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ZARZ¥D NEGOCJUJE
W SPRAWIE SZPITALA
Najwa¿niejsze jest to, ¿e
dzisiaj (29 grudnia  przyp.
Red.) odby³o siê bardzo
dobre spotkanie w³adz obu
powiatów w Stargardzie
Szczeciñskim, przy udziale
likwidatora i pana Jacka
Kargula z INTERMED-u,
podczas którego uzgodnione
zosta³y prawie wszystkie
warunki wydzier¿awienia
szpitala spó³ce INTERMED.
Istotn¹ barier¹ do pokonania
jest jeszcze wynegocjowanie
kontraktu z NFZ. Mam
nadziejê, ¿e wkrótce zostanie
on podpisany, bowiem jest to
warunek konieczny zawarcia
umowy dzier¿awy szpitala.
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Konefa³ wchodzi,
Makarec wychodzi

Czytaj str. 7

REKLAMA

Pañstwu

Sabinie i Janowi
Garbacz

z okazji Z³otych Godów

czyli 50-lecia zawarcia
zwi¹zku ma³¿eñskiego
wszystkiego najlepszego ¿ycz¹ dzieci oraz wnuki.
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Kazimierz Rynkiewicz
Poszukiwanie kultury w miejscach, gdzie siê ledwie tli, jest dzisiaj zajêciem na granicy miesznoci i rozpaczy. ¯yj¹c w samym
rodku zbiegaj¹cych siê zewsz¹d
wspó³czesnych trendów i mód
poddawani jestemy nieustannej
presji ilociowej; masie opinii,
wielkim liczbom wynalazków, gad¿etów, migaj¹cym z potworn¹
szybkoci¹ elektronicznych i cyfrowych obrazów, nieustaj¹cym
zmianom na rynku, naporowi wci¹¿
nowych produktów do konsumpcji. Nat³ok iloci powoduje, ¿e z
horyzontu znika nam jakoæ. Kto
kiedy sparafrazowa³ powiedzenie
o cz³owieku, który brzmia³ dumnie;
cz³owiek to brzmi t³umnie.
Cz³owiek dzisiaj nie chce ¿yæ
dumnie, cz³owiek chce ¿yæ t³umnie; na stadionach, w wielkich miastach, na koncertach, paradach,
pla¿ach, zabawy sylwestrowe wyla³y siê na place i ulice, nawet msze
na placu w. Marka przyci¹gaj¹ t³umy, tak jak nieg w górach, gdzie
nied³ugo jeden bêdzie zje¿d¿a³ po
plecach drugiemu  taki t³ok, i
wci¹¿ ronie. Nawet jak jestemy
sami, w³¹czamy telewizor, by
uczestniczyæ w ¿yciu wielkiej telewizyjnej wspólnoty; milionowej, o
czym skwapliwie podaj¹ statystyki ogl¹dalnoci.
Polska opustosza³a, bo z wielu
miast i miasteczek m³odzi ludzie wyjechali na zachód, do prawdziwej
Europy, by tam wtopiæ siê w wielobarwny t³um tubylców i takich jak
oni przybyszów. Tam ¿ycie wydaje
siê byæ lekkie, bo normalne. Tê normalnoæ okrela skala dostêpnoci
ró¿nych produktów i us³ug za tygodniow¹ pensjê. Ci co wyjechali,
przyjechali na wiêta. Na chwilê zape³ni³y siê miasta i miasteczka, przy
choinkach, sto³ach, na ulicach.
Opowiadaj¹ wrêcz bajki o tym, jak
tam jest. Ile to mo¿na kupiæ i po jakich cenach; jedzenia, samochodów, komórek, odzie¿y. Przeliczaj¹
na z³otówki. Wychodzi im jeszcze
wiêcej i jeszcze taniej. Gdy mówi¹ o
tym, staj¹ siê bohaterami swoich
w³asnych opowieci, b³yszcz¹
przed widowni¹, która s³ucha z zazdroci¹, ¿e im siê uda³o. Za chwilê
odjad¹ i wtopi¹ siê w t³um sobie
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Nie bardzo wiadomo,
czym wspólnota
sylwestrowa jest,
ale staje siê coraz
liczniejsza
podobnych; bêd¹ zwyk³ymi imigrantami, jakich miliony, pracuj¹cymi ciê¿ko w barach i na budowach, którzy nie s¹ ju¿ sk³onni wys³uchiwaæ takich opowieci, bo je
znaj¹ na pamiêæ. Komu w Anglii czy
Niemczech mo¿na opowiadaæ, ¿e
ma siê tanie mieszkanie i samochód
i imponowaæ pensj¹ barmana...
Bez w³asnej kultury bêd¹ szukaæ
jakiejkolwiek wspólnoty, w której
by mogli poczuæ siê mniej obco.
Bêd¹ wiêc chodziæ na mecze polskiej dru¿yny, polskie wystawy,
do polskich barów, ale najczêciej
na wielkie koncerty, parady, mecze, akcje charytatywne, by poczuæ wspólnotê z kimkolwiek, by
nie byæ samemu. Nawet stanie w
korku staje siê sympatyczne, bo
nie stoi siê samemu.

Wspólnota bo¿onarodzeniowa
wydaje siê przegrywaæ ze wspólnot¹ sylwestrow¹. Nawet je¿eli
jeszcze gdzie tli siê, to wydaje siê
- resztkami si³; wspólnota postu
przed wigili¹, modlitwy, rozmylañ
o ¿yciu i mierci, sensie cierpienia,
sensie istnienia. Tu tak¿e wdziera
siê masowoæ; zgie³k zakupów,
dzwonków telefonów, sms-ów z
¿yczeniami, tony gad¿etów i wiec¹cych na domach i p³otach lampek. Jest ³adnie, jest bardzo ³adnie,
licznie, cudownie.
Za chwilê na place wyleje siê
wspólnota sylwestrowa; tysi¹ce w
miasteczkach, miliony w metropoliach. Nie bardzo wiadomo, czym ta
wspólnota jest, ale staje siê z roku
na rok coraz liczniejsza. Pierwsze
lody intymnoci zosta³y prze³ama-

DRUKARNIA
Oferujemy druk:
- ulotek,
- plakatów, wizytówek
- druków, samokopii
£obez ul. S³owackiego 6
Tel./fax - 091 3973730

ne. Kto siê komu publicznie
owiadczy³, na oczach milionów,
wiêc mo¿e nied³ugo zobaczymy noc
polubn¹. Ale to ju¿ by³o na wielkim bracie, wiêc mo¿na przejæ do
wiêkszej skali, do prawdziwego reality. Pokazaæ swoje cz³owieczeñstwo innym; najpierw pier, póniej
poladek, póniej nag¹ duszê, która chce siê zatraciæ w t³umie podobnych duszyczek. Cz³owiek siê spe³ni³  publicznie. Wreszcie brzmi...
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Radni
powiatu
z rycza³tami
(POWIAT) Radni powiatu
³obeskiego na ostatniej w
roku 2006 sesji ustalili
wysokoæ diet, jakie bêd¹
pobieraæ w zwi¹zku z
wykonywaniem mandatu.
Radni na sesji ustalili, ¿e wysokoæ diet bêdzie taka sama,
jak¹ mieli radni minionej kadencji. Zmieni³a siê jedynie wysokoæ diet wiceprzewodnicz¹cych rady i przewodnicz¹cych
sta³ych komisji. Wzros³y one o
100 z³. Radni pobieraj¹ diety (w
formie miesiêcznego rycza³tu) w
nastêpuj¹cej wysokoci:
nieetatowy cz³onek zarz¹du  1680 z³,
przewodnicz¹cy rady 
1680 z³,
wiceprzewodnicz¹cy

1200 z³,
przewodnicz¹cy sta³ych
komisji  1200 z³,
wiceprzewodnicz¹cy sta³ych komisji  800 z³,
radny bêd¹cy cz³onkiem
komisji  700 z³,
radny nie bêd¹cy cz³onkiem komisji  500 z³.
Radnemu potr¹ca siê 5% diety za ka¿d¹ nieobecnoæ na posiedzeniach komisji, sesji lub zarz¹du, je¿eli jest to nieobecnoæ
nie usprawiedliwiona.
REKLAMA
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WYDARZENIA

Burmistrz
Wilczek w Radzie
Spo³ecznej szpitala
(DOBRA) Radni rady miejskiej
poprzedniej kadencji kilkakrotnie
wyra¿ali publicznie swoje sympatie

dla s¹siedniej gminy Nowogard i
powiatu goleniowskiego. Twierdzili, ¿e niewiele od powiatu ³obeskiego otrzymali, a ich zwi¹zki s¹ silniejsze z Nowogardem, gdzie znajduj¹
pracê i gdzie w szko³ach rednich
ucz¹ siê doberskie dzieci. Przyznali

nawet pieni¹dze dla nowogardzkiego szpitala w wysokoci 8 tys. z³, bo
jego dyrekcja wyst¹pi³a do rady z
prob¹ o wsparcie. Nieoczekiwanie
Nowogard odwzajemni³ te manifestowane publicznie uczucia,
gdy¿ tamtejszy burmistrz Kazimierz
Ziemba zaproponowa³ burmistrz
Dobrej udzia³ w Radzie Spo³ecznej
szpitala. Zapytana przez nas burmistrz Barbara Wilczek potwierdzi³a, ¿e tak¹ propozycjê otrzyma³a i
powiedzia³a, ¿e j¹ przyjê³a.
- Z góry zaznaczy³am jednak, ¿e
w bud¿ecie gminy nie mamy pieniêdzy na dofinansowanie tej placówki. - powiedzia³a.
Ten gest ze strony nowogardzkich w³adz wiadczy jednak, ¿e licz¹
one na jak¹ wspó³pracê, a przynajmniej doberskich pacjentów. Szpital
w Nowogardzie jest szpitalem gminnym, po przejêciu go kilka lat temu
przez miasto.
KAR

Dwie uchwa³y w 10 minut

Najkrótsza sesja
w historii samorz¹du
(RESKO) Tylko dziesiêæ minut trwa³a ostatnia w 2006 roku
sesja reskiej rady miejskiej. Po
otwarciu obrad rada przyjê³a
dwie uchwa³y; wprowadzi³a
zmiany w ubieg³orocznym bud¿ecie oraz przyjê³a plan finansowy alkoholówki, który bê-

dzie uwzglêdniony w projekcie
tegorocznego bud¿etu gminy.
Póniej radni lampk¹ szampana
i ¿yczeniami po¿egnali stary
rok. Ze wzglêdu na zagl¹daj¹cy
do okien nowy rok radni powstrzymali siê od pytañ i interpelacji.
(kar)

Przewodnicz¹ca Rady
Miejskiej w Dobrej pe³ni
dy¿ury w poniedzia³ek od
14.00 do 16.00 oraz w
rody od 12.00 do 14.00
REKLAMA

