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IV £obeska Baba Wielkanocna

W £obzie na ludowo

13 mieszkañców gminy Wêgorzyno oskar¿onych
o fikcyjne meldowanie Niemców

Przynajmniej mia³am
dwa dni dobrego jedzenia

Nowy inwestor w £obzie
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Kazimierz Rynkiewicz
W obecnych czasach najpowszechniejszym symbolem Œwi¹t
Wielkanocnych wydaje siê byæ
jajko. Od zarania dziejów symbolizowa³o narodziny nowego ¿ycia.
Dzisiaj nadaliœmy mu wiêcej uroku maluj¹c je i zamieniaj¹c w kolorowe pisanki. Te zwyk³e jajka
nosimy w koszyku do koœcio³a i
œwiêcimy. Najczêœciej ugotowane, a wiêc nie oczekujemy, by
wyklu³o siê z nich pisklê. Jajko jest
form¹, ale w momencie niesienia
do koœcio³a staje siê symbolem. O
ile jajko jako forma jest jednoznaczne, to jako symbol jest wieloznaczne. Symbol odsy³a nas do
czegoœ innego, do innych treœci,
do innych symboli, a te z kolei do
jeszcze innych, i pod¹¿aj¹c za
nimi wchodzimy do ogromnego
œwiata idei. Ten œwiat idei zrodzi³
siê z prób odpowiedzi na pytania
o pocz¹tek œwiata, pocz¹tek ¿ycia,
pocz¹tek cz³owieka. A pytania o
pocz¹tek nieuchronnie prowadz¹
do pytañ o koniec i tak¿e prób odpowiedzi na nie. Te pytania i odpowiedzi to nasza religia i kultura.
Gdy cz³owiek nie pyta i nie szuka
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Jajo wê¿a
odpowiedzi, zdaje siê byæ tylko
sam¹ form¹.
Pewien cz³owiek, którego napotka³em na swojej drodze pouczy³ mnie, ¿e cz³owiek ma dwa
narz¹dy rodne; jeden p³ciowy (ten
znamy doskonale i istnieje obecnie du¿y nacisk, by siê o nim
kszta³ciæ) i drugi duchowy, o którym wiemy niewiele – nasze usta.
Rodz¹ one codziennie nieskoñczon¹ iloœæ p³odów ludzkiego ducha, czyli s³owa. S³owa materializuj¹ siê i tworzymy œwiat wokó³
nas. Ale o tym nie ucz¹ w szko³ach,
bo teraz w szko³ach chc¹ uczyæ o
organach p³ciowych, czyli wprowadzaj¹ edukacjê seksualn¹. Edukacja duchowa jest edukatorom
obca. S¹ jak kury znosz¹ce jajka w
czystej formie. A przecie¿ czasami
mo¿na byæ – ucz¹c jêzyka, zapytaæ kim jest cz³owiek okreœlany
jako podmiot. Je¿eli jest pod-miotem, to kim lub czym jest miot? A
jak pod-miot miota do przed-miota, to co siê dzieje? I czy najczêœciej musz¹ to byæ wy-mioty?
I czy czasami nie warto przebiæ
tej skorupy i zapytaæ – jak to jest
z tym s³owem? Co to znaczy, ¿e
ono by³o na pocz¹tku i co to znaczy, ¿e sta³o siê cia³em? Jak edukatorzy radz¹ sobie z gramatyk¹,
gdy nauczaj¹ o s³owie? Czy obracaj¹ w palcach jajko, czy zbuka? I
czy nadal ucz¹, ¿e milczenie jest
z³otem a mowa srebrem? W¹tpiê,

bo chyba sami tego nie rozumiej¹... St¹d tyle w szko³ach i w
¿yciu be³kotu, bo nikt nikogo nie
uczy o duchowym narz¹dzie rodnym i tym co jest rodzone - s³owie.
A s³owo ulatuje i staje siê bytem.
Dlatego milczenie jest z³otem, bo
gadatliwoœæ rodzi nadmiar bytów,
a dzisiejszy œwiat od tego nadmiaru wariuje. Cz³owiek, który gada i
nie wie co mówi, jak u¿ywa s³owa,
poœwiadcza tylko zdolnoœæ mówienia, tak jak nogi poœwiadczaj¹
zdolnoœæ chodzenia.
Wszyscy ludzie wielcy duchem wypowiadali wa¿ne s³owa,
które stworzy³y nasz¹ religiê i
kulturê. Tak jak po dwóch tysi¹cach lat wci¹¿ ws³uchujemy siê w
s³owa Jezusa Chrystusa i próbujemy je zrozumieæ, tak samo w kulturze polskiej ws³uchujemy siê w
s³owa Kochanowskiego, Norwida, S³owackiego, Herberta, a przecie¿ jeszcze niedawno s³uchaliœmy Jana Paw³a II. Oni ju¿ umarli,
przestali byæ kszta³tn¹ form¹, ale
przekazali nam ducha zawartego
w s³owie. Po tysi¹cach, setkach lat
przywo³ujemy ich s³owa, wczytujemy siê w nie, by o¿ywiæ tego
ducha, chc¹c go dotkn¹æ, obcowaæ z nim, w poszukiwaniu Boga,
w poszukiwaniu tych odpowiedzi,
jakie nurtuj¹ cz³owieka od pradziejów.
I wydawa³o siê, ¿e cz³owiek rozumia³ tê symbolikê jajka, gdy

zamówiony towar i go nie otrzyma³,
zaœ telefon sprzedaj¹cego milczy.
Ostrzegamy, bo oszuœci potrafi¹
jedn¹ rzecz sprzedaæ kilku – kilkunastu osobom. Ka¿da wp³aca i czeka, oszust zbiera kasê, wyrzuca kartê telefoniczn¹ i tyle go widziano.
Przynêt¹ jest czêsto bardzo niska
cena. Radzimy rzeczy dostêpne na
kupowaæ na lokalnym rynku lub jak
ju¿, to u wiarygodnych sprzedawców internetowych.

do wiadomoœci redakcji) zg³osi³
nam problem naci¹gania klientów w
markecie Tesco w £obzie. Otó¿ w
sobotê zakupi³ on 4 butelki wódki
luksusowej. Na pó³ce widnia³a cena
16,98 z³. W kasie pracownica nabi³a
mu cenê 17,95 z³. Jako ¿e mia³ ma³o
produktów i nie by³o t³oku zwróci³
na to uwagê. Oddano mu ró¿nicê.
Jest to ju¿ druga osoba, która informuje o problemie niezgodnoœci cen
w Tesco, czyli naci¹ganiu klientów.
Radzimy wiêc przygl¹daæ siê cenom
i paragonom, zw³aszcza w przedœwi¹tecznym ferworze zakupów.

Ostrzegamy
Cyganie nadal kr¹¿¹ po powiecie
Wczoraj kierowca poinformowa³ nas, ¿e na drodze £obez – Resko
(za Starogródkiem) napotka³ granatowe BMW z czwórk¹ m³odych
Romów, którzy zatrzymywali samochody prosz¹c o paliwo. Jeden z
nich wyci¹gn¹³ sygnet chc¹c nim
zap³aciæ, ale kierowca odjecha³.
Niedawno pisaliœmy o podobnym
dzia³aniu Romów na drodze w gminie Dobra, które zakoñczy³o siê kradzie¿¹ nawigatora i pieniêdzy z zatrzymanego samochodu, a pierœcionki okaza³y siê podróbkami.
Ostrzegamy kierowców przed naci¹gaczami i radzimy informowaæ
policjê o pojawianiu siê podejrzanych osobników. Policja powinna
ich nêkaæ, a¿ zbrzydnie im nasz
powiat.
Zanim zap³acisz, zastanów siê
Kolejny raz mieszkaniec powiatu zg³osi³ oszustwo wirtualne, czyli
przez Internet. Wp³aci³ pieni¹dze za
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Naci¹gaj¹ w Tesco
Jeden z czytelników (nazwisko

wk³ada³ go do koszyczka i niós³ do
koœcio³a, by zosta³o poœwiêcone.
Bo przecie¿ duchowoœæ musi
przejawiaæ siê w jakiejœ formie, by
by³a zrozumia³a i dostêpna dla
wszystkich. Ale ta forma zarazem
mia³a odsy³aæ do ducha, by œwiat
w niej nie ugrz¹z³. I nagle pogubiliœmy siê w tym wszystkim, patrz¹c na jajko i widz¹c tylko jajko.
Gadaj¹c nic szczególnego nie
mówi¹c. Robi¹c palmy, by s³u¿y³y
do dekoracji. I do tego chc¹ nas
edukowaæ seksualnie, jakby cz³owiek wróci³ do pozycji kury i koguta. Czy têdy jest wyjœcie? Przez
wejœcie? Czy wyjœciem ma byæ
schodzenie na ni¿sze piêtro cywilizacyjnego rozwoju do poziomu
najprostszych instynktów samozachowawczych i najprostszych
form konsumenckich? Czy te¿
mo¿e chodzi o to, byœmy na powrót stali siê form¹, któr¹ ³atwo
bêdzie mo¿na kszta³towaæ... Z
okazji Œwi¹t Wielkanocnych rozbijaj¹c skorupê, zagl¹dnijcie do
œrodka, co tam jest... Czy nie jest
to jajo wê¿a.
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Nowy inwestor w £obzie
(£OBEZ). Ju¿ niebawem na
rynku ³obeskim pojawi siê
nowy inwestor, tym razem
z bran¿y tekstylnej.
Firma bêdzie zajmowaæ siê wytwarzaniem dzianiny u¿ytkowej przeznaczonej na pokrycie materaców.
Dzianina bêdzie docelowo produkowana na 30 wielkogabarytowych szyde³karkach cylindrycznych.
Rozwój nowej firmy na rynku
³obeskim inwestor z zewn¹trz zaplanowa³ na kilka etapów.
Obecnie poszukuje siê chêtnych
do obs³ugi tych maszyn. Jak nas zapewniono, praca nie jest zbyt skomplikowana i nie wymaga szczególnych
predyspozycji, ani tym bardziej wy-

kszta³cenia kierunkowego. Ma ona
polegaæ jedynie na uzupe³nianiu przêdzy, reagowaniu podczas jej zerwania
oraz zak³adaniu nowej. Do obowi¹zków bêdzie te¿ nale¿a³a bie¿¹ca kontrola pracy maszyny, a w razie jakichkolwiek zak³óceñ – informowanie
osób odpowiadaj¹cych za stan urz¹dzeñ. Jest to zatem praca zarówno dla
kobiet, jak i mê¿czyzn.
W tej chwili znajduj¹ siê ju¿ dwie
du¿e maszyny, które bêd¹ s³u¿yæ celom szkoleniowym. Do jesieni bêd¹
instalowane kolejne, a w tym czasie
zatrudnione osoby przejd¹ pe³ne,
praktyczne przeszkolenie.
W pierwszym etapie rozwoju firmy
poszukuje siê oko³o 20. osób zainteresowanych prac¹ w nowym zawodzie.
Podania nale¿y sk³adaæ w siedzibie redakcji przy ul. S³owackiego 6.
(r)

Szpital w Resku

Nie kupili, bo za drogo
(RESKO). Na miniony pi¹tek
zaplanowana by³a licytacja ruchomoœci szpitala w Resku. Z braku chêtnych na wystawiony
sprzêt, za cenê zaproponowan¹
przez komornika, do licytacji nie
dosz³o.
Ruchomoœæ szpitala w Resku zosta³a podzielona na 19 pozycji: m.in.: laboratorium, sala operacyjna, kot³ownia
itp. Wœród chêtnych znaleŸli siê przed-
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stawiciele ZOZ-u z Gryfic, jednak ich
interesowa³ zakup pojedynczych urz¹dzeñ, a to nie by³o brane pod uwagê
podczas licytacji. Natomiast strona
³obeska nie by³a zainteresowana kupnem zu¿ytych ju¿ urz¹dzeñ po cenie
zaproponowanej przez komornika. Tym
bardziej, ¿e czêœæ z nich jest ju¿ tak
mocno wyeksploatowana, ¿e bardziej
op³aca³oby siê kupiæ nowe. W zwi¹zku
z tym odbêdzie siê kolejna licytacja, do
której ponownie przyst¹pi starostwo
³obeskie wraz z Gmin¹ Resko. (mm)

Wiatraki z poœlizgiem,
ale maj¹ byæ
(DOBRA). Pierwsze si³ownie
wiatrowe na terenie gminy
Dobra mia³y powstaæ ju¿ na
pocz¹tku tego roku.
Jednak procedury formalno
prawne okaza³y siê byæ na
tyle czasoch³onne, ¿e
koñcowe prace nad
zmianami w treœci studium
uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego gminy Dobra
w obrêbach Grzêzno, Tucze
i Dobropole maj¹ zakoñczyæ
siê dopiero we wrzeœniu.
Jeszcze w 2007 roku Gmina
Dobra podpisa³a umowê z firm¹
Volkswind, która wyrazi³a chêæ
budowy si³owni wiatrowych.
Wówczas przyst¹piono do sporz¹dzenia zmian w studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra. Ponadto, w ramach podpisanej umowy, przyst¹piono tak¿e do
wyznaczenia stref turystyki i re-

kreacji nad jeziorem Woœwin na
mniejsze jednostki funkcjonalnoprzestrzenne.
Pierwotny harmonogram prac
przewidywa³ mo¿liwoœæ powstania pierwszych si³owni wiatrowych ju¿ na pocz¹tku 2008 r. Jednak dostosowanie treœci studium
do obowi¹zuj¹cych obecnie przepisów, a tak¿e potrzeba ka¿dorazowego uzgadniania lokalizacji
poszczególnych wiatraków m.in. z
konserwatorem przyrody - koniecznoœæ powstania specjalnych
korytarzy powietrznych dla migracji ptaków - termin ten nie móg³
zostaæ dotrzymany.
Zgodnie z aktualnym harmonogramem, zakoñczono ju¿ prace
ekofizjograficzne, a tak¿e przygotowano wstêpny projekt zmian w
studium. Po zaopiniowaniu przez
wszystkie wymagane instytucje,
plan zostanie wy³o¿ony do publicznego wgl¹du w celu umo¿liwienia
wniesienia stosownych uwag.
Prace koñcowe nad zmianami
w treœci studium, umo¿liwiaj¹ce
wybudowanie planowanych 19 si³owni wiatrowych na terenie gminy Dobra, zosta³y zaplanowane na
wrzesieñ br.
(op)

Zatrudnimy
na umowê o pracê pracowników do treningu koni.
Zapewniamy darmowe zakwaterowanie, wodê i energiê. Dobre
wynagrodzenie. Wymagana umiejêtnoœæ jazdy konnej.
Tel. kontaktowy: 502 666 778.

TYGODNIK W INTERNECIE - www.tygodniklobeski.go.pl

e-mail: tygodniklobeski@wp.pl
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13 mieszkañców gminy Wêgorzyno oskar¿onych o fikcyjne meldowanie Niemców

Przynajmniej mia³am
dwa dni dobrego jedzenia
(£OBEZ). 12 marca mia³a odbyæ
siê prze³o¿ona ze stycznia
rozprawa, dotycz¹ca meldowania
Niemców, którzy skorzystali z
mo¿liwoœci wyrobienia tañszego
prawa jazdy w Polsce.
Mieszkañcy gminy Wêgorzyno
oskar¿eni s¹ o wy³udzenie
poœwiadczenia nieprawdy z
wydzia³u spraw obywatelskich
urzêdu gminy.
13. mieszkañców gminy Wêgorzyno zameldowa³o w sumie oko³o 200.
Niemców od pocz¹tku roku 2006 do
czerwca roku 2007. W zamian za meldowanie pobierali niewielkie kwoty, bo
zaledwie po kilkadziesi¹t z³. Mieszkañcy wiosek, w wiêkszoœci popegeerowskich, z brakiem mo¿liwoœci podjêcia
pracy, nie widz¹c mo¿liwoœci polepszenia bytu, zdecydowali siê na tak¹ mo¿liwoœæ dorobienia sobie do mizernych
zasi³ków. Wszak prawo nie zabrania
meldowania u siebie osób.
Niemców meldowano na pobyt czasowy, zazwyczaj kilkumiesiêczny, w
mieszkaniach w³asnoœciowych lub komunalnych. Urzêdnicy, widz¹c, ¿e meldunki pojawiaj¹ siê u tych samych osób,
doszli do wniosku, ¿e obywatele Niemiec nie przebywali przez wskazany
okres w miejscu zameldowania. St¹d
wysnuto wniosek, ¿e mieszkañcy œwiadomie wprowadzali w b³¹d urzêdników.
- Sprawê do s¹du wniesiono w 2007
roku. My meldowaliœmy w 2006. Niektórzy z nas od dawna nikogo u siebie
nie zameldowali. W gminie jest walka
dwóch obozów, a my za to p³acimy. Bo
to o to chodzi - powiedzia³a jedna z
oskar¿onych przed rozpraw¹ s¹dow¹.
Z drugiej strony osobom, które nie
zdecydowa³y siê na dobrowolne poddanie siê karze, trudno bêdzie wykazaæ, ¿e
poœwiadczano nieprawdê. Tym bardziej, ¿e œrednio przypada 15 Niemców
na jedn¹ osobê przez okres 18 miesiêcy.

