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Nowy rok szkolny rozpoczêty
(POWIAT). Kilka
tysiêcy m³odych
ludzi rozpoczê³o
dziœ naukê
szkoln¹. Pierwszy
dzieñ szko³y to
apel, zapoznanie
siê z planem lekcji,
przywitaniem kole¿anek i kolegów
po wakacjach, dla
najm³odszych z
kolei - pasowanie
na ucznia i nowy
etap w ¿yciu.

CMYK

Ceny
podrêczników a handel
w szko³ach
(£OBEZ). Nowy rok szkolny to
dla rodziców przede wszystkim wydatki zwi¹zane z wyprawk¹
szkoln¹, a ta dla jednego dziecka
wynosi kilkaset z³otych. Rodziny
wielodzietne musz¹ liczyæ siê z pozostawieniem na ten cel czasami
wyp³aty i wiêcej. Podrêczniki dro¿ej¹ co roku, gdy wyp³aty stoj¹ w
miejscu.
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Coraz
niebezpieczniej

Stowarzyszenia
szans¹ na rozwój
(WÊGORZYNO). Podczas Lata
z Wêgorzem do tutejszego jeziora
cz³onkowie Ko³a PZW Wêgorz
wpuœcili narybek wêgorza. Nazwa
w koñcu zobowi¹zuje, ale to nie
wszystkie dzia³ania, jakie podjêto w
sprawie jeziora. Aby zrealizowaæ
plany, konieczne jest zaanga¿owanie spo³ecznoœci gminy.

(DOBRA). W Wojtaszycach,
Krzemiennej i Dobropolu – mieszkañcy maj¹ wspólny problem, który
jak dotychczas okazywa³ siê nie do
przeskoczenia nie tylko dla nich,
ale i dla samorz¹du lokalnego.
Mimo i¿ gmina ze swojej strony
oferuje wspó³pracê, podobnie
mieszkañcy, od lat nie mog¹ doprosiæ siê nowych chodników w tych
miejscowoœciach. W³aœcicielem
dróg jest Zarz¹d Dróg Wojewódzkich. Chodniki s¹ konieczne ze
wzglêdu na bezpieczeñstwo osób,
szczególnie dzieci uczêszczaj¹cych
poboczem do szko³y w Wojtaszycach b¹dŸ na przystanek autobusowy w Dobropolu i Krzemiennej. W
Wojtaszycach uczêszcza oko³o 30
dzieci do szko³y z samej wioski, ale i
ucz¹ siê tutaj dzieci z Krzemiennej i

Anielina. Przez Wojtaszyce i Krzemienn¹ przebiega droga prowadz¹ca do Nowogardu, tym samym ruch
jest tu spory, a samochody zazwyczaj nie zwalniaj¹. Przez Dobropole z
kolei prowadzi droga do Chociwla,
gdzie czêœæ mieszkañców gminy
znalaz³o zatrudnienie. I tutaj na brak
ruchu mieszkañcy wsi nie mog¹ narzekaæ. Mimo niebezpieczeñstwa, na
które nara¿ani s¹ najm³odsi, wci¹¿
brakuje pieniêdzy na jego poprawê,
mimo chêci gminy do wspó³pracy z
województwem s¹.
Na temat budowy chodników z
wicemarsza³kiem
Wojciechem
Dro¿d¿em rozmawia³a burmistrz Dobrej Barbara Wilczek uzasadniaj¹c
koniecznoœæ budowy chodnika w
tych wioskach. Wniosek zosta³ wys³any, teraz gmina czeka na przychylnoœæ w³adz wojewódzkich. MM

Chodnik konieczny
na Podgórnej
(WÊGORZYNO).O koniecznoœci budowy chodnika do trzech budynków mieszcz¹cych siê przy ulicy Podgórnej apelowa³a burmistrz
Wêgorzyna Monika KuŸmiñska,
gdy jeszcze by³a radn¹. Chodnika
nadal nie ma. W czym wiêc problem?
Sprawa budowy chodnika na ul.
Podgórnej w tym mieœcie od lat wraca jak bumerang na obrady sesji. W
tej kadencji o chodnik na tej ulicy
walczy radny Janusz Sadurek. Podczas ostatniej sesji, w ubieg³ym tygodniu, apelowa³, ¿e „w chwili obecnej, przy nasilonym ruchu ze wzglêdu na remont ul. Podgórnej, nie ma
mo¿liwoœci przejœcia w niektórych
godzinach. Kierowcy tr¹bi¹ na ludzi,

by zeszli z drogi, a nie ma gdzie, jest
tylko mo¿liwoœæ przejœcia poboczem
ulicy. Nale¿y odpowiedzieæ, kiedy
bêdzie chodnik, a jeœli nie – to dlaczego.”
- To by³a moja niekoñcz¹ca siê
interpelacja w czasie, gdy ja by³am
radn¹. Nie mo¿emy wykonaæ inwestycji sami, bêdzie to w pasie drogi
wojewódzkiej. Mogê jedynie zabiegaæ, prosiæ, partycypowaæ w kosztach za waszym zezwoleniem. Chodnik bêdzie robiony w czasie II etapu
obwodnicy. Obecnie jestem na etapie wydawania decyzji œrodowiskowej dla tej inwestycji. Miejmy nadziejê, ¿e zostanie wykonana w najbli¿szym roku - dwóch latach – wyjaœni³a burmistrz.
MM
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Gminom coraz trudniej realizowaæ kolejne zadania w celu poprawienia infrastruktury i atrakcyjnoœci
rekreacyjno turystycznej w swoich
gminach, tym bardziej tam, gdzie
jeszcze borykaj¹ siê z tak podstawowymi zadaniami jak kanalizacja i
wodoci¹gi. Dodatkowe zadania
zrzucane na barki gmin nie polepszaj¹ mo¿liwoœci, wrêcz przeciwnie.
Wiele gmin w zwi¹zku z du¿ymi inwestycjami nie mo¿e ju¿ startowaæ w
programach, ale mog¹ to zrobiæ...
stowarzyszenia. Przyk³adem takiego
dzia³ania s¹ mieszkañcy Sielska, którzy dziêki w³asnemu zaanga¿owaniu
i odwadze siêgniêcia po œrodki zewnêtrzne wykonali sadzawkê.
W Wêgorzynie natomiast od lat
mówi siê o odtworzeniu œcie¿ki
wokó³ jeziora. Ju¿ w 2004 roku gmina
opracowa³a koncepcjê zagospodarowania wêgorzyñskiego jeziora.
Gminy nie staæ obecnie na to zadanie. Ale byæ mo¿e bêdzie ona mo¿liwa do wykonania dziêki zaanga¿owaniu spo³ecznoœci lokalnej – na
wzór spo³ecznoœci Sielska.
Na pocz¹tku lipca burmistrz
Wêgorzyna, na wniosek ko³a „Wêgorz” mia³a spotkanie z PZW okrêg
Szczecin. Podczas spotkania zaproponowa³a, aby PZW Szczecin zgodzi³ siê byæ wnioskodawc¹ do LGR
na zrealizowanie koncepcji zagospodarowania jeziora, natomiast
gmina Wêgorzyno ze swojej strony
przeznaczy³aby na ten cel œrodki
w³asne. Jednak PZW nie by³ zbytnio
zainteresowany realizacj¹ tej inwestycji, byæ mo¿e dlatego, ¿e ma ju¿ na
swoim koncie podobn¹ za 1,5 miliona z³, zrealizowan¹ w gminie Pyrzyce.
- Aby nie odstêpowaæ od realizacji tej inwestycji, stowarzyszenie
Towarzystwo Wêgorzyñskie podjê³o trud i z³o¿y³o wniosek do LGR o
pozyskanie œrodków na zrealizowanie koncepcji. Mo¿e w mniejszym
zakresie, mo¿e tylko w dotycz¹cym
stworzenia œcie¿ek edukacyjnych,
przejœcia wokó³ jeziora, po³¹czenia
istniej¹cych miejsc, które mo¿na
przejœæ z tymi które obecnie s¹ nieudro¿nione i utrudniony jest przejazd czy przejœcie. Zanim z³o¿yli
wniosek, odby³a siê rozmowa na te-

mat, czy gmina, skoro to przylega do
naszych nieruchomoœci, a jezioro
jest w rêkach naszych osób, czyli
ko³a Wêgorz, bêdzie partycypowa³a
w kosztach, albo pomo¿e. Aby mo¿na by³o siêgn¹æ po œrodki zewnêtrzne, trzeba mieæ ju¿ dokumenty i pozwolenie na budowê poprzedzone
innymi dokumentami, decyzjami,
mapami, podk³adami, dokumentacj¹
projektow¹. Proszê pañstwa o 50
tys. z³, aby z naszego bud¿etu przeznaczyæ w³aœnie na te dokumenty,
od których wszystko mo¿na zacz¹æ.
Jeœli zrobimy te dokumenty, stowarzyszenie bêdzie mia³o mo¿liwoœæ
skutecznego pozyskania pieniêdzy.
A jeœli nie uda siê, bo wniosków w
naborze sp³ywa bardzo du¿o, to
dokumenty bêd¹ gotowe, a gmina
zacznie w przysz³ym roku np. realizacjê tego zadania etapami. Dokumenty i tak musz¹ byæ zrobione. Dlatego
bardzo proszê o pieni¹dze na ten cel
– mówi³a na sesji burmistrz Wêgorzyna Monika KuŸmiñska.
Radni bez dyskusji przychylili
siê do proœby.
MM
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Zamiast pomocy - mandaty
(£OBEZ). W miniony czwartek
na drodze pomiêdzy marketem Tesco a starym boiskiem zaczai³a siê
Stra¿ Miejska. Jednak nie przy
wjeŸdzie na drogê, ale dalej, tak aby
mogla ³apaæ „niesfornych” kierowców, którzy wykorzystywali ten
przejazd, aby nie staæ na œwiat³ach.
Jaki cel maj¹ tego typu dzia³ania?
Czy to kolejny sposób, aby ³upiæ
mieszkañców?
Stra¿ Miejska z za³o¿enia ma pomagaæ mieszkañcom, bo to z ich
dochodów utrzymywane s¹ etaty.
Pytanie wiêc czy maj¹ dbaæ o dobro
gminy, czyli kasy urzêdu, czy o dobro mieszkañców? Bo jeœli to pierwsze, to rzeczywiœcie mo¿na zasadzaæ
siê w niewidocznym miejscu i wlepiaæ mandaty ile wejdzie. Ale jeœli dla
mieszkañców, to powinni sami wyst¹piæ do w³adz miasta i zrobiæ
wszystko, aby na okres budowy
ronda otworzyæ drogê, aby udro¿niæ
przejazd. Teoretycznie przejazd mia³
byæ przez parking Tesco i Biedronki,
w praktyce wjazd jest albo zablokowany albo œwiat³a stoj¹ przed wjazdem i niczego w ten sposób nie
udro¿niono.
MM

U góry: uliczk¹ z góry zje¿d¿ali kierowcy widz¹c kolejkê na œwiat³ach przed
budowanym rondem, a tutaj ³apa³a ich stra¿ miejska. A mo¿na by³o
udro¿niæ ruch robi¹c uliczkê jako jednokierunkow¹, roz³adowuj¹c korki i
pomagaj¹c mieszkañcom. Wjechanie w tê uliczkê to przewinienie
formalne. Dla odmiany, na dolnym zdjêciu, parkowanie na podwójnej linii
w pobli¿u skrzy¿owania i przejœcia dla pieszych to realne stwarzanie
zagro¿enia. Tego stra¿ miejska nie widzi, a to dzieje siê pod jej nosem.

mechanika
samochodowego
Praca na terenie
£obez – Wêgorzyno.

Tel. 502 770 750

gospodarstwo
lub grunt rolny
tel. 664 944 635

Odpowie
za kradzie¿
(£OBEZ). Zarzut kradzie¿y
us³ysza³ mieszkaniec gminy
£obez, który dokona³ kradzie¿y
skutera. Za czyn ten grozi mu kara
do 5 lat pozbawienia wolnoœci.

Zatrudniê

Kupiê
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Skup i sprzeda¿
surowców wtórnych
Barsul Stanis³aw
£obez, ul. Podgórna 4D

Zapraszamy

Na pocz¹tku tego tygodnia dy¿urny jednostki otrzyma³ zg³oszenie
o kradzie¿y skutera o wartoœci 1000
z³, pozostawionego na jednej z ulic w
£obzie. Mundurowi z ³obeskiej komendy natychmiast podjêli czynnoœci. Pokrzywdzony swój pojazd zostawi³ na kilka minut na parkingu
przed budynkiem. Kiedy wyszed³ z
mieszkania, skutera ju¿ nie by³o.
Nastêpnego dnia jedna z mieszkanek £obza, bêd¹c na grzybach, znalaz³a porzucony motocykl i powiadomi³a Policjê. Sprawne dzia³ania
policjantów doprowadzi³ do ustalenia sprawcy tego zdarzenia. Mê¿czyzna us³ysza³ ju¿ zarzut dokonania
kradzie¿y, do czego przyzna³ siê i z³o¿y³ wyjaœnienia.
Teraz 20 letniego mieszkañca
£obza czeka rozprawa w s¹dzie. Za
czyn ten grozi mu do 5 lat pozbawienia wolnoœci.
(kp)

Str
Str.. 4

£OBEZ

Nowy rok szkolny rozpoczêty
(POWIAT). Kilka tysiêcy m³odych ludzi rozpoczê³o dziœ naukê
szkoln¹. Pierwszy dzieñ szko³y to
apel, zapoznanie siê z planem lekcji, przywitaniem kole¿anek i kolegów po wakacjach, dla najm³odszych z kolei - pasowanie na ucznia
i nowy etap w ¿yciu.
Czêœæ m³odych ludzi wyruszy³o
do szko³y z niebyt szczêœliwymi minami, bo oto zakoñczy³y siê ju¿ wakacje i czas odpoczynku, zabawy,
wyjazdy i d³u¿sze spanie. Wielu jednak mia³a radosne miny i najwidoczniej z entuzjazmem powita³a mury
szkolne.
W tym roku w gminie £obez od 1
wrzeœnia w przedszkolach spêdza
swój czas a¿ 444 milusiñskich. Naukê w SP1 rozpoczê³o 315 uczniów, w
SP2 - 338, w Szkole Publicznej w
Be³cznej – 97, natomiast w Zespole
Szkó³ Gimnazjalnych – 403. Do Zespo³u Szkó³ przyjêto 380 uczniów.
W Radowie Ma³ym naukê rozpoczê³o 341 uczniów ³¹cznie z oddzia³em „0”, natomiast w Siedlicach – 48
uczniów równie¿ ³¹cznie z „zerówk¹.
W gminie Resko w szko³ach pod-

stawowych naukê rozpoczê³o
³¹cznie 473 uczniów - w Resku, Starogardzie oraz w filii w £osoœnicy, w
gimnazjum – 270 uczniów, natomiast
w szkole œredniej – 113. Do reskiego
przedszkola zaczê³o uczêszczaæ 168
przedszkolaków, do oddzia³u zerowego – 30 natomiast do punktu
przedszkolnego w Starogardzie – 23.
W Szkole Podstawowej w Dobrej
naukê rozpoczê³o 308 uczniów, w
Gimnazjum – 120.
W Wêgorzynie z kolei w Szkole
Podstawowej naukê rozpoczê³o 362
uczniów w Runowie Pomorskim –
170, w Gimnazjum z kolei - 206 dzieci.
Liczba osób w poszczególnych
placówkach szkolnych mo¿e zmieniæ siê jeszcze, bowiem uczniowie
maj¹ jeszcze czas na ewentualn¹
zmianê szko³y.
W ka¿dej ze szkó³, prócz przywitania uczniów przez dyrektorów oraz
w niektórych przez w³odarzy nie zabrak³o krótkich programów artystycznych. Na szczególn¹ uwagê
zas³uguje niekwestionowany talent
Pauliny Jaremko uczennicy ³obeskiego Zespo³u Szkó³.
MM

tygodnik ³obeski 3.9.2013 r.

