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Burmistrzem
jednak KuŸmiñska
Ryszard Brodziñski starost¹
Policja nie pokaza³a mi nawet nakazu,
a zabrali dzieci do Domu Dziecka
- mówi Anna Czachor

WÊGIEL BRUNATNY Z BOGATYNI
KÊSY I ORZECH.
Nowy sk³ad opa³u Resko

Mo¿liwy transport.
ul. Browarna. Tel. 792 800 843.

Sk³adam serdeczne podziêkowania
Mieszkañcom Gminy £obez za oddanie g³osów
na moj¹ osobê. Przyj¹³em to jako dowód
zobowi¹zuj¹cy do dalszej i jeszcze lepszej
pracy na rzecz Naszych Mieszkañców.
Dziêkujê równie¿ w imieniu radnych
z KWW Bogdana Góreckiego.
Z Wyrazami Szacunku
Bogdan Górecki
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Polityczny krajobraz powyborczy

Kazimierz Rynkiewicz
W niektórych gminach w minion¹ niedzielê odby³a siê druga
tura wyborcza. By³a bardzo emocjonuj¹ca, zw³aszcza tam, gdzie pojawili siê nowi kandydaci. W naszym powiecie takie wybory odby³y
siê w gminie Wêgorzyno. Wygra³a
je Monika KuŸmiñska, przez minion¹ kadencjê pe³ni¹ca funkcjê
przewodnicz¹cej Rady Miejskiej.
Przegra³a je urzêduj¹ca burmistrz
Gra¿yna Karpowicz, która wielokrotnie by³a bohaterk¹ naszych artyku³ów. A zaczyna³a z impetem i
du¿ym poparciem. Jednak swoim
stylem rz¹dzenia, wyniesionym z
dawnych czasów, zrazi³a do siebie
wielu swoich sympatyków i popleczników. Urzêdnicy przychodzili i odchodzili, co zapewne powodowa³o chaos w wielu sprawach, chocia¿ na pocz¹tku przyjmowa³a tzw.
spadochroniarzy, którzy gdzie in-

dziej tracili pracê. Nie kierowa³a siê
merytoryk¹ urzêdnicz¹, ale kole¿eñstwem i zasz³oœciami, dlatego
nie potrafi³a zbudowaæ sprawnie
dzia³aj¹cego zespo³u, kompetentnie
obs³uguj¹cego mieszkañców. Popularnoœæ zbudowana na populizmie
szybko wyczerpa³a siê, gdy nie by³o
czego dzieliæ, rozdawaæ mieszkañ i
posad. Lista jej by³ych ju¿ urzêdników by³aby d³uga. Odeszli od niej
nawet ludzie z jej komitetu wyborczego, z którymi wygra³a wybory.
Sam jak palec zosta³ przy niej Pawe³
Bot, który tym razem nie dosta³ siê
do Rady Powiatu i jego przysz³oœæ
jawi siê w czarnych barwach.
Migawkowo warto tylko wspomnieæ jej walki o dyrektora szko³y
w Runowie Pomorskim, konflikt z
dyrektork¹ OPS, burzliwe rozstanie
ze stra¿nikiem miejskim, zamieszanie w Sparcie, dziwny przetarg na
dzia³kê przy ul. Grunwaldzkiej i ci¹g³e zapewnienia, ¿e coœ tam powstanie. Gdyby wtedy tê dzia³kê kupi³
pan Stanis³aw Turek, ju¿ by coœ sta³o, ale Gra¿yna Karpowicz zawsze
musia³a postawiæ na swoim i udowadniaæ, ¿e ona tu rz¹dzi. Jakoœ tak
dziwnie nie ceni³a tubylców i chêtniej otacza³a siê ludŸmi spoza gminy. Wielokrotnie przy tym balanso-

wa³a na granicy prawa, wiele jej
decyzji trafia³o do prokuratury, ale
organy œcigania zawsze traktowa³y
j¹ pob³a¿liwie. Jak to burmistrzów.
Na szczêœcie wyborcy maj¹ rzeczywiœcie w wyborach wolny g³os i
przynajmniej raz na cztery lata
mog¹ wyrêczaæ wymiar sprawiedliwoœci.
W Radzie Powiatu ju¿ po rozdaniu stanowisk. Nad t¹ kadencj¹ jak
kula u nogi bêdzie ci¹¿yæ etat cz³onka Zarz¹du Powiatu, który zosta³ w
minionej kadencji zlikwidowany.
To za spraw¹ tych, którym ambicjonalnie zachcia³o siê starosty z
£obza. No to maj¹. Cz³onka na etacie. Zapewne wymyœlili to ci, którym jeszcze niedawno marzy³ siê
burmistrz z... Poznania. Ot, taka
lokalna polityczka.
£obez to ma szczêœcie. Dlaczego? Bo w Szczecinie wygra³ kandydat niezale¿ny Piotr Krzystek, a
przegra³ kandydat PO, zreszt¹ jeden
z przyzwoitszych goœci w tej partii,
Arkadiusz Litwiñski. Kilka dni
przed wyborami Litwiñskiego popar³, przyje¿d¿aj¹c do Szczecina,
minister sprawiedliwoœci Krzysztof
Kwiatkowski. Jak donosz¹ media,

mia³ sugerowaæ, by kandydaci nie
budowali swojej popularnoœci na
krytyce rz¹du, a jak wygra kandydat
PO, to rz¹d bêdzie przychylniej patrzy³ na takie miasto, a sejmik chêtniej da mu pieni¹dze. W podobnej
retoryce wypowiedzia³ siê nowo
wybrany marsza³ek sejmiku Gcblewicz, popieraj¹c kandydaturê
Krzysztofa Kozaka z PO na burmistrza Gryfic. Kozak przegra³, a burmistrzem na bodaj¿e pi¹t¹ kadencjê
zosta³ Andrzej Szczygie³. Powy¿sze
sugestie ministra zniesmaczy³y
dziewiêciu szczeciñskich adwokatów, na czele z W³odzimierzem
£yczywkiem, którzy w liœcie otwartym wyrazili sprzeciw wobec zawoalowanego szanta¿u wobec szczecinian. Adwokaci nie odkryli czegoœ,
co nie by³oby znane, ale dobrze, ¿e
znalaz³o siê przynajmniej kilku
œmia³ków, którzy powiedzieli to
otwarcie. PO straci³o swojego burmistrza tak¿e w Trzebiatowie i kilku
innych gminach. To mo¿e byæ szczêœliwe rozwi¹zanie dla £obza, bo jak
pieni¹dze nie trafi¹ tam, to miliony
mog¹ sp³yn¹æ do £obza. Pod warunkiem, ¿e burmistrz przypomni sobie, ¿e jednak do tej partii nale¿y. No
i bêdzie mia³ pomys³, jak je wydaæ.

Bêd¹ wybory uzupe³niaj¹ce
(DOBRA) Jeszcze nie opad³y
emocje zwi¹zane z wyborami w
dniu 21 listopada, a ju¿ wiadomo,
¿e odbêd¹ siê wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Miejskiej w Dobrej.
Przyczyn¹ jest utrata mandatu
przez radnego Rafa³a Pa³kê z
Grzêzna.
32-letni Rafa³ Pa³ka z Grzêzna
wygra³ wybory w swoim okrêgu i
zosta³ radnym. Z³o¿y³ œlubowanie i
otrzyma³ mandat radnego. Jednak
do komisji wyborczej zaczê³y docieraæ sygna³y, ¿e Rafa³ Pa³ka
wszed³ kiedyœ w konflikt z prawem
i z tego powodu nie mo¿e byæ radnym. Komisarz wyborczy sprawdzi³
jego status w Krajowym Rejestrze
Karnym i okaza³o siê, ¿e rzeczywiœcie – nie mo¿e on byæ radnym, gdy¿
w momencie wybory nie posiada³
prawa wybieralnoœci (na³o¿ona kara
nie uleg³a jeszcze zatarciu). Jednak
nowo wybrany radny zd¹¿y³ ju¿
z³o¿yæ œlubowanie. W zwi¹zku z
tym przewodnicz¹ca rady zwo³a³a
dwa dni póŸniej sesjê, na której
radni wygasili mu mandat radnego.
Rafa³ Pa³ka przeprosi³ radê i wyborców za zamieszanie, gdy¿ jak
t³umaczy³, by³ przekonany, ¿e za-

tarcie kary nast¹pi³o i ju¿ mo¿e
ubiegaæ siê o mandat. W zwi¹zku z
takim obrotem sprawy w okrêgu

wyborczym Grzêzno – Grzêzienko
jego mieszkañców czekaj¹ wybory
uzupe³niaj¹ce.
KAR

Burmistrz Dobrej Barbara Wilczek
oraz radni z Komitetu Wyborczego
Wyborców „Dla Dobra Gminy” dziêkuj¹
wyborcom za zaufanie i oddane g³osy
w wyborach samorz¹dowych.
Postaramy siê nie zawieœæ tego zaufania,
rzetelnie wype³niaæ nasze obowi¹zki
i godnie reprezentowaæ naszych
mieszkañców.
Burmistrz Barbara Wilczek
Radni Rady Miejskiej w Dobrej
z KWW „Dla Dobra Gminy”

Szanowni Pañstwo,
serdecznie dziêkujê osobom, które obdarzy³y
mnie zaufaniem i g³osowa³y na mnie w wyborach
do Rady Powiatu.
Jednoczeœnie gratulujê wszystkim wybranym do
w³adz samorz¹dowych w Gminach i Powiecie
£obeskim oraz ¿yczê sukcesów w pracy na rzecz
naszej spo³ecznoœci.
Z powa¿aniem Marek Kubacki
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Barbara Olas zamordowana?
(RESKO). Znane s¹ ju¿
personalia osoby, której
zw³oki odnaleziono
w czerwcu br. w
kompleksie leœnym
w okolicach wsi
Œwiêciechowo
w gminie Resko.
Okaza³o siê, ¿e
w lesie znaleziono
zw³oki zaginionej dwa
lata temu Barbary Olas
zamieszka³ej
w Klêpnicy.
Barbara Olas zaginê³a 25
kwietnia 2008r. W tym dniu
przebywa³a na terenie £obza,
gdzie wykonywa³a prace w

Powiatowym Zarz¹dzie Dróg
Publicznych. Jeszcze oko³o
godziny 10.00-11.00 kontaktowa³a siê z rodzin¹ telefonicznie. Po zakoñczeniu pracy po raz ostatni widziana

by³a ok. godziny 16.00 w rejonie parku miejskiego przy
ul. Koœciuszki – Niepodleg³oœci w £obzie.
Obecnie Prokuratura Rejonowa w £obzie prowadzi
czynnoœci, maj¹ce ustaliæ jak
wygl¹da³y ostatnie dni ¿ycia
Barbary Olas. Byæ mo¿e to pozwoli znaleŸæ sprawcê. Na razie wiadomo tylko tyle, ¿e nast¹pi³ mechaniczny uraz g³owy, ale jak do niego dosz³o, na
tym etapie trudno stwierdziæ.
Przyczyny mog¹ byæ ró¿ne,
jakby nie by³o ktoœ ukry³ zw³oki w lesie. Czy rêka sprawiedliwoœci dosiêgnie sprawcê,
czas poka¿e. Póki co , na grobie, w którym pochowano Barbarê Olas mo¿na ju¿ zmieniæ
tabliczkê z napisem NN. MM
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Reklama w gazecie
Tel. 91 39 73 730
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POWIAT £OBESKI

Ryszard Brodziñski starost¹
(£OBEZ). W miniony
czwartek radni
powiatowi wybierali
w³adze powiatowe.
Teoretycznie wyniki
wyborów by³y
przewidywalne, jednak
podczas I sesji Rady
Powiatu wyczuwa³o siê
napiêcie, tym bardziej,
¿e wszystkie g³osowania
by³y tajne.
I Sesja Rady Powiatowej mia³a
miejsce w sali gimnastycznej Zespo³u Szkó³ w £obzie. Rozpocz¹³ j¹
przewodnicz¹cy Rady Powiatu II
kadencji Marek Kubacki.
Uroczysta sesja rozpoczê³a siê
hymnem pañstwowym. Przewodnicz¹cy Powiatowej Komisji Wyborczej, prezes S¹du Rejonowego w
£obzie Grzegorz Szacoñ wrêczy³
zaœwiadczenia o wyborze na radnego powiatu poszczególnym radnym.
– Wiele s³ów napisano o demokracji w historii doktryn politycznych. Czasem s¹ to s³owa pe³ne patosu, czasem s³owa nacechowane nawet gorycz¹. Natomiast w
najbardziej demokratycznym wydaniu jest to w³adza ludzi, dla ludzi,
poprzez ludzi. W zwi¹zku z tym tak
traktuj¹c tê definicjê, dzisiejszy
moment jest najwa¿niejszy dla demokracji, zw³aszcza oczywiœcie
demokracji lokalnej. Ludzie, którzy zostali naznaczeni zaufaniem
publicznym, którzy uzyskali mandat, staj¹ dzisiaj do tego, aby to
zadanie zacz¹æ realizowaæ, aby tê
s³u¿bê publiczn¹ zacz¹æ wykonywaæ, aby byæ do tego zgodnie z
prawem legitymowanym. Chcia³bym ¿yczyæ wszystkim pañstwu
radnym wybranym w tych wyborach, wielkiej determinacji, nieskazitelnych postaw w czasie pe³nienia tej s³u¿by publicznej, a przede
wszystkim wielkiego idealizmu w
myœleniu i w dzia³aniu. Niezale¿nie od tego, co czasem z³ego mówi
siê o polityce – powiedzia³ prezes
S¹du Rejonowego w £obzie G.
Szacoñ.
Przed wrêczeniem zaœwiadczeñ
o wyborze na radnego podziêkowa³
wszystkim cz³onkom komisji powiatowej i obwodowych komisji.
Jak zaznaczy³, to dziêki nim wybory na terenie powiatu ³obeskiego
zosta³y przeprowadzone bardzo
sprawnie i w sposób wzorcowy
udokumentowane. Zg³oszenie informatyczne z terenu powiatu ³obeskiego w Wojewódzkiej Komisji

Nowa Rada Powiatu £obeskiego: Ryszard Sola, Ireneusz Kabat, Ryszard Brodziñski, Halina
Szymañska, Jan Zdanowicz, Andrzej Gradus, Zbigniew Pa³ubiak, Zofia Makarec, Józef Drozdowski,
Ryszard Sarna, Zdzis³aw Bogdanowicz, Józef B¹k, Jan Michalczyszyn, Pawe³ Marek i Micha³ Kar³owski.