Str. 4

OFERTY PRACY

M P.H. AUTEX w £obzie zatrudni
sprzedawcê-konsultanta czêci samochodowych. Tel. (091) 39 -734-11.
M F.H.U. TYMPOL zatrudni: kierowcê samochodu ciê¿arowego kat.
C + E; mechanika samochodów osobowych. Tel. (091) 397-40-56.
M Transport Zarobkowy Stanis³aw
¯uczkowski zatrudni: kierowcê samochodu ciê¿arowego kat. C+E.
Tel. 604 - 561- 854.
M RIVAL w £obzie zatrudni lakiernika. Tel. (091) 397-62-21.
M US£UGI TRANSPORTOWE I
HANDEL ART. PRZEMYS£OWYMI w Wêgorzynie zatrudni¹ kierowcê Kat. C+E. Tel. (091) 397-26-29.
M FHU TRÓJKA w Wêgorzynie zatrudni kierowcê kat. C+E. Tel. (091)
397-16-54.
M SWEDWOOD w Resku zatrudni
operatora maszyn stolarskich. Tel.
(091) 579-07-00.
M FIRMA PRODUKCYJNA
KUCA w Starej Dobrzycy gm.
Resko zatrudni robotnika gospodarczego. Kom. 510-006-480.
M PRZEDSIÊBIORSTWO WODOCI¥GÓW I KANALIZACJI SPÓ£KA Z O.O w £obzie zatrudni pracownika obs³ugi biurowej ds. pracowniczych. Tel. (091) 397-47-85.
M BURMISZTRZ £OBZA prowadzi
nabór na stanowisko kierownika
Wydzia³u Inwestycji i Rozwoju Lokalnego w Urzêdzie Miejskim w
£obzie. Wymagane dokumenty aplikacyjne nale¿y sk³adaæ osobicie w
siedzibie Urzêdu Miejskiego w
£obzie pok. nr. 24 lub poczt¹ na adres
Urzêdu Miejskiego w £obzie, ul. Niepodleg³oci 13, 73-150 £obez, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Wydzia³u Inwestycji
i Rozwoju Lokalnego w Urzêdzie
Miejskim w £obzie, w terminie do
dnia 10 stycznia 2007 roku do godziny 12.00.
M EUROTRANSPORT w Gryficach zatrudni kierowcê kat. C+E.
Tel. (091)384-25-27.
M MERITUM Technologie Informatyczne w Szczecinie zatrudni instalatora sieci teleinformatycznych i/ lub elektrycznych. Tel. (091)
488-33-02.
M RABEN zatrudni pracownika
magazynowego. Tel. (061) 650-68-62.
(miejsce pracy : G¹dki k. Poznania).
M SANTECH S.C w Szczecinie zatrudni hydraulika i spawacza. Tel.
(091) 487-58-65. Kom. 601-700-884.
M SUPERMARKET INTERMARCHE w Goleniowie zatrudni rzenika wêdliniarza. Tel. (091) 407-20-00.

INFORMACJE
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Natychmiast po objêciu funkcji we w³adzach powiatu, pierwszoplanowym naszym zadaniem sta³o
siê doprowadzenie do sytuacji, w której szpital w Resku nadal prowadzi³by swoj¹ dzia³alnoæ.

ZARZ¥D NEGOCJUJE
W SPRAWIE SZPITALA
Rozmowa z wicestarost¹ powiatu ³obeskiego Ryszardem Brodziñskim.

- Panie Starosto, gratulujê wyboru na tê
funkcjê.
Bardzo
dziêkujê,
ale
gratulacje barRyszard Brodziñski dziej nale¿¹ siê
KWW Powiat
dla Gmin, który w ostatnich wyborach samorz¹dowych pozytywnie siê zweryfikowa³ wygrywaj¹c
wybory po czterech latach zarz¹dzania powiatem.
- Do pañskich kompetencji nale¿y m.in. s³u¿ba zdrowia. Co dalej ze
szpitalem w Resku?
- Jest to chyba najtrudniejszy do
rozwi¹zania problem dla powiatu
³obeskiego. Pojutrze, tj. 31 grudnia
koñczy siê umowa spó³ki INTERMED z powiatem stargardzkim na
prowadzenie szpitala w Resku.
Mówi siê, ¿e prognozy na dalszy
kontrakt s¹ bardzo niepokoj¹ce.
Wszystko to prawda, za wyj¹tkiem
z³ych prognoz, bo te s¹ akurat dobre,
je¿eli uwzglêdni siê okolicznoci
ostatnich miesiêcy.
- Czy¿by zawarto now¹ umowê
na dalsze funkcjonowanie szpitala?
- A¿ tak dobrze to jeszcze nie jest.
W tym przypadku problem jest dwojaki. Pierwsza sprawa to kontrakt INTERMED-u z Narodowym Funduszem Zdrowia, który ci¹gle jest negocjowany. A, ¿e negocjacje s¹ niezwykle trudne, to jest to specyfika nie
tylko Reska ale ogólnokrajowa, o
czym media informuj¹ nieustannie.
Drugim obszarem k³opotów jest
umowa miêdzy podmiotem prowadz¹cym dzia³alnoæ lecznicz¹ a powiatem stargardzkim reprezentowa-

nym przez likwidatora ³obeskiego
SPZZOZ. W ostatnich latach w tym
obszarze powsta³y liczne przeszkody, które  wydawa³o siê  uniemo¿liwiaj¹ jakiekolwiek porozumienie. Z
tego te¿ powodu, natychmiast po
objêciu funkcji we w³adzach powiatu,
pierwszoplanowym naszym zadaniem sta³o siê doprowadzenie do
sytuacji, w której szpital w Resku
nadal prowadzi³by swoj¹ dzia³alnoæ. W tej sprawie ju¿ czterokrotnie
spotkalimy siê z przedstawicielami
zarz¹du Powiatu Stargardzkiego.
- To bardzo dobrze, ale nadal nie
ma odpowiedzi na pytanie - jest
umowa czy jej nie ma?
- Nie ma, ale najwa¿niejsze jest to,
¿e dzisiaj (29 grudnia  przyp. Red.)
odby³o siê bardzo dobre spotkanie
w³adz obu powiatów w Stargardzie
Szczeciñskim, przy udziale likwidatora i pana Jacka Kargula z INTERMED-u, podczas którego uzgodnione zosta³y prawie wszystkie warunki wydzier¿awienia szpitala spó³ce
INTERMED. Istotn¹ barier¹ do pokonania jest jeszcze wynegocjowanie kontraktu z NFZ. Mam nadziejê,
¿e wkrótce zostanie on podpisany,
bowiem jest to warunek konieczny
zawarcia umowy dzier¿awy szpitala.
- Zastanawiaj¹cy dla mnie jest
jednak udzia³ powiatu stargardzkiego w sprawie, skoro decyzj¹
premiera szpital w Resku zosta³
przekazany na w³asnoæ powiatowi
³obeskiemu
- Wydanie decyzji, a wydanie
nieruchomoci to s¹ dwie ró¿ne
sprawy. Po pierwsze nieruchomoci
te oddane s¹ w bezterminowe u¿ytkowanie SPZZOZ, i bez jego zgody
powiat ³obeski nie mo¿e faktycznie
spe³niaæ funkcji w³acicielskich. I

nic to, ¿e SPZZOZ jest w stanie likwidacji. Po drugie  ka¿da decyzja
mo¿e byæ zaskar¿ona. Nawet decyzja premiera. I tak te¿ uczyni³ powiat
stargardzki wobec tej decyzji, wskutek czego S¹d Administracyjny nakaza³ jej wstrzymanie do czasu prawomocnego rozstrzygniêcia sprawy. A to zapewne potrwa
- Natomiast d³ug bêdzie rós³
- Panie Redaktorze, wypowiem
pogl¹d mo¿e bulwersuj¹cy, ale w tej
sytuacji wysokoæ zad³u¿enia zatraci³a jakiekolwiek znaczenie, bowiem
czy to bêdzie 16 mln z³, czy 20 mln, to
w ka¿dej sytuacji jest on zabójczy
dla bud¿etu powiatu. O wiele wa¿niejsze jest to, ¿e wiêkszoæ tych
nale¿noci to zobowi¹zania wobec
mieszkañców naszego powiatu,
pracowników SPZZOZ. I nie wa¿ne ju¿ jest to, czy s¹ to wynagrodzenia, czy sk³adki emerytalne do
ZUS-u. Wa¿ne jest to, ¿e chcemy
wspólnie z w³adzami powiatu stargardzkiego problem ten mo¿liwie
szybko rozwi¹zaæ, pomimo wra¿enia, ¿e wydaje siê on niemal nierozwi¹zywalny si³ami powiatu.
- Przyznajê, ¿e to nowe akcenty w stosunkach miedzy w³adzami
obu powiatów. ¯yczê powodzenia w
realizacji tych planów. Dziêkujê
za rozmowê.
- Ja równie¿ dziêkujê za mo¿liwoæ
przedstawienia najwie¿szych informacji w tej sprawie, a w zwi¹zku z tym,
¿e jest pan moim ostatnim gociem w
starostwie w roku 2006, sk³adam panu,
a za porednictwem pañskiej gazety
wszystkim Czytelnikom Tygodnika
£obeskiego ¿yczenia wszelkiej pomylnoci w Nowym Roku 2007.
Rozmawia³
Kazimierz Rynkiewicz

Z ¯YCIA POWIATU
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Z klubu radnych do komisji

Marian Wolter
w komisji rewizyjnej
(WÊGORZYNO) Piêciu radnych bêd¹cych w opozycji nie by³o w
¿adnej komisji. Teraz bêdzie mia³o
swojego przedstawiciela w komisji
rewizyjnej. To dziêki temu, ¿e powo³ali w radzie swój klub.
¯aden z piêciu radnych opozycji w 15-osobowej radzie miejskiej
Wêgorzyna nie zosta³ wybrany do
jakiejkolwiek z trzech dzia³aj¹cych
komisji rady. Teraz bêd¹ mieæ jednego radnego w komisji rewizyjnej.
Radni wykorzystali zapis w ustawie
o samorz¹dzie gminnym, który nakazuje, by w komisji rewizyjnej zasiadali radni oraz przedstawiciele
klubów radnych. Gdy nie zostali
wybrani do komisji, powo³ali klub
pod nazw¹ Wspólna sprawa. W
jego sk³ad wchodz¹: Marian Wolter, Tomasz Mielcarek, Janusz Kowalski, Miros³aw K³osiñski i Stanis³aw Kaliciñski.
Rada, pomimo ¿e sk³ad komisji
rewizyjnej by³ ju¿ ustalony, musia³a znaleæ miejsce dla przedstawiciela klubu. Z komisji odwo³ano
wiêc radnego Eugeniusza Ko³o-

OFERTY PRACY

M ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach zatrudni elektromontera;
elektromontera uk³adów pomiarowychiautomatyki.Tel.(032)728-54-20.
M KOMENDANT WOJEWÓDZKI
W SZCZECINIE OG£ASZA ROZPOCZÊCIE PROCEDURY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO
S£U¯BY W POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W ROKU
2007. Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w Komendzie Wojewódzkiej
Policji w Szczecinie, tel. (091) 82-11235 lub w Powiatowym Urzêdzie Pracy w £obzie tel. (091) 5777-030.
REKLAMA

dyñskiego, a w jego miejsce powo³ano Mariana Woltera. Oprócz niego w komisji zasiadaj¹ tak¿e radne

Jadwiga Kamiñska i Halina Kwiatkowska, która jest przewodnicz¹c¹
tej komisji.
(kar)

Podnieli diety

(DOBRA) Radni Dobrej weszli w nowy rok z lepszymi nastrojami, bo dostan¹ wy¿sze diety
za pracê w radzie.
Trzeba przyznaæ, ¿e diety doberskich radnych by³y jednymi z najni¿szych wród samorz¹dów powiatu
³obeskiego. Za udzia³ w sesji radny
pobiera³ dietê w wysokoci 70 z³.
Teraz bêdzie ona wynosiæ 100 z³.
Radni dostan¹ o dziesiêæ z³otych
wiêcej diety za udzia³ w posiedzeniach komisji. Za takie posiedzenie
przewodnicz¹cy komisji otrzymywa³
50 z³, teraz dostanie 60, za radny w
komisji dostawa³ 40 z³, teraz dostanie
50. £atwo wiêc policzyæ, ¿e radny za
udzia³ w komisji i sesji dostanie 150 z³.
Je¿eli jest cz³onkiem dwóch komisji, a
takich jest kilku radnych, i pojawi siê
na obu posiedzeniach oraz na sesji,
dostanie 200 z³ miesiêcznie.
Nie zmieni³a siê wysokoæ miesiêcznego rycza³tu przewodnicz¹cej
rady (Jolanta Siekiera); tak jak poprzednio, tak i teraz dostanie ona 600
z³ miesiêcznie. Co ciekawe, w radzie
jest jeden wiceprzewodnicz¹cy (Damian Padziñski) i nie ma on odrêbnie
ustalanej diety, jak jest to w wiêkszoci samorz¹dów. Dostaje tak¹
sam¹ dietê jak zwyk³y radny za posiedzenia w komisji i sesji.