Str
Str.. 5

INFORMACJE

tygodnik ³obeski 3.9.2013 r.

Uczcili rocznicê

Ruiny
gro¿¹
zawaleniem

(RESKO). 1 wrzeœnia 2013 r.
minê³y 74 lata od wybuchu II wojny
œwiatowej. Reskie uroczystoœci,
bêd¹ce ho³dem dla Obroñców naszej
Ojczyzny, rozpoczê³y siê przemarszem na cmentarz przed kwaterê
wojenn¹ ¿o³nierzy I Armii Wojska
Polskiego poleg³ych podczas zdobycia Reska w 1945 roku.
W uroczystoœciach wziê³a udzia³
przewodnicza Rady Miejskiej Barbara Basowska, kombatanci Jan Muszyñski, Stanis³aw Sobuœ i Józef
Tomala, dyrektorzy, nauczyciele reskich szkó³, uczniowie oraz poczty
sztandarowe Zwi¹zku Kombatantów RP i By³ych WiêŸniów Politycznych, Liceum Ogólnokszta³c¹cego
im. K. K. Baczyñskiego, Gimnazjum
im K. Górskiego, Szko³y Podstawowej im. H. Sucharskiego.
Modlitwê w intencji poleg³ych
odprawi³ ksi¹dz proboszcz Miros³aw Socha. Przy pomniku z³o¿ono

kwiaty i zapalono znicze, minut¹ ciszy oddaj¹c ho³d wszystkim, którzy
poœwiêcili ¿ycie w walce o wolnoœæ
i niepodleg³oœæ Rzeczpospolitej w
latach 1939-1945.
Dziêkuj¹c wszystkim za przybycie, okolicznoœciowe przemówienie
wyg³osi³a przewodnicz¹ca Rady
Miejskiej, kieruj¹c s³owa szczególnie do m³odzie¿y, by ta nigdy nie za-

pomnia³a o tak wa¿nej dacie w historii Polski i wojennej gehennie, która
poch³onê³a wiele ludzkich istnieñ.
W krótkich, ale treœciwych s³owach
wypowiedzia³ siê w imieniu kombatantów pan Jan Muszyñski, a ksi¹dz
proboszcz Socha podziêkowa³ m³odzie¿y, która pomimo wakacji towarzyszy³a doros³ym, oddaj¹c czeœæ
poleg³ym bohaterom.
(at)

(SIELSKO). W tej miejscowoœci
pozosta³oœci po spichlerzu i oborach
gro¿¹ zawaleniem – wprost na przechodz¹cych têdy ludzi i jad¹ce samochody. W³aœcicielem jest ANR.
- Za stawkiem w Sielsku s¹ pozosta³oœci po by³ym spichlerzu i oborach. Obecnie jest to w³asnoœæ agencyjna. Mur rozwala siê, bo jest coraz
bardziej zmursza³y ze wzglêdu na
warunki atmosferyczne. Niektórzy
mur rozbieraj¹. Nale¿y go zabezpieczyæ, z muru lec¹ ceg³ówki – apelowa³a podczas sesji Rady Miejskiej
radna Barbara Górniak.
Radna wyjaœni³a równie¿, ¿e tu¿
pod samym murem przechodz¹ ludzie, gdy s¹ zmuszeni zejœæ z drogi i
ust¹piæ miejsca jad¹cym samochodom. Jest to niebezpieczne, bo mur w
ka¿dej chwili grozi zawaleniem. MM

Koœció³ w remoncie
(STAROGARD). W tej chwili
trwa remont dachu koœcio³a w Starogardzie. Œwi¹tyniê wzniesion¹
1578-79 w latach fundowali i byli jej
patronami von Borckowie. Jest
jedn¹ z najstarszych, zachowanych
budowli sakralnych konstrukcji
szachulcowej.
W 1908 r. do koœcio³a zosta³a
dobudowana masywna, murowana
wie¿a dwukrotnie wy¿sza od nawy.
Przy œcianie po³udniowej znajduje
siê murowana przybudówka, wzniesiona ok. 1958/59, w której mieœci siê
zakrystia. Wnêtrze koœcio³a jest tynkowane, przykryte stropem drewnianym o 13 belkach stropowych.

W dwóch oknach prezbiterium
witra¿e ufundowane przez von Borcków w 1908 r., wykonane przez zak³ad Hansa Schreibera z Berlina
przedstawiaj¹ Œwiêtych Aposto³ów
Piotra i Paw³a oraz herby fundatorów. Przy koœciele znajduje siê cmentarz. Jest na nim kwatera rodowa von
Borcków, z wysokim trzymetrowym
granitowym krzy¿em.
Parafia w Starogardzie £obeskim
zosta³a erygowana 31 grudnia 1986
r. Pierwszym jej administratorem by³
ks. Zenon £uczak (1986-90), pierwszym proboszczem ks. Micha³ Jaskowski (1990-93), od 1 lipca 1993 r.
jest nim ks. Krzysztof Sebastianów.

Ludzie, których kochamy, zostaj¹ na zawsze,
bo zostawili œlady w naszych sercach.

Serdeczne podziêkowania
Rodzinie, Przyjacio³om, S¹siadom
oraz Wszystkim,
którzy ³¹cz¹c siê w bólu, uczestniczyli
w uroczystoœci pogrzebowej, naszej
ukochanej mamy i babci

œp. Stanis³awy S³yœ
sk³ada Rodzina.

Pani Marioli Kawczak
wyrazy wspó³czucia
z powodu

œmierci Teœciowej
sk³adaj¹
Burmistrz £obza
oraz pracownicy
Urzêdu Miejskiego w £obzie
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Ceny podrêczników a handel
w szko³ach
(£OBEZ). Nowy rok
szkolny to dla rodziców
przede wszystkim
wydatki zwi¹zane
z wyprawk¹ szkoln¹,
a ta dla jednego dziecka
wynosi kilkaset z³otych.
Rodziny wielodzietne
musz¹ liczyæ siê z
pozostawieniem na ten
cel czasami wyp³aty
i wiêcej. Podrêczniki
dro¿ej¹ co roku, gdy
wyp³aty stoj¹ w miejscu.
Twierdzenie, ¿e nauka jest bezp³atna, ju¿ dawno posz³o do lamusa,
gdy przyjrzeæ siê cenom podrêczników szkolnych, zeszytów, plecaków,
przyborów szkolnych. Ceny uzale¿nione s¹ nie tylko od rodzaju szkó³.
Wszystko zale¿y od tego jakie podrêczniki wybior¹ nauczyciele.
Co klasa, to inne ceny
Interesuj¹cy jest rozrzut cenowy
pomiêdzy zestawami podrêczników.
Ceny podrêczników uzyskaliœmy w
jednej z ksiêgarñ.
Rodzice dzieci uczêszczaj¹cych
do klas pierwszych szkó³ podstawowych w £obzie za zestawy podrêczników musieli zap³aciæ 322 z³. Ró¿nice w cenach zestawów podrêczników s¹ ju¿ w klasie drugiej. Za komplet podrêczników do klasy II w „Jedynce” rodzice musieli zap³aciæ
366,40 z³, w „Dwójce” z kolei w klasie
IIa – 325 z³, natomiast w klasie IIb –
318 z³. Ró¿nica pomiêdzy najtañszym a najdro¿szym zestawem wynosi w tym wypadku 48,40 z³.
W SP 1 zestaw podrêczników dla
kl. IIIa kosztuje 364,30 z³, w kl. IIIb –
341,80 z³, natomiast w SP2 w kl. IIIa
– 319 z³, w kl. IIIb – 340,50 z³. Ró¿nica
pomiêdzy najtañszym a najdro¿szym zestawem wynosi – 45,30 z³. W
klasach IV w obu szko³ach cena zestawów podrêczników jest podobna. W SP 1 w kl IV a i b zestawy
podrêczników kosztuj¹ 495, w kl. IVc
– 471,50 z³, ró¿nica wynosi – 23,50 z³.
W kl. V w „Dwójce” zestaw podrêczników kosztuje 365,50 z³ bez æwiczeñ
do religii, które jeszcze siê nie ukaza³y (ich cena to 9,50 z³). W klasie VI
rodzice musz¹ zap³aciæ 332,25 z³ w
„Dwójce” (bez jêzyka niemieckiego),
w „Jedynce” w VIa komplet podrêczników kosztuje 353 z³, w VI b – 307 z³.
Ró¿nica wynosi 46 z³.

Podrêczniki do I klasy gimnazjum kosztuj¹ 323,50 z³ bez podrêczników do je¿yków i religii (podrêcznik do jêzyka niemieckiego – 66 z³).
W Klasie II zestaw kosztuje 286,50 z³
bez biologii, podrêcznika do jêzyka
obcego i religii. W klasie II b zestaw
podrêczników kosztuje 303 z³ bez
podrêcznika do jêzyka obcego, fizyki i religii.
W szkole œredniej zestaw podrêczników w klasie I matematycznoprzyrodniczej bez podrêcznika do
jêzyka angielskiego, religii i etyki i
WD¯ wynosi 506,20 z³. Najdro¿sze
s¹ podrêczniki do j. angielskiego;
komplet podrêcznika i æwiczeñ kosztuje oko³o 100 z³ – w zale¿noœci od
wydawnictwa.
Wybór podrêczników
„na oko”?
Zastanawiaj¹cy jest sposób wyboru podrêczników przez nauczycieli, w szczególnoœci gdy ten dokonywany jest przed drukiem podrêczników.
Zespó³ Szkó³ w £obzie wywiesi³
na swojej stronie internetowej wykaz podrêczników obowi¹zuj¹cych
w procese nauczania w tym roku
szkolnym. Problem w tym, ¿e sporo
z nich nie mia³o numeru dopuszczenia. Numer dopuszczenia nadaje
Ministerstwo Edukacji Narodowej
po uprzednim sprawdzeniu propozycji. Tym samym nauczyciele z
³obeskiej szko³y wiedzieli wczeœniej
od ministerstwa, czy dane podrêczniki nie maj¹ np. b³êdów. Na jakiej
podstawie wybrano równie¿ trudno
stwierdziæ, albowiem niektóre dopiero zostan¹ wydrukowane.
Przyk³adowo tak post¹piono z
podrêcznikami do klasy II LO klasa II
a matematyczna i przyrodnicza,
gdzie w zestawie s¹ a¿ trzy podrêczniki bez takich numerów: do j. polskiego (3 i 4) oraz do historii i spo³eczeñstwa (podrêczniki s¹ tego samego wydawnictwa). W klasie IIb
humanistycznej z kolei bez numeru
dopuszczenia znalaz³y siê a¿ cztery
podrêczniki do: jêzyka polskiego
(3i4), matematyki, historii i przyrody.
W I klasie ZSZ bez numeru dopuszczenia nakazano zakup podrêcznika
do jêzyka niemieckiego. Inaczej post¹piono w technikum w klasie Ia
technik informatyk i technik hotelarstwa, gdzie zaznaczono, ¿e dobór
podrêczników nast¹pi dopiero po
ich ukazaniu siê, czyli prawid³owo,
podobnie w I klasie zawodowej przy
wyborze podrêczników do przed-

miotów zawodowych. Podrêczniki
do wymienionych przedmiotów nie
mia³y numerów dopuszczenia, co
oznacza, ¿e zwyczajnie nie wolno
takich zamawiaæ, bowiem nie s¹ nawet zatwierdzone przez Ministerstwo. To jednak nie mia³o najmniejszego znaczenia ani dla nauczycieli
przedmiotów ani dla dyrekcji szko³y.
Konsekwencje takiej decyzji s¹
takie, ¿e podrêcznik do jêzyka polskiego (4) uka¿e siê w sprzeda¿y
dopiero miêdzy koñcem wrzeœnia a
po³ow¹ paŸdziernika, podobnie
podrêczniki historii. Z kolei podrêczniki do historii i spo³eczeñstwa –
mia³ ukazaæ siê w sprzeda¿y pod
koniec sierpnia, czyli w ksiêgarniach jeszcze póŸniej.
Z kolei podrêcznik „Monta¿ i
eksploatacja komputerów osobistych oraz urz¹dzeñ peryferyjnych”
– w magazynie ma byæ dopiero od 6
wrzeœnia, „Projektowanie lokalnych
sieci komputerowych i administrowanie sieciami. Podrêcznik do nauki
zawodu technik informatyk. Czêœæ
1” – bez numeru dopuszczenia nawet na stronie wydawnictwa – nie
ma w wydawnictwie, a dodruk planowany jest w po³owie wrzeœnia.
Pozostaje pytanie, jakim cudem Ministerstwo pozwala na jego sprzeda¿, a szko³y je zamawiaj¹? To jak
jazda samochodem bez rejestracji i
przegl¹du technicznego.
Sprzeda¿ w szko³ach
Dzia³ania wydawnictw czêsto
polegaj¹ na tym, aby sprzedaæ jak
najwiêcej poza ksiêgarniami. Tym
samym stosowane s¹ rabaty, prezenty czy to dla nauczycieli czy te¿
szkó³ i handel w szko³ach kwitnie.
Kwitnie jednak bez p³acenia podatków, a jeœli nawet nauczyciel czy
rodzic za³o¿y firmê, to i tak kwitnie on
na terenie szko³y – uszczuplaj¹c nie
tylko Urz¹d Skarbowy, kasê gminy,
ale i lokalnych przedsiêbiorców, którzy na kasê gminy pracuj¹.
Takie procedery trwaj¹ od lat i
gdy rodzice narzekaj¹ na ceny podrêczników, warto zastanowiæ siê,
sk¹d one siê bior¹, bo z pewnoœci¹
nie z ceny druku i tantiem.
Kupujesz podrêcznik – p³acisz
za reklamê
W majowym wydaniu Rzeczpospolita w artykule „Kupuj¹c podrêcznik p³acisz za... jego reklamê”
poda³a, ¿e „nawet 60 proc. ceny
szkolnego podrêcznika stanowi¹ w

