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Na Pomorzu ¿yje wielu œwiadków
napaœci sowieckiej 17 wrzeœnia 1939 roku
17 wrzeœnia 1939 r.,
³ami¹c polsko-sowiecki pakt o nieagresji, Armia Czerwona wkroczy³a na
teren Rzeczypospolitej Polskiej, realizuj¹c ustalenia zawarte
w tajnym protokole
paktu RibbentropMo³otow. Konsekwencj¹ sojuszu
dwóch totalitaryzmów by³ rozbiór
osamotnionej Polski.
Sowiecka napaœæ na Polskê by³a
realizacj¹ uk³adu podpisanego w
Moskwie 23 sierpnia 1939 r. przez
ministra spraw zagranicznych III
Rzeszy Joachima von Ribbentropa
oraz ludowego komisarza spraw
zagranicznych ZSRS Wiaczes³awa
Mo³otowa, pe³ni¹cego jednoczeœnie funkcjê przewodnicz¹cego
Rady Komisarzy Ludowych (premiera).
Integraln¹ czêœci¹ zawartego
wówczas sowiecko-niemieckiego
paktu o nieagresji, by³ tajny protokó³ dodatkowy. Jego drugi punkt,
dotycz¹cy bezpoœrednio Polski,
brzmia³ nastêpuj¹co: „W wypadku
terytorialnych i politycznych przekszta³ceñ na terenach nale¿¹cych do
Pañstwa Polskiego granica stref interesów Niemiec i ZSRS przebiegaæ
bêdzie w przybli¿eniu po linii rzek
Narwi, Wis³y i Sanu. Kwestia, czy w
obopólnym interesie bêdzie po¿¹dane utrzymanie niezale¿nego Pañstwa Polskiego i jakie bêd¹ granice
tego pañstwa, bêdzie mog³a byæ
ostatecznie wyjaœniona tylko w toku
dalszych wydarzeñ politycznych. W
ka¿dym razie oba rz¹dy rozstrzygn¹
tê kwestiê na drodze przyjaznego
porozumienia”.
Niemcy od trzeciego dnia wojny
ponaglali Moskwê, a¿eby zajê³a
obszary uznane w pakcie Ribbentrop-Mo³otow za jej strefê interesów. Stalin zwleka³ z podjêciem
decyzji, czekaj¹c na to, jak zachowaj¹ siê wobec niemieckiej agresji
na Polskê Wielka Brytania i Francja.
Przygl¹da³ siê równie¿, jak silny
opór Niemcom stawia polskie wojsko. Jednoczeœnie jednak w ZSRS

Niemiecko-sowiecka defilada z okazji przekazania Brzeœcia Sowietom. Fot. NAC

trwa³y ukryte przygotowania do
wojny. 24 sierpnia 1939 r. rozpoczêto stopniow¹ koncentracjê wojsk.
3 wrzeœnia komisarz obrony Klimient Woroszy³ow wyda³ rozkaz o
podwy¿szeniu gotowoœci bojowej
w okrêgach wojskowych, które mia³y wzi¹æ bezpoœredni udzia³ w ataku
na Polskê, oraz rozkaz o rozpoczêciu tajnej mobilizacji. Do dzia³añ
przeciwko pañstwu polskiemu przeznaczono dwa fronty: Bia³oruski komandarma Michai³a Kowalowa i
Ukraiñski komandarma Siemiona
Timoszenki. W sumie liczy³y one co
najmniej 620 000 ¿o³nierzy, ponad
4700 czo³gów i 3300 samolotów. Po
stronie polskiej granicy z ZSRS, licz¹cej ponad 1400 km, strzeg³y jedynie przerzedzone oddzia³y Korpusu Ochrony Pogranicza.
17 wrzeœnia 1939 r. od godz. 3 do
godz. 6 rano jej wojska przekroczy³y na ca³ej d³ugoœci wschodni¹ granicê z Polsk¹.
£¹cznie si³y Armii Czerwonej
skierowane w trzech rzutach przeciwko Rzeczypospolitej wynosi³y
ok. 1,5 miliona ¿o³nierzy, ponad 6
tys. czo³gów i ok. 1800 samolotów.
Prof. Materski zwraca³ uwagê na
fakt, i¿: „Uderzenie dwu frontów
sowieckich zosta³o poprzedzone
czterodniowymi intensywnymi
dzia³aniami grup sabota¿owo-dywersyjnych, które by³y organizowane na polskich Kresach Wschodnich
przez wywiad sowiecki, komunistów i miejscowych nacjonalistów.
Dzia³ania te okaza³y siê rozleglejsze i skuteczniejsze ni¿ akcja V kolumny poprzedzaj¹ca agresjê niemieck¹”.
Wkraczaj¹cym oddzia³om Armii Czerwonej opór stawia³y równie¿ miasta, wœród których najbardziej zaciêty i tragiczny bój stoczy-

³o Grodno. Walki z Wehrmachtem i
Armi¹ Czerwon¹ toczy³a dowodzona przez gen. Franciszka Kleeberga
Samodzielna Grupa Operacyjna
„Polesie”.
W sumie w starciach z Armi¹
Czerwon¹ zginê³o ok. 2,5 tys. polskich ¿o³nierzy, a ok. 20 tys. by³o
rannych i zaginionych. Do niewoli
sowieckiej dosta³o siê ok. 200 tys.
¿o³nierzy, w tym ponad 10 tys. oficerów. Straty sowieckie wynosi³y
ok. 3 tys. zabitych i 6-7 tys. rannych.
Wkraczaj¹ca na ziemie Rzeczypospolitej Armia Czerwona zachowywa³a siê równie bestialsko jak wojska niemieckie. Przyk³adów zbrodni pope³nianych na polskich wojskowych, policjantach i cywilach
jest wiele, m.in. w Grodnie po zajêciu miasta Sowieci wymordowali
ponad 300 jego obroñców, na Polesiu 150 oficerów, a w okolicach
Augustowa 30 policjantów.
28 wrzeœnia 1939 r. podczas
kolejnej wizyty Ribbentropa w
Moskwie zawarty zosta³ „Traktat
Sowiecko-Niemiecki o Granicy i
PrzyjaŸni”, któremu towarzyszy³y
tajne protoko³y dodatkowe. We
wstêpie do traktatu stwierdzano:
„Rz¹d Rzeszy Niemieckiej i rz¹d
ZSRR uznaj¹, po upadku dotychczasowego pañstwa polskiego, za
wy³¹cznie swoje zadanie przywrócenie na tym terenie pokoju i porz¹dku oraz zapewnienie ¿yj¹cym
tam narodom spokojnej egzystencji, zgodnej z ich narodowymi odrêbnoœciami”.
Przedstawiciele dwóch totalitarnych mocarstw ustalili równie¿, i¿
„nie bêd¹ na swoich terenach tolerowaæ ¿adnej polskiej agitacji, która
przenika³aby na terytorium drugiej
strony. Wszelkie próby takiej agitacji na ich terenach bêd¹ likwidowa-

ne, a obie strony bêd¹ siê informowa³y wzajemnie o podejmowanych
w tych celach œrodkach”.
W wyniku dokonanego rozbioru
Polski Zwi¹zek Sowiecki zagarn¹³
obszar o powierzchni ponad 190 tys.
km kw. z ludnoœci¹ licz¹c¹ ok. 13
mln. Liczba ofiar wœród obywateli
polskich, którzy w latach 19391941 znaleŸli siê pod sowieck¹ okupacj¹, do dziœ nie jest w pe³ni znana.
Prof. A. Paczkowski odnosz¹c
siê do tej kwestii w ksi¹¿ce „Czarna
ksiêga komunizmu. Zbrodnie, terror, przeœladowania” pisa³: „Uwa¿a
siê, ¿e w ci¹gu niespe³na dwóch lat
w³adzy sowieckiej na ziemiach zabranych Polsce represjonowano w
ró¿nych formach - od rozstrzelania,
poprzez wiêzienia, obozy i zsy³ki,
po pracê przymusow¹ - ponad 1
milion osób (). Nie mniej ni¿ 30 tysiêcy osób zosta³o rozstrzelanych, a
œmiertelnoœæ wœród ³agierników i
deportowanych szacuje siê na 8-10
proc., czyli zmar³o zapewne 90-100
tysiêcy osób”.
dzieje.pl
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Przedwyborcza
batalia
w Po³czynie
(Po³czyn-Zdrój)
Zacz¹³ siê okres
kampanii przedwyborczej. Komitety
wyborcze pokaza³y
wreszcie swoich
kandydatów na
pos³ów i senatorów.
Tak jest w ka¿dym mieœcie naszego regionu, równie¿ i w Po³czynie. Najwczeœniej zrobi³a to Platforma Obywatelska. Jej kandydaci
wisz¹ na plakatach w ró¿nych czêœciach miasta. Zajmuj¹ p³oty i wolne przestrzenie na ogrodzeniach. Na
skrzy¿owaniu ulic Œwierczewskiego i Koszaliñskiej, przy szkole ponadgimnazjalnej te¿ znajduje siê
wizerunek kandydata do Sejmu RP
z ramienia Platformy Obywatelskiej. W tym wypadku teren szko³y
jest budynkiem pañstwowym i takie
postêpowanie wymaga pozwolenia
odpowiednich w³adz. Chyba jest to
przekroczenie w pewnych punktach

ordynacji wyborczej. Powtarzaj¹
siê takie nazwiska kandydatów: Stanis³aw Gaw³owski, Marek Hok, Jan
Kuriata, Gra¿yna Anna Sztark. To
kandydaci Platformy wywiesili
swoje banery najwczeœniej w miejscach publicznych, ciekawe tylko
czy mieli pozwolenia od Urzêdu
Miejskiego, na ekspozycjê na p³otach. Urzêdnicy powinni zainteresowaæ siê t¹ spraw¹. A¿ cztery osoby kandyduj¹ z gminy Po³czyn Zdrój na pos³ów z ró¿nych partii.
Nie widaæ jeszcze ich plakatów,
oprócz kandydatki PSL. Plakaty
Stanis³awa Wzi¹tka pojawi³y siê w
innych miastach: w Koszalinie i
Bia³ogardzie. W Po³czynie jeszcze
pan Stanis³aw nie rozpocz¹³ swojej
„propagandy” przedwyborczej. Na
skromnych plakatach pojawi³ siê
kandydat PiS Czes³aw Hoc. Jego
plakaty umieszczone s¹ w miejscach przeznaczonych na reklamê
przedwyborcz¹. I jest to godne podkreœlenia na tle innych. Miejmy nadziejê, ¿e wszyscy bêd¹ postêpowaæ
w podobny sposób i nie rozwieszaæ
siê na p³otach, jak to czyni Platforma Obywatelska.
Mieszkaniec

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 zosta³o opublikowane og³oszenie
o I przetargu na zbycie nieruchomoœci oznaczonej dzia³k¹
nr 54/1 po³o¿on¹ w obrêbie Stare Ludzicko, gmina R¹bino,
zabudowan¹ budynkiem mieszkalnym i budynkiem
gospodarczym, stanowi¹c¹ w³asnoœæ Skarbu Pañstwa.

