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Czy rozpocznie siê walka o pacjentów?

Roz³am w Medyku
(£OBEZ) Z ró¿nych Ÿróde³ dotar³y do nas informacje, ¿e w Niepublicznym Zespole Opieki Zdrowotnej „Medyk” w £obzie dosz³o do roz³amu. Dwoje lekarzy chce odejœæ, a
fina³em mo¿e byæ powstanie trzeciego NZOZ-u w gminie. To mog³oby
oznaczaæ otwart¹ walkê o pacjentów.
Medyk jest drugim w mieœcie i gminie £obez, obok Medicora, niepublicznym zak³adem opieki zdrowotnej zapewniaj¹cym us³ugi lekarza rodzinnego. Do tej pory pracowa³o w nim szeœcioro lekarzy, pod kierownictwem
Franciszka Sarneckiego. Z koñcem
2008 roku Medyk rozsta³ siê lekarzem
pani¹ Ew¹ Augustiañsk¹-Szulc. Najprawdopodobniej na tle tego rozstania
dosz³o do animozji pomiêdzy lekarzami i dwoje z nich – Grzegorz Bajerowicz
i Helena Leszczyk - postanowi³o odejœæ
z Medyka. Kiedy – nie wiadomo.
Zapytany o to pan Franciszek Sarnecki potwierdzi³, ¿e wie o chêci odejœcia tej dwójki lekarzy, ale póki co
Medyk dzia³a w dotychczasowym
sk³adzie, gdy¿ ma podpisane kontrakty
z NFZ i zobowi¹zania wobec pacjentów. Najprawdopodobniej odejœcie na-

st¹pi za porozumieniem stron, tak, by
nie ucierpieli pacjenci. Potwierdzi³, ¿e
ju¿ szuka nowych lekarzy. W Medyku
pozostan¹ lekarze Krystyna Malinowska i Ryszarda Sza³kiewicz.
Nieoficjalnie dowiedzieliœmy siê,
¿e odchodz¹cy lekarze mogliby znaleŸæ

lokum w wydzier¿awionym niedawno
przez gminê dla Intermedu budynku po
by³ym RUM-ie. Trudno jeszcze dzisiaj
powiedzieæ, jak skoñczy siê ten roz³am,
ale o tym, czy powstanie trzeci NZOZ
w £obzie zdecyduj¹ kontrakty z NFZ
i sami pacjenci.
KAR

Zatrudniê
kucharza i pizzera

do restauracji
Tel. 509 039 725
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Z drugiej strony

„Trzynastki” to samorz¹dowy
absurd
Kazimierz Rynkiewicz

(KRAJ) Nie wiem, czy
wszystkie, ale nasze
zachodniopomorskie
samorz¹dy bez g³osu
sprzeciwu przyznaj¹
tzw. trzynastki. Ma³o kto
zastanawia siê nad tym,
¿e narusza to sam¹ istotê
tego¿ samorz¹du.
Jeszcze do ubieg³ego roku burmistrzowie i starostowie nie otrzymywali tzw. trzynastek. Dopiero po
wyroku Naczelnego S¹du Administracyjnego z paŸdziernika 2007 r,
urzêdnicy przygotowuj¹cy opinie i
uzasadnienia do uchwa³ o „trzynastkach” zaczêli powo³ywaæ siê na
to rozstrzygniêcie i przyznawaæ nagrody roczne burmistrzom, wójtom
i starostom. Jednak ów wyrok nie
mówi wprost, ¿e taka nagroda roczna musi byæ przez radnych przyznana.
Wyrok NSA dotyczy³ tylko i
wy³¹cznie kompetencji przewodnicz¹cego rady, a dok³adnie „w przedmiocie upowa¿nienia Przewodnicz¹cego Rady Powiatu w £ukowie
do wykonywania czynnoœci w zakresie prawa pracy wobec Starosty
£ukowskiego”.

Tamtejsza rada powiatu przyzna³a przewodnicz¹cemu upowa¿nienie do przyznawania, oprócz
wynagrodzenia, którego wysokoœæ
ustala rada, tak¿e nagrody jubileuszowej i dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. trzynastki).
Wojewoda zaskar¿y³ tê uchwa³ê
argumentuj¹c, ¿e rada nie mo¿e scedowaæ swoich uprawnieñ w tym
zakresie na przewodnicz¹cego (jest
to wy³¹czna w³aœciwoœæ rady).
Rada powiatu odwo³a³a siê od
decyzji wojewody, ale NSA podtrzyma³ j¹ tym wyrokiem, na który
obecnie powo³uj¹ siê wszystkie
rady przyznaj¹c nagrody roczne.
Jednak jak przedstawi³em powy¿ej,
owo rozstrzygniêcie nie dotyczy³o
bezpoœrednio tego, czy rada musi
lub czy mo¿e przyznawaæ te nagrody.
Ta kwestia zosta³a poruszona w
uzasadnieniu do wyroku, chocia¿
te¿ bardzo mgliœcie. Czytaj¹c komentarze ró¿nych samorz¹dowców
do tego wyroku trzeba stwierdziæ,
¿e opinie s¹ bardzo ró¿ne. Jedni
uwa¿aj¹, ¿e przyznanie „trzynastki”
jest spraw¹ techniczn¹, bo wynika
z kodeksu pracy. Mówi on tyle, ¿e
nagroda roczna przys³uguje pracownikowi (bud¿etówki), który nie
ma godzin nieusprawiedliwionych i
przychodzi trzeŸwy do pracy, czyli
nie narusza dyscypliny pracy.
Jednak w œwietle powy¿szego
rozstrzygniêcia, „trzynastka” dla
burmistrza nie wynika wprost z kodeksu pracy, lecz przyznaje j¹ rada.
NSA stwierdzi³ równie¿, ¿e „trzy-

nastka” i nagroda jubileuszowa
nale¿¹ do sk³adników wynagrodzenia. I tyle. Niestety, przepisy – jak
siê okazuje – s¹ tutaj bardzo niejednoznaczne. Raz traktuje siê burmistrza jako pracownika samorz¹dowego, innym razem jako mened¿era,
bo pierwszy jest zatrudniany na
podstawie kodeksu pracy, drugi na
zasadzie wyboru (powo³ywany i
odwo³ywany przez wyborców lub
jak starosta przez radê powiatu).
Umowê o pracê i delegacje podpisuj¹ z nimi przewodnicz¹cy rad.
Burmistrz traktowany jako pracownik samorz¹dowy powinien
przecie¿ naliczaæ sobie nadgodziny
w zwi¹zku z czynnoœciami wykonywanymi poza godzinami pracy, a
wykonuje ich sporo, ale nie robi
tego, co wskazuje, ¿e pracownikiem
samorz¹dowym sensu stricte nie
jest.
W pensjê burmistrza ustawodawca ju¿ raz wpisa³ wynagrodzenie dodatkowe w postaci dodatku
specjalnego, który rada mo¿e podwy¿szaæ lub obni¿aæ w granicach
od 20 do 40 proc. pensji. I to powinno wyczerpywaæ zakres wynagradzania, bo jest tu pole do wolnego
dzia³ania radnych, którzy dokonuj¹
oceny pracy burmistrza. „Trzynastka” z samej nazwy takiej cechy „wolnej woli” nie ma, bo jest trzynast¹
pensj¹ i radni automatycznie nie
maj¹ wp³ywu na jej wysokoœæ, tak
jak w przypadku dodatku specjalnego. A ten wyrok potwierdza, ¿e to
radni maj¹ ustalaæ wszelkie
wskaŸniki wynagrodzenia burmistrza,

Nie ma chêtnych na pa³ac
(ZAJEZIERZE gm. £obez) 27 lutego odbêd¹ siê rokowania na sprzeda¿ zespo³u pa³acowo-parkowego.
Póki co, na zabytek po³o¿ony
nad sztucznym jeziorem Nowe Zajezierze nie ma chêtnych. Dotychczas
og³oszono dwa przetargi (I w dniu
14. maja 2008r., II - 2.wrzeœnia 2008r.)
na które nie zg³osi³ siê nikt chêtny.
Cena wywo³awcza w przetargach
wynosi³a nieca³e 1,5 miliona z³.
To niewiele zwa¿ywszy na usytuowanie i kubaturê pa³acu. Dla porównania budynek przy chodni w
£obzie powiat stargardzki wyceni³
na 3,6 miliona z³.
Renesansowy dwór w Zajezierzu
wybudowali Borckowie w XVII, w
okresie baroku dobudowali do niego skrzyd³a.

Do koñca 2007 roku w tym miejscu znajdowa³ siê Dom Dziecka. Od
czasu przeprowadzki starostwo w
£obzie zatrudnia stró¿a, który nie
tylko pilnuje obiektu, ale i ogrzewa
go w okresie zimowym. Znaczne
koszty utrzymania pustostanu
sk³oni³y radnych powiatowych do
obni¿enia ceny za pa³ac do kwoty
658 tys. z³.
Do negocjacji mo¿e przyst¹piæ
ka¿dy, pod warunkiem, ¿e ma odpowiednie pieni¹dze i ¿e przed³o¿y komisji przetargowej zaakceptowany
przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie program u¿ytkowy, zawieraj¹cego informacje o planowanym sposobie zagospodarowania parku, a w przypadku budyn-

ku dworu okreœlenie funkcji i harmonogramu prac remontowych. mm

a skoro tak, to maj¹ woln¹ wolê (w
granicach okreœlonych przez prawo).
Reasumuj¹c; przywo³any wyrok NSA rozstrzyga wy³¹cznie o
tym, ¿e rada nie mo¿e scedowaæ na
przewodnicz¹cego rady uprawnieñ
w zakresie przyznawania lub ustalania jakichkolwiek sk³adników
wynagrodzenia burmistrza. Nale¿y to do wy³¹cznej kompetencji
rady.
Moim zdaniem trzeba wiêc
uznaæ, ¿e rada ma w tym zakresie
woln¹ wolê i mo¿e, a nie musi – a
tak¹ interpretacjê da³a sobie narzuciæ przez projektodawców uchwa³
(czyli burmistrzów) wiêkszoœæ samorz¹dów – przyznawaæ „trzynastki” wynikaj¹ce z kodeksu pracy.
Tylko za to, ¿e przychodzi siê do
pracy i jest siê w niej trzeŸwym. To
ur¹ga idei samorz¹dnoœci. Zreszt¹
jak samo pojêcie „trzynastki”, czyli
pensji za trzynasty miesi¹c pracy,
którego w kalendarzu po prostu nie
ma.
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Sesja w Resku

Ceny wody i trzynastka
dla burmistrza
(RESKO) Czy reszczanie zap³ac¹ wiêcej za wodê i œcieki? O tym
w pi¹tek zdecyduj¹ radni.
Radni zbior¹ siê na posiedzeniu
w pi¹tek, 6 lutego, o godz. 16.00, w
sali centrum kultury. Na pocz¹tku
burmistrz przedstawi informacjê o

swojej pracy w ostatnim okresie.
Nastêpnie chêtni bêd¹ mogli zadawaæ pytania i sk³adaæ wnioski. PóŸniej radni zajm¹ siê ustaleniem cen za
wodê i œcieki oraz przyznaniem tzw.
trzynastki burmistrzowi. Sesjê zakoñcz¹ odpowiedzi na wczeœniej
zadane pytania. (r)
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Poradz ma nowego so³tysa
(PORADZ, gm. £obez) Od niedawna wieœ Poradz ma nowego so³tysa. Jest nim pani Helena Olejnik.
Poprzednia so³tys pani Ma³gorzata

Marek z³o¿y³a rezygnacjê z dniem 31
grudnia. 7 stycznia odby³y siê wybory, podczas których funkcjê tê powierzono w³aœnie pani Olejnik. KAR

Nowy informatyk w urzêdzie
(RESKO) Zosta³ rozstrzygniêty
kolejny ju¿ konkurs na stanowisko
obs³ugi informatycznej i promocji
urzêdu miejskiego w Resku.
Do konkursu przyst¹pi³o dwóch
kandydatów; Mateusz Jaworski i
Marcin Kar³owski. Komisja stwierdzi³a, ¿e pan Kar³owski nie za³¹czy³
do dokumentów dyplomu potwierdzaj¹cego jego wykszta³cenie i odrzuci³a jego kandydaturê ze wzglêdów formalnych. Pan Jaworski przeszed³ przez sito konkursowe udziela-

j¹c zadowalaj¹cych komisjê odpowiedzi i to on zosta³ przyjêty na to
stanowisko. (r)

ANNA MEDIA SERVICE
Studio filmowe
Videofilmowanie i monta¿ wesel
i wszelkich imprez i uroczystoœci
rodzinnych, clipów muzycznych i
konferencji oraz spotów reklamowych. Profesjonalny sprzêt
i dynamiczny monta¿,
atrakcyjne ceny i bonusy.

Tel. 518 678 036
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„Pani mieszkañców powinna broniæ - nie PUWiS-u”

Drastyczne podwy¿ki za wodê
(WÊGORZYNO). Jednym z punktów styczniowej sesji by³o przyjêcie
nowych taryf za wodê i œcieki. Rada
Miasta nie ma jednak mo¿liwoœci prawnych do zmian taryf, ani negocjacji cen.
Mo¿e to zrobiæ jedynie burmistrz. Rada
Miasta mo¿e przyj¹æ stawki b¹dŸ nie,
co i tak nie zmienia stanu rzeczy, bowiem w tym drugim wypadku taryfy
wchodz¹ administracyjnie. Rada Miasta w Wêgorzynie, widz¹c tak znaczne
podwy¿ki cen (nawet 55 proc.) nowych stawek nie przyjê³a.
Prawo do weryfikacji cen za wodê i
œcieki ma burmistrz. Z tego prawa skorzysta³a w³odarz gminy Gra¿yna Karpowicz, zlecaj¹c za 2 tys. z³ weryfikacjê
kosztów firmie z Nowogardu. Ta nie
zauwa¿y³a ¿adnych uchybieñ. Podczas
debaty na sali obrad w Wegorzynie
dyrektor techniczmny z PUWiS-u
zmniejszy³ jednak stawki za œcieki o 5
gr. To niewiele, zwa¿aj¹c na i tak wysokie taryfy.
Na terenie gminy Wêgorzyno dzia³aj¹ dwie firmy wodoci¹gowe, tote¿ w
zale¿noœci od operatora oraz od tego do
jakiej grupy odbiorców siê nale¿y obowi¹zuj¹ ró¿ne stawki.
Takie taryfy wywo³a³y burzê na sali
obrad. Radni nie mog¹c zgodziæ siê na
tak radykalne podwy¿ki cen, dopytywali operatorów o powody. Pod szczególnym obstrza³em znalaz³a siê firma z
Nowogardu. Ich t³umaczenia nie przekona³y jednak radnych, skoro w s¹siedniej gminie Dobra – ceny za wodê i œcieki
s¹ zdecydowanie ni¿sze. Dyskusjê rozpocz¹³ radny Jan Mazuro.
- W jednym i w drugim przypadku
podwy¿ki kszta³tuj¹ siê w granicach 25
proc. , œcieki w granicach 55. proc. Radni teraz otrzymuj¹ materia³y zatwierdzenia taryf wody. Przedsiêbiorstwa w
odpowiednim terminie z³o¿y³y wnioski
o zatwierdzenie stawki wody, pani burmistrz weryfikowa³a je z pracownikami. Ze stawki 2,66 z³ uda³o siê pani burmistrz zweryfikowaæ taryfê na 2,48.
Dla uwiarygodnienia tych taryf za wodê
i œcieki wydano zlecenie dla bieg³ego i
rewidenta, aby zweryfikowa³ koszty i

