Toaleta stoi, komentarze nie ustaj¹

GAZETA POWIATOWA Nr 12 (80) Rok 5

27.6.2011 r. Cena 2 z³ (w tym 5% VAT) ISSN 1898-1445

Po prawie 5 latach
znaleziono cia³o
zaginionego
majora

Badania
krêgos³upa
i stóp
nieszkodliwe, bez bólu!

szczegó³y na str. 3
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INFORMACJE

Wstrz¹saj¹cy epilog tajemniczego zaginiêcia majora lotnictwa

Po prawie piêciu latach
znaleziono cia³o majora
Wojciecha R.
Wiadomoœæ o
okolicznoœciach
odnalezienia zw³ok
majora lotnictwa
Wojciecha R. ze
Œwidwina jest
wstrz¹saj¹ca. Na nowo
od¿y³y pytania, co sta³o
siê feralnego dnia 29
maja 2006 r., gdy
Wojciech R. wyszed³ do
pracy i do niej nie dotar³.
Wojciech R. by³ kadrowcem w
stopniu majora w œwidwiñskim garnizonie lotniczym. W dniu zaginiêcia, jak zwykle wyszed³ rano do pracy. Ubrany by³ w odzie¿ cywiln¹, w
mundur przebiera³ siê dopiero w
pracy. Mia³ dojœæ piechot¹ do przystanku wojskowych autobusów.
Nikt ze znajomych z jednostki o tej
godzinie zaginionego nie widzia³.

Kilka minut po siódmej, ¿ona zadzwoni³a do mê¿a do jednostki.
Kolega poinformowa³ j¹, ¿e nie ma
go jeszcze w pracy. Oko³o dwunastej, gdy nie mia³a mo¿liwoœci skontaktowania siê z mê¿em, poinformowa³a policjê w Œwidwinie, ¿e z mê¿em musia³o siê coœ staæ. Rozpoczêto poszukiwania, które prowadzi³a
¯andarmeria Wojskowa i Policja, a
przede wszystkim rodzina. O Wojciechu R. informowa³o wiele organizacji zajmuj¹cych siê zaginionymi. Przez piêæ lat bez skutku.
Niespodziewanie w kwietniu br.
Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej we Wroc³awiu poinformowa³, ¿e
we wroc³awskim Zak³adzie Patomorfologii znaleziono zw³oki i
mo¿e to byæ cia³o zaginionego Wojciecha R.
Jak ustalili œledczy, major zmar³
w Szpitalu Kolejowym we Wroc³awiu pod koniec grudnia 2006 roku,
czyli pó³ roku po zaginiêciu. Trafi³
do szpitala z krwotokiem wewnêtrznym i lekarzom nie uda³o siê go ura-

towaæ. Przed œmierci¹ mia³ powiedzieæ jak siê nazywa, ale jednoczeœnie stwierdzi³, ¿e jest bezdomny i
nie ma rodziny. Co robi³ w okresie
miêdzy zaginiêciem a trafieniem do
szpitala – nie wiadomo. Nie wiadomo te¿, czy uda siê to kiedykolwiek
wyjaœniæ.
Ktoœ we Wroc³awiu musia³ pope³niæ jakiœ b³¹d, ¿e nie wszczêto
procedury poszukiwania rodziny
zmar³ego po tym, jak poda³ swoje
nazwisko. Zw³oki majora, jako osoby bezdomnej, trafi³y do kostnicy i
tam przele¿a³y 4,5 roku. Po ich
ujawnieniu wykonano badania genetyczne, które potwierdzi³y, ¿e to
cia³o Wojciecha R.
W minionym tygodniu odby³ siê
jego pogrzeb.
Konkluzja jest smutna - jak
³atwo w naszym kraju mo¿na siê
„zgubiæ” i jak trudno pañstwu – jego
instytucjom i organom odpowiedzialnym za bezpieczeñstwo obywateli – odnaleŸæ swojego mieszkañca.
KAR

Prywatyzacja po po³czyñsku
(PO£CZYN-ZDRÓJ).
Po³czyn-Zdrój jest jednym
z najbardziej zad³u¿onych
miast w naszym
województwie. Z³o¿y³o siê
na to wiele czynników,
miêdzy innymi nie
uzyskanie w ca³oœci
subwencji oœwiatowej,
b³êdy pope³nione przy
klasyfikacji uczniów,
zwalnianie podmiotów
gospodarczych od
p³acenia podatków
na rzecz miasta, trudna
sytuacja i b³êdy w
spó³kach gminnych - TBS.
I o dziwo, nikt nie ponosi
odpowiedzialnoœci
za pope³nione b³êdy.
Na za³atanie dziury w bud¿ecie
potrzebne s¹ spore zasoby pieniê¿ne. Trzeba wiêc prywatyzowaæ ma-

j¹tek nale¿¹cy do zasobów gminnych, wmawiaj¹c, ¿e prywatyzacja
tych podmiotów jest potrzebna.
Oczywiœcie, ¿e tak, bo trzeba pieniêdzy na bie¿¹ce wydatki i utrzymanie spó³ek gminnych. Teraz prywatyzacj¹ ma zostaæ objêta Energetyka Cieplna. Zwolennikiem jest
burmistrz Po³czyna-Zdroju. Prawdopodobnie do przetargu maj¹
przyst¹piæ trzy spó³ki: SEC ze
Szczecina, Fundusz KGHM i inny
prywatny podmiot z po³udnia kraju.
Ma byæ sprzedanych 2607 akcji po
1000 z³ ka¿da.
Co przyniesie, nam ta prywatyzacja, nale¿y siê nad tym mocno zastanowiæ. Zapewne nast¹pi znaczna
podwy¿ka cen energii cieplnej. Jednym ze sposobów, by prywatny inwestor nie wyk³ada³ w³asnych œrodków na modernizacjê nabytej spó³ki, jest œci¹gniêcie pieniêdzy z u¿ytkowników. Ceny w Po³czynie po
prywatyzacji mog¹ wiêc znacznie
wzrosn¹æ. Takie zjawisko mieliœmy
ju¿ w £obzie. Tam Miejsk¹ Energetykê przejê³a spó³ka SEC ze Szcze-

cin. Zmodernizowa³a j¹, podwy¿szaj¹c ceny ciep³a a¿ o 55 procent. Potem, na skutek niezadowolenia spo³ecznego, obni¿ono ceny o 5 procent.
Do podobnej sytuacja mo¿e
dojœæ równie¿ w Po³czynie. Musz¹ z
tego zdawaæ sobie sprawê mieszkañcy, kto im zafunduje te podwy¿ki. Do tego dojdzie planowana podwy¿ka cen gazu i innych noœników
energii. Ka¿da spó³ka prywatna
musi wygenerowaæ zysk. Najproœciej jest to zrobiæ, bij¹c u¿ytkowników „po kieszeni”.
Radni przespali okres na dyskusjê i analizê prywatyzacji, ju¿ powo³uj¹c komisjê do wyboru podmiotu,
który sprywatyzuje po³czyñsk¹
Energetykê.
Kot³ownie gminne mog¹ jeszcze
dzia³aæ 20 lat, bo s¹ w dobrym stanie.
Kwota z ich prywatyzacji zostanie
przeznaczona na wydatki bie¿¹ce i
³atanie dziury w bud¿ecie, czyli tuszowanie b³êdów w zarz¹dzaniu gmin¹.
Mieszkañcy maj¹ prawo wp³yn¹æ na
swoich radnych, aby zmienili zdanie
nt. tej prywatyzacji.
FOR
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Pijani
mê¿czyŸni
na rowerku
Policjanci z Komisariatu Policji w Po³czynie-Zdrój, w godzinach popo³udniowych, w Redle,
bêd¹c poza s³u¿b¹, zatrzymali
nietrzeŸwego rowerzystê - mieszkañca Red³a.
Badanie trzeŸwoœci wskaza³o, i¿
mê¿czyzna ma ponad 2 ‰ alkoholu.
Nie przeszkadza³o mu to jednak,
aby pomóc koledze i na ramie tego
samego roweru przewoziæ mieszkañca s¹siedniej miejscowoœci.
Krewcy mê¿czyŸni za przerwan¹
podró¿ wulgarnymi s³owami zniewa¿yli funkcjonariuszy i naruszyli
nietykalnoœæ cielesn¹ jednego z policjantów.
Obaj mê¿czyŸni zostali zatrzymani i wobec nich jest prowadzone
postêpowanie. Grozi im kara pozbawienia wolnoœci do 2 lat.
Us³u¿nemu rowerzyœcie zostanie
przedstawiony dodatkowo zarzut
jazdy rowerem w stanie nietrzeŸwym, za co grozi mu oprócz zakazu
prowadzenia pojazdów dodatkowe 2
lata pozbawienia wolnoœci.
(kp)
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Dofinansowano likwidacjê barier
architektonicznych 20. osobom
(ŒWIDWIN)
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w
Œwidwinie przygotowa³o
na czerwcow¹ sesjê
Rady Powiatu
sprawozdanie ze swojej
dzia³alnoœci w 2010 r.
Na terenie powiatu œwidwiñskiego w 2010 r. funkcjonowa³y 92
rodziny zastêpcze, w których
umieszczonych by³o 154 dzieci. W
ubieg³ym roku 10 dzieci rozpoczê³o
proces usamodzielniania. Od 1
grudnia 2010 r. funkcjonuj¹ 2 rodziny zawodowe.

W ubieg³ym roku miesiêczny
koszt utrzymania mieszkañca w
DPS w Modrzewcu wynosi³ 2.593
z³, a w DPS w Krzecku 2.463,30 z³.
W Placówce Opiekuñczo-Wychowawczej,
Socjalizacyjnej
„Dzieciowisko” opiek¹ ca³odobow¹ objêtych by³o 33 dzieci. Miesiêczny koszt utrzymania wychowanka w 2010 r. wynosi³ 2.595 z³.
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie od 2008 r. realizuje projekt systemowy „Samodzielnoœæ
Zobowi¹zuje” wspó³finansowany
przez Uniê Europejsk¹ w ramach
Funduszu Spo³ecznego. W projekcie udzia³ wziê³o 10 usamodzielnianych wychowanków, którzy opuœcili placówki opiekuñczo-wychowawcze, m³odzie¿owe oœrodki wy-

Zapraszamy na nieszkodliwe, komputerowe
badania ca³ego krêgos³upa i stóp.
Dok³adne i bez bólu.
Akcja promocyjna badañ prowadzona bêdzie w Œwidwinie dnia
06.07.2011r. ul. Koœciuszki 23A, NZOZ „ANA-LEK” w godz 11.00-17.00.
Badania obejmuj¹ wszystkie odcinki krêgos³upa (szyjny, piersiowy, lêdŸwiowy), a jego obraz graficzny widoczny na wyniku przedstawiony jest w
trzech p³aszczyznach. Badanie stóp wykrywa p³askostopie, koœlawoœæ palucha, szpotawoœæ palca, stopê cukrzycow¹, si³y nacisku, pozwala tak¿e zaprojektowaæ wk³adki ortopedyczne itd. Przy schorzeniach krêgos³upa stopy mog¹
ulec deformacji, dlatego te¿ te dwa badania s¹ ze sob¹ po³¹czone.
Pacjenci odbieraj¹c wyniki otrzymuj¹ zdjêcie, opis, adekwatnie dobrany
zestaw æwiczeñ i zaleceñ oraz skierowanie do ewentualnej placówki rehabilitacyjnej. Badania przeznaczone dla osób doros³ych, m³odzie¿y i dzieci
powy¿ej 3 roku ¿ycia. Dzieci do 11 roku ¿ycia w cenie badania krêgos³upa badanie stóp GRATIS.
Zapraszamy zarówno mieszkañców Œwidwina jak i okolic. Ca³kowity
koszt badania ca³ego krêgos³upa - 40 z³, ca³kowity koszt badania stóp - 40 z³,
koszt badania krêgos³up + stopy = 70 z³. Rejestracja od pn. do pt. w godzinach
9.00 - 17.00 pod numerami telefonów: 694-882-727, 530-725-608.

