Mimo kryzysu, podnieœli
sobie diety

Radni nie
dali zrobiæ
sobie
krzywdy
GAZETA POWIATOWA Nr 17 (85) Rok 5 5.9.2011 r. Cena 2 z³ (w tym 5% VAT) ISSN 1898-1445

Kandydaci do parlamentu
z powiatu œwidwiñskiego

MIESZKO
MISTRZEM
POLSKI LZS!

Mieszkaniec Brze¿na
zgin¹³ uderzony
przez auto

Z drugiej strony

Str
Str.. 2

Z DRUGIEJ STRONY

Wieœci œwidwiñskie 5.9.2011 r.

Od Unii Wolnoœci do Platformy
Obywatelskiej - opis upadku (cz. 1)
Kazimierz Rynkiewicz

Zazwyczaj nie zabieram g³osu w
sprawach incydentalnych, a raczej
skupiam siê na syntezach trendów,
mód i wydarzeniach powtarzalnych,
próbuj¹c odczytaæ z wielu zdarzeñ
ich znaczenie i kierunek oraz wp³yw,
jaki bêd¹ mieæ na nasze ¿ycie spo³eczne w przysz³oœci. Jednak w przeci¹gu ostatniego krótkiego okresu nagromadzi³o siê tyle zdarzeñ, ¿e same
uk³adaj¹ siê w jak¹œ ca³oœæ, w system.
Ka¿dy system ma swoje wypaczenia,
nawet dobry, ale pojedyncze przypadki niekoniecznie musz¹ podwa¿aæ jego wartoœæ, jako ca³oœci. Dopiero nat³ok takich zdarzeñ w krótkim
czasie ujawnia groŸne cechy systemu. Mówiê tu oczywiœcie o systemie
politycznym III RP, którego stra¿nikiem jest obecnie rz¹dz¹ca koalicja
PO-PSL. Sprawa dotyczy fundamentalnej wartoœci dla demokracji, jak¹
jest wolnoœæ wyra¿ania pogl¹dów.
A w tej materii w krótkim czasie
wydarzy³o siê tak du¿o, ¿e trzeba o
tym pisaæ i alarmowaæ. Wolnoœæ w
Polsce jest zagro¿ona i coraz bardziej
nasila siê tendencja do jej ograniczania.
Podam przyk³ady dwóch systemów politycznych, pomiêdzy którymi jako pañstwo dryfujemy; model
chiñski i amerykañski. Dobrobyt
amerykañski zosta³ zbudowany na
wolnoœci s³owa. Potêga Chin budowana jest wbrew tym wartoœciom, na
jakich ufundowano system amerykañski. Chiny bardziej przypominaj¹
staro¿ytny Egipt z jego faraonami,
ni¿ wspó³czesn¹ demokracjê. Polska
jest gdzieœ pomiêdzy, chocia¿ bli¿ej
systemu amerykañskiego, ale niekoniecznie musi siê zbli¿aæ. Za cenê
„ciep³ej wody w kranie”, lepszych
dróg i w³asnego spokoju ludzie mog¹
zrezygnowaæ z wolnoœci. Mog¹ wybraæ model chiñski, bo przecie¿
mamy jeszcze we „krwi” PRL, a i têsknoty rozbudzane, za bezpiecznym
¿yciem i prac¹, chocia¿ z ograniczon¹
wolnoœci¹. Nie jest to wiêc wybór
abstrakcyjny, niemo¿liwy. Dzisiaj
ten model napêdza têsknota za nowoczesnoœci¹, „europejskoœci¹”, konsumpcj¹, choæby i na kredyt, a i Unia
Europejska niedaleko odbiega w
swoim modelu od PRL, wiêc mamy
coœ podobnego, ale furmanki zamieniliœmy na volkswageny. Czujemy, ¿e
nam siê poprawi³o. Chiñczycy te¿ to
czuj¹. Wykonali ogromny skok technologiczny, nie robi¹c jednoczeœnie
postêpu w systemie politycznym. Ta

nierównowaga w rozwoju systemu
jako ca³oœci (gospodarczej i politycznej) prêdzej lub póŸniej musi doprowadziæ do wstrz¹sów spo³ecznych.
Na jakoœci „chiñszczyzny” ju¿ siê poznaliœmy, wiêc œwiat d³ugo nabieraæ
siê na to nie da. Dla odmiany system
amerykañski poprzez równomierny
rozwój (a raczej k³ad¹c dobre podwaliny), potrafi³ amortyzowaæ wstrz¹sy
spo³eczne. Przez ponad 200 lat nie
by³o tam rewolucji i przewrotów, a
wystarczy ten okres porównaæ do Europy.
Wracam do pytania – w jakim kierunku idziemy. Ostatnie wydarzenia
pokazuj¹, ¿e rz¹dz¹ca koalicja pcha
nas w kierunku chiñskim. Polska w
budowie, czyli jest lepiej (pomijam
tutaj dyskusjê o d³ugu, demografii i
kosztach tego „lepiej”, bo nie ma tu
na ni¹ miejsca), przy jednoczesnym
ograniczaniu wolnoœci.
1. Kilka dni temu publiczna telewizja odmówi³a emisji spotów reklamowych „Gazety Polskiej Codziennie”, nowego dziennika, który pojawiæ ma siê w kioskach 9 wrzeœnia.
Reklama ju¿ zosta³a op³acona. Spoty
bez problemu ma wyemitowaæ Polsat.
2. Pañstwowa Komisja Wyborcza
odmówi³a rejestracji komitetu wyborczego Wyborców Obywatelskich
List Wyborczych Nowego Ekranu. To
taki niezale¿ny portal, na którym
skrzyknêli siê wyborcy. PKW odrzuci³a im tak¹ iloœæ podpisów, ¿e im
zabrak³o do rejestracji. Najpierw gdy
to chcieli sprawdziæ, odmówiono im
wgl¹du, co jest ju¿ skandalem samym
w sobie, ale utajnienie informacji to
cecha zaszczepiona III RP przez nieboszczkê Uniê Wolnoœci, o czym
póŸniej.
Nowy Ekran z³o¿y³ skargê na
PKW i S¹d Najwy¿szy w dniu 31
sierpnia uzna³ ja za zasadn¹. Teraz
Wyborcy Obywatelskich List Nowego Ekranu mog¹ zbieraæ podpisy do 7
wrzeœnia. To precedens, naruszaj¹cy
z kolei kalendarz wyborczy i maj¹cy
ogromne konsekwencje prawne.
Wszystko z tego powodu, ¿e komuœ
chcia³o siê sprawdziæ, jak PKW
sprawdza podpisy. PKW nawet nie
sili³a siê zbytnio, pisz¹c w uchwale o
odmowie zarejestrowani: „zbêdne
by³oby wezwanie pe³nomocnika wyborczego do usuniêcia wady w trybie
art. 97 § 2 Kodeksu wyborczego. Z
uwagi na powy¿sze nale¿a³o odmówiæ przyjêcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego”. Okaza³o siê, ¿e wezwaæ do usuniêcia wad
musi. Piszê o tym szerzej, bo to tak¿e
nauka dla wszystkich obecnych i
przysz³ych komitetów wyborczych.

W skardze na PKW wyborcy napisali m.in.
„PKW nie wyjaœni³a w uzasadnieniu uchwa³y co rozumie pod pojêciem „nieprawid³owo z³o¿one podpisy”. Z treœci uchwa³y wynika, ¿e
PKW kwestionuje prawid³owoœæ z³o¿enia w³asnorêcznych podpisów
przez obywateli. Tymczasem do poczynienia takiej konstatacji nie ma
PKW ¿adnych podstaw. Po zapoznaniu siê z aktami sprawy (wykaz obywateli popieraj¹cych utworzenie komitetu wyborczego), stwierdzamy, ¿e
wbrew uzasadnieniu uchwa³y PKW,
nie by³y kwestionowane przez PKW
podpisy obywateli, lecz poszczególne dane tych osób. Mo¿emy jedynie
domyœlaæ siê przyczyn ich kwestionowania, gdy¿ nie zosta³y one wskazane w uchwale.
Z analizy komitetu wyborczego
wynika, ¿eznacz¹ca czêœæ danych zakwestionowanych przez PKW jest
jak najbardziej prawid³owa. Kryteria
jakimi kierowa³a siê PKW w uznaniu
pewnych danych za prawid³owe, a
pewnych za wadliwe, nie s¹ jasne
oraz spójnie stosowane przez PKW.
Nale¿y dodatkowo podnieœæ, i¿ Kodeks wyborczy nie precyzuje kryteriów, jakimi organy wyborcze powinny kierowaæ siê przy ocenie prawid³owoœci danych zawartych w wykazie, co nie oznacza, ¿e owe kryteria
mog¹ byæ dowolne i niekonsekwentnie stosowane.
Z powy¿szego zestawienia wynika, i¿ PKW bezpodstawnie nie
uwzglêdni³a 57 podpisów w wykazie,
co podwa¿a decyzjê PKW o odmowie
przyjêcia zawiadomienia.
Kodeks wyborczy nie precyzuje
kryteriów, jakimi powinna kierowaæ
siê PKW przy weryfikacji podpisów
na wykazie, co nie zwalnia PKW z
dochowania, nie tylko nale¿ytej, lecz
wysokiej starannoœci, w ich analizie
celem unikniêcia stosowania uznaniowoœci administracyjnej w tak
istotnej dla pañstwa i obywateli kwestii, jak¹ jest przeprowadzenie wyborów powszechnych. (...)
Charakter pisma osób podpisuj¹cych listê, a tak¿e umiejêtnoœæ odczytywania ich charakteru pisma przez
cz³onków PKW s¹ bardzo zró¿nicowane. St¹d te¿ weryfikacja danych z
wykazu powinna odbywaæ siê w sposób wnikliwy oraz z dalece wysok¹
pieczo³owitoœci¹ i dba³oœci¹, by nie
dyskryminowaæ osób chorych lub w
podesz³ym wieku. Pragniemy podzieliæ siê z Wysokim S¹dem obserwacj¹ wynikaj¹c¹ z doœwiadczenia w
zbieraniu podpisów, i¿ wielokrotnie
podpisy s¹ sk³adane przez osoby w
podesz³ym wieku lub z pewnymi
schorzeniami, np. Parkinson, wada
wzroku, dla których zapisanie swoich

danych stanowi wyzwanie. Bior¹c
pod uwagê okolicznoœæ, ¿e nie ma
wymogu wpisywania danych drukowanymi literami, przy ich weryfikacji nale¿y liczyæ siê z okolicznoœci¹,
¿e bêd¹ one spisywane przez osoby
ró¿ne oraz w ró¿ny sposób. Nie wiemy, jakimi umiejêtnoœciami odczytywania cudzego charakteru pisma pos³uguj¹ siê szacowni cz³onkowie
PKW, ale dokonana przez nas weryfikacja oceny PKW pokazuje, ¿e do
wiêkszoœci zakwestionowanych danych nie mo¿na mieæ zastrze¿eñ”.
To tylko dwa przyk³ady tego, co
zaczyna siê w Polsce dziaæ. A jak to
ma siê do tytu³u? Otó¿ prezes TVP
Juliusz Braun, który odmówi³ emisji
reklamy nowej gazety by³ cz³onkiem
Unii Wolnoœci. Wielu jej cz³onków
tworzy obecnie PO, a i prezydent
Bronis³aw Komorowski wywodzi siê
z tej partii nieboszczki i mo¿e dlatego
nie chcia³ ujawniæ ekspertyz dotycz¹cych OFE.
Czy tak¹ wolnoœæ mia³a nam
ufundowaæ Unia Wolnoœci? Warto siê
temu przyjrzeæ w kolejnych odcinkach.
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Krzysztof Wasicionek
Zgin¹³ mieszkaniec
zmieni³ pracê
Uderzony przez auto

