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Kazimierz Rynkiewicz
Tuż przed wyborami parlamentarnymi napisałem, że trzeba zagłosować
na ludzi, którzy mają zdecydowaną
wolę zmian. W większości programy
polityczne są podobne do siebie, a
przed wyborami partie prześcigają się
w obietnicach, więc można je traktować
z przymrużeniem oka. W Polsce wiadomo od 15 lat co trzeba z grubsza zrobić,
ale kolejne rządy tego nie robiły. Stąd
szansa dana PiS-owi, czyli ludziom,
którzy okazali determinację w uprawianiu polityki niekoniunkturalnej, czyli
opartej na zasadach i wartościach. Bez
przeskakiwania z partii do partii, bez
nieustannego zmieniania poglądów, bez
kombinowania i robienia na pokaz.
Kaczyńscy zawsze traktowali politykę, a więc i wyborców, bardzo poważnie i wreszcie wyborcy to zauważyli.
Byli zdeterminowani dokonać zmian. I
zaczęli je robić, stąd opór i próba ich
zablokowania, głównie przez PO, które
bardzo agresywnie atakuje PiS będąc
przecież partią niby po tej samej stronie
sceny politycznej. Stąd wywołany
kryzys polityczny, który może doprowadzić do przedterminowych wyborów. Przy podobnym układzie partyjnym niczego one nie zmienią, gdyż małe
partie będą nadal języczkiem u wagi i
mając mało (posłów) będą chciały wiele
(stanowisk). Wydaje się, że jedynym w
tym przypadku rozwiązaniem byłoby
rzeczywiście odwołanie się do wyborców, by ci rozstrzygnęli nie o tym, jakie
partie do sejmu wejdą, ale jaka partia ma
rządzić sama, czyli skutecznie. Koalicje
w obecnym układzie prowadzą do demformowania programów i prymitywnych przetargów o stanowiska. Psują
rządy i rządzenie. Gdyby doszło do
wyborów, PiS powinien odwołać się do
wyborców, by ci rozstrzygnęli, czy
rządzić ma PiS, czy PO, bez oglądania
się na partyjki typu LPR, Samoobrona
czy PSL, którym się wydaje, że będąc
owym języczkiem u wagi mogą wywracać rządy i programy do góry nogami.
Jarosław Kaczyński zdaje sobie
sprawę, że wejście z tymi partiami w
koalicję spowoduje, że ambitny program PiS-u nie zostanie zrealizowany w
takim kształcie, jaki go zaplanowano.
Jednak jest na tyle zdeterminowany, by
go jednak zrealizować w całości, że
gotów jest oddać go pod powtórny osąd
wyborców, by oni o tym rozstrzygnęli.
Wracając do woli politycznej – po
15 latach rzekomych zmian okazało się,
że rząd dysponuje 100 ośrodkami
wczasowymi. PiS chce je sprzedać, za
co uzyskałby 2 miliardy złotych, a w
konsekwencji oszczędności w dalszych
latach na dopłacaniu do nich. Przez 15
lat przewinęło się kilka rządów i żaden
z nich tematu nawet nie poruszył.
Wszyscy mieli programy, ambicje, ład-
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IV RP puka do drzwi
gmin i powiatów
nie mówili, ale zabrakło im właśnie woli
i determinacji. A przecież sprawa jest
banalna. PiS-owi, by ją ocenić i podjąć
decyzję wystarczyły dwa miesiące. Poprzednim rządom nie wystarczyło 15
lat. Już tylko ten drobny przykład
pokazuje, jak wyjątkową formacją polityczną jest PiS na tle innych partii.
A przecież to nie PiS ma nam zbudować IV RP. Mają ją zbudować Polacy, poczynając od gmin i powiatów.
Analiza działalności samorządów pokazuje, jakie są tu rezerwy. Jak łatwo,
wykazując tylko wolę i determinację
można chociażby trochę zmniejszyć
bezrobocie. Wystarczyło by podzielić
się z bezrobotnymi pracą. Na przykład
dać pracę bezrobotnym na tych stanowiskach, na których zatrudnia się osoby już gdzieś indziej pracujące. Po bliższym przyjrzeniu się urzędom, organizacjom i różnym instytucjom w powiecie łobeskim okazało się, że takich ludzi
na podwójnych, potrójnych i poczwórnych etatach, mających na przykład
emerytury, a dorabiających na umowach zlecenia lub dodatkowo pobierających diety jest bardzo dużo. Do tego
ich praca na tych “dodatkach” jest mało
wydajna, a często sprowadza się do
formalnego podpisywania listy wypłat.
Taka diagnoza nasunęła się po wnikliwym przejrzeniu budżetu tzw. alkoholówki, czyli Gminego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ilu ludzi żyje dodatkowo z tego
budżetu? Wielu i to całkiem nieźle.
Można by ich nazwać Towarzystwem
Trzymającym Budżet. Zatrudnienie i
pieniądze rozdzielane są tam według
nikomu nie znanych reguł. Do tego obsada świetlic. Do tego pensje w organizacjach rzekomo charytatywnych,
czyli społecznych. Do tego diety w
różnych komisjach. Naliczyliśmy, że
jedna osoba może mieć trzy źródła dochodu, podczas gdy w Urzędzie Pracy

kłębią się tłumy młodych poszukujących pracy. Jednej osobie wyszło nawet osiem takich źródełek. Godzina tu,
dwie godziny tam, gdzie indziej zlecenie, do tego prywatna praktyka i można
całkiem niźle żyć. Tym bardziej, że nikt
nie rozlicza z efektów, obecności, kosztów. Wiele z tych działań pod płaszczykiem dobra wszelakiego: dzieci, alkoholików, sierot, rozbitych rodzin, chorych, niedołężnych, pokrzywdzonych. Już sama próba rozliczenia tych
wydatków, co jest standardem przy
wydawaniu publicznych pieniędzy,
urasta do rangi zamachu na to wszelakie
dobro. Chcą skrzywdzić dzieci, sieroty,
alkoholików, rozbite rodziny, chorych,
pokrzywdzonych. Po prostu mordercy
polskich dzieci!
Nie dajmy się na to nabrać. Ludzie,
którzy pracują dla dzieci, chorych i
upośledzonych i dostają za to pieniądze, są takimi samymi pracownikami
jak wszyscy inni. Mając dochody i
pracując dodatkowo pozbawiają pracy
i dochodów ludzi, których może nie stać
na kupno dziecku zabawki. Rodzina
pozbawiona dochodów staje się patologiczna i trzeba się nią zająć. Zajmuje się
nią cała rzesza urzędników, dla których
często to zajęcie jest dodatkowym dochodem. Kółko się zamyka. Przykłady?
Proszę bardzo, tylko ze świetlicy socjoterapeutycznej w szkole podstawowej nr 2 w Łobzie. Według dokumentu
pracują tam panie Wiesława Rogaczewska i Elżbieta Smolska. Obie mają podstawowe źródła dochodów. Wynagrodznie w tej świetlicy wynosi: 206
dni x 3 godz. x 23 zł/godz. co daje sumę
14.214 zł rocznie, czyli 1184 zł miesięcznie, za 3 godziny pracy dziennie.
Czy tej pracy nie można było powierzyć osobie młodej, odpowiednio wykształconej, ale bezrobotnej? Pani Rogaczewska dodatkowo jest członkiem
w Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, gdzie dieta

Mi³e
pozdrowienia

Przed kilku dniami miałem okazję
obejrzeć życzenia świąteczne i noworoczne nadesłane na adres miejscowych władz. Dobrze to świadczy, że
Łobez jest znany i o nim pamiętają
ludzie spoza powiatu, a nawet z innych krajów. Świadczy to o tym, że
raz nawiązane kontakty są utrzymywane, że nas szanują. Życzenia są
różne pod względem formatu, kolorów i zamaszystych podpisów. W
treści podano różnego rodzaju miłe

słowa, a nawet okolicznościowych
wierszyków. Nie dostrzegłem życzeń
natrętnie reklamujących swoje usługi.
Na uwagę zasługują życzenia sporządzone własnoręcznie na sporządzonych laurkach otrzymanych ze Środowiskowego Domu Samopomocy.
Dłuższy wierszyk nadesłano ze
Szkoły Podstawowej w Bełcznej.
Otrzymano też kartki ze Svalov w
Szwecji, Paikuse oraz od Eriki Baumgarten z Berlina.
Zbigniew Harbuz

tygodnik łobeski 17.01.2006 r.
za posiedzenie wynosi 95 zł. A więc ma
trzy źródła dochodów, podczas gdy
wielu żadnego. Podobnie jest z radną
Teresą Zienkiewicz, która oprócz dobrej emerytury i diety radnej zarabia na
umowę zlecenie w Towarzystwie
Przyjaciół Dzieci ponad 9 tys. zł rocznie. Zastrzegam, że nikt przy zdrowych zmysłach nie podważa jej kompetencji i miłości do dzieci. Ale, czy to
znaczy że inni ich nie mają? Dlaczego
pracę na umowę zlecenie nie mogłaby
otrzymać osoba bezrobotna? Czy można kochać dzieci, a nie kochać bezrobotnych? Jasne że można. Można kochać
bardziej psa niż człowieka. Ale może
jednak warto usłyszeć wciąż przebijający się do nas głos Jana Pawła II –
Nośmy cieżary jedni drugich.
Podkreślam raz jeszcze - mówimy o
pieniądzach publicznych, podatników
i tutaj nie powinno być żadnych sentymetów, emocji, ani złej woli. Płacąc
powinno się rozliczać, wymagać i oczekiwać efektów. Kto chce tego uniknąć,
nie powinien sięgać po te pieniądze. I
tylko tyle. Do tematu powrócimy, bo
problem narósł, zarówno “wieloetatowców”, jak i bezrobocia. A IV RP już
puka do drzwi gmin i powiatów.

Wydawnictwo w £obzie
zatrudni przedstawiciela
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jazdy i obs³uga Corela. Tel.
3973 730 lub 504 042 532
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Krzy¿ówka – ³amig³ówka
(ŁOBEZ) Jechały dwa tramwaje –
jeden był żółty, a drugi pojechał w prawo – tak w skrócie można opisać historię ze zmianą organizacji ruchu na ulicach Niepodległości, Segala i Kraszewskiego. Sytuacja jest tak zagmatwana,
że gubią się w niej chyba wszyscy –
łącznie z władzami. A głupi pomysł,
pod rękę z fatalną realizacją, wsiedli do
żółtego tramwaju i pojechali nie wiadomo gdzie, ale na pewno nie po rozum
do głowy.
Łobescy radni, po protestach
mieszkańców z ulic Segala i Kraszewskiego, nie podjęli uchwały dotyczącej
przejęcia od Zarządu Dróg Wojewódzkich ulicy Niepodległości. Sądzili zapewne, że w takiej sytuacji wszystko
powróci do stanu sprzed kilku miesięcy; ulica Niepodległości będzie tak jak
dawniej drogą wojewódzką i główną
ulicą naszego miasta, a ulice Segala i Kraszewskigo powrócą do swojego dawnego właściciela, czyli Zarządu Dróg Powiatowych. W takiej sytuacji powróciła by także dawna organizacja ruchu na
tych ulicach. Według przewidywań
miało się to stać 1 stycznia, ale nie stało,

bowiem Zarząd Dróg Wojewódzkich
wywiązał się z umowy i przejął od
powiatu ulice Segala i Kraszewskiego.
Jednocześnie gmina Łobez nie wywiązała się z umowy i nie przejęła od Zarządu Dróg Wojewódzkich ulicy Niepodległości. W tej chwili sytuacja
wygląda tak, że droga wojewódzka numer 151 biegnie w miarę normalnie, w
Łobzie przy ŁDK dostaje rozdwojenia
jaźni. Od tego punktu drogą wojewódzką są jednocześnie ulice Segala,
Kraszewskigo i Niepodległości. Wojewódzka 151 - równowagę odzyskuje
dopiero przy placu 3 Marca i spokojnie,
choć po przejściach, biegnie dalej.

Wydzier¿awimy
szklarniê
Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Łobzie wydzierżawi
szklarnię lub jej część przy ul. Siewnej. Informacje można uzyskać telefonicznie – tel. 091 397 30 99.