Wysokoœæ cen i stawek op³at za dostarczan¹ wodê – Wodoci¹gi Zachodniopomorskie – Goleniów.

taryfy na 2009 rok w PUWiS-e w Nowogardzie. Siedziba firmy znajduje siê
przy ul. 700-lecia 14/2, zrobi³ to bieg³y
rewident mieszkaj¹cy przy ul. 700-lecia 27 A. Zrobi³ to s¹siad, ale trochê
dalej. I mamy zatwierdziæ taryfy, gdzie
bieg³y nie zakwestionowa³ kalkulacji
wyliczenia stawek. Pani burmistrz te¿
ju¿ jej nie zakwestionowa³a. I pisze tak
– „opinia koñcowa weryfikuj¹ca. Na terenie gminy Wêgorzyno, po autokorekcie taryfy zosta³y opracowane technicznie poprawnie.” Czyli s³upki matematycznie siê zgadzaj¹, koszty s¹, p³ace s¹, po 2,48 w Nowogardzie, po 2,50
w Goleniowie. I co tu mamy zatwierdzaæ? Teraz siê sprzeczaæ z jednym
przedsiêbiorstwem czy z drugim? Powiemy nie zgadzamy siê, to z mocy
ustawy wejdzie. Przedsiêbiorstwa
przedstawi³y kalkulacjê, zweryfikowa³a pani burmistrz, widocznie tak ma
byæ. Mówi³em na sesji podatkowej – o
co podniesiemy podatek, odbije siê w
wodzie, de facto ta podwy¿ka, która
jest na wodzie 50 gr., to z tego 39 gr.
wynosi podatek od nieruchomoœci i od

gruntu, inaczej nie mo¿e byæ. W tej podwy¿ce 50 gr., 75 proc. stanowi podatek.
Mamy teraz zatwierdziæ taryfy, s¹ tabelki, wzory wyliczenia... Teraz nale¿a³oby wzi¹æ i sprawdzaæ koszt – to nie
nasza rola, komisja nie jednog³oœnie ale
zag³osowa³a, by przyj¹æ stawki, bo nie
mamy innego wyjœcia - powiedzia³.
Radna Jadwiga Kamiñska zwróci³a
uwagê, ¿e w Wêgorzynie jest tañszy
bieg³y, a przewodnicz¹ca Rady Monika
KuŸmiñska doda³a, ¿e podczas komisji
Rada Miasta niejednokrotnie sama weryfikowa³a taryfy, nie maj¹c tytu³u bieg³ego. Radna Jadwiga Kamiñska mia³a
równie¿ obiekcje, dotycz¹ce zasadnoœci tak wysokich podwy¿ek cen przez
firmê nowogardzk¹.
- Panowie z Goleniowa obs³uguj¹
sieæ d³ugoœci 30 km, w tym jest niewiele
ponad 500. odbiorców. Sieæ jest d³uga do
obs³ugi, ludzi ma³o do odbioru, wiêc
rozumiem podwy¿kê kosztów, natomiast pani burmistrz zapewnia³a nas, ¿e
firma z Nowogardu, to taki wspania³y
operator, podwy¿ek nie bêdzie, albo
lekko nieznacz¹ce. PUWiS jest poten-
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INFORMACJE
tatem, bo obs³uguje wiêksz¹ czêœæ naszej gminy, a podwy¿ka praktycznie
jest taka sama. Ja tego nie rozumiem.
Panowie z Goleniowa policzyli sobie
podwy¿kê pr¹du w granicach 20 proc.,
natomiast panowie z Nowogardu – 30
proc. czy¿byœmy w innej Polsce ¿yli?
Odnoœnie œcieków, jest pozycja: „abonament za liczniki na œcieki”. Dziœ jest
licznik na wodê i z tego siê odlicza na
œcieki, nikt ¿adnych liczników nie zak³ada, wiêc sk¹d taki abonament? – dopytywa³a radna.
Kwestiê te wyjasni³ dyrektor ds.
Techniczno-Eksploatacyjnych Piotr
Tomków z PUWiS -u.
- To nie jest cena za odczyt z wodomierza, ale za gotowoœæ techniczn¹
urz¹dzeñ do odbioru œcieków komunalnych z systemu kanalizacji miejscowoœci Wêgorzyno. Jest to wydzielona
czêœæ z wszystkich kosztów jako sta³ych, czy ktoœ odprowadza œcieki czy
ktoœ nie odprowadza œcieków - p³aci
czêœæ kosztów utrzymania tego systemu kanalizacji w gotowoœci technicznej. Jeœli chodzi o energiê przyjêty zosta³ wskaŸnik wzrostu, na podstawie
pism od prezesa ENEI z Poznania o planowanych wzrostach cen energii.
Przedsiêbiorstwo i tak przyjê³o jedn¹ z
dolnej granicy planowanych wzrostów
za energiê. Dziœ siê ju¿ mówi miêdzy
30-45 a nawet 65 proc.
Radnych interesowa³o równie¿ dlaczego nagle pojawi³o siê wiêcej pozycji
w taryfach. Dotychczas bowiem by³o 5
pozycji na wodê i jedna na œcieki. W tej
chwili jest 9 na wodê i dwie na œcieki (na
œcieki dosz³a op³ata abonamentowa).
Okaza³o siê, ¿e op³aty s¹ stosowane
we wszystkich wariantach aczkolwiek
nie wszystkie musz¹ dotyczyæ odbiorców z gminy Wêgorzyno, np. op³ata
abonamentowa przy dwóch wodomierzach dodatkowych.
Inn¹ kwesti¹ by³a koniecznoœæ zakupu przez gminê urz¹dzeñ, które za³o¿y firma, w innym wypadku firma zabiera ze sob¹ zakupione urz¹dzenie.
Wysz³o przy tym, ¿e ta sama firma nie
zap³aci³a poprzedniej (z Goleniowa) za
przejête urz¹dzenia, za które zgodnie z
umow¹ mia³a uiœciæ op³atê. Wodoci¹gi
zachodniopomorskie póki co, nie wymontowa³y swoich urz¹dzeñ i nic nie
zapowiada, by tak siê sta³o.
G³os w dyskusji zabra³a burmistrz
Karpowicz.
– Zawsze uchwalanie taryf budzi
ró¿ne emocje, bo to s¹ podwy¿ki a
podwy¿ek siê nie uniknie. Mówimy
dziœ o podwy¿ce wody i œcieków, ale
zauwa¿my, ¿e w ubieg³ym roku tych
podwy¿ek nie by³o Praktycznie mamy
przez dwa lata cenê 1,98 wodê brutto i
ponad 2,70 z³ ceny brutto œcieków, i s¹
to najni¿sze ceny w okolicy. Oczywiœcie
jak woda i œcieki s¹ w miejscu wszystko
jest dobrze, jak podwy¿ka - jest Ÿle.
Gdybyœmy podwy¿kê podzielili przez
2 lata nie mielibyœmy dziœ takiego szoku.
Równie¿ siê tutaj bijê w pierœ, ¿e czêœæ
kosztów tej podwy¿ki, to jest podatek
od nieruchomoœci, który to w koñcu
musia³ byæ wprowadzony. W zachodniopomorskim jest tylko kilka gmin, które oddaj¹ swój maj¹tek do prowadzenia
swojej dzia³alnoœci gospodarczej i nie
bior¹ za to podatku. Przedsiêbiorstwo,
które prowadzi dzia³alnoœæ w gminie i
zak³ada dochody, niestety musi zap³aciæ
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Dyrektor ds. technicznoeksploatacyjnych Piotr
Tomków z PUWiS
gminie podatek. I tego podatku mamy w
bud¿ecie oko³o 120 tys. z³, a budowa
kanalizacji w ul. Podgórnej wynosi 250
tys. z³ (wg kosztorysu sprzed trzech
lat). Kiedyœ cenê wody i œcieków gminy
mog³y dotowaæ, teraz nie. Obs³ugê tê
prowadz¹ przedsiêbiorstwa, które zarabiaj¹ na tej dzia³alnoœci. Podwy¿ki nie
mog¹ byæ zawy¿one i nieuzasadnione.
Biegli to weryfikuj¹. Jeœli piekarz zap³aci wiêcej za pr¹d, to my wiêcej zap³acimy za chleb, tak samo z wod¹. To nie jest
tak, ¿e jeœli mamy operatora z Nowogardu, to od razu mamy wiêksze ceny. Nie.
Po prostu s¹ koszty tak skalkulowane.
Jeœli chodzi o oczyszczalniê œcieków,
przez wiele lat mieliœmy patow¹ sytuacjê. Œcieki z ca³ego miasta sz³y na
oczyszczalniê, chocia¿ de facto z po³owy miasta sz³y one sieci¹ kanalizacji
ogólnosp³awnej. Nowy operator powiedzia³, ¿e takiej sytuacji nie bêdzie tolerowa³. Dziœ œcieków jest mniej, to i cena jest
wy¿sza, a od tych, którzy nie korzystaj¹
z kanalizacji bêdziemy egzekwowaæ wywo¿enie na punkt zlewni. Ludzie maj¹cy
szamba , to z firmy z Nowogardu dostaj¹
tylko rachunek za wodê, ci co maj¹ kanalizacjê - za wodê i za œcieki. Bêdziemy
przymuszaæ wywo¿enie œcieków na
zlewniê. Im wiêcej œcieków na zlewni,
tym ni¿sza cena. Prosi³am operatora,
aby jeszcze raz przekalkulowa³ cenê na
œcieki, bo trudno wyt³umaczyæ mieszkañcom, ¿e do tej pory p³acili przez kilka
lat, a œcieki sz³y obok a nie na oczyszczalniê. Prosi³am operatora, by jeszcze
raz zweryfikowa³ stawkê – powiedzia³a
burmistrz.
Radna Jadwiga Kamiñska zwróci³a
jeszcze uwagê na fakt, i¿ przy podpisywaniu umowy by³a mowa o tym, ¿e
ceny nie bêd¹ podnoszone przez 18
miesiêcy, a minê³o dopiero 14.
- Nie mogli jeszcze 4. miesiêcy poczekaæ? A pani burmistrz tak broni
PUWiS-u, ¿e naprawdê, nagroda. Pani
mieszkañców powinna broniæ nie PUWiS-u. – doda³a radna.
-Nie broniê, tylko przedstawiam
fakty - odpar³a burmistrz.
Podczas dalszej debaty okaza³o siê,
¿e Rada Miasta nie mog³a podj¹æ
uchwa³y na okres 18 miesiêcy, tylko na
rok, jak stanowi prawo. Po roku firma
nowogardzka przedstawi³a nowe taryfy – podkreœlaj¹c, ¿e tak stanowi prawo. Gdzieœ pomiêdzy umknê³o kilka
miesiêcy, podczas których mia³a obowi¹zywaæ stara taryfa. Teraz pozostaje
ju¿ tylko mieszkañcom p³aciæ wed³ug
nowych stawek, w tym te¿ abonament
za liczniki, których nie ma.
mm
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Smoki powiatu 2008
(£OBEZ). W ostatnim dniu
stycznia mia³a tu miejsce niezwyk³a uroczystoœæ. Najlepsi z najlepszych w powiecie otrzymali Nagrody Starosty £obeskiego 2008.
W sobotni wieczór Sala Bankietowa „Retro” przy ul. Drawskiej
wype³ni³a siê po brzegi. Oprawê
muzyczn¹ zapewni³a M³odzie¿owa
Orkiestra Dêta z £obeskiego Domu
Kultury, która w tym roku otrzyma³a
SUPERSMOKA.
Nagrody wrêcza³ starosta powiatu ³obeskiego Antoni Gutkowski
wraz z wicemarsza³kiem województwa zachodniopomorskiego Witoldem Jab³oñskim.
Do nagrody specjalnej w kategorii Rozwój Gospodarczy nominowane zosta³y S. C. B. Je¿, O. Je¿ –
„Gama Piekarnia-Cukiernia” w Resku, wnioskodawc¹ by³ burmistrz
Reska Arkadiusz Czerwiñski, Grzegorz Kotwicki, wnioskodawc¹ by³
burmistrz £obza - Ryszard Sola oraz
Iwona Fatz - PUPH „Paramix” w
Dobropolu, wnioskodawc¹ by³a
burmistrz Dobrej - Barbara Wilczek.
Kapitu³a za najlepsz¹ firmê uzna³a „Paramix” za m.in.: utworzenie firmy od podstaw oraz konsekwentne
d¹¿enie do jej rozwoju, aktywne
przeciwdzia³anie bezrobociu na terenie gminy poprzez sta³y wzrost zatrudnienia, firma nieprzerwanie eksportuje œwiece do Danii i postrzegana jest jako rzetelny i profesjonalny
partner, wspieranie inicjatyw lokalnych podejmowanych przez szko³y
z gminy Dobra, sponsoring imprez
gminnych m.in. Jarmarku Doberskiego, Do¿ynek, otwartoœæ, kre-

atywnoœæ i rzetelnoœæ we wspó³pracy z lokalnym samorz¹dem.
W przerwie publicznoœæ zabawi³
teatr Amatea skeczem „Wizyta ksiêdza”. Rozbawiona publicznoœæ podczas kolejnej prezentacji multimedialnej zapozna³a siê z kolejnymi
nominowanymi do Nagrody Starosty Powiatu £obeskiego 2008, tym
razem w kategorii „Oœwiata i wychowanie”.
Wœród nominowanych znaleŸli
siê: Urszula Ko³odziejczyk, wnioskodawc¹ by³a burmistrz Dobrej Barbara Wilczek, Mariola Kotowicz,
ktr¹ nominowa³ burmistrz £obza Ryszard Sola oraz Ma³gorzata Zieniuk, któr¹ do nagrody SMOKA
zg³osili mieszkañcy powiatu. Statuetka smoka trafi³a do r¹k pani Urszuli
Ko³odziejczyk m.in. za: opracowanie
i realizowanie programu nauczania
edukacji regionalnej i ekologicznej
„Dobra i okolice”, programów resocjalizacyjnych I miejsce w województwie i wyró¿nienie w przegl¹dzie Ogólnopolskim Szkolnej Gie³dy
Turystycznej „Przygoda” (2007 r.),
wzorow¹ koordynacjê dzia³añ w zakresie wspó³pracy miêdzyszkolnej
(Polska - Dobra; Niemcy - Torgelow), efektywne pozyskiwanie od 8
lat œrodków pozabud¿etowych w
ramach Euroregionu Pomerania na
wymianê m³odzie¿y oraz kadry pedagogicznej, wzorowy organizator
wypoczynku m³odzie¿y; na ten cel z
powodzeniem pozyskuje œrodki z
Fundacji Wspomagania Wsi z Warszawy, kreatywnoœæ i zaanga¿owanie w pozyskiwaniu œrodków pozabud¿etowych w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego na
zajêcia pozalekcyjne w
placówkach oœwiatowych w gminie Dobra
(pozyskana kwota ponad 700 tys. z³). U. Ko³odziejczyk po odebraniu
nagrody szczególne podziêkowania skierowa³a
do burmistrz Dobrej Barbary Wilczek.
- Dziêkujê za to, ¿e
zawsze jest przy mnie,
bowiem du¿o rzeczy, które wykonujê nie by³yby
bez niej mo¿liwe – powiedzia³a trzymaj¹c w
rêku statuetkê.
Kolejn¹ kategori¹, w
której kapitu³a mia³a za
zadanie wybraæ najlepszego z najlepszych w
powiecie ³obeskim, to
„Dzia³acz spo³eczny”.
Wœród nominowanych znaleŸli siê: Stowarzyszenie Na Rzecz Po-

