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W szko³ach okna otwieraj¹ siê same, gaœnie œwiat³o.

Jedna alejka mniej,
a ile informacji
o ³obeskich szko³ach

Kazimierz Rynkiewicz

Czy cud gospodarczy PO ominie Gryfice? - takie pytanie postawi³ wyborca w wydawanej przez
nasze Wydawnictwo Gazety Gryfickiej i warto je powtórzyæ w stosunku do £obza, i szerzej – powiatu. Pytanie pojawi³o siê po przestudiowaniu programu PO dla województwa zachodniopomorskiego.
W tym programie jest strona poœwiêcona inwestycjom w ma³ych
miejscowoœciach, na które urz¹d
marsza³kowski, gdzie rz¹dzi PO,
planuje wydaæ pieni¹dze unijne.
Tak jak nie ujêto tam Gryfic, tak i
nie znajdziemy tam £obza, chocia¿
s¹ takie miejscowoœci jak Maszewo, Nowogard, Myœlibórz, Barlinek, Iñsko itp. Jest Resko; „wyremontujemy dach w szkole podstawowej” - obiecuje PO, i brzmi to
tak, jakby marsza³ek lub pose³ S³awomir Nitras mieli nosiæ dachówki
w³asnymi rêkami. Ale brakuje
£obza, a dach jak „jaskó³ka” - cudu
gospodarczego nie czyni. Na innej
stronie Programu PO kolejny tytu³:
„Mamy prawie miliard euro!” i
kolejne plany – du¿o wiêksze, typu
obwodnica, opera, hala sportowa,
lotnisko, ale znowu gdzieœ tam,
poza £obzem.
Czy wiêc cud gospodarczy PO
ominie £obez? To pytanie powinni
codziennie zadawaæ sobie w³odarze naszych gmin i powiatu, by nie
stracili z oczu tego najwa¿niejszego zadania – rozwijania i wspierania gospodarki. W Nowogardzie
powsta³a fabryka, powstaje ogromna inwestycja w Bia³ogardzie, czyli kilkaset miejsc pracy, a w ci¹gu
ostatnich dziesiêciu lat w £obzie
nie powsta³o nic. Dlaczego?
Ka¿da w³adza w koñcu ulega
pokusie, by - z braku osi¹gniêæ gospodarczych - zaj¹æ siê estetyzacj¹
swojej w³adzy. Czy jednak renowacja parku, sali konferencyjnej,
klombów, budowa chodników i kanalizacji ma byæ wszystkim, na co
spo³ecznoœæ ³obesk¹ staæ?
To sprawa mentalnoœci, a jej
efekt w czystej postaci ujawnia siê
w Wêgorzynie, gdzie ludziom tak
zakrêcono w g³owach, ¿e domagaj¹
siê marketów, by wydawaæ pieni¹dze, a nie fabryk, by je zarabiaæ. Ta
paranoja dotknê³a nawet radnego
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Ludziom tak zakrêcono w
g³owach, ¿e domagaj¹ siê
marketów, by wydawaæ
pieni¹dze, a nie fabryk,
by je zarabiaæ
Mielcarka, który prowadzi sklep i
w liœcie opublikowanym w ostatnim wydaniu Tygodnika og³osi³, ¿e
te¿ jest za postawieniem marketu.
To ju¿ szczyt nie tylko hipokryzji,
ale i tchórzostwa, brak odwagi by
broniæ swoich interesów i w³asnego zdania, nie mówi¹c o dalekowzrocznym interesie miasta. Gra
pod publiczkê. Tylko po co zostaje

firmy zamyka buzie i ka¿e godziæ
siê na wszelkie warunki. A gdyby
do tego dosz³o, to by³by niespodziewany cios dla obecnych w³adz,
które w najczarniejszych snach
sobie tego nie wyobra¿a³y, id¹c do
wyborów. To pokazuje, na jak cienkiej linie zawieszona jest egzystencja setek mieszkañców miasta i
gminy.
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Sygna³y czytelników
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Pomó¿cie pracownikom firmy „BO-DE” w
£obzie.
Sytuacja jest skandaliczna - w³aœciciel chce zamkn¹æ firmê i pozbawiæ
pracy kilkaset kobiet,
mieszkanek regionu o najwiêkszym bezrobociu!
Dzisiaj zosta³yœmy wezwane do kadr i ka¿da z nas musia³a podpisaæ „appendix
do umowy”, w którym zgadza siê na obni¿enie zatrudnienia
(z pe³nego, na 3/4 etatu). Je¿eli
ktoœ nie chcia³ podpisaæ - by³ zastraszany zwolnieniem z pracy!!!
Dotychczas czas pracy wynosi³
6,5 godziny, ze wzglêdu na szkodliwy tryb pracy - nieoficjalnie
(oficjalnie - monotonnoœæ pracy).
W³aœciciel zmienia umowy, ze
wzglêdu na wzrost najni¿szych
p³ac od stycznia 2008. Zwi¹zki
zawodowe w naszej firmie s¹ zakazane. Czy Polska rzeczywiœcie
jest w XXI wieku i jest cz³onkiem
Unii Europejskiej???
Nasze problemy zg³asza³yœmy do Inspekcji Pracy i innych
instytucji, lecz zawsze by³yœmy i
jesteœmy lekcewa¿one.
Zainteresujcie siê sytuacj¹!!!
Za³amana i zrozpaczona pracownica „BO-DE” w £obzie.

Nie wiedzieæ czemu markety w kszta³cie hal fabrycznych sta³y
siê synonimem rozwoju cywilizacyjnego
siê radnym?
Otó¿ burmistrz dosta³a zadanie,
by œci¹gn¹æ do miasta market. Dlaczego nie dosta³a zadania, by œci¹gn¹æ do miasta firmê, która postawi
fabrykê i stworzy miejsca pracy?
Otó¿ dlatego, ¿e ¿e radni skupieni
wokó³ pani burmistrz osi¹gnêli
swój cel – powstanie w mieœcie
konkurencyjnej apteki. Powsta³a i
na tym pomys³y gospodarcze tych
radnych siê skoñczy³y. Pomys³y na
ich miarê.
Tak¿e powiat markowa³ zaanga¿owanie w tym temacie powo³uj¹c
stanowisko do spraw pozyskiwania
inwestorów. Wydano pieni¹dze i
zapad³a cisza. Ile takich stanowisk i
ilu ludzi utrzymywano i utrzymuje
siê kosztem rozwoju infrastrukturalnego miast i gmin, który poprzedza i warunkuje rozwój gospodarczy w dalszej perspektywie?
Jak licha jest struktura gospodarcza £obza pokazuje strach, jaki
panuje wœród pracowników firmy
BO-DE. Pisz¹c do redakcji o obni¿eniu etatu ktoœ nazwa³ ten zak³ad
obozem pracy, ze wzglêdu na warunki pracy i zarobki. Gdyby ludzie
mieli mo¿liwoœæ wyboru, dawno by
zrezygnowali i poszli gdzie indziej,
ale nie maj¹. Szanta¿ zamkniêciem

Jedna z kobiet zwolni³a siê z
BO-DE, bo otwiera³ siê market.
Praca okaza³a siê kiepska, wiêc
posz³a do drugiego marketu, ale
tam nie by³o lepiej. W koñcu znalaz³a miejsce w jednej z instytucji.
- Panie, w £obzie wszystkim
dotychczasowym w³adzom i urzêdnikom op³aca³o siê bezrobocie.
Kto wybudowa³ te wszystkie domy
za pó³ darmo? Bezrobotni, na czarno, bez podatków i zusów. I dziwi
siê pan, ¿e nie ma tu porz¹dnej firmy budowlanej? - odkry³ jakoœ
ma³o dostrzegan¹ prawdê o bezrobociu i rynku jeden ze zwyk³ych
mieszkañców miasta.
W³adze £obza zapowiadaj¹
zwiêkszenie inwestycji w przysz³ym roku i latach nastêpnych.
Miejmy nadziejê, ¿e nie poprzestan¹ na inwestycjach estetyzuj¹cych miasto, lecz pójd¹ dalej. Brak
inwestycji i konsumpcjonizm bud¿etowy w latach ubieg³ych ju¿ oddali³ £obez od wielu podobnych
wielkoœci¹ miast, co widaæ go³ym
okiem. Dlatego potrzeba tu zdecydowanych dzia³añ, by ten dystans
zmniejszaæ, je¿eli nie chcemy za
kilkanaœcie lub kilkadziesi¹t lat
staæ siê zapad³¹ dziur¹ na mapie
województwa i kraju.

Gazeta Powiatowa
Redakcja:
Kazimierz Rynkiewicz - redaktor
naczelny (tel. 0504 042 532),
Adres redakcji:
73-150 £obez, ul. S³owackiego 6,
tel./fax (091) 3973730.
E-mail: tygodniklobeski@wp.pl
www.tygodniklobeski.go.pl
Wydawca: Wydawnictwo Polska
Prasa Pomorska, Kazimierz Rynkiewicz, 73-150 £obez,
ul. S³owackiego 6, tel./fax (091)
3973730; e-mail: wppp1@wp.pl;
NIP 859-001-19-30;Konto:PKO
Bank Polski Oddzia³ 1 w £obzie 72
1020 2847 0000 1502 0067 0927
Nak³ad: 1300 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo
skracania i adiustacji tekstów.
Materia³ów nie zamawianych nie
zwracamy. Nie odpowiadamy za
treœæ reklam, og³oszeñ.
Nasze Wydawnictwo wydaje:
„tygodnik ³obeski”, „tygodnik
pojezierza drawskiego”, tygodnik „gazeta gryficka”, „wieœci
œwidwiñskie”.
Sk³ad i druk: WPPP - £obez;
tel./fax (091) 39 73 730

Park i sala do remontu
(£OBEZ) W przysz³ym roku
park miejski i sala
konferencyjna w urzêdzie
maj¹ zmieniæ swoje oblicze.
W zwi¹zku z wiêkszymi wp³ywami
do tegorocznego bud¿etu burmistrz
£obza zaplanowa³ dwie inwestycje,
które w przysz³ym roku maja zmieniæ
oblicze parku i sali konferencyjnej w
urzêdzie.
W parku ju¿ po³o¿ono jeden chodnik, ale w przysz³ym roku ma byæ jesz-

cze zrobiona alejka od ul. Koœciuszki do
Niepodleg³oœci, wzd³u¿ Niepodleg³oœci, od strony tej ulicy ma byæ ogrodzenie, ma byæ zmieniona nawierzchnia
wokó³ pomnika, pomnik poddany zostanie renowacji, pojawi¹ siê oœwietlenie, ³awki i kosze. Ma to kosztowaæ 260
tys. z³.
W sali konferencyjnej urzêdu miejskiego ma byæ wymieniona instalacja
centralnego ogrzewania, elektryczna z
oœwietleniem, nowa posadzka przeciwpoœlizgowa, klimatyzacja, meble,
sprzêt audiowizualny i nowe drzwi. Ta
zmiana ma kosztowaæ 107 tys. z³. (r)

Swiety Miko³aj
w Zajezierzu
(ZAJEZIERZE) W Pañstwowym Domu Dziecka w Zajezierzu
przebywa obecnie 42 wychowanków. Wszystkie dzieci z niecierpliwoœci¹ oczekiwa³y wizyty Œwiêtego
Miko³aja.
W dniu 6 grudnia Dom Dziecka
odwiedzi³ starosta Antoni Gutkowski
wraz z przewodnicz¹cym Rady Powiatu i kilkoma radnymi. Przekazali
w darze dla dzieci 10 rowerów, kaski
i ochraniacze oraz paczki ze s³odyczami. To nie by³ koniec niespodzianek, równie¿ prezes i Zarz¹d Zak³adów Naprawczych Mechanizacji
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Rolnictwa z £obza obdarowali dzieci
paczkami pe³nymi s³odyczy. Towarzystwo Walki z Kalectwem ufundowa³o wycieczkê autokarow¹ do Œwidwina. Dzieci zwiedza³y zamek i bawi³y siê na œwidwiñskim basenie. W
przeddzieñ Œwiêtego Miko³aja wolontariusze z LO w £obzie wraz z
opiekunk¹ wyst¹pi³y w Zajezierzu z
programem artystycznym i obdarowa³y dzieci s³odyczami.
Wszystkim, którzy sprawili
ogromn¹ radoœæ dzieciom serdeczne
podziêkowania sk³ada dyrekcja, pracownicy i wychowankowie Domu. (r)

Sesja w Dobrej

Op³aty za œmieci i œcieki
(DOBRA) Na najbli¿szej sesji radni zdecyduj¹
miêdzy innymi o górnych stawkach za œmieci i
œcieki oraz o zwolnieniach w podatku od
œrodków transportowych.
Sesja odbêdzie siê jutro, 12
grudnia, o godz. 14.00. Radni
podejm¹ uchwa³y w sprawach:
zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkañcami
gminy; wyra¿enia zgody na
udzia³ w programie pomocowym, okreœlenia zwolnieñ w podatku od œrodków transportowych; sprzeda¿y w drodze przetargu dzia³ki przy ul. Pi³sudskiego; zniesienia wspó³w³asnoœci
nieruchomoœci w Krzemiennej;
ustalenia górnych stawek op³at
ponoszonych przez w³aœcicieli

nieruchomoœci za us³ugi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz górnej stawki za
opró¿nianie zbiorników bezodp³ywowych na terenie gminy.
Przyjm¹ równie¿ dwa programy na latach 2008-2014: Strategii
Integracji i Rozwi¹zywania Problemów Spo³ecznych oraz Systemu Profilaktyki i Opieki Nad
Dzieckiem i Rodzin¹.
Sesjê zakoñczy informacja
burmistrza o jego dzia³alnoœci
oraz interpelacje i zapytania i odpowiedzi na nie.
(r)

Salon Fryzjerski „SHOCK”
£obez ul. Kraszewskiego 30/2

zatrudni
fryzjera/fryzjerkê
mo¿liwe wstêpne przyuczenie
Tel. 600 494 903 po godz. 18.

