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Regulamin uchwalony, stawki za œmieci szokuj¹ce

Dlaczego w £obzie
tak drogo?
Z³ote Gody w Wêgorzynie

Prze¿yli w ma³¿eñstwie
50 - i wiêcej - lat

Wybory
uzupe³niaj¹ce

w Dobrej
CMYK
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Z DRUGIEJ STRONY
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Odszed³ Autorytet
M

Prof. Jerzy Przystawa

W

dniu 3 listopada 2012
roku zmar³ we Wroc³awiu
profesor Jerzy Przystawa, wybitny
polski patriota, naukowiec i dzia³acz polityczny, za³o¿yciel ogólnopolskiego Ruchu na rzecz Jednomandatowych Okrêgów Wyborczych , autor wielu ksi¹¿ek na tematy organizacji i naprawy ¿ycia
publicznego, dzia³acz i organizator „Solidarnoœci”, wiêzieñ polityczny PRL, demaskator afery
FOZZ-u, a tak¿e znakomity fizyk
teoretyczny, b. profesor Uniwersytetu Wroc³awskiego.
Jerzy Andrzej Przystawa, urodzi³ siê 29 kwietnia 1939 roku w
Czortkowie w woj. tarnopolskim,
by³ specjalist¹ w zakresie kwantowej teorii cia³a sta³ego i profesorem
fizyki teoretycznej Uniwersytetu
Wroc³awskiego. Wyk³ada³ i pracowa³ tak¿e w Cornell University oraz
w Stony Brook State University w
USA, w Uniwersytecie Paryskim w
Orsay, w Uniwersytecie Dundee w
Wielkiej Brytanii, w Uniwersytecie
w Zagrzebiu, Chalmers University
of Technology w Goeteborgu, International Centre for Theoretical Physics w Trieœcie, w Universytecie w
Palermo i w Zjednoczonym Instytucie Badañ J¹drowych w Dubnej pod
Moskw¹. Trzykrotnie, od roku
1982, odmawia³ zgody na nadanie
mu tytu³u naukowego profesora,
usi³uj¹c w tak dramatyczny sposób spowodowaæ szersz¹ dyskusjê
nad op³akanym stanem polskiej
nauki i po³o¿eniem nauczycieli.
Nie przyj¹³ te¿ nigdy przyznawanych mu odznaczeñ.
W roku 1980 zaanga¿owa³ siê w
dzia³alnoœæ w NSZZ Solidarnoœæ.
Po og³oszeniu stanu wojennego organizowa³ strajk na Uniwersytecie
Wroc³awskim oraz pierwszy podziemny Regionalny Komitet Strajkowy Solidarnoœci Dolnego Œl¹ska.
Aresztowany w roku 1982, by³ nastêpnie internowany w wiêzieniu w
Nysie. Po wyjœciu z wiêzienia za³o¿y³ i kierowa³ podziemnym wydawnictwem „Oficyna Niepokornych”.
Opublikowa³ od tego czasu oko³o
tysi¹ca artyku³ów g³ównie na tematy zwi¹zane z mutacjami obecnej
ordynacji wyborczej w Polsce, której fundamentalne wady uwa¿a³ za
praprzyczynê s³aboœci ustrojowej
Pañstwa.

iesi¹c temu dotar³a do mnie
wiadomoœæ o œmierci prof.
Jerzego Przystawy. Nasi czytelnicy
znaj¹ go, bo wielokrotnie publikowaliœmy jego artyku³y, którymi dzieli³
siê z ludŸmi, rozsy³aj¹c je internetem.
Ma³o jest w kraju autorytetów tej
miary, co zmar³y profesor, naukowiec, publicysta, spo³ecznik. To on,
jako jeden z pierwszych, opisa³ istotê
afery FOZZ, rozsadnika nomenklaturowych spó³ek i prawzorca grabie¿y
pañstwowych finansów. Drug¹ idee
fixe sta³y siê dla niego Jednomandatowe Okrêgi Wyborcze (JOW), w których upatrywa³ panaceum na polskie
partyjniactwo i sposób na danie szansy obywatelom w wyborach. Poœwiêci³ JOW-om kawa³ ¿ycia, ale dziêki
ogromnej pracy zasia³ ziarno, zostawiaj¹c setki tysiêcy zaprzysiêg³ych

zwolenników tego systemu wyborczego, o którym na pocz¹tku, jako
ludzie wychowani w PRL, po prostu
niewiele wiedzieliœmy. Pokaza³, jak
inna mo¿e byæ demokracja i gdzie s¹
jej korzenie. Stanowi¹ je obywatele.
Ale przede wszystkim by³ przyk³adem cz³owieka, który dawa³ wiarê
innym w to, ¿e jednostka mo¿e zmieniaæ œwiat, ¿e nie jest tak, ¿e jednostka jest niczym. Tak przecie¿ nam
wszystkim tej wiary brakuje, st¹d tak
niska frekwencja wyborcza, st¹d taki
marazm spo³eczny. Mia³ przed sob¹
chyba wszystkie bariery spo³eczne i
polityczne, jakie stworzono do wykluczania obywateli z ¿ycia spo³ecznego. Nie zapraszano go do mediów,
chocia¿ wiedz¹ górowa³ nad tuzinem
„dy¿urnych” publicystów. Jednak nie
zra¿a³ siê. Gdy dzisiaj rady gmin w

W 1989 roku, nie godz¹c siê z
polityk¹ Okr¹g³ego Sto³u i chc¹c
doprowadziæ do odbudowy Zwi¹zku Solidarnoœæ, przyst¹pi³ do tzw.
Porozumienia Szczeciñskiego na
rzecz demokratycznych wyborów w
NSZZ Solidarnoœæ. Zosta³ wybrany
na cz³onka Sekretariatu Krajowego
tego Porozumienia. Po II ZjeŸdzie
Solidarnoœci wyst¹pi³ oficjalnie ze
Zwi¹zku. W latach od 1990 do 1998
roku by³ radnym Rady Miejskiej
Wroc³awia, ale widz¹c nieskutecznoœæ dzia³ania, nie zgodzi³ siê na
kandydowanie po raz trzeci.

radiowe i czasopisma w USA, Kanadzie, a nawet w Australii. Prowadzi³
sta³¹ i szerok¹ dzia³alnoœæ odczytow¹ i informacyjn¹, szczególnie
dla m³odzie¿y.

W czerwcu 1991, razem z prof.
Miros³awem Dakowskim z Warszawy, wyst¹pi³ do Prokuratora Generalnego z powiadomieniem o tzw.
aferze FOZZ, w oparciu o materia³y
uzyskane od inspektora NIK, Micha³a Falzmanna. Po œmierci Falzmanna, wraz z M. Dakowskim,
opublikowa³ ksi¹¿kê „Via bank i
FOZZ”, w której przedstawiono
mechanizmy rabunku finansów
publicznych. Przez kilkanaœcie
lat by³ nêkany nieskutecznymi
lecz dotkliwymi procesami s¹dowymi wytoczonymi przez osoby
zamieszane w aferê FOZZ, nawet
jeœli chodzi³o o aferzystów finansowych, którzy uciekli za granicê.
W 1992 roku zainicjowa³ Ruch
Obywatelski na Rzecz Jednomandatowych Okrêgów Wyborczych
(JOW) i opublikowa³ kilkanaœcie
ksi¹¿ek i broszur na ten temat. Organizowa³ liczne konferencje, demonstracje i „Marsze JOW na Warszawê”, by³ autorem niezliczonych audycji radiowych i artyku³ów prasowych w otwartych mediach. Materia³y te by³y zamieszczane tak¿e za
granic¹ przez polskojêzyczne stacje

Mia³ przekonywuj¹c¹ wizjê naprawy podstaw ustroju Rzeczypospolitej i s³u¿bie Rzeczypospolitej
poœwiêci³ ca³e swoje ¿ycie. Zapisa³
siê w historii Polski wieloletni¹ i
zdeterminowan¹ dzia³alnoœci¹
maj¹c¹ na celu uzdrowienie
ustroju Polski przez adaptacjê
najbardziej skutecznej ordynacji
wyborczej, jak¹ w wysokorozwiniêtych krajach Zachodu okaza³y
siê jednomandatowe okrêgi wyborcze i zwi¹zane z nimi zasady
ordynacji wiêkszoœciowej. Przez
wszystkie lata dzia³alnoœci dzia³a³
mimo wymuszonej ciszy w mediach
zarówno w stosunku do postulatu
JOW, jak i szczegó³ów afery FOZZ.
Pozostawi³ zrozumienie i poparcie dla wypróbowanej koncepcji
JOW wœród setek tysiêcy polskich
wyborców.
Jerzy Przystawa by³ wzorem
postaw obywatelskich dla wszystkich Polek i Polaków. By³ bowiem
wielkim patriot¹ i rzecznikiem nas
wszystkich. Dobrze i owocnie wpisa³ siê do powik³anej i bolesnej
historii naszego narodu, a pamiêæ
o Nim i Jego s³owa pomog¹ nam
zachowaæ rozwagê, nadziejê i m¹droœæ w XXI wieku. Polska przestrzeñ patriotyczna i naukowa straci³a wybitnego uczestnika i nieustraszonego mentora. Pamiêæ o
¿yciu i owocnej dzia³alnoœci publicznej prof. Jerzego Przystawy
nigdy nie zaginie.
Krzysztof Cena

ca³ym kraju podejmuj¹ uchwa³y o
jednomandatowych okrêgach wyborczych, to jest w tym na pewno jego
wielka zas³uga. Nie zna³em pana profesora, ale z jego tekstów przebija³a
m¹droœæ, dobrotliwoœæ, pasja, a zarazem wielka odwaga i upór oraz bezkompromisowoœæ w d¹¿eniu do
prawdy, poparte wielk¹ wiedz¹. Splata³y siê w nim najlepsze cechy polskiego inteligenta. Jak ju¿ nie mo¿esz
nic zrobiæ, to przynajmniej daj przyk³ad. On dawa³. Pracowa³ do koñca.
Zmar³ na s³u¿bie ojczyŸnie. Oby Bóg
mu to wynagrodzi³.
Kazimierz Rynkiewicz
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Kradli w ³obeskich Areszt dla 46-latki
marketach
46 letnia mieszkanka
powiatu ³obeskiego za
znêcanie siê psychiczne
i fizyczne nad matk¹
trafi³a do aresztu.
Za czyn ten grozi jej
kara do 5 lat
pozbawienia wolnoœci.

W sobotê policjanci podczas
jednej z interwencji domowych zatrzymali do wytrzeŸwienia 46-letni¹ kobietê, która bêd¹c pod wp³ywem alkoholu, wszczê³a awanturê.

(£OBEZ) Dwaj
mieszkañcy Koszalina
zostali zatrzymani
i us³yszeli zarzuty
kradzie¿y alkoholu oraz
artyku³ów spo¿ywczych
w ³obeskich marketach.
27 listopada w godzinach popo³udniowych ³obescy policjanci zatrzymali dwóch mê¿czyzn - mieszkañców Koszalina, którzy dokonywali kradzie¿y w marketach na terenie £obza.
26 i 29 letni mê¿czyŸni przyjechali na „goœcinne wystêpy” i odwiedzali supermarkety znajduj¹ce
siê na terenie miasta. Mê¿czyŸni,

wykorzystuj¹c nieuwagê pracowników sklepu, kradli m.in. drogie alkohol, s³odycze, pasty do zêbów
oraz gumy do ¿ucia. Skradzione artyku³y warte by³y ponad 550 z³.
Mieszkañcy Koszalina zd¹¿yli „odwiedziæ” dwa markety, w których
dokonali kradzie¿y, a nastêpnie udali siê do kolejnego, gdzie zostali zatrzymani.
W pojeŸdzie, którym siê poruszali, znajdowa³y siê wczeœniej
skradzione przedmioty. Obaj mê¿czyŸni pe³ni nadziei, ¿e zostan¹ ukarani mandatem karnym us³yszeli
zarzut kradzie¿y. Do zarzutu przyznali siê. Po czynnoœciach zostali
zwolnieni.
Za czyn ten grozi im kara do 5 lat
pozbawienia wolnoœci.
(kp)

IMPREZY
okolicznoœciowe
Pensjonat - Stadnina Red Lion Farm

Redliny 7, gm. Œwierzno
Tel. 600 851 113
www.redlionfarm.pl
www.redlionfarm.com
e-mail: redlionfarm@wp.pl