mocy Rodzinie „Arka” W Resku.
Wnioskodawc¹ by³ burmistrz Reska
- Arkadiusz Czerwiñski, Mieczys³aw
Kufel, którego do nagrody zg³osi³a
burmistrz Wêgorzyna - Gra¿yna Karpowicz oraz El¿bieta Kobia³ka, któr¹
do nagrody starosty powiatu ³obeskiego 2008 zg³osili mieszkañcy powiatu.
Wynik wyboru kapitu³y odczyta³a ubieg³oroczna laureatka Teresa
Zienkiewicz. Statuetkê smoka z r¹k
starosty i kwiaty z r¹k wicemarsza³ka
odebra³o Stowarzyszenie na Rzecz
Pomocy Rodzinie „Arka” w Resku.
Stowarzyszenie istnieje od 2002
roku i liczy 30 cz³onków, a swoj¹ dzia³alnoœci¹ obejmuje mieszkañców
gminy Resko. Rokrocznie organizuje akcjê „I Ty mo¿esz zostaæ Œwiêtym
Miko³ajem”, w ramach tej akcji œwi¹teczne paczki otrzymuje oko³o 400
dzieci z rodzin najubo¿szych.
Wspólnie ze Zwi¹zkiem Emerytów i
Rencistów corocznie organizuje
Wigiliê dla samotnych. W okresie
zimowym od 15 listopada do koñca
marca Stowarzyszenie przygotowuje i wydaje we wszystkie soboty
zupy regeneracyjne dla najubo¿szych mieszkañców gminy Resko.
We wspó³pracy z PCK pozyskuje
darmow¹ ¿ywnoœæ, któr¹ wydaje
potrzebuj¹cym mieszkañcom oraz

do¿ywia dzieci w œwietlicach wiejskich i szkolnych œrodowiskowych.
W ramach profilaktyki zdrowotnej
stowarzyszenie organizuje badania
dla mieszkañców: mammografia, badania s³uchu, badania okulistyczne,
RTG, badania na osteoporozê. Stowarzyszenie pozyskuje od firm
odzie¿owych i z Urzêdu Celnego
now¹ odzie¿, obuwie i przybory
szkolne, które s¹ wydawane dla dzieci z terenu gminy Resko. Stowarzyszenie obejmuje patronatem œwietlice wiejskie, poœredniczy w przekazywaniu sprzêtu komputerowego.
W przerwie teatr „Amatea”
przedstawi³ skecz pt. „Ankieta”. Po
przerwie podczas prezentacji multimedialnych publicznoœæ zapozna³a
siê z sylwetkami i dzia³alnoœci¹ nominowanych w kategorii „Kultura i
sztuka”. Gminê £obez reprezentowa³ Bogumi³ Winiarski, którego kandydaturê zg³osi³ burmistrz £obza
Ryszard Sola, gmine Resko - œwietlica Lubieñ Dolny, zg³oszona przez
burmistrza Reska Arkadiusza Czerwiñskiego oraz ponownie gminê
£obez -Ludwik Cwynar zg³oszony
przez zarz¹d powiatu ³obeskiego.
Statuetkê Smoka otrzyma³ Bogumi³ Winiarski za to, ¿e przez ponad 15
lat (1993 do 2008 r.) by³ kapelmistrzem M³odzie¿owej Orkiestry Dê-
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tej £obeskiego Domu Kultury. By³
tak¿e animatorem kultury, nauczycielem, dyrygentem. Nauczy³ gry na
instrumentach dêtych drewnianych
wielu m³odych ludzi, którzy zasilili
sk³ad orkiestry. Prowadz¹c M³odzie¿ow¹ Orkiestrê Dêt¹, Pan Bogumi³
Winiarski zadyrygowa³ 474 koncertami, z czego 89 poza granicami kraju, tj. w Niemczech, Szwecji, Litwie,
Estonii, Bia³orusi, Ukrainie, Czechach, S³owacji, Wêgrzech, Serbii,
Chorwacji, W³oszech, Grecji i Francji. Zdobycie wielu laurów i wyró¿nieñ sprawi³o, ¿e M³odzie¿owa Orkiestra Dêta £DK jest znana daleko
poza granicami naszego regionu.
Przez 12 lat (1996 - 2008 r.) Pan
Bogumi³ Winiarski by³ tak¿e dyrygentem Chóru Parafialnego KANTYLENA w Wêgorzynie. Wa¿niejsze osi¹gniêcia to m.in. II miejsce na
Wojewódzkim Przegl¹dzie Orkiestr
Dêtych w Szczecinie (1995 i 1996 r.),
Nagroda Pieniê¿na Ministra Kultury
i Sztuki (1997 r.), III miejsce na XXX
Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr
Dêtych w S³awnie (1998 r.), VI miej-

wacja, W³ochy, Watykan, Niemcy,
2001 r.) oraz trasa koncertowa po
Europie w 2003 r. (Niemcy, Chorwacja, Grecja, Wêgry), I miejsce w kategorii „Przemarsz” na Wojewódzkim
Przegl¹dzie Orkiestr Dêtych i Big Bandów (2007, 2008 r.).
- To jest wspólny sukces ca³ego
£obza, w³adz gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Szybciej by³oby powiedzieæ, gdzie orkiestra nie
gra³a: w Portugalii, Hiszpanii i w
Anglii. Panie burmistrzu – serdecznie dziêkujê za nominacjê – trzymajcie siê ciep³o – powiedzia³.
Jednak laureatowi nie pozwolono tak szybko opuœciæ sceny. Wrêczono mu batutê, by po raz ostatni
pokierowa³ M³odzie¿ow¹ Orkiestr¹
Dêt¹ £obeskiego Domu Kultury.
Z kolei w kategorii „Sport i turystyka” wœród nominowanych znaleŸli siê: Jan Michalczyszyn, którego
do nagrody zg³osi³ burmistrz Reska
- Arkadiusz Czerwiñski, El¿bieta i Jacek Sobczakowie z nominacji mieszkañców powiatu oraz wielokrotnie
nominowany do nagrody Zbigniew

sce na Europejskim Festiwalu Zespo³ów Muzycznych w Asfeld (1999
r.), I miejsce (2003 i 2005 r.) II miejsce
na majowych Spotkaniach Orkiestr
Dêtych i Big-Bandów w £obzie
(1999, 2000, 2001, 2002 r.), I miejsce w
Wojewódzkim Przegl¹dzie Orkiestr
Dêtych w £obzie (2000,2001, 2002,
2003, 2005 r.), odbycie trasy koncertowej po Europie (S³owacja, Chor-

Harbuz, którego do nagrody zg³osi³
zarz¹d powiatu ³obeskiego. On te¿
otrzyma³ statuetkê smoka za m.in.:
dzia³alnosæ w MRN, pracowa³ w
PMRN i PPR, w Zak³adach M³ynarskich oraz UMiG Wêgorzyno; obecnie na emeryturze. Jest dokumentalist¹, kolekcjonerem, historykiem amatorem. Kolekcjoner przedmiotów i dokumentów od 1945 r.

(wszystkie publikacje dotycz¹ Ziemi
£obeskiej). Wiêkszoœæ publikowanych przez niego folderów robiona
jest metod¹ cha³upnicz¹ (np. „Pamiêtnik gimnazjalisty” - dla osób,
które na prze³omie lat czterdziestych
i piêædziesi¹tych uczêszcza³y do
³obeskiej szko³y; „£obeskie ulice”
broszury o Wêgorzynie i Resku).
Jest autorem publikacji – „£obescy ludzie”
i „Z ziemi £obeskiej” redagowa³ czêœæ obejmuj¹c¹ historiê sprzed
lat siedemdziesi¹tych). Autor Kalendarium Ziemi i Powiatu
£obeskiego od X wieku do 1945 r. Liczne
artyku³y i publikacje w
prasie lokalnej. Wieloletni cz³onek PTTK,
propagator turystyki i
uroków Ziemi £obeskiej. Dzia³acz sportowy, uczestnik rajdów i
pieszych wycieczek
górskich. Zafascynowany histori¹ Podola,
kolekcjoner map i przewodników.
We wrzeœniu 2007 r. uhonorowany
odznak¹ Ministra Sportu i Turystyki
„Za zas³ugi dla turystyki”.
Podopieczni pañstwa Sobczaków przyznali swoim szkoleniowcom w³asn¹ nagrodê – przepiêkn¹
statuetkê konia.
W czêœci artystycznej wyst¹pili
tancerze z „Iskry”.
Supersmoka w tym roku otrzyma³a M³odzie¿owa Orkiestra Dêta
£obeskiego Domu Kultury.
Jak uzasadni³ przewodnicz¹cy
kapitu³y Ryszard Sola, na statuetkê
tê zas³u¿y³ taki podmiot, który promuje powiat ³obeski nie tylko w kraju ale i w ca³ej Europie. Orkiestrê
Dêt¹ za³o¿y³ w 1946 roku Stanis³aw
Kuku³ka, a od 1993 roku prowadzi³
j¹ Bogumi³ Winiarski, wprowadzaj¹c w jej szeregi m³odzie¿ i przekszta³caj¹c j¹ z ma³ej orkiestry w
znan¹ grupê w ca³ej Europie. W
1998 roku orkiestra zmieni³a nazwê
na M³odzie¿ow¹. Jak wspomina³
Bogumi³ Winiarski, na pocz¹tku nie
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by³o nawet nut, z których orkiestra
mog³aby zagraæ hymn Polski. Nuty
sprowadza³ z koszaliñskiego garnizonu. Od 1996 roku menad¿erem orkiestry jest Dariusz Ledzion. W imieniu orkiestry statuetkê smoka odebra³ Rafa³ Raich.
Burmnistrz £obza Ryszard Sola
wszystkim nominowanym przez sie-

bie wrêczy³ dodatkowo kwiaty.
Po wrêczeniu nagród g³os zabra³
wicemarsza³ek Witold Jab³oñski.
- Promowanie tych, którzy robi¹
dobre rzeczy nie jest czêste. Taka
inicjatywa zas³uguje na s³owa poparcia. Przy tej okazji sk³adam zaproszenie Orkiestrze na Dni Województwa, które w tym roku odbêd¹ siê w
Katowicach. Zobowi¹za³em siê do
wsparcia finansowego Festiwalu
Orkiestr Dêtych w tym roku. W wielu
powiatach organizowane s¹ podobne imprezy. Marsza³ek województwa
równie¿ organizuje konkurs gospodarczy. Porozmawiam z marsza³kiem
W³adys³awem Husejko o zmianach
w regulaminie tak, aby zwyciêzcy
tego typu imprez automatycznie
wchodzili do konkursu wojewódzkiego i mieli szansê zdobyæ nagrodê
Marsza³ka Województwa Zachodniopomorskiego – powiedzia³ W.
Jab³oñski.
Po przemowie wicemarsza³ka na
parkiecie pojawili siê ponownie tancerze z „Iskry” wykonuj¹c tango i
walc wiedeñski.
mm

Str
Str.. 8

INFORMACJE

tygodnik ³obeski03.02.2009 r.

£osoœnica z nowym sprzêtem

Ochotnicy podsumowali rok
(RESKO). W ostatnim dniu
stycznia w tutejszym
Centrum Kultury mia³o
miejsce zebranie zarz¹du
OSP powiatu ³obeskiego.
Spotkanie prowadzi³ prezes Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego Krzysztof
Paluch.
Mottem pi¹tkowego spotkania by³o
przes³anie: pomagaj¹c stra¿akom
ochotnikom – pomagamy sobie.
Przed rozpoczêciem spotkania minut¹ ciszy uczczono pamiêæ tych, którzy odeszli na wieczn¹ wartê w okresie
sprawozdawczym.
Przy stole prezydialnym zasiedli:
starosta powiatu ³obeskiego Antoni
Gutkowski, ksi¹dz kapelan kustosz
sanktuarium Maryjnego w Resku dr Tadeusz Uszkiewicz, dyrektor Zarz¹du
Oddzia³u Wojewódzkiego ZOSPRP w
Szczecinie Magdalena Przyby³a, kierownik KRUS w Szczecinie Dorota Koz³owska, komendant Powiatowego PSP
w £obzie m³. bryg. Andrzej Kuzon.
Burmistrz Reska Arkadiusz Czerwiñski.
Wœród goœci obecni byli wójt Radowa Pana Józef Wypijewski, burmistrz
£obza Ryszard Sola, sekretarz Dobrej
Dorota Kisiel, dyrektor Domu Kultury
Anna Bogdañska oraz prezesi i komendanci gminni, prezesi OSP i cz³onkowie
Zarz¹du Powiatowego OSP.
- Stra¿acy Ochotnicy od pokoleñ
pe³ni¹ bezinteresown¹ s³u¿bê w ochro-

nie ¿ycia, zdrowia, mienia, œrodowiska,
tradycji i kultury narodowej. Kieruj¹ siê
szczytnymi idea³ami s³u¿enia ludziom
i niesienia pomocy poszkodowanym.
Cywilizacja niesie coraz wiêcej zagro¿eñ, a pokonanie ich wymaga coraz
wy¿szych umiejêtnoœci i wyposa¿enia
w nowoczesny i specjalistyczny sprzêt
ratowniczy.
Pozwólcie, ¿e w sposób szczególny
podziêkujê za wsparcie duchowe i nie
tylko naszemu kapelanowi ksiêdzu dr.
Tadeuszowi Uszkiewiczowi. Czcigodny ksiê¿e Kapelanie pozwoli³em sobie
podarowaæ stu³ê z wizerunkiem Œw.
Floriana – patrona Stra¿aków, aby mog³a s³u¿yæ ksiêdzu we wszystkich uroczystoœciach stra¿ackich.
Chcia³em podziêkowaæ naszym
w³odarzom: panu staroœcie za pomoc
finansow¹ i wspieranie nas we
wszystkich poczynaniach, które realizujemy na rzecz ochrony przeciwpo¿arowej na terenie powiatu, panu
wójtowi z Radowa Józefowi Wypijewskiemu za remont stra¿nicy w
Radowie, za zakup samochodu Star
244 dla OSP Czachowo, za dokonanie
transakcji z Komend¹ Powiatow¹ PSP
i tu uk³on w stronê Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Henryka
Cegie³ki, Prezesa Wojewódzkiego
ZOSP RP druha Stanis³awa Dychy,
oraz Komendanta Powiatowego m³.
bryg Andrzeja Kuzona, za przekazanie samochodu po¿arniczego na podwoziu Jelcza dla OSP Siedlice, pani
Barbarze Wilczek – Burmistrz Dobrej
za wyremontowanie i umeblowanie