DRUKARNIA
Oferujemy druk:

ulotek, plakatów, wizytówek
samokopii, projekty gratis

£obez ul. S³owackiego 6
Tel./fax - 91 39 73 730
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15 wrzeœnia
dotychczasowy prezes
Zak³adu Us³ug
Komunalnych, Zygmunt
Maksiak obj¹³
stanowisko zastêpcy
burmistrza Œwidwina.

2011 roku, kiedy to burmistrz Jan
Owsiak powo³a³ go na swego zastêpcê. Przypomnijmy, ¿e poprzedni wiceburmistrz, Krzysztof Wasicionek, zakoñczy³ kilkuletni¹ pracê
w Urzêdzie Miasta w Œwidwinie
wraz z koñcem sierpnia i obecnie
jest dyrektorem Powiatowego Zarz¹du Dróg w Œwidwinie.

Nowy wiceburmistrz ma 63 lata.
Jest dobrze znany mieszkañcom
Œwidwina, poniewa¿ z tym miastem
wi¹¿e siê wiêkszoœæ jego zawodowego ¿ycia. Rozpoczyna³ pracê w
Pañstwowym Oœrodku Maszynowym w Karlinie w roku 1967. Piêæ
lat póŸniej przeniós³ siê do POM w
Œwidwinie, gdzie pracowa³ do roku
1978. Kolejnym miejscem jego pracy by³a Spó³dzielnia Kó³ek Rolniczych w Brze¿nie, sk¹d w 1981 roku
przeniós³ siê do Przedsiêbiorstwa
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Œwidwinie. Przez krótki
czas, w roku 1989, by³ naczelnikiem
miasta i gminy. W latach 90 pracowa³ w Chemicznej Spó³dzielni Pracy oraz we francuskiej firmie „Kompas”. 1 kwietnia 1998 roku zosta³
dyrektorem, a póŸniej (po przekszta³ceniach) prezesem Zak³adu
Us³ug Komunalnych w Œwidwinie i
tê funkcjê pe³ni³ do 15 wrzeœnia

Burmistrz Jan Owsiak w swoim
zarz¹dzeniu podzieli³ siê obowi¹zkami z nowym zastêpc¹. Burmistrz
pozostawi³ sobie do osobistego nadzoru sprawy finansowo – bud¿etowe, realizacji inwestycji, gospodarki nieruchomoœciami, zagospodarowania przestrzennego, organizacyjne, kadrowe, promocji i rozwoju miasta, obronnoœci i OC, zarz¹dzania kryzysowego, przedsiêbiorczoœci, USC i Stra¿ Miejsk¹.
Zastêpca natomiast nadzoruje za³atwianie spraw w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,
ochrony œrodowiska, spo³ecznoobywatelskich, oœwiaty, kultury,
kultury fizycznej i turystyki, zdrowia, rolnictwa, opieki spo³ecznej,
administracyjno gospodarczych.
Jest równie¿ upowa¿niony do podejmowania decyzji wchodz¹cych
w kompetencje burmistrza pod
jego nieobecnoœæ.
UM

Po¿yczki gotówkowe
do 1000 z³otych

GABINET PSYCHOLOGICZNY
PRACOWNIA BADAÑ
KIEROWCÓW

na terenie Z³ocieñca,
Drawska Pomorskiego,
Po³czyna Zdroju i Œwidwina.

badania na broñ, poradnictwo
ul. Lipowa 7 Z³ocieniec

Zatrudnimy przedstawicieli.
Tel. 94 341 77 77, 664-111-216

Gabinet czynny w ustalonych
telefonicznie terminach,
kontakt po 15:30, tel. 604207996
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Jest raport GUS o polskiej nêdzy
Won z wykluczonymi
No i na politycznej szachownicy
nie ma ju¿ Andrzeja Leppera. Œlady
w pokoju, w którym siê powiesi³,
zadeptali przybyli prokuratorzy,
agenci, policja i inni podobni im
zadeptywacze. Teraz eksperci oddzielaj¹ œlady zadeptywaczy od œladów zadeptanych. Przypominam
sobie, identycznie by³o w przypadku zabójstwa genera³a Papa³y. Z
Papa³¹, jak na razie, uda³o siê. Z
Lepperem te¿ siê uda. Tak siê sk³ada, ¿e w tego rodzaju poczynaniach
w kraju fachowcy s¹.

Goœæ spoza „okr¹g³ego
sto³u”
Andrzej Lepper to by³ ktoœ spoza „okr¹g³ego sto³u”. On w tym palców nie macza³. To on pyta³ o liczbê
setek tysiêcy wykoñczonej „ludzkoœci popegeerowskiej”. To on mia³
bardzo rzeczowy stosunek do Ola
Kwaœniewskiego, co to ca³¹ Polskê
wyprzeda³ nie konsultuj¹c tego z
Polakami, ci zreszt¹ nie mieli odwagi, by go o to poprosiæ. To tak zwana
ludzkoœæ popeerelowska.
To on zaklina³ polityków – dajmy ludziom socjal wzorem Europy.
Osiemset z³otych miesiêcznie. Do
dzisiaj s³ychaæ r¿enie z tej proœby
tych, co to cz³owieka musz¹ mieæ do
pracy na czarno. To „pazerne chamstwo” dawa³o do zrozumienia, ¿e
Lepper to taki „cham”, nie my, a
zaraz to z nim bêdzie koniec. Nawet
okaza³o siê, ¿e jeœli zgwa³ci³ kobietê, to uczyni³ to zaocznie, gdy¿ nie
by³o go w miejscu gwa³tu. S³owem
– na politycznej arenie w kraju od
dawna ju¿ mamy polityczne mordy,
tyle, ¿e nikt ich nie wyjawia. I to siê
udaje. Nic siê tu nie udaje, tylko to.
Lepper to by³ facet od biedy
przede wszystkim. Nie by³oby jej
takiej, gdyby przesz³a jego proœba o
socjal. Nie przesz³a. W Polsce obecnie co pi¹ta rodzina jest uboga. To
europejski rekord. Czy w Polsce
¿ycie w nêdzy to nieliczne przypadki? Nie! W nêdzy w Polsce Anno
Domini 2011 ¿yje 2 200 000 ludzi.
Poœród rodzin w Polsce jest a¿ 17,1
% rodzin ubogich.
Waldemar Urbanik, socjolog
WSH w Szczecinie twierdzi, ¿e w
sferze socjalnej jesteœmy barbarzyñcami. – W krajach rozwiniêtych
systemy socjalne sprzyjaj¹ rynkowi
i efektywnoœci gospodarczej. U nas
¿aden rz¹d nie stworzy³ spójnej,
d³ugofalowej strategii spo³ecznej i
rodzinnej. –
Odejœcie Leppera zobaczmy te¿
i z takiej perspektywy: - Politykom

nie op³aca siê pochylaæ nad problemami tej czêœci elektoratu. Ludzie
skrajnie biedni rzadko g³osuj¹, a
najczêœciej wcale. Przez dekadê nie
zmieni³a siê struktura polskiej biedy. Wci¹¿ najbiedniejsze s¹ gospodarstwa domowe bezrobotnych,
szczególnie tych ¿yj¹cych jedynie ze
œwiadczeñ opieki spo³ecznej (ponad
30 % skrajnie ubogich).

Z raportu o polskiej
nêdzy
Ni¿ej publikujemy fragmenty
raportu GUS-u dotycz¹cego tych
zagadnieñ. Zobaczmy powy¿sze
fakty w kontekœcie stworzonych
ostatnio trzydziestu tysiêcy stanowisk urzêdniczej pracy, wedle
znawców tematu - zbêdnych.

Jaki jest zasiêg ubóstwa
ekonomicznego Polsce?
W roku 2010, w porównaniu z
rokiem poprzednim, nie odnotowano istotnych zmian wartoœci wskaŸników zagro¿enia ubóstwem w Polsce. Odsetek osób w gospodarstwach domowych znajduj¹cych siê
poni¿ej minimum egzystencji (to
znaczy zagro¿onych ubóstwem
skrajnym) utrzyma³ siê na tym samym poziomie (5,7%), a wskaŸnik
zagro¿enia ubóstwem relatywnym
wyniós³ 17,1 % (wobec 17,3% w
roku 2009). Poni¿ej tak zwanej
ustawowej granicy ubóstwa ¿y³o
7,3 % osób w gospodarstwach domowych (spadek o 1 pkt. proc.).
Mo¿emy zatem mówiæ o stabilizacji
wartoœci dwóch pierwszych wskaŸników zagro¿enia ubóstwem skrajnym od roku 2008, a ubóstwem relatywnym – od 2006 roku.
W przypadku tak zwanej ustawowej granicy ubóstwa od 2005
roku obserwujemy sta³e zmniejszanie siê odsetka osób w gospodarstwach domowych o wydatkach
poni¿ej tego progu. Wynika to czêœciowo z przyjêtego mechanizmu
ustalania kwot progowych uprawniaj¹cych do korzystania ze œwiadczeñ systemu pomocy spo³ecznej.
Od 1 paŸdziernika 2005 roku nie
zmieni³a siê nominalna wartoœæ
progów interwencji socjalnej, tym
samym wartoœæ granicy ubóstwa
ustawowego. Gdyby za granice
ubóstwa ustawowego przyj¹æ urealniony wskaŸnikiem wzrostu cen
towarów i us³ug konsumpcyjnych
poziom progów obowi¹zuj¹cych w
IV kwartale 2006 r – to stopa ubóstwa ustawowego w 2010 r wynios³aby nie 7,3%, a 10,8 %.

