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Wieœci œwidwiñskie 22.8.2011 r.

Piotr Feliñski z Carpe Diem odpowiada na list czytelnika
Szanowny Panie Redaktorze.
Na ³amach Wieœci Œwidwiñskich z dnia 08.08.2011r. opublikowa³ Pan list czytelnika zatytu³owany Kogo promuje projekt „Schivelbein-Œwidwin. Korzenie to¿samoœci”? List napisany jest w z³ym, niesmacznym tonie, budz¹cym u mnie
bardzo z³e skojarzenia. Jego jêzyk
pe³en jest napastliwoœci i niezrozumia³ych obaw. Co gorsza, wszystko to
nie pozwala jego autorowi dostrzec
istoty naszych dzia³añ, a jedynie ich
wypaczone, wyolbrzymione, przedstawione w ciemnych barwach przeciwieñstwo. Dlatego zmuszony jestem wyjaœniæ kilka wa¿nych kwestii.
Projekt Schivelbein - Œwidwin.
Korzenie to¿samoœci, to przedsiêwziêcie promuj¹ce nie kogo, ale co,
miasto i jego historiê lokaln¹. I dok³adnie o to¿samoœæ Œwidwina chodzi, rozumian¹ jako pewne w³aœciwoœci charakterystyczne dla niego i
odró¿niaj¹ce go od innych miast.
W³aœciwoœci te w wiêkszoœci s¹
skutkiem II wojny œwiatowej i jej
wp³ywu na losy ludzi zamieszkuj¹cych wczorajszy Schivelbein i dzisiejszy Œwidwin. Uœciœlaj¹c, dla
mnie, autora projektu, punktem
wyjœcia by³a i jest historia miasta i
wpisane w ni¹ skomplikowane losy
ludzi, którzy to miasto tworzyli i
tworz¹.
Pozwolê sobie przypomnieæ, ¿e
g³ównym za³o¿eniem projektu jest
zachowanie jak najwiêkszej iloœci
wspomnieñ zarówno tych mieszkañców, którzy st¹d przymusowo
migrowali, trac¹c czêsto dobytek
kilku pokoleñ, jak i tych, którzy
przybyli tu po wojnie i w ruinach
doszczêtnie zniszczonego miasta,
budowali nowe ¿ycie. Chcemy poznaæ jak najpe³niejszy obraz przesz³oœci Œwidwina i jego mieszkañców. Dlatego te¿ zapraszaj¹c ludzi
do wspó³pracy nie ró¿nicujemy ich
ze wzglêdu na ich narodowoœæ, po-

chodzenie, status spo³eczny, pogl¹dy polityczne czy wyznawan¹ religiê!
Dlaczego realizujemy projekt?
OdpowiedŸ jest bardzo prosta i na
pewno nie skrywa w sobie nic z tego,
co miêdzy wierszami insynuuje autor listu. Poniewa¿ chcemy utrwaliæ,
a w póŸniejszym czasie równie¿
upowszechniæ historiê mieszkañców naszego miast, bo w wiêkszoœci
nie zostawiaj¹ oni po sobie praktycznie ¿adnej spuœcizny, ¿adnych
pamiêtników, wspomnieñ czy relacji. Projekt jest ostatni¹ szans¹ na
uchwycenie przesz³oœci miasta, która odchodzi wraz z tymi, którzy byli
jej œwiadkami.
Imprezami towarzysz¹cymi
projektowi s¹ m.in. wystawy, które
maj¹ na celu ukazanie miasta i jego
mieszkañców na tle przemijaj¹cej
historii. Jedna z takich wystaw, zatytu³owana W poszukiwaniu nowego domu. Migracje ludnoœci na Pomorzu Zachodnim w latach 19451950 odby³a siê w czerwcu br. Warte
podkreœlenia jest to, ¿e zosta³a ona
opracowana przez Instytut Pamiêci
Narodowej w Szczecinie. Ekspozycja przedstawia³a proces migracji
ludnoœci oraz kszta³towania siê spo³eczeñstwa polskiego na Pomorzu
Zachodnim po II wojnie œwiatowej.
Obecnie jesteœmy w trakcie zbierania i opracowywania materia³ów do
kolejnej wystawy, odnosz¹cej siê
tym razem do historii przedwojennego Œwidwina. Planujemy równie¿
zorganizowanie du¿ej ekspozycji
dotycz¹cej powojennej historii naszego miasta.
W naszej ocenie, wszystkie wy¿ej wymienione dzia³ania bezpoœrednio koresponduj¹ z celami zawartymi w naszym Statucie. Czy tak
jest, pozostawiam Pañstwa ocenie.
W przes³anym liœcie jego autor
poruszy³ równie¿ kwestiê wyprawy
rowerowej „Szlakiem Wie¿ Bi-

smarcka”. Mo¿e, gdyby autor listu
zada³ sobie odrobinê trudu i poczyta³ trochê wiêcej na temat tego
przedsiêwziêcia, a nie po lekturze
„krótkiego tekstu” od razu chwyta³
za pióro, to wiedzia³by, jaki naprawdê cel przyœwieca³ jego inicjatorce.
Czytaj¹c jego s³owa, zastanawia³em
siê nad tym, co powoduje, ¿e niektórzy ludzie reaguj¹ na takie inicjatywy niezrozumia³ym lêkiem i widz¹
w nich zagro¿enie dla fundamentów
polskiej pañstwowoœci. Naprawdê
ciê¿ko polemizowaæ z kimœ, kto w
wyprawie rowerowej, której celem
by³o promowanie miasta, potrafi
dostrzec jedynie to, co pasuje mu do
jego wizji oblê¿onej twierdzy. Wyprawa nie zosta³a zorganizowana po
to - jak okreœli³ to autor listu - by
„czciæ wroga Polski i Polaków”.
Tak samo jak promowanie œwidwiñskiego Zamku nie jest propagowaniem idei Zakonu Krzy¿ackiego, a
zwiedzanie Wilczego Szañca nie
jest popularyzowaniem nazizmu.
Wyprawa zosta³a zorganizowana po
to, aby w roku przypadaj¹cego jubileuszu, zwróciæ uwagê mieszkañców na niszczej¹cy budynek, który,
bezstronnie patrz¹c, posiada
znaczn¹ wartoœæ architektoniczn¹
oraz kulturowo-historyczn¹. Ponadto inicjatywa ta mia³a na celu
nawi¹zanie wspó³pracy z ludŸmi,
którzy dostrzegaj¹ w tego typu budowlach element promocji w³asnych miast. Co zreszt¹ w du¿ej
mierze siê uda³o. Zdaniem Agaty
Sa³ek, autora pomys³u, rozpowszechnianie informacji, dotycz¹cych zlokalizowanej w naszym mieœcie Wie¿y, wydatnie przyczyni siê
do promocji naszego miasta. Wie¿e
Bismarcka ju¿ od dawna s¹ punktem
licznych wycieczek turystycznych
naszych s¹siadów (nie wrogów Piaœcie Ko³odzieju!). Warto, aby przy
okazji zwiedzania jednej z szesnastu pozosta³ych Wie¿, dowiadywali
siê oni o istnieniu takiej budowli w

Uwaga na jednoœlady

Motorowerzysta uderzy³ w Mercedesa
(ŒWIDWIN) Pi¹tek, 12 sierpnia, okaza³ siê groŸn¹ zapowiedzi¹ d³ugiego sierpniowego
weekendu. Oko³o po³udnia na
skrzy¿owaniu ul. Energetyków
w Œwidwinie dosz³o do zderzenia
dwóch pojazdów.
Kieruj¹cy motorowerem 16-latek, podczas manewru skrêtu w
lewo, nie ust¹pi³ pierwszeñstwa

dla nadje¿d¿aj¹cego z przeciwka
dostawczego Mercedesa. Wed³ug
œwiadków zdarzenia, motorowerzysta zjecha³ na lewy pas drogi z
zamiarem skrêtu na drogê podporz¹dkowan¹, wówczas nast¹pi³o
czo³owe zderzenie. Motorowerzysta ze z³amaniami i zwichniêciami
koñczyn zosta³ przetransportowany do koszaliñskiego szpitala, kierowca Mercedesa nie dozna³ ¿ad-

nych obra¿eñ. Uczestnicy zdarzenia byli trzeŸwi, a warunki pogodowe by³y bardzo dobre. Niestety
motorowerzysta nie posiada³
uprawnieñ do kierowania jednoœladem.
Postêpowanie prowadzone
przez Komendê Powiatow¹ Policji
w Œwidwinie pozwoli wyjaœniæ co
by³o przyczyn¹ zdarzenia i bezspornie wskazaæ winnego. (kp)

Œwidwinie. Byæ mo¿e przy okazji
nastêpnej wycieczki, zdecyduj¹ siê
równie¿ odwiedziæ i poznaæ nasze
miasto. Na marginesie chcia³bym
dodaæ jeszcze jedn¹ rzecz, któr¹
warto podkreœliæ. Wiêkszoœæ turystów niemieckich odwiedza miejsca
zwi¹zane z Bismarckiem, nie dlatego, ¿e prowadzi³ on zaciek³¹ politykê wobec mniejszoœci narodowych
(m.in. intensywn¹ germanizacjê
Polaków w zaborze pruskim), a dlatego, ¿e by³ niemieckim politykiem,
który doprowadzi³ do zjednoczenia
Niemiec.
Na koniec jeszcze jedna uwaga.
Za ka¿dym razem, kiedy organizujemy jakieœ wydarzenie, informujemy ewentualnych zainteresowanych o mo¿liwoœci zadawanie pytañ, wyra¿enia swoich opinii czy
sugestii. I wiele osób korzysta z tej
mo¿liwoœci. Chcia³bym poprosiæ
autora listu, aby równie¿ i on, przed
napisaniem kolejnych krytycznych
s³ów, zastosowa³ tê formê kontaktu,
a byæ mo¿e w przysz³oœci uda nam
siê unikn¹æ podobnych nieporozumieñ.
Pozdrawiam, Piotr Feliñski.
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16-latek na rowerze mia³ prawie 2 promile

Radni nie wytrzymali inflacji?

Przyzna³, ¿e wypi³,
ale tylko po pó³
litra na g³owê

Radni Œwidwina chc¹
podnieœæ sobie diety
o 11 procent

(ŒWIDWIN) Zatrzymania
nietrzeŸwych kieruj¹cych ju¿ nikogo nie zaskakuj¹, jednak to co
ujawnili œwidwiñscy policjanci
podczas kontroli drogowej, mo¿e
szokowaæ.
W sierpniu br. Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Œwidwinie na jednej z ulic miasta zatrzymali do kontroli drogowej 16letniego rowerzystê. Jego zachowanie niczym nie wskazywa³o, ¿e
mo¿e byæ nietrzeŸwy, jednak czuj-

noœæ policjanta spowodowa³a, i¿
przeprowadzono badanie trzeŸwoœci ch³opaka. Wynik badania wykaza³ u 16-latka niemal 2 promile alkoholu we krwi!
Ch³opak przyzna³, ¿e pi³ z koleg¹, „ale tylko po pó³ litra wódki i
piwa”. M³odzieñca o „mocnej g³owie” przekazano opiekunowi.
Swoje postêpowanie, nastolatek
bêdzie musia³ wyt³umaczyæ przed
S¹dem Rodzinnym i Nieletnich,
który podejmie decyzjê o wymiarze
kary.
(kp)

Sesja oœwiatowa w Po³czynie
Sesje Rady Miejskiej w Po³czynie-Zdroju odbywaj¹ siê zawsze w
ostatni¹ œrodê miesi¹ca. Najprawdopodobniej wiêc radni zbior¹ siê na
sesji 31 sierpnia. Wed³ug programu
pracy rady, bêdzie ona poœwiêcona
przygotowaniu jednostek oœwiatowych do nowego roku szkolnego oraz
wyra¿eniu opinii o wykonaniu przez
burmistrza bud¿etu za I pó³rocze br.