œwietlicy oraz zakup samochodu po¿arniczego Magirus dla stra¿aków z
OSP Dobra, s³owa uznania nale¿¹ siê
dla pani Gra¿yny Karpowicz – Burmistrz Wêgorzyna za zakup samochodów dla OSP Sielsko i Runowo i za budowê stra¿nicy w Zwierzynku, gdzie
ju¿ dzisiaj chcemy zaprosiæ na uroczyste otwarcie po³¹czone z Powiatowymi
Obchodami Dnia Stra¿aka, które odbêd¹ siê w maju, oraz za podejmowane
kroki w celu poprawy warunków lokalowych dla OSP Wêgorzyno, panu
Burmistrzowi z £obza Ryszardowi Soli
za zakup samochodu dla OSP Bonin i za
plany rozbudowy remizy w OSP Zagórzyce, oraz za zorganizowanie Wojewódzkich Zawodów Sportowo-Po¿arniczych wg regulaminu CTiF, burmistrzowi Reska panu Arkadiuszowi
Czerwiñskiemu za poprawê warunków
lokalowych w OSP £osoœnica i OSP
Resko – za³o¿enie centralnego ogrzewania, budowê wiaty, wymianê drzwi gara¿owych, adaptacjê pomieszczenia na
Internetowe Centrum Kultury oraz za
zakup samochodu dla OSP Resko na
podwoziu Mercedes – powiedzia³ prezes Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego
Krzysztof Paluch.
Na pocz¹tku minionego roku
Krzysztof Paluch napisa³ pismo do
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego z proœb¹ o nieodp³atne prze-

kazanie torby ratownictwa medycznego dla stra¿aków z terenu powiatu ³obeskiego. W pi¹tek kierownik KRUS
Dorota Koz³owska przekaza³a oficjalnie torbê ratownictwa medycznego.
Od razu, decyzj¹ Prezydium Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego w £obzie,
torba zosta³a przekazana dla OSP £osoœnica, bo jako jedyna w powiecie a nale¿¹ca do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaœniczego nie posiada³a jeszcze takiego sprzêtu.
Jak poda³ prezes Zarz¹du Oddzia³u
Powiatowego na terenie województwa
zachodniopomorskiego zrzeszonych jest
498 OSP, w naszym powiecie 16, z kolei
w KSRG – jest w województwie 155 jednostek – u nas 6, OSP skupiaj¹ oko³o 15
tys. cz³onków – u nas oko³o 400.
W minionym roku powsta³y „Wioski internetowe – Kszta³cenia na odleg³oœæ na terenach wiejskich”. Centra
Kszta³cenia to placówki o charakterze
kulturalno-oœwiatowym, które wyposa¿one s¹ w nowoczesny sprzêt komputerowy z oprogramowaniem oraz
dostêpem do Internetu. Ogólnopolska
sieæ Centrów Kszta³cenia daje mo¿liwoœæ bezp³atnego korzystania z komputerów i Internetu ka¿demu mieszkañcowi terenów wiejskich, niezale¿nie od
jego wieku, wykszta³cenia i sytuacji
zawodowej.
- Takich Centrów w województwie
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INFORMACJE
mamy 39 – a muszê stwierdziæ, ¿e powiat
³obeski powsta³ chyba pod szczêœliw¹
gwiazd¹ i mamy tych kafejek Internetowych, jak to niektórzy mówi¹ a¿ 6.
Mieszcz¹ siê: w Resku, £osoœnicy,
Zwierzynku, Sielsku, Radowie Ma³ym
i w Zagórzycach.
Zainteresowanie ze strony stra¿aków i mieszkañców jest bardzo du¿e.
W tym miejscu osobiœcie jako Prezes Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych w
powiecie chcia³em podziêkowaæ pani
Dyrektor Zarz¹du Oddzia³u Wojewódzkiego Zwi¹zku Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych w Szczecinie druhnie
Magdalenie Przybyle. Bo to Ona do³o¿y³a du¿¹ cegie³kê do tego, ¿e tu u nas
jest najwiêcej tych kafejek – doda³ K.
Paluch.
W zamian pani dyrektor odpar³a, ¿e
dobrze pomagaæ tym, którzy robi¹ wiele dobrego.
- Rok 2008 by³ rokiem bardzo trudnym ze wzglêdu na wyjazdy do du¿ych
akcji i anomalii pogodowych, które dotknê³y nasze województwo. W ubieg³ym roku po raz pierwszy skorzystaliœmy ze œrodków Unii Europejskiej na
tworzenie Centrów oœwiatowych. By³o
to bardzo trudne zadanie, by na terenach wiejskich powsta³y Centra maj¹ce
dzia³aæ przez nastêpne 5 lat. Gdy mia³am wyznaczyæ trzech koordynatorów
regionalnych co do jednego nie mia³am
najmniejszych w¹tpliwoœci – by³ nim
Krzysztof Paluch. Nie odmówi³ mi i
mogliœmy nasze zadanie realizowaæ. Jak
jest realizowane wystarczy popatrzeæ

na mapê - gdzie s¹ Centra. Tu jest ich
najwiêcej. Dlaczego tu? OdpowiedŸ jest
prosta. To tu by³o najwiêksze oczekiwanie i najwiêksze wsparcie samorz¹du
i chêæ naszego dzia³ania. Zadanie bêdzie
kontynuowane, bo jest bardzo du¿e
zainteresowanie, najtrudniej jednak
maj¹ zawsze prekursorzy. Tu te¿ mia³o
miejsce najtrudniejsze przedsiêwziêcie
– zawody Sportowo-Po¿arnicze wg
regulaminu CTiF. Nie ma tak du¿ego
przedsiêwziêcia. Za wsparcie finansowe dziêkujê samorz¹dom powiatu ³obeskiego oraz sponsorom dziêki czemu
uda³o siê tak godnie nagrodziæ wszystkie dru¿yny jakie wziê³y udzia³ w zawodach. Powiat ³obeski jest bardzo
biednym powiatem, jest tu bardzo du¿e
bezrobocie, ale jednoczeœnie i bardzo
du¿e wsparcie i zrozumienie dla OSP.
Powiat ³obeski pod wzglêdem wydatków na OSP zajmuje 7 miejsce w województwie, a w przeliczeniu na jednostki OSP – drugie miejsce w województwie zachodniopomorskim. Macie
wielkich, wspania³ych przyjació³ i
sprzymierzeñców – powiedzia³a dyrektor Zarz¹du Oddzia³u Wojewódzkiego ZOSP RP w Szczecinie Magdalena Przyby³a.
Burmistrzowie oraz wójt w geœcie
podziêkowania wrêczyli na rêce dyrektor upominki i kwiaty okraszaj¹c je ciep³ymi s³owami.
Na zakoñczenie ksi¹dz kapelana
udzieli³ stra¿akom b³ogos³awieñstwa
po czym wszyscy udali siê na uroczysty obiad.
mm

Ceny wody wzros³y
o oko³o 10 procent
(DOBRA) Radni zatwierdzili
zaproponowane przez Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Dobrej
ceny za wodê i œcieki. Woda bêdzie
dro¿sza w tym roku o œrednio 10
procent, œcieki o prawie 13 proc., a
najbardziej wzroœnie abonament
miesiêczny – o 23 proc.
Zak³ad Gospodarki Komunalnej przestawi³
uzasadnienie proponowanych
podwy¿ek.
Poda³, ¿e na
w z r o s t
kosztów dostarczania wody
oraz odbioru i oczyszczania œcieków sk³adaj¹ siê
g³ównie podwy¿ki cen energii; w
2008 jej cena wzros³a o 14 proc., a w
2009 ma wzrosn¹æ o kolejne 15 proc.
Wzros³y koszty badania wody o 300
proc., koszty osobowe o 6 proc. i
op³ata œrodowiskowa za pobór
wody o 2,5 proc. Spó³ka poda³a, ¿e
roczne koszty poboru, uzdatniania,
rozprowadzenia wody i obs³ugi odbiorców wynosz¹ 275.100 z³. Koszty
eksploatacji oczyszczalni œcieków
wynosz¹ 280.700 z³, w tym a¿ 52 proc.
stanowi¹ koszty obs³ugi i niezbêdne

remonty. Uzasadniaj¹c podwy¿ki
spó³ka stwierdzi³a, ¿e „koszty skalkulowano na poziomie niezbêdnym
dla prawid³owej eksploatacji ujêæ
wody, sieci wodoci¹gowej, kanalizacyjnej oraz oczyszczalni œcieków,
przyjmuj¹c zasadê ustalania ich na
optymalnie niskim poziomie dla odbiorców us³ug i równoczeœnie bezpiecznym
dla prawid³owej
dzia³alnoœci
spó³ki”.
Po tych
uzasadnieniach radni
zatwierdzili
nowe ceny.
1. Woda bêdzie kosztowaæ 1,99 z³
za metr szeœc.
2. Œcieki – 3,30 z³ za metr szeœc.
3. Op³ata abonamentowa od odbiorcy w rozliczeniach w oparciu o
wskazania wodomierza – 4,65 z³ za
miesi¹c.
4. Op³ata abonamentowa od odbiorcy w rozliczeniach na podstawie
przepisów dotycz¹cych przeciêtnych norm zu¿ycia wody – 2,92 z³ za
miesi¹c. S¹ to ceny netto. Do nich
trzeba doliczyæ vat w wysokoœci 7
proc. Nowe taryfy bêd¹ obowi¹zywaæ od 1 kwietnia 2009 roku. KAR

Komisja unijna w Wêgorzynie
(WÊGORZYNO). W poniedzia³ek mia³ przyjechaæ do Wêgoprzyna
przedstawiciel Komisji Europejskiej w celu przeprowadzenia wizji
lokalnej projektu pod nazw¹ „Przebudowa oczyszczalni œcieków”. Zdaniem burmistrz Wêgorzyna Gra¿yny Karpowicz oznacza to, ¿e gmina
jest ju¿ bliska zawarcia umowy.
- W zwi¹zku z tym poprosi³am dyrektora PUWiS-u, aby zablokowa³
dzia³ania inwestycyjne polegaj¹ce na
modernizacji systemu automatyki w
oczyszczalni œcieków i remont przepompowni na ul. Runowskiej, tak by
prace zosta³y ograniczone do minimum.
Gdy dostaniemy pieni¹dze na przebudowê oczyszczalni œcieków, a jest to

kwota oko³o 3 milionów, to wszystkie
te prace bêdziemy mogli wykonaæ z
funduszy unijnych. Jest to dotacja w
wysokoœci 85 proc., wiêc nie obci¹¿ajmy teraz kosztami robót taryfy – powiedzia³a burmistrz Gra¿yna Karpowicz podczas obrad sesji.
Dyrektor PUWiS-u nie zgodzi³ siê
jednak wykreœliæ prac zwi¹zanych z
przepompowni¹ przy ul. Runowskiej.
Tam bowiem istnieje niebezpieczeñstwo. Jak podkreœli³a burmistrz - przepompownia ma 6 metrów g³êbokoœci,
chodz¹ ludzie, obiekt siê rozsypuje,
koniecznie wiêc musz¹ zostaæ wykonane prace zabezpieczaj¹ce.
Czy jednak Wêgorzyno otrzyma
dotacje oka¿e siê ju¿ niebawem. mm
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Gdy ju¿ nic innego nie pomaga...
Zdrowie i d³ugie ¿ycie jest jednym
z najwa¿niejszych d¹¿eñ ludzkoœci.
Obecnie dziesi¹tki instytucji
naukowych na ca³ym œwiecie pracuje
nad realizacj¹ tego marzenia.

Ma³gorzata Bia³ek – od roku silny ból ¿o³¹dka i inne
dolegliwoœci nie pozwala³y jej funkcjonowaæ, a z bólu
nie mog³a spaæ. Pomocy szuka³a u ró¿nych specjalistów, zjad³a kilogramy leków - bez efektu. Po pierwszej wizycie œpi spokojnie a leki odstawi³a.

Pani Maria z Pe³czyc mia³a zmiany nowotworowe
(sprawy kobiece). Lekarze dawali jej do dwóch miesiêcy ¿ycia. Po kilku wizytach w £obzie lekarz prowadz¹cy sprawdzaj¹c wyniki uzna³, ¿e sta³ siê cud –
wszystkie komórki nowotworowe zniknê³y.

Mariuszek Zieliñski, cierpi¹cy na mukowiscydozê – rodzice mieli dy¿ury w nocy pilnuj¹c, by dziecko
przebywa³o wci¹¿ w pozycji pó³le¿¹cej, w innym wypadku grozi³o mu uduszenie siê wydzielin¹. Musia³
byæ odsysany kilka razy dziennie. Jest w trakcie leczenia, ale ju¿ po pierwszej wizycie, dziecko mog³o spaæ
spokojnie, a ssak jest suchy. Nie wydziela siê ju¿ œluz.
Znikn¹³ równie¿ gronkowiec z³ocisty.

Od dawna g³oszono, ¿e cz³owiek wykorzystuje
zaledwie ma³y procent swoich mo¿liwoœci. Medycyna niekonwencjonalna potrafi uruchomiæ ogromne rezerwy ludzkiego organizmu, pozostaj¹ce zazwyczaj
w uœpieniu. Dziêki niej uaktywniaj¹ siê si³y samoregulacyjne oraz samonaprawcze, które posiada ka¿dy
z nas. Przyk³adem tego jest bioenergoterapia, a dowodem s¹ ni¿ej przytoczone przyk³ady poprawy zdrowia lub ca³kowitego uzdrowienia. Obecnie ju¿ oficjalnie mówi siê w medycynie, ¿e nastawienie psychiczne
jest jednym z decyduj¹cych czynników powrotu do
zdrowia. To nic innego jak mistycyzm, który mówi, ¿e
„nie muszê zobaczyæ, by uwierzyæ”. Podczas rozmowy z nami Pan Ryszard ¯urowski porusza³ wiele
zagadnieñ, miêdzy innymi wp³yw czynnika psychicznego na proces zdrowienia, przyk³adem jest tzw. efekt
placebo, polegaj¹cy na przyjmowaniu przez pacjenta
substancji obojêtnej w przekonaniu, ¿e jest to lekarstwo. Okaza³o siê, ¿e placebo potrafi uruchomiæ naturalny proces obronny organizmu, jeœli pacjent tylko
wierzy w jego skutecznoœæ.
Wspó³czesna medycyna œwietnie sobie radzi z
nowotworami w pocz¹tkowym stadium choroby, ale
je¿eli postêp choroby jest bardzo zaawansowany
mo¿e jedynie zaproponowaæ dzia³anie paliatywne.
Oznacza to leczenie objawów towarzysz¹cych chorobie a nie samej choroby. W takich przypadkach, gdy
wydawa³oby siê, ¿e dla chorego nie ma ju¿ nadziei,
ludzie szukaj¹ ratunku w medycynie niekonwencjonalnej - czêsto go znajduj¹c. W artykule przytaczamy
przyk³ady cudownych uzdrowieñ, pomijaj¹c pacjentów pana R. ¯urowskiego z drobnymi dolegliwoœciami, które wyst¹pi³y czasami ju¿ po pierwszej wizycie, przy czym dolegliwoœci trwa³y miesi¹cami a nawet latami.
Pan Tadeusz z Siwkowic opowiada jak ponad piêæ
lat temu zjawi³ siê u pana R. ¯urowskiego z bol¹cymi
kolanami. Nie móg³ chodziæ, a ból w nocy nie pozwala³
ju¿ spaæ.
- Pomocy szuka³em u najlepszych specjalistów,
profesorów. Wybra³em szwajcarskie leki po 2 tys. z³.
Poprawy jednak nie by³o, wrêcz coraz gorzej. Kolana
by³y tak opuchniête, ¿e nie mog³em za³o¿yæ spodni,
bo by³y za w¹skie. Myœla³em, ¿e czeka mnie ju¿ tylko
wózek inwalidzki. Zbli¿a³y siê ¿niwa.
- Nie by³o mowy, by ktoœ pomóg³ mu wejœæ na
kombajn po drabince. Zrozpaczeni szukaliœmy pomocy u pana ¯urowskiego w £obzie – dodaje ¿ona.
- Przez co ja przeszed³em! Straci³em ju¿ nadziejê,
ale sta³ siê cud. Ju¿ po pierwszej wizycie sta³em na nogach, obrzêki z kolan zniknê³y. Od tego czasu minê³o
5-6 lat. Czasami odczuwam kolano, gdy ciê¿ej popracujê, ale to chyba normalne. Teraz muszê schudn¹æ, bo
serce mi zaczê³o dokuczaæ, ale wierzê, ¿e pan ¯urowski teraz te¿ mi pomo¿e. Jak siê umawia³em na wizytê,
to kaza³ mi wykonaæ podstawowe badania u lekarza,
zrobiæ wyniki laboratoryjne i z tym siê zg³osiæ, dlatego
dzisiaj jestem w gabinecie pana ¯urowskiego.
Siedz¹c w poczekalni pan Tadeusz opowiedzia³
jeszcze historiê swojej mamy i bratanicy.
- O tym nie wie nawet pan ¯urowski. Moja mama
by³a bardzo chora. Nie chcieli jej ju¿ nawet do szpitala
zabraæ. Lekarz powiedzia³, ¿e organizm jest ju¿ tak
wyniszczony, ¿e nie ma ju¿ ratunku, ¿e to kwestia 23 dni. Mama ju¿ nie chodzi³a i nie jad³a. Wiedzia³em,
¿e jest bardzo chora, ale gdy pomyœla³em, ¿e umrze,
dosta³em nagle olœnienia. Zobaczy³am pana ¯urowskiego – przecie¿ on uratowa³ mnie przed kalectwem,