W 2010 roku zaobserwowano
dalszy spadek liczby gospodarstw
domowych ¿yj¹cych w sferze ubóstwa subiektywnego. Odsetek gospodarstw domowych, których poziom dochodów by³ ni¿szy od subiektywnych granic ubóstwa, wyniós³ w IV kwartale 2010 r. 12,9 %
(wobec 13,2% w IV kwartale 2009
r., 15,3% - w 2008 r. I 17,4% - w
2007 r.).

Dynamika zmian
Ubóstwo w ró¿nym stopniu dotyka poszczególne grupy spo³eczne. Ró¿na jest te¿ dynamika zmian
w tym zakresie. W 2010 roku zanotowano dalsze zmniejszenie siê zagro¿enia ubóstwem ekonomicznym, w tym skrajnym, miêdzy innymi w gospodarstwach domowych
rolników, co wi¹¿e siê miêdzy innymi z zaobserwowanym w tym okresie znacz¹cym wzrostem realnego
poziomu dochodu rozporz¹dzalnego w grupie rolników, wyniós³ on
oko³o 13,2% i by³ najwy¿szy spoœród wszystkich grup spo³eczno –
ekonomicznych.
Pogorszenie wartoœci omawianych wskaŸników w 2010 roku zaobserwowano dla gospodarstw domowych osób utrzymuj¹cych siê z
innych ni¿ renta lub emerytura
Ÿróde³ nie zarobkowych. Oznacza
to kontynuacjê trendu zapocz¹tkowanego w roku 2008; od tego roku
odsetek osób w tej grupie gospodarstw domowych o wydatkach poni¿ej minimum egzystencji zwiêkszy³ siê o 6,1 punktu procentowego.
Widoczne pogorszenie sytuacji odnotowano tak¿e w gospodarstwach
domowych sk³adaj¹cych siê z jednego rodzica utrzymuj¹cego dzieci.
Zasiêg ubóstwa skrajnego istotnie
zwiêkszy³ siê wœród osób mieszkaj¹cych w dwóch ostatnich z wymienionych typów gospodarstw domowych oraz w gospodarstwach domowych ma³¿eñstw z czworgiem i
wiêcej dzieci na utrzymaniu. W
ostatnim przypadku by³ to trzeci rok
z rzêdu, gdy nast¹pi³ wzrost zagro¿enia ubóstwem skrajnym.

Kogo najbardziej dotyka
ubóstwo?
Od lat nie zmienia siê spo³eczna
mapa zagro¿enia ubóstwem w Polsce. Czynnikiem decyduj¹cym o
sytuacji materialnej jednostki i jej
rodziny, jest miejsce zajmowane na
rynku pracy. Ubóstwem zagro¿one
s¹ przede wszystkim osoby i rodziny osób bezrobotnych. W 2010 roku

w gospodarstwach domowych posiadaj¹cych w swoim sk³adzie, co
najmniej jedn¹ osobê bezrobotn¹,
poni¿ej ustawowej granicy ubóstwa
¿y³o oko³o 16% osób, natomiast w
gospodarstwach bez osób bezrobotnych – oko³o 5 %. Stopa ubóstwa
skrajnego wynosi³a odpowiednio –
oko³o 14 % i oko³o 4%.
Zasiêg ubóstwa jest wyraŸnie
zró¿nicowany w zale¿noœci od grupy spo³eczno – ekonomicznej, a
wiêc w zale¿noœci od przewa¿aj¹cego Ÿród³a utrzymania. W najtrudniejszej sytuacji by³y rodziny utrzymuj¹ce siê g³ównie ze œwiadczeñ
spo³ecznych innych ni¿ emerytury i
renty (stopa ubóstwa ustawowego –
36%, skrajnego – 30 %).
Bardziej ni¿ przeciêtnie nara¿eni na ubóstwo s¹ cz³onkowie gospodarstw, których podstawê utrzymania stanowi³y renty (oko³o 10%
osób – zarówno w sferze ubóstwa
ustawowego jak i skrajnego) oraz
gospodarstwa rolników (oko³o 12%
osób poni¿ej tzw. ustawowej granicy ubóstwa i oko³o 9% osób ¿yj¹cych poni¿ej minimum egzystencji).

Robotnicy
Pauperyzacji sprzyja równie¿
wykonywanie niskop³atnej pracy.
Dotyczy to przede wszystkim osób
o niskim poziomie wykszta³cenia,
które pracuj¹ na stanowiskach robotniczych. W rodzinach, których
g³ówny strumieñ dochodów pochodzi³ z pracy najemnej na stanowisku robotniczym, stopa ubóstwa
ustawowego wynios³a oko³o 11 %
(wobec oko³o 1,5 % wœród gospodarstw utrzymuj¹cych siê g³ównie
z pracy najemnej na stanowiskach
nierobotniczych), natomiast stopa
ubóstwa skrajnego kszta³towa³a
siê na poziomie oko³o 8% (wobec
oko³o 1% wœród gospodarstw
utrzymuj¹cych siê g³ównie z pracy
najemnej na stanowiskach nierobotniczych).
Niskie wykszta³cenie sta³o siê
trwa³ym korelatem ubóstwa niezale¿nie od tego, jak¹ miar¹ biedy siê
pos³u¿ymy. Wy¿sze wykszta³cenie
g³owy gospodarstwa domowego
praktycznie eliminuje gospodarstwo domowe z populacji skrajnie
ubogich (oko³o 0,5% osób) oraz ze
sfery ubóstwa ustawowego (oko³o
1% ubogich); natomiast wœród gospodarstw domowych, w których
g³owa gospodarstwa ukoñczy³a co
najwy¿ej szko³ê gimnazjaln¹, stopa
ubóstwa ustawowego wynosi³a
17%, a stopa ubóstwa skrajnego –
oko³o 15%; w przypadku, gdy g³o-
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Z³ote Gody pañstwa Krystyny i Czes³awa Wilk

wa gospodarstwa domowego posiada³a wykszta³cenie zasadnicze zawodowe, wartoœci tych wskaŸników wynios³y odpowiednio: 10% i
oko³o 7,5%.

Prze¿yli ze sob¹ pó³ wieku

Dzieci i m³odzie¿
W Polsce zagro¿enie ubóstwem
dzieci i m³odzie¿y jest znacznie silniejsze ni¿ doros³ych. W 2010 roku
oko³o 12 % dzieci do lat 18 wchodzi³o w sk³ad gospodarstw, w których poziom wydatków by³ ni¿szy
od ustawowej granicy ubóstwa. W
gospodarstwach, których wydatki
by³y ni¿sze od minimum egzystencji ¿y³o natomiast ponad 8% osób
poni¿ej 18 roku ¿ycia. W konsekwencji w 2010 roku dzieci i m³odzie¿ do lat 18 stanowi³y oko³o 1/3
populacji zagro¿onej skrajnym
ubóstwem.

Rodziny wielodzietne
Grupê najbardziej zagro¿on¹
ubóstwem stanowi¹ rodziny wielodzietne. Ju¿ przy liczbie dzieci
wiêkszej od 2 odsetek ubogich niezale¿nie od przyjêtego progu ubóstwa, przekracza przeciêtn¹. Wœród
ma³¿eñstw, z co najmniej czworgiem dzieci na utrzymaniu – oko³o
34% osób ¿y³o w 2010 roku w sferze ubóstwa ustawowego i oko³o
24% w sferze ubóstwa skrajnego.
Osoby z rodzin niepe³nych by³y we
wzglêdnie lepszej sytuacji ni¿ osoby z rodzin wielodzietnych. WskaŸnik zagro¿enia ubóstwem ustawowym dla rodzin niepe³nych wynosi³
10,5%, a wskaŸnik zagro¿enia ubóstwem skrajnym – oko³o 8%.

Niepe³nosprawni
Do czynników zwiêkszaj¹cych
zagro¿enie ubóstwem nale¿y zaliczyæ równie¿ obecnoœæ w rodzinie
osób niepe³nosprawnych. W najtrudniejszej sytuacji znajduj¹ siê
rodziny z niepe³nosprawnymi
dzieæmi oraz te, w których g³ow¹
gospodarstwa jest osoba niepe³nosprawna. Wœród gospodarstw domowych, których g³ow¹ jest osoba
niepe³nosprawna stopa ubóstwa
ustawowego wynosi³a w 2010 roku
nieco ponad 9%, a stopa ubóstwa
skrajnego nieco poni¿ej 9%; natomiast wœród gospodarstw domowych, w których znajdowa³o siê
przynajmniej jedno dziecko do lat
16 posiadaj¹ce orzeczenie o niepe³nosprawnoœci, wskaŸniki te wynios³y odpowiednio – oko³o 16% i oko³o 12 %.
(n)

Pañstwo Krystyna i Czes³aw Wilk ze Œwidwina
obchodzili 50 rocznicê œlubu. Z tej okazji w Urzêdzie
Stanu Cywilnego odby³a siê uroczystoœæ nadania im
Medali Prezydenta RP za D³ugoletnie Po¿ycie
Ma³¿eñskie.
Oboje jubilaci jako m³odzi ludzie przyjechali do Œwidwina i w
tym mieœcie spêdzili wiêkszoœæ
swego ¿ycia. Pani Krystyna urodzi³a siê w 1934 roku w miejscowoœci
Krasna w obecnym województwie
mazowieckim. W roku 1945 sprowadzi³a siê wraz z rodzin¹ do Be³tna, a od 1954 zamieszka³a w Œwidwinie, gdzie rozpoczê³a pracê w
Zak³adach Spo¿ywczych Przemy-

s³u Terenowego (póŸniejsza Wytwórnia Octu i Musztardy). W 1970
roku podjê³a pracê w Spó³dzielni
Us³ugowo – Wytwórczej „Zgoda” i
pozosta³a tam a¿ do emerytury, na
któr¹ przesz³a w roku 1996.
Pan Czes³aw natomiast urodzi³
siê w roku 1936 w miejscowoœci
Turec (powiat £uków), a w 1947
roku zamieszka³ w Kartlewie w
gminie Œwidwin. Po odbyciu s³u¿by

wojskowej, w roku 1959, rozpocz¹³
pracê w Zak³adzie Instalacyjno
Monta¿owym w Koszalinie. Dwa
lata póŸniej zatrudni³ siê i zamieszka³ w Œwidwinie, natomiast od 1973
roku prowadzi³ w³asn¹ dzia³alnoœæ
gospodarcz¹, zajmuj¹c siê instalatorstwem sanitarnym i grzewczym.
Na emeryturze jest od roku 1999.
Pañstwo Wilk zawarli zwi¹zek
ma³¿eñski w roku 1961. Wychowali
troje dzieci, doczekali siê szeœciorga wnuków. Z okazji Z³otych Godów burmistrz Jan Owsiak z³o¿y³ im
serdeczne ¿yczenia i wrêczy³ Medale Za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie przyznawane przez prezydenta
RP. W uroczystoœci uczestniczy³a
najbli¿sza rodzina jubilatów. UM
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Oœwiadczenia maj¹tkowe