Zatrzymana by³a znana funkcjonariuszom z wczeœniejszych interwencji domowych oraz z faktu znêcania siê nad strasz¹, schorowan¹
matk¹ oraz siostrzenic¹, gdy¿ w
prowadzeniu by³o ju¿ postêpowanie przygotowawcze w tej sprawie.
Mieszkanka powiatu ³obeskiego w

czterech œcianach odgrywa³a sceny
polegaj¹ce na gro¿eniu, wyganianiu
z domu, a tak¿e rzucaniu ró¿nymi
przedmiotami w domowniczki.
Zgromadzony przez policjantów
materia³ dowodowy pozwoli³ na
przedstawienie 46 letniej kobiecie
zarzutu psychicznego i fizycznego
znêcania siê nad matk¹.
Wczoraj ³obeski s¹d zastosowa³
wobec podejrzanej œrodek zapobiegawczy w postaci tymczasowego
aresztowania. Najbli¿sze 3 miesi¹ce
kobieta spêdzi w areszcie, oczekuj¹c na rozprawê.
(kp)

Sprawca rozboju
poszukiwany
Policja zwracam siê z proœb¹ o
pomoc w ustaleniu sprawcy rozboju, do jakiego dosz³o w dniu 21 paŸdziernika 2012 r. oko³o godz. 22.45
w Resku, przy ul. Wojska Polskiego. Do sklepu „Tanie Fajne” wszed³
zamaskowany mê¿czyzna, który

gro¿¹c ekspedientce przy u¿yciu
no¿a za¿¹da³ wydania gotówki.
Osoby, które posiadaj¹ jak¹kolwiek wiedzê na temat zaistnia³ego
zdarzenia proszone s¹ o kontakt z
Komend¹ Powiatow¹ Policji w
£obzie, tel. 112, 997, 91 561 55 11.
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Spór miêdzy gminami

Ministerstwo
zdecyduje, kto
ma dowoziæ dzieci
(DOBRA-WÊGORZYNO).
Pomiêdzy tymi gminami
toczy siê spór o to,
kto powinien p³aciæ za
dowóz dzieci. Dzieci s¹
z gminy Wêgorzyno,
ucz¹ siê natomiast
w gminie Dobra. Sprawa
trafi³a do ministerstwa.
13 i 21 listopada odbywa³y siê
zebrania z rodzicami dzieci z miejscowoœci Mieszewo i Zwierzynek,
le¿¹cych w gminie Wêgorzyno, a
które uczêszczaj¹ do szko³y w Dobrej, w sprawie ustalenia zasad pokrycia kosztów dowozu dzieci do
szkó³ doberskich.
Gmina Wêgorzyno stoi na stanowisku, ¿e nie jest zobowi¹zana pokrywaæ kosztów dowozu dzieci.
Swoj¹ decyzjê podpiera interpretacj¹ Regionalnej Izby Obrachunkowej, któr¹ gmina otrzyma³a na
piœmie.
- Z dyskusji pani burmistrz Dobrej wynika, ¿e i oni mieli informacjê z RIO, ale ustn¹, ¿e równie¿ i oni
nie powinni tego finansowaæ. W takiej sytuacji, gdy jedna instytucja
dawa³a odmienne interpretacje,
gmina Dobra zwróci³a siê do ministerstwa o jednoznaczne stanowisko w tym temacie. Do dnia zebrañ
odpowiedzi z Ministerstwa nie
otrzymaliœmy. Gmina Dobra równie¿ nie. Ustaliliœmy, ¿e dowozy

bêd¹ odbywaæ siê tak jak do tej pory,
do czasu otrzymania interpretacji z
ministerstwa. Post¹pimy zgodnie z
interpretacj¹, jeœli ministerstwo podeprze przepisami, ¿e gmina Wêgorzyno ma p³aciæ za dowóz. Jeœli nie,
to gmina Dobra bêdzie do koñca
roku szkolnego dowoziæ naszych
uczniów na swój koszt. PóŸniej zastanowi siê, czy od wrzeœnia nadal
bêd¹ chcieli mieæ w swoim obwodzie, dotycz¹cym szkó³, te dwie
miejscowoœci. Przedstawi³am informacje rodzicom, ¿e podtrzymujê
swoje stanowisko, swoj¹ ofertê,
wrêcz zaproszenie, ¿eby dzieci by³y
zapisywane do naszych, gminnych
szkó³, poniewa¿ mamy dobrze doposa¿on¹ bazê i wyniki w nauce s¹
bardzo zadowalaj¹ce. Rodzice
chcieliby, aby ich dzieci nadal doje¿d¿a³y do Dobrej ze wzglêdu na
odleg³oœci. Do Dobrej maj¹ 6 km z
Mieszewa, a do Wêgorzyna 16-17
kilometrów – powiedzia³a burmistrz Wêgorzyna Monika KuŸmiñska.
Byæ mo¿e skoñczy siê na tym, ¿e
je¿eli rodzice bêd¹ chcieli, aby ich
dzieci uczy³y siê w gminie Dobra, to
bêd¹ musieli dowoziæ dzieci do
szko³y na w³asny koszt.
Bêd¹ mogli równie¿ zdecydowaæ, aby dzieci uczy³y siê w gminie
Wêgorzyno. Wówczas Rada Miejska w Wêgorzynie podejmie uchwa³y o przyjêcie do obwodów szkó³
miejscowoœci: Mieszewo i Zwierzynek i wówczas dzieci bêd¹ dowo¿one.
MM

Na taki œnieg drogówka
nie wyje¿d¿a
(POWIAT). W poniedzia³ek
lekko przyprószy³o œniegiem, nie
oznacza to jednak, ¿e s³u¿by drogowe rozpoczn¹ „akcjê zima”.
Pierwszy œnieg w tym roku sprawi³, ¿e rano w niektórych miejscach
zrobi³a siê szklanka na chodnikach
i drogach. Nie oby³o siê bez groŸnych upadków i niebezpiecznych
sytuacji na drogach. Jednak przy tak
niewielkiej iloœci œniegu oraz braku
mrozu s³u¿by drogowe nie podej-

muj¹ akcji odœnie¿ania i posypywania dróg. Drogowcy t³umacz¹, ¿e to
zwyk³e utrudnienie w ruchu, podczas którego u¿ytkownicy dróg powinni zachowaæ wzmo¿on¹ ostro¿noœæ.
Jak zapowiada dyrektor Zarz¹du
Dróg Powiatowych w £obzie Wies³aw Bernacki, akcja zima rozpocznie siê wówczas, gdy pokrywa œnie¿na bêdzie wynosi³a przynajmniej
oko³o 5 cm, a temperatura oko³o – 2,
- 3 stopni C.
MM
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Podzielili i utworzyli
so³ectwa na nowo

(RESKO). Podczas sesji radni Rady Miejskiej w Resku podjêli uchwa³y w sprawie zniesienia
dotychczasowego podzia³u gminy na jednostki pomocnicze i
utworzenia nowych jednostek
pomocniczych oraz nadania im
statutów.
Na terenie gmin Resko jest obecnie 13 so³ectw: Gardzin, Iglice, Komorowo, Lubieñ Dolny, £abuñ
Wielki, £agiewniki, £osoœnica,

£ugowina, Policko, Prusim, Przemys³aw, Siwkowice, Starogard.
Ka¿de z so³ectw otrzyma³o statuty, które okreœlaj¹ organizacjê i
zakres dzia³ania so³ectw.
Tym samym zosta³a uchylona
Uchwa³a nr 8/30/07 z 4 grudnia
2007, jak¹ powo³ano 11 so³ectw.
Nowe so³ectwa to Komorowo i
£agiewniki.
Uchwa³ê podjêto jednog³oœnie.
MM

Wêgorzyno, dnia 04.12.2012 r.

OG£OSZENIE
o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu dzia³ki o nr ewid. 72/4 po³o¿onej
w obrêbie Stare Wêgorzynko oraz jej
otoczenia w gminie Wêgorzyno
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r.
poz. 647) i art. 39 ust. 1 ustawy o udostêpnianiu informacji o
œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie
œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (Dz. U.
z 2008 r, Nr 199, poz. 1277 z póŸniejszymi zmianami) w zwi¹zku
z podjêciem dalszych prac nad projektem planu zawiadamiam
powtórnie o podjêciu przez Radê Miejsk¹ w Wêgorzynie uchwa³y
Nr XXVII/270/09 z dnia 29 stycznia 2009 r. o przyst¹pieniu
do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu dzia³ki o nr ewid. 72/4 po³o¿onej w
obrêbie Stare Wêgorzynko oraz jej otoczenia w gminie Wêgorzyno.
Zainteresowani mog¹ sk³adaæ wnioski do wy¿ej wymienionego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Wnioski nale¿y sk³adaæ na piœmie w Urzêdzie Miejskim w
Wêgorzynie, ul. Rynek 1, 73-155 Wêgorzyno, w terminie do dnia
27.12.2012 r.
Wniosek powinien zawieraæ nazwisko, imiê, nazwê i adres
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomoœci,
której dotyczy.
Burmistrz Wêgorzyna Monika KuŸmiñska

Str
Str.. 5

Z ¯YCIA POWIATU

tygodnik ³obeski 4.12.2012 r.

Lech Urbañski wiceprzewodnicz¹cym rady

Zmiany w radzie

Podatek rolny
uchwalony
(WÊGORZYNO).
Radni
miejscy obni¿yli podstawê ustalenia podatku rolnego na 55 z³ na q
¿yta. Pytañ uwag ani wniosków do
uchwa³y nie by³o.
Wzrost podatku rolnego na rok
przysz³y, w porównaniu do obecnego, wynosi 10 proc.
Podstawa obliczenia podatku
rolnego na rok 2013 zosta³a uchwalona na 55 z³ za 1 q ¿yta. Oznacza to,
¿e za 1 ha przeliczeniowy rolnik bêdzie musia³ zap³aciæ 137,50 z³.

(£OBEZ). Radni w £obzie
maj¹ nowego wiceprzewodnicz¹cego Rady Miejskiej. Zosta³ nim
Lech Urbañski. Dotychczasowy
wiceprzewodnicz¹cy Piotr Æwik³a, w zwi¹zku z wyjazdem zrzek³
siê tej funkcji.
Podczas tajnego g³osowania
oddano jeden g³os niewa¿ny. Na 11
wa¿nych g³osów osiem by³o za kandydatur¹ Lecha Urbañskiego, trzy przeciw.
- Wszystkim serdecznie dziêkujê, zarówno tym, którzy g³osowali
za, jak i przeciw mojej kandydaturze. Myœlê, ¿e ka¿dy mia³ swoje argumenty. Nigdy nie by³em ³asy na
stanowiska i nie jestem. Z wyboru
radnych zgodzi³em siê na to stanowisko i myœlê, ¿e podo³am temu
obowi¹zkowi – powiedzia³ po wyborze nowy wiceprzewodnicz¹cy.
Jednak to nie koniec wyborów w
Radzie Miejskiej w £obzie, bowiem
w zwi¹zku z wyborem Lecha Urbañskiego na wiceprzewodnicz¹cego,
konieczne by³y równie¿ zmiany w
Komisji Rewizyjnej, do której radny nale¿a³. Tym samym w sk³adzie
komisji nast¹pi³y ponownie zmiany.

Kandydaturê radnej Wies³awy
Romejko zg³osi³ przewodnicz¹cy
Komisji Henryk Stankiewicz.
- Wies³awa Romejko ma wiedzê
na temat funkcjonowania urzêdu,
posiada wiedzê na temat obiegu
dokumentów, a tak¿e ¿ycia. Chcia³bym, aby Wies³awa Romejko by³a w
mojej komisji, chocia¿ w niektórych
kwestiach nie zgadzamy siê. Chcia³bym, abyœmy wspólnie prowadzili
dzia³ania – powiedzia³ H. Stankiewicz.
Radna W. Romejko nie ukrywa³a zaskoczenia, podobnie jak osoby
zgromadzone na sali, albowiem
akurat ci radni niejednokrotnie toczyli ze sob¹ dyskusje, maj¹c odmienne zdania na dane zagadnienia.
- Jest to dla mnie najwiêkszym
szokiem, ¿e pan Henryk zg³asza
moj¹ kandydaturê, poniewa¿ spieramy siê wielokrotnie w wielu tematach. Jest mi tym bardziej niezmiernie mi³o, ¿e akurat zaufa³ mi, wiedz¹c, ¿e mimo odrêbnego zdania
bêdê dobrym kandydatem – powiedzia³a Wies³awa Romejko.
Za kandydatur¹ radnej na cz³onka Komisji Rewizyjnej wszyscy
radni g³osowali jednomyœlnie. MM

Wybory uzupe³niaj¹ce
w Dobrej
(DOBRA) W Dobrej, 20 stycznia 2013 roku, odbêd¹ siê wybory
uzupe³niaj¹ce do Rady Miejskiej.
To wynik wygaszenia mandatu
radnej Jolanty Siekiery.
Rada Miejska w Dobrej,
uchwa³¹ z dnia 27 wrzeœnia 2012 r.
stwierdzi³a wygaœniêcie mandatu
radnej Jolanty Siekiery, w okrêgu Nr
1 w Dobrej. W zwi¹zku z tym wojewoda zarz¹dzi³ wybory uzupe³niaj¹ce w tym okrêgu. Wyznaczy³ je na
20 stycznia 2013 roku.