Wyborczej by³o jednym z pierwszych w skali ca³ego województwa, zg³oszenie protokolarne nosi³o numer trzeci, tak¿e w skali
wszystkich powiatów województwa. To podkreœla zaanga¿owanie i
bardzo sprawn¹ organizacjê tych
wyborów.
Dalsz¹ czêœæ uroczystej sesji
poprowadzi³ radny senior Zdzis³aw
Bogdanowicz. Przed sesj¹ okaza³o
siê, ¿e w tej radzie jest dwóch radnych seniorów, rówieœników urodzonych tego samego dnia – 3 lutego. S¹ nimi Zdzis³aw Bogdanowicz
oraz radny Jan Sarna. Przed sesj¹
odby³o siê losowanie, zaszczyt prowadzenia sesji do czasu wyboru
nowego przewodnicz¹cego Rady
Powiatu wylosowa³ Zdzis³aw Bogdanowicz.
Do komisji skrutacyjnej zostali
wybrani: przewodnicz¹cy Ireneusz
Kabat, Józef Drozdowski i Zbigniew Pa³ubiak.
Nie zabrak³o momentów humorystycznych, wynikaj¹cych z procedury prowadzenia sesji, gdy to
przyk³adowo radny senior sam siebie pyta³ czy zgadza siê kandydowaæ na stanowisko przewodnicz¹cego rady powiatu, b¹dŸ wówczas,
gdy sam sobie przekazywa³ dalsze
prowadzenie sesji. Nie umniejszy³o
to jednak rangi uroczystej sesji, a
wprowadzi³o sympatyczny akcent.
Na przewodnicz¹cego rady Powiatu zg³oszono dwóch kandydatów: Jan Zdanowicz – Zdzis³awa
Bogdanowicza, natomiast Ryszard
Sola zg³osi³ Halinê Szymañsk¹.
W wyniku glosowania przewod-

nicz¹cym rady powiatu zosta³ Zdzis³aw Bogdanowicz, który uzyskal10
g³osów. Na Halinê Szymañsk¹ glosowalo piêciu radnych.
Z kolei Józef Drozdowski zg³osi³ kandydata na wiceprzewodnicz¹cego Rady Powiatu w osobie
Marka Paw³a, Zbigniew Pa³ubiak
zg³osi³ kandydaturê Ryszarda Solê,
argumentuj¹c m.in. tym, ¿e otrzyma³ drugi wynik w powiecie ³obeskim, trzeciego kandydata Jana Michalczyszyna, zg³osi³ radny Andrzej
Gradus. W wyniku g³osowania wiceprzewodnicz¹cymi rady powiatu
zostali: Pawe³ Marek (15 g³osów za)
oraz Jan Michalczyszyn (10 g³osów
za). Za kandydatur¹ Ryszarda Soli
g³osowa³o piêciu radnych.
Dopiero po tych wyborach radni
przyst¹pili do wyboru starosty powiatu ³obeskiego. Zosta³ zg³oszony
jeden kandydat: Ryszard Brodziñski. Za t¹ kandydatur¹ g³osowa³o 9
radnych, jeden wstrzyma³ siê od
g³osu, piêciu przeciw. Tym samym 2
grudnia 2010 roku radni powiatowi
wybrali starostê powiatu ³obeskiego
w osobie Ryszarda Brodziñskiego.
Jest to o tyle zaskakuj¹ce, ¿e nie
by³ zg³oszony drugi kandydat, aby
radni g³osowali przeciw. W zwi¹zku
z tym, skoro g³osowali przeciw R.
Brodziñskiemu, to za kim byli? Za
anarchi¹? Swój sprzeciw wobec tej
kandydatury mogli wyraziæ, wstrzymuj¹c siê od g³osu, wówczas by³oby
bardziej demokratycznie i zgodnie z
zasadami.
Równie nie na miejscu by³o
wyst¹pienie Haliny Szymañskiej, w
czasie przeznaczonym na zg³asza-

nie kandydatów na starostê ³obeskiego i zacytowanie urywka artyku³u prasowego (bez podania daty,
numeru wydania i tytu³u czasopisma), w którym R. Brodziñski wypowiada³ siê na temat s³usznoœci
istnienia du¿ych powiatów. Pytanie
nie na miejscu nie tylko ze wzglêdu
na czas, albowiem po pierwsze kampania wyborcza ju¿ siê skoñczy³a,
po drugie takie pytanie by³oby bardziej adekwatne cztery lata temu, a
nie dzisiaj, gdy R. Brodziñski by³
wicestarost¹ powiatu ³obeskiego i
pracowa³ na rzecz jego rozwoju.
Nowy starosta powiatu ³obeskiego zg³osi³ kandydata na wicestarostê powiatu ³obeskiego – Jana
Zdanowicza. Za Janem Zdanowiczem g³osowa³o 10 radnych, przeciw by³o 5.
Cz³onkami zarz¹du powiatu zostali: Micha³ Kar³owski, który uzyska³ 9 g³osów, jeden wstrzyma³ siê
od g³osu, przeciw glosowa³o 5 radnych, Andrzej Gradus – za g³osowa³o 10 g³osów, przeciw – 5, Ryszard
Sarna – 11 za, przeciw - 4 radnych.
Pod koniec sesji g³os zabra³
ustêpuj¹cy starosta Antoni Gutkowski. Apelowa³, aby radni wziêli sobie do serca powiedzenie, które i
jemu przyœwieca³o podczas sprawowania funkcji starosty: „zgoda
buduje, niezgoda – rujnuje”. Czy
tak siê stanie, czas poka¿e. Byæ
mo¿e kolejne g³osowania nie bêd¹
a¿ tak przewidywalne, jak podczas
tej pierwszej sesji, gdy stosunek
g³osów niemal zawsze wynosi³
10:5, dok³adnie tak, jak rozk³ad si³
w radzie.
MM
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Czeka nas narodowy spis powszechny ludnoœci
i mieszkañ

Rachmistrze poszukiwani
(£OBEZ). Rozpocz¹³ siê ju¿
nabór na stanowisko rachmistrza
spisowego do przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludnoœci i mieszkañ.
Rachmistrzem spisowym mo¿e
zostaæ osoba, która m.in.: ukoñczy³a 18 lat, ma co najmniej œrednie
wykszta³cenie, jest godna zaufania,
rzetelna, w pe³ni sprawna fizycznie,
jest mieszkañcem miasta i gminy
£obez. Dodatkowym atutem jest
posiadanie prawa jazdy kategorii B.
Kandydaci powinni swoje oferty z³o¿yæ do Urzêdu Miejskiego w

£obzie do 14 grudnia, nie póŸniej
ni¿ do po³udnia.
Nim kandydaci rozpoczn¹ pracê, musz¹ zdaæ egzamin koñcz¹cy
szkolenie. To rozpocznie siê w
pierwszych dniach lutego.
15 i 16 kwietnia rozpocznie siê
spis osób bezdomnych, natomiast
narodowy spis powszechny ludnoœci i mieszkañ trwaæ bêdzie od pocz¹tku kwietnia do koñca czerwca
2011 r.
Rozliczenie finansowe rachmistrzów bêdzie mia³o miejsce w lipcu.
MM
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Kto gdzie rz¹dzi
(POWIAT). We wszystkich gminach radni wybrali ju¿ spoœród siebie
przewodnicz¹cych i wiceprzewodnicz¹cych gmin. Nie wszêdzie jednak wybrano przewodnicz¹cych komisji sta³ych. Te kwestie pozostawiono, zgodnie ze statutami poszczególnych gmin, do nastêpnej sesji. W niektórych
gminach radni pozwolili sobie na dwóch wiceprzewodnicz¹cych, jak np. w:
gminie Resko i Radowo Ma³e. W pozosta³ych wybrano po jednym wiceprzewodnicz¹cym.
Gmina Resko
Basowska Barbara
– przewodnicz¹ca Rady Mijeskiej
Gradus Pawe³
– wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Korgul El¿bieta
– wiceprzewodnicz¹ca Rady Miejskiej
Czaban Jan Mieczys³aw
Mo¿ejko Dariusz
Je¿ Oktawiusz
Kulik Renata
Buczek Stanis³aw
Kot³ów Czes³aw
Seredyñski Adam
Œwiêcicki Zygmunt
Wierzbowski Marek
Bogdañska Anna
Komitet Wyborczy Powiatowe
Klepczyñska Edyta
Wêgorzyno
Jan Mazuro
– przewodnicz¹ca Rady Mijeskiej
Jan Szymko
– wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej
GwóŸdŸ Krzysztof
Nowacki £ukasz Andrzej
Szostakiewicz Marcin
Acman Ryszard
Sadurek Janusz Edward
Pietrusz Barbara Wiktoria
Szymko Jan
S³omiñski Tadeusz
Kamiñska Jadwiga
Raj Andrzej
S³awska Maria
Madajczyk Kamila
Cierpisz Heronim
Mazuro Jan
Zieliñski Mariusz
Radowo Ma³e
Budzyñska Ma³gorzata Jadwiga – przewodnicz¹cy Rady Gminy
Kusyk Andrzej
– wiceprzewodnicz¹cy Rady Gminy
Drozdowski Zbigniew
– wiceprzewodnicz¹cy Rady Gminy
Lewandowski Józef
£êcki Boles³aw
Pawluk Janina
Adamski Dawid
Szubert Andrzej
B³awzdziewicz Zygmunt Marian
Remiœko Stefan Aleksander
Kipisz Bo¿ena
Szreder Miros³aw
Taborska Marzanna Teresa
Borkowski Krzysztof Miros³aw
Kamola W³adys³aw
Dobra
Siekiera Jolanta
Padziñski Damian
Grzywacz Dorota
Stanis³awczyk Edward
Marut Bogumi³a
Graczykowski Wies³aw
Kontowicz Antoni
Jaromin Grzegorz
B¹k Maria
Ga³ka Piotr
Cio³ek Kamila
Albiniak Henryk
Kaczmarek Mariusz
£ojek Kazimierz