Polsce koszty promocji danej pozycji wœród nauczycieli” (….) „W cenê
podrêcznika wliczane s¹ imprezy
organizowane dla nauczycieli oraz
koszty zatrudnienia przedstawicieli
handlowych promuj¹cych dany
podrêcznik w szko³ach w ca³ym kraju. Rynek podrêczników jest wart w
Polsce ok. miliarda z³otych. Najbardziej konkurencyjny jest sektor podrêczników do nauki jêzyków - w klasach I-III nauczyciel mo¿e korzystaæ
z jednego z 99 podrêczników do nauczania jêzyka angielskiego, a w
gimnazjum - z jednego z 117. Dlatego
to w³aœnie ceny podrêczników do
nauki jêzyków zawieraj¹ w sobie
najwiêcej kosztów ich promocji
wœród nauczycieli.”
Konsultanci metodyczni, czyli
przedstawiciele handlowi wydawnictw, za wybór podrêczników proponuj¹: tablice interaktywne, laptopy, projektory multimedialne, konferencje sponsorowane, itp. za to
p³ac¹ rodzice w cenach podrêczników – bo nie ma nic za darmo, szczególnie w promocjach. Kasa za podrêczniki wyp³ywa z gmin, szko³y
dostaj¹ gad¿et a rodzic – pusty portfel i tak siê krêci od lat. Gdyby wybory by³y dokonywane w ramach najtañszych podrêczników w ksiêgarniach – procederu nie by³oby. Inna
rzecz, ¿e traci na tym zarówno bud¿et
gminy, jak i pañstwa. Bogac¹ siê jedynie wydawnictwa.
Kolejna rzecz, ¿e celem statutowym szkó³ nie jest dystrybucja nowych podrêczników, nale¿y sobie
wiêc zadaæ pytanie, dlaczego wydawnictwa namawiaj¹ szko³y do
³amania prawa i dlaczego nikt na to
nie reaguje, skoro za sprzeda¿ nie
wp³ywaj¹ podatki do Urzêdu Skarbowego, bo nikt nie p³aci podatku dochodowego, op³at za wynajem lokalu, nikt nie wydaje paragonu, rodzice
nie mog¹ dokonaæ reklamacji?
Handel a bieda
Przy tym wszystkim w województwie zachodniopomorskim ¿yje ok.
1,7 miliona ludzi. Na tysi¹c osób pracowa³o 212 (dane na 2011 rok), 64
korzysta³y z pomocy spo³ecznej. W
powiecie ³obeskim na nieca³e 38 tysiêcy ludzi pracuje oko³o 6,3 tys.
osób.
W gminie £obez w 2011 roku z
pomocy spo³ecznej z tytu³u ubóstwa
skorzysta³o 483 rodziny, z tytu³u bezrobocia – 413 rodziny, z tytu³u niepe³nosprawnoœci – 212 rodzin, samotnego wychowania dzieci – 61 rodzin.

£OBEZ

tygodnik ³obeski 3.9.2013 r.
Przeciêtne miesiêczne wydatki
(œrednia Polski) na 1 osobê wynosi³a
w 2011 r. -1015 z³, natomiast dla województwa zachodniopomorskiego
– 972 z³, czyli mniej wiêcej tyle, ile
rodzic musi zap³aciæ za podrêczniki,
przybory szkolne i inne wydatki
zwi¹zane z pos³aniem dziecka do
szko³y.
Wed³ug przyjêtego kryterium
granica ubóstwa dla gospodarstwa
jednoosobowego wynosi³a ok. 887
z³, a dla gospodarstwa domowego
z³o¿onego z 2 osób doros³ych i
dwojga dzieci do lat 14 – ok.1863 z³.
Powiat ³obeski nale¿y do jednych z najbiedniejszych w kraju.
Skrajne minimum egzystencji wed³ug GUS wynosi dla gospodarstw
jednoosobowych 519 z³ natomiast
dla rodziny czteroosobowej (dwie
osoby doros³e i dwoje dzieci do 14
roku ¿ycia) – 1.401 z³, granica ubóstwa relatywnego – 1.866 z³, ustawowego natomiast -1.824 z³. Oznacza
to, ¿e jeœli dochody w rodzinie czteroosobowej nie przekraczaj¹ granicy ubóstwa relatywnego zakup podrêczników szkolnych staje siê
ogromnym wydatkiem, na który najczêœciej zaci¹gaj¹ po¿yczki. Stypendium czy wyprawka szkolna pokrywaj¹ jedynie w czêœci wydatki na ten
cel. Do 2011 roku granicê ubóstwa
dla rodziny wieloosobowej wyznacza³a kwota 351 z³ dochodu na cz³onka rodziny, od 2012 roku kwotê tê
zwiêkszono do 456 z³.
Najbardziej zagro¿one ubóstwem relatywnym s¹ rodziny z
czwórk¹ i wiêcej dzieci na utrzymaniu (47,2 proc.) i osoby zamieszkuj¹ce na wsi oraz w miastach poni¿ej 20
tys. mieszkañców – czyli w naszym
wypadku – wszyscy mieszkañcy
powiatu.
Z danych GUS wynika, ¿e ubóstwem wielowymiarowym zagro¿one s¹ najbardziej rodziny w województwach: warmiñsko-mazurskim,
zachodniopomorskim, œwiêtokrzyskim oraz lubelskim. W województwach tych od oko³o 14 do 19 proc.
rodzin dotkniêtych by³o jednoczeœnie co najmniej dwiema formami
ubóstwa. WskaŸnik ubóstwa dla
województwa zachodniopomorskiego wynosi 19 proc. gospodarstw domowych, czyli w co pi¹tej
rodzinie nie starcza na ¿ycie, z pomocy finansowej z kolei korzysta 14
proc. gospodarstw domowych. W
Polsce co szóste dziecko ma problemy z zaspokojeniem podstawowych
potrzeb ¿yciowych – ¿yje w ubóstwie.
Przy tym wszystkim rodzi siê
pytanie czy staæ nas na handel podrêcznikami w szko³ach i wybory
dro¿szych propozycji podrêczników, skoro i tak wszystkie z numerem
dopuszczenia musz¹ spe³niaæ warunki ministerialne?
MM
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Mieszkañcy pytaj¹ o sens dalszego wycinania drzew

Dlaczego cmentarz w leœnym
parku?
(£OBEZ). Kwestia poszerzenia
cmentarza komunalnego w £obzie
trwa ju¿ od wielu lat. Jeszcze za czasów œ.p. burmistrza Romejki ówczesna rada podjê³a decyzjê, aby na
ten cel zagospodarowaæ tzw. pola
truskawkowe znajduj¹ce siê za
wzgórzem Rolanda. Pracê wykona³
geodeta, wydzielono dzia³ki, wypowiedziano dzier¿awcom umowy. Kilka lat nic siê nie dzia³o w koñcu
dzier¿awcy powrócili, a o pomyœle
zapomniano.
Koñczy siê teren na nowej czêœci
cmentarza i dyskusje na temat wyznaczenia nowego rozpoczê³y siê od
nowa. Tym razem wskazano dwie
lokalizacje – jedna – jako przed³o¿enie do obecnego parku powsta³ego
po zniwelowaniu by³ego cmentarza
niemieckiego i druga – za cmentarzem w obecnym parku vis a vis patelni. Na temat mo¿liwoœci poszerzenia cmentarza by³y dyskusje podczas sesji. Na jednej z nich stwierdzono, ¿e na starym cmentarzu po
jego zniwelowaniu wysypano gruzy
i obecnie by³aby wielka trudnoœæ,
by tam chowaæ zmar³ych. Dlatego
postanowiono na ten cel wybraæ
park za cmentarzem. Z tego te¿ powodu odrzucono pomys³y, aby na
patelni stworzyæ miejsce rekreacyjne, o co prosi³a m³odzie¿.
Jednak, ¿e nie tylko rzekomy gruz
na starym cmentarzu mia³ byæ powodem podjêcia takiej decyzji. Okaza³o
siê, i¿ miejsce po starym cmentarzu
jest cenne, bo... tam s¹ grobowce.
Jak to jest, ¿e jeœli ³obzianin nie zap³aci za swojego cz³onka rodziny
pochowanego na cmentarzu, gdy
minie 25 lat, to zarz¹dca ma prawo
zagospodarowaæ grób bez pytania,
a na starej czêœci cmentarza nie wolno ruszyæ poniemieckich grobów,
prawdopodobnie i tak przynajmniej
w czêœci ekshumowanych? Przypominamy, ¿e górna czêœæ cmentarza
równie¿ by³a przed wojn¹ wykorzystywana do pochówków Niemców,
dziœ nie ma po tamtych grobach
œladu.
Zabytkowych pomników mi³oœnicy zachowania pomników grobowych z tego cmentarza powinni
poszukaæ na podmok³ym terenie
pomiêdzy £obzówkiem a £ob¿anami
– jak twierdz¹ œwiadkowie wydarzeñ
sprzed dziesi¹tków lat. Oni te¿
twierdz¹, ze ¿adnych grobowców
nie by³o, ale pojedyncze groby otoczone kutymi ogrodzeniami. Kto ma
racjê? Mo¿e warto bardziej rozpo-

znaæ temat, bo ostatnie deszcze odkrywaj¹ zarysy grobów, a nie gruz
pod trawnikiem na starym cmentarzu.
Rodzi siê kolejne pytanie. Jak to
jest, ¿e na by³ym cmentarzu spokojnie buduje siê parking, wszak cmentarz siêga³ do samej ulicy, i nikt nikogo o pozwolenie nie pyta, resztki
kamiennych p³yt z dawnych grobów
zasila lapidarium, a gdy o pochówkach mowa w dalszej czêœci obecnego parku, to nagle zaczyna chroniæ
siê grobowce. Gdyby tak o polskie
krzyczano...
W czêœci gdzie ma powstaæ
cmentarz, jest park leœny. Trzeba
wyci¹æ wiele drzew, zapewne z czasem kolejne zostan¹ wyciête, bo
bêd¹ przeszkadzaæ w kopaniu grobów, wytyczaniu alejek, ga³êzie i li-

œcie bêd¹ spadaæ na groby, gdy tymczasem gotowe dwa tereny s¹ niewykorzystane. Mo¿e jednak warto
powróciæ do dyskusji i rozpoznaæ
temat dok³adniej, pytaj¹c przy okazji
ludzi o zdanie. Byæ mo¿e ³obzianie
nie chc¹, aby wyciêto kilkadziesi¹t
drzew, po to aby zachowaæ czêœci
porozbijanych pomników pod ziemi¹.
MM
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NIK oceni³ negatywnie
(REGION). 7 czerwca NIK
przedstawi³ wyniki kontroli, jak¹
przeprowadzi³ pod k¹tem wykonywania zadañ gmin dotycz¹cych
ochrony zwierz¹t. Pod lup¹ NIK-u
znalaz³y siê m.in. gmina Resko,
Animal Control oraz Animals z
Bia³ogardu. Wszyscy kontrolowani otrzymali negatywn¹ ocenê.
Na ³amach naszej gazety pisaliœmy o firmie Control Animal, która
wy³apywa³a bezdomne psy dla gminy Resko. W czerwcu ukaza³ siê raport NIK-u dotycz¹cy ochrony
zwierz¹t. Wynika z niego. ¿e prawo
³amane by³o nie tylko przez Control
Animal, Hotel dla Zwierz¹t w Sierakowie, ale i Schronisko w Bia³ogardzie, do którego trafia³y i trafiaj¹ psy
z gminny £obez i Wêgorzyno.
Prezes Inspektoratu Towarzystwa Ochrony Zwierz¹t ANIMALS
w Bia³ogardzie nie wnioskowa³ o
wydanie zezwolenia do wójtów ¿adnej z 30 gmin, w których œwiadczy³
us³ugê wy³apywania bezdomnych
zwierz¹t, gdy¿ uwa¿a³ – niezasadnie
– ¿e wystarczy zawarta z gmin¹ umowa na œwiadczenie opieki nad bezdomnymi zwierzêtami, natomiast firma ANIMAL CONTROL z Polic, nie
mia³a zezwoleñ na od³awianie zwierz¹t w 11 gminach.
W latach 2011–2012 dziesiêæ
gmin (Pyrzyce, Kamieñ Pomorski,
Dolice, Stare Czarnowo, Dziwnów,
Lipiany, Trzciñsko-Zdrój, Nowe
Warpno, Przelewice i Dobra z województwa zachodniopomorskiego,
zap³aci³o 86,9 tys. z³ firmie Animal
Control z Polic za od³owienie 471
bezdomnych zwierz¹t, z których 227
nie dostarczono do schronisk. Firma
nie prowadzi³a ewidencji od³owionych zwierz¹t i nie poinformowa³a
te¿ Gminy Police, o tym, i¿ od listopada 2009 roku nie dysponuje nieruchomoœci¹ w Wêgorniku, na której
to – zgodnie z warunkami udzielonego zezwolenia na prowadzenie dzia³alnoœci – mia³y byæ przetrzymywane wy³apywane zwierzêta.
Do schroniska w Bia³ogardzie
poœrednik wspó³pracuj¹cy z podmiotem prowadz¹cym to schronisko
dostarcza³ psy wy³apane m.in. na
terenie województwa œwiêtokrzyskiego, z gmin po³o¿onych w odleg³oœci nawet ok. 500 km. W celu uzyskania zlecenia na wy³apywanie
zwierz¹t przedsiêbiorca przedstawia³ gminom m.in. protokó³ kontroli
przeprowadzonej 26 maja 2011 r.
przez inspektorów Towarzystwa
Opieki nad Zwierzêtami w schronisku w Bia³ogardzie, w którym potwierdzono prawid³owe funkcjono-