chowawcze, zak³ady poprawcze,
rodziny zastêpcze oraz 40 osób niepe³nosprawnych w wieku aktywnoœci zawodowej. Bud¿et projektu
wyniós³ 513.765 z³, w tym 51.765 z³
stanowi wk³ad w³asny. Program bêdzie realizowany do 2013 roku.
W ubieg³ym roku ze œrodków
PFRON przeznaczonych na rehabilitacjê spo³eczn¹ dofinansowano: likwidacjê barier architektonicznych
dla 20 osób; zakup przedmiotów ortopedycznych i œrodków pomocniczych
dla 69 osób oraz pobyt na turnusie rehabilitacyjnym dla 37 osób.
(r)
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Wkrótce
poznamy
komendanta
Stra¿y Miejskiej
(PO£CZYN-ZDRÓJ) Niedawno Rada Miejska w Po³czynie powo³a³a do ¿ycia Stra¿ Miejsk¹. Wkrótce poznamy jej komendanta. Dzisiaj
mija termin sk³adania dokumentów
w konkursie na to stanowisko. Kiedy poznamy efekty dzia³ania tej jednostki – chyba niezbyt szybko, skoro policja nie potrafi³a poradziæ sobie z chuligañstwem i pijañstwem na
ulicach miasta, to zrobi sam komendant. Bêdzie potrzebowaæ pomocników. Czekaj¹ nas chyba kolejne
konkursy.
(r)

Bogumi³a Pawlik dyrektorem
Poradni Psychologiczno
-Pedagogicznej
W maju br. Zarz¹d Powiatu w
Œwidwinie przeprowadzi³ konkurs
na stanowisko dyrektora Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w
Œwidwinie. Wp³ynê³a jedna oferta.
Nowym dyrektorem Poradni na 5

US£UGI
TRANSPORTOWE
do 6 ton
tel. 888-812-888

lat szkolnych zosta³a pani Bogumi³a Pawlik. (r)

CENNIK
P£YTY OSB 3
ROGOZINA 7A.
TEL 602-131-760
TEL/FAX 91-38-74-806
Gruboœæ p³yty cena z vat za szt
6 mm
33 z³
8 mm
35,5 z³
10 mm
44,7 z³
12 mm
51,6 z³
15 mm
62,4 z³
18 mm
75,7 z³
22 mm
91,3 z³
25 mm
103,5 z³
Podbitka
30.30 z³/mkw
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ŒWIDWIN
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Kontrowersyjna decyzja burmistrza

Toaleta stoi, komentarze nie
(ŒWIDWIN) Gdy na
centralnym deptaku
miasta, tu¿ przy
fontannie, trwa³y
wykopy, nikt nie
przypuszcza³, ¿e w tym
miejscu stanie toaleta
publiczna. Gdy to wysz³o
na jaw, posypa³y siê
uszczypliwe
komentarze. Zareagowa³
radny Wies³aw Gasek,
ale szybko zosta³
uciszony, bo budowanie
toalet to nie
kompetencja radnego,
lecz burmistrza.
O tym, ¿e radni mog¹ nie wiedzieæ, co siê w mieœcie dzieje,
œwiadczy poni¿sza historia. Gdy
g³osuj¹ zmiany w studium lub planie
zagospodarowania przestrzennego
miasta lub gminy, najczêœciej nie
wnikaj¹, co kryje siê za tymi zmianami. Podobnie dzieje w przypadku
zmian w bud¿etach. Przesuwane s¹
pieni¹dze w dzia³ach i rozdzia³ach i
czêsto g³osuj¹c, nie wiedz¹ dlaczego i na jakie cele. PóŸniej s¹ zdziwieni, ¿e po zmianach coœ tam powstaje, a oni o tym nie wiedzieli.
Gdy robiono wykopy na trwaniku przy fontannie, wygl¹da³o to,
jakby coœ tam chciano naprawiæ.
Okaza³o siê, ¿e powstaje toaleta
publiczna.

Dlaczego radni nie
wiedz¹, co dzieje siê
w mieœcie?
Zareagowa³ na to, zapewne pod
wp³ywem licznych uwag krytycznych mieszkañców, radny Wies³aw
Gasek. Widocznie by³ mocno t¹ sytuacj¹ zaskoczony, bo interpelacjê
na piœmie z³o¿y³ do rady na dwa dni
przed sesj¹, która mia³a odbyæ siê 1
czerwca.
Napisa³: „W zwi¹zku z wykopami w centrum miasta obok fontanny,
zwracam siê z pytaniem do Pana
Burmistrza, czy prawd¹ jest, ¿e jest
to przygotowanie do umiejscowienia w centrum placu szletu miejskiego? Zwracam uwagê, ¿e ju¿ dawno
architekci odwiedzaj¹cy nasze miasto orzekli, ¿e dziêki pozostawieniu
centralnego placu miasta bez zabu-

dowy w otoczeniu zieleni, Œwidwin
to jedno z niewielu miast w Polsce,
gdzie z du¿¹ kultur¹ urbanistyczn¹
zaprojektowano centrum spacerowe miasta z fontann¹ w œrodku.
Je¿eli to prawda, ¿e ma w tym
miejscu stan¹æ szalet miejski, proszê Pana Burmistrza w trybie pilnym o zaniechanie kontynuacji tej
inwestycji. Ludzie s¹ omylni, i tak
moim zdaniem, ktoœ proponuj¹cy
umiejscowienie szaletu w centrum
miasta, bardzo siê pomyli³. S¹ ju¿
wydatki, ale proszê o nie generowanie dalszych kosztów, w efekcie których oszpecone zostanie centrum
naszego piêknego miasta. Proszê o
zmianê lokalizacji ustawienia szlaetu miejskiego”.
Jednoczeœnie zwróci³ siê do
przewodnicz¹cego Rady Miasta, by
w przypadku potwierdzenia przez
burmistrza informacji o postawieniu szaletu w tym miejscu, z³o¿y³ na
sesji wniosek o przeg³osowanie tej
lokalizacji przez radnych.

Wszyscy projekt
przyklepali, tylko
zapomnieli zapytaæ ludzi
Na sesji do dyskusji na ten temat
nie dosz³o, gdy¿ okaza³o siê, ¿e decyzja dotycz¹ca budowy toalet le¿y
w wy³¹cznej kompetencji burmistrza i rada nic do tego nie ma. Tak¹
opiniê przygotowa³ radca prawny
urzêdu Zdzis³aw Mikucki. Pod nieobecnoœæ burmistrza Jana Owsiaka
sprawê referowa³ jego zastêpca
Krzysztof Wasicionek. Najpierw
potwierdzi³, ¿e we wskazanym
miejscu budowana jest toaleta. Nastêpnie wytkn¹³ radnemu Gaskowi,
nota bene nieobecnemu na sesji, ¿e
przekracza kompetencje radnego i
Rady Miasta i wkracza w kompetencje organu wykonawczego, burmistrza.
Tu podpar³ siê opini¹ prawn¹
radcy. Wynika z niej, ¿e 23 maja br.
Starosta Œwidwiñski zatwierdzi³
projekt budowlany i udzieli³ pozwolenia na budowê szaletu w tym miejscu. Inwestycja jest zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego, który wczeœniej przyjêli radni. Decyzja uprawomocni³a siê, a
rada nie ma kompetencji podwa¿aæ
decyzji administracyjnych, podjêtych zgodnie z prawem.
Co prawda takie decyzje mog¹
naruszaæ poczucie estetyki mieszkañców, ale – jak wynika z licznych
kontrowersji, co przyzna³ sam wiceburmistrz – nikt ich o to nie pyta³.

Rekreacja przy toalecie jakoœ nie budzi entuzjazmu
mieszkañców. Przeb¹kuj¹ te¿ coœ o estetyce i ³adzie
architektonicznym
Co prawda ta opinia prawna zamyka³a temat, bo o czym dyskutowaæ, jak nic nie mo¿na zmieniæ, ale
wiceburmistrz Wasicionek wyjaœnia³ radnym przyczyny tej decyzji.
Jak stwierdzi³, by³y rozpatrywane
trzy lokalizacje szaletu. Jedna na
zbiegu ulic Rzecznej i £¹cznej, ale
toaleta musi staæ 10 metrów od pomieszczeñ z ludŸmi, wiêc ten pomys³ odpad³. Drug¹ lokalizacjê rozpatrywano bli¿ej ul. Orl¹t Lwowskich, ko³o œwierków, ale tam w planie przewiduje siê zabudowê pierzejow¹ i ta równie¿ odpad³a. Szalet
postawniono wiêc tu, gdzie stoi.
Wiceburmistrz powo³ywa³ siê równie¿ na g³osy tych mieszkañców,
którzy spaceruj¹c z dzieæmi nie
maj¹ gdzie za³atwiæ potrzeb. Dla
mocniejszego przekonania do tej
decyzji rozda³ równie¿ radnym
zdjêcia takich toalet stoj¹cych w
centrach innych miast.
Toaleta jest dostêpna ca³odobowo na monety. Jak doda³ wiceburmitsrz maj¹ takie stan¹æ w mieœcie

trzy. Co prawda maj¹ byæ monitorowane, ale czy to coœ da, nie wiadomo, bo po przyk³adzie podanym
przez Mariê Kozak z Zarz¹du Osiedla, dotycz¹cym dewastacji fontanny pod „okiem” kamery, i innych,
widaæ, ¿e monitoring dzia³a Ÿle.