1 grudnia 2012 r. min¹³ termin
zawiadomienia Komisarza Wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego. Do wczoraj mo¿na by³o
zg³aszaæ Komisarzowi kandydatów
na cz³onków Gminnej Komisji Wyborczej. Do tej komisji, do 21 grudnia (do godz. 24.00), mo¿na zg³aszaæ listy kandydatów na radnych.
Tak¿e do tego dnia nale¿y zg³osiæ
kandydatów na cz³onków obwodowych komisji wyborczych. G³osowanie odbêdzie siê 20 stycznia 2013
r. w godz. 8. - 22.
(r)

Obowi¹zuj¹ca stawka podstawy
do obliczenia podatku rolnego w
tym roku wynosi 50 z³, czyli za 1 ha
przeliczeniowy - 125 z³.
MM

Œwietlica dzia³a
(GARDNO). W tej miejscowoœci zosta³a otwarta œwietlica wiejska. Mimo braku funduszy na zatrudnienie œwietliczanki, miejsce
spotkañ mieszkañców jest otwarte. Wszystko za spraw¹ wolontariatu.
W zwi¹zku z tym, ¿e obecnie w
œwietlicy w Gardnie nie ma zatrudnionej œwietliczanki jedna z miesz-

kanek podpisa³a umowê o pracê w
ramach wolontariatu. Dziêki temu
mieszkañcy Gardna mog¹ korzystaæ
z miejsca spotkañ i robi¹ to chêtnie
ju¿ od otwarcia œwietlicy.
Przyjazny gest spotka³ mieszkañców równie¿ ze strony lokalnej
firmy, która wyposa¿y³a œwietlicê w
stoliki i krzese³ka, szafki oraz wiele
innych rzeczy.
MM

Ju¿ po raz szósty...

Zapraszaj¹ wykonawców
na Powiatowy Festiwal
Kolêd i Pastora³ek
(WÊGORZYNO) Jest ju¿ zaproszenie wystosowane przez organizatorów, do udzia³u w VI Powiatowym Festiwalu Kolêd i Pastora³ek, jaki odbêdzie siê 11
stycznia 2013 roku w Wêgorzynie.
Coroczny festiwal organizuj¹
wspólnie Gimnazjum im. Or³a Bia³ego i Parafia pw. Wniebowziêcia
Najœwiêtszej Marii Panny w Wêgorzynie. Najbli¿szy odbêdzie siê 11
stycznia, o godz. 14.
Celem festiwalu jest kultywowanie polskiej tradycji œpiewania
kolêd i pastora³ek w okresie Bo¿ego
Narodzenia, pobudzenia zainteresowania œpiewem i tradycj¹ wœród
dzieci i m³odzie¿y, stworzenie okazji do skonfrontowania umiejêtnoœci wokalnych uczniów uzdolnionych muzycznie z ró¿nych placówek powiatu ³obeskiego.
Ka¿da szko³a, parafia, dom kul-

tury, biblioteka, dom dziecka lub
inna instytucja kultury z powiatu
³obeskiego mo¿e zg³osiæ jednego
uczestnika w ka¿dej z piêciu kategorii: przedszkola i zerówki; klasy IIII; klasy IV-VI; gimnazja; szko³y
ponadgimnazjalne i doroœli. Zg³oszenia przyjmuje Gimnazjum im.
Or³a Bia³ego w Wêgorzynie, ul.
Koœciuszki 29, do 7 stycznia 2013
roku.
KAR

Usuniêto 60
ton azbestu
(WÊGORZYNO). Burmistrz
Wêgorzyna podpisa³a umowy na
usuniêcie i utylizacje azbestu z 37
budynków z terenu gminy Wêgorzyno.
Azbest zdjêto w iloœci ponad 60
ton o wartoœci prawie 48 tys. z³. MM
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Przedsiêbiorstwo Komunikacji Œamochodowej w Œwidwinie Sp. z o.o.

og³asza pisemny przetarg nieograniczony ofertowy
na zbycie prawa u¿ytkowania wieczystego nieruchomoœci
gruntowej zabudowanej po³o¿onej
w miejscowoœci Œwidwin przy pl. Lotników 6.
Nieruchomoœæ zabudowana obiektem: Dworzec PKS.
Cena wywo³awcza nieruchomoœci wynosi 211140,00 z³.

Szczegó³y na stronie internetowej
www.pks.swidwin.biuletyn.net

CMYK

tygodnik ³obeski 4.12.2012 r.
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POWIAT £OBESKI

Brak zró¿nicowania podatkowego powoduje pog³êbienie ró¿nic spo³ecznych

Mo¿na i trzeba zró¿nicowaæ podatek
za szopki i komórki
(POWIAT £OBESKI) W
poprzednim wydaniu
tygodnika, w artykule
„Dlaczego za szopki
i komórki p³acimy jak
za pa³ace” pokaza³em,
na podstawie gminy
Gryfice, ¿e mo¿na
ró¿nicowaæ stawkê
podatku od
nieruchomoœci,
dotycz¹c¹ budynków
pozosta³ych. Chodzi
tu o podatek, który
obejmuje równie¿ szopki
i komórki, za które
mieszkañcy powiatu
p³ac¹ jak za pa³ace.
A nie powinni.
Ten podatek drastycznie zuba¿a
finansowo ludnoœæ powiatu, tym
bardziej po operacji, jak¹ wykona³
Powiat £obeski, przy okazji aktualizacji nieruchomoœci, jakiej dokona³
w 2012 roku. Nagle okaza³o siê, ¿e
ludzie, którzy do tej pory p³acili za
grunty pod szopkami i komórkami
podatek rolny, teraz p³ac¹ podatek
od nieruchomoœci, jak za tereny
budowlane, tak jakby cokolwiek
mogli na nich budowaæ.
Gruby schudnie, chudy umrze
Pisa³em, ¿e mo¿na wysokoœæ
podatku za szopki i komórki porównaæ do podatku za pa³ace, taka jest
jego wysokoœæ. Przypomnê, ¿e
stawka podatku za mieszkanie wynosi maksymalnie w tym roku 0,70
z³ za mkw. powierzchni, zaœ stawka
za budynki pozosta³e jest 1000 (tysi¹c) procent wy¿sza i wynosi 7,36
z³ (w roku 2013 odpowiednio - 0,73
z³ i 7,66 z³ z 1 mkw. powierzchni).
Taka wysokoœæ podatku od budynków pozosta³ych oraz przekwalifikowanie gruntów pod nimi z rolnych
na budowlane, najbardziej dotyka
ludnoœæ na terenach popegeerowskich, którzy szopki i komórki dostali w spadku po zlikwidowanych
PGR-ach. Ludzie ci najczêœciej nie
maj¹ pracy, s¹ podopiecznymi opieki spo³ecznej lub ¿yj¹ z niskich rent.
To powoduje, ¿e przestaj¹ p³aciæ w
ogóle. Gminy wydaj¹ dodatkowe
pieni¹dze na œci¹galnoœæ podatków

(s¹dy i komornicy), ale w bardzo
wielu przypadkach nie ma z czego
œci¹gaæ d³ugu, ludzie wpadaj¹ w
spiralê zad³u¿eniow¹, wykañczaj¹
siê psychicznie, czêsto w nastêpstwie takich sytuacji odcinane s¹ im
pr¹d i woda i wypadaj¹ na zupe³ny
margines ¿ycia spo³ecznego. S¹ te¿
granice „zaciskania pasa”, w myœl
zasady, ¿e jak gruby zaciska, to
schudnie, a jak chudy zaciœnie, to
umrze.
Najdro¿szy powiat
Rozumiem te¿ w³odarzy gmin,
dla których ten podatek jest dochodem i mo¿liwoœci¹ rozwoju gminy,
ale – moim zdaniem – jego wysokoœæ, w opisanych tu obszarach, nie
jest sprawiedliwa. Przez kilka ostatnich dni przygotowywa³em wydania naszych gazet w powiatach gryfickim, drawskim i œwidwiñskim.
Równie¿ w nich poruszy³em ten temat, przy okazji zapoznaj¹c siê z
rozwi¹zaniami przyjêtymi w gminach w tamtych powiatach. Okazuje
siê, ¿e gminy w powiecie ³obeskim,
nie wiedzieæ czemu, s¹ najdro¿sze
pod wzglêdem kosztów ¿ycia, ponoszonych przez mieszkañców, w
sferze podatkowej.
Przyk³ady, ¿e mo¿na
Wiêkszoœæ gmin nie stosuje
zró¿nicowania podatkowego, próbuj¹c manewrowaæ stawkami (Gmina Œwidwin i Chociwel po 4,80 z³
oraz Wierzchowo – 4,83 z³), ale kilka z nich przyjê³o rozwi¹zania ró¿nicuj¹ce podatek od budynków pozosta³ych. Ju¿ wczeœniej pisa³em o
Gryficach, w których przyjêto na ten
rok inn¹ stawkê dla miasta - 6,77 z³,
a inn¹ dla wsi – 4,21 z³ (przy tegorocznej maksymalnej stawce ministerialnej – 7,36 z³ i przysz³orocznej
– 7,66 z³). W gminach Karnice i
Trzebiatów (powiat gryficki)
zmniejszono obci¹¿enie za „budynki zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ rolnicz¹, a nie wchodz¹ce w sk³ad gospodarstwa rolnego”. W Karnicach
wygl¹da to tak: 5,50 i 2,75 z³, w
Trzebiatowie – 6,50 i 4,00 z³. W
Czaplinku (pow. drawski) przyjêto
stawkê – 6,34 z³ oraz 3,85 z³ „od
ka¿dego nastêpnego metra kwadratowego powy¿ej 25 mkw. pozosta³ych budynków lub ich czêœci osób
fizycznych: inwentarskich, stodó³,
sk³adów opa³u, gara¿y i altanek
ogrodowych”. W gminie Po³czynZdrój (pow. œwidwiñski) przyjêto

stawkê podatku za budynki pozosta³e (w tym gara¿e) w wysokoœci - 6,91
z³ oraz 3,45 z³ za „zajête przez osoby fizyczne na pomieszczenia gospodarcze – komórki na przechowywanie opa³u lub wykorzystywane do
chowu drobnego inwentarza na w³asne potrzeby”. Jak widaæ, ta stawka
jest nawet poni¿ej po³owy podatku
ministerialnego, a wiêc mo¿na i tak.

Gdy porównamy to do stawek
„naszych” gmin (Resko – 6,62 z³,
Wêgorzyno – 6,28 z³, Dobra – 5,80
z³, £obez – 5,38 z³, Radowo Ma³e –
4,22 z³) widaæ, ¿e w gminach, w
których zró¿nicowano podatek od
budynków pozosta³ych, ktoœ po prostu rozumie sytuacjê mieszkañców
wsi i myœli nad tym, co robi.
Kazimierz Rynkiewicz

Nowy podzia³ gminy na okrêgi wyborcze

Jeden radny
na dwa so³ectwa
(RADOWO MA£E) Radni we
wszystkich gminach zostali zobowi¹zani ustaw¹ do przyjêcia
okrêgów jednomandatowych.
Tak¹ uchwa³ê radni Rady Gminy
w Radowie Ma³ym podjêli na sesji
19 wrzeœnia 2012 r. Po tej zmianie,
oprócz samego Radowa Ma³ego,
jeden radny bêdzie przedstawicielem dwóch so³ectwa.
Poni¿ej 15 okrêgów wyborczych. Z ka¿dego bêdzie wybierany
1 radny.
1. Czêœæ so³ectwa Radowo Ma³e
obejmuj¹ca wieœ Radowo Ma³e,
Kolonia Radowo Ma³e, Borkowo
Ma³e.
2. Czêœæ so³ectwa Radowo Ma³e
obejmuj¹ca bloki od nr 61 do Nr 66
i So³ectwo Czachowo.