– przewodnicz¹ca Rady Miejskiej
– wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej
– przewodnicz¹ca komisja spo³eczno-oœwiatowej
– przewodnicz¹cy komisji bud¿etowo-gospodarczej
– przewodnicz¹ca komisji rewizyjnej
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Mieszkañcy
zap³ac¹
(£OBEZ). Mieszkañcy domów, w których jest kilka lokali,
bêd¹ musieli pogodziæ siê z tym, ¿e
w ich budynkach zostan¹ zamontowane wodomierze g³ówne, a oni
pokryj¹ koszty ró¿nicy pomiêdzy
wodomierzem g³ównym a wodomierzami indywidualnymi.
30 listopada 2007 Rada Miejska
w £obzie podjê³a uchwa³ê w przedmiocie regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania œcieków.
Okaza³o siê, ¿e punkt, w którym by³
zapis, ¿e w budynkach wielolokalowych, dopuszcza siê zawarcie
umów z poszczególnymi lokatorami z pominiêciem wodomierza
g³ównego pod warunkiem wykonania instalacji tak, aby wszystkie
wodomierze by³y zlokalizowane w
miejscu przeznaczonym na wodomierz g³ówny – jest niezgodny z
prawem. Tak orzek³ Wojewódzki
S¹d Administracyjny.
Drugi paragraf, który okaza³ siê
niezgodny z prawem to zapis: d³ugoœæ okresu obrachunkowego nie
mo¿e byæ krótsza ni¿ jeden miesi¹c
ani d³u¿sza ni¿ szeœæ miesiêcy.
Podstaw¹ stwierdzenia niewa¿noœci by³a skarga Przedsiêbiorstwa
Wodoci¹gów i Kanalizacji. S¹d
przyzna³ racjê Wodoci¹gom, ¿e zapisy uchwa³y s¹ niezgodne z obo-
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wi¹zuj¹cym stanem prawnym. S¹d
nie przychyli³ siê do argumentacji,
która le¿a³a u podstaw podjêcia
uchwa³y przez radê, a wiêc argumentów twierdz¹cych, ¿e takie zapisy s¹ podejmowane w interesie
mieszkañców. S¹d opar³ siê wy³¹cznie na obowi¹zuj¹cym stanie prawnym, który nie przewiduje dla rady
kompetencji, która mog³aby wprowadzaæ nowe uregulowania oprócz
istniej¹cych ju¿ uregulowañ ustawowych.
Odpis wp³yn¹³ do urzêdu 12 listopada, tote¿ urz¹d mia³by czas na
wniesienie skargi kasacyjnej do
NSA do 12 grudnia. Na to jednak
nowa Rada Miejska nie wyrazi³a
zgody. Za wniesieniem skargi kasacyjnej do NSA g³osowa³o tylko
trzech radnych, w tym Henryk Stankiewicz, który od pocz¹tku walczy³
o to, aby Wodoci¹gi nie zmusza³y
mieszkañców do zgody na zak³adanie wodomierzy g³ównych.
Siedmiu radnych by³o przeciw,
piêciu wstrzyma³o siê od g³osu.
Tym samym gmina zakoñczy³a
kwestiê dochodzenia czy mieszkañcy bloków maj¹ p³aciæ za ró¿nice
pomiêdzy wodomierzem g³ównym
a wodomierzami indywidualnymi.
Obecnie sprawa jest jasna – maj¹
p³aciæ.
MM

Zima nie
zaskoczy³a

(POWIAT). W ostatnich
dniach listopada zima przypomnia³a o sobie. Najpierw chwyci³
spory mróz, a nastêpnie przysz³y
do nas intensywne opady œniegu.
Tu¿ przed jej atakiem zapytaliœmy dyrektora Zarz¹du Dróg Powiatowych Wies³awa Bernackiego
o stan przygotowañ do zimy. Us³yszeliœmy wówczas, ¿e Zarz¹d Dróg
Powiatowych ju¿ dawno dopi¹³
wszystko na ostatni guzik. Ju¿ w
sierpniu, gdy ceny s¹ ni¿sze, zakupi³
sól. W sumie gotowej ju¿ solanki
jest o 50 ton wiêcej ni¿ by³o w po-

przednich latach. Przypominamy,
¿e w tamtym roku, zima by³a sro¿sza
i soli brakowa³o w ca³ym kraju. W
tym roku ZDP postanowi³ dmuchaæ
na zimne i zabezpieczy³ siê przed
brakiem surowca. W razie, gdyby
solanka nie zosta³a wykorzystana –
zostanie na rok przysz³y.
Zarz¹d Dróg Powiatowych rozpocz¹³ prace zwi¹zan¹ zimowym
utrzymaniem dróg ju¿ 27 listopada.
W tym roku na ten cel ZDP ma do
wykorzystania jeszcze 80 tys. z³, w
przysz³ym roku – 250 tys. z³. Dla
porównania w tamtym roku ³¹cznie
wydano na ten cel 400 tys. z³. MM

(£OBEZ). Pierwsza kwestia,
jaka bêd¹ musieli zaj¹æ siê rajcy
miejscy, to zmiana taryf op³at za
przedszkole. Dotychczasowe okreœlenie jednej sta³ej op³aty, zakwestionowa³ nadzór wojewody. Tym
samym uchwa³a w tej sprawie trafi³a
do poprawki, a rodzice zap³ac¹ dok³adnie za to, z czego dziecko korzysta.
Op³ata za przedszkole dotyczy
opieki przedszkolnej powy¿ej 5
godzin za zajêcia wykraczaj¹ce
poza ramê programow¹.
Przypominamy, ¿e radni miejscy
podwy¿szyli op³atê za przedszkole
do 160 z³. Wojewoda, stwierdzaj¹c
niewa¿noœæ zapisu, powo³a³ siê na
orzecznictwo s¹dów administracyjnych, zgodnie z którym te op³aty nie

mog¹ mieæ charakteru op³aty sta³ej,
okreœlonej kwotowo rycza³tem na
miesi¹c. Zdaniem s¹du op³ata ta powinna byæ to¿sama z udzielanymi
œwiadczeniami. Dlatego te¿ rada
powinna ustaliæ zarówno czêœæ
œwiadczeñ, dla których op³ata jest
ustalana, jak i kwotê, jak¹ rodzic ma
p³aciæ za poszczególne œwiadczenia. Radni musz¹ uwzglêdniaæ fakt,
¿e dzieci w ró¿nych godzinach korzystaj¹ z ró¿nych œwiadczeñ. To z
kolei daje mo¿liwoœæ zró¿nicowania
op³at. Tym samym rodzice bêd¹ p³aciæ za faktyczn¹ iloœæ godzin i za
konkretne dodatkowe zajêcia. Radni
musz¹ ustaliæ wiêc katalog œwiadczeñ, które przedszkole oferuje dzieciom ponad podstawê programow¹
za które ustalana jest op³ata. MM

Miejsce na ³adunek
wybuchowy
Zmieni¹ siê op³aty
za przedszkole
(£OBEZ). Podczas remontu
mostu w £obzie w ul. Bema mostowcy natrafili na pó³kê s³u¿¹c¹
do zak³adania ³adunków wybuchowych.Takie elementy s¹ doœæ

czêsto spotkane w przedwojennych mostach. Najczêœciej mostowcy natrafiaj¹c na takie pó³ki,
likwiduj¹ je. Tak te¿ siê sta³o i w
£obzie.
op
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Policja nie pokaza³a mi nawet nakazu,
a zabrali dzieci do Domu Dziecka
W pi¹tek rano otrzymaliœmy
notkê policyjn¹ o treœci:
„Policjanci razem z pracownikami Opieki Spo³ecznej w Radowie
Ma³ym umieœcili rodzeñstwo w placówce opiekuñczej.
Policjant z Radowo Ma³ego
otrzyma³ przedwczoraj wieczorem
informacje od jednej z mieszkanek
pobliskiej wioski, ¿e do jej domu
przysz³a m³oda kobieta z trójk¹
ma³ych dzieci w wieku 4-7 lat. Dzieci by³y g³odne, zmarzniête, ubrane
nieadekwatnie do pory roku. Pani ta
zobowi¹za³a zaj¹æ siê rodzin¹ do
nastêpnego dnia.
Policjanci ustalili, ¿e kobieta ta
uciek³a z domu Samotnej Matki i
chcia³a dostaæ siê do swojego
mieszkania, które zupe³nie nie jest
przystosowane do zamieszkania. W
lokalu tym nie ma pr¹du, wody,
ogrzewania.
Mundurowi wraz z pracownikami instytucji pomocowych podjêli
procedurê zmierzaj¹c¹ do zapewnienia dzieciom bezpieczeñstwo i
stworzenia warunków do prawid³owego rozwoju.
We wtorek rano dzieci same dosta³y siê do Radowa. By³y zmarzniête, ubrane w cienkie bluzy, krótkie
spodnie. Pracownicy Opieki Spo³ecznej w asyœcie policjanta odwieŸli maluchy do placówki opiekuñczej. Teraz s¹ ju¿ bezpieczne. O losie trójki rodzeñstwa zdecyduje teraz S¹d Rodzinny i Nieletnich do
którego skierowany zosta³ wniosek
o umieszczenie w placówce opiekuñczo-wychowawczej. S¹d podejmie tak¿e decyzje w sprawie matki
dzieci, która zachowa³a siê nieodpowiedzialnie uciekaj¹c z placówki, w której mia³a zapewniony byt”.
W tym samym dniu, po po³udniu
przysz³a do redakcji bohaterka owej
notki.
Jej wersja wydarzeñ znacznie
ró¿ni siê od tej przedstawionej przez
policjê.
Jak wyjaœni³a Anna Czachor,
wczeœniej mieszka³a w Maliñcu z
mê¿em i dzieæmi. By³o to mieszkanie komunalne. Zameldowanie w
tamtym mieszkaniu mia³ jej m¹¿ i
dzieci.
– Mnie nie chciano zameldowaæ.
Mia³am meldunek w gminie Wêgorzyno, sk¹d pochodzê. Po rozstaniu
z mê¿em, ja z dzieæmi zosta³am w
Maliñcu. Mieszkanie wymaga gruntownego remontu. Zwróci³am siê o
to do gminy w Radowie Ma³ym.
Sekretarz gminy Jadwiga Œcibor
by³a w mieszkaniu i powiedzia³a, ¿e
gminy nie staæ na remont lokalu.

Mam troje dzieci dwóch ch³opców i
dziewczynkê. Dzieci nie mog¹
mieszkaæ w takich warunkach. Dach
jest do remontu, przecieka³, zrobi³a
siê w nim dziura, okna s¹ do wymiany. Woda i pr¹d by³y w mieszkaniu,
gdy tam mieszka³am, nie wiem jak
jest teraz. Nie by³o ³azienki. Mieszkanie to jeden du¿y pokój i kuchnia.
Piec jest tylko w kuchni. Z dzieæmi
w³aœciwie mieszka³am tylko w
kuchni. W pokoju nie by³o warunków. Nie by³o tam pieca, sufit by³
pêkniêty, przecieka³a woda. Posz³am do PCPR, aby pomogli mi w
kwestii mieszkania. Pracownicy
PCPR przyjechali i powiedzieli, ¿e
nie s¹ to warunki do mieszkania dla
dzieci. Zaczêli pisaæ wnioski do
Wêgorzyna, gdzie jestem zameldowana. Z Wêgorzyna wci¹¿ przysy³ali mi odpowiedzi o treœci:
„W odpowiedzi na Pani wniosek
o przydzia³ lokalu mieszkalnego z
dnia 8.09.2010 r. uprzejmie informujê, i¿ wniosek Pani rozpatrywany by³ na posiedzeniu (…) przez
Spo³eczn¹ Komisjê Mieszkaniow¹.
W chwili obecnej Pani wniosek
nie mo¿e zostaæ rozpatrzony pozytywnie z uwagi na brak wolnych lokali
mieszkalnych w Gminie Wêgorzyno.
Wniosek zosta³ zweryfikowany pozytywnie i jest ujêty na liœcie osób oczekuj¹cych pod pozycj¹ nr 78.
Ponadto z uwagi na fakt, ¿e od
wielu lat nie przebywa Pani na terenie gminy Wêgorzyno brak jest podstaw do przyznania lokalu mieszkalnego poza kolejnoœci¹. Obecnie
zamieszkuje Pani lokal przeznaczony do remontu, w takim przypadku
powinna otrzymaæ Pani mieszkanie
zastêpcze.
W sytuacji braku miejsca zamieszkania Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Wêgorzynie (…) wyda

skierowanie do Domu Samotnej
Matki w Poczerninie. (…)”.
Z proœb¹ o remont, albo mieszkanie zwraca³am siê te¿ do wójta
gminy Radowo Ma³e, te¿ mi odmówiono, bo nie jestem zameldowana w tej gminie. Nie chciano
mnie zameldowaæ. Wójt zbywa³
mnie. A gdy mieszkanie nie nadawa³o siê ju¿ do mieszkania, to robili wszystko, aby mnie stamt¹d
usun¹æ - powiedzia³a A. Czachor.
Tak te¿ siê sta³o. Pani Anna zosta³a skierowana do oœrodka w
Poczerninie i tam przebywa od
trzech tygodni.
– Przyjecha³am tu we wtorek,
bo siostra zakonna prowadz¹ca
Dom prosi³a mnie, abym poza³atwia³a wszystkie sprawy i wraca³a
jak najszybciej. Zatrzyma³am siê u
kole¿anki w Dargomyœlu. Codziennie
jeŸdzi³am z dzieæmi do Radowa Ma³ego za³atwiaæ ró¿ne sprawy administracyjne, m.in., ¿eby dzieci mog³y
chodziæ do szko³y tam, gdzie teraz
przebywamy. Wszystko poza³atwia³am. Dzisiaj mieliœmy wracaæ do Poczernina, ale dzieci zabrano do Domu
Dziecka. W kieszeni mam ostatnie
pieni¹dze na bilety dla siebie i dla
dzieci.
Policja nie pokaza³a mi nakazu,
a zabrali dzieci do Domu Dziecka.
Teraz muszê iœæ do sêdziego, po
nakaz, abym mog³a odebraæ dzieci.
Jest pi¹tek, sêdzia bêdzie dopiero
we wtorek. Nawet nie wiem czy je
odzyskam. Siostra powiedzia³a, ¿e
mam wracaæ, bo tam jest dla mnie i
dzieci miejsce, tam jesteœmy zameldowani. Nie pojecha³am do mieszkania, w którym wczeœniej mieszka³am. W ogóle mnie tam nie by³o.
Przez Opiekê Spo³eczn¹ dzieci
nie chodz¹ do szko³y. Nawet nie
za³atwili skierowania, ¿eby dzieci
uczy³y siê tam. Pojecha³yœmy z
siostr¹ zakonn¹ do szko³y, a pani
dyrektor powiedzia³a, ¿e nie przyjmie dzieci bez skierowania. W œrodê
by³am u pani Œcibor, pani Œcibor
zadzwoni³a czy jest skierowanie i
dopiero to skierowanie maj¹ wystawiæ, a oskar¿ono mnie, ¿e dzieci nie
chodz¹ do szko³y z mojej winy.
W czwartek ponownie pojecha³am z dzieæmi do Radowa Ma³ego.
Obieca³am im, ¿e gdy tu bêdziemy,
zobacz¹ siê z ojcem. Bardzo za nim
têskni³y. Posz³am z nimi do budynku, gdzie mieszka, ale w zwi¹zku z
tym, ¿e nie chcia³am siê widzieæ z
nim ani z jego konkubin¹, bo ona nie
¿yczy sobie, abym ja tam przychodzi³a – dzieci posz³y same do jego
mieszkania. Ja by³am w pobli¿u i