50 metrów od placu
toaleta ju¿ by³a
Czy nie by³o innego rozwi¹zania? Otó¿ zaledwie oko³o 50 metrów od placu znajduje siê ju¿ toaleta publiczna, zlokalizowana na targowisku miejskim. Byæ mo¿e wystarczy³o lepiej oznakowaæ dojœcie
do niej. Co prawda nie jest ca³odobowa, ale podstawowe funkcje spe³nia. Czy po zamontowaniu toalet
samoobs³ugowych ta zostanie zlikwidowana? Nie wiadomo, a generuje przecie¿ koszty. Mo¿na by³o
przecie¿ do niej „dokleiæ” t¹ samoobs³ugow¹ i by³oby to chyba najlepsze rozwi¹zanie. 50 metrów to
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„Ten monitoring widzi tylko to, ¿e gdzieœ ktoœ Ÿle
zaparkowa³...”

ustaj¹

Monitoring jest,
a jakby go nie by³o
(ŒWIDWIN) Nasi
czytelnicy pamiêtaj¹
zapewne mocno
nag³oœnione
uruchomienie
monitoringu w mieœcie.
Mia³o siê poprawiæ
bezpieczeñstwo. Jednak
coœ w tym systemie
szwankuje, bo mno¿¹
siê g³osy krytyki pod
adresem nim
zarz¹dzaj¹cych.
Ostatnio wypowiedzia³a siê w
tej sprawie na sesji w dniu 1 czerwca
pani Maria Kozak z Zarz¹du Rady
Osiedla.
- Czy monitoring to jest bajka?
Bo akt wandalizmu, jaki mia³ miejsce w nocy przed bram¹, gdzie by³
przepiêkny rododendron, a ju¿ go

nie ma. Zosta³ w nocy z³amany i
wsadzony pod balkonem pana
Chmielewskiego. Monitoring nie
widzia³, kto zepsu³ fontannê, nie
widzia³, kto niszczy nasz¹ zieleñ...
To chyba rzeczywiœcie s¹ bajki, ¿e
ten monitoring jest. Ten monitoring
widzi tylko to, ¿e gdzieœ ktoœ Ÿle
zaparkowa³ i dostaje od razu mandat
i punkty karne. - stwierdzi³a M.
Kozak.
Wiceburmistrz Krzysztof Wasicionek odpowiadaj¹c na jej uwagi
przyzna³, ¿e ostatnio system szwankowa³, bo jak ka¿de urz¹dzenie
mo¿e siê zepsuæ. Sprawców dewastacji fontanny szuka policja.
Czy to wyjaœnienie pocieszy³o
pani¹ Kozak? Chyba nie. No có¿,
jak s¹ mandaty, to jest dla miasta
zysk, bo kasa wp³ywa do bud¿etu.
Jak trzeba szukaæ sprawców, to s¹
koszty. Wybór opcji dla stra¿ników
wydaje siê oczywisty. Od zysku zawsze mo¿na dostaæ od pryncypa³a
nagrodê, a od kosztów?
KAR

Jest taka mo¿liwoœæ...
50 metrów od placu jest ju¿ toaleta publiczna i mo¿na
by³o wykorzystaæ to po³o¿enie
¿adna przeszkoda, a toaleta by³aby
pod opiek¹ i zapewnione by³oby
sta³e utrzymanie w niej warunków
higienicznych przez osobê tam ju¿
zatrudnion¹. Podkreœlam, sytuacjê
rozwi¹zuje tylko dobre oznakowanie drogi do takich toalet, bo cz³owiek stoj¹c na placu przed urzêdem
mo¿e nie wiedzieæ, gdzie jej szukaæ,
nawet jak jest bardzo blisko.
Jak wynika z dokumentów, pro-

jekt techniczny, zakup i monta¿ toalety kosztowa³ ³¹cznie mieszkañców 67.900 z³.
Gdy robi³em zdjêcie, siedz¹cy
na ³awce ojciec z dwójk¹ dzieci sam
zacz¹³ siê œmiaæ i nie pytany stwierdzi³, ¿e to chybiony pomys³, bo przy
fntannie, bo niedaleko zabytkowego zamku i koœcio³a itd. Ech, mo¿e
to i nowoczesnie, ale co zrobiæ z tym
starym poczuciem estetyki... KAR

Nabêd¹ bez przetargu
na polepszenie warunków
gospodarowania
(ŒWIDWIN) Zapewne nie
ka¿dy w³aœciciel dzia³ki
lub u¿ytkownik
wieczysty wie, ale
istnieje procedura
pozyskania kawa³ka
przyleg³ego terenu bez
przetargu na
polepszenie warunków
gospodarowania. Z takie
mo¿liwoœci korzysta
wielu mieszkañców.
O sprzeda¿y w takim trybie decydowali radni Rady Miasta na sesji
w dniu 1 czerwca. Podjêli uchwa³ê
o sprzeda¿y w trybie bezprzetargowym ma³ych dzia³ek dla trzech rodzin, które o to wyst¹pi³y. Najczêœciej takie kawa³ki ziemi nie nadaj¹

siê na dzia³ki do samodzielnego
zagospodarowania, ale o tym decyduj¹ radni.
Dwa takie kawa³eczki gruntu
przyleg³ego do ich dzia³ki kupi¹
pañstwo Ma³gorzata i Stanis³aw
Wozderowicze, przy ul. Chrobrego.
£¹cznie 55 mkw.
Pañstwo Ewa i Bogus³aw Kosturowie bêd¹ mogli nabyæ bez
przetargu grunt o pow. 443 mkw.,
równie¿ przy Chrobrego. W uzasadnieniu do uchwa³y podano, ¿e
ze wzglêdu na kszta³t dzia³ki nie
mo¿e ona byæ zagospodarowana
jako odrêbna nieruchomoœæ i st¹d
taka decyzja.
Z takiej mo¿liwoœci skorzystali
równie¿ pañstwo Gra¿yna i Bogdan
Latkowscy przy ul. Po³czyñskiej,
którzy bêd¹ mogli nabyæ w tym trybie dzia³kê przyleg³¹ o pow. 232
mkw.
KAR
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Uroczyste zakoñczenie roku
Wycieczka do teatru
szkolnego w ZSP w Œwidwinie pierwszoklasistów z Lekowa
Zakoñczenie roku szkolnego
2010/2011 w ZSP im. W³. Broniewskiego w Œwidwinie rozpoczê³o siê
msz¹ œw. w parafii œw. Micha³a. O
godz. 9.00 w auli szkolnej dyrektor
Edward Wójcik przywita³ uczniów,
nauczycieli oraz zaproszonych goœci, wœród których znaleŸli siê: p.
Miros³aw Majka - Starosta Powiatu
Œwidwiñskiego, p. Ireneusz Fudali przewodnicz¹cy Rady Rodziców, p.
Liliana Domka - przedstawicielka
Banku Zachodniego WBK oraz p.
Albert Fr¹czyk - wiceprezes Zarz¹du Wojewódzkiego WOPR.
Podczas uroczystego apelu podsumowano ca³oroczn¹ pracê m³odzie¿y oraz pedagogów. W tym roku
promocjê do nastêpnej klasy otrzyma³o 254 uczniów. Najlepsi odebrali œwiadectwa z wyró¿nieniem oraz
nagrody ksi¹¿kowe ufundowane
przez Radê Rodziców. Najwy¿sz¹
œredni¹ ocen (5,31) osi¹gnêli:
£ukasz Bujak, uczeñ klasy II b oraz
Weronika Miksza, uczennica klasy
II c. Decyzj¹ Samorz¹du Uczniow-

skiego oraz Rady Pedagogicznej
kandydatem do stypendium Prezesa
Rady Ministrów na rok szkolny
2011/2012 zosta³ £ukasz Bujak.
Oprócz tych dwojga, œwiadectwa z wyró¿nieniem otrzyma³o 16
uczniów z klas I i II LO. Najwy¿sze
wyniki w ZSZ uzyska³a uczennica
klasy II w, Dorota Nodzak. Uroczystoœæ by³a tak¿e okazj¹ do podsumowania projektu (wspó³finansowanego przez WOPR i FIO) Pomó¿ sobie
- pomagaj¹c innym, a tym samym
wrêczenia legitymacji uczniom,
którzy do³¹czyli do grona m³odszych ratowników WOPR. Trzech
uczniów, wyró¿nionych w konkursie organizowanym przez BZ WBK,
otrzyma³o nagrody pieniê¿ne. Apel
zakoñczono uroczystym przekazaniem w³adzy nowym przedstawicielkom SU: Martynie Stanis³awskiej (przewodnicz¹cej) oraz Angelice Krickiej (wiceprzewodnicz¹cej), które z³o¿y³y zgromadzonym
¿yczenia udanych, bezpiecznych i
niezapomnianych wakacji.
MM

Dnia 30.05.2011r. uczniowie kl.
I z Zespo³u Szkó³ w Lekowie pojechali do Ba³tyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie na musical
,,Pinokio".
Zwiedzili teatr. Mieli okazjê
poznaæ zabawn¹ i pouczaj¹c¹ historiê wystruganego z kawa³ka drewna

ch³opca. Ta bajkowa opowieœæ wywo³a³a wœród dzieci wiele emocji. A
wszystko to dziêki dobremu sercu
,,Stowarzyszenia Promyk" w Œwidwinie. Pierwszoklasiœci i wychowawca dziêkuj¹ Zarz¹dowi za
zorganizowanie wyjazdu na musical.
M.G.
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Uroczyste zakoñczenie
roku szkolnego w ZSP
w Œwidwinie

od lewej £ukasz Bujak, uczeñ lasy 2 b, kandydat do stypendium Prezesa
Rady Ministrów, dyrektor E. Wójcik oraz Weronika Miksza, uczennica klasy
2 c, ubieg³oroczna kandydatka do ww. stypendium.