Brze¿na

(BRZE¯NO) W Brze¿nie
zgin¹³ uderzony przez
auto mieszkaniec
Brze¿na.
Do wypadku dosz³o w minion¹
sobotê, 3 wrzeœnia, o godz. 10.50.
Przez Brze¿no przebiega doœæ ruchliwa droga Œwidwin – Drawsko

Pomorskie. W tym dniu jecha³ ni¹
70-letni mê¿czyzna, który – wed³ug
ustaleñ Policji – nagle skrêci³ w
lewo, wprost pod wyprzedzaj¹cy go
samochód Volkswagen Passat, którym kierowa³ 38-letni mieszkaniec
Drawska Pomorskiego. W wyniku
uderzenia mieszkaniec Brze¿na
zgin¹³ na miejscu. Kieruj¹cy Passatem by³ trzeŸwy.
(r)

Mimo kryzysu, podnieœli sobie diety

(ŒWIDWIN) 31 sierpnia dotychczasowy zastêpca burmistrza
Œwidwina, Krzysztof Wasicionek
po¿egna³ siê z pracownikami
Urzêdu Miasta. By³ to ostatni
dzieñ jego pracy w magistracie.
Krótkie po¿egnalne spotkanie
by³o okazj¹ do wspomnienia kilku
ostatnich lat wspólnej pracy i podziêkowañ za wspólne chwile. Pracownicy wrêczyli panu Krzysztofowi wi¹zankê kwiatów, skromny prezent i ¿yczyli mu wszystkiego do-

brego w nowej pracy.
Krzysztof Wasicionek podkreœla³, ¿e wiele siê od nich nauczy³ w
ci¹gu kilku lat pracy na stanowisku
wiceburmistrza i z pewnoœci¹ nie
by³ to dla niego czas stracony. Postanowi³ jednak wróciæ do bran¿y, w
której pracowa³ przed przyjœciem
do ratusza i w której czuje siê najlepiej - drogownictwa. Wygra³ konkurs na dyrektora Powiatowego
Zarz¹du Dróg w Œwidwinie i 1 wrzeœnia rozpocz¹³ pracê na tym stanowisku.
UM

Ma³gorzata Karolewska
nowym kierownikiem MZAP
(ŒWIDWIN) Po pierwszym nierozstrzygniêtym konkursie na kierownika Miejskiego Zespo³u Administracji Przedszkoli w Œwidwinie, dopiero w drugim wy³oniono nowego kierownika. Zosta³a nim pani Ma³gorzata
Karolewska ze Œwidwina.
(r)

Radni nie dali zrobiæ sobie
krzywdy
(ŒWIDWIN) W
poprzednim numerze
Wieœci zapowiadaliœmy,
¿e radni chc¹ podnieœæ
sobie diety o 11 procent.
Tak te¿ zrobili.
Rada Ministrów „zamrozi³a”
stawkê kwoty bazowej, która s³u¿y
do obliczania wysokoœci m.in. wynagrodzeñ w bud¿etówce i diet radnych, t³umacz¹c to kryzysem. Do
ich obliczania przyjêto stawkê obowi¹zuj¹c¹ w 2008 r. Po zmniejszeniu kwoty bazowej, diety radnych,

którzy mieli je obliczane procentowo, obni¿y³y siê.
Radni Rady Miasta w Œwidwinie
nie dali jednak zrobiæ sobie krzywdy. Podnieœli je o 11 procent. Teraz
przewodnicz¹cy rady dostanie 1431
z³, wiceprzewodnicz¹cy po 1053 z³,
przewodnicz¹cy komisji po 775 z³,
a radni po 616 z³.
Warto przypomnieæ sytuacjê w
Œwidwinie, po g³oœnej obni¿ce diet
do z³otówki, gdy jeden z radnych
powiedzia³, ¿e on za z³otówkê nie
bêdzie zdziera³ sobie zelówek. I
pomyœleæ, ¿e to z za³o¿enia mia³a
byæ praca spo³eczna. KAR

XIX Œwiatowe Forum
Mediów Polonijnych
w Po³czynie-Zdroju
(PO£CZYN-ZDRÓJ) W
Uzdrowisku Po³czyn
odbêdzie siê XIX
Œwiatowe Forum
Mediów Polonijnych.

KOSTKA
GRANITOWA
SZARA I KOLOROWA
PIASKOWIEC
Tel. 502 770 750

Jego inauguracja odbêdzie siê
8 wrzeœnia. Celem odbywanych
w kraju spotkañ mediów polonijnych jest upowszechnianie tradycji wiêzi Polonii z krajem oraz
upowszechnianie poprzez media
zagraniczne wiedzy o Polsce.
Tematem tegorocznego Forum jest polska prezydencja w
Unii Europejskiej, a w naszym
województwie spotkanie realizowane jest pod has³em „Zachodniopomorskie bram¹ do Europy”.
Maj¹ byæ tu prezentowane oferty
turystyczne i gospodarcze regionu.
(r)
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Uwaga przedsiêbiorcy w gminie Œwidwin

Wnioski tylko do 15
wrzeœnia br.

(GMINA ŒWIDWIN) Urz¹d
Gminy Œwidwin organizuje bezp³atne spotkanie informacyjne
dla mikro przedsiêbiorców dzia³aj¹cych na terenie gminy Œwidwin, zainteresowanych rozwojem swoich firm w oparciu o unijne dofinansowanie.

Dofinansowanie
usuwania
azbestu

Spotkanie odbêdzie siê 9 wrzeœnia br., w godzinach od 10.00 do

14.00, w sali nr 55 Urzêdu Gminy
Œwidwin, plac Konstytucji 3 Maja 1.
W czasie spotkania poruszone
zostan¹ nastêpuj¹ce problemy: jak
pozyskaæ dotacjê w ramach dzia³ania PROW - Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiêbiorstw, jakie inwestycje kwalifikuj¹ siê do pozyskania
œrodków unijnych, praktyczne
wskazówki dla potencjalnych bene-

ficjentów, rozliczanie œrodków
unijnych.
Osoby zainteresowane udzia³em
w spotkaniu mog¹ kontaktowaæ siê
telefonicznie lub osobiœcie z osob¹
odpowiedzialn¹ za organizacjê spotkania pani¹ Stanis³aw¹ Naniewicz podinspektorem ds. ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej w Urzêdzie
Gminy Œwidwin, pod numerem tel.
94 36 520-15/16 wew. 23.
(r)

(PO£CZYN-ZDRÓJ)
Urz¹d Miejski w
Po³czynie-Zdroju
przyjmuje do dnia
15.09.2011 r.
zg³oszenia w³aœcicieli
nieruchomoœci, w
których znajduj¹ siê
wyroby zawieraj¹ce
azbest, do edycji
programu usuwania
pokryæ azbestowych
na rok 2012.
Program finansowany przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej przewiduje dotacjê w wysokoœci do
100% na pokrycie kosztów demonta¿u, wywiezienia i utylizacji pokryæ dachowych zawieraj¹cych
azbest.
Aby skorzystaæ z dofinansowania, nale¿y w Urzêdzie Miejskim w
Po³czynie-Zdroju z³o¿yæ zg³oszenie, którego druk mo¿na pobraæ ze
strony internetowej urzêdu lub osobiœcie w urzêdzie.
Poniewa¿ koszty realizacji programu musz¹ byæ uwzglêdnione w
bud¿ecie Gminy na rok 2012, zg³oszenia bêd¹ przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do 15
wrzeœnia 2011 r. W³aœciciele nieruchomoœci, uczestnicz¹cy w programie, bêd¹ mogli ubiegaæ siê o preferencyjny kredyt na zakup i monta¿
nowego pokrycia dachowego.
Wype³niony i podpisany formularz
nale¿y nades³aæ poczt¹ na adres:
Urz¹d Miejski, Plac Wolnoœci 3-4,
78-320 Po³czyn-Zdrój lub dostarczyæ osobiœcie.
UM

Dyrektor
przedszkola
z powierzenia
(ŒWIDWIN) Burmistrz Œwidwina zarz¹dzeniem z dnia 22 sierpnia br. powierzy³ stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1
im. Kubusia Puchatka w Œwidwinie
dotychczasowej dyrektor Jolancie
Helwig, na okres od 1 wrzeœnia 2011
r. do dnia 31 sierpnia 2016 r. (r)

Wieœci œwidwiñskie 22.8.2011 r.

Sesja Rady Miejskiej w Po³czynie-Zdroju

Przygotowanie placówek
do nowego roku szkolnego
(PO£CZYN-ZDRÓJ).
Tematem g³ównym sesji,
która odby³a siê
31 sierpnia, by³a
organizacja nowego
roku szkolnego
w placówkach
oœwiatowych w gminie.
Po za³atwieniu spraw formalnych, g³os zabierali radni: Marek
Modzelewski, Franciszek Pilip,
Wojciech Halec, Jaros³aw Król i
Robert Doœpia³.
Radny Modzelewski, w imieniu
mieszkañców ulicy M³yñskiej, poprosi³ burmistrz o wyciêcie chwastów na jej poboczu. Radny zapyta³
o dofinansowaniem budowy hali
sportowej w mieœcie. Wed³ug materia³u informacyjnego Platformy
Obywatelskiej pt. „Polska w budowie” wynios³o ono 9,3 miliona z³otych, a wiêc pokry³o ca³kowicie
koszty budowy. Radny zwróci³ uwagê, ¿e koszt dofinansowania wyniós³ nieca³e piêæ milionów, a wiêc
PO w swoim programie poda³a kwotê nieprawdziw¹. Kolejne pytanie
dotyczy³o sprzeda¿y dzia³ki pod
market „Netto”. Prosi³ tak¿e o podanie, w procentach, zad³u¿enia gminy na ostatni dzieñ sierpnia.
Przewodnicz¹cy Franciszek Pilip pyta³ - w jaki sposób urz¹d zamierza uporz¹dkowaæ handel uliczny w mieœcie oraz czy prawd¹ jest,
¿e uczniom Szko³y Podstawowej nr
1 w czasie przerw nie wolno przebywaæ na boisku do pi³ki rêcznej. Zapyta³ równie¿ o koszt dachu na tej
szkole oraz o koszt imprezy „Darz
Bór” i jej sponsorów. Radny Król
pyta³ o fundusz so³ecki w roku 2011,
a radny Doœpia³ o oœwietlenie w
mieœcie.
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Inspektor oœwiaty Renata Radziusz omówi³a przygotowania placówek szkolnych i przedszkolnych
do rozpoczêcia roku szkolnego. Informacji udzielali równie¿ dyrektorzy placówek. Przewodnicz¹cy Komisji Oœwiaty podziêkowa³ dyrektorom szkó³ w Toporzyku i Bolkowie za wysokie wyniki w nauczaniu.
Stwierdzi³, ¿e ma³e szko³y musz¹
istnieæ i tu nale¿¹ siê podziêkowania
dla burmistrz Nowak.
Radny Janusz Podpora poinformowa³, ¿e siatkarze juniorzy z klubu „Mieszko” zajêli pierwsze miejsce w mistrzostwach Polski LZS.
Jest to wielki sukces dla miasta i
trenera Wojciecha Halca.
W nastêpnej czêœci sesji radni
pracowali nad uchwa³ami. Prawie
wszystkie zosta³y przyjête jednog³oœnie.
Burmistrz odpowiedzia³a na pytania radnych; o informacji PO nie
chcia³a siê wypowiedzieæ, chocia¿
mog³a przynajmniej potwierdziæ
kwotê dotacji i by³oby jasne. Zad³u¿enie gminy - 50 - 51 proc. Kto kupi³
dzia³kê pod Netto - odpowie na piœmie. Dzieci w SP 1 mog¹ przebywaæ na boisku. O kosztach dachu
poinformuje, koszt Darz Boru - ponad 20 tys. z³, ale bez wk³adu gminy.
Handel uliczny ma byæ uporz¹dkowany. So³ectwa mog¹ korzystaæ do
koñca roku z funduszu so³eckiego.
Kolejna sesja w ostatni¹ œrodê
wrzeœnia.
(r)