wanie schroniska. Na wniosek Zachodniopomorskiego WLW w³adze
okrêgowe TOZ w województwie zachodniopomorskim w dniu 19 stycznia 2012 r. wyjaœni³y, ¿e inspektorzy
TOZ wykonali kontrolê samowolnie, a protokó³ kontroli zosta³ uniewa¿niony. Na koszt od³owienia
zwierz¹t z terenu tych gmin oraz
dostarczenia do schroniska sk³ada³y siê: koszty transportu (przy stawkach od 2,20 do 3,54 z³/km) oraz op³ata w kwocie 610 z³ dla wy³apuj¹cego,
jednorazowa op³ata od 1,2 tys. z³ do
1,5 tys. z³ za przyjêcie ka¿dego psa
do schroniska.
W niewystarczaj¹cym stopniu
Inspekcja Weterynaryjna reagowa³a te¿ na przypadki prowadzenia
schronisk bez zawiadomienia w wymaganym terminie o zamiarze rozpoczêcia takiej dzia³alnoœci. Na przyk³ad: Hotel dla Zwierz¹t w Sierakowie, gdzie rzekomo mia³y trafiaæ psy
z Reska, przyjmowa³ i przetrzymywa³
bezdomne psy i koty wy³apane z 14
gmin województwa zachodniopomorskiego, mimo ¿e nie zapewnia³
warunków niezbêdnych do prowadzenia takiej dzia³alnoœci. Prowadz¹cy Hotel nie posiada³ zezwolenia
Burmistrza Polic na prowadzenie
schroniska dla bezdomnych zwierz¹t. Prowadzenie schroniska dla
zwierz¹t (bo tym w istocie by³ Hotel)
oraz prowadzenia miejsc kwarantanny nie zosta³o zg³oszone do Powiatowego Lekarza Weterynarii. W
Hotelu nie zapewniono odpowiednich warunków bytowania zwierz¹t
oraz opieki weterynaryjnej. Psy nie
by³y szczepione przeciwko wœciekliŸnie oraz nie by³y kastrowane i
sterylizowane. Nie prowadzono te¿
rzetelnej ewidencji zwierz¹t, w tym
przekazanych do adopcji.
6 grudnia 2011 r. PLW w Bia³ogardzie wyda³ zakaz prowadzenia dzia³alnoœci i wykreœli³ z rejestru podmiotów nadzorowanych schronisko
prowadzone przez Inspektorat Towarzystwa Ochrony Zwierz¹t ANIMALS w Bia³ogardzie. Decyzja ta
zosta³a utrzymana w mocy przez
WLW w Szczecinie, 13 wrzeœnia
2012 r. WSA w Szczecinie oddali³
skargê Inspektoratu i w tym samym
dniu podmiot ten z³o¿y³ kolejny
wniosek o rejestracjê schroniska.
Wniosek dotyczy³ „dotychczas prowadzonego schroniska w tym samym miejscu”. W dniu 11 paŸdziernika 2012 r. schronisko zosta³o ponownie wpisane do rejestru podmiotów nadzorowanych.
We wszystkich umowach zawartych przez gminy ze schroniskami i
podmiotami od³awiaj¹cymi zwierzêta, wysokoœæ op³at za zapewnienie

opieki nie by³a skalkulowana w
oparciu o rzeczywiste koszty takich
us³ug, zaœ wydatki by³y ograniczane
kosztem dobra zwierz¹t. Na przyk³ad
w schronisku w Bia³ogardzie z pozyskanych od gmin œrodków w wysokoœci 921,5 tys. z³, na pokrycie kosztów utrzymania zwierz¹t wydatkowano 460,3 tys. z³, tj. 50 proc. przychodów. Pozosta³e œrodki zosta³y
wykazane jako zysk i – jak wynika
wy³¹cznie z wyjaœnieñ prowadz¹cego schronisko prezesa Stowarzyszenia – zosta³y wykorzystane na
prowadzon¹ systemem gospodarczym modernizacjê schroniska.
Stosowany powszechnie system finansowania schronisk, polegaj¹cy na wyp³acaniu rycza³towych
stawek za od³owienie jednego zwierzêcia, powoduje, ¿e w interesie
osób prowadz¹cych schroniska
jest, aby zwierzêta przebywa³y tam
jak najkrócej. Wskazywano przy tym
na bulwersuj¹ce przyk³ady fatalnych warunków, w jakich ¿yj¹ zwierzêta w schronisku w Bia³ogardzie
oraz praktyki wy³apywania psów
donik¹d. W schronisku w Bia³ogardzie w latach 2011–2012 przeprowadzono jeden zabieg kastracji i jeden
sterylizacji, a przyjêto w tym okresie
do schroniska 1.151 zwierz¹t.

RESKO
Urz¹d Miejski w Resku otrzyma³
negatywn¹ ocenê kontrolowanej
dzia³alnoœci w zakresie regulacji
prawnych, w tym przestrzegania
przepisów prawa miejscowego odnosz¹cych siê do ochrony zwierz¹t
oraz realizacji zadañ maj¹cych na
celu zapobieganie bezdomnoœci i
opiekê nad wy³apanymi zwierzêtami
bezdomnymi.
Ocena uzasadniona jest nastêpuj¹cymi nieprawid³owoœciami
ustalonymi w toku kontroli: zlecanie
do wrzeœnia 2012 r. wy³apywania i
opieki nad bezdomnymi zwierzêtami
z terenu Gminy firmieAnimal Control
z Polic (dalej AC), która nie posiada
zezwolenia Burmistrza na prowadzenie dzia³alnoœci na terenie Gminy w
zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzêtami. Niepodpisanie przez
burmistrza do 3.09.2012 r. umowy ze
schroniskiem na zapewnienie miejsca i opieki bezdomnym zwierzêtom
wy³apanym na terenie Gminy oraz
brak udokumentowanego rozeznania warunków przetrzymywania
przez AC wy³apanych zwierz¹t. Kolejnym zarzutem jest nieokreœlenie
przez burmistrza w zezwoleniu na

wy³apywanie zwierz¹t wydanym firmie IGMAT z Reska schroniska dla
bezdomnych zwierz¹t oraz brak zobowi¹zania zleceniobiorcy do podpisania umowy ze schroniskiem na
odbiór i przetrzymywanie wy³apanych zwierz¹t z terenu Gminy. Urz¹d
nie Okreœli³ w umowach zawartych z
AC warunków i zasad przetrzymywania przez firmê wy³apanych bezdomnych zwierz¹t, które m.in. zgodnie z za³o¿eniami Programu 2012 mia³y byæ poddane w schronisku obligatoryjnej kastracji lub sterylizacji;
Urz¹d nie monitorowa³ w 2012 r. (do
3.09.) losów bezdomnych zwierz¹t
wy³apanych i przetrzymywanych
przez firm. AC.
Kolejny zarzut wobec urzêdu
dotyczy³ brak dzia³alnoœci informacyjno-popularyzatorskiej w zakresie
zapobiegania bezdomnoœci zwierz¹t
na terenie Gminy, w tym edukacji
mieszkañców, o której mowa w Programach na 2012 i na 2013 rok.
W ocenie NIK, wydatkowanie
przez Urz¹d w 2012 r. (do 3 wrzeœnia)
œrodków za wy³apanie przez firmê
AC w Gminie 29 bezdomnych psów
i 17 kotów nale¿y oceniæ, jako wydatek poniesiony w nastêpstwie dzia³añ niezgodnych z prawem, gdy¿
zosta³ zrealizowany na rzecz podmiotu nieposiadaj¹cego zezwolenia
Burmistrza na prowadzenie takiej
dzia³alnoœci na terenie Gminy. Ponadto przekazanie tych œrodków
odby³o siê z naruszeniem zasad gospodarnoœci, poniewa¿ Urz¹d nie
podejmowa³ dzia³añ celem ustalenia
warunków przetrzymywania przez
AC wy³apanych zwierz¹t.
Burmistrz wyjaœnia
Na zarzuty kontroli NIK, burmistrz Reska wyjaœni³ m.in: „...zlecenie od³awiania bezdomnych zwierz¹t firmie AC …bez zapewnienia
miejsc w schronisku by³o skutkiem
braku na rynku lokalnym poda¿y
tego rodzaju us³ug. Problem ten
dotyczy³ tak¿e braku poda¿y us³ug z
zakresu ca³odobowej opieki weterynaryjnej i zapewnienia miejsc w
schronisku. Przy tym dodam, ¿e: AC
by³a jedyn¹ firm¹, która odpowiedzia³a na zapytanie ofertowe z 2012
r. (podobnie w 2011 r. i wczeœniej) /
…/. AC nie by³a zainteresowana uzyskaniem zezwolenia na prowadzenie
dzia³alnoœci na terenie Gminy i nie
wystêpowa³a z wnioskiem o udzielenie takiego pozwolenia. Umowê tê
wypowiedziano skutecznie z dniem
3.10.2012 r. Od XI/2012 r. od³awianie
zwierz¹t bezdomnych zlecono firmie
IGMAT posiadaj¹cej stosowne zezwolenie Burmistrza z mo¿liwoœci¹
ich przekazywania do schroniska –
na podstawie ustnej umowy z Burmi-
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strzem Ko³obrzegu. Umowa ta obowi¹zywa³a do czasu wejœcia w ¿ycie
porozumienia z Gmin¹ Golczewo.…Mimo licznych prób … dopiero w XI/2012 r. uda³o siê podpisaæ
umowê z „EKO-WEST” s. c z siedzib¹ w £obzie na realizacjê zadania
w zakresie zapewnienia ca³odobowej opieki weterynaryjnej zwierzêtom. Po doœwiadczeniach z realizacji
Programu 2012 zauwa¿ono potrzebê
opracowania sposobu prowadzenia
dzia³añ edukacyjnych m.in. w zakresie odpowiedzialnej i w³aœciwej
opieki nad zwierzêtami. Tak, wiêc
celem zrealizowania postanowieñ
zawartych w programie w tym zakresie, poleci³em Sekretarzowi Gminy
rozszerzenie zakresu dzia³ania samodzielnego stanowiska ds. ochrony zdrowia i oœwiaty o realizacjê zadañ w zakresie edukacji w szczególnoœci informacyjno-popularyzatorskiej, adresowanej do spo³ecznoœci
gminnej”.

Zakoñczenie
bezpiecznych
wakacji
w Dobropolu

Pieni¹dze na ochronê
W Programie 2012 wskazano
wysokoœæ œrodków finansowych
na jego realizacjê w kwocie 20 tys. z³,
któr¹ w ci¹gu roku zwiêkszono do
kwoty 41.170 z³.
Gmina podda³a zabiegom kastracji albo sterylizacji 43 koty i 10 psów,
które wy³apano w wyniku zg³oszeñ
mieszkañców. Urz¹d prowadzi³ dokarmianie kotów wolno¿yj¹cych
przy wspó³udziale spo³ecznych karmicieli kotów. Na zakup karmy wydatkowano – 446 z³ w 2012 r. oraz 672
z³ do 31.03.2013 r.
W Programie 2013 zaplanowano
œrodki finansowe w kwocie
131,5tys. z³, z tego: 86,9 tys. z³ na
wspó³finansowanie dzia³alnoœci
Schroniska w Sosnowicach, 44,6
tys. z³ – na pozosta³e wydatki, w tym:
21,1 – od³owienie, 6,1 tys. z³ – transport zwierz¹t do schroniska, 4,1 tys.
z³ – kastracja kotów i psów, 3,5 –
leczenie zwierz¹t, 3,1 tys. z³ – zakup
karmy.
Pomimo, negatywnej oceny
funkcjonowania Urzêdu w latach
2012-2013 (do 31.03), NIK pozytywnie ocenia dzia³ania podjête w Urzêdzie w II pó³roczu 2012 r. w celu dostosowania kontrolowanej dzia³alnoœci do aktualnych wymogów prawa.
Dostosowanie dzia³ania urzêdu
do wymogów prawa nast¹pi³o dopiero po walce, jak¹ stoczy³a radna
Edyta Klepczyñska i po podjêtych
przez ni¹ dzia³aniach. Mimo zmiany
w uchwale i w dzia³aniu nie zabrak³o
krytycznych zdañ na ten temat
wœród niektórych radnych uzasadniaj¹cych, ¿e wczeœniej by³o lepiej.
MM

(DOBROPOLE). Swoj¹ „wêdrówkê” w tym tygodniu zakoñczy³
ostatnim spotkaniem w Dobropolu
Wakacyjny Patrol w ramach, którego Policjantka wspólnie ze Stra¿akiem oraz pracownikiem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w £obzie, odwiedzali dzieci
na terenie powiatu ³obeskiego, aby
porozmawiaæ z nimi na temat wypoczynku w ramach trwaj¹cych wakacji. Aby by³y one mi³e, ciekawe i zapad³y na d³ugo w pamiêci najm³odszych musz¹ byæ przede wszystkim
bezpieczne.
W ramach Wakacyjnego Patrolu
w okresie letnim odwiedzono oko³o
20 œwietlic na terenie naszego powiatu. Poprzez zabawê starano siê
dotrzeæ do jak najwiêkszej liczby
dzieci, aby uœwiadomiæ im jakie zagro¿enie stanowi¹ dla nich nieodpowiedzialne zachowania podczas letniego wypoczynku w górach, nad
wod¹ czy te¿ w miejscu zamieszkania. W czasie tych odwiedzin utrwalano z dzieæmi numery alarmowe
s³u¿b ratowniczych. Przestrzegano,
jak nale¿y postêpowaæ w kontaktach z obcymi osobami. Nie zapomniano tak¿e o zasadach bezpiecznego poruszania siê jednoœladem.
Podczas tych spotkañ stra¿ak
omawia³ tak¿e z dzieæmi zasady informowania o zdarzeniu s³u¿b ratunkowych, przypomina³ jak zachowaæ

siê podczas po¿aru, gdzie mo¿na
rozpalaæ ogniska i jak nale¿y zabezpieczyæ je, aby nie roznieciæ ognia i
nie doprowadziæ do po¿aru.
Izabela Niedziela z Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w £obzie podczas rozmowy z dzieæmi omawia³a zasady higieny osobistej oraz co nale¿y zrobiæ, gdy ze
spaceru w lesie powrócimy do domu
z kleszczem.
Wakacyjne spotkania przedstawicieli Policji, Stra¿y oraz PSSE przyczyniaj¹ siê do kszta³towania poprawnych zachowañ wœród najm³odszych. Prowadzona profilaktyka ma na celu „wyrobienie” u dzieci
i m³odzie¿y prawid³owych reakcji na
okreœlone sytuacje jak chocia¿by
prawid³owe zawiadomienie s³u¿b o
zdarzeniu, udzielenie pierwszej pomocy medycznej czy odpowiedniego zachowania w kontakcie z obc¹
osob¹.
W trakcie prowadzonych wizyt
na œwietlicach wiejskich i miejskich
mi³ym zaskoczeniem by³o to, ¿e dzieci bardzo chêtnie bra³y udzia³ w prowadzonych prelekcjach. Wykazywa³y siê du¿ym zaanga¿owaniem, a
przede wszystkim ogromn¹ wiedz¹,
która by³a nagradzana drobnymi
upominkami. Za wszystkie wspólne
spotkania dziêkujemy. Kolejne wizyty Wakacyjnego Patrolu ju¿ za
rok.
(kp)
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Wra¿enia z Southampton…
Chcia³bym podzieliæ siê swoimi
wra¿eniami z wyjazdu doAnglii. Od
11 do 23 sierpnia przebywa³em w
Southampton (po³udniowa Anglia)
na kursie szkoleniowym dla nauczycieli szkó³ œrednich, dofinansowanym z grantu otrzymanego z
Programu Comenius, w ramach
akcji Comeniusa: Mobilnoœæ
Szkolnej Kadry Edukacyjnej.
Celem tego programu jest podnoszenie kwalifikacji kadry oœwiatowej poprzez dofinansowanie wyjazdów do krajów europejskich.
G³ówn¹ tematyk¹ tego kursu by³o:
wykorzystanie nowych technologii
w nauce jêzyka obcego oraz rola
motywacji w nauczaniu. W szkoleniu uczestniczy³o 42 nauczycieli z
takich krajów europejskich: Czechy,
S³owacja, Wêgry, Litwa, Rumunia,
Bu³garia, Niemcy, Hiszpania, W³ochy i Polska. Jako jedyny reprezentowa³em pó³nocno-zachodni region
Polski.
Southampton jest 200-tysiêcznym portowym miastem, w du¿ej
czêœci zniszczonym przez hitlerowców w czasie drugiej wojny œwiatowej, wiêc nie pozosta³o zbyt wiele
starych budowli. Wartym polecenia