Nawet jeœli wiêcej osób przypada³oby
na niewielkie mieszkania, a pobyt obcokrajowców wydawa³by siê ma³o realny, to i tak w s¹dzie licz¹ siê dowody.
Podobne sytuacje, które mia³y miejsce nie tylko w województwie zachodniopomorskim, zaczê³y siê pojawiaæ po
wprowadzeniu Ustawy Prawo o ruchu
drogowym, gdzie w Dziale IV, Rozdziale 1 Uprawnienia do kierowania, Art.
90. 1. czytamy: „Prawo jazdy otrzymuje osoba, je¿eli: (...) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez
co najmniej 185 dni w ka¿dym roku
kalendarzowym ze wzglêdu na swoje
wiêzi osobiste lub zawodowe albo
przedstawi zaœwiadczenie, ¿e studiuje
od co najmniej szeœciu miesiêcy.”
Wyrobienie prawa jazdy w Niemczech kosztuje w przeliczeniu ok. 7 tys.
z³ (ok. 2 tys. euro), podczas gdy w Polsce
kwota ta wynosi ok. 1,5 tysi¹ca z³otych.
- Czy ja ju¿ nie mogê nikogo zameldowaæ? To moje prywatne mieszkanie!
Ci Niemcy do tej pory do nas przyje¿d¿aj¹. To nie jest tak, ¿e oni zameldowali siê i wiêcej ich nie widzieliœmy. Do
dzisiaj przywo¿¹ albo przysy³aj¹ paczki.
So³tys rozdaje je potem wœród mieszkañców. Pañstwo nam w niczym nie pomaga, urz¹d nam nie pomaga, nie mamy
pracy, nie kradniemy – po prostu chcemy
jakoœ ¿yæ i mieæ co jeœæ. By³am w³aœnie
w Oœrodku Pomocy Spo³ecznej: dosta³am dwa mleka i dwa serki. To jest
œmieszne, co ja mam z tym zrobiæ? A za
to co wziê³am mia³am przynajmniej dwa
dni dobrego jedzenia - powiedzia³a jedna z osób oczekuj¹cych na rozprawê.
Mo¿na rzec, ¿e jest to postêpowanie w sprawie kombinowania, ale z drugiej strony kombinowanie, to jest spo-

wodowane przez skomplikowane i
utrudniaj¹ce ludziom ¿ycie prawo.
Wszak tworzymy wspóln¹ Europê i nie
powinno mieæ znaczenia gdzie i kto z
tych krajów wyrabia sobie prawo jazdy.
A¿ trudno sobie wyobraziæ, ¿e np. Anglicy nie wiedz¹ co to jest meldunek, a
ich pañstwo z tego powodu nie popad³o
w rozsypkê.
Komuœ, kto ma pe³ny ¿o³¹dek i lodówkê niezwykle trudno zrozumieæ, ¿e
ludziom w enklawach biedy ciê¿ko jest
zwi¹zaæ koniec z koñcem. I tu rodzi siê
pytanie, czy moralnym jest wystawiaæ
najbardziej poszkodowanych w czasach przekszta³ceñ strukturalnych i gospodarczych, na stres i ³zy przed
drzwiami rozpraw. Odnosi siê to
zw³aszcza do ludnoœci wiejskiej, która
z powodu likwidacji PGR-ów zosta³a
szczególnie nara¿ona na krytyczne
skutki transformacji. Nie jest przecie¿
tajemnic¹, ¿e zarówno bezrobocie jawne jak i ukryte jest jednym z najwa¿niejszych spo³ecznych i ekonomicznych
problemów gminy Wêgorzyno. Nie
maj¹c perspektyw na pracê trzynastu
mieszkañców zameldowa³o po kilkunastu Niemców. A czy ci przebywali w ich
mieszkaniach wymagane 185 dni,
urzêdnicy powinni sobie darowaæ, nie
maj¹c dla nich alternatyw i nie realizuj¹c programów, które znacznie przyczyni³yby siê do uatrakcyjnienia gminy.
Rozprawa zaplanowana na 12 marca
nie odby³a siê, bo zabrak³o jednego z
oskar¿onych. Ca³¹ grupê podzielono na
dwie. Szeœæ osób dobrowolnie podda³o
siê karze, pozostali nie widz¹ w swoim postêpowaniu niczego, co zas³ugiwa³oby na
karê. Obie sprawy bêd¹ prowadzone oddzielne przez innych sêdziów.
(mm)

Burmistrz Dobrej te¿ dosta³a „trzynastkê”
(DOBRA) Na ostatniej sesji
rady miejskiej radni przyznali
burmistrz Barbarze Wilczek
dodatkowe wynagrodzenie
roczne, tzw. trzynastkê.
Radni powo³ali siê na to samo rozstrzygniêcie NSA, co wszyscy samorz¹dowcy w kraju. Jedynie radny Marek
Kowalczyk kwestionowa³ ten zapis wnioskuj¹c, ¿eby usun¹æ ten punkt z porz¹dku
- „bo jest to uchwa³a niepotrzebna”. Jednak sekretarz gminy Dorota Kisiel stwierREKLAMA

dzi³a, ¿e urz¹d kontaktowa³ siê z biurem
wojewody i tam radzili, by jednak podj¹æ
uchwa³ê. Radni uchwa³ê przyjêli. Burmistrz Wilczek dostanie „trzynastkê” w
najmniejszym „wymiarze powiatowym”,
czyli 3845 z³ i 11 groszy.
W zwi¹zku z t¹ uchwa³¹ rada przyjê³a równie¿ uchwa³ê upowa¿niaj¹c¹
przewodnicz¹cego rady do wykonywania wobec burmistrza Dobrej czynnoœci
z zakresu prawa pracy za wyj¹tkiem
wynagrodzenia. - W naszych zasobach
nie odnaleŸliœmy takiej uchwa³y, wiêc
trzeba j¹ podj¹æ. - powiedzia³a sekretarz gminy Dorota Kisiel.
KAR
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IV £obeska Baba Wielkanocna

W £obzie na ludowo
(£OBEZ). Tegoroczna £obeska
Baba Wielkanocna przyci¹gnê³a
ponad dwa tysi¹ce osób. Tym razem edycja Baby zosta³a po³¹czona
z festiwalem zespo³ów folklorystycznych. Nie zabrak³o konkursów, spoœród których publicznoœæ
mog³a wybraæ swojego faworyta.
Barwny i rozœpiewany korowód
przeszed³ ul. Niepodleg³oœci po zakoñczeniu Mszy œw. w koœciele parafialnym. Na przygotowanych stoiskach na placu przed ³obeskim domem kultury i zamkniêtej podczas
Jarmarku uliczce obok, oko³o 40. wykonawców prezentowa³o swoje wyroby. Przybyli tu zarówno z powiatu
³obeskiego, jak i œwidwiñskiego i
drawskiego. Wœród wielu smako³yków pojawi³y siê takie frykasy jak
m.in.: sernik, kibiny z miêsem, pasztety, nalewka z tarniny; nie zabrak³o
ogórków kiszonych.
Rêkodzielnicy prezentowali szeroki wachlarz wyrobów takich jak:
haft, frywolitki, malarstwo, sianoploty, wyroby z wikliny, papieru, zwi¹zane z tradycj¹ Œwi¹t Wielkanocnych.
Centrum Integracji Spo³ecznej zaprezentowa³o swoje wyroby ceramiczne,
spoœród których najwiêkszym zainteresowaniem cieszy³y siê anio³ki. Ju¿
niemal na pocz¹tku wszystkie spoœród wystawionych figurek trafi³y do
nowych w³aœcicieli. Nie zabrak³o te¿
witra¿owych elementów, a tak¿e bi¿uterii artystycznej. Ta jednak na Jarmarku nie cieszy³a siê zbytnim zainteresowaniem. Podobnie drewniane
zabawki wykonywane rêcznie przez
pana Zygmunta S³onimskiego z Po³czyna Zdroju.
- Witra¿e i bi¿uterie wykonuje
moja ¿ona Bogus³awa. Jej s¹ równie¿
projekty. Ja natomiast robiê zabawki
z drewna. Moja przygoda z robieniem
zabawek zaczê³a siê, gdy ¿ona poprosi³a mnie, abym zrobi³ jej œwiecznik
drewniany. Przy okazji zacz¹³em tworzyæ te wielofunkcyjne zabawki,
s³u¿¹ nie tylko zabawie, ale mog¹ byæ
traktowane np. jako skarbonki – powiedzia³ twórca.
Wœród wyrobów zdecydowanie
dominowa³y pisanki, kraszanki i stroiki wielkanocne wykonane przez ludowych artystów. Jak na Wielkanocn¹
tradycjê przysta³o, na Jarmarku nie zabrak³o dziada (mazurek) z bab¹.

14 zespo³ów z terenu województwa zachodniopomorskiego bawi³o
publicznoœæ na scenie zbudowanej
przed bibliotek¹. Przed scen¹ ustawiono wygodne ³aweczki, na których
mo¿na by³o usi¹œæ i spokojnie pos³uchaæ muzyki ludowej w wykonaniu
artystów w ró¿nym wieku. Niektóre
zespo³y w oczekiwaniu na swoj¹ kolej bawi³y siê pysznie pokazuj¹c
³obzianom jak nale¿y siê zachowywaæ, gdy orkiestra gra oberka. Jednak
nikt z publicznoœci nie poszed³ za ich
przyk³adem. Mo¿e dlatego, ¿e nie za
bardzo by³o gdzie. Czasami bowiem
przed bibliotek¹ jak i przy stoiskach
rêkodzielników by³o bardzo t³oczno.

Teresa Cwynar za nalewkê z tarniny, III miejsce – so³ectwo £ugowina za pasztety wielkanocne. Najpiêkniejsze ozdoby wielkanocne,
zdaniem komisji konkursowej,
wykona³a Teresa Cwynar - frywolitki. II miejsce zdoby³a Krystyna
Kurczaba za kraszanki, III – Stowarzyszenie „Nasza Gmina” z Dobrzan za zaj¹ca z siana.
Licznie zgromadzona publicznoœæ równie¿ mia³a szansê oddaæ g³os
na swojego faworyta. Nagrodê publicznoœci zdoby³a Szko³a Podstawowa w Starogardzie.
Pe³ne s³owa uznania i podziwu
wzbudza³a rzucaj¹ca siê z daleka, ma-

j¹ca 7 metrów, palma wielkanocna.
Wykona³y j¹ panie z Zajezierza. Drugie miejsce w kategorii palmy wielkanocne otrzyma³a œwietlica wiejska w
Suliszewicach, natomiast III – so³ectwo Unimie.
Jako ¿e, jak napisa³ dyr. Muzeum
Narodowego w Szczecinie Lech
Karwowski w piœmie do starosty
³obeskiego: „Rodzinne tradycje i
zwyczaje s¹ niezwykle istotne dla
to¿samoœci naszego regionu”, ufundowa³ on w³asn¹ nagrodê – ca³oroczny karnet do Muzeum. Po wnikliwych i bardzo rzetelnych ocenach
pani etnograf ze szczeciñskiego
muzeum, nagrodê otrzyma³o Ko³o
Gospodyñ Wiejskich ze Œciennej w
powiecie stargardzkim.
£obeski Jarmark odbywa³ siê pod
patronatem Wicemarsza³ka Województwa, a zosta³ zorganizowany
przez Starostwo Powiatowe w £obzie
oraz Zachodniopomorski Oœrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.
Nagrodami w konkursach by³y m.in.:
sprzêt AGD i komplety sztuæców.
O ile nie zmieni siê wzrostowy
trend zainteresowania uczestników
jarmarku jak i publicznoœci, to przy
najbli¿szych edycjach starostwo powiatowe w £obzie bêdzie musia³o
poszukaæ wiêkszego miejsca na jego
organizacjê.
(mm)

W Festiwalu zespo³ów ludowych
wyró¿nienia przyznano 8. wykonawcom. Najwiêcej uznania zdoby³ Zespó³ Œpiewaczy „Leszczyna” z Pêcerzyna z powiatu œwidwiñskiego.
Natomiast wypieki i konkursy komisja ocenia³a w 4. kategoriach: wypieki wielkanocne, potrawy wielkanocne, ozdoby wielkanocne, palmy.
Niemal w ka¿dej kategorii nagrody
zdoby³o Zajezierze z gminy £obez.
W kategorii wypieki I miejsce
przyznano so³ectwu £ugowina za
chlebek wielkanocny, II – œwietlicy
w Zajezierzu za sernik, III miejsce
zdoby³o Ko³o Gospodyñ Wiejskich
z Sulina za mazurek orzechowy. W
kategorii potrawy wielkanocne I
miejsce zdoby³o KGW z Zajezierza
za kibiny z miêsem, II miejsce –

REKLAMA

Nowy so³tys Gardzina
(GARDZIN). Od pocz¹tku
marca miejscowoœæ ta ma nowego
so³tysa. Mieszkañcy funkcjê tê
powierzyli Elwirze Piestrzeniewiecz.
Do przedwczesnych wyborów
na so³tysa dosz³o w tej miejscowoœci z powodu rezygnacji poprzed-

niego. W zwi¹zku z wyjazdem, zorganizowa³ zebranie, zrzek³ siê funkcji i og³osi³ nowe wybory. Te odby³y
siê ju¿ w nowej œwietlicy, w której
mieszkañcy bêd¹ mogli nie tylko
dyskutowaæ o problemach wsi i sposobach ich rozwi¹zywania, ale i
dokszta³caæ siê na odleg³oœæ. (mm)
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Z ¯YCIA POWIATU

Kocha koszykówkê i chemiê, wyró¿niona z... historii

Wœród najlepszych
(RESKO). Magdalena Piñska,
uczennica reskiego LO zakwalifikowa³a siê do fina³u konkursu „Kobiety
w mojej rodzinie. Opowieœæ z najnowsz¹ histori¹ w tle. Doœwiadczenia
œwiadka historii”.
Oddzia³owa Komisja Konkursowa
Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamiêci Narodowej w Szczecinie, w kategorii szko³y ponadgimnazjalne, zakwalifikowa³a Magdalenê Piñsk¹,
uczennicê LO w Resku, do drugiego etapu. Ten odby³ siê w miniony pi¹tek, w siedzibie
szczeciñskiego oddzia³u IPN.
Ze wzglêdu na stosunkowo
niewielk¹ liczbê finalistów, zamiast testu
sprawdzaj¹cego wiedzê z zakresu historii
najnowszej Polski w latach 1945–1989, odby³a siê rozmowa ustna,
dotycz¹ca tego samego
zakresu wiedzy. Magdalena Piñska z Reska na
tym etapie konkursowym
otrzyma³a wyró¿nienie. To
du¿e osi¹gniêcie, tym bardziej, ¿e jak nam wyzna³a historia nie jest jej konikiem. Zdecydowanie bardziej preferuje biologiê i

chemiê oraz... grê w koszykówkê, któr¹
uprawia.
- Wœród pytañ w drugim etapie
otrzyma³am pytanie - czy znam tragiczne wydarzenia z historii Pomorza Zachodniego oraz dlaczego u¿y³am w
mojej pracy s³owa: „ziemie odzyskane”, zamiast obecnie preferowanych
„ziem pozyskanych”. Troszkê mnie to
zaskoczy³o. Próbowa³am jednak
udowodniæ, ¿e s¹ odzyskane, skoro
u¿y³am tych s³ów. Najnowsza historia interesuje mnie œrednio. Moim
celem by³o przedstawienie historii
babci, jako osoby niezwyk³ej i
wci¹¿ ¿ywej w naszej pamiêci.
Jest bardzo czêsto wspominana, szczególnie przez dziadka.
Zawsze bardziej interesowa³a
mnie historia II wojny
œwiatowej. Pragnê
zostaæ farmaceut¹ i
z tym wi¹¿ê swoj¹
przysz³oœæ, wiêc jest
to zupe³nie inna
dziedzina ni¿ historia. Bardzo lubiê graæ
w siatkówkê, nale¿ê
do Amatorskiej Ligi
Kobiet i pochwalê siê, ¿e
Resko bêdzie po rundzie wiosennej na III miejscu – powiedzia³a Magdalena.
mm

tygodnik ³obeski 18.03.2008 r.