L. Domka wrêcza nagrody ufundowane przez Bank Zachodni WBK
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Program Artystyczny
„Dni Œwidwina 2011”
Program w dniu 01.07.2011
15,00 - mecz pi³ki no¿nej: samorz¹d - wojsko (boisko Orlik)
17,00 - 19,00 - Stadion: program zespo³ów lokalnych - organizator ŒOK
19.00 - 19.10 - przywitanie, przedstawienie artystów
19.10 - 19.30 - ELVIS-SHOW cz. I - przeboje Elvisa Presleya (sobowtór)
19.30 - 20.00 - kabaret aktorów TEATRU POLSKIEGO ze Szczecina, cz. I pt.
Œwidwin
20.00 - 20.30 - ELVIS-SHOW cz. II - przeboje Elvisa Presleya (sobowtór)
20.30 - 21.00 - kabaret aktorów TEATRU POLSKIEGO ze Szczecina, cz. II pt.
(instalowanie instrumentów i sprzêtu zespo³u rockowego „SPONTANICZNI”)
21.00 - 22.30 - KONCERT ZESPO£U „SPONTANICZNI” - polskie
i œwiatowe przeboje muzyki rozrywkowej.
22.30 - 24.00 - (pierwsza czêœæ) NAJLEPSZE I NAJBARDZIEJ ZNANE
PRZEBOJE MUZYKI LAT 60., 80., 90. TERA•NIEJSZYCH oraz DISCO
POLO prezentuje DJ Marvi - oryginalne wykonania prosto z p³yty.
Program w dniu 02.07.2011
Godz. 9 - 16 - PIKNIK LOTNICZY- lotnisko w Œwidwinie, w programie: pokaz
w powietrzu samolotów SU - 22, Mig - 29, akrobacje lotnicze w wykonaniu zespo³u
„¯elazny”, pokaz szkolenia Wojsk Specjalnych i najnowszego uzbrojenia, wystawa sprzêtu lotniczego z mo¿liwoœci¹ zrobienia zdjêæ, prezentacje firm samochodowych z mo¿liwoœci¹ jazdy próbnej.
11.00 - turniej pi³ki rêcznej kobiet (hala sportowa przy ulicy 3 Marca)
16.00 - mecz pi³ki siatkowej: mundurowi-reszta œwiata (boisko Orlik)
15.00 -18.00 - stadion miejski: XV ogólnopolskie mistrzostwa okrêgu w
wyciskaniu sztangi le¿¹c
17.00 - 18.00 - Festyn Rekreacyjny dla dzieci P.W Relax
18.00 - 18.10 - Powitanie, przedstawienie artystów - BURMISTRZ MIASTA
ŒWIDWIN
DOWÓDCA 21.BLT,Krzysztof Skiba(gwiazda wieczoru)
18.10 - 18.50 - „EVERBRASS” cz. I - KWARTET INSTRUMENTÓW
DÊTYCH - przeboje œwiatowej muzyki rozrywkowej (jazz, blues, rock, folk,
dixieland, muzyka klasyczna)
18.50 - 19.20 - wystêp kabaretowy aktora TEATRU POLSKIEGO ze
Szczecina., cz. I. (instalowanie instrumentów i sprzêtu zespo³u „DON VITO”)
19.20 - 20.00 - „DON VITO” cz. I - Covery znanych przebojów
20.00 - 20.15 - wystêp kabaretowy aktora TEATRU POLSKIEGO
ze Szczecina, cz. II.
20.15 - 21.00 - koncert zespo³u „DON VITO”
cz. II - Covery znanych przebojów
21.00 - 23.00 - GWIAZDA WIECZORU „SKIBA-SHOW”
(kabaret, piosenka, konkursy, taniec, wystêp sobowtórów - Chuck Norris,
Freddy Merkury itp.)
23.00 - 01.00 - (druga czêœæ) NAJLEPSZE I NAJBARDZIEJ ZNANE
PRZEBOJE MUZYKI LAT 60,80,90,TERA•NIEJSZYCH oraz DISCO
POLO prezentuje DJ - oryginalne wykonania prosto z p³yty.
Program rekreacyjno - sportowy
Imprezy Parku Wodnego Relax w ramach Dni Œwidwina:
1 lipca
1) Mecz pi³ki no¿nej: Samorz¹d - Wojsko o Puchar Przechodni Dyrektora Parku
Wodnego Relax (boisko Orlik godz.: 15.30)
2 lipca
1) Turniej Pi³ki No¿nej M³odzików Orlik 2012 (boisko Orlik godz.: 10.00)
2) Turniej Pi³ki Rêcznej Kobiet z okazji Dni Œwidwina (Hala Sportowa przy
ul. 3 Marca 50 godz.: 11.00)
3) Mecz pi³ki siatkowej: S³u¿by Mundurowe - Reszta Œwiata o Puchar
Dyrektora Parku Wodnego Relax ( boisko Orlik godz.: 16.00 lub w przypadku
niesprzyjaj¹cej pogody: Hala Sportowa przy ul. 3 Marca 50)
4) Festyn Rekreacyjny z nagrodami dla dzieci (Stadion Miejski godz. 17.00
- 19.00)
Konkurencje:
o Pokonanie toru przeszkód
o Rzuty pi³k¹ do kosza
o Strza³ na bramkê nog¹
o Rzuty pi³k¹ palantow¹ do zawieszonego ko³a
o Bieg ze skakank¹
o Strza³ na bramkê kijem do unihokeja
o Bieg w worku
o Rzut rzutk¹ ratunkow¹ na odleg³oœæ
o Zbieranie tyczk¹ ratunkow¹ zawieszonych przedmiotów
o Rzut lotk¹ przez obrêcz do hula-hoop
Dodatkowa informacja:
W czasie Dni Œwidwina na p³ywalni Parku Wodnego Relax - 50% taniej
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Stypendia dla najlepszych uczniów

Tradycyjnie ju¿ pod
koniec roku szkolnego
w œwidwiñskim Urzêdzie
Miasta odby³a siê
uroczystoœæ wrêczenia
stypendiów dla
najlepszych uczniów
oraz nagród dla
wyró¿niaj¹cych siê
nauczycieli.
To ju¿ pi¹te spotkanie podsumowuj¹ce mijaj¹cy rok szkolny w placówkach oœwiatowych, dla których
organem za³o¿ycielskim jest gmina
miejska Œwidwin. Jest jednym z elementów realizacji lokalnego planu
wspierania edukacji, który daje burmistrzowi mo¿liwoœæ nagradzania
uczniów, którzy maj¹ szczególne
osi¹gniêcia w olimpiadach przed-

miotowych, w sporcie, w dziedzinach artystycznych, a tak¿e odnosz¹
wszelkie inne sukcesy promuj¹ce
Œwidwin.
Nagrody burmistrza otrzymuj¹
tak¿e nauczyciele, którzy s¹ wspó³twórcami ich osi¹gniêæ i aktywnie
udzielaj¹ w swojej pracy.
W tym roku uroczystoœæ wrêczenia odby³a siê 20 czerwca. Uœwietni³ j¹ wystêp artystyczny m³odzie¿y.
Przewodnicz¹cy Rady Miasta Henryk Klaman, burmistrz Jan Owsiak
oraz zastêpca burmistrza Krzysztof
Wasicionek pogratulowali uczniom
i nauczycielom sukcesów i ¿yczyli
im udanego wypoczynku podczas
wakacji.
Uczniowie uhonorowani stypendiami Burmistrza Miasta Œwidwin za osi¹gniêcia dydaktyczne,
kulturalne i sportowe w roku szkolnym 2010/2011:

Szko³a Podstawowa nr 1
Julia Bañkowska
Jakub Kowalski
Dominik Jakubowski
Jan Piñczuk
Julia Hryñczuk
Aleksandra Kondraczyk
Adrianna Kondracka
Wiktoria Kapella
Marta Lipowicz
Konrad Górski
Szko³a Podstawowa nr 2
Wiktoria Ciu³a
Micha³ W³odarczyk
Szko³a Podstawowa nr 3
Monika Rze¿utka
Amelia Rakowska
Publiczne Gimnazjum nr 1
Aleksandra Peszczyñska
Rafa³ Bujak

Wojewódzkie zakoñczenie roku
szkolnego w Po³czynie-Zdroju
(PO£CZYN-ZDRÓJ). 22
czerwca w Po³czynie
-Zdroju odby³y siê
obchody wojewódzkie
zakoñczenia roku
szkolnego 2010/2011.
Gospodarzem tego wydarzenia
by³a Publiczna Szko³a Podstawowa
nr. 1 im. Adama Mickiewicza. Na
uroczystoœæ przyby³o du¿o goœci.
Wœród nich wicemarsza³ek Senatu
RP Gra¿yna Anna Sztark, pose³ Stanis³aw Wzi¹tek, cz³onek Zarz¹du

Województwa Marek Hok, kurator
oœwiaty Artur Ga³êski, wicestarosta
œwidwiñski Roman Kozubek, wiceprzewodnicz¹ca Rady Powiatu Helena K³usewicz burmistrz Po³czyna
-Zdroju Barbara Nowak i radni z
przewodnicz¹cym Rady Miejskiej
Franciszkiem Pilipem.
Zaproszonych goœci powita³a
d³ugoletnia dyrektor szko³y Krystyna Weso³owska. Po krótkich przemówieniach rozpoczê³a siê uroczystoœæ. Wyró¿niono uczniów klas IVI. Nagrodzeni uczniowie wraz z
wychowawcami wychodzili na œrodek boiska szkolnego i tam otrzy-

mywali nagrody ksi¹¿kowe. Listy
pochwalne otrzymali rodzice nagrodzonych uczniów.
Stypendia Rady Miejskiej wrêczy³ uczniom przewodnicz¹cy po³czyñskiej Rady Franciszek Pilip.
Na koniec wyst¹pili sportowcy z
PSP nr 1, którzy zademonstrowali
æwiczenia gimnastyczne. Po ich wystêpie uroczystoœæ zakoñczy³a siê.
ROP

Beniamin Zglenicki
Mateusz Wasylów
Rafa³ Reszelewski
Ida Górska
Arkadiusz Jêdrzejewski
Ewa Chmielewska
Dominika Dziubak
Natalia Wysoczañska
Ewa Budziñska
Nauczyciele uhonorowani Nagrodami Burmistrza za doprowadzenie uczniów do sukcesów dydaktycznych i sportowych w roku
szkolnym 2010/2011:
Szko³a Podstawowa nr 1
Jaros³aw Pawelec
Anna Stroñska
Monika Babiak - Warzycka
Ewa Skok
Ewa Marciniak
Edyta Uss
Gra¿yna Tyszkiewicz
Szko³a Podstawowa nr 2
Iwona £uczków
Szko³a Podstawowa nr 3:
Danuta Paleñ
Aneta Zakowiecka
El¿bieta Horak
Publiczne Gimnazjum nr 1
Halina Fija³ek
Wies³aw Mañczyk
Dorota Œlusarek - Sznycer
Zbigniew Gajaszek
Jaros³aw Król
Publiczne Przedszkole nr 1
Iwona M¹dry
UM

Reklama w Wieœciach œwidwiñskich
tel. 504 042 532, e-mail: wppp1@wp.pl
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Sebastian Rosa o jednym wierszu Teresy Tomsi
Teresa Tomsia
* * *
Kim Jesteœ
skoro przemawiasz
bez s³ów
Pod niewidzialnym Twym spojrzeniem
u³omnoœæ moja wydaje siê niezmierna
Kim Jesteœ ¿e nie boli Ciê moje zw¹tpienie
i wci¹¿ przychodzisz z nadziej¹
¿e pojmê
Kim
jeœli odczuwam lêk przed nazwaniem
aby nie sp³oszyæ obecnoœci
któr¹ przeczuwam ca³ym istnieniem
Niedostrzegalnie stajesz obok
i nie pozwalasz dalej
za granicê zdania

Na granicy zdania
Têsknota to wielowymiarowe
uczucie, dziêki któremu dowiadujemy siê, jak wiele znaczy dla nas
osoba, do której siê zwracamy, a
której przy nas nie ma. Wyra¿ana
jest na wiele sposobów: poprzez
p³acz, milczenie b¹dŸ nieustanne
wypatrywanie przez okno, zamyœlenia czy duchowe zadania.
Zaintrygowa³ mnie wiersz poetki z Poznania Teresy Tomsi ***Kim
Jesteœ zamieszczony w wyborze liryków autorki W¹tpi¹c, idê (Wydawnictwo Adam Marsza³ek, Toruñ
2005).
Po jego przeczytaniu zacz¹³em
siê zastanawiaæ, czym w³aœciwie

jest têsknota i ku komu czy czemu
zosta³a w tym utworze zwrócona.
Osoba mówi¹ca jest tu wobec siebie
krytyczna, odczuwa podziw dla adresata swojego zawo³ania: „Kim jesteœ / skoro przemawiasz bez
s³ów...”, ale te¿ wyra¿a obawê, czy
zas³uguje na wys³uchanie: „Pod niewidzialnym Twym spojrzeniem /
u³omnoœæ moja wydaje siê niezmierna...”
Istotne w rozwa¿aniach, jakie
poetka podejmuje w tym wierszu,
wydaje siê zw¹tpienie podmiotu lirycznego, które pojawia siê i ustêpuje wraz z powracaj¹c¹ ufnoœci¹: „nie
boli Ciê moje zw¹tpienie / i wci¹¿

