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Pierwsi
lokatorzy
wkrótce
otrzymaj¹
klucze

Przyszed³ kryzys,
zamykaj¹ szko³y

W Po³czynie
nadal brakuje
opieki nocnej
i œwi¹tecznej

(GMINA ŒWIDWIN) Radni Gminy Œwidwin zdecydowali
o zamkniêciu dwóch szkó³ i przekszta³ceniu trzeciej w
filiê. – Rz¹d szuka oszczêdnoœci w samorz¹dach, a
samorz¹dy w oœwiacie – stwierdzi³ Krzysztof Pe³ka,
przewodnicz¹cy œwidwiñskiej „Solidarnoœci”
Pracowników Oœwiaty i Wychowania, i jest to chyba
najbardziej trafny opis sytuacji, jaka zaistnia³a w gminie
Œwidwin, chocia¿ przyczyn na pewno jest wiêcej.

Zatrzymani
„z³omiarze”
z Brze¿na

Radni na sesji w dniu 8 lutego
podjêli decyzjê o likwidacji szkó³
podstawowych w Klêpczewie i Rusinowie oraz przekszta³ceniu Zespo³u Szkó³ w Oparznie w filiê innej
szko³y.
Przewodnicz¹cy rady Krzysztof Kaszuba powtarza³, ¿e bud¿et
nie bilansuje siê, a na oœwiatê i
pomoc spo³eczn¹ id¹ najwiêksze
œrodki w bud¿ecie. Nic nowego nie
odkry³, gdy¿ tak jest w ka¿dej gminie. Warto przypomnieæ, ¿e na pomoc spo³eczn¹ ka¿da gmina otrzymuje œrodki z bud¿etu pañstwa.
Problem pojawi³ siê z chwil¹, gdy
rz¹d wprowadzi³ zapis, ¿e wydatki
bud¿etowe nie mog¹ przekraczaæ

dochodów w³asnych, a te s¹ zawsze du¿o mniejsze, ni¿ ca³y bud¿et, w którym ujmowane s¹ zadania zlecone, dotacje i kredyty. Ten
zapis ujawni³ s³aboœæ gmin o niskich dochodach w³asnych (brak
firm, bezrobocie), a wysokich dotacjach na zadania zlecone np.
opiekê spo³eczn¹, do¿ywianie
dzieci w szko³ach itp., które finansuje pañstwo.
Wójt Zdzis³aw Pawelec analizowa³ ró¿ne mo¿liwoœci i doszed³ do...
œciany. - Nie ma wyjœcia – stwierdzi³
i przypomnia³, ¿e do szko³y w Klêpczewie uczêszcza 37 dzieci, do Rusinowa – 57, a do gimnazjum w
Oparznie – 40.

Nie pomog³y protesty mieszkañców tych wsi i argumenty
przedstawiane przez dyrektorów
likwidowanych szkó³ oraz so³tysów. Te liczby mówi¹ same za siebie.
(r)

FELIETON NA
ZAPROSZENIE
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Kto g³osuje za Lewic¹?

Kpt.¿.w. Waldemar Jaworowski

N

iedawno dzienniki tele
wizyjne poda³y jedno
g³oœnie - Platforma traci,
a SLD zyskuje. Szczegó³owe sonda¿e pokazuj¹, ¿e 50 % elektoratu odwracaj¹cego siê od PO poprze SLD
w najbli¿szych wyborach. Zanim
zastanowimy siê, kim mog¹ byæ ci
wyborcy, wróæmy pamiêci¹ do przegrywaj¹cego kilka lat temu SLD i
rz¹du Leszka Millera. Pamiêtamy,
¿e gremialnie SLD straci³o, poniewa¿ za rz¹dów Millera dosz³o do
bardzo wysokiej korupcji na rzecz
pewnej czêœci przedsiêbiorców.
Afera Rywina, afera starachowicka
czy te¿ afera Pêczaka - te afery zachwia³y rz¹dem Milera tylko dlatego, ¿e przeciwko SLD powsta³a
koalicja PO, PiS oraz PSL.
Przedsiêbiorcy, nazwijmy rywinowskiej konduity, zrozumieli
szybko, ¿e SLD przegra, wiêc
musz¹ siê przytuliæ do nowej w³a-

dzy. Tymczasem zapowiada³a siê
koalicja PO-PiS , wiêc rywinowscy
przedsiêbiorcy i biznesmeni przez
pewien czas nie wiedzieli co robiæ.
Dosz³o wiêc do wyborów, w których
oni (rywinowcy) nie mogli poprzeæ
zdecydowanie ani PO ani PiS. By³y
wiêc to wybory naprawdê niezale¿ne i demokratyczne. Po raz pierwszy
w III RP decyzjê podejmowali obywatele. I tak oto wygra³ PiS. Rywinowscy biznesmeni doœæ szybko
stwierdzili, ¿e ta III RP rz¹dzona
przez PiS nie jest dla nich. To oznacza³o, ¿e PiS d³ugo nie porz¹dzi.
Pewne te¿ by³o, ¿e SLD na razie te¿
nie wygra, bo ludzie jeszcze afery
pamiêtaj¹.
Oczywiste wiêc siê sta³o, ¿e
w¹tpliwej konduity biznes poprze
Platformê. Oczywiste te¿ siê sta³o
dla przenikliwych analityków, ¿e
Platforma wdziêczna temu biznesowi za wygran¹, bêdzie ten w¹tpliwy
biznes sp³acaæ, a skutkiem tego
upadnie nasza gospodarka. Upadaj¹c¹ gospodarkê trzeba bêdzie ratowaæ i chcia³ nie chcia³, Platforma z
Tuskiem na czele musi siê dobraæ do
kieszeni tego¿ biznesu. I tu bêdzie
koniec Platformy. Ten koniec w³aœnie widzimy. Pocz¹tkowe afery nie
zachwia³y pozycj¹ PO. Dlaczego?
Poniewa¿ rywinowski biznes nie

widzi powodu opuszczaæ PO. Tusk
sprytnie wychodzi z ka¿dej afery,
ale tak naprawdê to nie on, tylko
jego protektorzy czyli biznes. Widzimy tak¿e, ¿e ten biznes rywinowskiej konduity nie ma te¿ wyboru do
kogo siê teraz przykleiæ. Do PiS-u?
W ¿adnym wypadku. Nigdy lis nie
podejdzie do chaty myœliwego. Zostaje im tylko SLD.
I widzimy w³aœnie jak PO traci,
a SLD zyskuje. Nie jest to skutek
infantylnych uœmiechów Napieralskiego. To akcja pijarowska rywinowskiego biznesu, który szykuje
sobie miêkkie l¹dowanie. Zapytacie
mnie, a co na to wyborcy ? Odpowiem tak. Przeciêtny wyborca nie
ma czasu na œledzenie tych wszystkich meandrów polityki. Mówi¹ mu,
¿e w tym roku modne s¹ d³u¿sze
spódnice w kolorze lila ró¿, a dla
mê¿czyzn spodnie rurki. No to staje
siê trendy. No i jeszcze mówi siê, ¿e
SLD jest parti¹ zdoln¹ do koalicji i
to, ¿e ludzie nie lubi¹ k³ótni i inne
tam pieprzoty. Lud w to wierzy i
g³osuje jak wskazuj¹ polityczne
trendy. A trendy przygotowuj¹ rywinowscy biznesmeni. Ot i ca³a tajemnica politycznej kuchni.
Na pytanie kto zag³osuje za Lewic¹, odpowiadam tak. Ten komu
siê to op³aci. Czy op³aci siê ogó³owi

Radni Gminy Œwidwin wezm¹ po 400 z³otych

Dwutygodnik Powiatowy

Podnieœli diety, zamknêli szko³y
(GMINA ŒWIDWIN) Radni
Gminy Œwidwin ustalili sobie diety za pracê spo³eczn¹. Pomimo ¿e
jest kryzys i brakuje w bud¿ecie
pieniêdzy, i z tego powodu zamknêli a¿ trzy szko³y, sobie podnieœli diety.
Jeszcze na sesji grudniowej
ustalili, ¿e bêd¹ pobieraæ diety w
formie rycza³tu miesiêcznego w
wysokoœci 400 z³. Przewodniczacy
komisji dostan¹ po 450 z³.
Jak wynika z uchwa³y o wysokoœci diet z 2006 r., w minionej kadencji radni dostawali diety w wysokoœci 6,5 procent pó³torakrotnoœci
kwoty bazowej okreœlonej w ustawie bud¿etowej dla osób zajmuj¹cych kierownicze stanowiska pañstwowe. 6,5 procent wynosi³o wiêc
172 z³. Obecnie radny dostanie 400
z³. Ma³o tego, podniesiono wynagrodznie wiceprzewodnicz¹cym
rady z 25 do 29 procent owej kwoty
bazowej. Ich dieta wzros³a o ponad
100 z³ i bêd¹ j¹ pobieraæ w wysokoœci 768 z³. Przewodnicz¹cy rady

otrzyma tyle samo, ile otrzymywa³
przewodnicz¹cy w poprzedniej kadencji – 45 procent kwoty bazowej,
czyli dostanie 1192 z³ (diety s¹ nieopodatkowane).
Gdyby radnego nie by³o na sesji,
to dostanie dietê pomniejszon¹ o 30
procent, a za nieobecnoœæ na komisji – o 20 procent. Maksymalna
wysokoœæ obni¿enia diety nie mo¿e
przekroczyæ 60 procent. To oznacza, ¿e radny nawet je¿eli nie bêdzie
na sesji i komisjach, i tak dostanie
pieni¹dze.
Przypomnijmy sk³ad nowej rady
Gminy Œwidwin;
przewodnicz¹cym jest Krzysztof Kaszuba, a wiceprzewodniczacymi Antoni Giluk i Halina Cybul.
Radni zasiadaj¹ w komisjach:
Komisja Bud¿etowa, Rozwoju
Gospodarczego, Handlu, Us³ug,
Bezrobocia i Opieki Spo³ecznej
1. Pugacz £ukasz – przew.
2. Bo¿ek El¿bieta
3. Maksiak Jadwiga

wyborców, to sami zobacz¹ nied³ugo po tym, jak zag³osuj¹. Dopóki siê
na w³asnej skórze nie przekonaj¹, to
nie uwierz¹. Gdyby polski wyborca
g³osowa³ za swoim interesem, to
przez 20 lat III RP poczu³by poprawê swojego bytu. Tymczasem przez
20 lat RP byt poprawi³ sobie jedynie
rywinowski biznes. Zw³aszcza teraz
za PO, kiedy utr¹cono g³owê CBA.
Jeœli przeciêtny wyborca tego nie
rozumie, to ten mój wyk³ad pójdzie
na marne. A podobno wyborcy s¹ tak
inteligentni jak nigdy dot¹d. Jeœli
ktoœ zapomnia³ co mówi³ Gierek,
Gomu³ka i Jaruzelski do Polaków, to
przypomnê: „Polacy s¹ m¹drzy, nie
dadz¹ siê sprowokowaæ do ¿adnych
wyst¹pieñ przeciwko W³adzy Ludowej”. Dzisiaj siê mówi: „Polacy s¹
inteligentni, zag³osuj¹ za Platform¹,
za SLD” i takie tam pieprzoty.
A ja mówiê: „Mój piesek jest
m¹dry, staje na ³apkach i szczeka jak
mu rzucam och³ap”. Mój koñ jest
m¹dry bo mnie rozumie, gdy œpiewam „Wio koniku, a jak siê postarasz, na kolacjê zajedziemy akurat,
tobie owsa nasypiemy zaraz, a ja
smaczn¹ zupkê bêdê jad³”.