3. Czêœæ so³ectwa Radowo Ma³e
obejmuj¹ca bloki od Nr 70 do Nr 76.
4. Czêœæ so³ectwa Radowo Ma³e
obejmuj¹ca bloki od Nr 77 do Nr 86.
5. Czêœæ so³ectwa Radowo Ma³e
obejmuj¹ca bloki od Nr 87 do Nr 91.
6. So³ectwa Rogowo i Dobrkowo.
7. So³ectwa Sienno Dolne i ¯elmowo.
8. So³ectwa Dargomyœl i Orle.
9. So³ectwa Troszczyno i Gostomin.
10. So³ectwa Maliniec i Mo³dawin.
11. So³ectwo Radowo Wielkie.
12. So³ectwo Siedlice.
13. So³ectwo Rekowo
14. So³ectwa Borkowo Wielkie i
Pogorzelica.
15. So³ectwa Karnice i Strzmiele.
KAR

List do redakcji
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G³os mieszkañca Dalna w sprawie
œmieci

W swej naiwnoœci z du¿¹
nadziej¹ oczekiwa³am na
wchodz¹ce w ¿ycie, z dniem
1 lipca 2013 r., zmienione
przepisy dotycz¹ce gospodarki odpadami komunalnymi, które nak³adaj¹ na gminy obowi¹zek zajêcia siê
œmieciami. Z informacji telewizyjnych otrzymywa³am przekaz, ¿e
zap³acê op³atê œmieciow¹ i prowadz¹c w³aœciw¹ gospodarkê odpadami, bêdê mia³a spokój ze œmieciami,
gdy¿ ca³¹ reszt¹ zajmie siê gmina.
Ale ¿ycie pokaza³o, ¿e by³am niestety bardzo naiwna.
Na chwilê obecn¹ we wsi Dalno,
w budynkach zarz¹dzanych przez
spó³dzielniê, œmieci stanowi¹ powa¿ny problem. Z powodu trudnoœci p³atniczych œmieci spó³dzielni z
terenu Dalna s¹ odbierane przez
PUK raz na dwa tygodnie, nierzadko rzadziej. W blokach, gdzie na
wszystkich mieszkañców przypada
jeden kontener, po up³ynie tygodnia
œmieci praktycznie upycha siê na
si³ê do kontenera, a póŸniej albo
zbierane s¹ w szopkach przez
mieszkañców, którym zale¿y na estetyce otoczenia albo s¹ wyrzucane
obok kontenerów. Jak to wygl¹da na
dzieñ 02.12.2012r. przedstawia za³¹czone zdjêcie. Kiedyœ w Neapolu
du¿e wra¿enie zrobi³ na mnie widok
tamtejszych zaniedbanych dzielnic
ze stertami œmieci. Nawet przez
myœl mi nie przesz³o, ¿e sama czegoœ takiego doœwiadczê.
Obawiaj¹c siê konsekwencji,
jakie przyniesie dla spó³dzielni
mieszkaniowej w Dalnie, przyjêty
przez Burmistrza sposób zbierania
op³at za odpady, poprosi³am, jak
równie¿ i mieszkañcy Dalna uczestnicz¹cy w zebraniu wiejskim w dniu
27.11.2012 r., radnego Marka Rokosza, aby zwróci³ siê do Burmistrza oraz radnych o potraktowanie
mieszkañców Dalna, bêd¹cych
cz³onkami spó³dzielni, w sposób
szczególny, i umo¿liwienie uiszczanie op³at za odpady indywidualnie
przez mieszkañców bloków administrowanych przez spó³dzielniê, a
nie zbiorowo przez spó³dzielniê.
Chcia³abym podziêkowaæ panu
radnemu, ¿e wywi¹za³ siê ze swojego zobowi¹zania. Jednoczeœnie s³ysz¹c, ¿e kwestia przez niego poruszona, zdaniem radnych i Burmistrzów nie zas³ugiwa³a na uwzglêdnienie, poczu³am siê jako mieszkaniec Dalna potraktowana w sposób
lekcewa¿¹cy i protekcjonalny. Poniewa¿ mam jeszcze iskierkê na-

dziei, ¿e mo¿e g³os mieszkañców
nie jest obojêtny radnym i Burmistrzowi, chcia³am przedstawiæ swoje stanowisko.
W dniu 28 listopada 2012 r.
Rada Miejska w £obzie przyjê³a
uchwa³y reguluj¹ce zagadnienia
gospodarki odpadami w gminie
£obez. Zgodnie z jej zapisami, za
wywóz œmieci, od mieszkañca, nale¿na bêdzie op³ata 14,06 z³ za œmieci segregowane i 21,09z³ za œmieci
nie segregowane.
Czyli od dnia 1 lipca 2013 r,
spó³dzielnia, za ka¿dego mieszkañca mieszkañ wchodz¹cych w zarz¹d
spó³dzielni, bêdzie musia³a zap³aciæ 21,09 z³ (jest to stawka za œmieci
nie segregowane, gdy¿ nie ma co
liczyæ na to, ¿e od razu wszyscy
zaczn¹ w sposób w³aœciwy segregowaæ odpady) miesiêcznie. Nie wiem
ile dok³adnie osób zamieszkuje w
mieszkaniach zarz¹dzanych przez
spó³dzielniê, ale przyjmuj¹c szacunkowo oko³o 300 osób, daje to
miesiêcznie op³atê rzêdu 6.000 z³ za
wywóz odpadów, do bud¿etu gminy.
Dlaczego uwa¿am, ¿e mieszkañcy Dalna zas³uguj¹ na szczególne potraktowanie?
Po pierwsze: Przy likwidacji
PGR-ów i uszczêœliwianiu mieszkañców zajmowanymi przez nich
mieszkaniami, do³¹czono im dzia³ki wokó³ bloków, wymierzone w
szczodry sposób oraz tzw. chlewiki,
nazywane obecnie szopkami. Nie
doœæ, ¿e po likwidacji PGR-ów pies
z kulaw¹ nog¹ siê nie zainteresowa³,
co siê stanie z ludŸmi, którzy zostali
bez pracy, to jeszcze obecnie gmina
pobiera od nich niebotyczne kwoty
tytu³em podatku od nieruchomoœci.
Chcia³abym siê zapytaæ radnych i
Burmistrza, czy cz³onek jakieœ innej spó³dzielni lub wspólnoty w
gminie £obez, zajmuj¹cy mieszkanie o powierzchni 56 mkw., p³aci
rocznie 243 z³ do kasy gminy tytu³em podatku od nieruchomoœci? Na
kwotê tê sk³ada siê g³ównie podatek
od gruntu i podatek od budynków
pozosta³ych wiejskich. Nikt nigdy
nie spyta³ siê mieszkañców bloków,
czy chc¹ takie olbrzymie dzia³ki,
obejmuj¹ce kawa³ ziemi wokó³ bloków. Nie bêdê odosobniona, jak
powiem panu Burmistrzowi, proszê
odkupiæ od nas ten grunt za przys³owiow¹ z³otówkê i uwolniæ nas od
bezsensownych op³at.
Nastêpna sprawa to budynki
pozosta³e we wsi. To jest po prostu
absurd na miarê Monty Pythona,

aby za rozwalaj¹cy siê chlewik p³aciæ prawie czterokrotnie wiêcej, ni¿
za budynek mieszkalny. Tym, którzy poradz¹, aby rozebraæ chlewik,
odpowiem, ¿e jest to budowa szeregowa i jest to niemo¿liwe.
Dla przyk³adu podam, ¿e w Ko³obrzegu roczny podatek od nieruchomoœci za mieszkanie o takim
samym metra¿u wynosi 51 z³. Tylko
jakie s¹ mo¿liwoœci zarobienia pieniêdzy w Ko³obrzegu, a jakie w naszej gminie?
Po drugie: Mieszkañcy bloków
bêd¹cych w zarz¹dzie spó³dzielni to
nie s¹ jacyœ krezusi. Przewa¿nie s¹
to rodziny wielodzietne albo osoby
starsze, które ju¿ raz zosta³y potraktowane jako pracownicy PGR-ów w
sposób niegodny. Na³o¿enie teraz
na spó³dzielniê tak wysokich op³at
za wywóz odpadów mo¿e poci¹gn¹æ za sob¹ powa¿ne konsekwencje. Niestety wœród mieszkañców s¹
równie¿ osoby, które ci¹gle jeszcze
uwa¿aj¹, ¿e wszystko nale¿y im siê
za darmo i wol¹ pieni¹dze przeznaczyæ na inne rzeczy, ni¿ uiszczaæ
op³aty za zajmowane mieszkania i

tym sposobem ¿yj¹ na koszt uczciwie p³ac¹cych cz³onków spó³dzielni. Pracownicy Urzêdu Miejskiego
bêd¹ mieli wiêcej narzêdzi i mo¿liwoœci œci¹gniêcia od nich nieop³acanych op³at za œmieci, ni¿ spó³dzielnia, która posiada tylko jednego pracownika administracyjnego.
Mieszkañcy wsi i tak op³acaj¹
indywidualnie podatek od nieruchomoœci, a wiêc indywidualne
op³acanie przez nich op³aty œmieciowej nie by³oby a¿ takim utrudnieniem dla Urzêdu, który tak sowicie pobiera od nas podatek od nieruchomoœci, a odci¹¿y³oby spó³dzielniê i da³o jej mo¿liwoœæ wyjœcia na
prost¹ i poprawienia swojej kondycji.
Koñcz¹c swój list jeszcze raz
zwrócê siê z apelem do radnych
Rady Miejskiej w £obzie i Burmistrza o ponowne rozwa¿enie stanowiska w kwestii sposobu pobierania
op³aty za odpady od mieszkañców
bloków zarz¹dzanych przez Spó³dzielniê Mieszkaniow¹ Nadzieja w
Dalnie.
Irena Lenkiewicz

Podziêkowania dla prezesa
Sparty
W imieniu mieszkañców Wêgorzyna i kibiców naszego kochanego Klubu, który dzia³a ju¿ 63 lata, sk³adamy dla Pana Prezesa
Marcina Szostakiewicza podziêkowanie za wielkie zaanga¿owanie,
aktywnoœæ, prê¿noœæ w dzia³aniu i starania w pozyskiwaniu kolejnych pi³karzy do dru¿yny „Sparty”. Cieszy nas doskona³a wspó³praca z trenerem Stanis³awem Przybylakiem oraz z gospodarzem.
Obiekt jest piêknie utrzymany, a Klub posiada du¿o sprzêtu. Tak
trzymaæ!
Tadeusz Safaryn

GOR¥CY TEMAT - OP£ATY ZA ŒMIECI

tygodnik ³obeski 4.12.2012 r.

Regulamin uchwalony, stawki za œmieci szokuj¹ce

Dlaczego w £obzie tak drogo

Po pierwsze, nie wszyscy bêd¹
p³aciæ równo. Wstêpna stawka op³at
za œmieci w gminie £obez zosta³a
uchwalona w wysokoœci 14,06 z³ od
osoby za œmieci segregowane, natomiast za œmieci niesegregowane w
wysokoœci 21,09. W gminie Resko
uchwalono stawkê za œmieci segregowane w wysokoœci 12,80 z³, za niesegregowane – 20,90 z³, z kolei w Radowie Ma³ym projekt zak³ada stawkê za
œmieci niesegregowane w wysokoœci
12,73 z³, natomiast za segregowane
dwa razy tyle.
Ale to nie jedyne rozró¿nienia, jakie maj¹ wejœæ. Okazuje siê bowiem,
¿e w £obzie mieszkañcy domków jednorodzinnych bêd¹ p³aciæ mniej za
œmieci, ni¿ mieszkañcy bloków, którzy maj¹ osobno ogródek dzia³kowy i
gara¿. Ró¿nica w op³atach od jednej
osoby ma wynosiæ oko³o 1 z³. Przy
za³o¿eniu, ¿e w mieszkaniu mieszka
czteroosobowa rodzina ró¿nica, ta

wynosi ju¿ 4 z³ miesiêcznie, rocznie –
48 z³. Sk¹d to wynika? Z uchwa³y, jak¹
radni podjêli podczas ostatniej sesji.
Uchwa³a z kolei ma wynikaæ z ustawy.
Mieszkaniec domku jednorodzinnego, maj¹cy ogródek przy domu i gara¿
w domu, ma wszystko skupione na
miejscu i wówczas naliczana jest mu
jedna op³ata. Z kolei mieszkanie w
bloku bêdzie p³aci³ osobno – za mieszkanie, za ogródek dzia³kowy i osobno
za gara¿.
Ka¿dy bêdzie musia³ te¿ sam we
w³asnym zakresie kupiæ kub³y na
œmieci, jeden koniecznie w kolorze
br¹zowym. Byæ mo¿e firma, która
wygra – wydzier¿awi. Ale to nic pewnego. Jeœli rodzina postanowi segregowaæ œmieci, bêdzie musia³a mieæ
br¹zowy kube³ na tzw. odpady mokre,
worek na odpady suche, dodatkowo
worek na szk³o. Worek na odpady suche ka¿dy bêdzie musia³ sobie zakupiæ. Zamiast worka mo¿na kupiæ drugi
kube³ na odpady suche i trzeci na szk³o
- wszystko zale¿y, ile miejsca na podwórku mieszkañcy bêd¹ chcieli przeznaczyæ sobie na rekreacjê, a ile na
kub³y. Niektórzy radni podpowiadaj¹,
¿e worek ze szk³em mo¿na trzymaæ w
piwnicy i wystawiaæ tylko wówczas,
gdy bêdzie odbiór.
Kub³y na poszczególne rodzaje
œmieci mo¿na bêdzie postawiæ w œciœle oznaczonym przez regulamin
miejscu. Jeœli odleg³oœci pomiêdzy
oknami a posesj¹ s¹siada bêd¹ zbyt