Starosta Powiatu Œwidwiñskiego informuje
¿e 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 udzia³u 1/2 czêœci prawa w³asnoœci zabudowanej
nieruchomoœci, obejmuj¹cy nieruchomoœæ oznaczon¹ dzia³k¹
nr 54/1 po³o¿on¹ w obrêbie Stare Ludzicko, gmina R¹bino.

W najbli¿szy czwartek, 25 sierpnia, na obradach zbior¹ siê
radni Rady Miasta Œwidwin. Pocz¹tek sesji o godz. 11.00.
Na pocz¹tku obrad radni bêd¹ mogli sk³adaæ interpelacje i zapytania, a po
nich przedstawiciele zarz¹dów osiedli, czyli „Czas dla samorz¹du”. Nastêpnie
wys³uchaj¹ informacji o przygotowaniu placówek oœwiatowych do nowego roku
szkolnego. W kolejnym punkcie bêdzie ocena stanu infrastruktury drogowej w
mieœcie. Komisje sta³e rady przedstawi¹ informacjê o pracach w drugim kwartale bie¿¹cego roku.
Radni rozpatrz¹ projekty uchwa³ w sprawach:
- poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomoœci
- przeniesienia prawa w³asnoœci
- wyra¿enia zgody na zastosowanie bonifikat przy zbyciu lokali mieszkalnych znajduj¹cych siê w budynkach na terenie Miasta Œwidwin na rzecz najemców
- powo³ania zespo³u opiniuj¹cego kandydatury na ³awników
- zmiany uchwa³ w sprawie ustalenia zasad wyp³aty i wysokoœci diet dla
radnych oraz ustalenia diet i zwrotu kosztów podró¿y dla przewodnicz¹cych Zarz¹dów Osiedli
- ustalenia wysokoœci op³aty za wpis do rejestru ¿³obków i klubów dzieciêcych
- okreœlenia wysokoœci stawek podatku od nieruchomoœci na 2011 rok
- wzorów deklaracji i informacji w podatku od nieruchomoœci, rolnym i
leœnym
- zmian bud¿etu miasta na 2011 rok
- uchylenia uchwa³y w sprawie ustalenia wysokoœci op³at za udostêpnianie
informacji publicznej
- ustalenia zakresu i zasad przyznawania oraz przekazywania dotacji dla
Zak³adu Bud¿etowego Park Wodny „Relax”' w Œwidwinie na 2012 rok
- ustalenia zakresu i zasad przyznawania oraz przekazywania dotacji dla
Œwidwiñskiego Oœrodka Kultury na 2012 rok
- zmiany chwa³y w sprawie ustalenia op³at za œwiadczenia udzielane przez
przedszkola samorz¹dowe prowadzone przez Miasto Œwidwin
- uchwalenia Statutu Miejskiego Zespo³u Administracji Przedszkoli.
Sesjê zakoñcz¹ wolne wnioski i zapytania oraz odpowiedzi na interpelacje
i zapytania radnych.
Na sesji radni zdecyduj¹ o podniesieniu sobie diet. Jak wynika z uzasadnienia do projektu uchwa³y w tej sprawie - diety nie by³y podnoszone od pocz¹tku
kadencji. Radni kilka lat temu ustalili sobie dietê miesiêczn¹ zrycza³towan¹,
liczon¹ procentowo od kwoty bazowej maksymalnej wysokoœci diety ustalonej
przez Radê Ministrów. Rz¹d „zamrozi³” kwotê bazow¹ na poziomie 2008 roku,
a wiêc i diety nie „ros³y”, ale te¿ warto zauwa¿yæ, ¿e rz¹d nie waloryzowa³ wielu
innych wskaŸników bazowych wp³ywaj¹cych na dochody ludnoœci. Licz¹c inflacjê propozycja jest taka, by diety wzros³y o oko³o 11 procent.
(r)

OŒRODEK SZKOLENIA I WYCHOWANIA OHP W £OBZIE
73-150 £obez, ul. Krótka 2
tel. 91 39 730 99; fax 91 39 748 48
e-mail: lobezosiw@poczta.onet.pl

Og³aszamy nabór uczniów w wieku
15-18 lat na rok szkolny 2011/2012 do:
- I, II, III Gimnazjum
- I klasy Zasadniczej Szko³y Zawodowej dla Doros³ych

ZAPEWNIAMY ZA DARMO!!!
zakwaterowanie, wy¿ywienie, opiekê
pedagogiczn¹, podrêczniki, wycieczki
Kszta³cimy w zawodach: - gastronomicznych; - budowlanych;
ogrodniczych. Prowadzimy bezp³atne kursy EFS.
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Rolnicy i plony „podczepieni” pod promocjê drogi (sic!)

Zabawa na do¿ynkach powiatowych
bêdzie promocj¹ budowy drogi
(ŒWIDWIN) Na doœæ
nietypowy pomys³ wpad³
starosta œwidwiñski
Miros³aw Majka, by
op³aciæ koszty obs³ugi
muzycznej i wy¿ywienia
goœci podczas
tegorocznych do¿ynek
powiatowych. Zap³aci
za nie z projektu Unii
Europejskiej w ramach
promocji budowy drogi.
Do¿ynki powiatowe odbêd¹ siê
w tym roku 17 wrzeœnia w R¹binie,
na tamtejszym stadionie. W lipcu br.
starostwo w Œwidwinie og³osi³o
dwa przetargi na obs³ugê promocji
projektu pod nazw¹ „Przebudowa
drogi powiatowej nr 1061Z R¹bino
- Bierzwnica w km 0+000 - 9+931
na odcinku R¹bino - S³awa”. To projekt wspó³finansowany przez Uniê
Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Zachod-

Sesja Rady Gminy
Brze¿no

niopomorskiego. Promocja tej drogi ma odbyæ siê podczas do¿ynek
powiatowych.
Starosta Miros³aw Majka wpad³
na pomys³, by z tego to w³aœnie projektu, w ramach jego promocji, sfinansowaæ obs³ugê muzyczn¹ i cateringow¹ do¿ynek. Jak z tego widaæ,
nie wszystkie pieni¹dze wydaje siê
na budowê dróg. Czêœæ z nich widocznie mo¿na jeszcze przeznaczyæ
na ich promocjê. W ka¿dym b¹dŸ
razie takie przetargi og³oszono.
Pierwszy dotyczy³ „Wykonania
oprawy muzycznej (w tym wystêp
Gwiazdy wieczoru) wraz z niezbêdnym zabezpieczeniem technicznym
(nag³oœnienie, scena) i obs³ug¹ Festynu promuj¹cego projekt podczas
Do¿ynek Powiatowych w m. R¹bino”.
Z³o¿ono 10 ofert. Najkorzystniejsz¹ cenowo z³o¿y³a firma PHU
Harmony Sebastiana Worobieja ze
Œwidwina, która wykona tê us³ugê
za kwotê 11.709,60 z³ brutto.
Drugie postêpowanie (oba o
wartoœci poni¿ej równowartoœci
kwoty 14 000 euro) dotyczy³o
us³ugi pn. „Us³uga cateringowa z

obs³ug¹ goœci i uczestników festynu promuj¹cego projekt podczas
Do¿ynek Powiatowych w m. R¹bino”.
Tu z³o¿ono 4 oferty. Wygra³a
firma „Karczma w Mi³osnej” Julianny Herman z Mi³osnej, w powie-

cie kutnowskim (woj. ³ódzkie). Zrobi catering (wy¿ywienie) za 5.500 z³
brutto.
Czy trzeba w Polsce wydawaæ
pieni¹dze akurat na promocjê wybudowanej drogi, niech czytelnicy
odpowiedz¹ sobie sami.
KAR

Zarobki dla kierowników jednostek Miasta Œwidwin

Tylko dwie Ta podleg³oœæ s³u¿bowa mo¿e
budziæ kontrowersje i stwarzyæ
uchwa³y
(BRZE¯NO) Radni tutejszej
Rady Gminy zbior¹ siê na obradach 25 sierpnia, o godz. 13.00, w
sali urzêdu Gminy w Brze¿nie.
Napracowaæ to siê nie napracuj¹,
gdy¿ rozpatrz¹ tylko dwa projekty uchwa³, ale diety wezm¹.
Bêdzie to ju¿ dziesi¹te posiedzenie Rady Gminy. Radni bêd¹ mogli
z³o¿yæ interpelacje i zapytania.
Rozpatrz¹ dwa projekty uchwa³; w
sprawie zmian w tegorocznym bud¿ecie gminy oraz w sprawie wyboru ³awników. Na zakoñczenie wys³uchaj¹ informacji z realizacji funduszu so³eckiego w 2010 roku. Sesjê zakoñcz¹ wolne wnioski i „Trybuna Obywatelska”.
(r)

konflikt interesów

(ŒWIDWIN) Burmistrz
Jan Owsiak
zarz¹dzeniem z 12
sierpnia br. okreœli³
nowe maksymalne
kwoty wynagrodzeñ
dla kierowników
i zastêpców miejskich
jednostek
organizacyjnych.
Oznacza to wzrost p³ac kierowników i zastêpców, chocia¿ w tym

przypadku mowa jest o jednym zastêpcy - kierownika Miejskiego
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej.
Burmistrz ustali³ te kwoty na
poziomie:
Kierownik MOPS (Teresa
Szczerbiñska) - 4500 z³ (by³o 4200 z³)
Zastêpca Kierownika MOPS
(Lucyna Owsiak) - 3700 (by³o 3500
z³)
Kierownik Miejskiego Zespo³u
Administracji Przedszkoli (dotychczas Jadwiga Kopeæ, obecnie wakat) - 3500 z³ (by³o 3500 z³)
Dyrektor Zak³adu Bud¿etowego
Park Wodny Relax (Leszek Jasiu-

kiewicz) - 4700 z³ (by³o 4500 z³).
Podwy¿ki wesz³y w ¿ycie z
dniem 1 lipca 2011 roku.
Warto przy okazji dodaæ, ¿e na
ostatniej sesji, na wniosek burmistrza, radni zatwierdzili przekazanie 28.159 z³ na podwy¿ki p³ac dla
pracowników MOPS.
Kontrowersje mo¿e budziæ decydowanie wprost przez burmistrza
Jana Owsiaka o wysokoœci pensji
swojej ¿ony, Lucyny Owsiak, bêd¹cej zastêpc¹ kierownika MOPS.
Naszym zdaniem coœ tu powinno siê
zmieniæ.
KAR
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£obez.
Dzia³ka inwestycyjna 4,5 ha
Miejscowy plan zagospodar.
przestrzennego.
Teren planowanej podstrefy
ekonomicznej. Ca³oœæ, lub
dzia³ki min. 2000 mkw.
Tel. 600 265 547.