przychodzisz z nadziej¹ / ¿e pojmê”. „Ja” liryczne - ukazane jako
kruche i pokorne wobec tego co nieznane, niewypowiedziane - zdaje
sobie sprawê, ¿e jest s³absze od rozmówcy, odczuwa „lêk przed nazwaniem”. G³ównym œrodkiem artystycznym organizuj¹cym utwór jest
u¿yty kontrast pomiêdzy dzieckiem
a ojcem b¹dŸ cz³owiekiem a
Stwórc¹, odleg³oœæ zarysowana
miêdzy ma³ym i mizernym a wielkim i nieobjêtym. Mo¿na odnieœæ
wra¿enie, ¿e autorka zwraca siê jednoczeœnie do Boga i do zmar³ego
ojca usytuowanego metaforycznie
w obszarze wiekuistym.
Liryka osobista, konfesyjna,
poruszaj¹ca sprawy ducha, odwo³uje czytelnika do wyobraŸni poza s³owem. Przenoœniê „przemawiasz bez
s³ów” mo¿na rozumieæ jako porozumiewanie siê za pomoc¹ innych
œrodków przekazu, np. projektu
twarzy - jednego z mo¿liwych. Metafora „Pod niewidzialnym Twym
spojrzeniem” mo¿e oznaczaæ, ¿e
podmiot liryczny zdaje sobie sprawê z tego, ¿e jest obserwowany, ¿e
ktoœ sprawuje nad nim pieczê, lecz
nie ma dostêpu do ogl¹daj¹cego i z
tego powodu czuje bezradnoœæ.
Najciekawsza wydaje mi siê
koñcowa przenoœnia: „nie pozwalasz dalej / za granicê zdania”. Jest
to najpiêkniejsza ze wszystkich metafor w tym utworze, pozwalaj¹ca na
ró¿norodnoœæ interpretacji, bowiem
rozmówca podmiotu lirycznego staj¹c „obok” czy wy¿ej - nie zgadza
siê na nic wiêcej, jak tylko na oczekiwanie i têsknotê wypowiadan¹ na
ró¿ne sposoby. Jest niedostêpny i
niemo¿liwy do poznania w inny sposób - jedynie poprzez wyra¿anie

uczuæ w ciszy lub w s³owach maj¹cych swoj¹ ludzk¹, doczesn¹ granicê. Jêzyk, metafora, s³owo nie maj¹
mocy przebiæ siê przez barierê
mowy. Cz³owiek pozostaje ze swoimi w¹tpliwoœciami - na granicy
zdania. Wiersz ***Kim Jesteœ, napisany stylem wolnym, pozbawiony
interpunkcji dyktuj¹cej sposób odczytania, daje du¿¹ swobodê interpretacyjn¹. Czytelnik, chc¹c siê
uto¿samiæ z podmiotem lirycznym,
musi wejœæ w œwiat przedstawiony i
podj¹æ rolê pytaj¹cego, gdy¿ utwór
ten zmusza do g³êbokiego zastanowienia siê nad sob¹ oraz naszymi relacjami z Bogiem i z bliskimi w sensie eschatologicznym. Mówi o têsknocie za mo¿liwoœci¹ wyra¿ania
pragnieñ w s³owie.
Sebastian Rosa
Sebastian Rosa - uczeñ Liceum
Ogólnokszta³c¹cego w Œwidwinie;
czyta, recytuje, pisze wiersze i krótkie szkice o poezji; uczestniczy w
zajêciach fakultetu humanistycznego pod kierunkiem polonistki Moniki Fabianiak; mieszka w Lekowie;
sebastian.rosa@o2.pl

Sebastian Rosa

Moje carpe diem
Gdzie jest miejsce dla mnie w œwiecie zamkniêtym
w czterech œcianach
wolnym od z³udnych
czasoumilaczy
z ba³aganem myœli b³¹dz¹cych
po k¹tach?
Gdy dom rodzinny staje siê
poprzeczk¹,
zatopiony w nostalgii
dzieciêcego wieku,
uciekam od monotonii œwiata.
Ale dok¹d pójœæ gdzie jest miejsce dla mnie,
skoro za tym polem i lasem
dzieñ staje siê chwil¹,
¿ycie - oddechem.
Czy szukam za daleko
w krainach, gdzie prêdkoœæ
œwiat³a staje siê ¿ó³wim tempem
przesz³oœci?

Pani Teresa Tomsia rozmawia o poezji z uczennicami œwidwiñskiego liceum, tu¿ po spotkaniu autorskim z m³odzie¿¹.

Odnajdujê marzenia ch³opca
poroœniête kurzem,
podnoszê wzrok ku niebu.
Jaskó³ki w swym obowi¹zku pilnuj¹
pogody,
a ja zatrzymujê czas.
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PO£CZYN-ZDRÓJ
Spó³ka chcia³a
- by³ kiedyœ kurort... obni¿enia czynszu
Po³czyn-Zdrój.
Miasto tonie
w chwastach.
Tak mo¿na pisaæ
o Po³czynie-Zdroju.
I to jest prawda
o stanie „Kurortu
z dusz¹”.
Kurortem to miasto by³o w latach dziewiêædziesi¹tych, mo¿e do
roku 2009. Teraz ju¿ jest wstyd u¿ywaæ okreœlenia „Kurort z dusz¹”.
Mog¹ to oceniæ kuracjusze i stali
mieszkañcy. Miasto, które kiedyœ
by³o w czo³ówce Uzdrowisk Polskich, powoli „umiera”, ze wzglêdu
na brak inwestycji i zagospodarowania terenów zielonych. Powsta³y
dwa ronda z ruchem okrê¿nym, które s¹ teraz siedliskiem dla trawy i
chwastów, ró¿nego gatunku. Nie
mo¿na tego faktu przemilczeæ. W
innych miastach: Barwicach, Bia³ogardzie widaæ rêkê dobrego gospodarza. Ronda s¹ piêkne, zagospodarowane, kwitn¹ tam kwiaty ró¿nego
gatunku, a w naszym kurorcie jak
wy¿ej. Trasa przelotowa przez Po³czyn wygl¹da tak samo. Pas rozdzielaj¹cy jezdniê pe³en jest „zieleni”, ale jakiej. Pojawia siê trawa,
która jest wysoka, z niej wyrasta lebioda i inne gatunki chwastów. Nie
inaczej przedstawia siê zieleñ miejska na skarpach chodników przy trasie przelotowej.
Wizytówk¹ Po³czyna by³a kiedyœ ulica Grunwaldzka. Teraz ju¿
nie jest. Zagospodarowane tereny
zielone pojawiaj¹ siê na wysokoœci
poczty, dalej jest ju¿ marnie. Wazony drewniane, w których kiedyœ by³y

kwiaty, teraz wygl¹daj¹ strasznie.
Rosn¹ tam roœliny iglaste i oczywiœcie znowu chwasty. Ulica, bêd¹ca
popularnym deptakiem pozbawiona jest ³awek, które kiedyœ tam by³y.
W okolicy koœcio³a widaæ kwiaty i
bardziej zadbany teren. Spokój jednak zak³óca popularny „murek”. Na
nim bardzo czêsto mo¿na spotkaæ
„sta³ych bywalców”, spo¿ywaj¹cych w tym miejscu „ma³e jasne”, na
oczach kuracjuszy i mieszkañców.
No i oczywiœcie ulica Mariacka, jak
zawsze zastawiona samochodami
pod znakiem „zakazu”. Samochody
jad¹ w tym miejscu po chodniku, z
mo¿liwoœci¹ potr¹cenia przechodniów. Centrum miasta stanowi plac
Wolnoœci. Wygl¹da trochê lepiej,
chocia¿ szpeci go „br¹zowa budka”,
nie wiadomo, kto pozwoli³ na tê lokalizacjê, blisko Urzêdu Miejskiego, w samym centrum.
Z placu, udajmy siê do parku.
Omiñmy ulicê Doln¹, bo tam „straszy” ka¿dego przybysza widok rozwalaj¹cych siê budynków, z których
kilka jest niezamieszkanych i niezabezpieczonych. Przed parkiem by³a
kiedyœ fontanna, stoj¹ca w œrodku
zieleni i kwiatów. Teraz stoi w wysokiej trawie i chwastach. Po drugiej stronie opuszczony budynek,
dawnego sanatorium „Poznanianka”. Wybite szyby, odrapana elewacja. Budynek rozwalaj¹cy siê, jednak nadal stoi i straszy swoim wygl¹dem.
Miasto, bêd¹ce kiedyœ wizytówk¹ Pojezierza Drawskiego, powoli chyli siê ku upadkowi. Nie
warto ju¿ u¿ywaæ okreœlenia „Kurort
z dusz¹”, bo brak mu tej duszy. Czas
zabraæ siê za generalne porz¹dki.
Tym opisem chcê zwróciæ uwagê, ¿e
szansa na zmiany jeszcze istnieje?
Tylko kiedy one nast¹pi¹?
(OM)

Wybory w Toporzyku i Gawroñcu
Po podziale so³ectwa Toporzyk
na dwa nowe so³ectwa, w Toporzyku i Gawroñcu, dzisiaj, 27 czerwca,
odbêd¹ siê tam wybory so³tysów i

rad so³eckich. Zebranie wyborcze w
Toporzynku o godz. 17.00 w szkole,
a godzinê póŸniej, o 18.00 w Gawroñcu w œwietlicy wiejskiej.
(r)

Og³oszenie
Na tablicach og³oszeñ Starostwa Powiatowego w Œwidwinie
oraz urzêdów poszczególnych miast i gmin powiatu
Œwidwiñskiego a tak¿e na stronie internetowej
www.bip.powiatswidwinski.pl zosta³ opublikowany wykaz
nieruchomoœci stanowi¹cych w³asnoœæ Skarbu Pañstwa
przeznaczonych do zbycia, obejmuj¹cy nieruchomoœæ
oznaczon¹ dzia³k¹ nr 127/1 po³o¿on¹ w obrêbie Niemierzyno
gmina Œwidwin.

i wykupu sprzêtu
medycznego du¿o
poni¿ej wyceny

Pod koniec maja Zarz¹d Szpitali Polskich S. A. w Katowicach,
spó³ki, która dzier¿awi szpital w
Po³czynie-Zdroju, wyst¹pi³ do
Zarz¹du Powiatu Œwidwiñskiego
o obni¿enie czynszu za dzier¿awê
sprzêtu medycznego i wyposa¿enia ZOZ (w likwidacji). Spó³ka argumentowa³a, ¿e nast¹pi³o
zmniejszenie iloœci tego sprzêtu i
chcia³aby p³aciæ mniej.
Zarz¹d Powiatu odrzucaj¹c
wniosek przypomnia³, ¿e zawarta w
dniu 29 stycznia 2010 r. umowa zobowi¹zuje dzier¿awcê do uiszczania zrycza³towanej miesiêcznej
stawki czynszu. W zwi¹zku z powy¿szym zmiana iloœci dzier¿awionego sprzêtu medycznego i wyposa¿enia ZOZ nie wp³ywa na wysokoœæ
nale¿nego wynagrodzenia.
Zarz¹d Powiatu nie przyj¹³ z³o¿onej w dniu 26 maja 2011 r. przez

