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DAF ATI 85, 360 KM, 1995 r. - 55 tys.
DAF ATI 95, 360 KM, 1996 r. - 65 tys.
Naczepa Panav, wywrotka 32 m3, 2000 r. - 60 tys.
Naczepa Kelberg, wywrotka 46 m3, 1995 r. - 55 tys.
Przyczepa Kakerbeck, plandeka, 1995 r. - 9 tys.
SCANIA 114 L, 380 KM, 1999 r. - 90 tys.
SCANIA 114 L, 380 KM, 2000 r. - 115 tys.
DAF 45 ATI 160 KM, 1996 r. - 30 tys.
SPROWADZAMY SAMOCHODY NA ZAMÓWIENIE
ZA£ATWIAMY LEASING
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Wies³aw Ma³yszek

6 stycznia 2005 r. na świat
przyszedł miliard trzystamilionowy Chińczyk. W Indiach
żyje już też miliard ludzi. Prawie połowa ludności planety
Ziemia mieszka w tych krajach.
Chińczycy jak wiemy, jedzą
ryż. Ryż dla nich, to jak dla nas
(38 milionów z małym hakiem)
kartofle i chleb (takie wesz end
goł). Przyjmując, że statystyczny Chińczyk spożywa
dziennie 10 dag ryżu wychodzi,
iż dziennie Chińczycy zjadają
130.000.000 kg ryżu (sto trzydzieści milionów kg). Ale zapewne zjadają więcej, bo 10
deko to jest przecież mało.
Dziesięć deko zadowoli może
dużą chińską mysz, ale na pewno nie Chińczyka.
Polacy też jedzą ziarno, którego część przechowuje się w
silosach (żeby było z czego zrobić mąkę na przednówku). W
Polsce znany jest przypadek
posła Bondy (“Nazywam się
Bonda, Ryszard Bonda”), który
w 2003 r. przechowywał dla
Agencji Rynku Rolnego (innych firm) zboże. Dużo zboża.
27 tysięcy ton, o wartości 11
mln zł, wcięło. Kiedy ARR i firmy przyszły do Bondy po zboże,
ten ze zdziwieniem stwierdził,
że zboża nie ma. “A gdzie jest
zboże?” – pytali Bondy. A Bonda: “Myszy zjadły”. Takie wyjaśnienia złożył Bonda w prokuraturze.
W ubiegłym tygodniu,
oprócz przyjścia na świat Chińczyka, świat nasz (polski,
mały) obiegła wiadomość, że
syndyk Stoczni Szczecińskiej
(upadłej) sprzedał w ubiegłym
roku trzy zajmujące się paliwami spółki (ze szczecińskiego
holdingu): Porta Nova, Porta
Żegluga i Porta Baltic Service.
Za 15 tys. zł (słownie – piętnaście tysięcy zł). Zostawmy
dwie pierwsze, chociaż zapew-
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BONDZIÆ JEST
RZECZ¥ LUDZK¥

ne i one mają większą wartość
niż 5 tys. zł jedna. Wspomnijmy
o PBS. Ta bowiem kłóci się z fiskusem o co najmniej 10 milionów zł. Zdaniem prezesów Porta Baltic Service te 10 mln można odzyskać. Co to znaczy?
Ano tyle, że Ryszard Bonda za 5
tys. ma duże szanse, by stać się
właścicielem około 11 milionów
zł (za które będzie mógł kupić
zboże i uzupełnić te zapasy, które zjadły myszy). Powyższe pokazuje, że nawet kiedy komuś
brakuje w kasie 11 mln zł nie powinien gniewać się na myszy,
tylko udać się do jakiegoś syndyka i kupić sobie 3 spółki.
Innego “zakupu” dokonali
menedżerowie (słowo jest niewłaściwe, ale skoro tak ich nazywają, to niech już będzie) powiązani z SLD. Kupili sobie
dzięki koleżkom 10-letnią nietykalność. W przeddzień nowego roku pracownicy energetycznej firmy Energa podpisali
bowiem “umowę społeczną”.

Obejmuje też prezesów i zakłada, że jeżeli ktoś z załogi zostanie zwolniony do 2015, trzeba
mu będzie wypłacić odszkodowanie utraconych zarobków
do końca okresu ochronnego.
Tak więc, kiedy nowe władze z
PO i PIS, chcąc wsadzić swoich
prezesów, będą chcieli wywalić
prezesów z nadania SLD, będą
musieli wypłacić im około 30 mln
zł odpraw. Jednym z wiceprezesów jest mąż przyłapanej na jeździe po pijanemu posłanki SLD,
Piotr Szynalski (odprawa dla niego wyniesie 1 milion zł).
O monstrualne odprawy
walczą też były prezes Orlenu
Zbigniew Wróbel (6 mln zł) i
jego następca, który był prezesem Orlenu 17 dni! Walczykowski, bo tak się nazywa,
chce za te 17 dni tylko 700 tys.
zł odprawy. Ot, takie to mamy
dzisiaj sprawy. Na koniec
chińskie przysłowie: “Lepszy wróbel w silosie, niźli
zupka z mysiego trupka”.
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£ukasz Grass
w TVN 24

(POWIAT) Łukasz Grass
jest nowym prezenterem w
telewizji TVN 24, prowadzi
serwis informacyjny. Pracę
rozpoczął 2 stycznia 2005 w
stacji TVN 24. Pracował również w radiu TOK FM. Był
szefem redakcji komentarzy,
reporterem i wydawcą oraz
serwisantem porannych in-

formacji.
Współpracował z Gazetą Wyborczą
w Poznaniu,
Telewizją Kablową oraz z katolickim oddziałem TVP w
Poznaniu.
Na swoim koncie ma ponad 150 emisji reportaży w
wielu telewizjach kablowych
w Polsce. Przez 4 lata był w
Stowarzyszeniu Edukacji Filmowo - Telewizyjnej w Poznaniu. Łukasz Grass poza
pracą jest nadmorskim ratownikiem WOPR.
Łukasz jest absolwentem łobeskiego Liceum
Ogólnokształcącego. Urodził się w Resku, pochodzi ze
Starogardu Łobeskiego.
info:
(www.medianews.com.pl), (Red.)

WYDARZENIA
Orkiestra gra³a w powiecie

OTWARTE, WIELKIE SERCA
RESZCZAN
(RESKO) Mieszkańcy
Reska okazali wiele serca w
czasie 13 Finału WOŚP. Przyłączyli się do akcji Jurka
Owsiaka. Sztab WOŚP znajdował się w Bibliotece Miejskiej. 30 wolontariuszy z wielkim zapałem zbierało pieniądze do uskrzydlonych puszek. Już od 12.00 w sali widowiskowej przedszkolaki
występem ,,Jaś i Małgosia”
rozpoczęli tę wspaniałą akcję. Na scenę kolejno wkraczali uczniowie Szkoły Podstawowej, Drużyna Zuchowa i zespół taneczny z Domu
Kultury.
O godzinie 16.00 odbyła
się licytacja Świątecznej Orkiestry. Oprócz gadżetów od

Lalki Aliny
Wierzbickiej

ogłoszenia

Na wystawie w Łobeskim Centrum Turystyki,
która odbędzie się w dniach
18.01. - 15.02. 2005 r. Pani
Alina zaprezentuje około
600 lalek. Wśród nich są lalki
posiadające wartość historyczną.
Pani Alina Wierzbicka
zasiada w Teleekspresowej
Loży Ludzi Pozytywnie Zakręconych.
Początek wystawy „Lalki Aliny Wierzbickiej” 18
stycznia 2005 roku o godzinie 11.00 w Łobeskim Centrum Turystyki.
Serdecznie zapraszamy.

REKLAMA
TEL. 39 73 730

Alina Wierzbicka mieszkanka Troszczyna w gminie
Radowo Małe 7 lat temu w
Łobzie w sklepie z używaną odzieżą nabyła pierwszą
zniszczoną lalkę, którą postanowiła zrekonstruować.
Od tego czasu realizuje
swoje niecodzienne hobby
polegające na zbieraniu lalek. W chwili obecnej ma ich
1200. Są to lalki po przejściach zdobywane od przyjaciół, znajomych, rodziny,
osób zwiedzających wystawy. Bywa tak, że ludzie oddają lalki z listami podziękowania. Pani Alina zamierza w
Troszczynie zorganizować
„Dom Lalek”, który będzie
można udostępnić zwiedzającym. Koncepcja ta wzbudza zainteresowanie za granicą szczególnie u naszych
zachodnich sąsiadów, gdzie
bardzo żywe są tradycje lalkarskie. Zaznaczyć trzeba, że
garderobę i wyposażenie lalek wykonuje Pani Alina własnoręcznie razem z mężem
Stanisławem. Do tej pory
swoje lalki wystawiała między innymi w Trzebiatowie,
Wałczu. Międzyzdrojach i
Płotach.
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J. Owsiaka, nabyć można było
wiklinę podarowaną przez
,,IMOTREL” i rękodzieła artystyczne. Występom artystycznym zdawało się nie być
końca. Każdy chciał uświetnić ten dzień. Na scenie pojawił się więc zespół wokalny z DK, zespół młodzieżowy ,,NA Rogu” oraz grupa
teatralna z ,,Historią pewnego zdarzenia…”.
Na Orkiestrę przyjechały
też dzieci z SP w Łosośnicy z
tańcem i Świątecznymi Jasełkami. Do wolontariuszy z Reska dołączyli uczniowie SP z
Łabunia Wlk. W holu Biblioteki znajdował się ,,słodki
sklepik”, loteria fantowa przygotowana przez uczniów z

Reska i SP w Starogardzie.
Maluchy mogły umalować
twarze i zaśpiewać w karaoke.
Wszystkie zebrane pieniądze trafiły do Komisji,
która niestrudzenie je liczyła. Nagraliśmy w tym
finale ok 6.000 zł. Lista
sponsorów jest bardzo długa, należy im wszystkim
podziękować za okazane
serce i wsparcie w czasie
tej fantastycznej imprezy.
O godzinie 20.00 ,,światełkiem do nieba”, które w Resku
rozbłysnęło w kształcie czerwonego serca zakończyliśmy
13 Finał WOŚP. (r.b.)

Relacje z Łobza, Dobrej i Węgorzyna wewnątrz numeru.
(red.)
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OFERTY
PRACY PUP
Firma „Ekswood” z Kamiennego Mostu zatrudni: stolarzy meblowych.
Tel. 562-21-08.
Firma “Centropromor” Sp.z o.o. w
Szczecine zatrudni: spawaczy, monterów konstrukcji stalowych, ślusarzy,
szlifierzy. Tel. 431-06-050.
Firma “Drew Mobil” w Płotach zatrudni: księgową. Tel. 385-14-81.
Szkoła Podstawowa w Węgorzynie
zatrudni: nauczyciela matematyki.
Tel. 397-14-18.
Firma „Multi - Job” z Ińska zatrudni:
Brygadzistę – praca na terenie Niemiec /dobra znajomość jęz.niemieckiego. Tel. 562-37-26.
Zakład Masarniczy D.M.Chojnaccy
Sp.J. 78-300 Świdwin, ul. Warszawska
7/2, tel. 094/ 365-33-06, zatrudni osobę po szkole o kierunku technolog
żywienia.
Firma „JP” w Łosośnicy zatrudni:
kierowcę kat. C+E. Tel. 608-356-697.
Przedsiębiorstwo „Bau Trans” w Dobrej zatrudni kierowcę samochodu
ciężarowego. Tel. 3914-502.
„Coralcol” s.c w Goleniowie zatrudni:
kierowcę kat. C+E. Tel. 601-76-43-10.
Usługowy Zakład Mechaniki Pojazdowej w Drawsku Pom. zatrudni elektryka samochodowego, lakiernika
samochodowego. Tel. (094)36-321-32
Sklep „NOE” w Łobzie zatrudni:
sprzedawcę specjalistę ds. handlu.
Tel. 696-491-813
Restauracja „Dylemat” w Łobzie zatrudni kucharza i barmana.
Tel. 605-66-92-93.
Ponadto istnieje możliwość skierowania na wskazane szkolenie 4 osób
bezrobotnych w wieku do 26 lat z
Programu Phare w ramach umów trójstronnych, jeżeli bezrobotny znajdzie
pracodawcę, który zatrudni go na
okres co najmniej jednego roku.