Kotwicki przegra³ apelacjê
(POWIAT) W lipcu i sierpniu zeszłego roku pisaliśmy o bulwersującej wielu
mieszkańców sprawie wycinki drzew w
gminie Resko. Sprawą tą zajęła się policja
i prokuratura, która po zakończeniu
śledztwa skierowała sprawę do sądu.
Oskarżonym był Aleksander Kotwicki,
dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w
Łobzie. Po rozprawie, która toczyła się
kilka miesięcy – 10 sierpnia 2005 roku,
Sąd Rejonowy w Łobzie wydał wyrok w
tej sprawie. Aleksander Kotwicki został
uznany winnym popełnienia przestępstwa z art.231 par.2 Kodeksu Karnego, w
związku z art.284 par.1 kk, w związku z
art.11 par.2 kk, czyli za przekroczenie
uprawnień dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych. Aleksander Kotwicki wydał
pracownikom polecenie wycięcia drzew
różnych gatunków rosnących na skraju
drogi Mołdawin – Żeżyno, o wartości
łącznej nie mniejszej niż 1199,20, nie

Problem wróci jak bumerang przy
okazji oceny stanu technicznego mostu
na Segala. Warto przypomnieć, że został on dopuszczony warunkowo do
obciążenia powyżej 20 ton.
- O stanie mostu wszyscy wiedzieli. - mówi Krzysztof Kowalski, pełniący obowiązki dyrektora Zarządu Dróg
Wojewódzkich. Dodaje, że niedawno
otrzymał dokumentację dotyczącą mostu i ją przegląda. Chce ocenić możliwość przedłużenia nośności mostu
powyżej 20 ton. Zarządził jego przegląd i decyzja zostanie podjęta po zbadaniu wszystkich spraw. S.M.

posiadając na to stosownego pozwolenia
właściwego organu czyli burmistrza Reska. Następnie dopuścił do niekontrolowanego wycinania drzew przez podległych mu pracowników. Przy czym część
pozyskanego w ten sposób drzewa pociętego w klocki przywłaszczył na własne
potrzeby. Były to dwie przyczepy drewna o wartości 496,48 a działał w ten sposób na szkodę Skarbu Państwa reprezentowanego przez Starostwo Powiatowe.
Sąd wymierzył Aleksandrowi Kotwickiemu karę roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na 4
lata, grzywnę 20 stawek dziennych po
100 złotych oraz wymierzył mu opłatę w
wysokości 180 złotych na rzecz Skarbu
Państwa oraz zasądził koszty procesu.
Po wydaniu wyroku obrońca Aleksandra
Kotwickiego zapowiedział apelację.
O swoje postanowiły się także wła-

SPOTKANIE
Z POS£EM
Z okazji otwarcia biura poselskiego w Łobzie
dnia 18 stycznia (środa)
pan poseł Rafał Wiechecki
spotka się z mieszkańcami Łobza i powiatu w Klubie Nauczyciela (Dom Kultury) o godz. 16.00.
Warto przyjść
Informacje, pytania, wnioski.
Liga Polskich Rodzin, Łobez

dze gminy Resko. W tej sprawie wszczęto postępowanie administracyjne i
kara jaką naliczono za nielegalne wycięcie 20 drzew to 2 miliony 773 tysiące
złotych. Pieniędzy tych, pokrzywdzony, czyli Urząd Miejski w Resku może
się domagać od Zarządu Dróg Powiatowych. Postępowanie to zostało zawieszone do czasu zapadnięcia prawomocnego wyroku.
Jak poinformowała nas prokurator
Klaudia Karpińska – Gęsikiewicz, w Sądzie Okręgowym w Szczecinie zapadł
wyrok w tej sprawie i jest on już prawomocny. Sąd rozpoznał apelację oskarżonego i wyrok jaki zapadł w Sądzie Rejonowym w Łobzie został w całości utrzymany w mocy. Tak więc Urząd w Resku
ma otwartą drogę do dochodzenia swoich
praw.
Aleksander Kotwicki od kilku miesięcy, czyli od czasu ujawnienia tej sprawy
jest na zwolnieniu chorobowym. S.M.
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Dy¿ury w Prokuraturze

Tydzieñ Pomocy
Ofiarom
Przestêpstw
(ŁOBEZ) W dniach od 22-28 lutego 2005r. po raz kolejny organizowany jest tzw. Tydzień Pomocy
Ofiarom Przestępstw. W tym okresie, w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Łobzie przy ul. Sienkiewicza 4, pokój nr 2, w godzinach od
08.00 do 18.00 prokuratorzy będą
pełnić dyżury poświęcone udzielaniu osobom pokrzywdzonym przestępstwem informacji o przysługujących im uprawnieniach.

Zebranie
„Pstr¹ga”
Zarząd Koła „Pstrąg” w
Łobzie serdecznie zaprasza
wszystkich członków naszego
koła na walne zebranie sprawozdawcze z działalności koła w
2005 roku, które odbędzie się w
dniu 29.01.2006 r. o godz. 10.00
w Łobzie na ul. Sienkiewicza
(stołówka).
Wszystkich członków oraz
sympatyków serdecznie zaprasza Zarząd.
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Str. 4

OFERTY PRACY

AKTUALNE NA DZIEÑ 12.01.2006 r.
 - P.P.U.H “Jamex” w Węgorzynie zatrudni: Betoniarza, Operatora koparki i zwałowarki. Tel. (091)397-19-51
 - Euro-Transporter w Gryficach zatrudni: Kierowcę kat. C+E
Tel. (091)384-25-27
 - Regionalne Centrum Pomocy Bliźniemu “Monar - Markot” w Rynowie
poszukuje: Z-cę kierownika w ramach
przygotowania zawodowego
Tel. (091)3976-630
 - PHP “Karex” w Ciesławiu zatrudni:
Kierowcę kat. C+E. Tel. (091)38-32-560
 - Import – Export Transport Drogowy w Sielsku zatrudni: Kierowcę kat. C
Tel. (091)397-85-67, 607-575-889
 - Firma Pagok Meble w Węgorzynie
zatrudni: Ślusarza – tokarza
Tel. (091)3970-212, 3970-201
 - P.P.H.U. “An-Wi” w Resku zatrudni: Manicurzystkę Tel. (091)39-52-526
 - Pensjonat “Taber” w Dobrej zatrudni: Kucharkę Tel. (091) 3914-646 lub
3914-042
 - Kiosk Spożywczo – Przemysłowy
w Łobzie zatrudni: Sprzedawcę
Tel. 602-591-123
 - “Roosens Betons Polska” Sp. z o.o.
w Połchowie zatrudni: Elektryka
Tel. (091) 397-11-18
 - Przedsiębiorstwo Finansowo –
Usługowe “Bartomol” w Łobzie zatrudni w ramach przygotowania zawodowego: Kasjera w punkcie kasowym
(praca na terenie Reska)
Tel. (091) 397-64-70
 - Sklep w Łobzie zatrudni:
Konsultanta sprzedaży W sprawie
oferty pracy kontakt z pośrednikiem
pracy (pok. nr 5) pod numerem telefonu
(091) 577-70-30
 - Firma “Kruszbud” w Drawsku
Pom. zatrudni: Elektryka
Tel. 609-632-508
 - Firma Transportowa “Arto –
Trans” w Nowogardzie zatrudni:
Kierowcę samochodu ciężarowego
Tel. 609-49-39-89
 - Bank Spółdzielczy w Łobzie zatrudni: Księgową Tel. (091)577-77-00
 - Piekarnia Wasilewski w Węgorzynie zatrudni: Kierowcę kat. B
Tel. (091)307-17-30
 - Bank Spółdzielczy w Łobzie zatrudni: Księgową Tel. (091)577-77-00
 - Zakład Usług Leśnych w Ińsku
zatrudni: Pilarzy (praca na terenie Węgorzyna, Bonina, Ińska) Tel. 604-538-307
 - “AC – Metal” w Dobrej zatrudni:
Spawaczy do stali czarnej, Spawaczy
aluminium, Spawalniczych,
Ślusarzy. Tel.(091) 39-14-690
 - Pracodawca poszukuje osobę bezrobotną na stanowisko:
Przedstawiciela handlowego
Informacje w PUP w Łobzie (pok. nr 5),
tel. (091)577-70-30.

Bezpieczne ferie
na lodowisku
(ŁOBEZ) Wczoraj w południe strażacy PSP w Łobzie
zalewali wodą płytę
starego
boiska.
Wodę pobierali z
Regi. Przy mrozie sięgającym – 8 stopni
Celcjusza po południu woda była już
zamarznięta. Dzieci i
młodzież mogą teraz
bezpiecznie jeździć
na łyżwach. KAR

Wyci¹gnê³y z domu 4900 z³
(WĘGORZYNO) Trzynasty, w
dodatku piątek - to może zapowiadać
jakieś dziwne zdarzenia. I takie stało się
w Węgorzynie. Jeden z mieszkańców
miał pecha i zarazem wielkie szczęście.
Stracił i odzyskał niemałą kwotę pieniędzy – 4900 zł.
Stracił przez swoją niefrasobliwość
lub zbyt duże zaufanie do innych. Około godz. 18. wyszedł na chwilę do żony,
która pracowała w pobliskim sklepie.
Zapewne robił tak wiele razy, i nic się nie
działo, stąd nadmierne poczucie bezpieczeństwa, tym razem okazało się
zgubne. Wychodząc przekręcił tylko
klucz, zostawiając go w drzwiach. Miała być chwila. Jednak ta chwila wystarczyła, by mieszkaniem zainteresowały
się 34-letnia Marzanna K. (mieszkanka
Szczecina) i 17-letnia Sylwia K. (mieszkanka Opola). Otworzyły drzwi i wzięły pozostawioną w korytarzu saszetkę.
Łup był pokaźny – prawie pięć tysięcy
złotych.
Właściciel wracając do mieszkania
minął dwie kobiety. Gdy otworzył

drzwi, zauważył, że pali się światło,
chociaż go nie zapalał. Od razu tknęło go
złe przeczucie. Rzucił okiem na saszetkę – ale jej nie było. Od razu skojarzył
sobie dwie obce kobiety w korytarzu, z
charakterystycznymi rysami romskimi. Co prawda jedna była blondynką,
ale dzisiaj to żadna sztuka przefarbować włosy.
Dopadł kobiety przed budynkiem.
U jednej dojrzał saszetkę pod pachą,
złapał kobietę i wyrwał jej swoją własność. Zadzwonił na policję, a ta będąc
w pobliżu zaraz pojawiła się na miejscu
i zatrzymała kobiety. Trafiły do aresztu
w Łobzie. Z początku nie chciały się
przyznać do kradzieży. Jednak po kilkunastu godzinach pobytu w celi i intensywnych przesłuchaniach zmiękły i
przyznały się do winy. Dopiero po tym
zostały wypuszczone. Ich sprawa trafi
do sądu, który zdecyduje o karze, jaką
poniosą złodziejki. Obie kobiety, zanim
pojawiły się w Węgorzynie, zatrzymały się u wujka jednej z nich w Prusinowie.
KAR
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Nie pozwólmy
zabraæ naszych
balkonów
i piwnic
Zwracam się z apelem do członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka„ w Łobzie. Sprawa dotyczy apelacji
jaką wnieśliśmy do sądu, o uznanie, że
piwnice i balkony są nasze, czyli są
częściami przynależnymi do mieszkań.
Stowarzyszenie Obrony Praw
Członków SM „Jutrzenka” zdołało
pokonać Zarząd Spółdzielni na argumenty w wielu kwestiach. Dziś nie płacimy za docieplanie budynków, opłaty
za grunt zmniejszono o 50%, odstąpiono od kosztów geodezyjnych, zmniejszono o 30 groszy za metr kwadratowy
opłaty na fundusz remontowy itp. Stowarzyszenie zdołało też zebrać
wszystkie potrzebne sądowi dowody,
w sprawie przynależności piwnic i
balkonów do mieszkań. Niestety, ostatniego warunku postawionego nam
przez sąd nie jesteśmy w stanie, mimo
najszczerszych chęci spełnić. Otóż
wzywa się nas do wniesienia opłaty
sądowej w wysokości 1680 złotych.
Więc, chociaż mamy rację, sprawa ta
może upaść z przyczyn finansowych.
Z ubolewaniem stwierdzamy, że aby
dochodzić w sądach swoich praw trzeba być bogatym człowiekiem.
Czy choć połowa z tych, którzy
byli na zebraniu w ŁDK 15 września i
głosowali za dalszym dochodzeniem
naszych praw przed sądem, jest w stanie, w ciągu 3 – 4 dni, złożyć na moje
ręce po 40 złotych, abym mógł tą opłatę
wnieść?
Jednocześnie informuję, że w sprawie o niestatutowy wybór pani J.W. na
prezesa SM „Jutrzenka”, zebraliśmy
już pieniądze na opłatę sądową, we
własnym gronie.
Po wygraniu tych spraw, o czym
jestem głęboko przekonany, wszystkie
wpłacone przez nas pieniądze zostaną
nam zwrócone.
Wasz zdesperowany
Antoni Moroz.
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To miejsce
czeka na TTwoj¹
woj¹
reklamê
tel. 39 73 730
0504 042 532
wppp1@wp.pl
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BURMISTRZ DOBREJ OG£ASZA
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZÊDNICZE
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PCPR w nowej siedzibie