Z³az krwiodawców
pod has³em „Moja
krew - Twoje ¿ycie”
(PO£CZYN-ZDRÓJ)
„Moja krew - Twoje
¿ycie” - pod takim
has³em odby³ siê z³az
krwiodawców. Zosta³
zorganizowany przez
radn¹ Krystynê
Nowakowsk¹, wspólnie
z Komisj¹ Zdrowia
i Pomocy Spo³ecznej
Rady Miejskiej w
Po³czynie-Zdroju.
Du¿¹ pomoc w organizacji okaza³a pani Jolanta Stochmal ze œwidwiñskiego PCK. Zosta³ on w ca³oœci zorganizowany z pieniêdzy
sponsorów z Po³czyna-Zdroju i
Œwidwina. Wszystkim, którzy przyczynili siê do organizacji tej szlachetnej imprezy, nale¿¹ siê wyrazy
serdecznego podziêkowania. W
bie¿¹cym roku odby³y siê w Po³czynie ju¿ trzy pobory krwi. Bra³o w
nich udzia³ du¿o osób starszych i
m³odzie¿y. Tu szczególne podziêkowania nale¿¹ siê panu Bogus³awowi Ogorza³kowi, za rozpropagowanie tej piêknej idei wœród ludzi
m³odych.

Do 17 wrzeœnia Park Wodny
Relax bêdzie nieczynny
Dyrektor Parku Wodnego Relax w Œwidwinie poinformowa³, ¿e w
dniach od 5 wrzeœnia do 17 wrzeœnia 2011 r. Park Wodny Relax bêdzie nieczynny z powodu corocznej przerwy technologicznej.

Punktualnie o godzinie 11,
wszyscy z³azowicze spotkali siê
przed DWD w Po³czynie-Zdroju.
Przyby³a równie¿ du¿a liczba honorowych dawców krwi, z zaprzyjaŸnionych kó³ w Œwidwinie. Niespodziank¹ by³o pojawienie siê goœci z
Koszalina, z prezesem Bernardem
Krupskim i dyrektorem Stanis³awem Baranowskim. Panowie brali
udzia³ w ca³ej imprezie.
Spoœród zaproszonych goœci
pojawili siê burmistrz Po³czyna
Barbara Nowak, jej zastêpca Miros³aw Pierz i radni Rady Miejskiej z
przewodnicz¹cym Franciszkiem
Pilipem.
Po krótkich s³owach powitania
wyg³oszonych przez burmistrz Nowak i radn¹ Nowakowsk¹, uczestniczy wyruszyli w trasê. W tym roku
prowadzi³a ona przez miasto, a potem z Piasków Pomorskich do Brusna. Na trasie obywa³y siê liczne
konkursy, a ich uczestnicy otrzymywali skromne nagrody. Punktualnie
o godzinie piêtnastej z³azowicze
dotarli do Brusna. Tu czeka³ na nich
poczêstunek i rozpoczê³a siê zabawa, która trwa³a do póŸnego wieczora. Organizacj¹ imprezy w tej
miejscowoœci zajê³a siê so³tys Katarzyna Brzeziñska, razem ze swoj¹
„ekip¹”.
Organizatorzy sk³adaj¹ podziêkowania pani so³tys, panu Zbigniewowi P³otce i wszystkim osobom,
za organizacjê tej czêœci. Wszyscy
bawili siê znakomicie, a dzieci ze
œwietlicy wiejskiej swoim wystêpem artystycznym umili³y czas podczas tej imprezy. Do zobaczenia za
rok - wszyscy powiedzieli tak na
koniec tej piêknej imprezy.
(r)

Powiat przej¹³ œwidwiñsk¹ spó³kê PKS
(ŒWIDWIN) Radni Rady
Powiatu Œwidwiñskiego
zdecydowali na sesji w
dniu 25 sierpnia 2011 r.,
¿e Powiat przejmie na
w³asne utrzymanie
œwidwiñsk¹ spó³kê PKS.
Œwidwiñskie Przedsiêbiorstwo
Komunikacji Samochodowej w

Œwidwinie jest spó³k¹ Skarbu Pañstwa. Od d³u¿szego czasu, w zwi¹zku z jej k³opotami finansowymi,
trwa³y rozmowy z Zarz¹dem Powiatu o jej przejêciu. Zarz¹d namawia³
gminy powiatu œwidwiñskiego do
za³o¿enia spó³ki miêdzygminnej i
przejêcie przez ni¹ PKS, ale gminy
nie by³y tym zainteresowane. W
zwi¹zku z tym Zarz¹d przed³o¿y³
radnym powiatu uchwa³ê o jej samodzielnym przejêciu przez Powiat

i jej dalszym prowadzeniu.
Na sesji odbytej 25 sierpnia radni wyrazili zgodê na jej przejêcie w
formie nieodp³atnego nabycia
udzia³ów spó³ki. By³o to konsekwencj¹ podjêtej jeszcze 28 marca
2010 r. uchwa³y o wyra¿eniu zamiar
nieodp³atnego nabycia od Skarbu
Pañstwa na rzecz Powiatu Œwidwiñskiego, wszystkich udzia³ów Przedsiêbiorstwa Komunikacji Samochodowej w Œwidwinie.

Nabycie udzia³ów nast¹pi w trybie art. 4b ust. 1 ustawy z dnia 30
sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i
prywatyzacji, celem realizacji zadañ w³asnych Powiatu w zakresie
transportu zbiorowego. W myœl
obowi¹zuj¹cej od 1 marca br. ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym za
funkcjonowanie transportu zbiorowego odpowiada w³aœciwa jednostka samorz¹du terytorialnego. (r)
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W nowy rok szkolny z now¹ hal¹ sportow¹

Szko³a, w której spe³niaj¹ siê marzenia
1 wrzeœnia 2011 to
historyczny dzieñ nie
tylko dla Publicznej
Szko³y Podstawowej nr 1,
ale i dla ca³ego Œwidwina.
Po wielu latach marzeñ,
planowania i oczekiwania
- w koñcu zosta³a oddana
do u¿ytku nowoczesna
pe³nowymiarowa sala
gimnastyczna. To
najwiêksza miejska
inwestycja ostatnich lat.
Od ponad roku mieszkañcy Œwidwina, a szczególnie nauczyciele i
uczniowie "jedynki" z zaciekawieniem spogl¹dali na plac budowy,
gdzie stopniowo wy³ania³ siê nowy,
okaza³y budynek. Ta historia siêga
jednak w przesz³oœæ znacznie dalej
ni¿ rok.
Nale¿a³oby siê cofn¹æ w czasie
do pocz¹tku lat 90, kiedy to przysz³oœæ szko³y stanê³a pod znakiem
zapytania. Najstarsza œwidwiñska
placówka oœwiatowa (utworzona w
1945 roku, tu¿ po zakoñczeniu II
Wojny Œwiatowej) znajdowa³a siê
wówczas tak w op³akanym stanie, ¿e
rozwa¿ano nawet mo¿liwoœæ jej
zamkniêcia. Ówczesne w³adze miasta podjê³y siê jednak trudu jej wyremontowania, choæ chyba bardziej
w³aœciwe by³oby okreœlenie „wybudowania na nowo”. Prace rozpoczê³y siê w 1992 roku. Na kilka lat wy³¹czono szko³ê z u¿ytkowania.
Uczniowie i nauczyciele przenieœli
siê na ten czas do obecnego gimnazjum, a szko³a nabra³a nowego blasku. Rok szkolny 1996/97 zosta³
zainaugurowany w nowym, piêknym budynku, który do dziœ stanowi
ozdobê miasta.
Wci¹¿ jednak brakowa³o sali
gimnastycznej z prawdziwego zdarzenia. - Rozmowy na temat koniecznoœci jej wybudowania trwa³y
w zasadzie od pocz¹tku modernizacji szko³y - wspomina ówczesna
dyrektorka szko³y Krystyna Zaremba - By³a ujêta w planach, ale realizacja przez wiele lat wydawa³a siê
nieosi¹galna. Dopiero teraz sta³o siê
to mo¿liwe. Oddanie sali do u¿ytku
to spe³nienie naszych marzeñ
sprzed 19 lat.
Dzieci z klas IV - VI musia³y
chodziæ na zajêcia wychowania fizycznego do sali Parku Wodnego
„Relax” przy ulicy 3 Marca, m³odsze (z zerówki i z klas I-III) korzysta³y z ma³ej salki w budynku szkolnym. - By³o to bardzo uci¹¿liwe,

tote¿ z niecierpliwoœci¹ czekaliœmy
na now¹ salê - mówi obecna dyrektorka szko³y Iwona KaŸmierczak.
- Taka sala by³a potrzebna zarówno Szkole Podstawowej nr 1, jak
i ca³emu miastu- mówi burmistrz
Jan Owsiak. - St¹d decyzja o przyst¹pieniu do tej inwestycji. Zgodnie
z za³o¿eniem ma ona dwojak¹ rolê w czasie zajêæ szkolnych bêdzie s³u¿y³a uczniom „jedynki”, a po lekcjach bêdzie wykorzystywana jako
sala miejska do treningów i zawodów.
Uroczystoœæ otwarcia odby³a siê
1 wrzeœnia i zgromadzi³a mnóstwo
osób zaanga¿owanych w budowê
sali oraz zaproszonych goœci. Przypomniano historiê szko³y i wieloletnich starañ o powstanie sali.
Dzieci wyst¹pi³y w programie artystycznym, a symbolicznym aktem
przekazania obiektu by³o przeciêcie wstêgi. Nie zabrak³o podziêkowañ dla osób, które siê zaanga¿owa³y w prace. Pierwszy strza³ do
bramki odda³ sam burmistrz Jan
Owsiak, ubrany specjalnie na tê
okazjê w koszulkê ze swoim imieniem i nazwiskiem. Strza³ okaza³
siê celny. I nikt nie mia³ w¹tpliwoœci, ¿e nowa sala tak¿e oka¿e siê
„strza³em w dziesi¹tkê”.
UM
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II edycja Konkursu Kulinarnego LGD rozstrzygniêta