czeka³am na nie. Gdy przyjecha³a
policja z opiek¹ spo³eczn¹ zabraæ
dzieci od razu interweniowa³am.
Prosi³am policjanta, aby zadzwoni³
do Poczernina i porozmawia³ z
siostr¹ zakonn¹, która potwierdzi,
¿e jestem na przepustce i po co przyjecha³am. Nikt mnie nie s³ucha³.
Dzieci zabrali od ojca. Ja tego nie
rozumiem. Przyjecha³am z dzieæmi,
ci¹gle siê nimi opiekowa³am, ¿eby
dawaæ takie oskar¿enia, ¿e same
dzieci puœci³am. W ¿yciu nie puœci³abym ich samych. Policjant mnie
si³¹ trzyma³, gdy zabierali mi dzieci.
Chcia³am z nimi jechaæ, to opieka
zakaza³a, pojecha³ m¹¿. M¹¿ powiedzia³, ¿e ja zostawi³am dzieci same.
Przecie¿ ja non stop jeŸdzi³am
wszêdzie z dzieæmi i z nimi by³am.
Musia³am przyjechaæ z dzieæmi, bo
tam w Poczerninie jest taki uk³ad, ¿e
matki same musz¹ zajmowaæ siê
swoimi dzieæmi. Nie mia³am z kim
ich zostawiæ. Gdy przyjecha³am tutaj, nagle za³ama³a siê pogoda. Gdy
wyje¿d¿a³am, nie by³o a¿ tak zimno.
One nie s¹ odporne na mróz, staliœmy na przystanku, zmarz³y, chcia³am, aby posz³y do ojca ogrzaæ siê,
napiæ siê gor¹cej herbaty – doda³a
Anna Czachor.
Siostra zakonna prowadz¹ca
Dom Samotnej Matki w Poczerninie
w rozmowie telefonicznej potwierdzi³a, ¿e Anna Czachor zameldowana jest w Domu Samotnej Matki, a
do Radowa Ma³ego pojecha³a w
celu za³atwienia spraw administracyjnych. Na ten czas otrzyma³a
przepustkê.
W Oœrodku Pomocy Spo³ecznej
w Radowie Ma³ym nie chciano wypowiadaæ siê w tej sprawie.
W Domu Dziecka w £obzie z
kolei wychowawczyni, która odbiera³a dzieci, poinformowa³a nas, ¿e
dzieci by³y ubrane w kurtki,
spodnie, szaliki itd.
Rzecznik prasowy KPP w
£obzie Anna Gembala przedstawi³a
sprawê z punktu widzenia policji.
- 1 grudnia o godz. 19.00 do policjanta z Radowa Ma³ego zadzwoni³a mieszkanka Dargomyœla, która
poinformowa³a, ¿e do jej domu
przysz³a pani z trójk¹ ma³ych dzieci. Nie by³y ¿adnymi kole¿ankami,
ta pani zna³a j¹ tylko z widzenia. W
zwi¹zku z tym, ¿e by³a niesprzyjaj¹ca pogoda, mróz i zimno, ta pani
postanowi³a zatrzymaæ matkê waz z
dzieæmi na noc. Od razu skonsultowa³a siê z policjantem, co zrobiæ, bo
nie jest w stanie d³u¿ej ich przetrzymywaæ. Policjant od razu mnie poinformowa³ o tym, jako osobê zaj-
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muj¹c¹ siê problematyk¹ nieletnich.
Wczeœniej ju¿, sprzed miesi¹ca
mia³am informacjê o niew³aœciwym
sprawowaniu opieki przez mamê.
Dzieci chodzi³y g³odne po wiosce.
W tej sprawie interweniowali
mieszkañcy Radowa Ma³ego.
Dzwonili do nas z informacjami, ¿e
dzieci s¹ g³odne i pozostawione samym sobie. Przypominaj¹c sobie tê
sytuacjê, skontaktowa³am siê z
pani¹ Bo¿en¹ Wielgus z PCPR-u,
która ju¿ wczeœniej zna³a tê rodzinê
i wiedzia³a, ¿e matka wraz z dzieæmi
na w³asn¹ proœbê umieszczona jest
w Domu Samotnej Matki w Poczerninie. Mieliœmy równie¿ informacjê, ¿e mama byæ mo¿e ucieknie z
tego oœrodka wraz z dzieæmi.
Wszystko uk³ada³o siê nam w logiczn¹ ca³oœæ. Min¹³ jakiœ czas i
nagle pojawia siê mama z trójk¹
dzieci. Po konsultacji z S¹dem Rodzinnym, z kuratorem, który ma pod
nadzorem Radowo Ma³e, stwierdziliœmy, ¿e rano bêdziemy w trybie
interwencyjnym zabieraæ dzieci.
Policjant na drugi dzieñ, razem z
pracownikiem opieki spo³ecznej,
dowiedzia³ siê, ¿e dzieci s¹ u ojca i
stamt¹d je zabrano. By³y zmarzniête i g³odne. Ojciec stwierdzi³, ¿e nie
jest w stanie zaopiekowaæ siê dzieæmi, albowiem ma obecnie trójkê
kolejnych. W trakcie zabierania
dzieci pojawi³a siê te¿ matka. Z
dzieæmi do Domu Dziecka pojecha³
ojciec. Jeszcze w Domu Dziecka
zastanawia³ siê, czy bêdzie w stanie
sprawowaæ nad nimi opiekê. Nie ma
jednak do tego warunków, a po zapewnieniu, ¿e zawsze bêdzie móg³
odwiedziæ dzieci, pozostawi³ je w
placówce. Baliœmy siê, ¿e matka
bêdzie chcia³a wróciæ do Maliñca,
tym bardziej, ¿e mieliœmy sygna³y o
tym, ¿e planuje ucieczkê z Poczernina. Dzieci i matka zamieszkiwali
w Maliñcu w gminie Radowo Ma³e,
a zameldowani by³y w Zwierzynku
w gminie Wêgorzyno. W Maliñcu
nie ma warunków do mieszkania.
Nie mo¿emy pozwoliæ na to, aby
nara¿aæ dzieci na niebezpieczeñstwo. Jedno z dzieci mia³o na sobie
zapinan¹ bluzê, a nie kurtkê, mia³o
te¿ cienkie spodnie, to nie jest ubiór
na takie mrozy, jakie by³y – powiedzia³a A. Gembala.
Dzisiaj, we wtorek, sêdzia ma
zdecydowaæ, czy dzieci oddaæ matce, by ta mog³a zabraæ je do Poczernina, czy pozostawiæ je w placówce
opiekuñczej w £obzie. ¯adne z rodziców nie ma odebranych praw
rodzicielskich i mog¹ swobodnie
spotykaæ siê z dzieæmi.
MM
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Burmistrzem
jednak KuŸmiñska
(WÊGORZYNO)
Gor¹ca koñcówka
kampanii wyborczej
drugiej tury w
Wêgorzynie
przynios³a
zwyciêstwo Monice
KuŸmiñskiej. To ona
zosta³a burmistrzem
i bêdzie zarz¹dzaæ
gmin¹ przez
nastêpne cztery lata.
Urzêduj¹ca
burmistrz
Gra¿yna Karpowicz wygra³a
pierwsz¹ turê pokonuj¹c Monikê KuŸmiñsk¹ 96. g³osami,
ale przegra³a w drugiej turze
93 g³osami. KuŸmiñska otrzyma³a 1421 g³osów poparcia, a
Karpowicz 1328.
Komitet wyborczy KuŸmiñskiej lepiej przepracowa³ dwutygodniowy czas
kampanii wyborczej i odrobi³ straty z nawi¹zk¹. Kampania
rozgrza³a tak¿e samych wêgorzynian, którzy pobili frekwencjê z
pierwszej tury i jako nieliczni w
kraju nie odpuœcili wyborów. Frekwencja w pierwszej turze wynosi³a 45,43 proc., w drugiej by³a
wy¿sza o 1,80 proc. i wynios³a
47,23. Do wyborów w pierwszej
turze posz³o 2662 wyborców, w
drugiej – 2779, czyli o 117 mieszkañców gminy wiêcej.
Obie kandydatki zyska³y dodatkowe g³osy; Gra¿yna Karpowicz
zwiêkszy³a swój stan posiadania z
pierwszej tury o 152 g³osy (z 1176 w
I turze na 1328 w drugiej), ale Monika KuŸmiñska nie tylko odrobi³a
stratê z pierwszej tury, ale zdoby³a
ponad dwa razy wiêcej g³osów, ni¿
Karpowicz, bo a¿ 341 (z 1080 w I
turze do 1421 w drugiej). To da³o jej
przewagê 93 g³osów.
W gminie by³y cztery obwody
g³osowania; dwa w Wêgorzynie (w
szkole podstawowej i gimnazjum)
oraz w Sielsku i Runowie Pomorskim.
W gimnazjum g³osowali mieszkañcy miasta. Tutaj wygra³a Monika KuŸmiñska, zdobywaj¹c 671
g³osów (53,04%), a Gra¿yna Karpowicz – 594 g³osy (46,96%).
W szkole podstawowej w Wêgorzynie g³osowali mieszkañcy
wiosek po³o¿onych we wschod-

niej i pó³nocnej czêœci gminy:
BrzeŸniaka, BrzeŸnicy, Przytoni,
Rogówka, Sulic, Goœcis³awia,
Wiewiecka, Ginawy i £obzowa. W
tym obwodzie równie¿ wygra³a
Monika KuŸmiñska, zdobywaj¹c
211 g³osów (63,17%), a Gra¿yna
Karpowicz – 123 g³osy (36,83%).
Wyborcy tych obwodów zdecydowali o przewadze Moniki KuŸmiñskiej.
Jednak na jej zwyciêstwo mia³y
równie¿ wp³yw lepsze wyniki uzyskane w pozosta³ych dwóch obwodach, w których do tej pory zdecydowanie wygrywa³a Gra¿yna Karpowicz.
Obwód wyborczy nr 3 mieœci³
siê w Punkcie Przedszkolnym w
Sielsku. Tutaj g³osowali mieszkañcy wsi: Mieszewa, Mielna, Zwierzynka i Sielska. Gra¿yna Karpowicz wygra³a tutaj uzyskuj¹c 190
g³osów (55,39%), a Monika KuŸ-

miñska – 153 g³osy (44,61%).
KuŸmiñska zmniejszy³a dystans w drugiej turze do Gra¿yny Karpowicz, w stosunku do
pierwszej tury, o 1,60 proc.
g³osów.
Ostatni obwód znajdowa³
siê w Szkole Podstawowej w
Runowie Pomorskim, gdzie
g³osowali mieszkañcy Kraœnika, Lesiêcina, K¹kolewic,
Gardna, Runowa Pomorskiego, Po³chowa, Runowa, Cieszyna, Chwarstna, Trzebawia,
Winnik, Sarnikierza, Podlipiec, D³uska, Starego Wêgorzynka, Nowego Wêgorzynka
i Ma³ego Wêgorzynka.
Urzêduj¹ca burmistrz wygra³a tutaj uzyskuj¹c 421 g³osów (52,17%), a KuŸmiñska –
386 g³osów (47,83%). Tutaj
KuŸmiñska zmniejszy³a dystans do burmistrz prawie o 6
procent, w porównaniu z
pierwsz¹ tur¹.
Tyle statystyki wyborczej.
Na szerszy komentarz bêdzie
jeszcze czas, ale kilka s³ów
trzeba powiedzieæ; przeciwnicy
KuŸmiñskiej prowadzili brudn¹
kampaniê wyborcz¹, kolportuj¹c
na jej temat ró¿ne insynuacje i
k³amstwa. Mimo tego wiêkszoœæ,
która j¹ popar³a, dostrzeg³a w niej
lepsz¹ kandydatkê do zarz¹dzania
gmin¹. KuŸmiñska uzyska³a niewielk¹ przewagê, bo g³osuj¹cy podzielili siê prawie na pó³ w swoich
sympatiach. Ta niewielka przewaga powinna dopingowaæ now¹ burmistrz do pokazania nowej jakoœci
w zarz¹dzaniu gmin¹ i wyraŸnego
odró¿nienia siê od poprzedniczki.
Tylko dobrym zarz¹dzaniem mo¿e
przekonaæ do siebie tych wyborców, którzy g³osowali na Gra¿ynê
Karpowicz lub nie poszli na wybory. Pamiêtaj¹c o tym, ma szansê zatrzymaæ wahad³o wyborcze i uniemo¿liwiæ powrót konkurentki do
w³adzy po czterech latach, tak jak
to dzia³o siê do tej pory.
KAR

