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Wielkie sprz¹tanie po tr¹bie
powietrznej
(£OBEZ-gmina). Tr¹ba
powietrzna, jaka
nawiedzi³a nasz teren
16 lipca, pozostawi³a po
sobie wiele zniszczeñ,
w tym pozrywane dachy
i powywracane drzewa.
Do dzisiaj wiele drzew
le¿y przy drogach, a
samochody rozje¿d¿aj¹
zalegaj¹ce na asfalcie
ga³êzie.
W Budziszczu mieszkañcy prze¿yli chwilê grozy, widz¹c zbli¿aj¹c¹
siê wprost na ich zabudowania tr¹bê
powietrzn¹. Wynikiem uderzenia
nies³ychanie silnego wiatru s¹ wyrwane z korzeniami potê¿ne topole,
rosn¹ce w obrêbie zabudowañ oraz
d¹b. Czêœæ dêbu spad³a na stodo³ê,
a druga - niemal przewróci³a siê na
budynek mieszkalny. Przy drodze z
kolei le¿¹ kolejne drzewa. Z tych,
których nie powali³a wichura, do
dziœ zwisaj¹ po³amane ga³êzie.
Wystarczy kolejny wiatr, aby te spad³y na ziemiê. Równie dobrze, mog¹
spaœæ pod w³asnym ciê¿arem – oby
nie na przechodz¹cych akurat pod
nimi ludzi, b¹dŸ przeje¿d¿aj¹ce samochody. Z powalonymi drzewami
i skutkami zniszczeñ ludzie w³aœciwie pozostali sami. Nikt przecie¿
nie ubezpiecza³ siê na tych terenach
od wiatru, bo takich tr¹b powietrznych zwyczajnie nigdy tu nie by³o.
- Od strony Bonina sz³a tr¹ba
powietrzna, jak widaæ na filmach
amerykañskich. Zrywa³o wszystko.
Jak to wszystko nabra³o pêdu...
Najgorzej by³o w Zagorzycach i
Ro¿nowie.
Gdybyœmy chcieli œci¹æ drzewa,
to nie ma problemu. Wczeœniej nie
staraliœmy siê o wyciêcie, bo to s¹
koszty rzêdu 5 - 6 tys. z³. Przecie¿
trzeba zawiadomiæ energetykê,
od³¹czyæ kable, a z topoli, to ¿aden
opa³. Poprosiliœmy burmistrza o
pomoc. By³ tutaj, ale powiedzia³, ¿e
to jest w³asnoœæ prywatna i sami
musimy po tym wszystkim posprz¹taæ. Czego oczekiwaliœmy? Jakiejkolwiek pomocy. S¹ przecie¿ osoby
zatrudniane w ramach robót publicznych, s¹ ludzie, którzy korzystaj¹ z OPS. Czy Urz¹d nie móg³by
ich skierowaæ do pomocy przy usuwaniu szkód w zamian za opa³ na

zimê? Tych po³amanych i poprzewracanych drzew jest bardzo du¿o.
Przecie¿ powinniœmy sobie wszyscy pomagaæ – powiedzia³ w³aœciciel stolarni w Budziszczu.
W rozmowie z nami burmistrz
£obza Ryszard Sola zapewni³, ¿e
pracownik urzêdu przygotowa³ ju¿
decyzjê zezwalaj¹c¹ na œciêcie dêbu
i topoli. Drewno mog¹ wzi¹æ dla
siebie nieodp³atnie w zamian za
posprz¹tanie.
- W podobnej sytuacji byli
mieszkañcy Zagórzyc. Tam, wraz z
Zarz¹dem Dróg Powiatowych ustaliliœmy, ¿e mieszkañcy mog¹ pozyskaæ drewno z lip w zamian za robociznê. Równie¿ w £obzie, gdzie
powali³o drzewa w parku miejskim
za cmentarzem, niektóre osoby
otrzyma³y takie zezwolenia. Podobne pozwolenia otrzymali
mieszkañcy Dobieszewa (gdzie
wy³ama³o pó³ parku), Unimia,
Mesznego, Zache³mia, Ro¿nowa –
czyli wszêdzie tam, gdzie po wichurze pozosta³o najwiêcej wiatro³omów i wykrotów i gdzie natychmiast nale¿a³o usun¹æ drzewa
z dróg i ogrodzeñ. Dziêki temu
uda³o siê bardzo szybko udro¿niæ
drogi i przywróciæ ich przejezdnoœæ. Czêœæ drewna z wykrotów
trafi do oœrodków, czêœæ do osób
korzystaj¹cych z OPS, które chcia³y wyrobiæ zwalone drzewa. Wichury, które przesz³y w ostatnim
czasie przynios³y ogromne straty,
bo to nie tylko zwalone drzewa, ale
i zerwane dachy, uszkodzone wodoci¹gi, drogi, chodniki. Straty
nale¿y szacowaæ w wysokoœci kilkuset tysiêcy z³otych, jeœli chodzi o
gminê, a przecie¿ ogromne straty

ponieœli równie¿ prywatni mieszkañcy i ró¿ne instytucje. Jestem
leœnikiem i kocham drzewa, ale
racjonalnie patrzê na zagro¿enia,
jakie nios¹ za sob¹ drzewa stare i
chore, dlatego nie utrudniam, jeœli
ktoœ przychodzi z podaniem o ich
wyciêcie – powiedzia³ burmistrz
Ryszard Sola.
Na inn¹ kwestiê zwróci³ uwagê
pan Mieczys³aw Zwierzchowski z
Budziszcza.
– Linie energetyczne przebiegaj¹ pod drzewami. Ju¿ wielokrotnie zwraca³em uwagê pracownikom energetyki, aby wyciêli ga³êzie, bo za ka¿dym razem, gdy wieje
silniejszy wiatr, zrywane s¹ linie
energetyczne. Œrednio kilka razy w
roku. I tak zastanawiam siê, czy im
siê op³aca za ka¿dym razem przyje¿d¿aæ, czy nie lepiej by³oby albo
podci¹æ ga³êzie, albo w ogóle wyci¹æ drzewa, pod którymi przechodz¹ linie energetyczne – powiedzia³ mieszkaniec Budziszcza.
Zdecydowanie by³oby lepiej,
ale to trzeba chcieæ. A mo¿e energetyka po prostu dba o to, aby pracownicy mieli co robiæ?
Wichury, które nawiedzi³y nasz
region w tym roku pokaza³y równie¿, ¿e nie zawsze nale¿y zaciekle
walczyæ o pozostawienie ka¿dego
drzewa, do którego wyciêcia przymierzaj¹ siê leœnicy czy drogowcy.
Na w³asnej skórze wielu z nas przekona³o siê, ¿e stare i chore drzewa
s¹ ogromnym zagro¿eniem dla
zdrowia i ¿ycia. Wystarczy spojrzeæ
na ogrom zniszczeñ, jakie wiatry ze
sob¹ przynios³y. Obecnie mo¿na
zauwa¿yæ coraz wiêcej oznakowanych drzew do wyciêcia, ale czy

trzeba by³o tylu powalonych drzew
na drogi, obiekty, pomniki na cmentarzu, zniszczonego wodoci¹gu w
Dobieszewie, by spojrzeæ na
wszystko bardziej racjonalnie? MM
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Umorzenia podatkowe
w Gminie Resko
(RESKO) Poni¿ej
przedstawiamy listê osób
prawnych i fizycznych
oraz jednostek
organizacyjnych
nieposiadaj¹cych
osobowoœci prawnej,
którym w zakresie
podatków lub op³at
udzielono ulg, odroczeñ
lub roz³o¿eñ na raty w
kwocie przewy¿szaj¹cej
500 z³ w roku 2009.
Roz³o¿enia na raty:
Sebastian Karzyk, Stanis³aw
Janicki, Milena Œwiêcicka, Gospodarstwo Starogard Spó³ka Pracownicza z o.o., Teresa Mazur, Stanis³aw Figas, Renata Sikorska, El¿bieta Wójtowicz, Ma³gorzata Rakicka, Karol Kurowski, Wioletta
Kurczewska, Elwira Szczeœniak,
Zofia Zarembska, Henryk Falicki,
Krystyna Kamienik, Daria Dremlik- Florkowska, Katarzyna Pa³aszkiewicz.

Odroczenia:
Wanda Szefer, Anna i Mariusz
Buga³a, Sebastian Kurzyk, Danuta i
Waldemar Kurzyk, Milena Œwiêcicka, Feliks Koladyñski, Leszek
Osiak.
Zwolnienia i ulgi z tytu³u nabycia ziemi:
Ewa Matwijczak, Bo¿ena i Norbert Werecki, Wioletta i Roman
Lampart, Mariola i Grzegorz Karapuda, Jacek Zazulak, Eugeniusz
Rokosz, Artur KaŸmierski, Adrian
Piestrzeniewicz, Mariusz Borowski.
Umorzenia podatkowe:
Romuald Znamierowski 967 z³
odsetek, powód - wa¿ny interes podatnika. Marcin Mielczarek 556 z³,
powód - wa¿ny interes podatnika.
Mieczys³aw Zaj¹c, 790 z³, powód wa¿ny interes podatnika. Stowarzyszenie „Monar” Warszawa, 778 z³
nale¿noœci oraz 105 z³ podatku,
powód - wa¿ny interes podatnika.
Stanis³aw Janicki, 1455 z³ odsetek,
powód - wa¿ny interes podatnika.
Roman Król, 892, 56 z³ odsetek,
powód - wa¿ny interes podatnika.
Micha³ Babak 4338, 90 z³, powód -

wa¿ny interes podatnika. Tadeusz
Kajma 1599 z³ nale¿noœci oraz 75 z³
odsetek, powód - wa¿ny interes podatnika. Krzysztof Muraszko 594 z³
odsetek, powód - wa¿ny interes podatnika. Wodoci¹gi i Kanalizacje
Sp. z o.o. 44 356,49 z³ nale¿noœci
oraz 2212 z³ odsetek, powód - wa¿ny interes publiczno-prawny.
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Resku,
744 z³ nale¿noœci, powód - wa¿ny
interes publiczno- prawny. Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w £osoœnicy, 649
z³ nale¿noœci, powód - wa¿ny interes publiczno-prawny. Mariola Do³êga, 954,30 z³ odsetek, powód wa¿ny interes podatnika. Stanis³aw
Kropacz, 600,52 z³ nale¿noœci oraz
253,16 z³ odsetek, zwolniony z
urzêdu. Tomasz Barabas, 5694,94 z³
nale¿noœci oraz 2191,31 z³ odsetek,
zwolniony z urzêdu. Piotr Antonik,
1406,48 z³ odsetek, powód - wa¿ny
interes podatnika. Jerzy Lalik, 378,
70 z³ odsetek, powód - wa¿ny interes podatnika. Tadeusz Pieni¹¿ek,
9638,20 z³ nale¿noœci oraz 4121,81
z³ odsetek, zwolniony z urzêdu.
Zenon Kasprowiak, 1516,40 z³ odsetek, powód - wa¿ny interes podatnika.
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Podsumowanie
konkursu na
naj³adniejszy
balkon
Zarz¹d Rady Osiedla w £obzie z
jego przewodnicz¹cym Zdzis³awem Szklarskim na czele, zaprasza
wszystkich chêtnych na imprezê
podsumowujac¹ przebieg konkursu
„Mój Balkon – Ogródek przydomowy 2010”. Impreza odbêdzie siê 1
sierpnia o godz. 15.00, na „starym
boisku” przy u. Niepodleg³oœci w
£obzie i jest po³¹czona z Przegl¹dem Kapel Podwórkowych.
(o)

WIZYTÓWKI
TANIO
£obez ul. S³owackiego 6
tel. 512 138 349

- PROJEKTY - WYKONANIE -
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Z ¯YCIA POWIATU

Awanse z okazji Œwiêta Policji
(POWIAT) 24 lipca jest
dniem, w którym swoje
œwiêto obchodzi Policja.
W tym roku panowie
i panie policjantki
obchodzili po raz 91
narodowe Œwiêto
Policji. Uroczystoœæ
powi¹zano z nadaniem
zas³u¿onym
funkcjonariuszom
awansów zawodowych.
Z uwagi na rangê œwiêta do sali
konferencyjnej Urzêdu Miejskiego
w £obzie dotarli policjanci i policjantki z Komendy Powiatowej Policji w £obzie oraz jednostek do
niej nale¿¹cych z terenów gmin,
w³odarze gmin, komendanci policji z terenu województwa zachodniopomorskiego, zastêpca Komendanta Wojewódzkiego Policji w
Szczecinie inspektor Jacek Fabisiak, komendant Powiatowej Stra¿y Po¿arnej, starosta ³obeski i najbli¿si nominowanych. Po uroczystym wprowadzeniu pocztu sztandarowego przy sygna³ach tr¹bki
g³os zabra³ komendant KPP w
£obzie Robert Gaj.
- 24 lipca 1919 roku sejm RP
uchwali³ ustawê o policji pañstwowej. W bie¿¹cym roku policja obchodzi 91 rocznicê jego powstania.
W historii nast¹pi³o szereg zmian
jednak od ostatnich, które mia³y
miejsce 6 kwietnia 1990 roku, s¹d
ustali³ uchwa³ê o policji, która wielokrotnie by³a nowelizowana.
Nasze korzenie siêgaj¹ okresu
przedwojennego. Korzyœci z jej
powo³ania czerpiemy do chwili
obecnej. To by³a jedna z najnowoczeœniejszych funkcji na œwiecie.
Jeœli chodzi o sprawnoœæ i skutecznoœæ by³a na drugim miejscu w Europie zaraz po Francji. W 1919 roku
utworzono Komisje Pañstwow¹,
która sk³ada³a siê z Komendy G³ównej i 17 Komend Wojewódzkich.
Funkcjonowa³a równie¿ Komisja
Œledcza. W tamtym kszta³cie formacja nasza przetrwa³a do II wojny
œwiatowej. Zawierucha wojenna
rozrzuci³a policjantów po ca³ej Europie. Ponad 6000 policjantów zginê³o na wschodzie ojczyzny. 7 paŸdziernika 1947 roku zosta³a utworzona Policja Obywatelska, która w
ró¿nym kszta³cie i po ró¿nych przeobra¿eniach pracowa³a do koñca
1989 roku. Po zmianie systemu w
1990 roku zosta³a powo³ana Policja, która w chwili obecnej funkcjonuje w takim kszta³cie.