W URZĘDZIE MIEJSKIM W DOBREJ
ul. RYNEK 1
72– 210 DOBRA
1. Wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Dobrej:
Samodzielny referent ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego
i ochrony informacji niejawnych. Praca w wymiarze 1/2 etatu.
2. Wymagania niezbędne:
- określone w art.3 ust.3 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach
samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.).
3. Wymagania dodatkowe:
- preferowane wykształcenie wyższe,
- biegła znajomość obsługi komputera
- znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
- znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczpospolitej Polskiej
4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku urzędniczym:
1. udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu poboru
do zasadniczej służby wojskowej
2. współpraca z WKU Gryfice
3. planowanie przedsięwzięć obronnych i obrony cywilnej
4. organizacja i utrzymanie w stałej sprawności systemów POiAL i SWS:
· organizacja alarmowania na szczeblu gminy
· kontrola sprawności urządzeń technicznych alarmowania
5. organizacja ewakuacji (przyjęcia) ludności
6. ochrona zakładów pracy i urządzeń (obiektów) użyteczności
publicznej przed środkami masowego rażenia
· planowanie i realizacja przedsięwzięć zwiększających
stopień odporności
· organizacja wykorzystania urządzeń, środków transportowych,
maszyn, urządzeń na potrzeby likwidacji skażeń
· planowanie i przygotowanie budowli ochronnych
i urządzeń specjalnych
7. przygotowanie sił i środków oraz warunków dla zapewnienia
ochrony dóbr kultury
8. ustalanie potrzeb formacji obrony cywilnej i ich powoływanie
9. prowadzenie magazynu sprzętu obrony cywilnej
10. prowadzenie spraw związanych z ochroną i zabezpieczeniem
tajemnicy państwowej i służbowej
11. sporządzanie i aktualizacja planów Obrony Cywilnej
i Akcji Kurierskiej
12. przygotowywanie, opracowywanie i aktualizowanie Planu
Reagowania Kryzysowego
13. zapewnienie ochrony informacji niejawnych
14. ochrona systemów i sieci teleinformatycznych
15. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania
przepisów o ochronie tych informacji
16. opracowanie planu ochrony informacji niejawnych jednostki
organizacyjnej i nadzorowanie nad jego realizacją
17. organizowanie szkoleń pracowników w zakresie ochrony
informacji niejawnych
5. Wymagane dokumenty:
- odpis posiadanych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
w tym kopia świadectwa ukończenia szkoły,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
dla celów rekrutacyjnych,
- list motywacyjny,
- C.V.
- oświadczenie o niekaralności,
6. Termin i miejsce składania dokumentów.
Oferty należy składać sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dobrej
lub przesyłać w terminie do 30 stycznia 2006 roku
pod adresem :
Urząd Miejski w Dobrej
Ul. Rynek 1
72-210 Dobra
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem “Nabór na
wolne stanowisko urzędnicze- samodzielny referent ds. obrony cywilnej,
zarządzania kryzysowego i ochrony informacji niejawnych”.
WSZELKIE INFORMACJE W TEJ SPRAWIE MOŻNA UZYSKAĆ U SEKRETARZA GMINY POD NR TEL. 091-577-78-81

(POWIAT) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w £obzie
przenios³o siê do nowej siedziby. Od kilku dni urzêduje
w siedzibie Centrum Integracji Spo³ecznej przy ul. Bema.
PCPR od kilku dni znajduje się w
nowym miejscu – w siedzibie Centrum
Integracji Społecznej przy ul. Bema.
Starostwo wynajęło tam dwa pomieszczenia na jego działalność.
Z końcem roku wygasła umowa, na
podstawie której zarząd powiatu dzierżawił pomieszczenia dla PCPR w przychodni przy ul. Sikorskiego od SP
ZZOZ. Obecnie ZOZ jest w likwidacji
i dalszy los przychodni stoi pod dużym
znakiem zapytania. Na przeniesienie
siedziby PCPR miały też wpływ wysoki czynsz (około 1600 zł plus media)
oraz nie najlepsze warunki tam panujące (związane głównie z ogrzewaniem).

Dlatego zarząd, po otwarciu siedziby
CIS, wydzierżawił od Stowarzyszenia
“Współistnienie”, które prowadzi CIS,
dwa pomieszczenia dla PCPR. Może
też ono korzystać z sali konferencyjnej
CIS.
Jak nam powiedziała dyrektor Katarzyna Błaszczyk, stan zatrudnienia w
PCPR zmniejszył się do 5 pracowników.
- Przy tej liczbie pracowników będziemy w stanie obsłużyć wszystkich interesantów i realizować zadania z ustawy o pomocy społecznej. –
powiedziała Tygodnikowi dyrektor
Błaszczyk.
KAR

Masz zastrze¿enia - zadzwoñ

Policja skontroluje autobus
(POWIAT)
Rozpoczęły
się ferie zimowe, które potrwają do 29
stycznia. W
tym okresie
dzieci będą
wyjeżdżać na
wypoczynek. Może
się zdarzyć,
że rodzice wysyłający dzieci autobusami lub busami mogą mieć zastrzeżenia do stanu technicznego pojazdów lub stanu trzeźwości kierowców. W takim przypadku mogą
dzwonić na policję z prośbą o skontrolowanie pojazdu lub kierowcy.

Zareagujemy
na każdy sygnał i skontrolujemy takie auto przed wyjazdem. - mówi
Henryk Michalski, szef Sekcji Ruchu
Drogowego KPP w Łobzie.
W razie wątpliwości można dzwonić pod nr tel.: 997 lub 091 5777 311.
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POG£OSKA ZDEMENTOWANA,
PROBLEM JEST
(£OBEZ) Kilka tygodni temu w £obzie pojawi³a siê pog³oska
o gimnazjalistkach, które pojawi³y siê na lekcjach w stanie
„wskazuj¹cym na spo¿ycie”. Poinformowali nas o tym
zaniepokojeni rodzice. Wyjaœnieniem tej sprawy zajê³a siê
dyrekcja ³obeskiego gimnazjum. Po rozmowach z uczniami,
nauczycielami i rodzicami dyrektor zdementowa³a pog³oskê.
Dyrektor Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Łobzie pani Ewa Popławska przyznaje jednak, że problem
spożywania alkoholu przez nastolatków jest poważny i nie należy go
bagatelizować.
Gimnazja, które pojawiły się kilka
lat temu na mapie polskiego szkolnictwa, są szkołami w pewnym sensie
specyficznymi. Trafia do nich młodzież z różnych środowisk i z różnych
szkół. Jak podkreślają nauczyciele,
na teren gimnazjum często są przenoszone konflikty i zatargi jeszcze z
podstawówki.
- Trzy lata, bo tyle zwykle trwa
nauka w gimnazjum, to za krótko, aby
uczniowie i nauczyciele zdążyli się ze
sobą dobrze poznać i zżyć, a dobre
relacje są podstawą wzajemnego zaufania. Trzeba pamiętać, że trafia do
nas młodzież w trudnym wieku dojrzewania. Często pierwsze doświadczenia z alkoholem ci uczniowie mają
już za sobą. Tutaj wchodzą w nowe
środowisko i czują potrzebę zaistnienia i “zaszpanowania”. Jeśli nie mogą
pokazać się jako świetni uczniowie,
to chcą udowodnić, że nie obowiązują ich żadne regulaminy i zasady. W
ten sposób pragną zaistnieć i zaimponować rówieśnikom. – mówi dyrektor
Ewa Popławska.
Coraz częściej młodzi ludzie, realizując te cele, sięgają po alkohol i
narkotyki, a ustalanie hierarchii w
grupie wiąże się z agresją i przemocą.
Ze statystyk policyjnych wyłania się
bardzo niepokojący obraz – sprawcami wielu pobić, wymuszeń czy awantur są dziewczęta, a w swoim okrucieństwie i bezwzględności przewyższają chłopców. Wobec takich zachowań rodzice, szkoły, pedagodzy i
policja są często bezradni. W klasach
czy grupach rówieśniczych od lat
obowiązuje zasada źle pojętej solidarności i lojalności. Jeśli nawet cała
klasa wie o tym, że ktoś z nich pije lub
bierze narkotyki, nikt nie powie o tym
wychowawcy czy pedagogowi
szkolnemu. Obowiązują żelazne zasady i nikt nie chce zostać “klasowym
kapusiem”. Tak więc, w szkołach
bardzo często toczy się tak zwane
“drugie życie”, o którym pedagodzy
czy rodzice wiedzą bardzo niewiele.
- Po alkohol sięgają coraz młodsi
i coraz częściej. – mówi dyrektor Po-

pławska. - Przyznają się do tego w
anonimowych ankietach przeprowadzanych także przez nasze gimnazjum. Dla młodzieży coraz częściej alkoholem nie jest piwo i to jest
niepokojące. Wypełniając ankiety przyznają, że zdarza się
im wypić piwo czy szampana, zazwyczaj za przyzwoleniem rodziców. Nie jest
to duży odsetek młodzieży, ale czy byłoby to 10
czy 3 procent, to jest to
za dużo. Musimy zdawać sobie sprawę, że
do 18 roku życia picie
alkoholu jest bezwzględnie zakazane i
nie ma żadnych wyjątków
od
reguły.
Usprawiedliwieniem
dla podania młodemu człowiekowi
kieliszka

szampana czy szklanki piwa nie jest ani
Sylwester, ani rodzinna uroczystość.
Niestety, to my, dorośli, uczymy dzieci
i młodzież zachowań pro alkoholowych. Szczególnie tolerancyjni jesteśmy przy alkoholach nisko procentowych – dodaje Ewa Popławska.
W łobeskim gimnazjum robi się
wiele, aby z tym problemem sobie
poradzić. We wszystkich pierwszych
klasach przeprowadzany jest program “II Elementarz”. Celem tego
programu jest przedstawienie młodym ludziom przyczyn i skutków picia alkoholu. W trakcie jego realizacji
mogą się też nauczyć, jak odmawiać
picia. W szkole odbywają się spektakle teatralne, pogadanki i projekcje
związane z profilaktyką alkoholową.
Każdy uczeń, czy rodzic, może zwrócić się o pomoc do pedagoga szkolnego lub psychologa. Jak przyznaje
dyrektor Popławska - w ciągu ostatnich lat bardzo rzadko zdarzało się,
aby rodzice zgłaszali w szkole problem
pijącego dziecka. O tym, że uczeń pije