Walne TKKF
„Błyskawica”
Jak nas poinformował prezes
Zarządu Ogniska Towarzystwa
Krzewienia Kultury Fizycznej
“Błyskawica” w Łobzie, pan
Jerzy Rakocy, w dniu 21 stycznia br. odbędzie się posiedzenie
walne Stowarzyszenia. Spotkanie rozpocznie się o godz.
17.00 w sali klubowej MLKS
“Światowid”.

WYDARZENIA
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Rozbudzone nadzieje, z³amane obietnice

Stypendia dla 10 % studentów
Przydział środków finansowych
na stypendia bulwersuje. Wciąż nie
milkną głosy ludzi, którzy czują się
oszukani obietnicami na wyrost, czy
wręcz perfidną propagandą na ten temat. Orzech do zgryzienia dostały samorządy powiatowe, które robią – jak
to określił wicestarosta gryficki - za
kasjera bez prowizji, dostały dodatkowe zadanie do wykonania, i do tego
zostały obciążone winą za niespełnienie obietnic składanych przez rząd. W
tej sprawie otrzymaliśmy list od czytelniczki, który publikujemy.
W grudniu 2004 roku dostałam ze
Starostwa Powiatowego w Łobzie
pismo o uzupełnieniu dokumentów
związanych ze stypendium finansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego. W owym piśmie poinformowano mnie cytuję,
że... “ze wstępnej analizy zebranych
deklaracji wynika, że istnieje możliwość uzyskania przez Panią Stypendium”. Uzupełniłam powyższe deklaracje i odwiozłam do powiatu. Na
początku stycznia tego roku otrzymałam zawiadomienie, że nie przyznano
mi stypendium, ponieważ Komisja
mogła wyłonić tylko 61 stypendystów, pozostających w ocenie Komisji w najtrudniejszej sytuacji materialnej. Dochód w moim gospodarstwie domowym na jednego członka
rodziny wynosi 154,68 zł. Widocznie
w uznaniu Komisji jest to wystarczająca suma na to, aby utrzymać się i
studiować.
Panie Redaktorze, proszę Pana,
aby sprawdził Pan w miarę możliwości, kto wchodził w skład owej Komisji i jakie były dokładnie kryteria
przyznawania stypendiów. Czy spośród tych 61 osób, które otrzymały
stypendia każda ma mniejszy dochód aniżeli ja, a może trzeba mieć
niezłe układy i plecy, żeby dostać te
“bajońskie” stypendium.
Czytelniczka chciała zachować
nazwisko i adres do wiadomości redakcji. Spełniając prośbę, o przydzielanie stypendiów zapytaliśmy dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej w starostwie powiatowym, panią Teresę Łań.
Zacznijmy od początku. Oczekiwania społeczne związane ze stypendiami zostały rozbudzone na wyrost.
Trudno dzisiaj umiejscowić winnych,
czy to w rządzie, którego ministrowie,
wraz z marszałkami i Wojewódzkimi
Urzędami Pracy, odpowiadają za
wdrożenie programu, czy też w innych
instytucjach, które “medialnie” chciały, a dziś nie mogą. W każdym bądź
razie kilka miesięcy temu obiecywano,
że każdy student dostanie stypendium w wysokości 350 zł. Wystarczyło spełnić próg dochodowości – 504 zł
na członka rodziny i mieć zaświadczenie z uczelni. Gdyby było mniej środków, miały być zastosowane dodatko-

we kryteria; czy rodzina jest pełna lub
nie, wielodzietna, czy w rodzinie są
osoby długotrwale bezrobotne oraz
miał być badany ogólny status majątkowy. Rzeczywistość brutalnie zweryfikowała obietnice. Okazały się one
bez pokrycia. Zabrakło pieniędzy.
W powiecie łobeskim studenci
złożyli 602 wnioski o stypendia. W lipcu starostwo przeprowadziło nawet
kampanię informacyjną zachęcająca
do ich składania, gdyż spodziewano
się, że stypendia trafią do studentów
jeszcze przed rozpoczęciem roku
szkolnego. Cały sierpień zbierano
deklaracje, do których każdy miał dołączyć zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodowości i potwierdzenie o miejscu zamieszkania, ewentualnie z PUP. Wszyscy więc – i uczniowie, studenci i instytucje - wykonali
potężną pracę dokumentacyjną i ponieśli związane z tym koszty.
- Wysłaliśmy nawet pismo do ministra Hausnera z zapytaniem - mówi
dyrektor Teresa Łań - jak obliczać
dochodowość dla dzieci rolników, bo
są dwa sposoby liczenia. Rzeczywiste
dochody, takie jakie one są, oraz w
przeliczeniu na hektary. Według tego
drugiego sposobu liczenia, dziecku
rolnika, który ma gospodarstwo powyżej dziesięciu hektarów, stypendium się nie należało ze względu wysoką dochodowość. Odpowiedzi nie
otrzymaliśmy. – mówi.
Rada powiatu w październiku
przyjęła regulamin, na podstawie którego miano kwalifikować wnioski i
przyznawać stypendia. Na podstawie
tej uchwały zarząd powiatu powołał
komisje, które miały przyznać stypendia. Przewodniczącą została starosta
Halina Szymańska. W skład komisji
“studenckiej” weszli urzędnicy starostwa, radni oraz przedstawiciele
ośrodków pomocy społecznej z poszczególnych gmin. W składzie komisji “uczniowskiej” znaleźli się dyrektorzy i pedagodzy szkół.

Ostatecznie pieniędzy przyznano
dużo za mało. Gdy podzielono kwotę
przypadającą na województwo, okazało się, że gdyby każdy student miał
otrzymać pomoc, dostałby po... 17 złotych. W Łobzie po przeliczeniu pieniędzy przyjęto uchwałą rady, że będzie
to suma 150 zł. Taką sumę można było
przyznać zaledwie 70 studentom.
Ostatecznie wyszło po 173,14 zł (otrzymano 10 562 zł, po weryfikacji przydzielono dla 61 studentów, wyszło po
173,14 zł). – Stypendia otrzymali ludzie
o udokumentowanych najniższych
dochodach. – mówi o kryteriach wyboru tych 61 studentów dyrektor Łań.
– Dokumenty były weryfikowane z
pracownikami gminnych ośrodków
pomocy społecznej. Wysłaliśmy do
około 70 osób wnioski, by podpisali
się pod tym, że dochody, które wykazali wcześniej, są jedynymi dochodami, które są w ich rodzinie, że nie mają
innych źródeł dochodów. Część zweryfikowała własne dochody, część
została zweryfikowana negatywnie
przez pracowników opieki społecznej.
Wiem, że jest duże niezadowolenie
społeczne i z tego powodu jest nam
bardzo przykro, bo kilka miesięcy
przygotowywaliśmy dokumenty, a
teraz okazało się, że jest za mało pieniędzy. – podsumowuje.
Na ucznia przypadło 137 zł. Pierwsza transza wyniosła 31869 zł. Tu zasadniczym kryterium było miejsce zamieszkania – na wsi i w miastach do 5
tys. mieszkańców. Dostali więc
uczniowie z liceum mieszkający w
Resku, mieszkający w Łobzie już nie.
Na 312 wniosków stypendia otrzymało 232 uczniów (142 ze szkoły w Łobzie
i 90 ze szkoły w Resku).
Kazimierz Rynkiewicz
P.S. W następnych numerach postaramy się opublikować listę studentów, którym przyznano stypendia ze
środków publicznych, by przeciąć
spekulacje na ten temat.

“Nie umiera ten, kto trwa
w pamięci i sercach naszych”
Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci
Naszego Serdecznego Przyjaciela

Ś.p. Władysława Chowańskiego
Lekarza Weterynarii

Wyrazy głębokiego współczucia
RODZINIE
Starosta Powiatu Łobeskiego Halina Szymańska, Zarząd i Rada
Powiatu wraz z pracownikami Starostwa Powiatowego w Łobzie.
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Rozbita siatka dilerów
(£OBEZ) Kilka miesiêcy
trwa³o rozpracowywanie
³obeskich dilerów
narkotyków. W dzieñ przed
Sylwestrem, do stoj¹cego
w centrum miasta auta,
podjecha³ samochód,
z którego wypad³a brygada
antyterrorystyczna.
W b³yskawicznym tempie
wyci¹gnêli zaskoczonych
pasa¿erów i kierowcê,
powalili na chodnik i zakuli
w kajdanki.
Tak rozegrała się akcja, po której
zatrzymano ostatniego z siatki dilerów, którzy handlowali w Łobzie narkotykami.
Jak nas poinformował naczelnik
wydziału kryminalnego Komendy
Powiatowej Policji w Łobzie, Tadeusz Rokosz, informacje o działalności pośredników rozprowadzających narkotyki napływały od miesz-

westra L. Sąd Rejonowy w
Łobzie zastosował wobec
nich środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania stawiając im zarzut rozprowadzania narkotyków – amfetaminy, marihuany, ekstazy - w celu osiągnięcia
korzyści. Z zebranych informacji wynikało, że to
nie są jednak wszyscy
handlujący narkotykami
na terenie miasta.

narkotyku pod nazwą ekstazy. Przeszukano dom Romana K, w którym
co prawda nie znaleziono narkotyków, ale zaobserwowano ciekawe
zjawisko. W tym czasie, w którym
przebywali na posesji policjanci,
pojawiło się kilka młodych osób z
Łobza, które przybyły, by narkotyki
nabyć. W tej sprawie zbierane są
dalsze dowody. Sąd wobec Romana
K. również zastosował tymczasowe
aresztowanie na trzy miesiące.
Przy okazji postępowania związanego z tą sprawą, w jednym z

kańców Łobza dłuższego czasu.
Także za pośrednictwem telefonu
zaufania. Podjęto więc działania rozpracowania środowiska handlarzy.
Zbierano informacje i obserwowano
wytypowane osoby. W pierwszym
etapie działań zatrzymano trzech dilerów narkotykowych. Pierwszego z
nich, Oktawiusza M. zatrzymano w
połowie listopada 2004 roku. Następnego – Piotra Sz. – zatrzymano
pod koniec listopada. W połowie
grudnia zatrzymano trzeciego – Syl-

reklama

Technik kryminalistyki sier¿. Sztab. Jan Kordyl
zabezpiecza ujawnione podczas akcji narkotyki.
Podjęto więc przygotowania do
kolejnego uderzenia. Do akcji przystąpił Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny ze Szczecina. 30
grudnia, do obserwowanego, zaparkowanego auta, którego kierowcą
był podejrzany Roman K., podjechał
samochód z brygadą antyterrorystów, którzy w błyskawicznym tempie wyciągnęli z samochodu kierowcę i dwóch pasażerów, powalili na
chodnik i zakuli w kajdanki. Pasażerowie po złożonych wyjaśnieniach
zostali zwolnieni, zaś Roman K. trafił
za kratki. Znaleziono przy nim dziesięć torebek białego proszku – amfetaminy, oraz kilkadziesiąt tabletek