Str. 5

Na sesji jeden z radnych opozycji skrytykowa³ podwy¿kê diet. Pad³o stwierdzenie, ¿e radni nic jeszcze
nie zrobili, a ju¿ podwy¿szaj¹ diety.
Skarbnik przypomnia³, ¿e dieta nie
jest nagrod¹, lecz rekompensat¹
utraconych dochodów w czasie po-

wiêconym na pracê w radzie oraz
czêciowym zwrotem kosztów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ radnego.
Przypomniano, ¿e poprzednia rada,
w której zasiada³ ów radny, równie¿
podnios³a diety na pocz¹tku swojej
kadencji.
(kar)
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(WÊGORZYNO) Radni
gminy Wêgorzyno jako
pierwsi w naszym powiecie
uchwalili bud¿et na 2007
rok. Sta³o siê to na sesji w
dniu 28 grudnia 2006 roku.
Radni Wêgorzyna jako
pierwsi w naszym powiecie
uchwalili bud¿et gminy na
2007 rok. W bud¿ecie ustalono dochody w wysokoci
14.292.378 z³, a wydatki w
wysokoci 17.444.268 z³. Deficyt bud¿etowy w kwocie
3.151.890 z³ ma byæ pokryty
kredytami i po¿yczkami. A¿ 23
proc. z tak zaplanowanych
wydatków, czyli ponad 4 miliony z³otych, przeznaczono
na inwestycje. Ich finansowanie ma pochodziæ g³ównie z
zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek, ale te¿ mo¿e byæ sfinansowane w czêci ze rodków zewnêtrznych (unijnych), je¿eli nowemu burmistrzowi uda siê je pozyskaæ.
W inwestycjach zaplanowano dalszy etap budowy
gimnazjum, termomodernizacjê przedszkola i budynku
REKLAMA

owiatowego w Wêgorzynie, budowê sieci wodoci¹gowej w Wêgorzynie i Wiewiecku, kanalizacji Wêgorzyno-Runowo Pom.-Po³chowo, przebudowê drogi
do Gardna, zagospodarowanie placu Jana Paw³a II w
Wêgorzynie oraz modernizacjê oczyszczalni wraz z
przepompowni¹ cieków

przy ul. Runowskiej.
W zwi¹zku z uchwaleniem ni¿szego wynagrodzenia dla nowego burmistrza,
radni zdjêli 42 tys. z³ z wydatków zaplanowanych na ten
cel w wy¿szej kwocie. 10 tys.
przeznaczono na dofinansowanie klubu Sparta Wêgorzyno, 2 tys. dopisali do bud¿etu rady z przeznaczeniem

na przyznawane nagrody w
konkursach dla dzieci oraz o
30 tys. z³ zmniejszyli deficyt.
Na sesji burmistrz Gra¿yna Karpowicz wnios³a do
projektu bud¿etu autopoprawkê, w której zmniejszono wydatki z dwóch dzia³ach,
a zwiêkszono wydatki na:
zarz¹dzanie lokalami komunalnymi (o 8.100 z³), zatrud-

nienie komendanta gminnego ochrony przeciwpo¿arowej (wynagrodzenie bezosobowe w wys. 6 tys. z³) oraz
ponad 15 tys. do³o¿ono gimnazjum na podwy¿k dla nauczycieli zwi¹zane z awansem zawodowym.
Radni autopoprawkê
burmistrza przyjêli i bud¿et
uchwalili.
(r)
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Kilkunastu z³odziei zatrzymanych

JAK NIE MA NA S£UPACH,
TO WYKOPUJ¥

(RESKO) Jak nie ci¹gaj¹ ze
s³upów, to wykopuj¹! Tak wygl¹da
dzia³alnoæ z³odziei kabli telekomunikacyjnych chyba w ca³ym kraju. U
nas jest to szczególna plaga, gdy¿
kable biegn¹ przez tereny s³abo zaludnione, st¹d z³odzieje czuj¹ siê
bezpiecznie. Jednak nie na drodze, o
czym przekonali siê mieszkañcy powiatu gryfickiego, którzy przyjechali kraæ do Starej Dobrzycy.

W nocy z pi¹tku na sobotê,
oko³o godz. 3.05, w miejscowoci
Stara Dobrzyca w gminie Resko,
patrol policji z Komendy Powiatowej Policji w £obzie zatrzyma³ do
kontroli drogowej samochód marki Opel Astra. W trakcie kontroli

policjanci w baga¿niku ujawnili
zwoje kabli telekomunikacyjnych
wykonanych z miedzi.
Samochodem kierowa³ Tadeusz
R. lat 49, a pasa¿erami byli; Pawe³ R.
lat 19, Daniel W. lat 24, Grzegorz R. lat
24 i Krystian W. lat 22; wszyscy mê¿czyni s¹ skoligaceni rodzinnie. Ponadto w samochodzie ujawniono
profesjonalny wykrywacz metali,
równie¿ pod nagami pasa¿erów znajdowa³y sie zwoje kabli.
Po chwili policjanci zatrzymali
kolejny pojazd marki VW Passat, w
którym znajdowali sie; kieruj¹cy
Przemys³aw M. lat 24, £ukasz N. lat
18, £ukasz M. lat 23 i Janusz M. Lat
45, maj¹cy równie¿ powi¹zania rodzinne. W drugim pojedzie ujaw-

niono kilka kompletów rêkawiczek
roboczych. Osoby z tego pojazdu,
tak jak i osoby z pierwszego, by³y
zabrudzone ziemi¹, co jednoznacznie wskazywa³o, ¿e mog³y braæ
udzia³ w kradzie¿y przedmiotowych kabli. Wszyscy zatrzymani
okazali siê mieszkañcami powiatu
gryfickiego. Ponadto ustalono, ¿e
w kradzie¿y bra³y udzia³ jeszcze
inne osoby poruszaj¹ce siê dwoma
innymi pojazdami.

Ju¿ w dzieñ, oko³o po³udnia,
nast¹pi³o zatrzymanie kolejnego
- 12 sprawcy Zenona R. lat 48,
mieszkañca Inowroc³awia. Dochodzenie wykaza³o, ¿e sprawcy
korzystaj¹c miêdzy innymi z wykrywacza metalu i bloczków s³u¿¹cych do wyci¹gania kabli z
ziemi dokonali kradzie¿y kabli
wartoci oko³o 10 tys. z³ na
szkodê TP S.A., w miejscowoci
Stara Dobrzyca.
(r)

Inwestycje przesuniête
na 2007 rok

Rotacja radnych w radzie powiatu

Konefa³ wchodzi,
Makarec wychodzi
(POWIAT) Ponad miesi¹c
min¹³ od zakoñczenia wyborów, a
rada powiatu ci¹gle jeszcze nie
ustabilizowa³a swojego sk³adu.
Niektórzy radni byli nimi tylko
przez chwilê.
W radzie powiatu wci¹¿ trwa rotacja radnych zwi¹zana z zatrudnianiem
ich na ró¿ne stanowiska. Zatrudniani rezygnuj¹ z mandatów, a na ich miejsce
wchodz¹ nowi radni. Tak te¿ by³o na
ostatniej sesji rady powiatu, 28 grudnia
2006 roku. To jednak nie koniec rotacji.
W zwi¹zku z objêciem stanowiska
wicestarosty mandat radnego z³o¿y³
Ryszard Brodziñski. W miejsce po nim
mandat obj¹³ Waldemar Konefa³ z Wêgorzyna, który na sesji z³o¿y³ lubowanie. By³ ju¿ radnym w minionej kadencji
i zasiada³ w zarz¹dzie powiatu.
Na tej samej sesji mandat z³o¿y³ starosta Antoni Gutkowski. Na miejsce po
nim wejdzie Henryk Musia³ z £obza.
Zaledwie przez chwilê i to na papierze
radn¹ by³a Zofia Makarec z WêgorzyREKLAMA

Waldemar Konefa³
na, która wesz³a do rady na miejsce po
Gra¿ynie Karpowicz. Gdy ta zosta³a
burmistrzem, powo³a³a Makarec na wiceburmistrza, wiêc ta nawet nie zd¹¿y³a z³o¿yæ lubowania i zrezygnowa³a z
mandatu radnego. Na miejsce po niej do
rady wejdzie Pawe³ Bot z Wêgorzyna.
Najprawdopodobniej Musia³ i Bot
z³o¿¹ lubowanie na nastêpnej sesji i to
chyba zakoñczy trwaj¹c¹ rotacjê radnych w radzie powiatu.
KAR

(POWIAT) Inwestycja powiatowa, o której mówi³o siê od dawna,
czyli budowa siedziby dla geodetów,
mia³a byæ zrealizowana w minionej
kadencji, lecz nie zosta³a wykonana. Radni przesunêli zaplanowane
na ten cel rodki na rok 2007, jako
niewygasaj¹ce.
Na ostatniej sesji, 28 grudnia
ubr., radni ustalili wydatki, które nie
zosta³y zrealizowane w 2006 roku, a
by³y zaplanowane. Przesuniêto je na
2007 rok. W ten sposób przesuniêto

wydatkowanie kwoty 350 tys. z³ na
budowê nowej siedziby dla powiatowej s³u¿by geodezyjnej i kartograficznej. Ostateczny termin wydatkowania tych pieniêdzy wyznaczono
na 30.09.2007 r.
Drug¹ inwestycj¹, na któr¹ przesuniêto pieni¹dze jest rozbudowa
Domu Pomocy Spo³ecznej w Resku
 zwiêkszenie powierzchni mieszkalnej dla 46 mieszkañców poprzez dobudowê ³¹cznika. Tu przesuniêto
kwotê 145.518 z³, z terminem wydatkowania do koñca marca 2007 r. (r)
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Bioenergoterapia
organizm i on sam