Zarz¹d Spó³ki Szpitale Polskie S.A.
w Katowicach oferty wykupu czêœci
sprzêtu medycznego oraz wyposa¿enia Zespo³u Opieki Zdrowotnej w
likwidacji w Po³czynie-Zdroju.
Likwidator ZOZ ponownie z³o¿y³
Szpitalom Polskim ofertê sprzeda¿y
dzier¿awionego sprzêtu i aparatury
ZOZ. Spó³ka wyrazi³a gotowoœæ
nabycia czêœci przed³o¿onych w
spisie pozycji za ogóln¹ kwotê
163.160 z³. Kwota ta stanowi
37,52% wyceny tych pozycji
(422.700 z³).
Zarz¹d nie wyrazi³ zgody na
sprzeda¿ sprzêtu medycznego i wyposa¿enia ZOZ w Po³czynie-Zdroju. Umowa dzier¿awy z 29 stycznia
2010r. przewiduje mo¿liwoœæ zakupu przez dzier¿awcê sprzêtu objêtego umow¹ w ramach prawa pierwokupu, jednak¿e po cenach ustalonych przez rzeczoznawcê maj¹tkowego.
(op)

Og³oszenie
Na tablicach og³oszeñ Starostwa Powiatowego w Œwidwinie
oraz Urzêdu Miasta/Gminy w Œwidwinie, a tak¿e na stronie
internetowej www.bip.powiatswidwinski.pl zosta³ opublikowany
wykaz nieruchomoœci stanowi¹cy w³asnoœæ Powiatu
Œwidwiñskiego, przeznaczonych do oddania w najem
pomieszczeñ gospodarczych do 1 roku nie d³u¿ej ni¿ do czasu
sprzeda¿y nieruchomoœci, obejmuj¹cego dzia³kê nr 198/11
po³o¿on¹ w obrêbie 012 miasta Œwidwin.
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
MIESZKANIA

INNE

NIERUCHOMOŒCI

PRACA

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

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

Wynajmê piekarniê po³¹czon¹ wraz
ze sklepem spo¿ywczym, w miejscowoœci Dobra (k. Nowogardu).
Obiekt z pe³nym wyposa¿eniem,
bie¿¹c¹ produkcj¹. S¹ równie¿ do
„przejêcia" dobrzy pracownicy oraz
kontrahenci. tel. kom. 887467309,
stacjonarny: 913920334.

Sprzedam tanio mieszkanie 3 pokojowe w Radowie Ma³ym. Tel. 602
301 017
Sprzedam lub zamieniê w £obzie
mieszkanie 2 pokojowe 54 mkw. na
kawalerkê. Tel. 796 389 600
Sprzedam mieszkanie w Karwowie
2 pokoje, kuchnia, gara¿. Tel. 914
220 607
Sprzedam w £obzie mieszkanie 4
pokojowe na ul. Orzeszkowej 4.
Du¿y balkon, przestronna piwnica,
bezkonfliktowe s¹siedztwo. Tel. 91
397 5637, 692 070 387
Sprzedam: 3-pokojowe mieszkanie
w³asnoœciowe, bezczynszowe, na
parterze domu dwurodzinnego,
przy ul. M. Konopnickiej. Pow. 61
mkw., du¿a piwnica, ogród, pom.
gospodarcze, gaz, okna PCV, panele. Cena 205 tys. Tel. 508 263 111.
Resko - sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 93 mkw., dzia³ka 831 mkw.,
cena 134.000 z³. Tel. 888 169 572

US£UGI
Powiat ³obeski
Studnie wiercone (do 20 m). Koszt
z rurami i filtrami 250,- z³ brutto / za
1 mb. Do koñca czerwca bie¿¹cego
roku. Tel. 501 546 814.
Us³ugi hydrauliczne. Tel. 600 382
214, 91397 9109
Wykoñczenia wnêtrz, p³ytki, panele, regipsy, malowanie, szpachlowanie, stolarka itp. Tel. 792 289 761,
661 545 391
Wideofilmowanie. Tel. 605 732 267.

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

Reklama
w gazecie

tel. 504 042 532

Tanie meble „KA - MAR" ul. Bema
(przy SCMB). Nowoczesne meble
u¿ywane dobrej jakoœci. Atrakcyjne
ceny. Zapraszamy
Plantacja borówki amerykañskiej w
Siwkowicach zatrudni zbieraczy w
lipcu - sierpniu. Tel. 515 144 186.

Powiat gryficki
Sprzedam rower elektryczny nowy.
Tel. 798 654 602, 91 384 2775

Powiat drawski
Nowy kocio³ uniwersalny Q Plus
15m2 serii Heiztechnik, trzy miesi¹ce u¿ywany, do spalania mia³u wêglowego, wêgla i drewna z pe³nym
oprzyrz¹dowaniem. Cena wyjœciowa 4060 z³, sprzedam za 2500 z³.
Kontakt: 501284153
Sprzedam: 1) kocio³ grzewczy
(piec) UKS-N ROK wraz z regulatorem temperatury kot³a. Pow. grzewcza do 80 mkw. Cena 1500 z³; 2)
zbiornik na olej opa³owy 1000 l +
piec olejowy do naprawy. Cena 500
z³. Tel. 667 919 719.

Podnajmê lokal u¿ytkowy w £obzie
okolice centrum. Tel 505 184 497
Dorowo gm. Resko. Dom w zabudowie bliŸniaczej, ogród, sad, cena
150 tys. z³. Tel. 600 265 547
Zajezierze dzia³ka budowlana
uzbrojona, pow. 2129 mkw., cena
80 tys. z³. Tel. 600 265 547
Pilnie sprzedam w Dobrej k. Nowogardu 1/2 domu o pow. 100 mkw. i
gara¿ 42 mkw., powierzchnia dzia³ki 750 mkw. Tel. 668 431 301
Tucze nad j. Woœwin dz.budowl.
2700 m2 - 59 000 z³. Tel. 600 265 547

Poszukujê pracy jakiejkolwiek . Tel.
695 685 403

Region
Zatrudniê kierowcê kat. C+E, PL UE, kontakt Rafa³ 607 790 680

MOTORYZACJA
Powiat ³obeski
Sprzedam Fiata 126p. Tel 724 915 868
Kupiê zarejestrowan¹ przyczepkê
samochodow¹. Tel. 603 720 382

ROLNICTWO
M³ode kury nioski 20-tygodniowe, pocz¹tek noœnoœci. Gosp.
drobiarskie, ¯abowo 13, tel. 9139-10-666.

Powiat œwidwiñski
Po³czyn-Zdrój - hala o powierzchni
1000 mkw. mo¿liwoœæ wydzier¿awienia lub sprzeda¿. Tel 694 821 461
Dzia³ka Po³czyn-Zdrój, 1086 mkw.
Tel. 600 565 719.

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

Zlecaj¹c og³oszenie
drobne
do Wieœci
Œwidwiñkich
uka¿e siê ono w tej
samej cenie tak¿e
w innych gazetach:
Tygodniku £obeskim
Tygodniku Pojezierza
Drawskiego
i Gazecie Gryfickiej
To niedrogo - sprawdŸ.

wppp1@wp.pl

Mieszkania na sprzeda¿
Okazja resko - 1 pokój, pow 31,15 mkw
- cena 45.000 z³
£obez ul. H. Sawickiej - kawalerka, 38 mkw
- cena 116.000 z³
£obez ul. Obroñców Staliningradu - 3 pokoje, pow. 53,37 mkw
- cena 190.000 z³
£obez - 2 pokoje, pow. 55,59 mkw
- cena 115.000 z³
£obez - 2 pokoje, pow. 42,8 mkw
- cena 110.000 z³ nowa cena!!!
£obez - 4 pokoje, pow. 67,7 mkw
- cena 163.000 z³
£obez - 4 pokoje, pow. 56 mkw
- cena 154.000 z³
£obez - 3 pokoje, pow. 57,8 mkw
- cena 175.000 z³
£obez - 3 pokoje, pow. 58,5 mkw
- cena 165.000 z³
£obez - 3 pokoje, pow. 57,85 mkw
- cena 139.000 z³
£obez (okolica) - 3 pokoje, pow. 111,6 mkw
- cena 150.000 z³
Resko - 2 pokoje, pow. 46 mkw
- cena 95.000 z³ nowa cena!!!
Resko - 3 pokoje, pow. 59,40 mkw
- cena 189.000 z³
Resko - dwa mieszkania cena jednego, 4 pokoje, pow. 54 mkw
- cena 130.000 z³
Nowogard - 1,2,3 pokoje, stan deweloperski
- cena 3024 z³/ mkw brutto
Nowogard - 3 pokoje, pow. 57,8 mkw
- cena 180.000 z³
Radowo Ma³e - 4 pokoje, pow. 80 mkw
- cena 175.000 z³
Radowo Ma³e - 4 pokoje, pow. 80 mkw
- cena 105.000 z³
Radowo Ma³e - 3 pokoje, pow. 67,8 mkw
- cena 185.000 z³
Radowo Ma³e - 3 pokoje, pow. 67,9 mkw
- cena 180.000 z³
Dobra (okolica) - 3 pokoje, pow. 67,9 mkw
- cena 89.900 z³
Chociwel - 2 pokoje, pow. 58,9 mkw
- cena 154.500 z³
Domy na sprzeda¿
£obez ul. Niepodleg³oœci - parter domu, 3 pokoje, pow. 136 mkw , dzia³ka 1421 mkw - cena 295.000 z³
£obez ul. Kopernika - 5 pokoi, pow. 98 mkw , dzia³ka 485 mkw
- cena 320.000 z³
£obez ul. Murarska - 3 pokoje, pow. 64,6 mkw , dzia³ka 287 mkw
- cena 240.000 z³
£obez - 5 pokoi, pow. 200 mkw , dzia³ka 332 mkw
- cena 450.000 z³
£obez - okolica, 3 pokoje, pow. 70 mkw , dzia³ka 1ha
- cena 195.000 z³
£obez - stan surowy zamkniêty, 5 pokoi, pow. 144,81 mkw
- cena 288.000 z³
£obez - piêtro domu, 2 pokoje, pow. 82 mkw , dzia³ka 114 mkw
- cena 195.000 z³
Dobra - 5 pokoi, pow. 100 mkw , dzia³ka 733 mkw
- cena 239.000 z³
Resko ( okolica) - 4 pokoje, pow 180 mkw , dzia³ka 5639 mkw
- cena 405.000 z³
Œwidwin - kamienica do remontu - centrum miasta, pow. 500 mkw
- cena 309.000 z³
Œwidwin - do wykoñczenia, 3 pokoje + salon, pow. 158 mkw , dzia³ka 1000 mkw - cena 460.000 z³
Œwidwin (okolica) - stan surowy otwarty, pow. 128 mkw , dzia³ka 1500 mkw
- cena 175.000 z³
Œwidwin (okolica) - dom wolno stoj¹cy o pow. 184 mkw , dzia³ka 2400 mkw
- cena 185.000 z³
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Po¿egnanie w 21. BLT

Wieœci œwidwiñskie 27.6.2011 r.

Sesja w Po³czynie-Zdroju

¯o³nierze odchodz¹ Absolutorium, zmiana
studium dla ca³ej gminy
do rezerwy
i p³atne parkowanie
(PO£CZYN-ZDRÓJ)
Radni gminy
po³czyñskiej zbior¹ siê
na sesji 29 czerwca
(œroda) o godz. 10.,
w sali narad Urzêdu
Miejskiego.