TYGODNIK W INTERNECIE - www.tygodniklobeski.go.pl

e-mail: tygodniklobeski@wp.pl
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W szko³ach okna otwieraj¹ siê same, gaœnie œwiat³o...

Jedna alejka mniej,
a ile informacji o szko³ach

(£OBEZ) Do tej pory ma³o s³ysza³o siê o katastrofalnym stanie
³obeskich szkó³, bo ani nie by³o raportu na ten temat, ani te¿ g³oœno
nikt o tym nie mówi³. Dopiero niewinna – wydawaæ by siê mog³o –
dyskusja o podziale „drobnej”
sumy w bud¿ecie pokaza³a, ¿e ten
stan jest bardzo z³y.
Posz³o o podzia³ 70 tys. z³otych,
jakie pojawi³y siê w bud¿ecie z powodu rezygnacji z budowy chodników w parku przy ul. Koœciuszki. Co
prawda jeden chodnik po przek¹tnej
zrobiono, ale odst¹piono od dalREKLAMA

szych prac. Radni mieli podzieliæ tê
sumê i dosz³o do dyskusji, która
ujawni³a katastrofalny wrêcz stan
³obeskich szkó³.
Radni otrzymali projekt podzia³u pieniêdzy, który zak³ada³, ¿e 35
tys. z³ zostanie wydanych na remont
centralnego ogrzewania w Szkole
Podstawowej Nr 1, 5 tys. z³ dostanie
gimnazjum na wymianê okien, 5 tys.
dostanie SP 2 na remont ³azienek.
£obeski Dom Kultury otrzyma 25
tys. na remont ³azienek w œwietlicach wiejskich. Mówi³o siê o Unimiu, £ob¿anach, dodatkowo, je¿eli
starczy pieniêdzy, o Zagórzycach i
Prusinowie, ale o tym ma zdecydowaæ dyrektor Dariusz Ledzion.
Dyskusjê wywo³a³a radna Helena Szwemmer, która zaproponowa³a, by ca³e 70 tys. z³ przeznaczyæ dla
SP 1, gdy¿ szko³a jest w kiepskim
stanie, a w bud¿ecie na 2008 rok nie
ma zapisanych dla niej pieniêdzy,
zaœ dla SP 2 jest pó³ miliona.
Wydatków na œwietlice broni³a
radna Krystyna Bogucka.
REKLAMA

- By³am w œwietlicach i w niektórych nie ma ³azienek i toalet. –
stwierdzi³a.
Do dyskusji przy³¹czyli siê dyrektorzy szkó³.
- Okna s¹ zabite gwoŸdziami.
Niektóre same siê otwieraj¹. W starej czêœci szko³y pali siê instalacja.
– powiedzia³a dyrektor gimnazjum
Ewa Pop³awska.
- W szkole nie ma ¿adnego wymienionego okna. S¹ one tak skonstruowane, ¿e nie mo¿na ich umyæ.
Instalacja elektryczna siê pali. Czasami po po³udniu sprz¹taczki dzwoni¹, ¿e zgas³o œwiat³o. Centralne
ogrzewanie jest do wymiany. Biblioteka i niektóre klasy ogrzewane
s¹ pr¹dem, co zwiêksza koszty.
Dobrze, ¿e dach jest naprawiony. –
opisywa³ szko³ê dyrektor SP 1 Tadeusz Sikora.
Wniosek, by przyznaæ szkole
ca³¹ kwotê, nie znalaz³ w radzie
akceptacji. Radni przeg³osowali
zaproponowany przez burmistrza
podzia³ pieniêdzy.
(kar)
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Z ¯YCIA POWIATU

ROZBÓJ PO PÓ£NOCY
(£OBEZ) W dniu 2.12.2007 r. w godzinach 1.00 - 2.00 w £obzie, przy
ul. Orzeszkowej, trzech nieznanych sprawców dokona³o rozboju w ten sposób, ¿e doprowadzili do stanu bezbronnoœci Daniela S. w ten sposób, ¿e
jeden ze sprawców trzyma³ go z ty³u za szyjê, a pozostali dwaj dokonali
kradzie¿y z tylnej kieszeni spodni telefonu komórkowego marki Sony
Ericsson J220 wartoœci 139 z³ oraz pieniêdzy w kwocie 500 z³ i pêku kluczy
do mieszkania, czym dzia³ali na szkodê pokrzywdzonego.

ZACZAILI SIÊ NA MP3
(£OBEZ) W dniu 3 grudnia 2007 r. ok. godz. 18:00-19:00 w £obzie,
na ul. H. Sawickiej, dwaj nieustaleni sprawcy dokonali rozboju w ten
sposób, ¿e doprowadzili do stanu bezbronnoœci Wies³awa K. Uderzyli go
w g³owê nieznanym narzêdziem, po czym dokonali kradzie¿y odtwarzacza
MP3 2GB m-ki CREATIVE wartoœci 150 z³.

CEG£¥ W SZYBÊ JUBILERA
(£OBEZ) W dniu 4.12.2007 r. oko³o godz. 21:45 w £obzie, przy ul.
Niepodleg³oœci, nieznany sprawca rzuci³ ceg³¹ w okno wystawowe sklepu
JUBILER, wskutek czego wybi³ szybê, pot³uk³ stoj¹ce na wystawie 2
wazony, figurkê i ramkê z obrazkiem. Straty w kwocie 599 z³ na szkodê
Stefanii B. Sprawca ustalony, odpowie przed s¹dem.
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Zegar na wie¿y koœcio³a
bêdzie wygrywa³ hejna³
(WÊGORZYNO) Bêdzie zegar na wie¿y koœcio³a w Wêgorzynie, a nawet trzy i to nie byle jakie.
Zegary maj¹ byæ umieszczone z
trzech stron wie¿y, by by³y widoczne z ka¿dej strony (czwarta, od urzêdu jest zas³oniêta, wiêc tu zegara nie
bêdzie). Zakupione zegary maj¹
posiadaæ instalacjê odtwarzaj¹c¹
hejna³ miasta i ma na nich byæ
umieszczony herb miasta. Maj¹
kosztowaæ 35 tys. z³. Pieni¹dze
przeznaczone na zakup zegara, pochodz¹ ze zwrotu, jaki gmina otrzyma³a z ZUS za nadp³acone sk³adki
wypadkowe przez jednostki oœwiatowe.
Gdy radny Eugeniusz Ko³odyñski zapyta³, czy gmina ma hejna³,
us³ysza³ od burmistrz Karpowicz, ¿e
nie, ale mo¿e kiedyœ bêdzie.
Inne niespodziewane wp³ywy
do bud¿etu to zaoszczêdzone pieni¹dze na dodatkach mieszkanio-

wych – 9.300 z³ oraz na obs³udze
d³ugu w bankach na kwotê 1700 z³.
Z tych pieniêdzy 10 tys. z³ pójdzie
na adaptacjê budynku œwietlicy w
Zwierzynku (10 tys.) i zap³atê za
nadzór autorski na budowie gimnazjum (1 tys. z³).
(r)
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Mieszkania po oko³o 3 tys. z³ za mkw.

Przetarg na budowê
budynku mieszkalnego rozstrzygniêty
(WÊGORZYNO) Zosta³
rozstrzygniêty przetarg
na budowê budynku
mieszkalnego przy
ul. Grunwaldzkiej 22.
Przypomnijmy, pierwszy
przetarg, zosta³
uniewa¿niony, bo
burmistrz Gra¿yna
Karpowicz zapomnia³a
go sprecyzowaæ.
W Studium kierunków i
uwarunkowañ zagospodarowania przestrzennego
gminy i miasta Wêgorzyno
wskazano, ¿e funkcjê
mieszkaniow¹
mo¿na
³¹czyæ z us³ugami, a nawet
jest zalecenie, by stworzyæ
pasa¿ handlowo-us³ugowy

w ci¹gu ulicy Grunwaldzkiej. Burmistrz jednak wykluczy³a funkcje us³ugowe
w og³oszonym przetargu na
budowê bloku mieszkalnego. Na ostatniej sesji przewodnicz¹ca rady miejskiej
Monika KuŸmiñska zapyta³a – dlaczego w budynku nie
mog³yby mieœciæ siê zak³ady us³ugowe typu fryzjer lub
sklep. Pieni¹dze ze sprzeda¿y zak³adów u¿ytkowych
mog³yby obni¿yæ cenê
mieszkañ. Us³ysza³a, ¿e lokatorom mog³oby nie odpowiadaæ s¹siedztwo zak³adów, móg³by byæ ha³as itp.
Pierwszy przetarg zosta³
zwo³any na pi¹tek, 2 listopada, w dzieñ miêdzy Œwiêtem Zmar³ych a weekendem. Licz¹c od œwiêta w

dniu 1 listopada, w kraju
zapanowa³ d³ugi weekend.
Oceniaj¹c, czy ta data mog³a zachêciæ czy zniechêciæ
potencjalnych inwestorów,
to jest jasne, ¿e raczej to
drugie. Ale te¿ s¹dz¹c po
wczeœniejszych i póŸniejszych wypowiedziach burmistrz Karpowicz, ¿e blok
chce wybudowaæ spó³ka z
Nowogardu, jasne sta³o siê,
¿e przetargu nie powinien
wygraæ ktoœ inny. I tak siê
sta³o, albo powiedzmy –
staæ mia³o. Gdy do pierwszego przetargu stan¹³ jeden
oferent, przedsiêbiorca z
Wêgorzyna, bo spó³ka z
Nowogardu spóŸni³a siê ze
z³o¿eniem oferty na czas,
burmistrz Karpowicz przetarg uniewa¿ni³a t³umacz¹c,

Podwy¿szyli kapita³ zak³adowy £EC

Trzeba wiedzieæ,
co siê sprzedaje
(£OBEZ) Radni zdecydowali, ¿e podnios¹ kapita³ zak³adowy £obeskiej
Energetyki Cieplnej wnosz¹c do niej wêze³ cieplny
hali sportowej wraz z
przy³¹czem.
£obeska Energetyka
Cieplna powsta³a 31 paŸdziernika jako efekt przekszta³cenia Zak³adu Energetyki Cieplnej. Od tego
dnia £EC jest jednoosobow¹ spó³k¹ gminy, której
maj¹tek przeliczany jest na
udzia³y. Te udzia³y maj¹
zostaæ w przysz³oœci sprzedane. Po przekazaniu maj¹tku by³ego ZEC do £EC okaza³o siê, ¿e do systemu
cieplnego w mieœcie nale¿y
te¿ wêze³ cieplny w hali
sportowej wraz z przy³¹czem. Na ostatniej sesji radni zdecydowali, ¿e przeka¿¹
ten wêze³ do spó³ki £EC. To
wi¹za³o siê z podwy¿szeniem jej kapita³u zak³adowego.
- Czy jest to tylko wêze³,
czy te¿ pomieszczenia, bo
jak wejdzie inwestor pry-

watny, to bêdzie mia³ udzia³y w gruncie. – zapyta³ radny Leszek Gajda. W odpowiedzi us³ysza³, ¿e jest to
tylko wêze³, bez pomieszczenia.
- Proszê przygotowaæ
radzie wykaz maj¹tku £EC.
Warto wiedzieæ, co bêdziemy zbywaæ. – powiedzia³a
przewodnicz¹ca rady El¿bieta Kobia³ka.
Wêze³ wraz z przy³¹czem wyceniony zosta³ na
110 tys. z³. Ta kwota podzielona
zosta³a na
220 nowych
udzia³ów

po 500 z³ ka¿dy. O tyle te¿
radni jednog³oœnie podwy¿szyli kapita³ zak³adowy
£EC.
Trochê póŸniej, w punkcie pytañ, radna Krystyna
Bogucka zapyta³a, na jakich
zasadach ekonomicznych
udzielono po¿yczki by³emu
ju¿ ZEC-owi. Us³ysza³a, ¿e
po¿yczka w wysokoœci 100
tys. z³ by³a oprocentowana i
zosta³a sp³acona.
(r)

¿e pope³niono b³¹d nie precyzuj¹c og³oszenia, chocia¿
jest to t³umaczenie ma³o
wiarygodne, gdy¿ o tym
przetargu mówi³o siê od
dawna i by³o du¿o czasu na
jego przygotowanie.
W drugim przetargu warunki budowy sprecyzowano
tak, ¿e idealnie pasowa³y do
wczeœniejszych zapowiedzi i
zamierzeñ spó³ki z Nowogardu, zaœ zniechêca³y innych
inwestorów, miêdzy innymi
przez wykluczenie (niezgodnie ze Studium) budowy w
parterze lokali us³ugowych.
Oczywiœcie przetarg wygra³a
spó³ka z Nowogardu.