IX Posiedzenie Rady LGD
- "Powiatu Œwidwiñskiego"
W dniu 25.08.2011 r. o godz. 09:00 w siedzibie LGD przy
ul. Ko³obrzeskiej 43 w Œwidwinie odbêdzie siê IX Posiedzenie Rady -organu decyzyjnego Lokalnej Grupy Dzia³ania
-"Powiatu Œwidwiñskiego" w sprawie dokonania oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach dzia³ania "Wdra¿anie
lokalnych strategii rozwoju" dla Tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw oraz Ró¿nicowanie w kierunku dzia³alnoœci
nierolniczej Rada LGD dokona oceny pod wzglêdem zgodnoœci z Lokaln¹ Strategi¹ Rozwoju oraz z lokalnymi kryteriami.
Limit dostêpnych œrodków na "Ró¿nicowanie w kierunku dzia³alnoœci nierolniczej" wynosi³ 374 179,25z³ a na
"Tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw" 553 555,58.
W ramach w/w dzia³añ wp³ynê³o ³¹cznie 8 wniosków o przyznanie pomocy na ³¹czn¹ kwotê 986 850,50z³
Zgodnie z harmonogramem kolejny nabór zostanie og³oszony w I pó³roczu 2012 roku i bêdzie to "Odnowa i rozwój
wsi" oraz "Ma³e projekty" a w II pó³roczu 2012 zostanie og³oszony nabór na "Ró¿nicowanie w kierunku dzia³alnoœci nierolniczej" oraz "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw".
Kierownik Biura
Agnieszka Brodowska
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Powrócili z wyprawy Centrum miasta
wokó³ Ba³tyku
piêknieje

(ŒWIDWIN) Grupa dziesiêciu
rowerzystów szczêœliwie powróci³a do Œwidwina po ponad dwutygodniowej wyprawie wokó³
Morza Ba³tyckiego.
Pasjonatów rowerowej turystyki
skupi³ wokó³ siebie ksi¹dz Micha³
Ambroziewicz z Parafii œw. Micha³a Archanio³a w Œwidwinie. Od wielu lat organizuje on wyprawy na
dwóch kó³kach po ca³ej Europie.
Tym razem uczestnicy postanowili
okr¹¿yæ Ba³tyk, jad¹c przez Polskê,
Litwê, £otwê, Estoniê, Finlandiê i
Szwecjê. Najd³u¿sze z jednodniowych odcinków mia³y po ponad 200
kilometrów. Po drodze zatrzymywali siê w najciekawszych miastach

na trasie - w Rydze, Tallinie, Helsinkach i Sztokholmie.
- Wszystko odby³o siê sprawnie
i bez wiêkszych problemów - mówi
ks. Micha³ Ambroziewicz. - Jeden z
uczestników mia³ powa¿n¹ awariê
roweru, ale uda³o siê go naprawiæ w
jednym ze sklepów rowerowych w
Sztokholmie. W sumie przejechaliœmy ponad 2350 kilometrów, nieco
wiêcej ni¿ pocz¹tkowo planowaliœmy. Pozosta³y nam niezapomniane
wra¿enia i mnóstwo wspomnieñ.
W œrodê 17 sierpnia uczestnicy
przeprawili siê promem z Ystad do
Œwinoujœcia i pokonali rowerami
ostatni odcinek - do Œwidwina. Na
placu Konstytucji 3 Maja przywita³
ich burmistrz miasta, Jan Owsiak. (o)

(ŒWIDWIN) W pobli¿u Urzêdu Miasta w Œwidwinie s¹ remontowane ulice, chodniki oraz przybywa miejsc parkingowych.
Dobieg³a ju¿ koñca inwestycja
przy ulicy £¹cznej. Wykonano tam
dziesiêæ miejsc parkingowych wraz
z chodnikiem oraz zagospodarowano teren. Wykonawc¹ by³a œwidwiñska firma „Stefbud”, która mia³a termin do wrzeœnia, ale zakoñczy³a
roboty znacznie wczeœniej. Koszt
inwestycji wyniós³ 64 tysi¹ce 944
z³ote.

Piknik emerytów w Przyrzeczu
Œwidwiñscy emeryci
i renciœci bawili siê
6 sierpnia podczas
pikniku w Przyrzeczu.
By³ to kolejny wyjazd organizowany przez œwidwiñski oddzia³ polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Grupa osób goœci³a w leœniczówce w Przyrzeczu.
£adna pogoda umo¿liwi³a tañce na
murawie.
Uczestnicy wyprawy odœpiewali „Sto lat” dla diamentowych jubilatów, Haliny i Eugeniusza Szalkiewiczów. Z³o¿ono im równie¿ ¿yczenia, wrêczono kwiaty i wzniesiono
toast za ich pomyœlnoœæ. Ogromn¹
niespodziankê zrobi³ Ryszard Artyñski, który wybra³ siê do lasu i po
powrocie podarowa³ jubilatom koszyk grzybów. Emeryci dziêkuj¹
zarz¹dowi za zorganizowanie wspania³ego dnia. (o)

W pobli¿u trwa natomiast remont ulicy Rzecznej, który wykonuje firma „Drokon”. Powstanie
tam nowa nawierzchnia z kostki kamiennej, o powierzchni 231 metrów kwadratowych, parking z
kostki brukowej o powierzchni
30,5 metra kwadratowego oraz
chodniki z p³yt kamiennych i kostki
o powierzchni 80 metrów kwadratowych.
Umowa, podpisana 21 lipca,
zak³ada dwumiesiêczny termin realizacji. Koszt wyniesie 110 tysiêcy 322 z³ote i 81 groszy.
(UM)
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Pó³ miliona na promocjê…
(PO£CZYN-ZDRÓJ)
W
zwi¹zku z pytaniami czytelników,
byœmy podali, ile urz¹d wyda³ na
promocjê - podajemy. W roku 2010
urz¹d miejski w Po³czynie wyda³ na
ten cel ponad pó³ miliona z³otych.
Jako, ¿e czytelnicy coœ tam s³yszeli,
w pytaniach zawiera³y siê uwagi
typu - a co tu promowaæ, je¿eli miasto jest zaniedbane, budynki odrapane, a po mieœcie kr¹¿¹ „menele” i
jest doœæ niebezpiecznie. Na te uwagi czytelnicy musz¹ sami sobie odpowiedzieæ, co zwabiony promocj¹
turysta ujrzy w mieœcie i gminie; ile
jest tu miejsc noclegowych, parkingów, miejsc do zwiedzania, poziom
imprez i bezpieczeñstwa. A ¿e jest
wabiony, œwiadczy potê¿na - naszym zdaniem - kwota na promocjê,
niespotykana w innych gminach.
Chyba, ¿e ta promocja to taki trochê
pic na wodê fotomonta¿.
Wydatki zwi¹zane z promocj¹
gminy wynios³y: 509.646 z³:
w tym:
Wydawnictwa promocyjne i
popularno-edukacyjne 74 800 z³
(kalendarze - 500 szt. kartki
œwi¹teczne - 500 szt., folder promocyjny (opracowanie, projekt , sk³ad
i druk) - 2000 szt., album „Park
Zdrojowy w Po³czynie-Zdroju”
(104. stronnicowe wydawnictwo
popularno-fotograficzne, realizowane z dotacji WFOŒIGW) - 1000
szt., opracowanie 9 tysiêcy kartotek
osobowych (pierwszych osadników
w Po³czynie-Zdroju pod roboczym

Darz Bór
w Po³czynie
(PO£CZYN-ZDRÓJ) 27
sierpnia, w sobotê,
odbêd¹ siê ju¿ po raz
jedenasty Spotkania
£owieckie Darz Bór.
Impreza potrwa
od godz. 9.00 do 20.00.
Spotkania otworz¹ o godz. 9.00
zawody strzeleckie - turniej dubletów o po³czyñsk¹ flintê (strzelnica w
£ê¿ku). O godz. 10.00 uroczysta
Msza œwiêta w koœciele pw. NMP. O
godz. 11. parada myœliwska ulicami
miasta, a po dojœciu na rynek - inauguracja Spotkañ. Tu¿ po po³udniu
koncert Chóru „Cantus”. Po po³udniu konkursy, a o godz. 20. biesiada na rynku.
(r)

tytu³em „Po³czyn-Zdrój. Osadnicy
z lat 1945-1948”), folder „Polodowcowa kraina Drawy i Dêbnicy”
- 500 szt.
Wydawnictwa prasowe 10.543
z³ - gazeta lokalna „Po³czyñskie Wiadomoœci” (opracowanie, druk, sk³ad).
Promocja gminy w mediach
40.601 z³
(program informacyjno-promocyjny w TV „Gawex”, promocja w
magazynie „Samorz¹dy 2010 - Najlepsze w Polsce”, dodatek do „G³osu Koszaliñskiego” - Moja Ojczyzna prezentacja gminy w albumie
„To co najlepsze w polskiej turystyce”, prenumerata „Puls Biznesu”,
utrzymanie serwera - polczynzdroj.pl i op³ata abonamentowa wirtualna Panorama Miasta na stronie
www.wirtualnykraj.pl, wspó³organizacja Study Press wizyty dziennikarzy niemieckich na terenie Pojezierza Drawskiego, konferencja
prasowa na uroczystoœci debiutu
obligacji gminy Po³czyn-Zdrój na
rynku Catalyst Gie³dy Papierów
Wartoœciowych).

Organizacja przedsiêwziêæ
kulturalno-rozrywkowych
276.039 z³ (kwota poza bud¿etem
Centrum Kultury - przyp. Red.)
Spotkanie Noworoczne Burmistrza z mieszkañcami: spotkanie
sylwestrowe, koncert noworoczny.
Spotkania £owieckie „Darz Bór
2010”: projekt pn. „Polsko-niemieckie chóralne œpiewanie w Po³czynie-Zdroju”, konkurs kulinarny
„Leœne smaki”, pozosta³e koszty organizacyjne (obs³uga artystyczna;
ochrona, itp.), Koncert Królewskiej
Orkiestry Symfonicznej z Wilanowa, Wystawy fotograficzne: Tomasza Pacana „Samoloty - Moje spojrzenie” Edwarda Grzegorza Funke
„Portret ze œwiata”, „Oczami œl¹skich fotografów”, dofinansowanie
przez gminê innych przedsiêwziêæ

kulturalnych (np. VIII Ogólnopolski
Turniej Policyjnych Patroli Rowerowych, Impreza integracyjna „Radoœæ
bez granic”, Gminne Œwiêto Pielêgniarek, Po³o¿nych i Krwiodawców,
Miejskie Œwiêto Ogrodów)
Turystyka 57.440 z³
wykonanie 8 tablic informacyjno-edukacyjnych o walorach przyrodniczo-historycznych
Parku
Zdrojowego w Po³czynie-Zdroju;
opracowanie Strategii Rozwoju
Produktu Turystycznego „Polodowcowa Kraina Drawy i Dêbnicy”.
Dokumenty do wniosków o
œrodki Unii Europejskiej 35.300 z³
studium wykonalnoœci: œcie¿ka
rowerowa w Po³czynie-Zdroju, remont zamku w Po³czynie-Zdroju.

Reklama wizualna 13.102 z³
upominki (znaczki z herbem
miasta, itp.), kubki promocyjne (12
z³ x 500 szt.).
Wspó³praca z zagranic¹ 1.820
z³ - t³umaczenia, organizacja spotkañ (nawi¹zanie wspó³pracy z Powiatem Korosteñskim).