Skromnie lecz na swoim
(£OSOŒNICA). Teoretycznie
mieszkañcy tej wioski nie powinni
mieæ powodów do narzekañ. Maj¹
szko³ê i œwietlicê wiejsk¹... ale w³aœciwie nie maj¹ miejsca do spotkañ, a
dzieci do zabaw.
Aby mieszkañcy £osoœnicy mogli
zorganizowaæ zebranie albo zwyk³¹
zabawê, musz¹ poprosiæ o pozwolenie
skorzystania ze szko³y. Placówka
oœwiatowa, id¹ca w³asnych trybem, nie
zawsze jest w stanie zadoœæuczyniæ
oczekiwaniom mieszkañców. Tutejsza
remiza stra¿acka, s³u¿¹ca za œwietlicê,
jest tak niewielka, ¿e z trudem mieœci
dzieci i m³odzie¿, która niezwykle chêtnie przychodzi tu, by spêdziæ wolny
czas. O tym jak jest
potrzebna œwiadczy fakt, ¿e w dni
wolne od nauki
przychodzi tu ponad dwadzieœcia
m³odych osób. To
niezwyk³e, ¿e s¹ w
stanie siê pomieœciæ. O wiele ciaœniej bêdzie, gdy
ruszy tu Internetowe Centrum Edukacyjno-Oœwiatowe.
Wówczas
wszyscy bêd¹ musieli pomieœciæ siê
w niewielkiej salce, w której pania-

mi œwietlicowymi s¹ Roma Pawlak oraz
Bogus³awa Wiêckowska-Nadzieja.
Mimo skromnego jeszcze wyposa¿enia œwietlicy, podczas Konkursu Wielkanocnego zorganizowanego przez Centrum Kultury w Resku, £osoœnica zdoby³a II miejsce za palmê wielkanocn¹. Nagrod¹ by³y m.in.: przybory do rysowania,
malowania oraz kolorowy papier.
- Doskwiera nam brak sali, ¿eby siê
spotkaæ - takiej jak w innych wioskach.
Zawsze jest u nas szko³a na pierwszym
miejscu. W tej chwili spotykamy siê w
stra¿y, wczeœniej tylko w szkole. Jesteœmy bardzo szczêœliwi, ¿e mamy szko³ê
i mamy miejsce spotkañ, co nie zmienia
faktu, ¿e jest ciasno – powiedzia³a so³tys wsi Mariola Jurzysta.
(mm)
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Co roku sk³adaj¹ kwiaty, tylko komu?
(£OBEZ). Ju¿ trzecia z kolei
w³adza zajmuje siê grobem ¿o³nierza, który zgin¹³ w walce o
£obez 3 marca 1945 r. Mimo, ¿e
nazwisko ¿o³nierza znane jest od
1947 roku, a oficjalne pismo wp³ynê³o do magistratu 9 lat temu,
dotychczas nie uda³o siê zadbaæ o
jego grób i przywróciæ mu imiê.
Niedawno spo³ecznicy z w³asnych
funduszy powiesili na krzy¿u tabliczkê z danymi.
Podczas walk o £obez niewielka
grupa SS-manów zaczê³a siê ostrzeliwaæ z budynku obecnego oœrodka
zdrowia. Grupa polskich ¿o³nierzy
odpowiedzia³a ogniem z terenu zaroœniêtego cmentarza niemieckiego
(obecny park i cmentarz komunalny). W miejscu, w którym dzisiaj
stoi pomnik prof. Puchsteina, jeszcze wówczas sta³ niewielki dom grabarza otoczony kilkoma drzewami
owocowymi i budyneczkami gospodarczymi, w których trzyma³ zwierzêta. To w³aœnie na jego terenie 56letni Tadeusz Malinowski dosta³
œmierteln¹ ranê. Jego towarzysze
broni, nie maj¹c czasu na wykonanie grobu, przykryli cia³o s³om¹, a
nastêpnie przysypali ziemi¹. Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych skontaktowali siê z rodzin¹, mieszkaj¹c¹
na RzeszowszczyŸnie.
By³o to w 1947 roku, gdy p.
S³odkowscy, mieszkaj¹cy w
£obzie, wybrali siê wczesnym rankiem na grób swojej niedawno
zmar³ej matki. Wówczas jeszcze nie
by³y planowane pochówki na cmentarzu. Groby Polaków zaczêto
umieszczaæ na wczeœniejszych grobach Niemców, niedaleko kaplicy
cmentarnej. Tam te¿ stali p. S³odkowscy, gdy nagle us³yszeli dŸwiêki
dobiegaj¹ce z domku grabarza. W
owym czasie doœæ czêsto jedn¹ z
zabaw dzieci, by³o wykopywanie

grobów i zabawy czaszkami zmar³ych. Pomyœleli, ¿e byæ mo¿e i tym
razem tak siê dzieje. Postanowili
sprawdziæ i przeciwdzia³aæ tego
typu zabawom. Gdy podeszli bli¿ej,
zobaczyli cz³owieka kopi¹cego saperk¹ w ziemi. Okaza³o siê, ¿e to syn
zabitego ¿o³nierza. Mia³ przy sobie
odrêcznie narysowany plan, który
zostawili mu towarzysze broni jego
ojca. S³odkowscy byli œwiadkami,
jak syn poleg³ego ¿o³nierza odkopa³
cia³o. Otrzepa³ p³aszcz ze s³omy.
Pani S³odkowskiej, jako ¿e by³a w
ci¹¿y, mê¿czyŸni nakazali odejœæ na

bok. W tym czasie syn zabitego, sam
ubrany w ¿o³nierskie ubranie, zdj¹³
drzwi z komórki i na nie po³o¿y³
zw³oki. Na nich przetransportowa³
cia³o w pobli¿e kaplicy cmentarnej.
Tam równie¿ za pomoc¹ saperki wykopa³ grób, w³o¿y³ cia³o i wrzuci³ do
œrodka swoj¹ fura¿erkê. Z relacji
œwiadków wynika³o, ¿e bardzo rozpacza³, p³acz¹c poprosi³ ich, by odeszli, aby nie nara¿aæ ich na k³opoty.
Gdy znaleŸli siê na wysokoœci bramy – odwrócili siê i zobaczyli, ¿e
cz³owiek ten wyj¹³ pistolet i strzeli³
trzy razy na wiwat, na czeœæ poleg³e-

go ojca. To by³ czas, gdy noszenie
broni by³o ju¿ zabronione. PóŸniej
³obzianie wykopali granitowe krawê¿niki, znajduj¹ce siê przy ul.
Henryka Sienkiewicza i nimi ob³o¿yli prowizoryczny grób. Krawê¿niki te do dziœ chroni¹ ziemiê przed
osypywaniem siê.
Zorganizowali krzy¿ drewniany
i wówczas p. S³odkowska o³ówkiem
kopiowym na krzy¿u napisa³a:
„¯o³nierz polski. 56 lat. Tadeusz
Malinowski”. PóŸniej na krzy¿u by³a
tabliczka. Przez wiele lat ³obzianie
dbali o grób i zmieniali krzy¿e oraz
tabliczki. Na grób przez kilka kolejnych lat przyje¿d¿a³ te¿ syn. Zatrzymywa³ siê u p. S³odkowskich, bo nikt
z w³adz miasta nigdy siê nim nie zainteresowa³. Gdy p. S³oskowscy nie
mogli ju¿ opiekowaæ siê grobem, a
do £obza syn poleg³ego przesta³
przyje¿d¿aæ, grób sta³ zaniedbany, a
nazwisko i wszelkie informacje o
nim zaniknê³y. Pozosta³y w sercach i
pamiêci osób, które o nim s³ysza³y,
czy to z opowieœci p. S³odkowskich
czy z ust Haliny Rabiec, która zrelacjonowa³a nam tê historiê.
Od dziewiêciu lat czynione s¹
starania, aby w³adze ³obeskie w
koñcu zainteresowa³y siê grobem
cz³owieka, który zgin¹³ w walkach o
£obez. Bezskutecznie. Po urzêdach
chodzili ró¿ni przedstawiciele miasta, zarówno S³odkowscy, potem ich
syn oraz Halina Rabiec. ¯adne interwencje nie przynios³y skutku, chocia¿ co roku obchodzone jest œwiêto
wyzwolenia £obza. Czy rzeczywiœcie tak trudno zadbaæ o tabliczkê,
postawiæ pomnik i zachowaæ o nim
pamiêæ? Pozostaje mieæ nadziejê,
¿e trzecia z kolei w³adza zajmie siê
t¹ sprawê nie przynosz¹c wiêcej
hañby miastu, a osoby odpowiedzialne za ten stan rzeczy przynajmniej siê zawstydz¹.
(mm)

Najserdeczniejsze
¿yczenia zdrowych,

radosnych i spokojnych Œwi¹t Wielkiej
Nocy, smacznego
jajka, mokrego dyngusa, a tak¿e
odpoczynku w rodzinnym gronie.
Niech ka¿dy z nas wykorzysta ten okres czasu
jak najlepiej
sk³adaj¹ Zarz¹d i Rada Powiatu £obeskiego oraz
Pracownicy Starostwa Powiatowego w £obzie.
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Krwiodawcy zaskoczyli ofiarnoœci¹
(£OBEZ). Ogromnym
powodzeniem cieszy³a
siê akcja krwiodawstwa
zorganizowana przez
³obeskie PCK w tutejszym
domu kultury. Chêtni
do oddania krwi czekali
nawet kilka godzin. Wœród
krwiodawców przewa¿a³a
m³odzie¿.
Do £obeskiego Domu Kultury
przyby³o niemal 80 osób, by oddaæ
krew, z czego mog³o to zrobiæ 59
mieszkañców powiatu . Oko³o 10.
osób musia³o, mimo chêci, zrezygnowaæ. 7. z ró¿nych powodów nie mog³o tego uczyniæ. Znakomicie spisa³a
siê ³obeska m³odzie¿, aktywnie
uczestnicz¹c w akcji.
Panie z Wojskowej Stacji Krwiodawstwa przyby³y rano, nie spodziewaj¹c siê tak ogromnego zaanga¿owania ze strony spo³eczeñstwa ³obeskiego. Z tego powodu przygotowa³y jedynie dwa stoiska. To spowodowa³o ogromne kolejki. Niektórzy
czekali po cztery i wiêcej godzin, by
móc podzieliæ siê tym, co najcenniejsze.
- Zawsze chcia³am oddawaæ
krew, tylko w £obzie nie ma takiego
punktu. Trzeba doje¿d¿aæ gdzie indziej, no a teraz jest taka mo¿liwoœæ.
Jeœli przyjad¹ po raz kolejny, to z
pewnoœci¹ przyjdziemy, inne osoby
te¿. Jest du¿o chêtnych tylko czekaæ
d³ugo musimy – powiedzia³a Karolina Czarnota z III klasy LO.

- Najlepiej by by³o, gdyby by³
otwarty punkt krwiodawstwa w
£obzie - dodaje jej szkolna kole¿anka Marzena Szyborska.
Wojskowa Stacja Krwiodawstwa
w³aœciwie dopiero od niedawna rozpoczê³a wyjazdy w teren. Dotychczas
skupiano siê bardziej na pobieraniu
krwi na miejscu, ewentualnie wyjazdach do szczeciñskich akademików,
gdzie równie¿ bardzo chêtnie oddaj¹
krew studenci. Do £obza przyjechali
dziêki zaanga¿owaniu ³obeskiego
PCK. Przy okazji nie oby³o siê bez
przygód. Kierowca pomyli³ drogi i do
£obza jecha³ przez Stargard. Nastêpnym razem, jak zapewni³, trafi tu bez
problemów.
- Jestem zachwycona, jest tyle
m³odzie¿y, tyle spo³eczeñstwa. Nie
spodziewa³am siê, ¿e w takich ma³ych miejscowoœciach jest tak
ogromne zaanga¿owanie. Wszyscy
jesteœmy wzruszeni paniami dzia³aczkami, które to spotkanie organizowa³y. S¹ niesamowite, zawsze
powtarzam, ¿e dzia³aczy nale¿y
wzi¹æ pod ochronê, bo to jest gatunek na wymarciu. Przysz³a tu piêkna, dorodna m³odzie¿ i jak z nimi
rozmawiam, to oni tu przyszli z powodów wewnêtrznych. Tu s¹ i
ch³opcy i dziewczêta i spo³eczeñstwo... Ja jestem naprawdê zachwycona. To zostaje. Zaszczepia siê w
m³odzie¿y pewne tradycje. To dawanie czegoœ od siebie, a nie stale branie. To jest najwa¿niejsze – powiedzia³a mgr Krystyna Borsa.
Zgodnie z jej s³owami, s¹ takie
okresy, kiedy naprawdê brakuje
krwi. Najczêœciej jest to okres letni,
ale i o tej porze roku s¹ podobne

zdarzenia. Najbardziej potrzeba
krwi z grupy RH-. Tylko 15 proc.
osób j¹ posiada.
Akcja ta pokaza³a, ¿e potrafimy
siê zjednoczyæ i zorganizowaæ nie
tylko w obliczu jakichœ nieszczêœæ
czy zagro¿eñ. Potrafimy cierpliwie
czekaæ, by móc ofiarowaæ od siebie
to co najwa¿niejsze – krew, daj¹c¹
¿ycie.
W akcji uczestniczyli równie¿
³obescy krwiodawcy i policjanci. Do
Oœrodka przyby³ równie¿ burmistrz
Ryszard Sola, który paniom z WSK
w Szczecinie wrêczy³ ksi¹¿ki promuj¹ce gminê.
- Pañskie oko konia tuczy i jak
s³owo honoru, to jest prawda. I

ksi¹dz z ambony apelowa³. Muszê
powiedzieæ, ¿e Koœció³ jest zainteresowany takimi akcjami – mówi kierownik Wojskowej Stacji Krwiodawstwa Krystyna Borsa.
W £obzie stacjê krwiodawstwa
zlikwidowano 11 lat temu. Czy to by³
dobry pomys³, zwa¿ywszy na to, ¿e
jest mnóstwo osób chêtnych, by oddaæ krew i jeszcze wiêcej osób j¹
potrzebuj¹cych, nie nam odpowiadaæ. Dziêki dzia³aniom Marii Pokomedy z PCK w £obzie WSK ze
Szczecina przyby³a do £obza. Dziêki jej staraniom, ale i ogromnemu zaanga¿owaniu spo³eczeñstwa – przybêd¹ jeszcze przynajmniej dwa razy
w tym roku.
(mm)
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WIELKANOC