Jak poinformowa³a burmistrz na ostatniej sesji –
ceny mieszkañ mog¹ kszta³towaæ siê na poziomie 3 tys.
z³ za metr kwadratowy. Czyli za mieszkanie 50-metrowe trzeba bêdzie zap³aciæ
150 tys. z³. Ale nawet so³tys
Winnik Zbigniew Sobczyk
g³oœno pow¹tpiewa³ w tê
cenê; - To mo¿e byæ od 3 do
4 tys. z³ za metr. – powiedzia³.
Nieoficjalnie mówi siê,
¿e ta sprzeda¿ z tak ustalonymi warunkami mia³a zablokowaæ budowê sklepu
w parterze przysz³ego budynku.
(kar)

Opinie internautów

Komentarz do uchwalenia
podatku rolnego
Niestety nie wszyscy
zainteresowani maj¹ mo¿liwoœæ uczestniczenia w
kluczowych sesjach dotycz¹cych ustalania podatków lokalnych jak i innych
obci¹¿eñ. Wiêkszoœæ z nas
g³osowa³a na swoich kandydatów do rady miejskiej
i wiêkszoœæ chcia³aby
mieæ wiedzê jak g³osowa³
dany kandydat w poruszo-

nych wczeœniej kwestiach. Mo¿e nasze lokalne media mog³yby przedstawiæ na swoich ³amach
wyniki takich g³osowañ.
Nie chodzi o to, aby dotkn¹æ kogoœ personalnie
ale wydaje mi siê, ¿e radni
s¹ zbyt hojni dla siebie, a
zbyt sk¹pi dla ludzi, dziêki którym maj¹ wyp³acane
diety.
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8 ma³¿eñstw mia³o powód do dumy

50 lat na œlubnym kobiercu
(WÊGORZYNO) Prezydent
RP przyzna³ oœmiu wêgorzyñskim
ma³¿eñstwom medale za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie. W minion¹ sobotê wrêczy³a je burmistrz Gra¿yna Karpowicz.
Uroczystoœæ wrêczenia medali
odby³a siê w restauracji „S³owiañska”. Zastêpca kierownika Urzêdu
Stanu Cywilnego Aleksandra Paraszczak powiedzia³a, ¿e 50 lat w
ma³¿eñstwie to nie tylko przyjemnoœci i chwile dobre, ale zdarzaj¹ siê
te¿ przykroœci i kryzysy. Ale ta rocznica poœwiadcza, ¿e ma³¿onkowie
wspólnie potrafili sobie z nimi poradziæ i przetrwaæ. Dlatego mog¹ byæ
dumni z siebie i powinni byæ autorytetami dla m³odych.
Burmistrz Gra¿yna Karpowicz
zaprosi³a m³odych dziennikarzy z
gimnazjalnej gazetki „Czas na Wêgorzyno”, by zrelacjonowali to wydarzenie. Z³o¿y³a jubilatom ¿yczenia, wrêczy³a medale i wi¹zanki
kwiatów. PóŸniej jubilaci rozmawiali w gronie najbli¿szej rodziny, z
dzieæmi, wnukami i prawnukami.
Medale otrzymali: Zenobia i
Emil Adamów, Marianna i W³adys³aw Filipiak, Ingrid i Roman
Krz¹czkowski, Krystyna i Marian
Raj, Janina i Henryk Rzepka, Janina
i Franciszek Holak, Zenobia i Pawe³
Dro¿d¿ewski, Kazimiera i Jan Nakonieczny.
Dwa ostatnie ma³¿eñstwa nie
przyby³y, zapewne z powodów
zdrowotnych, wszak ka¿dy z ma³¿onków ju¿ dawno przekroczy³ –
jak ³atwo policzyæ - siedemdziesi¹t lat. Medale zostan¹ im wrêczone w domu. Redakcja ¿yczy
szacownym jubilatom zdrowia i
spokojnej staroœci.
(r)
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Zbadaj¹ drogê
do Gardna
(WÊGORZYNO)
Rada
miejska powo³a³a komisjê, która ma zbadaæ pod wzglêdem finansowym i wykonawczym
przeprowadzony remont drogi
do Gardna.
Wniosek o zajêcie siê t¹ inwestycj¹ z³o¿y³ na poprzedniej sesji
so³tys Gardna Waldemar Wojciechowicz. Jego zdaniem pobocza
drogi nie zosta³y odpowiednio
utwardzone, brakuje jej odwodnienia, a nak³adka asfaltowa koñczy siê
oko³o stu metrów przed wsi¹, na
którym to odcinku jest pe³no dziur.
Przypomnijmy, ¿e przetarg na przebudowê tej drogi wygra³a firma ze
Stargardu Szcz. za kwotê 233 111 z³

brutto. Pobocza równali pracownicy interwencyjni.
Burmistrz Gra¿yna Karpowicz
t³umaczy³a, ¿e na nie wykonane prace zabrak³o pieniêdzy i z³o¿y³a
wniosek do urzêdu marsza³kowskiego o zwiêkszenie dotacji.
Rada do zbadania tej inwestycji
powo³a³a komisjê powo³uj¹c siê na
zapis w ustawie o samorz¹dzie
gminnym, który mówi, ¿e „Rada
gminy ze swojego grona mo¿e powo³ywaæ sta³e i doraŸne komisje do
okreœlonych zadañ, ustalaj¹c przedmiot dzia³ania oraz sk³ad osobowy”. Komisja sprawdzi drogê dzia³aj¹c w sk³adzie: Jan Szymko – przewodnicz¹cy oraz Miros³aw K³osiñski i Heronim Cierpisz.
(r)
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SUPLEMENT
DO DEMOKRACJI PO...
Nie jest moim celem edukowanie Radnego Cz³onka Klubu Wspólna
Sprawa w temacie co autor mia³ na myœli, bo piszê do ludzi potrafi¹cych
czytaæ ze zrozumieniem. Nie zamierzam te¿ dociekaæ jakie¿ to k³amstwa
mój tekst zawiera, bo od tego s¹ odpowiednie organa pañstwa. Nie zamierzam sk³ócaæ mieszkañców i ich dzieliæ. Piszê o zawi³oœciach lokalnej polityki, o decyzjach w³adzy publicznej podejmowanych lub nie podejmowanych na rachunek podatnika, o mo¿liwych konsekwencjach
takich a nie innych dzia³añ, maj¹c przy tym nieskromn¹ nadziejê, ¿e te
spostrze¿enia pobudz¹ do myœlenia i do poczucia odpowiedzialnoœci.
Radnemu Mielcarkowi ¿ó³æ siê jednak wyla³a i razy rozdaje gdzie popadnie. Obrywa KuŸmiñska za schody, Kwiatkowska za obiady, Brodziñski za ca³okszta³t, Gutkowski za artyku³ sprzed lat, EH za k³amstwa (?)...
Porównuje sklep spo¿ywczy z aptek¹ (Bogu niech bêd¹ dziêki, ¿e jednak
apteka nie jest potrzebna tak czêsto jak spo¿ywczy). Radny Mielcarek
wielce siê raduje, ¿e ludzie pokroju Brodziñskiego, KuŸmiñskiej i Piotrowskiego zostali zast¹pieni przez ludzi pokroju… No w³aœnie, jakiego? Radny Mielcarek boi siê te¿, ¿e Brodziñski wróci na fotel burmistrza,
¿e „Oni” nie dadz¹ burmistrz Karpowicz absolutorium i bêd¹ nowe
wybory, ¿e „Oni” zrobi¹ z Wêgorzynem to, co zrobili ze Spart¹. A co
zrobili Panie Radny? Bo wedle tego co media podaj¹ to „Oni” potroili
bud¿et Sparty, wy³o¿yli setki tysiêcy z³otych na remont stadionu, buduj¹
nowe zaplecze socjalne dla pi³karzy. Wiêc co w tym z³ego, Panie Radny?
Radny Mielcarek wo³a oburzony: „Oni” k³ami¹! A w czym k³ami¹,
Panie Radny, jeœli mo¿na? Myœlê, ¿e Czytelnicy T£ chêtnie poznaj¹ te
k³amstwa. Konkrety Panie Mielcarek, konkrety, a nie jakieœ tam ble ble…
Dziœ najwa¿niejsza jest deklaracja radnego Mielcarka, i¿ wszyscy
cz³onkowie klubu Wspólna Sprawa s¹ za sklepem wielkopowierzchniowym w Wêgorzynie. Nadzieja w tym, ¿e z³o¿ona deklaracja nie jest k³…,
przepraszam, blefem, a niezwykle skuteczna burmistrz Karpowicz szybko zrealizuje nie tylko wolê cz³onków klubu, ale te¿ oczekiwania zwyk³ych ludzi. W koñcu w³adza publiczna jest po to, by dzia³aæ dla dobra
tej wspólnoty, która j¹ wybra³a. A wiêc, ju¿ od tygodnia, od lektury tekstu
Radnego Cz³onka Klubu Wspólna Sprawa, radoœæ mieszkañców jest nieopisana. M¹ci j¹ byæ mo¿e tylko brak widomych znaków szczeroœci deklaracji. Dziœ o jednym z nich. Burmistrz Karpowicz poinformowa³a opiniê
publiczn¹ jak bardzo zabiega o powstanie takiego sklepu. Nawet wystosowa³a odpowiednie pisma do Biedronki, Netto oraz Tesco. Niestety pozosta³y one bez echa. Ale dlaczego pani burmistrz nie wyst¹pi³a do Polomarketu, który podobno sam zabiega³ o lokalizacjê w Wêgorzynie?
Kto czyta ze zrozumieniem, kto siê interesuje poczynaniami w³adzy
(jaka by ona nie by³a) ten nie ma w¹tpliwoœci lub ma ich mniej. E.H.

Wyrok
Sygn. akt II K 595/07 Ds. 852/07 Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej
Polskiej dnia 31 paŸdziernika 2007 r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy:
SSR S³awa Miszel, Protokolant: Katarzyna Weso³a przy udziale Asesora Prok.
Moniki Sarbiewskiej, po rozpoznaniu dnia 31.10.2007 r. sprawy

Jerzego Skomorowskiego
s. Mariana i Janiny z d. Grzesik, ur. 18 lutego 1965 r. w Stargardzie Szczeciñskim; oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 03 lipca 2007 r. na drodze publicznej miêdzy
miejscowoœciami Wêgorzyno – £obez, kierowa³ samochodem marki VW Passat
o nr rej. ZLOP 229, bêd¹c w stanie nietrzeŸwoœci wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹
0,79 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178 a par. 1 kk.
Orzeka:
I. Oskar¿onego Jerzego Skomorowskiego uznaje za winnego pope³nienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 178 a par. 1 kk wymierza
mu karê grzywny w wysokoœci 50 (piêædziesiêciu) stawek dziennych ustalaj¹c
wysokoœæ jednej stawki w kwocie 10 (dziesiêciu) z³otych;
II. Na podstawie art. 42 par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 2 (dwóch) lat;
III. Na podstawie art. 63 par. 2 kk na poczet orzeczonego wobec oskar¿onego œrodka w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych zalicza okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 03 lipca 2007 r.;
IV. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez og³oszenie w prasie lokalnej;
V. Na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca
1973 r. o op³atach w sprawach karnych – (jedn. tekst: Dz.U. z 1983 r. Nr 49,
poz. 223 z póŸn. zm.) zas¹dza od oskar¿onego na rzecz Skarbu Pañstwa koszty
procesu i wymierza mu op³atê w kwocie 50 (piêædziesiêciu) z³otych.

INFORMACJE

Kapa³o od lat, a¿ nie chce
siê wierzyæ, ¿e przestanie

(£OBEZ) Czy mo¿na
zlikwidowaæ problem,
którego siê nie dostrzega? Nie mo¿na. By go
zlikwidowaæ, najpierw
trzeba go zobaczyæ.
To, ¿e od lat podczas deszczu woda
kapa³a z dachu urzêdu na g³owy przechodniów wiedzieli tylko oni sami.
Teraz dostrzeg³a to radna Krystyna
Bogucka i postawi³a sprawê na radzie.