Serdecznie dziêkujê za poniesiony trud i osi¹gniête wyniki na
s³u¿bie. Myœlê, ¿e bêd¹ one odzwierciedleniem awansów. - zakoñczy³ wypowiedŸ komendant.
Po pouczaj¹cym wstêpie nadszed³ czas na wrêczenie zas³u¿onym
policjantom dyplomów i awansów
zawodowych. Listê awansów zamieszczamy poni¿ej.
Po najmilszej czêœci uroczystoœci czas przyszed³ na zebranie g³osu
przez przyby³ych licznie goœci. Najwymowniejsze choæ niezbyt d³ugie
s³owa skierowa³a do zebranych burmistrz Dobrej Barbara Wilczek.
- Wyzwaniem jest robiæ w ¿yciu to,
do czego ma siê powo³anie. Wa¿ne
jest, by to co siê robi, robiæ mo¿liwie
najlepiej. Idea³em zaœ, uzyskanie akceptacji otoczenia. Z okazji œwiêta
policji sk³adam panie komendancie na
pana rêce ¿yczenia wszelkiej pomyœlnoœci, zarówno dla pana oraz wszystkich pracowników KPP w £obzie.
Dziêkuj¹c za trud s³u¿by i pracy na
rzecz zapewnienia bezpieczeñstwa
mieszkañców Powiatu £obeskiego
mam nadziejê, ¿e kolejne lata bêd¹
wzbogacone o efekty waszej profesjonalnej i dotychczas wysoce efektywnej pracy.- powiedzia³a.
Z nieco innej strony do gratulacji zabra³ siê starosta ³obeski Antoni
Gutkowski.
- Czasy, kiedy przeciêtnego Polaka na widok munduru policyjnego
przeszywa³y dreszcze, mimo, ¿e nie
mia³ nic na sumieniu, na szczêœcie

dawno minê³y. W tej chwili stwierdzam to, co mówi¹ obywatele naszego powiatu. Trudno znaleŸæ zawód
w naszym kraju, który cieszy³by siê
takim zaufaniem i szacunkiem spo³eczeñstwa. - powiedzia³ starosta.
Prezes S¹du Rejonowego w
£obzie Grzegorz Szacoñ powiedzia³ kilka s³ów na temat pracy policji z perspektywy s¹du. Wed³ug
niego najwa¿niejsze co mo¿e siê
zdarzyæ podczas postêpowania
przygotowawczego w toku ca³ego
procesu karnego, dzieje siê chwilê
po ujawnieniu przestêpstwa, dzieje
siê na komisariacie.
- Œwiêto Policji jest dniem szczególnym. Mamy prawo oczekiwaæ od
nie tylko spo³eczeñstwa, ale i od
wszystkich, którzy na nas licz¹, w³aœnie tego szacunku. Bywa tak jak
powiedzia³ dziœ pan starosta, ¿e kie-

dyœ formacji policji bano siê. Kiedyœ
te¿ mówi³ pan starosta, ¿e jak nie
bêd¹ siê ciebie baæ, to siê bêd¹ z ciebie œmiaæ. Ale obok takiej myœli idzie
¿yczliwoœæ ludzka. Ja po trosze te¿
jestem z wami zwi¹zany, bo przecie¿
bêd¹c zastêpc¹ w Stargardzie Szczeciñskim mia³em pod sob¹ £obez
jeszcze w strukturach Powiatu Stargardzkiego. Ten wielki powiat rodzi
wielkich ludzi panie starosto. To te¿
jest dowód na to, ¿e tu jest kuŸnia
kadr. - powiedzia³ insp. Fabisiak.
Wyró¿nienia dla policjantów s¹
dawane z ogromn¹ ¿yczliwoœci¹ i
przekonaniem, ¿e dostaj¹ je najlepsi. Ci którzy w danej jednostce, danej spo³ecznoœci, pracuj¹ najwytrwalej, najefektywniej i chc¹ daæ z
siebie jeszcze wiêcej. Wierzymy, ¿e
taki w³aœnie jest obraz policji w spo³eczeñstwie.
GD

Awanse policjantów
w KPP w £obzie
Awans na aspiranta sztabowego
Policji otrzyma³ Leszek Zawada.
Na starszego aspiranta Policji
awansowa³a Beata Œliwka,
Aspirantami Policji zostali: Marek Demko, Bogdan Kielar, Jan Kordyl i Tomasz Smulski.
Nominacje na m³odszego aspiranta Policji otrzyma³ Grzegorz
Zwierzchowski,
Sier¿antami sztabowymi zostali:

Tomasz Piec i Sebastian Gradus,
Na starszych sier¿antów awansowali: Marcin Dêbowski, Arleta
£akomy, Grzegorz Powi³ajtis,
Piotr Styczeñ, Adam Gruza, Katarzyna Juszczak oraz Anna Radwaniuk.
M³odszymi aspirantami Policji
zostali natomiast Adam Koœmiñski, Sebastian Szyliñski i Sebastian
Zawadzki.
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Przewiduj¹ obni¿ki cen ciep³a

Nowy rozdzia³ w historii £EC-u
(£OBEZ) Po tym, jak Gmina £obez odda³a prawie za darmo ³obesk¹ ciep³owniê Szczeciñskiej Energetyce Cieplnej (z
wiêkszoœciowym kapita³em
niemieckim), która sprawia³a
urzêdnikom spore k³opoty,
mieszkañcy zastanawiali siê,
co z tego bêdzie. Okaza³o siê, ¿e
mo¿na ni¹ tak zarz¹dzaæ, by
przynosi³a dochody.
W pi¹tek 23 lipca br. mia³o miejsce uroczyste podsumowanie modernizacji £obeskiej Energetyki
Cieplnej (£EC). Na uroczystoœæ
przyby³o wielu zaproszonych goœci.
Wœród nich znaleŸli siê przedstawiciele w³adz miasta oraz odbiorcy
ciep³a. Do najwiêkszych odbiorców
£EC-u nale¿¹ Biblioteka Miejska w
£obzie, Urz¹d Miejski w £obzie,
SM „Jutrzenka”, £DK, Przedszkole
Miejskie w £obzie oraz szko³y.
Powitania goœci oraz pracowników ciep³owni dokona³ prezes ³obeskiego zarz¹du Ryszard Sola. Przybli¿y³ zebranym historiê modernizacji zak³adu.
1 sierpnia 1992 roku energetyka
cieplna w £obzie rozpoczê³a samodzieln¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹
jako Przedsiêbiorstwo Energetyki
Cieplnej. Ju¿ w grudniu 1994 roku
gmina przejê³a ciep³owniê i przekaza³a do zasobów PEC £obez.
Rok póŸniej w³aœciciel czyni
pierwsze rozwa¿ania dotycz¹ce
kierunku modernizacji infrastruktury ciep³owniczej miasta £obez.
Po wielu zabiegach, wzlotach i
upadkach drogi mo¿liwoœci naprawy obiektu wyczerpywa³y siê. W
pracê zaanga¿owane by³y dziesi¹tki osób. Efektem dzia³añ by³o zlecenie we wrzeœniu 2004 roku wykonania techniczno-ekonomicznoprawnej analizy restrukturyzacji i
modernizacji ciep³owni. W lipcu

2006 roku podpisano umowê na
wykonanie robót budowlanych
trwaj¹cych do grudnia tego samego
roku na wykonanie pokrycia dachowego i obudowê œcian. Wa¿na dat¹
w historii jest 18 czerwca 2007 roku.
Wtedy to Rada Miejska w £obzie
podjê³a uchwa³ê o likwidacji i przekszta³ceniu Zak³adu Energetyki
Cieplnej w spó³kê z o.o. ze 100-procentowym udzia³em gminy. 10 paŸdziernika burmistrz £obza podpisa³
akt za³o¿ycielski £obeskiej Energetyki Cieplnej. Niezw³ocznie po podpisaniu umowy powo³any zosta³
zespó³ roboczy sk³adaj¹cy siê z pracowników £EC i SEC, którego priorytetowym zadaniem sta³o siê przygotowanie ciep³owni do modernizacji. Rok 2009 by³ czasem najintensywniejszych prac. W pierwszych
dniach paŸdziernika nast¹pi³ rozruch technologiczny ciep³owni i by³
to pocz¹tek sezonu grzewczego w
nowym uk³adzie wytwarzania i przesy³u ciep³a. Na zakoñczon¹ 23 lutego
br. inwestycjê spó³ka otrzyma³a 30
proc. dofinansowania z Narodowego
Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej. By³a to równowartoœæ 1.422.000 z³. Pozosta³a kwota
zosta³a pokryta z kredytów preferencyjnych, komercyjnych i œrodków
w³asnych. - powiedzia³ Sola.
Po zakoñczeniu czêœci oficjalnej i wyst¹pieniu zaproszonych goœci zarz¹d zaprosi³ na krótk¹ wycieczkê po ciep³owni. Zanim jednak
zebrani mogli na w³asne oczy podziwiaæ ogrom wykonanych prac burmistrz £obza Ryszard Sola, prezes
³obeskiego zarz¹du Ryszard Sola i
prezes SEC- u Andrzej Burkowski
uroczyœcie przeciêli wstêgê. Na
koniec o krótk¹ wypowiedŸ poprosiliœmy szczeciñski i ³obeski zarz¹d.
- Modernizacja ciep³owni w
£obzie przeciêtnemu odbiorcy daje
przede wszystkim pewn¹ dostawê
ciep³a zim¹ w nieograniczonych ilo-

œciach i w przystêpnej cenie. Przystêpnoœæ ceny jest oczywiœcie wartoœci¹ wzglêdn¹. Jeszcze przed rozpoczêciem inwestycji cena podnios³a siê, co by³o wynikiem przede
wszystkim podwy¿ek cen wêgla.
W³aœnie w 2008 roku by³ skok ceny
za tonê wêgla o 75 procent. Obecna
taryfa zosta³a przed³u¿ona do 30
wrzeœnia. Zatem od 1 paŸdziernika
cena za ciep³o na pewno nie bêdzie
podniesiona, a nawet chcemy obni¿yæ o kilka procent. - powiedzia³
prezes Szczeciñskiej Energetyki
Cieplnej Andrzej Burkowski.
£obeski zak³ad pozyskuje surowiec w drodze przetargu organizowanego przez SEC. Dziêki wykonanej modernizacji ciep³ownia bêdzie
spalaæ tysi¹c ton mniej wêgla w ci¹gu roku.