najczęściej pije po zakończeniu zajęć
lekcyjnych, albo w dni wolne. I tutaj
zaczyna się rola rodziców lub opiekunów, którzy często chcieliby, aby wychowaniem ich dziecka zajęła się
szkoła lub inne instytucje. Rodzic powinien zwrócić uwagę na to, o której
godzinie dziecko wraca do domu, w
jakim jest stanie. Ostatnio miałam taki
sygnał, że czterech gimnazjalistów
chodziło po ulicach, a było już grubo
po północy. Czyli w tym przypadku
rodzice nie sprawują nad dziećmi
należytej kontroli, bo o tej godzinie
powinny one już dawno być w
domu. Jednak generalnie współpraca z rodzicami układa się dobrze i
tylko w pojedynczych wypadkach
zdarza się bagatelizowanie problemu.
– dodaje pani dyrektor.
Na początku napisałam o pogłosce, na temat pijanych uczennic,
jaka dotarła do naszej redakcji i o
której poinformowaliśmy dyrekcję
gimnazjum. Wiele osób potraktowało tę niesprawdzoną informację jako
sensację i rozpowszechniało ją z zapałem wśród znajomych. Nikt jednak
nie pofatygował się, aby o swoich podejrzeniach poinformować wychowawcę klasy czy dyrekcję szkoły. Jak
podkreśla Ewa Popławska,
każdy taki sygnał jest traktowany bardzo poważnie i
natychmiast sprawdzany,
nie ma także mowy o tuszowaniu takich spraw.
- Rodzice w każdym
Dyrektor gimnazjum
takim przypadku powinni nam to zgłaszać. Jeśli
w takich sprawach będzie panobić szkoła. Rzadko zdarza się, aby
wała zmowa milczenia, to my, jako
uczniowie przychodzili do szkoły lub
szkoła, jesteśmy praktycznie bezna stołówkę szkolną pijani, choć zdaradni. - tłumaczy.
SM
rzają się i takie historie. Ale młodzież
dyrekcja, nauczyciele i rodzice dowiadują się najczęściej od policjantów,
którzy zatrzymują pijanych nieletnich.
Takich przypadków w łobeskim gimnazjum jest kilka rocznie.
- Za każdym razem szkoła na taki
sygnał reaguje. – mówi dyrektor. Wzywani są rodzice, pedagog i psycholog przeprowadza z nimi i z dzieckiem rozmowę, często także obniża
się takiemu uczniowi sprawowanie. I
to właściwie wszystko, co może zro-
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RADNI WYPROSZENI
PRZEZ BURMISTRZA
(ŁOBEZ) Robocze spotkanie
sołtysów z burmistrzem, wyznaczone na 12 stycznia rozpoczęło się od
bardzo nieprzyjemnego incydentu.
Czterej radni, którzy na to spotkanie
przyszli, zostali z sali wyproszeni
przez burmistrza Marka Romejkę.
- Wyproszenie radnych z sali jest
bulwersujące. - oceniła to przewodnicząca Rady Elżbieta Kobiałka.
Spotkanie robocze sołtysów z
burmistrzem i radnymi, miało się odbyć po cyklu zebrań wiejskich dotyczących innego podziału pieniędzy
z funduszu „alkoholówki”. Dokładnie chodziło o pieniądze przekazywane dla świetlic wiejskich, na dożywianie dzieci. Pieniądze te trafiały na
wszystkie 12 świetlic naszej gminy,
a sołectw jest 21. Tam więc, gdzie
świetlic nie ma, pieniądze nie trafiały. Przy okazji omawiania budżetu
radny Leszek Gajda zwrócił na to
uwagę i zaproponował zmiany. Według jego propozycji pieniądze trafiałyby do wszystkich sołectw, które decydowałyby na co te środki
przeznaczyć. Do tej pory podziałem
funduszy „alkoholówki” zajmuje się
inspektor Wiesława Romejko. Jak
zauważyli niektórzy radni, sołtysi
lub rady sołeckie znają lepiej potrzeby wsi, niż urzędnik podejmujący
decyzje zza biurka. Propozycje te
miały zostać omówione przez społeczności poszczególnych wsi na
zebraniach, a wypracowane tam
wnioski przedstawione na spotkaniu roboczym w urzędzie, właśnie 12
stycznia.
Spora grupa radnych zaangażowanych w tę sprawę uczestniczyła w
wiejskich zebraniach, na których
dyskutowano o problemach dotyczących tych społeczności.
W
większości wiosek, do których dotarli, mieszkańcy opowiedzieli się za
nową formą podziału pieniędzy z „alkoholówki”. Czterech radnych przyszło więc na spotkanie, jak sądzili robocze, aby wspólnie z sołtysami i
burmistrzem ten problem omówić.
- Kiedy weszliśmy na salę, stoły
były przykryte
obrusami i zastawione ciastami i owocami. Spodziewając
sie
spotkania
roboczego
byliśmy
tym trochę
zaskocze-

ni, ale przywitaliśmy się z obecnymi
na sali sołtysami i byliśmy gotowi do
rozpoczęcia narady. Nowa radna –
Krystyna Bogucka, zdjęła już
płaszcz i usiadła przy stole. W tym
momencie podszedł do nas Marek
Romejko i powiedział, że jest to spotkanie noworoczne burmistrza z sołtysami i obecność na nim radnych nie
jest przewidziana. Sytuacja taka zdarzyła się nam po raz pierwszy i przyznam, że wszyscy słowami burmistrza byliśmy bardzo zaskoczeni. –
powiedział nam radny Leszek Gajda.
Radni, wyproszeni opuścili salę, a
o wszystkim poinformowali przewodniczącą Rady Elżbietę Kobiałkę.
- Wyproszenie radnych z sali
było bulwersujące i Rada na
pewno
tak
tego nie zostawi. Przecież
sołectwa to organy
pomocnicze
R a d y
Miejskiej
czyli radni w takich spotkaniach mogą, a nawet powinni uczestniczyć. Jeśli więc
sołtysi już przyjechali, burmistrz po-

winien radnym umożliwić spotkanie
z nimi. – skomentowała tę sytuację
przewodnicząca.
Zaskoczona tą sytuacją była też
nowa radna Krystyna Bogucka.
- Denerwuje mnie to, że organizuje się takie spotkania i wydaje się na
nie publiczne pieniądze tylko po
to, aby
s k ł a dać
sobie
życzenia.
Takie zebrania powinny służyć omawianiu
konkretnych spraw i problemów, a nie
wypiciu lampki szampana. Poza tym
zebrania organizowane w godzinach pracy dezorganizują pracę
urzędu; można to robić po pracy. –
powiedziała.
Smaczku całej tej historii dodaje to, że na spotkaniu z sołtysami była radna Barbara Kordyl. Jak
widać, są radni równi i równiejsi.
O komentarz w tej sprawie chcieliśmy poprosić burmistrza Marka
Romejkę, jednak ten nie znalazł dla
nas czasu.
SM

Burmistrz Romejko nie
¿yczy³ sobie obecnoœci
radnych na spotkaniu
z so³tysami.

Biuro
Policja na tropie
Rzeczy
„dzieci”
Dochodzenie w sprawie plakatów trwa

(ŁOBEZ) Trwa dochodzenie w
sprawie rozwieszonych na mieście i
drzwiach dwóch
radnych plakatów,
w których ktoś podpisujący się jako
“dzieci” użył wobec
nich słów wulgarnych. Prokuratura
zakwalifikowała to
jako znieważenie.
Prokurator
Klaudia Karpińska – Gęsikiewicz potwierdziła, że policja prowadzi śledztwo w sprawie rozwieszenia, przez
nieznanego sprawcę, plakatów znieważających dwóch łobeskich rad-

nych. O sprawie tej pisaliśmy w
ostatnim numerze naszej gazety.
- Uznaliśmy, że w stosunku co najmniej do jednego z radnych, sprawca
wyczerpał znamiona przestępstwa, znieważając
funkcjonariusza publicznego. Śledztwo prowadzone w tej sprawie przez
policję nadzoruje łobeska
prokuratura. – powiedziała prokurator. Po przesłuchaniu pokrzywdzonych, policja przeprowadza działania operacyjne mające na
celu wytypowanie sprawcy lub
sprawców.
S.M.

Znalezionych

Biuro Rzeczy Znalezionych z siedzibą przy Powiatowym Zarządzie
Dróg Powiatowych w Łobzie zwraca
się z prośbą do mieszkańców o odnoszenie do naszego biura każdej rzeczy,
które znajdziecie. Szczególny nacisk
kładziemy na klucze i dokumenty.
Ostatnio bardzo dużo ludzi gubi takie
właśnie rzeczy i zwraca się do mnie z
pytaniem czy nikt nie odniósł do biura
ich zguby. Może to komuś zaoszczędzić sporo kłopotów, a nigdy nie wiadomo komu może się to przytrafić.
Dlatego bardzo proszę – odnoście do
Biura Rzeczy Znalezionych rzeczy
znalezione.
Małgorzata Bargiel
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Zapali³ siê dom, a wodoci¹g by³ pusty

PO¯AR GASILI BUTELKAMI
(BONIN) O ma³y w³os w
pod³obeskiej wsi nie dosz³o
do tragedii. Zapali³ siê ma³y
drewniany dom i dopiero
wtedy okaza³o siê, co to
znaczy, ¿e we wsi nie ma
wody.