Radni Rady Miejskiej w Po³czynie-Zdroju
Franciszek Pilip - przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Po³czynieZdroju, emeryt, zgromadzi³ 19.200
z³ oszczêdnoœci w poprzednim roku
(ma³¿eñska wspólnoœæ maj¹tkowa).
Posiada mieszkanie o powierzchni
46,60 mkw. i wartoœci 110.000 z³
(odrêbna w³asnoœæ lokalu spó³dzielczego, ma³¿eñska wspólnoœæ
maj¹tkowa). Posiada tak¿e gara¿ o
powierzchni 18 mkw. i wartoœci
10.000 z³. Osi¹gn¹³ dochody: emerytura - 32.354,98 z³ (brutto), dieta
radnego - 22.348,79 z³. Posiada
wspólnie z ma³¿onk¹ samochód
osobowy Renault Thalia, 2004 rok
produkcji. Zobowi¹zania pieniê¿ne: Porêczenia dwóch kredytów dla
córki, razem oko³o 20.000 z³.

Antoni Banaszewski - przedsiêbiorca, nie zgromadzi³ oszczêdnoœci w poprzednim roku. Posiada
mieszkanie o powierzchni 64,51
mkw. i wartoœci 120.000 z³. Posiada
tak¿e gara¿ o powierzchni 18 mkw.
i wartoœci 25.000 z³. Prowadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹, z tego tytu³u
osi¹gn¹³ przychód - 326.791,13 z³ i
dochód - 42.045,36 z³. Pozosta³e
dochody: dieta radnego - 1.011,73
z³; renta przedemerytalna - 4.991,25
z³. Posiada ci¹gniki rolnicze oraz
samochody - VW Transporter, 2000
rok produkcji; VW Bestel, 1991 rok
produkcji; nissan Terano II, 1997
rok produkcji. Zobowi¹zania pieniê¿ne: kredyt obrotowy na bie¿¹c¹
dzia³alnoœæ w wysokoœci 29.000 z³.

Marian Rutkowski - rolnik, nie
osi¹gn¹³ oszczêdnoœci w poprzednim roku. Posiada na w³asnoœæ dom
o powierzchni 300 mkw. i wartoœci
200.000 z³. Prowadzi gospodarstwo
rolne o powierzchni 27,27 ha o wartoœci 300.000 z³ rodzaj zabudowy obora, stodo³a, budynek gospodarczy. Z tego tytu³u osi¹gn¹³ przychód
- oko³o 140.000 z³ i dochód - oko³o
65.000 z³. Osi¹gn¹³ dochody: PIT R
- 15.917,05 z³; PIT 11 - 157,50 z³;
PIT 8C - 303,80 z³. Posiada samochód KIA Sportage, 2001 rok produkcji. Zobowi¹zania pieniê¿ne: 1.
BZ o/ w Po³czynie-Zdroju - 19.000
z³; 2. BS w Po³czynie-Zdroju 80.000 z³ kredyt mieszkaniowy,
pozosta³o 52.000 z³; 3. BS w Po³czynie-Zdroju - kredyt preferencyjny - 21.000 z³.

Robert Doœpia³ - elektromonter, kieruj¹cy zespo³em, nie zgromadzi³ oszczêdnoœci w poprzednim
roku. W oœwiadczeniu poda³ dom o
powierzchni 198 mkw. i wartoœci
400.000 z³ (w³asnoœæ odrêbna
¿ony). Posiada akcje spó³ki ENERGA S.A - 10414 akcji zwyk³ych serii
C oraz 58661 akcji zwyk³ych serii B.
Z tego tytu³u osi¹gn¹³ w poprzednim
roku dochód w wysokoœci 1.118,50
z³. Osi¹gn¹³ dochody: umowa o pracê ENERGA S.A - 74.118,69 z³;
umowy zlecenia i o dzie³o - 748 z³;
dieta radnego - 1.110,68 z³. Posiada
samochód Citroen C5, 2001 rok
produkcji (wspólnoœæ maj¹tkowa).
Zobowi¹zania pieniê¿ne: 1. "w³asny k¹t lokatorski" w PKO BP S.A w
wysokoœci 22.770 CHF, kredyt na
rozbudowê domu; 2. "szybki serwis
kredytowy" PKO BP S.A, kredyt w
wysokoœci 18.000 z³ (kredyty s¹
objête wspólnoœci¹ maj¹tkowa).

Edmund Gradzik - emeryt,
zgromadzi³ 80.000 z³ oszczêdnoœci
w poprzednim roku. Posiada na w³asnoœæ dom o powierzchni 160 mkw.
i wartoœci 380.000 z³. Prowadzi
gospodarstwo rolne - produkcja roœlinna o powierzchni 16,3 ha i wartoœci 160.000 z³. Posiada tak¿e
dzia³kê budowlan¹ o powierzchni
0,5 ha i wartoœci 20.000 z³. Osi¹gn¹³
dochody: emerytura - 14.573,94 z³
brutto, umowy o dzie³o - 1.800 z³;
przychody z dzier¿awy - 6.000 z³.
Inne Ÿród³a dochodów - 342 z³; dop³aty po ziemi - 39.042,02 z³; przychody ma³¿onki - 14.471,46 z³
brutto; z tytu³u pe³nienia obowi¹zków spo³ecznych i obywatelskich 15.815,88 z³. Posiada samochód
Toyota Avensis, 1998 rok produkcji. Zobowi¹zania pieniê¿ne: Akt
Notarialny F545, 2007 r. raty za
ziemiê sp³acono do26.04.2010 r.
kwotê - 41.088,54 z³; Zobowi¹zania
raty za ziemiê 25.551,46 z³ + odsetki.

Robert Halec - nie zgromadzi³
oszczêdnoœci w poprzednim roku.
Posiada dom o powierzchni 120 mkw
i wartoœci 300.000 z³ (wspó³w³asnoœæ
ma³¿eñska). Posiada dzia³kê roln¹ o
powierzchni 1,5 ha - dzier¿awa. Z tego
tytu³u osi¹gn¹³ w roku ubieg³ym dochód w wysokoœci 1.275,28 z³. Posiada tak¿e lokal u¿ytkowy o powierzchni 26,62 mkw. i wartoœci 150.000 z³
(wspó³w³asnoœæ
ma³¿eñska).
Osi¹gn¹³ dochody: umowa o dzie³o z
TBS Sp. Z O.O w Po³czynie-Zdroju 11.361 z³; dieta radnego - 1.011,73 z³.
Posiada samochód Seat Ibiza (wspó³w³asnoœæ z synem) 2005 rok produkcji oraz samochód Suzuki Jimny,
2005 rok produkcji (wspó³w³asnoœæ
ma³¿eñska).
Wojciech Halec - nauczyciel w
Publicznym Gimnazjum w Po³czynie-Zdroju, zgromadzi³ oszczêdno-

œci: rachunek oszczêdnoœciowy: Polbank - 30.300 z³; BZWBK 8.000 z³.
Posiada mieszkanie o powierzchni 64
mkw. i wartoœci 150.000 z³ (wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska). Osi¹gn¹³ dochody: z tytu³u zatrudnienia 57.025,17 z³ brutto; umowy zlecenia
i o dzie³o 16.911 z³; dieta radnego 1.110,68 z³. Posiada samochód Ford
Focus II, 2009 rok produkcji.
Jaros³aw Król - ¯o³nierz Zawodowy, nie zgromadzi³ oszczêdnoœci
w poprzednim roku. Posiada mieszkanie o powierzchni 74,30 mkw. i
wartoœci 90.000 z³ (wspó³w³asnoœæ
ma³¿eñska). Osi¹gn¹³ dochody:
umowa o pracê - 54.476,52 z³; ekwiwalent mieszkaniowy - 2.333,80 z³;
dieta radnego - 13.442,21 z³. Posiada samochód VW Sharan, 2004 rok
produkcji. Zobowi¹zania pieniê¿ne: kredyt mieszkaniowy na okres
10 lat - Bank PKO BP, kwota udzielonego kredytu - 70.000 z³.
Marek Modzelewski - emeryt,
zgromadzi³ 18.313,65 z³ oszczêdnoœci w poprzednim roku. Posiada
papiery wartoœciowe na kwotê 1.500
z³. Osi¹gn¹³ dochody: emerytura 20.509,16 z³; umowa o pracê 8.301,58 z³; umowy zlecenie 1.418,85 z³; dieta radnego 16.642,90 z³; inne Ÿród³a - 403,02 z³.
Krystyna Nowakowska - pielêgniarka œrodowiskowo - rodzinna,
zgromadzi³a
112.075,50
z³
oszczêdnoœci w poprzednim roku
oraz 700 euro. Posiada mieszkanie
komunalne o powierzchni 68 mkw.
Dzier¿awi tak¿e gara¿ o powierzchni 20,82 mkw. Z tytu³u prowadzenia
dzia³alnoœci gospodarczej (Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej
w Po³czynie-Zdroju) osi¹gnê³a dochód w wysokoœci 67.386,37 z³.
Dochód z tytu³u emerytury 18.811,82 z³; dieta radnego i za
udzia³ w posiedzeniach Komisji
Mieszkaniowej - 13.874,29 z³. Posiada samochód osobowy Daewo
Matiz, 1999 rok produkcji.
Zbigniew Nowakowski - kierownik produkcji, zgromadzi³ œrodki pieniê¿ne w wysokoœci 67,466 z³.
Posiada dom o powierzchni 202
mkw. i wartoœci 200.000 z³ (wspólnoœæ ma³¿eñska). Prowadzi gospodarstwo roœlinne o powierzchni
24,08 ha i wartoœci 150.000 z³ (rodzaj zabudowy: gara¿, budynek gospodarczy). Z tego tytu³u osi¹gn¹³
dochód w wysokoœci 18.000 z³.
Dochód z z tytu³u zatrudnienia w Pomerania FRUCHT Sp. Z O.O -