- Cieszymy siê bardzo z tej modernizacji, ale tak naprawdê to
skorzystaj¹ nasi odbiorcy. Po
pierwsze maj¹ bezpieczeñstwo
dostaw ciep³a o odpowiednich
parametrach w sposób ci¹g³y, niezale¿ny od temperatury zewnêtrznej, a po drugie ten uk³ad nam
zapewnia, ¿e nasza cena ciep³a nie
bêdzie wra¿liwa na du¿e zmiany
poszczególnych
sk³adników
wp³ywaj¹cych na cenê ciep³a.
Czyli jeœli np. zdro¿eje pr¹d o parê
procent, to my sobie z tym poradzimy. Mieszkañcy mogliby zapytaæ dlaczego cena nie spadnie w
znacz¹cy sposób, skoro jest taka
oszczêdnoœæ. Trzeba pamiêtaæ o
tym, ¿e ta inwestycja kosztowa³a i
my zaci¹gnêliœmy kredyt. - mówi
Ryszard Sola, prezes £EC. GB

DOBRA, 31.07.2010 r.

VII BIEGI ULICZNE
„JARMARK DOBERSKI”
W Dobrej potrafi¹ po³¹czyæ
przyjemne z po¿ytecznym i jeszcze
postaraæ siê o pieni¹dze. Przy okazji Jarmarków Doberskich niezmordowany prezes UKS „Arbod” pan
Janusz £ukomski organizuje biegi
uliczne. W tym roku odbêd¹ siê po
raz siódmy. Impreza jest dofinansowana ze œrodków Ministerstwa
Sportu i Turystyki.
Biegi odbêd¹ siê 31 lipca (sobota), w nastêpuj¹cym czasie: obejœcie
trasy w godz. 10.30 - 10.50; otwarcie biegów - godz. 11.00; start do
pierwszego biegu – 11.10; start do
biegu „OPEN” - 12.00.

W biegach mog¹ uczestniczyæ
uczniowie szkó³ podstawowych
(rocznik 1997 i m³odsi), gimnazjów (rocznik 1994 i m³odsi), zawodnicy startuj¹cy w kategorii
„OPEN” bez ograniczeñ wiekowych. Program imprezy obejmuje
7 biegów. W biegu „Open” za miejsca I - III mo¿na bêdzie zdobyæ
nagrody pieniê¿ne i medale. Zg³oszenia pisemne lub telefoniczne na
adres: UKS „Arbod” ul. Mieszczañska 2, tel. (91) 391 44 10; Janusz £ukomski 603 666 468 lub w
dniu zawodów do godz. 10.45, a
BIEG „OPEN” do 11.45. Organizatorzy zapraszaj¹ do biegania. (r)
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Ludzie lepiej bawili siê przy muzyce puszczanej
w czasie przeryw, gdy zespó³ odpoczywa³

Dobra szykuje siê do jarmarku

Festyn rozp³yn¹³ siê
w deszczu

(DOBRA) Najgorêtszym jak
siê wydaje tematem ostatnich tygodni w Dobrej jest organizowany coroczny Jarmark Doberski.
W tym roku impreza rozs³awiaj¹ca niewielk¹ gminê Powiatu £obeskiego odbêdzie siê po raz jedenasty. Czego siê mo¿emy spodziewaæ? Najkrócej mo¿na powiedzieæ, ¿e dla ka¿dego na pewno
znajdzie siê coœ mi³ego.
Wielkie atrakcje czekaæ bêd¹
zarówno na mi³oœników sportu, rêkodzie³a oraz znawców i sympatyków muzyki. Impreza bêdzie siê
odbywaæ jednoczeœnie na dwóch
scenach: œredniowiecznej i g³ównej.
Podczas szalonego weekendu bêdziemy mieæ mo¿liwoœæ uczestni-

(WÊGORZYNO). Nie uda³y
siê sobotnie obchody jubileuszu
550.lecia nadania praw miejskich
dla Wêgorzyna. Ulewny deszcz
sprawi³, ¿e uroczystoœci zosta³y
odwo³ane. O tym nie wiedzieli pionierzy, którzy, zgodnie z planem o
godz. 15.00 mieli otrzymaæ medale pami¹tkowe.
W ubieg³y weekend w Wêgorzynie odby³ siê festyn pod has³em
„Lato z Wêgorzem”.
D³ugo oczekiwana przez mieszkañców impreza mia³a byæ wyj¹tkowa i hucznie urz¹dzona, poniewa¿ w
tym roku miasto obchodzi³o swoje
550.lecie posiadania praw miejskich.
W tym roku miejscem, gdzie
odbywa³a siê impreza, by³ plac, a
raczej ulica przed ratuszem, a nie
jak dotychczas górna p³yta stadionu
miejskiego. Ci, którzy czekali z niecierpliwoœci¹ na rozpoczêcie obchodów, niezmiernie siê zawiedli.
Pogoda tak¿e nie dopisa³a, przez
ca³e dwa dni trwania festynu ci¹gle
pada³o; na promienie s³oñca musieli
czekaæ a¿ do niedzieli.
Roz³o¿ona specjalnie na tê okazjê scena przez wiêkszoœæ czasu
œwieci³a pustkami. Znudzonym
mieszkañcom czas umila³a muzyka
wydobywaj¹ca siê z g³oœników, niestety puszczana z p³yt. Czêœæ zaplanowanych w programie atrakcji
przesuwano na inne dni, licz¹c na
zmianê pogody. W pi¹tek w godzinach popo³udniowych, gdy deszcz
chwilowo usta³, odby³ siê pokaz

sukien œlubnych wypo¿yczonych
przez stargardzki salon. Wieczór,
chcia³oby siê powiedzieæ, umili³
wystêp zespo³u Samplay, który gra³
piosenki weselne, choæ ludzie lepiej
bawili siê przy muzyce puszczanej
w czasie przeryw, gdy zespó³ odpoczywa³. Drugi dzieñ (sobota) nie
przyniós³ wiêkszych zmian. Ca³y
program szed³ z poœlizgiem z powodu ci¹gle padaj¹cego deszczu.
Prawdziw¹ pociech¹ by³ koncert
zespo³u Farba, dla którego mieszkañcy stali w deszczu. Na szczêœcie
ten wystêp nale¿y zaliczyæ do bardzo udanych.

czenia w pokazie iluzjonistycznym,
prze³ajowym wyœcigu rowerowym
Szlakiem Olbrzymów, biegach
ulicznych czy warsztatach œredniowiecznych. Mi³oœnicy sztuki na
pewno odnajd¹ siê na plenerze malarskim. Zwieñczeniem ca³odniowych zmagañ podczas niezliczonych konkurencji bed¹ wystepy
gwiazd. W tym roku na Ziemiê Dobersk¹ zawita m.in. Ma³gorzata
Ostrowska, zespó³ Panama, Skambomambo, Steroefici i Jamal.
Lokalne ³akomczuszki powinny
ju¿ dziœ zacz¹æ trening do konkursu
jedzenia doberskiej kie³basy.
Do zobaczenia w nadchodz¹cy
weekend podczas Jarmarku Doberskiego.
GD

Na sobotê zaplanowano równie¿
wrêczenie medali pionierom. Starsze pokolenie okaza³o siê byæ s³owne i bez wzglêdu na samopoczucie i
ulewny deszcz stawili siê w magistracie. Tam dowiedzieli siê, ze ¿adnych medali i uroczystoœci nie bêdzie – w ka¿dym razie nie w sobotê.
Otrzymali poczêstunek i po krótkiej
pogawêdce rozeszli siê do domów.
Uroczystoœæ zosta³a prze³o¿ona na
niedzielê. Organizatorzy, mimo zapowiedzi synoptyków, nie zabezpieczyli miejsca pod dachem. Z drugiej strony, gdyby tak siê sta³o, wrêczenie owo nie by³oby tak spektakularne, jak planowano.
Inna rzecz, ¿e mimo odwo³ania
imprez oko³o godz. 14.00 stra¿acy
zamykali wjazd na parking przed
urzêdem, informuj¹c jedynie, by
opuszczaæ miejsca parkingowe. Pytanie tylko po co, skoro i tak w tym
czasie nic siê nie dzia³o? AB, MM

Ciborowski od unijnych
(WÊGORZYNO) Na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wêgorzyno
pojawi³o siê og³oszenie wyniku
naboru na wolne stanowisko
urzêdnicze.
Do Urzêdu Miejskiego w Wêgorzynie na wolne stanowisko inspektora ds. funduszy unijnych i zamówieñ publicznych wp³ynê³y dwie

oferty, z których jedna nie spe³nia³a
wszystkich wymagañ zawartych w
regulaminie naboru. Wybrana zosta³a kandydatura pana Przemys³awa Ciborowskiego z £obza. O wyborze pana Ciborowskiego na to stanowisko zdecydowa³y: wykszta³cenie, sta¿ oraz posiadana wiedza z
zakresu znajomoœci obowi¹zuj¹cych przepisów.
AB
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tygodnik ³obeski 27.7.2010 r.

Pierwsze lata w Wêgorzynie
(WÊGORZYNO). Z okazji
550.lecia Wêgorzyna najstarsi
mieszkañcy zostali uhonorowani
medalami pami¹tkowymi. Ale
kim s¹ ci pierwsi mieszkañcy gminy? Sk¹d przybyli i jak wygl¹da³y
pierwsze lata powojenne w Wêgorzynie? O tym opowiedzieli nam
Czes³aw Tomaszewski, Zygmunt
Ryszkiewicz oraz Antoni Moroz.
Gdy Czes³aw Tomaszewski
przyjecha³ do Wêgorzyna mia³ 7 lat,
Zygmunt Ryszkiewicz – 17 (w tej
chwili ma 87), natomiast najm³odszy z nich Antoni Moroz – mia³ zaledwie 4 lata, w zwi¹zku z tym i
wspomnienia s¹ ró¿ne.
Przy okazji dowiedzieliœmy siê,
¿e najstarsz¹ mieszkank¹, spoœród
pierwszych osadników, jest siostra
pana Zygmunta Ryszkiewicza –
pani Irena Szlachetko.
Wszyscy przyjechali z powiatu
z³oczowskiego w by³ym województwie lwowskim.

Mordy UPA
- Pierwsze mordy by³y w 1942
roku w Kad³ubiskach – tam wymordowali ca³¹ wieœ. PóŸniej, w pierwszy dzieñ Wielkanocy wymordowali mieszkañców Huty Brodzkiej
– gdzie spacyfikowano ca³¹ osadê,
by³a jeszcze Huta Pieniacka, Huta
Werchobuska. PóŸniej ca³a dywizja ukraiñska wspó³dzia³a³a z
Niemcami.
Gdy zaczê³y siê mordy na Wo³yniu, Niemcy stworzyli polsk¹ policjê. Pocz¹tkowo w tej policji na
Wo³yniu by³ mój kolega. Mimo ¿e
policja by³a polsko-niemiecka, to
oni walczyli z Niemcami. Ukraiñcy
nasy³ali, wskazywali rodziny, a
Niemcy ju¿ siê z nimi rozprawiali:
wywozili do obozów, albo rozstrzeliwali. Nikt nie wiedzia³ co siê z nimi
dzia³o, bo ani cia³ nie odnajdywano,
ani nie by³o ¿adnych wieœci.
Przed wojn¹ nie by³o takich antynarodowych dzia³añ. Wiele ma³¿eñstw by³o mieszanych polskoukrainskich. Polacy i Ukraiñcy
mieszkali w zgodzie, dobrze ¿yliœmy ze sob¹. Dziêki temu niektórzy
Ukraiñcy ostrzegali Polaków przed
UPA.
Banderowcy zabrali Zygmunta
Szatkowskiego – syna Juliana Szatkowskiego, który póŸniej przez wiele lat by³ kapelmistrzem w Wêgorzynie i w £obzie. Zwi¹zali go i
wieŸli na rozstrzelanie. Pomimo
tego, ¿e by³ zwi¹zany, uciek³ w lesie. Uratowa³o go to, ¿e Ukraiñcy
nie pilnowali go dobrze i by³a noc.
Ojciec jego gra³ w tym czasie na
weselu. Zygmunt us³ysza³ g³os tr¹b-

Zygmunt
Ryszkiewicz
ki i wiedzia³, ¿e orkiestra jest gdzieœ
blisko. Zacz¹³ czo³gaæ siê w kierunku, z którego dochodzi³ g³os tej tr¹bki. Julian Szatkowski mia³ wtedy
jakieœ przeczucie, coœ nie dawa³o
mu spokoju. Przesta³ graæ na weselu
i wyszed³. Od tego momentu Szatkowscy szykowali siê do wyjazdu –
wspomina Zygmunt Ryszkiewicz.
- Gdy Ukraiñcy mordowali, to
my uciekaliœmy do Z³oczowa –
doda³ Antoni Moroz.