w tym mieœcie jest SeaCity Museum,
gdzie g³ówn¹ czêœæ wystawy stanowi historia Titanica, który st¹d wyp³yn¹³ w swój dziewiczy i zarazem
tragiczny rejs. Uczestnicy kursu zostali zakwaterowani u rodzin angielskich w ró¿nych dzielnicach miasta.
W ramach kursu czeka³o na nas
wiele atrakcji: wycieczka do Londynu, Westminster, Salisbury and Stonehenge, przep³yniêcie promem i
zwiedzanie wyspy Isle of Wight.
Niesamowite prze¿ycie artystyczne
wywar³ na uczestnikach kursu spektakl „Makbet” w Szekspirowskim
Globe Theatre.
Pobyt na tych warsztatach da³ mi
wiele korzyœci przydatnych w pracy.
Przede wszystkim nauczy³em siê
wykorzystania
nowoczesnych
technologii w nauce jêzyka angielskiego. Pozna³em wiele praktycznych narzêdzi, które mog¹ byæ u¿yte
w trakcie lekcji. Du¿e znaczenie mia³
te¿ spo³eczno-kulturowy aspekt tej
wizyty. Pobyt u rodziny angielskiej
sprzyja³ poznaniu jej codziennego
¿ycia, zwyczajów, pracy, sytuacji
materialnej i rodzinnej. Wyk³ad dotycz¹cy wielokulturowoœci spo³eczeñstwa brytyjskiego i jednocze-

sna obserwacja mieszkañców Anglii
wp³ynê³a na moje nowe spojrzenie
na problemy tego kraju. Zainteresowa³ mnie wyk³ad dotycz¹cy systemu
edukacji w Anglii, wydaje mi siê, ¿e
moglibyœmy skorzystaæ z niektórych oœwiatowych doœwiadczeñ.
Myœlê, ¿e najwa¿niejsz¹ korzyœci¹
tego pobytu by³o zapoznanie siê z
ludŸmi z ca³ej Europy, pracuj¹cymi w

szkole, wymiana doœwiadczeñ zawodowych oraz nawi¹zanie nowych
znajomoœci.
Cieszê siê, ¿e mog³em wzi¹æ
udzia³ w tym zagranicznym szkoleniu. Postaram siê wykorzystaæ nabyte umiejêtnoœci w swojej pracy.
Marian Bartkowiak,
nauczyciel jêzyka angielskiego w Zespole Szkó³ w Resku

Impreza adresowana do wszystkich mieszkañców naszego powiatu

£obziuki - poka¿my innym, to co mamy
i co robimy
Szanowni Pañstwo.
Lokalna Organizacja Turystyczna organizuje w dniu
28.09.2013. imprezê plenerow¹ piknik - pod nazw¹ „£obziuki” –
parasol dla kultury” w Parku Miejskim w £obzie w godzinach 12.0021.00.
Ma to byæ impreza, na której ka¿dy mieszkaniec powiatu ³obeskiego
bêdzie móg³ zaprezentowaæ swoj¹
twórczoœæ: plastyczn¹, muzyczn¹,
krasomówcz¹, literack¹, rêkodzielnicz¹ i inn¹. Bêdzie móg³ pochwaliæ
siê swoimi zbiorami, swoimi pasjami,
swoim talentem i swoimi osi¹gniêciami.
Ci którzy dotychczas nie odkryli
swoich talentów i pasji, bêd¹ mogli
pod okiem instruktora wzi¹æ udzia³ w
warsztatach i w³asnorêcznie wykonaæ kwiaty i bi¿uteriê z filcu, bi¿uteriê z modeliny, podstawkê z wikliny,
kartkê papieru czerpanego, ulepiæ
anio³a z masy solnej czy te¿ garnuszek z gliny, wzi¹æ udzia³ w warsztatach fotoreporta¿u, czy graffiti.

Bêdzie tak¿e œcie¿ka aktywnoœci
twórczej dla dzieci, dzia³aj¹ca od
godz. 12.00 do 19.00, gdzie najm³odsi bêd¹ mogli nauczyæ siê puszczaæ
gigantyczne bañki, coœ namalowaæ,
coœ narysowaæ, coœ odrysowaæ z
szablonu, pouk³adaæ puzzle i wybudowaæ wie¿ê z klocków jenga.
Bêd¹ dzia³aæ dwie sceny; na jednej
bêdzie mo¿na zaprezentowaæ swoj¹
twórczoœæ muzyczn¹, taneczn¹ i teatraln¹, po wczeœniejszym zg³oszeniu programu do 13.09.2013 r., druga
zaœ scena bêdzie to swoisty Hyde
Park - jako forum dla swobodnego
wypowiadania wszelkich pogl¹dów
w imiê wolnoœci s³owa, pod warunkiem nieobra¿ania królowej (czytaj:
w³adz miasta i powiatu), bêdzie tu
mo¿na równie¿ wyrecytowaæ w³asny wiersz i zaœpiewaæ w³asn¹
piosenkê, popisaæ siê sztuczk¹ magiczn¹ lub sprawnoœci¹ fizyczn¹.
W „salonie literackim” bêdzie
mo¿na spotkaæ siê z twórcami literatury pochodz¹cymi z Ziemi £obeskiej, a tak¿e zapoznaæ siê z sylwetkami i twórczoœci¹ nie¿yj¹cych ju¿

literatów zwi¹zanych z naszym powiatem.
Jak na piknik przysta³o, bêdzie
te¿ ognisko, przy którym ka¿dy osobiœcie bêdzie móg³ upiec sobie kie³baskê lub ciasto dro¿d¿owe (bêd¹
przygotowane kije i stoisko, na którym bêdzie mo¿na zakupiæ na tacce
kie³basê i chleb oraz ciasto dro¿d¿owe), chwilê odpocz¹æ, ogrzaæ siê i
porozmawiaæ z przyjació³mi i s¹siadami.
Na zakoñczenie imprezy uczestnicy warsztatów fotoreporta¿u zaprezentuj¹ zdjêcia z pikniku, a najlepsze z nich zostanie nagrodzone.
Chcielibyœmy, aby by³a to impreza adresowana do wszystkich
mieszkañców naszego powiatu,
¿eby ka¿dy znalaz³ na niej coœ dla
siebie i dzieci, i m³odzie¿, i doroœli, i
starsi. Czego na pikniku nie bêdzie?
Otó¿ nie bêdzie sprzedawany alkohol. Zobaczymy czy potrafimy jeszcze bawiæ siê we w³asnym gronie i
bez alkoholu. Czy potrafimy jeszcze
zaanga¿owaæ siê, a nie biernie czekaæ, ¿e ktoœ dla nas wyst¹pi, zaœpie-

wa, ktoœ nam coœ poka¿e i to za darmo, a my ewentualnie skrytykujemy
i wykpimy cudz¹ twórczoœæ. Na pikniku „£obziuki” mamy bawiæ siê
sami i bawiæ innych, bez fa³szywej
skromnoœci pochwaliæ siê tym, co
czêsto robimy w domowym zaciszu,
nie bacz¹c na to, czy to siê komuœ podoba, czy nie. O gustach ponoæ siê
nie dyskutuje, a szacunek do drugiego cz³owieka liczy siê przede
wszystkim.
Na tê imprezê zapraszamy ze
swoj¹ twórczoœci¹ wszystkich
mieszkañców powiatu ³obeskiego i
prosimy o zg³oszenie swojego
udzia³u do 13. wrzeœnia w biurze LOT
Powiatu £obeskiego przy ul. Bema
27 w £obzie w godz. 9.00-13.00 lub
telefonicznie pod numer 608 826 800.
Lidia Lalak-Szawiel
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
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Powiat gryficki

Powiat gryficki

Powiat ³obeski

Powiat œwidwiñski

Zatrudniê elektryków znaj¹cych jêzyk niemiecki. Kontakt tel. 91 392
3887.

Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe,
37 mkw., na osiedlu H. Sawickiej w
£obzie, kuchnia, ³azienka, piwnica,
niski czynsz. Cena 72 tys. z³. Tel.
788 905 735.

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

Sprzedam dzia³kê o pow. 3201
mkw., Gryfice obrêb Borzyszewo,
do jazd ul. Pomorska, £¹kowa.
Cena 35.000 z³. Tel. 513 471 215.
Sprzedam dzia³ki z warunkami zabudowy w Rzêskowie. Tel. 512584-156.

Powiat ³obeski
Sprzedam dom w³asnoœciowy w
zabudowie szeregowej w £obzie.
Parter z przeznaczeniem na dzia³alnoœæ, piêtro – mieszkanie dwupokojowe. Atrakcyjne miejsce do
prowadzenia ka¿dej dzia³alnoœci.
Cena 320.000 z³. Tel. 516 078 456

Region
Kupiê nieu¿ytki, ³¹ki, powierzchnia
4 – 5 ha. Kontakt: 696 443 643.

Og³oszenie drobne
kosztuje 1 z³ za
linijkê w kuponie.

Powiat ³obeski
Opiekunka z doœwiadczeniem zaopiekuje siê dzieckiem. Tel. 795
926 734

Region
Zatrudniê zdecydowanego kierowcê z doœwiadczeniem (kat. C+E) na
trasy Szwecja - Polska. Tel. 660491-900.
Zatrudniê kierowcê kat. C+E, transport miêdzynarodowy. Tel. 512321-512.
Firma transportowa z Nowogardu
zatrudni kierowców kat. C+E, tel.
607 585 561

Sprzedam mieszkanie w Wêgorzynie, pow. 53 mkw. w bloku na II piêtrze, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka +
piwnica, w³asnoœciowe - spó³dzielcze. Cena 95 tys. z³. Tel. 663 248 859
Sprzedam 3 pokojowe mieszkanie, 48 mkw., w centrum £obza.
Cena 116 tys. z³. Tel. 532 563 549
(po godz. 18-tej).
Mieszkanie 4 pokojowe, pow. 56,2
mkw., w centrum £obza, I piêtro,
sprzedam. Tel. 607 099 240.

Powiat gryficki
Wynajmê mieszkanie w Gryficach,
bardzo tanio, na mieszkanie lub
biuro. Tel. 609 160 464.

Firma transportowa z Nowogardu
zatrudni (dyspozytora, spedytora) z
doœwiadczeniem, tel. 607 585 561

Region

Firma transportowa z Nowogardu
zatrudni kierowców C+E Polska –
Szwecja, tel. 607 585 561

Kawalerkê w Szczecinie - Pom.
wynajmê. tel. 604-845-753.

Zatrudniê kierowców kat. C+E, trzy
tygodnie na tydzieñ, tel. 609 49 39
89

INNE

MOTORYZACJA
Nissan Note, 1.4 benzyna, 88KM,
120
tys.
przebieg,
r.prod.
21.12.2007, salon Polska, serwisowany, piêkny czerwony kolor,
nowe opony letnie i felgi. Cena
19.950 z³. Tel. 501 894 828

Powiat ³obeski
MEBLE KA-MAR. Du¿y wybór mebli
u¿ywanych £obez ul. Bema ( hale
ZNMR ). Tel. 721 766 576. Zapraszamy.
Kozie mleko sprzedam £obez, tel.
696 308 679.

Region
Sprzedam antyki. Tel. 507-984369.
DOMY NA SPRZEDA¯
RADOWO MA£E (okolica) - dom o pow. 125 mkw, dzia³ka 3100 mkw
RADOWO MA£E (okolica) - dom o pow. 250 mkw, dzia³ka 13700 mkw
RADOWO MA£E (okolica) - dom o pow. 100 mkw, dzia³ka 3773 mkw
RADOWO MA£E (okolica) - dom o pow. 240 mkw, dzia³ka 1050 mkw
RESKO (okolica) - dom o pow. 103,49 mkw, dzia³ka 2165 mkw
RESKO (okolica) - dom o pow. 133,39 mkw, dzia³ka 2256 mkw
WÊGORZYNO - bli¿niak o pow. 54,48 mkw, 2 pokoje , dzia³ka 979 mkw
WÊGORZYNO - 3 pokoje, pow. 90,7 mkw, dzia³ka 1142 mkw
WÊGORZYNO (okolica) - 3 pokoje, pow. 120 mkw, dzia³ka 3000 mkw
WÊGORZYNO (okolica) - 4 pokoje, pow.80 mkw, dzia³ka 4600 mkw
WÊGORZYNO (okolica) - 4 pokoje, pow. 100 mkw, dzia³ka 1600 mkw
WÊGORZYNO (okolica) - dom o pow. 72,28 mkw, dzia³ka 614 mkw
WÊGORZYNO (okolica) - 5 pokoi, pow. 219 mkw, dzia³ka 1035 mkw
WÊGORZYNO (okolica) - 8 pokoi, pow. 200 mkw, dzia³ka 9246 mkw

- CENA 196.000 z³
- CENA 299.000 z³
- CENA 310.000 z³
- CENA 350.000 z³
- CENA 299.000 z³
- CENA 120.000 z³
- CENA 155.000 z³
- CENA 330.000 z³
- CENA 190.000 z³
- CENA 190.000 z³
- CENA 190.500 z³
- CENA 220.000 z³
- CENA 290.000 z³
- CENA 350.000 z³

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

Reklama w gazecie
Tel. 504 042 532

Powiat ³obeski
Glazura, terakota, malowanie,
szpachlowanie itp. Tel. 690 989
273

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

Powiat drawski
Wynajem podnoœnika koszowego
do 12 metrów. Tel. 609 561 996
Us³ugi tartaczne . Tel. 661 194 854
lub 94 363 1258.
Wywóz nieczystoœci p³ynnych. Tel.
661 194 854 lub 94 363 1258.

Region
T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.
Us³ugowo wykonam wszelkie prace polowe. Nowy ci¹gnik 150 KM.
Wywóz nieczystoœci p³ynnych. Tel.
661 194 854 lub 943631258.