Sprywatyzowaæ mo¿na wszystko
Sprywatyzowaæ
mo¿na
wszystko. To has³o odnosi siê do
prywatyzacji przeprowadzanej
przez w³adze Po³czyna-Zdroju.
Wielokrotnie pisaliœmy ju¿ o prywatyzacji Energetyki Cieplnej w
tym mieœcie. Istniej¹ jeszcze inne
spó³ki, które mo¿na jeszcze w
sposób szybki "up³ynniæ". Przyk³adem takim mo¿e byæ Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego
w Po³czynie-Zdroju. Jak sama
nazwa mówi, spó³ka zosta³a powo³ana do tego, aby budowaæ
mieszkania komunalne. W Bia³ogardzie i Szczecinku bardzo dobrze widaæ, do czego zosta³y powo³ane TBS-y. Buduj¹ i zarz¹dzaj¹ mieniem komunalnym. Natomiast spó³ka po³czyñska tylko
zarz¹dza wspólnotami, ale w jaki
sposób. Lokatorzy mieszkañ komunalnych na odpowiedzi w
sprawie ma³ych remontów swo-

ich mieszkañ czekaj¹ nawet pó³
roku, albo wcale nie uzyskuj¹ odpowiedzi na swoje pytania. Radzê tê
spó³kê sprywatyzowaæ lub wydzier¿awiæ podmiotowi prywatnemu.
Mo¿e wtedy pod takim zarz¹dem
sta³a by siê bardziej wydajna dla
swoich klientów. To by³by pierwszy
przyk³ad, jak nale¿y uzyskaæ now¹
jakoœæ firmy. Dzier¿awca, który by
Ÿle obs³ugiwa³ lokatorów, traci³by
kontrakt i p³yn¹ce z niego dochody.
W koñcu znalaz³by siê taki, któremu
by zale¿a³o na pracy, a wiêc musia³by siê staraæ dobrze wykonywaæ
swoje obowi¹zki.
Po³czyn-Zdrój tonie w d³ugach,
zad³u¿enie jest bardzo wysokie.
Trzecia seria obligacji zosta³a ju¿
wyemitowana i wydana na bie¿¹ce
p³atnoœci. Czy Po³czyn staæ jeszcze
na po¿yczki? Chyba nie. Nale¿y
bardziej zadbaæ o œci¹galnoœæ podatków od osób prawnych. Wed³ug

informacji zaczerpniêtych z protoko³ów Rady Miejskiej podmioty te winne s¹ ponad czterysta tysiêcy do bud¿etu miejskiego. Spor¹ kwotê mo¿na odzyskaæ ze œci¹galnoœci d³ugów od
mieszkañców mieszkañ komunalnych, którzy s¹ zad³u¿eni, w
zwi¹zku z nie p³aceniem za u¿ytkowane lokale. Ta s¹ tylko rady
i porady.
Patrz¹c "krzywym okiem"
nale¿y wspomnieæ w³adzom, ¿e
mo¿na jeszcze "sprywatyzowaæ" szko³y podleg³e Urzêdowi
Miejskiemu, dom kultury oraz
park, chodniki i jezdnie. Nie nale¿y jednak tego robiæ z Energetyk¹ Ciepln¹, spó³k¹, która mo¿e
dzia³aæ jeszcze d³ugie lata bez
remontu ciep³owni, tak, aby nie
odby³o siê to "po ³obesku", za
marne grosze, kosztem u¿ytkowników.
Zdrój po³czyñski
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Oœwiadczenia maj¹tkowe

Kierownicy jednostek organizacyjnych
Gminy Po³czyn-Zdrój
Maciej Zbigniew Szwed - dyrektor Zespo³u Szkó³ Publicznych w
Redle, zgromadzi³ oszczêdnoœci,
które stanowi¹ ma³¿eñsk¹ wspólnoœæ maj¹tkow¹ w wysokoœci
68.000 z³. Posiada mieszkanie o
powierzchni 64 mkw. i wartoœci
70.000 z³ (ma³¿eñska wspólnoœæ
maj¹tkowa). Z tytu³u zatrudnienia
osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci
69.974,95 z³. Posiada samochód
osobowy marki Renault Megane,
2007 rok produkcji (ma³¿eñska
wspólnoœæ maj¹tkowa).
Zofia Ewa Kaperzyñska - dyrektor Publicznej Szko³y Podstawowej w Toporzyku, zgromadzi³a w
ubieg³ym roku oszczêdnoœci:
3.785,71 z³ (rachunek lokacyjny –
IKE); 2.100,27 z³ (rachunek
oszczêdnoœciowy);
2.671.64
(ROR); 9.650 (oszczêdnoœciowa
ksi¹¿eczka mieszkaniowa). Posiada
papiery wartoœciowe: lokata terminowa progresja – 8.000 z³; polisa
solidna stopa – 9.000 z³; polisa
strukturyzowana WIG – 3.000 z³.
Jest w³aœcicielk¹ domu o powierzchni 95,5 mkw. i wartoœci
50.000 z³. Posiada tak¿e dzia³kê o
powierzchni 800 mkw. i wartoœci
4.000 z³. Osi¹gnê³a w roku poprzednim dochód w wysokoœci 87.090,19
z³. Zobowi¹zania pieniê¿ne: kredyt
odnawialny z³ote konto w PKO BP
w Po³czynie – Zdroju – 2.671,64 z³.
Dorota Kuliñska - dyrektor
Gimnazjum w Po³czynie-Zdroju,
zgromadzi³a 20.000 z³ oszczêdnoœci w poprzednim roku. Posiada
mieszkanie o powierzchni 74,70
mkw. i wartoœci 164.340 z³ (spó³dzielcze w³asnoœciowe). Posiada
tak¿e gara¿ o powierzchni 20 mkw.
i wartoœci 10.000 z³ (u¿ytkowanie
wieczyste).
Krystyna Maria Weso³owska dyrektor Publicznej Szko³y Podstawowej Nr 1 w Po³czynie-Zdroju,
zgromadzi³a wspólnie z mê¿em
oszczêdnoœci
w
wysokoœci:
15.099,30 z³ (rachunek oszczêdnoœciowy), 13.932,04 z³ (lokata z³ote
konto), 12.984,99 z³ (indywidualne
konto emerytalne), 25.000 z³ (lokata solidna stopa). Posiada na wspó³w³asnoœæ z mê¿em mieszkanie o
powierzchni 64,98 mkw. i wartoœci
170.000 z³. Posiada tak¿e inne nieruchomoœci: 52,60 mkw. (wspó³w³asnoœæ mieszkaniowa) o wartoœci
40.000 z³; 49,97 mkw. (1/2 udzia³u

wspó³w³asnoœæ mieszkaniowa) o
wartoœci 150.000 z³; 25 mkw.
(gara¿, wspó³w³asnoœæ) o wartoœci
8.000 z³. Osi¹gnê³a dochód brutto z
tytu³u zatrudnienia w wysokoœci
87.933,82 z³, netto – 62.194,18 z³;
emerytura brutto – 44.658,47 z³,
netto – 37.176,44 z³.
Ewa Janina Kloc - dyrektor Publicznej Szko³y Podstawowej w
Bolkowie, zgromadzi³a w poprzednim roku oszczêdnoœci w wysokoœci
14.000 z³. Posiada na wspó³w³asnoœæ dom o powierzchni 219 mkw.
i wartoœci 300.000 z³. Posiada tak¿e
inne nieruchomoœci: dzia³ka gruntu
na której znajduje siê dom wolnostoj¹cy – 1039 mkw. o wartoœci
20.000 z³; gara¿ – 75 mkw. o wartoœci 30.000 z³. Z tytu³u zatrudnienia
na stanowisku dyrektora osi¹gnê³a
dochód w wysokoœci 78.09977 z³.
Posiada sk³adki mienia ruchomego:
VW Turan, 2004 rok produkcji
(wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska). Koparko £adowarka SHEFF SKB
800B – 1985 rok produkcji, koparko ³adowarka SHEFF SKL 820 –
1985 rok produkcji, koparko ³adowarka MECALAC – 1988 rok produkcji, koparka OK – 1993 rok produkcji, samochód ciê¿arowy MAN
– 1987 rok produkcji, samochód
ciê¿arowy MAN – 1991 rok produkcji, samochód ciê¿arowy IVECO –
1991 rok produkcji (wspó³w³asnoœæ
ma³¿eñska, zarejestrowane na
mê¿a).
Teresa Ziêtkiewicz - dyrektor
Przedszkola Nr 1 w Po³czynieZdroju, nie zgromadzi³a oszczêdnoœci w poprzednim roku. Wynajmuje
mieszkanie o powierzchni 56 mkw.
Z tytu³u zatrudnienia osi¹gnê³a dochód w wysokoœci 85.921,25 z³;
umowy zlecenie – 4.608 z³. Zobowi¹zania pieniê¿ne: Bank Spó³dzielczy – 17.000 z³ i „Skok” 20.000 z³ na remont i modernizacjê
mieszkania.
Ewa Helena Tokarska - dyrektor Centrum Kultury w Po³czynieZdroju, zgromadzi³a na koncie osobistym w banku PEKAO S.A.
408,86 z³ oszczêdnoœci (ma³¿eñska
wspólnoœæ maj¹tkowa). Posiada
dom o powierzchni 87,40 mkw. i
wartoœci 42.504 z³ (ma³¿eñska
wspólnoœæ maj¹tkowa). Posiada
tak¿e budynki gospodarcze o powierzchni 120,70 mkw, oraz udzia³
444/1000 w dzia³ce nr 40 o po-

wierzchni 0,26 ha. Z tytu³u zatrudnienia osi¹gnê³a dochód w wysokoœci 60.375,76 z³. Posiada samochód
osobowy Volkswagen Golf IV z
1999 roku (ma³¿eñska wspólnoœæ
maj¹tkowa).
Zobowi¹zania pieniê¿ne: Bank
PEKAO S.A. - do sp³aty 3.232,32 z³;
Bank PEKAO S.A. - z karty MasterCard z limitem ³¹cznym 1.000 z³;
AIG Bank Polska S.A – do sp³aty
460,50 z³; BS Po³czyn-Zdrój – do
sp³aty 10.802 z³; BS Po³czyn-Zdrój
– linia kredytowa w ROR 3.000 z³;
EURO Bank S.A. - do sp³aty
22.746,83 z³; SKOK Zachodniopomorska Szczecin – do sp³aty
15.996,81 z³; SKOK im. Franciszka
Stefczyka Gdynia – do sp³aty
26.482,03 z³; SKOK im. Franciszka
Stefczyka Gdynia – karta VISA z
limitem 3.000 z³ (cele – wydatki
bie¿¹ce i remontowe, zobowi¹zania
objête ma³¿eñsk¹ wspólnoœci¹ maj¹tkow¹).
Hanna Teresa Bzdek - dyrektor
Przedszkola Nr 2 w Po³czynieZdroju, zgromadzi³a 2.802,99 z³
oszczêdnoœci w poprzednim roku.
Wynajmuje mieszkanie o powierzchni 50,73 mkw. Posiada nieruchomoœci rolne niezabudowane o
powierzchni 11,7581 ha i wartoœci
95.000 z³ (wspólnoœæ ma³¿eñska).
Osi¹gnê³a dochód z tytu³u zatrudnienia w wysokoœci 63.518,91 z³
brutto; dochód mê¿a z tytu³u prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej –
180.579,09 z³. Posiada samochód
Fiat Panda, 2009 rok produkcji
(wspólnoœæ ma³¿eñska). VW Golf –
2000 rok produkcji, VW Jetta –
2008 rok produkcji, ci¹gniki siod³owe: Iveco Eurotech – 1999 rok produkcji (po leasingu), Iveco Eurostar
– 2001 rok produkcji, DAF 85CF –
2003 rok produkcji (leasing), MAN
18430 – 2004 rok produkcji, MAN
18430 – 2004 rok, MAN 18440 –
2007 rok produkcji (leasing), MAN
18440 – 2008 rok produkcji (leasing), MAN 18413 – 2001 rok produkcji (kredyt w rachunku). Naczepy: Bodex – 2003 rok produkcji,
Gras – 2004 rok produkcji (leasing),
Gras – 2005 rok produkcji, Stas –
2001 rok produkcji. Janmil – 2004
rok produkcji, Janmil – 2005 rok
produkcji, Intercars – 2007 rok produkcji (leasing), Kogel – 2007 rok
produkcji (leasing), Wielton – 2006
rok produkcji (wspólnoœæ ma³¿eñska, zarejestrowane na dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ mê¿a). Zobowi¹zania