Pierwsi przesiedleñcy
Panowie, z którymi rozmawialiœmy, przyjechali do Wêgorzyna
pierwszym transportem.
- Mieszka³em w Hucisku Oleskim w powiecie z³oczowskim.
Moja rodzina jako pierwsza opuœci³a wioskê. Powiedzieli nam, ¿e to,
co uniesiemy, to zabieramy. Praktycznie zosta³y tam same budynki.
Gdy czekaliœmy na transport, mieliœmy porobione sza³asy, budy. Na
dworcu w Z³oczowie koczowaliœmy
przesz³o dwa miesi¹ce. Wówczas
by³em ju¿ ¿onaty. W Z³oczowie za³adowali nas 20 sierpnia 1945 roku.
Jechaliœmy przez Lwów, Sambor
itd. Wagony nie by³y kryte, to by³y
tylko wêglarki.
Do Wêgorzyna jechaliœmy przez

Stargard. Tam staliœmy chyba dwa
tygodnie. Ze Stargardu PUR skierowa³ nas do Storkowa. Mój ojciec
Józef, Julian Szatkowski, Czuchraj
Józef i pan Kufel pojechali zorientowaæ siê, jak wygl¹daj¹ miejscowoœci. Przyjechali do Wêgorzyna.
W Storkowie nie podoba³o im siê.
W Wêgorzynie wtedy to niemal
same gruzy by³y. Nie by³o te¿ koœcio³a, tylko mury sta³y na wysokoœæ okien. Przy ulicy Grunwaldzkiej by³o gruzowisko - w miejscu,
w którym teraz stoj¹ nowe bloki,
szko³a i pomnik.
Pojechali do Storkowa, ale
uznali, ¿e jest za daleko do stacji.
Wtedy nikt nie myœla³, ¿e bêdziemy
tu 65 lat. Byliœmy pewni, ¿e bêdziemy tu najwy¿ej 2-3 miesi¹ce i wracamy do swoich domów. Tak siê
myœla³o wtedy – powiedzia³ Zygmunt Ryszkiewicz.
- Wówczas by³a jeszcze silna
propaganda niemiecka, nie by³o
jeszcze wyznaczonej œciœle granicy. Niemcy mówili, ¿e tu wróc¹
doda³ Antoni Moroz.
- Chodzi³o o to, aby zamieszkaæ
bli¿ej dworca kolejowego, bo skoro
mieliœmy pakowaæ siê i jechaæ z
powrotem... Czêœæ transportu ze
Stargardu przyjecha³a do Runowa.

Dzisiaj nie pamiêtam, w jaki sposób
roz³adowaliœmy siê i w jaki sposób
nastêpowa³o przewo¿enie dobytku
do domów ze stacji z Runowa do
Wêgorzyna. Ka¿dy coœ mia³ przecie¿ ze sob¹. Moja rodzina mia³a
konia, krowê, ja³ówki. Na wagonie
mieliœmy te¿ swój wóz, pamiêtam ¿e
by³ rozebrany - powiedzia³ Z. Ryszkiewicz.
- Mieliœmy wyznaczone dwa czy
trzy dni na za³adowanie siê. Tak jak
od niektórych tu s³yszymy, co z akcji Wis³a s¹, to oni mieli np. dwie
godziny. Ucieka³ tylko z tym, co
spakowa³ do walizki. Natomiast u
nas by³o inaczej. Transport by³ podstawiony. Ci, którzy przyjêli obywatelstwo rosyjskie, mogli zostaæ.
Natomiast ci Polacy, którzy nie
chcieli, mieli opuœciæ domy. Ze Z³oczowa przyjecha³ ca³y transport.
Stamt¹d osiedlili siê tu: Ryszkiewicze, Czuchraje (z Pleœniska), Szatkowscy wraz z rodzin¹ Morozów i
Tomaszewskich, Kufle (z Oleska),
Bidny Micha³ i Stanis³aw (z Woronia), Macedoñski, Stojanowski (z
Woronia), Poznañscy (osiedlili siê
w Winnikach), Ko³odzieje, Szyd³owscy (wyjechali do Bielska Bia³ej), Maœnik. Przyjecha³o nas tu
wiêcej, ale nie pamiêtam nazwisk.
To by³ bardzo du¿y transport. W
osobnych wagonach jecha³o byd³o,
w osobnych – rodziny. Przewa¿nie
po dwie w jednym wagonie.
Mê¿czyŸni pojechali wczeœniej,
obejrzeli miejscowoœci i domy np. w
£obzie, Wêgorzynie, Sielsku w zale¿noœci od zainteresowania, czy to
byli gospodarze, czy rzemieœlnicy i
wówczas podejmowali decyzjê.
Mój ojciec by³ w niewoli, pracowa³
u baora pod Hamburgiem i wróci³
dopiero w grudniu. Przyjecha³ na
punkt graniczny do Przemyœla, tam
go skierowali do Szczecina, na ziemie wyzwolone – powiedzia³ Czes³aw Tomaszewski.

11 tysiêcy Rosjan
Jak wspominaj¹ wêgorzynianie,
wprawdzie przyjechali niemal jako
pierwsi, to jednak wielkiego wyboru domów nie mieli. Wiêkszoœæ budynków zajêta by³a przez wojska
rosyjskie. Jak siê okazuje Rosjanie
mieli tu rejon koncentracji swoich
wojsk. Do 1947 roku stacjonowa³o
tu oko³o 11 tys. ¿o³nierzy radzieckich.
- Zajmowali oni obszar mieszcz¹cy siê w ulicach: Zielona, Nowy
Œwiat, Drawska, w barakach, które
zlokalizowane by³y na terenie obecnej bazy pana Barciaka i CPN. To
tutaj kierowani byli ¿o³nierze z frontu, jako ¿e w Runowie Pomorskim
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Antoni Moroz
znajdowa³ siê wêze³ kolejowy, a
dopiero st¹d – dalej do innych województw. Tutaj te¿ znajdowa³a siê
komenda wojsk rosyjskich. By³y
ró¿ne przeboje z nimi. Bardzo du¿o
budynków zniszczyli. Rzucali granat w dom i mieli drewno na opa³.
Gdy przyjechaliœmy, to ul. Drawska by³a ca³a, ale tam by³o wojsko
rosyjskie. Na górce by³ blok z murem pruskim, na do³ku przy szosie
– CPN. Tam by³ szlaban i dalej nie
mo¿na by³o wjechaæ, bo dalsza
czêœæ miasta by³a zajêta przez wojska rosyjskie. W barakach umieszczali tych Rosjan, którzy wracali z
frontu. Spisywali z dowodów dane
i dopiero dalej ich wysy³ali. Prawdopodobnie baraki te budowane
by³y przez Niemców. Za Wêgorzynem budowano autostradê, „berlinkê”, mia³a lecieæ za Wêgorzynkiem. Przy jej budowie pracowali
robotnicy przymusowi, do dzisiaj to
stoi. Nie by³y te baraki takie z³e. W
1947 r. przysz³o ju¿ wojsko polskie i
rozebra³o je – powiedzia³ Z. Ryszkiewicz

S¹siedzi Rosjanie
- ¯ycie z Rosjanami by³o ró¿ne.
Wiêkszoœæ by³a uczciwa. Oni wyspecjalizowali siê w poszukiwaniu
tego, co zakopali Niemcy np. walizki z porcelan¹. Rosjanie z wykrywaczem chodzili po ogródkach, odnajdywali walizki, przynosili to do
Polaków, sprzeda³ za pó³ litra. Za
godzinê drugi przyszed³ i odbiera³ i
taki by³ handel z nimi – wspomina
Czes³aw Tomaszewski.
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Czes³aw Tomaszewski
Gorzelnia
- Sta³a przy ul. Polnej. Gorzelnia
spali³a Wêgorzyno. By³y tam kot³y
ze spirytusem. To by³o przed naszym przyjazdem, znamy to z opowieœci. Gdy Rosjanie dostali siê do
gorzelni, to nabrali spirytusu, popili
siê i zaczêli strzelaæ miêdzy sob¹.
Wtedy zniszczyli ul. Grunwaldzk¹.
By³y tu piêkne bloki, mo¿na je obejrzeæ teraz jedynie na starych zdjêciach. Gdy przyjechaliœmy, to by³y
ju¿ tylko sterty gruzu – powiedzia³
Z. Ryszkiewicz.

Piekarnia
Ze wspomnieñ wêgorzynian
wynika, ¿e pocz¹tkowo gospodynie
same piek³y chleb. PóŸniej powsta³a piekarnia. Znajdowa³a siê w miejscu, w którym dziœ stoi pomnik ¿o³nierza w parku. Piekarnia sta³a na
rogu. Pierwszym piekarzem by³a
Gaura. PóŸniej przeniós³ siê do
£obza i mia³ swoj¹ piekarniê w
miejscu, w którym jest w tej chwili
Dro¿d¿yk. Przed wojn¹ prawdopodobnie by³o w Wêgorzynie szeœæ
piekarni.

CPN-y i tabory
W Wêgorzynie by³o te¿ kilka
CPN-ów. Jeden znajdowa³ siê przy
ul. Koœciuszki, kolejne przy Urzêdzie Miejskim, przy wyjeŸdzie do
Stargardu i przy wyjeŸdzie do £obza.
Po wojnie zosta³o tu sporo rozbitych
samochodów. Sta³y spalone po stodo³ach, gara¿ach, przy drogach.

Prócz zniszczonych samochodów pozosta³ tu ca³y tabor artylerii
konnej, ale tym razem nie po Niemcach, a Rosjanach. Cmentarzysko
wozów znajdowa³o siê za barakami
w w¹wozach, jad¹c w stronê Wêgorzynka. Zostawili je Rosjanie, którzy wracali z Niemiec. Tu zostawiali tabory i dalej jechali poci¹gami.
- Te wozy do niczego siê nam nie
nadawa³y. Ko³a mia³y wysokoœæ 1,5
metra. By³y drewniane i bardzo ciê¿kie, musia³ je ci¹gn¹æ czterokonny,
b¹dŸ szeœciokonny zaprzêg. Drewno
posz³o na opa³, a reszta na z³om.
Pamiêtam jak Janek Ociepa
opowiada³, ¿e przyjecha³a kobieta
z Sielska i opowiada³a, jaki jest
problem z obr¹czkami, a on do niej
– „Pani, jakie chcesz obr¹czki?”
Ona na to – „Ja pó³ Polski objeŸdzi³am i nie dosta³am obr¹czek œlubnych dla nowo¿eñców.” Zaprowadzi³ j¹ do ogrodu i mówi – „Wybieraj sobie pani, jakie chcesz obr¹czki”, a tam ca³a sterta obrêczy do kó³
- wspomina³ Czes³aw Tomaszewski.

Gazownia i wodoci¹g
Okazuje siê, ¿e przed wojn¹
Wêgorzyno, bodaj¿e jako jedyne w
regionie mia³o w³asn¹ gazowniê,
sieæ gazow¹ i sieæ wodoci¹gow¹.
Gazownia, ich zdaniem, znajdowa³a siê przy ul. Runowskiej. Instalacja by³a jeszcze po wojnie.
- Rosjanie zabrali tylko najwa¿niejsze urz¹dzenia. Jako dziecko
bawi³em siê tam, bowiem mieszkaliœmy przy gazowni. Znajdowa³a siê
ona przed przychodni¹, w miejscu

gdzie dzisiaj Nowik ma swój zak³ad.
Gaz produkowano z torfu – wspomina Antoni Moroz.
- S³ysza³em, ¿e nad naszym jeziorem kilkakrotnie bawi³ Adolf
Hitler, st¹d by³ nacisk po³o¿ony na
Wêgorzyno. Prócz gazowni by³ te¿
wodoci¹g, tak jak w du¿ych miastach – uzupe³ni³ Cz. Tomaszewski.
Wêgorzynianie zgodnie potwierdzaj¹, ¿e po wojnie z sieci
wodoci¹gowej nie mogli korzystaæ.
Wszystko przez to, ¿e by³a pozrywana w miejscach, gdzie Rosjanie
zniszczyli czêœæ miasta.
Przyjecha³ tu specjalista od
wodoci¹gów i wraz m.in. z Jaworskim chodzi³, robi³ wykopy, odcina³
rury, bo woda wycieka³a pod ul.
Grunwaldzk¹. Wodoci¹gi by³y tam,
gdzie s¹ do tej pory – powiedzia³ Z.
Ryszkiewicz.