ROLNICTWO
Kury nioski Leghorna, ¿ó³tonó¿ki rasy o najwy¿szej intensywnoœci
nieœnej oraz ogólnou¿ytkowe.
Kont. 501-057-385.
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Franciszek Paszel - wyró¿niony trener
Osobowoœæ sportu
W zwi¹zku z zapowiedzi¹ w Tygodniku £obeskim z dnia 13.08.br.
przedstawiam efekty wypracowania
- wywiadu z Franciszkiem Paszelem,
mieszkañcem Œwidwina. W celu rzetelnej identyfikacji dorobku dzia³alnoœci sportowej, trenerskiej, zawodowej i spo³ecznej dokona³em analizy 6 pozycji ksi¹¿kowych. Wszystkie one dostarczy³y mi szerokiej wiedzy i ogromnej satysfakcji o cz³owieku, który przed laty tworzy³ podwaliny sportu w £obzie i pozosta³ niestrudzonym sojusznikiem miejscowego klubu Œwiatowid.
Jak przebiega³a droga od m³odego pi³karza do trenera i dzia³acza
sportowego?
Na podstawie ksi¹¿ki „Osobowoœæ sportu”, autor Janusz Sternowski (rok wyd. 2003), cytujê:
W 1948 roku na stadionie w Œwidwinie, 12-letni Franek Paszel ogl¹da³ pierwszy raz w ¿yciu mecz pi³ki
no¿nej na boisku. Dotychczas nie
widzia³ takich zawodów. PóŸniej
chodzi³ na treningi miejscowego
Kolejarza i podawa³ pi³ki zawodnikom. Po roku gra³ w rezerwach KKS
Kolejarz. By³ najm³odszy, mia³ 13 lat.
Wszyscy inni byli doœwiadczonymi
pi³karzami sprzed wojny. Po ka¿dym
wygranym meczu doroœli kupowali
mu cukierki albo loda za strzelone
przez trzynastolatka gole. A bramek
Franek Paszel strzela³ du¿o. Miêdzy
innymi w meczu z Flot¹ Ustka, na
stadionie tego klubu, strzeli³ 7 bramek i Kolejarz Œwidwin wygra³ mecz
7:0. Prezes klubu Ludwik Gierka
twierdzi³, ze Franio zdoby³ 9 bramek,
ale sêdzia dwóch nie uzna³.
Franek, maj¹c 16 lat, ukoñczy³
kurs instruktorów pi³ki no¿nej i
zacz¹³ równolegle pracê szkoleniow¹ w klubie. Zdobywa³ mistrzostwo powiatu œwidwiñskiego w kolarstwie, biega³ sprinty, by³ medalist¹ Wojewódzkiej Olimpiady M³odzie¿y. Ju¿ w 1953 roku Franciszek
Paszel otrzyma³ dyplom z Wojewódzkiego Komitetu Kultury Fizycznej w Koszalinie za godne reprezentowanie barw województwa. Prowadzenie zespo³ów pi³karskich by³o
jego marzeniem i celem. Gra³ w reprezentacyjnej dru¿ynie Zawiszy Bydgoszcz u trenera Wêgra Krystiana
Scharle w II lidze. Kontynuowa³ rolê
rozgrywaj¹cego pomocnika w Kotwicy Ko³obrzeg i tam w 1960 roku
zakoñczy³ karierê pi³karza. By³ trenerem kolejno w kilku klubach województwa koszaliñskiego i szczeciñskiego, w tym Œwiatowida £obez.
W latach 70. zosta³ mianowany
dyrektorem Oœrodka Sportu i Rekre-

acji w Œwidwinie, który to Oœrodek
zaj¹³ pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie campingów I klasy.
Stadion œwidwiñski by³ wówczas
jednym z najlepszych obiektów, na
którym odbywa³y siê tak¿e fina³y
wojewódzkie Pucharu Polski w pi³ce
no¿nej. Przewodnicz¹cy GKKF Marian Renke ukoronowa³ Pana F. Paszela Srebrn¹ Odznak¹ Zas³u¿onego
Dzia³acza Kultury Fizycznej.
W 1990 roku Franciszek Paszel
zosta³ burmistrzem Œwidwina. W
1996 roku miasto Œwidwin obchodzi³o jubileusz 700-lecia nadania
praw miejskich. W tym okresie pan
Franciszek trenowa³ dru¿ynê pi³karsk¹ Spójni, która awansowa³a do
III ligi. Pomaga³ mu w pracy szkoleniowej Jan Haptar. W tamtych latach
Œwidwin posiada³ I ligê tenisa sto³owego. W bara¿ach z Krakowem zabrak³o jednego ma³ego punktu, by
uzyskaæ do awans do ekstraklasy.
W 1998 roku z inicjatywy burmistrza i Rady Miejskiej Œwidwina rozpoczêto w mieœcie budowê krytego
basenu. Ten nowoczesny obiekt
zosta³ otwarty i do dzisiaj œwiadczy
us³ugi sportowe, rekreacyjne, zdrowotne i kulturalne do ca³ego regionu.
Franciszek Paszel wspomina, kiedy to w 1955 roku zawita³ do Œwidwi-

na Kolejarz Poznañ (obecnie Lech)
na mecz towarzyski. W dru¿ynie
poznañskiej gra³o wówczas kilku
reprezentantów Polski, miêdzy innymi Teodor Anio³a, Zygfryd S³oma,
Sobkowiak, Wróbel oraz Florian
Wojciechowski. Gospodarze rozegrali œwietny mecz przy og³uszaj¹cym dopingu publicznoœci. Ró¿nica
klasy by³a ogromna, zespó³ œwidwiñski gra³ wówczas w lidze okrêgowej. I ligowcy wygrali 4:1. Honorowego gola strzeli³ Wac³aw Piecak.
W kolejnym towarzyskim meczu z
dru¿yn¹ Czarnych Szczecin gospodarze wygrali 9:0. Pan Franciszek
pamiêta do dziœ zdobywców bramek:
Stanis³aw Korpalski strzeli³ 4, podobnie 4 gole strzeli³ nasz bohater
oraz 1 bramkê Jan Illek. Kibice sportowi mieli wiele okazji ogl¹daæ zawody na wysokim poziomie z zespo³ami
polskim i zagranicznymi.
Dost¹pi³ zaszczytu gry w dru¿ynie ligowej Zawiszy Bydgoszcz.
Na podstawie monografii „Droga do pi³karskiej ekstraklasy - Zawisza Bydgoszcz 1946-1960”, autorzy Zenon Greinert i Karol Tonder
(rok wyd. 2012), cytujê:
Franciszek Paszel, jak sam twierdzi, od szkoleniowców, z którymi ³ siê

zetkn¹³ w Zawiszy, bardzo du¿o siê
nauczy³. Od Wêgra Krystiana Scharlego - taktyki, od Konrada Kamiñskiego - techniki, Romana Szwajkowskiego - dyscypliny, a od Brunona Lubawego boiskowego obycia.
Te umiejêtnoœci, a przede wszystkim
bezpoœrednia stycznoœæ z dobrymi
szkoleniowcami, mia³a wp³yw na
jego pracê trenersk¹. W wywiadzie
udzielonym w styczniu 2006 roku dla
„Wiadomoœci £obeskich”, by³y zawodnik miejscowego klubu Œwiatowid - Andrzej Belina podkreœla³ rolê,
jak¹ odegra³ Franciszek Paszel, gdy
w 1968 roku zosta³ szkoleniowcem
dru¿yny. Stwierdzi³, ¿e dopiero by³y
gracz Zawiszy nauczy³ ich prawdziwej pi³ki no¿nej, a jego wiedza i doœwiadczenie uczyni³y z nich zawodników na wysokim poziomie. O powy¿szym mo¿e œwiadczyæ fakt, ¿e
Œwiatowid £obez w 1970 roku minimalnie przegra³ szansê awansu do II
ligi po meczu z Dêbem Dêbno, w którym to arbiter podyktowa³ dwa rzuty
karne dla rywali.
Franciszek Paszel w trakcie
udzielonej wypowiedzi zwróci³ uwagê na wa¿ne okolicznoœci w bydgoskim Zawiszy. Kilka piêknych, wzruszaj¹cych s³ów, których nie mog³o
zabrakn¹æ na kartach tej ksi¹¿ki: „z
Zawiszy ka¿dy wychodzi³ dobrym
pi³karzem, a przede wszystkim porz¹dnym cz³owiekiem !”.
By³y pomocnik wojskowych
prowadzi³ bardzo aktywne ¿ycie. By³
zmuszony szybko zakoñczyæ grê w
pi³kê ze wzglêdu na przewlek³¹ kontuzjê. Bez pi³ki no¿nej nie widzia³ jednak siebie, zosta³ trenerem. Pracê
szkoleniowca zakoñczy³ dopiero w
2005 roku. Do dziœ utrzymuje przyjazny kontakt z Ignacym Salwachem
(Gdañsk) i Tadeuszem Micha³kiem
(Bydgoszcz - by³ymi pi³karzami Zawiszy (str. 365).
Monografia o szczególnej wartoœci historycznej Wojskowego
Klubu Sportowego Zawisza dotycz¹ca sekcji pi³ki no¿nej, dodatkowo
uszczegó³owiona rocznymi bilansami rozgrywek. W przedmiotowej
ksi¹¿ce w rozdziale pt. „Ludzie Zawiszy” (str. 439) Franciszek Paszel znalaz³ siê wœród tych zawodników, którzy w latach 1946 -1960 tworzyli historiê Zawiszy Bydgoszcz.
W ci¹gu ¿ycia przepracowa³ 108
lat. Czy to mo¿liwe?
Na podstawie Encyklopedii biograficznej z ¿yciorysami znanych
Polek i Polaków „Who is who” (wyd.
IV str.2928) oraz „Rady na ¿ycie”
(wyd. II, str. 81-82), autor Franciszek
Paszel:
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50-lecia Œwiatowida (c.d.)
rzysta³. Nie posiada te¿ ¿adnego
zaplecza politycznego, gdy¿ nigdy
w ¿yciu nie splami³ siê uczestnictwem w jakiejkolwiek partii, co jak
stwierdza, by³o jego b³êdem, lecz
przekonanie i podziw dla osobowoœci Pana Marsza³ka Pi³sudskiego
nie pozwoli³y na przyst¹pienie do
¿adnej partii w kraju.
A historia zwi¹zana z ³obesk¹
pi³k¹ no¿n¹ wci¹¿ jeszcze ¿ywa.

£obez, 18.12.2010 r., od lewej: Franciszek Paszel, Zdzis³aw Bogdanowicz
i Zdzis³aw Urbañski.

Franciszek Paszel, syn Witolda i
Eleneory, ur.22.01.1937 r. na pó³nocnych Kresach, 50 km na wschód od
Wilna, w miejscowoœci Oszmiana. W
trybie normalnym ukoñczy³
pierwsz¹ klasê szko³y powszechnej
rosyjskiej (1945 r.), Szko³ê Podstawow¹ w Œwidwinie (1951 r.) i Technikum Mechaniczne w Œwidwinie
(1955 r.), Technikum Budowlane w
Koszalinie zaocznie (1966 r.). Udokumentowane s¹ pozosta³e niezbêdne w ¿yciu dokumenty jak: egzaminy
do przyst¹pienia do I Komunii œw. w
Oszmianie, prawo jazdy, uprawnienia budowlane, uprawnienia instruktorskie do szkolenia pi³karzy
zdane w Koszalinie i Warszawie.
Przez 43 lata, od 1955 do 1998
roku pracowa³ w: POM Œwidwin (nakaz pracy) - kierownik bazy paliw,
ADM Œwidwin - inspektor ds. eksploatacji budynków, WSS Spo³em
Œwidwin - kierownik ds. inwestycji i
remontów, WSS Spo³em Koszalin dyrektor Wojewódzkiego Zak³adu
Remontowo-Budowlanego, MPRB
Œwidwin - z-ca dyrektora ds. technicznych, PGKiM Œwidwin - dyrektor, Armia Radziecka w Szczecinie specjalista ds. piecy piekarskich,
OSiR Œwidwin - dyrektor, Przedsiêbiorstwo Zagraniczne Interlux Œwidwin - dyrektor, Inex Koszalin agencja (zak³ad konfekcyjny), Interter Koszalin - agencja (zak³ad konfekcyjny) i Urz¹d Miasta Œwidwin burmistrz.
Równolegle przez ponad 38 lat
by³ zatrudniony na etacie pierwszego trenera futbolu w nastêpuj¹cych
klubach sportowych: 4 kluby - Kolejarz, Rega, Polonia i Spójnia w Œwidwinie, WKS P³omieñ Koszalin, KS
W³ókniarz Bia³ogard, KS Kotwica
Ko³obrzeg, WKS Mewa Ko³obrzeg,
KS Drawa Drawsko Pomorskie,
WKS Skrzydlaci Œwidwin, WKS Gra-

nit Œwidwin, MLKS Œwiatowid
£obez. Okazjonalnie trenowa³ pi³karsko milicjantów Komendy œwidwiñskiej, Pamet Œwidwin i ministrantów
z parafii œw. Micha³a Archanio³a.
Obok pracy podstawowej i szkolenia w klubach sportowych wykonywa³ pracê na pó³ etatu w poni¿szych zak³adach pracy przez 13 lat i
8 miesiêcy - jako nauczyciel w Szkole
Zawodowej w Œwidwinie, inspektor
nadzoru budowlanego w Inspektoracie Oœwiaty w Œwidwinie, przewodnicz¹cy komisji egzaminacyjnej
w zawodach budowlanych z ramienia Kuratorium Oœwiaty w Koszalinie, inspektor ds. rozliczeñ budowlanych w GS SCh w Œwidwinie, projektant w zak³adzie Us³ug Projektowych w Drawsku Pomorskim, GOSiR
- prowadzenie ma³ej gastronomii i
restauracji Tramp w DŸwirzynie, prywatny zak³ad murarski i zak³ad specjalistyczny budowy i remontów
piecy piekarskich.
Ponadto spo³ecznie pracowa³
jako - za³o¿yciel i przewodnicz¹cy
Szkolnego Klubu Sportowego Technik przy szkole w Œwidwinie (2 lata),
pierwszy prawny prezes Spó³dzielni
Mieszkaniowej „Osiedle” w Œwidwinie (2 lata i 2 mies.), cz³onek Wydzia³u Szkolenia przy OZPN w Koszalinie
(4 lata i 3 mies.), cz³onek Konwentu
Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów
woj. koszaliñskiego (7 lat i 6 mies.)
przewodnicz¹cy Komisji Ochrony
Œrodowiska przy Konwencie Samorz¹du Koszaliñskiego (7 lat i 6 mies.),
sta³y cz³onek Wojewódzkiej Komisji
Trójstronnej przy wojewodzie koszaliñskim (5 lat i 4 mies.), sta³y cz³onek Kolegium Wojewody Koszaliñskiego (5 lat).
Nigdy nie zabiega³ o pozyskanie
stanowiska. Zawsze otrzymywa³
propozycjê objêcia pracy, które
albo przyjmowa³ albo z nich nie ko-