4. Pawlonka Ryszard
5. Pisarczyk Jaros³aw
6. Wróblewska Beata
7. ¯ubert Andrzej
Komisja Oœwiaty, Zdrowia,
Kultury, Sportu i Etyki Radnych
1. Twardys Justyna – przew.
2. Mich Henryk
3. Pugacz £ukasz
4. Soko³owski Józef
5. Wiœniewski Andrzej
6. Wróblewska Beata
Komisja Rolnictwa, Leœnictwa,
Ochrony Œrodowiska, Bezpieczeñstwa i Przestrzegania Prawa
1. ¯ubert Andrzej – przew.
2. Gos Dariusz
3. Maksiak Jadwiga
4. Mich Henryk
5. Pawlonka Ryszard
6. Pisarczyk Jaros³aw
7. Soko³owski Józef
8. Wiœniewski Andrzej
Komisja Rewizyjna:
Dariusz Gos,
El¿bieta Bo¿ek
Justyna Twardys.
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Wójt Gminy
Œwidwin z t¹ sam¹
pensj¹
(GMINA ŒWIDWIN) Radni
Gminy Œwidwin postanowili, ¿e
wójt Zdzis³aw Pawelec bêdzie zarabiaæ tyle samo, co dotychczas.
Ustalili mu pensjê w wysokoœci
8.400 z³ brutto. Na tê pensjê sk³adaj¹ siê: wynagrodzenie zasadni-

cze – 4300 z³, dodatek funkcyjny –
1500 z³, dodatek specjalny w wysokoœci 30% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, czyli 1740 z³ oraz 20-procentowy dodatek za wieloletni¹ pracê
– 860 z³.
(r)

Przewodnicz¹cy zaprasza
na posiedznie Komisji
Informujê o posiedzeniu Komisji Bezpieczeñstwa, Praworz¹dnoœci, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Œrodowiska, które
odbêdzie siê w dniu 15 lutego 2011
r. o godzinie 12.00 w sali nr 55
Urzêdu Miasta.
Porz¹dek spotkania:
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
Ocena stanu bezpieczeñstwa w
mieœcie za 2010 rok:
a) ocena stanu ochrony przeciwpo¿arowej – informacjê przedstawi

Reklama
Tel./fax

913973730
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Komendant PPSP w Œwidwinie
b) ocena stanu bezpieczeñstwa
publicznego – informacjê przedstawi Komendant PP w Œwidwinie
c) sprawozdanie z dzia³alnoœci
statutowej Stra¿y Miejskiej – przedstawi Komendant SM w Œwidwinie
d) informacja dotycz¹ca dzia³alnoœci Miejskiego Zespo³u Reagowania Kryzysowego.
Wolne wnioski i zapytania.
Zakoñczenie posiedzenia komisji.
Przewodnicz¹cy Komisji
Roman Artyñski

FIRMA TAX-PRO
ul. Orzeszkowej 6A, £obez
PRACOWA£EŒ ZA GRANIC¥?
ODZYSKAMY TWÓJ PODATEK!!!
NASZE US£UGI:
- zwrot nadp³aty podatku z pracy za
granic¹, - uzyskanie œwiadczeñ rodzinnych (rodzinne, zasi³ek macierzyñski, roz³¹kowe).
Tel. 91 8865466 lub 511-99-22-70

Zeznania przez Internet
– szkolenie w US Bia³ogard
Naczelnik Urzêdu Skarbowego w Bia³ogardzie informuje, ¿e w
dniach 16.02.2011r. o godzinie
12 00 oraz 23.02.2011r. o godzinie
14 00 w siedzibie urzêdu przy ul.
Mickiewicza 3, w sali konferencyjnej, pokój 109 (pierwsze piêtro), odbêd¹ siê bezp³atne szkolenia instrukta¿owe na temat sk³adania zeznañ podatkowych za 2010r.
drog¹ elektroniczn¹.
Szkolenie ma na celu zapozna-

nie podatników z interaktywnymi
formularzami oraz sposobem ich
wype³niania.
Jednoczeœnie oferujemy mo¿liwoœæ przeprowadzenia wy¿ej wymienionego szkolenia dla zak³adów
pracy z terenu dzia³ania Urzêdu
Skarbowego w Bia³ogardzie, w ich
siedzibach.
Zainteresowanych prosimy o
kontakt pod numerem 94 3110406,
94 3110414.

Bezp³atne badanie
cukru we krwi
W dniu 16.02.2011 r., Polskie
Stowarzyszenie Diabetyków Oddzia³ Powiatowy w Œwidwinie w
ramach wspó³pracy z Parkiem
Wodnym Relax, organizuje akcjê
przesiewow¹ w kierunku cukrzycy, polegaj¹c¹ na bezp³atnych badaniach stê¿enia cukru we krwi
oraz ciœnienia têtniczego dla

wszystkich chêtnych osób korzystaj¹cych z p³ywalni (na podstawie wykupionego biletu). W trakcie akcji bêdzie równie¿ mo¿liwa
wymiana glukometrów dla osób
chorych na cukrzycê (równie¿ nieodp³atnie). Badania bêd¹ siê odbywa³y w godz. 16.00 – 19.00 na
terenie p³ywalni (I piêtro).
(o)

Tomograf
ma byæ
w Po³czynie

Olga
Woszczyñska
w ochronie
œrodowiska

Mieszkañcy Po³czyna-Zdroju
korzystaj¹ z tomografu komputerowego w ró¿nych miastach naszego
województwa. Je¿d¿¹ na badania do
Szczecina, Koszalina i Szczecinka.
Bêd¹c w Szpitalu Polskim (bo taka
jest teraz nazwa szpitala w Po³czynie), dowiedzia³em siê, ¿e w kwietniu badania tomografem bêdzie
mo¿na ju¿ wykonywaæ w Po³czynieZdroju. Skoñcz¹ siê wiêc k³opoty
mieszkañców z dojazdami do innych oœrodków na te badania. (p)

(PO£CZYN-ZDRÓJ)
Burmistrz Po³czyna poinformowa³a o
wyborze kandydata na stanowisko
do spraw ochrony œrodowiska w
tutejszym urzêdzie miejskim.
Osob¹ wybran¹ zosta³a pani Olga
Woszczyñska z Po³czyna-Zdroju.
Poinformowano, ¿e o wyniku konkursu zdecydowa³a rozmowa kwalifikacyjna, podczas której oceniono predyspozycje i umiejêtnoœci
kandydatki.
(r)

Sygna³y czytelników
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Pierwsi lokatorzy wkrótce otrzymaj¹
klucze
W Œwidwinie dobiegaj¹
koñca prace przy dwóch
budynkach socjalnych.
Warunki atmosferyczne i
k³opoty techniczne nieco
pokrzy¿owa³y plany, ale
ju¿ wkrótce pierwsi
lokatorzy wprowadz¹ siê
do mieszkañ.
Jeden z budynków powstaje w
dawnym biurowcu po zlikwidowanym Zak³adzie Gospodarki Mieszkaniowej, który przeszed³ gruntowny remont i adaptacjê. Znajdzie siê
w nim 11 mieszkañ. Drugi natomiast
wybudowano od podstaw w miejsce
wyburzonych magazynów po ZGM
– tam znajduje siê 8 lokali mieszkalnych. Termin zakoñczenia prac by³
pocz¹tkowo ustalony na 15 listopada, jednak zosta³ przesuniêty, poniewa¿ okaza³o siê, ¿e konieczne
jest wykonanie dodatkowych prac,
których nie da³o siê wczeœniej przewidzieæ. W budynku 8 – rodzinnym

trzeba by³o miêdzy innymi rozebraæ
pierwsz¹ kondygnacjê i wykonaæ
dodatkowo podbicie fundamentów i
inne wynikaj¹ce z tego prace (opaski, chodnik). Równie¿ w obiekcie
11- rodzinnym wyst¹pi³y dodatkowe prace – podbicie fundamentów,
rozebranie i przemurowanie kominów, wzmocnienie belek stropowych.
Prace ju¿ jednak pomyœlnie
zmierzaj¹ do koñca i po uzyskaniu
niezbêdnych pozwoleñ, do budynków wprowadz¹ siê lokatorzy. W
pierwszej kolejnoœci do mieszkañ
bêd¹ wprowadzane rodziny z wyrokami eksmisyjnymi, którym miasto
ma obowi¹zek zapewniæ lokale zastêpcze. Przydzielaniem lokali zajmie siê komisja powo³ana przez
burmistrza miasta. Znacz¹co przyczyni siê do poprawy trudnej sytuacji mieszkaniowej w Œwidwinie.
Warto podkreœliæ, ¿e od ponad trzydziestu lat miasto nie budowa³o ¿adnych lokali socjalnych lub komunalnych. – Potrzeby nadal s¹ ogromne,
zatem budownictwo wci¹¿ pozostaje jednym z naszych priorytetów –

W³amali siê po...
wino
Œwidwiñscy policjanci
zatrzymali dwóch
mê¿czyzn, którzy
w³amali siê do piwnicy
na jednym z osiedli
mieszkaniowych i
dokonali kradzie¿y
40 litrów wina
owocowego domowej
produkcji oraz g¹siora
szklanego o poj. 5 l.
Oficer dy¿urny KPP w Œwidwinie odebra³ zg³oszenie o w³amaniu
do piwnicy, jakie mia³o miejsce w
okresie od 4 do 6 lutego. Jak wynika³o ze zg³oszenia z piwnicy zgin¹³
jedynie g¹sior szklany o poj. 5 litrów oraz 40 litrów wina owocowego, które znajdowa³o siê w dwóch
innych pojemnikach. Kiedy policjanci dojechali pod wskazany adres, zauwa¿yli, ¿e drzwi prowadz¹ce do piwnicy s¹ otwarte. W tej sytuacji przypuszczaj¹c, ¿e zg³aszaj¹cy czeka na nich w piwnicy zeszli na

dó³. Tam okaza³o siê, ¿e w piwnicy
znajduje siê dwóch dobrze znanych
œwidwiñskim policjantom mê¿czyzn – 21 letni £ukasz S. oraz 34
letni Jacek W. którzy zlewali z g¹siora do pojemnika resztê wina.
Jak siê okaza³o 34 latek od pi¹tku kilkakrotnie „odwiedza³” piwnicê, ka¿dorazowo odkrêca³ skobel i
po zabraniu wina zabezpiecza³ go z
powrotem, tak aby nie wzbudziæ
podejrzeñ w³aœciciela. Nie wzi¹³
jednak pod uwagê, ¿e braku 40 l
wina nie da siê d³ugo nie zauwa¿yæ.
Straty zosta³y oszacowane przez
zg³aszaj¹cego na kwotê 350 z³.
Mê¿czyŸni noc spêdzili w policyjnym areszcie. Za w³amanie do piwnicy i kradzie¿ wina oraz g¹siora
grozi im kara do nawet 12 lat pozbawienia wolnoœci.
(kp)

zapewnia burmistrz Jan Owsiak.
Koszt inwestycji ma wynieœæ 1
mln 442 tys. 124 z³. Bank Gospodar-

stwa Krajowego dok³ada 30 procent
tej kwoty, resztê miasto finansuje z
w³asnego bud¿etu.
(wp)