Zamek
W Wêgorzynie znajdowa³ siê
te¿ szpital. Utworzyli go Rosjanie w
„zamku” - tak ludzie nazywali okaza³y budynek.
- Tam niegdyœ by³ zamek, dlatego jest ul. Zamkowa. W tej chwili w
miejscu by³ego zamku znajduje siê
blok mieszkalny. Mury mia³y gruboœæ pó³tora metra. Mia³ cztery
piêtra. Pamiêtam piêkne, olbrzymie piece kaflowe. Dwór by³ niesamowity. Budynek ten zosta³ rozebrany, podobnie jak wiele innych w Wêgorzynie, a materia³
zosta³ wywieziony na odbudowê
Warszawy – wspomina Cz. Tomaszewski.
MM Cdn.
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Wyró¿nieni jako Pionierzy Ziemi
Wêgorzyñskiej
(WÊGORZYNO) W zwi¹zku z
obchodami 550-lecia nadania praw
miejskich miastu burmistrz Gra¿yna Karpowicz odznaczy³a pionierów, którzy przybyli tu po wojnie w
latach 1945 – 1946. O tych pionierskich czasach opowiadaj¹ w numerze trzej nasi rozmówcy, którzy
przybyli do Wêgorzyna w 1945 roku
i polecamy przy tej okazji ten materia³. Deszcz pokrzy¿owa³ plany
wrêczenia odznaczeñ w sobotê,
wiêc spotkanie odby³o siê w niedzielê, ale te i inne wzglêdy sprawi³y, ¿e odznaczenia osobiœcie odebra³a jedna trzecia z wyznaczonych
osób. Zreszt¹ w tej sprawie panowa³
chyba spory chaos, gdy¿ na oficjalnej liœcie pionierów opublikowanej
przez burmistrz w lokalnej gazecie
nie by³o wielu mieszkañców, którzy
pojawili siê póŸniej i byæ mo¿e nawet nie wiedzieli, ¿e s¹ wyró¿nieni.
Bardzo mo¿liwe, ¿e lista bêdzie siê
wyd³u¿aæ. W¹tpliwoœci mo¿e równie¿ budziæ nazywanie ich osadnikami, tak jakby sami chcieli siê tu
osiedlaæ, co jest oczywist¹ nieprawd¹, gdy¿ wiêkszoœæ z nich wygoniono z w³asnej ziemi i po prostu
przymusowo przesiedlono. Ale to
temat na odrêbn¹ dyskusjê historyczn¹, do której byæ mo¿e dojdzie
w zapowiadanym panelu historycznym, ale wyprzedzaj¹c go mo¿na
tylko zaleciæ uwa¿ne ws³uchiwanie
siê w opowieœci tych ludzi i w koñcu

uporz¹dkowaæ podstawowe pojêcia
w tej sferze. S³owo pionier równie¿
pobrzmiewa jakimiœ dziwnymi odniesieniami, ale pozostaniemy przy
tytule nadanym przez burmistrz
Wêgorzyna.
Burmistrz wyró¿ni³a nastêpuj¹cych mieszkañców.
BRZE•NIAK: Anna £adziak i
Bogus³awa Organka.
CHWARSTNO: Janina Kusz,
Zofia Ordak i Julian Szumi³o.
CIESZYNO: Anna Banaœ, Weronika Baryluk, Janina Dziwir, Piotr
Dziwir, Józefa Kuchciak, Stefania
Kuchciak, Ryszard Mo³odecki, Tadeusz Puka³a i Anna Rozdeba,
GARDNO: Kazimiera Siemiñska.
GINAWA: Tadeusz Maternik.
MIELNO: Janina Bachur, Maria Jurkin, Anna JóŸwiak i Henryk
Szymczak.
MIESZEWO: Aniela Maœlak,
Leon Kryciñski, Krystyna Skokowska, Ignacy Stêpieñ, Antonina
Szwaciñska, Teresa Ustyjañczuk i
Anna Wojewoda.
PO£CHOWO: Janina Mróz i
Stanis³awa Wojnarowska.
PRZYTOÑ: Miko³aj Rokosz.
ROGÓWKO: Antoni Lewicki i
Jan Kapuœciñski.
RUNOWO: Katarzyna Antoszków, Stanis³awa Bogucka, Rozalia
Bortnik, Katarzyna Ciupyna, Genowefa Dmochowska, Janina Fran-

czuk, Zdzis³awa Gorczakowska,
Helena Jedynak, Maria Kobia³ka,
Janina Konopacka, Jan Krzemieñ,
Zofia Poznañska, Karolina Strychalska, Maria Taracha.
RUNOWO POMORSKIE:
Piotr Bukato, Kazimierz Kaliciñski
i Maria Salomon.
SIELSKO: Emil Adamów, Stefania Adamów, Rozalia Adamów,
Katarzyna Adamów, Ignacy Bas,
Michalina Bas, Aniela Buras, Jan
Gawlik, Stanis³aw Grabela, Anna
Górniak, Wanda Kudliñska, Jadwiga KuŸmicka, Krystyna Marcinów,
Alina Pawlak, Janina Sawicka i Jan
Tkacz.
TRZEBAWIE: Regina Madejska i Micha³ Myszczyszyn.

WÊGORZYNO: Danuta Adamów, Anna Biedna, Ludwik Bok³a,
Teresa D¹browska, W³adys³awa
JóŸwiakowska, Maria Kabelis, Jadwiga Kochan, Maria Mikulska,
Czes³aw Paszkiewicz, Henryk Pietkiewicz, Helena Pokrywka, Katarzyna Ryszkiewicz, Zygmunt Ryszkiewicz, Zdzis³aw S³awski, Irena
Stasiak, Stefania Stêpieñ, Maria
Szabroñska, Irena Szlachetka, Emilia Tomczyk, Helena Tron, Józef
Zió³kowski, Anna ¯o³nierun.
WIEWIECKO: Janina Stasiak
i Zofia Trojanowska.
WINNIKI: Franciszek Poznañski.
ZWIERZYNEK:
Marian
Szproch.
(R)

Deszcz popada i mieszkañcy p³ywaj¹
(RADOWO MA£E) Z si³¹ natury
walczy wielu, lecz niewielu siê to
udaje. Czêsto próbujemy
przeciwstawiæ siê wichurom,
pal¹cemu s³oñcu czy opadom
deszczu. Z tym ostatnim d³ug¹
walkê tocz¹ mieszkañcy Siedlic.
W ich imieniu g³os podczas
obrad sesji gminnej zabra³a
radna Janina Pawluk.
Co jakiœ czas przedstawiamy
problemy utrudniaj¹ce zwyk³¹ egzystencjê mieszkañców naszego
powiatu. Czêsto nie s¹ to problemy
wagi ¿ycia lub œmierci. Jednak s¹ i
wymagaj¹ interwencji kogoœ z zewn¹trz.
- W imieniu mieszkañców Siedlic chcia³am zwróciæ uwagê na pewien problem. Chodzi o 15 rodzin,

które mieszkaj¹ naprzeciwko koœcio³a. Problemem jest niefachowe
po³¹czenie drogi powiatowej z Wêgorzyna do Reska z kamienn¹ drog¹
gminn¹ na Sielsko. Tam jest wyasfaltowany spad. Wiem, ¿e mieszkañcy we w³asnym zakresie robili rowki
odwadniaj¹ce i podkopy. Prosi³abym w ich imieniu o przyjrzenie siê
tej sprawie fachowym okiem, gdy¿
przy najmniejszych opadach ludzie
nie mog¹ przejœæ.- powiedzia³a radna Janina Pawluk.
Bior¹c pod uwagê deszczowy
weekend i koñcówkê zesz³ego tygodnia postanowiliœmy siê przyjrzeæ
owemu problemowi. W feralne wg
radnej miejsce dotarliœmy w niedzielne popo³udnie tu¿ po deszczu.
Obraz nie by³ zadowalaj¹cy. Na
lewo od kamiennej drogi znajdowa³y siê jeszcze du¿e ka³u¿e. Z pewno-

œci¹ podczas opadów sytuacja pozostawia wiele do ¿yczenia.
Na szczêœcie swoje zaintereso-

wanie sprawa wykaza³ wójt Radowa
i obieca³ udaæ siê do Sielska i przyjrzeæ sprawie.
GD
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OG£OSZENIA DROBNE

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

NIERUCHOMOŒCI

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

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

Sprzedam dom jednorodzinny w
Dorowie pow. u¿ytkowa 112 mkw
plus dwa budynki gospodarcze ,
cena 190 tys. z³. Tel. 663 036 912 lub
665 497 211.

Sprzedam : sztaplarka-wózek wid³owy rok prod. 1995, udŸwig 2500
kg. Tel. 91 5790213.
Sprzedam Yorki po malutkich rodowodowych rodzicach . Tel. 693 585
891.
Otwarto sklep prozdrowotny OTU
GAMA w £obzie, ul. Przedmiejska
11. Oferujemy artyku³y prozdrowotne, us³ugi œwiecenia i konchowania uszu. Tel. 91 3974273.
Wózek trzyczêœciowy firmy TAKO
sprzedam za 300 z³. Tel. 508 591
529.

Sprzedam labradory
szczeniaki: czekoladowe,
biszkoptowe i czarne.
Odbiór po 08.08.2010r..
Tel. 604 605 862.

Powiat œwidwiñski
Sprzedam lady ch³odnicze , krajalnice, wagê sklepow¹, rega³y. Kontakt 601 487 166 lub 509 435 942.

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

PRACA

Region
Zatrudniê emeryta - rencistê na
pó³ etatu. Prawo jazdy kat. C+E.
Tel. 607 790 680

Powiat œwidwiñski
I.D.Marketing S.A. poszukuje osób
z samochodem do roznoszenia gazety reklamowej na terenie Œwidwina i okolic.
Kontakt 667900918, 914624616 w
ogodzinach od 10 do 16.

Sprzedam, wydzier¿awiê lub wniosê do spó³ki nieruchomoœæ. Dzia³ka
7800 mkw., budynki 700 mkw, w tym
mieszkanie 180 mkw. ogrodzone.
Wszystkie media, w³asna trafo stacja, 500 m od drogi 148 Drawsko
Pom. - £obez. Cena 800 tys. z³, raty
roczne. Tel. 604 105 423, 602 580
653.

MIESZKANIA
Powiat ³obeski
Sprzedam mieszkanie w £obzie, 2
pokoje, I piêtro, ogrzewanie c.o..
Tel. 781 785 421
Sprzedam mieszkanie dwupoziomowe w Borkowie Wielkim, cena do
uzgodnienia. Tel. 692 314 574.
Sprzedam mieszkanie na wsi 68
mkw. cena do uzgodnienia. Tel. 91
397 8717.
Resko, Sprzedam mieszkanie 85
kmw., dzia³ka 838 mkw., 3 pokoje,
cena 160.000 z³. Tel. 888 169 572.

Wynajmê tanio pomieszczenia gospodarcze gospodarstwa rolnego
na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ - Wysiedle k/ £obza. Tel. 510 108 987.

Mieszkanie do wynajêcia, 38 mkw.,
w centrum £obza na drugim piêtrze
w bloku spó³dzielczym, p³atne za
pó³ roku z góry. tel. 0033647781313
lub 0033676470813.

Poszukujê powierzchni magazynowej do wynajêcia min. 300
mkw. na terenie powiatu.
Tel. 506 135 335.

Region

ROLNICTWO

Okazja – Szczecin centrum, sprzedam mieszkanie I p. w nowym budynku do wykoñczenia, 57 mkw., 2
pokoje. Cena 4.300 za mkw do negocjacji. Tel. 600 273 171.

Region

ROLNICTWO

Kupiê grunty rolne. Tel. 669 672
355.

Powiat ³obeski
Sprzedam maszyny rolnicze marki
Forschnit: kombajn E 514 oraz prasê do s³omy 550 du¿a kostka
(1,2x0,8x2,5). Tel. Kont. 509 288
386.

Daj¹c og³oszenie drobne
do TTygodnika
ygodnika
£obeskiego
uka¿e siê ono w tej samej cenie tak¿e
w trzech innych gazetach:
Tygodniku Pojezierza Drawskiego
Gazecie Gryfickiej
i Wieœciach Œwidwiñskich

To niedrogo - sprawdŸ; £obez, ul. S³owackiego 6

Tel. 91 397 37 30 wppp1@wp.pl
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US£UGI
Powiat ³obeski
Wyjazdy po towar £ódŸ, Warszawa nowym 9-osobowym
Citroenem Jumer Max. Tel.
691 366 665.
Monta¿ instalacji wodno-kanalizacyjnych, c.o. i gazowych. Tel. 695
818
953.
e-mail:
piotr-ardzik_1969@o2.pl
Elektromechanik tanio. Tel. 781 663
521.
WYKONUJEMY OGRODZENIA
betonowe, metalowe, bramy, furtki,
napêdy. Jamex, Wêgorzyno, ul.
Po³udniowa 1, tel. 913971951,
509288363.

Powiat gryficki
Videofilmowanie, fotografia. Tel.
505 747 377
Us³ugi elektryczne Chlebicki S³awomir tel. 606 824 461.