71.951,27 z³ brutto; dieta radnego 1.110,68 z³. Posiada samochód osobowy Opel Zefira, 2005 rok produkcji.
Janusz Podpora - nauczyciel
wychowania fizycznego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Po³czynie-Zdroju,
zgromadzi³
oszczêdnoœci w wysokoœci 6.000 z³
(rachunek oszczêdnoœciowy PKO
BP) i 2.000 z³ (R.O.R - PKO BP).
Posiada dzia³kê przemys³owo roln¹
o powierzchni 0,4758 ha i wartoœci
60.000 z³. Osi¹gn¹³ dochód z tytu³u
zatrudnienia
w
wysokoœci
58.778,17 z³; dzia³alnoœci wykonywana osobiœcie (umowy zlecenie) 4.800 z³; umowy o dzie³o - 1.040 z³
+ 200 z³; diety radnego - 12.047,01
z³; posiedzenia Komisji Mieszkaniowej - 276 z³. Zobowi¹zania pieniê¿ne - 62.410,54 z³, umowa kredytowa z PKO BP.
Stanis³aw Tokarski - nauczyciel, nie zgromadzi³ oszczêdnoœci w
poprzednim roku. Posiada mieszkanie na wspó³w³asnoœæ o powierzchni 100 mkw. i wartoœci 200.000 z³.
Posiada dzia³kê ogrodow¹ - 20
arów, o wartoœci 5.000 z³. Posiada
tak¿e budynek gospodarczy wraz z
gara¿em o powierzchni 75 mkw. i
wartoœci 30.000 z³. Osi¹gn¹³ dochody: Publiczna Szko³a Podstawowa
nr.1 w Po³czynie-Zdroju (nauczyciel) - 63.595,51 z³; Zwi¹zek miast
i Gmin Dorzecza Parsêty Karlino
(nauczyciel) - 6.212 z³ (brutto);
Gmina w Po³czynie-Zdroju - 3.360
z³ (brutto); OKIE Poznañ - 561,92 z³
(brutto); ZDZ S³upsk oddzia³ w
Po³czynie-Zdroju - 2.580 z³ (brutto); ZUS Koszalin - 1.507,44 z³
(brutto); dieta radnego - 1.011,73 z³.
Posiada samochód osobowy Honda
City, 2009 rok produkcji. Zobowi¹zania pieniê¿ne: kredyt samochodowy w Santander Bank, pozosta³o do
sp³aty 45.339 z³.
Zofia Wysoczañska - zgromadzi³a 5.000 z³ oszczêdnoœci w poprzednim roku. Dieta so³tysa - 3.300
z³; dieta radnej - 1.348,93 z³.
Anna Zieliñska - g³ówna ksiêgowa w Przedszkolu Samorz¹dowym "S³oneczna Kraina" w Redle i
w Towarzystwo Przyjació³ dzieci w
Po³czynie-Zdroju. Posiada dzia³kê
roln¹ o powierzchni 4,27 ha (dzier¿awa). Osi¹gnê³a dochody: umowa
o pracê - 68.063,13 z³; umowy zlecenie - 12.789,31 z³; umowa o pracê
- 400 z³; dieta radnej - 1.011,73 z³.
Zobowi¹zania pieniê¿ne: 55.000 z³
kredyt w ZSKOK Szczecin.

REKLAMY

Bezp³atne szkolenie
dla przedsiêbiorczych
Powiat Œwidwiñski prowadz¹cy
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, Sieæ Punktów
KSU oraz Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie
serdecznie zapraszaj¹ przedsiêbiorców oraz osoby zamierzaj¹ce rozpocz¹æ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na
Seminarium, które odbêdzie siê
dnia 21 wrzeœnia br w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w
Œwidwinie.
Seminarium nosi tytu³ Wsparcie
dla tworzenia i rozwoju przedsiêbiorstw w latach 2011-2015. Jest
adresowane do przedsiêbiorców
oraz osób zamierzaj¹cych rozpocz¹æ dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Jego
celem jest przybli¿enie zagadnieñ
zwi¹zanych z mo¿liwoœciami pozyskania œrodków finansowych na
utworzenie i rozwój firmy, w ramach dostêpnych funduszy pomocowych Unii Europejskiej.
Program seminarium obejmuje:
Mo¿liwoœci wsparcia przedsiêbiorców oraz osób podejmuj¹cych
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w ramach
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich oraz PO RYBY – przedstawiciel Regionalnego Centrum
Informacji Europejskiej w Koszalinie oraz Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich
(lub Lokalnej Grupy Rybackiej)

Biuro og³oszeñ Gazety tel. 512 138 349

Oferta Punktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Us³ug w
odniesieniu do mo¿liwoœci wsparcia przedsiêbiorstw i osób podejmuj¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w
ramach PO Innowacyjna Gospodarka oraz PO Kapita³ Ludzki. Prezentacja dobrych praktyk. – przedstawiciel Regionalnego Punktu Konsultacyjnego;
Mo¿liwoœci finansowania dzia³alnoœci gospodarczej w ramach Instrumentu Jeremie – przedstawiciel
Banku Gospodarstwa Krajowego.
Pytania i dyskusja.
Seminarium odbêdzie siê 21
wrzeœnia 2011 r. w Starostwie Powiatowym w Œwidwinie, ul. Mieszka I 16 w godz. 12:00 – 14:00.
Udzia³ w seminarium jest bezp³atny.
Ze wzglêdu na ograniczon¹ liczbê miejsc prosimy o przesy³anie
zg³oszeñ uczestnictwa, zawieraj¹cych imiona i nazwiska osób bior¹cych udzia³ w spotkaniu, telefon
kontaktowy oraz w przypadku
przedsiêbiorców - nazwê firmy.
Zg³oszenia prosimy przesy³aæ na
adres
poczty
elektronicznej
lpi@powiatswidwinski.pl lub potwierdzaæ telefonicznie pod nr 94
365 03 36 do dnia 19 wrzeœnia
2011r.
W razie dodatkowych pytañ prosimy o kontakt.
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Wakacje nie ostatnie?
Nigdy nie jest za
póŸno, aby nauczyæ
siê czegoœ nowego

Takim has³em, œwidwiñscy policjanci rozpoczynaj¹ spotkania z seniorami naszego powiatu.
Poniewa¿ osoby starsze, w naszym
spo³eczeñstwie s¹ szczególnie nara¿one na dzia³ania przestêpców, Komenda
Powiatowa Policji w Œwidwinie, organizuje spotkania z najstarszymi mieszkañcami regionu. Podnosz¹c œwiadomoœæ na temat niebezpieczeñstw zwi¹zanych m.in. z przestêpczoœci¹, patologiami, wykszta³cana jest umiejêtnoœæ
radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
Dlatego cykl spotkañ dotyczy przede
wszystkim przedstawienia rodzaju zagro¿eñ czyhaj¹cych na osoby starsze,
samotne i takie które, potrzebuj¹ sta³ej
opieki.
Podczas prelekcji policjanci opisywali sytuacje, w których seniorzy powinny zachowaæ szczególn¹ ostro¿-

noœæ, przedstawiano sposoby na unikniêcie niebezpieczeñstw, na ulicy, w
sklepie, po wyjœciu z banku czy w czasie podró¿y. Wykorzystuj¹c materia³y
pomocnicze, uczestnikom spotkania,
przekazano algorytm czynnoœci i sposób dzia³ania w przypadku gdy stan¹ siê
ofiarami napadu lub oszustwa.
W ramach prowadzonych spotkañ,
policjanci KPP Œwidwin, odwiedzili
min. Dom Pomocy Spo³ecznej w Krzecku. Spotkanie odby³o siê niemal w rodzinnej atmosferze, dlatego wykorzystuj¹c okazjê, dyskutowano o innych
problemach, nie zwi¹zanych z tematem
prelekcji. Du¿e zainteresowanie tematyk¹, uœwiadamia policjantów ¿e tego
typu spotkania s¹ oczekiwane przez
mieszkañców naszego powiatu, na potwierdzenie czego kierowane s¹ kolejne zaproszenia.
(kp)

Œwidwin w³¹czy³
siê w akcjê
sprz¹tania œwiata
Organizatorem i koordynatorem akcji jest
Urz¹d Miasta w Œwidwinie, który zakupi³ i wyda³
odpowiedni¹ iloœæ worków na odpady oraz jednorazowych rêkawic, a uczestnikami – dzieci z
przedszkoli i uczniowie œwidwiñskich szkó³.
Sprz¹taj¹ najbardziej zanieczyszczone fragmenty miasta i okolic. Akcja trwa od czwartku do
soboty (15 – 17 wrzeœnia).
UM

Od 18 wrzeœnia Park Wodny
„Relax” znów zaprasza
wszystkich chêtnych
Jak co roku, na pocz¹tku wrzeœnia p³ywalnia
zosta³a wy³¹czona z u¿ytkowania. W tym czasie
wykonano niezbêdne przegl¹dy i remonty. Przerwa technologiczna trwa³a dwa tygodnie.