Swojskie jedzenie najsmaczniejsze
(ŒWIDWIN) 20 sierpnia
br. na zamku w
Œwidwinie odby³a siê
II Edycja Konkursu
Kulinarnego na
najlepszy produkt
lokalny pn. Kuchnia
tradycyjna Lokalnej
Grupy Dzia³ania
Powiatu Œwidwiñskiego.
W konkursie wziêli udzia³
mieszkañcy gmin: S³awoborze, R¹bino, Œwidwin, Brze¿no i Po³czynZdrój. W imprezie uczestniczyli
tak¿e cz³onkowie Stowarzyszenia
LGD oraz zaproszeni goœcie i
mieszkañcy.
G³ównym zamierzeniem organizatora konkursu, wpisuj¹cym siê
równie¿ w cele i dzia³ania statutu
LGD i Lokalnej Strategii Rozwoju,
by³o promowanie obszarów wiejskich poprzez pobudzenie aktywnoœci spo³ecznoœci lokalnej oraz stworzenie mo¿liwoœci zaprezentowania
przez gminy swojego dotychczasowego dorobku kulinarnego i kulturalnego.
W konkursie kulinarnym wziê³o
udzia³ 15 potraw, które oceniane
by³y przez jury w sk³adzie: Zdzis³aw
Pawelec – prezes LGD, Lidia Zychowicz – nauczyciel ¿ywienia w
ZSR CKP w Œwidwinie, Krzysztof
Majewski – wójt Gminy R¹bino,
Helena K³usewicz – wiceprzewodnicz¹ca Rady Powiatu Œwidwiñskiego, Adriana BrzeŸniak-Misiuro
oraz Krzysztof Wika – g³ówny specjalista Wydzia³u Rolnictwa i Rybactwa Urzêdu Marsza³kowskiego.
Ka¿da potrawa oceniona by³a w
nastêpuj¹cych kategoriach: smak
potrawy/produktu, wygl¹d potrawy/produktu, oryginalnoœæ oraz
nazwa.

Jury przyzna³o nastêpuj¹ce miejsca:
I m. – Wêdliny Wiejskie pana Mariusza Gajo z Rzepczyna (gm.
Brze¿no)
II m. – Zupa Folwarczna pani Krystyny Hapki z Ostrego Barda (gm.
Po³czyn-Zdrój)
III m. – Rodzinne Orzeszki pani Pauliny Siubdzi z Kowanowa (gm.
Œwidwin)
IV m. – Ziemniaki Zapiekane z Miêsem pani Anny Wierciñskiej z Batynia (gm. R¹bino)
V m. – Kotlety Staropolskie pani Marty Bujak ze S³awoborza
VI m. – Przysmak Rybny pani Bo¿eny Szwabis ze S³awoborza
VII m. – Uszka z Baranin¹ pani Beaty Sielickiej z K³oœników (gm.
Œwidwin)
VIII m. – Wiejskie ¯ar³o pani Kamili Kosiorek ze S³awoborza
IX m. – Tort Naleœnikowy pani Marii Grochowiny z Batynia (gm.
R¹bino)
X m. – Ryba po Japoñsku pani Kazimiery Wiœniewskiej z Batynia
(gm. R¹bino)
XI m. – Bu³eczki z Jagodami pana Adriana Mo¿d¿enia z Bierzwnicy
(gm. Œwidwin)
XII m. – Kotlety Jarskie pani Iwony Kasprzyk z Wiêc³awia (gm.
Brze¿no) oraz Rogaliki Babci Waci pani Anety Bies z Berkanowa (gm.
Œwidwin)
XIII m. – Ryba po Cygañsku pani Wioletty Surmiak z Brze¿na (gm.
Brze¿no)
XIV m. – Kluski K³adzione pani Bo¿eny Skwiry z Koszanowa (gm.
Brze¿no)
Uczestnicy konkursu przygotowali spor¹ iloœæ smacznego, tradycyjnego jedzenia. Równie¿ wystrój
sto³ów wprawia³ w zachwyt niejednego z goœci. W trakcie prac jury
wszyscy goœcie, przy akompaniamencie zespo³ów D¹browiacy i

Sesja Rady Gminy Œwidwin

O inwestycjach w gminie
(GMINA ŒWIDWIN) Radni
Rady Gminy Œwidwin zbior¹ siê
na obradach 6 wrzeœnia (wtorek)
o godz. 10.00, w sali nr 55 Urzêdu
Miasta w Œwidwinie.
Po za³atwieniu spraw formalnych, radni bêd¹ mogli sk³adaæ interpelacje i zadawaæ pytania. Nastêpnie wys³uchaj¹ sprawozdañ
przewodnicz¹cych Komisji Rady

Gminy i wójta z prac w okresie miêdzy sesjami. Bêdzie „Czas dla Samorz¹dów” i informacja o inwestycjach gminnych w roku bie¿¹cym
oraz sprawozdanie ze z³o¿onych
wniosków do PROW.
Nastêpnie radni rozpatrz¹ i podejm¹ kilka uchwa³ oraz wys³uchaj¹
odpowiedzi na interpelacje i zapytania. Sesjê zakoñcz¹ wolne wnioski.
(r)

Barwiniok z Rusinowa (gmina Œwidwin), Leszczyna z Pêczerzyna
(gmina Brze¿no) i Klubu Seniora
Z³oty K³os z Batynia (gmina R¹bino) degustowali tradycyjne potrawy
i regionalne specja³y.
Zarz¹d LGD Powiatu Œwidwiñ-

skiego serdeczne wyrazy podziêkowania kieruje w stronê pani Anety
Ogiñskiej za wk³ad, trud i ogromn¹
pomoc w³o¿on¹ w przygotowanie II
Edycji Konkursu Kulinarnego. Serdeczne podziêkowania sk³adamy
równie¿ pani Lidii Zychowicz oraz
osobom, które pomaga³y w przygotowaniu sto³ów i dekoracji na II
Edycjê Konkursu Kulinarnego. Lokalna Grupa Dzia³ania Powiatu
Œwidwiñskiego serdecznie dziêkuje
wszystkim uczestnikom i goœciom
za wspania³¹ zabawê.
Zapraszamy do udzia³u w nastêpnych edycjach.
LGD

Dro¿eje op³ata za godziny
w przedszkolu w Œwidwinie
(ŒWIDWIN) W czerwcu br.
radni Œwidwina ustalili stawkê
op³aty za ponad ustawowe godziny opieki nad dzieckiem w przedszkolach samorz¹dowych. Od 1
stycznia 2012 r. ta op³ata wzroœnie.
Co prawda wzrost jest niewielki, bo 6 groszy, zgodnie z progno-

zowan¹ inflacj¹ na przysz³y rok,
ale tym sposobem radni mog¹ za³ataæ sobie „dziurê” powsta³¹ po obni¿ce ich diet. Samorz¹d pokrywa
koszty 5-godzinnego pobytu dziecka w przedszkolu (np. od godz. 7 do
12), a za nastêpne godziny pobytu
dziecka w placówce dop³acaj¹ rodzice i za te godziny op³ata wzros³a
z 1,63 do 1,69 z³.
(r)
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Czworo kandydatów z Po³czyna-Zdroju, jeden ze Œwidwina

Kandydaci do parlamentu z powiatu
œwidwiñskiego
wyborców – oko³o 260 tys. uprawnionych do g³osowania.
Interesuj¹cy na okrêg, do którego nale¿y powiat œwidwiñski, ma nr
99. W jego sk³ad wchodz¹ powiaty:
bia³ogardzki, choszczeñski, drawski, ko³obrzeski, œwidwiñski i wa³ecki. W sk³ad drugiego okrêgu o nr.
100 wchodz¹ powiaty: koszaliñski,
s³awieñski, szczecinecki oraz miasto na prawach powiatu: Koszalin.

(POWIAT ŒWIDWIÑSKI)
Znamy ju¿ nazwiska
kandydatów
ubiegaj¹cych siê o
wybór do parlamentu
– Sejmu i Senatu.
Powiat œwidwiñski mia³
w tej kadencji jednego
pos³a – Stanis³awa
Wzi¹tka (SLD) z
Po³czyna-Zdroju. Czy
w tej kadencji coœ siê
zmieni, o tym zdecyduj¹
wyborcy 9 paŸdziernika
2011 roku.
Pañstwowa Komisja Wyborcza
zarejestrowa³a komitety wyborcze,
które wystawi¹ kandydatów do wyborów parlamentarnych. We
wszystkich 41. okrêgach wyborczych najwiêcej kandydatów do
zg³osi³ PiS; do Sejmu – 919; do
Senatu – 94 (na 100 okrêgów jednomandatowych). O trzech mniej do
Sejmu zg³osi³ SLD (916), ale do
Senatu tylko 68. PO zg³osi³a do
Sejmu o czterech mniej kandydatów, ni¿ PiS, i o jednego mniej kandydata na senatora.
We wszystkich okrêgach wyborczych kandydatów wystawia jeszcze zupe³nie nowa partia PJN, a na
przyk³ad tak „stara” partia jak PSL
wystawia kandydatów „tylko” w 39
okrêgach, choæ zg³osi³a ich wiêcej
do Sejmu i Senatu, ni¿ PJN.

SEJM – Okrêg nr 40
W wyborach do Sejmu by³e
województwo koszaliñskie stanowi
okrêg wyborczy nr 40. W jego sk³ad
wchodz¹ powiaty: bia³ogardzki,
choszczeñski, drawski, ko³obrzeski, koszaliñski, s³awieñski, szczecinecki, œwidwiñski, wa³ecki oraz
Miasto na prawach powiatu: Koszalin.
Uprawnionych do g³osowania
jest 520.068 osób, które spoœród
111 kandydatów wybior¹ 8 pos³ów,
zg³oszonych przez 7 komitetów
wyborczych: PO, PiS, SLD, PSL,
PJN, Ruch Palikota i Polska Partia
Pracy Sierpieñ 80. Ciekawostk¹ jest
to, ¿e w rodzinnym okrêgu wyborczym zmar³ego niedawno Andrzeja
Leppera nowo utworzona partia pod
jego szyldem - Komitet Wyborczy

Powiat œwidwiñski

Nasz Dom Polska - Samoobrona
Andrzeja Leppera – nie zarejestrowa³a listy z kandydatami.