Ten sam problem dotyczy tak¿e starego
budynku znajduj¹cego siê naprzeciwko urzêdu, o którego remoncie lub rozbiórce mówi siê od lat. Ale tylko mówi.
Radna zauwa¿y³a, ¿e kapie ludziom na
g³owy równie¿ z rynny tego budynku.
- Mo¿e wymieniæ te kilka metrów
rynny, a mo¿e wystarczy j¹ wyczyœciæ.
– zastanawia³a siê.
Wiceburmistrz Ireneusz Kabat poinformowa³, ¿e ma byæ ekspertyza budynku i wtedy zostanie podjêta decyzja, czy bêdzie remontowany, czy wyburzony. To zale¿y te¿ od opinii konserwatora zabytków, któremu budynek podlega.
(r)

Sprz¹taj¹ gminê
(WÊGORZYNO) Od lat
trwaj¹ zabiegi w³adz wielu gmin,
by uporz¹dkowaæ ruiny budynków po by³ych pegeerach lub
zwi¹zane z nimi sk³adowiska gruzu i œmieci. Urz¹d miejski w Wêgorzynie otrzyma³ pismo z zapewnieniem, ¿e Agencja Nieruchomoœci Rolnych bêdzie takie zrujnowane budynki rozbieraæ.
Administrator Jednostki Gospodarczej Zasobu ANR w Nowogardzie poinformowa³, ¿e uporz¹dkowa³ ju¿ dzia³kê agencyjn¹ w MieREKLAMA

szewie. W Mielnie podczas oglêdzin w terenie ustalono, ¿e zanieczyszczenie nieruchomoœci w postaci kompostu znajduje siê na
dzia³ce prywatnej. Rozbiórka stodo³y w Rogówku ma nast¹piæ po
uzyskaniu przez ANR pozwolenia
na rozbiórkê i wy³onieniu wykonawcy, a wiêc to trochê mo¿e potrwaæ. Chyba szybciej dojdzie do
rozbiórki budynku w Lesiêcinie, bo
zlecono ju¿ wykonanie kosztorysu
rozbiórki i zg³oszono to do odpowiedniego urzêdu. Rozbiórki podj¹³
siê dzier¿awca nieruchomoœci. (r)

List do redakcji
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Brakuje znaku, nie brakuje dziur

Najpierw nasze s³u¿by
drogowe nagle zaatakowa³a zima. Mo¿na powiedzieæ, ¿e lepiej sobie poradzili, ni¿ w zesz³ym roku.
Teraz niestety dosz³y mnie
s³uchy, ¿e na drodze £obez
- Rynowo brakuje znaku.
Jak dobrze wiemy mamy
tak¹ porê roku, ¿e szybko robi
siê ciemno i widocznoœæ jest o
wiele gorsza. Zwierzyna, szczególnie sarny oraz dziki, równie¿
odczuwaj¹ t¹ zmianê i wêdruj¹
po po³udniu oraz rankiem w poszukiwaniu po¿ywienia. Wtedy
kierowcy, którzy znaj¹ okoliczne drogi zachowuj¹ szczególn¹
ostro¿noœæ, ale zdarzaj¹ siê
tacy, którzy dan¹ tras¹ jad¹
pierwszy raz. Wtedy powinny
wspomagaæ nasz¹ niewiedzê
znaki i informowaæ o danym zagro¿eniu. Niestety zdarzaj¹ siê
takie miejsca gdzie ich brak. Na
drodze £obez- Rynowo nie ma
znaku ostrzegaj¹cego przed
zwierzyn¹. Kieruj¹cy pojazdem nie ma pojêcia, ¿e z pobo-

cza mo¿e wybiec zdezorientowana sarna. O taki wypadek bardzo ³atwo, a szkody po czo³owym zderzeniu ze stworzeniem
s¹ ogromne. Mieszkañcy apeluj¹, i¿ zg³aszali brak znaku odpowiednim s³u¿b¹, ale one nic z
tym nie zrobi³y.
Wyst¹pi³ jeszcze jeden powa¿ny problem na tej drodze, a
mianowicie dziury. Nikt nie pali
siê do tego, aby je za³ataæ i tu
mamy nastêpny przyk³ad, jak
³atwo mo¿e dojœæ do wypadku.
Kiedy samochód nagle wpadnie
w tak¹ dziurê bardzo ³atwo o
nieszczêœcie. Po³amane resory
czy te¿ skrzywiona felga to najl¿ejsze skutki takiej kolizji.
Zastanawiam siê, czy w naszym kraju najpierw musi dojœæ
do powa¿nego nieszczêœcia,
aby zaczê³o siê robiæ coœ z takimi sprawami? Mam nadziejê, ¿e
ci, którzy s¹ odpowiedzialni za
nasze drogi zajm¹ siê sprawami
wa¿nymi i niezw³ocznie znak
zostanie postawiony, a dziury
za³atane.
(DS)

Chc¹ odwo³aæ
cz³onków rady so³eckiej
(CIESZYNO) Do rady miejskiej wp³ynê³o pismo od czêœci
mieszkañców wsi Cieszyno, którzy domagaj¹ siê zwo³ania zebrania i odwo³ania kilku cz³onków
rady so³eckiej. Pismo odczyta³a
na sesji przewodnicz¹ca rady Monika KuŸmiñska.
W uzasadnieniu autorzy pisma
napisali, ¿e nie s¹ zadowoleni z dzia³alnoœci czêœci cz³onków rady so³eckiej. Zarzucaj¹ im sk³ócanie mieszkañców wsi i brak wspó³pracy z so³-

tysem. W ró¿nego rodzaju pismach
mieli szkalowaæ i podawaæ nieprawdê o mieszkañcach so³ectwa oraz
wywiesiæ na tablicy korespondencjê
miêdzy urzêdem gminy a osob¹ prywatn¹. Wœród zarzutów jest jeszcze
niszczenie mienia prywatnego - wykarczowanie drzew owocowych.
Jak widaæ, konflikt we wsi jest
bardzo powa¿ny. Burmistrz Gra¿yna Karpowicz zapowiedzia³a, ¿e w
najbli¿szych dniach spotka siê z
mieszkañcami i zapozna siê ze
spraw¹.
(r)
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Miko³ajki w reskim przedszkolu
Dla nas, uczniów liceum, wyprawa do przedszkola by³a czymœ
niezwyk³ym. W dniu miko³ajek
nie chcieliœmy zawieœæ naszych
ma³ych milusiñskich, dlatego nasza wyprawa by³a poprzedzona
licznymi przygotowaniami. Nasze piêkne Œnie¿ynki æwiczy³y
taniec specjalnie przygotowany
na tê okazjê, a Miko³ajowie starali siê wcieliæ w rolê œwiêtego najlepiej jak tylko potrafi¹.
O godzinie 8:15 zebraliœmy siê
przed przedszkolem miejskim i po
wys³uchaniu instrukcji od pani Olgi
Piórkowskiej weszliœmy do œrodka.
Po serdecznym przywitaniu pañ
przedszkolanek, udaliœmy siê do
sali, w której ju¿ odbywa³y siê
przedstawienia
przygotowane
przez dzieci. Po wys³uchaniu wierszyków oraz piosenek nadszed³ czas
jak¿e oczekiwany przez najm³odszych, przybycie Œw. Miko³aja. Zosta³ przywitany uœmiechami oraz
gromkimi brawami. Po zabawie
przyszed³ czas, aby pociechy wraz z
opiekunami uda³y siê do swoich
klas, a tam czeka³a na nich niespodzianka, Œwiêty Miko³aj wraz z prezentami. Podczas pobytu miedzy
dzieæmi zrozumieliœmy, ¿e robimy

coœ wa¿nego, mianowicie pielêgnujemy legendê o œwiêtym, który zaspokaja dzieciêc¹ potrzebê cudow-

noœci, magii, uszczêœliwia je, uczy
szczodroœci i bezinteresownego
dzielenia siê z innymi. Pozwólmy

sobie i dzieciom wierzyæ w Œwiêtego Miko³aja, tak d³ugo, jak tylko jest
to mo¿liwe.
(szk)

Andrzejki w reskim gimnazjum

W dzieñ œwiêtego Andrzeja
Pannom z wró¿by nadzieja
(RESKO) 30 listopada 2007
roku w Gimnazjum w Resku Samorz¹d Uczniowski zorganizowa³ szkoln¹ imprezê, andrzejkow¹ przygotowywan¹ w wielkiej
tajemnicy przez ca³y miesi¹c.
Od rana weso³a muzyka zachêca³a do przyjœcia na forum. Na
wszystkich przerwach uczniowie
mogli poznaæ tutaj swoj¹ przysz³oœæ, poniewa¿ cz³onkowie Sa-

morz¹du Uczniowskiego urz¹dzili
tajemniczy salon wró¿b. Ka¿da
wró¿ka mia³a swój stolik, na którym
znajdowa³y siê akcesoria niezbêdne
do przepowiadania przysz³oœci.
Przy obleganym stoliku wró¿ek:
Magdy Treli i Kasi Hawryluk, za
drobn¹ op³at¹ mo¿na by³o przebiæ
serce i sprawdziæ jakie imiê sympatii jest zapisane w gwiazdach. Ola
Mucha i Julita Wêgrzynowska to
wró¿ki wyspecjalizowane w trudnej

sztuce stawiania tarota. Ada Tomala
wró¿y³a z rêki. Wœród wró¿ek byli
te¿ Mateusz Janik i Tomek Rakowiecki, którzy œwietnie sprawdzali
przysz³oœæ wró¿¹c z kubków. Sandra Marciniuk i Sandra Bogdañska
oferowa³y pyszne ciasteczka z ciekawymi przepowiedniami. Maja
Wierzbicka przygotowa³a horoskopy mi³osne, które cieszy³y siê wiel-

kim powodzeniem, a ch³opcy: Andrzej Bielecki i Adrian Bakunowski
przeprowadzili konkurs karaoke.
Wiele siê dzia³o w tym dniu w
naszym Gimnazjum, a zakoñczeniem by³a andrzejkowa dyskoteka,
gdzie szaleñstwo siêgnê³o zenitu.
Katarzyna Hawryluk, kl.II,
opiekun: Bo¿ena Sobolewska.
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Wieœ estetyczna i aktywna
(WÊGORZYNO) Program
Powiatowego Urzêdu Pracy na
najestetyczniejsz¹ wieœ powiatu
³obeskiego co prawda zosta³ ju¿
rozstrzygniêty, ale dopiero teraz
mogli go zobaczyæ radni, so³tysi i
goœcie sesji w Wêgorzynie.
Jednym z efektów przeprowadzonego konkursu by³ film video,
który pokazywa³ wyró¿nione wioski. O za³o¿eniach konkursu mówili
na sesji wicestarosta Ryszard Brodziñski i dyrektor PUP Jaros³aw
Namaczyñski. Zebrani obejrzeli
nakrêcone migawki ze wsi Tarnowo,
Zajezierze, Winniki, Cieszyno, Tucze, B³¹dkowo, Borkowo Wielkie,
Gostomin, Tacza³y i Przemys³aw.
So³tysi tych wsi mogli zobaczyæ siebie i us³yszeæ swoje wypowiedzi na
ekranie, zaœ zebrani oceniæ wygl¹d
wsi i pomys³owoœæ jej mieszkañców
w zagospodarowaniu zarówno swo-

ich prywatnych zagród, jak i przestrzeni wspólnej; koœcio³ów, boisk,
placów zabaw, œwietlic.
- Przez ten program znalaz³o
zatrudnienie wiele osób, które porz¹dkowa³y wioski. W konkursie
by³y nagrody pieniê¿ne. Chcemy w
ten sposób pomagaæ tym, którzy
chc¹ sami coœ zrobiæ. – powiedzia³
dyrektor Namaczyñski.
- Nie wszystkie sprawy za³atwi¹
starosta lub burmistrz. Najwa¿niejsze
jest zrozumienie, ¿e ludzie bogac¹ siê
w³asnymi rêkoma, dlatego bardziej
zwracaliœmy uwagê na zaanga¿owanie ludzi w sprawy swoich wsi. – doda³
wicestarosta Brodziñski.
***
Filmem zainteresowali siê so³tysi. Dziêki nim trafi do œwietlic i pod
„strzechy”. Mo¿e warto pomyœleæ,
by trafi³ do wszystkich wiosek.
Mo¿e byæ dobr¹ inspiracj¹ dla
wszystkich mieszkañców i w przy-

sz³orocznym konkursie bêdzie wiêcej zg³oszeñ do tego programu. To
tak¿e dokument obecnych czasów.
Za pó³ wieku bêdzie mo¿na go ogl¹daæ z rozrzewnieniem, tak¿e ze
wzglêdu na jego kiepsk¹ jakoœæ, tak
jak dzisiaj z rozrzewnieniem ogl¹damy filmy przedwojenne, mimo
wszystko o niebo lepiej nakrêcone i

zmontowane. Mo¿e starostwo napisze program dla siebie, na przyk³ad
na filmowe zinwentaryzowanie i
udokumentowanie zabytków powiatu i wpisze tam zakup porz¹dnej
kamery i pieni¹dze na profesjonalny monta¿. Warto spróbowaæ, w
czasach multimediów trzeba ju¿
mieæ coœ takiego.
(r)