zakładano mi telefon, to pojawili się
Wodociąg był tematem dyżurnym
fachowcy i zapytali, którędy położyć
na obradach łobeskiej rady miejskiej. W
kabel. Tak powinno być. – tłumaczy jak
związku z zakończeniem inwestycji, na
być powinno.
jednej z jesiennych sesji, gdy radny ZbiStudzienka, tuż przy jego domu,
gniew Pudełko zapytał - ilu mieszkańwybudowana została tylko po to, by
ców podłączyło się do wodociągu, sołtys
ktoś mógł odZakrzewski odpowiedział: - Ani jeden.
czytywać
Wśród radnych nastąpiła konsternacja.
licznik poOkazało się, że ludzi zniechęciła cena za
boru wody
przyłącza do domów, jaką im podano –
dla
jego
około 1500 zł. Po negocjacjach obniżono
Pan Kazimierz Kowalek zachwydomu. Jej
ją. Ale i tak wody nie puszczono.
cił się ziemią łobeską kilka lat temu odpołożenie
- Miało być około 50 odbiorców, jest
wiedzając kolegę w Boninie. Tu mu
będzie jego
12-13. – tłumaczy prezes Misiun. - To
się spodobało i tu postanowił postaindywidualoznacza, że ludzie wezmą około 15-20
wić dom. Dla Bonina porzucił Bydnym problemetrów sześciennych wody, a będzie jej
goszcz. Dom ma stanąć na końcu
mem. Ale barw rurach 160 metrów. Będzie kłopot. –
wioski. Póki co, postawił domek
dziej porusza
mówi. – Ale za trzy – cztery tygodnie
drewniany, szopę i ogrodził teren.
go
problem
wodę puścimy.
Ucieszył się, gdy zaczęto budować
społeczny.
Kłopotu by nie było, gdyby wodowodociąg, bo na wykupionym placu
- To bunkier. Wyciąg zrobiono trzy lub dwa lata temu.
nie było studni. Gdy rury podciągnięwalono tyle cementu,
Niektórzy stracili cierpliwość i porobili
to do jego posesji, liczył, że skończy
poszło tyle materiału,
sobie studnie. Wypieli się, bo ile można
się jego gehenna noszenia wody w
na nic. To mogło być
czekać?
butelkach od sąsiada, sołtysa Waldedużo mniejsze, bo takie
- Sąsiad mieszka na górce. Wywiermara Zakrzewskiego. Ale i sołtys
widzieliśmy już w
cił studnię na 50 metrów, bo poziom
miał problemy z wodą.
Łobzie. – mówi sołtys.
wody się obniżył. – mówi pani Elżbieta
El¿bieta Kulesza wybiera siê z butelkami po wodê
- Były chwile, że brakowało mi
Chcemy zajrzeć do
Kulesza, którą spotkałem, gdy akurat
wody w studni, więc dowoziłem
środka, ale żeliwna klawychodziła z domu z butelkami po
beczkowozem. – mówi Zakrzewski.
pa
przy- marzła. Zakrzewski odczy. Okazało się, że w projekcie zapowodę do siostry mieszkającej naprzeGdy oglądam małe gospodarstwo
bija ją mło- tem i napinając mięśnie
mniano zapisać, że na trasie wodociągu
ciwko. Po latach wróciła do Bonina ze
pana Kowalka kilka butelek plastikoodciąga na bok ciężką pokrywę.
płynie... rzeka Łozienica. Każda nie
Szczecina, na stare śmieci. Położyła już
wych stoi przed domem. To
Czy ktoś, kto będzie miał odinstalację centralnego ogrzewania w
zgromadzony zapas wody. W
czytywać liczniki, poradzi sobie z nią?
domu i czeka na wodę do niej.
środku jest lód. Gdyby była
– pyta nerwowo. – Nie zrobiopotrzeba, trzeba by go rozmrono na pokrywie kołnierza,
zić. Wodociąg położono jesiewięc jak pada deszcz, woda
nią, a wody nie ma do dzisiaj.
przeciska się do środka. Niech
W ubiegłym tygodniu w
pan spojrzy, w rurach wody
domku wybuchł pożar. Stranie ma, a w studzience jest. Ile
wił część dachu, teraz przytakich studzienek zrobionio i
krytą brezentem. Ogień pojakto za to zapłaci? My. – mówi
wił się, gdy w domu byli sąsierozeźlony ludzkim partacdzi. Próbowano ugasić go w
twem, brakiem wyobraźni,
zarodku, ale lanie wody z kilmarnotrastwem. Takim luku butelek niewiele dało. Dodziom jak on, ciężko pracująpiero strażacy z pobliskiej Hydrant jest, wody nie ma.
cym na gospodarstwie, takie
- To bunkier. W rurach wody nie ma,
wioski ugasili rozprzestrze- Tak blisko domu, który móg³ sp³on¹æ
wykonawstwo burzy krew w
w studzience jest. - mówi so³tys Bonina.
niający się pożar. Domek urażyłach.
towano, ludziom pozostał dach nad
- Za budowę wodociągu
zapisana w projekcie przeszkoda
głową. Gdyby się spalił, nie mieliby nic.
odpowiada projektant i wywstrzymywała wykonywanie robót w
Jak na ironię, tuż za ogrodzeniem posekonawca. – mówi prezes Zakładu Wozwiązku z potrzebą naniesienia popraBonin to jedna z ładniejszych wiosji , w odległości około 50 metrów od
dociągów i Kanalizacji Józef Misiun.
wek. Później okazało się, że rury mają
sek w gminie. Z prywatną stadniną koni
domu stoi hydrant. Pusty.
biec dokładnie na linii rosnących drzew.
w środku. Domki zaPo ich położeniu okazało
dbane, pomalowane.
się, że przekrój rur jest za
Wieś ściąga ludzi z zeduży, jak na ilość potenwnątrz. Dla gminy to
cjalnego poboru wody. Dopieniądze z podatków.
piero po czasie przyszło
Bonin mógłby być doniektórym do głowy, że
brym przykładem wsi
taki przekrój rur (180 mm)
agroturystycznej
w
spowoduje w nich zastój
gminie Łobez, gdyby nie
wody oraz obniży ciśnieów nieszczęsny wodonie w kranach. Niektórzy
ciąg. Miało być nowomówią, że projektanta w
cześnie, po europejsku.
ogóle nie było w terenie.
Jeszcze nie ma wody, a
- Studzienkę zrobiono
już wodociąg można pomi nie tam gdzie bym
kazywać jak eksponat
chciał, a przecież to ja tu
w muzeum partactwa
mieszkam i będę z tym żył.
łobeskich władz.
Wodoci¹g
„Zwiêkszenie
potencja³u
turystycznego”
Remiza stra¿acka jest dobra na wybory
– mówi Zakrzewski. – Gdy
Kazimierz Rynkiewicz
Wodociąg Łobez – Bonin – Budziszcze to inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską. Tak
przynajmniej głosi tablica w środku
wsi. Wodociąg zanim powstał, już stał
się legendą. Inwestycję zaplanowano
jeszcze w poprzedniej kadencji, a więc
4 lata temu. Podczas realizacji projektu
na jaw zaczęły wychodzić dziwne rze-
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Cewki pamiêci

Audycja w Polskim Radiu Szczecin o poemacie £abuŸ Leona Zdanowicza, nadana 13 listopada
2005 r. w programie „Trochê Kultury” - rozmawiaj¹: Halina Liziñczyk i Andrzej Skrendo.
Andrzej Skrendo: - „Łabuź” Leona Zdanowicza – mała książeczka, poemat w
częściach dwudziestu – ukazał się właśnie w Krakowie, w bibliofilskim - można
powiedzieć - nakładzie trzydziestu egzemplarzy. Z kilku powodów będziemy o tej
książce rozmawiać. Ważnym powodem jest to, iż sekundujemy środowisku łobeskiemu od dłuższego już czasu i przyjmujemy z radością tę książkę. A po drugie- książka
warta jest uwagi jako przedsięwzięcie literackie.
Halina Lizińczyk: - Leon Zdanowicz do tej pory dawał się poznać jako dobry
organizator i inspirator tego, co się działo wokół pisma „Łabuź”. Ten tomik można
potraktować jako osobisty dług spłacony miastu.
A.S.: - Podobieństwo tytułów nie jest przypadkiem.
H.L.: Mam tutaj almanach „Próba wyobraźni” z roku 1973, który opracował ś.p.
Krzysztof Nowicki. Pod hasłem Zdanowicz czytamy: Urodzony w 1938 roku w Juraciszkach, w nawiasie ZSRR (śmiech), instruktor teatralny. Debiutował w 1969 roku
w „Głosie Szczecińskim”. Jego utwory były zamieszczane m.in. w almanachach
KKMP „Witraże niepokoju” i „W mocy rąk”, zbiorach młodej prozy szczecińskiej.
A.S.: - Ten poemat Zdanowicza ma dwa tematy. Pierwszym tematem jest miasto,
a drugim - sam Zdanowicz. W tomie można odnaleźć pewne elementy biografii.
Bohater liryczny w 46 roku przyjeżdża do Łobza. Odczuwa dużą obcość w tym
mieście. Wspomina tam o przejeździe przez Kazachstan. Elementy biograficzne
rozsiane są po różnych częściach tego poematu, więc znajomość biografii Zdanowicza jest istotną rzeczą, kiedy czytamy ten tekst, bo Zdanowicz jest jednym z bohaterów tego tomu. Oczywiście pamiętajmy, że mamy do czynienia z dziełem literackim, a nie z faktograficznym.
Jeśli chodzi o pierwszy temat – temat miasta – to znajdujemy tutaj całkiem
sporo informacji dotyczących Łobezu, jak mówi Leon (a nie Łobza). W części II mamy
krótki zapis faktograficzny, że Łobez został wyzwolony w roku 1945, że nazwa
Łobez figuruje w dokumentach z XIII wieku. Mamy też element gry etymologicznej.
Leon - jak wiadomo - ma swoją etymologię łabuzia. Łabuź czyli tatarak. To jedna
z hipotez, która jest mu bliska. To wprowadzenie do historii Łobza.
Dalej ta historia Łobza jest fabularyzowana i opisywana przy pomocy
narzędzi – by tak rzec – lirycznych, niemniej ten kontekst i biograficzny, i lokalny
to są dwie rzeczy bardzo istotne w poemacie Zdanowicza.
H.L.: - Jeden sposób poezjowania Leona ilustruje wiersz:
To miasto aż obce
wytrzeszczem poobtłukiwanych tynków
jednak kiedy nocami
przekręcam je na wznak w swojej wyobraźni
łuszczy się ze mnie naskórek
Dopiero zaczynam rozumieć zaprawę murarską
która nie jest żadną siłą w murze
tylko składnikiem i to wszystko
Takie teksty nie próbują sięgać do znanej metody Zdanowicza: do potoku słów
bardzo różnych, pozlepianych ze sobą.
A.S.: - Rzeczywiście jest tak, że z jednej strony posługuje się Zdanowicz frazą
bardzo mocno zmetaforyzowaną, pełną imiesłowów. Te metafory budują się jedna
na drugiej. Gęste pisanie. Znamy takie wiersze Zdanowicza.
A druga poetyka jest bardziej realistyczna, oparta na metonimii, na kulcie
przedmiotu, rzeczy, zdarzenia. Między tymi ekstremami poemat Zdanowicza się
rozwija, więc gdybym miał wskazać przykład tego sposobu gęstego, niejasnego, czy
trudniejszego do zrozumienia, to posłużyłbym się częścią V:
Na święta kryształ zgliszcza mąki
ulotu trwanie worek niosąc
a ludzki rząd najemny przyklęk
wiarą produkcji wartość mierzy
To jest przykład, jak skomplikowanym i trudnym poetą może być Leon Zdanowicz.
H.L.: - Głowię się też, kiedy czytam w VII tekście:
nagannie potępiający pachoł
poprawnie chudego głosu pyta:
-skąd tu przyszedłeś zmierzwiona wywłoko?
nieśmiałej wrażliwości wrzaskiem odpowiadam:
-stamtąd...
A.S.: - Ja się nie głowię, ja się śmieję! Mnie się to podoba. Uważam, że to dowcipne i zabawne.

Podobnie z V fragmentem, o którym wspominałem, sprawa jest jasna. Chodzi
o wyobcowanie kogoś - kto mówi - ze świata produkcji, ze świata ekonomii, ze świata
codzienności - powiedzielibyśmy - merkantylnej.
Ta opozycja między sferą zdarzeń, wartości i sferą rzeczywistości głębszej, a sferą
rzeczywistości doczesnej, doraźnej, codziennej, jest bardzo istotna w poemacie Leona Zdanowicza. On czuje się człowiekiem wyobcowanym z teraźniejszości, a zakorzenionym w przeszłości. W przeszłości swojego miasta. To zakorzenienie w
przeszłości pozwala bohaterowi Zdanowicza utrzymać jakąś równowagę.
On bardzo ciepło mówi i pisze o przeszłości miasta. I o swoim zagnieżdżeniu się
w tkance historycznej Łobezu.
H.L.: - O zaplątaniu się w ulicę Lipową.
A.S.: - Na przykład. Ta ulica Lipowa powraca trzykrotnie.
H.L.: - Ważna jest też strona graficzna poematu „Łabuź”, bo się dowiadujemy,
jak ten Łobez wyglądał, chociaż zdjęcia są przetworzone. To raczej sylwetki domów,
dzielnic, ulic...
A.S.: - Trzeba powiedzieć, że jest dwadzieścia części i dwadzieścia rysunków.
To są rysunki? Grafiki? Zdjęcia? Strona plastyczna jest bardzo istotna w tym przedsięwzięciu.
Zmieniłbym jeszcze na chwilę temat, bo mówiliśmy o poetyce komplikacji
u Zdanowicza; trzeba jeszcze wrócić do tej poetyki bardziej realistycznej, bardziej
konwencjonalnej. Dobrym przykładem jest początek poematu:
Jestem ulicy zamiatacz, zamiatacz jakich tysiące
zamiata w stu innych miastach ulice, chodniki, słońce
I chodzę z miotłą po miastach i miotę precz te śmieciury
by czyste były nazajutrz ulice, chodniki, chmury
To dobry kawałek poezji. Słowo śmieciury wydaje mi się smakowite w tym
kontekście. Tak to się zaczyna: inwokacyjnym wręcz fragmentem.
Pytanie: kim jestem, niezmiernie często powraca w poemacie Zdanowicza i
można by też twierdzić, że nie Łobez, nie Zdanowicz jako taki jest tematem tego
poematu, nie doświadczenie historyczne człowieka i jego pokolenia, tylko pytanie,
kim jestem, jest pytaniem, na które szuka odpowiedzi Zdanowicz..
H.L.: - Przy tej małej książeczce napracowali się inni ludzie. Mamy tu i Agnieszkę
Wesołowską, i Bogdana Zdanowicza – brata Leona... i Ludwika Cwynara, Bogdana
Idzikowskiego, Zenona Muszyńskiego.
A.S.: - Ale to jest typowe dla przedsięwzięć tego środowiska. Tworzą oni całość
i trzymają się razem.
H.L.: - Byłoby ciekawe posłuchać, jak się młodszy brat, poeta i polonista, spiera
z Leonem, czy to ma być tak, czy trochę inaczej, ale z niektórych wierszy wynika,
że Leon nie dał się nakłonić do odstąpienia od swoich ulubionych zwrotów jak np.
cewka pamięci czy cewka pamiętania.
A.S.: - Tam jest kilka ryzykownych metafor... Ja myślę, że to poczucie humoru
Zdanowicza jest winne (śmiech).
H.L.: - Broni się też trochę przed ładnością. Chciałby być taki zmierzwiony,
prowincjonalny, sławić brzydotę świata.
A.S.: - Jest zamiataczem ulicy. Ale co on zamiata? Chodniki, słońce, chmury
czyści. Z jednej strony jest to czynność wzniosła, z drugiej strony - bardzo, bardzo
prozaiczna. Ta podwójność jest istotna.
Patrzę na okładkę, bo wspominaliśmy, że dużo jest przedstawień plastycznych, zdjęć w tym tomie. Na okładce - Łobez z lotu ptaka. Okładka jest metaforą tego
poematu. Oto Zdanowicz patrzy z lotu ptaka na Łobez, na jego przeszłość i teraźniejszość.
Halina Lizińczyk - od roku 1985 prowadzi Redakcję Kulturalną PR Szczecin.
Dr Andrzej Skrendo - pracownik Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu
Szczecińskiego, dziennikarz radiowy.
Zapisał Ludwik Cwynar
Dodruk 200 egzemplarzy do nabycia w księgarni w Łobzie.
Promocja książki w Klubie Nauczyciela dn. 4 lutego o godz. 18.
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Czy iloœæ urzêdników wp³ywa na jakoœæ obs³ugi?