Powiat œwidwiñski
W tych wyborach powiat œwidwiñski bêdzie reprezentowaæ a¿ 4
kandydatów z Po³czyna-Zdroju, i
jeden ze Œwidwina.
Z listy PO w powiecie startuje
Sebastian Witek, leœnik z Po³czynaZdroju, cz³onek PO.
PiS wystawia z powiatu œwidwiñskiego dwóch kandydatów: z
siódmego miejsca startuje Robert
Pietras, lekarz ze Œwidwina (nie
nale¿y do partii) oraz z 14. miejsca
Bogus³aw Ogorza³ek, nauczyciel i
radny Rady Powiatu, z Po³czynaZdroju, (cz³onek PiS).
O reelekcjê z SLD bêdzie zabiega³ Stanis³aw Wzi¹tek, startuj¹c z
pierwszego miejsca, nauczyciel z
Po³czyna-Zdroju (cz³onek SLD).
Z PSL z czwartego miejsca na
liœcie tej partii startuje Helena K³usewicz, lekarz ginekolog, wiceprzewodnicz¹ca Rady Powiatu, z Po³czyna-Zdroju (nie nale¿y do partii).
Pozosta³e partie nie wystawi³y
kandydatów z powiatu œwidwiñskiego.

SENAT – dwa okrêgi
W tych wyborach nowoœci¹ s¹
wybory do Senatu z okrêgów jednomandatowych. Kraj zosta³ podzielony na 100 okrêgów, z których
wybierzemy 100 senatorów. By³e
województwo koszaliñskie zosta³o
podzielone na dwa okrêgi o numerach 99 i 100, o przybli¿onej liczbie

¯adna partia nie znalaz³a w powiecie œwidwiñskim kandydata na
senatora. Mieszkañcy powiatu zag³osuj¹ wiêc na kandydatów z innych miast, ale na tyle pobliskich, ¿e
bêd¹ mieli – w myœli idei okrêgów
jednomandatowych – senatora w
zasiêgu rêki.

Kandydaci na senatora
w okrêgu nr 99
Krystyna Lubomira BatejkoDrabik wystawiona z listy PSL, administratywista, Choszczno, nie nale¿y do partii politycznej.
Jerzy Har³acz reprezentuje
Polsk¹ Partiê Pracy Sierpieñ 80,
technik weterynarii z Bia³ogardu,
nie nale¿y do partii politycznej.
Waldemar Reginiewicz startuje
z komitetu PJN, elektryk, Wa³cz,
cz³onek PJN.
Andrzej Piotr Subocz reprezentuje PiS, lekarz z Wa³cza, cz³onek PiS.
Gra¿yna Anna Sztark startuje z
PO, administratywista, Bia³ogard,
cz³onek PO.
Jacek Artur WoŸniak reprezentuje SLD, in¿ynier transportu z Ko³obrzegu, cz³onek SLD.
KAR

W Po³czynie dojdzie
do ostrej walki o g³osy
mieszkañców
Znamy ju¿ nazwiska kandydatów na pos³ów, pochodz¹cych z
gminy Po³czyn-Zdrój. Reprezentuj¹ oni najwiêksze ugrupowania w
obecnym sejmie.
Platformê Obywatelsk¹ reprezentuje Sebastian Witek, pe³ni¹cy
obowi¹zki nadleœniczego w tutejszym Nadleœnictwie. Znajduje siê
on na odleg³ej pozycji na liœcie Platformy Obywatelskiej.
Kandydatem Prawa i Sprawiedliwoœci na pos³a jest Bogus³aw
Ogorza³ek, nauczyciel Zespo³u
Szkó³ w Po³czynie-Zdroju. Z wykszta³cenia jest nauczycielem historii , z zami³owania wielkim spo³ecznikiem. Obecnie jest radnym Rady
Powiatu Œwidwiñskiego. Na liœcie
PIS zosta³ umieszczony na dalekiej
pozycji.
Kandydatem PSL jest Helena
K³usewicz, lekarz z Red³a. Na liœcie
tej partii znajduje siê na czwartej pozycji. Jest ona wiceprzewodnicz¹c¹
Rady Powiatu w Œwidwinie. W kadencji 2006-2010, by³a radn¹ Rady
Miejskiej w Po³czynie-Zdroju.
Wtedy to startowa³a z Komitetu
SLD „Solidna Gmina”. By³a równie¿ szefow¹ powiatowych struktur
SLD w Œwidwinie.

Z listy SLD wystartuje obecny
pose³ Stanis³aw Wzi¹tek. Startuje z
pierwszej pozycji. Wzi¹tek by³ pos³em na Sejm RP kadencji 20052007 i 2007-2011. Obecnie jest szefem krajowego Komitetu Wyborczego SLD.
Rejestracja list kandydatów do
sejmu zakoñczy³a siê 30 sierpnia.
Niektórzy z nich uaktywnili siê na
uroczystoœciach gminnych. Kandydatka PSL bra³a udzia³ w pikniku
„Sielskie Lato” w Ostrym Bardzie
oraz w „Œwiêcie Ogrodów” w Po³czynie - Zdroju. Stanis³aw Wzi¹tek
zjawi³ siê na tradycyjnym œwiêcie
myœliwych „Darz Bór”. Kolejne
uroczystoœci i œwiêta do 9 paŸdziernika bêd¹ „obstawiane” przez kandydatów na pos³ów. Bêd¹ oni bardzo aktywni w tych dniach. Zapewne zorganizuj¹ spotkania, bêd¹
przemawiaæ na uroczystoœciach i „z
uœmiechem” spogl¹daæ ze swoich
plakatów wyborczych na wyborców, aby im zaufali. Oby nie by³y to
puste s³owa.
Przypomnê, ¿e wyborach w
2007 r. PO zdoby³a w okrêgu koszaliñskim 5 mandatów, PIS 2, SLD 1,
natomiast PSL nie zdoby³o mandatu.
Zdrój Po³czyñski
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OG£OSZENIA DROBNE

Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
MIESZKANIA

US£UGI

PRACA

NIERUCHOMOŒCI

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Region

Powiat ³obeski

KURIER 24h, szybki termin realizacji, nietypowe zlecenia, tel. 663 378
855

Zatrudniê tynkarzy.
Tel. 605 069 239

Us³ugi hydrauliczne. Tel. 600 382
214

Dam pracê dentyœcie. Gabinet w
Nowogardzie. Wysokie zarobki.
Umowa z NFZ. Tel. 667 715 815.

Sprzedam dzia³kê ( wieczyste u¿ytkowanie ) pod dzia³alnoœæ gospodarcz¹ o pow. 958 mkw. przy ul.
Bocznej 35 w £obzie. Tel. 602 896
382

Sprzedam mieszkanie w ³obzie
bezczynszowe 50 mkw I piêtro. Tel
661 989 577 dzwoniæ po 18:00
Wynajmê mieszkanie w ³obzie. Tel.
880 085 176
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.

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.

Region
Wynajmê du¿¹ kawalerkê w Szczecinie obok galerii Kaskada ( œcis³e
centrum). Tel. 502 326 106

NAUKA
Powiat drawski
Lekcje jêzyka angielskiego juz od
50 z³ miesiêcznie. Tel. 606 266 408.
pedryczj@02.pl

Tlumaczenia - wszystkie jezyki.
Lobez, ul. Murarska 9a, w godz.
9-17, tel. 91/3976470
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
Gabinet stomatologiczny w Nowogardzie podejmie wspó³pracê z ortodont¹ i chirurgiem. Tel. 667 715
815.

INNE
Powiat ³obeski
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.
Wyprzeda¿ mat. budowlanych, art.
malarskich, monta¿owych, hydraulicznych oraz wielu innych, poni¿ej
cen zakupu – likwidacja sklepu.
Telefony kontaktowe 91 39 71072 ,
kom. 602 210 238
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.
Ponton dwuosobowy pod³oga
utwardzona sk³adana, wios³a, mocowanie na silnik, dwie komory, dwa
siedzenia, pokrowiec, stan bardzo
dobry - sprzedam. Tel. 663 378 855

Region
Poznam ³adn¹, m³od¹ dziewczynê
w celu p³atnych spotkañ towarzyskich. SMS pod numer tel. 791 836
615.

Wydzier¿awiê pomieszczenia sklepowe ogrzewane o pow. 130 mkw.
wraz z placem manewrowym o pow.
416 mkw. oraz ramp¹ za³adowcz¹ w
Wêgorzynie przy ruchliwej trasie
Wêgorzyno – Nowogard ( pod
ka¿d¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹).
Teren strze¿ony, Telefony kontaktowe 91 39 71072 , kom. 602 210 238.
WARUNKI DZIER¯AWY ORAZ
OP£ATY DO UZGODNIENIA.
£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
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.

Region
Sprzedam spichlerz, piêkny
obiekt 956 mkw., tel. 693 996 009

ROLNICTWO

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.

Biuro og³oszeñ
Wieœci œwidwiñskich
tel. 512 138 349
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Oœwiadczenia maj¹tkowe kierowników jednostek
organizacyjnych Urzêdu Miasta w Œwidwinie
Jan Szo³dra - prezes MEC Sp. z
o.o. zgromadzi³ 102.500 z³ oszczêdnoœci w poprzednim roku (wspólnoœæ maj¹tkowa). Posiada mieszkanie o powierzchni 72,50 mkw. i
wartoœci 95.000 z³ (wspólnoœæ ma³¿eñska). Posiada tak¿e inne nieruchomoœci na wspó³w³asnoœæ: 1/2
udzia³u dzia³ki przydomowej, której udzia³ wynosi 217,50 mkw.
dzia³ka o wartoœci 20.000 z³. Jest
prezesem MEC Sp. z o.o. z tego tytu³u osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci
71.405,03 z³; emerytura - 54.573,24
z³; zatrudnienie ¿ony - 13.446,88 z³;
emerytura ¿ony - 28.877,17 z³; rycza³t spo³ecznego kuratora S.R.B rd (¿ony) - 3.983 z³. Posiada samochód osobowy Renault Megane
Scenic 1,6, 2009 rok produkcji,
wartoœæ - 60.000 z³. (wspólnoœæ
ma³¿eñska).
Zygmunt Maksiak - prezes
ZUK Sp. z o.o. zgromadzi³ 56.100
z³ oszczêdnoœci w 2010 roku
(wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska). Posiada mieszkanie o powierzchni 57
mkw. i wartoœci 140.000 z³ (wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska). Posiada tak¿e na wspó³w³asnoœæ gara¿ samochodowy o powierzchni 19,74 mkw.
i wartoœci 5.700 z³. Jest prezesem
ZUK Sp. z o.o., z tego tytu³u
osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci
101.021,69 z³; pe³nienie obowi¹zków kuratora spo³ecznego, dochód
w wysokoœci 4.374 z³; dochody
¿ony ze stosunku pracy - 41.826,32
z³; z tytu³u dzia³alnoœci na rzecz
Pocztylion - Arka PTE S.A w Warszawie - 217,65 z³; z tytu³u dzia³añ
na rzecz PAUF S.A w Warszawie 481,63 z³. Posiada na wspó³w³asnoœæ samochód Renault Megane 1998 rok produkcji i Renault Laguna - 2002 rok produkcji.
Iwona KaŸmierczak - dyrektor
Podstawowej Szko³y Publicznej nr
1 w Œwidwinie, nie zgromadzi³a
oszczêdnoœci w poprzednim roku.
Posiada mieszkanie o powierzchni
60 mkw. i wartoœci 130.000 z³
(wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska). Osi¹gnê³a dochód z tytu³u zatrudnienia
za 2010 rok w wysokoœci 63.873,54
z³. Posiada na wspó³w³asnoœæ samochód osobowy Opel Zefira z1999
roku o wartoœci 16.000 z³. Zobowi¹zania pieniê¿ne: Bank PKO BP s¹
oddzia³ Œwidwin - kredyt hipoteczny na zakup mieszkania - 30.000 z³
(kredyt zaci¹gniêty wspólnie z ma³¿onkiem).
Magdalena Bujakowska - dyrektor Publicznej Szko³y Podstawo-