Tradycje wielkanocne
Wielkanoc jest najwa¿niejszym i
najstarszym œwiêtem dla chrzeœcijanina, które obchodzi siê na pami¹tkê
Zmartwychwstania Chrystusa. Do 325
roku (soboru w Nicei) Wielkanoc obchodzona by³a w dniu ¿ydowskiej Paschy. Obecnie w pierwsz¹ niedzielê po
pierwszej wiosennej pe³ni Ksiê¿yca.
Wielkanoc koñczy okres Wielkiego
Postu i poprzedzaj¹cy j¹ Wielki Tydzieñ.
Obchody Wielkiej Nocy rozpoczynaj¹ siê rankiem procesj¹ i msz¹. W Koœciele katolickim nazywa siê ona rezurekcja, natomiast w prawos³awnym – jutrznia. Po mszy spo¿ywa siê œwi¹teczne œniadanie w gronie rodzinnym, poprzedzone
sk³adaniem sobie ¿yczeñ i dzieleniem siê
poœwiêconym jajkiem. Na stole nie mo¿e
zabrakn¹æ „œwiêconki”.
Œwiêta Wielkanocne maj¹ bogat¹
tradycjê. Wi¹¿¹ siê z nimi liczne religijne i ludowe obrzêdy i zwyczaje. Dziêki
temu s¹ niezwykle barwne.
W oczekiwaniu na wielkanocn¹
ucztê mo¿na wiec by³o tylko pobo¿nie
wzdychaæ:
„Dobre placki przek³adane
i kie³basy nadziewane,
daj mi Chryste do¿yæ tego,
daj doczekaæ œwiêconego!”
„Bêdê Ciê chwali³ ¿eœ jest dobry
Panie,
Gdy sobie podjem szynki
na œniadanie!”
Wielkie sprz¹tanie
Œwiêta Wielkanocne poprzedzaj¹
porz¹dki. Ka¿da gospodyni do dziœ
baczy, by wszystko lœni³o czystoœci¹.
Czasami w dyskusjach pojawiaj¹ siê
zarzuty, ¿e wygl¹da to tak, jakby chrzeœcijanie ca³y rok nie sprz¹tali, a brali siê
za porz¹dki tylko w okresach przedœwi¹tecznych. Sprz¹tanie jednak ma
znaczenie symboliczne. Z mieszkania
wymiatamy zimê (symbol œmierci), a
wraz z ni¹ choroby i wszelkie dotykaj¹ce nas z³o.
Palmy wielkanocne
Wielki Tydzieñ zaczyna siê Niedziel¹ Palmow¹. Kiedyœ nazywano j¹
kwietn¹ lub wierzbn¹. Pocz¹tkowo by³y
to rózgi wierzbowe z baziami, ga³¹zki
bukszpanu, malin, porzeczek, które
ozdabiano kwiatkami, mchem, zio³ami,
kolorowymi piórkami. Poœwiêconymi
palemkami bi³o siê lekko domowników.
To mia³o zapewniæ szczêœcie na ca³y
rok. Niektórzy jednak nie ¿a³owali swoim bliskim, bo wszak zwano ten zwyczaj - „Bo¿ymi ranami”.
Po³kniecie jednej poœwieconej bazi

wró¿y³o zdrowie i bogactwo (czego nie
polecamy – mo¿e siê to tragicznie skoñczyæ). Zatkniête za obraz lub w³o¿one
do wazonów mia³y chroniæ mieszkanie
przed nieszczêœciem i z³oœliwoœci¹ s¹siadów.
Topienie Judasza
Zapomniany ju¿ zwyczaj, podobny
do topienia Marzanny. W Wielk¹ Œrodê
m³odzie¿, w szczególnoœci ch³opcy,
topili Judasza. By³a to kuk³a wykonana
ze s³omy i starych ubrañ. G³ówn¹ ulic¹
wleczono j¹ na ³añcuchach, a ustawieni
wzd³u¿ ludzie ok³adali j¹ kijami. „Judasz” koñczy³ w stawie, bagnie, b¹dŸ
rzece. W ten sposób prosty lud wyznacza³ sprawiedliwoœæ za zdradê.
Pogrzeb ¿uru
Po œciœle przestrzeganym poœcie,
podczas którego jadano ¿ur, nastêpowa³
pogrzeb ¿uru. Drwa ostatnie dni, to czas
wielkiego przygotowania do œwiêta.
Gdy wiêc zbli¿a³ siê czas radoœci i zabawy – ¿ur wylewano z saganów, jako
oznaka, ¿e post ju¿ siê skoñczy³. Postny
¿ur - kamiennym garnku robi³o siê zakwas z razowego chleba i ¿ytniej m¹ki.
Do tego woda sól, w³oszczyzna, doprawiali ewentualnie majerankiem.
Wieszanie œledzia
Tu¿ przed œwiêtami rozstawano siê
równie¿ ze œledziem. Przy salwach
œmiechu i wielkiej zabawie przybijano
rybê do drzewa. To by³a kara dla œledzia
za szeœciotygodniowy post, podczas
którego ryba „wygania³a” z jad³ospisu
miêso.
Œwiêconka
W Wielk¹ Sobotê œwiêcono
kosze z jad³em, które
mia³o byæ
podane na
œwi¹teczny
stó³. Obecnie s¹ to
symboliczne koszyczki, w których
jednak nie mo¿e zabrakn¹æ baranka, bêd¹cego symbolem Chrystusa Zmartwychwsta³ego, miêsa i wêdlin - na
znak, ¿e koñczy siê post,
chrzanu – symbolu goryczy mêki Pañskiej i œmierci, która zosta³a zwyciê¿ona przez s³odycz zmartwychwstania,
mas³a, b¹dŸ baby wielkanocnej – oznaki dobrobytu oraz jajka – symbolu narodzenia. W tym dniu œwiêcono te¿
wodê.

Wielkie grzechotanie
Kiedy milk³y koœcielne dzwony,
rozlega³ siê dŸwiêk ko³atek. Obyczaj
ten by³ okazja do urz¹dzania psot. M³odzie¿ biega³a po mieœcie z grzechotkami, ha³asuj¹c i strasz¹c przechodniów.
Do dziœ zachowa³ siê zwyczaj obdarowywania dzieci w Wielkim Tygodniu
grzechotkami.
Specjalnie dla dziewcz¹t
W Wielk¹ Sobotê równie¿ dziewczêta obmywa³y twarz w wodzie, w której gotowa³y siê jajka na œwiêconkê.
Dziêki temu mia³y znikn¹æ piegi i inne
mankamenty urody. Tego zwyczaju nie
polecamy kultywowaæ, tym bardziej jeœli ktoœ stosuje tradycyjne metody barwienia jajek. Mankamenty owszem
mog¹ znikn¹æ, ale pod pod kolorem zieleni, czerwieni, czy br¹zu ...
Wielka Niedziela
W Tatrach poranny huk petard i
dŸwiêk dzwonów mia³ obudziæ œpi¹cych w górach rycerzy. W innych regionach petardy i dzwony mia³y poruszyæ zatwardzia³e serca z³oœliwców i
sk¹pców.
Po rezurekcji zasiadano do œwi¹tecznego œniadania. Najpierw dzielono siê jajkiem posmarowanym œwie¿o
startym chrzanem. Na stole królowa³
dziad z bab¹ – czyli mazurek i baba
dro¿d¿owa.
Wielkanocne jajo
Oczywiœcie na stole nie mo¿e zabrakn¹æ jajek. Podawane jest ono pod
ró¿nymi po- staciami. Mo¿e byæ
podawane w majonezie, sosie
tatarskim,
nadziewane past¹ z
pieczarkami, ³ososiem itp. Jest
ono symbolem ¿ycia i odrodzenia.
Tradycja pisanek i
dzielenia siê jajkiem ma g³êbokie tradycje przedchrzeœcijañskie. Ju¿ staro¿ytni
Persowie wiosn¹ darowali
swoim bliskim czerwono
barwione jaja. Zwyczaj ten
przyjêli od nich Grecy i Rzymianie. W Rumunii wierzono,
¿e jeœli przestanie siê barwiæ
jajka na czerwono, wówczas nast¹pi koniec œwiata. Wierzono te¿,
ze pisanki w tym kolorze maj¹ magiczn¹ moc - odpêdzaj¹ z³e uroki.
Czerwieñ, to te¿ symbol serca i mi³oœci.
Szukanie zaj¹czka
Po œniadaniu w wielu domach po-
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szukuje siê zaj¹czka. Pod t¹ nazw¹ kryj¹
siê przeró¿ne niespodzianki pochowane w ró¿nych czêœciach domu i ogrodu
niespodzianki dla ka¿dego. Zabawie
towarzyszy wiele emocji i radoœci. To
oczekiwana i ulubiona zabawa dla najm³odszych.
Lany poniedzia³ek
Œmigus-dyngus, œwiêto lejka jest
ró¿nie obchodzony ze wzglêdu na regiony. Niektórzy w tym dniu polewaj¹
siê wod¹ inni – perfumami. W niektórych regionach oblewaæ siê mo¿na od
bia³ego rana a¿ po zmierzch, inni rygorystycznie przestrzegaj¹, by nikogo nie
oblaæ po godzinie 12.00 w po³udnie.
Poza tym oblewaæ mo¿na by³o wszystkich i wszêdzie. Przy czym im bardziej
zmoczona panna, tym mia³a wiêksze
szanse na szybsze zam¹¿pójœcie. A jeœli
obrazi³a siê z tego powodu, to to nieprêdko znalaz³a mê¿a.
Ch³opak, wrêczaj¹c tego dnia pannie pisankê, dawa³ jej do zrozumienia,
¿e mu siê podoba.
Walatka – czyli na wybitki
Jest to zabawa, w któr¹ bawiono siê
we wtorek po Wielkanocy. Znanych jest
kilka wersji, zawsze jednak bawiono siê
w parach. Potrzeba do niej po jednej
pisance na osobê. Graj¹ce osoby siadaj¹
naprzeciw siebie i tocz¹ pisanki. Wygrywa ten, czyja pisanka nie zostanie
zbita. W nagrodê zabiera pisankê przeciwnika.
Druga wersja:
Pary staj¹ w odleg³oœci 1 m od siebie i jednoczeœnie rzucaj¹ do siebie jajka.
Jeœli je z³api¹ – odsuwaj¹ siê o metr
i rzucaj¹ znowu.
Wygrywa para która odsunê³a siê od
siebie na najwiêksz¹ odleg³oœæ i której
uda³o siê nie zbiæ jajek.
Przys³owia zwi¹zane z Wielkanoc¹
Deszcz w Wielki Pi¹tek napycha
ka¿dy k¹tek.
Suchy post - dobry rok.
W Wielki Pi¹tek gdy deszcz hojnie
doliny zleje, ¿e du¿o mleka bêdzie, s¹
pewne nadzieje.
Pogoda na Kwietn¹ Niedzielê, wró¿y urodzaju wiele.
W dnie krzy¿owe mêka Bo¿a,
wstrzymaj siê od siewu zbo¿a.
W Wielki Pi¹tek, dobry siewu pocz¹tek.
Kiedy w Wielki Post rosa, to nasiej
gospodarzu du¿o prosa,
A je¿eli W Wielki Pi¹tek mróz, to
proso na górê w³ó¿.
Gdy mokro w Wielk¹ Niedzielê, rok
siê sucho œciele.
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Walki w „Kotle
Marcin Kuchto
4) Ostateczna likwidacja
wojsk niemieckich walcz¹cych w
marcu 1945 r. w tzw. Kotle Œwidwiñskim.
4 marca 1945 r. pod wieczór
sytuacja po stronie niemieckiej by³a
bardzo krytyczna. Przynajmniej na
szczeblu 10 korpusu SS, dowodzonego przez gen. Krappego i dowodzonej 3 armii pancernej, której
korpus poleg³. Czo³gi radzieckie
prze³ama³y siê ku brzegom Ba³tyku
pod Koszalinem i Ko³obrzegiem.
Na Pomorzu zarysowa³ siê nowy
„kocio³”, w którym tkwi³y podstawowe si³y 10 korpusu SS. Oddzia³
operacyjny Grupy Armii „Wis³a”,
który po walkach w dniu 1 marca
proponowa³ prze³o¿onym skrócenie frontu, wycofanie siê z pozycji

pod Miros³awcem, Tucznem,
Wierzchowem i Z³ocieñcem na liniê
przebiegaj¹c¹ na pó³noc od Z³ocieñca i Drawska, teraz widzia³ potwierdzenie swych wielkich obaw.
Radzieckie wojska dotar³y do Ba³tyku. Na po³udniu nabra³y rozpêdu
oddzia³y polskie i w ci¹gu dwóch
dni (3 i 4 marca), pod ich uderzeniami pad³o Wierzchowo, Osiek Drawski, Z³ocieniec, Drawsko, Czaplinek i pozycja, której tak d³ugo broniono w rejonie na pó³noc od Miros³awca, rozpad³a siê.
Dowódca 10 korpusu SS - gen.
Krappe, znalaz³ siê w sytuacji dramatycznej. Pod wieczór, 3 marca,
przeniós³ on swoje stanowisko dowodzenia do Nêtna, niewielkiej
miejscowoœci po³o¿onej przy szosie
wiod¹cej z Drawska do Œwidwina. W
pobliskim Ro¿nowie, Rusowie i samym Nêtnie zakwaterowa³y sztaby
trzech jego dywizji: 402, 163 i 5 lekkiej. W okolicznych lasach na terenie
o wymiarach 20 x 20 kilometrów
znajdowa³o siê od 15 do 20 tysiêcy
¿o³nierzy niemieckich oraz wielkie

iloœci sprzêtu bojowego, setki dzia³ i
moŸdzierzy oraz kolumny transportowe. W samym Nêtnie sta³y 3 dzia³a
pancerne, do ochrony sztabów. Nad
ranem, 4 marca, gen. Krappe (którego los wojenny zbli¿a³ do Olchowca), postanowi³ spróbowaæ odmieniæ
trudn¹ sytuacjê. Choæ przez prawe
skrzyd³o jego wojsk 3 armii uderzeniowej, zosta³o mu jeszcze trochê si³
o znacznej wartoœci bojowej. 4 marca nad ranem – ta ocala³a czêœæ 5
dywizji lekkiej i 402 dywizji piechoty uderzy³a z rejonu Nêtna na zachód
i dosz³a do rzeki Regi, gdzie natrafi³a
na mur obronny 7 korpusu piechoty
wchodz¹cego w sk³ad 3 armii uderzeniowej. 146, 364 i 265 dywizje
piechoty zada³y druzgoc¹ce ciosy
si³om niemieckim, próbuj¹cym wy³amaæ siê z kot³a. Nie powiod³a siê
równie¿ próba wy³amania siê w kierunku pó³nocnym, przedsiêwziêta
przez ostatni¹ ju¿ rezerwê Krappego
– batalion fizylierów z os³ony sztabu
korpusu i oddzia³y ³¹cznoœci 163
dywizji piechoty. Ów tysiêczny oddzia³ przeszed³ tylko 4 kilometry i

9. Dzia³ania 1 Armii Wojska Polskiego od 1 do 6 marca 1945 r.
•ród³o. Flisowski Zb., Pod Miros³awcem, Borujskiem, Z³oceñcem, Warszawa 1974, s.50.