WIEŒ SIEDLICE UŒMIECHNIÊTA,
BO MIKO£AJ O NICH PAMIÊTA
Mo¿e niektórych to
zdziwi³o, ale to siê
naprawdê wydarzy³o.
8 grudnia przyby³ MIKO£AJ
z worem pe³nym prezentów.
Dzieci bardzo siê cieszy³y
i piêknie siê bawi³y. By³y
wiersze i piosenki, tañce
i zabawa.
Ten dzieñ by³ nie tylko œwiêtem dla dzieci, ale równie¿ dla
wszystkich mieszkañców Siedlic, którzy mieli okazjê spotkaæ
siê razem. Mogli porozmawiaæ,
poœpiewaæ, mi³o spêdziæ czas
przy muzyce, cieœcie i kawie.
Nie jest ³atwo dotrzeæ do
wszystkich mieszkañców, poniewa¿ niektórzy s¹ ,,zamkniêci” w
swoich domach. Jednak cieszy
nas to, ¿e chocia¿ czêœæ spo³eczeñstwa uda³o siê zintegrowaæ i
mamy nadziejê, ¿e by³ to dobry
krok do tego, aby zbli¿yæ do siebie mieszkañców, pobudziæ ich
do dzia³ania.
To by siê nie wydarzy³o, gdyby LUDZI DOBREJ WOLI nie
by³o. Serdeczne podziêkowania
Œwiêtym Miko³ajom: Panu J. Pobiar¿ynowi (w³aœciciel hurtowni

MAXIMA), Panu P. Krenca (hurtownia spo¿ywcza), Pañstwu:
B.O. Je¿om (piekarnia Resko),
Pani A. Ulan, Panu J. Szatan,
Panu A. Wlaz³o, Kasi i Andrzejowi za umilanie nam czasu muzyk¹
oraz tym, którzy upiekli ciasto.
Podziêkowania przesy³aj¹:
So³tys Danuta D¹bal, Rada So³ecka: Irena Rychlicka, Iwona
Kwiatkowska, Gabriela Kuzio
oraz radna Janina Pawluk.
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VIII Maraton Pisania Listów w liceum i gimnazjum

Ponad 600 listów z Reska
„Maraton Pisania Listów” jest
wydarzeniem organizowanym corocznie, w zwi¹zku z obchodem 10
grudnia Œwiatowego Dnia Praw
Cz³owieka. Wydarzenie to polega
na ca³odobowym pisaniu listów w
obronie konkretnych osób, których
prawa zosta³y z³amane b¹dŸ naruszone. Listy kierowane bêd¹ do przedstawicieli najwy¿szych w³adz w pañstwach, gdzie owo naruszenie mia³o
miejsce. W tym roku „Maraton” poœwiêcony jest kobietom – ofiarom
przemocy domowej, obroñczyniom
praw cz³owieka, ofiarom przemocy
w konfliktach zbrojnych czy handlu
ludŸmi. W ostatnim Maratonie wziê³o udzia³ 40 krajów. Napisano co
najmniej 114617 listów, z czego
21897 w Polsce.
Cz³onkowie Szkolnej Grupy
Amnesty International przy LO w
Resku oraz uczniowie z gimnazjum,
po raz pierwszy wziêli udzia³ w akcji. Nasza wspólna akcja odbywa³a
siê w dniach 6-7 grudnia br. Na pocz¹tku uczniowie zostali zapoznani
z podstawowymi zasadami pisania
listów, jednak po pewnym czasie
ka¿dy modyfikowa³ je wed³ug w³asnego uznania, dziêki czemu nabiera³y one wiêkszego znaczenia. Maraton przebiega³ pod has³em: I Ty
mo¿esz pomóc! Napisz list w obronie pokrzywdzonych!
Na wybranych lekcjach (godzi-

ny wychowawcze, WOS) nasi
uczniowie pisali listy w obronie
m.in. Anny Politowskiej, która zosta³a zastrzelona w windzie, Daw
Aung San Suu Kyi jest przewodnicz¹c¹ partii opozycyjnej, przebywa
w areszcie domowym, gdzie zosta³a
umieszczona przez w³adze wojskowe; Delary Darabi, której grozi kara
œmierci za zabójstwo, które zosta³o
pope³nione w chwili, gdy mia³a 17
lat; Jessice García, liderce wspólnoty pochodzenia afrykañskiego, Bilqis Yakoob Rasool - m³odej muzu³manki, która prze¿y³a zamieszki w
indyjskim stanie Gujarat w marcu
2002 – odwa¿nie walczy o sprawiedliwoœæ. Dziêki naszym listom te
kobiety maj¹ szansê odzyskaæ wolnoœæ, dobre imiê.
Zainteresowanie uczniów obu
szkó³ przeros³o nasze oczekiwania.
W gimnazjum akcjê koordynowa³a
pani Alicja Paw³owska, w liceum Agata Popielarz. Efektem wspó³pracy s¹ listy, których ³¹cznie napisaliœmy ponad 600, gimnazjaliœci
zbierali dodatkowo podpisy pod
apelami w obronie pokrzywdzonych kobiet.
Wspólna akcja jest dowodem, ¿e
m³odzie¿y nie s¹ obojêtne sprawy
innych, potrafi¹ zaprotestowaæ w
obronie pokrzywdzonych. W ten
sposób my doroœli mo¿emy pokazaæ
nowe mo¿liwoœci dzia³ania, kszta³-

Wyrok
Sygn. akt II K 541/07 Ds. 984/07
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 31 paŸdziernika 2007 r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy:
SSR S³awa Miszel, Protokolant: Katarzyna Weso³¹ przy udziale Asesora Prok.
Moniki Sarbiewskiej, po rozpoznaniu dnia 31.10.2007 r. sprawy

Dariusza Loby
s. Mieczys³awa i Krystyny z d. Stysiek, ur. 09 wrzeœnia 1970 r. w Radomiu;
oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 06 sierpnia 2007 r. w miejscowoœci Suliszewice
nie zastosowa³ siê do orzeczonego wobec jego osoby wyrokiem S¹du Rejonowego w £obzie z dnia 15.09.2004 r. sygn. akt II K 328/04 zakazu prowadzenia
wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych w ruchu l¹dowym na okres
4 lat w ten sposób, ¿e w okresie obowi¹zywania zakazu kierowa³ rowerem,
znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci, wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹ 1,22 mg/l
alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178 a par. 2 kk w zb. z art.
244 kk w zw. z art. 11par. 2 kk.
Orzeka:
I. Oskar¿onego Dariusza Lobê uznaje za winnego pope³nienia zarzucanego mu przestêpstwa i za to na podstawie art. 244 kk w zw. z art. 11 par. 3 kk
wymierza mu karê 4 (czterech) miesiêcy pozbawienia wolnoœci;
II. Na podstawie art. 69 par. 1 i par. 2 kk, 70 par. 1 pkt 1 kk wykonanie
orzeczonej wobec oskar¿onego kary pozbawienia wolnoœci warunkowo zawiesza na okres próby 4 (czterech) lat;
III. Na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 4 (czterech) lat;
IV. Na podstawie art. 50 kk orzeka wobec oskar¿onego podanie wyroku do
publicznej wiadomoœci poprzez og³oszenie w prasie lokalnej;
V. Na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23
czerwca 1973 r. o op³atach w sprawach karnych zas¹dza od oskar¿onego na rzecz
Skarbu Pañstwa koszty procesu i wymierza mu op³atê w kwocie 120 (sto dwadzieœcia) z³otych.

towaæ postawy empatii i altruizmu,
ponadto doskonaliæ umiejêtnoœæ pisania listu formalnego, precyzyjnego wyra¿ania myœli.
Szczególne wyrazy podziêkowania sk³adamy burmistrzowi Reska, Arkadiuszowi Czerwiñskiemu,
za wsparcie finansowe Maratonu
oraz pani Teresie £añ, dyrektor
Wydzia³u Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa w £obzie,
za liczne materia³y biurowe.
Alicja Paw³owska,
Agata Popielarz

Wyrok
Sygn. akt II K 562/07 Ds. 958/07
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 31 paŸdziernika 2007 r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy:
SSR S³awa Miszel, Protokolant: Katarzyna Weso³a przy udziale Asesora
Prok. Moniki Sarbiewskiej, po rozpoznaniu dnia 31.102007 r. sprawy

Józefa Zapa³owskiego
s. Alfonsa i Genowefy z d. KuŸnickiej, ur. 25 sierpnia 1952 r. w miejscowoœci Tucze; oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 30 lipca o godzinie 21.00
prowadzi³ na drodze publicznej w miejscowoœci Tucze, gm. Dobra rower,
znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci, wyra¿aj¹cym siê wynikiem 0,68 mg/
l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178 a par. 2 kk.
Orzeka:
I. Oskar¿onego Józefa Zapa³owskiego uznaje za winnego pope³nienia
zarzucanego mu przestêpstwa i za to na podstawie art. 178 a par. 2 kk w zw.
z art. 34 par. 1 i par. 2 kk i art. 35 par. 1 kk wymierza mu karê 6 (szeœciu)
miesiêcy ograniczenia wolnoœci zobowi¹zuj¹c go do wykonania nieodp³atnej kontrolowanej pracy na rzecz Urzêdu Miejskiego w Dobrej w wymiarze
20 (dwadzieœcia) godzin w stosunku miesiêcznym;
II. Na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego
zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres
2 (dwóch) lat;
III. Na podstawie art. 63 par. 2 kk na poczet orzeczonego wobec oskar¿onego œrodka karnego w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów
mechanicznych i rowerów zalicza okres zatrzymania prawa jazdy od dnia
10 wrzeœnia 2007 r.
IV. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez og³oszenie w prasie lokalnej;
V. Na podstawie art. 624 kpk zwalnia oskar¿onego od ponoszenia
kosztów s¹dowych w ca³oœci.
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n Nareszcie perfumy dla ka¿dego!
“FEDERICO MAHORA” Kupuj¹c
produkty Federico Mahora nie p³acisz ani za reklamê ani za opakowanie. FM GROUP WORLD wspó³pracuje z koncernem DROM – LIDEREM zaopatruj¹cym w olejki zapachowe wiêkszoœæ kreatorów perfum
na ca³ym œwiecie. Teraz! Mo¿esz
mieæ swoje ulubione perfumy, nie za
250, tylko za 30 z³otych, a nawet
taniej. Mo¿esz sobie pozwoliæ na
kupno o wiele czêœciej, nie tylko
symbolicznie raz do roku!. Zadzoñ,
dowiesz siê wiêcej: 601 088 446

n Sprzedam mieszkanie w centrum
£obza 60 mkw., 2 piêtro, po generalnym remoncie z umeblowaniem i
wyposa¿eniem RTV i AGD. Tel. 503
128 313.

n Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w
£obzie 1/4 wspó³w³asnoœci tj. 2165
mkw., atrakcyjna lokalizacja. Tel.
503 128 313.

n Ogrodzenia kute, fakturowane
(grawerowane). £obez ul. Rapackiego 12. Tel. 607 553 912.

n Wynajmê lub sprzedam mieszkanie w Radowie Ma³ym, 4 pokoje,
80 mkw + gara¿, czêœciowo umeblowany. 022 775 10 85, 00 49 17
06 38 21 53.

n Sprzedam w £obzie po³owê domu
bliŸniaczego wraz z budynkiem gospodarczym - stan idealny. Tel. 695
985 673.

n Polskie Radio Szczecin SA poszukuje korespondenta z £obza i
okolic. Szukamy osoby, która bardzo dobrze mówi i pisze po polsku.
Interesuje siê sprawami swojej
gminy. Jest niezale¿na i - oczywiœcie - bezpartyjna.
Po miesiêcznym okresie próbnym
podpisujemy umowê o wspó³pracy.
Mo¿na zarobiæ minimum kilkaset
z³otych miesiêcznie. Zainteresowani proszeni s¹ o kontakt mailem pod
adresem: wilk@radio.szczecin.pl

Drawsko Pom.
n Kupiê grunty rolne.
Tel. 692 883 670.

Gryfice
n Sprzedam tanio nowy piec olejowy S-115U. Moc 21 kW, ze zbiornikiem o poj. 1000 litrów. Tel.
608595113.
n Elektryk z uprawnieniami przyst¹pi do robót zleconych. Tel. 696
757 393.

Region
n Kupiê antyki, militaria i inne starocie. Tel. 501 126 109.
n Sprzedam pasiekê minimum 36
rodzin. Tel. 0 602 350 007.
n Sprzeda¿ u¿ywanych urz¹dzeñ
gastronomicznych (ch³odziarki, zamra¿arki, witryny sklepowe) sklepowych i domowych, serwis, gwarancja, transport. Tel. 091 392 16 07, 0
601 587 438.
n Sprzedam pianino, stan bardzo
dobry, cena do uzgodnienia. Tel.
091 392 16 07. 0601 587 438.