(ŒWIDWIN) Z koñcem maja
ze s³u¿b¹ w 21. Bazie Lotnictwa
Taktycznego w Œwidwinie po¿egna³o siê czterech ¿o³nierzy. Odeszli do rezerwy.
Ich uroczyste po¿egnanie odby³o siê 31 maja w sali tradycji Bazy.
Dowódca bazy p³k dypl. pil. Ireneusz Starzyñski w obecnoœci prze³o-

¿onych i kolegów ¿o³nierzy wrêczy³
pami¹tkowe dyplomy i podziêkowa³ kpt. Markowi Derkowskiemu,
m³. chor. sztab. Arturowi Torczyñskiemu, chor. Adamowi Wisockiemu, sier¿. sztab. Romanowi Mokrzyckiemu i sier¿. Miros³awowi
Bartosiewiczowi za d³ugoletni¹ nienagann¹ s³u¿bê wojskow¹.
(info i foto: 21. BLT)

£adniej na cmentarzu
Na œwidwiñskim cmentarzu
trwaj¹ prace przy budowie nowej
alejki spacerowej oraz drogi dojazdowej.
W ci¹gu ostatnich lat sukcesywnie utwardzano alejki na cmentarzu
komunalnym. Trwaj¹ce obecnie
prace s¹ ju¿ pi¹tym etapem ich modernizacji. Miasto Œwidwin prowadzi tu jednoczeœnie dwie inwestycje. Jedna z nich to droga dojazdo-

wa od ulicy Cmentarnej do kaplicy.
Jest wykonywana w technologii
umo¿liwiaj¹cej poruszanie siê po
niej sprzêtu ciê¿kiego. Druga natomiast - obejmuj¹ca odcinek od kaplicy do ulicy Popie³uszki - ma l¿ejsz¹
konstrukcjê i charakter typowo spacerowy. Roboty s¹ prowadzone przez
Urz¹d Miasta Œwidwin przy wykorzystaniu pracowników interwencyjnych. Jesieni¹ wzd³u¿ tych tras zostan¹ zasadzone drzewa.
(UM)

Na pocz¹tku przewidziano czas
na interpelacje i zapytania radnych.
Burmistrz przedstawi informacjê o
swojej pracy. Nastêpnie radni rozpatrz¹ sprawozdanie z wykonania
bud¿etu gminy za 2010 rok i zdecyduj¹ o udzieleniu burmistrzowi absolutorium za jego wykonanie. W

kolejnym punkcie bêdzie przedstawiona informacja o gospodarce
wodno-œciekowej w gminie.
Nastêpnie radni rozpatrz¹ projekty uchwa³ m.in. w sprawach:
dzier¿aw lub sprzeda¿y dzia³ek w
gminie, przyjêcia Statutu Gminy,
bonifikaty przy sprzeda¿y mieszkañ na rzecz najemców, przyst¹pienia do zmiany studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla ca³ego obszaru miasta i gminy i zmiany
uchwa³y dotycz¹cej strefy p³atnego
parkowania.
Na zakoñczenie wszyscy wys³uchaj¹ odpowiedzi na zapytania oraz
informacjê o realizacji uchwa³. (r)

Sesja Rady Gminy w Brze¿nie

Absolutorium, stan dróg
i sportu szkolnego
(BRZE¯NO) Radni gminy
Brze¿no zbior¹ siê na
obradach 29 czerwca
(œroda) o godz.13.00
w sali Rady Gminy
w Brze¿nie.
W porz¹dku obrad: informacja
na temat zabezpieczenia przeciwpo¿arowego na terenie gminy; ocena stanu technicznego dróg, ulic i
chodników w gminie; informacja na

temat dzia³alnoœci bibliotek oraz
sportu szkolnego; podjêcie uchwa³y w sprawie zmian w bud¿ecie
gminy w 2011 r.; zatwierdzenie
sprawozdania z wykonania bud¿etu
za 2010 r. i podjêcie uchwa³y w sprawie absolutorium dla wójta; informacja z realizacji zadañ w ramach
funduszu so³eckiego w 2010 r.; ocena realizacji inwestycji gminnych w
roku 2011.
Sesjê zakoñcz¹ interpelacje i
zapytania, wolne wnioski oraz „Trybuna obywatelska”.
(r)

Pieni¹dze dla szeœciu
organizacji spo³ecznych
Komisja konkursowa w starostwie rozstrzygnê³a II
edycjê otwartego konkursu ofert na realizacjê zadañ
publicznych w 2011 r.
Wp³ynê³o siedem ofert. Komisja konkursowa przyzna³a dotacje szeœciu
organizacjom. Pieni¹dze otrzymali:
- Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Rokosowie – 8 000 z³
- Stowarzyszenie „Teen Challenge” Chrzeœcijañska Misja Spo³eczna – 2 500 z³
- Stowarzyszenie Inicjatyw Spo³ecznych w Œwidwinie – 2 000 z³
- Stowarzyszenie Spo³eczno-Kulturalne „Carpe Diem” w Œwidwinie – 760 z³
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – 3500 z³
- Stowarzyszenie na rzecz Inicjatyw Spo³ecznych „Kariatyda” – 2 000 z³.
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Obraduj¹ radni Rady Gminy Œwidwin

Dyskusja o rolnictwie
w gminie
(GMINA ŒWIDWIN) Radni
Rady Gminy Œwidwin
zbior¹ siê na obradach
29 czerwca (œroda)
o godz. 10., w sali
nr 55 Urzêdu Miasta
w Œwidwinie.
Sesjê rozpoczn¹ interpelacje
radnych. Nastêpnie przewodnicz¹cy komisji Rady z³o¿¹ sprawozdania z prac, a po nich wójt. Bêdzie
„Czas dla Samorz¹dów” i omówienie sytuacji rolnictwa w gminie informacje kierownika Oœrodka
Doradztwa Rolniczego w Œwidwinie i kierownika Referatu Rolnego
Urzêdu Gminy.

Radni rozpatrz¹ projekty
uchwa³ w sprawach: zbycia dzia³ek
na rzecz u¿ytkownika wieczystego;
uchwalenia Programu Ochrony Œrodowiska oraz Planu Gospodarki
Odpadami dla Gminy Œwidwin na
lata 2011-2014 z perspektyw¹ do
2018 r.; wyra¿enia zgody na wydzier¿awienie nieruchomoœci zabudowanych stanowi¹cych mienie komunalne Gminy Œwidwin na czas
d³u¿szy ni¿ 3 lata; zasad usytuowania miejsc sprzeda¿y i podawania
napojów alkoholowych na terenie
gminy oraz udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa
Zachodniopomorskiego - Zarz¹du
Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.
Sesjê zakoñcz¹ odpowiedzi na
interpelacje i zapytania oraz wolne
wnioski.
(r)
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Dotar³ do samorz¹dów powiatu œwidwiñskiego

List Prezesa PiS Jaros³aw Kaczyñskiego
w sprawie dop³at rolniczych dla Polski
Publikujemy list prezesa PiS Jaros³awa Kaczyñskiego skierowany
do radnych samorz¹dów wszystkich szczebli oraz so³tysów w ca³ej
Polsce. Otrzyma³y go tak¿e samorz¹dy powiatu œwidwiñskiego.
Treœæ listu:
Szanowne Panie, Szanowni Panowie Radni Gmin, Powiatów, Sejmików Wojewódzkich! Szanowne Panie, Szanowni Panowie So³tysi!
Zwracam siê do Pañ i Panów z proœb¹ o podjêcie na forum Rad
Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Województw uchwa³y w sprawie
wyrównania dop³at rolniczych dla Polski i priorytetowego potraktowania rolnictwa w ramach prezydencji polskiej w Unii Europejskiej w II
po³owie 2011 roku - wzór projektu uchwa³y przesy³am w za³¹czeniu.
Jak Pañstwu Radnym i So³tysom zapewne wiadomo, polscy rolnicy
(a tak¿e rolnicy z innych nowych krajów cz³onkowskich UE) s¹ dyskryminowani w dystrybucji dop³at bezpoœrednich, otrzymuj¹c je w
znacznie ni¿szej wysokoœci ni¿ rolnicy w wiêkszoœci starych krajów
cz³onkowskich. W latach 2004-2013 polscy rolnicy otrzymaj¹ o ponad
120 miliardów z³otych mniej dop³at bezpoœrednich, ni¿ otrzymaliby,
gdyby byli traktowani na równych prawach z rolnikami niemieckimi.
Nierównoœæ dop³at bezpoœrednich jest ogromnym „haraczem”, który
p³aci polska wieœ. Jeœli system podzia³u dop³at siê nie zmieni i po 2013
roku utrzymane zostan¹ dyskryminacyjne ró¿nice, to polscy rolnicy
otrzymaj¹ dop³aty w przeliczeniu na jeden hektar o oko³o 150 euro
ni¿sze ni¿ rolnicy niemieccy. Suma tych ró¿nic przeliczona na oko³o
16 milionów hektarów gruntów rolnych w Polsce da rocznie kwotê 2,4
miliarda euro, a w ci¹gu 7 lat 16,8 miliarda euro, czyli oko³o 65-70
miliardów z³otych, w okresie funkcjonowania nowego bud¿etu Unii
Europejskiej.
W imiê polskiej racji stanu, nie wolno dopuœciæ, aby ta dyskryminacja Polski w tak ogromnym wymiarze trwa³a nadal. Przy nierównych
dop³atach i wyrównuj¹cych siê szybko kosztach produkcji polscy rolnicy nie bêd¹ w stanie sprostaæ konkurencji i ca³e polskie rolnictwo
zagro¿one bêdzie upadkiem. Taka sytuacja dotknie nie tylko rolników,
ale ca³e spo³eczeñstwo, gdy¿ zagrozi bezpieczeñstwu ¿ywnoœciowemu
pañstwa.
W obliczu narastaj¹cego kryzysu ¿ywnoœciowego na œwiecie i gwa³townego wzrostu cen ¿ywnoœci nie mo¿na sobie pozwoliæ na jakiekolwiek os³abienie bezpieczeñstwa ¿ywnoœciowego Polaków, a to bezpieczeñstwo gwarantuj¹ wy³¹cznie polscy rolnicy, pod warunkiem, ¿e
bêd¹ mieli zapewnione równe z innymi rolnikami warunki funkcjonowania w Unii Europejskiej.
Pragnê zwróciæ uwagê, ¿e w sytuacji, gdy Unia Europejska odesz³a
ju¿ w³aœciwie od wspierania produkcji rolniczej i przesz³a niemal ca³kowicie na system dop³at obszarowych, nie ma ¿adnego, podkreœlam,
nie ma ¿adnego uzasadnienia dla dyskryminacyjnego traktowania
polskich rolników i zani¿ania wysokoœci nale¿nych Polsce dop³at bezpoœrednich.
W II po³owie 2011 roku zapadaæ bêd¹ w Unii Europejskiej kluczowe decyzje dotycz¹ce przysz³oœci Wspólnej Polityki Rolnej, a Polska
bêdzie w tym czasie sprawowaæ prezydencjê w UE. Polski rz¹d powinien wzi¹æ przyk³ad z Wêgier, kraju sprawuj¹cego obecnie prezydencjê Unii Europejskiej, który razem z nami wst¹pi³ do Unii w 2004 r.
Dop³aty dla rolników wêgierskich s¹ prawie o po³owê wy¿sze ni¿ dla
polskich i przekroczy³y ju¿ œredni¹ unijn¹. Niestety, polski rz¹d jak
dotychczas nie uzna³ spraw rolniczych za wa¿ne, a sprawy wyrównania
dop³at nie wpisa³ jako swojego priorytetu w ramach prezydencji.
W tej sytuacji niezbêdny jest apel wszystkich ludzi dobrej woli, rozumiej¹cych problemy wsi, aby sprawa przysz³oœci rolnictwa, w tym
zw³aszcza wyrównania dop³at, zosta³a potraktowana jako polski priorytet w ramach prezydencji. Bardzo wa¿ny jest w tej sprawie g³os polskich samorz¹dów, w których zasiadaj¹ ludzie obdarzeni szacunkiem
i zaufaniem, rozumiej¹cy problemy polskiej wsi, bêd¹cej wa¿n¹ czêœci¹ naszej Ojczyzny. O taki g³os, w imiê dobra rolników, polskiej wsi
i ca³ej Ojczyzny serdecznie Pañstwa proszê.
Z wyrazami szacunku
w imieniu Komitetu Politycznego Pis
/-/ Prezes Prawa i Sprawiedliwoœci Jaros³aw Kaczyñski
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FESTYN DZIECIÊCY W KLUKACH
Dnia 1 czerwca 2011 r.
uczniowie naszej szko³y,
Gimnazjum Publicznego
nr 2 w Œwidwinie,
wyjechali do Muzeum
Wsi S³owiñskiej
w Klukach na festyn
dzieciêcy „Na wiejskich
dró¿kach i w
zagrodach”. Wyjazd
zosta³ zorganizowany
w ramach szkolnych
obchodów Dnia Dziecka.
Po przybyciu na miejsce podzieliliœmy siê na grupy i zaczêliœmy
zwiedzaæ kolejne zagrody. W ka¿dej z nich przygotowane by³y inne
atrakcje. Mogliœmy obserwowaæ,
jak dawniej produkowano mas³o,
toczono naczynia na kole, ozdabiano tkaniny. Wszystko objaœnili nam
pracownicy skansenu.