Jaka gmina, takie stawki
za smieci?
Gmina
£obez
Maszewo
Resko
P³oty
Œwidwin Miasto
Wêgorzyno
Chociwel
Po³czyn-Zdrój
Œwidwin Gmina
Biesiekierz

segregowane
14,06
13,20
12,80
12,00
12,00
11,50
11,37
9,00
8,00
7,00

REGION. Czêœæ gmin podjê³a
ju¿ uchwa³y dotycz¹ce wysokoœci
op³at za œmieci, jakie bêd¹ ponosiæ mieszkañcy od 1 lipca przysz³ego roku.
Wprawdzie wszyscy zgadzaj¹
siê z tym, zeza œmieci powinni p³aciæ wszyscy, jednak bardzo wiele
kontrowersji i sprzeciwu nios¹ za
sob¹ stawki op³at. Na terenie powiatu ³obeskiego jeszcze gmina Radowo Ma³e i gmina Dobra nie podjê³y
uchwa³ w tej sprawie. Spoœród zebranych przez nas stawek za op³atê
œmieciow¹ najwy¿sze dotychczas
uchwali³a gmina £obez, albowiem

niesegregowane
21,09
17,32
20,90
18,00
17,00
16,00
15,36
14,00
12,00
12,00

w wysokoœci 14.06 za odpady segregowane oraz 21,09 za odpady niesegregowane. Najni¿sze gmina Biesikierz – 7 z³ za odpady segregowane
oraz 12 z³ za odpady niesegregowane. Wœród s¹siadów najni¿sze op³aty uchwalono w Gminie Œwidwin –
8 z³ i 12 z³.
W gminie P³oty radni miejscy,
chc¹c wyjœæ naprzeciw rodzinom
wielodzietnym, które dosyæ czêsto
korzystaj¹ z pomocy opieki spo³ecznej, uchwalili, ¿e op³aty bêd¹
ponoszone za piêciu cz³onków w
rodzinie; przyk³adowo, jeœli rodzina jest siedmioosobowa, to zap³aci
za piêæ osób.
MM

ma³e, mieszkañcy bêd¹ mieli obowi¹zek wybudowaæ zadaszone miejsca na pojemniki, z utwardzon¹ nawierzchni¹ w miejscu ³atwo dostêpnym dla pracowników odbieraj¹cych
œmieci.
Urzêdnicy zapewniaj¹, ¿e na terenie gminy nie bêdzie pojemników na
szk³o, choæ regulamin mówi co innego. W rozdziale 2 regulaminu utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie
gminy £obez w paragrafie 3 w p. 7. jest
napisane: „Szk³o zbierane bêdzie do
pojemników rozstawionych na terenie
gminy lub mo¿e byæ zbierane przez
w³aœcicieli nieruchomoœci do osobnych worków, odbieranych zgodnie z
harmonogramem przez przedsiêbiorstwo”. Teoretycznie mo¿na postawiæ
pojemniki na szk³o, ale wówczas op³ata za œmieci bêdzie jeszcze wy¿sza.
Kosze na œmieci na terenie gminy
bêd¹ musieli kupiæ i ustawiæ zarz¹dcy
dróg. Mieszkañcy budynków wielorodzinnych bêd¹ mieli obowi¹zek
przeprowadzaæ raz w roku deratyzacjê.
Dlaczego tak drogo za smieci?
Jak zosta³o wyt³umaczone podczas sesji, prócz kosztów, jakie dotychczas p³aciliœmy, dochodz¹ koszty
obs³ugi administracyjnej, koszty budowy punktu zbiórki odpadów, koszty
zatrudnienia, koszty transportu i koszty paliwa. Te ostatnie maj¹ wzrosn¹æ,
bo teraz zamiast jednego samochodu
maj¹ jeŸdziæ dwa – jeden zbieraæ odpady suche, drugi mokre.
Szczegó³owo wyjaœni³a to kierownik wydzia³u UM Ewa Ciechañska.

List do redakcji

(£OBEZ). W przysz³ym roku
ma wejœæ nowy system gospodarowania œmieciami. Teoretycznie za³o¿enie jest takie, ¿e wszyscy za odpady p³ac¹ równo, a gmina przejmuje obowi¹zki gospodarowania
œmieciami. Mog³oby siê wydawaæ,
¿e przys³owiowy Kowalski zap³aci
comiesiêczn¹ daninê i nic go nie
bêdzie obchodziæ, prócz segregacji.
Okazuje siê, ¿e nie do koñca tak
bêdzie.
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- Wynika to z realnych kosztów.
¯eby urz¹dziæ punkt odpadów problemowych, nale¿y utwardziæ teren, zrobiæ odwodnienie, ogrodzenie. Punkt
musi byæ wyposa¿ony w kontenery do
zbiórki, ³adowarkê, samochód bramowy. Opar³am siê tutaj o doœwiadczenia
prezesa PUK, gdzie takie koszty nam
wychodzi³y przy urz¹dzeniu punktu
odpadów problemowych i zbiórki selektywnej, gdzie mieszkañcy bêd¹
mogli przywieŸæ œmieci i odstawiæ
nieodp³atnie. Koszty utylizacji gruzu
wed³ug rzeczywistych kosztów, jakie
ponosi przedsiêbiorstwo. Utylizacja
bioodpadów jest najdro¿sza, bo 200 z³
od tony. Punkt musi byæ gotowy 1 lipca - wyjaœni³a E. Ciechañska.
Koszt utworzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów wyliczono
zatem na 720 tys. z³, natomiast koszt
jego utrzymania w wysokoœci 390 tys.
z³. I to s¹ najwy¿sze koszty, jakie spo³eczeñstwo gminy £obez ma ponieœæ.
Utworzenie punktu ma sp³acaæ przez
nastêpne trzy lata. Interesuj¹ce, ¿e na
drugi dzieñ odby³a siê sesja w Wêgorzynie, gdzie okaza³o siê, ¿e nikt nie
mówi o zakupie ³adowarki ani samochodu bramowego, a koszt budowy ma
wynieœæ 310 tys. z³, natomiast koszt
utrzymania punktu wyliczono na
37.417 tys. z³. Tutaj mieszkañcy gminy maj¹ sp³acaæ budowê punktu przez
pó³ roku, a i stawki za œmieci maj¹ byæ
ni¿sze. O tym szerzej w nastêpnym
wydaniu tygodnika.
Gmina £obez i Wêgorzyno s¹
przed przetargami. O realnych kosztach budowy punktu selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych mo¿e
mówiæ wójt gminy Radawa, który w
tym roku za kwotê 169.706,53 z³ wybudowa³ trzy punkty do selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych na terenie swojej gminy.
MM

Jak ¿yæ w naszej
gminie?

Artyku³ o rewolucji œmieciowej opublikowany w poprzednim numerze Tygodnika
£obeskiego mocno otworzy³
oczy wielu mieszkañcom naszej
gminy. Opisany problem wygl¹da na kolejn¹ wzbieraj¹c¹ falê, która
z si³¹ jakiegoœ tsunami uderzy nas po
kieszeni. - I kto nam to wszystko szykuje, czy¿by nasi radni? - Tak, niestety
to nasi wybrañcy, którzy jeszcze niedawno latali z kartkami po naszych domach upraszaj¹c o podpisy poparcia,
cuda przy tym obiecuj¹c, a ile¿ by³o
przyrzeczeñ o swojej s³u¿ebnoœci wobec wyborców. Teraz nadchodzi kolejny, mo¿e nawet prze³omowy, moment
próby, czyli taki test obywatelskiej
moralnoœci oraz kompetencji spo³ecznych. Ka¿dy radny, który podniesie
rêkê za tym drakoñskim projektem
niech uwa¿a siê za skoñczonego.
Wszystkie nazwiska (kto jak g³osowa³)
winny byæ upublicznione, zamieszczone w gazetkach lokalnych, a nawet na
jakiejœ umownej tablicy „straceñ”.

Oczywiœcie chodzi tutaj o utratê
kariery politycznej. Radny, czyli lokalny polityk, który w ten sposób zawiód³by swoich wyborców, który a¿ tak
sprzeniewierzy³by siê z³o¿onemu œlubowaniu, ju¿ nigdy nie powinien uzyskaæ ¿adnego mandatu spo³ecznego. To
musi byæ dla niego koniec.
Jakie to przykre i smutne, ¿e radni
oraz w³adze gminy nie potrafi¹ nic dochodowego dla ludzi zrobiæ, tylko
³upi¹ nas najwy¿szymi kosztami i podatkami. W powiecie bieda a¿ piszczy,
a wybrañcy trac¹ resztki sumienia i
godnoœci. Musimy zatem ka¿demu
dok³adnie patrzeæ na rêce, ka¿dego
dobrze zapamiêtaæ. Kto jeszcze nie
przeczyta³ artyku³u K. Rynkiewicza o
przygotowywanym projekcie uchwa³y
dotycz¹cej gospodarki œmieciowej,
odsy³am do ostatniego numeru Tygodnika £obeskiego.
Znany polityk powiedzia³ niedawno: „Aby ¿y³o siê nam wszystkim lepiej”. No i ¿yje siê IM lepiej. A nam…?
Tomasz £obeski
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Z ¯YCIA POWIATU

Kolizja
25.11.2012 r. w £obzie, na
przejœciu dla pieszych na ul. Niepodleg³oœci, na wysokoœci sklepu
¯abka, kieruj¹cy samochodem marki Fiat mieszkaniec Wêgorzyna nie
zachowa³ nale¿ytej ostro¿noœci w
rejonie oznakowanego przejœcia dla
pieszych, w wyniku czego potr¹ci³
na tym przejœciu pieszego mieszkañca £obza. Poszkodowany nie
dozna³ obra¿eñ cia³a i po udzieleniu
pomocy zosta³ zwolniony do domu.

NietrzeŸwy kieruj¹cy
25.11.2012 r. w Wêgorzynie
mieszkaniec Wêgorzyna kierowa³
samochodem marki VW Golf, znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci
wyra¿onym wynikiem 0.28 mg/l;
alkoholu w wydychanym powietrzu.

Kieruj¹cy po spo¿yciu
alkoholu
25.11.2012r. w Wêgorzynie
mieszkaniec Œwidwina kierowa³
samochodem marki Seat, znajduj¹c
siê w stanie po spo¿yciu alkoholu
wyra¿onym wynikiem 0.20 mg/l;
alkoholu w wydychanym powietrzu.

NietrzeŸwy kieruj¹cy

dowo Ma³e - Radowo Wielkie Kamil W., mieszkaniec gminy Radowo, kierowa³ motorowerem wbrew
zakazowi prowadzenia wszelkich
pojazdów mechanicznych orzeczony przez s¹d w £obzie.

Wypadek drogowy
W dniu 26.11.2012 r. w Resku na
ul. ¯eromskiego, mieszkanka Reska, kieruj¹c samochodem marki
Fiat, nie ust¹pi³a pierwszeñstwa
przejazdu kieruj¹cemu motocyklem
Romet. Motocyklista dozna³ z³amania prawej nogi.

NierzeŸwy kieruj¹cy
27.11.2012 roku na drodze
£obez - Strzmiele mieszkaniec gminy £obez kierowa³ rowerem w stanie nietrzeŸwoœci 0,68 mg/l, alkoholu w wydychanym powietrzu.

Naruszenie zakazu
s¹dowego
27.11.2012r. w Wojtaszycach
mieszkaniec gminy Dobra kierowa³
rowerem wbrew s¹dowemu zakazowi kierowania wszelkimi pojazdami
mechanicznymi i rowerowymi wydanemu przez s¹d w £obzie.