wej nr 2 w Œwidwinie, nie zgromadzi³a oszczêdnoœci w 2010 roku.
Posiada dom o powierzchni 150
mkw. i wartoœci 350.000 z³ (wspólnoœæ ma³¿eñska). Osi¹gnê³a dochód
z tytu³u zatrudnienia w wysokoœci
75.573,91 z³. Zobowi¹zania pieniê¿ne: Kredyt mieszkaniowy „w³asny k¹t” hipoteczny, PKO BP, stan
zad³u¿enia na 19.04.2011 r. 25.835,38 z³. Kredyt gotówkowy
Aurum, stan zad³u¿enia na
19.04.2011 r. - 28.345,15 z³ (kredyty zaci¹gniête wspólnie z mê¿em).
Izabella Starzyñska - dyrektor
Publicznej Szko³y Podstawowej nr
3 w Œwidwinie, nie zgromadzi³a
oszczêdnoœci w poprzednim roku.
Posiada mieszkanie s³u¿bowe o powierzchni 51,02 mkw. Ma mieszkanie o powierzchni 49,83 mkw. i
wartoœci 280.000 z³ (wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska). Osi¹gnê³a dochód z tytu³u zatrudnienia w wysokoœci 40.923,85 z³; wynagrodzenie
z tytu³u zatrudnienia w Publicznym
Przedszkolu nr 1 w Œwidwinie 1.689.60 z³. Posiada samochód
osobowy Audi A4, 2003 rok produkcji (wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska). Zobowi¹zania pieniê¿ne:
Kredyt Bank S.A, oddzia³ w Koszalinie na zakup mieszkania w wysokoœci 206.381 z³, do sp³aty pozosta³o 173.000 z³. Kredyt Bank S.A,
oddzia³ w Koszalinie, w celu wykoñczenia mieszkania, do sp³aty
pozosta³o 70.000 z³. PKO BP oddzia³ w Œwidwinie w celu wykoñczenia mieszkania 32.000 z³. Do
sp³aty pozosta³o 23.000 z³.
Wszystkie kredyty zaci¹gniête
wspólnie z mê¿em.
Pawe³ Piñczuk - dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 1 w Œwidwinie, posiada lokatê terminow¹
na której zgromadzi³ 98.227,03 z³.
Posiada mieszkanie o powierzchni
63,14 mkw i wartoœci 170.000 z³
(wspó³w³asnoœæ
ma³¿eñska).
Osi¹gn¹³ dochód z tytu³u zatrudnienia w wysokoœci 79.405,30 z³; umowa zlecenie - 544 z³; dochody ma³¿onki - 44.529,69 z³. Posiada na
wspó³w³asnoœæ samochód osobowy
Seat Cordoba, 2000 rok produkcji,
wartoœæ oko³o 9.000 z³.
Jolanta Helwig - dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1, nie
zgromadzi³a oszczêdnoœci w poprzednim roku. Posiada mieszkanie
czynszowe o powierzchni 88 mkw.
posiada ziemie orne, sad, ³¹ki o powierzchni 3,43 ha i wartoœci 30.000
z³ (wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska). Pro-

wadzi us³ugi ogrodnicze wraz z
mê¿em, z tego tytu³u osi¹gnê³a dochód w wysokoœci 3.220 z³. Osi¹gnê³a dochód z tytu³u zatrudnienia
w wysokoœci 58.728,43 z³; umowa
zlecenie - 589 z³; dop³aty ARiMR 4.850 z³. Zobowi¹zania pieniê¿ne 13.211,02 z³ w PKO BP, kredyt zaci¹gniêty wspólnie z mê¿em na wydatki bie¿¹ce.
Zofia Derenowska - dyrektor
Przedszkola nr 3, nie zgromadzi³a
oszczêdnoœci w poprzednim roku.
Posiada na w³asnoœæ mieszkanie o
powierzchni 135 mkw. i wartoœci
200.000 z³. Posiada dzia³ki gruntu o
powierzchni 0,30 ha i 500 mkw. o
wartoœci 2.500 z³. Z tytu³u zatrudnienia zarobi³a 61.280,77 z³; prawa
autorskie - 230,61 z³. Posiada na
wspó³w³asnoœæ samochody: Volvo
V40, 2002 rok produkcji oraz Mercedes SLK 200, 2001 rok produkcji.
Zobowi¹zania pieniê¿ne: kredyt w
Bank Pocztowy, na remont mieszkania w wysokoœci 40.000 z³.
Jadwiga Kopeæ - kierownik
Miejskiego Zespo³u Administracji
Przedszkoli, zgromadzi³a 28.000 z³
oszczêdnoœci w poprzednim roku.
Posiada na w³asnoœæ mieszkanie o
powierzchni 44,20 mkw. i wartoœci
130.000 z³. Z tytu³u zatrudnienia
osi¹gnê³a dochód w wysokoœci
50.981,72 z³; emerytura - 22.082 z³;
Rejonowy S¹d Pracy - ³awnik 351,30 z³.
Leszek Jasiukiewicz - dyrektor
Parku Wodnego Relax, zgromadzi³
9.500 z³ oszczêdnoœci w poprzednim roku (ma³¿eñska wspólnoœæ
maj¹tkowa). Posiada dom o powierzchni 141 mkw. i wartoœci
300.000 z³ (ma³¿eñska wspólnoœæ
maj¹tkowa). Posiada tak¿e dzia³kê
przydomow¹ o powierzchni 948
mkw. i wartoœci 50.000 z³ oraz gara¿
o powierzchni 19 mkw. i wartoœci
8.000 z³. Osi¹gn¹³ dochód brutto z
tytu³u zatrudnienia w wysokoœci
56.752 z³.
Marian Wiszniewski - dyrektor Œwidwiñskiego Oœrodka Kultury, zgromadzi³ 24.000 z³
oszczêdnoœci w 2010 roku (wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska). Posiada
mieszkanie o powierzchni 87,40
mkw. i wartoœci 180.000 z³
(wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska). Posiada na wspó³w³asnoœæ inne nieruchomoœci: dzia³kê o powierzchni 0,9042 ha o wartoœci 20.000 z³;
domek letniskowy o wartoœci
35.000 z³; budynek gospodarczy o

wartoœci 32.000 z³. Osi¹gn¹³ dochód z tytu³u zatrudnienia w wysokoœci 55.077,34 z³; emerytura 30.507 z³; umowa o dzie³o 1.588,65 z³; inne Ÿród³a - 600 z³.
Posiada samochód Mercedes
E210 z 1996 roku (wspó³w³asnoœæ
ma³¿eñska).
Teresa Szczerbiñska - kierownik Miejskiego Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej, nie zgromadzi³a
oszczêdnoœci w poprzednim roku.
Posiada mieszkanie o powierzchni
65,25 mkw. i wartoœci 140.000 z³.
Posiada dzia³kê gruntu o obszarze
0,3165 ha o wartoœci 20.000 z³. Z
tytu³u zatrudnienia osi¹gnê³a dochód w wysokoœci 59.018,22 z³.
Posiada samochód osobowy marki
Opel Corsa C, 2003 rok produkcji o
wartoœci 16.300 z³.
Lucyna Owsiak - zastêpca
kierownika Miejskiego Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej, posiada
oszczêdnoœci: lokatê terminow¹
na której zgromadzi³a 13.612,42
z³; fundusz Pionier - 19.502,77 z³;
ksi¹¿eczka mieszkaniowa 30.000 z³ (wspólnoœæ ma³¿eñska).
Posiada fundusze inwestycyjne
"Arka" BZ WBK zrównowa¿ony
FIO na kwotê 19.296,31 z³. Posiada prawo w³asnoœci do 1/2 mieszkania o powierzchni 88,71 mkw. i
wartoœci 160.000 z³. Osi¹gnê³a
dochód z tytu³u zatrudnienia w
wysokoœci 46.136,04 z³; dochód
mê¿a - 175.769,04 z³. Posiada samochód osobowy Opel Astra 1,4,
2009 rok produkcji (wspólnoœæ
ma³¿eñska).
Marian Dembiñski - informatyk MOPS, zgromadzi³ 33.000 z³
oszczêdnoœci w poprzednim roku.
Posiada na w³asnoœæ 1/2 mieszkania o powierzchni 135 mkw. i wartoœci 230.000 z³, pozosta³a 1/2 czêœci to ma³¿eñska wspólnota maj¹tkowa. Prowadzi ogrodnicze gospodarstwo rolne o powierzchni 16,50
ha i wartoœci 323.000 z³. Z tego tytu³u osi¹gn¹³ przychód w wysokoœci 36.000 z³ i dochód 7.850 z³. Z
tytu³u umowy o pracê osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci 99.950,90 z³;
umowa zlecenie - 9.397,22 z³. Posiada kombajn do zbioru porzeczek
Arek 3, o wartoœci 32.000 z³, 2003
rok produkcji. Zobowi¹zania pieniê¿ne: SGB Ba³tycki Oddzia³ Regionalny, 15.000 z³. PKO BP oddzia³ Œwidwin, kredyt hipoteczny w
wysokoœci 109.000 z³ (okres sp³aty
20 lat). Na zaci¹gniêcie kredytu
zgodê wyrazi³a ma³¿onka.
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Nikt tak jak Pan Marcin Kuczuk nie umie barwnie opowiadaæ o jeziorze