mieszkań, u Zygmunta D., znaleziono
alkohol bez akcyzy, który – jak wynika
z wstępnego postępowania - nielegalnie sprzedawał mieszkańcom miasta,
co w świetle prawa jest przestępstwem.
W tym miejscu policja przestrzega kupujących z nielegalnych źródeł, iż taka
czynność jest wykroczeniem.
- W chwili obecnej trwają czynności zmierzające do kompleksowego zebrania materiału dowodowego, na
podstawie którego będą postawione
zarzuty. Rozbicie siatki narkodilerów na
jakiś czas ograniczy to groźne zjawisko
w Łobzie. Nie będzie bezkarnego handlowania narkotykami na tym terenie. –
mówi Tadeusz Rokosz.
KAR
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Orkiestra zagra³a po raz XIII
DOBRA
Orkiestra w Dobrej zagrała w
niedzielę po raz piąty. W jej zorganizowanie włożyło serce i czas naprawdę wielu ludzi, choć nie
wszystko wyszło tak, jak zaplanowaliśmy. Przede wszystkim szyki
popsuła pogoda, bo siąpił deszcz i
mocno wiało. Na szczęście część
mieszkańców "przywiało " na rynek i dzięki temu przeprowadziliśmy Wielką Loterię Fantową, z kilkuset pełnymi losami, sprzedaliśmy kilkadziesiąt pysznych ciast,
grochówkę, pieczone kiełbaski
oraz zlicytowaliśmy wszystko, co
uzbieraliśmy: od tortów przez złotą
biżuterię po Owsiakową monetę"1
Sie ma". Program imprezy umilili
nam miejscowi artyści. Na ulicach
Dobrej i okolic zbierało do uskrzydlonych puszek 30 wolontariuszy.
Uczniowie SP i gimnazjum pomagali przed i w trakcie trwania akcji.
Brakłoby na stronie miejsca, gdyby wymienić wszystkich, pomagających w przeprowadzeniu akcji.
Warto jednak wspomnieć o młodych: uczniach naszych szkół: B.
Lewandowskiej, K. Przyborowskim, P. Łukasiuku i M. Komisarku
oraz pozostałych członkach Sztabu WOŚ w Dobrej.
Ważne jest, żeby robić coś nie
tylko dla siebie, ale i dla innych...
Nie wszyscy jeszcze potrafią to
zrozumieć i docenić.

Po wstępnym przeliczeniu wiemy, że uzbieraliśmy trochę ponad 4
tysiące złotych i to cieszy, biorąc
pod uwagę niezbyt bogate zawartości portfeli naszych mieszkańców, niesprzyjającą pogodę i inne
trudności.

£OBEZ
13 Finał Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy w Łobzie
rozpoczęła o godzinie 9.00 kwestą uliczną. Wolontariusze zbierali
pieniądze do puszek na ul. Niepodległości i ul. Obrońców Stalin-

Szkoły Podstawowej Nr 1. Na
scenie wystąpiły również dzieci
ze Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz
młodzież ze szkół gimnazjalnych.
Sprawnie przebiegała licytacja
ofiarowanych gadżetów. Dzięki
hojności mieszkańców Łobza zebrano kwotę 6.379,00 zł. O godzinie 20.00 “światełkiem do nieba” zakończono 13 Finał WOŚP.

WÊGORZYNO

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim przychylnym naszej akcji i jesteśmy wdzięczni za pomoc!!! Organizatorami akcji było Gimnazjum, Szkoła Podstawowa oraz
Centrum Aktywizacji Społecznej w
Dobrej.
R. Siegień

gradu. Głównym organizatorem
imprezy był pan Zbigniew Szymanek z Liceum Ogólnokształcącego. O godzinie 14.00 w sali
Łobeskiego Domu Kultury odbył
się koncert, w którym brały
udział dzieci z kółka tanecznego ze

W Węgorzynie organizatorem
13 Finału WOŚP było miejscowe
gimnazjum. Sztab w składzie: Anna
Kamińska, Agnieszka Adamczyk,
Bożena Kowalczyk-Gwóźdź i Iwona
Auguścik uroczyście rozpoczął
koncert, w którym laureaci Konkursu Piosenki ze Szkoły Podstawowej
z Węgorzyna i Runowa Pomorskiego zaprezentowali program artystyczny. Swoimi występami imprezę
uświetniła młodzież gimnazjum.
Dzięki sponsorom, którym należą się
serdeczne podziękowania, oprócz
gadżetów WOŚP, licytowano dwa
torty oraz pieska, którego nazwano
Owsiak Dwa. W loterii fantowej,
zorganizowanej przez uczniów, za
przysłowiową “złotówkę” każdy
mógł wylosować miły drobiazg. 20
wolontariuszy zbierało pieniądze do
puszek. O godzinie 20.00 “światełkiem do nieba” zakończono 13 Finał
WOŚP.
(red.)

NIE TAK DROGO JAK MYŒLISZ
Ogłoszenia drobne to dobra forma powiadamiania innych o tym, że chcemy coś sprzedać lub
kupić, np. dom, działkę, auto, rower, meble, psa
i tym podobne. Nie biegaj po mieście, nie rozklejaj
informacji na płotach i drzewach. Przyjdź do redakcji i daj ogłoszenie. W dniu ukazania się gazety
wielu czytelników w powiecie dowie się bardzo
szybko o tym, co chcesz kupić lub sprzedać.
Wbrew pozorom nie jest to tak drogo jak myślisz.
Ogłoszenie wystarczy wpisać na kuponie. Za jedną linijkę tylko 1 zł.
Kupony można składać w redakcji:
Łobez Ul.Słowackiego 6. Tel.fax 39 73 730.

Sprzedam połowę nowego domu, całe piętro,
mieszkanie 65 mkw., działka, w Płotach miasto.
Cena 35 tys. zł, możliwe raty. Kontakt: tel. 0696
757 393.
Sprzedam M4 w Węgorzynie, własnościowe
lub zamienię na Kam. Pom. lub Świnoujście; tel.
(091) 4220108, 0503340004.
Zamienię mieszkanie spółdzielcze własnościowe 38 mkw., IVp., 2 pokoje z kuchnią na
kawalerkę w Łobzie; tel. 3970920.

Kanapę jednoosobową - tanio sprzedam,
nowa; tel. 3974886, ul. Drawska 33.
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DOBRE DUCHY ŒWI¥T

Czas świąt Bożego Narodzenia
to okres spełniania życzeń. My je
spełniamy. Wolontariusze z łobeskiego liceum to dobre duszki mikołajkowe (ok. 50!).
W tym roku udało nam się zebrać
słodycze i artykuły szkolne dla 83 dzieci ze szkoły w Siedlicach. Z podarkami
dla milusińskich pojechaliśmy 6 grudnia, były paczki, Mikołaj i pomagające
Mu Śnieżynki. Dzieci powitały nas
bajkowym przedstawieniem, śpiewem
i poczęstunkiem. Każdy uczeń otrzymał przyzwoitych rozmiarów podarek
i taniec z Mikołajem. Było radośnie i
świątecznie. Życzenia nie ominęły innych: dzieci niepełnosprawnych i ludzi samotnych. To właśnie dla nich
zorganizowaliśmy wigilię w Łobeskim
Domu Kultury 21 grudnia o godzinie

10.30. Przepiękne jasełka, kolędy i
uroczysta wieczerza to niezapomniane chwile dla ludzi samotnych i
opuszczonych oraz dzieci niepełnosprawnych. Wszystko to było możliwe do zrealizowania dzięki hojności
darczyńców i sponsorów. Ogromne
podziękowania dla właścicieli sklepów i firm: M. Bas, L. Rokosz, R.
Rober, Cz. Kamiński, J. Stefanowska,
T. Krekora, A. Sekuła, I. Pasławska,
M. A. Stołowscy, I. Kwaśniak, W.
Baran, I. K. Michniewicz, T. Puzyrewski, B. Janowska, H. Suska, St. Prygiel, M. Wijatyk, M. Krzywański, A.
G. Łukaszewicz, St. Kmieć oraz mieszkańców Łobza.
Finansowo nasze poczynania poparli Dyrekcje sklepów Netto, Biedronka, Maxima, P.P.Z. Novamyl,

Provimi, Banku Spółdzielczego oddział
w Łobzie oraz Jan Mac i Grzegorz Kotwicki. Uroczystość wigilijną uświetnili zaproszeni i przybyli goście: J. Manowiec, B. Zarecka, E. Radanowicz, Cz.

OG£OSZENIE O KONKURSIE OTWARTYM
Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dz. U. Nr 96 poz. 873) o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, Burmistrz Reska ogłasza konkurs otwarty na prowadzenie w roku 2005 działalności z zakresu upowszechniania w gminie Resko sportu i kultury fizycznej zwanej dalej zadaniem - polegającym na:
Szkoleniu zespołów piłki nożnej seniorów, juniorów i trampkarzy.
Przygotowaniu obiektu sportowego usytuowanego w Resku przy Alei Wolności 4b do zawodów sportowych
oraz innych imprez samorządowych.
Utrzymaniu w/w obiektu sportowego i będącego na jego wyposażeniu sprzętu.
Pełnej administracji umiejscowionym na terenie obiektu pojedynczym lokalem mieszkalnym.
Podstawowy zakres zadania określono w osobnym opracowaniu. Dokument ten, oraz projekt umowy można
otrzymać nieodpłatnie w pokoju nr 20 Urzędu Miejskiego w Resku (ul. Rynek 1) w godzinach od 10.00 do 14.00,
od poniedziałku do piątku - do dnia składania ofert.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych w 2005r. na realizację zadania wynosi łącznie 90.000,00 zł.
Fundusze te zostaną przekazane zwycięzcy konkursu na podstawie zawartej z nim na okres od 21.02.2005r. do
31.12.2005r. umowy - w formie comiesięcznych dotacji w wysokości: 7.500,00 zł. (z wyjątkiem pierwszej dotacji, której
wysokość wyniesie: 15.000,00zł).

Informacje dla oferentów
Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w pokoju nr 13 Urzędu Miejskiego w Resku (ul. Rynek 1, 72-315 Resko).
Oferta powinna zawierać co najmniej:
szczegółowy zakres rzeczowy zadania,
terminy i miejsca realizacji,
kalkulację przewidywanych kosztów,
informacje o wcześniejszej działalności w zakresie objętym konkursem,
informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania,
w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację zadania z innych źródeł,
deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
Wzór oferty stanowi Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki społecznej z dnia 29
października 2003r. „w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie
zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania” (Dz. U. z 2003r. Nr 193, poz. 1891).
Termin składania ofert upływa dnia 17.02.2005r. o godz. 10.00
Oferty zostaną rozpatrzone przez komisję konkursową w dniu 17.02.2005r., a zwycięzca konkursy wyłoniony
zostanie w oparciu o następujące kryteria:
ocenę merytoryczną możliwości należytego wykonania zadania przez uczestnika konkursu,
ocenę przedstawionych kalkulacji kosztów w odniesieniu do deklarowanego zakresu rzeczowego zadania.
Informacje dodatkowe
Na zadanie polegające na upowszechnianiu sportu i kultury fizycznej, gmina Resko w roku 2003 przeznaczyła kwotę
– 100.000,00 zł, a w roku 2004 - 90.000,00 zł.
Środki te w zostały przekazane w całości klubowi sportowemu LKS Mewa Resko z siedzibą w Resku,
przy Alei Wolności 4b.

Lasota, Wielgus i T. Sobolewski.
Dziękujemy i spotkamy się za rok,
aby kolejny raz zanucić “Cicha noc,
święta noc, pokój ludziom...”
B. Kordyl, D. Kotwicka.