Wybory do M³odzie¿owej
Rady Miasta
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o wyborach do
M³odzie¿owej Rady Miasta Œwidwin z dnia 01 lutego 2011 roku.
Na podstawie § 3 ust. 1 Ordynacji Wyborczej do M³odzie¿owej
Rady Miasta Œwidwin stanowi¹cej
za³¹cznik nr 1 do Statutu M³odzie¿owej Rady Miasta Œwidwin nadanego Uchwa³¹ Nr XVII/155/08
Rady Miasta Œwidwin z dnia 27
czerwca 2008 roku w sprawie powo³ania M³odzie¿owej Rady Miasta
Œwidwin, nadania jej Statutu oraz

okreœlenia zasad i trybu wyboru
Radnych (Dz. Urz. Woj. Zachodn.
Nr 73, poz. 1617 ze zmianami)
Miejska Komisja Wyborcza zarz¹dza wybory do M³odzie¿owej Rady
Miasta Œwidwin w dniu 16 marca
2011 roku w godz. od 9.00 do 14.00.
Siedzib¹ Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach do M³odzie¿owej Rady Miasta Œwidwin jest Urz¹d
Miasta Œwidwin, Plac Konstytucji 3
Maja 1, pokój nr 9 (parter).
Przewodnicz¹ca Miejskiej
Komisji Wyborczej Anna Kêpka
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Spotkanie nie przynios³o rozstrzygniêcia

Nadal brakuje opieki nocnej
i œwi¹tecznej w Po³czynie
W gminie po³czyñskiej w
soboty i niedziele oraz
dni œwi¹teczne nadal
brakuje opieki lekarskiej.
Temu problemowi by³o
poœwiêcone spotkanie,
jakie odby³o siê 1 lutego.
Jednak nie przynios³o
¿adnych rozstrzygniêæ.
Wszystko zaczê³o siê w roku
2008. Forma zapewnienia tej opieki
nale¿y do w³adz powiatowych. Ju¿
wtedy starostwo w Œwidwinie myœla³o o rozwi¹zaniu kwestii zad³u¿onego ZOZ w Po³czynie-Zdroju.
Szpital postanowiono oddaæ w d³ugoletni¹ dzier¿awê dla spó³ki „Szpitale Polskie” w Katowicach, zaœ
opiekê medyczn¹ przekazaæ podmiotowi prywatnemu, który wygra
przetarg na te œwiadczenia og³oszony przez NFZ. Ten problem mo¿na
by³o jeszcze rozwi¹zaæ w inny sposób, korzystny dla mieszkañców
gminy Po³czyn-Zdrój. W bardzo
powa¿nych przypadkach ludzi ratuje szpital. Lekarze przyjmuj¹ chorych na izbie przyjêæ i tu mog³aby

byæ wykonywana taka opieka.
Przetarg na œwiadczenie us³ug
wygra³ NZOZ „Analek”, pana Roberta Pietrasa ze Œwidwina. Prawie
53 km, to najwiêksza odleg³oœæ, z
najdalej wysuniêtej miejscowoœci w
gminie Po³czyn, do tego lekarza w
Œwidwinie. Wiêkszoœæ chorych to
ludzie biedni, bêd¹cy na emeryturze
i to bardzo niskiej, wiêc dojazdy
obci¹¿aj¹ ich kieszenie. Czêsto po
prostu nie maj¹ czym dojechaæ. To
eliminuje ich z korzystania z opieki
firmy „Analek”.
To nie tylko przypad³oœæ gminy
Po³czyn-Zdrój, ale tak¿e wielu innych
gmin w Polsce. S¹ jednak ludzie, dla
których zdrowie ludzkie jest wa¿ne.
Problem próbowa³a rozwi¹zaæ Krystyna Nowakowska, radna z Po³czyna. Z jej to inicjatywy 1 lutego odby³o
siê spotkanie poœwiêcone temu tematowi. Zostali na nie zaproszeni lekarze rodzinni z terenu gminy, radni
miejscy, radni z powiatu pochodz¹cy
z Po³czyna, przedstawiciel NFZ pan
Tomasz ¯ukowski, zastêpca dyrektora oddzia³u wojewódzkiego NFZ.
Animatorem narady zosta³ Roman
Kozubek, wicestarosta œwidwiñski,
mieszkaniec Po³czyna.
Zabieraj¹c g³os w tej sprawie

Konsultacje w sprawie podzia³u so³ectwa

Mieszkañcy Gawroñca
chc¹ od³¹czyæ siê
od Toporzyka
(PO£CZYN-ZDRÓJ) So³ectwo Toporzyk sk³ada siê z dwóch
wiosek - Toporzyka i Gawroñca.
Jednak mieszkañcy Gawroñca
chc¹ rz¹dziæ siê sami. Z³o¿yli do
rady 150 podpisów, by powsta³o
so³ectwo Gawroniec.
Burmistrz Po³czyna-Zdroju powo³a³a ju¿ komisjê spraw udzielania
wyjaœñ przeprowadzenia konsultacji z mieszkañcami so³ectwa Toporzyk, w przedmiocie podzia³u so³ectwa Toporzyk na dwa so³ectwa: Toporzyk i Gawroniec. Komisja bêdzie dzia³aæ w sk³adzie: Damian
Jesio³owski - przewodnicz¹cy oraz
Lucyna Œwi¹tkowska i Mariusz
Matysek.
Konsultacje zostan¹ przeprowa-

dzone podczas zebrañ wiejskich.
Jedno odbêdzie siê 18 lutego br. o
godzinie 17.00 w Publicznej Szkole
Podstawowej w Toporzyku, drugie
w tym samym dniu, ale dwie godziny póŸniej (18 lutego o godz. 19.00)
w œwietlicy wiejskiej w Gawroñcu.
Przeprowadzane zebrania odbêd¹
siê na podstawie przepisów Statutu
So³ectwa Toporzyk. Uprawnionymi
do udzia³u w konsultacjach s¹
wszystkie osoby posiadaj¹ce czynne prawo wyborcze, zamieszka³e na
terenie obecnego so³ectwa Toporzyk. Mieszkañcy bêd¹ musieli
udzieliæ pisemnej odpowiedzi na
pytanie: „Czy jesteœ za podzia³em
so³ectwa Toporzyk na dwa so³ectwa: Toporzyk i Gawroniec?”. (r)

burmistrz Po³czyna Barbara Nowak
stwierdzi³a, ¿e taki punkt przyjêæ
powinien istnieæ na terenie miasta.
Zale¿y to jednak od kontraktu podpisanego z NFZ. Kontrakty na
œwiadczenie zostan¹ rozstrzygniête
dopiero pod koniec lutego. Wiadomo jednak, ¿e na terenie powiatu
mo¿e istnieæ tylko jeden punkt,
œwiadcz¹cy takie us³ugi medyczne.
Zale¿y to od liczby ludnoœci. Jeden
punkt opieki obejmuje populacjê do
50 tysiêcy mieszkañców. Jest to
okreœlone zarz¹dzeniem Ministerstwa Zdrowia i NFZ. Tej przeszkody nikt nie przeskoczy, tak wynika³o
z wypowiedzi przedstawiciela NFZ
Tomasza ¯ukowskiego. Wypowiadali siê równie¿ lekarze rodzinni. Z
ich wypowiedzi wynika, ¿e chc¹,

aby taki punkt istnia³ w Po³czynie.
Szef firmy „Analek” Robert Pietras
scharakteryzowa³ ten rodzaj opieki
w powiecie œwidwiñskim. Powiedzia³, ¿e zatrudnia lekarzy nawet ze
Szczecina. Ma bardzo ma³o pacjentów pochodz¹cych z gminy Po³czyn, co wi¹¿e siê z dojazdami.
Spotkanie zakoñczy³o siê, lecz
nie ustalono na nim ¿adnych konkretnych wniosków. Do sprawy
trzeba jednak wróciæ pod koniec
lutego, gdy zostanie rozstrzygniêty
konkurs na œwiadczenie tego rodzaju us³ug. Miejmy nadziejê, ¿e mimo
wszystko taki punkt powstanie równie¿ w Po³czynie-Zdroju. Bêdzie to
zale¿a³o nie od sztywnych przepisów rz¹dowych, ale równie¿ od
m¹droœci naszych w³adz.
(r)

Wkrótce „Kaziuki”
Tradycyjne „Kaziuki
Wileñskie” odbêd¹ siê
w Œwidwinie po raz
dziewiêtnasty w dniach
4 – 5 marca 2011 roku.
Po raz drugi bêdzie
im towarzyszy³ Zjazd
Kazimierzy. Zapraszamy
wystawców do
uczestnictwa
w tej imprezie.
Zgodnie z sugesti¹ handlowców
i kupuj¹cych, jarmark kresowy zwany Kaziukami Wileñskimi odbêdzie
siê w tym roku w dn. 4 i 5 marca
(pi¹tek i sobota) na Œwidwiñskiej
Hali Targowej. Odbywa siê on pod
patronatem burmistrza Miasta –
Jana Owsiaka, a organizatorami s¹:
Towarzystwo Mi³oœników Wilna i b.
Kresów Wschodnich oraz Œwidwiñski Oœrodek Kultury.
Serdecznie zapraszamy do
udzia³u w tej imprezie wszystkich
chêtnych, szukaj¹cych reklamy i
zbytu swego towaru, wymiany doœwiadczeñ, ciekawostek i dobrej
zabawy, a wszystkie Kazie i Kazików na wspólne spotkanie.
Nowo przyby³ym kupcom, rzemieœlnikom i artystom zostan¹ udostêpnione nieodp³atnie stoiska. Poniewa¿ liczba miejsc jest ograniczona, liczy siê czas przybycia zgodnie

z zasad¹ „kto pierwszy ten lepszy”.
Hala Targowa otwarta jest od
godz. 8.00.
Czas handluj¹cym i zwiedzaj¹cym umil¹ w dn. 4.03. wystêpy zespo³ów szkolnych i przedszkolnych,
a 5.03. zespo³ów ludowych. Przewidziana jest równie¿ aukcja na rzecz
dzieci komunijnych z Polskiego
Domu Dziecka w Podbrodziu na
Litwie. W ten sposób zamierzamy
propagowaæ polsk¹ twórczoœæ ludow¹, przybli¿yæ spo³eczeñstwu, nie
tylko Ziemi Pomorskiej, fragment
bogatego folkloru wileñskiego oraz
pomóc Rodakom, zamieszkuj¹cym
Ojcowiznê na Litwie. Ze wzglêdu na
ciekawy i u¿yteczny program imprezy, zapraszamy wszystkich do udzia³u w niej, zaprezentowania swego towaru, uczestnictwa w aukcji i dokonania zakupów. Zapraszamy te¿ artystyczne zespo³y ludowe do zaprezentowania siê na scenie Œwidwiñskiej Hali Targowej w dniu 4 i 5
marca br. Zg³oszenia udzia³u w XIX
Kaziukach Wileñskich i II ZjeŸdzie
Kazimierzy prosimy nadsy³aæ listownie, telefonicznie lub faksem na
adres:
Œwidwiñski Oœrodek Kultury,
ul. Niedzia³kowskiego 17, 78-300
Œwidwin, tel. (faks) 94365 22 -77.
Pragn¹cych skorzystaæ z noclegu odsy³amy do hotelików: „ Bukowiec” - 94365 44-27, „Relax” –
943657273, „Œwidwin” – 604
236 388.
(o)
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Lwów bez tajemnic - po konkursie
Po raz drugi zosta³
rozstrzygniêty konkurs
„Lwów Dawniej i Dziœ”
Œwidwin 2011.
Organizatorem konkursu jest
Zarz¹d Klubu Towarzystwa Mi³oœników Lwowa i Kresów Po³udniowo – Wschodnich w Œwidwinie. Prowadzony jest z m³odzie¿¹
Zespo³u Szkó³ Rolniczych Centrum Kszta³cenia Praktycznego w
Œwidwinie. Prezes Klubu na
dwóch spotkaniach z m³odzie¿¹
przedstawi³ dwa filmy video: „Zapraszamy do Lwowa” – by³ to spacer po Lwowie poznaj¹c jego zabytki oraz „Cmentarz £yczakowski i Orl¹t Lwowskich”.
Swoj¹ wiedzê uczniowie mogli pog³êbiæ korzystaj¹c z czytelni
MBP, gdzie od 1993 r. jest sta³a
wystawa wydawnictw „Lwów i
Kresy”. Nastêpnie przeprowadzono konkurs w formie pisemnej
odpowiadaj¹c na 25 pytañ –
uczestniczy³o 46 osób.
W dniu 2 lutego na zorganizowanym spotkaniu podsumowuj¹cym konkurs, które prowadzili
uczniowie szko³y Aleksandra Wenta i Daniel Melon, w imieniu dyrektora ZSR CKP Andrzeja Muchorowskiego serdecznie powitali zaproszonych goœci, a szczególnie
prof. dr hab. Czes³awa Partacza –
absolwenta tej szko³y, Miros³awa
Majkê – starostê œwidwiñskiego,
Danutê Malitowsk¹ – przewodnicz¹c¹ Rady Powiatu, Henryka Klamana – przewodnicz¹cego Rady
Miasta, Krzysztofa Wasicionka –
zastêpcê burmistrza, Bogdana
Kaczmarczyka – naczelnika Wydzia³u Edukacji Starostwa, Bogdana Wachowiaka - kierownika Wydzia³u Oœwiaty Urzêdu Miasta,
Annê Teresiñsk¹ – prezes TMW i b.
KW, Mariana Wiszniewskiego –
dyrektora ŒOK, Teresê Ludwikowsk¹ – kierownika MBP i Mieczys³awa Kostura – organizatora i
prowadz¹cego konkurs.
Dyrektor szko³y Andrzej Muchorowski przedstawi³ prof. Czes³awa Partacza jako jednego z
czterech prof. absolwentów naszej szko³y w 1971 r., który jest
prof. zw. Politechniki Koszaliñskiej. Jego rodzice pochodzili z
Tarnopola. Maj¹c korzenie kresowe zajmuje siê tematyk¹ Lwowa i
Kresów. Jest recenzentem ksi¹¿ki
pt. „Lwów legenda zawsze wierna”, autorstwa Ryszarda Jana
Czarnowskiego, które wrêczy lau-