Komitet Wyborczy Wyborców
„Profesjonalna Gmina”
w osobach Marcina i Piotra Æwik³ów
serdecznie dziêkuje wyborcom
za oddane g³osy i postara siê
nie zawieœæ ich zaufania.
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Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³ Kazimierz Chojnacki

Ju¿ siê wybrali
(£OBEZ). Przy wyborze
przewodnicz¹cego i
przewodnicz¹cego rady
nie by³o ¿adnych
niespodzianek. By³ on
zgodny z tym, co
napisaliœmy ju¿ w
poprzednim wydaniu.
Przewodnicz¹cym Rady
Miejskiej w £obzie zosta³
Kazimierz Chojnacki,
jego zastêpc¹ - Piotr
Æwik³a.
Inauguracyjna Sesja Rady Miejskiej rozpoczynaj¹ca VI kadencjê
Rady Miejskiej 2010-2014 r. w
£obzie mia³a miejsce 1 grudnia.
I sesjê Rady Miejskiej VI kadencji przypadaj¹cej na lata 2010-2014
rozpoczê³a przewodnicz¹ca Rady
Miejskiej poprzedniej kadencji El¿bieta Kobia³ka, przekazuj¹c prowadzenie jej najstarszemu wiekiem
radnemu – Henrykowi Stankiewiczowi.
Przewodnicz¹ca Gminnej Komisji Wyborczej Halina Bobko wrêczy³a radnym zaœwiadczenie o wyborze na radnego, po czym radni
z³o¿yli œlubowanie, powtarzaj¹c
s³owa:
„Wierny Konstytucji i prawu
Rzeczypospolitej Polskiej,
œlubujê uroczyœcie obowi¹zki
radnego sprawowaæ godnie,
rzetelnie i uczciwie, maj¹c na
wzglêdzie dobro mojej gminy i jej
mieszkañców”.
Nastêpnie ka¿dy z radnych indywidualnie sk³ada³ przyrzeczenie.
Po ukonstytuowaniu siê nowej
rady, przyst¹piono do wyboru przewodnicz¹cego.
Radna Krystyna Bogucka zg³osi³a kandydaturê Piotra Æwik³y, podaj¹c argumentacjê: jest to cz³owiek
o ciep³ym s³owie, kole¿eñski, da³ siê
poznaæ przez cztery lata pracy, kandydowa³ na burmistrza i na radnego
uzyskuj¹c pierwsze miejsce po Ryszardzie Soli. Dlatego moja argumentacja jest taka, a nie inna. Nie
interesuj¹ mnie ¿adne uk³adanki.
Prezydium rady to jest duet. Taki
duet, który zatrzêsie rad¹. Zobaczcie pañstwo, jak wygl¹da duet pracy
burmistrza i zastêpcy. Dziêki temu
mogliœmy uzyskaæ coœ w tym mieœcie. Jeszcze raz proszê i apelujê o
rozs¹dek w radzie, a nie ¿adne uk³adanki, ¿adne prawybory, ¿adne inne
rzeczy nie powinny uk³adaæ ten
duet. A tak¹ drug¹ osob¹ powinien

byæ ktoœ, kto ma czas do pracy, dyspozycyjnoœæ w ka¿dej chwili, ¿eby
mo¿na by³o zadzwoniæ do cz³owieka, poradziæ siê, usi¹œæ itd. Jest tyle
wiele spraw nierozwi¹zanych, które
trzeba wspólnymi si³ami rozwi¹zaæ.
Wiemy jak to siê mia³o ostatnimi
czasy, podczas wyborów, a póŸniej
by³y tylko niesmaczne rzeczy - powiedzia³a.
Piotr Æwik³a nie wyrazi³ jednak
zgody.
Drug¹ kandydaturê – Kazimierza Chojnackiego zg³osi³ radny Zbigniew Pude³ko.
– Znamy go od kilku kadencji.
Da³ siê poznaæ jako dobry, aktywny
samorz¹dowiec. Przez dwie kadencje by³ wiceprzewodnicz¹cym rady
w Radowie Ma³ym, gdzie mieszka³.
Zna tê pracê i myœlê, ¿e dla gminy i
jej mieszkañców bêdzie dobrym
przewodnicz¹cym – powiedzia³.
Radna Wies³awa Romejko z kolei zg³osi³a kandydaturê Bogdana
Góreckiego.
– Wszyscy pañstwo znacie
jego pracê. Wszyscy ludzie, którzy
mieszkaj¹ w naszej gminie wiedz¹,
¿e jest to cz³owiek operatywny,
otwarty, dzia³aj¹cy na rzecz innych,
a nie tylko swoim. W zwi¹zku z tym
bardzo proszê o rozwa¿enie tej propozycji i zag³osowanie zgodnie z
w³asnym sumieniem – powiedzia³a.
Nastêpnie radni wybrali komisjê
skrutacyjn¹ w sk³adzie: Tadeusz

Sikora, Antoni Ku¿el i Marek Rokosz. Radni ci byli odpowiedzialni
za prawid³owy przebieg g³osowania.
Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³ Kazimierz Chojnacki.
Wsumie g³osowa³o 13 radnych, oddano 12 wa¿nych g³osów, jeden g³os
niewa¿ny. Kazimierz Chojnacki
otrzyma³ 7 g³osów, Bogdan Górecki
– 5 g³osów.
Tym samym radny senior Henryk Stankiewicz przekaza³ Kazimierzowi Chojnackiemu insygnia
w³adzy i prowadzenie dalszej czêœci
sesji Rady Miejskiej. Gratuluj¹c,
¿yczy³ udanej wspó³pracy z rad¹,
burmistrzami i z ca³ym urzêdem.
– Jestem bardzo wzruszony
wyborem na bardzo wa¿ne dla naszej spo³ecznoœci stanowisko. Ze
swojej strony obiecujê pañstwu, ¿e
bêdê stara³ siê godnie pe³niæ tê funkcjê w ten sposób, by ³¹czyæ wszystkich w jednym, wspólnym celu. Tym
celem jest dobro naszej gminy i naszych mieszkañców – powiedzia³.
Kolejnym punktem uroczystej
sesji by³o przyjêcie zaœwiadczenie o
wyborze i œlubowanie burmistrza
£obza.
Przewodnicz¹ca komisji Halina
Bobko wrêczy³a Ryszardowi Soli
zaœwiadczania o wyborze na burmistrza £obza. Burmistrz z³o¿y³ wobec rady œlubowanie w s³owach „
Obejmuj¹c urz¹d burmistrza £obza,

uroczyœcie œlubujê, ¿e dochowam
wiernoœci prawu, a powierzony mi
urz¹d sprawowaæ bêdê tylko dla
dobra publicznego i pomyœlnoœci
mieszkañców gminy. Tak mi dopomó¿ Bóg.”
– Bior¹c udzia³ w dzisiejszej
sesji, przygl¹da³em siê obradom i
wraca³em pamiêci¹ sprzed okresu
czterech lat, wtedy przeszed³em
swoje pierwsze œlubowanie, sk³ada³em przysiêgê, jak pañstwo radni, wybrani podczas wyborów samorz¹dowych w 2006 r. I dzisiaj
przygl¹da³em siê temu z du¿¹ satysfakcj¹ i du¿ym wewnêtrznym
spokojem. Chcia³bym z tego miejsca jeszcze raz serdecznie podziêkowaæ wszystkim mieszkañcom
naszej gminy, którzy zdecydowali
siê na to, abym pe³ni³ funkcjê burmistrza przez nastêpna kadencjê.
Rozumiem, doceniam i szanujê
tych, wszystkich, którzy oddawali
swoje g³osy na moich szanownych
kontrkandydatów. Dla mnie bêdzie
to sygna³, ¿e trzeba nadal uczciwie
pracowaæ, aby zyskaæ zaufanie
równie¿ tych mieszkañców.
Chcia³bym przede wszystkim podziêkowaæ mojej ¿onie, która jest
tu obecna, za to, ¿e wspiera³a mnie,
pomaga³a i przejmowa³a na siebie
szereg trudów zwi¹zanych z prowadzeniem domu, opiek¹ nad
dzieæmi i naszym wspólnym gospodarstwem. Chcia³bym podziêko-
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waæ wszystkim pracownikom urzêdu miejskiego i wszystkim jednostkom oko³ogminnym, bo to jest ich
zas³uga. Oczywiœcie odrêbne podziêkowania kierujê na rêce mojego zastêpcy, który ze mn¹ wytrzyma³, a ja z nim i wzajemnie siê
wspieraliœmy i bêdziemy wspieraæ
siê nadal. Chcia³bym te¿ serdecznie podziêkowaæ El¿biecie Kobia³ce za dobr¹, konstruktywn¹, czasami trudn¹ funkcjê przewodnicz¹cego, gdzie niejednokrotnie spieraliœmy siê, dyskutowaliœmy, ale mieliœmy jeden cel – dobro gminy.
Chcia³bym podziêkowaæ tym radnym, których dzisiaj z nami nie ma,
a którzy pe³nili tê wa¿n¹ funkcjê
przez minione cztery lata. Chcia³bym ¿yczyæ nowo wybranemu
przewodnicz¹cemu, aby by³ dobrym przewodnicz¹cym, aby czuwa³ nad prac¹ rady, przebiegiem
sesji, aby by³ dla mnie dobrym partnerem i przekaŸnikiem informacji
pomiêdzy rad¹, urzêdem, a burmistrzem. Chcia³bym pogratulowaæ
nowo wybranym radnym, podwójne gratulacje dla tych, którzy s¹
drug¹ i trzeci¹ kadencjê. ¯yczê
pañstwu, aby wasza praca w sposób
wydatny przyczyni³a siê do zrównowa¿onego rozwoju naszej gminy. Po to tutaj zebraliœmy siê, aby o
tym dobrym, zrównowa¿onym rozwoju naszej gminy dyskutowaæ i
wypracowywaæ takie stanowiska w
postaci uchwa³, aby by³y wspólne z
interesem naszych mieszkañców.
¯yczê wszystkim obecnym goœciom i so³tysom, abyœmy nadal
zgodnie i konstruktywnie pracowali – powiedzia³ burmistrz £obza
Ryszard Sola.
Po zaprzysiê¿eniu burmistrza nast¹pi³ wybór wiceprzewodnicz¹cego
rady
miejskiej.
Radny Janusz Skrobiñski,
zg³aszaj¹c kandydata powiedzia³:
– W radzie zasiada wielu ludzi, którzy mogliby piastowaæ stanowisko przewodnicz¹cego jak równie¿ wiceprzewodnicz¹cego. Rozumiem radê w ten sposób, ¿e
musimy dokonywaæ wyborów. Mam nadziejê, ¿e
przede wszystkim wybory
nas nie poró¿ni¹, takie jest moje
osobiste oczekiwanie. Chcia³bym
niejako powi¹zaæ ogieñ i wodê.
Kazimierz Chojnacki ma olbrzymie
doœwiadczenie, albowiem kilka
razy zasiada³ w radzie, w Sejmiku,
samorz¹d zna od kilkunastu lat, tak
samo jak pan Bogdan Górecki jest
odpowiedni¹ osob¹ na odpowiednim miejscu. Uwa¿am, ¿e wœród nas
jest osoba, która ju¿ by³a proszona
o to, aby kandydowaæ, jednak bêdê
ponawia³ o to, by kandydowa³. Jest
to Piotr Æwik³a, który by³ ju¿ w ra-

SAMORZ¥D
dzie, który zna doskonale nie tylko
problemy gminy, ale i powiatu, poniewa¿ by³ zastêpc¹ dyrektora PUP
w £obzie a teraz w Drawsku Pomorskim. Jest m³odym, obiecuj¹cym
cz³owiekiem, mo¿e byæ tak¹ wod¹
na ogieñ, dlatego zg³aszam tê kandydaturê na wiceprzewodnicz¹cego
- powiedzia³.
Zapytany o zgodê radny Piotr
Æwik³a wyrazi³ chêæ kandydowania
do pe³nienia tej funkcji. Wyjaœni³
przy okazji, ¿e nie zgodzi³ siê na
kandydowanie na funkcjê przewodnicz¹cego tylko i wy³¹cznie dlatego,
¿e ma problemy zwi¹zane z dojazdem. Jak powiedzia³, pracuje w
Drawsku i s¹ taki sytuacje, ¿e mo¿e
go po prostu nie byæ.
- Zawsze bêdê g³osowa³ za tym,
co jest dobre i zasadne, nie patrz¹c
na to, czy jest to inicjatywa burmistrza czy kogoœ innego. Bêdê przeciwny tym rzeczom, które s¹ niezgodne z dobrem spo³ecznoœci lokalnej. Zgodny bêdê z tym, co jest
wa¿ne dla nas i przede wszystkim
dobre dla naszych mieszkañców –
powiedzia³.
Innych kandydatur nie by³o.
Za Piotrem Æwik³¹ by³o 11 g³osów, przeciw - dwa g³osy, jeden g³os
by³ niewa¿ny. Tym samym bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów wiceprzewodnicz¹cym Rady Miejskiej
zosta³ Piotr Æwik³a.
Po wyborze Piotr Æwik³¹ zasiad³
przy stole prezydialnym.
– Dziêkuje za wybór, obiecujê
pracowaæ dla dobra gminy i mieszkañców i na pewno bêdê ze swojej
strony robiæ wszystko, aby nasza
gmina dobrze funkcjonowa³a. Bêdê

stara³ siê wspó³pracowaæ ze wszystkimi i dla dobra nas wszystkich –
doda³ ju¿ jako wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miejskiej.
Po tych wyborach nast¹pi³y wybory do komisji sta³ych oraz ich
przewodnicz¹cych. Przewodnicz¹c¹ komisji bud¿etowej – zosta³a
radna Krystyna Bogucka, komisji
terenów wiejskich – Marek Rokosz,
komisji spraw spo³ecznych – Zbigniew Pude³ko, natomiast komisji
rewizyjnej – Marcin Æwik³a.