Region
Odzyskam odszkodowanie;
œmieræ najbli¿szych,
wypadek drogowy,
uszkodzenie cia³a,
zniszczenie mienia;
tel. 915641795, 503617739.
Wideofilmowanie. Tel. 605 732
267.
Sprzedam drewno kominkowe i
opa³owe. Tel. 603 285 438.

Powiat œwidwiñski
Rzuæ palenie – wystarczy 1 zabieg:
nerwice, depresje, alergie, nadwaga. Gabinet Œwidwin, tel. 880 400
739.
GARA¯E BLASZANE OCYNKOWANE – PRODUCENT. Tel.
059 8334312, 798 710 329, 698
230 205. F.T. Wróbel Przechlewo. www.blaszanygaraz.pl

MOTORYZACJA
Powiat ³obeski
Sprzedam kompletny rozrz¹d do
Fiata Marea, silnik 1.8 16V 2 roli,
pasek rozrz¹du i pompa wodna 400
z³. Tel. 607 647 987.
Sprzedam Fiata Seicento srebrny
metalik 2000 r., hak, pierwszy w³.,
nie bity, 5000z³. Tel. 791 190 799.
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II edycja za nami

Turniej Pi³ki Siatkowej
Pla¿owej w Dobrej

tygodnik ³obeski 27.7.2010 r.

Sarmata Dobra
przetestowany
przez B³êkitnych
B³êkitni Stargard – Sarmata Dobra 4:2 (3:1)
W meczu sparringowym
rozegranym w
wczesnym rankiem w
niedzielê 25 lipca na
sztucznej trawie B³êkitni
Stargard wygrali z
Sarmat¹ Dobra 4:2 (3:1).

W dniu 17 lipca br. odby³ siê
w Dobrej drugi turniej pi³ki siatkowej pla¿owej.
Wystartowa³y 3 zespo³y. Mecze
rozegrano systemem „ka¿dy z ka¿dym”, do dwóch wygranych setów
do 21 punktów (taibrek do 15 pkt.).
Turniej poprowadzi³ sêdzia pi³ki
siatkowej - Tomasz Gajda.
Zagra³y zespo³y: Orien, Maæki i
Dzikie koty.
Wyniki spotkañ:

1. Orien – Maæki 2:0
2. Dzikie koty – Maæki 0:2
3. Dzikie koty – Orien prze³o¿ony
Z powodu z³ych warunków atmosferycznych mecz Dzikie koty Orien zosta³ przerwany i prze³o¿ony na inny termin. W wyniku niedokoñczenia turnieju, punktacja generalna po II edycji zostanie podana po
rozegraniu zaleg³ego spotkania.
Tomasz Gajda

Jeszcze nie Orlik,
ale coraz bli¿ej
(RESKO£OSOŒNICA)
Burmistrz Reska Arkadiusz
Czerwiñski og³osi³ konkurs
otwarty na realizacjê zadania
publicznego pn. „Budowa pawilonu szatniowo- sanitarnego
wraz z przy³¹czami przy boisku
w £osoœnicy”.
W ramach prac zostanie wybudowany pawilonu szatniowo- sanitarny
przy boisku w £osoœnicy oraz wykonane przy³¹cze kanalizacyjne, wodo-

ci¹gowe i elektryczne do pawilonu.
Obiekt bêdzie mia³ wymiary zewnêtrzne oko³o 5 x 6 m i obowi¹zkowo spe³nia³ wymagania OZPN w
Szczecinie, umo¿liwiaj¹ce prowadzenie dru¿yny w rozgrywkach ligowych.
Wysokoœæ œrodków publicznych przeznaczonych na realizacjê
zadania wynosi ³¹cznie 25 tys. z³.
Termin sk³adania ofert up³ywa
16.08.br., natomiast termin realizacji
zadania potrwa do 31.10. 2010 r. GD

Mecz ten u³o¿y³ siê bardzo dobrze dla gospodarzy, którzy ju¿ w 10
min., przy wyraŸnej „pomocy”
bramkarza Sarmaty M. Kamiñskiego, po strza³ach Konrada Jankowskiego, prowadzili 2:0. I chocia¿ od
tego momentu przynajmniej
optycznie przewagê osi¹gnê³a dru¿yna z Dobrej, to jedna z kolejnych
kontr pi³karzy B³êkitnych zakoñczy³a siê po strzale Drabika podwy¿szeniem wyniku na 3:0. Bramka
ta by³a mocno kwestionowana przez
obserwatorów meczu, twierdz¹cych, ¿e pad³a po ewidentnym spalonym. W 38' Rados³aw Cytowicz
strza³em po ziemi strzeli³ pierwsz¹
bramkê dla Sarmaty i ustali³ wynik
do przerwy na 3:1 dla B³êkitnych.
W II po³owie przewaga graj¹cego z wiatrem Sarmaty by³a jeszcze
wyraŸniejsza lecz skoñczy³o siê to
tylko drug¹ bramk¹ Cytowicza, po
precyzyjnym zagraniu z prawej
strony przez Damiana Padziñskiego. O przewadze Sarmaty w II po³o-

wie mo¿e œwiadczyæ fakt, ¿e po ich
strza³ach pi³ka trafi³a w s³upek
(Olechnowicz) i poprzeczkê (Padziñski). Co siê nie uda³o Sarmacie
uda³o siê dla B³êkitnych: w 87' Kubicki po zatrzymaniu pi³ki rêk¹ w
stylu Thierry’ego Henry (na to zagranie sêdzia równie¿ nie zareagowa³) zdoby³ czwart¹ bramkê dla
B³êkitnych. W sumie przy wyrównanym meczu wygra³a dru¿yna skuteczniejsza a dzisiaj by³a ni¹ dru¿yna B³êkitnych.
B³êkitni Stargard – Sarmata
Dobra 4:2 (3:1)
Strzelcy bramek dla B³êkitnych:
K. Jankowski 2 (5' i 10'), P. Drabik
33' i T. Kubicki 87', dla Sarmaty: R.
Cytowicz 2 (38' i 58').
Sk³ady dru¿yn:
B³êkitni: Szustak, Bucharewicz,
Liœkiewicz, Baszak, Szczygielski,
Moliñski, Jankowski, Janiak, Krawczyk, Madejak, Wawszczyk, Kubicki, Drabik, Rybicki, Klimaszewski.
Sarmata: M. Kamiñski, Durkowski, Pacelt, Dorsz, D. Dzierbicki, Grochulski, Olechnowicz, E.
Kamiñski, Cytowicz, Padziñski,
Kliœ, Gude³ajski, Marciniak Szw¹der, GuŸniczak.
Kolejny mecz sparringowy Sarmaty 28 lipca (œroda) o godz. 18.00
na stadionie w Dobrej. Przeciwnikiem bêdzie Sparta Wêgorzyno.
estan

LKS Jastrz¹b £osoœnica
chce wejœæ do rozgrywek
ligowych
(RESKO- £OSOŒNICA) Od
kilku tygodni m³odzi pi³karze z
LKS Jastrz¹b £osoœnica spotykaj¹ siê na wszystkich mo¿liwych
sparingach i ciê¿ko pracuj¹ nad
form¹. Obrany cel jest wart osi¹gniêcia. Dru¿yna walczy o zakwalifikowanie siê do B klasy.
Lista zawodników dru¿yny
wci¹¿ jest otwarta, wiêc ka¿dy chêtny ma szansê staæ siê jej cz³onkiem.
Ostateczny sk³ad zostanie zg³oszony do Wojewódzkiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej najprawdopodobniej w
pierwszej po³owie sierpnia. Trenerem formuj¹cej siê grupy jest Dariusz Mo¿ejko. Mordercza praca

nad form¹ dru¿yny odbywa siê w
ka¿dy wtorek i czwartek w godzinach popo³udniowych. Na ostatnim
treningu pojawi³o siê a¿ 18 osób.
Pierwszy udzia³ w rozgrywkach
planowany jest na koniec sierpnia
br.
Jeden z zawodników mówi, ¿e
póki co jest to czysta zabawa a cz³onkowie dru¿yny spotykaj¹ siê w miarê
mo¿liwoœci i po prostu graj¹. W zesz³ym tygodniu Jastrzêbie zdobyli
trzecie miejsce w D¹browie, natomiast podczas rozgrywek dwa tygodnie temu w Jarchlinie uplasowali siê
na drugiej pozycji. Zawziêtym pi³karzom ¿yczymy wytrwa³oœci i samych
sukcesów.
GD

M³odzi musz¹ siê ogrywaæ
Sarmata Dobra – Radovia Radowo Ma³e 10:0 (5:0)
Strzelcy bramek dla Sarmaty:
Damian Padziñski 5 (31', 35', 71', 81'
i 84'), Wojciech Kliœ 2 (5' 89'), Piotr
Grochulski 2 (19' i 21'), £ukasz
Olechnowicz 83'.
Sarmata: M. Kamiñski, D. Dzierbicki, Durkowski, Dorsz, Pacelt, Grochulski, Olechnowicz, E. Kamiñski,
Padziñski, GuŸniczak, Kliœ, ponadto grali: Marciniak, Szw¹der, Jaszczuk, Gude³ajski.
W swoim drugim meczu sparringowym Sarmata Dobra zmierzy³
siê z A klasow¹ Radovi¹ Radowo
Ma³e. Goœcie z Radowa w odró¿nieniu od pierwszego meczu rozegranego z Pomorzaninem Nowogard (1:1) w którym pi³karze z
Nowogardu zagrali mocno defensywnie, od pierwszej minuty nastawili siê na otwart¹ grê i to oni oddali
pierwszy, chocia¿ niecelny, strza³
na bramkê Sarmaty. Ale ju¿ w 5'
Wojciech Kliœ precyzyjnym strza³em przy s³upku uzyska³ pierwsz¹
bramkê dla Sarmaty. Pi³karze z
Radowa mimo wielkiej ambicji nie
byli w stanie sprostaæ graj¹cej
szybciej i bardziej zespo³owo, a

przede wszystkim skutecznej dru¿ynie Sarmaty. Usprawiedliwieniem dla goœci mo¿e byæ fakt, ¿e w
ich sk³adzie pojawi³o siê kilku nowych zawodników, ma³o zgranych
ze sob¹, na dzieñ dzisiejszy nie
tworz¹cych dru¿ynowego monolitu, a bêd¹cych na pocz¹tku drogi w
budowie dru¿yny. Ciekawostk¹ jest
fakt, ¿e bramki w tym meczu strzelali: Kliœ, Grochulski, Padziñski i
Olechnowicz, a wiêc zawodnicy
bardzo doœwiadczeni w dru¿ynie
Sarmaty. Niestety sztuka ta nie udawa³a siê m³odym zawodnikom Sarmaty, mimo, ¿e niektórzy z nich
mieli doskona³e sytuacje: Zdzis³aw
Szw¹der przegra³ pojedynek „sam
na sam” z bramkarzem Radovii, a
Wojciech GuŸniczak nie strzeli³
bramki z rzutu karnego (obroni³
bramkarz). Znakomit¹ skutecznoœci¹ wykaza³ siê Damian Padziñski,
strzelec a¿ piêciu bramek, co nieczêsto siê zdarza nawet w meczach
sparringowych. W sumie mimo
znacznej przewagi Sarmaty, licznie
zgromadzeni widzowie mogli ze
wzglêdu na zmiennoœæ akcji, obejrzeæ ¿ywe, interesuj¹ce widowisko.
estan

Przygoda
z kajakiem

Dnia 11 lipca 2010 roku odby³
siê sp³yw kajakowy na trasie
£agiewniki – Resko.
Organizatorami sp³ywu byli panowie: Stanis³aw Tomala oraz Daniel Kaœków.
Warto pokreœliæ, ¿e organizato-