reatom. W swoim wyst¹pieniu
prof. Czes³aw Partacz serdecznie
podziêkowa³ dyrektorowi szko³y
za zaproszenie na dzisiejsze spotkanie podsumowuj¹ce konkurs.
Wspomnia³ o dziejach Ziemi Czerwieñskiej od VIII w., któr¹ zamieszkiwali zachodni S³owianie –
Lêdzianie. O najazdach na te ziemie, o historii Lwowa, Unii Polsko-Litewskiej i roli królów Kazimierza Wielkiego i Jana Kazimierza na rozwój obronny, gospodarczy, naukowy i kulturalny Lwowa.
To miasto jest legend¹, ka¿dy kamieñ œwiadczy o polskiej tradycji i
kulturze. Lwów jest pod³o¿em naszej polskoœci na Kresach. To nasza przesz³oœæ, o której nale¿y pamiêtaæ, by ocaliæ od zapomnienia.
Mieczys³aw Kostur przedstawi³ wyniki konkursu: I miejsce Katarzyna Kita, II miejsce – Karolina Kwiatkowska i Paula Kaszuba, III miejsce – Daniel Melon.

Wyró¿nienia: Paulina Dêbowska, Patrycja Warsiñska. Tomasz
Nosowicz, And¿elika Stêpkowska, Mariola Brycka i Marta O³ów.
Prezes Klubu odczyta³ treœæ
podziêkowañ za wsparcie organizacyjne konkursu, które otrzymali: Miros³aw Majka, Andrzej Muchorowski, Bogdan Kaczmarczyk, Jadwiga Zbieg, Ma³gorzata
Soko³owska, Leszek Jasiukiewicz, Andrzej Soko³owski, Artur
Radziejewski, Remigiusz Warcholski z N-TV Rega, a tak¿e ni¿ej wymienieni, którzy przygotowali czêœæ artystyczn¹.
Prof. Czes³awowi Partaczowi
podziêkowanie wraz z upominkiem z³o¿yli Danuta Malitowska
i Miros³aw Majka oraz Krzysztof
Wasicionek, a Mieczys³aw Kostur
wrêczy³ z okazji XX-lecia Klubu
TML i KPW w Œwidwinie okolicznoœciowy medal, proporczyk i
folder.

Dla uœwietnienia spotkania
Jadwiga Zbieg przygotowa³a tematyczn¹ wystawê: „Lwów w fotografii”, a m³odzie¿ pod kier. nauczycieli czêœæ artystyczn¹.
Recytacje wierszy: Rados³aw
Marzêcki – „ Lwów” i „Moje miasto”, Daniel Melon - „Uœmiech
Lwowa”, Katarzyna Stêpniak –
„Ksiê¿ycowa nostalgia” i „Lwowskie zegary”.
Piosenki: Klaudia Rajecka
przy akompaniamencie Artura Ardziejewskiego „Pojedziemy po
wspomnienia” i „ Jest takie miasto” - by³a laureatk¹ konkursu piosenki lwowskiej 2009 i 2010 w
Œwidwinie i Koszalinie, ¯aneta
Szygenda „Ju¿ ciê nie spotkam” i
„Czternastoletni”.
Wszyscy zaproszeni goœcie
orzekli, ¿e spotkanie by³o bardzo
udane, a konkurs nale¿y kontynuowaæ.
Mieczys³aw Kostur

Wieœci œwidwiñskie 14.2.2011 r.

Str
Str.. 7

NASI MIESZKAÑCY

80. urodziny Tadeusza Ma³eckiego

Tadeusz Ma³ecki,
za³o¿yciel i wieloletni
prezes PTTK w Œwidwinie, obchodzi³ 80.
urodziny. Z tej okazji
w Urzêdzie Miasta
odby³a siê skromna
uroczystoœæ, podczas której wspominano jego liczne
zas³ugi dla lokalnego
œrodowiska.
Pan Tadeusz jest bez w¹tpienia
jedn¹ z najbardziej charyzmatycznych osobowoœci w powojennej
historii Œwidwina. Przez wiele lat
organizowa³ turystykê na tym terenie i zarazi³ ta pasj¹ kilka tysiêcy œwidwinian. Ju¿ jako m³ody nauczyciel wychowania fizycznego
pasjonowa³ siê sportem i wêdrówkami. Skupi³ wokó³ siebie ró¿nych dzia³aczy turystycznych i
powo³a³ w 1984 roku oddzia³
PTTK, któremu przewodzi³ przez
niemal 24 lata. Organizowa³ obozy wêdrowne dla m³odzie¿y, by³

przewodnikiem (równie¿ podczas wycieczek zagranicznych),
pomaga³ innym nauczycielom w
organizowaniu wycieczek klasowych, organizowa³ liczne konkursy turystyczne. Za swoje zas³ugi
by³ wielokrotnie nagradzany i odznaczany. Wprawdzie w roku
2008 zrezygnowa³ z przewodniczenia zarz¹dowi PTTK, ale w
uznaniu jego wieloletniej pracy
nadano mu tytu³ honorowego prezesa. Nadal cieszy siê znakomit¹
kondycj¹ i pozostaje aktywnym
turyst¹.
Uroczystoœæ z okazji 80 urodzin Tadeusza Ma³eckiego by³a
kolejn¹ okazj¹ przypomnienia
jego zas³ug. Dostojny jubilat odebra³ wiele ¿yczeñ od swoich przyjació³ z PTTK, a tak¿e od przedstawicieli w³adz miasta i powiatu.
Tadeusz Ma³ecki – ¿yciorys
turystyczny
Urodzony 11 lutego 1931r. w
Siedlcach, potem (od 1936 do
1948) mieszka³ we W³odawie nad
Bugiem i studiowa³ w Poznaniu,
od 1954 r. nauczyciel wychowania fizycznego w TMR w Œwidwinie, obecnie na emeryturze, ale
nadal aktywnie pracuj¹cy w

PTTK. W 1954 r. za³o¿y³ Sekcjê
Turystyczn¹ w szkole. W 1973 r.
powo³a³ szkolne ko³o PTSM, a w
r. 1984 SKKT – PTTK. Od 26
marca 1984 r. za³o¿yciel i prezes
Oddzia³u PTTK Œwidwin przez 6
kadencji. Od 1957 roku organizator i kierownik obozów wêdrownych i sta³ych: pieszych,
kolarskich, narciarskich, kajakowych, najpierw – wy³¹cznie
dla uczniów technikum, a od
1984 – dla wszystkich typów
szkó³ w mieœcie, powiecie, województwie i spoza. W latach 1957
– 2003 przeprowadzi³ 112 obozów, w których uczestniczy³o
oko³o 2700 dzieci i m³odzie¿y.
Wspó³organizator wielu zlotów
centralnych i organizator lokalnych imprez turystycznych,
uczestnik sejmików krajoznawczych w 1999 r., Krajowej Narady Aktywu Ochrony Przyrody
PTTK w 2001 r., delegat na V
Kongresie Krajoznawstwa Polskiego w GnieŸnie, organizator
XXXII Regionalnego Zlotu
Przodowników Turystyki Pieszej Pomorza Zachodniego w
2001 r., organizator konkursów
wiedzy turystycznej, turniejów
krajoznawczych, konferencji i

szczytów turystycznych. Pomys³odawca i organizator I Zlotu
Opiekunów Kó³ KrajoznawczoTurystycznych Województwa Zachodniopomorskiego w Œwidwinie w 2000 r., odt¹d spotkania te
corocznie odbywaj¹ siê w ró¿nych
miejscowoœciach województwa.
Twórca i popularyzator regionalnej odznaki krajoznawczej „Mi³oœnik Ziemi Œwidwiñskiej”. Jest
ponadto wspó³autorem ksi¹¿ki „O
dalszy postêp w rozwoju krajoznawstwa i turystyki w szkole”
(wyd. Instytut Kszta³cenia Nauczycieli, Warszawa 1983).
Odznaczony i wyró¿niony:
Krzy¿em Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski, Z³otym
Krzy¿em Zas³ugi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej,
Krzy¿em Za Zas³ugi dla ZHP,
Z³ot¹ Odznak¹ PTTK „Zas³u¿ony w Pracy Wœród M³odzie¿y”,
medalem „Zas³u¿ony w Rozwoju Ziemi Œwidwiñskiej”, z³ot¹
odznak¹ „Zas³u¿ony Dzia³acz
Turystyki”, odznak¹ „Za Zas³ugi dla Turystyki” oraz medalami
jubileuszowymi i innymi. Otrzyma³ równie¿ honorowe cz³onkostwo PTTK – jest to najwy¿sze
wyró¿nienie tej organizacji. (o)
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Przygotowania do obchodów 50-lecia SP 2
Dnia 28 stycznia br. w Szkole
Podstawowej nr 2 zebra³ siê Komitet Honorowy obchodów 50-lecia
SP 2, w sk³ad którego wchodz¹:
1. Pan Jan Owsiak – Burmistrz
Miasta Œwidwin – Patronat Honorowy
2. Pan Henryk Klaman – Przewodnicz¹cy Rady Miasta
3. Pan Bogdan Wachowiak –
Kierownik Wydzia³u Oœwiaty
4. Pani Danuta Malitowska –
Przewodnicz¹ca Rady Powiatu
5. Pan Zbigniew Piastun –
pierwszy dyrektor Szko³y
6. p³k. dypl. pil. Ireneusz Starzyñski - Dowódca 21. Bazy Lotniczej w Œwidwinie
7. bryg. mgr in¿. Roman Artyñski – Komendant Powiatowy Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Œwidwinie
8. ks. Roman Tarniowy
9. Pani El¿bieta Wielgosz – redaktor naczelna Echo Œwidwina
10. Pan Ryszard Pi¹tek – w³aœciciel Przedsiêbiorstwa ProdukcyjnoUs³ugowo-Handlowego „Probud”
w Œwidwinie
11. Pani Anna Wójcik – Przewodnicz¹ca Rady Rodziców
12. Pani Ma³gorzata Zastocka –
Przyjaciel Dwójki
13. Pani Kamila Mich – Prezes
Stowarzyszenia Przyjació³ Dwójki
14. Pani Anna B³oñska – Kierownik administracyjny SP 2
15. Pani Józefa Hawraniak –
wicedyrektor SP 2
16. Pani Magdalena Bujakowska – dyrektor SP 2