Coraz wiêcej ludzi na ca³ym
wiecie cierpi na schorzenia, którym
wspó³czesna medycyna, mimo ca³ego technicznego i naukowego dorobku, nie mo¿e zaradziæ, a w niektórych przypadkach sama jest ich
przyczyn¹. Aby wyleczyæ siê z tych
tak zwanych chorób cywilizacyjnych, wiele osób zwraca siê w kierunku medycyny naturalnej. Nale¿y
leczyæ cia³o i ducha. Szaleñstwem
by³aby chêæ leczenia tylko cia³a bez
leczenia ducha  g³osi³ Platon, kieruj¹c siê wezwaniem Hipokratesa,
by braæ pod uwagê nie tylko choroby, ale chorego cz³owieka.
Frustracja, brak radoci ¿ycia s¹
czynnikami ryzyka zachorowania na
wszelkie rodzaje chorób, z chorobami nowotworowymi w³¹cznie. Depresja os³abia zdolnoæ uk³adu immunologicznego, czyli odpornociowego. Medycy ju¿ bardzo dawno zauwa¿yli, ¿e za³amanie, ¿a³oba,
poczucie samotnoci i odrzucenia
wp³ywaj¹ na ogólne obni¿enie odpornoci organizmu. Wielu ludziom
trudno jest pogodziæ siê z istnieniem zjawisk nadprzyrodzonych i
paranormalnych. Podejrzliwie i
sceptycznie odnosz¹ siê do tego
rodzaju zdarzeñ. Szukaj¹ dziury w
ca³ym i kwestionuj¹ relacje wiadków. Ale czym w ogóle jest nadprzyrodzone, skoro modlimy siê. Wierzymy w rzeczy widzialne i niewidzialne, wiêc te niewidzialne musz¹
istnieæ. Czy jest to tworem nadmiernie rozochoconej wyobrani? Przes¹dem ledwie lub przejawem pobo¿nych ¿yczeñ? Czy te¿ rzeczywistoci¹? Niewidzialna, aczkolwiek wyczuwalna energia ¿yciowa przenika
i wype³nia wszelkie formy ¿ycia.
Energia ta jest nieskoñczona, nieograniczona i czysta. Nieuchwytna,
nieustannie nas op³ywa. Nie maj¹c
zapachu ani smaku podtrzymuje
nas. Chocia¿ w niej p³ywamy, wch³aniaj¹c j¹ z ka¿dym oddechem, czêsto
nie uwiadamiamy sobie jej istnienia. Definicja bioenergoterapii
brzmi: Choroba powstaje wówczas, gdy zachwiany zostaje przep³yw energii, nastêpuj¹ blokady i
pojawiaj¹ siê objawy chorobowe, a
przyczyn¹ jest stres, zreszt¹ jak
wy¿ej wspomnia³em. Aby organizm
móg³ uczestniczyæ w próbie samoleczenia konieczne jest wyciszenie.
Wiadomo jest od wieków, ¿e bioenergoterapia odblokowuje i wycisza organizm i organizm sam powra-

ca do zdrowia, poniewa¿ posiada
w³aciwoci samouzdrawiania.
Wyciszenie i spokój to jest
uzdrowienie ducha, nastêpnie zdrowieje cia³o. Wszystko jest energi¹,
ca³y wszechwiat polega na wibracji, na energii, bez wzglêdu, czy jest
to materia, wiat³o, dwiêk, myl lub
odczucie. Negatywne myli powoduj¹, ¿e cz³owiek ulega chorobie, a
pozytywne pozwalaj¹ mu wyzdrowieæ, wzglêdnie zachowaæ zdrowie.

Ryszard ¯urowski od kilkunastu
lat dzia³alnoci terapeutycznej pomóg³ powróciæ do zdrowia niezliczonej iloci osób. Niektóre przypadki odzyskania zdrowia przez pacjentów udokumentowane s¹ w bardzo wielu publikacjach w kraju i zagranic¹, zreszt¹ w poprzednich materia³ach nadmieni³em, ¿e pan
¯urowski przyjmowa³ pacjentów
tak¿e we W³oszech i Niemczech i
jest znanym bioenergoterapeut¹
poza granicami naszego kraju. Przyje¿d¿aj¹ do niego pacjenci z Niemiec, Szwecji i Stanów Zjednoczonych, Australii i innych krajów.
Niektóre z przypadków wybra³em, aby pañstwu przedstawiæ. S¹ to
nowe przyk³ady uzdrowieñ, które
mia³y miejsce od ukazania siê wczeniejszego artyku³u.
Zapalenie wirusowe w¹troby 
pacjent przyjecha³ z Koszalina, cierpia³ na zapalenie wirusowe w¹troby.
- Najpierw przez pó³ roku lekarze
leczyli mnie na ró¿ne inne schorzenia, bo objawy mia³em typowe przeziêbieniowe, podejrzewano nawet
reumatoidalne zapalenie stawów, w
koñcu okaza³o siê, ¿e chorujê na wirusowe zapalenie w¹troby. By³em 4
razy, ust¹pi³y wszystkie dotychczasowe objawy, jak zaparcia, wzdêcia
brzucha i przesta³em krwawiæ z
nosa.
Guz tarczycy  kobieta przyjecha³a z Gorzowa Wlkp.  Jestem
ju¿ 6 raz, mia³am takie guzy, ¿e
nie mog³am jeæ, dusi³am siê. Ba³am siê iæ na operacjê, poniewa¿
mia³am chore serce, na które leczy³am siê w szpitalu, zreszt¹ i
tak operacji by mi nie wykonali.
Ust¹pi³y tak¿e objawy towarzysz¹ce powiêkszeniu tarczycy.
Jeszcze zrobiê badania lekarskie,
aby potwierdziæ laboratoryjnie
zanik guza.

Choroba Bergera  pan Wyrzykowski spod Nowogardu. 
Nie mog³em ju¿ stan¹æ na
nogi, pocz¹tkowo chodzi³em
o kulach do ³okci, póniej ju¿
mia³em kule pod pachy i kto
musia³ iæ obok, abym nie
upad³. Nogi od kolan
do stóp by³y fioletowe, stopa
praktycznie
czarna. Powiedzia³em, ¿e
nie dam
sobie
amputowaæ
nóg, bo
c z y
b ê d ê
¿y³ parê
miesiêcy d³u¿ej,
to
mi
wszystko
jedno, maj¹
mnie pochowaæ z obiema
nogami. Po
wizytach w
£obzie chodzê bez kul i
nogi mam tylko
trochê
spuchniête, a
mam 75 lat.
Kamienie w nerkach  pani
Zofia
ze
Szczecina
mia³a ogromne bóle i z
tego powodu
znalaz³a siê w
szpitalu.
Okaza³o siê,
¿e przyczyn¹
s¹ kamienie w
nerkach.
- Podali mi
leki rozkurczowe i ból
min¹³, ale niezbêdna bêdzie operacja
lub rozbijanie kamieni.
P
o
trzech

wizytach zrobi³am ponowne badania i
okaza³o siê, ¿e nerki
s¹ czyste. Nie uwierzy³am i zrobi³am ponowne badania i jest
wszystko w porz¹dku. Chcê jeszcze
powiedzieæ, ¿e
ustabilizowa³o siê cinienie, na
które od
kilku lat
bra³am
leki.
Pan
Sykulski z
Drawska
Pom.
 Trafi³em do
p a n a
¯urowskiego
za namow¹
mamy, która
by³a
przed
dwoma laty.
Powodem wizyty by³y potworne bóle
brzucha, lekarz
poda³ synowi
leki i powiedzia³, ¿e to niestrawnoæ. Po
trzech dniach
bóle nie ustêpowa³y wiêc
przyjecha³em do
£obza. ¯urowski powiedzia³, ¿e
zagro¿one jest
¿ycie (26 lat) i jak
najszybciej musi
znaleæ siê w szpitalu. Po powrocie
do Drawska poszlimy z synem do
lekarza, na którym
wrêcz wymusi³em
skierowanie
do
szpitala.
By³em
przera¿ony i okaza³o
siê, ¿e syn ma ju¿ rozlany wyrostek i aby
opanowaæ infekcjê
przez dwa tygodnie otrzymywa³
silne antybioty-
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odblokowuje
powraca do zdrowia
ki. W miêdzyczasie jeszcze kilka
razy by³em u pana ¯urowskiego.
Po operacji chirurg operuj¹cy powiedzia³, ¿e jeszcze z czym takim
siê nie spotka³, ¿e ca³a ropa utworzy³a co w rodzaju kokona i nie
by³o problemu z usuniêciem, i ¿e
jest to cud, ¿e syn z tego wyszed³.
Dziêkujê chirurgowi i panu ¯urowskiemu. Okaza³o siê, ¿e przyczyn¹
jest wysoki cukier  482.
Dosta³ skierowanie do szpitala,
ale postanowi³ przyjechaæ do
£obza. Po dwóch wizytach cukier
spad³ do 60, musia³ zjadaæ ³y¿kê
miodu.
Prostata  pan Stanis³aw z Gryfic co godzinê oddawa³ mocz. Po
biopsji gruczo³u krokowego okaza³o siê, ¿e s¹ ju¿ komórki rakowe.
Po dwóch wizytach PSA z 7.5 spad³o do 1.5, nie ma boleci w czasie
oddawania moczu.
Trzustka  pani Renata z Polic
przyjecha³a z powodu ogólnego
wyczerpania; w okresie 2 miesiêcy
schud³a oko³o 20 kg.
- W szpitalu w Szczecinie na
Unii Lubelskiej przele¿a³am dwa
tygodnie, stan siê nie poprawia³,
wrêcz przeciwnie, czu³am siê coraz
gorzej. Myla³am, ¿e umrê, ³yk
wody powodowa³ torsje. Wypisa³am siê na w³asne ¿¹danie, gdy dosta³am artyku³ o panu ¯urowskim.
Od razu do niego zadzwoni³am, ale
wizytê wyznaczy³ za dwa tygodnie. Jak powiedzia³am mu, ¿e
wczoraj wysz³am na w³asne ¿¹danie ze szpitala, kaza³ przyjechaæ w
dzieñ, w którym nie przyjmuje pacjentów. Ju¿ po pierwszym seansie
ust¹pi³y bóle, zaczê³am jeæ, przyty³am. Wróci³am do pracy, staram
siê byæ raz na dwa miesi¹ce u pana
¯urowskiego.
Cukrzyca  pan Zalewski z Poznania przez 3 miesi¹ce przyjmowa³
insulinê dwa razy dziennie.
- Po 3 seansach nie muszê przyjmowaæ insuliny, stosujê dietê i czujê
siê dobrze. Ust¹pi³y te¿ inne dolegliwoci. - mówi.
Pan ze winoujcia przyjecha³ z
nerkami. Po badaniach okaza³o siê,
¿e jedna nerka jest nieczynna i trzeba j¹ usun¹æ, w drugiej jest du¿y
kamieñ, który mo¿na usun¹æ tylko
operacyjnie. Nawet lekki skrêt cia³a powodowa³ ból do omdlenia. Ból