NAUKA
n £obez Korepetycje - szko³a
podstawowa pe³en zakres
przedmiotów, gimnazjum i
szko³a œrednia, przedmioty humanistyczne i jêzyk niemiecki.
TANIO! Tel. 691 307 442.

n Sprzedam mieszkanie 62 mkw. w
Resku. Tel. 0 602 257 305.
n Pilnie poszukujê mieszkania do
wynajêcia w £obzie na d³u¿szy
okres. Tel. 505 963 166.

Gryfice
n Zamieniê mieszkanie dwupokojowe w³asnoœciowe na kawalerkê
z rozliczeniem lub kupiê kawalerkê (Gryfice, Trzebiatów). Tel. 091
384 48 64.

Region
n Sprzedam mieszkanie bezczynszowe 2 pokojowe wraz z kuchni¹,
³azienk¹ i przedpokojem o ³¹cznej
pow. 46mkw. oraz dzia³kê o obszarze
727mkw. w miejscowoœci Dorowo w
woj. zachodniopomorskim. £¹czna
cena 50 000 z³. Tel. 0 698 423 512.

MOTORYZACJA

£obez
n Sprzedam samochód ¯UK A 11B.
Cena do uzgodnienia. ZUBiK Resko. Tel. 091 395 14 03.
n Sprzedam samochód Volkswagen Golf III Turbo Disel 1,9 rocznik
1993, stan bardzo dobry, gara¿owany. Cena 6800 z³ (do uzgodnienia).
Tel. 781 464 797.

PRACA

£obez
n Firma w Wêgorzynie zatrudni
odpowiedzialn¹ i dyspozycyjn¹
osobê na stanowisko stró¿a. Tel.
502 770 760.

Gryfice
n Apteka „Rodzinna” w Gryficach
zatrudni magistra i technika farmacji, atrakcyjne wynagrodzenie. Tel.
0 601 517 733 lub 091 384 05 40.

Region
n Potrzebne panie do opieki w
Niemczech. Tel. 091 392 15 38.

NIERUCHOMOŒCI

n Sprzedam barak 20 mkw., stan
bardzo dobry. Cena do uzgodnienia. Tel. 091 395 18 03.
n Zamieniê dom 180 mkw. na mniejszy
o po³owê w £obzie. Tel. 091 397 45 06.
n Sprzedam dzia³kê handlowomieszkaniow¹ 535 mkw. w Wêgorzynie - centrum. Tel. 885 187 065.

Gryfice
n Sprzedam dom w Gryficach o powierzchni 78 mkw. + gara¿ na dzia³ce o powierzchni 289 mkw., ogrzewanie gazowe, ciep³a woda. Do
morza 22 km. Cena 190 tys. z³. Tel.
692 431 153, 091 384 64 41, 091 384
19 76.
n Sprzedam dom w Gryficach przy
ul. Sportowej 5. Cztery pokoje, kuchnia, ³azienka, korytarz i pom. strychowe. Dzia³ka ok 300 mkw. Cena do
uzgodnienia Tel. 798 832 679.
n Sprzedam gara¿ przy ulicy Sportowej. Tel. 091 384 46 72

Œwidwin
n Wydzier¿awiê halê w Po³czynie
Zdroju 1000 mkw. wszystkie media,
dobry dojazd, mo¿liwoœæ sprzeda¿y. Tel. 694 821 461

Region
n Poszukujê lokali handlowych w centrach miast: £obez, Œwidwin, Drawsko
Pom., Gryfice i miastach powy¿ej 10
tys mieszkañców. Tel. 693 417 398.
n Sprzedam dom w Karnicach - nowy
do zamieszkania, 200 mkw. na dzia³ce o pow 600 mkw., 5 pokoi, kuchnia,
2 ³azienki. Tel. 0 667 677 798.
n Sprzedam mieszkanie naro¿ne w
domku szeregowym trzyrodzinnym
w Dziadowie. Cena 37 tys. Tel. 091
434 63 63, 886 635 084.

Reklama w Tygodniku
Tel./fax 091 3973730

US£UGI

Gryfice
n Sprz¹tanie biur i mieszkañ - tel.
0604 373 143.
n Pranie tapicerki samochodowej
(osobowe, busy, ciê¿arowe, TIR-y),
tel. 0 604 373 143.
n Dywanopranie - 0604 373 143.
n Pranie tapicerki samochodowej,
tel: 0604 - 373 - 143.

Drawsko Pom.
n Niemiecki - Korepetycje dla ka¿dego 600 383 457.
n Videofilmowanie. Tel. 0605 732 267.

Œwidwin
n T³umacz przysiêg³y - francuski
Tel. 694 667 941.

Region
n T³umacz przysiêg³y - francuski,
Ko³obrzeg. Kom. 694 667 941, tel.
094 352 10 58
n Dywanopranie, sprz¹tanie biur i
mieszkañ, pranie tapicerki samochodowej (osobowe, busy, ciê¿arówki, tiry). Tel. 0 604 373 143.
n Zespó³ muzyczny „KONTENT” na
ka¿d¹ okazjê - wesela, bankiety itp.
Tel. 604 221 339, 091 395 41 72.
www.kontent.com.pl
n Wszelkie prace remontowe
(szczególnie stolarskie). Tanio i
fachowo wykonam. Nowogard tel.
0913922783 po 18.
n Wykonujemy profesjonalne
strony internetowe na zamówienie
tel. 0605 522 340.
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Oldboje wiecznie m³odzi
(£OBEZ) Niew¹tpliwym sukcesem turnieju oldbojów, którzy walczyli w minion¹ sobotê o puchar burmistrza £obza, by³ przyjazd kilku
dru¿yn z odleg³ych miejscowoœci.
Oldboje po prostu lubi¹ graæ, o czym
œwiadczy istnienie dwóch lig oldbojskich w naszym regionie.

nianina i przej¹³ pi³kê, i po szybkiej
akcji pad³a bramka. Sêdzia j¹ uzna³,
co wywo³a³o g³oœne protesty goœci dopingowanych przez jedn¹ z dru¿yn
siedz¹c¹ na widowni, która równie¿
mia³a zastrze¿enia do sêdziowania w
tym turnieju. Skoñczy³o siê na kartce
dla goœcia i minutach karnych.
Jak widaæ, byæ gospodarzem i w

Do £obza przyjecha³y zespo³y z
Miros³awca, Œwidwina, Krosina, Iñska, Kamienia Pomorskiego, Kretomina, Karlina i Reska. Gospodarze
wyst¹pili w silnym sk³adzie i parli na
fina³ kolejno pokonuj¹c swoich przeciwników. A ¿e ka¿dy chcia³ wygraæ,
mecze by³y zaciête i uwalnia³y siê
emocje równe tym w walce o ligowe
trofea. W pojedynku £obza ze Œwidwinem nasi s¹siedzi zza miedzy bardzo emocjonalnie i g³oœno protestowali przeciwko akcji, po której pad³
gol dla £obza. Otó¿ przy zmianie jeden z ³obezian zszed³ za liniê na polu
przeciwnika, zaœ zmiennik wybieg³ na
w³asnej po³owie zza pleców œwidwi-

Oldboje £obez

TABELA ROZGRYWEK DALP (IV) 2007
NIED•WIADKI Dobra
GALAKTIKOS Dobra
DOBROPOLE
OLDBOJE Nowogard
LZS OSTRZYCA
OSOWO
¯YWCZYK Bienice
DRAGON Krzemienna
YAMAYCA Dobropole

Mecze
4
4
4
3
3
4
3
4
3

pkt.
10
10
6
4
4
4
3
2
1

bramki
24:2
17:7
13:9
7:3
5:8
6:19
6:15
2:9
2:10

Termin II 9.12.2007r.
DRAGON Krzemienna - OSOWO
GALAKTIKOS Dobra - ¯YWCZYK Bienice
LZS OSTRZYCA - DOBROPOLE
DRAGON Krzemienna - YAMAYCA Dobropole
OLDBOJE Nowogard - pauza
OLDBOJE Nowogard - DOBROPOLE
GALAKTIKOS Dobra - NIED•WIADKI Dobra
¯YWCZYK Bienice - YAMAYCA Dobropole
NIED•WIADKI Dobra - OSOWO
LZS OSTRZYCA - pauza

1:4
4:2
3:1
0:0
0:1
2:2
3:2
11:0

Liderzy bramek
16 – Padziñski Damian (NIED•WIADKI Dobra),
7 – Dzierbicki Damian (DOBROPOLE),
5 – Borowik B³a¿ej (OLDBOJE Nowogard), Bonifrowski Wojciech
(NIED•WIADKI Dobra),
4 – Kamiñski Emilian (GALAKTIKOS Dobra), GuŸniczak Wojciech
(GALAKTIKOS Dobra).
Termin III 16.12.2007r.
GALAKTIKOS Dobra - OLBOJE Nowogard
DRAGON Krzemienna - LZS OSTRZYCA
¯YWCZYK Bienice - OLBOJE Nowogard
YAMAYCA Dobropole - GALAKTIKOS Dobra
OSOWO - pauza
OSOWO - DOBROPOLE
¯YWCZYK Bienice - DRAGON Krzemienna
LZS OSTRZYCA - YAMAYCA Dobropole 12.30
NIED•WIADKI Dobra - DOBROPOLE
NIED•WIADKI Dobra - pauza

10.00
10.25
10.50
11.15
11.40
12.05
12.55

Oldboje Resko
dodatku goœcinnym to trudna sztuka.
Sztuk¹ jest te¿ potraktowaæ taki turniej
jak zabawê. Gor¹ca krew i ambicje
wci¹¿ drzemi¹ w oldbojach, na szczêœcie zwyciê¿a ju¿ rozs¹dek i nikt siê nie
obra¿a i nie schodzi z boiska. Nie ma te¿
z tego powodu zadym na trybunach, bo
one œwiec¹ pustkami. Ot, panowie spêdzili rekreacyjnie sobotni dzieñ. Na
pewno zdrowiej, ni¿ ci przed telewizorami, ale wci¹¿ w £obzie nie ma propozycji takiej, jak w Dobrej , gdzie co tydzieñ

rozgrywana jest liga halowa. To œwiadczy o jakimœ upadku popularnoœci pi³ki
no¿nej w gminie i tylko trudno powiedzieæ, dlaczego. Dlaczego nie ma halowej ligi wiejskiej, halowej ligi zak³adowej, mo¿e nawet halowej ligi powiatowej. To takie myœli na kanwie turnieju.
Kronikarsko odnotowujemy, ¿e
Resko zajê³o ex equo siódme miejsce
razem z Miros³awcem i Krosinem, a
£obez w finale uleg³ karnymi dru¿ynie
z Kretomina 3:4.
(kar)

Mistrzostwa Powiatu

£obeskie szko³y
podzieli³y siê miejscami
(£OBEZ) W dniu 5 grudnia br. odby³y siê Mistrzostwa Powiatu £obeskiego w Mini Pi³ce Siatkowej Dziewcz¹t - Trójek i Czwórek. W zawodach
udzia³ wziê³y niestety tylko 3 zespo³y:

ze Szko³y Podstawowej nr 1 oraz nr 2 w
£obzie, a tak¿e ze Szko³y Podstawowej
w Wêgorzynie. Mimo ma³ej iloœci zespo³ów walka o pierwsze miejsce by³a
zaciêta.