Podczas spotkania pani dyr.
Magdalena Bujakowska wrêczy³a
cz³onkom komitetu specjalne zaproszenia, po czym zapozna³a zgromadzonych z formu³¹ i przebiegiem
Jubileuszu 50-lecia Publicznej
Szko³y Podstawowej nr 2 im. ppor.
Emilii Gierczak w Œwidwinie.
G³ównymi partnerami szko³y w
realizacji tego przedsiêwziêcia s¹
Rada Rodziców przy SP 2 Œwidwin
oraz Stowarzyszenie Przyjació³

Dwójki. Obchody odbêd¹ siê 25 i 26
marca 2011 r. na terenie placówki.
Ramowy program œwiêta szko³y
przedstawia siê nastêpuj¹co:
25 III 2011 (pi¹tek):
a) msza œwiêta
b) oficjalne uroczystoœci szkolne
c) uroczyste otwarcie pracowni
jêzykowej
d) zwiedzanie szko³y
26 III 2011 (sobota):
e) „Œladami wspomnieñ” – spo-

Radni Gminy Brze¿no
z najni¿szymi dietami w powiecie
(BRZE¯NO) Pod koniec
stycznia radni Gminy
Brze¿no ustalili sobie
wysokoœæ diet. Co prawda
ich diety wzros³y, ale i tak
bêd¹ otrzymywaæ najni¿sze
diety w powiecie
œwidwiñskim.
Radni zdecydowali, ¿e od 1 lutego br. bêd¹ otrzymywaæ diety w formie rycza³tu miesiêcznego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
otrzyma 900 z³ (poprzedni otrzymywa³ 850 z³). Najbardziej wzros³a
dieta wiceprzewodnicz¹cego rady z
250 do 450 z³, ale nie jest tu dwóch,
tylko jeden wiceprzewodnicz¹cy.
Przewodnicz¹cy komisji dostan¹ po
350 z³, czyli o sto z³otych wiêcej, ni¿

w poprzedniej kadencji, a radni o 70
z³ wiêcej, czyli 270 z³ (by³o 200 z³).
Kwoty te podlegaj¹ obni¿eniu: o
10% w przypadku nieobecnoœci
radnego na posiedzeniu komisji, o
15% w przypadku nieobecnoœci
radnego na sesji rady. Maksymalne
potr¹cenie miesiêcznie nie mo¿e
przekroczyæ 25 proc. rycza³tu. Je¿eli nieobecnoœæ radnego na sesji
lub komisji Rady jest zwi¹zana z
wykonywaniem mandatu radnego,
rycza³t nie bêdzie potr¹cany.
Radni ustalili równie¿ zasady
wyp³acania diet oraz zwrotu kosztów podró¿y s³u¿bowych przys³uguj¹cym radnym:
1) zwrot kosztów podró¿y s³u¿bowych dla radnych wyp³acane
bêd¹ na zasadach okreœlonych prze-

pisami w sprawie diet i innych nale¿noœci z tytu³u podró¿y s³u¿bowych
na obszarze kraju;
2) w stosunku do radnych Rady
Gminy termin i miejsce wykonywania zadania oraz miejscowoœæ rozpoczêcia i zakoñczenia podró¿y
s³u¿bowych okreœla przewodnicz¹cy Rady w poleceniu s³u¿bowym, w
stosunku do przewodnicz¹cego
Rady termin i miejsce wykonania
zadania oraz miejscowoœæ rozpoczêcia i zakoñczenia podró¿y s³u¿bowych okreœla wiceprzewodnicz¹cy Rady w poleceniu s³u¿bowym.
Dla so³tysów za udzia³ w sesjach
ustalili dietê w wysokoœci równowartoœci 4,5 krotnoœci ³nej diety
nale¿nej pracownikom z tytu³u podró¿y s³u¿bowych na terenie kraju. (r)

tkanie przy kawie goœci, absolwentów, osób zwi¹zanych ze szko³¹
f) prezentacja historii i twórczoœci szko³y.
Po prezentacji szko³y nast¹pi³a
dyskusja nt. realizacji zadañ oraz
ewentualnych innych propozycji.
Uczestnicy wypracowali wstêpne
ustalenia i dalej bêd¹ wspó³dzia³aæ
podczas realizacji powziêtych zamierzeñ.
(ww)

Œrednia p³aca
wy¿sza od
œredniej z Karty
Na styczniowym posiedzeniu Zarz¹d Powiatu dyskutowa³ na temat
œrednich wynagrodzeñ nauczycieli
szkó³ i placówek prowadzonych
przez Powiat Œwidwiñski. Z przeprowadzonych analiz wynika, ¿e œrednia
p³aca nauczycieli w naszym powiecie
jest wy¿sza, ni¿ œrednia wymagana
zgodnie z ustaw¹ Karta Nauczyciela.
I tak na przyk³ad œrednia p³aca nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w powiecie œwidwiñskim to
3.129,98 z³, a wymagana œrednia
wynagrodzenia nauczyciela kontraktowego zgodnie z Kart¹ Nauczyciela
to 2.597.52 z³.
Z omówionych analiz wynika, ¿e
Powiat Œwidwiñski nie musi wyp³acaæ nauczycielom dodatków wyrównawczych za 2010 r.
(r)
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Carpe diem

Program wolontariacki
„Uczniowie – uczniom”

Doœwiadczenie i praca
w ró¿nego rodzaju
instytucjach
i organizacjach
podpowiadaj¹ nam,
¿e m³odzie¿ nie realizuje
swoich pasji, szuka
czegoœ wiêcej ni¿
formalne zajêcia
edukacyjne, a
niejednokrotnie czuje
siê znudzona rutynowym
dzia³aniem.
Tymczasem w otaczaj¹cej nas
rzeczywistoœci jest wiele problemów spo³ecznych, którym m³odzie¿ mo¿e przeciwdzia³aæ. Proponowany przez nas program wolontariacki mo¿e staæ siê sposobem na
w³¹czenie m³odych ludzi w nurt
aktywnego wspó³tworzenia najbli¿szego otoczenia i jego zmiany.

Jako cz³onkowie Stowarzyszenie Spo³eczno-Kulturalnego „Carpe diem” pragniemy zaprosiæ
wszystkich chêtnych do uczestnictwa w organizowanym przez nas
programie „Uczniowie-uczniom”,
którego g³ównym za³o¿eniem jest
wyrównywanie ró¿nic edukacyjnych, poprzez udzia³ dzieci ze
szkó³ podstawowych i gimnazjum
w korepetycjach organizowanych
przez m³odzie¿ ze szkó³ œrednich.
Realizowany przez Stowarzyszenie program ma charakter skoordynowanego dzia³ania, które
zgodne jest ze statutem organizacji. Nasi cz³onkowie sami byli wolontariuszami w ró¿nych organizacjach i wolontariat znaj¹ od podszewki. By przyst¹piæ do programu
„Uczniowie-uczniom” i ruszyæ z
akcj¹ na terenie naszego miasta,
uzupe³nili oni swoj¹ wiedzê poprzez udzia³ w szkoleniach. Ponadto dziêki uprzejmoœci pani Marzeny Kostrzewy z Placówki Wsparcia
Dziennego Chatka Puchatka mo¿-

liwe by³o przeprowadzenie pierwszych zajêæ, w trakcie których dziesiêcioro wolontariuszy udziela³o
korepetycji dzieciom z tej œwietlicy. Pokaza³o nam to, jak du¿e zapotrzebowanie jest na tego typu us³ugi. Efekty tej pracy zachêci³y nas
do dalszego dzia³a.
Program
„Uczniowieuczniom” realizowany bêdzie w
Œwidwiñskim Oœrodku Kultury w
sali wyk³adowej. Wolontariusze i
uczestnicy otrzymaj¹ wsparcie naszej organizacji poprzez przydzielenie im osoby koordynuj¹cej, która czuwaæ bêdzie nad realizacj¹ i
przebiegiem prowadzonych zajêæ.
Jako Stowarzyszenie dysponujemy
równie¿ zapleczem pedagogicznym. Wœród nas s¹ nauczyciele,
których zadaniem bêdzie merytoryczna kontrola dzia³añ wolontariuszy jak i udzielanie im praktycznych wskazówek dotycz¹cych pracy wynikaj¹cej z programu.
Jeœli jesteœ uczniem szko³y
œredniej i czytaj¹c ten artyku³ my-

œlisz o tym, aby rozpocz¹æ pracê w
charakterze wolontariusza, ale zadajesz sobie pytanie czy nadajesz
siê do tej roli, odpowiedŸ jest jedna. Ka¿dy mo¿e byæ wolontariuszem. Aby pomagaæ innym
uczniom w nadrabianiu zaleg³oœci,
nie musisz byæ absolwentem studiów pedagogicznych. Wa¿ne jest
to, abyœ by³ komunikatywny, mia³
dobry kontakt z m³odszymi i przede
wszystkim chcia³ komuœ pomóc.
Je¿eli jesteœ rodzicem dziecka,
które ma zaleg³oœci w nauce, a nie
staæ Ciê na op³acenie dodatkowych
zajêæ, skontaktuj siê z nami. Umo¿liwimy Twojemu dziecku dostêp do
bezp³atnych korepetycji z okreœlonego przedmiotu.
Wszystkich zainteresowanych
prosimy o kontakt mailowy sskcarpediem@gmail.com Wiêcej informacji o naszym Stowarzyszeniu na
naszej
stronie
internetowej
www.ssk-carpediem.org tam znajduje siê równie¿ link do profilu na
facebooku.
(o)
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PODSUMOWANIA I PLANY - „TRÓJKA”
PRZED FERIAMI