ust¹pi³ po pierwszym seansie,
mogê normalnie funkcjonowaæ, jestem drugi raz.
Pan Przybylski z Pi³y;  rodzina przywioz³a mnie do £obza wiedz¹c, ¿e ze mn¹ jest bardzo le.
Przez dwa tygodnie praktycznie
nic nie jad³em, pi³em tylko p³yny.
Nie mog³em mówiæ, bo sprawia³o
mi to ból, nie mówi¹c o prze³ykaniu jedzenia. Po pierwszym seansie ból ust¹pi³, mogê jeæ. ¯urowski zaleci³ wykonanie badañ u lekarza i zabroni³ mi piæ alkohol. Powiedzia³, ¿e przyczyn¹ bólu przy
prze³ykaniu s¹ zmiany w prze³yku
spowodowane zmianami w w¹trobie, co siê potwierdzi³o. Chcê powiedzieæ, ¿e na drugi dzieñ poszed³em do pracy i pracowa³em do godziny 20.00. - mówi.
Pan Zygmunt Wroñski ze Strzelec Krajeñskich (27 lat); - cinienie
mia³em 220/160, le¿a³em w szpitalu
na niewydolnoæ nerek. Mimo przyjmowania leków mia³em zawroty g³owy. Po dwóch wizytach cinienie siê
ustabilizowa³o. - opisuje efekty
uzdrowienia.
Pan z Opola (42 lata) mia³ zawroty
g³owy spowodowane dyskopati¹
krêgów szyjnych, nie móg³ normalnie funkcjonowaæ.
- Jestem trzeci raz, sam przyjecha³em samochodem, wczeniej przez
pó³ roku by³em na rehabilitacji i nic
mi nie pomog³o. - mówi.
Od osób oczekuj¹cych dowiadujê siê, jak w zesz³ym tygodniu dziadek przyniós³ na rêkach 5-letni¹
dziewczynkê, bo nie mog³a chodziæ.
Sta³o siê to w nocy, dziecko obudzi³o siê z bólem nó¿ek, rodzice wezwali w nocy pogotowie, porobiono w
szpitalu mo¿liwe badania i skierowano dziecko do Szczecina, ale
dziadek dziecka postanowi³ przyjechaæ do £obza. Po dziesiêciu minutach dziecko wysz³o na w³asnych
nó¿kach, wszyscy mieli ³zy w
oczach. Pytam pana ¯urowskiego o
to dziecko.  Wszystko jest w porz¹dku, dziecko chodzi do przedszkola. - mówi. Takich i podobnych
przyk³adów jest bardzo wiele, nie
wiemy co by³o przyczyn¹ i jak to siê
sta³o, ¿e objawy ust¹pi³y. Gdy medycyna konwencjonalna jest bezsilna, pomocy szukamy w medycynie naturalnej. Jak wyt³umaczyæ racjonalne przypadki, które maj¹ miejsce, czy to cud? Chyba tak, bo s¹ to

cudowne uzdrowienia. Wszystko,
co potrafimy wyjaniæ w sposób racjonalny nie jest cudem. Wiele
osób by³o wiadkami zademonstrowania si³y energii jaka dzia³a
na cz³owieka. ¯urowski wybra³ z
poczekalni sceptyka, który przywióz³ chor¹ ciociê na wizytê, a
który oznajmi³, ¿e nie wierzy w
¿adn¹ energiê. ¯urowski poprosi³
go, aby stan¹³ ko³o ciany, niezbyt daleko, aby nie zrobi³ sobie
krzywdy. Odszed³ na kilka metrów,
wyci¹gn¹³ rêce w kierunku tej
osoby, wówczas niewidzialna si³a
pchnê³a go na cianê, trochê siê
przestraszy³ i powiedzia³, ¿e teraz
wierzy. Prosi³, aby zapisaæ go na
wizytê, poniewa¿ ma ró¿ne dolegliwoci.
Wypowiada siê inny pacjent z
Poznania; - przyjecha³em z powodu
zmian mia¿d¿ycowych koñczyn, daleko posuniêtych, nie pomog³y mi ¿adne
maci, kremy. Mia³em kroplówki, na
zabieg siê nie kwalifikujê. Po pierwszym seansie nogi same mnie nios³y,
wczeniej chodzi³em, raczej sun¹³em
nogi jak narciarz. Jak nak³ada³ mi energiê to czu³em ogromny ciê¿ar. Chcia³em unieæ nogê, ale ona nawet nie
drgnê³a. Gdy pan ¯urowski przesuwa³
rêce wzd³u¿ cia³a jaka niewidzialna
si³a zabra³a ten ciê¿ar i nogi zrobi³y siê
lekkie jak przed wielu laty.
Pan ¯urowski ma na karteczkach spisane adresy, numery telefonów do osób z ostatniego okresu, dane o pacjentach, którym dawano po 2 tygodnie ¿ycia; mijaj¹ 2REKLAMA

3 lata, a oni ¿yj¹, dobrze siê czuj¹.
Przedstawiaj¹c pañstwu te
przyk³ady sam jestem pod ogromnym wra¿eniem i zarazem wzruszony, kiedy czytalimy o ró¿nych
uzdrowieniach. Obecnie sami jestemy wiadkami, bo dzieje siê to
na naszym terenie. Jest cz³owiekiem ¿yj¹cym wród nas, którego
mo¿emy spotkaæ, niczym siê nie
wyró¿nia wród przechodniów,
nie szuka rozg³osu, nie reklamuje
siê. Reklamê robi¹ mu pacjenci,
którym pomaga powracaæ do
zdrowia. Rozmawia³em z panem
¯urowskim akurat po spotkaniu z
redaktorem wydawnictwa encyklopedycznego, chcê pañstwa
poinformowaæ, ¿e pan ¯urowski
zosta³ zakwalifikowany za wrêcz
cudowne dokonania w przywracaniu zdrowia osobom cierpi¹cym,
gdzie medycyna konwencjonalna
okazuje siê bezradna, do umieszczenia jego biografii w wydaniu
encyklopedycznym. Dotyczy ona
osób znacz¹cych i zas³u¿onych
dla naszego kraju. Jest to du¿e wyró¿nienie znaleæ siê wród Polaków, których dokonania mia³y i
maj¹ wp³yw na rozwój naszej ojczyzny. Potwierdzaj¹ siê zatem
s³owa, jakie zamieci³em w poprzednich artyku³ach, ¿e £obez
sta³ siê bardziej znany dziêki jego
dokonaniom.
(r)
Bioenergoterapeuta
Ryszard ¯urowski,
£obez Plac Spó³dzielców 3a,
tel. 091 397 64 60, 693089 092
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Skróci³ okres wypowiedzenia

Robert
Dudziec
odchodzi
z urzêdu

(DOBRA) By³y
sekretarz urzêdu Robert Dudziec odchodzi
z urzêdu. Pisalimy
wczeniej, ¿e po odwo³aniu z funkcji sekretarza dosta³ on trzymiesiêczne wypowiedzenie i zosta³
przeniesiony do referatu, gdzie rozpoczyna³ pracê. Mia³ odejæ z urzêdu
z koñcem marca br. Jak siê dowiedzielimy, z³o¿y³ on podanie o skrócenie
okresu wypowiedzenia i odchodzi z
pracy ju¿ w tym tygodniu.
(r)

Rada
rezygnuje
z mieszkañ
PKP
(DOBRA) Doberscy radni na
ostatniej sesji zdecydowali,
¿e nie przejm¹ mieszkañ od
PKP, bo s¹ zbyt zad³u¿one.
Wykorzystali do tego orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego, który orzek³, ¿e gminy
nie maj¹ obowi¹zku przejmowania mieszkañ s³u¿bowych.
Na ostatniej sesji radni uchylili
uchwa³ê, któr¹ rada podjê³a w sierpniu ubieg³ego roku. Tamt¹ uchwa³¹
przejê³a od PKP szeæ lokali mieszkalnych przy ul. Pi³sudskiego 10 i 11.
Pierwotnie mia³a otrzymaæ dwa lokale puste. Póniej okaza³o siê, ¿e PKP
jeden zasiedli³. Gmina by³a zmuszona podj¹æ wtedy uchwa³ê o przejêciu
lokali s³u¿bowych od PKP, gdy¿
zmusza³y j¹ do tego obowi¹zuj¹ce
przepisy. Zaskar¿y³a je jedna z gmin
w Polsce i Trybuna³ Konstytucyjny
orzek³, ¿e te przepisy s¹ niezgodne z
konstytucj¹. Stwierdzi³, ¿e gminy nie
mog¹ byæ zmuszane do przejmowania lokali s³u¿bowych. Opieraj¹c
siê na tym orzeczeniu doberska
rada wycofa³a siê z przejêcia lokali
od PKP, gdy¿ wartoæ ich zad³u¿enia by³a prawie taka sama jak ich
wartoæ rynkowa. Gmina przejmuj¹c je wziê³a by na siebie d³ugi i
problemy zad³u¿onych lokatorów.
Rada anulowa³a wiêc wczeniej
podjêt¹ uchwa³ê.
(kar)

INFORMACJE - OPINIE
NibyKwiat dziennikarski
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TUSK  PLUSK
A KACZORY JAK INDORY
Po wielu latach, bardzo ró¿nie
nazywanych, nieco niespodziewany Prezydent, profesor Lech Kaczyñski, na biurku ma ca³e pañstwo.
Wszystko. Kiedy w Z³ocieñcu dowiadujê siê, ¿e w latach osiemdziesi¹tych w Moskwie szkolono kilkuset oficerów Wojska Polskiego na
wypadek tutaj zmian ustrojowych,
to zaczynam czuæ siê nieswojo.
Gorzej ni¿ w peerelu, bo wtedy
wszystko by³o jasne. Peerel to nie
by³a Polska. Ale ja mogê tylko
wspomnieæ o swoim samopoczuciu.
A Nowy Prezydent musi co z tym
wszystkim zrobiæ.

NibyKwiat
dziennikarstwa
Tu nibyKwiat polskiego dziennikarstwa ostatnio mocno siê napracowa³, by by³o tak, ¿e Niepodleg³oæ, ¿e
Polska, ¿e Wolnoæ. Ale nibyKwiat
dziennikarstwa nie wspomina³ o tym,
dlaczego tu brak polskich rodków
komunikowania, albo konkretniej 
sk¹d siê wziê³y telewizje. Na prasowych pó³kach wszystko po polsku,
ale niepolskie. Tylko dziennikarze z
polskimi paszportami. W czasach
peerelu dziennikarze nie mogli mieæ
paszportów. By³y trzymane w sekretarzykach w redakcjach.

SZYD£O WY£AZI Z
WORÓW PE£NYCH
KASY
Straszliwie w tych dniach dosta³
w kupry nibyKwiat (naszego?)
dziennikarstwa. £y¿wiñski nie jest
ojcem, a weterynarz nie za bardzo
móg³ wyst¹piæ w roli ginekologa.
Libera³om wypad³o byæ przeciwko
pewnego rodzaju swobodzie. Przeciwko kontrolowanym poronieniom. Jeszcze trochê, a poprosz¹ o
ja³mu¿nê Ojca Rydzyka, który przygotowa³ im obecne rz¹dy, pod którymi nie doæ, ¿e szyd³o wy³azi z worów
pe³nych kasy, ale jeszcze wbija siê w
dobrze od¿ywione ty³ki. Kwik
straszny; od TV - enu do TRYBUNY
(dawno bez ludu, bo ten jest przy
Lepperze i Ojcu Tadeuszu).
Naziole + seksaferzyci + nibyKwiat dziennikarstwa = ¿a³osna bezradnoæ Platfusów + komuchy, czyli
zero. Co oni jeszcze potrafi¹ wymyliæ? Komu wmusiæ ojcostwo? Jak
pouczaæ kobiety o ró¿nicy miêdzy
molestowaniem, a drêtwymi zalotami ?

I nie trzeba dociekaæ, gdy¿ temat upadnie. Zamach siê nie uda³, rz¹d siê osta³,
£y¿wiñski pozosta³ bezdzietny.

JAK DALEJ W¥CHAÆ
NIBYKWIAT
DZIENNIKARSTWA
Teraz nibyKwiat dziennikarstwa
bêdzie w wyj¹tkowo trudnej roli. Do
jakiej roboty znów siê naj¹æ, skoro
widaæ, ¿e tego rz¹du nie da siê obaliæ
przy pomocy tego rodzaju (przepraszam) inteligencji. Przy pomocy tego
rodzaju autorytetów, przy pomocy
dzieci sp³odzonych na Okr¹g³ym Stole. Koniec, kropka, ju¿ po zamachu.
Teraz, po takich dowiadczeniach, nale¿a³oby siê tego NibyKwiecia dziennikarskiego pozbyæ.
Skopaæ grz¹dkê. Zagrabiæ. Zasiaæ.
Poczekaæ do wiosny. Ale, w³anie,
tak siê nie da. Te medialne scenki, na
których produkuje siê to nibyKwiecie, albo nie s¹ polskie, albo nikt do
dzisiaj nie wie, jak powsta³y i po co.
Prezydent  Profesor wie. Bo ma to
na biurku. Ale milczy. Widaæ, musi
byæ powód tego milczenia. Tylko, ¿e
jakby nie do wyjawiania. Jak i informacje, ¿e by³o przygotowywanych
w Moskwie kilkuset oficerów Wojska Polskiego na wypadek wybuchu Polski. Na wypadek, gdyby w
Polsce zmieni³ siê ustrój.
Ile¿ podobnych spraw jeszcze na
biurku Prezydenta?