pieniê¿ne: wynikaj¹ z tytu³u prowadzonej dzia³alnoœci mê¿a – porêczenie, stan na 31.12.2010 rok: kredyt
w rachunku gospodarczym BZ
WBK – 150.000 z³; kredyt gospodarczy – 35.000 z³ – MAN 18413.
Leasing BZ WBK Poznañ, naczepa
Kogel – 38.000 z³; naczepa Gras –
30.000 z³, ci¹gnik siod³owy MAN
18440 -130.000 z³; naczepa Intercars – 56.000 z³; ci¹gnik siod³owy
MAN 18440 – 150.000 z³; Leasing
Raiffeisen Warszawa, ci¹gnik siod³owy DAF 85 CF – 16.000 z³.
Marek Franciszek £ukomski dyrektor MGOPS w Po³czynieZdroju, zgromadzi³ 10.000 z³
oszczêdnoœci w poprzednim roku.
Posiada papiery wartoœciowe:
31537 akcji zwyk³ych imiennych
serii A i B, o wartoœci nominalnej 1
z³. Posiada dom o powierzchni 150
mkw. i wartoœci 500.000 z³ (1/2
domu we wspó³w³asnoœci). Posiada
tak¿e dzia³kê gruntu o powierzchni
1804 mkw. i wartoœci 180.000 z³. Z
tytu³u zatrudnienia osi¹gn¹³ dochód
brutto w wysokoœci 94.160 z³, netto
– 67.211 z³. Zobowi¹zania pieniê¿ne: kredyt hipoteczny w PKO BP na
budowê domu, zad³u¿enie z koñcem
poprzedniego roku wynosi³o
268.000 z³; kredyt hipoteczny w
PKO BP na dokoñczenie budowy,zad³u¿enie z koñcem ubieg³ego
roku wynosi³o 22.000 CHF (oba
kredyty zaci¹gniête wspólnie z ma³¿onk¹).
Beata Weilandt - dyrektor
Przedszkola w Redle, nie zgromadzi³a oszczêdnoœci w poprzednim
roku. Posiada mieszkanie o powierzchni 72 mkw. i wartoœci
120.000 z³ (wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska). Wynagrodzenie z tytu³u zatrudnienia w Przedszkolu w Redle
na stanowisku dyrektora wynios³o
73.584,46 z³. Posiada samochód
osobowy Skoda Fabia, 2003 rok
produkcji o wartoœci 10.000 z³
(wspólnota ma³¿eñska). Zobowi¹zania pieniê¿ne: kredyt odnawialny
w PKO BP SA – 12.000 z³.
Magdalena Kosmala – Tokarska - nauczyciel zastêpuj¹cy dyrektora przedszkola, nie zgromadzi³a
oszczêdnoœci w poprzednim roku. Z
tytu³u umowy o pracê zarobi³a w
ubieg³ym roku 26.046,12 z³. Zobowi¹zania pieniê¿ne: kredyt studencki Bank PKO BP – 18.53280 z³
(kwota pozosta³a do sp³aty).
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Oœwiadczenia maj¹tkowe

Kierownictwo
Urzêdu Miejskiego
w Po³czynie-Zdroju
Barbara Nowak – burmistrz
Gminy Po³czyn-Zdrój, zgromadzi³a oszczêdnoœci: PKO BP –
44.165,37 z³; jednostki uczestnictwa Allianz ¯ycie Polska SA –
18.558 z³; Kasa zapomogowa po¿yczkowa – 3.100 z³ oraz 103,04
euro. Posiada dom o powierzchni
137,65 mkw. i wartoœci 160.000 z³
(wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska). Posiada te¿ mieszkanie o powierzchni 33,20 mkw. i wartoœci 90.000 z³
(wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska). Posiada tak¿e inne nieruchomoœci:
dzia³ka o powierzchni 229 mkw. z
budynkiem mieszkalnym o wartoœci 120.000 z³; dzia³kê o powierzchni 0,4276 ha o wartoœci
3.000 z³. Osi¹gnê³a dochód z tytu³u zatrudnienia w wysokoœci
168.899,58 z³. Posiada samochód
osobowy Skoda Roomster, 2008
rok produkcji, wartoœæ – 63.900 z³
(wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska).
Miros³aw Pierz – zastêpca
burmistrza w Po³czynie-Zdroju,
zgromadzi³ 2.584,32 z³ oszczêdnoœci (PKO BP, wspó³w³asnoœæ
ma³¿eñska). Posiada dom o powierzchni 139,53 mkw. i wartoœci
280.000 z³ (wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska). Ma tak¿e mieszkanie o
powierzchni 44,45 mkw. i wartoœci
90.000 z³ (wspó³w³asnoœæ z ojcem). Posiada tak¿e inne nieruchomoœci: dzia³kê o powierzchni 1243
mkw. oraz 294 mkw. w u¿ytkowaniu wieczystym zabudowane w/w
budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni 67,20 mkw. o wartoœæ 30.000 z³ (wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska). Posiada akcje w spó³kach
handlowych: 18.520 – akcje Wikana; 570 – akcje MostalExport; 258
– akcje Drozapol. Z tego tytu³u
osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci
1.912,48 z³. Osi¹gn¹³ z tytu³u zatrudnienia dochód brutto w wysokoœci 58.161,23 z³; 8.760 z³ brutto
z tytu³u umowy zlecenia z ZDZ w
S³upsku. Posiada samochód osobowy Toyota Corolla Verso z 2005
roku o wartoœci 30.000 z³.
Danuta Raniowska – sekretarz Gminy w Po³czynie-Zdroju,
zgromadzi³ oszczêdnoœci w wyso-

koœci: 3.070 z³ – KZP; 1.043,93 z³
– Skok Stefczyka; wartoœæ polisy
II filar w AXA – 50.501 z³. Wynajmuje mieszkanie o powierzchni
49,49 mkw. Posiada inne nieruchomoœci: grunty rolne o powierzchni 0,30 ha o wartoœci
4.000 z³ (wspó³w³aœciciel). Osi¹gnê³a dochód z tytu³u zatrudnienia
w wysokoœci 90.291,77 z³; Spo³eczny Kurator S¹dowy – SR w
Bia³ogardzie – 1.786 z³. Zobowi¹zania pieniê¿ne: kredyt w Eurobanku, do sp³aty 11.470,91 z³, kredyt na remont mieszkania; kredyt
w Alior Bank s¹, do sp³aty
10.473,96 z³, kredyt i modernizacja mieszkania; linia kredytowa
do 12.000 z³ w PKO s¹ na wydatki
bie¿¹ce.
Ma³gorzata Bilska – skarbnik
Gminy w Po³czynie-Zdroju, nie
zgromadzi³a oszczêdnoœci w poprzednim roku. Posiada mieszkanie o powierzchni 65 mkw. i wartoœci 56.000 z³ (wspó³w³asnoœæ
ma³¿eñska). Posiada tak¿e drugie
mieszkanie o powierzchni 53
mkw. i wartoœci 75.000 z³ (wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska). Ma tak¿e na
wspó³w³asnoœæ gara¿ o powierzchni 17,66 mkw. i wartoœci
4.880 z³. Z tytu³u umowy o pracê
osi¹gnê³a dochód brutto w wysokoœci 110.406,96 z³ i netto –
108.738,24 z³. Posiada samochód
osobowy Fiat Panda, 2005 rok
produkcji 9wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska), samochód osobowy
Honda City, 2007 rok produkcji
(wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska); samochód osobowy VW Passat,
1998 rok produkcji (wspó³w³asnoœæ z synem). Zobowi¹zania
pieniê¿ne: kredyt hipoteczny w
PKO BP s¹ na zakup mieszkania,
okres kredytowania 2001-2016,
zad³u¿enie z koñcem ubieg³ego
roku wynosi³o 4.937,60 euro; kredyt na zakup samochodu w Raiffeisen Bank,, okres kredytowania
2007-2012, zad³u¿enie z koñcem
poprzedniego roku wynosi³o
14.292,86 z³; kredyt AURUM w
PKO BP s¹, okres kredytowania
2011-2013, zad³u¿enie zna koniec
poprzedniego roku wynosi³o
25.000 z³
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Dotacje Powiatu
dla organizacji spo³ecznych
na zadania publiczne
(POWIAT ŒWIDWIÑSKI) Zarz¹d Powiat w Œwidwinie przeprowadzi³ w tym roku dwa postêpowania konkursowe na realizacjê zadañ
publicznych przez organizacje spo³eczne. Pierwsz¹ edycjê konkursu
rozstrzygniêto w marcu, drug¹ w
czerwcu. Poni¿ej przedstawiamy
wyniki obu edycji.
Zadania konkursowe
Zadanie nr 1 - Z zakresu pomocy
spo³ecznej - pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji ¿yciowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i
osób, w tym: Profilaktyka i przeciwdzia³anie zjawisku przemocy w rodzinie na terenie powiatu œwidwiñskiego; Pomoc ofiarom przemocy w
rodzinie z terenu powiatu œwidwiñskiego poprzez zapewnienie doraŸnej opieki materialnej oraz wsparcia
terapeutycznego.
W pierwszym tegorocznym konkursie dotacjê otrzyma³o Towarzystwo Przyjació³ Dzieci Oddzia³ Powiatowy w Po³czynie-Zdroju 15.000 z³, na realizacjê Zadania 1 - Z
zakresu pomocy spo³ecznej: - pomoc
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
¿yciowej oraz wyrównywania szans
tych rodzin i osób - realizacja zadañ
polegaj¹cych na rozwi¹zywaniu problemów spo³ecznych dotycz¹cych
przemocy w rodzinie.
W drugiej edycji tego konkursu
na jego realizacjê przewidziano kwotê 5.500 z³. Przyznano po³owê tej
kwoty - 2500 z³ dla Stowarzyszenia
„Teen Challenge” Chrzeœcijañska
Misja Spo³eczna, na realizacjê zadania z zakresu pomocy spo³ecznej pomoc rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji ¿yciowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
W roku ubieg³ym wydano na te
zadania 21.800 z³. W tym - 17.500 z³.
Zadanie nr 2 - W zakresie ratownictwa i ochrony ludnoœci - Realizacja przedsiêwziêæ maj¹cych na celu
ochronê ¿ycia, zdrowia, mienia lub
œrodowiska przed po¿arem, klêsk¹
¿ywio³ow¹ lub innym miejscowym
zagro¿eniem poprzez zapobieganie
powstawaniu i rozprzestrzenianiu siê
po¿aru, klêski ¿ywio³owej lub innego
miejscowego zagro¿enia, zapewnienie si³ i œrodków do zwalczania po¿aru, klêski ¿ywio³owej lub innego
miejscowego zagro¿enia, prowadzenie dzia³añ ratowniczych przez
Ochotnicze Stra¿e Po¿arne.
W roku ubieg³ym nie udzielono
dotacji na takie zadanie. W tym roku
przewidziano na nie kwotê 8.000 z³ i
otrzyma³a j¹ w drugiej edycji Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Rokosowie
(gm. S³awoborze) - na realizacjê za-