Zakoñczono eliminacje do Mistrzostw
Polski M³odych Koni
(£OBEZ) W weekend odby³y
siê eliminacje do Mistrzostw Polski M³odych Koni oraz kolejne w
sezonie zawody regionalne w skokach. By³a to kolejna impreza zorganizowana przez SBS Stado
Ogierów w £obzie.
Od samego pocz¹tku pogoda nie
by³a sprzymierzeñcem organizowanych w stadzie zawodów konnych.
Wraz z pocz¹tkiem lipca zawita³
upa³, który skreœli³ zawody z listy,
nastêpnie przez powiat przesz³a
nawa³nica z burzami i gradobiciem.
Tym razem organizatorom uda³o siê
wyjœæ z obronn¹ rêk¹ i zawody jedynie rozpoczê³y siê z opóŸnieniem.
W miniony weekend rozgrywki rozpoczê³y siê w obfitym deszczu, który w koñcu miejsca ust¹pi³ niechêtnie wygl¹daj¹cemu zza chmur s³oñcu.
W ostatnich lipcowych zawodach wziê³o udzia³ 190 koni. Jak
powiedzia³a prezes spó³ki Sylwia
Banaœ jest to bardzo zadowalaj¹ca
liczba jak na zawody regionalne.
Wszystko wskazuje na to, ¿e ³obeskie stado ogierów wpisa³o siê w
ogólnopolsk¹ mapê zawodów konnych. Na minione zawody ku radoœci organizatorów dotar³o wiele
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koni z Warszawy, Pi³y, Poznania
oraz terenów przygranicznych. Za
sukces mo¿na uznaæ wyjœcie famy o
³obeskich zawodach poza granice
naszego województwa. Zauwa¿a siê
ponadto tendencjê wzrostow¹ jeœli
chodzi o iloœæ przyje¿d¿aj¹cych
uczestników.
Mimo i¿ nowi w³aœciciele stadniny zadbali o dobr¹ reklamê imprez

jeŸdzieckich, zainteresowanie za
strony ³obzian jest zaskakuj¹co znikome. Wydawa³o siê, ¿e darmowy
dostêp do kultury, która kiedyœ by³a
chlub¹ £obza spotka siê z wiêkszym
uznaniem wœród mieszkañców.
Na kolejne zawody powi¹zane z
oficjalnym otwarciem stada zapraszamy pañstwa w weekend 7-8
sierpnia br.
GD

rzy tego sp³ywu co roku organizuj¹
sp³ywy kajakowe Reg¹, pozostaj¹c
w œcis³ej wspó³pracy z p. Janem
Michalczyszynem. Sp³yw rozpocz¹³ siê od wodowania kajaków w
miejscowoœci £agiewniki o godzinie 9.30. Bra³o w nim udzia³ 21 osób.
Wœród uczestników byli miêdzy innymi nasi dobrzy znajomi z Niemiec, którzy rokrocznie z nami p³ywaj¹. W sp³ywie udzia³ bra³o równie¿ dwóch mieszkañców Domu
Pomocy Spo³ecznej w Resku, panowie; Andrzej Hulewicz oraz Jan
Przy³ucki, a opiekê sprawowali nad
nimi organizatorzy oraz p. Renata
Leszczyñska.
W trakcie sp³ywu nie zabrak³o
równie¿ zdarzeñ zabawnych, gdzie
uczestnicy zaklinowali siê pod drzewem, lub te¿ p³ynêli za kajakiem lub
obok kajaka.
Pogoda by³a znakomita, a woda
by³a ciep³a, co niektórzy uczestnicy sp³ywu mieli okazjê potwierdziæJ. Mimo przewagi osób doros³ych, w sp³ywie bra³a udzia³ m³odzie¿ oraz najm³odsi uczestnicy, w
wieku 9 – 11 lat.
Po dop³yniêciu do Reska o godzinie 14.00 organizatorzy zadbali o
nape³nienie skurczonych ¿o³¹dków
uczestników sp³ywu, zorganizowali
grilla u p. J. Michalczyszyna.
Impreza zakoñczy³a siê godzinie
16.00, a uczestnicy tego sp³ywu ju¿
zapowiadaj¹ swój udzia³ w nastêpnych sp³ywach
Organizatorzy sp³ywu pragn¹
podziêkowaæ za wspó³pracê panom:
Janowi i Rafa³owi Michalczyszynom, oraz panu Mieczys³awowi
Leszczyñskiemu za obs³ugê techniczn¹ sp³ywu.
Do zobaczenia na nastêpnym
sp³ywie!
Daniel Kaœków
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Kiedy ¯elmowo oœwieci?
(RADOWO M£. - ¯ELMOWO)
A¿ mi³o popatrzeæ jak wioski powiatu
³obeskiego piêkniej¹. Du¿o uwagi poœwiêci³ tej kwestii wójt Gminy Radowo Ma³e Józef Wypijewski. Na forum
pochwali³ kilku z so³tysów za doprowadzanie swoich so³ectw do porz¹dku.
Na uwagê zas³u¿y³y miejsca, gdzie w
¿ycie wszed³ ju¿ fundusz so³ecki. Nowoœæ, która budzi³a wiele obaw dziœ daje
wiele zadowolenia i mo¿liwoœci. To w³aœnie so³tysi z pomoc¹ rad so³eckich i
mieszkañców realizuj¹ najwa¿niejsze
potrzeby i marzenia spo³ecznoœci.
S¹ jednak rzeczy niezale¿ne od
przedstawicieli wsi, a które nagl¹.
Mowa o stanie oœwietlenia w niektórych
wsiach. W tej sprawie wniosek podczas
sesji z³o¿y³a so³tys ¯elmowa Iwona

Szczesiak. Przypomnia³a o z³o¿onej
wczeœniej przez w³adze obietnicy naprawienia oœwietlenia w so³ectwie. Jak
powiedzia³ wójt, inwestycja w planach
jest, ale w tym roku pewnie nie da rady
jej zrealizowaæ.
Podczas dyskusji i upartoœci pani
so³tys na jaw wysz³a informacja, i¿ w
Siennie Dolnym bêdzie zrobione
oœwietlenie, za darmo i poza kolejnoœci¹. To przewa¿y³o w nastrojach. Na
szczêœcie i na tê informacjê by³a odpowiedŸ.
- W Siennie Dolnym dlatego bêdzie
oœwietlenie, poniewa¿ firma zrobi je
gratis. To kwestia powieszenia tylko
lampy. Jest 5 drutów z czego jeden jest
gminny. Trzeba tylko za³atwiæ wysiêgnik i powiesiæ lampê. W ¯elmowie z
kolei s¹ s³upy do wymiany. Odleg³oœæ
od œwiêc¹cych lamp, miêdzy którymi

Og³oszenie

¯ADEN DACH
NIE JEST IM STRASZNY
Blach-Stal na naszym rynku lokalnym jest od grudnia 2008r. Dziœ
pracownicy firmy z dum¹ mówi¹, ¿e nie ma dachu, którego nie
daliby rady pokryæ.
To polska firma za³o¿ona w
1994r. Ma ponad 40 filii w Polsce,
w S³owacji 12. Przedsiêbiorstwo
specjalizuje siê w produkcji nowoczesnych pokryæ dachowych,
wykonanych z blachy. To technologia przysz³oœci. Blacho-dachówka jest 10-krotnie l¿ejsza od
dachówki ceramicznej, ³atwo i
szybko siej¹ k³adzie, a koszt pokrycia ca³ego dachu jest o po³owê
mniejszy.
Technologia bezpieczna I solidna Blach-Stal stawia na jakoœæ,
dlatego produkuje z najlepszej gatunkowo blachy, sprowadzanej z
Niemiec i Belgii. Firma t³oczy tzw.
arkusze. Oferuje kilka modeli blacho-dachówki i kilkanaœcie modeli blachy trapezowej. Pokrycia
mo¿e wykonaæ w dwudziestu kolorach. Ka¿dy element (oprócz
arkuszy i blachy trapezowej,
przedsiêbiorstwo produkuje tak¿e
rynny, parapety, wiatrownice, itp.)
jest
powlekany
dwukrotn¹
warstw¹ cynku. Dodatkowo zabezpieczany jest pow³ok¹ antykorozyjn¹, gruntuj¹c¹ oraz organiczn¹, wykonan¹ z utwardzonej
¿ywicy. Dziêki temu produkt jest
wytrzyma³y na uszkodzenia mechaniczne oraz odporny na warunki atmosferyczne, takie jak œnieg,
mróz czy deszcz. Jest tak¿e niepalny.
Kompleksowa us³uga Firma
oferuje najni¿sze ceny na rynku.
Ale nie tyiko na tym zyskuje klient.

Pracownicy firmy za darmo robi¹
pomiar dachu i wyceniaj¹, ile bêdzie kosztowa³o jego pokrycie. S¹
w stanie na miejscu wyliczyæ, ile
jest potrzebnych arkuszy, rynien
czy wykoñczeñ. Klient nawet po
tej us³udze mo¿e siê wycofaæ, nie
ponosz¹c ¿adnych kosztów- mówi
Artur Wrzyszcz kierownik filii w
Poznaniu- Komornikach. Je¿eli
jednak zaufa firmie, mo¿e liczyæ
na szybkie dostarczenie pokrycia.
Maksymalnie trwa to siedem dni.
Poza tym Blach-Stal dostarczy mu
zamówienie gratisowo, niezale¿nie od tego, jak daleko mieszka.
Gwarancja na produkty trwa od
10dol5lat.
Nagrody dla klientów Warto
byæ sta³ym klientem Blach-Stal.
Ka¿demu, kto przez d³u¿szy czas
wspó³pracuje z firm¹, mo¿e siê to
bardzo op³acaæ. Przedsiêbiorstwo
wprowadzi³o bowiem program lojalnoœciowy, szczególnie atrakcyjny dla dekarzy. Ka¿dy, kto robi
zakupy w firmie, ma zak³adan¹
imienn¹ ksi¹¿eczkê, na któr¹ zbiera punkty. W zale¿noœci od tego,
ile ich uzbiera, mo¿e liczyæ na
prezent. Od no¿yc do ciêcia blach,
przez drabiny, po wiertarki czy
giêtarki. Dodatkowo dekarze, którzy bêd¹ wspó³pracowaæ z BlachStal, mog¹ gratisowo otrzymaæ
odzie¿ robocz¹ z logo firmy.
Blach-Stal Koszalin ul.Szczeciñska 45, tel 509 004 091, 94 713
13 99

powinny stan¹æ kolejne,
wynosi oko³o 300 metrów.
A to oznacza, ¿e na tym odcinku powinno stan¹æ a¿ 6
lamp, bo wg norm montuje
siê je co 50 metrów. Chcia³em, ¿eby Enea powiesi³a
mi na obecnych s³upach
popeegerowskich, ale one
s¹ bardzo mocno zniszczone. Odmówili.- wyjaœni³ wójt.
Jeœli chodzi o oœwietlenie, to gmina
mo¿e pochwaliæ siê wykonaniem
ogromnej roboty. Jak poinformowa³
wójt linia energetyczna zosta³a bardzo
mocno rozbudowana. Plany przewidywa³y 280 punktów oœwietleniowych,
tymczasem prace stanê³y na 400. W
miarê mo¿liwoœci braki bêd¹ uzupe³niane.

Wiadomo, ¿e niebawem wójt og³osi
przetargi na remont œwietlicy. Byæ mo¿e
w drodze przetargu uda siê zaoszczêdziæ
pewn¹ kwotê, która urzeczywistni kwestie lepszego oœwietlenia ¯elmowa. Pani
so³tys pierwsze prace najchêtniej skierowa³aby na plac zabaw, który znajduje siê
uboczy wioski i w s¹siedztwie drogi.
Wiemy równie¿, ¿e jak so³tys coœ obieca,
to na pewno s³owa dotrzyma.
GD