SOCJAL NIE DLA TEGO
NARODU
Element tu opisywany stworzy³ po
Okr¹g³ym Stole pañstwo z 60 procentami ludnoci ¿yj¹cej poni¿ej minimum
socjalnego. W swej olbrzymiej wiêkszoci ten element, to ci sami, którzy
budowali tu komunizm na umowê zlecenie z Moskwy. Za towary w sklepach
za ¿ó³tymi firankami. Bracia Kaczyñscy
otrzymaliw³adzê,bodok³adniewiedzieli od zawsze, do czego jest im potrzebREKLAMA

na. Otrzymali j¹ od tych, którzy tu te¿
nigdy siê nie dali czerwonemu. Teraz
czerwony nie wjecha³ na czo³gach, stara³ siê wjechaæ na seksaferze. I dosta³ w
kuper. Aneta K. siê pomyli³a.
Lepper po rozeznaniu sytuacji
zaproponowa³ socjale. Rewizjê w
bankach. Giertych dorzuci³ dekomunizacjê, lustracjê maj¹tkow¹, powrót
polskiej szko³y. Element odpowiedzia³ naziolami, seksafer¹, czyli 
niczym. Kwaniewski z ONZetu powróci³ te¿ z niczym. Element nawet
rozwa¿a³, ¿e Prezio bêdzie szefem
NATO. Element móg³ byæ traktowany w miarê powa¿nie, do czasu pytania Rokity do Tuska: bêdziesz
wspó³pracowa³ z czerwonym? Tusk
odpowiedzia³ domniemanym ojcostwem £y¿wiñskiego i ¿ebr¹ o zmianê rz¹du. To ju¿ nie jest polityk. To
ju¿ w najlepszym razie przybrany
ojciec córki Anety K., jeli dziecko
nie bêdzie mia³o nic przeciwko temu.
Wieczorem, w poniedzia³ek, depeszowiec jednej z gazet wybi³ takie informacje dla dy¿urnych dziennikarzy:
Prokuratura: bêdzie przes³uchanie Leppera i £y¿wiñskiego.
LPRchce zmianwprawieprasowym.
Afera billboardowa  wiadkowie
nie potwierdzaj¹ wersji Kurskiego.
Samoobrona z³o¿y³a wniosek ws.
zamachu stanu.
Prezydent nie zgodzi³ siê na dymisjê genera³a.
Koció³ a SB  ks. Zaleski nie
mo¿e wydaæ ksi¹¿ki.
Medioznawca: Giertych chce daæ
prasie klapsika.
Naukowcy wynaleli lek wyd³u¿aj¹cy ¿ycie?
Straci³a bañkê na mleko i 40 tysiêcy z³otych.
Ta bañka na mleko to oko depeszowca do kole¿anek i kolegów 
odpuæcie sobie na chwilê, znów nic
nie wysz³o: Tusk  plusk, a Kaczory
jak Indory. W polskim powietrzu ci¹gle unosi siê zapach nibyKwiecia.
Tadeusz Nosel
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Dudziec i Stanis³awczyk rezygnuj¹

Kto zostanie
prezesem Sarmaty?

(DOBRA) Klub sportowy Sarmata stan¹³ nieoczekiwanie przed
wyborem nowych w³adz. Rezygnacjê z³o¿yli prezes oraz wiceprezes
klubu.
Najczêstsz¹ przyczyn¹ zmiany
w³adz w klubach sportowych s¹ marne
wyniki osi¹gane przez zawodników.
W przypadku Sarmaty nie to jednak
jest powodem wyborów, do jakich
mo¿e dojæ na najbli¿szym spotkaniu
cz³onków tego klubu, bo zespó³ pi³karski zajmuje najlepsze miejsce w tabeli
wród ekip powiatu. Co siê wiêc sta³o?
W po³owie grudnia oficjalnie rezygnacjê z funkcji wiceprezesa z³o¿y³
Edward Stanis³awczyk.
- Czujê siê zmêczony. Na 30 roz-

grywanych meczów uczestniczy³em
w 28. Absorbuje mnie praca i mam
coraz mniej czasu, wiêc nie chcê tego
przeci¹gaæ. Niech popracuj¹ m³odsi. powiedzia³.
Nieoficjalnie dowiedzielimy siê,
¿e z funkcji zrezygnuje równie¿ prezes Robert Dudziec, co jest zwi¹zane
ze zmian¹ miejsca pracy, gdy¿ po
odejciu z urzêdu miejskiego podobno
pracê znalaz³ w Szczecinie. Niestety,
nie uda³o nam siê wczoraj z nim porozmawiaæ. Je¿eli te informacje potwierdz¹ siê, na najbli¿szym spotkaniu cz³onków klubu, które zapowiedziano na pi¹tek, na godz. 17.00 w bibliotece, mo¿e dojæ do wyborów nowego prezesa i wiceprezesa.
KAR

KTO ICH ZAST¥PI ?

Prezes Robert Dudziec wyje¿d¿a
do Szczecina

Wiceprezes Edward Stanis³awczyk
czuje siê zmêczony
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Nabór do urzêdu

Stanis³aw
Wasilewicz
zosta³ referentem

(DOBRA) Burmistrz Dobrej
Barbara Wilczek poinformowa³a,
¿e w wyniku naboru na wolne stanowisko samodzielnego referenta ds. gospodarki nieruchomociami w urzêdzie miejskim w
Dobrej, sporód zg³oszonych
kandydatów wybrany zosta³ pan
Stanis³aw Wasilewicz z Bienic,
gmina Dobra. W uzasadnieniu
burmistrz poda³a, ¿e Stanis³aw
Wasilewicz odpowiedzia³ na

wszystkie zadane pytania z zakresu ustawy o gospodarce nieruchomociami oraz Kodeksu Postêpowania Administracyjnego.
Ponadto wykaza³ siê wiedz¹ w zakresie szacowania i zbywania nieruchomoci stanowi¹cych w³asnoæ gminy. Posiada udokumentowane dowiadczenie zawodowe w zakresie obrotu nieruchomociami, podzia³u oraz szacowania wartoci.
(r)

Administrator bêdzie
nadal zarz¹dza³
(WÊGORZYNO) Do og³oszonego przez urz¹d miejski konkursu
ofert na zarz¹dzanie mieniem komunalnym w Wêgorzynie zg³osi³ siê
tylko jeden oferent  firma Administrator pani Hanny Janiec.
Burmistrz poinformowa³a o wyborze tej firmy na zarz¹dcê mienia. Umowa ma byæ podpisana na nastêpne trzy lata, gdy¿ poprzednio ta firma ju¿ zarz¹dza³a mieniem komunalnym w Wêgorzynie.
Ustalono stawkê na 1,40 z³ brutto za metr kwadratowy lokali mieszkalnych i u¿ytkowych.
(kar)

Wyrok

Wyrok

Sygn. akt II K 627/06 Ds. 1250/06
Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej dnia 04 grudnia 2006 r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie:
Przewodnicz¹cy: ASR Wojciech D¹browski
Protokolant: Katarzyna Kwana
Przy udziale Prokuratora Anny Brzózki, po rozpoznaniu dnia 04 grudnia 2006 r., sprawy:

Sygn. akt II K 634/06 Ds. 1298/06
Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej dnia 07 grudnia 2006 r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie:
Przewodnicz¹cy: SSR S³awa Miszel
Protokolant: Katarzyna Weso³a
Przy udziale Prokuratora Anny Brzózka, po rozpoznaniu dnia
07.12.2006 r. sprawy

s. Tadeusza i Jadwigi z d. Korocik, ur. 07 maja 1975 r. w Resku, oskar¿onego o to, ¿e:
Noc¹ 10 padziernika 2006 r. o godz. 1.45 w £obzie na ulicy Waryñskiego nie stosuj¹c
siê do zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych w ruchu
l¹dowym na okres trzech lat, orzeczonego wyrokiem S¹du Rejonowego w £obzie z dnia
27.01.2004 r. (sygn. akt II K 522/03), kierowa³ rowerem bêd¹c w stanie nietrzewoci,
wyra¿aj¹cym siê zawartoci¹ 1,87 prom. Alkoholu etylowego w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178a par. 2 kk w zb. z art. 244 kk w zw. z art. 11 par. 2 kk.
Orzeka:
I. oskar¿onego Sebastiana Stykê uznaje za winnego pope³nienia zarzucanego mu czynu
i za to na podstawie art. 244 kk wymierza karê 1 (jednego) roku pozbawienia wolnoci,
a na podstawie art. 71 par. 1 kk wymierza karê grzywny 40 (czterdzieci) stawek dziennych ustalaj¹c wysokoæ jednej stawki w kwocie 10 (dziesiêæ) z³otych;
II. na podstawie art. 69 par. 1 kk, art. 70 par. 1 pkt 1 kk, art. 72 par. 1 pkt 5 kk, art. 73 par.
1 kk wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolnoci warunkowo zawiesza oskar¿onemu na okres próby 4 (czterech) lat zobowi¹zuj¹c go do powstrzymania siê od nadu¿ywania alkoholu i oddaje go w tym czasie pod dozór kuratora s¹dowego;
III. na podstawie art. 42 par. 1 i 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz prowadzenia
wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 5 (piêciu) lat;
IV. na podstawie art. 49 par. 2 kk orzeka od oskar¿onego wiadczenie pieniê¿ne w
wysokoci 50 (piêædziesi¹t) z³otych na rzecz Fundacji Edukacji i Techniki Ratowania
EDURA w Warszawie;
V. na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoci poprzez
og³oszenie w prasie lokalnej;
VI. na podstawie art. 627 kpk zas¹dza od oskar¿onego na rzecz Skarbu Pañstwa koszty
s¹dowe, a na podstawie art. 2 pkt 1 ust. 3, art. 3 pkt 2 ustawy o op³atach w sprawach
karnych wymierza op³atê w kwocie 220 (dwiecie dwadziecia) z³otych.

s. Mieczys³awa i Krystyny z d. Stysiek, ur. 04 lipca 1968 r. w Radomiu;
Oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 13 padziernika 2006 r. oko³o godziny 20.25
na drodze publicznej £obez  Suliszewice, kierowa³ rowerem bêd¹c
w stanie nietrzewoci, wyra¿aj¹cym siê zawartoci¹ 0,41 mh/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178a par. 2 kk.
Orzeka:
I. Oskar¿onego Artura Lobê uznaje za winnego pope³nienia zarzucanego mu przestêpstwa i za to na podstawie art. 178a par. 2 kk
wymierza mu karê 4 (czterech) miesiêcy pozbawienia wolnoci;
II. Na podstawie art. 69 par. 1 i par. 2 kk, 70 par. 1 pkt 1 kk wykonanie
orzeczonej wobec oskar¿onego kary pozbawienia wolnoci warunkowo zawiesza na okres próby 2 (dwóch) lat;
III. Na podstawie art. 71 par. 1 kk orzeka wobec oskar¿onego karê
grzywny w wysokoci 30 (trzydzieci) stawek dziennych ustalaj¹c
wysokoæ 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 w ruchu
l¹dowym i rowerów na okres 3 (trzech) lat;
V. Na podstawie art. 50 kk orzeka wobec oskar¿onego podanie
wyroku do publicznej wiadomoci poprzez og³oszenie w prasie lokalnej;
VI. Na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 2 i art. 3 ust. 2
z dnia 23 czerwca 1973 r. o op³atach w sprawach karnych  (Jedn.
Tekst: Dz.U. z 1983 r. Nr 49, poz. 223 z pón. zm.) zas¹dza od oskar¿onego na rzecz Skarbu Pañstwa koszty procesu i wymierza mu
op³atê w kwocie 150 (sto piêædziesi¹t) z³otych.