Agnieszka Perz z Drezdenka – ze wzglêdu na
chorobê nowotworow¹ przyjmowa³a chemiê, ta jednak nie przynosi³a ¿adnej poprawy, mia³a ju¿ przerzuty do krêgos³upa, chodzi³a o kulach, potworny ból nie
pozwala³ jej spaæ – przyjmowa³a silne leki przeciwbólowe – bez skutku. Rodzina by³a za³amana, bo
Agnieszka mia³a ma³e dzieci do wychowania. Jest pod
kontrol¹ medyczn¹, wyniki siê poprawi³y a ona dziêkuje Bogu i Panu ¯urowskiemu. Mo¿e chodziæ bez kul,
przerzuty cofnê³y siê z krêgos³upa.

Pana Romana Bartosika z Bêdlina w ubieg³ym roku
do £obza przywióz³ siostrzeniec, bo jak przyzna³,
s³ysza³ wiele dobrego. Pan Roman mia³ w gardle guz
wielkoœci kurzego jajka. Nie mówi³. Lekarze nie dawali
mu ¿adnych szans – nie podjêli nawet leczenia. Dziœ
Pan Roman przyjecha³ ponownie. O swoich problemach z nogami opowiada³ sam, a guz w gardle znikn¹³.
Wierzy, ¿e problemy z nogami równie¿ min¹.

Pan Jan Korolewicz z Koszalina mia³ raka p³uc.
Dawano mu niewielk¹ szansê przy leczeniu chemioterapi¹ i operacji. Przy nik³ych rokowaniach na wyzdrowienie metod¹ konwencjonaln¹, szuka³ ratunku w
£obzie. Po kilku wizytach choroba ust¹pi³a. Od dwóch
lat przyje¿d¿a profilaktycznie – raz w miesi¹cu.
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Pan Czes³aw Drabicki z Przybiernowa k. Wolina
mia³ problemy z pêcherzem. Zdawa³ sobie sprawê, ¿e
jest to choroba nowotworowa, panicznie jednak ba³ siê
leczenia szpitalnego, maj¹c na uwadze, ¿e jego znajomy zmar³ miesi¹c po operacji, maj¹c podobne objawy.
Oddawa³ mocz z krwi¹. Zacz¹³ szukaæ ratunku w
medycynie niekonwencjonalnej. Po pierwszej wizycie ju¿ odczu³ poprawê, w moczu nie by³o œladu krwi,
po kilku kolejnych wizytach wyzdrowia³.

ZDROWIE
gdzie nie by³o nadziei. ¯e siê tak wyra¿ê – zapakowa³em mamê do samochodu, chocia¿ ba³em siê, ¿e mi
umrze w drodze. ¯urowski przyj¹³ nas bez kolejki i
znów sta³ siê cud. Od tego czasu minê³o z 5 lat i dziêki
Bogu mama ¿yje i ma siê dobrze. Natomiast bratanicy
w wieku czterech lat wypad³y wszystkie w³osy.
Rodzice jeŸdzili z ni¹ do ró¿nych specjalistów w ca³ym kraju. Wiem, ¿e wydali na leczenie ogromne pieni¹dze. Ka¿dy obiecywa³ – a efektu nie by³o. Dziewczyna mia³a kompleksy. Wiem, ¿e byli tu kilka razy.
Po miesi¹cu zaczê³y odrastaæ w³osy. By³o to parê lat
temu. Obecnie, widzia³em j¹ na jej œlubie, dziewczyna
ma w³osy do ramion. Spo³eczeñstwo nie wie, jakie tu
potrafi¹ dziaæ siê cuda. Mo¿e i lepiej, bo na wizytê czekalibyœmy miesi¹cami, jak do kardiologa lub innego
specjalisty - powiedzia³.
Podczas rozmowy z nami pan ¯urowski odebra³
telefon od rodziny, u której by³ dwa tygodnie temu.
Dzwoniono, aby poinformowaæ, ¿e pacjent, którego
odwiedzi³ w hospicjum ju¿ jest w domu i chodzi. Po
od³o¿eniu s³uchawki pan ¯urowski wyjaœni³, ¿e cz³owiek, o którym rozmawia³ by³ w bardzo ciê¿kim stanie, nie by³o z nim kontaktu, nie chodzi³. Nie dawano
mu ju¿ ¿adnych szans i skierowano do hospicjum.
Lista osób, którym pomóg³ pan Ryszard ¯urowski jest d³uga, a wachlarz schorzeñ i dolegliwoœci niezmiernie szeroki, w wielu wypadkach medycyna konwencjonalna okazywa³a siê bezradna. Mimo tego pan
R. ¯urowski podkreœla, ¿e najwa¿niejsze s¹ wyniki lekarskie i kontrola specjalistów, od lekarzy te¿ powinno zale¿eæ, czy chorzy powinni, mimo poprawy zdrowia, zaprzestaæ przyjmowania leków czy te¿ za¿ywaæ je nadal.
mm

Ewa z Drawska – nieoczekiwanie przesta³a chodziæ, lekarze nie mogli znaleŸæ przyczyny. Mia³a skierowanie do kliniki dzieciêcej w Szczecinie. Dziadek
wniós³ j¹ do gabinetu na rêkach – po piêciu minutach
wysz³a z gabinetu na w³asnych nó¿kach. Ludzie w
poczekalni mieli ³zy w oczach.

Barbara KuŸmiak mia³a nowotwór jelita grubego,
od dwóch lat ust¹pi³y wszelkie objawy choroby, mo¿e
siedzieæ, choæ wczeœniej przez kilka miesiêcy nie
mog³a przebywaæ w tej pozycji. Grozi³ jej worek...

Organizm tej mieszkanki Drawska Pomorskiego
nie przyjmowa³ bia³ka, medycyna konwencjonalna
okaza³a siê nieskuteczna. Po kilku wizytach dziewczynka rozwija siê prawid³owo i ma siê dobrze.

Pani Bogumi³a Bartnicka z miejscowoœci Piaski k.
Reska – 6 lat temu wa¿y³a 38 kg, nie mog³a staæ o
w³asnych si³ach, mia³a raka trzustki. Przysz³a do gabinetu z ró¿añcem w rêkach prosz¹c o ratunek, bo ma
jeszcze ma³¹ córeczkê do wychowania. Po kilku wizytach wyzdrowia³a.

Danutê Andrzejewsk¹ z Barwic drêczy³y potê¿ne bóle g³owy spowodowane guzem wielkoœci kilku
centymetrów. 4. grudnia mia³a mieæ operacjê, jednak
wczeœniej mia³a dwie wizyty w £obzie. Po pierwszej
wizycie ust¹pi³y bóle g³owy. Guz zmniejszy³ siê do
wielkoœci ziarenka pieprzu, a od operacji odst¹piono.
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Adrian Styma z Gryfic – stwierdzono u nie go raka
nerki, pó³ roku póŸniej mia³ ju¿ przerzuty na p³uca (1
guz wielkoœci 3 cm œrednicy, drugi 2 - 2,5 cm). Po wizytach zmniejszy³y siê do 5 i 8 mm. Chirurg, operuj¹cy
dr doc. GoŸdziñski we Wroc³awiu stwierdzi³, ¿e gdyby
wiedzia³, ¿e guzy by³y zasuszone i nieaktywne – nie
operowa³by dziecka. Obecnie przyje¿d¿aj¹ do £obza,
s¹ w trakcie leczenia.

Pani Zofia z Drezdenka dwa lata temu straci³a
mowê i przesta³a chodziæ. Lekarze nie potrafili postawiæ diagnozy, nie wiedzieli co w³aœciwie jest przyczyn¹ takiego stanu. Po pierwszej wizycie odzyska³a
mowê, po kilku – zaczê³a chodziæ.

Wanda Tumielewicz mia³a na ramieniu guz wielkoœci orzecha w³oskiego. Ból nie pozwala³ jej spokojnie
ubraæ siê ani spaæ w nocy. Guz znikn¹³ w trakcie seansu.

Dorota Madej ze Stargardu nie chodzi³a. Nie
wykszta³ci³y siê u niej biodra w pe³ni, po 3-4 wizytach
lekarze stwierdzili, ¿e wszystko jest w normie, Dorota
ju¿ normalnie chodzi. Operacja okaza³a siê zbyteczna.
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OG£OSZENIA DROBNE

Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
PRACA

£obez
Malowanie, monta¿ paneli pod³ogowych i inne drobne naprawy wykona „z³ota r¹czka”, tel. 91 39 22
783, 784 79 22 70.

Budowa³eœ dom? Remontowa³eœ po 1 maja 2004 r mieszkanie? Odzyskaj VAT od zakupionych materia³ów budowlanych. Potrzebujesz
pomocy? Dzwoñ 609 221 664.

tygodnik ³obeski 03.02.2009 r.
(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

NIERUCHOMOŒCI

£obez

MIESZKANIA

MOTORYZACJA

£obez

Region

Sprzedam mieszkanie 112 mkw.,
cena za 1 mkw. 1.600,00 z³. Tel. 517
456 107.

Sprzedam Opel Vectra C Kombi,
Rok prod. 12.2004, 1,9 CDTI, przeb.
118000 km, po du¿ym przegl¹dzie,
zadbany, tel. 605 522 340.

Sprzedam gara¿ murowany. Wêgorzyno, ul. 3 Maja. 12.800 z³. Tel. 608
813 947.

Inspektor ochrony przeciwpo¿arowej poszukuje pracy w dowolnym
zakresie - tel. 880 617 293.

Sprzedam mieszkanie do czêœciowego remontu, 2 pokoje, kuchnia,
³azienka – Dobra ul. Armii Krajowej
3/2. Tel. 091 391 48 39, 667 567
631.

Sprzedam opony zimowe 195/65/
R15 4 szt. Bardzo ma³o u¿ywane,
cena 670,00 z³. Tel. 605 522 340.

Wynajmê lokal przystosowany na
dzia³alnoœæ w Resku przy g³ównej
ulicy. Tel. 600 807 480, 606 428 699.

Gryfice

Sprzedam mieszkanie 35 mkw. w
£obzie. Tel. 661 374 570.

n Sprzedam opony letnie 4 sztuki
195 65 r 15 goodrich, przebieg
5000 km, cena 850 z³, gwarancja.
Tel. 0605522340.

Firma Trójka z Wêgorzyna zatrudni
przedstawiciela handlowego Tel.
601 930 220.
Zaopiekujê siê od zaraz dwojgiem
dzieci. Tel. 607 478 332.

n Elektryka z doœwiadczeniem w
zawodzie zatrudniê na dobrych
warunkach, tel. 696 757 393.
n Firma Profil w Gryficach przy ul.
Broniszewskiej 34 poszukuje pilnie pracownika do produkcji i monta¿u okien PCV i aluminium, preferowane doœwiadczenie zawodowe. Tel. 091 387 71 20.

INNE

Region
Kupiê antyki, militaria i inne starocie. Tel. 501 126 109.
Sprzedam pasiekê minimum 36
rodzin. Tel. 0 602 350 007.
Sprzedam pianino, stan bardzo dobry, cena do uzgodnienia. Tel. 091
392 16 07. 0601 587 438.

£obez
Sprzedam drzwi gara¿owe, dwuskrzyd³owe ocieplone. wymiary
210 x 210, cena 400 z³. Tel. 604 99
77 41.
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego, £obez, ul. Warcis³awa 2. Tel.
091 397 59 24, 505 972 167.

Sprzedam na dzia³alnoœæ handlowo – us³ugow¹ lub temu podobne
mieszkanie w œcis³ym centrum
£obza – parter 48,3 mkw., piêtro
25,43 mkw. z pomieszczeniami gospodarczymi, udzia³em w gruncie
ok. 74% w starym budownictwie.
Tel. 509 239 374.

n Sprzedam opony zimowe 195 65
r15, cena 650 z³. Tel. 0605522340.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Resku o pow. 53 mkw., 2
pok., kuchnia, ³azienka z wc, gara¿,
piwnica i strych. Cena do uzgodnienia. Tel. 665 483 052.

Region

Pilnie poszukuje mieszkania 1 lub
2-pokojowego w £obzie. Tel. 661
108 757 po godz. 17.

Serwis - RTV - naprawa TV, wie¿e,
sat, piloty itp. Us³ugi w zak³adzie i
domowe. £obez ul. Cicha 3. Tel. 091
39774127, 604845753.

Mieszkanie w³asnoœciowe bezczynszowe, 3 pokojowe, 66 mkw., I
piêtro w bloku w Lesiêcinie, 8 km
od £obza sprzedam. Tel. 504 091
593.

US£UGI

Wideofilmowanie – Tel. 0605 732 267.
Czyszczenie poœcieli we³nianej lanolin¹. Tel. 0 604 373 143.

Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe w
Dobrej Nowogardzkiej, ul. Traugutta. Cena 80 tys. z³. Tel. 091 39 25 087.

Us³ugi minikopark¹ – przy³¹czenia
wodno-kanalizacyjne, elektryczne,
równanie terenu i tym podobne. Tel.
602 436 972.

Mieszkanie 3 pok. w Unimiu, 67
mkw., bezczynszowe, po remoncie
+ gara¿ 40 mkw. Cena 125 tys. do
uzgodnienia. Tel. 887 256 755.

T³umacz przysiêg³y - francuski, Ko³obrzeg. Kom. 694 667 941, tel. 094
352 10 58.