Na podstawie materia³u zawartego w broszurze „Dziêkujemy Panie
Franku”, (rok wyd. 2010), cytujê:
Historia wci¹¿ ¿ywa - lata pracy w
£obzie wspomina Franciszek Paszel.
Przez blisko 40 lat czynnie pracowa³em jako szkoleniowiec w ró¿nych
klubach pi³karskich. Ta praca nigdy
nie by³a sposobem na uzyskiwanie
profitów finansowych. Zdecydowanie dzia³alnoœæ sportow¹ traktowa³em jako hobby, jajko potrzeb¹ dzia³alnoœci spo³ecznej i chêæ przekazywania wiedzy m³odym adeptom futbolu. W pracy trenerskiej zawsze
udawa³o mi siê znaleŸæ wspólny jêzyk z pi³karzami i dzia³aczami, aczkolwiek zdajê sobie sprawê, ¿e wspó³praca z takim cholerykiem jak ja nie
nale¿y do sielanki. Zawsze ho³dowa³em zasadzie, ¿e tylko rzeteln¹ i systematyczn¹ prac¹ dochodzi siê do
wyznaczonego celu. Innej metody
na prawdziwy sukces, w ka¿dej dziedzinie ¿ycia, a szczególnie w sporcie
po prostu nie ma.
Tylko ciê¿ka, wytê¿ona praca
oraz stworzenie rodzinnej atmosfery
w klubie spowoduje pozytywny
wynik sportowy. A na taki efekt oczekuje spo³ecznoœæ lokalna.
Wszystkie zespo³y, które szkoli³
trener Paszel albo awansowa³y b¹dŸ
by³y wyprowadzane ze strefy spadkowej. Jak twierdzi, z najwiêksz¹
ochot¹ pracowa³ z zespo³ami, którym
zagra¿a³ spadek (m.in. W³ókniarz,
Mewa, Pamet). Nie lubi³ przegrywaæ
spotkañ na boisku, bo jak ka¿da
pora¿ka stanowi³a dla Niego bolesne
prze¿ycie. My zawodnicy Œwiatowida pamiêtamy jak potraktowa³ pora¿kê po przegranym meczu 0:1 z
Poloni¹ Gryfino, a z któr¹ 3 dni wczeœniej w Pucharze Polski wygraliœmy
10:0. Nie by³o czasu na ubranie siê,
trzeba by³o uciekaæ z szatni …
Biogram trenera wpisany zosta³
z³otymi zg³oskami do kroniki sportu ³obeskiego.
Na podstawie monografii „Historia sportu ³obeskiego 19452007”, autor Zdzis³aw Bogdanowicz (rok wyd. 2007).
W szczególny sposób jest zaznaczona postaæ trenera w wydaniu
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ksi¹¿kowym o najwa¿niejszych wydarzeniach w ¿yciu sportowym naszego miasta nad Reg¹. Zak³adka
obwoluty do powy¿szej monografii,
w której wypowiadaj¹ siê prof. dr
hab. Kazimierz Koz³owski, Jan Chruœliñski - kolarz; Warszawa, Cezary
Gurjew - redaktor sportowy; Warszawa, tak¿e zawiera zapisane s³owa
Franciszka Paszela, trenera pi³karskiego ze Œwidwina. Okreœlaj¹ one
Jego cechy charakteru i prawdziw¹
mi³oœæ do sportu w £obzie: „Ta pora¿ka z Olimpi¹ Poznañ tkwi we mnie
jak drzazga pod paznokciem do dzisiaj. W meczu 1/32 fina³u Pi³karskiego Pucharu Polski na szczeblu centralnym z II-ligow¹ Olimpi¹ jeszcze w
dogrywce prowadziliœmy 2:1, ale w
124 minucie (!), w ogromnym zamieszaniu pod nasz¹ bramk¹ poznaniacy wpychaj¹ pi³kê do siatki. Koniec
meczu, 2:2. Rzuty karne, w których
przegrywamy 4:2. To Olimpii, a nie
Œwiatowidowi przysz³o rozegraæ w
1/16 fina³u Pucharu Polski z najlepsz¹ w owym czasie dru¿yn¹ Polski - Górnikiem Zabrze”.
Bêd¹c z wizyt¹ prywatn¹ w Œwidwinie, zapyta³em trenera przez ciekawoœæ o otrzymane odznaczenia.
Czy i jakie wyró¿nienia posiada za
bogat¹ pracê zawodow¹ i spo³eczn¹? Po chwili zamyœlenia, przed³o¿y³ karton po … butach wype³niony ró¿nymi medalami, odznakami,
znaczkami itp. - To s¹ moje zaszczyty, tam znajduj¹ siê nawet dwa Z³ote
Krzy¿e Zas³ugi, ró¿ne resortowe,
okolicznoœciowe, pañstwowe i regionalne. Zosta³em mianowany do
grona Zas³u¿ony dla miasta i gminy
wiejskiej Œwidwina, powiatu œwidwiñskiego i województwa - z dum¹
stwierdzi³ Pan Franek. - Co do medali, to moja 4-letnia wnuczka Hania
woli bawiæ siê medalami tatusia, bo
jak twierdzi s¹ wiêksze i z kolorowymi wst¹¿kami (ziêæ - maratoñczyk) dopowiedzia³ z uœmiechem gospodarz domu. Nie uszed³ mojej uwadze
zawieszony na œcianie w ozdobnej
ramie dyplom z tytu³em Menad¿er
Pomorza Œrodkowego z kwietnia
1994 roku, nadany dla burmistrza
Œwidwina Franciszka Paszela, podpisany przez przewodnicz¹cego kapitu³y konkursowej prof. dr hab. In¿.
Zdzis³awa Pi¹tka.
Mój bohater wywiadu jest obecnie na zas³u¿onym odpoczynku, ma
76 lat ¿ycia. Otrzymuje emeryturê za
43 lata pracy, chocia¿ jak podaj¹ Ÿród³a pisane przepracowa³ 108 lat (po
zsumowaniu wszystkich anga¿y o
pracê). Prze¿y³ 6 operacji, w tym
pokona³ chorobê nowotworow¹
(rak krtani). Jednak nadal okazjonalnie dzia³a w sporcie. Przy spotkaniach jest jak zwykle pogodny i przyjacielski. Du¿o zdrowia i uœmiechu panie Franku!
Zdzis³aw Bogdanowicz
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dzieciakom wska¿¹ – na dobrej œcie¿ce szkoleniowej jesteœ, czy trzeba
coœ, kogoœ zmieniæ? Niby to tak
oczywiste, a spróbuj Czytelniku w
jakimœ klubiku myœl w czyn przyoblec. Nie daje siê. Na razie.
Za kogo ci „owi” nas maj¹?

Tadeusz Nosel

Oto obcy nam kana³ telewizyjny
na pi³karskich transmisjach naszej
ligi zarabia rocznie ponad pó³ miliarda z³otówek. Sto milionów odpala

Nie bêdzie w POPolsce
polskiego futbolu!!!
Nie tylko gminny futbol jest
uprawiany bez namys³u. Ten krajowy te¿. Po po³owie pierwszego meczu Legii o Ligê Mistrzów wy³¹czy³em przekaz, gdy¿ byæ upokarzanym przez Rumunów, to zbyt bolesne, by z w³asnej woli siê temu poddawaæ.
Lipa zwana polsk¹
Jerzy Engel w tym przekazie powiedzia³, ¿e polskie dru¿yny ligowe
cokolwiek znaczy³y w Europie do
czasu, gdy pojawili siê w nich cudzoziemcy. Wraz z nimi pojawi³a siê
zwyk³a lipa, z koniecznoœci zwana
polsk¹. Po kilkuset najzdolniejszych naszych pi³karzy, m³odziutkich i nawet mocno starszych, ka¿dego roku opuszcza te granice.
Wiêc, nie ma kto graæ, albo - jak to siê
fatalnie mówi – nie ma kim graæ.
Mniemaæ mo¿na, ¿e nie za d³ugo, gdy
nasze znów nowe elity, które to ju¿?
(jak¿e têskno do tych naszych prawdziwych), wypior¹ lud z polskoœci, z
patriotyzmu, z „Honoru, Boga i Ojczyzny”, si³¹ rzeczy wypior¹ te¿ i z
potrzeby sukcesów sportowych odnoszonych przez Polaków, z potrzeby im kibicowania. Kto za nie za d³ugi ju¿ czas bêdzie chcia³ siê nawet
tylko przyznaæ, ¿e têskni za polsk¹
dru¿yn¹ w Lidze Mistrzów, za rekordem œwiata Polaka, za Mazurkiem
D¹browskiego na Igrzyskach? To
mo¿e byæ ju¿ wtedy podpadaj¹ce
nawet pod jakiœ przepis, paragraf
karny. Ku temu idzie, a¿ przyjdzie.
Jeœli ju¿, to mo¿e na powa¿nie?
Od dawna wiêc proponujê, by na
gminnym podwórku pi³karskim, jeœli
w klubie odbywaj¹ siê treningi pi³karskie, czyli lekcje futbolu, to trzeba
m³odym pi³karzom organizowaæ
sprawdziany, swoiste klasówki. A ich
rodzicom wywiadówki sportowe. Pozornie jest to tak oczywiste, jak oczywista jest nêdza naszego futbolu. W
klubach nikt do propozycji jeszcze siê
nie ustosunkowa³, a z³otówki dla instruktorów p³yn¹ ka¿dego miesi¹ca. I
nikt nie sprawdza, za co?
Na wizytacje pracy w klubach
czas ju¿ zapraszaæ futbolowych profesjonalistów, którzy futbolowym

klubom. Piêæset milionów na naszym futbolu zarabia na czysto. Dlaczego nie robi tego któraœ z naszych
telewizji? Ile¿ to by³oby grosza na
podniesienie poziomu naszego pi³karstwa? Mo¿e nie mam szczêœcia,
ale do tej pory nie natkn¹³em siê na
g³os w tej sprawie w skali ca³ego
kraju. Nikt w Polsce tematu nie podejmuje. A dochodzi nawet do tego,
¿e transmisja meczu narodowej reprezentacji by³a p³atna. Wbrew
wszelkiemu prawu. Tylko w Polsce
jest to mo¿liwe? Tak ³atwo nam j¹
wydzieraæ?
Rodzice te¿ winni
Czy da³oby siê jak¹œ gminê uczyniæ
ze szkolenia m³odych pi³karzy s³ynn¹?
Bo jak dotychczas, to tego rodzaju dzia³ania podejmuje siê tylko w du¿ych
oœrodkach. W³adze wszelkich „Pcimiów” do tej pory nie dostrzegaj¹, ¿e ich
pcimskie bud¿ety s¹ wysokoœciami
bardzo czêsto zbli¿one do wartoœci nie
zawsze nawet gwiazdy pi³karskiej, a
zwyk³ego wyrobnika. Nie myœl¹ jednak
w tym kierunku, bo wówczas by³oby
wymagane zreformowanie tak zwanego
¿ycia kulturalnego gmin, kulturalnego z
dodatkiem - samorz¹dowego. Owa odmiana kultury samorz¹dowa, ma siê tak
do kultury jako takiej, jak cz³owiek w
wiêziennej klatce do swobodnie szybuj¹cego ptaka. To te¿ strach przed uwolnieniem nieskrêpowanego ¿ycia kulturalnego w gminach powoduje, ¿e i inne
dziedziny jej istnienia, w tym i futbol,
s¹ trzymane na odwiecznej wiêzi niby
braku pieniêdzy. A to nie brak œrodków,
tylko brak charakterów, brak odwa¿nych kreatywnych postaw. Tak¿e i to,
¿e obecnie w futbolu, i w jego otoczce,
jest pe³no ludzi twardo poodrzucanych
z innych œrodowisk. W futbolu odnajduj¹cych azyl dla siebie, ale ze szkod¹
dla futbolu. Dzisiejszy futbol, to ju¿ nie
imieniny u cioci Kloci. By go mieæ, to
trzeba te¿ i choæby tylko chcieæ codziennie dbaæ o interesy kraju. A jak z
tym jest, to przecie¿ wiemy wszyscy.
Jest fatalnie. Poziom pi³karstwa danego
kraju wiele mówi w ogóle o tym kraju,
o jego mieszkañcach.
Na pocz¹tek wiêc: jeœli Pañstwo
Czytelnicy posy³aj¹ dzieciaki na treningi pi³karskie, to zainteresujcie siê, co
one dzieciakom daj¹. Bo mo¿liwe, ¿e nie
tylko, ¿e nic, ale i o wiele gorzej.
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Du¿y sukces
Mateusza Gunery
(SZCZECIN-£OBEZ)
Du¿y sukces odniós³
Mateusz Gunera z
³obeskiego „Olimpu”
na sobotnich zawodach
w Szczecinie.
Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego M³odzików w
Lekkiej Atletyce odby³y siê
31.08.2013 roku w Szczecinie. Wystartowa³a w nich równie¿ grupa
zawodników MKS ,,Olimp” £obez.
Du¿y sukces odniós³ reprezentant „Olimpu” Mateusz Gunera.
Mateusz zosta³ mistrzem województwa m³odzików (do lat 15) w rzucie
oszczepem. Uzyska³ wynik 47,15 m.
Dobre wyniki uzyska³a Ania Ko³odyñska: VIII miejsce w skoku w dal
– 4,31 m i 14,19 sek. w biegu na 100
m. Najm³odsze zawodniczki, które
startowa³y w zawodach to: Oliwia
Iwanicka, Ma³gorzata Pastwa i Paula
Iwanicka. Poza konkursem w biegu
na 200 m startowa³ Piotr Urbañski.
Kolejne zawody ju¿ 14 wrzeœnia:
miêdzywojewódzkie mistrzostwa
m³odzików.
Kazimierz Mikul