natrafiwszy na zaporê utworzon¹
przez brygady 1 armii pancernej Katukowa musia³ zawróciæ.
Podporz¹dkowana Krappemu
przez naczelne dowództwo Wehrmachtu „Korpsgruppe von Tettau”,
operuj¹ca na lewym skrzydle jego
korpusu, rozp³ynê³a siê gdzieœ w
pomorskich lasach i wszelkie próby
nawi¹zania z ni¹ ³¹cznoœci spe³z³y
na niczym. „Korpsgruppe von Ttettau” szerokim ³ukiem poczê³a wycofywaæ siê na pó³nocny zachód ku
brzegom Zatoki Pomorskiej i wyspy
Wolin, wyszukuj¹c starannie tereny
nie obsadzone jeszcze przez wojska
radzieckie i polskie. Sytuacja wojsk
Krappego œcieœnionych coraz silniej w obszarze na pó³noc od linii
³¹cz¹cej Drawsko – Z³ocieniec z
Czaplinkiem i na po³udnie od Œwidwina i Po³czyna – pogarsza³a siê z
ka¿d¹ godzin¹. Czynnikiem dramatyzuj¹cym po³o¿enie by³y dzia³ania
prowadzone przez dywizjê i brygady 1 Armii WP, otaczaj¹cej wojska
niemieckie od po³udnia i po³udniowego – wschodu. Par³a ona naprzód
wyznaczonymi pasami natarcia i
rozbija³a jeden po drugim oddzia³y
niemieckie. 4 marca jej oddzia³y
posunê³y siê naprzód o 6 do 20 kilometrów. Nadzieje niemieckie na powrót przez Po³czyn zawiod³y.
Zreszt¹ tego dnia 7 pu³k piechoty 3
dywizji, przy wspó³dzia³aniu z kawalerzystami radzieckimi z 2 korpusu kawalerii gwardii, wzi¹³ miasto oko³o godz. 18. Szybko posuwa³a siê naprzód 6 dywizja. Wespó³ z
grup¹ poœcigow¹ zdoby³a Gawroniec, a nastêpnego dnia mia³a osi¹gn¹æ Red³o i S³awê. 2 dywizja odnios³a tego dnia (6 marca) du¿y sukces. Oto pod Ostrowicami, wyznaczonymi przez dowództwo Grupy
„Wis³a” na pozycjê poœredni¹, maj¹c¹ powstrzymaæ ruch polskich
oddzia³ów, 4 pu³k piechoty dopad³
nieprzyjaciela. Dowódca pu³ku wydzieli³ jako oddzia³ czo³owy 2 batalion kapitana Trubnego. Napotkawszy opór, dowódca batalionu zaatakowa³ wieœ od czo³a 4 kompani¹, a
5 i 6 da³ rozkaz obejœcia pozycji niemieckich. Gdy moŸdzierze zaczê³y
strzelaæ, a kompanie piechoty uderzy³y koncentrycznie z trzech stron,
przeciwnik skapitulowa³ (do niewoli dosta³o siê 600 ¿o³nierzy niemieckich 163 dywizji piechoty, 150 dalszych jeñców wziêto w polskim lesie). Znaczny zysk terenowy osi¹gnê³y w tym dniu pozosta³e dywizje 1
armii (1 i 4 dywizje piechoty), przy
czym ta ostatnia musia³a stoczyæ zaciêty bój o miejscowoœæ ¯ó³te. Walki
tutaj trwa³y kilka godzin. Po nawale
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Œwidwiñskim”
ogniowej artylerii pododdzia³y
piechoty ruszy³y do natarcia i do godziny 21.45 opanowa³y ¯ó³te. W tym
czasie 11 pu³k piechoty, po zdobyciu
miejscowoœci ¯ó³te, przeszed³ do
drugiego rzutu dywizji z zadaniem
posuwania siê za 12 pu³kiem piechoty. 12 pu³k piechoty po przekazaniu
os³ony Drawska batalionowi szkolnemu 4 DP maszerowa³ w kierunku Rydzewa, sk¹d zosta³ ostrzelany
ogniem broni maszynowej i moŸdzierzy. Wówczas dowódca pu³ku
rozwin¹³ swe oddzia³y i uderzy³ na
wieœ. Po uporczywej walce, 6 marca nad ranem, wieœ zosta³a opanowana. Nastêpnie po zajêciu Rydzewa 12 pu³k piechoty i oczyszczeniu wsi z nieprzyjaciela o godzinie 11.00 wznowi³ poœcig w
kierunku na £abêdzie i Brze¿no.
Oko³o godziny 20.00 zbli¿y³ siê do
Wiêc³awia i zdoby³ go po krótkiej
walce, w czasie której wziêto 20
jeñców. O godzinie 23.00 pu³k
osi¹gn¹³ Brze¿no. 10 pu³k piechoty po opanowaniu kolonii ¯ó³te
rozwin¹³ poœcig w kierunku Nêtna, które opanowa³ bez walki, zdobywaj¹c du¿¹ iloœæ sprzêtu bojowego. Posuwaj¹c siê dalej na pó³noc 10 pu³k napotka³ opór niemiecki w Rynowie. Zgodnie z decyzj¹ dowódcy, pu³k rozwin¹³ siê
w ugrupowanie bojowe i przeszed³
do natarcia zdobywaj¹c wieœ. 10
pp odblokowa³ wojska radzieckie
w sile oko³o pu³ku, które od 2 dni
broni³y siê okr¹¿one w Rynowie.
Po wyjœciu z Rynowa pu³k dosta³
siê pod silny ogieñ broni maszynowej i moŸdzierzy, prowadzony z
lasu po³o¿onego 1,5 km na pó³nocny zachód od tej miejscowoœci. W lesie znajdowa³o siê oko³o
800 Niemców, pochodz¹cych z
ró¿nych rozbitych jednostek. Nieprzyjaciel chc¹c opuœciæ niedogodne dla siebie stanowiska, rozpocz¹³ kontratak, który siê wkrótce za³ama³. Ponosz¹c liczne straty
¿o³nierze niemieccy zaniechali
dalszej walki i drobnymi grupami
poddawali siê do niewoli. 11 pu³k
o godzinie 13.00 osi¹gn¹³ £abêdzie. Popo³udniowe dzia³ania 5
marca toczy³y siê w czasie œnie¿ycy. Wojsko niemieckie œciœniête na
przestrzeni o rozmiarach mniej
wiêcej 18 na 18 kilometrów coraz
bardziej przekonywa³o siê o beznadziejnoœci swego po³o¿enia.
Tego wieczoru gen. Krappe zrezygnowa³ z prób zorganizowanego
przebijania siê przez pierœcieñ
otaczaj¹cych go wojsk. Da³ swym
jednostkom woln¹ rêkê. Ka¿dy
móg³ dzia³aæ tak jak chce. ¯o³nierze

niemieccy mogli wiêc wy³amywaæ siê
wiêkszymi i mniejszymi grupami, a
nawet próbowaæ przebijaæ siê w pojedynkê. Skutek by³ taki, ¿e niektóre oddzia³y niemieckie próbowa³y jeszcze
walczyæ, inne porzuca³y broñ.
Niektóre oddzia³y niemieckie
nie rezygnowa³y jednak z prób przebicia siê ku Odrze. 6 brygada artylerii lekkiej, wspó³dzia³aj¹ca z oddzia³ami 3 armii uderzeniowej, na
wschodnim ³uku okr¹¿enia, zosta³a
w godzinach rannych zaatakowana
2 kilometry na po³udnie od £obza,
przez 500-osobow¹ grupê niemieck¹. 43 pu³k artylerii lekkiej
rozwin¹³ siê. Dosz³o do walki na
najbli¿sz¹ odleg³oœæ. Atak niemiecki z wielkimi trudnoœciami zosta³
odparty, stracili oni 200 ¿o³nierzy.
Tylko w ci¹gu dwóch dni (6 i 7
marca) – polscy ¿o³nierze wziêli
5200 jeñców, a straty zabitych po
stronie wroga obliczono na 2500
osób. Zdobyto 7 czo³gów, 15 dzia³
pancernych i oko³o 260 dzia³ i moŸ-

dzierzy. Z tego na sam¹ 2 dywizjê
piechoty przypad³o 1485 jeñców, 48
dzia³ i 19 moŸdzierzy, zdoby³a ona
nadto 273 karabiny maszynowe.
8 marca 1945 r. przynosi zakoñczenie rajdu grupy poœcigowej, która na swoje konto zapisze wziêcie
706 jeñców, zdobycie 32 dzia³, przy
stosunkowo niewielkich stratach
w³asnych. Polscy ¿o³nierze w kotle
œwidwiñskim (w dniach od 4 do 8
marca) wziêli ³¹cznie do niewoli ok.
9000 ¿o³nierzy niemieckich oraz
zdobyli 262 dzia³a, 345 karabinów
maszynowych, 15 pancernych, 7
czo³gów, 19 samochodów pancernych, 850 samochodów i mnóstwo
innego sprzêtu oraz broni. Zniszczono w walkach 162 dzia³a i 142
moŸdzierze. Straty 1 Armii WP od 1
do 7 marca wynosi³y 861 zabitych,
627 zaginionych (bez wieœci) i 2452
rannych. W rêce polskich ¿o³nierzy
wpad³ dowódca niemieckich jednostek. Najwa¿niejsz¹ person¹ by³
niew¹tpliwie genera³ leutnant Gun-

ter von Krappe. Zosta³ wziêty do
niewoli wieczorem 6 marca, przez
¿o³nierzy kompanii sanitarnej 10
pu³ku piechoty. Takim ostatecznym
zwyciêstwem nad 10 korpusem SS
zakoñczy³y siê krwawe walki na
œrodkowym Pomorzu.
Marcin Kuchto
Bibliografia:
1. Dolata B., Jurga T., Walki
zbrojne na ziemiach polskich 1939
– 1945, Warszawa 1977.
2. Dolata B., Wyzwolenie Polski
1944 – 1945, Warszawa 1974.
3. Dzipanow R., Walki 4 Pomorskiej Dywizji Piechoty, Warszawa
1961.
4. Flisowski Zb., Pod Miros³awcem, Borujskiem, Z³ocieñcem,
Warszawa 1974.
5. Nafalski, Pod sztandarem 4
pomorkiej dywizji piechoty im.
Jana Kiliñskiego, Warszawa 1979.
6. Œwidwin. Studia z dziejów
miasta. Pod red. B. Polaka, Koszalin – Œwidwin 1996.

10. Przebieg dzia³añ na Pomorzu Zachodnim w dniach 6 – 13 marca 45 r.
¯ród³o. Gasztold T., Wyzwanie miast i wsi Pomorza Zachodniego, Koszalin 1976, s. 42.
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KOMUNIKAT O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO
PODINSPEKTORA

tygodnik ³obeski 18.03.2008 r.

Niechciane mieszkania

DS. GOSPODARKI NIERUCHOMOŒCIAMI
W STAROSTWIE POWIATOWYM W £OBZIE
q Informacje ogólne dotycz¹ce stanowiska pracy:
1. Stanowisko
Podinspektor ds. gospodarki nieruchomoœciami
2. Symbol stanowiska
OŒ
3. Wydzia³
Ochrony œrodowiska, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomoœciami
q
Wymagania kwalifikacyjne:
1.
Wykszta³cenie wy¿sze, dopuszczalne œrednie
Preferowane wykszta³cenie w zakresie Gospodarka Nieruchomoœciami,
Administracja Publiczna lub Prawo.
2.
Co najmniej 12 miesiêcy sta¿u pracy w zakresie gospodarowania
nieruchomoœciami.
q

Dodatkowe uprawnienia:
Prawo jazdy kat. B

q
Umiejêtnoœci zawodowe:
- znajomoœæ przepisów prawa w zakresie postêpowania administracyjnego, gospodarki nieruchomoœciami, ustroju samorz¹du powiatowego, prawa
cywilnego i ksi¹g wieczystych.
5. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 2.000 z³ + dodatek
sta¿owy
q
Wymagane dokumenty:
a. ¿yciorys (CV)
b. list motywacyjny
c. dokumenty poœwiadczaj¹ce wymienione w pkt 2 wymagania niezbêdne:
wykszta³cenie /dyplom lub zaœwiadczenie o stanie odbytych studiów/
d. kwestionariusz osobowy
e. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejêtnoœciach
f. oœwiadczenie kandydata:
- o niekaralnoœci
- braku przeciwwskazañ zdrowotnych do zajmowania stanowiska Podinspektora ds. Gospodarki Nieruchomoœciami
Wymagane dokumenty aplikacyjne nale¿y sk³adaæ osobiœcie w siedzibie Urzêdu (Jednostki), poczt¹ elektroniczn¹ na adres: sekretariat@powiatlobeski.pl w przypadku posiadanych uprawnieñ do podpisu
elektronicznego lub poczt¹ na adres Urzêdu (Jednostki) z dopiskiem:
Dotyczy naboru na stanowisko podinspektor ds. Gospodarki nieruchomoœciami w terminie do dnia 26.03.2008r. do godziny 15:00/nie
mniej ni¿ 14 dni od dnia opublikowania w BIP/.
Aplikacje, które wp³yn¹ do Urzêdu (Jednostki) po wy¿ej okreœlonym terminie nie bêd¹ rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru bêdzie umieszczana na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej /www.spow.lobez.ibip.pl/ oraz na tablicy
informacyjnej przy ul Konopnickiej 41
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegó³owe
CV (z uwzglêdnieniem dok³adnego przebiegu kariery zawodowej), powinny byæ opatrzone klauzul¹: „Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbêdnych do
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustaw¹ z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustaw¹
z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorz¹dowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142,
poz. 1593 z póŸniejszymi zmianami)”.

(PRZEMYS£AW, gm. Resko). A¿
trudno uwierzyæ, ¿e w czasach, gdy
brakuje mieszkañ, nie by³o chêtnych,
by kupiæ mieszkania za z³otówkê i to
nie przys³owiow¹.
W Przemys³awiu stoj¹ dwa pustostany. Niegdyœ by³y w nich okna i
drzwi. Niewiele nale¿a³o dokonaæ,
by mieæ przyzwoite mieszkanie tanim sumptem. Wystarczy³o zap³aciæ
za nie 1 z³ i op³aciæ procedurê. Do

wykupienia by³o 12 mieszkañ, nie
znalaz³ siê ani jeden chêtny. Jest to zaskakuj¹ce zwa¿ywszy na to, jak d³ugie s¹ kolejki osób oczekuj¹cych na
lokale mieszkalne i ¿e pojawiaj¹ siê
g³osy, mówi¹ce o tym, ¿e gdyby gmina da³a tak¹ mo¿liwoœæ, z chêci¹ by
skorzystali.
W tej chwili gmina Resko, bêd¹ca
w³aœcicielem jednego z pustostanów,
wystawi³a ca³y obiekt na sprzeda¿. Póki
co, chêtnych nadal brak.
(mm)

Stacja ma byæ odnowiona
(WÊGORZYNO). Ju¿ niebawem rozpoczn¹ siê prace remontowe na obiekcie stacji PKP w tym
mieœcie. Jak poinformowa³a burmistrz Gra¿yna Karpowicz, po
pó³rocznych uzgodnieniach miêREKLAMA

dzy Gmin¹ Wêgorzyno a PKP Oddzia³ Szczecin zawarte zosta³o porozumienie, ¿e PKP pokryje koszty materia³ów, a gmina wykona remont. Praca maj¹ rozpocz¹æ siê
ju¿ wiosn¹.
(m)

tygodnik ³obeski 18.03.2008 r.
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Kolejny sukces
reprezentacji
Domu Dziecka w £obzie

DRUKARNIA
£obez ul. S³owackiego 6,
tel./fax - 091 39 73 730

Dnia 08.03.2008 r. dru¿yna
pi³karska z Domu Dziecka
w £obzie wziê³a udzia³ w
XVIII Turnieju Pi³ki No¿nej
Placówek Opiekuñczo
– Wychowawczych, który
odby³ siê w hali sportowej
im. Wujka Leszka
w Lekowie.
Reprezentacja naszej placówki wyst¹pi³a w sk³adzie: M.
Murdza, A. Kotlenga, A. Kurpiel, M. Kurpiel. M. Bojanowski, A. Bojanowski, D. Modowa-

niec i A. Grunwald. W grupie
ch³opaki zagrali z Bia³ogardem
(0:0), Œwidwinem (2:0) i S³awnem (6:0). W pó³finale £obez
rozegra³ mecz z palcówk¹ ze
Szczecinka i wygra³ z wynikiem
2:0. W finale dru¿yna z £obza
spotka³a siê z Polanowem. W
rzutach karnych po wyœmienitej
interwencji bramkarza M. Murdy
£obez z wynikiem 3:2 wygra³
XVIII Turniej Pi³ki No¿nej. Puchar dla najm³odszego zawodnika otrzyma³ D. Hodowaniec.
Trenerem i opiekunem grupy by³
B. Witkowski. Dru¿ynie gratulujemy zwyciêstwa i ¿yczymy dalszych sukcesów.
(r)
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Samochód
Pieni¹dze na naukê
dla niepe³nosprawnych
(POWIAT). Do koñca marca
niepe³nosprawni maj¹ czas
na z³o¿enie wniosków o
dofinansowanie z programu
„Sprawny Dojazd - pomoc w
nabyciu przez osoby
niepe³nosprawne
samochodu osobowego oraz
w uzyskaniu prawa jazdy
kategorii B”.
Program skierowany jest do
osób pe³noletnich, posiadaj¹cych wa¿ne orzeczenie o
znacznym lub umiarkowanym
stopniu niepe³nosprawnoœci.