Problem rakotwórczego
eternitu
(£OBEZ) Skutki gradobicia z
11 czerwca br. s¹ odczuwalne do
dziœ i jak na razie nic nie zapowiada poradzenia sobie z problemem. Gdzie nie spojrzeæ panuje
nie³ad po niewyobra¿alnej sile
natury. Najkosztowniejsze w
praniu okaza³o siê remontowanie dachów.
Ów problem zrodzi³ kolejny. W
wielu so³ectwach domy i budynki
gospodarcze pokryte s¹ eternitem.
Mieszkañcy nie wiedz¹ co z nim
zrobiæ.
W³aœnie takie pytanie us³yszeli
burmistrzowie £obza podczas jednej z sesji miejskiej, która odby³a siê
tu¿ po gradobiciu. Najœwie¿sze
informacje z ³obeskiego ratusza napawaj¹ optymizmem.
- Wojewódzki Fundusz Ochrony
Œrodowiska mam nadziej, ¿e niebawem og³osi konkurs, zgodnie z którym gminy które posiadaj¹ aktualny
Plan Utylizacji Eternitu bêd¹ mog³y
wnioskowaæ o dofinansowanie do
kosztów tej¿e utylizacji. Dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu
bêdzie na poziomie od 80- 100 %.
Mam nadzieje, ze do koñca sierpnia
gminy bêd¹ mog³y korzystaæ z takiego dofinansowania.- powiedzia³
burmistrz £obza Ryszard Sola.
Oferta pomocy jest skierowana
równie¿ do osób fizycznych. Uzyskanie pomocy w utylizacji azbestu
przez gminê bêdzie wymaga³o z³o¿enia inwentaryzacji pokryæ dachowych eternitowych oraz wniosków
od osób fizycznych. Do tej pory
osoby fizyczne wnioskowa³y do
gminy o przyznanie im pomocy z

nieistniej¹cego ju¿ Gminnego Funduszu Ochrony Œrodowiska. Teraz
gmina do swojego zapotrzebowania
do³o¿y i ich wnioski. Wówczas zostanie wyliczona ³¹czna kwota utylizacji eternitu z terenu gminy. To
bêdzie uzupe³nieniem wniosku wystosowanego do Wojewódzkiego
Funduszu.
Na dofinansowanie mog¹ liczyæ
zarówno osoby, które ju¿ zd¹¿y³y
wymieniæ eternitowy dach na nowy
lub dopiero siê do tego przymierzaj¹. Koszt utylizacji tego materia³u jest bardzo drogi i wa¿ne aby p³aty eternitu z³o¿yæ na palecie, gdy¿
metry kwadratowe dachu przelicza
siê na metry szeœcienne eternitu u³o¿onego na palecie euro. Koszt utylizacji jednego metra szeœciennego
wynosi od 1500 do 2500 z³, czasami
wiêcej w zale¿noœci od wykonawcy.
Fundusz wspomaga równie¿
budowê przydomowych oczyszczalni. Byæ mo¿e w przysz³oœci bêdzie równie¿ mo¿liwoœæ dofinansowania budowy studni przydomowych, co staje siê coraz czêstszym
trendem towarzysz¹cym sprzeda¿y
dzia³ek budowlanych gdzie nie poci¹gniêto sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej. Taka inwestycja gwarantuje nam nieprzerwany dostêp do
œwie¿ej wody z w³asnego ujœcia oraz
gwarancjê zwrotu kosztów w przeci¹gu kilku lat. Patrz¹c na wci¹¿
id¹ce w górê ceny za wodê takie
rozwi¹zanie ma sens.
GD
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Upa³y i poœpiech dekoncentruj¹

Spieszy³o mu siê,
wiêc zacz¹³ wyprzedzaæ

W ubieg³ym tygodniu w
£obzie dosz³o do groŸnie wygl¹daj¹cej kolizji. Po godzinie 17.00
na skrzy¿owaniu ulic Niepodleg³oœci i Sikorskiego w £obzie dosz³o do zderzenia dwóch pojazdów.
Kieruj¹cy samochodem ciê¿arowym marki Iveco mieszkaniec Pi³y
zacz¹³ wyprzedzaæ na skrzy¿owaniu

samochód marki Renault, którego
kierowca w³aœnie wykonywa³ manewr skrêtu w lewo. Na miejscu zdarzenia drogowego zosta³a wezwane
pogotowie ratunkowe i policja. Na
szczêœcie nikomu nic siê nie sta³o.
Kieruj¹cy samochodem ciê¿arowym zosta³ ukarany mandatem karnym w wysokoœci 500 zl i dodatkowo otrzyma³ 10 punktów karnych.

W³ama³ siê do
samochodu po swoje
dokumenty

W niedzielê 18 lipca 2010 r. w
Wêgorzynie na ulicy Mickiewicza
kieruj¹ca samochodem marki Renault Laguna mieszkanka Wêgorzyna w trakcie manewru cofania nie
upewni³a siê co do mo¿liwoœci wyjazdu i uderzy³a w prawid³owo jad¹cy samochód marki Mitsubishi.
Po godzinie 19.00 na drodze
Worowo – Rusinowo dosz³o do kolejnej kolizji. Kieruj¹cy samochodem marki Opel nie zachowa³ bezpiecznej odleg³oœci podczas mijania z pojazdem marki Mercedes ,
który ci¹gn¹³ lawetê i uderzy³ w jego
bok.

Policjanci z £obza zatrzymali
m³odego mieszkañca £obza, który
w³ama³ siê do samochodu po rzekomo swoje dokumenty.
Do zdarzenia dosz³o w niedzielê
w nocy. Policjanci otrzymali zg³oszenie, ze na ulicy Kolejowej w
£obzie jest m³ody mê¿czyzna, który
wybi³ szybê w zaparkowanym tam
samochodzie. Policjanci natychmiast pojechali na miejsce zdarzenia. Faktycznie w samochodzie
marki Honda, w której by³a wybita
tylnia szyba a w œrodku siedzia³
m³ody mê¿czyzna. Marcin R. z
£obza skrad³ z auta dokumenty nale¿¹ce do w³aœciciela pojazdu. By³
pod znacznym wp³ywem alkoholu.
Zosta³ zatrzymany w policyjnej
izbie zatrzymañ. Po wytrzeŸwieniu
przyzna³ siê do w³amanie. Stwierdzi³, ¿e zostawi³ swoje dokumenty w
domu w³aœciciela pojazdu a, ¿e ten
nie otwiera³ drzwi do w³ama³ siê do
jego pojazdu zabieraj¹c jego dokumenty.

Kolejne kolizje
w powiecie

Kradzie¿ w poci¹gu
Mieszkaniec £obza zg³osi³, ze w
sobotê jad¹c w poci¹gu relacji
Szczecin – Bia³ystok zosta³ okradziony przez nieznan¹ osobê. Pan
ten przyzna³, ¿e zasn¹³ na chwilê.
Z³odziej wykorzysta³ to i skrad³ z
kieszeni kamizelki portfel z dokumentami, kartami bankomatowymi
oraz pieniêdzmi w kwocie 300 z³.
£upem z³odzieja pad³ tak¿e telefon
komórkowy marki sony Ericsson.
Policja apeluje o ostro¿noœæ
podczas podró¿y. Pilnujmy swoich
rzeczy, chwila nieuwagi i mo¿emy
staæ siê ofiar¹ przestêpstwa.
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Zdewastowa³ mieszkanie
i co dalej?

(£OBEZ) W zesz³ym numerze
tygodnika pisaliœmy o wy³¹czeniu
lokalu przy ulicy Przyrzecznej 10/4
w £obzie z bazy mieszkañ socjalnych. Obiecaliœmy, ¿e dowiemy siê
jakie konsekwencje czekaj¹ najemców za dewastacjê mienia gminy.
OdpowiedŸ otrzymaliœmy, choæ to
co us³yszeliœmy nie zadowala nas.
W uzasadnieniu decyzji radnych
o wy³¹czeniu ów lokalu z mieszkañ
socjalnych jednym z argumentów
by³o zniszczenie go przez by³ych
najemców. Podano równie¿ d³ug¹
listê rzeczy wymagaj¹cych remontu. Jak powiedzia³ burmistrz £obza
Ryszard Sola nieuczciwi lokatorzy
generalnie nie ponosz¹ odpowiedzialnoœci za swoje czyny. Jeœli natomiast zostanie stwierdzone niszczenie, wówczas sytuacja wygl¹da
inaczej. Dodatkowo osoby kwaterowane s¹ uprzedzane o tym, ¿e w
przypadku dewastowania lokalu
zostan¹ z niego usuniête. Jednak¿e
prawo jasno okreœla, ¿e taki cz³owiek nie mo¿e zostaæ eksmitowany
na bruk, ale musi mieæ zapewniony
lokal odpowiadaj¹cy wymogom lokalu socjalnego.
- Jeœli chodzi konkretnie o budynek na ul. Przyrzecznej to jest to w
uzasadnieniu cytowane. Jest to bardzo ma³y lokal o ³¹cznej powierzchni 26,16 mkw, bez toalety. Ponadto
ca³y budynek, nie tylko lokal jest w
z³ym stanie technicznym. Stwier-

dzono zawilgocenie œcian i zniszczenie pod³óg. Wygl¹da na to, ¿e
osoby mieszkaj¹ce tam niespecjalnie przyk³ada³y siê do utrzymania
go w stanie niepogorszonym.- powiedzia³ burmistrz.
Po przyjrzeniu siê sytuacji okaza³o siê, ¿e nie op³acalne jest robiæ
tam remontu. Przy tak ma³ej powierzchni nie by³oby mo¿liwoœci
wydzielenia toalety. Prawdopodobnie w³aœciciele mieszkañ s¹siaduj¹cych bêd¹ mogli staraæ siê o wykupienie tego lokalu. Wszystkie
mieszkania w tym budynku s¹ ma³e
wiêc takie posuniêcie na pewno poprawi byt którejœ z rodzin.
Mieszkania socjalne i komunalne podlegaj¹ kontroli. S¹ to kontrole wyrywkowe i niezapowiedziane,
w których udzia³ bierze zastêpca
burmistrza lub pracownik Wydzia³u
Mieszkaniowego. Jak powiedzia³
burmistrz sytuacje nieprawid³owej
eksploatacji mieszkañ gminnych s¹
zdarzeniami sporadycznymi.
Jako odpowiedzialni obywatele
powinniœmy czuæ siê w obowi¹zku
kontrolowania tego co siê wokó³ nas
dzieje. Ktoœ kiedyœ powiedzia³, ¿e
bezkarnoœæ rodzi bezczelnoœæ. Maj¹c obraz dzisiejszej Polski i nie
szanowania ofiarowanego nam dobra, ³atwo jest wyobraziæ sobie jak
piêknie mog³oby byæ gdybyœmy bardziej zwa¿ali na to co siê wokó³ nas
dzieje. Wystarczy odrobina inicjatywy.
GD

W ostatniej chwili, ale by³a zgoda
na zamkniêcie drogi krajowej
(WÊGORZYNO) Dotar³y do
nas g³osy mieszkañców Wêgorzyna,
¿e burmistrz Wêgorzyna nie mia³a
zgody na zamkniêcie drogi krajowej
nr 20, na odcinku znajduj¹cym siê
przed urzêdem miejskim. To w³aœnie w tym miejscu odbywa³y siê od
23 do 25 lipca Dni Wêgorzyna.
Chc¹c wyjaœniæ spekulacje na
ten temat, zapytaliœmy o tê sprawê w
szczeciñskim oddziale Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jak nam powiedzia³ jego

rzecznik Mateusz Grzeszczuk, do
Dyrekcji wp³yn¹³ wniosek urzêdu
miejskiego o – jak to siê fachowo
nazywa - wykorzystanie drogi w
sposób szczególny. Musi on byæ
zaopiniowany przez ró¿ne instytucje, m.in. Policjê. Dyrekcja wyst¹pi³a do urzêdu wêgorzyñskiego o
uzupe³nienie wymaganych dokumentów. Po ich dostarczeniu GDDKiA wyda³a decyzjê pozytywn¹ w
dniu 23 lipca, czyli w dniu rozpoczêcia Dni Wêgorzyna.
KAR
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Pomo¿e a nie zaszkodzi
Skarby medycyny ludowej – dobre rady Cecylii

Dagmara i Krzysztof

Gdy bol¹ stawy

Cecylia Pokomeda
Wraz z wiekiem pojawiaj¹ siê bóle
stawu kolanowego. Zarówno w prasie,
jak i w telewizji pojawiaj¹ siê informacje, ¿e na takie bóle nie ma ratunku,
albowiem nie odbuduje siê chrz¹stka
stawowa. Mo¿na jednak zapobiec cierpieniom, b¹dŸ im ul¿yæ.
Przyczyn¹ naszych k³opotów jest
chodzenie w butach na obcasach o ró¿nej wysokoœci. Niektóre osoby
twierdz¹, ¿e od wielu lat chodz¹ w tych
samych butach, ale przecie¿ zmieniaj¹
siê pory roku, na innej wysokoœci s¹
obcasy butów letnich, na innej zimo-

wych itd. a na innej domowe pantofle.
Nale¿y wiêc zwróciæ uwagê na to, aby
wszystkie buty by³y na dok³adne takiej
samej wysokoœci obcasów, najlepiej,
aby zawsze by³y na p³askim.
Bóle ust¹pi¹, jednak zale¿y to od
stopnia zaawansowania choroby, mo¿e
to potrwaæ nawet kilka miesiêcy.
Nale¿y te¿ uwa¿aæ podczas wsiadania do samochodu. Nie spieszmy siê,
tylko spokojnie najpierw usi¹dŸmy, a
potem podci¹gnijmy obie nogi równoczeœnie. Wówczas zapobiegniemy
zwichniêciu stawu biodrowego. Nie
warto s³uchaæ ponagleñ ze strony kierowcy, b¹dŸ wspó³pasa¿erów, bo nasze
zdrowie jest wa¿niejsze.
Przypominamy, ¿e obecnie jest najlepszy czas na zbiory i robienie kompresów z ¿ywokostu. Zbieramy liœcie i
³odygê, korzenie zostawiamy.
Obecnie te¿ zbiera siê kwiaty czarnego bzu, doskona³ego na trudny kaszel.
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