Samorz¹dowcy
bêd¹ kopaæ
(ŁOBEZ) W najbliższą sobotę, 15
stycznia, do tutejszej hali sportowej zjadą
zespoły piłkarskie złożone z pracowników
samorządowych, ktore w ramach II Mistrzostw Powiatów Województwa ZachodniopomorskiegowHalowejPiłceNożnejPracownikówSamorządowychbędąrywalizować o miano najlepszego powiatu.
Przyjadą ekipy z Polic, Drawska
Pom., Gryfic, Szczecina, Pyrzyc. Łobez
wystawi najliczniejszą reprezentację; zagrają drużyny nauczycieli powiatu, strażaków, urzędu miejskiego i starostwa.
Otwarcie turnieju o godz. 10.00. KAR
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Historia a współczesność

Ach, cóż to był za bal...

Zwracam się z apelem do Polaków,
których korzenie rodzinne sięgają tzw.
terenów na Rubieży, a konkretnie pow.
Złoczów w dawnym województwie
tarnopolskim, oraz do ich potomków,
którzy mieszkają w powiecie łobeskim.
Informuję, że istnieje Światowe Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Ziemi
Złoczowskiej “Klub Złoczowski” w
Krakowie, którego członkiem honorowym jest biskup Gulbinowicz. Mam
kontakt z oddziałem klubu, z prezesem
Edwardem Bykowskim w Oławie.
Wiem o kilkunastu rodzinach, które
tu mieszkają. Do innych chcę dotrzeć
poprzez to ogłoszenie. Postanowiłem
spróbować zintegrować nas wszystkich. Uważam, że jestem to dłużny
moim rodzicom, historii i moim wnu-

(ŁOBEZ) Łobeskie Centrum Turystyki w Łobzie po raz pierwszy
zorganizowało bal noworoczny. I
udało się... Dyrektor Łobeskiego
Centrum Turystyki Lucyna Cywka o
godz. 20.00 otworzyła sylwestrowy
wieczór. Miłośnicy dobrej muzyki
bawili się do “białego rana”. O północy wzniesiono toast noworoczny. W imieniu Łobeskiego Centrum
Turystyki złożył go, obecnym na

kom. Skrótowo tylko podam fakt historyczny dotyczący powiatu Złoczowskiego; tu leży miejscowość Sasów,
historycznie związana z królem Janem
III Sobieskim oraz miejscowość Kamieniec Podolski – broniona przez Michała Włodyjowskiego.
Dziś już mogę powiedzieć, że powstanie Koło Światowego Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół “Klubu Złoczowskiego” w Węgorzynie. Przystąp
i Ty Krajanie. Poznaj swoją przeszłość.
Budujemy swoje drzewa genealogiczne, szukając korzeni i krewnych.
Zapraszam do tworzącego się
Koła. Tymczasowy adres kontaktowy: Antoni Moroz, 73-155 Runowo
Pomorskie, ul. Strzelecka 7, tel.
3913862.
A. Moroz

Na Sawickiej
pociągneli
pionnery
Ogłoszenie Burmistrza Łobza
Burmistrz Łobza ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie
nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę gruntu
oznaczoną nr geodezyjnym 1271 o pow. 9843 mkw. położoną w obr. 4 m. Łobez
przy ul. Podgórnej, posiadającej urządzoną księgę wieczystą Kw nr 11283,
przeznaczoną pod zabudowę przemysłową.
Cena wywoławcza do przetargu - 60.000,00 zł + 22% podatku VAT
Wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej - 3.000,00 zł
Sprzedaż na własność – 100% ceny uzyskanej w przetargu, płatne w
terminie jednego miesiąca od dnia przetargu, najpóźniej w dniu zawarcia
aktu notarialnego. Do wyceny netto ustalonej w przetargu zostanie doliczone 22% podatku od towarów i usług.
W a r u n k i e m uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie wadium w
wyżej określonej wysokości, w terminie do dnia 04 lutego 2005 r. do godz.
14.00 w kasie Urzędu Miejskiego w Łobzie lub na konto Nr 89 9375 1038
2600 4835 2000 00 10 Bank Spółdzielczy w Goleniowie / O Łobez.
Przetarg odbędzie się dnia 09 lutego 2005 r. o godzinie 10.00
w Urzędzie Miejskim w Łobzie – pokój Nr 21.
Wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu, jednakże
wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na
poczet nabycia nieruchomości.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który
przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej w terminie jednego miesiąca od daty przeprowadzenia przetargu.
Zastrzega się unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Rolnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Łobzie, pokój nr 11 telefon nr
39761-73 lub 39761-74.

(ŁOBEZ) W okresie od 5 do
6.01.2005 r., w godz. 22.30-9.00, w
Łobzie przy ul. Sawickiej nieznany
sprawca dokonał kradzieży z włamaniem do samochodu VW Golf poprzez wyłamanie nieustalonym narzędziem wkładki zamka, skąd zabrał
radioodtwarzacz Pionner o wartości
400 zł, 4 płyty cd i bilon o łącznej
wartości 50 zł, oraz dokumenty w
postaci prawa jazdy, dowodu osobistego i dowodów rejestracyjnych,
czym działał na szkodę Eugeniusza K.
W tym samym czasie, w godz.
19.00-11.00, w tym samym miejscu
doszło do drugiej kradzieży. Nieznany sprawca dokonał kradzieży z włamaniem do samochodu VW Golf, poprzez wyłamanie nieustalonym narzędziem wkładki zamka, skąd zabrał
radioodtwarzacz Pionner oraz eqalizer o łącznej wartości 150 zł, czym
działał na szkodę Mirosława B. (zam.
Ł., pow. łobeski).

balu gościom Janusz Skrobiński,
który tego wieczoru pełnił rolę wodzireja. Nasza kuchnia także stanęła na wysokości zadania i przygotowała, jak przystało na sylwestrowy
bal, wyśmienite menu. Goście wyszli z balu zadowoleni, sądzimy
więc, iż następne bale będą cieszyły się równie dużym powodzeniem.
Do siego roku.
Dagmara Różalska

Zgasilichoinkę
(RESKO) W dniu 3.01.2005 roku,
o godz. 1.50 w Resku, przy ul. Rynek,
Jacek M. (zam. G., gm. Resko) i Eugeniusz A. (zam. S., gm. Resko), z instalacji zasilającej oświetlenie choinki
przy budynku urzędu miejskiego w
Resku, dokonali kradzieży rozdzielacza elektrycznego wraz z zasilaczem
elektrycznym o nieustalonej wartości
na szkodę UMiG w Resku.

Nie ukradli,
więc pobili
(ŁOBEZ) W dniu 8.01.2005 roku,
ok. godz. 3.30 w Łobzie, na parkingu
przy ul. Szkolnej, Przemysław B. lat
18, Przemysław R. lat 19 i Rafał K. lat
18, po uprzednim wyłamaniu wkładki
zamka w drzwiach usiłowali dokonać
kradzieży sam. Fiat 126p, o wartości
1000 złotych, własność Waldemara
S. Ponadto tej samej nocy, o godz.
2.30 w Łobzie, przy ul. Bocznej, pobili Mirosława L. Sprawcy zostali
zatrzymania i osadzeni w PdOZ.

Ferie dla dzieci i m³odzie¿y

w Gospodarstwie Gościnnym “Pod Miotłą” w Karwowie, gm. Łobez
W ofercie: Noclegi (2 pokoje 4-6–osobowe); wyżywienie (4 posiłki, kuchnia domowa).
Zajęcia rekreacyjne na świeżym powietrzu: grupowe wycieczki piesze plenerowe (zwiedzanie okolicy – lasy, jezioro, grodzisko), ognisko z pieczeniem kiełbasek, zajęcia świetlicowe (tenis stołowy, gry planszowe); całodzienna opieka – gospodarze (nauczyciele).
Termin: turnus I – 14.02. – 19.02.2005 r., turnus II: 21.02 – 26.02.2005 r.
Uczestnicy: Grupa 10–osobowa dzieci w wieku szk. podstawowej/gimnazjalnej
Odpłatność: 40 zł/osobodzień
Zgłoszenia i informacje: Bożena Zarecka , tel. 397 65 71 (po godz. 16.00),
tel. kom. 0609 376 571, 0698 782 453.
Zapraszamy
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SYBIRACY
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Goœcinnie w £DK

SYBIRACY DZIELILI SIÊ OP£ATKIEM

(£OBEZ) 6 stycznia 2005
roku mia³o miejsce w
£obeskim Domu Kultury
spotkanie op³atkowe,
zorganizowane przez Ko³o
Terenowe Zwi¹zku
Sybiraków w £obzie.
Na spotkaniu pojawi³o siê
ok. 100 osób. By³o wielu
Sybiraków, a tak¿e m.in.
wicestarosta powiatu,
Wies³aw Bernacki, Wiesa³w
Ma³y, Tomasz Ma³ecki,
ksi¹dz Stanis³aw Helak,
ksi¹dz z parafii w Zajezierzu,
Krzysztof Maj, burmistrzowie
Marek Romejko i Ryszard
Sola, radny Bogdan Górecki.
Spotkanie uświetnił występ chóru parafialnego z Łobza, pod kierunkiem Leszka Buczka. Szczególnie
serdecznie przywitany został Komendant Powiatowy Policji w Łobzie, pan Robert Rzeźnik. Zebranych
przywitał Tadeusz Barański.
Na początku spotkania głos zabrał ksiądz Stanisław Helak, który
powiedział:
- Jezus nowonarodzony wciąż
nas obdarza łaską, a nade wszystko
miłością. Oby ta miłość nigdy nie
zgasła, bo Bóg jest miłością. Ta miłość narodziła się w tej małej dziecinie. Dlatego dzielimy się opłatkiem,
białym chlebem. To przypomina
nam, że mamy być tacy dobrzy, jak
przypomina nam Brat Albert, jak
właśnie ten chleb. Niech ta miłość

będzie pośród nas, wśród naszych
bliskich, i w tej wspólnocie. Szczęść
Boże wszystkim.
Po tym słowie zebrani zaśpiewali
kolędy. Wszystko w odświętnej atmosferze. Pani Lidia Guriew, w imieniu Zarządu Wojewódzkiego, także
powitała zebranych.
- Jak każe staropolski obyczaj i
zgodnie z wiarą naszych przodków,
chciałabym wszystkim złożyć serdeczne życzenia. Niech ta gwiazda
betlejemska , która ukazuje się w tym
roku, doprowadzi nas do szczęścia
w 2005 roku. Cieszmy się zdrowiem
i z tego, że możemy być pomocni w

społeczeństwie. Dziękujmy Najwyższemu, że możemy wspólnie tutaj
siedzieć i dzielić się opłatkiem na
spotkaniu opłatkowym. Są w III
Rzeczpospolitej jeszcze niedoskonałości, ale mam nadzieję, że młodzież dojdzie do władzy i będzie w
kraju ład i porządek.
Pani Lidia przedstawiła aktywną
działalność Koła, jaka miała miejsce
w ubiegłym roku. Podkreśliła, iż
Koło działa w miarę możliwości, a lista spotkań i miejsc, w których działalność są zaangażowani Sybiracy
jest długa.
- W tym roku czekają nas trzy