Sebastiana Styki,

Artura Loby,
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Adres redakcji: 73-150 £obez, ul. S³owackiego 6, tel./fax 091 39 73 730.
MIESZKANIA
n Zamieniê mieszkanie w³asnociowe bezczynszowe 63 mkw w
budynku 4 rodzinnym, wysoki
parter gara¿ w³asnociowy na domek do remontu, ewentualnie
kupiê domek do 120 000z³.
Tel. 091 397 34 97, 601 065 102

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

n Do wynajêcia kawalerka w
£obzie. Tel. 091 397 56 54.

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

US£UGI

NIERUCHOMOCI

n Do wynajêcia 2 gara¿e o wym.
8,4x4,3 m przy ul Niepodleg³oci
(obok stacji obs³ugi samochodów). Tel. 0515 175 821, 091 397
37 98 po 20.00.
n Do wynajêcia w £obzie sklep 25
mkw. Tel. 663 768 461.

NIERUCHOMOCI

n Wszelkie prace remontowe
(szczególnie stolarskie). Tanio i
fachowo wykonam. Nowogard tel.
0913922783 po 18.

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

n Sprzeda¿ perfum markowych.
Tel. 601 088 446.
n 19 grudnia na ulicy Wybickiego (w
okolicy bankomatu) zagubiono klucze samochodowe z breloczkiem
Hondy. Uczciwego znalazcê proszê o
kontakt - nagroda. Tel. 091397 37 30

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

n Wykonujemy profesjonalne strony internetowe na zamówienie tel.
0605 522 340.

n Vi d e o f i l m o w a n i e . Te l . 0 6 0 5
732 267.
REKLAMA

n Kupiê grunty rolne. Tel. 609 311
340.

INNE

n Sprzedam psy rasy owczarek niemiecki 5 miesiêczne z rodowodem,
rodzice na miejscu. Cena 350 z³.
Tel. 604 911 055, 696 593 304

SPORT
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PI£KARSKIE PO¯EGNANIE
2006 ROKU W DOBREJ

(DOBRA) 27.12.06 r. w
Miejskiej Hali Sportowej
odby³ siê wi¹teczny Halowy Turniej Pi³ki No¿nej
dzieci i m³odzie¿y do lat 13.
Organizatorami turnieju
by³ Urz¹d Miejski w Dobrej
oraz Powiatowe Zrzeszenie
LZS. W turnieju wziê³o
udzia³ 6 dru¿yn: PCK Dobra,
AA Wojtaszyce, INTERPOL Dobra, VIRTUAL Dobra, FERMA £obez, KULTYWATOR Dobropole.
Turniej rozegrano systemem
ka¿dy z ka¿dym. Pierwsze
miejsce zajê³a dru¿yna FERMA £obez wygrywaj¹c z faworytem turnieju VIRTUAL
Dobra 1:0. Wszystkie dru¿yny otrzyma³y nagrody, puchary za miejsca I  III oraz
s³odycze za miejsca IV-VI.

Tabela po rozgrywkach:
I - FERMA £obez
II - VIRTUAL Dobra
III  KULTYWATOR Dobropole
IVINTERPOLDobra
V  AA Wojtaszyce
VI  PCK Dobra

13
10
8
7
4
0

Organizatorzy serdecznie
dziêkuj¹ za ufundowanie nagród
dla dru¿yn uczestnicz¹cych w
turnieju: Urzêdowi Miejskiemu w
Dobrej, Powiatowemu Zrzeszeniu LZS oraz pani Jolancie Siekierze - przewodnicz¹cej Rady Miejskiej w Dobrej.
(r)

Zwyciêstwo MARCINA HORBACZA

£obeski Klubu Biegacza
TRUCHT na podium
w Chociwlu

(Chociwel) Dnia 01
styczna 2007 roku w Chociwlu
odby³ siê Noworoczny Bieg
Prze³ajowy, zorganizowany
przez TKKF Prze³aj i Urz¹d
Miejski w Chociwlu.
W imprezie nie zabrak³o lekkoatletów z Powiatu £obeskiego. Przybysze znad Regi dali o
sobie bardzo mocno znaæ na tra-

BIEG G£ÓWNY

sie. Bezkonkurencyjny w kategorii mê¿czyzn okaza³ siê zdolny maratoñczyk Marcin Horbacz z £obza. A wród kobiet
znakomite drugie miejsce w klasyfikacji generalnej przypad³o
El¿biecie Winiewskiej z £obza.
Z naszego grodu w biegu bra³
udzia³ równie¿ znany ³obeski
biegacz Zygmunt Draczyñski.

Klasyfikacja Open Mê¿czyzn
I miejsce  Marcin Horbacz - £KB Trucht £obez
II miejsce  Wies³aw Wójcik - TKKF Prze³aj Chociwel
III miejsce  Tadeusz Szwed - TKKF Prze³aj Chociwel
Klasyfikacja Open Kobiet
I miejsce Magda Hruzik - uczennica szko³y redniej
II miejsce El¿bieta Winiewska - £KB Trucht £obez
III miejsce Barbara Wójcik - TKKF Prze³aj Chociwel
W biegu g³ównym wystartowa³o 15 zawodników i zawodniczek z
powiatu Stargardzkiego i £obeskiego. Wszyscy w znakomitej formie ukoñczyli bieg.
(we)

FERMA £obez
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Wyrok
Sygn. akt II K 94/06 Ds. 55/06,
Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej dnia 30 listopada 2006 r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie;
Przewodnicz¹cy: SSR S³awa Miszel,
£awnicy: Ryszard Mienciuk Zdzis³aw Szklarski,
Protokolant: Katarzyna Weso³a,
Przy udziale Prokuratora Anny Brzózka, po rozpoznaniu dnia 30.11.2006 r.
sprawy

Krzysztofa £achañskiego,

s. Adama i Sabiny z d. Skarbiñska, ur. 05.03.1960 r. w Z³ych Borkach; oskar¿onego o to, ¿e w dniu 10 stycznia 2006 r. w Wêgorzynie na ul. Runowskiej
kierowa³ samochodem marki Renault o nr rej. ZLO K942, znajduj¹c siê w stanie
nietrzewoci, wyra¿onym wynikiem 0,47 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tym samym naruszy³ zakaz s¹dowy, nie stosuj¹c siê do prawomocnego
wyroku S¹du Rejonowego w Stargardzie Szczeciñskim z dnia 05.04.2004 r. sygn.
akt K 89/04 zakazuj¹cego prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w
ruchu l¹dowym na okres 2 lat, od dnia 25.02.2004 r. do dnia 25.02.2006 r., tj.
o czyn z art. 178 a par. 1 w zb. z art. 244 kk w zw. z art. 11 par. 2 kk.
Orzeka; I. oskar¿onego Krzysztofa £achañskiego 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 10 (dziesiêciu) miesiêcy pozbawienia wolnoci;
II. na podstawie art. 69 par. 1 i par. 2 kk, 70 par. 1 pkt 1 kk wykonanie orzeczonej
wobec oskar¿onego kary pozbawienia wolnoci warunkowo zawiesza na okres próby 4 (czterech) lat;
III.na podstawie art. 71 par. 1 kk orzeka wobec oskar¿onego karê grzywny w
wysokoci 30 (trzydziestu) stawek dziennych ustalaj¹c wysokoæ jednej stawki w kwocie 10 (dziesiêciu) z³otych;
IV. na podstawie art. 42 par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz prowadzenia
wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu l¹dowym na okres 4 (czterech) lat;
V.na podstawie art. 50 kk orzeka wobec oskar¿onego podanie wyroku do publicznej wiadomoci poprzez og³oszenie w prasie lokalnej;
VI. na podstawie art. 624 par. 1 kpk zwalnia oskar¿onego od ponoszenia kosztów s¹dowych w ca³oci.

Wyrok

Sygn. akt II K 643/06 Ds. 1257/06/D
Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej dnia 19 grudnia 2006 r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie:
Przewodnicz¹cy: ASR Wojciech D¹browski
Protokolant: Katarzyna Kwana
Przy udziale Prokuratora asesora Moniki Post, po rozpoznaniu dnia 19 grudnia
2006 r. sprawy:

Piotra Franciszka Kufla,

s. Jana i Krystyny z d. Strzy¿ewska, ur. 05 grudnia 1986 r. w Resku, oskar¿onego
o to, ¿e: w dniu 8 padziernika 2006 r. o godzinie 16.10 w £obzie na ul. Kociuszki,
nie stosuj¹c siê do orzeczonego wyrokiem S¹du Rejonowego w £obzie z dnia 29
czerwca 2006 r. (sygnatura akt II K 323/06) zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych na okres dwóch lat, kierowa³ samochodem osobowym marki Fiat 126p nr rej. ZLO A114 bêd¹c w stanie nietrzewoci wyra¿aj¹cym siê zawartoci¹ 1,97 prom. Alkoholu etylowego w wydychanym powietrzu,
tj. o czyn z art. 178a par 1 kk w zb. z art. 244 kk w zw. z art. 11 par. 2 kk
Orzeka: I. oskar¿onego Piotra Franciszka Kufla uznaje za winnego pope³nienia
zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 244 kk w zw. z art. 11 par. 3 kk
wymierza karê 1 (jednego) roku pozbawienia wolnoci;
II. na podstawie art. 69 par. 1 kk, art. 70 par. 2 kk, 72 par. 1 pkt 5 kk, art. 73 par.
2 kk wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolnoci warunkowo zawiesza
oskar¿onemu na okres próby 4 (czterech) lat zobowi¹zuj¹c go do powstrzymania siê od nadu¿ywania alkoholu i oddaje go w tym czasie pod dozór kuratora;
III. na podstawie art. 71 par. 1 kk orzeka karê grzywny 40 (czterdzieci) stawek
dziennych ustalaj¹c wysokoæ jednej stawki w kwocie 10 (dziesiêæ) z³otych;
IV. na podstawie art. 42 par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz prowadzenia
wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 10 (dziesiêciu) lat;
V. na podstawie art. 44 par. 2 kk orzeka przepadek na rzecz Skarbu Pañstwa
samochodu osobowego marki Fiat 126p, nr rej. ZLO A114, nr podwozia SVF
126A0009233971;
VI. na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoci
poprzez og³oszenie w prasie lokalnej;
VII. zarz¹dza od Skarbu Pañstwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw. Zdzis³awa Mikuckiego kwotê 878,40 (osiemset siedemdziesi¹t osiem 40/100) z³otych tytu³em kosztów obrony;
VIII. na podstawie art. 627 kpk zas¹dza od oskar¿onego na rzecz Skarbu Pañstwa
koszty s¹dowe, a na podstawie art. 2 pkt. 1 ust. 3, art. 3 pkt 2 ustawy o op³atach
karnych wymierza op³atê w kwocie 220 (dwiecie dwadziecia) z³otych.
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OKRAD£ CYRANKÊ

(UNIMIE) W okresie od
12.12.2006r. godz. 12.00. do
18.12.2006r. godz. 13.00. w miejscowoci Unimie, gm. £obez,
nieznany sprawca wy³amuj¹c deski w drzwiach i wybijaj¹c otwór
w murze w³ama³ siê do stodo³y
sk¹d skrad³ 50 kg kukurydzy wartoci 30 z³, na szkodê Ko³a
£owieckiego CYRANKA.

