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Jak urz¹d w Po³czynie
wykombinowa³, by zatrudniæ
urzêdnika bez konkursu
(PO£CZYN-ZDRÓJ) Na sesji, 30 stycznia 2013 r. radny Marek
Modzelewski zada³ krótkie pytanie dotycz¹ce zwiêkszenia
zatrudnienia w urzêdzie. OdpowiedŸ okaza³a siê zaskakuj¹ca.

Pose³ cytuje
„Wieœci
œwidwiñskie”

Gordon
z pucharem

Niepokoje
wokó³
szpitala
(PO£CZYN-ZDRÓJ) Dostaliœmy od jednego z mieszkañców
Po³czyna-Zdroju niepokoj¹cy sygna³ dotycz¹cy szpitala w Po³czynie-Zdroju. PóŸniej pojawi³y siê
inne doniesienia, w tym takie, ¿e w
sprawie szpitala spotkali siê politycy z jego dyrektorem.
Czytelnik sygnalizowa³, ¿e szpital chce przenieœæ dwa oddzia³y –
po³o¿niczo-ginekologiczny i dzieciêcy – do swojej placówki w Drawsku Pomorskim. Kolejny problem
mia³ dotyczyæ nieterminowoœci wyp³at dla niektórych pracowników.
Te pog³oski uprawdopodobni³o
spotkanie, do jakiego dosz³o pod
koniec lutego w urzêdzie miejskim
w Po³czynie, w którym udzia³ mia³
wzi¹æ, oprócz starosty i burmistrz
Po³czyna, tak¿e pose³ Stanis³aw
Wzi¹tek. Oficjalnego komunikatu z
tego spotkania jednak nie wydano.
Trzeba przypomnieæ, ¿e Powiat
wydzier¿awi³ szpital katowickiej
spó³ce Szpitale Polskie, a w umowie
zapisano, ¿e ma on dzia³aæ na dotychczasowych zasadach.
KAR

Gabinet Stomatologiczny
DENTMAX
Po³czyn-Zdrój, ul. Zdrojowa 6 IMPLANTY
czynny poniedzia³ek-pi¹tek 9-18
PROTETYKA
SOBOTA 10-15 NOWOŒÆ!!!
tel. 500-119-445 www.dentmax.pl
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Kazimierz Rynkiewicz
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a pocz¹tek marca w wiêk
szoœci naszych miaste
czek przypadaj¹ pewne
oficjalnie obchodzone rocznice.
Napisa³em „pewne”, gdy¿ do dzisiaj dla wielu w³adz miejskich pomorskich miasteczek istnieje problem, jak je nazwaæ. Nie by³o go w
PRL, gdy hucznie obchodzono rocznice wyzwolenia, czy to £obza, czy
te¿ Gryfic, Œwidwina, Drawska Pomorskiego, a w³aœciwie wszystkich
miejscowoœci w tym regionie. Problem z nazewnictwem pojawi³ siê po
roku 1989, gdy ju¿ mo¿na by³o zastanawiaæ siê, co takiego sta³o siê w
1945 roku. £obez zosta³ wyzwolony,
czy te¿ zdobyty? A mo¿e odzyskany?
Jako ¿e nie ma ju¿ odgórnych dyrektyw Komitetu Centralnego w tej
sprawie, ka¿da lokalna w³adza nazywa rocznicê tak jak chce.
Jak to wygl¹da³o w tym roku? W
Drawsku Pomorskim zapraszali
mieszkañców na 4 marca, do udzia³u w uroczystoœciach zwi¹zanych z
obchodami rocznicy zakoñczenia
walk o Ziemiê Drawsk¹. W³adze
Z³ocieñca zaprasza³y na 5 marca na
obchody rocznicy powrotu Ziemi
Z³ocienieckiej do Macierzy. W Œwidwinie 3 marca odby³y siê uroczystoœci z okazji rocznicy zwyciêskich walk o polski Œwidwin. Przy
obchodach „wyzwolenia miasta”
pozosta³y w³adze £obza i Gryfic.
Jak mówi¹, przyzwyczajenie jest
drug¹ natur¹ cz³owieka.
Do „wyzwolenia” przyzwyczajono siê i trudno to zmieniæ, zw³aszcza tam, gdzie nie pracuje siê nad histori¹. W przypadku „wyzwolenia”
chodzi zarówno o wzglêdy historyczne, jak i jêzykowe. Jak wskazuje rdzeñ s³owa wyzwolenie – chodzi
o wolnoœæ, uwolnienie zniewolonej
ludnoœci itd. Problem w tym, ¿e ani
w £obzie, ani w Gryficach nikogo
nie uwolniliœmy, gdy¿ nie mieszkali
tu Polacy, a je¿eli mamy na myœli
S³owian lub Pomorzan (autochtonów), to ich tu prawie nie by³o, gdy¿
zostali na tyle zgermanizowani, ¿e
albo uciekali przed frontem razem z
Niemcami, albo zostali póŸniej wysiedleni. Nie mo¿na wyzwoliæ miasta, gdy¿ murom, ulicom i budynkom nie przys³uguje walor wolnoœci. Pozostaje wiêc przyj¹æ do wyboru, ¿e miejscowoœci te zosta³y
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Warto przeczytaæ tê ksi¹¿kê