Wyniki:
Klasyfikacja koñcowa Trójek:
SP Wêgorzyno – SP 2 w £obzie (25:27), (20:25)
SP Wêgorzyno – SP 1 £obez (14:25), (22:25)
SP 1 w £obzie – SP 2 w £obzie (25:11), (25:23)
I miejsce SP 1 w £obzie
II miejsce SP 2 w £obzie
III miejsce SP w Wêgorzynie
Klasyfikacja koñcowa Czwórek
SP 1 £obez – SP Wêgorzyno (25:14), (25:7)
SP Wêgorzyno – SP 2 £obez (3:25), (6:25)
SP 1 £obez - SP 2 £obez (14:25), (22:25)
I miejsce SP 2 w £obzie
II miejsce SP 1 w £obzie
III miejsce SP w Wêgorzynie

Przegrana
jednym punktem
UKS Radowo Ma³e – UKS TRÓJKA NIEBIESKA Nowogard 31:32
(RADOWO MA£E) Kolejny
mecz zachodniopomorskiej ligi
koszykówki m³odziczek, jaki rozegra³y dziewczyny z Radowa
Ma³ego z dru¿yn¹ z Nowogardu,
zakoñczy³ siê wynikiem 42:43 dla
dru¿yny przyjezdnej.
W pierwszej po³owie meczu zawodniczki z Radowa pope³nia³y
liczne b³êdy w obronie, co wp³ynê³o
na niekorzystny wynik. Do szatni
zesz³y z wynikiem 31:22 dla goœci.
Podczas 10 minutowej przerwy trener Budzyñski skutecznie opracowywa³ dalsz¹ taktykê. Dziewczêta
na boisko wesz³y z now¹ si³¹ do
walki. W drugiej po³owie kapitan
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dru¿yny Agnieszka Sira, mimo kontuzji, przejê³a ciê¿ar gry, zdobywaj¹c 24 punkty. Z pomoc¹ kole¿anek
sprawi³a, ¿e mecz sta³ siê bardzo
wyrównany, zw³aszcza w obronie.
Bardzo dobrze spe³nia³a swoje zadanie na lewym skrzydle Dominika
Strzelczyk Brak szczêœcia radowskiej dru¿yny, pozwoli³ goœciom na
zwyciêstwo jedynym punktem.
UKS Radowo Ma³e gra³ w sk³adzie: Patrycja Komosa, Dominika
Strzelczyk, Natalia ¯a³obowska,
Agnieszka Sira, Marzena Domañska, Sandra Tchurz, Agnieszka Lewandowska, Agata Brzózka, Ania
Tchurz, And¿elika Lewicka. Trener
– Miros³aw Budzyñski.
(k)

Miko³ajkowe granie
po raz siódmy
(RADOWO MA£E) W czwartek, 6 grudnia, w hali sportowej
Zespo³u Szkó³ Publicznych w Radowie Ma³ym rozegrano VII edycje Miko³ajkowego Turnieju w
halowej pi³ce no¿nej ch³opców
klas czwartych.
Na zaproszenie œw. Miko³aja
przyjecha³y tylko dru¿yny z SP Chociwla i SP 2 £obza. Taka ma³a iloœæ
dru¿yn rozczarowa³a Miko³aja oraz
organizatorów turnieju. W zwi¹zku
z tym, ¿e opiekun ch³opców z SP 2
pan W. Winiarski przywióz³ a¿ 12
zawodników, Miko³aj poprosi³ o
wystawienie dwóch dru¿yn. Turniej
odby³ siê wiêc z udzia³em czterech
zespo³ów. Grano systemem „ka¿dy
z ka¿dym” po 2 x 8 minut, co umo¿liwia³o ch³opcom wiêcej gier i radoœniejsz¹ rywalizacjê.
Turniej wygra³ zespó³ I SP 2

£obez przed SP Radowo Ma³e, III
m. - SP Chociwel, IV m. - zespó³ II
SP 2 £obez. Miko³aj obficie obdarowa³ zespo³y cytrusami, s³odyczami i napojami, w które w wór Miko³aja za³adowa³ pan Patryk Spurek,
w³aœciciel sklepów spo¿ywczych w
Radowie Ma³ym. Natomiast dyrektor Zespo³u Szkó³ Ewa Radanowicz
wrêczy³a puchary oraz dyplomy
ufundowane przez Wiktora Putê.
Organizatorem turnieju byli m³odzi
adepci sportu UKS-u „Mini-Gier”
na czele z ucz. Norbertem Dobrzañskim.
Œw. Miko³aj chcia³by podziêkowaæ nauczycielom wuefistom oraz
dyrektorom szkó³ za to, ¿e umo¿liwiaj¹ w tym radosnym dniu granie w
pi³kê, wybieganie siê, a na wyró¿nienie zas³uguje SP Chociwel, która
uczestniczy od pocz¹tku w tych turniejach.
wp

I Turniej Kibiców w Chociwlu

100% kibiców
(CHOCIWEL) W niedzielê, 9
grudnia, w Hali Widowiskowo –
Sportowej w Chociwlu odby³ siê I
Turniej Kibiców po has³em „100%
Kibiców”.
Udzia³ zg³osi³o 6 ekip: Klub Kibica Sarmaty Dobrej (pomys³odawcy
turnieju), Piasta Chociwel (gospodarz), Œwiatowida £obez, Masovii
Maszewo, Zorzy Dobrzany oraz dru¿yna portalu Ligowiec.net (patronat
medialny).
Mecze rozgrywane by³y systemem „ka¿dy z ka¿dym”, ca³y mecz
trwa³ 10 minut. Ciekawostk¹ w regulaminie turnieju by³o to, i¿ za ka¿d¹

kobietê na boisku by³a przyznawana
dru¿ynie tzw. bramka na start. Po zaciêtej walce triumf odniós³ Klub Kibica Masovii Maszewo (Masofans),
drugie miejsce zajê³a dru¿yna Ligowca, trzecie zajêli gospodarze turnieju
Klub Kibica Piasta Chociwel, czwarte przypad³o pomys³odwacom turnieju Klubowi Kibica Sarmaty Dobrej
(Dobermani), pi¹ta lokata przypad³a
Klubowi Kibica Œwiatowid £obez, a
na szóstej pozycji znalaz³ siê Klub
Kibica Zorzy Dobrzany. W turnieju
nie zabrak³o dobrej zabawy, œmiechu,
ostrej rywalizacji i ciekawych bramek.
Po wrêczeniu pucharów i pami¹tkowych dyplomów wszyscy kibice udali
siê na wspólne ognisko.
(dd)

ZAPROSZENIE NA HALÊ
W niedzielê 16 grudnia 2007 r.
na hali sportowo-widowiskowej
w £obzie odbêdzie I Otwarty Wojewódzki Turniej Pi³ki Siatkowej
Ognisk TKKF.
Pocz¹tek imprezy o godz. 10:00.
Kategorie:
M - mê¿czyŸni, wiek od 18 lat
K – dziewczêta, wiek do 18 lat
Zg³oszenia przyjmuje Jerzy Rakocy - tel. 602829772, adres: 73150 £obez, ul. Boczna 32, tel.
602829772,
e-mail: adamku@vp.pl.

Podczas imprezy bêd¹ przeprowadzane bezp³atne badania poziomu cukru, cholesterolu i pomiar ciœnienia. Zostanie tak¿e przeprowadzony quiz wiedzy harcerskiej.
Organizatorzy: Urz¹d Miejski w
£obzie, Starostwo Powiatowe w
£obzie, Zachodniopomorski Zwi¹zek TKKF w Szczecinie, Ognisko
TKKF „B³yskawica” w £obzie,
Powiatowe Zrzeszenie LZS, £obeskie Forum Organizacji Pozarz¹dowych.
Zapraszamy do kibicowania i
wziêcia udzia³u w imprezie.
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Z³ota Ramka roku 2007
- turystyczne podsumowanie
Dnia 9 grudnia 2007 r.
£obeskie Centrum Turystyki
podsumowa³o dzia³alnoœæ
turystyczno-sportow¹
w 2007 r.
W sali konferencyjnej zgromadzili siê liczni turyœci z £obza i zaprzyjaŸnione grupy z innych miejscowoœci, wœród których na wyró¿nienie
zas³uguj¹ przyjaciele z Drawska Pom.
Przez ponad dwa lata dzia³alnoœci
Centrum wspólnie przecieraliœmy
szlaki turystyczne. Na zebranych czeka³y s³odkoœci, swojskie wypieki,
owoce, kawa, herbata oraz niespodzianki miko³ajkowe.
Pan Roman Ciechañski Dyrektor
£obeskiego Centrum Turystyki bardzo gor¹co podziêkowa³ wszystkim za
przybycie. Szczególnie podziêkowa³
osobom, którzy fotografowali nas
podczas naszych wêdrówek.
W trakcie spotkania zaprezentowano filmy i slajdy z rajdów oraz
maratonów rowerowych. Zdjêcia podczas rajdów wykonywali fotografowie
amatorzy: Adam Horbacz, Tadeusz
Korzeniewski, Eugeniusz Lasota,
Adam Kogut, Jakub Wiœniewski i
Zdzis³aw Bieniek.

Wszyscy mogliœmy sobie przypomnieæ rajdowe przygody na rozmaitych szlakach pieszych i rowerowych. A by³o tego naprawdê sporo.
Niektórzy ze zdziwieniem stwierdzali, ¿e to wszystko by³o w tym roku.
Zabawa by³a naprawdê super.
Na uznanie zas³uguje pan Adam

Kogut, który jest pasjonatem kamery i
jego filmy uœwietni³y podsumowanie
roku turystycznego 2007 r. Dyrektor
£CT pan Roman Ciechañski uroczyœcie wrêczy³ panu Adamowi puchar z
podziêkowaniem i wyrazami uznania
za zaanga¿owanie w naszej turystycznej dzia³alnoœci.

Na zakoñczenie by³o losowanie
miko³ajkowych upominków przyniesionych przez uczestników spotkania.
W najbli¿szym czasie zaprezentujemy kalendarium rajdów z 2007 r.
Z turystycznym pozdrowieniem
Tekst: El¿bieta Wiœniewska
Foto: Adam Kogut

obci¹¿aæ tylko w³aœcicieli obszarów, w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich zaplanowano dodatkowe dzia³anie dla rolników posiadaj¹cych gospodarstwa rolne na
obszarze Natury – P³atnoœci dla obszarów Natura 2000.
W ramach tego dzia³ania bêdzie
mo¿na realizowaæ nastêpuj¹ce warianty:
- Ochrona siedlisk lêgowych
ptaków,
- Ochrona cennych siedlisk
przyrodniczych, do których zaliczaj¹ siê: mechowiska, szuwary
wielkoturzycowe, ³¹ki trzêœlicowe
i selernicowe, murawy ciep³olubne, pó³naturalne ³¹ki œwie¿e, pó³naturalne ³¹ki wilgotne, bogate gatunkowo murawy bliŸniczkowe, s³onoroœla.
Rolnik, chc¹c przyst¹piæ do
dzia³ania P³atnoœci Natura 2000
bêdzie musia³ posiadaæ odpowiedni¹ dokumentacjê, poœwiadczaj¹c¹ wystêpowanie cennych
gatunków ptaków lub siedlisk
przyrodniczych, przygotowan¹
przez eksperta.
Ka¿de, kto z³o¿y wniosek na

dzia³anie P³atnoœci dla obszarów
Natura 2000, zobowi¹zany jest do:
– realizacji dzia³ania przez co
najmniej 5 lat,
– przestrzegania minimalnych
wymogów na obszarze ca³ego gospodarstwa,
– przestrzegania wymogów
wynikaj¹cych z poszczególnych
wariantów,
– posiadania dokumentacji
siedliska (warianty pakietu Ochrona
cennych siedlisk przyrodniczych)
lub ornitologicznej (Ochrona siedlisk lêgowych ptaków), zatwierdzonej przez Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody i sporz¹dzonej
zgodnie z wytycznymi ministra ds.
œrodowiska,
– przestrzegania zaleceñ zapisanych w dokumentacji siedliska
lub ornitologicznej.

NATURA 2000
Natura 2000 to Europejska Sieæ
Obszarów Chronionych, która ma
na celu zachowanie siedlisk i gatunków roœlin i zwierz¹t szczególnie
cennych dla Wspólnoty.
Natura 2000 sk³ada siê z dwóch
typów obszarów chronionych:
– specjalne obszary ochrony
siedlisk (SOO), tworzone na podstawie Dyrektywy Siedliskowej dla
ochrony typów siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roœlin
i zwierz¹t,
– obszary specjalnej ochrony
ptaków (OSO), tworzone na podstawie Dyrektywy Ptasiej, dla ochrony
siedlisk ptaków.
Polska, jako cz³onek Unii Europejskiej zobowi¹za³a siê do przestrzegania unijnych aktów prawnych, w zwi¹zku z czym wyznaczy³a takie obszary Natura 2000, zwane
u nas ostojami ptasimi i siedliskowymi.

G³ównym za³o¿eniem Natury
jest zachowanie w³aœciwego, nie
pogorszonego stanu siedlisk przyrodniczych. Oznacza to, ¿e je¿eli
tereny objête Natur¹ 2000 by³y
u¿ytkowane rolniczo, nie ma podstaw aby teraz zakazaæ dzia³alnoœci
rolnej, a wrêcz przeciwnie, nale¿y
kontynuowaæ takie dzia³ania, które
pozwol¹ na zachowanie istniej¹cych walorów przyrodniczych.
Dla ka¿dego obszaru Natura
2000 bêdzie opracowany plan
ochrony, uwzglêdniaj¹cy uwarunkowania ekologiczne, sposób ich
powstania oraz charakter obiektów.
Niektóre ostoje bêd¹ wymaga³y
podjêcia pewnych dodatkowych
dzia³añ, i tam dzia³alnoœæ rolnicza
mo¿e byæ w pewnym stopniu ograniczona, ale na pewno nie eliminowana.
Poniewa¿ koszty poniesione na
utrzymanie Natury 2000 nie mog¹

W celu sprawdzenia, czy dane
gospodarstwo po³o¿one jest na
obszarze Natury 2000 nale¿y
zwróciæ siê do urzêdy gminy lub
informacje na ten temat mo¿na
znaleŸæ na stronie www.natura2000.mos.gov.pl
(GAJA)
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drzwi balkonowych domku letniskowego, dokona³ kradzie¿y wêdek, przed³u¿aczy, wózka rêcznego
i narzêdzi. Straty w kwocie oko³o
1500 z³ poniós³ Zdzis³aw M.
ALE COFKA
(£OBEZ) W dniu 30.11.2007r.
oko³o godz. 11:30 w £obzie, na ul.
Niepodleg³oœci, Marcin K. kieruj¹c
samochodem Toyota, nie zachowa³
szczególnej ostro¿noœci podczas
cofania i uderzy³ w prawid³owo zaparkowany samochód osobowy
Honda, który uleg³ uszkodzeniu.
Samochód Toyota nie posiada³ widocznych uszkodzeñ.