W ramach programu zainteresowani mog¹ staraæ siê o dofinansowanie przy zakupie samochodu osobowego lub
oprzyrz¹dowanego samochodu
osobowego a tak¿e uzyskaæ dop³atê przy uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.
Osoby staraj¹ce siê o pomoc
w zakupie samochodu musz¹
posiadaæ prawo jazdy kat. B. O
dofinansowanie z tej puli mog¹
ubiegaæ siê równie¿ osoby, które ze wzglêdów zdrowotnych
nie posiadaj¹ prawa jazdy i wymagaj¹ opiekuna kierowcy, posiadaj¹cego prawo jazdy kategorii B.
(mm)

(£OBEZ). Do koñca marca rodzicie dzieci niepe³nosprawnych maj¹
czas, by z³o¿yæ wniosek o dofinansowanie. Mo¿liwoœæ uzyskania wsparcia finansowego na pomoc w zdobyciu
wykszta³cenia przez osoby niepe³nosprawne, zamieszkuj¹ce gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie.
W programie Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych p. n. „Uczeñ na wsi” mog¹ braæ
udzia³ uczniowie niepe³nosprawni, posiadaj¹cy orzeczenie o niepe³nosprawnoœci z wy³¹czeniem szko³y policealnej. Uczniowie musz¹ byæ zameldowani na sta³e na terenie wiejskim gminy
£obez. W przypadku dzieci i m³odzie¿y
do lat 18. o pomoc powinni ubiegaæ siê
rodzice, b¹dŸ opiekunowie prawni.
Zakres pomocy obejmuje m. in.:
zakup przedmiotów u³atwiaj¹cych lub
umo¿liwiaj¹cych naukê, uczestnictwo
w zajêciach, które podnios¹ sprawnoœci
fizyczn¹ lub psychiczn¹, w tym wakacyjne obozy rehabilitacyjne. Pomoc
mo¿na równie¿ uzyskaæ w zakresie do-

stêpu do Internetu z wy³¹czeniem komputerów. Niepe³nosprawni mog¹ otrzymaæ wsparcie na kursy
doszkalaj¹ce w zakresie programu
nauczania oraz kursów jêzykowych czy
wyjazdów organizowanych w ramach
wyjazdów szkolnych. W przypadku
uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych
dofinansowanie mo¿e obejmowaæ dodatkowo czesne, zakwaterowania i
dojazdów do szko³y.
W przypadku ucznia szko³y podstawowej lub gimnazjum –dofinansowanie mo¿e wynieœæ do 2 tys. z³ w ci¹gu
jednego roku szkolnego, uczniowie
szko³y ponadgimnazjalnej otrzymaj¹ 3
tys. z³ w ci¹gu roku szkolnego, natomiast uczniowie szkó³ ponadgimnazjalnych zobowi¹zani do uiszczania op³at
za naukê (czesnego) mog¹ staraæ siê o
dofinansowanie w wysokoœci do 4 tys.
w ci¹gu roku szkolnego.
Osoby zainteresowane pomoc¹ finansow¹ powinny sk³adaæ wnioski do
Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w £obzie do koñca marca.
(m)

Rejonowe eliminacje w pi³ce koszykowej dziewcz¹t o Mistrzostwo Województwa

RADOWIANKI AWANSOWA£Y
(RADOWO MA£E-STARGARD
SZCZ.) Ju¿ od kilku lat
dziewczêta z Radowa
Ma³ego reprezentuj¹ nasz
powiat w koszykówce. W
eliminacjach rejonowych
zajmowa³y najczêœciej
drugie i trzecie miejsca. W
Stargardzie Szcz. tym razem
by³o inaczej.
W tym roku dziewczêta wznios³y siê na wy¿yny swoich umiejêtnoœci. Rozpoczê³y z bardzo trudnym przeciwnikiem Stargardem
Szczeciñskim, dru¿yn¹ graj¹c¹ w
lidze szczeciñskiej w kategorii kadetek (dziewczêta wy¿sze i starsze).
Jednak nasze dziewczyny zagra³y bez kompleksów i szybko
wysz³y na prowadzenie, dziêki

szybkiemu atakowi. Po trzeciej
kwarcie dziewczêta ze Stargardu
próbowa³y nadrobiæ stracony dystans punktowy, ale mocna obrona
pozwoli³a na utrzymanie wyniku
korzystnego dla dziewcz¹t z Radowa i w koñcówce meczu powiêkszy³y przewagê do 20 punktów.
Wiêksz¹ dramaturgiê mia³
mecz z gimnazjum z Drawska, tym
bardziej, i¿ tydzieñ temu dziewczêta przegra³y z nim na Powiatowej Gali Sportu w £obzie. Tam
wygrana by³a blisko, a w Stargardzie okaza³a siê faktem. Dziewczêta wygra³y ró¿nic¹ siedmiu
punktów.
Nastêpne przeciwniczki - z
Wa³cza - okaza³y siê trochê s³absze, mimo ¿e zaprezentowa³y bardzo dobr¹ grê w ataku i obronie,
ale radowianki poradzi³y sobie z
nimi. Dziêki wspania³ej grze
dziewczêta zajê³y pierwsze miej-

sce i awansowa³y do pó³fina³u
Mistrzostw Województwa. Prawdopodobnie zostanie on rozegrany
w Radowie Ma³ym i ju¿ dzisiaj
zapraszamy kibiców na ten turniej.
Sk³ad dru¿yny: Agnieszka
Sira, Patrycja Komosa, Agnieszka

Lewandowska, Dorota Kusyk,
Ania Tchurz, Natalka ¯a³obowska, And¿elika Lewicka, Agata
Brzózka, Monika Budzyñska,
Anna Gielar, And¿elika Gorna i
Ola Kaciuba. Trener Miros³aw
Budzyñski.
(r)

MOTORYZACJA
n Sprzedam Opel Vectra C Kombi,
poj. 1,9 CDTI (diesel), 6 biegów,
kolor bordowy metalik, rok. prod.
12.2004, model 2005 (po liftingu),
przebieg 93000km, ksi¹¿ka serwisowa, pierwszy w³aœciciel w Polsce i w Niemczech, sprowadzony
luty 2008, op³acony, zarejestrowany w Polsce, OC do 08.2008, przegl¹d do 02.2009. Zadbany, bezwypadkowy, nie wymaga ¿adnego
wk³adu finansowego. Nowe tarcze
i klocki hamulcowe, olej, filtry. Wy-

posa¿enie: ABS, ESP, 6* airbag, 4
el.* szyby, el. podgrzew. lusterka,
RO/CD/Mp3 sterowane przy kierownicy,
alarm,
immobiliser,
wspom. kierow., reg. kierow. , reflektory soczewkowe, zestaw g³oœnom. NOKIA, halogeny, relingi,
roleta baga¿nika, ciemne wnêtrze, alufelgi + nowe opony letnie,
drewniane wykoñczenia, komputer pok³adowy, centralny zamek z
pilotem, klimatronik dwustrefowy.
Cena 49800 do negocjacji.

tygodnik ³obeski 18.03.2008 r.
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Adres redakcji: £obez ul. S³owackiego 6, tel. 091 39 73 730
INNE

£obez
n Wydzier¿awie stanowisko fryzjerskie w £obzie tel. 503 085 311.
n Sprzedam ro¿no elektryczno-gazowe, dwurzêdowe, czteropalnikowe na 42 sztuki kurczaków typ
RGK48. Tel. 603 720 223.
n Nareszcie perfumy dla ka¿dego!
„FEDERICO MAHORA” Kupuj¹c
produkty Federico Mahora nie p³acisz ani za reklamê, ani za opakowanie. FM GROUP WORLD wspó³pracuje z koncernem DROM – LIDEREM zaopatruj¹cym w olejki zapachowe wiêkszoœæ kreatorów perfum
na ca³ym œwiecie. Teraz! Mo¿esz
mieæ swoje ulubione perfumy, nie za
250, tylko za 32 z³ote, a nawet taniej.
Mo¿esz sobie pozwoliæ na kupno o
wiele czêœciej, nie tylko symbolicznie raz do roku!. Zadzoñ, dowiesz siê
wiêcej: 601 088 446.

Region
n Sprzedam zestaw simmplus z
kart¹ i telefonem nokia 6020, nowy
w pude³ku, nieu¿ywany , na gwarancji, cena 340 z³, tel. 0605 522 340.
n Sprzedam wannê, kuchenkê gazow¹, lodówkê, szafkê pod zlewozmywak, pralkê automatyczn¹
(uszkodzony modu³), cena do
uzgodnienia, tel. 0784 792 270, 091
39 22 783.
n Sprzedam aparat cyfrowy fujifilm
fine pix s6500, na gwarancji , cena
do uzgodnienia. Tel. 0605 522 340,
666 076 370.
n Sprzedam urz¹dzenie wielofunkcyjne (fax, drukarka, skaner) lexmark x5470, cena do uzgodnienia,
na gwarancji. Tel. 0605 522 340.
n Sprzedam tv lg 21", na gwarancji,
cena do uzgodnienia. Tel 0 605 522 340
n Kupiê antyki, militaria i inne starocie. Tel. 501 126 109.
n Sprzedam pasiekê minimum 36
rodzin. Tel. 0 602 350 007.
n Sprzeda¿ u¿ywanych urz¹dzeñ
gastronomicznych (ch³odziarki, zamra¿arki, witryny sklepowe) sklepowych i domowych, serwis, gwarancja, transport. Tel. 091 392 16 07, 0
601 587 438.
n Sprzedam pianino, stan bardzo
dobry, cena do uzgodnienia. Tel.
091 392 16 07. 0601 587 438.

Gryfice
n Owczarki Niemieckie po rodowodowych rodzicach. Szczeniêta 8tygodniowe. Rodzice na miejscu.
Ojciec, wnuk zwyciezcy œwiata.
Marka z czo³owej hodowli. tel. 091
392 18 28.

ODZYSKAJ VAT!

MIESZKANIA

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

US£UGI

NIERUCHOMOŒCI

£obez

£obez

n T³umacz przysiêg³y - niemiecki.
£obez. Ul. Warcis³awa 2. Tel. 091
397 59 24, 505 972 167.

n £obez - Œwiêtoborzec - do sprzeda¿y dom wolnostoj¹cy o pow. 96
mkw., dzia³ka o pow. ok 1300 mkw.
Tel. 0 691 761 100.

n Us³ugi elektroinstalacyjne - szeroki zakres. Realizacja prac podwykonawczych (prowizja). Tel. 784
542 371.
n PLAST MOT - Spawanie tworzyw
sztucznych, naprawa: zderzaków,
lamp, atrap, lusterek. £obez ul.
Siewna 4/1. Tel. 661 689 992.
n Profesjonalne t³umaczenia techniczne w zakresie jêzyka angielskiego. Sk³ad publikacji (DTP). Tel.
091 397 37 97.

Gryfice
n Us³ugi elektroinstalacyjne, szeroki zakres - realizacja prac podwykonawczych (prowizja). Tel. 784 542
371.
n Sprz¹tanie biur i mieszkañ - tel.
0604 373 143.
n Pranie tapicerki samochodowej
(osobowe, busy, ciê¿arowe, TIR-y),
tel. 0 604 373 143.

n £obez, ul. Bema, sprzedam lokal
u¿ytkowy 72 mkw. Tel. 600 265 547,
091 397 39 40.

n Sprzedam bezczynszowe mieszkanie 80 mkw. Cena 2750 z³ za mkw.
+ gara¿ lub zamieniê na mniejsze w
Drawsku. Tel. 609 116 616.

n Zamieniê dom 180 mkw. na mniejszy
o po³owê w £obzie. Tel. 091 397 45 06.

Œwidwin
n Sprzedam lokal u¿ytkowy w Po³czynie Zdroju o pow. 174 mkw.
Po³o¿ony przy ul. Grunwaldzkiej.
Media, woda, si³a, pr¹d, gaz. Tel.
094 716 26 62, 502 224 592,
kajah2004@wp.pl

Drawsko Pom.
n Kupiê grunty rolne.
Tel. 692 883 670.

n Pranie tapicerki samochodowej,
tel: 0604 - 373 - 143.

£obez

Region

n Zatrudniê kierowcê kategorii C+E
z terenu £obza. Wszelkie informacje pod numeraem telefonu 091 391
43 16, 667 359 903.

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

MATRYMONIALNE.

Gryfice
n Pan ze Skandynawii zamieszka³y
w okolicy Gryfic, lat 58, szuka pani
w celu matrymonialnym w wieku od
35 do 50 lat. Tel. 509 785 911.

n Sprzedam mieszkanie o pow 77
mkw. (4 pokoje, kuchnia + ³azienka
+ wc) na osiedlu H. Sawickiej, I piêtro, œrodkowa klatka. 4 lata temu
wykonany remont ³¹cznie z wymian¹ stolarki oraz pod³óg. Niskie
op³aty eksploatacyjne oraz koszty
ogrzewania eta¿owego. Tel 0 601
882 795.
n Sprzedam mieszkanie w £obzie
dwa pokoje 49 mkw., 4 piêtro. Cena
145 000 z³. Tel. 668 474 220.

PRACA

n Zespó³ muzyczny „KONTENT” na
ka¿d¹ okazjê - wesela, bankiety itp.
Tel. 604 221 339, 091 395 41 72.
www.kontent.com.pl

n Sprzedam mieszkanie w Radowie Ma³ym w bloku, 56 mkw. Tel. 506
272 584.

n Sprzedam dzia³kê budowlanorekreacyjn¹ w Gozdnie z rozpoczêt¹ budow¹ domu drewnianego,
90 mkw. Cena 60 tys. z³. Tel. 091 395
21 88, 692 405 612.

n Dywanopranie - 0604 373 143.

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

£obez

n Zatrudniê kosmetyczkê do gabinetu w Resku lub wynajmê gabinet
kosmetyczny. Tel. 0 692 413 918.

Gryfice
n Poszukujemy operatora koparki. Osoba ta bêdzie odpowiedzialna za ró¿nego rodzaju prace zwi¹zane z kopark¹/traktorem. Wymagania znajomoœæ pracy na roli doœwiadczenie w jeŸdzie traktorem, obs³uga koparki uprawnienia do obs³ugi koparki.
Tel. 667 612 010.

Drawsko Pom.

Drawsko Pom.

Gryfice
n Sprzedam mieszkanie trzypokojowe wraz z gara¿em w Gryficach
przy ul. Niechorskiej. Cena ³¹czna
180 000 z³, tel. 0-662034734.

MOTORYZACJA
n Sprzedam felgi aluminiowe do
Opla Vectry C 2004 rok, stan bdb,
cena 1150 z³. Tel 0605 522 340.
n Sprzedam opony letnie 4 sztuki
195 65 r 15 goodrich, przebieg 5000
km, cena 850 z³, gwarancja.
Tel. 0605522340.
n Sprzedam opony letnie 4 sztuki
dunlop 215 55 r16 95h, cena 420 z³
Tel. 0605522340.
n Sprzedam opony zimowe 195 65
r15, cena 650 z³. Tel. 0605522340.
n Sprzedam Renault Scenic, poj.
1,6 (110 km) 16v benzyna, automatic, przebieg 34000km, srebrny metalik, wa¿ne: przegl¹d, OC, ksi¹¿ka
serwisowa, bardzo zadbany. Abs, 6
pod. pow., klimatronic, 4 el. szyby,
el.lusterka, RO/CD,radio ster. przy
kierow., komp. pok³adowy, tapicerka skórzano - materia³owa czarna,
alufelgi, alarm, immobiliser, nowe
opony letnie i zimowe. Cena 28900
z³ do negocjacji. Tel. 0695 888 970,
0510708718.

INNE

Gryfice

n Kosmetyczkê i maniciurzystkê
przyjmê do nowo powstaj¹cego
salonu kosmetycznego w Z³ocieñcu. Tel. 601878321.

n Sprzedam drzewo na opa³.
Tel. 667 612 010.

n Przedstawiciele handlowi poszukiwani. Tel. 0 663 025 534, 094 367
32 10.

n Gara¿e blaszaki - najtaniej, transport monta¿ gratis. Tel. 0 598 334
536, 605 286 058.