pielgrzymki – powiedziała pani Lidia. - Będziemy u stóp Matki Boskiej
dziękować za ocalenie. We wrześniu
odbędzie się piąty marsz Żywej Pamięci Sybiru, na który zjeżdżają się
wszyscy Sybiracy z całej Polski.
Przed przełamaniem się opłatkiem zebrani 3 minutami ciszy uczcili
pamięć zaginionych i zmarłych podczas trzęsień w Azji PołudniowoWschodniej. Pani Lidia zaprezentowała też książkę o Kresach. Z pewnością pozycja będzie ciekawa, nie
tylko dla tych, których historia doświadczyła życiem na zesłaniu.
Foto i tekst: Marcel Kaźmierowicz
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NIEZAWODNI PRZYJACIELE
Od czasu, gdy wiosn¹
ubieg³ego roku dotar³ z
Leeds w Anglii do £obza TIR
MACSPEDu z transportem
darów dla dzieci w Domu
Dziecka w Zajezierzu oraz
Fundacji Œwiêto Radoœci uwa¿ni Czytelnicy na pewno
pamiêtaj¹ uroczyste
przekazanie 60 wózków
inwalidzkich i 50 rowerów,
które wówczas przyjecha³y
do nas dziêki staraniom Pat
i Geoffa Cole, Rosie
Makinson i Iana
Greenwooda z angielskiej
organizacji Land Aid Poland
- up³ynê³o ju¿ kilka
miesiêcy.
Miesiące te, nasi angielscy
przyjaciele poświęcili na wytężoną
pracę, aby znów móc przyjechać
do nas z darami. I tak oto, w przeddzień wigilii Bożego Narodzenia, o
trzeciej nad ranem, po długiej i wyczerpującej podróży dotarł do siedziby Land Rover Club w Zbrojewie Geoff Cole i jego Land Rover z
ogromną przyczepą, wyładowany
pod sufit prezentami.
Mieliśmy bardzo mało czasu,
aby prezenty te rozwieźć tego samego dnia do adresatów, dla których były przeznaczone. Geoff,
mimo, iż bardzo był zmęczony po
18-godzinnej podróży z Leeds do
Zbrojewa, natychmiast zabrał się
do przepakowywania i sortowania
przywiezionych darów. Jak mogłam, tak starałam się pomóc. Te
paczki są dla dzieci z Zajezierza, te
dla Ośrodka w Rynowie, te mają
pojechać do Żabina, a te do Złocieńca. Geoff wskazywał poszczególne paczki, a my z Łukaszem
układaliśmy je. Pomału cała zawartość samochodu i przyczepy została odpowiednio posortowana,
skutkiem czego powstały cztery
góry paczek, które postanowiliśmy jak najszybciej dostarczyć do
miejsc przeznaczenia.
Pierwszym z nich było Centrum

Pomocy Bliźniemu w Rynowie. Od
dawna jesteśmy zaprzyjaźnieni z
mieszkańcami i kierownictwem
Ośrodka i każda w nim wizyta naznaczona jest sympatią i serdecznością. Pobyt w Centrum to nie tylko okazja do przekazania przywiezionych darów, których tym razem
było sporo, to także zawsze wspólnie spędzone chwile, przyjazne pogawędki, snucie planów na przyszłość. Dzięki Geoffowi i Pat tych
ostatnich mamy sporo i jeśli
wszystko pójdzie po naszej myśli,
jest duża szansa, iż poprawi to los
mieszkańców Centrum. Nie chcę
zapeszyć, więc na razie przemilczę
szczegóły.
Następnego dnia, w wigilię
rano, pojechaliśmy to Żabina.
Pierwszy raz byliśmy tam wiosną.
Anglicy chcieli zorientować się,
jakiego rodzaju potrzeby mają
mieszkańcy Ośrodka. Teraz byliśmy tam po raz drugi, tym razem z
prezentami, które ogromnie ucieszyły mieszkańców. Ucieszyły tym
bardziej, iż dotarły akurat w wigilię
Bożego Narodzenia i były zupełnie
niespodziewane. Chwile spędzone
wspólnie z mieszkańcami Ośrodka
dostarczyły nam wielu wzruszeń i
były zupełnie nowym doświadczeniem dla Geoffa, który po raz
pierwszy w życiu uczestniczył w
tradycyjnym dzieleniu się opłatkiem. Ten piękny polski zwyczaj
jest w Anglii zupełnie nieznany i
dla Geoffa była to chwila, która jak
mówił, na zawsze zostanie w jego
pamięci.
Wieczór wigilijny i Święta Bożego Narodzenia spędził Geoff
wspólnie z nami, w polskiej rodzinie, zgodnie z polską tradycją i
myślę, iż ten czas był dla niego
bardzo ważnym.
Pierwszy dzień Świąt spędziliśmy z Geoffem w Zajezierzu razem z
tymi dziećmi z Domu Dziecka, które
złym zrządzeniem losu nie mogły
świąt tych spędzić w swoich rodzinnych domach. Świąteczne
paczki, które dzieci otrzymały od
Geoffa oraz wspólne gry, zabawy,
śpiewanie polskich i angielskich
kolęd dało dzieciom, mam taką nadzieję, chociaż namiastkę atmosfery i ciepła domu rodzinnego.
Zostało nam jeszcze jedno miejsce do odwiedzenia. To Złocieniec

i Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych. Dzwonię tam od kilku
dni, lecz niestety telefon nie odpowiada. Nie ma nikogo. Szkoda wielka, bo mamy dla Stowarzyszenia
trochę potrzebnych im darów, a ja
chciałabym, aby Geoff osobiście je
przekazał, bo przecież to dzięki
jego pracy i jego staraniom mogły
one do Polski przyjechać. W końcu wpadam na pomysł i dzwonię do

żyliśmy rozdać przed Nowym Rokiem. Zrobimy to niebawem, mimo,
iż Geoff musiał już odjechać do
Anglii, do swoich codziennych
zajęć. Umówieni jesteśmy na kolejną wizytę na wiosnę. Kolejną wizytę i kolejne dary dla naszych potrzebujących przyjaciół.
Bardzo budujące dla mnie jest
to, iż są jeszcze na świecie ludzie
tacy jak Geoff i Pat Cole, Rosie Ma-

Geoff z przyjaciółmi

Geoff z żoną Pat
Parafii, przy której Stowarzyszenie
ma swoją siedzibę. Krótka rozmowa z księdzem i... jedziemy do Złocieńca. Przekazanie przywiezionych darów to już tylko chwila.
I tym sposobem wszystko, co
Geoff przywiózł ze sobą z Anglii
trafiło do rąk tych, którzy tego potrzebują. Sporo tego było, żywność, ubrania, koce, pościel, zabawki, materiały szkolne, sprzęt
sportowy, komputery... ale nie
było to wszystko co Geoff, Pat,
Rosie i Ian mają przygotowane.
Kolejna ciężarówka MACSPED-u
przyjechała właśnie z Leeds i przywiozła następne dary od Land Aid
Poland, których niestety nie zdą-

kinson i Ian Greenwood – ludzie
którzy poświęcają swój czas i
energię dla tych, którzy mają
mniej lub z różnych, najczęściej
niezawinionych powodów znaleźli się w sytuacji, z której bez
pomocy innych wydobyć się
nie mogą. Chciałabym również
serdecznie podziękować szczecińskiej firmie MACSPED i jej
właścicielom, iż zawsze bardzo
chętnie, nieodpłatnie, udostępniają nam przestrzeń ładunkową
w swoich ciężarówkach w drodze z Leeds do Polski.
Joanna Zbróg Land Rover
Club PL 01.01.2005.
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Nagrodzona praca gimnazjalisty z £obza

(POWIA
T) Og³oszony wiosn¹
(POWIAT)
2004 r. przez Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie
konkurs literacki “Rodzina
na tle wspó³czesnych
problemów spo³ecznych”
adresowany by³ do
m³odzie¿y gimnazjalnej.
Do konkursu literackiego
przyst¹pili uczniowie
3 szkó³: Zespo³u Szkó³
Gimnazjalnych z £obza,
Zespo³u Szkó³ Gimnazjalnych
z Reska i Gimnazjum im.
Or³a Bia³ego z Wêgorzyna.
I miejsce zaj¹³ WOJCIECH
ROGALSKI z £obza. Poni¿ej
praca jego autorstwa.
Rodzina na tle współczesnych
problemów społecznych
“Niektóre dzisiejsze rodziny
mają w swoim klimacie coś z dworców kolejowych. Każdy biegnie
‘na’ inny pociąg, coś przegryzie,
czasami musi poczekać. Rodzice
myślą wyłącznie o pracy zawodowej, dzieci o szkole, nikt o nikim
niczego bliższego nie wie. Kiedy
zbiorą się razem ‘w poczekalni’ robi
się tłok, wytwarza się atmosfera
poddenerwowania lub nudy. I tak aż
do następnego pociągu”.
Znaczącą rolę w wychowaniu
dzieci i młodzieży, a także w ich
kształceniu odgrywa rodzina.
Już od urodzenia dziecka rozpoczynają się systematyczne, ciągłe
oddziaływania rodziców, które trwają do usamodzielnienia się młodego
pokolenia i staja się coraz bardziej
wielostronne.
Rodzina stanowi pierwsze i zasadnicze środowisko wychowawcze. Tworzą się w niej określone

normy regulujące zachowania jej
członków, oraz role i pozycje wytwarzające wzajemne wymagania i oczekiwania.
Istnieje wiele określeń i definicji
rodziny. W potocznym języku oznacza ona grupę ludzi spokrewnionych ze sobą, których charakteryzują międzyludzkie kontakty społeczne, bliskie stosunki międzyosobnicze i intymne, nasycone emocjami
między jej członkami.
W rodzinie, w której role rodzicielskie są właściwie pełnione i wyrażane są postawy miłości, akceptacji, uznania, dziecko czuje się bezpieczne, pewne siebie, swobodne,
jest ufne, aktywne w działaniu. Z
kolei brak kontaktu uczuciowego z
rodzicami, obojętność a nawet odtrącenie dziecka przez rodziców powoduje zazwyczaj negatywne zmiany w jego psychice. U dzieci niekochanych wykształca się nieufność,
chłód uczuciowy, czasem nawet
wrogość w stosunku do ludzi. Istnienie rodziny polega na wypełnianiu głównych zadań czyli funkcji.
Jest ona jedyną grypą społeczną powiększającą się dzięki funkcjom biologicznym. Na skutek swej funkcji
prokreacyjnej dostarcza ona nowych członków nie tylko dla własnej
grupy ale i całego społeczeństwa.
Równocześnie zaspokajane są potrzeby seksualne męża i żony.
Dostarczając społeczeństwu
pracowników, rodzina spełnia funkcję produkcyjną. Wobec możliwości
zarobkowania członkowie rodziny
mogą zaspakajać swoje potrzeby
ekonomiczne (zasoby materialne i
środki utrzymania).
Rodzina spełnia funkcję usługowo - opiekuńczą, zapewniając
wszystkim codziennie usługi (wyżywienie, czystość mieszkania, itp.)
oraz opiekę tym członkom, którzy nie
są samodzielni w pełni z powodu
wieku (np. dzieci i starcy) czy choroby, kalectwa bądź z innych przyczyn.
Rodzina daje społeczeństwu nowych obywateli, przekazując im ję-
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POKŁOSIE
zyk, podstawowe wzory zachowania
obowiązujące w danym społeczeństwie, zwyczaje, obyczaje, wprowadza w świat wartości moralnych i
wartości kultury.
Dziś bardzo dużo czynników oddziałuje na rodzinę i to - niestetywięcej tych negatywnych.
Szczególnie ujemny wpływ ma
bezrobocie, którego skutki obejmują nie tylko osoby dorosłe, bezpośrednio nim dotknięte, ale także
członków ich rodzin. Prawie wszystkie rodziny dotknięte bezrobociem
nie uzyskują dochodów na poziomie
minimum socjalnego, a znaczna ich
część żyje na granicy nędzy. Aby
zaspokoić podstawowe potrzeby,
rodziny bezrobotnych najpierw wykorzystują oszczędności, potem
sprzedają rzeczy, następnie się zadłużają. Rezygnują z zakupów obuwia i odzieży, minimalizują spożycie
żywności, nie korzystają z usług,
dóbr kultury, turystyki, wyjazdów
urlopowych, życia towarzyskiego.
Najbardziej obciążające są wydatki
mieszkaniowe. Wysokość czynszów uniemożliwia ich systematyczne opłacanie. Zaległości narastają,
narasta też poczucie zagrożenia
eksmisją. Bezrobotny czuje się winny temu wszystkiemu co się dzieje
z rodziną. szczególnie mężczyźni
tracą poczucie własnej wartości i
niezależnie od reakcji rodziny odczuwają utratę autorytetu. Zmienia
się charakter kontaktów z dziećmi i
współmałżonkiem. Rzutowanie
własnego złego samopoczucia na
rodzinę wzmaga liczbę zachowań
agresywnych. Jeśli bezrobocie się
przedłuża narasta poczucie bezradności i fatalizm, zmniejsza się motywacja i umiejętność samodzielnego
poszukiwania pracy, zmiany zawodu czy kwalifikacji.