GENIUS LOCI - JEZIORA K£OKOWO
Zamys³ zatytu³owania
w ten sposób artyku³u
o tematyce wêdkarskiej,
spowodowany by³
opowieœci¹ Pana
Marcina Kuczuka,
mieszkañca Po³czynaZdroju, który podzieli³
siê ze mn¹ informacj¹
o z³owieniu
rekordowego w swoim
¿yciu okonia.
Opowieœæ o rybach na K³okowskim jeziorze, stanowi³a swoistego
rodzaju indywidualne doœwiadczenie przestrzeni, mieszcz¹ce siê w³aœnie w definicji genius loci, która
dziêki szczególnej wra¿liwoœci
cz³owieka, pozwala nawi¹zaæ emocjonaln¹ wiêŸ z miejscem, kszta³tuj¹c¹ nasz¹ indywidualn¹ to¿samoœæ.
Jak¿e dzisiaj brakuje takiego
zwi¹zku z miejscem w œwiecie ogarniêtym globalizacj¹, pogoni¹ za pieni¹dzem i oddaj¹cym czeœæ - m³odym, "wykszta³conym" z wielkiego
miasta. Szczególnie dla po³czynian
myœl¹cych o przysz³oœci miasta,
zadaniem powinno byæ dostrzeganie niepowtarzalnoœci miejsca, w
którym ¿yjemy. Niepowtarzalnoœci
zwi¹zanej z tym, co okreœlamy jako
dary natury, ale i tak¿e bogatej przesz³oœci historycznej, niezwyk³ym
postaciom, które ¿y³y przed nami na
tej ziemi, po której przemierzamy
nasz¹ codziennoœæ.
By zrozumieæ jak przejawia siê
genius loci, pragnê przedstawiæ to,
co uda³o mi siê w czêœci tylko us³yszeæ o Pana Marcina o jeziorze, nad
którym bieg³o i up³ywa nadal ¿ycie
Pana Marcina.
Pan Marcin na jeziorze K³okowskim ³owi ryby od ponad 50 lat.
Urodzi³ siê i mieszka³ w jego pobli¿u, zaledwie 500 m, w miejscowoœci Lipno. Dzieciñstwo spêdzi³ nad
jeziorem, tam z³owi³ pierwsze ryby
nauczy³ siê p³ywaæ. Jak mówi - ryby,
które ³owi³, by³y coraz wiêksze, bo
ros³y razem z nim. Coraz bardziej
doskonali³ swoje umiejêtnoœci na
tym trudnym do ³owienia jeziorze, a
wyniki jakie osi¹ga, s¹ coraz lepsze.
Pozna³ ju¿ wiele tajemnic, prowadz¹cych do sukcesów na tym jeziorze. To w ostatnich latach z³owi³,
oprócz medalowego okonia o wadze 1,62 kg i d³. 48 cm, najwiêkszego swojego leszcza o wadze 4,30 kg.
A leszcze niewiele mniejsze s¹
czêst¹ jego zdobycz¹ w okresie lata.

Za przynêtê na medalowego okonia
kanibala, s³u¿y³ równie¿ okoñ o d³ugoœci ok. 18 cm.
Wspomnienia z dzieciñstwa,
szczególny klimat emocjonalny,
mieszkaj¹cy tam ludzie, sprawiaj¹,
¿e Pan Marcin czêsto jest nad jeziorem nie tylko w celach wêdkarskich.
Mieszkaj¹cy tu¿ przy jeziorze Pan
Staszek mówi, ¿e jak dzisiaj nie by³o
nad jeziorem Pana Marcina, to pewnie jest chory. Nikt tak jak Pan
Marcin nie umie barwnie opowiadaæ o jeziorze, zwyczajach ryb i
ptaków, które tam ¿yj¹. Mia³em
okazjê nieraz siedz¹c z nim na ³odzi
s³uchaæ niekoñcz¹cych siê opowieœci na temat jeziora i zmian przyrody, jakie zachodz¹ wokó³ niego w
poszczególnych porach roku. Ka¿dy ptak i ryba s¹ traktowane z podziwem i wdziêcznoœci¹, za to, ¿e istniej¹ i ciesz¹ cz³owieka. Szczególnie urzek³a mnie opowieœæ o kamieniu, z którego jako dziecko ³owi³
ryby, na którym godzinami sta³ z
wêdk¹, zanim zbudowa³ pierwszy
pomost, czy zwodowa³ wreszcie
w³asn¹ ³ódŸ. Otó¿, by mieæ trochê
K³okowa w Po³czynie, Pan Marcin
przeniós³ ponad 200 kg kamieñ do
skalnika pod swoje okno.
Pan Marcin dba bezinteresownie o porz¹dek nad jeziorem, w³asnym wysi³kiem usuwa szkody w
altanach, postawionych w pobli¿u
pla¿y. Robi to spontanicznie, czasami ta troska powoduje zdziwienie
lub œmiech u innych. Jednak poczucie, ¿e jest to jego szczególnie ukochane miejsce, nie zniechêca go.
Szkoda, ¿e coraz mniej jest ludzi,
którzy potrafi¹ ukochaæ i podziwiaæ
to, co jest blisko, w zasiêgu rêki. Nie
ma w nim wielkich têsknot o wyjeŸdzie do egzotycznych krajów. Pan
Marcin potrafi dostrzec zupe³nie
blisko to, co jest niewidzialne dla
innych.

Statystyka i historia
Jezioro K³okowo jest jeziorem
rynnowym o powierzchni 24 ha i
g³êbokoœci 23 m, po³o¿onym 8 km
na po³udnie od Po³czyna-Zdroju.
Œrednia g³êbokoœæ to ponad 10 m.
Jezioro zasiedlone jest przez wiele
gatunków ryb, szczególnie okonia,
leszcza, szczupaka, p³oæ; inne gatunki s³odkowodne wystêpuj¹ w
niewielkich iloœciach. W przesz³oœci zamieszkiwa³a je ogromna populacja raków, których dzisiaj jest niewiele. Jezioro posiada czyst¹ wodê,
a ryby z niego maj¹ wspania³e walory smakowe.
Stosunkowo bardzo jest ma³o
p³ytkich miejsc na pla¿e, a te, które
s¹ dostêpne, bardzo szybko opadaj¹
w dó³. Mimo tego nad jezioro przybywa w okresie letnim wielu po³czy-

DRUKARNIA
Oferujemy druk:

ulotek, plakatów, wizytówek
samokopii, projekty gratis

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

nian, by za¿yæ k¹pieli i poopalaæ siê
na wyeksponowanej na po³udnie
trawiastej ³¹ce. Z jeziora wyp³ywa
te¿ przep³ywaj¹ca przez Po³czyn
rzeka Wogra. W przesz³oœci jezioro
by³o miejscem rozgraniczenia ziem
Królestwa Polskiego, Marchii
Brandenburskiej i Pomorza Zachodniego. W jeziorze by³ wbity pal
graniczny z herbami tych trzech
pañstw. W pobli¿u jeziora znajduje
siê piêkna aleja grabowa.
Warto wiêc wybraæ siê nad jezioro i wczuæ w niepowtarzaln¹ "magiê" tego miejsca. Byæ mo¿e uda siê
któremuœ z czytelników spotkaæ nad
brzegiem Pana Marcina, który zawsze chêtnie o nim opowie wiêcej,
ni¿ w przedstawionej relacji.
Bogus³aw Ogorza³ek

Zaproszenie na zawody
sp³awikowe

Puchar prezesa
do wziêcia
(ŒWIDWIN) Ko³o PZW
„Rega” w Œwidwinie zaprasza na
otwarte indywidualne zawody sp³awikowe o Puchar Prezesa. Zawody
odbêd¹ siê 11 wrzeœnia 2011 r. na
jeziorze Bystrzyno Ma³e. Zbiórka
przy jeziorze o godzinie 7.00. Wpisowe: seniorzy - 25 z³; kobiety i juniorzy - 15 z³.
(r)
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SZACHOWE
MISTRZOSTWA
POWIATU
Klub szachowy „Caissa”
Po³czyn-Zdrój organizuje
Otwarte Szachowe
Mistrzostwa Powiatu
Œwidwiñskiego juniorów
i seniorów.

SPORT
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MKS MIESZKO MISTRZEM
POLSKI LZS!

Zawody rozegrane zostan¹ w
Centrum Kultury w Po³czynieZdroju, w dniu 11 wrzeœnia (niedziela). Rozpoczêcie turnieju godzina 10.00. Zapisy w dniu zawodów godzina 9.30
Zawody zostan¹ rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 9
rund, tempo gry: 15 minut na zawodnika. Ustalenie miejsc - wg iloœci
zdobytych punktów oraz punktacji
pomocniczej. Obowi¹zuj¹ przepisy
Kodeksu Szachowego.
Ostateczna interpretacja treœci
komunikatu nale¿y do organizatora.
Zawodnicy bêd¹ sklasyfikowani
w kategoriach seniorzy oraz juniorzy (do 16 lat).
Dla najlepszych uczestników
turnieju przewidziane s¹ puchary i
medale oraz nagrody rzeczowe.
Kontakt: telefon: 721 127 792.

Wodne szaleñstwo
na „bananie”

26 sierpnia br. na jeziorze Bystrzno odby³a siê impreza dla
dzieci i m³odzie¿y pod tytu³em
„Wodne szaleñstwo”.
Zorganizowana zosta³a przez
Park Wodny Relax oraz M³odzie¿owy Klub Sportu i Rekreacji i by³a

nagrod¹ dla najaktywniejszych
uczestników zawodów organizowanych na Orliku w czasie wakacji.
Wszyscy chêtni mogli pop³ywaæ na
„bananie” ci¹gniêtym przez skuter
wodny. W imprezie uczestniczy³o
kilkudziesiêcioro dzieci, zarówno
ch³opców jak i dziewczynek. PW

W dniach 25-27
sierpnia 2011 r.
w Siedlcach
rozegrano XIV Fina³
Ogólnopolskich
Igrzysk LZS.
Znakomicie spisali siê
zawodnicy MKS
Mieszko Po³czyn-Zdrój,
którzy wygrywaj¹c
wszystkie mecze
zostali Mistrzami
Polski.
Z³oci medaliœci z Po³czyna pokonali kolejno: zwyciêzcê z poprzedniego roku LKS Bobowa 3:2,
MLKS MOS Sieradz 3:0 oraz UKS
Tempo Przysucha 3:1.
Inne wyniki:
LKS Bobowa – MLKS MOS
Sieradz 1:3
LKS Bobowa – UKS Tempo
Przysucha 3:0
UKS Tempo Przysucha – MLKS
MOS Sieradz 1:3
Sukces ten jest ukoronowaniem
szeœcioletniej pracy trenera Wojciecha Halca z t¹ grup¹ siatkarzy.