Str
Str.. 16

SPORT

Trzy punkty na dobry pocz¹tek
MASOVIA Maszewo – SPARTA Wêgorzyno 1:4 (0:2)
SPARTA: Grzegorz Cio³ek – Ryszard Jarzyna, Edward Tondrik, Zbigniew Nadkierniczny, Micha³ Szwalec
(Damian Szubert), Dominik Raj, Samal
Artur, Piotr Grochulski, Jaros³aw Konieczny, Daniel Romañczyk (Pawe³
Samal), Wojciech Kliœ. Trener Ryszard
Jarzyna.
Bramki: 8' Grochulski, 43' Romañczyk, 52' Kliœ, 90' Samal A.
Zanim Masovia rozgrza³a siê na boisku,
Sparta ju¿ zaczê³a strzelaæ. W 8 min.
Grochulski trafia z rzutu wolnego. PóŸniej wymiana ciosów, ale bez rezultatów bramkowych. Dopiero w 43 min.
pada kolejna bramka, po indywidualnej
akcji Roamñczyka, który podci¹ga pi³kê lew¹ stron¹, nastêpnie wchodzi do

œrodka gubi¹c jednego z obroñców i
pos³a pi³kê tu¿ obok bramkarza.
Po przerwie, miejscowi nadal niespecjalnie mieli koncepcjê na odrabianie
strat. Spartanie wprost przeciwnie. Mimo
korzystnego wyniku nadal atakowali. W
52 min. lew¹ stron¹ akcjê wypracowa³
Artur Samal, dogra³ na pi¹ty metr, gdzie
z ostrego k¹ta Wojtek Kliœ podwy¿szy³
wynik. Chwilê po wznowieniu gry nieudanie prostopad³e podanie przecina
Zbigniew Nadkierniczny, zdobywaj¹c
bramkê dla... Masovii. Od 60 min. Spartanie graj¹ w os³abieniu. Drugie napomnienie ¿ó³t¹ kartk¹ i boisko opuszcza
Dominik Raj. W doliczonym ju¿ czasie
gry czwart¹ bramk¹ dobi³ miejscowych
Artur Samal z sytuacji „sam na sam”. Start
udany i oby tak dalej.
(msz, kar)

To nie by³ mecz
do przegrania, a jednak...
MEWA Resko – ZORZA Dobrzany 0:1 (0:0)
Mewa: Grzegorz Buczma – Dariusz
Kêsy, Mirek Pietrowski, Marcin Paw³owski, Arek Paw³owski, £ukasz Gabryœ (75' Marcin Czy¿), Kaludiusz
Wasiak, Szymon Deuter (65 Frost),
Krzysztof Waldon (60' Mariusz B³aszczyk), £ukasz Grygiel, Kuba Konczewski. Trener Dariusz Kêsy.
Mewa mia³a niedawno ostr¹ rozgrzewkê, graj¹c w Pucharze Polski z IIIligow¹ Reg¹ Merida Trzebiatów. Wynik
– 0:3 u siebie. To by³ po¿egnalny mecz
Marka Gradusa, który w sobotniej kolejce rozgrywek reprezentowa³ ju¿ Radoviê

Radowo Ma³e. Po k³opotach z bramkarzem, w bramce pojawi³ siê nabytek z
Masovii Maszewo – Grzegorz Buczma.
W reskiej ekipie zadebiutowa³ te¿ Marcin Czy¿, by³y zawodnik Wichra Brojce.
Mewa zosta³a wiêc wyraŸnie wzmocniona, ale z Zorz¹... przegra³a, chocia¿, jak
ocenia trener Kêsy, nie powinna. Reszczanie atakowali, a dobrzanie bronili siê,
ale wystarczy³ im wypad i celne trafienie
i wywieŸli z Reska 3 punkty. Skutecznoœæ s³aba, ale czego Jaœ siê nie nauczy,
tego Janek nie bêdzie umia³. Juniorzy
zremisowali z rówieœnikami z Dobrzan
0:0, bo... nie strzelili trzech karnych! (r)

Marek Gradus w Radovii

Jeden punkt na pocz¹tek
WICHER Brojce - RADOVIA Radowo Ma³e 0:0
Sk³ad Radovii: S³awomir Czeka³a –
Wojciech Krakus (46' Ireneusz Kulik),
Sylwester Bednarek, Rafa³ Chiloñski,
Jacek Talarowski, Rafa³ Rosiak, Marek
Dro¿d¿ewski, Tomasz Kmieæ, Marek
Gradus, Mateusz Rylling, £ukasz Bystrzyk, Micha³ Tchurz.
Dnia 15 marca br. Radovia zagra³a
swój pierwszy mecz na wyjeŸdzie w
rewan¿owej rundzie rozgrywkowej
okrêgówki. I jak sie okaza³o, zdoby³a
swój pierwszy punkt. Przeciwnikiem
dru¿yny z Radowa by³ Wicher Brojce.

Najkrócej mo¿na powiedzieæ, ¿e by³ to
mecz walki. Oba zespo³y stworzy³y
sobie w ca³ym meczy po 4 sytuacje
bramkowe, lecz zawodnicy nie potrafili
ich wykorzystaæ. Nawet takiej jak ta w
89 minucie, gdy zawodnik Radovii Tomasz Kmieæ wykonuj¹c rzut wolny trafi³
w poprzeczkê, po czym nast¹pi³y trzy
dobitki, lecz nieskuteczne. Po tej akcji
arbiter zakoñczy³ mecz. Z gry wynika³o,
¿e obu dru¿yn ten remis nie krzywdzi³.
Chodz¹ce od doœæ dawna wieœci, ¿e
Marek Gradus z Mewy Resko zasili zespó³ z Radowa potwierdzi³y siê.
(r)

Juniorzy niepokonani
ŒWIATOWID £obez - FAGUS Ko³bacz 6:0 (2:0)
Œwiatowid: Tomasz Górecki - Kamil Kulczyñski, Mateusz Sygnowski,
Damian Kubka (60' Mateusz Kogut),
Dawid Mosi¹dz (70' Robert Bogdañski), Piotr Wawrzkiewicz, Tomasz
Rokosz, Remigiusz Borejszo, Piotr
Bucholc (70' £ukasz Su³kowski), Sebastian Rajca (45' £ukasz Niko³ajczyk) oraz Bartek Sygnowski. Trener
Stanis³aw Przybylak.Bramki: Rajca 3,
Niko³ajczyk, Borejszo 2.

Juniorzy podtrzymali dobr¹ passê zwyciêstw i nie odpuœcili Fagusowi. Pomog³a im w tym meczu czerwona kartka, jak¹ za odkopniêcie
pi³ki otrzyma³ zawodnik goœci w 30
min., ale te¿ dobi³ ich dobrze dysponowany w tym dniu Rajca, który zaaplikowa³ goœciom 3 gole i Borejszo, który w drugiej po³owie dorzuci³ dwie bramki. Juniorzy lideruj¹ w
swojej grupie.
(r)
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Dwie Dobre
– ale nasza lepsza
GOK EHRLE Dobra Szczeciñska – SARMATA Dobra 3:4 (1:2)
Sk³ad Sarmaty: Damian Brodowicz, Damian Dzierbicki, Mateusz
Dzierbicki, Jaros³aw Jaszczuk
(kpt.), Pawe³ Za³êcki, Damian Padziñski, Krzysztof Kieruzel, Emilian Kamiñski, Dawid Dudek, Wojciech Bonifrowski, Grzegorz Mêdrek oraz Marcin Kamiñski, Pawe³
Kaleta, Damian Anulicz, Marek
Gude³ajski, Tomasz Surma. Trener
Tomasz Surma.
Bramki dla Sarmaty: Kieruzel 2
(4’ i 71’), Bonifrowski 2 (20’ i 69’)
dla GOK Ehrle: Grochowski 40’,
Marcyniuk 47’ i ¯ywicki 67’.
Sobotnia inauguracja rundy
wiosennej okaza³a siê bardzo szczêœliwa dla pi³karzy Sarmaty Dobra.
Pokonali oni, po dramatycznym
meczu na boisku w Dobrej Szczeciñskiej, czo³owy zespó³ Klasy
Okrêgowej, GOK Ehrle 4:3.
Pocz¹tek meczu u³o¿y³ siê bardzo korzystnie dla Sarmaty, gdy¿
ju¿ w 4 min., w pierwszej akcji ofensywnej, wychodz¹cy na czyst¹ pozycjê Damian Padziñski dostrzeg³ w
jeszcze lepszej pozycji Krzysztofa
Kieruzela, który zagran¹ pi³kê
strza³em po ziemi umieœci³ w bramce GOK Ehrle. W 20’ rzut wolny z
naro¿nika pola karnego gospodarzy, wykona³ specjalista od takich
zagrañ w dru¿ynie Sarmaty Wojtek
Bonifrowski i strza³em w „d³ugi
róg” podwy¿szy³ wynik na 2:0. Po
tej bramce inicjatywê w grze przejêli gospodarze, lecz mimo przewagi
w polu nie udawa³o im siê wypracowaæ dogodnych sytuacji na strzelenie bramek. W 40’ z rzutu wolnego
z ok. 20 m Grochowski strza³em po
ziemi obok „muru” Sarmaty uzyska³
kontaktowego gola i pierwsza po³owa zakoñczy³a siê prowadzeniem
Sarmaty 2:1.
Druga po³owa zaczê³a siê od
mocnego uderzenia gospodarzy, bo
ju¿ w 47 min. Marcyniuk wyrówna³
na 2:2 a w 67 min., po strzale ¯ywickiego, GOK Ehrle obj¹³ prowadze-

nie 3:2. Riposta Sarmaty, g³ównie za
spraw¹ Wojtka Bonifrowskiego,
by³a natychmiastowa: w 69 min. po
raz wtóry strzeli³ on bramkê z rzutu
wolnego i wyrówna³ na 3:3, a w dwie
minuty póŸniej, tak¿e z rzutu wolnego, zagra³ precyzyjnie do Krzysztofa Kieruzela, który tym razem strza³em g³ow¹ zdoby³ swoj¹ drug¹ i
czwart¹ bramkê dla Sarmaty. Wynik
4:3 dla Sarmaty utrzyma³ siê ju¿ do
koñca. W dru¿ynie Sarmaty z przyczyn osobistych nie zagra³o dwóch
zawodników z podstawowego sk³adu: Kamil Pacelt i £ukasz Olechnowicz. W ich miejsce zadebiutowali:
wychowanek Sarmaty 17-letni Mateusz Dzierbicki i doœwiadczony
zawodnik Grzegorz Mêdrek (wczeœniej Pomorzanin Nowogard, ostatnie 2 lata IV liga niemiecka). Debiut
obu tych zawodników nale¿y uznaæ
za udany.
estan

Wyniki i tabela
klasy okrêgowej
17 kolejka
Mewa Resko - Zorza Dobrzany 0:1,
Masovia Maszewo - Sparta Wêgorzyno
1:4, Wicher Brojce - Radovia Radowo
Ma³e 0:0, Jantar Dziwnów - Iskierka
Œmierdnica 0:2, Œwiatowid £obez Fagus Ko³bacz 1:2, GOK Ehrle Polska
Dobra Szcz. - Sarmata Dobra 3:4, D¹brovia Stara D¹browa - Korona Stuchowo 0:2, Vielgovia Szczecin - Promieñ
Mosty 0:1.
1. Iskierka Œmierdnica
39 46-14
2. Sarmata Dobra
37 47-21
3. Sparta Wêgorzyno
37 44-20
4. Masovia Maszewo
31 28-21
5. GOK Ehrle Dobra Szcz. 28 39-20
6. Promieñ Mosty
28 30-25
7. Mewa Resko
23 38-37
8. Korona Stuchowo
23 23-35
9. Vielgovia Szczecin
20 24-28
10. Zorza Dobrzany
20 17-29
11. Jantar Dziwnów
18 14-33
12. Fagus Ko³bacz
15 22-37
13. Wicher Brojce
15 19-34
14. Œwiatowid £obez
15 19-23
15. D¹brovia Stara D¹browa 14 18-33
16. Radovia Radowo Ma³e 14 19-37

GRANIE W PLANIE
22 marzec br. - sobota
Klasa okrêgowa
13:30 GOK Ehrle Polska Dobra Szcz. - Korona Stuchowo
13:30 Iskierka Œmierdnica - Wicher Brojce
15:00 Zorza Dobrzany - D¹brovia Stara D¹browa
15:00 Fagus Ko³bacz - Jantar Dziwnów
15:00 Radovia Radowo Ma³e - Masovia Maszewo
15:00 Sparta Wêgorzyno - Vielgovia Szczecin
15:00 Promieñ Mosty - Mewa Resko
15:30 Sarmata Dobra - Œwiatowid £obez
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Ranking strzelców
powiatu ³obeskiego

Wracamy na ligowe
stadiony
Strzelcami tej kolejki zostali
Wojtek Bonifrowski i Krzysztof
Kieruzel, którzy zaliczyli po 2 trafienia w meczu Sarmaty z GOK
Ehrle i by³y to bramki na wagê 3
punktów.
Po wyjazdowych zwyciêstwach Sarmaty oraz Sparty Wêgorzyno z Masovi¹ Maszewo mo¿na
wyrokowaæ, ¿e s¹ one dobrze przygotowane do rozgrywek i powa¿nie
nastawione na dalsz¹ walkê o tytu³
mistrza klasy okrêgowej. Musz¹
wygrywaæ swoje pojedynki i liczyæ
na potkniêcie lidera. Niestety, fatalnie wystartowa³y Mewa Resko i
Œwiatowid £obez, które przegra³y i
to u siebie. Trudno wyrokowaæ o ich
przygotowaniu po jednej kolejce,
wiêc z opiniami trzeba wstrzymaæ
siê do nastêpnych. Radovia walcz¹ca o ligowy byt zremisowa³a z Wichrem na jego trudnym terenie,
wiêc chyba mo¿na uznaæ to za ma³y
sukces.
STRZELCY
21 bramek - Wojtek Bonifrowski
(Sarmata),
17 bramek - Wojtek Kliœ (Sparta)
10 bramek - Marek Gradus (Mewa)
8 bramek - Damian Padziñski (Sarmata)
7 bramek - £ukasz Grygiel
(Mewa), Emil Pilichowski (Radovia)
6 bramek - Mariusz B³aszczyk
(Mewa), Piotr Grochulski (Sparta),
Krzysztof Kieruzel (Sarmata)
5 bramek - Dawid Dudek (Sarmata), Pawe³ Samal (Sparta), Miros³aw Pietrowski (Mewa)
4 bramki - £ukasz Olechnowicz
(Sarmata), Krzysztof GwóŸdŸ, Artur Samal, Daniel Romañczyk
(Sparta)
3 bramki - Kamil Kacprzak, Kamil
Iwachniuk (Œwiatowid), Jacek Talarowski (Radovia), Dariusz Kêsy,
Krzysztof Kopka (Mewa)
2 bramki - Marcin Paw³owski
(Mewa), Pawe³ Wielgus, Grzegorz
Momot, Marcin Grzywacz, Piotr
Kulczyñski (Œwiatowid), Mateusz
Rylling, Marek Dro¿d¿ewski, Tomasz Kmieæ (Radovia)
1 bramka - Jarek Konieczny, Tomasz Side³, Artur Sadowski (Sparta), Norbert Harasiemowicz, Klaudiusz Wasiak (Mewa), Micha³
Koba, £ukasz Brona, Sylwester
Micha³owski, £ukasz Zielonka
(Œwiatowid), Igor Drapikowski
(Radovia), Emilian Kamiñski, Tomasz Surma, Damian Dzierbicki
(Sarmata).
ZESPO£Y
Bramki zdobyte
47 bramki - Sarmata
45 bramek - Sparta
38 bramek - Mewa
19 bramek - Radovia
18 bramek - Œwiatowid
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Nie uda³a siê inauguracja
przed w³asn¹ publicznoœci¹
ŒWIATOWID £obez – FAGUS Ko³bacz 1:2 (0:1)

Œwiatowid: Pawe³ Krystosiak –
Kamil Kacprzak (75’ Kamil Duczyñski), £ukasz Brona, Marcin Mosi¹dz,
Grzegorz Momot, S³awomir Nowak
(46’ Micha³ Koba), Marcin Grzywacz,
Kamil Iwachniuk, Piotr Kulczyñski,
Sylwester Micha³owski (70’ Pawe³
Wielgus), Norbert Kazimierczak oraz
Bartosz Marczak. Trener Mariusz Poniewiera.
Bramka: Piotr Kulczyñski.
Po wynikach meczów sparingowych, kibice Œwiatowida liczyli na
udan¹ inauguracjê na stadionie przy ul.
Siewnej. Wystarczy³o mieæ w pamiêci
to, ¿e ³obzianie wygrali wszystkie mecze kontrolne z takimi przeciwnikami
jak Radovia Radowo Ma³e, Ina Iñsko
(dwa razy), Remor Recz (dwa razy),
Polonia P³oty i Pomorzanin S³awoborze. To napawa³o du¿ym optymizmem
przed rozpoczynaj¹c¹ siê rund¹ wiosenn¹, a niektórzy zaczêli marzyæ nawet
o walce o awans do V ligi. Jednak pierwszy mecz rozczarowa³.