dania w zakresie ratownictwa i
ochrony ludnoœci.
Zadanie nr 3 - Z zakresu dzia³añ
na rzecz ochrony i promocji zdrowia
- Organizacja imprez o charakterze
edukacyjno-integracyjnych dla osób
chorych na cukrzycê i ich rodzin. W
2010 r. na to zadanie wydano 4.660 z³.
W tym roku w pierwszej edycji
konkursu przyznano dotacjê dwóm
stowarzyszeniom. Otrzymali je: Œwidwiñskie Stowarzyszenie „Amazonka” w Œwidwinie - 3.866,80 z³, na
realizacjê zadania z zakresu dzia³añ
na rzecz ochrony i promocji zdrowia:
- organizacja imprez o charakterze
edukacyjnym i/lub integracyjnym
oraz Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Producentów ¯ywnoœci Metodami Ekologicznymi „Ekoland” w
Œwidwinie - 1.860 z³, na realizacjê
zadania z zakresu dzia³añ na rzecz
ochrony i promocji zdrowia: - organizacja imprez o charakterze edukacyjnym i/lub integracyjnym.
W drugiej edycji na realizacjê
tego zadania przewidziano kwotê
3.500 z³. Otrzyma³o j¹ Polskie Stowarzyszenie Diabetyków na realizacjê zadania z zakresu dzia³añ na
rzecz ochrony i promocji zdrowia.
Zadanie nr 4 - W zakresie nauki,
szkolnictwa wy¿szego, edukacji,
oœwiaty i wychowania: organizacja i
koordynacja przedsiêwziêæ pozaszkolnych dla dzieci i m³odzie¿y. W
roku 2010 wydano na to zadanie
4.000 z³. W tym - 9.860 z³.
W pierwszej edycji tegorocznego
konkursu dotacje otrzymali: Œwidwiñskie Stowarzyszenie Lotnictwa
Rekreacyjnego w Œwidwinie - 4.100
z³ oraz Stowarzyszenie Spo³ecznoKulturalne „Carpe diem” w Œwidwinie - 1.000 z³.
Na realizacjê tego zadania w drugiej edycji przewidziano kwotê 2.000
z³, a wydano 4.760 z³. Dotacje otrzymali: Stowarzyszenie Inicjatyw
Spo³ecznych w Œwidwinie - 2 000 z³,
Stowarzyszenie Spo³eczno-Kulturalne „Carpe diem” w Œwidwinie - 760
z³ oraz Stowarzyszenie na rzecz Inicjatyw Spo³ecznych „Kariatyda” ze
S³awoborza - 2 000 z³.
Zdania nr 5 - W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i
sportu: - organizacja zawodów sportowych dla dzieci i m³odzie¿y ze
szkó³ podstawowych, gimnazjów i
szkó³ ponadgimnazjalnych objêtych
Powiatowym Kalendarzem Imprez
Sportowych na rok 2011. To zadanie
realizuje Miejski Szkolny Zwi¹zek
Sportowy w Œwidwinie, który otrzyma³ na to 5.200 z³.
(r)
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Zatrudnienie
w urzêdach
STAROSTWO
Na dzieñ 31 grudnia 2010 r. w Starostwie zatrudnione s¹ 72 osoby, na
70 i 1/4 etatów. Na czas nieokreœlony zatrudnionych jest 62 pracowników a 10 na umowê o pracê na czas
okreœlony.
Starostwo zatrudnia w poszczególnych wydzia³ach i referatach:
Kierownictwo 4 osoby;
Wydzia³y:
Finansowy 7 osób;
Organizacyjny 12 osób;
Ochrony Œrodowiska, Leœnictwa,
Rolnictwa i Ochrony Gruntów Rolnych 4 osoby;
Architektury, Budownictwa i Infrastruktury Technicznej 6 osób;
Geodezji i Gospodarki Nieruchomoœciami 14 osób;
Komunikacji i Drogownictwa 10
osób;
Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej 3 osoby;
Zarz¹dzania Kryzysowego 2 osoby;
Promocji, Rozwoju Powiatu i Integracji Europejskiej 6 osób;
Biuro Rady Powiatu 2 osoby;
Referat Zdrowia i Spraw Spo³ecznych 0;
Kontrole zewnêtrzne i wewnêtrzne
1 osoba;
Powiatowy Zespó³ ds. Orzekania o
Niepe³nosprawnoœci 1 osoba.
Œrednia p³aca w ci¹gu roku - wynosi³a na 1 zatrudnionego (brutto)
3.102,44 z³.
URZ¥D MIASTA W ŒWIDWINIE

Zatrudnienie w Urzêdzie Miasta
Œwidwin w maju 2010 w przeliczeniu na pe³ne etaty wynosi 66 - w tym:
Administracja - 62,
Stra¿ Miejska - 2,
Profilaktyka Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych - 1,
Sprz¹tacz na Hali Targowej - 1.

PSSE informuje

Dy¿ury
grzyboznawcy
Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Œwidwinie informuje, ¿e od dnia 16 sierpnia do 30 paŸdziernika br. w Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w
Œwidwinie, przy ul. Drawskiej 38,
we wtorki i pi¹tki w godzinach od
8.00 do 10.00, pe³ni dy¿ur grzyboznawca.
Udziela on porad dla indywidualnych zbieraczy grzybów, przeznaczonych na w³asny u¿ytek.

INFORMACJE - OG£OSZENIE
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Co dalej z MZAP-em w Œwidwinie?
(ŒWIDWIN) Trwaj¹ rozwa¿ania o tym, czy dalej utrzymywaæ w
dotychczasowym kszta³cie Miejski
Zespó³ Administracyjny Przedszkoli w Œwidwinie, czy te¿ zreorganizowaæ go.
MZAP zajmuje siê obs³ug¹ administracyjno-finansow¹ miejskich
przedszkoli. Od lat padaj¹ pytania,
czy taki twór jest potrzebny, gdy¿
takie ju¿ nie funkcjonuj¹ w innych
gminach, w których szko³y i przed-

szkola prowadz¹ swoje sprawy samodzielnie w pe³nym zakresie.
W¹tpliwoœci ponownie pojawi³y
siê po tym, jak wniosek o przejœcie na
emeryturê z³o¿y³a kierownik tej jednostki Jadwiga Kopeæ. Burmistrz
rozpisa³ konkurs na to stanowisko, ale
nie wp³ynê³a ¿adna oferta. Wyników
ponownie rozpisanego konkursu
jeszcze nie znamy.
Na ostatniej sesji radny Marian
Ostapowicz zapyta³, czy w zwi¹zku
z odejœciem kierownik MZAP na

emeryturê zasadne jest dalsze utrzymywanie tej jednostki i szukanie nowego kierownika, gdy¿ wiêkszoœæ
prac w przedszkolach i tak robi¹ ich
dyrektorzy. Likwidacja tej jednostki
przynios³aby oszczêdnoœci w bud¿ecie.
Odpowiadaj¹c radnemu burmistrz Jan Owsiak stwierdzi³, ¿e
by³y rozwa¿ane ró¿ne mo¿liwoœci,
ale jest ju¿ rozpisany konkurs na kierownika MZAP, gdy¿ na chwilê jest
on „tañszy”.
(r)
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
MIESZKANIA

US£UGI

Powiat gryficki

Powiat ³obeski

Mieszkanie do wynajêcia. Tel. 696074-117.
3 pok. + kuchnia, ³azienka (po remoncie), gara¿ murowany, pom.
gosp., piwnica, ogrzewanie gazowe, mieszkanie ocieplone, bezczynszowe. Cena do uzgodnienia;
tel. 515 269 692.

Powiat drawski
Œwierczyna - mieszkanie3 pokojowe 58 mkw. po remoncie, do zamieszkania. Gara¿, piwnica, ogród
wypoczynkowy, standard podwy¿szony. Komunikacja - 1,4 godz. do
Szczecina, 30 minut do Drawska
Pom. Tel. 607-530-288. Cena 159
tys. z³.

Powiat ³obeski
Sprzedam kawalerkê po generalnym remoncie w centrum £obza.
Tel. 883-950-105.
Sprzedam kawalekê w Resku, 28
mkw. okna PCV ogrzewanie gazowe + pom. gosp. 7,5 mkw. Cena 60
tys. Tel. 608 727 083.

ROLNICTWO

Wykoñczenia wnêtrz, p³ytki, panele, regipsy, malowanie, szpachlowanie, stolarka itp. Tel. 792 289 761,
661 545 391
Wideofilmowanie. Tel. 605 732 267.

Powiat gryficki
Wyburzenia, rozbiórki. Tel. 724510-626.
Przeprowadzki, noszenie, wywóz
starych mebli i innych staroci. Tel.
668-343-638

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

Region

INNE
Powiat ³obeski
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.
Przedsiêbiorco!
P³aæ ni¿szy ZUS
Tel. 501 894 828
Do sprzedania dobrze prosperuj¹ca hurtownia lodów i ¿ywnoœci mro¿onej wraz z sieci¹ zaopatrzenia i
zbytu. £obez ul. Waryñskiego 19A.
Tel. 604 214 766.
£obez - oddam za darmo szlakê.
Tel. 609 478 327.
Z powodu wyjazdu sprzedam BARDZO TANIO ró¿ne meble pokojowe
i sprzêt AGD. Tel. 602 446 694.

NIERUCHOMOŒCI
Powiat ³obeski
£obez wynajmê domek ul. Przechodnia. Tel. 792 140 557
£obez. Dzia³ka inwestycyjna 4,5
ha. Miejscowy plan zagospodar.
przestrzennego. Tel. 600 265 547
£obez dzia³ki rzemieœlnicze, powierzchnia od 2000 mkw Tel. 91 397
39 40, 600 265 547
Tucze nad j. Woœwin dz.budowl. 2700
mkw. - 59 000 z³. Tel. 600 265 547

Powiat gryficki
Sprzedam dom okolice Gryfic 150
mkw., dzia³ka 0,5 ha, pomieszczenia gosp.250 mkw. Cena do negocjacji. Tel. 508-070-331.

Ponton dwuosobowy pod³oga
utwardzona sk³adana, wios³a, mocowanie na silnik, dwie komory, dwa
siedzenia, pokrowiec, stan bardzo
dobry - sprzedam. Tel. 663 378 855

Do wynajêcia lokal u¿ytkowy po³o¿ony w Gryficach przy ul. Sportowej
5 A - na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ zak³ad fryzjerski, gabinet kosmetyczny itp. Tel. 514-786-715 po
godz. 16.00.

KDF-podatki.pl
Zwrot podatków zagranicznych równie¿ korespondencyjnie. Odzyskujemy Jaaropgave. Z³otów ul.
Norwida 6. Tel. 67 265 12 70, tel.
Kom. 502 846 635

PRACA

MOTORYZACJA

Region

Powiat ³obeski

INNE

Zatrudniê tynkarzy.
Tel. 605 069 239

Region
GARA¯E, WIATY BLASZANE,
DOWÓZ GRATIS, MONTA¯.
TEL. 598 334 536, 605 286 058,
661 953 331. PRODUCENT
GO-STAL PRZECHLEWO. U
nas najtaniej.
T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.

DRUKARNIA
Oferujemy druk:
ulotek, plakatów, wizytówek, samokopii

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

Sprzedam skuter TGB. Tel. 505 857
612.
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Kompletna obs³uga

firm w zakresie
BHP oraz Kadr:
szkolenie BHP
i p.po¿.,
ocena ryzyka zawodowego,
wypadki przy pracy, dozór
BHP, prowadzenie pe³nej
dokumentacji kadrowej i BHP.
Tel. 508-070-331, 607-424-426

Biuro og³oszeñ
Wieœci Œwidwiñskich
512 138 349

REKLAMA

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
34 z³
8 mm
36,50 z³
10 mm
45,70 z³
12 mm
52,60 z³
15 mm
63,40 z³
18 mm
76,70 z³
22 mm
93,30 z³
25 mm
105,50 z³
Podbitka
31.30 z³/mkw
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Otwarcie sali gimnastycznej - 1 wrzeœnia
Budowa sali gimnastycznej
przy Szkole Podstawowej nr 1 zakoñczy³a siê zgodnie z planem.
Inauguracja nowego roku szkolnego w "jedynce" bêdzie po³¹czona z jej otwarciem.
Jest to jeden z najd³u¿ej oczekiwanych obiektów w Œwidwinie. O
koniecznoœci jego wybudowania
mówi³o siê ju¿ od lat, ale wci¹¿ by³y
inne potrzeby. Jednoczeœnie jest to
najwiêksza pod wzglêdem finansowym inwestycja miasta w ci¹gu
ostatnich lat. Budowa by³a roz³o¿ona na dwa lata bud¿etowe (2010 i
2011) i kosztowa³a 5.235.101 z³otych, pozosta³e koszty to wykonanie
dokumentacji (66.490 z³) oraz nadzór budowlany (59.621 z³). Miasto
uzyska³o 1,5 miliona z³ dotacji z
Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Nowa sala przede wszystkim
ucieszy uczniów i nauczycieli Szko-

³y Podstawowej nr 1 - jedynej placówki, która do tej pory nie mia³a
dobrych warunków do nauczania
wychowania fizycznego. Jednoczeœnie jednak bêdzie pe³ni³a rolê sali
miejskiej, poniewa¿ umo¿liwia
przeprowadzenie imprez sportowych.
Chocia¿ w trakcie inwestycji
wyst¹pi³y dodatkowe, nieprzewidziane wczeœniej prace, to wykonawca, œwidwiñska firma „In-Tech”
wywi¹za³ siê z zadania terminowo.
Do 30 czerwca wszystkie prace zosta³y zakoñczone. W czasie wakacji
Urz¹d Miasta za³atwia³ formalnoœci
w celu uzyskania pozwolenia na
u¿ytkowanie od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Tak, jak planowano - otwarcie
sali bêdzie po³¹czone z inauguracj¹
nowego roku szkolnego. Uroczystoœæ rozpocznie siê 1 wrzeœnia
2011 roku o godzinie 10.30. UM