W okresie wakacyjnym, Komenda Powiatowa Policji w Œwidwinie, prowadz¹c dzia³ania
prewencyjne, realizowa³a program pt. „Alkohol wci¹ga na
samo dno”. W 2010 roku w Polsce utonê³o 369 osób, co trzecia
osoba by³a nietrzeŸwa. Dlatego
za³o¿eniem prowadzonej akcji,
by³o przekazanie w formie plakatów informacji, o skutkach
k¹pieli po wypiciu alkoholu.
Dziêki Urzêdowi Marsza³kowskiemu Województwa Zachodniopomorskiego, policjanci œwidwiñscy, dysponowali materia³ami informacyjnymi, które wykorzystano przez nasz¹ jednostkê oraz podleg³e nam: Komisariat Policji w Po³czynie Zdroju
oraz Posterunek Policji w S³awoborzu.
Region powiatu œwidwiñskiego
to przede wszystkim wsie i k¹pielisk
strze¿onych nasz region nie posiada. Miejscem gdzie mo¿na by³o
czuæ siê bezpiecznie podczas k¹pieli by³y miejskie baseny w Œwidwinie i Po³czynie Zdroju, gdzie dy¿ury pe³nili ratownicy. W tym roku,
naszym sprzymierzeñcem by³a kapryœna pogoda i utoniêæ w naszym
powiecie nie odnotowano.
Z pewnoœci¹ przyczyni³y siê do
tego materia³y informacyjne w postaci plakatów. Do dystrybucji ich
zaanga¿owano policjantów z zespo³u dzielnicowych, których rewir
obejmuje teren wiejski. Czêœæ ma-

teria³ów przekazano Miejskim
Oœrodkom Sportu i Rekreacji, w
sk³ad których wchodzi park wodny z
zespo³em krytych basenów.
Jednak spor¹ czêœæ materia³ów
przekazano Przedsiêbiorstwu Komunikacji Samochodowej, dziêki
uprzejmoœci zarz¹dzaj¹cej transportem, w ka¿dym wyje¿d¿aj¹cym z
bazy autokarze, eksponowano plakaty.
W ten sposób prezentowana profilaktyka, przestrzega³a przed niebezpieczeñstwem nie tylko naszych
mieszkañców, ale te¿ turystów, odwiedzaj¹cych nasz i s¹siednie powiaty.
(kp)
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
MIESZKANIA

US£UGI

MOTORYZACJA

NIERUCHOMOŒCI

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat gryficki

Powiat ³obeski

Sprzedam tanio mieszkanie 3 pokojowe, 68 mkw. w Radowie Ma³ym.
Tel. 602 301 017

Us³ugi RTV naprawa £obez. Cicha
3 w zak³adzie i domowe. Tel 604 845
753, 91 39 74121 - stac.

Kupiê czêœci do Fiata 125p, Fiata
126p, Poloneza. Tel. 503 789 806

Sprzedam bez czynszowe mieszkanie w Wêgorzynie – pow. 43,38
mkw., 3 pokoje, kuchnia, ³azienka z
ubikacj¹. Ogrzewanie centralne
w³asne. Do mieszkania przynale¿y
piwnica, wiata-gara¿, komórka. Podwórko wspólne z 2 rodzinami, wydzielona czêœæ do indywidualnego
zagospodarowania
(ogródek).
Cena 100.000 z³. Tel. 723 124 469.

T³umaczenia – wszystkie jêzyki.
£obez ul. Murarska 9a w godz. 9.00
-17.00. Tel. 91 397 6470

£obez: sprzedam mieszkanie dwu
pokojowe , II piêtro, pow. 38,04
mkw.. W centrum miasta, niski
czynsz. Kontakt tel. 692 234 342
Sprzedam mieszkanie w ³obzie
bezczynszowe 50 mkw I piêtro. Tel
661 989 577 dzwoniæ po 18:00

Sprzedam C360. Tel. 608 157 754

Us³ugi hydrauliczne. Tel. 600 382
214

Sprzedam ci¹gnik ZETOR 7211 –
tel. 660 010 540

Wideofilmowanie. Tel. 605 732 267.

Sprzedam ci¹gnik ZETOR 7245 –
tel. 660 010 540

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

Powiat œwidwiñski

Sprzedam kawalekê w Resku, 28
mkw. okna PCV ogrzewanie gazowe + pom. gosp. 7,5 mkw. Cena 60
tys. Tel. 608 727 083.

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

Zamieniê mieszkanie 3 - pokojowe
w Bia³ogardzie na podobne lub
mniejsze w Drawsku Pom. Tel. 605
732 267
Wynajmê du¿¹ kawalerkê w Szczecinie obok galerii Kaskada ( œcis³e
centrum). Tel. 502 326 106

TOWARZYSKIE

Region
Poznam pani¹ lat 45 -50 w celach
towarzyskich. Foto mile widziane.
Tel. 796 931 776.

PRACA
Powiat ³obeski
Zatrudnimy niepe³nosprawnego
rencistê do robót gospodarczych.
Tel. 91 397 4041

Region
Zatrudniê tynkarzy.
Tel. 605 069 239

Powiat ³obeski

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

Wynajmê mieszkanie w ³obzie. Tel.
880 085 176

Region

ROLNICTWO

INNE

Sprzedam ci¹gnik ZETOR 6911 –
tel. 660 010 540
Sprzedam: 1/ silnik Perkins z przystawk¹ do 60-tki; 2/ grabiarko roztrz¹sacz 7 bêbnowy; 3/ przyczepê
dwu ³o¿ycow¹ do s³omy; Tel. 604
930 224

Powiat gryficki
Sprzedam prasê kostkuj¹c¹ NEW
HOLLAND C 5500. Tel. 506 972
016; 507 501 742

Region

Zajezierze gm. £obez Dzia³ka budowlana o pow. 2129 m2, uzbrojona, warunki zabudowy budynku
mieszkalnego jednorodzinnego.
Cena do uzgodnienia. tel. 600 265
547

Wêgorzyno. £adny solidny dom,
pow. dzia³ki 610 mkw., pow. u¿ytkowa budynku 165 mkw. Cena
430.000 z³. Tel. 600 265 547

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

Do sprzedania dobrze prosperuj¹ca hurtownia lodów i ¿ywnoœci mro¿onej wraz z sieci¹ zaopatrzenia i
zbytu. £obez ul. Waryñskiego 19A.
Tel. 604 214 766.

£abuñ Wielki. Jednorodzinny. Nowopowsta³y o pow. ca³kowitej 245
m2, na dzia³ce 1643 m2 z powodu
pilnego wyjazdu - niska cena ( koszty w³asne ). tel. 600 265 547

Sprzedam budynek mieszkalny i
gospodarczy. Tel. 604 930 224

Powiat ³obeski

Sprzedam piekarniê po³¹czon¹
wraz ze sklepem spo¿ywczym w
miejscowoœci Dobra k. Nowogardu.
Obiekt z pe³nym wyposa¿eniem i
bie¿¹c¹ produkcj¹. S¹ równie¿ do
"przejêcia" dobrzy pracownicy oraz
kontrahenci. Tel kom. 887 467 309
lub stacjonarny 91 392 0334

Nowoczesny penthaus o pow.
120 mkw. Jasny, s³oneczny. Centralne ogrzewanie plus dwa kominki. Samodzielny pokój goœcinny. Gara¿ (automatyczna
brama) i pomieszczenie gospodarcze pod tym samym dachem
(³¹cznie powierzchnia u¿ytkowa
budynku 245 mkw.) Dzia³ka o
powierzchnie 1643 mkw.. W³asne drzewa owocowe: stare odmiany – jab³onie, grusze, czereœnia, œliwa. Dooko³a lasy, a wiêc
jagody, grzyby, zwierzêta ³owne.
2 km od rybnego jeziora. Okolice
Reska. Nale¿y koniecznie zobaczyæ! Tel. 600 265 547; 91 397
4342

£obez dzia³ki rzemieœlnicze, powierzchnia od 2000 mkw., cena od
20 z³ za 1 mkw. Tel. 91 397 3940, 600
265 547

NIERUCHOMOŒCI
Powiat œwidwiñski
Wynajmê lokal w Œwidwinie, pow.
80 mkw. + zaplecze, wraz z towarem
i wyposa¿eniem sklepu. Bran¿a kosmetyczno-drogeryjna. Centrum
miasta. Tel. 94 365 53 58

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

Biuro og³oszeñ
Wieœci
œwidwiñskich

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

tel. 512 138 349

Sprzedam dzia³kê ( wieczyste u¿ytkowanie ) pod dzia³alnoœæ gospodarcz¹ o pow. 958 mkw. przy ul.
Bocznej 35 w £obzie. Tel. 602 896
382
£obez. Dzia³ka inwestycyjna 4,5
ha. Miejscowy plan zagospodar.
przestrzennego. Tel. 600 265 547
Tucze nad j. Woœwin dz.budowl. 2700
mkw. - 59 000 z³. Tel. 600 265 547

Powiat gryficki
Sprzedam: 1/ dzia³kê o pow. 997
mkw. zabudowan¹ budynkiem
mieszkalno - us³ugowym o pow. 132,
19 mkw. w Gryficach przy ul. Ogrodowej oraz 2/ gara¿ murowany przy
ul. Litewskiej Tel. 662-032-669
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Œwidwinianie w turnieju charytatywnym
W sobotê, 10 wrzeœnia 2011 r.
w Goleniowie rozegrany zosta³
turniej charytatywny, którego
celem by³¹ zbiórka funduszy dla
chorej na stwardnienie rozsiane
Kasi Gryglas. W turnieju udzia³
wzi¹³ zespó³ ze Œwidwina, który
zaj¹³ drugie miejsce, ale przede
wszystkim mocno przyczyni³ siê
do zebrania pieniêdzy potrzebnych dla chorej dziewczynki.
W turnieju w Goleniowie udzia³
wziê³y cztery zespo³y: trzy z Goleniowa oraz ze Œwidwina. Po raz
kolejny siatkarze i przyjaciele z dru¿yn z innych miejscowoœci pokazali, ¿e siatkarze amatorzy zawsze
chêtnie uczestnicz¹ w turniejach
charytatywnych i nie s¹ obojêtni na

pomoc ludziom potrzebuj¹cym...
Zwyciêzc¹ turnieju zosta³a, po
emocjonuj¹cym finale, dru¿yna Altradu Goleniów, pokonuj¹c w finale
25:20 zespó³ ze Œwidwina. W meczu
o trzecie miejsce spotka³y siê dru¿yny z Goleniowa - Asprod i Exodus.
Zwyciê¿yli ci pierwsi w stosunku
seta 25:19.
Po zakoñczeniu turnieju i po
podliczeniu zawartoœci puszki okaza³o siê, ¿e uda³o siê zebraæ 2500 z³,
które zostan¹ przekazane w ca³oœci
rodzicom Kasi.
Zespó³ ze Œwidwina wyst¹pi³ w
sk³adzie: Seweryn Skowron, Marcin Barankiwicz, Marcin Makowski, Mateusz Majka, Jan Wysokiñski i Adam Majewski. (r)

Z³ote medale œwidwiñskich
zapaœników
W dniach 09-10.09.2011 r
odby³ siê w Bydgoszczy XXVI
Miêdzynarodowy Festiwal Zapasów im. F.Harczenko w stylu wolnym m³odzików i dzieci.
W turnieju wystartowa³o 115
zawodników w dwóch kategoriach
wiekowych reprezentuj¹cych barwy 14 klubów
Œwidwiñski Klub UKS Technik
reprezentowa³ 5 zawodników
(trzech m³odzików i dwóch w kategorii wiekowej dzieci).
1.