Wybory nast¹pi³y ju¿ jawnie. W
gminie £obez ka¿dy radny ma obowi¹zek pracy w przynajmniej
dwóch sta³ych komisjach. Z tego te¿
powodu przed sesj¹ radni zadeklarowali przynale¿noœæ do poszczególnych komisji.
Komisja bud¿etowa: Krystyna
Bogucka, Bogdan Górecki, Wies³awa Romejko, Piotr Æwik³a, Tadeusz
Sikora, Janusz Skrobiñski, Antoni
Ku¿el, Henryk Stankiewicz i Lech
Urbañski.
Komisja terenów wiejskich:
Marek Rokosz, Zbigniew Pude³ko,
Kazimierz Chojnacki, Bogdan
Górecki, Wies³awa Romejko,
Piotr Æwik³a, Maria Pokomeda, Ku¿el Antoni,
Lech
Urbañski.
Komisja spraw spo³ecznych: Zbigniew Pude³ko,
Kazimierz Chojnacki, W³adys³aw Tabaka, Maria Pokomeda, Janusz Skrobiñski, Tadeusz Sikora, Marek Rokosz,
Marcin Æwik³a.
Komisja rewizyjna: Marcin Æwik³a, W³adys³aw Tabaka, Henryk Stankiewicz, Lech
Urbañski, Krystyna Bogucka.
O ile wybory poszczególnych przewodnicz¹cych komisji nie
by³y zbyt zaskakuj¹ce, a raczej
przewidywalne, chocia¿by z tego
wzglêdu, ¿e funkcje te powierzono
radnym, którzy pracowali ju¿ w tych
komisjach w poprzedniej kadencji,
o tyle wybór przewodnicz¹cego
komisji rewizyjnej by³ niespodziank¹. Komisja rewizyjna jest
jedn¹ z najwa¿niejszych komisji,
stoi bowiem na stra¿y prawid³owego funkcjonowania urzêdu. Tutaj
zg³oszono dwie kandydatury – grupa Bogdana Góreckiego – Henryka
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Stankiewicza, argumentuj¹c to faktem, i¿ jest radnym doœwiadczonym
i wie doskonale na czym ta praca
polega. Zwolennicy Piotra Æwik³y
wystawili kandydaturê Marcina
Æwik³y. Zg³osi³ j¹ Tadeusz Sikora,
argumentuj¹c tym, ¿e jest nauczycielem dyplomowanym, ³ni funkcjê
prezesa uczniowskiego klubu sportowego, miêdzyszkolnego klubu
sportowego, dwa lata pracuje w
powiatowej radzie sportu. By³ sekretarzem w zarz¹dzie klubu sportowego Œwiatowid-£obez.
Innego zdania by³ radny Antoni
Ku¿el.
– Mam proœbê do radnych. Henryk Stankiewicz jest cz³owiekiem
odpowiednim na to stanowisko. Pan
Æwik³a przed chwil¹ sam powiedzia³, ¿e on jak coœ, to szuka ksiêgowego, a teraz wybierzemy go do
komisji rewizyjnej na przewodnicz¹cego? Róbcie, jak chcecie, ja
dziêkujê - powiedzia³.
Za tym, aby H. Stankiewicz by³
przewodnicz¹cym g³osowali: Henryk Stankiewicz, W³adys³aw Tabaka, Antoni Ku¿el, Lech Urbañski,
Krystyna Bogucka, Bogdan Górecki, Wies³awa Romejko.
Za kandydatur¹ Marcina Æwik³y
z kolei wszyscy nauczyciele w radzie: Marek Rokosz, Tadeusz Sikora, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Kazimierz Chojnacki, Marcin Æwik³a oraz: Janusz Skrobiñski, Maria
Pokomeda, Piotr Æwik³a, Zbigniew
Pude³ko. M. Æwik³a wygra³ z Henrykiem Stankiewiczem jednym g³osem.
- Chcia³bym podziêkowaæ za
zaufanie na kredyt. Bardzo szybko
siê uczê i myœlê, ¿e nie zawiodê
pañstwa – powiedzia³ przewodnicz¹cy komisji rewizyjnej Marcin
Æwik³a.
MM
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OG£OSZENIE - INFORMACJE

Dyrektor Gimnazjum im. Or³a Bia³ego w Wêgorzynie,
ul. Koœciuszki 29, 73-155 Wêgorzyno i Dyrektor Przedszkola
Publicznego w Wêgorzynie ul. Koœciuszki 9, 73-155 Wêgorzyno

og³asza nabór na wolne stanowisko
g³ównego ksiêgowego.
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W Resku jesienny
bal dla dzieci

Zatrudnienie dla 1 osoby na podstawie dwóch odrêbnych umów
o pracê w wymiarze:
3/4 etatu w Gimnazjum w Wêgorzynie
1/4 etatu w Przedszkolu Publicznym w Wêgorzynie
Podstawa prawna: ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz¹dowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).
I. Zakres zadañ wykonywanych na stanowisku:
1. Prowadzenie ksiêgowoœci Gimnazjum w Wêgorzynie i Przedszkola Publicznego w Wêgorzynie,
2. Wykonywanie niezbêdnych operacji ksiêgowych zwi¹zanych z gospodark¹ finansow¹ jednostki,
3. Wykonanie dyspozycji œrodkami pieniê¿nymi,
4. Dekretacja i ksiêgowanie dokumentów ksiêgowych,
5. Rozliczenia z Urzêdem Skarbowym w zakresie podatku dochodowego od
osób fizycznych zatrudnionych na umowê o pracê, na umowê zlecenie,
6. Sporz¹dzanie deklaracji podatkowej PIT-4,
7. Prowadzenie rachunkowoœci jednostki,
8. Dokonywanie wstêpnej kontroli zgodnoœci operacji gospodarczych i
finansowych z planem finansowym,
9.Dokonywanie wstêpnej kontroli kompletnoœci i rzetelnoœci dokumentów
dotycz¹cych operacji gospodarczych i finansowych.
II. Wymagania niezbêdne:
1.Ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wy¿sze studia
zawodowe, uzupe³niaj¹ce ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letni¹ praktykê w ksiêgowoœci,
2. Bardzo dobra znajomoœæ obs³ugi komputera w tym programów Excel,
Word i internetu,
3. Znajomoœæ ustawy: o rachunkowoœci, finansach publicznych,
4. Pe³na zdolnoœæ do czynnoœci prawnych oraz korzystania w pe³ni z praw
publicznych,
5. Obywatelstwo polskie,
6. Osoba nie skazana prawomocnie: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi
gospodarczemu, przeciwko dzia³alnoœci instytucji pañstwowych oraz samorz¹du terytorialnego, przeciwko wiarygodnoœci dokumentów lub za przestêpstwa
karne skarbowe,
7. Niekaralnoœæ za przestêpstwa pope³nione umyœlnie,
8. Dobry stan zdrowia.
III. Wymagania dodatkowe:
1. Obowi¹zkowoœæ,
2. Rzetelnoœæ,
3. Dyspozycyjnoœæ i solidnoœæ,
4. Umiejêtnoœæ pracy w zespole.
IV. Wymagane dokumenty i oœwiadczenia:
1. Podanie o przyjêcie na stanowisko g³.ksiêgowego zawieraj¹ce zgodê na
przetwarzanie danych osobowych,
2. Kwestionariusz osobowy z fotografi¹,
3. ¯yciorys (CV),
4. Kopie dyplomów (uwierzytelnionych) oraz innych dokumentów potwierdzaj¹cych wykszta³cenie i kwalifikacje,
5. Kopie œwiadectw pracy dotychczasowych miejsc pracy (uwierzytelnione),
6. Oœwiadczenie kandydata o niekaralnoœci za przestêpstwo pope³nione
umyœlnie,
7. Aktualne zaœwiadczenie lekarskie o stanie zdrowia.
Oferty wraz z wymaganymi dokumentami nale¿y sk³adaæ osobiœcie lub
przes³aæ listownie w terminie do 16.12.2010 r. do godz. 1500 do sekretariatu
szko³y (liczy siê termin wp³ywu dokumentów do szko³y) w zamkniêtych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko g³ównej ksiêgowej”. Adres sk³adania
dokumentów: Gimnazjum im. Or³a Bia³ego w Wêgorzynie, ul. Koœciuszki 29,
73-155 Wêgorzyno.
Inne informacje:
Postêpowanie konkursowe przeprowadzi komisja konkursowa. Konkurs
zostanie przeprowadzony dnia 17.12.2010 r. w Gimnazjum w Wêgorzynie o
godz. 1130 w gabinecie dyrektora. Przy naborze przewiduje siê indywidualn¹
rozmowê z kandydatem. Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ pod numerem telefonu (91) 39 71 808.

Centrum Kultury w Resku zaprosi³o najm³odszych mieszkañców miasta oraz dzieci ze œwietlic
wiejskich na ,,Jesienny bal dla
dzieci”, który odby³ siê w pi¹tkowe popo³udnie 26 listopada br.
Dzieciom, które bardzo licznie
przyby³y na bal, zapewniono fantastyczn¹ zabawê oraz moc niesamowitych prze¿yæ.
W programie imprezy znalaz³y
siê liczne atrakcje: zabawa z wodzirejem, wybory Królowej i Króla
Balu, konkurs na najciekawszy strój
balowy, zabawy i konkursy na weso³o oraz s³odki poczêstunek.
Jury jednog³oœnie na Króla Balu
wybra³o Micha³a Wasilewskiego,
natomiast Królow¹ Balu zosta³a

Oliwia Gradowska. W konkursie na
najciekawszy kostium balowy w
kategorii dziewcz¹t przyznano
atrakcyjne nagrody dla Lucji Foti
„Anio³ek” - I miejsce, Patrycji Kubiak „Kotek” - II miejsce i Pauliny
Babij „Pani Jesieñ” - III miejsce.
Wyró¿nienia otrzyma³y Klaudia
Gucwa, Estella Nowak i Wiktoria
Szyd³owska.
W kategorii ch³opców nagrodê
za oryginalne przebranie odebrali
Krzysztof Szczêsny „Kogucik” - I
miejsce, Wiktor Kijak „Zorro” - II
miejsce i Sergiusz Walentynowicz
„Kowboj” III miejsce. Wyró¿nienia przyznano dla Kuby Banaszaka, Jakuba Perzanowskiego, Mateusza Romaszko i Jakuba Bojanowicza.
(o)

Zapraszamy kibiców

Dwa turnieje siatkówki
O Puchar Burmistrza
Miko³ajkowy Turniej Pi³ki Siatkowej Mê¿czyzn o Puchar Burmistrza
£obza odbêdzie siê 11 grudnia od godz. 9.00 w Hali Widowiskowo-Sportowej w £obzie. Udzia³ potwierdzi³o 11 zespo³ów z województwa zachodniopomorskiego
Miko³ajki z „Olimpem”
Serdecznie zapraszamy na Otwarte Mistrzostwa w Pi³ce Siatkowej
Szkó³ Podstawowych ch³opców i dziewczynek. Turniej odbêdzie siê w poniedzia³ek, 13 grudnia, od godz. 15.00 w hali sportowej w £obzie. Dla
uczestników atrakcyjne upominki od Œw. Miko³aja.
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OG£OSZENIA DROBNE

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

US£UGI

MIESZKANIA
Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Sprzedam sklep budowlany w Wêgorzynie w centrum miasta. Sklep z
magazynami o pow. 426 mkw.,
dzia³ka 1111 mkw. Tel. 504 162 768

Wesele z klas¹ to tylko z zespo³em
muzycznym KONTENT. Rabat na
2011r. Zadzwoñ 604 221 339.