Kierowanie w stanie
po spo¿yciu alkoholu

25.11.2012 roku na drodze K-20
relacji Wêgorzyno - Chociwel
mieszkaniec gminy Wêgorzyno,
kierowa³ samochodem marki Ford
w stanie nietrzeŸwoœci 0,86 mg/l, alkoholu w wydychanym powietrzu.

28.11.2012 r. w Resku na ul. Chopina, £obez kierowa³ samochodem
marki VW, znajduj¹c siê w stanie po
spo¿yciu alkoholu (0,13 mg/l).

Kolizja drogowa

28.11.2012 r. w Resku na ul.
Chopina, kierowa³ samochodem
marki Ford, znajduj¹c siê w stanie
po spo¿yciu alkoholu (0,19 mg/l).

25.11.2012r. na drodze Starogard £obeski – Resko mieszkaniec
Karpin, kieruj¹c samochodem marki Volvo, uderzy³ w dzika, który
wbieg³ na jezdniê, w wyniku czego
uszkodzeniu uleg³ pojazd.

Naruszenie zakazu
26.11.2012 roku na drodze Ra-

Kierowanie w stanie
po spo¿yciu alkoholu

Naruszenie zakazu
28.11.2012 r. w Resku na ul.
Chopina, mieszkaniec gminy Resko
kierowa³ rowerem wbrew zakazowi
orzeczonemu przez s¹d w £obzie.

DRUKARNIA
Oferujemy druk:
ulotek, plakatów, wizytówek, samokopii

£obez ul. S³owackiego 6
Tel./fax - 91 39 73 730

tygodnik ³obeski 4.12.2012 r.

DZIA£ANIA
„BEZDOMNI”
(POWIAT) W ubieg³y pi¹tek i
sobotê policjanci z Komendy Powiatowej Policji w £obzie prowadzili dzia³ania maj¹ce na celu niesienie pomocy osobom bezdomnym.
Nadszed³ okres zimowy, a w
zwi¹zku z tym trudny czas dla osób
pozbawionych bez dachu nad
g³ow¹. Bardzo niskie temperatury, a
przy tym towarzysz¹ce im opady
œniegu stanowi¹ zagro¿enie dla
¿ycia zdrowia osób bezdomnych,
dlatego te¿ policjanci na terenie
naszego powiatu wspólnie ze Stra¿¹

Miejsk¹ i pracownikami Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej kontrolowali
miejsca, w których mog¹ przebywaæ
osoby bezdomne.
Prowadzone dzia³ania prewencyjne mia³y na celu przede wszystkim udzielenie pomocy osobom
bezdomnym, a tak¿e przekazanie im
informacji na temat adresów schronisk i noclegowni. Policjanci w ramach prowadzonych dzia³añ kontrolowali dzia³ki, opuszczone domy
i altany celem odnalezienia osób
bezdomnych i uœwiadomienia im, ¿e
los ich nie jest innym obojêtny. (kp)

tygodnik ³obeski 4.12.2012 r.

OG£OSZENIA DROBNE

Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
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PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
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PRACA

US£UGI

MIESZKANIA

NIERUCHOMOŒCI

Powiat œwidwiñski

Powiat gryficki

Powiat gryficki

Powiat ³obeski

Przyjmê do pracy w gospodarstwie
rolnym traktorzystê, kombajnistê na
nowoczesny sprzêt rolniczy (mo¿liwoœæ zamieszkania). Tel. 887 101
209.

Sala w Pogorzelicy do wynajêcia na wesela. Mo¿liwoœæ zakwaterowania. Atrakcyjne ceny.
Kontakt tel. 502 412 274.

Przyjmê stró¿a do pracy w gospodarstwie rolnym, rencistê lub emeryta. Tel. 887 101 209.

Powiat œwidwiñski

Region

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

Zatrudniê kierowcê kat. C+E na trasie Polska – Norwegia, Norwegia –
Polska. Tel. 607 585 561

Powiat ³obeski

Zatrudniê mechanika w Nowogardzie do samochodów ciê¿arowych,
tel. 607 585 561.

Cyklinowanie i lakierowanie parkietów i desek pod³ogowych. Tanio i
dobrze. Tel. 505964520.

INNE

Region

Powiat ³obeski
Szybkie kredyty na dowód osobisty
Tel. 604 221 339
Sprzedam niedrogo mebloœciankê
+ stolik oraz tapczan + fotel. Stan
bardzo dobry. Telefon kontaktowy
534 681 195
MEBLE KA–MAR. Du¿y wybór mebli u¿ywanych £obez ul. Bema ( hale
ZNMR ). Tel. 721 766 576. Zapraszamy
Zespó³ muzyczny na ka¿d¹ okazjê PROMOCJA - tel. 604 221 339
Sprzedam piec c.o. 12 kW bdb. stan
+ rega³y sklepowe wraz z ladami.
Tel. 603 037 940, 695 938 816
Niedrogo sprzedam zdemontowany piec kaflowy. Tel. 667-329-389.

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

NAUKA

Sprzedam w Gryficach bez czynszowe mieszkanie 55 mkw., 2 pokoje, kuchnia, ³azienka, przedpokój.
Cena 119 tys. z³. Tel. 601 888 593
Sprzedam mieszkanie w Jarominie
– 3 pokoje, kuchnia, ³azienka,
ogrzewanie CO i gaz, II piêtro, blok
ocieplony, 62 mkw.. Cena do uzgodnienia. Tel. 512 150 254

Powiat œwidwiñski
Kêpczewo – 5 km od Œwidwinasprzedam mieszkanie 3 pokojowe,
66,5 mkw. I piêtro, mieszkanie wewnêtrzne + gara¿. Tel. 503 430 152
Sprzedam mieszkanie bez czynszowe, 2 pokoje z kuchni¹, 40 mkw.,
po kapitalnym remoncie, bez nak³adu finansowego, w S³awoborzu. W
miejscowoœci koœció³, bank, szko³y,
przychodnie lekarskie, sklepy i
poczta. Tel. 500 308 446.

Powiat ³obeski
£obez, sprzedam kawalerkê w centrum III piêtro. Tel. 794 561 317.
Sprzedam mieszkanie, gara¿ w
£obzie, 3 pokoje, parter, centrum.
Tel. 667 938 340
Stancja do wynajêcia w £obzie, dwa
pokoje, kuchnia, ³azienka. Tel. 607
129 519.

Sprzedam gara¿ blaszany o wymiarach 5m x 3m. Cena 1.300 z³. Tel.
693 662 332
Wynajmê w centrum £obza lokal
u¿ytkowy 50 mkw. na sklep, us³ugi,
biuro. Tel. 691 305 860.
Sprzedam dom w Zwierzynku o
pow. 76 mkw. ( dwa pokoje, kuchnia,
³azienka ), budynek gospodarczy +
dzia³ka o pow. 3251 mkw. Tel. 609
809 616
Lokal u¿ytkowy ok. 30 mkw. w centrum £obza do wynajêcia. Tel. 501
894 828.

Powiat gryficki
Gara¿ do wynajêcia przy ul. Trzyg³owskiej. Tel. 91 384 2678, 501
305 767
Gara¿ murowany przy ul. Litewskiej
sprzedam. Gryfice Tel. 609 662 729
Lokal u¿ytkowy I p. centrum Gryfic do wynajêcia. Tel. 504 040 555.
Kupiê gospodarstwo lub grunt
rolny. Tel. 664 944 635

Powiat ³obeski
Matematyka pomoc. £obez Tel. 516
166 301

ROLNICTWO
Kupiê byczki, ja³ówki do 400 kg.
Tel. 783-678-070.

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

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

Daj¹c og³oszenie drobne do Tygodnika
£obeskiego uka¿e siê ono w tej samej cenie tak¿e
w trzech innych naszych gazetach: Tygodniku
Pojezierza Drawskiego, Gazecie Gryfickiej
i Wieœciach œwidwiñskich
To niedrogo - sprawdŸ. £obez, ul. S³owackiego 6.

DOMY NA SPRZEDA¯
OFERTY BEZPOŒREDNIE - BEZ PROWIZJI OD KUPUJ¥CEGO
Be³czna - 2 pokoje, pow. 92 mkw, dzia³ka 213 mkw
- CENA 185.000 z³
Borkowo Wielkie - wolno stoj¹cy o pow. 63 mkw, dzia³ka 6300 mkw - CENA 60.000 z³
£obez - bliŸniak o pow. 64,6 mkw, dzia³ka 287 mkw
- CENA 200.000 z³
£obez - stan surowy otwarty, pow. 400 mkw, dzia³ka 754 mkw
- CENA 260.000 z³
£obez ul.Czcibora - 5 pokoi, pow. 223 mkw, dzia³ka 617mkw
- CENA 325.000 z³
P³oty - 6 pokoi, pow. 100mkw, dzia³ka 1523 mkw
- CENA 310.000 z³
Resko - 4 pokoje, pow. 70 mkw, dzia³ka 1077 mkw
- CENA 155.000 z³
Resko (okolica) - wolno stoj¹cy o pow. 180 mkw, dzia³ka 3534 mkw - CENA 152.000 z³
Stara Dobrzyca - 3 pokoje, bliŸniak o pow. 71 mkw, dzia³ka 271 mkw - CENA 200.000 z³
Wêgorzyno - bliŸniak o pow. 54,48 mkw, 2 pokoje, dzia³ka 979 mkw - CENA 155.000 z³
Wêgorzyno (okolica) - wolno stoj¹cy o pow. 80 mkw,
dzia³ka 6100 mkw
- CENA 110.000 z³
MIESZKANIA NA SPRZEDA¯ I WYNAJEM
OFERTY BEZPOŒREDNIE - BEZ PROWIZJI OD KUPUJ¥CEGO
Dobra ul. Wojska Polskiego - 2 pokoje, II piêtro, pow. 39,3 mkw - CENA 95.000 z³
£obez ul. Browarna - kawalerka, pow. 30 mkw
- CENA 75.000 z³
£obez ul. Obroñców Stalingradu, 3 pokoje, pow. 53,37mkw
- CENA 180.000 z³
Lesiêcin - 4 pokoje, parter, pow. 74,65 mkw + gara¿ i piwnica
- CENA 120.000 z³
Smólsko - bezczynszowe 3 pokoje, parter, pow. 92,9 mkw + gara¿ - CENA 120.000 z³
DZIA£KI NA SPRZEDA¯
OFERTY BEZPOŒREDNIE - BEZ PROWIZJI OD KUPUJ¥CEGO
CZAPLINEK (okolica) - dzia³ka rolna o pow. 1,99 ha
- CENA 298.000 z³
£OBEZ ul. Magazynowa - dzia³ka inwestycyjna o pow. 3051mkw
z magazynem
- CENA 160.000 z³
£OBEZ - teren inwestycyjny z zabudowaniami
- CENA 225.000 z³
£OBEZ ul. Magazynowa - dzia³ka komercyjna z magazynami
o pow. 6599mkw
- CENA 320.000 z³
TUCZE - dzia³ka budowlana o pow. 2700 mkw
- CENA 45.000 z³
ZAGOZD - dzia³ka o pow. 1 ha pod obs³ugê turystyczn¹
- CENA 200.000 z³
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Z³ote Gody piêtnastu ma³¿eñstw
(WÊGORZYNO) Piêtnaœcie ma³¿eñstw
z gminy Wêgorzyno obchodzi³o 1 grudnia
2012 r. Z³ote Gody. Uroczyste wrêczenie
medali „Za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie” odby³o siê w auli Gimnazjum w Wêgorzynie.
Na tê uroczystoœæ jubilaci przybyli z cz³onkami rodzin. Burmistrz Wêgorzyna Monika KuŸmiñska udekorowa³a ma³¿onków, przyznanymi
przez Prezydenta RP, medalami „Za D³ugoletnie
Po¿ycie Ma³¿eñskie”, a nastêpnie razem z przewodnicz¹cym Rady Miejskiej Janem Mazuro,
z³o¿y³a jubilatom gratulacje oraz serdeczne
¿yczenia. Otrzymali tak¿e dyplomy gratulacyjne,
kwiaty oraz pami¹tkowe zdjêcia. Po wypiciu
lampki szampana zebrani zaœpiewali tradycyjne
„Sto lat”. „Z³ote Gody” uœwietni³ wystêp m³odzie¿y z Gimnazjum w Wêgorzynie, przygotowany specjalnie na tê okazjê przez nauczycieli.
Uroczystoœæ zakoñczy³a siê poczêstunkiem dla
odznaczonych par i ich goœci.
Odznaczone ma³¿eñstwa.
1. Henryka i Gerard Bociek
2. Ewa i Ludwik Bok³a
3. Bronis³awa i Mieczys³aw Czerwiñski
4. Renata i Jan Kosmala
5. Marianna i Kazimierz Krzykalak
6. Krystyna i Tadeusz Lesiak (51 lat)
7. Maria i Henryk £akomy
8. Nina i Micha³ Paraszczak
9. Janina i Tadeusz Puka³a
10. Urszula i Stanis³aw Stêpieñ (63 lata!)
11. Marian i Stanis³awa Szproch
12. Wanda i Czes³aw Tomaszewski
13. Janina i Zygmunt Wieczorek
14. Janina i Stanis³aw Wyborski
15. Daniela i W³adys³aw Zadyberny
Redakcja przy³¹cza siê do ¿yczeñ i ¿yczy
zdrowia i pociechy z dzieci, wnuków i prawnuków.
KAR
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Zaduszki archiwistyczne
(STRZMIELE) Wzorem lat
ubieg³ych, ju¿ od dekady odbywaj¹
siê w strzmielskiej filii Archiwum
Pañstwowego - zawsze w listopadzie - zaduszki ku pamiêci ludzi
kultury Szczecina i £obza. Zaczynaj¹ siê od mszy œw. za dusze zmar³ych, koncelebrowane przez ³obeskiego dziekana i ks. dra Jana Mazura - diecezjalnego duszpasterza œrodowisk twórczych, który wyg³osi³ w
ostatni czwartek g³êbokie kazanie o
twórczym cz³owieku w wielkim planie bo¿ym. Tak¿e w tym roku wmurowano w sali kominkowej archiwum kolejne tabliczki. By³y to znaki pamiêci po Jerzym Pachlowskim
i Wies³awie Ma³yszku.
Jerzy Pachlowski (1930-2012),
urodzony w Krakowie, mia³ sieroce
dzieciñstwo, potem uczy³ siê na Œl¹sku i w ZSRR. Od 1956 roku mieszka³ w Szczecinie. Wkrótce pokocha³
mêsk¹ mi³oœci¹ morze. Najwiêkszy
sukces przynios³a mu literatura marynistyczna, z tytu³em "Delfiny id¹
po wiatr" na czele. Opisywa³ polskie
zdobywanie mórz i oceanów oraz
pracê rybaków dalekomorskich. Z
tym wi¹za³o siê zainteresowanie
Afryk¹. Zajmowa³ siê te¿ przek³adami (z ¿on¹). Jego tak¿e t³umaczono. Z ksi¹¿k¹ marynistyczn¹ bywa³
nieraz w £obzie podczas majowych
Dni Oœwiaty, Ksi¹¿ki i Prasy.
W latach osiemdziesi¹tych
stan¹³ po stronie odnowy. Zak³ada³
szczeciñski oddzia³ Stowarzyszenia