Przed uczniami województwa
zachodniopomorskiego zas³u¿ony
zimowy odpoczynek po dobrze
przepracowanym semestrze nauki.
Na tej „ostatniej prostej” w naszej
szkole nie zabrak³o jednak ostatnich
wskazówek, aby ten czas spêdziæ z
po¿ytkiem dla cia³a i ducha. By
sprawnie wybieraæ rozrywki dla cia³a i ducha, m³odzie¿ klas starszych
(4 – 6) naszej szko³y 8. 02 – wspólnie z wychowawcami uda³a siê o
Koszalina. Uczniowie podczas
wyjazdu mogli zapoznaæ siê z ofert¹
kinow¹. W dalszej czêœci wycieczki
przewidziane by³o zg³êbianie tajemnic historii w muzeum koszaliñskim. Po tych duchowych prze¿yciach „Trójkowa” nasza m³odzie¿
mog³a sprawdziæ swoje zdolnoœci w
zakresie jazdy na ³y¿wach.
Za nami posumowania seme-

stralne. Nasi uczniowie brali udzia³
w ró¿nego rodzaju konkursach.
Najm³odsi uczniowie czterokrotnie
mogli braæ udzia³ w akcji „Ca³a
Polska czyta dzieciom” i dziêki
temu poznawaæ – za poœrednictwem
ekspertów, do jakich nale¿eli nasi
goœcie – klasykê literatury dla dzieci.
Piêkno s³owa recytowanego nie by³o
obce naszym uczennicom, które w
konkursie poezji lwowskiej w kategorii szkó³ podstawowych zdobywa³y najwy¿sze laury – pierwsze i drugie miejsce, jak równie¿ wyró¿nienie. Z sukcesami m³odzie¿ klas starszych startowa³a w konkursach
przedmiotowych, o czym pisa³am
ju¿ w poprzednich artyku³ach. Braliœmy równie¿ udzia³ w przedsiêwziêciach organizowanych przez miasto,
Œwidwiñski Oœrodek Kultury (jak
np. „Afryka Kazika”). Uczennice i

uczniowie klas starszych z wielkim
zaanga¿owaniem udzielali siê w ró¿nego rodzaju akcjach charytatywnych, jak np. W.O.Œ.P. czy zbiórki
PCK. Z wielkim uznaniem ze strony
rodziców spotka³a siê przedœwi¹teczna wywiadówka na której rodzice mogli nabyæ przedœwi¹teczne produkty, skosztowaæ ciast i posiedzieæ
w szkolnej kawiarence, z zainteresowaniem ogl¹daj¹c czêœæ artystyczn¹
przygotowan¹ przez dzieci zarówno
klas m³odszych, jak i starszych. Nasi
uczniowie korzystali ze spotkañ z
twórcami, uczestniczyli w spotkaniach o charakterze naukowym.
Uczniowie z klas starszych uczestnicz¹ równie¿ w zajêciach kó³ przedmiotowych organizowanych przez
gimnazjum œwidwiñskie.
Dzieci uzdolnione muzycznie
wziê³y udzia³ – pod kierunkiem p.

W Przedszkolu nr 2 „Pod Topol¹”

ZABAWY „POD TOPOL¥”
Okres œwi¹teczno-karnawa³owy w Przedszkolu nr 2 „Pod Topol¹” to czas rodzinnych spotkañ
i wspólnej zabawy.
Jak co roku nasze maluchy odwiedzi³ Œwiêty Miko³aj z workiem
pe³nym prezentów. Dla nikogo nie
zabrak³o upominków, bo przecie¿
wszystkie nasze maluchy by³y super
grzeczne.
Tradycyjnie w placówce odby³y siê równie¿ spotkania wigilijne. W tym roku ka¿da grupa
zaprezentowa³a
efektowne
œwi¹teczne inscenizacje, które
obejrzeli zaproszeni rodzice
oraz emeryci z naszego przedszkola.

Tu¿ po nowym roku odby³ siê bal
karnawa³owy. Dzieci wyst¹pi³y we
wspania³ych, baœniowych strojach a
do tañca przygrywa³ nam tata jednej
z naszych wychowanek, któremu
serdecznie dziêkujemy.
Styczeñ to równie¿ czas, kiedy
przedszkolaki goszcz¹ soje ukochane Babcie i Dziadków. To jedno z
najwspanialszych i najbardziej
wzruszaj¹cych œwi¹t w naszym
przedszkolu. „Dziadkowie” z ³ezk¹
w oku ogl¹daj¹ wystêpy swoich
wnucz¹t, które w tym dniu wyj¹tkowo siê staraj¹. To wspania³a lekcja
mi³oœci i szacunku.
Joanna B¹kowska, nauczyciel
Przedszkola nr 2 Pod Topol¹ w
Œwidwinie

Roberta Ussa – nauczyciela muzyki, w nagraniu utworów o tematyce
religijnej. Nagranie mia³o miejsce
w profesjonalnym studio w Koszalinie. Ju¿ wkrótce w naszej szkole
wystartuj¹ nowe inicjatywy aktywizuj¹ce dzieci szczególnie klas 3 – 6.
Przed nami ferie, podczas których zainteresowani uczniowie
mog¹ braæ udzia³ w zajêciach organizowanych dla nich przez szko³ê –
jak dot¹d zarówno m³odsze, jak i
starsze dzieci wyrazi³y zainteresowanie nauk¹ tañca nowoczesnego,
zajêciami informatycznymi i sportowymi. Atrakcji wypoczynkowych
nie zabraknie podczas ferii, tak jak
nie zabraknie nowych inicjatyw, nad
którymi ju¿ teraz pracuje grono
pedagogiczne naszej szko³y.
K. Kupiec – bibliotekarka
PSP nr 3
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OG£OSZENIA DROBNE

Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
NIERUCHOMOŒCI
Powiat ³obeski
Sprzedam dom wolno stoj¹cy w
£obzie 82 mkw., dzia³ka 342 mkw.
Dom do remontu. Cena do negocjacji. Tel. 91 397 4530, 607 442 135.
Sprzedam dom w Dobrej, w³asnoœciowy, w zabudowie bliŸniaczej, o
pow. u¿ytk. 97,5 mkw., 4 pokoje,
kuchnia, ³azienka, strych, piwnica,
gara¿, budynek gospodarczy. Powierzchnia dzia³ki 2420 mkw. Cena
270 000 z³. Tel. 784 088 261.
Sprzedam 1/2 domu w Dobrej. Tel.
668 431 301
Dorowo gm. Resko, dom na sprzeda¿, pow. 112 mkw., dzia³ka 2700
mkw., 2 budynki gospodarcze – 118
i 71 mkw. Mo¿liwoœæ dzier¿awy
gruntu 8500 mkw. Tel. 663 036 912,
665 497 211.
Tucze nad j. Woœwin dz.budowl.
2700 m2 - 59 000 z³. Tel. 600 265 547

Powiat œwidwiñski
Wynajmê biura i / lub powierzchniê magazynow¹ Po³czyn Zdrój.
Tel. 602 432 942, 91 8821418.

Powiat drawski
Poszukujê lokalu do wynajêcia w
Drawsku Pomorskim na us³ugê
handlow¹. Tel. 661 196 337

Region
Wynajmê piekarniê. Piekarnia +
Cukiernia w miejscowoœci Dêbice k/
Maszewa ( zachodniopomorskie ).
W sk³ad piekarni wchodz¹ nastêpuj¹ce pomieszczenia: Hala produkcyjna, pomieszczenie cukiernicze,
magazyn m¹czny, 2 magazyny na
produkty pomocnicze, ostygalnia –
hala wydawcza produktów gotowych, biuro, pomieszczenie socjalne – szatnia, prysznice i wc. Obiekt
wyposa¿ony kompletnie ( nowy piec
Wulkan na olej z komora garownicz¹). Wszystkie media. Piekarnia
po³o¿ona jest przy drodze krajowej
Nowogard – Stargard Szczeciñski.
Wjazd z dwóch stron, plac manewrowy, obiekt ogrodzony. Kontakt 91
392 0334, kom. 887 467 309.

NAUKA
Powiat drawski
Z³ocieniec. Korepetycje jêzyk polski, angielski. Przygotowanie do
matury. Tanio. Tel. 663 563 778

Powiat ³obeski
£obez, pomogê dziecku w lekcjach,
poziom szk.podst. kl. 1-3, dobra
komunikatywnoœæ z dzieæmi. Tel.
665 125 965

US£UGI
Powiat ³obeski
Wykoñczenia wnêtrz, p³ytki, panele, regipsy, malowanie, szpachlowanie, stolarka itp. Tel. 792 289 761,
661 545 391
Promocja !!!
Kredyty hipoteczne. Kontakt tel. 91
397 6470, 91 395 2424
RTV – naprawa TV, LCD, SAT, RADIO itd. £obez ul. Cicha 3. Tel. 604
845 753, 91 397 4127.
Bronis³aw Micek
Zespó³ Muzyczny na ka¿d¹ okazjê.
Rabat na wesela 2011 rok. Zadzwoñ
604 221 339.

INNE

MIESZKANIA

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.
Otwarto sklep prozdrowotny
TOTU GAMA w £obzie, ul. Przedmiejska 11. Oferujemy artyku³y
prozdrowotne, us³ugi œwiecenia i
konchowania uszu. Tel. 91
3974273.

Powiat gryficki
Sprzedam drewno kominkowe. Tel.
667 612 010.

Region

Region

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

Windykacje. Bezpoœrednio.
Wykup d³ugów.
Tel. 515-291-074

Video - foto. Tel. 691 793 005.
www.supi.co
Wideofilmowanie. Tel. 605 732
267.

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

ZDROWIE
Prywatne pogotowie stomatologiczne. Nowogard. Lekarz stomatolog Andrzej Rynkiewicz.
Tel. 607 771 777

PRACA
Powiat ³obeski

Zatrudnimy rencistów, emerytów do
prowadzenia punktu sprzeda¿y nagrobków w £obzie posiadaj¹cych
grunt min. 20 mkw. w miejscu zamieszkania. Tel. Kontaktowy : (68)
3757466, 608 238 599
Firma G4S zatrudni pracowników ochrony z licencj¹ oraz
aktualnym poœwiadczeniem
bezpieczeñstwa do pracy na
obiektach wojskowych na terenie Œwidwina. Kontakt: 607819-426.
G4S jest pracodawc¹ równych
szans i nie dyskryminuje kandydatów do pracy ze wzglêdu
na wiek, p³eæ i niepe³nosprawnoœæ. www.g4s.pl.

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

MOTORYZACJA
Powiat ³obeski
Sprzedam Renault Espace 2100 TD
rok prod. 1987 na czêœci. Cena 500
z³. Tel. 781 240 036.

£obez ul. Browarna sprzedam
mieszkanie 55 mkw., 3 pokoje.
Cena 157 tys. z³. Tel. 600 265 547
Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe
na Os. Orzeszkowej 3 piêtro. Cena
160 tyœ z³ Tel. 91 39 75 637
£obez ul. Ogrodowa sprzedam bardzo ³adne mieszkanie dwupoziomowe 101 mkw. Cena 240 tys. z³.
Tel. 600 265 547
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 4 pokojowe w Dobrej, o pow. 78
mkw., II piêtro, piwnica, gara¿, dzia³ka ogrodowa. Cena 180 000 z³. Tel.
784 088 261.
Sprzedam kawalerkê w³asnoœciow¹ spó³dzielcz¹ o pow. 31
mkw., I piêtro w centrum £obza ul.
Murarska. Tel. 604 658 811

Region
Kawalerka w Szczecinie do wynajêcia, dobre warunki. Tel. 604 845
753. £obez ul. Cicha 3/1
Sprzedam mieszkanie w Nowogardzie 46 mkw. Tel. 603 081 980

ROLNICTWO

Sprzedam opony letnie 165/70/R14
bardzo ma³o je¿d¿one. Cena – 100
z³ za sztukê. Tel. 513 977 804
Sprzedam VW Golf 3 1.6 benzyna,
rok prod. 1996. Tel. 880 965 244

Region

Kupiê Toyotê, Nissana, Hondê,
Mercedesa 190D; Mercedesa 124
2,5D, do 1998 roku - stan obojêtny.
Tel. 510 336 324

Zatrzymany
z amfetamin¹
Œwidwiñscy policjanci zatrzymali 24-letniego mieszkañca gminy Tychowo, który posiada³ przy
sobie 0,420 gr amfetaminy.
Policjanci ze œwidwiñskiej komendy wykonuj¹cy pewnej sobotniej nocy czynnoœci w rejonie dyskoteki „Arena”, w jednej spod œwidwiñskich miejscowoœci, w trakcie
legitymowania i sprawdzania przenoszonych przedmiotów ujawnili u

m³odego mê¿czyzny lufkê szklan¹ z
pozosta³oœci¹ suszu roœlinnego
(marihuany) oraz woreczek foliowy
z zawartoœci¹ bia³ego proszku, który po przebadaniu okaza³ siê amfetamin¹.
Mê¿czyzna resztê nocy spêdzi³ w
policyjnym areszcie. W niedzielê
us³ysza³ zarzuty posiadania œrodków
odurzaj¹cych, za co grozi mu kara
pozbawienia wolnoœci do lat 3. (kp)
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Zapasy