W okresie tym 4-krotnie dru¿yna zdoby³a III miejsce w klubowych
Mistrzostwach Województwa Zachodniopomorskiego, III m. w 1/8
Mistrzostw Polski, a tak¿e IV m. w
ubieg³orocznych Ogólnopolskich
Igrzyskach LZS w Kielcach.
- Zakoñczy³ siê pewien etap
przygody z siatkówk¹ tych ch³opców. Wiêkszoœæ z³otych medalistów
koñczy wiek juniora i bêdzie gra³a w
III lidze seniorów lub wyjedzie w
Polskê na studia.
Dlatego tym bardziej cieszy
osi¹gniêcie na koniec takiego wyniku, okupionego ciê¿k¹ prac¹ na treningach, a w ostatnim czasie na obozie sportowym – powiedzia³ trener
MKS Mieszko Wojciech Halec.
Sk³ad zespo³u z eliminacji i turnieju fina³owego:
Gracjan Kozio³ (kapitan), Mateusz Olejnik, Pawe³ Kruk, Pawe³
Buga³a, Pawe³ Walczak, Micha³
Gajdziel (libero), Jacek Korszy³owski, Norbert Wetklo, Bart³omiej
Czetowicz, Dawid Kruk, Marcin
Najdzion (libero), Kamil Halec,
Szymon Urbanowicz, Bart³omiej
Wszelaki.
Trenerzy: Wojciech Halec, Wojciech Kalinowski.
Kamil Halec

FELIETONY - INFORMACJE

Pada deszcz, bêdzie sucho,
czyli nauczyciele w pu³apce
przyczynowo-skutkowej
Nauczyciele w Polsce prze¿ywaj¹ trudny okres zwi¹zany z zamykaniem szkó³ i tym samym utrat¹
pracy. Dobi³ ich minister finansów,
który nakaza³ gminom ograniczenie
zad³u¿enia i tym samym dok³adania
do szkó³ z bud¿etów samorz¹dów.
Gminy utraci³y spore subwencje
oœwiatowe i zosta³y zmuszone do
zamykania szkó³, by zbilansowaæ
bud¿ety. Zamkniêto szko³y wiejskie
w gminie Œwidwin, przymierzaj¹ siê
do tego Z³ocieniec, Resko, a przed
takimi decyzjami staj¹ Drawsko
Pom., P³oty i wiele innych gmin.
Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego kilka dni temu podpisa³ z
SLD umowê w sprawie statusu nauczycieli, w której - jak zwykle mówi siê o obronie miejsc pracy,
gwarantowanym minimalnym wynagrodzeniu itp.
To ju¿ tylko ³abêdzi œpiew wobec zmian zachodz¹cych w polityce
i gospodarce. Przypuszczam, ¿e
ZNP spodziewa³by siê wszystkiego
ze strony polityków, st¹d zawsze
garn¹³ siê do SLD, tylko nie tego, ¿e
zagro¿enie przyjdzie ze strony zupe³nie niespodziewanej - demografii i gospodarki, wobec których nawet sprzyjaj¹ca partia okaza³a siê
bezradna. Dlaczego? Ano dlatego,
¿e ZNP nigdy demografi¹ i gospodark¹ siê nie zajmowa³, uwa¿aj¹c,
¿e uk³adanie siê z partiami zabezpieczy byt jego cz³onkom. Mówi¹c
dok³adniej, nauczyciele w ZNP nie

interesowali siê przyczynami i skutkami procesów spo³ecznych zachodz¹cych w kraju. Zajmowali siê sob¹,
skupiaj¹c siê na obronie przywilejów
nabytych w PRL-u. Nie stali siê wolnymi obywatelami wolnego pañstwa,
zatroskanymi o jego przysz³oœæ,
otwarcie debatuj¹cymi na forum publicznym nad zachodz¹cymi zmianami, ale okopali siê na pozycji klasy
samej w sobie, w murach szkó³, uznaj¹c, ¿e uczenie wystarcza za wszystko. Nie nabyli tej republikañskiej
idei, ¿e ka¿dy jest obywatelem, a dopiero póŸniej wykonuje jakiœ zawód.
Zawody mo¿na zmieniaæ (co dopiero teraz zaczynaj¹ rozumieæ), a obywatelem siê jest, z urodzenia.
Gdy by³y minister Roman Giertych nawo³ywa³ do wzmocnienia rodziny, przewiduj¹c skutki demograficzne, wyœmiewali siê z niego,
¿¹daj¹c razem z SLD jego dymisji.
Dzisiaj p³ac¹ za to utrat¹ pracy. ZNP
nie alarmowa³ o skutkach emigracji
m³odych ludzi, nie protestowa³ przeciwko zamykaniu stoczni i wielu zak³adów pracy, uwa¿aj¹c, ¿e to nie
jego „dzia³ka”. Dzisiaj robi „wielkie
oczy”, bo nauczycieli dotknê³y skutki tych procesów.
Mój mentor wyt³umaczy³ mi to
kiedyœ w prosty sposób: - pada
deszcz, bêdzie sucho. Gdy zrobi³em
g³upi¹ minê powiedzia³: - tu pada,
tam bêdzie sucho, i wskaza³ na niebo. A babcia by doda³a; jak sobie
poœcielisz, tak siê wyœpisz. KAR

Przykre w skutkach
zakoñczenie wakacji
Policjanci KPP w Œwidwinie
zatrzymali 31 sierpnia nieletniego
mieszkañca Œwidwina, który dokona³ kradzie¿y motoroweru
„Ogar” i nastêpnie sprzeda³ go w
jednym z punktów skupu z³omu.
Wczoraj w godzinach popo³udniowych policjanci KPP w Œwidwinie zostali powiadomieni przez
mieszkañca jednej z pod œwidwiñskich miejscowoœci o kradzie¿y
motoroweru „Ogar”, która mia³a
miejsce w godz. od 13.40 do 14.30.
Podjête niezw³ocznie po otrzymaniu informacji czynnoœci przez
funkcjonariuszy œwidwiñskiej Policji pozwoli³y na ustalenie, ¿e
sprawc¹ kradzie¿y jest 16 letni
mieszkaniec Œwidwina. Po krótkim
czasie sprawca kradzie¿y zosta³ za-

trzymany a motorower odzyskany.
Jak siê okaza³o „m³odzieniec” po
przeja¿d¿ce postanowi³ motorower
sprzedaæ na z³om. Na ca³e szczêœcie
pojazd nie zosta³ od razu zniszczony i uda³o siê go odzyskaæ w stanie
nie uszkodzonym.
W trakcie wyjaœniania okolicznoœci sprawy policjanci ustalili, ¿e
to nie jedyne przestêpstwo pope³nione przez nieletniego. W trakcie
oddawania motoroweru do punktu
skupu z³omu, ch³opiec pos³u¿y³ siê
znalezionym wczeœniej dowodem
osobistym, który to nastêpnie obawiaj¹c siê konsekwencji zniszczy³.
Teraz za swoje czyny tj. kradzie¿
motoroweru, przyw³aszczenie dowodu osobistego, pos³ugiwanie siê
nim oraz jego zniszczenie odpowie
przed S¹dem dla nieletnich. (kp)

FELIETON NA
ZAPROSZENIE
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Kpt.¿.w. Waldemar Jaworowski

Z

apewne niejeden z czytel
ników zdziwi siê, ¿e stawiam
takie pytanie. Pewnie zdziwi siê ten,
kto nigdy przed takim dylematem nie
stawa³. W czasach komunizmu tak
naprawdê to nikt swoich pogl¹dów
nie sprzedawa³, a to dlatego, ¿e wiekszoœæ do koñca lat osiemdziesiatych
by³a przekonana w s³usznoœæ szerzonych przez komunizm idei. Praca
by³a, choæ ma³o p³atna.
Odzyskaliœmy niepodleg³oœæ,
prawo do wolnoœci s³owa i swoich
pogl¹dów. Nawet mamy prawo wyboru politycznego do wszystkich
szczebli w³adzy pañstwowej. Tak
niby napisane jest w Konstytucji. A
jakie jest ¿ycie ? Jaka jest rzeczywistoœæ?
Nie jest ju¿ niczyj¹ tajemnic¹, ¿e
pracê dostaje siê pod warunkiem, ¿e
siê jest lojalnym wobec w³adzy.
Niby dlaczego - zapytam?
Czy ta w³adza jest w³aœcicielem
gminy, miasta czy powiatu? Czy jest
jak feuda³, który mo¿e wszystko?
Oczywiœcie, ¿e formalnie nie, ale w
rzeczywistoœci tak siê zachowuje.
Dlatego odzywaj¹ siê coraz czêœciej g³osy za tym, by ograniczyæ
kadencyjnoœæ funkcji samorz¹dowych tylko do dwóch kadencji. Dla-
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Sprzedaæ
nerkê, czy
pogl¹dy?
czego? Znaj¹cy realia ¿ycia codziennego uwa¿aj¹ i w wiêkszoœci
przypadków maj¹ racjê, ¿e ka¿da
w³adza d¹¿yæ bêdzie do zapewnienia sobie przed³u¿enia swojego panowania. Niestety metody jakimi
chc¹ sobie w³adzê przed³u¿yæ bywaj¹, nazwijmy to oglêdnie, afrykañskimi. Tam do normalnych standardów zalicza siê opanowanie ca³ej w³adzy przez braci ze swojego
plemienia.
Dlatego pytam siê naszych obywateli - czy czujecie siê jak ch³op
feudalny, który w naturze swojej ma
uleg³oœæ wobec w³adzy ? Chyba nie
jak Afrykañczyk, bo tam przywi¹zanie do swojego plemienia jest bardzo silne.
Zamiast czekaæ a¿ Sejm ograniczy kadencyjnoœæ funkcji samorz¹dowych, mo¿emy to zrobiæ sami.
Pomyœl obywatelu tak. Mam woln¹
wolê, któr¹ mi da³ Pan Bóg i zagwarantowa³a Konstytucja, wiêc mam
prawo wybieraæ. Teraz wybiorê tê
opcjê polityczn¹, a nastêpnym razem tamt¹. Mo¿e bêdzie lepsza. Nie
czekaj. To Ty obywatelu mo¿esz
zmieniaæ nasz kraj.
Przecie¿ to nie jest taki wybór
jak ten w tytule: Co mam sprzedaæ,
nerkê czy pogl¹dy?
By nie musieæ podejmowaæ takiej decyzji, co sprzedaæ: „nerk¹ czy
pogl¹dy”, lepiej zmieñ w³adzê.

Posiadali narkotyki
Dzieñ 24 sierpnia w Komendzie Powiatowej Policji w Œwidwinie, owocowa³ w ujawnianie
przestêpstw narkotykowych.
PóŸnym wieczorem w centrum
Œwidwina, policjanci podczas kontroli drogowej pojazdu marki Ford
Eskort, wewn¹trz znaleŸli woreczek
z suszem roœlinnym Jak siê okaza³o
by³a to marihuana i mia³a nale¿eæ do
jednego z pasa¿erów tego pojazdu.
Kierowca jak i pasa¿erowie to 31,
24 i 22 letni mieszkañcy niewielkiej
wsi naszego powiatu. Na domiar
z³ego kierowca nie posiada³ uprawnieñ do kierowania pojazdami, nie
mia³ te¿ ¿adnych dokumentów samochodu którym siê porusza³.
Kilka godzin póŸniej, inny patrol œwidwiñskiej policji w Œwidwinie na ul. Po³czyñskiej zatrzyma³ do
kontroli drogowej samochód oso-

bowy marki Daewoo Lanos. Tym
razem posiadaczem suszu roœlinnego by³ kierowca. Dodatkowo przeprowadzono badanie narkotesterem, które wykaza³o, ¿e 22 latek jest
pod wp³ywem œrodków odurzaj¹cych.
Postêpowania w tych sprawach,
prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Œwidwinie.
Za kierowanie pojazdem pod
wp³ywem œrodków odurzaj¹cych
grozi kara ograniczenia a nawet pozbawienia wolnoœci do 2 lat. Posiadaj¹cym przy sobie œrodki odurzaj¹ce lub psychotropowe grozi kara
pozbawienia wolnoœci do 3 lat. (kp)

Biuro og³oszeñ
Wieœci œwidwiñskich

tel. 512 138 349
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