M³odzik rocznik 96-98
•
Krystian Kwaœny
kategoria wagowa 53 kg
•
Filip Kawa³ko
kategoria wagowa 59 kg

•
Emil Swarcewicz
kategoria wagowa 66 kg
2.

Dzieci rocznik 99-01
•
Konrad Kricki
kat. wagowa 30 kg
•
Karol Wojciechowski
kat. wagowa 43 kg

Bardzo dobrze w spisali siê nasi
najm³odsi wychowankowie Konrad
Kricki zdobywaj¹c w swojej wadze
srebrny medal oraz Karol,Wojciechowski który nie pozostawi³ swoim przeciwnikom ¿adnych z³udzeñ i
zdecydowanie wygra³ swoj¹ kategoriê wagow¹ zdobywaj¹c z³oty
medal.
W kategorii wiekowej m³odzi-

ków równie¿ miêliœmy powody do
dumy z postawy naszego czo³owego zawodnika Krystiana Kwaœnego,
który zdoby³ z³oty medal pokonuj¹c
w drodze do fina³u m.in. dwóch zawodników reprezentuj¹cych barwy
Niemiec.
Swoj¹ szanse na medal mia³ w
kat. wagowej 66 kg Emil Swarcewicz jednak w pojedynku o br¹zowy

medal musia³ uznaæ wy¿szoœæ zawodnika ze Œwiecia.
Ostatnim zawodnikiem reprezentuj¹cym barwy naszego
klubu by³ Filip Kawa³ko. By³ to
jego pierwszy udzia³ w takim
turnieju. Filip mimo krótkiego
sta¿u pokaza³ siê z dobrej strony
i du¿ymi rokowaniami na przysz³oœæ.
(o)
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Otwarte Szachowe Mistrzostwa Powiatu Œwidwiñskiego
seniorów i juniorów 2011

(PO£CZYN-ZDRÓJ) W Centrum Kultury w Po³czynie-Zdroju, 11 wrzeœnia 2011 roku, odby³
siê Szachowy Otwarty Turniej
Powiatu Œwidwiñskiego.
W zawodach wziê³o udzia³ 69
zawodników (37 seniorów i 32 juniorów). Turniej w Po³czynie nabra³
rangi imprezy krajowej; na deskach
szachowych zmagali siê sportowcy
z czterech województw: zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i wielkopolskiego.
Oficjalnego otwarcia Turnieju
dokona³a radna Helena K³usewicz.
Zwyciêzc¹ turnieju w kategorii seniorów zosta³ Marek Olszewski z
Bydgoszczy, który otrzyma³ okaza³y puchar ufundowany przez wicestarostê Powiatu Œwidwñskiego
Romana Kozubka. W kategorii juniorów najlepszy okaza³ siê Piotr
Styliñski z Ko³obrzegu, który zosta³
uhonorowany pucharem ufundowanym przez burmistrz Po³czynaZdroju Barbarê Nowak. Najlep-

szym zawodnikiem z powiatu œwidwiñskiego zosta³ Krzysztof Kapral.
Puchar "Fair-Play" ufundowa³a
firma "Almako" ze Œwidwina, a to
cenne trofeum za sportow¹ szlachetn¹ postawê organizatorzy przyznali Dawidowi Czarnocie z Red³a.
Najm³odsza uczestniczka turnieju,
piêcioletnia Kinga Marcinkowska z
Po³czyna-Zdroju, otrzyma³a medal
i zebra³a du¿e brawa za swój debiut.
Uroczystego wrêczenia nagród i
pucharów dokonali radna Helena
K³usewicz oraz wicestarosta Powiatu Œwidwiñskiego Roman Kozubek,
który jest wielkim mi³oœnikiem i
propagatorem tej dyscypliny sportu
w naszym regionie.
Wiele wysi³ku i serca w przygotowaniu i przeprowadzeniu turnieju
w³o¿yli pasjonaci tej królewskiej
gry: Wies³aw Buæko, Ryszard Kowalczyk, Adam Batura, Wojciech
Kalinowski i Adam Szulerecki.
A oto jak przedstawia³a siê tabela wyników w poszczególnych kategoriach
W.B.

Juniorzy
1 Styliñski, Piotr
2 Kwiatkowski, Marek
3 Kubiak, Jakub
4 Pijewski, Mi³os
5 Pietkiewicz, Jan
6 Trembownicka-Wysota,
7 Ros³on, Oskar
8 Bocko, Mateusz
9 Dombrzalski, Pawe³
10 Pilip, Patryk
11 Gabryœ, Natan
12 Truszkowski, £ukasz
13 Strza³kowski, Damian
14 Kabaciñski, Krzysztof
15 Czajkowski, Maciej
16 Rutkowski, Gustaw
17 Orenczak, Wojtek
18 Ma³ecki, Kuba
19 Igiel, Majka
20 Uglis, Kamil
21 Cybulski, Kamil
22 Czarnota Dawid
23 Górska, Alicja
24 Marcinkiewicz, Alicja
25 Janiuk, Hubert
26 Jankowski, Dominik
27 Marcinkiewicz, Kinga
28 Kêdzierski, Jakub
29 Marchalewicz, Diana
30 Darosz, Maks
31 Nu¿yñski, Filip
32 Kalinowski, Szymon

1800 Ko³obrzeg
1452 Koszalin
1600 UKS Szach Gryf.
1600 AKSz Koszalin
1600 Choszcno
1600 Koszalin
1600 Choszczno
1600 Ko³obrzeg
1600 Koszalin
1000 Po³czyn Zdrój
1600 AKSz Kosza
1200 Œwidwin
1200 Red³o
1600 Ko³obrzeg
1000 Red³o
1400 Choszczno
1200 Red³o
1000 Red³o
1000 Po³czyn Zdrój
1200 Ko³obrzeg
1000 Bia³ogard
1000 Red³o
1000 Po³czyn Zdrój
1000 Po³czyn Zdrój
1000 Red³o
1000 Po³czyn Zdrój
1000 Po³czyn Zdrój
1000 Po³czyn Zdrój
1000 Po³czyn Zdrój
1000 Po³czyn Zdrój
1000 Po³czyn Zdrój
1000 Po³czyn Zdrój

Seniorzy
1 Olszewski, Marek
2 Sielicki, Krzysztof
3 Nisztuk, Micha³
4 Kamieniecki, Tomasz
5 Starzyñski, Waldemar
6 Parzuchowski, Krzysztof
7 Kurek, Mieczys³aw
8 Kapral, Krzysztof
9 Lisiñski, Henryk
10 Brêgoszewski, Leon
11 Twarogiel, Tadeusz
12 Maciejewicz, Eugeniusz
13 Ko³odziejczyk, Piotr
14 Groblewski, Ryszard
15 Zawada, Andrzej
16 Tynny, Krzysztof
17 Buæko, Wies³aw
18 Rutkowski, Jerzy
19 Wysocki, Tadeusz
20 D³u¿yñski, Krzysztof
21 Wasylów, Jerzy
22 Szymañski, Andrzej
23 Kempkiewicz, Lech
24 Sz³apak, Eugeniusz
25 Iwaniuk, Mieczys³aw
26 Kowalczyk, Ryszard
27 Kalenik, Jan
28 Gola, Wac³aw
29 Tararako, Adam
30 Mrozewicz, Ryszard
31 Klimaszewski, Ireneusz
32 Budnik, kazimierz
33 Kupiak, Sylwester
34 Fligiel, Szczepan
35 Borkowski, Hubert
36 Kabacinska, Iza
37 Kalinowski, Wojtek

2073 BKS Chemik Bydgoszcz
1600 Skoczek Choszczno
1800 S³upsk
1987 AKSz Koszalin
1818 BKS Chemik Bydgoszcz
2000 Korona Czaplinek
1000 Wie¿a Bia³ogard
2172 Œwidwin
1988 Szczecinek
1821 Ko³obrzeg
1944 Dziwna Dziwnów
1800 Czaplinek
1800 Wie¿a Bia³ogard
1800 Czaplinek
1800 BKS Chemik Bydgoszcz
1600 Czaplinek
1800 Po³czyn Zdrój
2020 S³upsk
1800 Szczecinek
1800 Skoczek Choszczno
1800 Trzebiatów
1460 Sieraków
1600 Trzebiatów
1890 Z³ocieniec
1000 Po³czyn Zdrój
1600 Caissa Po³czyn Zdrój
1600 Szczecinek
1000 Po³czyn Zdrój
1600 Caissa Po³czyn Zdrój
1800 Dziwna Dziwnów
1400 Wie¿a Bia³ogard
1800 Chemik Bydgoszcz
1629 Ko³obrzeg
1400 S³upsk
1470 Ko³obrzeg
1000 Ko³obrzeg
1000 Po³czdrójyn Zdrój

7.5
7.5
7
6
6
5.5
5.5
5.5
5.5
5
5
5
5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
4
4
4
4
3
2.5
2
1.5
1.5
1

40.5
40.0
40.5
40.0
40.0
41.0
41.0
34.0
32.5
36.0
35.0
35.0
34.0
32.0
31.5
31.5
33.5
33.5
24.5
33.0
27.0
27
26.5
25.5
24.5
23.0
26.5
24.5
24.5
27.0
26.0
25.0
8.5
7
6.5
6
6
6
6
5.5
5.5
5.5
5
5
5
5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
4
4
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
2
1