Kadeci walczyli w Ko³obrzegu
W dniu 30 stycznia br.
w Ko³obrzegu rozegrano
Mistrzostwa
Województwa
Zachodniopomorskiego
Kadetów w zapasach
w stylu wolnym. Wziêli
w nim udzia³ równie¿
œwidwiñscy zapaœnicy.
W turnieju wystartowa³o 86 zawodników z 8 klubów reprezentuj¹cych nasze województwo.
Bardzo dobrze zaprezentowali
siê zawodnicy UKS „TECHNIK”,
zdobywaj¹c w klasyfikacji dru¿ynowej trzecie miejsce. Œwidwiñski
klub reprezentowa³o 8 zawodników:
Gonczarow Artur w kat. 46 kg
Kwaœny Krystian w kat. 50 kg
Stasiewicz Tomasz w kat. 50 kg
Swarcewicz Emil w kat. 63 kg
Post Kacper w kat. 63 kg
Swarcewicz Maciej w kat. 69 kg
Duda Micha³ w kat. 76 kg
Jurecki Mateusz w kat. 85 kg
W kategorii wagowej do 46 kg
zadebiutowa³ po raz pierwszy na
zapaœniczych matach Artur Gonczarow, który uplasowa³ siê na trzecim
miejscu.
Na najwy¿szym stopniu podium
w kat. 50 kg stan¹³ Krystian Kwaœny,
który po najbardziej emocjonuj¹cym trzyrundowym pojedynku o
z³oty medal pokona³ faworyta tej
kategorii wagowej zawodnika z
Pyrzyc. Drugim medalist¹ w tej kategorii wagowej zosta³ Tomasz Sta-

siewicz, który ostatecznie zaj¹³ trzecie miejsce.
Równie¿ dwóch naszych zawodników wystartowa³o w kat. 63 kg.
Br¹zowym medalist¹ zosta³ Emil
Swarcewicz, a jego kolega klubowy
Kacper Post zaj¹³ pi¹te miejsce.
Kolejnym medalist¹ w kat. 69 kg

zosta³ Maciej Swarcewicz i by³ to
znakomity powrót do zapasów po
wielomiesiêcznej przerwie. Maciek
ostatecznie uplasowa³ siê na trzecim
miejscu.
W kategorii wagowej 76 kg
srebrnym medalist¹ zosta³ Micha³
Duda, przegrywaj¹c nieznacznie

swój fina³owy pojedynek z czo³owym zawodnikiem w kraju w tej
kategorii.
Podobnie jak Micha³ srebrnym
medalist¹ w kategorii wagowej do 85
kg zosta³ Mateusz Jurecki, przegrywaj¹c walkê o z³oto z zawodnikiem
reprezentuj¹cym Ko³obrzeg.
(o)

Wyciskanie sztangi le¿¹c

Zbigniew Hodowaniec ponownie
mistrzem Polski
Mistrzostwa Polski
weteranów i weteranek w tej
dyscyplinie sportu odby³y siê
5 lutego w Sosnowcu.
Œwidwiñski zawodnik
startowa³ w grupie wiekowej
W–I (40 – 49 lat) w kategorii
wagowej do 74 kilogramów.
Zdoby³ z³oty medal osi¹gaj¹c
wynik 132,5 kilograma.
Usi³owa³ równie¿ pobiæ rekord
Polski (142,5 kg), ale ta próba za-

koñczy³a siê niepowodzeniem. Zbigniew Hodowaniec ju¿ po raz drugi
zdoby³ tytu³ mistrza Polski.
Na tych samych zawodach sukcesy odnieœli inni zawodnicy z naszego regionu. Mariusz Rufkiewicz
z Drawska Pomorskiego startowa³
równie¿ w grupie wiekowej W-I w
kategorii wagowej 105 kilogramów
i osi¹gn¹³ wynik 200 kilogramów,
co zapewni³o mu tak¿e z³oty medal.
Natomiast Piotr Ga³anik ze Szczecinka startowa³ w kategorii do 93
kilogramów i zaj¹³ drugie miejsce
wyciskaj¹c 190 kilogramów. (o)
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Zatrzymani
„z³omiarze”
z Brze¿na

Kronika œwidwiñska
Chrzest Martynki

Policjanci Zespo³u Patrolowo
Interwencyjnego KPP w Œwidwinie zatrzymali trzech mieszkañców gminy Brze¿no, którzy samochodem ciê¿arowym przewozili
metalowe elementy urz¹dzeñ mechanicznych oraz silniki elektryczne pochodz¹ce z kradzie¿y.
Po zmroku policjanci patroluj¹cy rejon miasta Œwidwina, w okolicy punktu skupu z³omu zauwa¿yli
samochód ciê¿arowy. Z uwagi na
póŸn¹ jak na dostarczanie z³omu
porê, jak te¿ zwiêkszon¹ liczbê kradzie¿y metali, jakie ostatnio s¹ zg³aszane, postanowili pojazd zatrzymaæ do kontroli.
Jak siê okaza³o ich przeczucia
by³y jak najbardziej uzasadnione. W
samochodzie przewo¿one by³y pociête elementy mieszalników pasz,
stalowe podesty i podpory oraz silniki elektryczne o, ³¹cznej wartoœci
oko³o 10 tys. z³, skradzione z gospo-

darstwa na terenie Brze¿na.
Poruszaj¹cy siê samochodem
mê¿czyŸni 29 letni Maciej L., 62 letni Rajmund S. oraz 26 letni Przemys³aw D., noc spêdzili w policyjnym
areszcie. Za kradzie¿ grozi im kara
pozbawienia wolnoœci do lat 5. (kp)

Plantacja w szafie
Policjanci Wydzia³u
Kryminalnego KPP
w Œwidwinie wczoraj
zatrzymali 26 letniego
mieszkañca Po³czyna
Zdroju, podejrzanego o
uprawê oraz posiadanie
konopi indyjskich oraz
400 tabletek „Anabol”.
Kilkutygodniowa praca operacyjna policjantów tutejszej jednostki pozwoli³a na ustalenie, ¿e 26 letni
mieszkaniec Po³czyna Zdroju Marcin S. w swoim domu uprawia konopie indyjsk¹ oraz zajmuje siê sprzeda¿¹ niedozwolonych œrodków anabolicznych.
Uzyskane informacje w pe³ni
siê potwierdzi³y – mê¿czyzna
swoj¹ plantacjê urz¹dzi³ w szafie
ubraniowej, któr¹ przystosowa³ w
ten sposób, aby warunki w niej
panuj¹ce by³y optymalne dla wzrostu roœlin. Miêdzy innymi wnêtrze
szafy wy³o¿y³ foli¹ aluminiow¹,
zainstalowa³ dmuchawê, termostat, automatyczny wy³¹cznik czasowy oraz lampê grzewcz¹. W takich warunkach wyhodowa³ 2 ro-

œliny o wysokoœci 80 cm. Policjanci w trakcie przeszukania znaleŸli
ponadto 9,04 g. marihuany zapakowanej w 8 pakietów oraz 400 tabletek anabolicznych o nazwie „Anabol”.
Noc „hodowca” spêdzi³ w policyjnym areszcie. O jego dalszym
losie decydowa³ bêdzie prokurator i
s¹d. Za posiadanie narkotyków grozi mu kara do 3 lat pozbawienia
wolnoœci.
(kp)

Damian
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By ferie by³y
bezpieczne

W województwie zachodniopomorskim zimowa przerwa
szkolna zaczyna siê 14 lutego.
Ferie zimowe to drugi okres zaraz
po wakacjach, kiedy dzieci i m³odzie¿ mog¹ odpocz¹æ od codziennej szarej rzeczywistoœci i wype³niæ j¹ ró¿nymi zajêciami. Ferie to
przede wszystkim czas odprê¿enia i relaksu.
Pamiêtaæ jednak nale¿y, ¿e wypoczynek musi byæ bezpieczny. Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Œwidwinie wspólnie ze stra¿akami z Komendy Powiatowej Pañ-

stwowej Stra¿y Po¿arnej w Œwidwinie uczestniczyli w spotkaniach z
dzieæmi szkó³ podstawowych, podczas których przekazywali informacje i radzili dzieciom, m³odzie¿y
oraz opiekunom, jak unikaæ zagro¿eñ oraz jakie powinno siê poczyniæ
dzia³ania zwi¹zane z wyjazdem
„milusiñskich” na wypoczynek.
Wspólne dzia³ania zosta³y organizowane w ramach corocznej akcji
„Bezpieczne Ferie 2011”.
Wszystkim, ¿yczymy udanych
ferii i aby odpoczynek min¹³ bez
nieprzyjemnych niespodzianek.
KPP Œwidwin

„Drogie” œmieci
Policjanci Posterunku Policji w S³awoborzu zlikwidowali dwa nielegalne wysypiska
œmieci, jakie mieszkañcy gminy S³awoborze „zorganizowali” w miejscowym kompleksie
leœnym.
W trakcie wykonywanych
czynnoœci w zwi¹zku z prowadzonymi dzia³aniami ukierunkowanymi na zwalczanie zjawiska
k³usownictwa leœnego, policjanci PP w S³awoborzu ujawnili dwa
miejsca, w których wysypywane
by³y odpady komunalne. Jako ¿e
kompleks leœny w rejonie S³awoborza wœród mieszkañców powiatu
œwidwiñskiego, jak te¿ i ko³obrzeskiego jest popularnym miejscem
odpoczynku oraz grzybobrania, i
zachowania takie w obecnej dobie
promuj¹cej zachowania ekologiczne s¹ zjawiskiem wysoce niepo¿¹danym, przyst¹pili do intensywnych
dzia³añ w celu ustalenia sprawców.
Jak siê okaza³o w obu przypadkach sprawcami okazali siê mieszkañcy gminy S³awoborze – 51 letni
mieszkaniec miejscowoœci Mys³o-
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Ma byæ bezpieczniej

Nowa zasady
wspó³dzia³ania w
powiecie œwidwiñskim

Z koñcem stycznia br. podpisane
zosta³o pomiêdzy Komendantem Powiatowym Policji w Œwidwinie insp.
Robertem RzeŸnik a Komendantem
Placówki Stra¿y Granicznej w Szczecinie – Goleniowie kpt. S.G. S³awomirem Szychowskim porozumienie w
zakresie wzajemnej wspó³pracy i
wspó³dzia³ania.
Miêdzy innymi okreœlone zosta³y
zasady pe³nienia wspólnych s³u¿b,
przeciwdzia³ania przestêpstwom granicznym, kryminalnym i gospodarczym, wymiany informacji, realizacji
dzia³añ poœcigowych i blokadowych
itp.
Dziêki zawartemu porozumieniu w
powiecie œwidwiñskim czêœciej spotkaæ bêdzie mo¿na funkcjonariuszy
Stra¿y Granicznej, co bezsprzecznie
wp³ynie na poprawê poziomu bezpieczeñstwa.
W Starostwie Powiatowym w Œwidwinie odby³o siê pierwsze robocze
spotkanie z przedstawicielami pozosta³ych s³u¿b ratowniczych, funkcjonuj¹-

cych na terenie powiatu oraz przedstawicielami w³adz samorz¹dowych. Miêdzy innymi w spotkaniu udzia³ wziêli:
Komendant Powiatowy Policji w
Œwidwinie insp. Robert RzeŸnik
Komendant Placówki Stra¿y Granicznej w Szczecinie – Goleniowie kpt.
SG S³awomir Szychowski
Starosta Œwidwiñski Miros³aw
Majka
Komendant Powiatowy Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Œwidwinie m³.
bryg. Roman Artyñski
Wiceburmistrz Miasta Œwidwina
Krzysztof Wasicionek
Naczelnik Wydzia³u Prewencji
KPP w Œwidwinie podinsp. Krzysztof
Dudek
Naczelnik Wydzia³u Zarz¹dzania
Kryzysowego Krzysztof Leszczyñski
Ustalenia, jakie zosta³y zawarte, z
pewnoœci¹ przyczyni¹ siê do sukcesywnej poprawy poziomu bezpieczeñstwa
na terenie powiatu, co jest przecie¿
g³ównym celem wszystkich s³u¿b i instytucji.
(o)