Przed jedn¹ z zagród przygl¹daliœmy siê, jak S³owiñscy budowali
swoje domy. Korzystali z tego, co
mieli w zasiêgu rêki - drewna, s³omy, siana i gliny. Chêtni mogli wypróbowaæ swoich si³ w wype³nianiu
strychulca, czyli drewnianej konstrukcji domu, sianem i glin¹. Byliœmy pod wra¿eniem trwa³oœci tych
ryglowych budowli, które stoj¹ ju¿
200 lat.
Wszyscy uczestnicy festynu
mogli tak¿e wzi¹æ udzia³ w przygotowanych przez harcerzy konkursach. By³y to zabawy ruchowe i
zrêcznoœciowe, popularne dawniej
wœród dzieci na ca³ym Pomorzu. W
ten sposób przekonaliœmy siê, jak
kiedyœ dzieci spêdza³y wolny czas.
Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e nie
mia³y go zbyt du¿o, bo musia³y pomagaæ rodzicom w pracy w gospodarstwie.
Te trzy godziny spêdzone w
skansenie pozwoli³y nam zdobyæ
wiedzê na temat dawnego ¿ycia i
kultury mieszkañców pomorskich

wsi. Na koniec naszego pobytu w
Klukach uczestniczyliœmy w ognisku, w trakcie którego piekliœmy
kie³baski. Najedzeni i zadowoleni z
¿alem wsiadaliœmy do autokarów,
by powróciæ do domów. Mamy nadziejê, ¿e w takich wyjazdowych
lekcjach bêdziemy mogli uczestniczyæ jak najczêœciej.
Oto jak ocnenili ten pobyt
uczniowie:
Natalia: - Najwiêksz¹ atrakcj¹
by³o dla mnie to, ¿e mog³am sprawdziæ, jak siê pierze na tarze. Dziêki
temu mog³am siê przekonaæ, jak
musieli napracowaæ siê ludzie w
dawnych czasach, aby mieæ czyste
ubrania i poœciel.
Iza
- Najbardziej podoba³ mi siê
dzieciêcy zespó³ ludowy, który gra³

¯o³nierze 21. Bazy
w £obzie
Na zaproszenie ³obeskiego Œrodowiskowego Domu
Samopomocy, w £obzie goœcili przedstawiciele 21.
Bazy Lotnictwa Taktycznego ze Œwidwina.
Wziêli udzia³ w Przegl¹dzie Piosenki - £obez 2011 „Piosenka ¿o³nierska - z nami ³obeziakami”, który
odby³ siê 21 czerwca br. Impreza
zgromadzi³a ok. 150 osób z 12 domów pomocy spo³ecznej.
21. Bazê reprezentowali chor.

szt. Robert Skowron, st.szer. Patryk
Klimas i st.szer. Zbigniew Dadacz.
Na stoisku Bazy prezentowali jej
dorobek oraz promowali s³u¿bê w
Narodowych Si³ach Rezerwowych.
Szczególnym zainteresowaniem
cieszy³y siê kombinezony lotnicze i
zdjêcia samolotów.
(r)

na rêcznie wykonywanych instrumentach, jakich nigdy wczeœniej nie
widzia³am.
Ania
- Mnie najbardziej podoba³o siê
to, ¿e mog³am braæ udzia³ w ró¿nych
ciekawych konkursach.
Janek
- Dla mnie najciekawsze by³o
pi³owanie drzewa. Pierwszy raz mog³em siê przekonaæ, jak ciê¿ka jest
to praca.
Monika
- Mnie najbardziej zaciekawi³y
buty dla konia, rêcznie robione dawniej przez mieszkañców tego regionu.
Uczniowie klasy I i II gimnazjum, nadzór - Magdalena Sobieraj.
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Krystian Kwaœny
na podium

Dwa medale
kickbokserów

W Lesznie odby³y siê Mistrzostwa Polski w kickboxingu. Z powodzeniem uczestniczyli w nich
zawodnicy ze œwidwiñskiego Klubu Sportów Walki "Spartakus":
Bartosz Fr¹czyk, Kacper Borowczak i Magda Fudali.

W dniach 10-11 maja br. w
miejscowoœci BrzeŸnica w woj.
œl¹skim odby³y siê Miêdzynarodowe Mistrzostwa Polski w zapasach w stylu wolnym kadetów.
W turnieju wystartowa³o 120
zawodników z 28 klubów, w tym
reprezentacja Niemiec oraz dwa
czo³owe kluby niemieckiej ligi zapaœniczej.
Klub UKS "TECHNIK" Œwidwin reprezentowa³ w kategorii
wagowej do 50 kg Krystian Kwaœny.
Miêdzynarodowe Mistrzostwa
Polski by³y jednym z ostatnich
sprawdzianów i jednoczeœnie najtrudniejszym turniejem przed zbli¿aj¹cymi siê w miesi¹cu sierpniu
Mistrzostwami Europy w zapasach
kadetów. Znakomicie zaprezento-
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wa³ siê nasz zawodnik zdobywaj¹c
br¹zowy medal w swojej kategorii
wagowej. Krystian jako jedyny polski zawodnik w swojej kategorii
wagowej zdoby³ medal. Komplet
medali w tej kategorii wywalczyli
zawodnicy reprezentuj¹cy Niemcy.
Pierwszy pojedynek zakoñczy³
siê wygran¹ w dwóch rundach 2:0,
drugi pojedynek z powodu kontuzji
przeciwnika równie¿ wygra³ Krystian. Walki w strefie medalowej
by³y najbardziej emocjonuj¹cymi i
zaciêtymi pojedynkami naszego
zawodnika. W walce o awans do fina³u uleg³ reprezentantowi Niemiec
po trwaj¹cej trzy rundy walce 2:1.
Pojedynek o br¹zowy medal znów
nale¿a³ do Krystiana, który pokona³
faworyta tej walki zawodnika z Kraœnika w dwóch rundach 2:0. (o)

Podziêkowanie
So³tys wsi Koszanowo serdecznie dziêkuje za pomoc przy realizacji
Dnia Dziecka piekarni „Ma³gorzatka”, hurtowni napojów Pana Leszczaka
i firmie „Solpol”, Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, Komendzie Powiatowej
Policji oraz wszystkim mieszkañcom.
Aneta Nowak

Bartek po ciê¿kim boju przegra³
w æwieræfinale przez czterokrotne
wyjœcie za matê, by³a to jednak jego
najlepsza walka w dotychczasowej
karierze. Jest to zawodnik o ogromnym potencjale i przy tak solidnej
pracy, jak¹ wykona³ przed tym startem, mo¿emy wnioskowaæ, ¿e pora¿ka w jednej bitwie nie wp³ynie na
wynik ca³ej "wojny".
Wielk¹ niespodziankê sprawi³
Kacper Borowczak wygrywaj¹c
dwie walki - jedn¹ na punkty, a drug¹
przez poddanie przeciwnika. W walce fina³owej zmierzy³ siê z podopiecznym trenera Dudy, wiceprezesa PZKB, co zaowocowa³o tytu³em
wicemistrza Polski. Zawodnik ten
swoj¹ determinacj¹ i wol¹ walki zachwyci³ publicznoœæ, co wywo³a³o

gromkie brawa wœród publicznoœci.
Zesz³oroczna wicemistrzyni
Polski, Magdalena Fudali, nie zdo³a³a pomimo wytrenowania i coraz
lepszej techniki zdetronizowaæ
przeciwniczki z "Diamentu" Pstr¹gowa. Nasza utytu³owana zawodniczka wygra³a walkê pó³fina³ow¹
3:0, co w koñcowym efekcie da³o jej
drugie miejsce i kolejny tytu³ wicemistrza Polski. Warto przypomnieæ,
¿e jest to drugi tytu³ w tym roku, a
trzeci w ca³ej karierze.
Wyjazd nale¿y uznaæ za udany,
gdy¿ dwa medale w tak presti¿owej
imprezie œwiadcz¹ o wysokim poziomie zawodników jak i treningów
w klubie "Spartakus". Podziêkowania nale¿na siê Burmistrzowi Miasta
Œwidwin panu Janowi Owsiakowi i
dyrektorowi Parku Wodnego "Relax" panu Leszkowi Jasiukiewiczowi za wk³ad w rozwój m³odych zawodników i tej dyscypliny sportu.
W ich imieniu pragnê podziêkowaæ
tak¿e wszystkim, którzy przyczynili
siê do tego wyjazdu i sukcesu.
Rados³aw Paw³owski

Wycisn¹ sztangê po raz piêtnasty
W Œwidwinie 2 lipca odbêd¹ siê XV Ogólnopolskie Mistrzostwa Œwidwina w Wyciskaniu Sztangi Le¿¹c.
Zawody rozegrane zostan¹ na stadionie Parku Wodnego „Relax” przy
ul. ¯eromskiego. Pocz¹tek o godz. 15.00. Prawo startu maj¹ zawodnicy,
którzy zg³osz¹ siê w dniu zawodów na weryfikacje w godzinach 13.15 –
14.45. Wszystkich startuj¹cych obowi¹zuje aktualne badanie lekarskie.
Zawodnicy, którzy nie ukoñczyli 18. roku ¿ycia musz¹ posiadaæ pisemn¹
zgodê rodziców lub opiekunów. Rywalizacja odbêdzie siê w nastêpuj¹cych
kategoriach wagowych 74kg; 83kg; 93kg; 105kg; 120kg; +120kg; oraz w
kategorii OPEN juniorów, seniorów i weteranów. W klasyfikacji OPEN
obowi¹zuje FORMU£A WILKS’A.
(r)

REKLAMA