T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.

Zwierzynek k/Dobrej - samodzielna
po³owa domu 60 mkw., 3 pok., kuchnia, ³azienka, dzia³ka 1000 mkw.,
wymagany remont 58.000 z³. Tel.
502 103 432
Mieszewo ziemiê roln¹ 4.20 ha w IV
kl za 12.000 z³ i 1.20 ha przy drodze
z mo¿liwoœci¹ zabudowy za 18.000
z³. Tel. 660 206 833
Tucze. Dzia³ka pod zabudowê jednorodzinn¹, pow. 2700 m2, Media w
drodze. 1000 mb od jeziora Woœwin. Cena 67 000 z³. tel. 600 265
547.

Powiat gryficki
Profesjonalna pomoc w porz¹dkach domowych. Kontakt 517 217
326
Videofilmowanie, fotografia. Tel.
505 747 377

Region

GARA¯E, WIATY BLASZANE,
MONTA¯ - DOWÓZ GRATIS.
TEL. 598 334 536, 605 286
058, 661 953 331. PRODUCENT GO-STAL PRZECHLEWO. U nas najtaniej.
Dywanopranie. Tel. 604 373 143

WÊGIEL BRUNATNY Z BOGATYNI - KÊSY I ORZECH. Mo¿liwy
transport. Nowy sk³ad opa³u Resko
ul. Browarna. Tel. 792 800 843.
Elektr. maszynê do robienia trzonków sprzedam Tel. 505 721 688
Kredens pokojowy, stary z Niemiec
sprzedam. Tel. 505 721 688
Pstr¹g, karp, ¿ywy i wêdzony. Smak
wyborny. Lesiêcin Tel. 503 177 347
Otwarto sklep prozdrowotny
TOTU GAMA w £obzie, ul. Przedmiejska 11. Oferujemy artyku³y
prozdrowotne, us³ugi œwiecenia i
konchowania uszu. Tel. 91
3974273.

Radowo Ma³e. Nieruchomoœæ rolna
niezabudowana o ³¹cznej pow.
4,8769 ha, w tym 1,0969 ha z mo¿liwoœci¹ zabudowy jednrodzinnej
(1000 mb od j. G³êbokiego),1,9300
ha ³¹ki, 1,850 ha orna kl. IV. Dop³aty,
KRUS.Cena za ca³oœæ: 65 000 z³.tel.
600 265 57

Us³ugi foto video, tel. 502 743 646.

Powiat œwidwiñski

Zagin¹³ ma³y piesek shih-tzu, wabi
siê Fox, koloru bia³o-be¿owego.
Ktokolwiek widzia³ albo wie, gdzie
on jest, proszê o kontakt. Tel. 781
090 472. Dla znalazcy nagroda !

Sprzedam dom wolno stoj¹cy w
£obzie 82 mkw., dzia³ka 342 mkw.
Dom do remontu. Cena do negocjacji. Tel. 91 397 4530, 607 444 135.

Rzuæ palenie – wystarczy 1 zabieg:
nerwice, depresje, alergie, nadwaga. Gabinet Œwidwin, tel. 880 400
739.

Kupiê antyki, militaria, ró¿ne starocie. Tel. 501 126 109

£obez okolice. Na wsi segment
domu do remontu 70 mkw., 3 pokoje, kuchnia, ogródek, 42 tys. z³. Tel.
660 206 833.
Wieœ Zwierzynek k. Dobrej. Samodzielna po³owa domu 65 mkw., 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, dzia³ka
1100 mkw.. 57 tys. z³. Tel. 501 307
666.

Wideofilmowanie. Tel. 605 732
267.

GARA¯E BLASZANE OCYNKOWANE – PRODUCENT. Tel.
059 8334312, 798 710 329, 698
230 205. F.T. Wróbel Przechlewo. www.blaszanygaraz.pl

ROLNICTWO
Powiat ³obeski

£obez ul. Bema 27. Lokal handlowy
o pow. 72 mkw. w budynku wolnostoj¹cym. Udzia³ w 1/2 w dzia³ce
630 mkw. Standard podstawowy.
Cena 100 000 z³. Tel. 600 265 547.

Sadzonki orzech w³oski 3 letnie
sprzedam 10 szt. Tel.505 721 688

Powiat œwidwiñski

Sprzedam tuczniki tel. 504 209 551,
91 395 1994

Sprzedam budynki du¿e na trasie
Po³czyn - Œwidwin na dzia³ce 0,82
ha. Tel. 604 594 711.

Powiat drawski
Z³ocieniec ul. Sikorskiego 1a, lokal
o pow. 60m2, parter nowej kamienicy w œcis³ym centrum do wynajêcia
od lutego. Cena do uzgodnienia,
kontakt: 509588042

PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

INNE

Powiat ³obeski

¯elmowo - wieœ w gm. Radowo segment domu 3 pok. kuchnia, 65 mkw.
kawa³ek dzia³ki, mo¿na zamieszkaæ, 41.000z³. Tel. 501 307 666

Str
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Region

T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.

DRUKARNIA w £obzie
poleca us³ugi
poligraficzne
wizytówki, plakaty,
samokopie
Ul. S³owackiego 6,
tel. 913973730

Sprzedam mieszkanie w £obzie 3pokojowe, na I piêtrze, 62 mkw.,
tanie w utrzymaniu, okna pcv,
ogrzewanie gazowe. Tel. po godz.
17-tej 665 169 070.
Sprzedam mieszkanie w Radowie
Ma³ym, 2 pok., parter. Tel. 91 397
8730.
Resko, sprzedam mieszkanie 93
mkw., dzia³ka 2200 mkw. 3 pokoje,
145 000 z³, 888 169 572.

Powiat drawski

Poszukujê mieszkania do wynajêcia w Drawsku Pomorskim lub okolicach, Tel. 605036564

MOTORYZACJA
Toyota Picnic, rok prod. 99, 2.0,
benzyna + gaz. Tel. 501 894 828.
£obez. Sprzedam opony 13 zimowe
z felgami. Tel. 669 673 939.
Sprzedam CITROEN C5 rok prod.
2001, Diesel, stan idealny. Cena
14.300 z³. Tel. 607 578 874
Kupiê stare motocykle, motorowery,
rowery, samochody. Tel. 501 126
109

NAUKA
Powiat drawski
Z³ocieniec. Korepetycje jêzyk polski, angielski. Przygotowanie do
matury. Tanio. Tel. 663 563 778

Powiat gryficki
Korepetycje z fizyki, przygotowanie
do matury w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Tel. 91 384
3325

Daj¹c og³oszenie
do TTygodnika
ygodnika £obeskiego
uka¿e siê ono w tej samej cenie tak¿e
w trzech innych gazetach:
Tygodniku Pojezierza Drawskiego
Gazecie Gryfickiej
i Wieœciach Œwidwiñskich
To niedrogo - sprawdŸ.
£obez, ul. S£owackiego 6

Str
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SPORT

TKKF B£YSKAWICA i WÊDRÓWKA PIESZA

TURYSTYCZNE
BARWY JESIENI

tygodnik ³obeski 7.12.2010 r.

Ruszy³a Doberska
Amatorska Liga
Pi³karska (DALP)
10 dru¿yn i prawie 100 uczestników rozpoczê³o zmagania w sobotê, 4
grudnia 2010 roku, w hali sportowej w Dobrej, w ramach VII edycji
Doberskiej Amatorskiej Ligi Pi³karskiej (DALP) w halowej pi³ce no¿nej.

Zewsz¹d s³uchaæ by³o – nadchodzi zima; zima tu¿, tu¿. A My chcieliœmy, nim Œwiat pokryje biel œniegu, nacieszyæ jeszcze oczy barwami
jesieni. Po d¿d¿ystych dniach, w
mglist¹ niedzielê 21 listopada 2010
r. rano o 10.15, My, turyœci z £obza
i Nasi goœcie z Drawska Pomorskiego zgromadziliœmy siê jak obyczaj
Nasz ka¿e przy fontannie. Zebra³y
siê nas 34 osoby.
Omówiliœmy krótko plan wycieczki i w drogê.
Mieliœmy do przejœcia 11 km
leœnych traktów i polnych œcie¿ek.
Ulicami £obza przespacerowaliœmy nad Rzekê Regê, przez mostek
ko³o elektrowni wodnej, przeszliœmy przez rzekê i wzd³u¿ jej brzegu
spacerowaliœmy dalej. Zwróci³
Nasz¹ uwagê bardzo wysoki poziom wody w rzece - wygl¹da³a
potê¿nie i nieprzystêpnie. Otoczenie przyrodnicze mocno ju¿ wyblak³o, co przypomina³o Nam ¿e to
schy³ek jesieni i lada chwila barwy
jesieni znikn¹ ustêpuj¹c miejsca
œnie¿nej bieli… Ale jeszcze dziœ
cieszyliœmy siê Nasz¹ wycieczk¹ i
swoim towarzystwem.
Przed wsi¹ Niegrzebia skrêciliœmy w leœn¹ œcie¿kê. T³umi¹cy g³osy las w rudo-br¹zowych barwach i
o charakterystycznym zapachu
przywodz¹cym skojarzenia z wilgotn¹ lawend¹ ca³kiem Nas oczarowa³. Przeskoczyliœmy strumyk i
Skierowaliœmy siê na niewielkie
wzniesie. Stamt¹d œcie¿kami pomiêdzy kartofliskami i polami doszliœmy do uroczej leœnej drogi, która zawiod³a Nas do wsi Polakowo
licz¹cej sobie 1(jeden) dom. Zeszliœmy przez ³¹kê do drewnianego
mostku na Redze. Mosteczek postanowi³ stawiæ Nam opór, okaza³ siê

bardzo œliski i nieco dziurawy. Poradziliœmy sobie wspólnymi si³ami i z
t¹ przeszkod¹.
Po drugiej stronie mostu czeka³a
Nas nagroda – ciep³o ogniska, kie³baski prosto z … patyka i po du¿ym
³yku grzañca dla kura¿u. Zaordynowaliœmy sobie zas³u¿ony odpoczynek, jak siê wkrótce okaza³o ze œpiewem na ustach i … To by³ niezapowiedziany i nieoczekiwany bonus
od Mateczki Natury - mg³a ust¹pi³a,
a Nas Oœwieci³ i Ogrza³ S³oneczny
blask. Nie widziane przez ca³e tygodnie S³oñce, sprawi³o Nam
ogromn¹ radoœæ. Œwiat wokó³ nagle
wypiêknia³ i barwy jesieni mog³y w
pe³ni roztoczyæ swój urok.
Pokrzepieni ruszyliœmy dalej.
Do przejœcia by³o jeszcze oko³o 5
km. Œcie¿k¹ przecinaj¹c¹ przyrzeczn¹, podmok³¹ ³¹kê dotarliœmy
do przecinki wiod¹cej przez piêkny
brzozowy zagajnik. Okaza³o siê, ¿e
za nim czeka Nas kolejna atrakcja –
przeprawa przez strumieñ przep³ywaj¹cy g³êbokim parowem. Techniki pokonywania przeszkody by³y
przeró¿ne, najwa¿niejsze, ¿e
wszystkie skuteczne. Leœna œcie¿ynka poprowadzi³a nas chwile
przez sosnowy las, potem w górê i
na drogê poln¹ miêdzy £ob¿anami a
£obzem.
Ucieszy³ nas rozleg³y widok
miasta w dole. Z górki sz³o siê lekko. Przy fontannie ¿egnaliœmy siê
d³ugo…
Organizatorem imprezy by³o
Ognisko TKKF B³yskawica w
£obzie. Dziêkujemy Zofii Piesiakowskiej za wypo¿yczenie termosów.
Do nastêpnej wycieczki Kole¿anki i Koledzy Turyœci.
El¿bieta Jankowska-Kogut