Szczêœliwy statek z pechowym rodowodem
Tylko raz zdarzy³o siê,
¿e po morzach p³ywa³
statek, nosz¹cy nazwê
„Po³czyn Zdrój”.
By³ to drobnicowiec,
przedostatnia jednostka
ze zbudowanej
w Rumunii serii,
zwanej przez
marynarzy „Zdroje”.
Wprawdzie „Po³czyn Zdrój” nie
zapisa³ siê Ÿle w dziejach polskiej
floty handlowej, ale ca³a „rodzina”
nie budzi³a w ludziach morza entuzjazmu. Statki te mia³y bowiem pecha - praktycznie towarzysz¹cego
im od z³o¿enia zamówienia w stoczni Santierul Naval w Turnu Severin.
Kontrakt z Rumunami zawar³a
Polska ¯egluga Morska ze Szczecina. Mia³ to byæ udany biznes: projekt techniczny opracowali polscy
in¿ynierowie, silniki dostarcza³a
Huta Zgoda ze Œwiêtoch³owic, produkuj¹ca je na licencji szwajcarskiego Sulzera. Niestety, szybko
wysz³o na jaw, ¿e zadanie przeros³o
kontrahentów: doœæ podaæ, ¿e z budow¹ trzech jednostek („Œwinoujœcia”, „Ciechocinka” i „Po³czyna
Zdroju”) wykonawcy uporali siê
z… trzyletnim poœlizgiem.
Zniechêcony P¯M odst¹pi³ od
umowy i scedowa³ statki na gdyñskiego armatora, Polskie Linie Oceaniczne. Ten, niepomny jakby na

niesolidnoœæ stoczniowców znad
Morza Czarnego, nie tylko przej¹³
kontrakt, ale poszerzy³ go do tuzina
jednostek. Wszystkie przeznaczone
by³y do obs³ugi linii zachodnioeuropejskich.
Ju¿ w trakcie budowy inspektorzy nadzoru kwestionowali i jakoœæ
u¿ywanej do budowy stali (zawiera³a za du¿o wêgla, a za ma³o manganu, wskutek czego by³a podatna na
pêkanie; na dodatek by³a pe³na pêcherzy i zwalcowañ), i wykonawstwa (jako ¿e stocznia nie dysponowa³a halami, które zaczêto budowaæ
dopiero w trakcie realizacji polskiego zamówienia, mokre blachy spawano mokrymi elektrodami); a jakby tego by³o ma³o, Rumunii dokonali samowolnych zmian w projekcie
- po zast¹pieniu przewidzianej w
planach nadbudówek stali lekkim
aluminium diametralnie zmieni³a
siê statecznoœæ kad³ubów. W morskiej praktyce wysz³o na jaw, ¿e
¿egluga przy wietrze przekraczaj¹cym 6 stopni Beauforta jest niebezpieczna…
Prawdopodobnie na skutek tych
wszystkich mankamentów a¿ dwa
„Zdroje” zatonê³y: w styczniu 1983
na dno ko³o Ibizy posz³a „Kudowa
Zdrój” (powoduj¹c œmieræ 20 marynarzy), a w lutym 1985 na Morzu
Pó³nocnym zatonê³o „Busko Zdrój”
(24 ofiary). W obu przypadkach
powodem tragedii by³o przesuniêcie ³adunku.
Po tych doœwiadczeniach gdyñski armator zdecydowa³ o pozbyciu

siê feralnej serii - pozostawiono tylko trzy, przebudowane na kontenerowce („Po³czyn Zdrój”, „Na³êczów” i „Ciechocinek”). Pozosta³e,
a wiêc „Œwinoujœcie”, „Duszniki
Zdrój”, „Cieplice Zdrój”, „Iwonicz
Zdrój”, „Karpacz”, „Œwieradów
Zdrój” i „Rabkê Zdrój” - wystawiono na sprzeda¿.
„Po³czyn Zdrój”, zwodowany w
1970 r., uratowa³a wiêc przebudowa, dokonana w 1984 r. w szczeciñskiej stoczni remontowej „Parnica”.
Polega³a na przeróbce wnêtrza kad³uba - z trzech ³adowni, w tym jednej wyposa¿onej w system ch³odzenia, zrobiono dwie, wzmocniono te¿
pok³ad, aby da³o siê przewoziæ na
nim kontenery; w sumie móg³ przewoziæ 70 „pude³” na raz - ca³a reszta
zosta³a bez zmian.
Statek mia³ 85,9 m d³ugoœci,
12,4 szerokoœci, 5,4 zanurzenia.
Przed przebudow¹ mieœci³ 1432
tony ³adunków. Zasilany mazutem

silnik diesla o mocy 2250 KM nadawa³ mu prêdkoœæ 14,3 wêz³a. Za³ogê tworzy³o 26 osób - w kabinach
przewidziano ponadto miejsca dla
szeœciu pasa¿erów. Jego zasiêg wynosi³ 3000 mil morskich. Pod polsk¹
bander¹ p³ywa³ w zwyczajowych
barwach PLO: szare burty, bia³a
nadbudówka, kremowy komin z bia³o-czerwonym sygnetem armatora.
S³u¿bê pod polsk¹ bander¹ „Po³czyn Zdrój” zakoñczy³ w 1992 r.
Choæ by³ w wieku - delikatnie to
ujmuj¹c - s³usznym, nie trafi³ do
stoczni z³omowej, lecz zosta³ przeznaczony na sprzeda¿. Agenci armatora znaleŸli dlañ nabywcê: pod
nazw¹ „Hamadeh” p³ywa³ pod bander¹ syryjsk¹, po czym zosta³ przemianowany - w 1995 r. - na „Phoenicia”. Niestety, co dalej dzia³o siê z
nim - trudno ustaliæ…
(wald)
Fot. archiwum Polskich Linii
Oceanicznych.
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Powiat w minionym roku wyremontowa³ tylko trzy drogi

S³abe perspektywy na poprawê dróg w powiecie
(POWIAT ŒWIDWIÑSKI) W
2010 roku Powiat Œwidwiñski
wyda³ na inwestycje trochê ponad
5,3 mln z³otych. To zaledwie 10,29
procent dochodów bud¿etowych.
Z tego na poprawê dróg powiatowych wydano 1,1 mln z³. To niewiele, zwa¿ywszy na wysokie tempo dewastacji naszych dróg. 10
procent bud¿etu na inwestycje, to
zbyt ma³o, by nad¹¿yæ z modernizacj¹ maj¹tku i infrastruktury za
tempem jego zu¿ycia. Tym bardziej, ¿e wzros³o zad³u¿enie Powiatu, co zahamuje kolejne inwestycje. Przyjrzyjmy siê, jak Powiat inwestowa³ w roku ubieg³ym
i jak wykona³ bud¿et.
1) W Powiatowym Zarz¹dzie
Dróg w Œwidwinie na inwestycje
wydatkowano kwotê 1.142.009 z³.
W ramach wydatków inwestycyjnych w wysokoœci 993.282 z³
(œrodki w³asne powiatu - 715.044 z³,
œrodki pozyskane z innych Ÿróde³ 20.000 z³, dotacja z bud¿etu pañstwa „Schetynówka” - 406.965 z³,
dotacje otrzymane od innych samorz¹dów - 50.000 z³) dokonano remontów i powierzchniowych utrwaleñ nawierzchni na drogach:
£êgi - ¯o³êdno na d³ugoœci
3,232 km za kwotê 79.733 z³,
Osowo - Stary Przybys³aw na pow.
46.198 mkw. za kwotê 813.930 z³,
R¹bino - Bierzwnica na odcinku
R¹bino - S³awa na kwotê 99.618 z³.
Na zakupy inwestycyjne przeznaczono kwotê 148.727 z³ finansuj¹c zakupy:
- skrzyni ³adunkowej do samochodu ciê¿arowego - 16.470 z³, koparko-³adowarka - 32.500 z³, ci¹gnik rolniczy (Bia³orus MTZ82) - 25.000 z³, - frezarka do pni
RAYCO - 26.840 z³, - p³ug do odœnie¿ania - 7.500 z³, - walec drogowy wibracyjny WHK 50100 - 6.880
z³, - kocio³ CO Orlingo 220 80KW
- 15.036 z³, - samochód osobowy
(u¿ywany) - 18.500 z³.
2) Udzielono pomocy Gminie
Miejskiej Œwidwin w wysokoœci
50.000 z³, na dofinansowanie „Przebudowy ulicy £¹kowej w Œwidwinie”.
3) 28.213 z³ na wymianê okien w
budynku przy ul. Drawskiej w Œwidwinie - siedziba Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
4) W Nadzorze Budowlanym
kwotê 9.850 z³ (dotacja z bud¿etu
Pañstwa na zadnia z zakresu admi-

nistracji rz¹dowej) przeznaczono
na zakup kserokopiarki.
5) Na rozbudowê i remont budynku Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Œwidwinie - II etap, w
2010 roku wydatkowano 3.184.498
z³ oraz na zakup wyposa¿enia do
szko³y kwotê 385.033 z³. £¹czna
kwota 3.569.532 z³, (w tym œrodki
pozyskane z UE 1.264.596 z³).
6) W Komendzie Powiatowej
Pañstwowej Stra¿ Po¿arnej w Œwidwinie, w ramach otrzymanej dotacji z Gminy Miejskiej Œwidwin
kwocie 150.000 z³, oraz œrodkom
Powiatu w kwocie 180.000 z³ zakupiono ciê¿ki samochód ratowniczo
gaœniczy na podwoziu SCANIA
P400 za 330.000 z³ (ca³kowita wartoœæ samochodu 889.170 z³).
7) W Zespole Szkó³ Rolniczych
w Œwidwinie na wydatki maj¹tkowe
przeznaczono 107.270 z³. Na zakupy inwestycyjne - 5.000 z³ (kserokopiarka). Na inwestycje - 102.270 z³;
dokonano zakupu i monta¿u szlabanu wjazdowego - 6.094 z³, rozbudowa kot³owni - 4.940 z³, i termomodernizacji dachów budynku 41.429 z³ oraz budowa drugiej szatni na boisku „Orlik” - 49.807 z³.
8) Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Œwidwinie - 4.140 z³ na
zakup serwera.
9) W Domu Wczasów Dzieciêcych w Po³czynie Zdroju na wydatki
maj¹tkowe przeznaczono kwotê
141.807 z³ (w tym za 38.202 z³ zakupiono zmywarkê do naczyñ i
sprzêt do zabiegów fizykoterapeutycznych). W ramach wydatków inwestycyjnych w wysokoœci 103.605
z³, sfinansowano koszty systemu
oddymiania klatki schodowej 75.105 oraz zakup i monta¿ zasobnika wody u¿ytkowej - 28.500 z³.
Zrealizowane w 2010 roku wydatki bud¿etowe w kwocie
52.325.997 z³ przeznaczono na finansowanie:
1) zadañ inwestycyjnych w wysokoœci 5.382.823 z³, co stanowi
10,29 % bud¿etu,
2) zadañ bie¿¹cych w wysokoœci
46.943.174 z³ - 89,71 % œrodków
bud¿etowych.
Wg struktury, wydatki bud¿etowe przeznaczono na:
- wydatki maj¹tkowe - w wysokoœci 5.382.823 z³ - stanowi to
10,29 % bud¿etu,