OD WIECZKI

(STRZMIELE) 18.12.2006r.
oko³o godz. 12.40. w miejscowoci Strzmiele, gm. Radowo Ma³e,
pracownica Ekspozytury Archiwum Pañstwowego Jadwiga D.
pozostawi³a zapalon¹ wieczkê
zapachow¹, w wyniku czego powsta³ po¿ar. Spaleniu uleg³y ³awa
i dwa fotele.

AMFA DLA WSI

(ZWIERZYNEK) 18.12.2006 r.
w Zwierzynku, Grzegorz H. (zam.
£., pow. ³obeski) posiada³ w samochodzie VW Golf oko³o 13
gram amfetaminy w 3 woreczkach
z zapiêciem strunowym. Sprawca
zosta³ zatrzymany zosta³ i osadzony w PdOZ.

WZI¥£ I POJECHA£

(RESKO) 17.12.2006r. w godz.
14.00. do 17.30. w Resku, na ul.
Aleja Wolnoci, nieznany sprawca
dokona³ kradzie¿y roweru wartoci
80 z³ na szkodê Danieli B.

DZIK PRZED MASK¥

(£OBEZ) 19.12.2006r. o godz.
4.50 na drodze £obez-widwin, w
miejscowoci Polakowo, Stanis³aw B. (zam. B., pow. ³obeski) kieruj¹c samochodem marki Toyota,
w wyniku gwa³townego hamowania przed wbiegaj¹cym na jezdniê
dzikiem straci³ panowanie nad pojazdem doprowadzaj¹c do jego
dachowania. Osób rannych nie
by³o.

POBILI

(PORADZ) 26.12.2006 r. w Poradzu Pawe³ F. (zam. P., pow. ³obeski) i Waldemar F. (zam. P., pow.
³obeski) pobili Janusza C.

INFORMACJE - POLICJA 997

JAZDA Z PRZYCZEP¥

(£OBEZ) 28.12.2006r. o godz.
10.15 w £obzie, na ul. Waryñskiego, Zbigniew H. kieruj¹c samochodem ciê¿arowym marki Renault z
naczep¹, w czasie wykonywania
skrêtu w lewo bokiem naczepy najecha³ na wystaj¹ce konary powoduj¹c jej uszkodzenie.

FIAT WYMUSI£

(WO£KOWO) 28.12.2006r. o
godz. 13.55 w Wo³kowie, Wojciech S., kieruj¹cy samochodem
marki Fiat 126p wymusi³ pierwszeñstwo przejazdu Paulinie S.
kieruj¹cej samochodem marki
Audi A-4, w wyniku czego dosz³o
do uszkodzenia pojazdów.

ZASNÊ£A I STRACI£A

(£OBEZ) 21.12.2006r. w godzinach od 20.30. do 21.30. w rejonie
stacji £obez, w poci¹gu relacji
Szczecin  Koszalin, nieznany
sprawca wykorzystuj¹c sen Katarzyny N. dokona³ kradzie¿y dowodu osobistego i legitymacji studenckiej na jej szkodê.

ZDJ¥£ OGRODZENIE,
WYNIÓS£ KRZEWY

(CIESZYNO £OB.) W
dniach od 15 do 20.12.2006r. w
Cieszynie £obeskim z terenu
dzia³ki rekreacyjnej nieznany
sprawca dokona³ kradzie¿y 20
mb siatki ogrodzeniowej, wartoci 183 z³, na szkodê Tadeusza D.
Kilka dni póniej, w dniach od 20
do 28.12.2006r. w Cieszynie
£obeskim z terenu dzia³ki rekreacyjnej nn sprawca dokona³ kradzie¿y 12 szt. krzewów ozdobnych, wartoci 440 z³, na szkodê
Tadeusza D.

USZKODZONY
LUBLIN

(MIESZEWO) 28.12.2006r. o
godz. 6.40 na drodze MieszewoDobra nieznany sprawca dokona³
uszkodzenia skrzyni ³adunkowej
samochodu marki Lublin, powoduj¹c straty w wysokoci 400 z³, na
szkodê Macieja S.

NIE DOSTOSOWA£ SIÊ

(£OBEZ) 29.12.2006r. oko³o
godz. 10:10 w £obzie, na ul. Waryñskiego, Jêdrzej M. (zam. .) nie dostosowa³ prêdkoci do istniej¹cych warunków atmosferycznych
i uderzy³ w poprzedzaj¹cy go pojazd marki VW Carawela kierowany
przez Janusza M. W wyniku zderzenia uszkodzeniu uleg³y oba pojazdy.

KOMÓRKOWIEC

(£OBEZ) 27.12.20076r. w godz.
2:00-3:00 w £obzie, w lokalu Ten
Club, nieznany sprawca z kieszeni
kurtki dokona³ kradzie¿y telefonu
komórkowego marki Sagem
MY401X wartoci 450 z³ na szkodê
Rafa³a L.

KIESZONKOWIEC
POCI¥GOWY

(SZCZECIN) 29.12.2006r. w
godz. 12:35-12:40 w rejonie stacji
Szczecin Port Centralny w poci¹gu
relacji Szczecin-S³upsk nieznany
sprawca z kieszeni kurtki Andrzeja
A. dokona³ kradzie¿y portfela z zawartoci¹ dowodu osobistego,
dow. rej., karty bankomatowej oraz
pieniêdzy w kwocie 100 z³ na szkodê w/w.

ALE ROVER

(POWIAT) 27.12.20076r. w
godz. 12:00-13:00 w miejscowoci
S., pow. ³obeski, z pomieszczenia
gospodarczego Mariusz W. dokona³ kradzie¿y silnika samochodowego wraz z osprzêtem do samochodu Rover wartoci 3.000 z³ na
szkodê Marka W.

GAZOCI¥G

(STAROGARD) W nocy z 28
na 29.12.2006r. w godz. 20:00-9:00
w Starogardzie £ob. nieznany
sprawca po uprzednim usuniêciu
k³ódki zabezpieczaj¹cej drzwiczki
metalowej klatki dokona³ kradzie¿y
9 szt. butli nape³nionych gazem
propan-butan wartoci 900 z³ na
szkodê Gra¿yny M.

KOMÓRKOWIEC 2

(DOBRA) 29.12.2006 r. w godz.
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13:00 14:00 w Dobrej, przy ul. Pi³sudskiego, nieznany sprawca dopasowanym kluczem otworzy³
drzwi mieszkania, sk¹d dokona³
kradzie¿y telefonów komórkowych marki Sony Ericsson T-630 i
Nokia 3510. Straty wynios³y 250 z³
na szkodê Ewy T.

URWA£ LUSTERKO

(RESKO) 29.12.2006 r. oko³o
godz. 18:00 w Resku, na ul. Rynek, Tadeusz A., kieruj¹c samochodem MAN nie zachowa³
ostro¿noci podczas manewru
omijania, wskutek czego zahaczy³
i ob³ama³ lusterko zewnêtrzne
prawid³owo zaparkowanego samochodu VW Transporter nale¿¹cego do Krzysztofa G.

POJAZD USZKODZONY, A PIES?

(WIÊCIECHOWO)
31.12.2006r. o godz. 16.20 na drodze wiêciechowo-Dorowo Micha³ K., kieruj¹c samochodem Renault Megan, uderzy³ w wbiegaj¹cego na jezdniê psa, w wyniku
czego uszkodzi³ pojazd.

NAPROMILOWANI
(WÊGORZYNO)29.12.2006
r. oko³o godz. 18:40 w Wêgorzynie na ul. Nowy wiat, Krzysztof
M. kierowa³ rowerem znajduj¹c
siê w stanie nietrzewoci (2,4
promila alkoholu w wydychanym powietrzu).

So³tysi
dostan¹
wiêcej
(DOBRA) Nieoczekiwany obrót
mia³o g³osowanie radnych nad dietami
dla so³tysów za ich udzia³ w posiedzeniach rady miejskiej. W minionej kadencji so³tysi za przyjazd na sesjê i pobyt
na niej otrzymywali 40 z³ diety. W projekcie uchwa³y podwy¿szaj¹cej ich diety zapisano podwy¿kê o 10 z³. Na sesji,
28 grudnia ubr., radny Piotr Ga³ka z³o¿y³
wniosek, by podnieæ diety so³tysów do
70 z³. Rada go przyjê³a. So³tysi dostan¹
70 z³, jak przyjad¹ na sesjê.
(kar)

CMYK

CMYK
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ROZMAITOCI

KRZY¯ÓWKA 1
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DWORZEC JAKI JEST, NIKT NIE WIDZI

J...æ takich gospodarzy - chcia³oby siê powiedzieæ
patrz¹c na ³obeski dworzec PKP. Od d³ugiego czasu (rokdwa-kilka?) widnieje na cianie dworca wulgarny napis
i przez minione lata w³adze minionej (na szczêcie) kadencji nie zauwa¿y³y go zajête budow¹ w³asnych domów.
M³odzie¿ doje¿d¿aj¹ca do szkó³ rodkami PKP i PKS
codziennie czyta to i obojêtnieje. Póniej komu przyje...ie w ciemnym zau³ku, ot tak, dla zabawy. Mo¿e nowi
burmistrzowie zrobi¹ to, czego nie potrafili poprzednicy.
Gdyby siê nie uda³o oficjalnie, to mog¹ wzi¹æ wiaderko
farby i noc¹ zamalowaæ. Wa¿ny bêdzie efekt koñcowy.

NAGRODA

Miesiêczna prenumerata
Tygodnika £obeskiego
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 51
brzmia³o: Weso³ych wi¹t.
Poprawne odpowiedzi nades³ali: Telesfor Waliszewski (Rogowo), Maria Szylinowicz (£obez), Karolina P³ocka (£obez), Zofia
Janicka (£obez), Antonina Kaczmarek (Dobra), El¿bieta Maciejewska (£obez), Janina
Syjczak (£obez), Roman Galczak (£obez),
Marianna Krzykalak (Przytoñ).
Nagrodê wylosowa³a
El¿bieta Maciejewska z £obza.
Gratulujemy.
CMYK

HUMOR TYGODNIA

- Synku, jeste taki niegrzeczny, we przyk³ad z tatusia
- Mamo, ale tata siedzi w wiêzieniu...
- Tak, ale nied³ugo wyjdzie za dobre sprawowanie!
***
Do domu klienta apteki dzwoni aptekarz:
- Dzieñ dobry, przepraszam, ¿e pana niepokojê, ale zasz³a pomy³ka przy wczorajszym zakupie.
- Tak? A co siê sta³o?
- Kupowa³ pan tymianek dla teciowej, a my omy³kowo wydalimy cyjanek.
- No i jaka to ró¿nica?
- Cztery piêædziesi¹t.
***
Po kilkumiesiêcznej znajomoci blondynka pyta swego wybranka:
- Znamy siê ju¿ tak d³ugo. Czy nie powiniene przedstawiæ
mnie swojej rodzinie?
- Jak sobie ¿yczysz. Ale w tym tygodniu to jest niemo¿liwe.
¯ona z dzieæmi wyjecha³a do teciów.
CMYK