Ważnym źródłem dochodów są
świadczenia społeczne. Dla części
rodzin stanowiły one jedynie uzupełnienie dochodów uzyskiwanych
z innych tytułów, jednak dla znaczącej liczby gospodarstw domowych
były głównym źródłem utrzymania.
Świadczenia te niewątpliwie pomagają rodzinom, które znalazły się w
trudnej sytuacji życiowej, jednak w
większości przypadków nie motywują do podjęcia działań w celu usamodzielnienia się.
Szczególnie niepokojący jest
proces utrwalania się ubóstwa.
Może on bowiem prowadzić do dziedziczenia złego statusu życiowego,
marginalizacji społecznej, a w skrajnych przypadkach wręcz do degradacji biologicznej. Ubóstwem trwałym najbardziej zagrożone są rodziny wielodzietne, gospodarstwa domowe osób o niskim poziomie wykształcenia, dotknięte bezrobociem.
Najtrudniej żyje się rodzinom w małych miasteczkach i na wsiach. Rodziny wielodzietne powinny być
zatem obiektem szczególnej troski
państwa, stanowią bowiem grupę
najbardziej zagrożoną ubóstwem.
Co trzecie gospodarstwo domowe dotyka problem niepełnosprawności. Rodziny wychowujące dzieci
niepełnosprawne mają inne problemy niż rodziny, w której jedno z rodziców lub oboje są niepełnosprawni.
Opiekę stałą nad dziećmi niepełnosprawnymi sprawuje z reguły matka
rezygnująca z pracy zawodowej jeśli
zachodzi taka potrzeba. Najczęściej
obok dzieci stałej opieki wymagają
dorosłe osoby w wieku do 29 lat i
osoby starsze w wieku 75 lat i więcej.
Negatywny wpływ niepełnosprawności na więzi rodzinne jest często
tym większy, im gorszy jest stan
zdrowia niepełnosprawnej osoby.
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KONKURSU
Niepełnosprawność, obok ubóstwa
i bezrobocia, należy do najważniejszych przyczyn korzystania z pomocy materialnej.
Aktualnie istotnym problemem
jest przemoc w rodzinie. Sytuacja w
domu rodzinnym staje się bowiem
jedną z przyczyn agresji wśród młodych ludzi. Rodzice reagują na złe zachowania prośbami, rozmowami,
wymówkami, kłótniami, zakazami,
groźbami, wreszcie nie zawahają się
użyć swojej siły fizycznej.
Porządek spokoju rodzinnego
domu burzy fakt o molestowaniu
seksualnym dziecka, znaczna liczba
przypadków wykorzystywania
seksualnego ma miejsce w środowisku rodzinnym (bywa nią ojczym,
osoba związana z rodziną, wujek,
przyjaciel). Stąd natomiast niedaleko do prostytucji nieletnich, przestępczości i popadania w uzależnienia. największym zagrożeniem dla
zdrowia i życia młodych jest problem narkomanii.
Rodzice przyszłych narkomanów nie potrafią właściwie spełniać
swoich powinności wychowawczych. Wielu rodziców mało interesuje się własnymi dziećmi, a zwłaszcza ich problemami psychicznymi.
Nie dają dziecku wsparcia, poczucia
bezpieczeństwa i akceptacji. Dziecko traci kontakt z rodzicami, których
troska i miłość wyraża się dawaniem
mu tylko dóbr materialnych. Oczekują za to aby być grzecznym, nie
sprawiać kłopotów i dobrze się
uczyć. Jeżeli w rodzinnym domu
panuje chłód uczuciowy, brak więzi
emocjonalnej, a rodzice nie potrafią
porozumieć się z własnym dzieckiem, wówczas szuka ono wsparcia
i odpowiedzi na swoje dylematy
poza domem. także szkoła rzadko stanowi życzliwe i bezpieczne miejsce
dla młodego człowieka. Nauczyciele
niezbyt często rozmawiają z uczniami na tematy inne niż związane z programem. Nic dziwnego, że młodzi
ludzie nie mają zaufania do szkoły,
traktując ją jako zło konieczne, a
atrakcji i „nauki o życiu” szukają
poza szkołą. Mowa tu o wejściu w
nałóg przez dzieci, zdarza się i tak, że
na klimacie życia domowego ważyć
może uzależnienie jednego lub obydwojga rodziców. Rodzina z problemem alkoholowym postrzegana jest
przez osoby z zewnątrz jako zaburzona, ale dzieci nie znające innego
modelu życia będą uważać regularne
picie za normę. Widząc, że matka czy
ojciec mimo to ma pracę, dom i rodzinę, dziecko nabiera przeświadczenia, że i ono może sobie pozwalać na

picie i że na jego życiu to także nie
zaciąży. Nic bardziej mylnego. Można tylko mieć nadzieję, że w rodzinie
z uzależnieniem, ktoś inny z jej członków wykorzysta tę krytyczną sytuację, by na zewnątrz szukać pomocy
dla całego domu.
Wszelkie nieprawidłowości i zaburzenia w funkcjonowaniu rodziny
są przenoszone przez dzieci na grunt
pozarodzinny - do szkoły i rówieśników. szczególnie negatywnie oddziaływuje rozwód w rodzinie. W
owej sytuacji dziecko staje się zamknięte w sobie, zahamowane, bądź
przeciwnie.
Dzieci z rozbitych rodzin maja
duże trudności w swobodnym wypowiadaniu się, często zacinają się
przy odpowiedziach. Brakuje im
oparcia i poczucia bezpieczeństwa,
podobnie dzieje się z dziećmi, których rodzice masowo wyjeżdżają na
zarobek za granicę. Powszechne zjawisko przy ogromnej stopie bezrobocia w naszym kraju dezorganizuje
życie rodzinne. Dzieci czyni sierotami emigracyjnymi.
Jaka jest zatem rola matki i ojca w
rodzinie?
Ogromna! Miłość matki bywa
porównywana do ziemi, a ojca do
słońca. Miłość matki stanowi bowiem dla dziecka potrzebę równą tej,
jaką jest potrzeba ziemi dla rośliny,
ojciec z jednej strony ogrzewając
ziemię decyduje o wydawaniu przez
nią plonów, a z drugiej przyczynia się
do ich rozwoju.
Na koniec rozważań o rodzinie i
jej problemach proponuję cytat
pewnej mądrej gimnazjalistki:
“Są rodziny tylko z nazwy, stanowią one związek jedynie formalny, a
poza tym każdy ma swoje sprawy i
życie. Dom jest miejscem noclegu,
spożywania posiłków i to nie zawsze
wspólnie.
Tym niemniej mają one w sobie
coś z ‘instytucji’, w pełni zachowana jest hierarchia ważności, szacunku, władzy. Najbardziej szanowani są dziadkowie (bo najstarsi),
rodzice posiadają władzę, a dzieci to
tylko kłopotliwy dodatek. Nie trzeba tłumaczyć, jak przykra jest dla
nich taka sytuacja, a skutki przedstawionego układu stosunków rodzinnych odbijają się niekorzystnie
na wszystkich. Najlepszym niewątpliwie typem rodziny jest ta, w której, przy zachowaniu hierarchii ważności, liczą się wszyscy domownicy. W ‘instytucji’ trudno jest żyć na
co dzień”.
Wojciech Rogalski
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Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w £obzie
zwraca siê z apelem:

Jeśli ktoś z państwa chce obdarować miłością i opieką niechciane, osierocone lub odrzucone przez własną rodzinę dzieci, może to zrobić poprzez stworzenie rodzinnej opieki zastępczej, która może być realizowana w formie rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka.
Osoby i rodziny zainteresowane pełnieniem jednej z wymienionych
powyżej funkcji winny spełniać następujące warunki:

· dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej,
· mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
· korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
· nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, nie są
ograniczone we władzy rodzicielskiej ani też władza rodzicielska
nie została im zawieszona,
· wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej
lub innej osoby, gdy ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa
lub orzeczenia sądu,
· nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę
nad dzieckiem, co zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim,
· mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania,
· uzyskały pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego
ze względu na miejsce zamieszkania.
Dodatkowych informacji udziela oraz zgłoszenia przyjmuje pracownik
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie
ul. Sikorskiego 6
pokój 213 II piętro
telefon: (091) 39768-41
od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30 - 15.30
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Œwiatowid ostro trenuje
przed rozgrywkami
(ŁOBEZ) Drużyna seniorów
Światowida rozpoczęła treningi pod
opieką nowego trenera. Do pracy
wrócił Janusz Skrobiński. Zawodnicy odbywają intensywne treningi
cztery razy w tygodniu.
Mecze sparingowe rozpocznie
Światowida spotkaniem ze Spartą
Węgorzyno, w niedzielę, 16 stycznia
o godz. 12.00, na boisku w Łobzie. W
sobotę 22 stycznia, o godzinie 13.00
Światowid gościć będzie u siebie
drużynę Hutnika Szczecin. Rewanż z
Hutnikiem Światowid rozegra 29
stycznia, na sztucznej trawie w Policach. Początek spotkania o godzinie
13.00. Następnie, 5 lutego, o godz.
13.00, drużyna Światowida podejmować będzie drużynę Piasta Chociwel, a 12 lutego, o godzinie 13.00
drużynę Radovii. Od 14 lutego rozpocznie się obóz dochodzeniowy, w
ramach którego rozegrane zostaną

kolejne spotkania. 16 lutego, o godzinie 15.30 Światowid rozegra mecz
ze Spartą. 19 lutego o godzinie 14.00
seniorzy Światowida rozegrają na
stadionie w Łobzie mecz z drużyną
Mewa Resko. Ostatnim sprawdzianem dla zawodników Światowida
będzie spotkanie z Sarmatą Dobra 26 lutego, o godzinie 14.00, na stadionie w Łobzie. Najprawdopodobniej, na początku lutego, dojdzie
jeszcze sparing z Drawą Drawsko
Pom.
Pierwszy mecz ligowy rundy
wiosennej Światowid rozegra z Pomorzaninem Nowogard, w pierwszy
weekend marca w Nowogardzie.
Przydałby się rewanż za wysoką
porażkę drużyny sprzed ponad
roku, prowadzonej wówczas właśnie
przez Janusza Skrobińskiego. Wtedy to, po wysokim zwycięstwie Pomorzanin awansował do IV ligi, ale –

jak widać – drużyna ta nie była wystarczająco przygotowana do gry w
tej lidze i po roku powróciła do niższej klasy. Mecz otwarcia w Nowogardzie zapowiada się więc emocjonująco.
KAR

Tomasz Surma
wraca do pracy
(DOBRA) Wczoraj nastąpiło oficjalne pożegnanie trenera Sarmaty
Janusza Skrobińskiego, który przeszedł do Światowida Łobez. W klubie
pojawiła się nowa funkcja rzecznika
prasowego. Został nim pan Edward
Stanisławczyk. Już poinformował redakcję, że terenerem został Tomasz
Surma. Zespół trenuje trzy razy w miesiącu na powietrzu i w hali, zaś pierwszy sparing rozegra 23 stycznia ze
Spartą Węgorzyno. KAR