Najmniej urzêdników w Resku,
najwiêcej w £obzie
(POWIAT) Wielokrotnie do naszej
redakcji dzwonili lub przychodzili ludzie
niezadowoleni z pracy urzędników.
Pytali, po co jest ich aż tylu, skoro nie
potrafią załatwić od ręki prostych
spraw? Rzeczywiście odwiedzając poszczególne urzędy można odnieść wrażenie, że zastępy urzędników rozrastają
się w zastraszającym tempie. Jednocześnie szefowie poszczególnych jednostek podkreślają, że zadań jest coraz więcej i brakuje im rąk do pracy. Postanowiliśmy sprawdzić jak wygląda zatrudnienie w poszczególnych urzędach naszego
powiatu. Oto garść statystyki.
W najmniejszej gminie naszego powiatu, w Radowie Małym mieszka niewiele ponad 4 tysiące osób. Urząd Gminy zatrudnia 13 pracowników plus 5
osób obsługi, łącznie 18 ludzi. Tak więc
na jedną osobę zatrudnioną w urzędzie
przypada nieco ponad 227 obywateli.
W Dobrej, liczącej 4713 mieszkańców Urząd Miejski zatrudnia 21 etatowych pracowników. Jeden urzędnik w
Dobrej obsługuje więc 224 interesantów.
Kolejną gminę naszego powiatu –
Węgorzyno, zamieszkuje 7458 osób, a w

Urzędzie Miasta pracuje 24 urzędników cuje 168 osób i sami Państwo oceńcie czy
i 6 osób obsługi – łącznie 30 ludzi. Na to dużo czy mało. Jak ilość urzędników
jednego pracownika przypada 248 oby- ma się do jakości obsługi? To zapewne
wateli.
zależy od wielu czynników; ich wyResko – druga co do wielkości kształcenia, organizacji pracy, jakości
gmina w powiecie. Mieszkańców nadzoru itd. Jeżeli w tej sprawie mają
8400, urzędników (łącznie z ob- państwo jakieś uwagi – prosimy o listy.
sługą) 30. Jeden pracownik przypaW kolejnym numerze przedstawimy
da na 280 interesantów.
zatrudnienie w pozostałych instytuŁobez to największa gmina, a jedno- cjach, oraz ile to nas kosztuje.
S.M.
cześnie miasto
powiatowe.
Tutejszy Urząd
Miejski zatrudnia 69 osób – razem z pracownikami obsługi.
W związku z
tym, że gminę
zamieszkuje
14.787 ludzi, na
jednego pracownika przypada ich 214.
Łącznie w
tych
pięciu
W hali sportowej w £obzie pracuje 9 osób; 2 pracowników,
urzędach na2 sprz¹taczki i 5 konserwatorów.
szej gminy pra-

OG£OSZENIE
BURMISTRZ RESKA
Ogłasza III przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w mieście Resko.
Lokal mieszkalny nr 2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku
i gruntu w wysokości 484/10000, położony w m. Resko przy ul.Prusa nr 30 o
powierzchni 67,60 m2 / parter / składający się z kuchni, czterech pokoi, łazienki,
wc i przedpokoju. Do lokalu przynależna jest piwnica o powierzchni 10,36m2.
Lokal mieszkalny znajduje się w budynku dwunastorodzinnym położonym na
działkach będących w użytkowaniu wieczystym oznaczonych numerami geodezyjnymi 574/53 i 574/2 o łącznej powierzchni 2593 m2.

Cena wywoławcza - 58.770,00 złotych /zwolnione z podatku VAT/
wartość lokal mieszkalny
- 61.996,00 złotych
wartość udziału w prawie użytkowania
wieczystego gruntu
- 3.304,00 złotych
Do ceny uzyskanej w przetargu doliczona zostanie kwota w wysokości
220,00 złotych tj. koszt wyceny nieruchomości.
Przetarg odbędzie się w dniu 20.02.2006 roku o godz. 1000 w siedzibie tut.
Urzędu pok. Nr 7.
Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej należy wpłacić do dnia
16.02.2006 roku no konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Resku
91937600010050651520030007 Bank Spółdzielczy Gryfice o/Resko.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu zwraca się niezwłocznie po
odwołaniu lub zamknięciu przetargu nie później niż przed upływem 3 dni, za
wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygrał.
Uczestnikowi wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet ceny
nabycia.
Minimalne postąpienie wynosi 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem
w górę do pełnych złotych.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca lokalu nie dokona wymaganej wpłaty
ceny, w terminie lub nie stawi się bez wcześniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia w terminie i miejscu wyznaczonym przez sprzedającego
do
zawarcia umowy notarialnej organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy,
a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wszelkie koszty notarialne i sądowe pokrywa kupujący.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Resku pokój nr 4, tel.3951503 wew. 26 lub 27.
Burmistrz Reska
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu.

Informacja PUP
w sprawie
drzwi
wejściowych
Remont - przystosowanie urzędu do
zwiększonej kilkakrotnie efektywności
pracy, ze względu na ograniczone środki
przeznaczone na ten cel, odbywa się
oszczędną, niestety czasochłonną metodą gospodarczą. Dotychczasowe
drzwi, pochodzące z czasów powojennych, przy zagospodarowaniu holu na
poczekalnię, ze względu na ich stan techniczny, dużą nieszczelność (stan estetyczny także) musiały być wymienione.
Koszt naprawy tych drzwi lub montaż
nowych, podobnych drzwi całkowicie
drewnianych wykraczał poza możliwości finansowe urzędu. Najtańszym finansowo rozwiązaniem było wykonanie zwykłych drzwi plastykowych i
drewnianych frontów tych drzwi na
wzór poprzednich. Takie oszczędnościowe rozwiązanie nie zostało zakwestionowane przez konserwatora zabytków. Czekamy na dokończenie prac
przy drzwiach oraz na wykonanie niezbędnych mebli do urzędu przez wykonawcę. Po zakończeniu prac montażowych drzwi, wejście główne do urzędu
zostanie otwarte. Wszelkich informacji
udziela nadzorujący pracę remontowe zca dyrektora PUP pan Piotr Ćwikła pod
numerem tel. 397 40 88.
PUP

OG£OSZENIE
BURMISTRZ RESKA
Ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu
mieszkalnego położonego w mieście Resko.
Lokal mieszkalny nr 6 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku
i gruntu w wysokości 339/10000, położony w m. Resko przy ul.Prusa nr 34
o powierzchni 45,80 m2 /II piętro/ składający się z kuchni, dwóch pokoi,
łazienki, wc i przedpokoju. Do lokalu przynależna jest piwnica o powierzchni 8,84m2. Lokal mieszkalny znajduje się w budynku dwunastorodzinnym
położonym na działkach będących w użytkowaniu wieczystym oznaczonych numerami geodezyjnymi 574/53 i 574/2 o łącznej powierzchni 2593 m2.
Cena wywoławcza - 44.945,00 złotych /zwolnione z podatku VAT/
wartość lokal mieszkalny
- 44.997,00 złotych
wartość udziału w prawie użytkowania
wieczystego gruntu
- 2.314,00 złotych
Do ceny uzyskanej w przetargu doliczona zostanie kwota w wysokości
220,00 złotych tj. koszt wyceny nieruchomości.
Przetarg odbędzie się w dniu 20.02.2006 roku o godz. 1030 w siedzibie
tut. Urzędu pok. Nr 7.
Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej należy wpłacić do dnia
16.02.2006 roku na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Resku
91937600010050651520030007 Bank Spółdzielczy Gryfice O/Resko.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu zwraca się niezwłocznie po
odwołaniu lub zamknięciu przetargu nie później niż przed upływem 3 dni,
za wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygrał.
Uczestnikowi wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet
ceny nabycia.
Minimalne postąpienie wynosi 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem
w górę do pełnych złotych.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca lokalu nie dokona wymaganej wpłaty
ceny, w terminie lub nie stawi się bez wcześniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia w terminie i miejscu wyznaczonym przez sprzedającego
do
zawarcia umowy notarialnej organizator przetargu odstąpi od zawarcia
umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wszelkie koszty notarialne i sądowe pokrywa kupujący.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Resku
-pokój nr 4, tel.3951503 wew. 26 lub 27.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu.
Burmistrz Reska
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Adres redakcji: 73-150 £obez, ul. S³owackiego 6, tel./fax (091) 3973730.

Wynajmę dom jednorodzinny w
Nowogardzie ul. Wiejska 32. Budynek posiada kompletnie wyposażoną kuchnię, duży umeblowany salon, 4 sypialnie na piętrze,
dwie łazienki+wc na parterze,
ogrzewanie podłogowe, duży taras, ogród, garaż, tel. Koszt wynajmu 1800 zł + gaz, energia, woda.
Tel. 0602 45 42 66.
Sprzedam działkę nr 256/3 o pow.
0,5120 ha ogrodzoną, przylegającą
do ogródków działkowych nr 3. Tel.
0887 540 578.

 Sprzedam mieszkanie własnościowe 38 mkw. w Łobzie. Pokój,
kuchnia, łazienka, przedpokój, duża
piwnica, strych i komórka. Mieszkanie posiada ogrzewanie gazowe
(co.). Cena do uzgodnienia. Tel. stacjonarny 091 397 60 05 po godzinie
19, komórka 0502 165 802.
 Sprzedam mieszkanie M4 w
Węgorzynie. Tel 397 10 51.
 Sprzedam M4 w Węgorzynie,
własnościowe lub zamienię na
Kam. Pom. lub Świnoujście; tel.
(091) 4220108, 0503340004.

Sprzedam bar przy ulicy 3 Maja oczekuję na propozycje pod nr tel.
091 384 33 49.
 Gryfice. Do wynajęcia lokal na
działalność handlową lub usługową (salon kosmetyczny, fryzjerski, biura, gabinety) pow. ok. 70
mkw. Wiadomość 691 814 298 lub
091 384 64 11 po 16.

Sprzedam lub wynajmę kawalerkę w Drawsku 30 mkw. Tel. 094 363
20 08, 0608 518 055.

 Wynajmę lokal na działalność
usługową lub handlową przy ul.
Pocztowe 7 w Gryficach. Tel. 091
384 46 11.
 Wynajmę lub wydzierżawię
halę produkcyjną o pow. użytkowej 280 mkw. z dogodnym wjazdem i wyjazdem z przyległym obszarem gruntu na trasie Gryfice Płoty - Szczecin tel. kom. 601
573 246.
 Sprzedam dom + zabudowania
gospodarcze na działce o powierzchni 1000 mkw. w Kołomąciu.
Tel. 091 385 40 49 - wieczorem.
Sprzedam lokal użytkowy na partarze z osobnym wejściem na ulicy
Brzozowej o powierzchni 33 mkw. z
możliwością przekształcenia na lokal mieszkalny. Dodatkowe informacje pod numerem tel. 091 384 2715.
Proszę o kontakt po godz. 18.
Kupię sklep w centrum Gryfic ok.
50 mkw. Tel. 506 040 383.

Dajesz ogłoszenie
do jednej gazety
a ukaże się w trzech
w tej samej
cenie !!!