Fagus Ko³bacz, zajmuj¹cy ostatnie
miejsce w klasie okrêgowej, przyjecha³
do £obza licz¹c zapewne na choæby
punkt. To widaæ by³o po defensywnym
ustawieniu zespo³u, który spodziewa³ siê
ataków gospodarzy. Ta taktyka sprawdzi³a siê, bo ³obzianie nie potrafili znaleŸæ pomys³u na przebicie siê w zagêszczonym przedpolu bramki przeciwnika.
Zajêci atakiem tracili czujnoœæ w
obronie, co bezlitoœnie wykorzystali
ko³baczanie, graj¹cy z kontry. Tu¿
przed koñcem pierwszej po³owy, po
jednej z nich, napastnik Fagusa p³askim
strza³em za linii pola karnego pokona³
Krystosiaka.
Gdy w drugiej po³owie w 53 min.
Œwiatowid strzeli³ bramkê, wydawa³o
siê, ¿e worek siê rozwi¹za³ i nastêpne
bêd¹ ju¿ tylko kwesti¹ czasu.
Iwachniuk poszed³ do linii bocznej
pola karnego i dogra³ pi³kê na szósty
metr do napastnika, który przy³o¿y³
nogê i skierowa³ pi³kê do siatki. Niestety, linia defensywna nie radzi³a sobie z

szybkimi kontrami i po kolejnej napastnik Fagusa strzela z ostrego k¹ta, Krystosiak wyci¹ga siê, wydaje siê, ¿e pi³ka
minie bramkê, ale ta uderza w s³upek i
wpada do siatki. A wczeœniej by³o
„ostrze¿enie” - pi³ka uderzy³a w poprzeczkê i wysz³a w pole. To zreszt¹
kwadrans fatalnej gry, gdy Œwiatowid
móg³ straciæ piêæ bramek i tylko Krystosiakowi zawdziêcza, ¿e nie pad³y. To
najlepszy zawodnik tego meczu.
£obzianie mieli okazje do wyrównania,
ale nie wykorzystali ich.
Trudno powiedzieæ, co siê sta³o w
tym meczu, ¿e Œwiatowid zagra³ tak
s³abo. Nie pomog³y wzmocnienia w
postaci Nowaka i Kazimierczaka. Widaæ opanowanie elementu ³apania na
spalonego, ale te¿ brak zgrania stoperów, którzy nie asekurowali siê i nie
radzili sobie z szybkimi napastnikami
Fagusa. Niestety, nadal w tej maszynie
brakuje ”mózgu”, rozgrywaj¹cego, który wzi¹³by ciê¿ar gry na siebie i pokierowa³ zespo³em.
KAR

Urz¹d Miejski w Dobrej organizuje Wielkanocny Turniej Halowej Pi³ki No¿nej Trampkarzy ’93. W Turnieju oprócz
wszystkich klubów powiatu ³obeskiego zapowiedzia³y swój przyjazd po dwie dru¿yny Pogoni Szczecin i Salosu Szczecin,
a tak¿e Stal Szczecin i Ina Iñsko. Organizatorzy przygotowali nagrody dla wszystkich dru¿yn bior¹cych udzia³ w Turnieju,
a tak¿e posi³ek dla ka¿dego uczestnika. Zapraszamy wszystkich, a szczególnie m³odzie¿, do kibicowania swoim dru¿ynom.
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POWIATOWY TURNIEJ HALOWEJ PI£KI NO¯NEJ DRU¯YN
WIEJSKICH O PUCHAR PREZESA TKKF „B£YSKAWICA” w £OBZIE
W niedzielê 16 marca 2008 r.
na hali sportowo-widowiskowej
w £obzie zorganizowano
powiatowy turniej pi³ki no¿nej
przeznaczony dla dru¿yn
z terenów so³ectw powiatu
³obeskiego.
Organizatorami i sponsorami
turnieju byli Ognisko Towarzystwo
Krzewienia Kultury Fizycznej
„B³yskawica” w £obzie, Starostwo
Powiatowe w £obzie, Urz¹d Miejski w £obzie i Ludowe Zespo³y
Sportowe w £obzie. Ponadto imprezê wsparli tak¿e Zachodniopomorski Zwi¹zek TKKF Szczecin i Zarz¹d Powiatowy PSL – Micha³ Kar³owski. So³ectwo Gostomin ufundowa³o koszulkê z napisem Majdan.
Wyniki:
I. – HSV
II. – Dalno
III. – CFC Kanonierzy
IV. – JAWA TEAM
V. – B³yskawica Przemys³aw
VI. – Suliszewice
VII. – So³ectwo Gostomin
Pierwsze cztery dru¿yny otrzyma³y puchary i nagrody rzeczowe.
Puchar za udzia³ otrzyma³ tak¿e

Kolejny
sukces
Sarmaty
i trenera
Damiana
Padziñskiego

ostatni zespó³ turnieju – Gostomino.
Dru¿yna HSV gra³a w sk³adzie
Pawe³ Wielgus, Leszek Kotwicki,
Dawid Ró¿añski, Damian Mosi¹dz
i £ukasz Falkiewicz. Dru¿yna DALNO gra³a w sk³adzie: Krzysztof
Kulczewski, Robert Sikorski, Piotr
Deuter, Mariusz Zaj¹czkowski,
Denis Chodyna, Dawid Krystosiak,
Pawe³ Wojciechowski i Mateusz
Sygnowski. Dru¿yna CFC KANONIERZY gra³a w sk³adzie: Micha³
¯abka, Kamil £apuæ, Wojtek
£apuæ, Mariusz Œliwiñski, £ukasz
Su³kowski i Tomek Kononowicz.
Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrano Paw³a Wielgusa z
dru¿yny HSV. Najlepszym bramkarzem zosta³ Piotr Deuter z zespo³u
Dalno.
Podczas ceremonii nagrodzenia
zwyciêzców udzia³ wziêli: Wicemarsza³ek Województwa Zachodniopomorskiego – Jan Krawczuk,
Starosta £obeski – Antoni Gutkowski, Burmistrz £obza - Ryszard
Sola, przedstawiciel powiatowego
PSL w £obzie – Micha³ Kar³owski i
Prezes TKKF B³yskawica £obez Jerzy Rakocy.
Ze sportowym pozdrowieniem
Adam Kogut (adamku@vp.pl)

Lekkoatletyka

Marcin i Bartek
po Mistrzostwach Polski
(KWIDZYN) W zapowiadanych
przez nas Mistrzostwach Polski w
Biegach Prze³ajowych Seniorów i
Juniorów w Kwidzynie startowali
nasi dwaj ³obzianie. Zajêli wysokie
lokaty.
Mistrzostwa Polski rozegrane zosta³y 16 marca br. W biegu juniorów na
3 km wziê³o udzia³ 132 zawodników z

ca³ej Polski. Biegu nie ukoñczy³o 14
osób.
Marcin Grynkiewicz zaj¹³ 19 miejsce, z czasem 0:09:14, trac¹c to prowadz¹cego 28 sekund. Bartek Wierzchowski zaj¹³ 50 lokatê z czasem 0:09:40.
Obaj reprezentuj¹ LKS Pomorze Stargard Szcz. Bieg wygra³ Szymon Sznura
z AZS Poznañ czasem 0:08:46.
(r)

Rajd rowerowy rozpocz¹³ sezon

(DOBRA) 18 marca br. odbêd¹ siê w Szczecinie konsultacje kadry trampkarzy ZZPN w
Szczecinie rocznika 1996, na
które zostali powo³ani dwaj wychowankowie Sarmaty i trenera
Damiana Padziñskiego: Cezary
Szkup i Kordian Sawczuk. Fakt
ten jest kolejnym potwierdzeniem dobrej pracy z dzieæmi i
m³odzie¿¹, jaka ma miejsce w
MG LKS Sarmata.
(r)

Reklama w gazecie
512 138 349
Tel./fax 091 3973730

W niedzielê 16 marca 2008 r. £obeski Klub Rowerowy dzia³aj¹cy przy TKKF „B³yskawica” zorganizowa³ dla m³odzie¿y rajd rowerowy na rozpoczêcie sezonu. Rowerzyœci pokonali kilkanaœcie kilometrów na trasie £obez – Unimie – Bonin – £obez. Zamierzeniem organizatorów jest zachêcenie
m³odych ludzi do jazdy rowerowej jako atrakcyjnej formy spêdzania wolnego czasu. Rajd odby³ siê
równolegle z turniejem pi³karskim rozgrywanym na hali sportowej. Na zakoñczenie wyprawy rowerzystów czeka³ ciep³y bigos.
A.K.
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Biegi o Grand Prix £obza
(£OBEZ) £obeski Klub Biegacza „Trucht” organizuje biegi prze³ajowe o Grand Prix £obza.
TERMINY BIEGÓW: I bieg –
30.03.2008 (niedziela). II bieg –
31.05.2008 (sobota). III bieg –
31.08.2008 (niedziela). IV bieg –
26.10.2008 (niedziela).
START: GODZINA 11.00
TRASA: 12 km – okolice £obza –
czêœciowo drogi utwardzone (asfalt i
polbruk), a tak¿e nawierzchnie naturalne (dukty leœne).
ZG£OSZENIA: telefonicznie u
prezesa klubu – tel. 505 533 306 lub
na e-mail: marcin_horbacz@op.pl
oraz osobiœcie w dniu zawodów
KATEGORIE WIEKOWE:
M–1 16-29 lat; M–2 30-39 lat; M–
3 40-49 lat; M -4 50-59 lat; M–5 6069 lat; M–6 70 i wiêcej lat. K–1 16-29
lat; K–2 30 i wiêcej lat
PUNKTACJA: Za I miejsce – 50
pkt., za II – 45 pkt., za III – 42 pkt., za
IV – 40 pkt. Ka¿de kolejne miejsce –
o jeden punkt mniej. Do klasyfikacji
koñcowej wliczane bêd¹ 3 najlepsze
wyniki. Aby zostaæ sklasyfikowanym
nale¿y ukoñczyæ minimum 2 z 4 biegów.
NAGRODY: W ka¿dym z czterech biegów – puchary za I – III miejsce w kategorii M i K, ponadto losowane bêd¹ nagrody wœród wszystkich
uczestników biegu. Za zakoñczenie
cyklu biegów – za zajêcie I – III miejsca w ka¿dej kategorii wiekowej nagrody rzeczowe. Dla wszystkich sklasyfikowanych pami¹tkowe dyplomy.
SPRAWY RÓ¯NE: Zapisy do

biegu i wydawanie numerów startowych w dniu zawodów na Stadionie
Miejskim przy ul. Siewnej w godzinach od 9.00 do 10.45. Op³ata startowa – 10 z³. Organizator zapewnia
natrysk i szatniê, a tak¿e posi³ek regeneracyjny i napoje na mecie. Ka¿dy
zawodnik ubezpiecza siê we w³asnym
zakresie od nastêpstw nieszczêœliwych wypadków i startuje na w³asn¹
odpowiedzialnoœæ.
Zawody czêœciowo odbywaj¹ siê
w ruchu ulicznym, ka¿dy zawodnik
na obowi¹zek zachowaæ szczególn¹
ostro¿noœæ podczas biegu. Z³o¿enie
podpisu na liœcie startowej i pobranie
numeru startowego jest równoznaczne z przyjêciem niniejszego regulaminu. Biegi bêd¹ rozgrywane bez
wzglêdu na pogodê.
Organizatorzy nie ponosz¹ odpowiedzialnoœci za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia.
Ostateczna interpretacja regulaminu i jego zmiana nale¿y do organizatora.
Prezes £KB „Trucht” Marcin Horbacz

WIGRY 3 czeka na w³aœciciela
W Komendzie Powiatowej
Policji w £obzie zabezpieczono
rower typu WIGRY 3 znaleziony 26 lutego 2008 r. w £obzie
przy ul. Koœciuszki 15. W³aœciciel proszony jest o zg³oszenie
siê w KPP £obez w godz. 08.00
– 16.00 celem identyfikacji i
zwrotu roweru. Osoba zg³aszaj¹ca powinna powo³aæ siê na
L.dz. 1312/08

Kradzie¿
(£OBEZ). 11.03.2008 r. oko³o
godz. 16:15 przy ul. Szkolnej z klatki
schodowej, n/n sprawca skrad³ pozostawiony w wózku dzieciêcym portfel z zawartoœci¹: dowodu osobistego, legitymacji ubezpieczeniowej i
pieniêdzy. Straty w ³¹cznej kwocie
75,- z³ na szkodê Katarzyny Z.

NietrzeŸwy kieruj¹cy
(PORADZ BE£CZNA). 11.03.
2008 r. o godz. 19.50 Dariusz M.
kierowa³ rowerem, znajduj¹c siê w
stanie nietrzeŸwoœci wyra¿onym
wynikiem 0,78 mg/l alkoholu w
wydychanym powietrzu, tym samym naruszy³ s¹dowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych wydany przez SR £obez.
Zatrzymania dokonali policjanci
Ruchu Drogowego.

NietrzeŸwy rowerzysta
(£ABUÑ WIELKI - IGLICE).
12.03.2008 r. o godz. 18.00 Adrian
£. kierowa³ rowerem, znajduj¹c siê

w stanie nietrzeŸwoœci, wyra¿onym
wynikiem 0,62 alkoholu w wydychanym powietrzu. Zatrzymania
dokonali policjanci Ruchu Drogowego.

Oszustwo internetowe
W okresie od 22.02.2008 r. do
13.03.2008 r. osoba podaj¹ca siê za
Marcina P. zam. Lwówek Œl¹ski
dokona³a oszustwa internetowego,
polegaj¹cego na tym, ¿e na podany
przez siebie numer rachunku bankowego za¿¹da³a wp³aty zaliczki w
kwocie 600 z³ za 5 kompletów lamp
soczewkowych do samochodu m-ki
Opel Vektra, og³oszenie zamieœci³a
na stronie www.otomoto.pl. Do
chwili obecnej nie przes³a³a towaru,
ani nie odbiera telefonu. Przestêpstwo nast¹pi³o na szkodê Jana I.

NietrzeŸwy kieruj¹cy
rowerem
(£OBEZ-SULISZEWICE). W
dniu 13.03.2008 r. Waldemar A.
kierowa³ rowerem w stanie nietrzeŸwoœci; 1.68 mg/l. Zatrzymania dokona³ policjant Ruchu Drogowego.

Zapraszamy na zawody wêdkarskie „PSTR¥G REGI”
Zarz¹d PZW Ko³o nr 8 „PSTR¥G” w £obzie w dniu 13 kwietnia 2008
roku organizuje zawody wêdkarskie spiningowo – muchowe pod nazw¹
„PSTR¥G REGI” w ramach III Memoria³u im. Roberta Topoli o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta £obez.
Program zawodów:
- 7.00 zbiórka uczestników (stare boisko)
- 7.30 wyjazd wêdkarzy w rejon rzeki Rega i jej dop³ywów
- 8.00 – 13.00 zawody
- 14.00 og³oszenie wyników zawodów
- 14.30 posi³ek
Wpisowe w wysokoœci 35,00 z³ od osoby przyjmuje skarbnik ko³a w
terminie do dnia 08.04.2008 r. Osoby spoza terenu mog¹ zg³aszaæ swoje
uczestnictwo telefonicznie pod numer Telefonu 091 397 40 54 w w/w terminie.
Organizatorzy

Wyrok
Sygn. akt II K 716/07 Ds. 1171/07
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 17 stycznia 2008 r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy: SSR S³awa Miszel, Protokolant: st. Sekr. s¹d. Katarzyna Weso³a bez
udzia³u Prokuratora, po rozpoznaniu dnia 17 stycznia 2008 r., sprawy:

Krzysztofa Kowalczyka
s. Jana i Haliny z d. Gadalska, ur. 30 lipca 1963 r. w Radomiu; oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 25 wrzeœnia 2007 r. na drodze publicznej pomiêdzy
Dobr¹ a B³¹dkowem, gm. Dobra, kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie
nietrzeŸwoœci wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹ 1,82 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, czym naruszy³ orzeczony wobec niego wyrokiem S¹du
Rejonowego w £obzie z dnia 10 maja 2007 r., sygn. akt II K 228/07 zakaz
prowadzenia pojazdów rowerowych na okres 4 lat, tj. o czyn z art. 178 a
par. 2 kk w zb. z art. 244 kk w zw. z art. 11 par. 2 kk
I Oskar¿onego Krzysztofa Kowalczyka uznaje za winnego pope³nienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 244 kk w zw. z art.
11 par. 3 kk wymierza mu karê roku pozbawienia wolnoœci;
Na podstawie art. 69 par. 1 i 2 kk, art. 70 par. 1 pkt 1 kk wykonanie
orzeczonej kary pozbawienia wolnoœci warunkowo zawiesza oskar¿onemu na okres 4 (czterech) lat próby;
Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez opublikowanie jego treœci w prasie lokalnej;
Zwalnia oskar¿onego od ponoszenia kosztów s¹dowych, w tym
op³aty w sprawie.
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Zdrowych, radosnych
Œwi¹t Wielkiej Nocy, suto
zastawionych sto³ów, du¿o
wody w poniedzia³ek, bogatego zaj¹ca i jak najmilszych spotkañ w gronie
przyjació³ i rodziny ¿yczy
Redakcja
„tygodnika ³obeskiego”
IV £obeska Baba Wielkanocna

NAGRODA
Miesiêczna prenumerata „Tygodnika £obeskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 10 brzmia³o: “ Genera³
Arbuz”, “Piêtaszek”.
Poprawne rozwi¹zanie nades³ali: Miros³awa Bednarczyk (£obez),
Karolina P³ocka (£obez), Maria Szylinowicz (£obez).
Nagrodê wylosowa³a pani Miros³awa Bednarczyk z £obza.
Gratulujemy.
Prenumerata do odbioru w redakcji Tygodnika £obeskiego ul.
S³owackiego 6 £obez.