Pisarzy Polskich. By³ jego honorowym prezesem. We wdziêcznej pamiêci mamy pe³ne sympatii jego
wyst¹pienie podczas promocji
„£abuzia” w szczeciñskich „13
Muzach”. Sylwetkê pisarza zaprezentowa³ prof. Kazimierz Koz³owski - do przejœcia na emeryturê kieruj¹cy placówk¹ szczeciñsk¹, ci¹gle aktywny naukowo i strzeg¹cy
tradycji Archiwum.
Postaæ Wies³awa Ma³yszka
(1960-2012) przedstawi³ Czes³aw
Szawiel. Wies³aw wzrasta³ w
£obzie. Najpierw dzia³a³ w Prywatnym Klubie Literackim „£abuŸ”.
Wraz z Leonem Zdanowiczem,
Czes³awem Szawielem, Zdzis³awem
Kry¿ynem,
Leszkiem
Kluczk¹, Wiktorem Paszkiewiczem
zak³ada³ kwartalnik „£abuŸ”. Przez
pierwszych 25 numerów niemal w
ka¿dym umieszcza³ sw¹ prozê i niepokorne artyku³y krytyczne. Potem
odda³ siê g³ównie publicystyce, i
gdy wspó³pracowa³ z „Gmin¹ Pomorsk¹” oraz jej nastêpc¹ - „Tygodnikiem £obeskim”, i gdy za³o¿y³
w³asny „Nowy Tygodnik £obeski”.
Mimo podobieñstwa tytu³u nada³
mu zupe³nie inny kszta³t graficzny i
nowoczesny sposób informacji, rezygnuj¹c z autorskiego sposobu redagowania lub czyni¹c to bardziej
dyskretnie. W³asny wyraz zachowa³
w ksi¹¿ce „4/9/ opowiadañ” wydanej w Sosnowcu, w internetowej powieœci s.f. „Pierœcieñ Noego”, w na-

grodzonym s³uchowisku, po którym
wszed³ do rady programowej Polskiego Radia Szczecin, w niedokoñczonej powieœci , która chyba nied³ugo ujrzy œwiat³o dzienne. Nie
inaczej by³o w publikowanych
utworach we „Frazie”, „Fa-Art”,
„Sycynie”, „Pograniczach”. Wielu
mu du¿o zawdziêcza³o, gdy preze-

sowa³ Klubowi AA „Fral”. Odcisn¹³
swe piêtno na obliczu kulturalnym
Ziemi £obeskiej i Pomorza Zachodniego.
Spotkanie zakoñczy³y d³ugie
rozmowy zgromadzonych, pe³ne
troski o nasze œlady w dziejach Pomorza.
Ludwik Cwynar

raci, klauni, muszkieterzy, kowboje,
diab³y, a nawet pojawi³a siê szlachta
polska, czerwony kapturek i nimfa
wodna. Jury konkursu na najciekawszy kostium balowy mia³o ciê¿ki dylemat, który strój nagrodziæ, spoœród tak
ciekawych i ró¿norodnych pomys³ów.
Podzielono wiêc uczestników na dwie
oczywiste kategorie: dziewczêta i
ch³opców.
Nagrodzone kolejno dziewczynki:
Karen Znamierowska (diablica), Natalka Kajma (wró¿ka), Zuzia Kêdzierska (hawajka); wyró¿nione: Nikola
Okrzyñska (pszczó³ka), Julia Majkowska (biedronka) oraz Marysia Habrych
(wrona).

Nagrodzeni ch³opcy: Szymon
Dziewiór (pirat), Marcel Walicki
(klaun), Kuba Perzanowski (pirat);
wyró¿nieni: Szymon Dusza (pirat),
Mateusz Gucwa (spider man), Wiktor
Kijak (pirat).
Królow¹ balu okrzykniêto Zuziê
Opar, a królem Adriana Gucwê. Królewsk¹ parê udekorowano koronami,
przepasano szarfami i zaproszono do
tañca w otoczeniu bajkowych postaci.
Nagrody dla zwyciêzców i wyró¿nionych wrêczy³a pani Jolanta Furman,
dyrektor Centrum Kultury, dziêkuj¹c
wszystkim dzieciom i rodzicom (bo
bez nich ani rusz...) za przybycie i
wziêcie udzia³u w zabawie.
CK

Centrum Kultury ju¿ dzia³a

Po remoncie - bal
(RESKO) Po kilku miesi¹cach
zawieszenia dzia³alnoœci, z powodu
termomodernizacji budynku, Centrum Kultury w Resku, 19 listopada
2012 r., na nowo otworzy³o swoje
goœcinne progi dla czytelników Biblioteki Publicznej, m³odszych i
starszych uczestników zajêæ: tanecznych, plastycznych, teatralnych, wokalnych, nauki gry na bêbnach afrykañskich, karate, aerobik.
Swoj¹ dzia³alnoœæ rozpoczê³y panie z chóru i ko³a rêkodzie³a dla doros³ych. Spotkania wznowi³ Klub Kobiet
Aktywnych „Ka-60”, Klub Diabetyków oraz dzia³aj¹ce przy Centrum
Ko³o Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie „Arka” na nowo odzyska³o swoj¹ siedzibê.
W tym miejscu nale¿¹ siê ogromne
podziêkowania pracownikom Centrum Kultury, którzy swoj¹ ciê¿k¹
prac¹ przyczynili siê przywrócenia pomieszczeñ Centrum, w tym biblioteki,
do ponownego funkcjonowania, gdzie
wszystkie trzeba by³o opró¿niæ, zabez-

pieczyæ, przygotowaæ do termomodernizacji, a póŸniej pomalowaæ, posprz¹taæ i wszystko na nowo przenieœæ
i pouk³adaæ, gdzie ka¿d¹ ksi¹¿kê w bibliotece trzeba by³o wzi¹æ do rêki, odkurzyæ i odœwie¿yæ. Dziêkujemy za pomoc tak¿e pracownikom skierowanym
do nas z Centrum Inicjatyw Spo³ecznych „Od Nowa” oraz pracownikom
zleconym przez urz¹d miejski.
Pierwsz¹ imprez¹, zorganizowan¹
po tak d³ugim czasie przez Centrum
Kultury, by³ coroczny „Bal jesienny
dla dzieci”, który odby³ siê w pi¹tek, 30
listopada.
Program balu obfitowa³ w liczne
atrakcje: konkurs na najciekawszy
kostium balowy, konkurs na króla i
królow¹ balu, zabawy na weso³o z wodzirejem, s³odki poczêstunek. Jak co
roku bal cieszy³ siê du¿ym zainteresowaniem, najm³odsze pociechy przyprowadzili rodzice, a starsze dzieci
przysz³y z kole¿ankami i kolegami.
Zjawi³y siê ksiê¿niczki, czarownice,
wró¿ki, królewny, wszelkiego rodzaju
owady, ptaki, w t³umie znaleŸli siê pi-

Str
Str.. 14

RESKO

tygodnik ³obeski 4.12.2012 r.

Dzieñ Seniora i „osiemdziesi¹tek”
(RESKO) Zarz¹d Zwi¹zku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów Ko³o w Resku w dniu 29 listopada 2012 r. zaprosi³ swoich
cz³onków na uroczystoœæ z okazji
Dnia Seniora, po³¹czon¹ z Jubileuszem 80-lecia swoich czterech
cz³onkiñ: p. Zofii Barcikowskiej,
p. Janiny Aniukstys, p. Natalii
Jaszczyk Roszak i p. Genowefy
Skrzypczak.
Przewodnicz¹ca Ko³a w Resku,
pani Ludmi³a Porêbska, otworzy³a
uroczystoœæ witaj¹c jubilatki i zaproszonych goœci: burmistrza Reska pana Arkadiusza Czerwiñskiego, przewodnicz¹c¹ Rady Miejskiej
a zarazem cz³onkiniê Zarz¹du Stowarzyszenia „Arka” pani¹ Barbarê
Basowsk¹, pani¹ Ryszardê Podsadn¹ cz³onkiniê Zarz¹du Stowarzyszenia „Arka”, ksiêdza proboszcza Miros³awa Sochê, pani¹ Teresê
Zienkiewicz - przewodnicz¹c¹
Zwi¹zku Ko³a Emerytów, Rencistów i Inwalidów w £obzie, a zarazem dyrygentkê chóru „Uœmiech”
oraz cz³onków tego chóru. Pani Porêbska poprosi³a szanowne jubilat-

ki na œrodek sali, gdzie pani Barbara
Basowsk¹ jako pierwsza z³o¿y³a
paniom serdeczne ¿yczenia, wrêczaj¹c piêkne ró¿e. Kwiaty i ¿yczenia przekaza³ burmistrz Arkadiusz
Czerwiñski, ksi¹dz proboszcz Miros³aw Socha oraz pani Teresa Zienkiewicz. Reskie jubilatki otrzyma³y
od swojego Ko³a prezenty, wrêczone przez pani¹ Ludmi³ê Porêbsk¹ i
pana Edwarda Kubiaka z ¿yczeniami zdrowia i wszelkiej pomyœlnoœci.
Natomiast z okazji Dnia Seniora
reskie Ko³o otrzyma³o prezent i torty ufundowane przez pana burmistrza i przewodnicz¹c¹ Rady Miejskiej. Na rêce pani Ludmi³y Porêbskiej zosta³y z³o¿one podziêkowania za owocn¹ wspó³pracê od pani
Zienkiewicz, w imieniu ³obeskiego
Ko³a Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz chóru „Uœmiech” wraz z
kwiatami i podarunkiem.
Zarz¹d Ko³a w Resku zaprosi³
tak¿e na tê uroczystoœæ pani¹ Joannê Filipek - mamê niedawno
narodzonych, pierwszych w naszej gminie trojaczków, której

wrêczono wraz z gratulacjami i
najlepszymi ¿yczeniami, ufundowane przez Ko³o rêczniki - piêkne, puszyste, z wyhaftowanymi
imionami dzieci.
Tê piêkn¹ uroczystoœæ uœwiet-

ni³, przepiêknie œpiewaj¹c chór
„Uœmiech” pod batut¹ pani Teresy
Zienkiewicz, a po oficjalnej czêœci
imprezy do tañca przygrywa³
wszystkim obecnym zespó³ pañstwa
Mañkowskich.
AT