Gryfice

Dywanopranie, sprz¹tanie biur i
mieszkañ, pranie tapicerki samochodowej (osobowe, busy, ciê¿arówki, tiry). Tel. 0 604 373 143.

Uwaga
reklamodawcy

Sprzedam mieszkanie; Gryfice ul.
Akacjowa, parter, 4 pokoje, pow.
54 mkw. Cena 160 tys. Tel. 091 384
86 79, 608 221 702.

Od nowego roku oferujemy
now¹ formê reklamy w internecie. Na
stronie internetowej Tygodnika
£obeskiego, Gazety Gryfickiej, Tygodnika Pojezierza Drawskiego i
Wieœci Œwidwiñskich mo¿na wykupiæ banerek reklamowy i umieœciæ na
nim swoj¹ reklamê.
Adresy stron:
www.tygodniklobeski.go.pl
www.tpd.go.pl
www.wiesciswidwinskie.go.pl
www.gazetagryficka.go.pl

Sprzedam mieszkanie w Gryficach
- centrum, 52 mkw., po remoncie,
s³oneczne, niski czynsz, w³asne
ogrzewanie gazowe, 2 piêtro. Tel.
607 717 402.

Informacje:
tel. 091 39 73 730.

n Sprzedam opony letnie 4 sztuki
dunlop 215 55 r16 95h, cena 420 z³
Tel. 0605522340.

Sprzedam komfortowe mieszkanie
w Gryficach ul. Ks. Ruta, 74 mkw. z
wyposa¿eniem. Cena do negocjacji. Tel. 607 464 286 lub 601 861 623.
Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe
w Gryficach. Tel. 507 100 356.
Pokoje do wynajêcia. Tel. 509 431
779.

Zespó³ muzyczny „KONTENT” na
ka¿d¹ okazjê - wesela, bankiety itp.
Tel. 604 221 339, 091 395 41 72.
www.kontent.com.pl
Wykonujemy profesjonalne strony
internetowe na zamówienie tel.
0605 522 340.

Wynajmê lokal na biuro, sklep,
w centrum £obza, 50 mkw.,
telefon, ogrzewanie gazowe.
Tel. 607 129 365.

Gryfice
Wydzier¿awiê lokal handlowy o
pow. 63 mkw. w Gryficach przy ul. 11
Listopada 1A. Tel. 501 779 085.

Drawsko
Wynajmê lokal przystosowany na
dzia³alnoœæ, gabinet, biuro. Lokal
polo¿ony na ul. Miros³awieckiej 38,
teren by³ego POMu, obok Stacja
Kontroli Pojazdów. 45 mkw., 2,8
mkw. ubikacja, miejsce parkingowe. Kontakt: 094 - 36 71543 lub
694476882.

Region
S³awoborze – dzia³ki budowlane z
dogodnym dojazdem, blisko media sprzedam. Tel. 665 250 185 lub
032 223 19 63.

MATRYMONIALNE

Region
Pan lat 52 zapozna pani¹ w celu
matrymonialnym. Tel. 790 898 075.

US£UGI
MLM
- perfumy
- œrodki czystoœci
- sprzeda¿, praca
Tel. 601 088 446.
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Naj³adniejsze balkony i posesje
nagrodzone

(£OBEZ) Coraz czêœciej w
œwiêta Bo¿ego Narodzenia niektóre domy i balkony zachwycaj¹ bajeczn¹ feeri¹ œwiate³ek. Ta tradycja
posz³a w lud i... chyba siê przyjê³a.
Tym bardziej, ¿e tak jak w £obzie,
jest ku temu zachêta w postaci konkursów.
Od kilku lat konkursy na najbardziej efektown¹ dekoracjê
okolicznoœciow¹ œwi¹teczno-no-

woroczn¹ organizuje przewodnicz¹cy Rady Osiedla Zdzis³aw
Szklarski. Na ostatniej, czwartkowej sesji rady miejskiej, wrêczy³
on nagrody wyró¿nionym w kategoriach naj³adniejszy wystrój witryny, balkonu i posesji.
Za naj³adniej wystrojone witryny wyró¿nienia otrzymali: Wies³awa
Metza, Karolina Piszcz i Jan Szostak.
Za naj³adniej udekorowane balkony

i posesje wyró¿nieni zostali: Lidia
Postlep, Helena Szostak i Wies³awa
Metza.
Za wystrój balkonu nagrody
odebrali: Janusz Wo³oszyn, Marzena Krê¿el oraz Irena i Ryszard
Jagie³³o. Za wystrój posesji: Leszek Onyszkiewicz, Antoni Bobryk i Gra¿yna Zakrzewska. Nagrody wrêczyli burmistrz Ryszard
Sola i sekretarz urzêdu Monika Jarzêbska.
KAR
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INFORMACJE

OG£OSZENIE

III przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Radowianka” w Radowie Małym

ogłasza

tygodnik ³obeski03.02.2009 r.

LIDERZY £OBESKIEJ WSI
– NA START…

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego
składającego się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, w.c. i balkonu położonego
w Radowie Małym Nr 86/8 o pow. 56,05 m2 wraz z udziałem 15/1000 części
wspólnych w budynku mieszkalnym i działce gruntu
dla którego Sąd Rejonowy w Łobzie prowadzi księgę wieczystą
Nr KW 16131 stanowiący własność Spółdzielni.
1. Przetarg na poniższych zasadach odbędzie się w dniu 27.02.2009 r.o godz.1300 w
siedzibie Spółdzielni w Radowie Małym.
2. Cenę wywoławczą sprzedaży ustala na podstawie cen rynkowych wynikających z
trzech ostatnich transakcji kupna – sprzedaży lokali mieszkalnych dokonanych w formie
aktów notarialnych na terenie administrowanym przez spółdzielnie i obniża o 10 % w
stosunku do I przetargu. Obecna cena wywoławcza wynosi 72000 zł (siedemdziesiąt dwa
tysiące zł).
3. Wadium w kwocie 7 200 zł /słownie: siedem tysięcy dwieście zł/ należy wpłacić na
konto Spółdzielni Mieszkaniowej „Radowianka” w Radowie Małym
Nr
51102028470000140200061127 do dnia 26.02.2009 roku do godziny 1300 przy czym o
wpłacie decyduje data faktycznego wpływu w/w kwoty na konto.
4. Kwota postąpienia wynosi 1000 zł.
5. Osoby przystępujące do przetargu winne okazać się dowodem tożsamości, dowodem
wpłaty wadium wraz z podanym numerem konta, na które w razie konieczności wadium
zostanie zwrócone.
6. Wpłaty wylicytowanej przez wygrywającego przetarg kwoty należy dokonać w całości
w terminie 21 dni od daty przetargu na konto Spółdzielni.
7. Wadium przepada na rzecz Spółdzielni w przypadku nie dokonania wpłaty wylicytowanej kwoty w terminie określonym w pkt.6 lub niestawienia się wygrywającego w
kancelarii notarialnej w celu sporządzenia umowy notarialnej sprzedaży.
8. Wygrywający przetarg pokrywa koszty sporządzenia umowy notarialnej sprzedaży ,
dokonania zmiany w księdze wieczystej i podatku od czynności cywilnoprawnych.
9. W przypadku niedotrzymania warunków określonych w pkt.6 i 7 przetarg zostaje
unieważniony.
10. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
11. Bliższe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 091 3972280
lub w biurze Spółdzielni w godzinach od 8 00 do 1400.

W zwi¹zku z realizacj¹ od paŸdziernika 2008 r. projektu partnerskiego
Stowarzyszenia Przyjació³ Karwowa i Gminy £obez pod nazw¹ „£obeska
Wieœ Aktywna” informujemy, i¿:
1/ Utworzono Centrum Wspierania Inicjatyw Wiejskich, £obez ul. Niepodleg³oœci 13.
2/ Przeprowadzono rekrutacjê uczestników szkoleñ z zakresu opracowywania projektów i pisania wniosków (grupa liderów ³obeskiej wsi).
3/ Uruchomiono us³ugi doradcze w zakresie wspierania inicjatyw wiejskich, œwiadczone w w/w Centrum.
4/ Zorganizowano wyjazd studyjny do wsi Stawno, gm. £obez dla grupy
30 mieszkañców ³obeskiej wsi.
A k t u a l n i e rozpoczyna siê cykl szkoleñ (10 sesji) dla liderów wiejskich
gminy £obez w zakresie: tworzenia sektora pozarz¹dowego, opracowywania projektów lokalnych inicjatyw i pisania wniosków o fundusze.
Sesja I odbêdzie siê dn. 06.02.2009 r. ( pi¹tek) o godz. 09:00 – 13:00 w Urzêdzie Miejskim w £obzie, ul. Niepodleg³oœci 13 s. 22. Informacje o projekcie i
zg³oszenia chêtnych na szkolenie: Centrum Wspierania Inicjatyw Wiejskich,
£obez, ul. Niepodleg³oœci 13 (bud. w podwórku), tel. 0 91 397 56 55.

Aktywni w Wojtaszycach
(WOJTASZYCE). Za nami cztery
miesi¹ce realizacji projektu w Szkole
Podstawowej w Wojtaszycach „Warto byæ aktywnym - rozwijanie
kompetencji kluczowych poprzez
zajêcia pozalekcyjne w gminie Dobra”, wspó³finansowanego przez
Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
W okresie od wrzeœnia do grudnia w Wojtaszycach zorganizowa-

nych by³o 8 spotkañ na nastêpuj¹cych zajêciach: „Teatrzyk Ha³aba³a”,
„Plastycznym okiem”, „Zmagania z
jêzykiem obcym”, „Z kompem za pan
brat”, w których ³¹cznie uczestniczy³o 54 uczniów. Uczniom bior¹cym
udzia³ w zajêciach teatralnych zorganizowano wyjazd do Teatru
Wspó³czesnego w Szczecinie na
sztukê „Oskar i Pani Ró¿a”. Celem
wyjazdu by³o uwra¿liwienie uczestników na œwiadomy odbiór dzie³
kultury, a spotkanie z aktorami pozwoli³o im na zapoznanie siê z dzia-

³alnoœci¹ teatru od kulis i warsztatem
technicznym aktora.
Aby oceniæ u¿ytecznoœæ, atrakcyjnoœæ oraz strategiê wszystkich
realizowanych zajêæ, przeprowadzono rozmowê z uczniami. Wszyscy
uczestnicy zgodnie stwierdzili, ¿e
wiadomoœci i umiejêtnoœci nabyte
na zajêciach pozalekcyjnych s¹
przydatne, pozwalaj¹ im rozwin¹æ
wyobraŸniê a realizowany program
jest dla nich interesuj¹cy.
Reasumuj¹c mo¿emy stwierdziæ,
¿e realizacja za³o¿eñ projektu w pe³ni
pokrywa siê z zainteresowaniami
dzieci i m³odzie¿y uczestnicz¹cej w
zajêciach pozalekcyjnych.
Mariola Skibiszewska

Zaproszenie na partyjkê bryd¿a
W £obeskim Domu Kultury od
paru lat rozgrywane s¹ turnieje
bryd¿a sportowego parami. Jest to
cykl wiosenno - jesienny z przerw¹
czerwiec – sierpieñ.
Udzia³ w turnieju w ubieg³ym
roku wziê³o 12 par. Wyró¿niaj¹ce siê
w ubieg³ym roku pary to: Czaprowski – Bednarczyk, Chruœciel – Druch,

Kutynia – Woniak, Œwi¹tek – Szymaniak. Bryd¿ jest gr¹ podtrzymuj¹c¹
sprawnoœæ umys³ow¹ i uczy gry w
zespole, jest pokrewn¹ gry w szachy,
z t¹ ró¿nic¹, ¿e tu gra siê parami.
Serdecznie zapraszamy chêtnych do wziêcia udzia³u w rozgrywkach – udzia³ jest bezp³atny. Turnieje odbywaj¹ siê w ka¿dy poniedzia³ek o godzinie 16.00. R. Wawrzyniak

SPORT

tygodnik ³obeski03.02.2009 r.

Str
Str.. 15

Mistrzostwa regionu w tenisie sto³owym
Od wielu lat czo³owym oœrodkiem szkolenia m³odych adeptów
tenisa sto³owego w powiecie ³obeskim a tak¿e w województwie jest
gmina Dobra. W bie¿¹cym roku
szkolnym zespo³y dziewcz¹t i ch³opców reprezentuj¹ce tutejsz¹ Szko³ê
Podstawow¹ oraz Gimnazjum zdoby³y 3 tytu³y mistrzów powiatu i
puchary Starosty £obeskiego.
W dniach 9 i 10 lutego br. doberska sportowa hala miejska przy ul.
Stra¿ackiej stanie siê miejscem wielkiego œwiêta tenisa sto³owego. Do
rywalizacji z rakietkami przy sto³ach
ping-pongowych stan¹ najlepsi tenisiœci szkó³ podstawowych i gimnazjalnych z 5 powiatów: Stargardu
Szczeciñskiego, Drawska, Choszczna, Wa³cza i £obza. Bêd¹ to zawody
regionalne stanowi¹ce eliminacje
do fina³ów Wojewódzkich Igrzysk
M³odzie¿y Szkolnej i Wojewódzkiej
Gimnazjady. Swój udzia³ w rozgrywkach regionalnych potwierdzi³o 20
dru¿yn szkolnych – aktualnych mistrzów swoich powiatów. Powiat

³obeski bêd¹ reprezentowaæ ch³opcy ze Szko³y Podstawowej w Dobrej,
dziewczynki ze Szko³y Podstawowej
z Wêgorzyna oraz zespo³y dziewcz¹t
i ch³opców z Gimnazjum w Dobrej.
W rywalizacji regionalnej udzia³
wezm¹:
- szko³y podstawowe, kategoria

ch³opców – Dobra, Marcinkowice,
Chlebówko, Korytowo, nr 3 Z³ocieniec, kat. dziewcz¹t – Wêgorzyno,
Zieleniewo, Gogolewo, nr 3 Z³ocieniec, Marcinkowice,
- gimnazja, kat. ch³opców – Dobra, Pe³czyce, Cz³opa, nr 2 Z³ocieniec, Stara D¹browa,

kat. dziewcz¹t – Dobra, Bierzwnik, Cz³opa, nr 2 Z³ocieniec, Marianowo.
Liczymy na sukces organizacyjny i sportowy aktywnych dzia³aczy
szkolnej kultury fizycznej gminy
Dobra.
ZB

Nowy sezon w nowych szatniach

Znacz¹co poprawi siê baza sportowa

Mewa – 130 tys. z³
na upowszechnianie sportu

Inwestycja na miarê IV ligi?