Tradycj¹ tej imprezy (organizowanej pod patronatem Urzêdu Miejskiego w Dobrej) jest to, ¿e mo¿e w niej wzi¹æ udzia³ ka¿dy chêtny. Potwierdzeniem tych s³ów mo¿e byæ fakt, ¿e najm³odszy uczestnik mia³ lat 12, a
najstarszy 52. Wystêp tego najm³odszego spotka³ siê z prawdziwym aplauzem publicznoœci, kiedy to 12 letni Micha³ P³osaj, bo o nim mowa, reprezentant „Orlików” Sarmaty, wszed³ na parkiet w koñcówce meczu Farmer
Dobropole – Ogniwo Dzwonowo (10:3) i w ci¹gu 2 minut ustrzeli³ klasycznego „hattricka”, zdobywaj¹c siódm¹, ósm¹, i dziewi¹t¹ bramkê dla swojego zespo³u. Niew¹tpliwie w du¿ym stopniu, w strzeleniu tych bramek pomogli mu „koledzy z zespo³u” Farmera, graj¹cy na co dzieñ w III lidze:
Maciej Wiêcek (Rega Trzebiatów) i Mateusz Jureczko (wczeœniej B³êkitni
Stargard, Pogoñ Barlinek, obecnie Drawa Drawsko Pom.) Nie zmienia to
jednak faktu, ¿e pojawi³ siê w „Sarmacie” prawdziwy talent.
DALP, przyci¹gaj¹ca od lat liczn¹ grupê uczestników i kibiców, jest niew¹tpliwym sukcesem miejscowych organizatorów. I w tym miejscu chcia³bym podaæ nazwisko Damiana Padziñskiego, g³ównego animatora tej imprezy.
Wyniki z 4.12.br.
Blokersi Dobropole - ¯ywczyk Bienice 7:1
Desperados - Farmer Dobropole
5:3
D¹b Dêbice - Fenix Krzemienna
5:1
Dobermani Dobra - Ostrzyca
0:4
¯ywczyk Bienice - Desperados
3:9
The Backers - D¹b Dêbice
2:2
Ostrzyca - Blokersi Dobropole
8:2
Ogniwo Dzwonowo - Farmer Dobropole 3:10
Fenix Krzemienna - Dobermani Dobra 1:2
Ogniwo Dzwonowo - The Backers
3:2
Tabela
1. Ostrzyca
2. Desperados
3. D¹b Dêbice
4. Farmer Dobropole
5. Blokersi Dobropole
6. Dobermani
7. Ogniwo Dzwonowo
8. The Backers
9. Fenix Krzemienna
10. ¯ywczyk Bienice

6 12:2
6 14:6
4 7:3
3 13:8
3 9:9
3 2:5
3 6:12
1 4:5
0 2:7
0 4:16

W tabeli strzelców po 2 meczach prowadzi Damian Padziñski (Desperados)
- 5 bramek. Po 4 bramki strzelili: Maciej Go³dyn (Desperados), Mariusz
Stachowiak (Ostrzyca), Mateusz Dzierbicki (Blokersi Dobropole), Arkadiusz Bagiñski (Farmer Dobropole), a po 3 – Micha³ P³oszaj (Farmer
Dobropole) i Wojciech Dorsz (Desperados).
Kolejny termin DALP - 12.12.br. (niedziela)
11.00 Farmer Dobropole - ¯ywczyk Bienice
11.25 Desperados – Ostrzyca
11.50 Dobermani - The Backers
12.15 Ostrzyca - Farmer Dobropole
12.40 The Backers - Blokersi Dobropole
13.05 D¹b Dêbice - Dobermani
13.30 ¯ywczyk Bienice - Ogniwo Dzwonowo
13.55 Fenix Krzemienna - Desperados
14.20 Ogniwo Dzwonowo - D¹b Dêbice
14.45 Blokersi Dobropole - Fenix Krzemienna

estan

BADMINTONIŒCI
Z BE£CZNEJ
W SCHWEDT

Kolizje w powiecie
Na dogach powiatu dosz³o do
trzech kolizji. W poniedzia³ek, 29 listopada, ok. godz. 9.30, na drodze
£obez - Wêgorzyno kieruj¹cy samochodem marki Toyota Corolla mieszkaniec Szczecina nie dostosowa³
szybkoœci do panuj¹cych warunków,
zjecha³ do rowu i dachowa³. Po po³udniu w Resku na ulicy Boh. Warszawy
kieruj¹cy samochodem marki Peugeot podczas cofania uderzy³ w zaparkowany samochód Renault.
Dzieñ póŸniej w Runowie Pomorskim, na skrzy¿owaniu ulic Po³chowska i Kolejowa, kieruj¹cy samochodem marki Nissan mieszkaniec
Choszczna wymusi³ pierwszeñstwo
przejazdu dla kieruj¹cego samochodem marki Fiat. Dosz³o do zderzenia
i uszkodzenia pojazdów.

W³amanie w Œwiêtoborcu

Schwedt, 20.11.2010 r. Na zaproszenie M³odzie¿owego Centrum Sportowego w Schwedt
(Niemcy) m³odzi sportowcy z
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Badmintona” z Be³cznej
uczestniczyli w Miêdzynarodowym Turnieju Badmintona Miast
Przygranicznych. Oprócz zawodników z Be³cznej na kortach wyst¹pili ekipy z Chojny, Gryfina,
Trzciñska Zdroju oraz liczne reprezentacje miast landu Meklemburgii-Pomorza Przedniego.
Impreza badmintonowa dzieci i
m³odzie¿y w Schwedt ma swoj¹
wieloletni¹ tradycjê. Uczniowie z
wiejskiego klubu w Be³cznej pod
opiek¹ nauczyciela Kazimierza Pawelca wyje¿d¿ali do Niemiec ju¿
trzykrotnie. Te ostatnie zawody
odby³y siê w piêknej, nowo wybudowanej hali sportowej. Na wszystkich goœci z Polski obiekt do szkolenia najm³odszych sportowców
zrobi³ wielkie wra¿enie.
Reprezentanci gminy £obez
udanie zakoñczyli rywalizacjê, plasuj¹c siê we wszystkich kategoriach
wiekowych w pierwszej ósemce.
Bardzo obiecuj¹co wypad³a najm³odsza badmintonistka z Be³cznej
- Renata POSAK, uczennica klasy I.
W kategorii do lat 8 Renia za zajêcie
II miejsca zosta³a nagrodzona srebrnym medalem i dyplomem. Brawo !
Rywalizacja z rakietk¹ i lotk¹
mia³a tak¿e charakter integracyjny.
Kierownictwo oœrodka badmintonowego z Schwedt przyjê³o zaproszenie klubu z Be³cznej do udzia³u
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w I £obeskim Turnieju M³odego
Badmintonisty w terminie 12 marca
2011 r. w ³obeskiej hali sportowowidowiskowej.
UKS „Badmintona” prê¿nie
dzia³a w œrodowisku wiejskim. Ten
rodzaj sportu, wzorem szkó³ niemieckich, mo¿na uprawiaæ od najm³odszych klas szkolnych, nawet od
6 lat.
Uczniowie Szko³y Podstawowej
z Be³cznej maj¹ stworzone dogodne
warunki poznawania tajników gry
lotk¹ oraz udzia³u w licznych zawodach, nie tylko w kraju. Ich sportowy rozwój pod kierunkiem pana
Kazimierza Pawelca ma swoich
sprawdzonych sojuszników i sponsorów. Na przyk³ad, wyjazd i rywalizacja na kortach w Schwedt by³a
mo¿liwa dziêki Starostwu Powiatowemu w £obzie, które w ca³oœci
pokry³o koszty transportu.
Dzieci oraz ich nauczyciel-trener pragn¹ wyraziæ podziêkowania
Panu Antoniemu Œwi¹tkowi i Panu
Marcinowi Œwi¹tkowi, w³aœcicielom Gospodarstwa Rolnego w
Be³cznej, za pomoc finansow¹
udzielan¹ klubowi w roku 2010. To
dziêki ich hojnoœci otrzymane œrodki umo¿liwi³y zakup sprzêtu dla sekcji, a tak¿e pozwoli³y wys³anie liderów grupy na letni obóz sportowy.
Badmintoniœci z Be³cznej przed
Centrum Sportowym w Schwedt, od
lewej: Mateusz Gunera, Julia Szewczyk, Renata Posak, Karolina Sulima, Klaudia Pancerz, Piotr Sobecki.
Zdzis³aw Bogdanowicz

W nocy z 30 na 1 grudnia w Œwiêtoborcu nieustalony na chwilê obecn¹
sprawca w³ama³ siê do gara¿u wy³amuj¹c k³ódkê. Ze œrodka sprawca
skrad³ elektronarzêdzia o ³¹cznej wartoœci 2.000 z³.

Œlisko, uwa¿ajmy
na drodze
Na drogach powiatu w ostatnich
dniach warunki do jazdy by³y doœæ
trudne. Du¿a iloœæ œniegu, oblodzona
nawierzchnia, niska temperatura spowodowa³a, ¿e niektórzy kierowcy
stracili czujnoœæ. Efektem tego by³y
trzy kolizje.
2 grudnia, przed godzin¹ 8 rano, na
drodze Wêgorzyno – Cieszyno, kieruj¹cy samochodem marki Lublin
mieszkaniec Szczecina podczas wymijania siê z innym samochodem zjecha³ do prawej krawêdzi jezdni, wpad³
w poœlizg i na oblodzonej, zaœnie¿onej nawierzchni zjecha³ do rowu. Kierowca uderzy³ w przydro¿n¹ skarpê.
Na szczêœcie nikt w tym zdarzeniu nie
ucierpia³.
Przed godzin¹ 10.00 w Resku, na
ulicy Woj. Polskiego, kieruj¹cy samochodem marki Ford Fiesta mieszkaniec powiatu gryfickiego tak¿e nie dostosowa³ prêdkoœci do panuj¹cych warunków na drodze i uderzy³ w ty³ prawid³owo jad¹cego przed nim samochodu marki VW Polo. Uszkodzeniu
uleg³y oba pojazdy.
Podobna kolizja mia³a miejsce
oko³o godz. 12.00 w Wêgorzynie, na
ulicy Runowskiej, gdzie kieruj¹cy samochodem marki Citroen Berlingo w
trakcie jazdy te¿ nie zachowa³ nale¿ytej odleg³oœci przed poprzedzaj¹cym
pojazdem i uderzy³ w ty³ Mitsubishi.
Policja ponownie apeluje do
wszystkich kierowców o zachowanie
szczególnej ostro¿noœci, dostosowanie prêdkoœci do panuj¹cych warunków. Opony zimowe to koniecznoœæ!

Pi¹tkowe kolizje
W pi¹tek, 3 grudnia br., dosz³o do
dwóch kolizji drogowych. W £obzie
na ulicy Bema kieruj¹cy autobusem
marki Mercedes uderzy³ w psa, który
wybieg³ z pobocza. Uszkodzeniu
uleg³ pojazd.
O godz. 18.00 na drodze £obez Wêgorzyno kieruj¹ca samochodem
marki Skoda nie dostosowa³a prêdkoœci do panuj¹cych warunków atmosferycznych i uderzy³a w prawid³owo jad¹cy samochód marki Opel. Uszkodzeniu uleg³y oba pojazdy.

W³amania
W £obzie przy ul. Bocznej nieznany na chwile obecn¹ sprawca w³ama³
siê do gara¿u, odrywaj¹c skobel zabezpieczaj¹cy drzwi. Ze œrodka
sprawca skrad³ 100 mb. kabla elektrycznego oraz kawa³ki przewodów.
Straty wynosz¹ 1.300 z³.
W Wêgorzynie natomiast przy ul.
Kopernika nieznany sprawca w³ama³
siê do zaparkowanego tam samochodu marki VW Transporter. Sprawca
wy³ama³ zamek w drzwiach. Ze œrodka zabra³ wiertarkê i elektrom³ot.
Straty to 1.500 z³.

NietrzeŸwi na drogach
Policjanci zatrzymali w ostatnich
dniach dwóch nietrzeŸwych kierowców.
Warunki drogowe nie s¹ sprzyjaj¹ce, a mimo to niektórzy kierowcy siadaj¹ za kó³ko po wypiciu alkoholu i
tym samym stwarzaj¹ dodatkowe zagro¿enie dla innych uczestników ruchu drogowego.
W pi¹tek, 3 grudnia, o godz. 22.50
w £obzie na ulicy Koœcielnej policjanci zatrzymali Micha³a F., który kierowa³ samochodem marki Opel z wynikiem 0,42 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
W sobotê, 4 grudnia, przed po³udniem, policjanci z Dobrej zatrzymali
Krzysztofa S., który kierowa³ samochodem marki Ford Eskort z wynikiem 1,75 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Smsowa interwencja
W sobotê 4 grudnia dy¿urny w
£obzie otrzyma³ telefonicznie zg³oszenie od mieszkanki gm. Wêgorzyno,
¿e jej córki uciek³y z domu i nie chc¹
wróciæ.
Dy¿urny poprosi³ o numer telefonu do jednej z dziewczyn. Napisa³ smsa
treœci: „Natalia odbierz telefon - dzwoni Policja z £obza”. Po chwili ponownie zadzwoni³ do nieletniej, która odebra³a telefon. Dy¿urny poprosi³, by
wróci³a wraz z siostr¹ do domu. Natalia
po niespe³na 10 minutach by³a ju¿ z
siostr¹ w domu. Policjanci potwierdzili ten fakt przeprowadzaj¹c z nieletnimi rozmowy wychowawcze odnoœnie
zaistnia³ej sytuacji.
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ALICJA

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

Renata i Marek Pyrczak tel. 091/3974184
www.fotopyrczak.pl

NAGRODA
Miesiêczna prenumerata „Tygodnika £obeskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 47 brzmia³o:

„Pieni¹dz jest nerwem wojny”
Nagrodê wylosowa³a pani Emilia B¹k z Bienic.

Gratulujemy.