- wydatki na wynagrodzenie i
pochodne w kwocie 28.019.471 z³ co stanowi 53,55%
- pozosta³e wydatki bie¿¹ce w
kwocie 16.265.637 z³ - stanowi to
31,08%
- udzielone dotacje na zadania
bie¿¹ce w wysokoœci 2.658.064 5,08% wydatków.
W stosunku do uchwa³y bud¿etowej, dochody bud¿etu w ci¹gu
roku zwiêkszy³y siê o kwotê
1.078.413 z³, o 2,07%. Zrealizowane dochody bud¿etowe w kwocie
53.096.423 z³ s¹ ni¿sze ni¿ zak³adano o kwotê 136.752 z³, (zrealizowano je w 99,74%), wy¿sze natomiast
od dochodów zrealizowanych w
2009 roku o 3.728.145 z³, o 7,55%.
Dochody z tytu³u pozyskanych
œrodków z Funduszy Europejskich
wynosz¹ 2.266.216 z³ i s¹ wy¿sze o
148.359 z³ od œrodków pozyskanych w roku 2009 (2.117.856 z³)
Wydatki bud¿etu w stosunku do
uchwalonych, w ci¹gu roku zwiêkszono o kwotê 1.808.076 z³ (o 3,34
%). Zaplanowane wydatki zrealizowano w 93,4%, mniej ni¿ zak³adano
o 3.680.391 z³, tj. w kwocie
52.325.997 z³ i s¹ one wy¿sze od
wydatków poniesionych w roku
2009 o 4,17%, o 2.096.892 z³.
Wynik finansowy
Dochody bud¿etowe: plan -

53.233.176 z³; wykonanie 53.096.423 z³; ró¿nica - 136.752 z³
Wydatki bud¿etowe: plan 56.006.389 z³; wykonanie 52.325.997 z³; ró¿nica - 3.680.391
z³
Deficyt bud¿etowy - 2.773.213
z³.
Zad³u¿enie
W 2010 roku uruchomiono kolejn¹ transzê kredytu (na rozbudowê
budynku Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Œwidwinie) w wysokoœci 2.300.000 z³, oraz zaci¹gniêto
kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1.500.000 z³ na
udzielenie po¿yczki dla ZOZ w likwidacji w Po³czynie-Zdroju. Dokonano sp³aty wczeœniej zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek na ogóln¹
kwotê 1.150.247 z³.
Zad³u¿enie powiatu na koniec
2010 roku, z tytu³u zaci¹gniêtych
kredytów wynosi 9.991.349 z³: - w
BOŒ (inwestycje drogowe) 287.354 z³, - w BOŒ (rozbudowa
szko³y) - 7.700.000 z³, - w NORDEA (termomodernizacja) 503.995 z³, - w BGK - 1.500.000 z³.
Zad³u¿enie powiatu na koniec
2010 roku wynosi 9.991.349 z³ - w
stosunku do uzyskanych dochodów
wskaŸnik zad³u¿enia wynosi
18,82%. W roku 2009 zad³u¿enie
powiatu wynosi³o 7.341.597 z³ przy
wskaŸniku 14,87%.
(r)
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Ten wyj¹tkowy dzieñ w ¿yciu
miasta
Kazimierz Rynkiewicz

K

FELIETON NA
ZAPROSZENIE

ilka lat temu robiê krót
ki wypad na ziemiê
sandomiersk¹. Po odwiedzeniu wielu miejsc i z³apaniu
klimatu historycznego tych starych polskich ziem, a tutaj na prawie ka¿dym rogu ulicy jakaœ tablica przypomina, ¿e dziad, pradziad
i jego dziad walczyli, budowali,
¿yli i umierali, utwierdzam siê w
przekonaniu, ¿e ludzie s¹ silni
w³asn¹ tradycj¹. Maj¹ przyk³ady,
lokalne odniesienia i autorytety, z
których czerpi¹ wiedzê, m¹droœæ,
pracowitoœæ i sposoby na ¿ycie.
Pewnego wieczoru wybieramy
siê na tradycyjne tu jakieœ miejscowe œwiêto. I to wszystko wczeœniej doznane staje pod wielkim
znakiem zapytania. Na estradzie
wystêpuje bowiem Boney M,
„wielka gwiazda wieczoru”. Podstarza³e gwiazdy muzyki popularnej nie gardz¹ wystêpami nawet w
takich miasteczkach. I m³odzi ludzie to kupuj¹. Tañcz¹ poœród namiotów z piwem i kie³baskami.
Chc¹ siê bawiæ tak, jak bawi¹ siê
w wielkich miastach. Chc¹ byæ
tacy sami. Przynajmniej w zaba-

Kpt.¿.w. Waldemar Jaworowski

T

rybuna³ Konstytucyjny
orzek³, ¿e nowe propo
zycje do kodeksu wyborczego s¹ czêœciowo niezgodne
z Konstytucj¹, a czêœciowo zgodne.
Prawo i Sprawiedliwoœæ og³osi³o, ¿e odnios³o zwyciestwo, a
Platforma przypomnia³a, ¿e za
tymi nowymi pomys³ami w Sejmie g³osowa³ tak¿e PiS. Ma wiêc
te¿ coœ na sumieniu.

wie. To najprostszy sposób na
dorównanie czemuœ, o czym zapewne wiedz¹ mgliœcie, ¿e jest
lepsze...
Dla mnie Boney M w takim
miejscu, to jak s³oñ nowoczesnoœci w porcelanie tej lokalnej tradycji. Coœ mi zgrzyta, rzêzi, nie pasuje. No tak, tylko ¿e ja tu jestem
goœciem. Zachcia³o mi siê tej kulturowej g³êbi, tego historycznego
nasycenia, pooddychania dziejami, a tu „Rivers of Babylon” i takie
tam przebrzmia³e przeboiki, jakich pe³no po uruchomieniu radia.
No tak, ja tu oczekujê od nich, ¿e
coœ mi poka¿¹ swojego, ale mo¿e
oni maj¹ tego swojego po dziurki
w nosie i chcieliby czegoœ innego,
œwiatowego, choæby to by³o Boney M. No tak, ale w takim razie,
po co jecha³em pó³ tysi¹ca kilometrów? By zobaczyæ Boney M?
Przecie¿ mog³em w³¹czyæ sobie
telewizor.
Okaza³o siê, ¿e œwiat siê
sp³aszcza, co niektórzy nazywaj¹
globalizacj¹. Wiêkszoœæ, a mo¿e i
wszyscy, deklaruj¹, ¿e s¹ wolni i
przez to oryginalni, ale jednoczeœnie upodabniaj¹ siê jedni do drugich, rezygnuj¹c z w³asnej to¿samoœci i kultury. Po co mi jechaæ do
Pary¿a, Monachium, Madrytu,
Pragi, jak tam i tak dopadnie mnie
Boney M lub coœ podobnego. Ba,

dopaœæ mnie mo¿e w Wêgorzynie,
£obzie, Resku, Œwidwinie, Gryficach lub Drawsku, przy okazji
choæby tak zwanych dni miasta.
Doprawdy nie wiem, co to znaczy
dzieñ miasta, skoro akurat o danym mieœcie w tym dniu najmniej
mo¿na siê dowiedzieæ. Wszêdzie
podobny szablon; jakieœ objazdowe zespoliki z podobnym repertuarem, wystêpuj¹ce obowi¹zkowo
jako gwiazdy, do tego did¿eje i
dyskoteka. Czy turysta chc¹cy
zobaczyæ w tym dniu kulturê danego miasta zobaczy j¹? Po co ktoœ
ma przyje¿d¿aæ, dajmy na to ze
Szczecina, je¿eli ma ogl¹daæ te
same zespo³y, jakie wystêpuj¹ w
Szczecinie, Goleniowie, Stargardzie i przy wielu innych okazjach
w ka¿dym innym miasteczku?
Czym ró¿ni¹ siê dni £obza od dni
Œwidwina, Drawska lub Gryfic?
Praktycznie niczym, drobnymi
elementami i temperatur¹ krz¹tania siê wokó³ œci¹gniêcia jeszcze
wiêkszej, ni¿ rok temu, gwiazdki
muzycznej wieczoru. To skala
sukcesu.
Praktycznie mo¿na by co tydzieñ przenosiæ ten sam program
do innego miasta i chyba nikt by
siê nie zorientowa³; stawiamy kramiki, organizujemy biegi, obowi¹zkowo po rynku ³a¿¹ szczudlarze (prawie wszêdzie), budki z

piwem itp., czyli gastronomia i na
koniec gwiazdy, zespo³y, dyskoteka itd. Co prawda coraz czêœciej
pojawiaj¹ siê w ró¿nych miejscach jacyœ woje, ale te¿ bez jakiegoœ pomys³u na cokolwiek. Na
dzisiaj wystarczy, ¿e s¹.
Zdajê sobie sprawê, ¿e wielu
zapracowanych organizatorów
poczuje siê obra¿onych tym, co
napisa³em, a co odbior¹ jako deprecjonowanie ich ciê¿kiej pracy
organizacyjnej nad tymi wielkimi
przedsiêwziêciami. Ja tylko pytam – po co oni to robi¹, i czy tak
to ma wygl¹daæ. Rozumiem po
czêœci, ¿e jak siê robi z „urzêdu”,
to o takie sprawy siê nie pyta.
Mamy rozweseliæ gawiedŸ i za to
p³ac¹. I to nazywa siê teraz promocj¹. Co siê promuje, nie bardzo
wiem, ale zapewne sami organizatorzy te¿ nie.
Jako zaprawiony w bojach
konsument muzyki rozrywkowej
pojadê na koncert swojej ulubionej gwiazdeczki gdziekolwiek,
choæby i do £obza, Gryfic, Drawska lub Œwidwina, bo mo¿na jechaæ na ka¿d¹ wioskê, je¿eli tam
„zajefajnie” graj¹. Nie, nie chodzi
o tê wioskê, chodzi o ten zespó³, co
tam akurat wystêpuje. Co mnie
tam, ta wioska, czy inna. A czym
one siê ró¿ni¹...
No w³aœnie, czym?

Czy „Mamrota” zast¹pi
„Pe³nomocnik”?
Nikomu nie przysz³o do g³owy,
by spojrzeæ na to w sposób bardziej odkrywczy. Otó¿ mogliœmy
przekonaæ siê, ¿e wk³ad opozycji
w stanowienie prawa jest bardzo
istotny. Jeœli piszê o wk³adzie, to
znaczy o wytê¿onej pracy opozycji, polegaj¹cej na wykazywaniu
b³êdów
rz¹dowego projektu
uchwa³y. Przez cztery lata s³yszymy totaln¹ krytykê rz¹dz¹cej partii pod adresem opozycji, a
zw³aszcza PiS, ¿e tylko utrudnia i
tylko przeszkadza. A gdyby tak nie
przeszkadza³a, to zapewne by³oby
lepiej. No wiêc w tej w³aœnie sprawie, w sprawie nowych warynków wyborczych, PiS nie prze-

szkadza³. Skoro nie przeszkadza³,
to pewnie pomaga³, a skoro pomaga³, to dlaczego Trybuna³ Konstytucyjny zakwestionowa³ tyle wspania³ych, a powiem wrêcz genialnych pomys³ów Rz¹du Tuska? Na
logikê bior¹c, to w tym momencie
wszystkie porykiwania Tuska na
opozycjê, ten zmasowany atak polskich Elit, w tym wielu mediów,
okaza³ siê wielkim blama¿em tych¿e.
I nic tu nie pomog¹ nowatorskie metody na aktywizacjê postaw obywatelskich, takich jak
g³osowanie przez internet, skoro mamy Elitê do bani. Mamy
Elitê, która zapewne nie mierzy

wy¿ej, ni¿ powiatowa æwieræinteligencja.
Zupe³nie nie rozumiem, có¿ to
za sukces z tym g³osowaniem
przez „pe³nomocnika”. Mo¿e siê
okazaæ, ¿e tak jak w ostatnich
wyborach samorz¹dowych by³o
ponad pó³tora miliona g³osów niewa¿nych, to teraz oka¿e siê, ¿e
bêdziemy mieæ dwa miliony g³osów oddanych przez „pe³nomocnika”.
Oka¿e siê po czasie, ¿e w naszych monopolowych pojawi siê
nowy gatunek napoju alkoholowego. W miejsce „Mamrota” zobaczymy „Pe³nomocnika”.
Autor mieszka w Pobierowie.
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