Miêdzynarodowy Tydzieñ
Pomocy Ofiarom Przestêpstw
wice – Stanis³aw M. oraz 73 letni Jan
Sz., mieszkaniec S³awoborza.
W obu przypadkach sprawcy
zostali ukarani mandatami karnymi
w wysokoœci 500 z³, przy czym policjanci uprzedzili obie osoby, ¿e w
przypadku ponownego dopuszczenia siê takiego czynu zostanie wobec nich skierowany wniosek o ukaranie do S¹du, który ma mo¿liwoœæ
ukarania sprawcy grzywn¹ w wysokoœci do 5.000 z³. Obydwaj zostali
ponadto zobowi¹zani do uprz¹tniêcia odpadków do koñca lutego.
Miejmy nadziejê, ¿e sprawa ta
skutecznie odstraszy inne osoby, które wpad³yby na podobny pomys³. (kp)

Ministerstwo Sprawiedliwoœci we
wspó³pracy z s¹dami, prokuratorami,
jednostkami organizacyjnymi Policji
oraz organizacjami pozarz¹dowymi, w
dniach 21 - 26.02.2011 roku realizowaæ
bêdzie przedsiêwziêcie pn. Tydzieñ
Pomocy Ofiarom Przestêpstw, którego
zasadniczym celem jest zwrócenie
szczególnej uwagi na potrzeby i prawa
osób pokrzywdzonych w wyniku przestêpstwa.
Policja Zachodniopomorska, a tym
samym œwidwiñscy policjanci w zakresie realizacji swoich zadañ s³u¿bowych
inicjuj¹ oraz wspó³uczestnicz¹ w dzia³aniach podejmowanych na rzecz osób
pokrzywdzonych przestêpstwem.
W ramach tegorocznego przedsiêwziêcia w S¹dzie Rejonowym w Bia³o-

gardzie VII Zamiejscowy Wydzia³ Karny w Œwidwinie przy ul. Batalionów
Ch³opskich 6, w dniach 22 i 24 lutego
br. w godz. 9.00 – 12.00 dy¿urowaæ
bêd¹:
- Sêdzia S¹du Rejonowego w Bia³ogardzie
- Kurator Zawodowy S¹du Rejonowego w Bia³ogardzie
- policjanci na co dzieñ zajmuj¹cy
siê problematyk¹ przemocy w rodzinie,
nieletnich oraz innymi zdarzeniami o
charakterze kryminalnym.
Wszystkie osoby potrzebuj¹ce pomocy czy te¿ porady prawnej zapraszamy do S¹du. Gwarantujemy, ¿e ¿aden
problem nie zostanie nie rozwi¹zany i
ka¿dy otrzyma stosown¹ pomoc i
wsparcie.
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Potr¹cenie na przejœciu dla pieszych
Do groŸnie wygl¹daj¹cego zdarzenia dosz³o 4
lutego w godzinach porannych w Œwidwinie. Przy
bardzo z³ych warunkach atmosferycznych dosz³o do
potr¹cenia 14 letniej dziewczynki przez 27 letniego
mieszkañca jednej z pod œwidwiñskich
miejscowoœci poruszaj¹cego siê samochodem
Volkswagen Vento.
Zdarzenie mia³o miejsce tu¿
przed godzin¹ 8.00, na przejœciu
dla pieszych, przy Zespole Szkó³
Gimnazjalnych w Œwidwinie. Jad¹cy do centrum miasta mê¿czyzna
przy obfitych opadach œniegu zbyt
póŸno zauwa¿y³ przechodz¹c¹ prawid³owo przez przejœcie dla pieszych uczennicê. Podjêta próba
wyhamowania samochodu na œliskiej nawierzchni nie mog³a byæ
skuteczna – samochód uderzy³ w
dziewczynkê, która wpad³a na maskê samochodu i po kilku metrach,

kiedy samochód siê zatrzyma³ spad³a z niej. Na ca³e szczêœcie dziewczynce nic powa¿nego siê nie sta³o
i dozna³a jedynie kilku nie groŸnych
st³uczeñ.
Kierowca samochodu sam doprowadzi³ uczennicê do sekretariatu i poinformowa³ o ca³ym zdarzeniu.
Niestety jest te¿ negatywny
aspekt tej historii – przybyli na
miejsce zdarzenia policjanci
stwierdzili, ¿e kierowca znajduje
siê w stanie nietrzeŸwoœci. Pierw-

„Z³omiarze” nie
uszanuj¹ niczego
W naszym
województwie panuje
du¿e bezrobocie.
Urzêdy Pracy nie maj¹
propozycji dla
bezrobotnych.
Wszystkie te zjawiska s¹
przyczyn¹ wielu zjawisk
negatywnych wœród
ludzi.
Musz¹ siê oni za coœ utrzymaæ,
gdy nie ma pracy. Zmusza to niektórych do kradzie¿y. Zjawisko to ma
miejsce w wielu miejscowoœciach w
naszym kraju, równie¿ w mieœcie i
gminie Po³czyn-Zdrój. Ludzie s¹
zdegustowani ¿yciem w takich wa-

runkach. Ta trudna sytuacja jest
przyczyn¹ wielu patologicznych
zjawisk. W Po³czynie „kwitnie”
proceder kradzie¿y dekli od studzienek deszczowych. S¹ one poddawane odpowiedniej „obróbce” i
sprzedawane na skupach z³omu.
Ostatnio do takiego procederu dosz³o na po³czyñskim cmentarzu oraz
na ulicach Grunwaldzkiej i Reymonta. Zosta³o zniszczonych du¿o
znaków drogowych, barier metalowych i latarni oœwietlenia miejskiego. Z koœcio³a NMP zosta³y skradzione rynny. Zdarzenie to powtórzy³o siê ju¿ po raz kolejny. Policja
z tymi zjawiskami walczy i osi¹ga
du¿e sukcesy w wykrywalnoœci w
tych zdarzeñ, ale mo¿e te¿ trzeba
poszukaæ innych, dodatkowych
metod walki z t¹ plag¹. Czytelnik

sze badanie wykaza³o prawie 0,64
promila alkoholu w wydychanym
powietrzu. Mê¿czyzna zamiast
otrzymaæ kilkuset z³otowy mandat
za stworzenie zagro¿enia w ruchu
drogowym, straci³ prawo jazdy i za

swój czyn odpowie przed s¹dem.
Za kierowanie pojazdem w stanie
nietrzeŸwoœci grozi mu oprócz
utraty prawa jazdy, grzywna, jak
te¿ kara pozbawienia wolnoœci do
lat dwóch.
(kp)

Sygn. akt VII K 110/10
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
S¹d Rejonowy w Bia³ogardzie VII Zamiejscowy Wydzia³ Karny w Œwidwinie po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 20.04.2010 r., 22.06.2010 r.,
06.07.2010 r., sprawy Adama Paprockiego, syna Sergiusza i Stefanii z domu
Wilk, urodzonego 06 stycznia 1957 r. w Kaliszu Pomorskim oskar¿onego o czyn
z art. 212 §1 k.k., art. 212 §2 k.k.
I. uznaje oskar¿onego Adama Paprockiego za winnego tego, ¿e w dniu 29
maja 2008 r. w Swidwinie, w czasie sesji Rady Miasta Œwidwin, pomówi³ Jana
Owsiaka, jako Burmistrza Miasta Œwidwin, zarzucaj¹c mu, ¿e „³ga jak cholera”
w kwestii inwestycji miejskiej planowanej przy Parku Wodnym „Relax” w
Œwidwinie, który to zarzut móg³ poni¿yæ Jana Owsiaka w opinii publicznej i
naraziæ na utratê zaufania potrzebnego dla zajmowanego stanowiska Burmistrza
Miasta Œwidwin, tj. pope³nienia przestêpstwa z art. 212 § 1 k.k. i za to, na
podstawie art. 212 § 1 k.k. w zwi¹zku z art. 33 § 1 i 3 k.k. wymierza oskar¿onemu
karê 50 (piêædziesiêciu) stawek dziennych grzywny, ustalaj¹c wysokoœæ jednej
stawki dziennej na kwotê 30 (trzydziestu) z³otych;
II. uznaje oskar¿onego Adama Paprockiego za winnego tego, ¿e w dniu 29
maja 2008 r. w Œwidwinie udzieli³ wywiadu zarejestrowanego przez Studio
Telewizji Lokalnej „Rega” w postaci programów zatytu³owanych „Spór o
boisko trwa” oraz „Ci¹g dalszy walki o utrzymanie bocznego boiska”, przy czym
pierwszy z tych programów zosta³ wyemitowany przez telewizjê „Rega” 24-krotnie w okresie od 30 maja 2008 r. do 02 czerwca 2008 r., a drugi z programów
zosta³ wyemitowany 48-krotnie w okresie od 02 czerwca 2008 r. do 04 czerwca
2008 r., w którym to wywiadzie podniós³ nieprawdziwe zarzuty nastêpuj¹cej
treœci: „nastêpne wypompowane pieni¹dze gdzieœ sz³y do kieszeni prywatnych;
stadion w czasie remontu i p³yta by³a wy³¹czona spod dyrekcji Parku Wodnego;
dyrektorka wiedzia³a, ¿e to bubel wiêc pozbyto siê dyrektorki; nie chcielibyœmy
te¿ burmistrza, który wprowadza terror psychiczny w Urzêdzie, gdzie tam nie
mo¿na nic siê dowiedzieæ, ka¿dy boi siê cokolwiek powiedzieæ”, dotycz¹ce
realizacji zadania inwestycyjnego objêtego kontraktem dla Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2005-2006 projektu nr 108/KW/2005 pod nazw¹
„Przebudowa boiska sportowego w Œwidwinie”, które to zarzuty mog³y poni¿yæ
Jana Owsiaka w opinii publicznej i naraziæ na utratê zaufania potrzebnego dla
zajmowanego stanowiska Burmistrza Miasta Œwidwin, tj. pope³nienia przestêpstwa z art. 212 § 2 k.k. i za to, na podstawie art. 212 § 2 k.k. w zwi¹zku z art.
33 § 1 i 3 k.k. wymierza oskar¿onemu karê 100 (stu) stawek dziennych grzywny,
ustalaj¹c wysokoœæ jednej stawki dziennej na kwotê 30 (trzydziestu) z³otych,
III. na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § 1 i 2 k.k. orzeczone wobec oskar¿onego w powy¿szy sposób kary grzywny ³¹czy i wymierza oskar¿onemu karê
³¹czn¹ grzywny w liczbie 100 (stu) stawek dziennych przy przyjêciu, ¿e jedna
stawka wynosi 30 (trzydzieœci) z³otych,
IV. na podstawie art. 215 k.k. orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez jego jednorazowe opublikowanie w dwutygodniku powiatowym
„Wieœci Œwidwiñskie”.
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