Wchodzi służba kontraktowa
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gryficach prowadzi nabór do
zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych i podoficerów. O
samym naborze i jego zasadach rozmawialiśmy z komendantem Wojskowej Komendy Uzupełnień w
Gryficach ppłk. Andrzejem Ludwiczakiem.
Dlaczego taki nabór jest prowadzony?
W związku ze zmianą ustawy o
powszechnym obowiązku obrony
oraz zmianą ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, która obowiązuje od 1 lipca br. wprowadzono w siłach zbrojnych nowy korpus osobowy tj. korpus szeregowych zawodowych. Jest to wynikiem postępującego procesu uzawodowienia armii. W związku z tym
zaszła potrzeba przeprowadzenia
naboru. Wojsko polskie obecnie
prowadzi nabór w korpusach osobowych podoficerów i szeregowych zawodowych.
Jakie są zasady naboru i czego
oczekuje się od kandydatów?
Generalnie zasady naboru i toku
pełnienia służby regulują dwa dokumenty. Ustawa z 11 września 2003 r.
o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, o której wspomniałem oraz
rozporządzenie ministra obrony narodowej z 1 marca 2004 r. w sprawie
powoływania do zawodowej służby
wojskowej. Kandydat do pełnienia
służby w tych korpusach posiadać
musi wyłącznie obywatelstwo polskie. Kandydaci muszą być sprawni
fizycznie i psychicznie. Ustawa nie
przewiduje granicy wiekowej, acz-

kolwiek przyjęto granicę około lat
30, ponieważ służba w korpusie szeregowych zawodowych to stanowiska zajmowane do tej pory przez
poborowych, a więc ludzi młodych,
od których wymagana jest duża
sprawność fizyczna. Ograniczenia
wiekowe obowiązują przy ewentualnym przejściu szeregowego zawodowego do korpusu podoficerów.
Na stopień kaprala szeregowy zawodowy może być mianowany po
zdaniu egzaminu na podoficera, posiada świadectwo dojrzałości, bardzo dobrą opinię służbową i nie
ukończył trzydziestego roku życia.
Jeżeli chodzi o szeregowych zawodowych wymagane jest zaledwie
ukończone gimnazjum. Warunkiem
jest jednak odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz odbycie w
pełnym wymiarze zasadniczej służby wojskowej. Jest to bardzo ważny
element, ponieważ zdarzają się żołnierze rezerwy, którzy tej służby w
pełnym wymiarze nie odbyli z różnych przyczyn. Natomiast, jeżeli
chodzi o korpus podoficerów zawodowych, wymogiem jest ukończona
szkoła średnia i posiadanie świadectwa dojrzałości. Są pewne uwarunkowania, o których mówi artykuł
11 ustawy, że żołnierzem zawodowym w tych korpusach mogą zostać
inni żołnierze rezerwy, którzy nie
spełniają tych kryteriów, ale decydują o tym potrzeby sił zbrojnych.
Co powinny zrobić osoby zainteresowane i jakie jest dalsze postępowanie?
Jeżeli ktoś jest zainteresowany
tym rodzajem służby, najprościej

zgłosić się do nas, do Wojskowej
Komendy Uzupełnień. Kandydaci
powinni być z terenu przez nas administrowanego, czyli z powiatu gryfickiego, łobeskiego i goleniowskiego. Posiadamy wykaz jednostek,
które dokonują naboru do takiego
rodzaju służby i przedstawiamy propozycje. W chwili obecnej największy nabór w korpusie szeregowych
na terenie województwa zachodniopomorskiego prowadzi 12 Brygada
Zmechanizowana w Szczecinie. Jest
to jednostka traktowana przez nas
priorytetowo, do której kierujemy
kandydatów. Tam, po wstępnej kwalifikacji w WKU, przeprowadzane są
egzaminy sprawnościowe oraz psychotest. Po pomyślnym zdaniu egzaminów dowódca jednostki przedstawia kandydatowi odpowiednie
stanowisko. Otrzymują od dowódcy
zaświadczenie, z którym przyjeżdżają do nas a my prowadzimy dalszy
tok postępowania. Skompletowane
dokumenty wysyłamy do szefa
Sztabu Generalnego, który podejmuje decyzję o powołaniu do zawodowej służby wojskowej. Wynagrodzenie oscyluje w granicach 1400 zł
brutto.
Jakie dokumenty kandydat powinien przedstawić?
Oprócz wniosku, który składa,
powinien dołączyć życiorys, odpis
skrócony aktu urodzenia, małżeństwa (jeżeli jest żonaty), odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci, jeśli takowe posiada, świadectwa pracy.
Jedynym wydatkiem, rzędu 50 zł, jaki
musi ponieść, jest zaświadczenie z
Krajowego Rejestru Karnego.
Rozmawiała AS
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POSZUKIWANI

Komenda Powiatowa Policji
w Łobzie poszukuje zaginionego Kazimierza Koseckiego,
syna Bogdana i Gabrieli, zamieszkałego w Zagórzycach 32,
gm. Łobez. Poszukiwany zaginął
dnia 1 sierpnia 2004 roku.
Kazimierz Kosecki po raz
ostatni kontaktował się z rodziną
dnia 1.08.2004 r. informując, że
przebywa w Hiszpanii. Do chwili
obecnej nie powrócił do miejsca
zamieszkania, ani też nie nawiązał żadnego kontaktu z rodziną.
Rysopis zaginionego: wiek z
wyglądu 40 lat, wzrost 174 cm,
sylwetka krępa, włosy ciemne,
krótkie, nos prosty, szeroki, uzębienie pełne. Znaki szczególne:
posiada tatuaże na ciele w postaci nagich kobiet.
Wszelkie informacje mogące przyczynić się do ustalenia
miejsca pobytu zaginionego
prosimy kierować do Komendy
Powiatowej Policji w Łobzie, ul.
Wojska Polskiego 2; tel. 997 lub
5777311, 5777337.

Komenda Powiatowa Policji w Łobzie
poszukuje zaginionego dnia 9 grudnia 2004
r. Tadeusza Stawiarskiego, urodzonego w
1961 r., syna Bolesława i Janiny, zamieszkałego: Sikory 63/3, gm. Czaplinek.
Zaginiony w ostatnim okresie czasu
przebywał w altanie na terenie ogrodów
działkowych przy ul. H. Sawickiej w Łobzie. Dnia 9.12.2004 r. około godz. 4.30, po
wyjściu z altany działkowej udał się w nieznanym kierunku, nie nawiązując żadnego kontaktu z rodziną.
Rysopis zaginionego: z wyglądu 43
lata, wzrost 164 cm, szczupła budowa
ciała, włosy ciemne, krótkie, proste, twarz
pociągła, oczy koloru piwnego, uszy średnie przylegające, nos średni prosty, braki
zębów w górnej szczęce.
Ubiór w dniu zaginięcia: kurtka ciemnozielona, wykonana z ortalionu, zapinana na zamek błyskawiczny, do połowy
kolan, z dwiema kieszeniami zewnętrznymi, czapka z materiału koloru czarnego,
spodnie dżinsowe koloru czarnego, pantofle męskie koloru brązowego sznurowane,
golf koloru zielonego, skarpetki ciemne.
Zaginiony może cierpieć na dolegliwości związane z padaczką alkoholową.
Wszelkie informacje mogące przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu zaginionego prosimy kierować do Komendy
Powiatowej Policji w Łobzie, ul. Wojska
Polskiego 2, tel. 997 lub 5777311, 5777337.
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Oszustwo internetowe
(ŁOBEZ) W dniu 16.12.2004 r.
Robert R. (zam. Stargard Szczeciński), za pośrednictwem poczty internetowej na “Allegro” dokonał
sprzedaży telefonu komórkowego
Sony Ericson za kwotę 370 złotych
oraz pobrał 50 zł z tytułu przesyłki.
Do chwili obecnej nie wywiązał się z
transakcji o ogólnej wartości 420
złotych na szkodę Andrzeja D. (zam.
Ł., pow. łobeski).
Złomiarze na cmentarzu
(ŁOBEZ) W okresie 31. 12. 2004
r. godz. 14. 00 – 05. 01. 2005r. godz.
10. 30, na terenie cmentarza komunalnego w Łobzie przy ul. Wojska
Polskiego nieznany sprawca dokonał kradzieży dwóch kratek ściekowych wartości 600 złotych na szkodę PUK Łobez.
Wynieśli ogrodzenie z gorzelni...
(RESKO) W okresie lipiec –
wrzesień 2004 r. Janusz W. (zam.
Wołowiec, pow. goleniowski) oraz
Wojciech G. (zam. Piaski pow. łobeski), po wcześniejszym zdemontowaniu, zabrali w celu przywłaszczenia sześć sztuk elementów ogrodzenia terenu gorzelni w Resku, o
wadze 480 kg, które następnie
sprzedali na skupie metali w Resku.
Okradli Ryszarda P na ogólną kwotę 900 złotych.
... i ze szkółki
(RESKO) W okresie od kwietnia
2004 r. do 5 stycznia 2005 r., z terenu
szkółki leśnej w Miłogoszczy
Krzysztof Cz. (zam. gm. Resko), Janusz W. (zam. pow. goleniowski)
zabrali w celu przywłaszczenia, po
uprzednim zdemontowaniu, 200 metrów bieżących siatki ogrodzeniowej z terenu szkółki leśnej o wartości
400 złotych, oraz 16-metrową aluminiową rurę służącą do nawadniania
o wartości 692 złote. Straty o wartości 1092 złote poniosło Nadleśnictwo w Resku.
Uszkodził szczękę
(RESKO) W dniu 1.01.2005r. ok.
godz. 0.30 w Starogardzie, Krzysztof
N. (zam. S., gm. Resko) kilkakrotnie
uderzył pięścią w twarz Adama D.
(zam. S., gm. Resko), w wyniku czego poszkodowany doznał ukruszenia zęba górnej szczeki oraz zasinienia lewego oczodołu i rozcięcia skóry podbródka. Sprawca naruszył
prawidłowe funkcjonowanie organizmu powyżej dni siedmiu.
Nietrzeźwy rowerzysta
(ŁOBEZ) W dniu 3. 01. 2005 r.,

POLICJA 997

około godz. 16. 30 w Łobzie, na ul.
Kraszewskiego Józef S. lat 57 (zam.
Łobez), kierował rowerem znajdując
się w stanie nietrzeźwości (2,16‰ w
wydychanym powietrzu).
Kradzież napowietrzna
(RESKO) W okresie od
2.01.2005 r. godz. 20.00. do 3.01.2005
r. godz. 15.30, w Łosośnicy, gm.
Resko, z terenu byłego PGR, nieznany sprawca dokonał kradzieży 50
metrów napowietrznej linii energetycznej, wartości nie przekraczającej
250 zł na szkodę A.N.R.S.P. w Łobzie.
Wyminął się ze śmiercią
(WĘGORZYNO) W dniu
4.01.2005 roku o godz. 8.10 na drodze nr 20 (Węgorzyno – Cieszyno)
kierujący sam. ciężarowym marki
Star 200, Krzysztof K., podczas wykonywania manewru wymijania się z
autobusem zjechał na lewe pobocze,
po czym uderzył w skarpę, na skutek
czego samochód przewrócił się na
jezdnię. Pojazd uległ uszkodzeniu.
Wybił szybę po pijaku
(ŁOBEZ) W dniu 05.01.2005 o
godz. 0.00 w Łobzie przy ul. Niepodległości, Sebastian J. wybił szybę wartości 150 zł na szkodę Wiesława G.
Sprawca został zatrzymany i doprowadzony do komendy w Łobzie. Był pod
wpływem alkoholu - 1.46 promila.
Zatankował... wódę
(WĘGORZYNO)
W
dniu
05.01.2005 r o godz. 1.50, nieznany
sprawca dokonał kradzieży z włamaniem do pomieszczeń stacji benzynowej w Węgorzynie przy ul. Podgórnej. Po uprzednim wypchnięciu płyty
w drzwiach wejściowych wszedł do
wnętrza, skąd zabrał 30 szt. butelek
wódki, kilkanaście szt. pakietów papierosów o łącznej wartości 2500 zł na
szkodę PKN Orlen Szczecin.