36.0
36.0
30.5
36.5
36.0
34.0
33.5
41.0
33.0
31.5
38.0
34.5
34.0
31.0
30.0
30.0
28.5
41.0
35.0
33.5
33.5
24.5
33.5
32.5
31.0
30.5
27.0
32.0
30.0
29.5
28.0
26.5
26.0
25.5
25.0
28.0
26.0
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Œwidwiñskie Amazonki na spartakiadzie
strzeleckiej w Bia³ogardzie
Bia³ogardzkie
Stowarzyszenie
„Amazonka”
zorganizowa³o
po raz pi¹ty Strzeleck¹
Spartakiadê Amazonek.
Impreza odby³a siê 10 wrzeœnia
(sobota) w godz. 14 - 21, na terenie
Strzelnicy LOK w Bia³ogardzie.
Uczestniczy³y w niej m.in. amazonki ze Œwidwina, Wa³cza, Szczecinka, Ko³obrzegu, Bia³ogardu. Spartakiada stawia sobie za cel poprawê
sprawnoœci psychofizycznej kobiet
po operacji piersi jak równie¿ mobilizacjê do aktywnego trybu ¿ycia,
poprzez wspólne rozgrywki i zabawê. Jest to równie¿ œwietna okazja
do integracji œrodowiska amazonek
ze spo³eczeñstwem lokalnym, pokazanie, ¿e z chorob¹ mo¿na ¿yæ godnie, nie wstydz¹c siê jej. Spartakiada to duma, radoœæ, wzruszenie i
ca³a masa pozytywnych emocji.
Wspólnie spêdzony czas udowadnia zdrowym kobietom, ¿e pomimo
ciê¿kich prze¿yæ z powodu choroby
mo¿na byæ sprawnym i pokonaæ
wiele przeciwnoœci losu.
W spartakiadzie wziê³y udzia³
dru¿yny piêcioosobowe wraz z kibicami. Nasze stowarzyszenie reprezentowa³y panie: Z. Go³¹b, B.
£omnicka, E. Bodnar, M. Adamajtys i T. Pawlikowska. Poniewa¿ zawodniczki to kobiety, które maj¹

ograniczone mo¿liwoœci wysi³kowe
i ruchowe, rywalizacja sportowa
ogranicza siê do konkursów rekreacyjnych.
Œwidwiñskie Stowarzyszenie
„Amazonka” w kwalifikacji koñcowej zajê³o 3 miejsce.
Pragniemy szczerze podziêkowaæ za okazane wsparcie i pomoc w
zorganizowaniu naszego wyjazdu
na spartakiadê do Bia³ogardu. To
dziêki Panu Staroœcie Miros³awowi
Majkce i Starostwu Powiatowemu
w Œwidwinie, mogliœmy uczestniczyæ w tej wspania³ej imprezie.

Koszaliñska Liga Okrêgowa
Wyniki 6. kolejki rozgrywek i tabela: Olimp Z³ocieniec – G³az Tychowo
5:0, Wiekowianka Wiekowo – Arkadia Malechowo 2:1, Iskra Bia³ogard –
Wielim Szczecinek 4:1, Rasel Dygowo – Wybrze¿e Biesiekierz 5:1, Dar³ovia Dar³owo – Sokó³ Karlino 2:2, Darzbór Szczecinek – Hubertus Bia³y
Bór 2:0, Mechanik Bobolice – Pogoñ Po³czyn Zdrój 5:1, B³onie Barwice
– Victoria Sianów 0:1.
1 Wiekowianka
5
15
13:5
2 Rasel
6
13
14:9
3 Darzbór
5
13
14:5
4 Victoria
6
13
12:7
5 Mechanik
6
10
17:14
6 Wybrze¿e
6
8
13:12
7 Dar³ovia
5
8
9:9
8 Iskra
6
7
15:9
9 Wielim
5
7
12:11
10 Olimp
5
6
14:12
11 Pogoñ
6
6
9:20
12 G³az
6
6
9:20
13 Sokó³
6
5
7:9
14 Arkadia
5
5
7:9
15 Hubertus
6
5
7:9
16 B³onie
6
0
2:13

Przypominamy, ¿e biuro Œwidwiñskiego Stowarzyszenia „Amazonka” mieœci siê na ul. Ko³obrzeskiej 43 w Œwidwinie.

Dodatkowych informacji mo¿na
uzyskaæ pod nr tel. 792 401 431
Zapraszamy
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Leœnicy bawili i edukowali
Na dwa dni (10 i 11 wrzeœnia)
Œwidwin wziêli „we w³adanie” ludzie w zielonych mundurach oraz
rycerze w srebrzystych zbrojach.
Piknik Leœno – Rycerski to nowa
impreza zorganizowana w ramach Miêdzynarodowego Roku
Lasów, ale maj¹ca spore szanse na
kontynuacjê w przysz³oœci – ju¿
bez ¿adnych okazji.
Najpierw by³a uroczysta msza
œw. i przemarsz ulicami miasta, a
póŸniej wszystko siê zaczê³o ju¿
oficjalnie i bardzo hucznie - w dos³ownym znaczeniu tego s³owa.
Podczas otwarcia rycerze zaprosili
bowiem do wystrza³u z hakownicy
(œredniowiecznej broni palnej) zaproszonych goœci, wœród których
znaleŸli siê m.in. siê zastêpca dyrektora Generalnej Dyrekcji Lasów
Pañstwowych Anna Paszkiewicz,
sekretarz stanu w Ministerstwie
Œrodowiska Stanis³aw Gaw³owski i
wicemarsza³ek województwa zachodniopomorskiego Andrzej Jakubowski. Burmistrz Œwidwina, Jan
Owsiak otwieraj¹c now¹ imprezê
podziêkowa³ leœnikom za jej zorganizowanie i wyrazi³ nadziejê, ¿e
odt¹d zagoœci ona w mieœcie na sta³e. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji
Lasów Pañstwowych w Szczecinku
S³awomir Cichoñ nada³ honorowy
tytu³ „Przyjaciela Lasów” Stanis³awowi Gaw³owskiemu, zaœ emerytowani nadleœniczowie Nadleœnictwa
Œwidwin otrzymali „Kordelasy Leœnika Polskiego” z r¹k Anny Paszkiewicz.
W zamku otwarto wystawê zdjêæ
i dokumentów przedstawiaj¹cych
losy leœników polskich, natomiast
podzamcze zape³ni³o siê stoiskami
nadleœnictw, które prowadzi³y konkursy ekologiczne z nagrodami i
rozdawa³y materia³y edukacyjne.
Po wystêpach Œwidwiñskiej Orkie-

stry Dêtej oraz zespo³u sygnalistów
³owieckich rozpocz¹³ siê turniej rodzin leœnych. Zmierzy³y siê one w
kilkunastu konkurencjach nawi¹zuj¹cych w ¿artobliwy sposób do pracy leœnika.
Ogromn¹ atrakcj¹ by³y pokazy
sprzêtu. Potê¿ny „Harvester” - to
kombajn zrêbowy pozwalaj¹cy niezwykle szybko obrabiaæ drewno
podczas prac leœnych. Publicznoœæ
przekona³a siê o tym podczas prezentacji tej maszyny. Nieco póŸniej
natomiast mia³a okazjê podziwiaæ w
pozorowanej akcji gaœniczej helikopter, u¿ywany do walki z po¿arami lasów. Regionalna Dyrekcja Lasów Pañstwowych w Szczecinku
wynajmuje co roku w sezonie letnim
dwa takie œmig³owce. Jeden z nich
stacjonuje w Ko³aczu, ko³o Po³czyna Zdroju, a drugi w Polanowie.
Swój udzia³ w organizacji pikniku mieli równie¿ rycerze wiernie
odtwarzaj¹cy stroje, obyczaje i
uzbrojenie sprzed kilku wieków.
Widowiskowe walki w ciê¿kich
zbrojach uatrakcyjni³y leœne prezentacje, a ka¿dy chêtny móg³ strzeliæ z ³uku, kuszy lub rzuciæ no¿em do
celu. Sobotnia czêœæ imprezy zakoñczy³a siê przyznaniem certyfikatów „Weterana Lasów Polskich”.
To wyró¿nienie za szczególne zas³ugi dla leœnictwa jest przyznawane przez Kapitu³ê Stowarzyszenia
Rodzin Leœnych w RP „Rodzina
Leœnika 1934” – przedwojenn¹ organizacjê, reaktywowan¹ w 2004
roku. Wrêczy³ je prezes Wies³aw
Kostrzewa. Nastêpnego dnia natomiast rycerze i leœnicy zaprosili
œwidwiñsk¹ m³odzie¿ na lekcjê ekologii na terenie Nadleœnictwa Œwidwin.
Piknik min¹³ pod znakiem dobrej zabawy, jednak nie chodzi³o w
nim jedynie o rozrywkê. – Miêdzynarodowy Rok Lasów up³ywa pod

has³em „Lasy dla ludzi” – a skoro
otwieramy las dla ludzi to musimy
ich nauczyæ, jak z niego korzystaæ wyjaœnia dyrektor RDLP w Szczecinku S³awomir Cichoñ. – Podejmujemy wiele dzia³añ przybli¿aj¹cych spo³eczeñstwu nasz¹ dzia³alnoœæ. Nasza praca to nie tylko – jak
siê czêsto s¹dzi - pozyskiwanie
drewna. To równie¿ ochrona lasu
przed szkodnikami i po¿arami, to
gromadzenie informacji o bogactwie przyrodniczym, o gatunkach
chronionych, to prowadzenie nasadzeñ. Wszystko po to, by prowadziæ
w³aœciw¹ gospodarkê leœn¹ i prze-

kazaæ nasze lasy kolejnym pokoleniom w nie gorszym stanie ni¿ s¹
obecnie. Œwidwiñski piknik traktujemy jako okazjê do przekazania tej
wiedzy ludziom, którzy nie s¹ zwi¹zani z bran¿¹ leœn¹, ale bywaj¹ u¿ytkownikami lasu i równie¿ maj¹
wp³yw na to, jak bêdzie on wygl¹da³.
Organizatorzy pikniku to: Regionalna Dyrekcja Lasów Pañstwowych w Szczecinku, Nadleœnictwo
Œwidwin, Stowarzyszenie Rodzin
Leœnych w RP „Rodzina Leœnika
1934”, Œwidwiñski Oœrodek Kultury w Œwidwinie.
(o)
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