To niedrogo.

Schody i okna tel. 091 39 23 137.
 Wszelkie prace remontowe
(szczególnie stolarskie). Tanio i fachowo wykonam. Nowogard tel.
0913922783 po 18.
Laryngolog T. Woźny, Gryfice ul.
Śniadeckich 38. Tel. 604 499 445.
Wykonujemy profesjonalne strony internetowe na zamówienie tel.
0605 522 340.

 Tanio sprzedam samochód Fiat
Punto rok 2004. Tel. 091 397 3881.
 Sprzedam Polonez rocznik
1989. Garażowany, przegląd do
X/06, cena do uzgodnienia. Tel.
604 819 965.
 Sprzedam Golf II rok 1986, poj.
1,8. Alarm, c.z. stan techniczny dobry do poprawek blacharskich.
Cena 1500 zł - do uzgodnienia. Tel.
069 348 22 66 lub 0693 482 265.
Sprzedam lub wynajmę kawalerkę w Drawsku 30 mkw. Tel. 094 363
20 08, 0608 518 055.
Sprzedam BMW 325i, poj. 2500,
170 PS. Przebieg 240,000 km,
ospojlerowanie M-TECHNIC, c.
zamek, CD, szyberdach, ABS, felgi
BORBET 205/50/16, elektr. lusterka, automat, 2 dzwiowy, stan idealny. Cena 7000 zł - do uzgodnienia.
Tel. 509 071 659.
 Sprzedam Peugot 307 SW, 1,6
110 KM, benzyna, serwisowany, rok
produkcji XII 2002, automatyczna
klimatyzacja, radio, cena 35.000 zł.
091 397 48 65.
 Sprzedam Honda Civic poj.1,5
benzyna VTEC, 114 KM, rok prod. X
1995, przebieg 143 000 km, 3
drzwiowy, 5-osobowy, srebrny metalik. Posiada ABS, klimatyzację,
immobilizer, elektr. szyby, elektr. lusterka, elektr. szyberdach, 2 p.p.,
wspomaganie i regulacja kierownicy, c. zamek na pilota, ogrzewanie postojowe Eberspacher, alufelgi, 2 kpl. opon, zużycie paliwa 5,2/
100. Stan bardzo dobry. Przegląd
ważny do X.2006 r. Cena 15 tys. zł do uzgodnienia. Tel. 091 3822168.
 Sprzedam samochód Daewoo
Nexia. Pierwszy właściciel, kupiony
w salonie, bez wypadku, rok prod.
1997. Cena do uzgodnienia. Tel.
0606 921 161.

Drukarnia w Łobzie zatrudni drukarza. Praca w Łobzie (możliwość
zakwaterowania). Tel. 39-73-730,
504-042-532.
Zatrudnię lakiernika i blacharza w
Resku (Zakład Mechaniki Pojazdowej Wackoni). Tel. 091 395 23 04,
0506 011 234.

 OSE zatrudni przedstawicieli,
wysokie prowizje, zaliczki. Tel.
508 032 271.

Potrzebna opiekunka do dzieci i
do prowadzenia domu w Belgii
(Bruksela). Telefon kontaktowy
+32 494 02 02 04.

Usługi RTV naprawa
Cicha-3 k/ZOZ-u B. Micek. Tel.
3974127, 604 845 753. Zakł.+domowe, miasto+powiat.
 Zakład krawiecki „Laura” w
Łobzie ul. Ogrodowa 4c/6, w godz.
11.00-19.00. Tel. 397 31 44.

UTECH Sp. z o.o.

Zatrudni mechanika
i elektromechanika
samochodowego.
Kontakt – Łobez ul. Bema 30 A,
tel. 091 397 49 66
lub 091 397 58 04.

INFORMACJE

tygodnik łobeski 17.01.2006 r.

Str. 13

Reprezentacyjne wydane przed terminem

Towarzystwo Przyjació³ Bud¿etu

Kwarta³ bez reprezentacji

Dzieci do
wyciskania łez

(£OBEZ) Czy gmina £obez nie
wydaje za du¿o i za szybko?
To pytanie towarzyszy
zapewne wszystkim radnym,
którzy nad bud¿etem siê
g³owi¹. Doœwiadczenia
pokazuj¹, ¿e pieni¹dze
zaplanowane na ca³y rok,
mo¿na wydaæ du¿o wczeœniej.

Do takiej sytuacji doszło w
budżecie reprezentacyjnym
burmistrza Marka Romejki.
Posiada on określoną kwotę
przyznaną przez radę na wydatki związane z reprezentacją;
z tego budżetu kupuje kwiaty,
napoje, upominki, owoce.
Radni ustalili, że wydatki w
wysokości 12 tys. zł na rok,
czyli tysiąc zł miesięcznie, powinny mu wystarczyć. Nie
wystarczyły.
W połowie października
Komisja Rewizyjna rady miejskiej (Leszek Gajda, Bogdan
Górecki, Romuald Dubicki,
Bogdan Miłek i Barbara Kordyl) skontrolowała te wydatki i
okazało się, że budżet zaplanowany na cały 2005 r. został

wykorzystany w całości już 30
września. Komisji pozostało
wpisać uwagę, że dysponowanie środkami powinno się odbywać w taki sposób, by starczyło ich do końca roku. Radni
uznali, że nie wszystkie wydatki były do końca racjonalne,
także te przeznaczone na promocję. Wymieniła tu wyjazdy
burmistrza (m.in. na turnieje
piłkarskie) do Wrześni, Brennej, na Litwę. Na ostatni kwartał roku radni dołożyli 15 tys. zł
na promocję, jednak nie zwiększyli budżetu reprezentacyjnego. Trudno nam powiedzieć,
jak burmistrz przez ten kwartał,
nie mając ani złotówki, radził
sobie z reprezentowaniem gminy Łobez.
- Być może przerzucił sobie pieniądze z innych zadań.
Dlatego padł wniosek, by
burmistrzowi odebrać możliwość przesuwania pieniędzy
między działami. Powinien
mniej rozrzutnie, a bardziej
racjonalnie podchodzić do
wydawania pieniędzy i dyscypliny budżetowej. – mówi
jeden z radnych.
KAR

OG£OSZENIE
BURMISTRZ RESKA
Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości zabudowanej położonej na terenie miasta Resko.
Nieruchomość zabudowana ( magazyn o powierzchni użytkowej 2470 m2,
portiernia o powierzchni użytkowej 21,00 m2 ) oznaczona numerem geodezyjnym 319 o powierzchni 5782 m2 położona przy ulicy Szpitalnej 11 w
mieście Resko, posiadająca księgę wieczystą KW Nr 2006.
W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Resko nieruchomość przeznaczona jest na zabudowę przemysłowo- składową z funkcjami uzupełniającymi.
Cena wywoławcza - 134.700,00zł. zwolniona z podatku VAT.
Do ceny uzyskanej w przetargu doliczona zostanie kwota w wysokości
250,00 złotych tj. koszt wyceny nieruchomości.
Przetarg odbędzie się w dniu 20.02.2006 roku o godz. 1100 w siedzibie tut.
Urzędu pok. Nr 7.
Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej należy wpłacić do dnia
16.02.2006 roku na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Resku
919376000100506515200330007 Bank Spółdzielczy Gryfice O/Resko.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu zwraca się niezwłocznie po
odwołaniu lub zamknięciu przetargu nie później niż przed upływem3 dni ,
za wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygrał. Uczestnikowi wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia.
Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem
w górę do pełnych złotych.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie dokonała wymaganej wpłaty
ceny, w terminie lub nie stawi się bez wcześniejszego uzasadnionego
usprawiedliwienia w terminie i miejscu wyznaczonym przez sprzedającego
do zawarcia umowy notarialnej organizator przetargu odstąpi od zawarcia
umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wszelkie koszty notarialne i sądowe pokrywa kupujący.
Zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu. Burmistrz Reska

(POWIAT) Świetlica na ul. Hanki Sawickiej w Łobzie stała się w
pewnym momencie tematem sporu
między radnymi o jej dalszy los.
Gdy radny Leszek Gajda zaproponował poczynienie oszczędności
poprzez przeniesienie jej do pobliskiego Środowiskowego Domu
Samopomocy (ŚDS), wybuchła
awantura. Radna i zarazem pracująca w TPD pani Teresa Zienkiewicz
oskarżyła go o chęć wyrządzenia
dzieciom krzywdy. Temat oszczędności upadł, bo kto chciałby
skrzywdzić dzieci. Czy jednak taki
argument ma umożliwiać marnowanie pieniędzy podatników?
Tematu wydatków budżetowych na różnorodną działalność
związaną z opieką nad dziećmi i młodzieżą nie powinien być argumentowany w ten sposób, bo zamyka
usta każdemu, kto chce dyskutować o publicznych pieniądzach. A
troska o te pieniądze, ich racjonalne wydawanie, nie należy do przyjemności radnych, lecz do ich podstawowych obowiązków. Dlatego
dyskutować trzeba.
Otóż świetlica na Hanki Sawickiej
mieści się w ogromnym pomieszczeniu – 130 mkw. - w bloku mieszkalnym. Do tej pory ogrzewana była z
kotłowni spółdzielni mieszkaniowej
“Łobezianka”. Po zamknięciu kotłowni osiedlowej powstał problem
z ogrzewaniem. W tej chwili pomieszczenie jest ogrzewane za pomocą grzejników elektrycznych. W
związku z dyskusją o potrzebie założenia ogrzewania gazowego w tym
pomieszczeniu, powstał pomysł, by
świetlicę przenieść do jednego z
wielu pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy (500 mkw.
powierzchni). Ponieważ zajęcia w
ŚDS odbywają się do godz. 15, a w
świetlicy po południu (3-4 godz.),
nie kolidowało by to z pracą ŚDS.
Dzieci miałyby ciepło, przytulnie,
zaoszczędzono by pieniądze na
ogrzewaniu, nie wydano by dodatkowych środków na założenie
ogrzewania, a sprzedając lokal gmina by jeszcze zarobiła. Pomysł wydawał się jak najbardziej racjonalny.
Jednak nie dla radnej Teresy Zienkiewicz. Zarzuciła radnemu Gajdzie,
że chce skrzywdzić dzieci. Temat
został zamknięty, bo kto chciałby
być posądzony o zbrodnię na dzieciach.
Jednak utrzymanie świetlicy to
nie wszystkie pieniądze, jakie wydaje gmina na ich prowadzenie. W 2005

roku TPD otrzymało 10 tys. zł dotacji
w ramach konkursu na prowadzenie
zajęć pozalekcyjnych dla dzieci.
Gmina już w 1999 roku zobowiązała
się pokrywać wydatki związane ze
świetlicą i je pokrywa. W tymże 2005
dopłaciła do świetlicy na ul. Hanki
Sawickiej 5624 zł, opłacając czynsz,
ogrzewanie i usługę kominiarską.
Tak zapisano w rozliczeniu budżetu
„alkoholówki”. Powiat przyznał na
działalność Ognisk Środowiskowych TPD 20 tys. zł.
Teresa Zienkiewicz podała w
oświadczeniu rocznym, że zarobiła z
tytułu pracy w TPD 9290,93 zł, pobierając jednocześnie ponad 20 tys.
zł emerytury i ponad 4 tys. zł diet za
sprawowanie mandatu radnego.
Czy gdyby miała wydać, z wysokich przecież własnych dochodów
pieniądze na utrzymanie tej świetlicy,
to też by jej tak chętnie broniła, nie
zważając na wysokie koszty? Miłość
do dzieci za pensję prawie 10 tys. zł
rocznie jest zwykłą pracą i gra na
emocjach, gra dziećmi, nie powinna w
tym przypadku mieć miejsca. Nikt nie
chce ich skrzywdzić, ale na marnotrawstwo pieniędzy mieszkańców
radni nie powinni pozwalać.
KAR
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SIATKONOGA
Pierwsze
mecze wiosny
(POWIAT) ZZPN opublikowa³
ju¿ terminarz rundy
wiosennej klasy okrêgowej.
Rozpocznie siê ona w
dniach 11-12 marca.
Wcześniej, 4 marca, mecz zaległy rozegra Świt Szczecin z KP
Police. Wynik meczu będzie miał
wpływ na układ w tabeli. Jeżeli
Świt wygra ten mecz, to wyprzedzi Spartę i zbliży się do lidera Piasta Chociwel na odległość
jednego punktu.