Mocny pocz¹tek oldbojów
Sarmaty
Sarmata Dobra, aktualny
mistrz Pomorskiej Ligi Oldbojów,
bardzo udanie rozpocz¹³ rozgrywki
sezonu 2013/2014. Na bardzo dobrej murawie stadionu w Dobrej
bardzo wyraŸnie 7:1 (3:0) pokona³
beniaminka ligi dru¿ynê Lotnika
Miros³awiec.
Mecz rozgrywany ca³y czas w
bardzo spokojnej, sportowej atmosferze, przebiega³ ca³y czas pod wyraŸne dyktando Sarmaty. W dru¿ynie Lotnika mimo wpuszczenia 7 bramek dobre zawody rozegra³ bramkarz Leszek Polaków, który swoimi
udanymi interwencjami uchroni³ zespó³ Lotnika przed znacznie wy¿sz¹
pora¿k¹. Po zakoñczeniu meczu jak
zwykle w Dobrej, pi³karze obu dru¿yn mogli siê posiliæ smakowit¹ kie³bask¹ z ro¿na, z masarni Krzemienna.
Sarmata Dobra – Lotnik Miros³awiec 7:1 (3:0)
Strzelcy bramek dla Sarmaty:
Norbert Dworak 3, Janusz Raczyñ-

ski, Andrzej Mioduszewski, Jaros³aw Jaszczuk (k.), Karol Sosnowski,
dla Lotnika: Marcin Cyc.
Sk³ady
Sarmata Dobra: Jan Szczêsny,
Henryk £uczak, Wojciech Dorsz, Jaros³aw Jaszczuk, Andrzej Mioduszewski, Zdzis³aw Szkup, Karol Sosnowski, Bogdan Kaczor, Sebasatian Or³owski, Zbigniew Ceranka,
Norbert Dworak, Daniel Kubski, Janusz Raczyñski, Krzysztof Dobrowolski, Marek Kowalczyk, Jaros³aw
Banasiak, Marek Podbieg³o, Piotr
Mazurek.
Lotnik Miros³awiec: Leszek Polaków, Marcin Cyc, Waldemar Pogudz, Marek Grinczelis, Przemys³aw
Stefaniak, Ireneusz Pakla, Miros³aw
Józefiak, Zbigniew Bolek, Krzysztof
Stañczyk, Dariusz Wojciechowicz,
Cezary Jasiñski, Przemys³aw Gorajewski, Grzegorz KoŸbia³, Tomasz
Furman, W³adys³aw Madaj, Tomasz
Rekusz, Andrzej WoŸniak.
Sêdzia g³ówny: Eugeniusz Terlecki.
estan

Sarmata zacz¹³ wygrywaæ
Po nie najlepszym rozpoczêciu
nowego sezonu pi³karskiego w meczach wyjazdowych(dwie wysokie
pora¿ki) pi³karze Sarmaty zwyciêsko
rozstrzygaj¹ mecze na w³asnym boisku. W sobotê 31 sierpnia po raz
drugi w tej rundzie zeszli z w³asnego
boiska jako zwyciêzcy, tym razem
pokonuj¹c 2:1 dru¿ynê beniaminka
IV ligi, Odrzankê Radziszewo. Goœcie okazali siê bardzo wymagaj¹cym zespo³em i w 50' Jakub Marzantowicz strza³em g³ow¹, po doœrodkowaniu z rzutu ro¿nego, uzyska³ dla
Odrzanki prowadzenie 1:0. Jednak
ambitna gra Sarmaty w koñcówce
tego meczu, pozwoli³a w 75' po bramce Damiana Padziñskiego z podania
Zdzis³awa Szw¹dra, wyrównaæ na
1:1 a w osiem minut póŸniej Wojciech
Bonifrowski wykorzysta³ rzut karny
(za zagranie rêk¹ w polu karnym
przez obroñcê Odrzanki) i zapewni³
Sarmacie zwyciêstwo 2:1, nagrodzone bardzo cennymi trzema punktami
w ligowej tabeli.
W najbli¿sz¹ sobotê przed Sarmat¹ stanie kolejny bardzo trudny

Sensacyjna
pora¿ka
Sparty
W okrêgówce, w powiatowych
derbach, dosz³o do sporej sensacji.
Sparta Wêgorzyno aspiruj¹ca do
awansu przegra³a na w³asnym boisku ze Œwiatowidem £obez 1:0. Jedyn¹ bramkê na wagê trzech punktów dla Œwiatowida strzeli³ Rafa³ Komar.
Mewa Resko zachowa³a pozycjê
lidera, po remisie na w³asnym boisku
z Ehrle Dobra Szczeciñska 2:2, po trafieniach Arkadiusza Stêpnia i Patryka Cymkieja.
W klasie A Radowia Radowo
Ma³e przegra³a na w³asnym boisku z
Fal¹ Miêdzyzdroje a¿ 3:1. W klasie B
Jastrz¹ z £osoœnicy wygra³ 5:0 z
Muszkieterem Trzebiatów i jest liderem tabeli.
Klasa B
Muszkieter Trzebiatów – Jastrz¹b
£osoœnica 0:5, Zieloni Wyszobór –
Bizon Cerkwica 0:1, Znicz Wysoka
Kamieñska – Ba³tyk Miêdzywodzie
4:1. Gardominka Polonia II Mechowo pauzowa³a.
1. Jastrz¹b £osoœnica
2. Znicz Wysoka Kam.
3. Bizon Cerkwica
4. Gardominka Mechowo
5. Zieloni Wyszobór
6. Ba³tyk Miêdzywodzie
7. Muszkieter Trzebiatów

3 5:0
3 4:1
3 1:0
0 0:0
0 0:1
0 1:4
0 0:5
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wyjazdowy pojedynek. Tym razem w
dalekim Dêbnie rozegra mecz z wieloletnim „etatowym” trzecioligowcem Dêbem Dêbno, który po ostatnim sezonie opuœci³ jej szeregi, a w IV
lidze po czterech meczach plasuje siê
w œcis³ej czo³ówce tabeli.
Sarmata Dobra – OdrzankaANMAR Radziszewo 2:1 (0:0)
Strzelcy bramek: dla Sarmaty Damian Padziñski (75”) i Wojciech Bonifrowski (83' rz. k.), dla Odrzanki
Jakub Marzantowicz (50').
Sarmata Dobra: Marcin Libiszewski, Kamil Pacelt, Wojciech
Dorsz, Andrzej Kierek, Arkadiusz
Paw³owski, Emilian Kamiñski (65'
Zdzis³aw Szw¹der), Andrzej Jod³owski (80' Wojciech Bonifrowski), Piotr
Klêczar, Micha³ Korupka (77' Kor-

Granie w planie

dian Sawczuk), Damian Padziñski,
Konrad W³odarczyk (65' Filip Plewiñski) oraz w rezerwie: Marcin Kamiñski.
Odrzanka AN-MAR Radziszewo: Marcin Walicki, Adam Lewandowski, Jakub Marzantowicz, Piotr
Pawlak, Mateusz Krupa, Pawe³ Andrzejewski (70' Dawid TrzeŸwiñski),
Rados³aw Radke, Pawe³ Kopystyñski (73' Robert Jastrzêbski), £ukasz
Szandruk, Patryk Klimuk ( 78' Adam
Trendel), £ukasz Deptu³a (83' Tomasz Masztaler) oraz w rezerwie:Krzysztof Laskowski, Arnold
¯arnotal, Karol Pr¹tnicki.
Zó³te kartki: Andrzej Jod³owski
(Sarmata), Rados³aw Radke i Pawe³
Kopystyñski (Odrzanka).
Sêdzia g³ówny: B³a¿ej Skwirowski, sêdziowie asystenci: Miros³aw
Gniffke i Damian Mazur.
estan

Granie w planie

IV liga
7.09.13 (sobota)
13.00 Odrzanka Radziszewo - Darzbór Szczecinek
13.30 Arkonia Szczecin - K³os Pe³czyce
15.00 Gryf Kamieñ Pom. - Astra Ustronie Morskie
16.00 Œwit Szczecin - Vineta Wolin
16.00 Kluczevia Stargard - Stal Szczecin
16.00 D¹b Dêbno - Sarmata Dobra
16.00 Rasel Dygowo - Hutnik Szczecin
16.30 Wielim Szczecinek - Ina Goleniów
Klasa okrêgowa regionalna
7.09.13 (sobota)
15.00 Tanowia Tanowo – Kasta Szczecin
16.45 Œwiatowid £obez - B³êkitni II Stargard
17.00 Iskra Golczewo - Rega Trzebiatów
17.00 GKS Mierzyn - Jeziorak Szczecin
17.00 Promieñ Mosty - Chemik II Police
17.00 Wicher Brojce - Sparta Wêgorzyno
8.09.13 (niedziela)
11.00 Ehrle Dobra Szczeciñska – Wybrze¿e Rewalskie
16.00 Rolpol Chlebowo - Mewa Resko
Klasa A
7.09.13 (sobota)
15.00 Fala Miêdzyzdroje – Prawobrze¿e Œwinoujœcie
16.00 Korona Stuchowo - Orze³ Prusinowo
16.00 Jantar Dziwnów - Pionier ¯arnowo
16.00 Sparta Gryfice - Sowianka Sowno
16.00 Ba³tyk Gostyñ – Orze³ £o¿nica
8.09.13 (niedziela)
15.00 B³êkitni Trzyg³ów - Radowia Radowo Ma³e
Klasa B
07.09.13 (sobota)
Gardominka Polonia II Mechowo - Muszkieter Trzebiatów
Znicz Wysoka Kamieñska - Zieloni Wyszobór
16.00 Ba³tyk Miêdzywodzie - Jastrz¹b £osoœnica
Pauzuje Bizon Cerkwica.
Oldboje
I liga rusza w sobotê, 31.08.13 r. Oldboje Sarmaty rozegraj¹ mecz w Dobrej
o godz. 18. z Lotnikiem Miros³awiec.
II liga rusza równie¿ w sobotê. Mecze o godz. 18. Radowia Radowo Ma³e
wyje¿d¿a na mecz do Trzebiatowa z Reg¹.

WYNIKI I TABELE
IV liga

Stal Szczecin – Gryf Kamieñ Pom.
2:2, Hutnik Szczecin – D¹b Dêbno
4:3, Ina Goleniów – Arkonia Szczecin 1:0, Astra Ustronie Morskie –
Wielim Szczecinek 3:0, Vineta Wolin – Kluczevia Stargard 1:1, Sarmata Dobra – Odrzanka Radziszewo 2:1, K³os Pe³czyce – Rasel Dygowo 0:2, Darzbór Szczecinek –
Œwit Szczecin 0:3.
1. Œwit Szczecin
2. Stal Szczecin
3. D¹b Dêbno
4. Astra Ustronie M.
5. Kluczevia Stargard
6. Vineta Wolin
7. Rasel Dygowo
8. Gryf Kamieñ Pom.
9. Ina Goleniów
10. Sarmata Dobra
11. Hutnik Szczecin
12. Odrzanka Radz.
13. Arkonia Szczecin
14. Wielim Szczecinek
15. K³os Pe³czyce
16. Darzbór Szczecinek

12 15:1
10 9:3
9 10:6
9 7:4
7 8:6
7 14:4
7 8:5
6 12:8
6 5:7
6 5:13
4 9:10
4 5:6
3 7:12
1 4:10
0 1:9
0 2:17

Klasa okrêgowa
regionalna gr. 1
Kasta Szczecin – Wicher Brojce
1:7, GKS Mierzyn - Iskra Golczewo
3:0, Sparta Wêgorzyno – Œwiatowid
£obez 0:1, Mewa Resko – Ehrle
Dobra Szczeciñska 2:2, Rega Trzebiatów – Rolpol Chlebowo 4:1,
Chemik II Police – Jeziorak Szczecin 0:3, B³êkitni II Stargard – Promieñ Mosty 8:1, Wybrze¿e Rewalskie – Tanowia Tanowo 3:2.
1. Mewa Resko
2. B³êkitni II Stargard
3. Wicher Brojce
4. Jeziorak Szczecin
5. Sparta Wêgorzyno
6. Promieñ Mosty
7. Wybrze¿e Rewalskie
8. GKS Mierzyn
9. Tanowia Tanowo
10. Ehrle Dobra Szcz.
11. Rega Trzebiatów
12. Kasta Szczecin
13. Iskra Golczewo
14. Œwiatowid £obez
15. Rolpol Chlebowo
16. Chemik II Police

10 15:7
9 18:7
9 13:5
8 8:4
7 9:6
6 12:13
6 9:9
6 7:8
6 7:12
5 7:8
4 6:7
4 4:11
3 11:12
3 4:7
3 3:11
3 5:11

Klasa A

Radowia Radowo Ma³e – Fala Miêdzyzdroje 1:3, Sparta Gryfice – Ba³tyk Gostyñ 8:3, Orze³ Prusinowo –
Orze³ £o¿nica 0:3, Pionier ¯arnowo
– Korona Stuchowo 1:2, Prawobrze¿e Œwinoujœcie – Jantar Dziwnów 1:2, Sowianka Sowno – B³êkitni Trzyg³ów 3:3.
1. Sparta Gryfice
2. Orze³ £o¿nica
3. Fala Miêdzyzdroje
4. Korona Stuchowo
5. Jantar Dziwnów
6. B³êkitni Trzyg³ów
7. Sowianka Sowno
8. Pionier ¯arnowo
9. Prawobrze¿e Œwin.
10. Radowia Radowo M.
11. Orze³ Prusinowo
12. Ba³tyk Gostyñ

3 8:3
3 3:0
3 3:1
3 2:1
3 2:1
1 3:3
1 3:3
0 1:2
0 1:2
0 1:3
0 0:3
0 3:8
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Radni zastanawiaj¹ siê nad budow¹

Konieczne nowe
przedszkole?
(WÊGORZYNO). W tej
gminie funkcjonuje
przedszkole w
Wêgorzynie oraz
punkty przedszkole
w Mieszewie, Cieszynie
i Sielsku.
Wprawdzie placówki s¹ bardzo
dobrze zaopatrzone - zdaniem komisji oœwiaty Rady Miejskiej, jednak
jak twierdz¹ jej cz³onkowie – konieczna jest budowa nowego przedszkola.
Od wrzeœnia punkty przedszkolne na wsiach mia³y staæ siê ju¿ przedszkolami. S¹ one prowadzone przez
Towarzystwo Przyjació³ Dzieci.
- Dzieci 5.letnie, które teraz s¹
posy³ane do szkó³, bêd¹ mog³y realizowaæ podstawê programow¹. Zajêcia bêd¹ od 7.00 rano do 16.00 z posi³kami. Wszystko w ramach refundacji i programu prowadzonego
przez TPD. W przedszkolu wêgorzyñskim jest pe³na obsada – 75 dzieci. 12 dzieci nie dosta³o siê, ale one
CMYK

maj¹ mo¿liwoœæ dostaæ siê jeszcze
do wiejskich – mówi³a podczas sesji
Rady Miejskiej radna Jadwiga Kamiñska.
W swoim wyst¹pieniu doda³a, ¿e
budynek przedszkola nie spe³nia na
dzisiaj norm. Kuchnia mieœci siê na
trzech poziomach, s¹ tam w¹skie
przejœcia. Najlepszym rozwi¹zaniem
by³oby wybudowaæ nowe przedszkole.
- Budynek nie spe³nia na dzisiaj
norm i gdyby nie posiada³ pozwolenia, to dzisiaj nikt by takiego nie
wyda³ - doda³a radna.
Z jej opini¹ zgodzi³ siê radny Janusz Sadurek, zwracaj¹c dodatkowo
uwagê na niebezpieczne schody w
placówce.
- Naprawdê konieczne jest przedszkole w Wêgorzynie, dziêki Bogu
nie by³o tam ¿adnego wypadku. Tam
s¹ schody niemo¿liwe do u¿ytkowania. Stoi pusty obiekt - by³e hale
pana Adamusa. Jedna hala za³atwi³aby nam kwestiê przedszkola, by³oby
bardzo ³adnie, na wysokim poziomie
– argumentowa³ radny Sadurek. M
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