Zabawa andrzejkowa Nazwali ulice
(RESKO). Dwie ulice
w Gardzinie
w Resku otrzyma³y
nowe nazwy: Gdañska
i Toruñska.
Wprawdzie ul. Gdañska w tym
mieœcie istnia³a, jednak koñczy³a siê
wraz z przeciêciem siê z ul. Kieleck¹. Obecnie ulica ta mija piekarniê i biegnie a¿ do ul. Olsztyñskiej,
czyli do granicy lasu. Ta czêœæ ulicy
formalnie nieby³a nazwana.
Przy tej ulicy powstaj¹ nowe
domy, wjazdy bêd¹ mia³y od innej
ulicy, która równie¿ nie mia³a nazwy. Aby mo¿na by³o zameldowaæ
ludzi, konieczne by³o nadanie nazwy. - Pad³o has³o Toruñska, poniewa¿ naoko³o s¹ ulice: Kielecka,

(GARDZIN, gm. Resko) W
pi¹tek, 30 listopada, w godz. od
15.00 do 19.00 w œwietlicy wiejskiej w Gardzinie odby³a siê zabawa andrzejkowa dla dzieci.
Dzieciom, które przyby³y na im-

prezê, zapewniono fantastyczn¹ zabawê oraz moc niesamowitych
prze¿yæ. W programie znalaz³y siê
liczne atrakcje: zabawy i wró¿by andrzejkowe na weso³o, dyskoteka
oraz s³odki poczêstunek.
AT

Olsztyñska, tego typu nazwy – wyt³umaczy³ burmistrz podczas sesji
Rady Miejskiej. Radni projekt
uchwa³y przyjêli jednomyœlnie.
Uchwa³a wchodzi w ¿yciu po 14
dniach od og³oszenia w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Rodzi siê pytanie co wspólnego
maj¹ miasta, których miana nosz¹
ulice Reska z samym Reskiem? Czy
w mieœcie tym nie mieszka³ nigdy
nikt znacz¹cy dla rozwoju albo grupa ludzi, któr¹ mo¿na by³oby uhonorowaæ?
W £obzie jest plac Sybiraków, w
Wêgorzynie ul. Ks. Fortunata Sosnowskiego (pierwszego proboszcza), w Gryficach ul. ks. Ruta. A w
Resku nikt nie mieszka³?
MM
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Mistrzostwa Powiatu w unihokeju
szkó³ podstawowych

(DOBRA) 27.11.2012 r. w hali miejskiej w Dobrej rozegrano Mistrzostwa Powiatu w unihokeju szkó³ podstawowych.
W rozgrywkach wystartowa³y 3 zespo³y dziewcz¹t oraz 4 zespo³y ch³opców. W koñcowej klasyfikacji rozgrywek najlepszymi zespo³ami zosta³y reprezentacje Szko³y Podstawowej w Dobrej, które uzyska³y awans do zawodów regionalnych. Medalistom zawodów wrêczono puchary oraz dyplomy
ufundowane przez Starostwo Powiatowe w £obzie.

Ruszy³a DALP 2012/13
W Dobrej po raz dziewi¹ty ruszy³a Doberska Amatorska Liga Pi³karska 2012/13 (01.12.2012 r. - 12.01.2013 r.).
Wyniki pierwszej rundy
Keb¹zraj - WKS Papirusy
8:0
Ogniwo Dzwonowo - Dobermani
0:6
Dominatorzy Chociwel - Snow Kids
9:0
Desperados - SKS Bród
1:2
Snow Kids - Keb¹zraj
0:12
Wandalia - Desperados
0:7
SKS Bród - Blokersi Dobropole
1:2
Dobermani - No To W Plecy
8:0
Ogniwo Dzwonowo - Dominatorzy Chociwel 2:5
WKS Papirusy - Promil Tucze
3:0
Blokersi Dobropole - No To W Plecy
5:1
Promil Tucze - Wandalia
3:5
Tabela
1. Keb¹zraj
2
6
20/0
2. Dobermani
2
6
14/0
3. Dominatorzy Chociwel 2
6
14/2
4. Blokersi Dobropole
2
6
7/2
5. SKS Bród
2
3
3/3
6. Desperados
2
3
8/2
7. Wandalia
2
3
5/10
8. WKS Papirusy
2
3
3/8
9. Promil Tucze
2
0
3/8
10. Ogniwo Dzwonowo
2
0
2/11
11. No To W Plecy
2
0
1/13
12. Snow Kids
2
0
0/21
Liderzy strzelców: 15 - Maciej Wiêcek (Keb¹zraj),7 - Wojciech GuŸniczak (Dobermani), 6 - Bart³omiej Rusin (Dominatorzy Chociwel).

Turniej Dziewcz¹t
Nazwa zespo³u £obez nr 1 Dobra Resko Punkty Bramki Miejsce
£obez nr 1
X
0:6
0:1
0
0:7
III
Dobra
6:0
X
4:0
4
10:0
I
Resko
1:0
0:4
X
2
1:4
II
Turniej Ch³opców
Nazwa zespo³u Resko Dobra £obez nr 1 Be³czna Punkty Bramki Miejsce

Resko
Dobra
£obez nr 1
Be³czna

X
4:0
3:1
0:0

0:4
X
0:2
0:4

1:3
2:0
X
3:5

0: 0
4:0
5:3
X

1
6
4
1

1:7
10:0
8:6
3:9

IV
I
II
III

Koordynator Sportu Szkolnego Janusz £ukomski
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Zapiski z pamiêci (cz. 26)

Niemiecki karp
Galeria tygodnika
Chrzest Œw. Piotrusia

Zdjêcie do Galerii tygodnika mo¿na wykonaæ
w Foto-Video „Krzyœ” w £obzie, www.fotopyrczak.pl

Po pracy, czêsto kosztem wypoczynku, chodziliœmy nad Elbê trochê powêdrowaæ. O robaki by³o
trudno. Ziemia w tamtejszych gospodarstwach kwiatowych by³a tak
przesycona chemi¹, ¿e o robakach
mo¿na by³o pomarzyæ. Do sklepu
wêdkarskiego nikt te¿ siê nie wybiera³ ze wzglêdów finansowych. Ale
od czego inwencja twórcza.
S³yn¹ce ze wspania³ego smaku
konserwy tyrolskie i turystyczne
by³y przysmakiem nie tylko Polaków, ale te¿ niemieckich ryb. Na pokrojone w kostkê konserwy bra³y
wêgorze, okonie, klenie i karpie.
Najwiêcej brañ by³o z brzegu, ale
te¿ najmniej siê dawa³o wyci¹gn¹æ
z wody, gdy¿ brzeg by³ wy³o¿ony
ogromnymi , dopasowanymi do siebie blokami skalnymi. Ze szczelin
tych bloków bra³y wêgorze. Najczêœciej by³y to baciki do 40 cm. Ale od
czasu do czasu zdarza³y siê kilowe
i wiêksze okazy. Braliœmy wszystko. Przy naszej parkingowej diecie
ka¿de urozmaicenie by³o wskazane.
Niestety skutecznoœæ brañ ogranicza³a taktyka wêgorzy. Ka¿dy wêgorz zazwyczaj tu¿ po po³kniêciu
kawa³ka konserwy zmyka³ do
szczeliny miêdzy g³azami. I tu skuteczna okaza³a siê metoda mojego
ojca, tj. pstrykanie ¿y³k¹. Skutecznoœæ tej metody nie by³a rewelacyjna, ale iloœæ z³apanych wêgorzy
znacznie wzros³a.
Drugim takim miejscem, gdzie
³apaliœmy, by³ stalowy pomost z
lamp¹ na koñcu. Mo¿na by³o na nim
³apaæ nawet w nocy. Bra³y z niego
karpie, okonie i klenie. Pewnego
razu wybra³em siê na pomost. Co
chwilê coœ bra³o. Mia³em ju¿ po³owê sporego wiadra okoni i kleni.
Kolejni wêdkarze poszli ju¿ spaæ, a
ja nadal siedzê. Nie chce mi siê jeszcze spaæ, pomimo, ¿e mia³em ciê¿ki
dzieñ. Mam kolejne branie. Mocno
zacinam. Gdyby nie to, ¿e ¿y³ka siê
przesuwa na pe³n¹ toñ, to by³bym
sk³onny uwierzyæ, ¿e to zaczep. Nie
mogê oderwaæ ryby od dna. Ryba
niebezpiecznie zbli¿a siê do kilku
pali s³u¿¹cych do cumowania barek
i statków do pomostu. Mocno œci¹gam ¿y³kê, ko³owrotek trzeszczy, a
ryba coraz wolniej prze do przodu.
Kilka metrów od pali ryba zawraca.
Szybko zwijam ¿y³kê i przez chwilê
nie czujê z ni¹ kontaktu. Jednak po
kilkunastu sekundach ponownie
czujê opór. Ryba nerwowo chodzi
przy dnie, nie daj¹c siê od niego
oderwaæ. Nadal nie wiem, co mam

na haczyku. Wiem jedno, ¿e jest to
niez³y okaz i koniecznie chcê siê
dowiedzieæ - jaki. Jeszcze d³ugo siê
tak bawi³em. Ryba par³a do przodu,
a ja j¹ œci¹ga³em do siebie. Nie wiem
po jakim czasie ryba zaczê³a siê odrywaæ od dna. G³êbokoœæ wody w
tym miejscu wynosi³a ok. 5-6 m.
Wreszcie na powierzchni pokaza³
siê spory pysk karpia. Jeszcze takiego w ¿yciu nie z³apa³em. I w tym
momencie stwierdzi³em, ¿e nie
mam nikogo do pomocy i nie mam
te¿ podbieraka. Po nocy nie mog³em
siê te¿ drzeæ o pomoc do ch³opaków
z parkingu. Postanowi³em zmêczyæ
karpia jak najbardziej i wtedy go
spróbowaæ z³apaæ rêk¹ za skrzela.
Karp coraz czêœciej pojawia siê
na powierzchni wody. P³etwa
grzbietowa coraz wolniej sunie po
powierzchni wody. Co chwilê próbujê poderwaæ pysk ponad powierzchniê wody. Miêkka szczytówka i popuszczony ko³owrotek
daj¹ gwarancjê, ¿e ryba siê nie zerwie. Po pewnym czasie karp k³adzie siê na boku. Widzê go w ca³ej
okaza³oœci. Niez³a sztuka. W wyobra¿ni widzê zazdroœæ moich
wspó³towarzyszy i czujê jego smak
i zapach po usma¿eniu. Starczy dla
wszystkich po kawa³ku. Ca³y czas
podnoszê jego pysk ponad wodê.
Niech sobie pooddycha œwie¿ym
powietrzem. Karp w pewnym momencie s³abnie i przewraca siê do
góry brzuchem. Nadal jednak co
chwilê odzyskuje trochê si³ i nawet
daje ju¿ nieg³êbokiego nurka. Ponownie p³ywa do góry brzuchem.
Planujê jak go wyj¹æ z wody. P³ywa
prawie siê nie ruszaj¹c. Przek³adam
wêdkê przez barierkê, tak aby mo¿na by³o w razie utopienia wêdki jej
nie straciæ. Schodzê po drabince
kilka szczebli w dó³. Biorê ¿y³kê w
rêkê i powoli podci¹gam karpia do
siebie. Wêdkê mam zapart¹ o drabinkê i przytrzymujê j¹ cia³em,
jedn¹ rêk¹ trzymam siê w ³okciu
drabinki, a d³oni¹ trzymam ¿y³kê,
drug¹ d³oni¹ próbujê z³apaæ go
przez kark za skrzela. W momencie,
gdy go dotkn¹³em, karp da³ susa do
przodu. Us³ysza³em trzask ¿y³ki i
karp odp³yn¹³ ode mnie ze dwa
metry. Nadal nie móg³ dojœæ do siebie, p³ywaj¹c po powierzchni. By³
wolny, a ja bezsilny.
Pokonany wszed³em na pomost.
Karpia ju¿ nie by³o. Od tamtej pory
na ryby chodzê z podbierakiem.
Podbierak rozk³adam zawsze
pierwszy. Niestety takiego okazu
wiêcej nie z³apa³em.
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