WIRTUALNE OSZUSTWO
(£OBEZ) W dniu 08.11.2007r. o
godz. 15:00 w £obzie, Dariusz K. w
sklepie internetowym zakupi³ za
sumê 86 z³ grê PC AGE OF EMPIRES III od osoby podaj¹cej siê za
Rafa³a K. Pomimo wp³aty pieniêdzy
na podane konto do dnia dzisiejszego nie otrzyma³ gry ani zwrotu
pieniêdzy.

DOZÓR DLA DAWIDA
(£OBEZ) W dniu 30.11.2007 r.
S¹d Rejonowy w £obzie zastosowa³
œrodek zapobiegawczy w postaci
dozoru policyjnego wobec Dawida
C., jako podejrzanego o dokonanie
kradzie¿y i wywieranie wp³ywu na
œwiadka.

WRACAJ¥ KABLARZE?
(WÊGORZYNO) Nieustaleni
sprawcy w dniu 30.11.2007r. ok.
Godz. 2.30, na odcinku Wêgorzyno

– £obez, w rejonie skrzy¿owania do
miejscowoœci Rogówko usi³owali
dokonaæ kradzie¿y przewodów z
napowietrznej linii telekomunikacyjnej na odcinku 400 metrów na
szkodê TP S.A. Szczecin, lecz zamierzonego celu nie osi¹gnêli z
uwagi na sp³oszenie przez funkcjonariuszy Policji..

TY£ÓWKA
(WÊGORZYNO) W dniu
30.11.2007r. oko³o godz.14:45 na
drodze Wêgorzyno – Winniki Damian P., kieruj¹cy samochodem
osobowym Nissan, nie zachowa³
nale¿ytej odleg³oœci jad¹c za pojazdem marki Opel Combo i dosz³o do
kolizji. Uszkodzeniu uleg³y pojazdy.

TY£ÓWKA 2
(£OBEZ) W dniu 1 grudnia br.
ok. godz. 12.40 w £obzie, na ul.
Krasickiego, J. Sz. kieruj¹cy samochodem BMW najecha³ na ty³ samochodu VW Bora, doprowadzaj¹c do
uszkodzenia pojazdów.

KIESZONKOWIEC W BARZE
W okresie od godz. 19.00 dnia
30.11.2007r. do godz. 1.20 dnia
1.12.2007r. nieznany sprawca w
barze „•ród³o” z kieszeni kurtki pozostawionej na wieszaku dokona³
kradzie¿y portfela z zawartoœci¹

Wyrok
Sygn. akt II K 569/07 Ds. 1054/07. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej
Polskiej dnia 31 paŸdziernika 2007 r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy:
SSR S³awa Miszel, Protokolant: Katarzyna Weso³a przy udziale Asesora
Prok. Moniki Sarbiewskiej, po rozpoznaniu dnia 31.10.2007 r. sprawy

Rafa³a Kazubskiego
s. Wies³awa i Urszuli z d. Olszewska, ur. 19 lipca 1976 r. w Nowogardzie;
oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 26 sierpnia 2007 r. o godzinie 15.40 na drodze
wojewódzkiej nr 146 pomiêdzy miejscowoœciami Krzemienna – Dobra, gm.
Dobra kierowa³ rowerem, znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci, wyra¿aj¹cym siê wynikiem 0,94 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn
z art. 178 a par. 2 kk.
Orzeka:
I. Oskar¿onego Rafa³a Kazubskiego uznaje za winnego tego, ¿e w dniu
26 sierpnia 2007 r. o godz. 15.40 na drodze wojewódzkiej nr 146 pomiêdzy
miejscowoœciami Krzemienna – Dobra kierowa³ rowerem, znajduj¹c siê w
stanie nietrzeŸwoœci, wyra¿aj¹cym siê wynikiem 0,94 mg/l alkoholu w
wydychanym powietrzu, tj. czynu z art. 178 a par. 2 kk i za to na podstawie
art. 178 a par. 2 kk wymierza mu karê grzywny w wysokoœci 60 (szeœædziesiêciu) stawek dziennych ustalaj¹c wysokoœæ jednej stawki w kwocie 10
(dziesiêciu) z³otych;
II. Na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego
zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres
2 (dwóch) lat;
III. Na podstawie art. 50 kk orzeka wobec oskar¿onego podanie wyroku
do publicznej wiadomoœci poprzez og³oszenie w prasie lokalnej;
IV. Na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 3 ust. 1 z dnia 23 czerwca 1973
r. o op³atach w sprawach karnych – (jedn. tekst: Dz.U. z 1983 r. Nr 49, poz.
223 z póŸn. zm.) zas¹dza od oskar¿onego na rzecz Skarbu Pañstwa koszty
procesu i wymierza mu op³atê w kwocie 60 (szeœædziesi¹t) z³otych.

pieniêdzy w kwocie 100 z³ oraz
dowodu osobistego i prawo jazdy,
karty bankomatowej na szkodê Daniela S.

NAPROMILOWANI
(RADOWO MA£E) W dniu
2.12.2007r. o godz. o godz. 16:20 na
drodze Radowo Ma³e - Borkowo
Ma³e Stanis³aw L. kierowa³ rowerem
znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci
(1,12 mg/l).

WYBI£ I UKRAD£
(RESKO) W okresie 12.12.2007 r. w Resku, przy ul. Prusa, nieznany sprawca po uprzednim
wybiciu dwóch bocznych szyb w
samochodzie Polonez, dokona³ kradzie¿y pude³ka z zawartoœci¹ pokrowców na fotele samochodowe.
Straty w kwocie 80 z³ poniós³ Józef
Cz.

OBROBI£ DOMEK
LETNISKOWY
(CIESZYNO) W okresie od
25.11 do 2.12.2007 r. w godz. 15:00
- 12:30 w Cieszynie £ob. nieznany
sprawca, po uprzednim wy³amaniu

FIATEM W RENAULTA
(£OBEZ) W dniu 3.12.2007r. o
godz. 9.30 w £obzie, na ul. Koœciuszki, Sylwester Ch. wyje¿d¿aj¹c z parkingu samochodem Fiat
uderzy³ w samochód Renault.

O LUSTERKO ZA BLISKO
(£OBEZ) W dniu 3.12.2007r. na
drodze £obez - Œwidwin dosz³o do
zderzenia lusterkami miêdzy Dariuszem W., kieruj¹cym samochodem
marki Chrysler Voyager, a Monik¹
W. kieruj¹c¹ samochodem marki
Mercedes.

NIE ZACHOWA£
OSTRO¯NOŒCI
(£OBEZ) W dniu 4.12.2007 r. o
godzinie 17.10 w £obzie, przy ul.
Konopnickiej, Adam P., kieruj¹cy
samochodem marki Opel Astra, nie
zachowa³ nale¿ytej ostro¿noœci i
zjecha³ na przeciwleg³y pas ruchu,
w wyniku czego uderzy³ w prawid³owo jad¹cy samochód Volkswagen Passat kierowany przez Gerarda K. W wyniku zderzenia uszkodzeniu uleg³y oba pojazdy.

Wyrok
Sygn. akt II K 422/07 Ds. 623/07
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 05 listopada 2007 r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy:
asesor s¹dowy Karolina Szabo, Protokolant: Katarzyna Kwaœna w obecnoœci
Prokuratora asesora Moniki Sarbiewskiej, po rozpoznaniu dnia 05 listopada
2007 r. sprawy

Adriana Baliñskiego
s. Grzegorza i Urszuli z d. Wyrzykowska, ur. 29 listopada 1984 r. w
Resku; oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 12 maja 2007 r. oko³o godziny 20.20
w £obzie na ul. Podgórnej kierowa³ rowerem w stanie nietrzeŸwoœci
wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹ 1,16 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178 a par. 2 kk.
I. Oskar¿onego Adriana Baliñskiego uznaje za winnego pope³nienia
zarzucanego mu czynu z art. 178 a par. 2 kk i na tej podstawie wymierza
mu karê jednego roku pozbawienia wolnoœci;
II. Na podstawie art. 69 par. 1 i par. 2 kk, art. 70 par. 1 pkt 1, art. 73
par. 1 kk wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolnoœci warunkowo
zawiesza oskar¿onemu na okres próby 5 (piêciu) lat i oddaje go w tym
czasie pod dozór kuratora;
III. Na podstawie art. 42 par. 1 i 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 4
(czterech) lat;
IV. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez opublikowanie jego treœci w prasie lokalnej;
V. Na podstawie art. 71 par. 1 kk orzeka wobec oskar¿onego karê
grzywny w wysokoœci 80 (osiemdziesiêciu) stawek dziennych, ustalaj¹c
wysokoœæ jednej stawki na kwotê 10 (dziesiêciu) z³otych;
VI. Na podstawie art. 49 par. 2 kk orzeka od oskar¿onego na rzecz
Fundacji “Edukacja i Technika Ratownictwa Edura” ul. Ch³odna 3, 00891 Warszawa, œwiadczenie pieniê¿ne w wysokoœci 800 (oœmiuset) z³otych;
VII. Zas¹dza od oskar¿onego na rzecz Skarbu Pañstwa koszty s¹dowe,
w tym 340 (trzysta czterdzieœci) z³otych tytu³em op³aty.
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KRZY¯ÓWKA 50

HUMOR TYGODNIA
Kochana Mamusiu!

NAGRODA
Miesiêczna prenumerata „Tygodnika £obeskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 48 brzmia³o:
“Jest ma³e nic i jest wielkie nic”.
Poprawne odpowiedzi nades³ali: Janina Syjczak (£obez), Justyna
Ko³odziejczyk (£obez), Lucyna Kêdzierska (£obez), Barbara Kapcio
(Rynowo), Maria Szylinowicz (£obez), Karolina P³ocka (£obez), Telesfor Waliszewski (Rogowo).
Nagrodê wylosowa³a Justyna Ko³odziejczyk z £obza.
Gratulujemy.

W Unii jest fajnie, niczego tu nie brakuje. Cukier jest po 4 z³ za
kg,benzyna po 5,50 z³ za litr, mas³o po 4,10 z³ za kostkê, chleb po
3,20 z³ za bochenek, a paczka papierosów po 12 z³.
Jeœli chodzi o nasz dom, to latem przyjecha³ pan Helmut z Berlina.
Najpierw postawi³ piwo, a potem pokaza³ akt w³asnoœci z 1937
r. i powiedzia³, ¿e teraz to jego ziemia i wszystko, co na niej.
Mo¿e to i lepiej, i tak nie by³em w stanie p³aciæ podatku katastralnego (Mamusia wie, 2% od wartoœci nieruchomoœci rocznie). Za to
w przytu³ku mamy kolorow¹ telewizjê i fajne filmy.
Pracy na razie nie ma, ale mówi¹, ¿e bêdzie. Jak do¿yjê, to za 6
lat bêdê móg³ pracowaæ w Niemczech albo Austrii. W mieœcie buduj¹ nowy urz¹d. Unia da³a trochê grosza. Firma Heñka Kowalskiego startowa³a w przetargu, ale rozstrzygano go w Brukseli i wygrali
Szwedzi. Co prawda in¿ynierów sprowadzili od siebie, ale Heniek
i tak siê cieszy, bo uznali jego kwalifikacje i pozwolili nosiæ ceg³y.
Niech sobie ch³op zarobi, bo jego firma ju¿ nie wytrzymuje tego
zwiêkszonego VAT-u w budownictwie.
Chcia³ wys³aæ syna na studia do Francji, ale nie mia³ na to pieniêdzy.
Córka jednego z ministrów mia³a wiêcej szczêœcia i dosta³a
unijne stypendium.
Ch³opak Henia jest ca³kiem zdolny, wiêc zdawa³ na nasz¹ politechnikê.
By³by siê dosta³, gdyby nie konkurencja m³odzie¿y z innych krajów unijnych. W koñcu tam uczelnie te¿ s¹ przepe³nione. Na razie
jest na darmowym sta¿u w hipermarkecie.
Ostatnio w mieœcie pojawi³o siê mnóstwo by³ych rolników.
Mówi¹ coœ o nierównej konkurencji, niskich dop³atach i limitach produkcyjnych.
Nie wiem o co im chodzi, przecie¿ mieli najwiêcej zyskaæ na integracji.
Do domu naprzeciwko wprowadzi³o siê m³ode ma³¿eñstwo Tomek i Jacek. To bardzo wra¿liwi ludzie, nawet staraj¹ siê o adopcjê. Pani kurator jest bardzo tolerancyjna i œwie¿o po aborcji, wiêc
maj¹ du¿e szanse.
Niech Mamusia na razie siedzi na tej Bia³orusi, bo tu szaleje eutanazja,zw³aszcza, ¿e ubezpieczalnia ju¿ o Mamusiê pyta³a.
To tyle, bo idê po zasi³ek. Bêdê go pobiera³ jeszcze dwa miesi¹ce.
Ca³ujê mocno,
Zdzisiek