nawiewnic urządzeń chłodniczych
wykonanych z rur miedzianych w
obudowach aluminiowych o długości 4 mb. o ogólnej wartości 20.000
złotych, czym działał na szkodę Grzegorza B.
Wszedł przez okno,
wyszedł z oknami
(RADOWO MAŁE) W okresie
od 27. 12. 2004 r., godz. 18.00, do
6.01.2005 r. do godz. 15.00 w Karnicach gm. Radowo Małe nieznany
sprawca zabrał w celu przywłaszczenia 10 szt. używanych okien wraz z
ościeżnicami o wartości 1000 złotych, oraz elementów metalowych
pochodzących z budynków gospodarczych. Straty w wysokości 2 000
złotych na szkodę Danfarm 94.
Opony “odjechały”
(ŁOBEZ) W okresie od 5 do
6.01.2005 r. w godz. 17.00-8.00 nieznany sprawca, w Łobzie przy ul. Bocznej, dokonał kradzieży 4 sztuk kół z
felgami z samochodu Isuzu, o łącznej
wartości 1000 zł na szkodę Jolanty K.
Trochę ponad stan
(RESKO) W dniu 6.01.2005 r o
godz. 10.55 w Resku, na ul. Szpitalnej, Ryszard C. (zam. L., gm. Resko)
kierował samochodem Opel będąc w
stanie nietrzeźwości 0.62 i 0.65 mg/l
w wydychanym powietrzu.
Po kablu do kłębka
(ŁOBEZ) W dniu 7.01.2005 r.,
około godz. 8.00, w Łobzie, Bogdan
U. zabrał w celu przywłaszczenia 150
metrów kabla telekomunikacyjnego
wartości 268 złotych. Działał na
szkodę TP SA oddz. Szczecin. Zatrzymany do wyjaśnienia.
Nietrzeźwy rowerzysta
(RESKO) W dniu 7.01.2005 r., o
godz. 2.00, w Resku na ul. Nadrzecznej,
KazimierzB.kierowałroweremznajdując
się w stanie nietrzeźwym - 0,44 mg/l.

Podpalił Lublin
(ŁOBEZ) W dniu 6. 01. 2005 r.
około godz. 23.20, w Łobzie, na parkingu przy ul Wojska Polskiego nieznany sprawca podpalił tylną część
plandeki osłaniającą skrzynię ładunkową samochodu dostawczego
Lublin. Uszkodzeniu uległa plandeka. Stratę o wartości 500 złotych
poniósł Zbigniew G.

Siła złego na jednego
(ŁOBEZ) W dniu 7.01.2005
roku, w godz. 22.30-23.00, w Łobzie
przy ul. Rolnej, Bartosz S. i Paweł W.
wraz z grupą nieznanych młodych
mężczyzn, pobili Grzegorza I. i Pawła
K., w wyniku czego doznali zadrapań i zdrapań naskórka na dłoniach,
głowie i nogach.

Złomiarze tym razem w rzeźni
(ŁOBEZ) W dniu 6. 01. 2005 r. w
godz. 16.00 - 22.00, w Łobzie przy ul.
Niepodległości, z terenu posesji
byłej rzeźni nieznany sprawca zabrał
w celu przywłaszczenia trzy sztuki

Ale klapa
(ŁOBEZ) W nocy z 7 na
8.01.2005 roku, w godz. 20.30-11.00,
w Łobzie na parkingu przy Pl. 3
Marca, nieustalony sprawca przy
użyciu nieustalonego narzędzia do-
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konał zniszczenia tylnej klapy bagażnika w samochodzie Daewoo
Lanos, powodując straty w kwocie
około 500 złotych na szkodę Wojciecha S.
Wybił szybę
(ŁOBEZ) W dniu 8.01.2005 roku,
w godz. 15.30-17.00 w Łobzie, przy
ul. Armii Krajowej, nieustalony
sprawca przy użyciu nieustalonego
narzędzia dokonał wybicia tylnej
szyby w sam. osob. Peugeot 307,
powodując straty w kwocie 1000
złotych na szkodę Mirosława H.
Uszkodził Lublin
(RESKO) W dniu 8.01.2005 roku,
o godz. 08.00 w Łosośnicy, nieznany kierujący nieustalonym pojazdem, w trakcie wyjeżdżania lub
wjeżdżania z osiedlowego parkingu
uderzył w prawe drzwi prawidłowo
zaparkowanego sam. Lublin należącego do Henryka J. Uszkodzeniu
uległy drzwi pojazdu.
Nietrzeźwy kierujący
(DOBRA) W dniu 8.01.2005
roku, o godz. 15.45 w Dobrej, na ul.
Kościuszki, Andrzej L. kierował samochodem osobowym VW Golf
znajdując się w stanie nietrzeźwym 0,52 mg/l.
K(a)osiarz
(WĘGORZYNO) W okresie od
dnia 6.01.2005 roku, godz. 10.00, do
dnia 8.01.2005 roku do godz. 9.00, w
Wiewiecku, z terenu posesji, nieustalony sprawca dokonał kradzieży kosiarki rotacyjnej o wartości
3200 złotych na szkodę Michała K.
Będzie pryskał?
(ŁOBEZ) W okresie od
23.12.2004 r. do 9.01.2005 r. o godz.
12.00 w Łobzie, na terenie ogródków
działkowych Dalno II, nieznany
sprawca, po uprzednim urwaniu
kłódki, włamał się do pomieszczenia
gospodarczego, skąd skradł opryskiwacz ogrodowy wartości 80 zł, na
szkodę Waldemara F.
Kierował rowerem wbrew
zakazowi
(ŁOBEZ) W dniu 9.01.2005 r. o
godz. 17.10, w Łobzie na ul. Kolejowej, Paweł P. kierował rowerem
wbrew zakazowi sądowemu.
Nietrzeźwy rowerzysta
(ŁOBEZ) W dniu 9.01.2005 r. około godz. 22.10 w Łobzie, na ul. Budowlanej, Zbigniew K. kierował rowerem
znajdując się w stanie nietrzeźwości
(1,86 promila w wydychanym powietrzu) oraz wbrew zakazowi sądu.
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OKAZJA

Pilarki ju¿ od 799 z³
Obni¿ka cen pilarek profesjonalnych
Zapraszamy
£obez, ul. Rapackiego 22
Resko, ul. Jednoœci Narodowej 7

Demokracja
i krowy

W

natłoku wydarzeń, wojen, komisji i afer ciężko
czasem zrozumieć – o co chodzi w polityce? Ba
dania wykazują, że większość widzów i czytelników serwisów
informacyjnych nie rozumie przedstawionych tam treści. Ba,
może już w szkole mieliśmy kłopot z odróżnieniem feudalizmu
od dyktatury lub przez lata ta wiedza gdzieś uleciała. Niech nasza
poczciwa Krasula pomoże zrozumieć niektóre podstawowe
pojęcia ustrojowe. Wyjaśnimy je na jej przykładzie.

Rozwiązania krzyżówki prosimy nadsyłać do dnia 23 stycznia na adres redakcji.
Spośród prawidłowych odpowiedzi wylosujemy miesięczną prenumeratę.

NAGRODA

CMYK

miesiêczna prenumerata
„tygodnika ³obeskiego”

FEUDALIZM: Masz dwie krowy. Opiekujesz się nimi, a Twój senior
zabiera Ci część mleka.
USTRÓJ NIEWOLNICZY: Twój pan ma dwie krowy. Ty się nimi opiekujesz, on daje ci część mleka.
CZYSTY SOCJALIZM: Masz dwie krowy. Rząd je zabiera i umieszcza
w oborze razem z krowami innych. Ty musisz opiekować się wszystkimi
krowami. Rząd wydaje Ci tyle mleka, ile potrzebujesz.
SOCJALIZM BIUROKRATYCZNY: Masz dwie krowy. Rząd zabiera je
i umieszcza w oborze razem z krowami innych. Zajmują się nimi dawni
hodowcy kurczaków. Ty musisz zajmować się kurczakami, które rząd
odebrał ich hodowcom. Rząd daje Ci tyle mleka i jajek, ile zgodnie z
przepisami potrzebujesz.
FASZYZM: Masz dwie krowy. Rząd zabiera obie, wynajmuje Cię żebyś
się nimi opiekował i sprzedaje Ci mleko.
CZYSTY KOMUNIZM: Masz dwie krowy. Sąsiedzi pomagają Ci się nimi
opiekować i wszyscy dzielicie się mlekiem.
KOMUNIZM RADZIECKI: Masz dwie krowy. Rząd zabiera obie i zostajesz rozstrzelany.
DEMOKRACJA SINGAPURSKA: Masz dwie krowy. Rząd karze Cię
grzywną za trzymanie dwóch zwierząt hodowlanych w mieszkaniu bez
zezwolenia.
CZYSTA DEMOKRACJA: Masz dwie krowy. Twoi sąsiedzi decydują, kto
dostaje mleko.
DEMOKRACJA PRZEDSTAWICIELSKA: Masz dwie krowy. Twoi sąsiedzi wybierają kogoś, kto powie ci, czyje jest mleko.
DEMOKRACJA AMERYKAŃSKA: Rząd obiecuje Ci dwie krowy, jeśli
na niego zagłosujesz. Po wyborach prezydent zostaje odwołany za spekulacje na rynku terminowych transakcji na krowy. Prasa rozdmuchuje
aferę “Cowgate”.
DEMOKACJA BRYTYJSKA: Masz dwie krowy. Karmisz je mózgami
owiec tak długo, aż zwariują. Rząd nie robi nic.
DEMOKRACJA WŁOSKA: Masz dwie krowy. Najpierw rząd wydaje
przepisy, które mówią kiedy możesz karmić i doić swoje krowy. Potem
płaci Ci, żebyś ich nie doił. Następnie zabiera obie krowy, jedną zabija,
drugą doi i wymaga od Ciebie wypełnienia formularzy wyjaśniających
zaginięcie jednej z krów.
ANARCHIA: Masz dwie krowy. Sprzedajesz jedną i kupujesz byka.
KAPITALIZM DALEKOWSCHODNI: Masz dwie krowy. Sprzedajesz
je swojej spółce giełdowej, korzystając z akredytywy nieodwołalnej
poręczonej przez bank szwagra. Następnie wykonujesz transakcje Swapowa z funduszem powierniczym, dzięki czemu odzyskujesz wszystkie
swoje cztery krowy i dostajesz ulgę podatkową za hodowanie pięciu krów.
Prawa do mleka sześciu krów sprzedajesz na rynku transakcji terminowych przez pośrednika z Panamy firmie z Kajmanów, której ukrytym
udziałowcem jest żona szwagra. Prawa do mleka wszystkich siedmiu krów
odkupuje Twoja spółka giełdowa, która w rocznym sprawozdaniu wykazuje osiem krów na stanie z opcją na zakup jeszcze jednej. W tym samym
czasie zabijasz swoje dwie krowy, bo miały złe feng shui.
PROEKOLOGIZM: Masz dwie krowy. Rząd zabrania Ci je doić i zabijać.
TOTALITARYZM: Masz dwie krowy. Rząd zabiera obie i zaprzeczy by
one kiedykolwiek istniały. Mleko jest objęte zakazem produkcji i konsumpcji.