(RESKO) W og³oszonym przez
burmistrza Reska konkursie na upowszechnianie sportu i kultury fizycznej w gminie ca³¹ pulê otrzyma³ klub
Mewa Resko. Dostanie on 130 tys. z³.
Umowa mówi o okresie od 1 lutego do
31 grudnia 2009 roku. Kwota ma byæ
wyp³acana w comiesiêcznych transzach. W roku ubieg³ym klub otrzy-

ma³ 120 tys., a w 2007 – 110 tys. z³.
W wiosenny sezon klub wkroczy
z wyremontowanymi pomieszczeniami klubowymi. Przetarg na remont szatni i umywalni wygra³ reski
Zak³ad Us³ug Budowlanych i Komunalnych, który z³o¿y³ najkorzystniejsz¹ cenowo ofertê. Wykona remont za 53.514 z³ netto.
(r)

W ramach realizowanego projektu

M³odzie¿ na obozie sportowym
(DOBRA) W dniach 19 - 26
stycznia br. grupa m³odzie¿y ze
szko³y podstawowej w Dobrej oraz
gimnazjum w Dobrej uczestnicz¹ca
w programie zajêæ pozalekcyjnych
pod nazw¹ „FLORBALOWE POTYCZKI”, w ramach projektu
„Warto byæ aktywnym - rozwijanie
kompetencji kluczowych poprzez
zajêcia pozalekcyjne w gminie Dobra”.
W ramach tych zajêæ przebywa³a

na obozie sportowym w Miêdzyzdrojach. W czasie tygodniowego
pobytu na obozie m³odzie¿ przygotowywa³a siê do wiosennych startów w zawodach oraz doskonali³a
swoje umiejêtnoœci. Obóz mia³ na
celu równie¿ integracjê grupy. Codziennie pracowaliœmy nad popraw¹ sprawnoœci ogólnej i wytrzyma³oœci¹. Zwiedziliœmy równie¿ Œwinoujœcie i Miêdzyzdroje. Pobyt by³
bardzo udany, m³odzie¿ wróci³a zadowolona do domów.
(szk)

(DOBRA) Rozpoczête na pocz¹tku grudnia 2008r. prace na
budowie zaplecza socjalno –gospodarczego, przy istniej¹cej od 2002
r. hali sportowej w Dobrej, nabieraj¹
coraz wiêkszego tempa.
W najbli¿szych dniach zostanie
ukoñczony stan „surowy” budynku. Je¿eli nic nadzwyczajnego nie
stanie na przeszkodzie, to zgodnie z
planem w po³owie tego roku zaplecze zostanie przekazane do u¿ytku
lokalnej spo³ecznoœci. W nowo wybudowanym budynku znajd¹ siê m.
in. 2 szatnie z wêz³ami sanitarnymi,
pokoje trenerów, salki szkoleniowe,
sala konferencyjna, si³ownia, magazyn na sprzêt sportowy. Ca³kowita
powierzchnia budowanego budynku to 245 mkw. Mimo, i¿ obiekty so-

cjalne z których obecnie korzystaj¹
u¿ytkownicy hali sportowej i stadionu miejskiego (w tym i Sarmata),
wybudowane w 2002 r., posiadaj¹
dobry poziom, to budowane obecnie zaplecze niew¹tpliwie ten standard socjalny znacz¹co powiêkszy.
Po ubieg³orocznej modernizacji
boiska treningowego i nawadniania
p³yty g³ównej, budowane zaplecze
jest kolejn¹ inwestycj¹ niezbêdn¹
do prawid³owego funkcjonowania
takich obiektów jak hala sportowa i
stadion miejski. Chocia¿ wybudowane boisko treningowe znacz¹co
„odci¹¿y³o” p³ytê g³ówn¹ boiska, a
przez to znacznie poprawi³ siê jej
stan, to jednak w³adze Gminy Dobra
i Zarz¹d Sarmaty maj¹ œwiadomoœæ
koniecznoœci szukania œrodków na
jej przysz³¹ modernizacjê. estan
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Wybieramy 10 najlepszych sportowców powiatu w 2008 roku
Lista nominowanych w kategorii „Najpopularniejszy sportowiec powiatu ³obeskiego 2008”
w plebiscycie czytelników„Tygodnika £obeskiego” i „Nowego Tygodnika £obeskiego”
Bednarek Sylwester (Radowo Ma³e) - pi³karz, podstawowy zawodnik I dru¿yny „Radovii” Radowo Ma³e (liga okrêgowa), bardzo dobrze wyszkolony technicznie pomocnik, preferuje ofensywny styl gry.

Bardzo uzdolniony sprinter z rekordem ¿yciowym 11,38 s na 100 m, dwukrotny z³oty medalista Wojewódzkiej Gimnazjady w biegu na 100 m i 300 m.
Aktualnie zawodnik klubu „Pomorze” Stargard Szczeciñski.

Bidny Dawid (Wêgorzyno) - lekkoatleta, uczeñ klasy III Gimnazjum.
Utalentowany sportowiec, br¹zowy medalista Mistrzostw Województwa w
biegach prze³ajowych, mistrz powiatu w skoku wzwy¿. Aktualnie zawodnik
I-ligowego klubu „Pomorze” Stargard Szczeciñski.

Romañczyk Daniel (Wêgorzyno) - pi³ka no¿na, podstawowy zawodnik
I dru¿yny Sparty Wêgorzyno, wspó³twórca zdobycia tytu³u mistrza ligi
okrêgowej i awansu do V ligi.

Bodys Anna (Resko) - wszechstronna zawodniczka, uczennica Gimnazjum, br¹zowa medalistka Wojewódzkiej Gimnazjady w pi³ce no¿nej oraz
czo³owa sprinterka i mistrzyni powiatu w skoku wzwy¿.

Romej Justyna (£obez) - lekkoatletka, uczennica klasy II Zespo³u Szkó³
Gimnazjalnych. Utalentowana zawodniczka w biegach œrednich i d³ugich.
Mistrzyni powiatu w biegach prze³ajowych, z³ota medalistka w Mistrzostwach Województwa M³odzików w biegu na 1000 m (3:11,34 min).

Brona £ukasz (£obez) - pi³karz, d³ugoletni zawodnik I dru¿yny „Œwiatowida” (obecnie liga okrêgowa), œrodkowy obroñca, podstawowy gracz
formacji defensywy.

Samal Artur (Wêgorzyno) - pi³karz, pomocnik, doœwiadczony zawodnik
I dru¿yny „Sparty” Wêgorzyno, wspó³twórca zdobycia mistrza ligi okrêgowej i awansu do V ligi.

Brzeziñska Aleksandra (Radowo Ma³e) - koszykarka, zawodniczka dru¿yny UKS „Mini Gier”, utalentowana, bardzo dobry „technik”, br¹zowa medalistka Mistrzostw Województwa Szkó³ Podstawowych w pi³ce koszykowej.

Sira Agnieszka (Radowo Ma³e) - koszykarka, podstawowa zawodniczka pierwszej „pi¹tki” zespo³u UKS „Mini Gier”, kapitan dru¿yny uczestnicz¹cej w Lidze Wojewódzkiej Kadetek.

Buczma Grzegorz (Resko) - pi³karz, bramkarz I dru¿yny „Mewy”, podpora defensywy dru¿yny z Reska na boiskach ligi okrêgowej.

Szyliñski Rafa³ (£obez) - siatkarz, rozgrywaj¹cy w zespole „Duo Cafe”,
uczestnicz¹cy w Szczeciñskiej Amatorskie Lidze Pi³ki Siatkowej (II liga),
instruktor i popularyzator siatkówki w MKS Olimp.

Ge³omej Aleksander (Resko) - uczeñ klasy II Gimnazjum, wielokrotny
reprezentant szko³y w grach zespo³owych, bardzo dobry tenisista sto³owy.
Gêbka Karol (Radowo Ma³e) – pi³karz, utalentowany, wyró¿niaj¹cy siê
technik¹ gry zawodnik dru¿yny trampkarzy „Radovii” Radowo Ma³e.
Gromadzka Magdalena (Dobra) - lekkoatletka, uczennica klasy I Gimnazjum. Mistrzyni powiatu w biegach prze³ajowych i unihokeju. Bardzo utalentowana zawodniczka w biegach, laureatka biegów ulicznych wielu miast,
uczestniczka fina³ów ogólnopolskich w „Czwartkach lekkoatletycznych” w
Warszawie.
Horbacz Marcin (£obez) - lekkoatleta, 5-krotnie ukoñczy³ najwiêksze biegi
maratoñskie w Polsce, uczestnik a tak¿e g³ówny organizator cyklicznych
zawodów o Grand Prix £obza, prezes £obeskiego Klubu Biegaczy „Trucht”.
Kamiñska Karolina
(£obez) - uczennica klasy II Gimnazjum i zawodniczka MKS „Olimp” sekcji lekkiej atletyki i siatkówki. Zdobywczyni srebrnego medalu Wojewódzkiej Gimnazjady w biegu na 600 m, 3-krotna mistrzyni
powiatu w biegach œrednich.
Kamiñski Emilian (Dobra) - pi³karz, 20-letni uzdolniony zawodnik I dru¿yny „Sarmaty”, od 4 sezonów podstawowy rozgrywaj¹cy i napastnik w
doberskim zespole V ligi - lidera rundy jesiennej 2008.
Kamiñski Marcin (Dobra) - pi³karz, m³ody bramkarz I dru¿yny „Sarmaty” - lidera rundy jesiennej 2008, bardzo dobrze wywi¹zuje siê z funkcji
golkipera w meczach rozgrywanych na boiskach zespo³ów V-ligowych.
Kmieæ Tomasz (Radowo Ma³e) - pi³karz, wieloletni podstawowy zawodnik I dru¿yny „Radovii” Radowo Ma³e, kapitan dru¿yny, kieruje gr¹ zespo³u.

Wasiak Klaudiusz (Resko) - pi³karz, zawodnik I dru¿yny „Mewy” Resko,
bardzo dobrze wywi¹zuj¹cy siê z funkcji œrodkowego rozgrywaj¹cego w lidze
okrêgowej.
Wawrzyniak Anna (Resko) - siatkarka, podstawowa zawodniczka zespo³u „Siatkarki” Resko. Wraz z kole¿ankami zdoby³a I miejsce w Mistrzostwach Województwa LZS oraz I miejsce w Amatorskiej Pomorskiej Lidze
Pi³ki Siatkowej.
Za³êcki Pawe³ (Dobra) - pi³karz, 20-letni zawodnik I dru¿yny „Sarmaty”,
obroñca preferuj¹cy ofensywny styl gry, wspó³twórca sukcesów na boiskach i awansu zespo³u do V ligi.

Kupony prosimy dostarczaæ do starostwa lub redakcji.

Kupon na najpopularniejszego
sportowca powiatu ³obeskiego 2008
1. ......................................................................
2. ......................................................................
3. ......................................................................
4. ......................................................................
5. ......................................................................
6. ......................................................................

Kordyl Szymon (£obez) - siatkarz, reprezentant MKS Olimp, podstawowy zawodnik zespo³u w Wojewódzkiej Lidze Juniorów, pe³ni funkcjê kapitana dru¿yny.

7. ......................................................................

Kwak Weronika (Wêgorzyno) - lekkoatletka, uczennica klasy II Gimnazjum, br¹zowa medalistka Wojewódzkich Mistrzostw M³odzików w rzucie
oszczepem. Uczestniczka fina³ów Ogólnopolskich „Czwartków Lekkoatletycznych” w Warszawie.

9. ......................................................................

Lorent Izabela (Radowo Ma³e) - lekkoatletka, uczennica Zespo³u Szkó³
Publicznych, utalentowana, czo³owa zawodniczka mistrzostw powiatu w
konkurencjach biegowych.
Mosi¹dz Marcin (£obez) - pi³karz, m³ody zawodnik I dru¿yny „Œwiatowida” (klasa okrêgowa), obroñca, podstawowy gracz w zespole trenera
Mariusza Poniewiery.
Plesiak Jakub (Wêgorzyno) - lekkoatleta, uczeñ klasy III Gimnazjum.

8. ......................................................................
10. ....................................................................
Zg³aszaj¹cy:
Imiê i Nazwisko ..................................................
Adres ................................................................
Spoœród osób które wezm¹ udzia³ w losowaniu i podadz¹
swoje dane rozlosowany bêdzie telewizor LCD 32
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VIII Memoria³ Jerzego Machoñskiego

Puchar powêdrowa³ do Œwidwina

(£OBEZ) Œwietna sportowa i kole¿eñska atmosfera oraz
zaciête pojedynki pi³karskie – to urok ka¿dego memoria³u
Jerzego Machoñskiego, rozgrywanego corocznie w £obzie.
Tak by³o i tym razem. Trzeba podkreœliæ to, ¿e na
zaproszenie odpowiadaj¹ i przyje¿d¿aj¹ znane kluby,
a zawodnicy, oldboje, to najczêœciej starzy znajomi
z boisk pi³karskich.
W tym roku do £obza przyjechali: Mewa Resko, Ina Iñsko, Olimp
Z³ocieniec, Konsorcjum Bia³ogard,
Sarmata Dobra, Wybrze¿e Rewal,
Arkonia Szczecin i Pamet Œwidwin.
Gospodarze wystawili dwie dru¿yny
pod nazw¹ Œwiatowid; I i II.
W holu hali sportowej pan Zdzis³aw Bogdanowicz przygotowa³
³adn¹ wystawê pami¹tkow¹ o Jerzym Machoñskim. Z Niemiec przyjecha³ jego syn Adam oraz córka
Anna z Zajezierza. Panu Adamowi
towarzyszy³ szczeciñski sponsor
jednego z pucharów – Jerzy Nowicki. Za stolikiem organizatorskim zasiedli: Andrzej Belina, Zdzis³aw
Urbañski i Andrzej Mrozowicz. Na
boisku pojawili siê sêdziowie Ryszard Janiak i Miros³aw Urbañski i
rozpoczê³y siê gry.

Mimo, ¿e na boisku by³o wielu
weteranów ligowych potyczek, nikt
tu siê nie oszczêdza³ i nikt nikomu nie
odpuszcza³. Grano w dwóch grupach po piêæ zespo³ów.
Mewa przyjecha³a z bardzo mocnym sk³adem, ale potknê³a siê i nie
wesz³a do fina³u. Niespodziewanie
dobrze zagra³ drugi zespó³ Œwiatowida, który zaj¹³ drugie miejsce w swojej grupie i w walce o trzecie miejsce
uleg³ 1:2 Konsorcjum Bia³ogard. W
finale spotkali siê Œwiatowid I i Pamet Œwidwin. Po zaciêtym meczu
Pamet, w tym dniu naprawdê bardzo
dobrze dysponowany, wygra³ ze
Œwiatowidem 2:3 i wywióz³ puchar
ufundowany przez rodzinê Machoñskich do Œwidwina.
Najlepszym zawodnikiem zosta³
Mariusz Kurlapski z Pametu, najwiê-

Dwie dru¿yny Œwiatowida z Adamem Machoñskim

cej bramek w turnieju strzeli³ Mariusz Poniewiera, za najlepszego
bramkarza uznano Zbigniewa Roœczaka ze Œwiatowida I, a Super Oldbojem zosta³ Andrzej Burek z Arkonii
Szczecin.
Nasz powiatowe ekipy zagra³y w
sk³adach:
MEWA Resko: Grzegorz Buczma, Leszek Miñko, Józef Andrzejewski, Miros³aw Mucha, Miros³aw Pietrowski, Jacek Deuter, Henryk Grygiel, Darek Kêsy, Jaros³aw Kajma i
Mariusz B³aszczyk.
ŒWIATOWID I: Zbigniew Roœczak, Grzegorz Pawlak, Mariusz
W³odarz, Mariusz Poniewiera, Zbigniew Afeltowski, Norbert Blacharski i Tadeusz Sikora.
ŒWIATOWID II: Robert RzeŸnik, Andrzej Mrozowicz, Arkadiusz
Kogut, Mariusz Zaj¹czkowski, Dariusz Rosiñski, Zdzis³aw Urbañski,
Arkadiusz Druch i Grzegorz Sygnowski.