Nasze zespoły znają już rywali, z którymi zagrają o pierwsze punkty w tej rundzie.
Otwarcie sezonu będziemy mogli obejrzeć na boiskach w Węgorzynie, Łobzie i Dobrej;
Sparta podejmie Masovię Maszewo, Światowid zagra ze
Świtem Szczecin, a do Dobrej
na mecz z Sarmatą przyjedzie
Wicher Brojce. Tylko Mewa
Resko pojedzie do Suchania na
mecz z tamtejszym Orkanem.
KAR
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NAPROMILOWANI

KIESZONKOWIEC
W KWIACIARNI
(ŁOBEZ) 6 bm. w godz. 12:00 16:00, w kwiaciarni przy ul. Kościelnej w Łobzie, nieznany sprawca
dokonał kradzieży etui z zawartością
prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego, legitymacji emeryta oraz telefonu komórkowego marki Nokia. Straty w kwocie 300 zł na szkodę Jana K.

POMIMO ZAKAZU
(RUNOWO POM.) 9 bm. około
godz. 18:20 na ul. Węgorzyńskiej w
Runowie Pom., Mirosław G. (zam. I.,
gm. Ińsko) kierował samochodem
Mercedes, pomimo orzeczonego
przez Sąd Rejownoy w Stargardzie
Szcz. zakazu kierowania pojazdami.

UKRAD£ PRZEWÓD
(DOBRA) 7 bm. w godz. 7:00 –
19:00 w Dobrej Paweł A. (zam. D., gm
Dobra) dokonał kradzieży 20 mb
przewodu miedzianego. Straty w
kwocie 200 zł na szkodę Henryka A.

WYCYGANI£Y 1600 Z£
(ŁOBEZ) 10 bm. w godz. 9.30 10.00 w Łobzie przy ul. Mickiewicza dwie nieznane kobiety mówiące po romsku, pod pretekstem zalewania mieszkania, weszły do
środka. Jedna kobieta kazała
spuszczać wodę z kranu, a w tym
czasie druga po przeszukaniu, z
barku segmentu w pokoju zabrała
w celu przywłaszczenia pieniądze
w kwocie 1.600 złotych na szkodę
Alicji K.

KIESZONKOWIEC
NA PRZYSTANKU
(RADOWO MAŁE) 9 bm. ok.
godz. 7.30 w Radowie Małym nieznany sprawca, w nieustalony
sposób, zabrał w celu przywłaszczenia torebkę z zawartością telefonu komórkowego oraz różnych
dokumentów i pieniędzy w kwocie
500 złotych na szkodę Krystyny
W. (zam. R., gm. Radowo Małe).
Zdarzenie miało miejsce w rejonie
przystanku autobusowego w Radowie Małym. Krystyna W. Poniosła straty ogólnej wartości 980 złotych.

WYHACZY£ LUSTERKO
(ŁOBEZ) 11 bm. o godz. 11.40,
na drodze Łobez – Świdwin, kierujący sam. ciężarowym marki Volvo,
Piotr L. (zam. N.) w trakcie wykony-

wania manewru wymijania się z
sam. osob. marki VW Passat, którym kierował Przemysław M. (zam.
S., gm. Resko) przekroczył oś jezdni i uderzył w lewe lusterko pojazdu VW powodując jego zniszczenie.

Z£ODZIEJ NAPOWIETRZNY
(RESKO) W nocy z 10 na 11 bm.
w godz. 22.00 - 7.30 w miejscowości T., gm. Resko, nieustalony
sprawca dokonał wycięcia, a następnie kradzieży 330 metrów linki
aluminiowej z napowietrznej linii
energetycznej i 50 metrów przewodu oświetleniowego o łącznej wartości 2000 złotych na szkodę Rejonu Energetycznego w Gryficach.

NAWET POŒCIEL ZE
STRYCHU UKRADN¥
(RUNOWO POM.) W okresie
od dnia 1.05.2005 roku do dnia
04.01.2006 roku w Runowie Pomorskim, ze strychu mieszkania, nieustalony sprawca dokonał kradzieży kompletu pościelowego z
wełny owczej o wartości 700 złotych na szkodę Alicji A.

SARNA WYBIEG£A NA
DROGÊ
(WIEWIECKO) 11 bm. o godz.
1.00, w miejscowości Wiewiecko,
na drodze publicznej, kierujący samochodem osobowym marki Maz-

da 323, Walerian W. uderzył w sarnę, która nagle wbiegła pod nadjeżdżający samochód. Uszkodzeniu uległ przedmiotowy pojazd.

POŒLIZG
(RESKO) 12 bm. o godz. 9.20,
na drodze publicznej Resko – Starogard, kierujący samochodem ciężarowym marki Scania Kornel L.
(zam. K.), w wyniku nie zachowania należytej ostrożności jazdy
wpadł w poślizg i uderzył w prawidłowo jadący z przeciwka samochód marki Żuk, kierowany przez
Mirosława H. Uszkodzeniu uległy
oba pojazdy.

UKRAD£ PILARKÊ
(ZAGÓRZYCE) W nocy z 13
na 14 stycznia br. w godz. 22.00 8.00 w Zagórzycach nieznany
sprawca, po uprzednim oberwaniu kłódki zabezpieczającej drzwi
wejściowe, wszedł do wnętrza
garażu, skąd zabrał w celu przywłaszczenia pilarkę spalinową
Stihl typu 026 wartości 1.000 zł na
szkodę Michała R.

I KO£PAKI
W nocy z 13 z 14 bm. w godz.
21.00 – 12.00 w Łobzie, na parkingu
niestrzeżonym przy ul. Murarskiej
nieznany sprawca zabrał cztery firmowe kołpaki kół od samochodu
osobowego VW Bora wartości 160
złotych na szkodę Pawła R.

Podziêkowanie
Pragnę poinformować, iż radny powiatowy pan Ryszard Sola
wiele razy udowodnił, że jest
wspaniałym człowiekiem o wielkim sercu. Funkcję radnego,
którą mu powierzono, wypełnia z
pełnym zaangażowaniem. Nie
jest obojętny na niedolę drugiego
człowieka. Będąc leśniczym
wielokrotnie bezinteresownie
pomógł mi w zorganizowaniu
opału na zimę. I nie tylko mi, ale
również innym mieszkańcom
powiatu łobeskiego. Przed świętami Bożego Narodzenia dał mi
możliwość dodatkowego zarobku, zatrudniając mnie do sprzedaży ryb z własnego stawu. Za

moją pracę wynagrodził mnie
bardzo godziwie. Ponadto obdarował moją rodzinę karpiami,
które spożyliśmy podczas wieczerzy wigilijnej. Pan Ryszard
Sola jest bardzo lubiany przez
mieszkańców powiatu (i nie tylko) i postrzegany jako człowiek,
który każdemu będącemu w potrzebie zawsze pomoże. Interesuje się żywo problemami współmieszkańców i znajduje zawsze dla
nich czas. Dlatego za pośrednictwem Tygodnika składam mu serdeczne podziękowanie za wszelką
pomoc i życzliwą postawę.
Z poważaniem
Zygmunt Dudziński.

(ŁOBEZ) 9 bm. około
godz. 17:00 na drodze Łobez –
Byszewo, Henryk B. (zam. B.,
gm. Łobez) kierował rowerem
znajdując się w stanie nietrzeźwości. (1,2 promila), tym samym naruszył zakaz kierowania pojazdami wydany przez
Sąd Rejonowy w Łobzie.
(WĘGORZYNO) 10 bm.
około godz. 18.00 w Węgorzynie, na ul. Runowskiej, Krzysztof Ł. (zam. W., gm. Węgorzyno) kierował samochodem
osobowym Renault znajdując
się w stanie nietrzeźwości 0,98
promila. Jednocześnie naruszył obowiązujący zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych wydany przez Sąd
Rejonowy Wydz. Grodzki w
Stargardzie Szcz.
(ŁOBEZ) W Łobzie na ul.
Szosa Świdwińska, Wiesław N.
(zam. N., gm. Łobez), kierował
rowerem, będąc w stanie nietrzeźwości odpowiadającemu
2,52 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
(WOJTASZYCE) 13 bm.
o godz. 23.00 w miejscowości
Wojtaszyce, Robert G. lat 34
(zam. K., gm. Dobra) w miejscowości Wojtaszyce kierował rowerem znajdując się
wstanie nietrzeżwym 1,34
promila.
(ŁOBEZ) 15 bm. o godz.
2.25 w Łobzie na ul. Kościelnej, Mariusz M. (zam. M., gm.
Łobez) kierował rowerem będąc w stanie nietrzeźwości
odpowiadającemu 1,88 promila alkoholu w wydychanym
powietrzu.
(ŁOBEZ) 15 bm. o godz.
19.50. w Łobzie na ul. Słowackiego, Janusz A. (zam. E., gm.
Elbląg), kierował samochodem
Fiat 126, będąc w stanie nietrzeźwości odpowiadającemu
2,51 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
(WĘGORZYNO) 13 bm.
ok. godz. 18.10 w Węgorzynie,
przy Placu 3 Maja, Marzanna
K. lat 34 (zam. S., gm. Szczecin)
i Sylwia K. lat 17 (zam. O., woj.
opolskie), obie narodowości
romskiej, dokonały kradzieży
saszetki z zawartością pieniędzy w kwocie 4.900 złotych na
szkodę Stanisława D. (zam. W.,
gm. Węgorzyno). Sprawczynie zostały zatrzymane przez
policję do wyjaśnienia.
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KRZYŻÓWKA 03

HUMOR
TYGODNIA
W nadmorskim kurorcie panika.
Wszyscy się pochowali, bo z cyrku uciekły dwa lwy. Poszły
na plażę, usiadły nad brzegiem morza i jeden z nich mówi:
- Zupełnie nie rozumiem tych ludzi. Pełnia sezonu, a tu ani żywej
duszy!
Przed kościołem popsuł się płot, więc ksiądz go naprawia.
Przy naprawianiu tego płotu gromadka dzieci przyglądała się
temu. Ksiądz pyta:
- Co, patrzycie jak się wbija gwoździe?
Oni odpowiadają:
- Nie, słuchamy co ksiądz powie, gdy ksiądz uderzy się w rękę.
- Mamusiu, jezdem w ciąży.
- Bój się Boga! Dwa miesiące przed maturą, a ty mówisz jezdem?
Jaś mówi do sąsiadki:
-Znalazłem pani kanarka.
-Ależ Jasiu, to jest kot.
-Wiem, ale, kanarek jest w środku.
U stomatologa matka mówi do synka:
- A teraz bądź grzeczny i powiedz ładnie: - AAA, żeby pan
doktor mógł wyjąć palec z twojej buzi!
Z czego składa się pies wojskowy?
Pies wojskowy składa się z:
A) Osoby wodzącej
B) Linki łączącej
C) Psa właściwego
–
–
–

Kto tam gwiżdże?
Duet, obywatelu pułkowniku!
Szeregowy Duet wystąp! Co, dwóch was tych Duetów?

- Szeregowy Kowalski, wzięliście
- Nie, panie kapralu. A co, zginął?

prysznic

?

- Jak brzmi wojskowa definicja kałuży?
- Niewielki zbiornik wodny o małym znaczeniu strategicznym.
Czasoprzestrzeń w wojsku jest wtedy, gdy kapral powie
- Sprzątaj korytarz od tego miejsca aż do obiadu.

NAGRODA

Miesiêczna prenumerata
„Tygodnik
kiego”
godnikaa £obes
£obeskiego”
Poprawne rozwiązanie krzyżówki nr 1 brzmiało: „Brak to byt ze znakiem minus”
Poprawne odpowiedzi nadesłali:
Maria Szylinowicz (Łobez), Grażyna Maćkowiak (Łobez), Antonina Kaczmarek (Dobra), Aleksander Rachwał (Resko), Cecylia Dzwonnik (Łobez), Telesfor
Waliszewski (Rogowo).
Nagrodę wylosował pan Aleksander Rachwał z Reska. Gratulujemy.
CMYK
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