SARMATA Dobra: Jan Szczêsny, Arkadiusz Go³aszewski, Marek
Podbieg³o, Karol Sosnowski, Roman Olkowski, Bogdan Kaczor i Jaros³aw Banasiak.
Zwyciêski PAMET: Jerzy Goleniowski, Grzegorz Wójcik, Mariusz
Kurlapski, Tomasz Tatys, Mariusz
Nykiel, Wojtek Kêdzierski, Jacek
Kotyla i Janusz Paprocki.
Organizatorzy: LZS £obez (Zbigniew Pude³ko), Urz¹d Miejski w
£obzie, Rodzina Pañstwa Machoñskich, PRZYJACIELE I KOLEDZY
œp. Jerzego Machoñskiego.
Sponsorzy: Starostwo Powiatowe w £obzie, SM „Jutrzenka”, PUK, „Dro¿d¿yk”, Nadleœnictwo £obez, panowie Jan
B³yszko, Janusz Opieka, Fryderyk Batko, Bernard NiedŸwiecki,
Dariusz Rutkowski. Wszystkim
nale¿¹ siê podziêkowania za widowisko i dba³oœæ o zdrowie naszych oldbojów.
KAR
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Kronika powiatu ³obeskiego
Maja z rodzicami i chrzestnymi

Studio Foto-Klif Fotografowanie-Wideofilmowanie
Edward Lipa- Resko-Dom Kultury.
Tel.0508285242. www.fotoklif.com.pl

Wyrok
Sygn. akt II K 633/08 Ds. 1431/08
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 30 grudnia 2008 r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy:
SSR S³awa Miszel, Protokolant: Emilia Olas bez udzia³u Prokuratora, po rozpoznaniu dnia 30.12.2008 r. sprawy

Wies³awy Doroty Cesarz
c. Stanis³awa i Kazimiery z d. Kamiñska, ur. 22 lutego 1952 r. w Gryficach, oskar¿onej o to, ¿e: w dniu 24 paŸdziernika 2008 r. oko³o godziny
16.50 na drodze publicznej nr W-152 Resko – Czarne, gm. Resko,
naruszy³a orzeczony wobec niej wyrokiem S¹du Rejonowego w Gryficach, sygn. akt VI K 421/08 z dnia 17 wrzeœnia 2008 r. zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych w ruchu l¹dowym na okres jednego roku, w ten sposób, i¿ kierowa³a rowerem,
tj. o czyn z art. 244 kk
Orzeka
I. Oskar¿on¹ Wies³awê Dorotê Cesarz uznaje za winn¹ pope³nienia zarzucanego jej przestêpstwa i za to na podstawie art. 244 kk
wymierza jej karê 4 (czterech) miesiêcy pozbawienia wolnoœci;
II. Na podstawie art. 69 par. 1 i par. 2 kk, art. 70 par. 1 pkt 1 kk wykonanie orzeczonej wobec oskar¿onej kary pozbawienia wolnoœci warunkowo zawiesza na okres próby 2 (dwóch) lat;
III. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej
wiadomoœci poprzez umieszczenie w prasie lokalnej;
IV. Na podstawie art. 624 par. 1 kpk zwalnia oskar¿on¹ od ponoszenia kosztów w ca³oœci.

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie
Renata i Marek Pyrczak tel. 091/3974184

Wyrok
Sygn. akt II K 625/08 Ds. 1318/08 Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 30 grudnia 2008 r.S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie:
Przewodnicz¹cy: SSR S³awa Miszel, Protokolant: Emilia Olas bez udzia³u Prokuratora, po rozpoznaniu dnia 30.12.2008 r. sprawy

Stanis³awa Juragi
s. Piotra i Stanis³awy z d. Wiak, ur. 15 maja 1961 r. w Resku; oskar¿onego o
to, ¿e: w dniu 06 paŸdziernika 2008 r. o godz. 12.00 na drodze publicznej nr 0136Z
Policko – £abuñ Wielki, gm. Resko, prowadzi³ rower w stanie nietrzeŸwym, wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹ 1,40 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o
czyn z art. 178 a par. 2 kk
Orzeka:
I. Oskar¿onego Stanis³awa Juragê uznaje za winnego pope³niania zarzucanego mu przestêpstwa i za to na podstawie art. 178 a par. 2 kk wymierza mu karê
5 (piêciu) miesiêcy pozbawienia wolnoœci;
II. Na podstawie art. 69 par. 1 i par. 2 kk, art. 70 par. 1 pkt 1 kk wykonanie
orzeczonej wobec oskar¿onego kary pozbawienia wolnoœci warunkowo zawiesza
na okres próby 3 (trzech) lat;
III. Na podstawie art. 71 par. 1 kk orzeka wobec oskar¿onego karê grzywny
w wysokoœci 60 (szeœædziesiêciu) stawek dziennych ustalaj¹c wysokoœæ jednej
stawki w kwocie 10 (dziesiêciu) z³otych;
IV. Na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 5 (piêciu) lat;
V. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez umieszczenie w prasie lokalnej;
VI. Na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 2 i art. 3 ust. 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 180 (sto
osiemdziesi¹t z³otych.
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POLICJA - INFORMACJE

Wyrok
kurnika, z którego zabra³ 15 kur o
³¹cznej wartoœci 385 z³.

Po¿ar w mieszkaniu
(SIENNO DOLNE) W dniu
27.01.2009 r. o godz. 20.45, w miejscowoœci Sienno Dolne, w jednym
z mieszkañ dosz³o do po¿aru. Jak
ustali na miejscu policjanci oraz
stra¿acy,
najprawdopodobniej
przyczyn¹ po¿aru by³a tzw. cofka z
pieca kaflowego. Ogieñ obj¹³ stoj¹cy w pobli¿u tapczan. W³aœciciel
mieszkania starty oszacowa³ na
kwotê 250 z³.

Rozbi³ lusterko i odjecha³
(£OBEZ) W dniu 27.01.2009 r.,
oko³o godz. 17.50, na drodze £obez
– Zajezierze, nieznany kieruj¹cy samochodem ciê¿arowym zjecha³ zbyt
blisko do osi jezdni i uderzy³ w lusterko przeje¿d¿aj¹cego samochodu marki Scania. Lusterko zosta³o
rozbite, a kierowca niestety siê nie
zatrzyma³.

Kieszonkowiec w markecie
(£OBEZ) W dniu 27.01.2009 r., o
godz. 18.00 w £obzie, w sklepie Lidl,
nieznany sprawca wykorzysta³ nieuwagê klienta i dokona³ kradzie¿y
portfela z pieniêdzmi. £¹czna suma
strat 242 z³.

W³amanie do domku
letniskowego
(D£USKO) W nocy z 25 na
26.01.2009 r., w miejscowoœci D³usko, nieznany sprawca w³ama³ siê do
domku letniskowego, który jest w³asnoœci¹ mieszkañca Szczecina.
Sprawca po wybiciu szyby w oknie
spenetrowa³ pomieszczenie i zabra³
30 metrów kabla elektrycznego oraz
butlê gazow¹. straty w kwocie 250 z³.

Niepoprawny kierowca
(RESKO) W dniu 29.01.2009 r., o
godz. 11.40, policjanci zatrzymali do
kontroli drogowej Marka D., mieszkañca gminy Resko. Pan ten kierowa³ samochodem Mercedes nie posiadaj¹c do tego uprawnieñ. Wobec
kieruj¹cego s¹d wczeœniej orzek³
zakaz kierowania wszelkimi pojazdami. Teraz odpowie przed s¹dem za
jego z³amanie.

Ukrad³ kury
(£ABUÑ MA£Y) W nocy z 31.01
na 1.02.2009 r. w miejscowoœci
£abuñ Ma³y sprawca w³ama³ siê do

W³amanie do spo¿ywczego
(DOBRA) W nocy z 31.01 na
1.02.2009 r. w Dobrej, przy ul. Armii
Krajowej, sprawcy dokonali w³amania do sklepu spo¿ywczego. Po
wy³amaniu drzwi od strony zaplecza
weszli do œrodka i zabrali artyku³y
spo¿ywcze i tytoniowe o ³¹cznej
wartoœci 5000 z³.

Kierowca pod wp³ywem
narkotyku?
(RESKO) W dniu 31.01.2009 r.,
oko³o godz. 19.50, na drodze Resko
- £abuñ Wielki, policjanci Zespo³u
Ruchu Drogowego zatrzymali do
kontroli mieszkañca gminy P³oty,
kieruj¹cego samochodem marki Polonez. U¿yty tester narkotykowy
wykaza³, ¿e kieruj¹cy jest prawdopodobnie pod dzia³aniem takiego œrodka. Od kierowcy pobrano krew,
trwaj¹ dalsze ustalenia w tej sprawie.

Podejrzane dolary
(£OBEZ) W dniu 30.01.2009 r. w
kantorze walut na terenie £obza,
podczas przyjmowania waluty z
Urzêdu Pocztowego, ujawniono 2
banknoty o nominale 100 dolarów
ka¿dy, które posiada³y cechy mog¹ce œwiadczyæ, i¿ s¹ fa³szywe. Policja
zabezpieczy³a banknoty do dalszych badañ.

Wbrew zakazowi
(RADOWO MA£E) W dniu
30.01.2009 r. policjanci z Zespo³u
Dzielnicowych w Radowie Ma³ym
zatrzymali do kontroli drogowej kieruj¹cego samochodem Fiat 126p
mieszkañca ¯elmowa. Jak siê okaza³o pan ten kierowa³ wbrew wydanemu wczeœniej przez s¹d zakazowi kierowania pojazdami. Teraz ponownie
odpowie przed s¹dem, tym razem za
z³amanie zakazu.

NietrzeŸwi kieruj¹cy
(POWIAT) W dniu 30.01.2009 r.
na terenie powiatu ³obeskiego policjanci zatrzymali ³¹cznie trzech nietrzeŸwych kieruj¹cych. Wszyscy
panowie kierowali rowerami, a wyniki u¿ytego alkotestu kwalifikuj¹ ich
do odpowiedzialnoœci przed s¹dem
za pope³nione przestêpstwa. Przypominamy, ¿e w tej chwili grozi im
kara do 2 lat pozbawienia wolnoœci.

Syn. Akt II K 652/08 Ds. 1437/08
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 30 grudnia 2008 r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy: SSR S³awa Miszel, Protokolant: Emilia Olas bez udzia³u Prokuratora, po rozpoznaniu dnia 30.12.2008 r. sprawy

Andrzeja Marka Hofmana
s. W³adys³awa i Janiny z d. KaŸmierowicz, ur. 15 lipca 1965 r. w
Resku; oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 01 listopada 2008 r. o godzinie 8.37
na drodze publicznej w Runowie Pomorskim na ul. Wêgorzyñskiej
kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci, wyra¿aj¹cym
siê zawartoœci¹ 0,37 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, nie stosuj¹c siê do orzeczonego w wyroku S¹du Rejonowego w £obzie z dnia
24 czerwca 2008 r. sygn. akt II K 247/08, który uprawomocni³ siê w dniu
02.07.2008 r. zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych
i rowerów na okres roku, tj. o czyn z art. 178 a par. 2 kk w zb. z art. 244
kk w zw. z art. 11 par. 2kk
Orzeka:
I. Oskar¿onego Andrzeja Marka Hofmana 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, art. 70 par. 1 pkt 1 kk
wykonanie orzeczonej wobec oskar¿onego kary pozbawienia wolnoœci warunkowo zawiesza na okres próby 3 (trzech) lat;
III. Na podstawie art. 71 par. 1 kk orzeka wobec oskar¿onego karê
grzywny w wysokoœci 50 (piêædziesiêciu) stawek dziennych ustalaj¹c
wysokoœæ jednej stawki w kwocie 10 (dziesiêciu) z³otych;
IV. Na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego
zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na
okres 3 (trzech) lat;
V. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej
wiadomoœci poprzez umieszczenie w prasie lokalnej;
VI. Na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 2 i art. 3 ust.
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 170,00 (sto siedemdziesi¹t) z³otych.

Wyrok
Sygn. akt II K 624/08 Ds. 1404/08
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 07 stycznia 2009 r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy: SSR
S³awa Miszel, Protokolant: Katarzyna Weso³a przy udziale Prokuratora Ma³gorzaty Post – Dziêcio³, po rozpoznaniu dnia 07.01.2009 r. sprawy:

Wojciecha Bogdanowicza
s. Jana i Stanis³awy z d. Milcz, ur. 13 marca 1977 r w Resku; oskar¿onego
o to, ¿e: w dniu 29 paŸdziernika 2008 r. w £obzie nie zastosowa³ siê od orzeczonego wobec jego osoby wyroku SR w £obzie z dnia 29.09.2006 r. sygn. akt
II K 458/06 zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych na okres 4 lat w ten sposób, ¿e w okresie obowi¹zywania zakazu kierowa³ samochodem marki Fiat Dukato o nr. rej. ZLON 598 po ulicy Rapackiego,
znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci, wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹ 1,38 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178 a par. 1 kk w zb. z art.
244 kk w zw. z art. 11 par. 2 kk
Orzeka:
I. Oskar¿onego Wojciecha Bogdanowicza 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 8 (oœmiu) miesiêcy pozbawienia wolnoœci;
II. Na podstawie art. 42 par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 5 (piêciu) lat;
III. Na podstawie art. 63 par. 1 kk na poczet orzeczonej wobec oskar¿onego
kary pozbawienia wolnoœci zalicza okres zatrzymania od dnia 29 paŸdziernika
2008 r. do dnia 30 paŸdziernika 2008 r., przy czym jeden dzieñ rzeczywistego
pozbawienia wolnoœci równa siê jednemu dniowi kary pozbawienia wolnoœci;
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. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca
1973 r. o op³atach w sprawach karnych (Jed. 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 180,00 (sto osiemdziesi¹t) z³otych.

CMY K

HUMOR TYGODNIA
Komputerowe
- Kochanie, to nieprawda, ¿e interesujê siê Tob¹ dopiero od
momentu, kiedy przes³a³aœ mi swoje zdjêcie, a wczeœniej Ciê
olewa³em. Jak mo¿esz tak pisaæ? Fascynuje mnie w Tobie
przede wszystkim Twa inteligencja, uwielbiam nasze wspólne
rozmowy, jesteœ b³yskotliwa, dowcipna, wra¿liwa i bardzo
czu³a. Chyba zakocha³em siê w Tobie, masz cudowny charakter...
- pOwaShNiE pIsZeSz MuJ s£oTki MiSiAczku
***
Przychodzi baba do lekarza
Przychodzi gruba baba do lekarza. Lekarz pyta:
- Bierze pani te tabletki na odchudzanie?
- Tak, biorê.
- A ile?
- Ile, ile... A¿ siê najem!!

NAGRODA
Miesiêczna prenumerata „Tygodnika £ o b e skiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 3 brzmia³o: “Skromnie przyjmowaæ, spokojnie traciæ”.
Poprawne rozwi¹zanie nades³¹li: Janina Syjczak (£obez), Karolina
P³ocka (£obez), Maria Szylinowicz (£obez), Telesfor Waliszewski (Rogowo), Kazimiera Witkowska (Radowo Ma³e).
Nagrodê wylosowa³ pan Telesfor Waliszewski z Rogowa.
Gratulujemy.