Marcowa burza
nad Provinz Pommern
zdobyte, ewentualnie odzyskane
lub mo¿emy obchodziæ rocznice zakoñczenia walk o polski £obez,
Gryfice itd.
Zamiast sztampy
Obchody rocznicowe organizowane „z urzêdu” maj¹ to do siebie,
¿e s¹ sztampowe i rzadko kiedy
myœli siê o nich, jako o okazjach
edukacyjnych. Wiedza o walkach
na Pomorzu, jeszcze jako oczywista
30-40 lat temu, dzisiaj zanika.
Umieraj¹ jej bezpoœredni uczestnicy i œwiadkowie. Obchody rocznicowe powinny wiêc byæ okazj¹ do
poznawania najnowszej historii. W
niektórych miejscach s¹ organizowane wystawy, konkursy (Wêgorzyno) i akademie, ale brakuje spotkañ z historykami i kombatantami,
zwyk³ej dyskusji o niedawnych
przecie¿ wydarzeniach.
Jak zdobywano Pomorze
Tak¹ pomoc¹ w zrozumieniu
tego, jak wygl¹da³y walki na Pomorzu, mo¿e byæ ksi¹¿ka Leszka
Adamczewskiego pt. „Burza nad
Provinz Pommern. Upadek Prowincji Pomorskiej Trzeciej Rzeszy”,
wydanej pod koniec 2012 r. przez
Wydawnictwo Replika. Autor jest
poznañskim pisarzem i dziennikarzem, urodzonym w Szczecinie,
który ma w dorobku sporo ksi¹¿ek
na tematy wojenne, dotycz¹ce Pomorza i Wielkopolski. Od innych
opracowañ, stricte historycznych,
ró¿ni siê jêzykiem i stylem. Jest to
po prostu barwna opowieœæ o ró¿nych fragmentach tamtych wojennych wydarzeñ, oparta na faktach,
mocno udokumentowana wynikami w³asnych poszukiwañ i bogat¹
bibliografi¹. Autor przyj¹³ dzienni-

karski styl narracji, pokazuj¹c
swoj¹ pracê (opisy wyjazdów w teren, spotkañ i rozmów z ludŸmi
itp.), przytacza cytaty z innych prac,
gazet, komunikatów, filmów, wiêc
czyta siê to bardzo dobrze.
Jest jeszcze jedna ogromna zaleta tej publikacji, co powinni w
koñcu wzi¹æ pod uwagê nasi lokalni, ale nie tylko, historycy – autor
pos³uguje siê niemieckimi nazwami
miast do czasu ich zdobycia i polskimi po tym czasie. To zdecydowanie
odró¿nia go od wielu historyków
szczeciñskich i lokalnych, którzy
beztrosko pisz¹, ¿e np. Haken
mieszka³ w Szczecinie, Puchstein w
£obzie, a Virchow w Œwidwinie.
Leszek Adamczewski opisuje
najciekawsze, czêsto owiane tajemnic¹, wydarzenia wojenne w tej czêœci Provinz Pommern (Prowincji
Pomorskiej III Rzeszy), która dzisiaj stanowi nasze Pomorze Zachodnie. S¹ tu opisy walk o wiêkszoœæ dzisiejszych miast i miasteczek. Uderza w nich przede wszystkim obraz okrucieñstwa i barbarzyñstwa zwi¹zany z zachowaniem
Rosjan, którzy zdobywali te ziemie.
Wojska radzieckie posuwa³y siê tak
szybko, ¿e w wielu miejscach front
by³ rozproszony, co powodowa³o,
¿e zachowania poszczególnych
grup ¿o³nierzy nie by³y kontrolowane. W zdobywanych miastach i
wsiach gwa³cili kobiety i mordowali napotkan¹ ludnoœæ. Palili ca³e
kwarta³y starych zabudowañ. Przytaczane relacje, zarówno niemieckie, polskie i rosyjskie mro¿¹ krew
w ¿y³ach. Z przytaczanych wspomnieñ rosyjskich wy³ania siê obraz
¿o³nierzy mszcz¹cych siê na niemieckiej ludnoœci cywilnej za okupacjê i podobne czyny ¿o³nierzy
niemieckich w Rosji.
A jak to siê zaczê³o? Bardzo ciekawy jest opis nastrojów nazistowskich w Provinz Pommern, np. przyjazdy Hitlera do Stettin lub jego pobyt, 4 wrzeœnia 1939 r., w Bad Polzin (Po³czynie-Zdroju), gdzie na
torach w pobli¿u tamtejszego dworca zatrzyma³ siê specjalny poci¹g,
który pe³ni³ rolê ruchomej Kwatery
G³ównej Hitlera, sk¹d obserwowa³
on rozpoczêt¹ inwazjê na Polskê.
Mamy tu te¿ opisy licznych zak³adów przemys³owych, produkuj¹cych na potrzeby wojenne, ró¿ne tajemnice z nimi zwi¹zane, nalotów

bombowych, ucieczek, opis ca³ej
sytuacji na tych ziemiach tu¿ przed
i po ich zdobyciu.
Autor zjeŸdzi³ Pomorze próbuj¹c potwierdzaæ ró¿ne fakty z tamtego okresu. By³ tak¿e po £obzem,
w okolicach Orla i Pogorzelicy
(gmina Radowo Ma³e), gdzie szuka³ œladów lotniska i podziemnej
fabryki, o której wspomnia³ tylko
jednym zdaniem inny autor. Adamczewski przytacza rozmowy z ludŸmi (Aleksander Zdanowicz i Mieczys³aw Poliñski), z którymi próbuje
odnaleŸæ œlady po wzmiankowanych
budowlach. Jednak bez skutku. „Jeœli rzeczywiœcie w rejonie wiosek
Orle i Pogorzelica ulokowano podziemne zak³ady samolotowe, to pozosta³y po nich tylko nik³e œlady. I z
roku na rok przyroda je zaciera...” koñczy fragment dotycz¹cy jednej z
tajemnic wspó³czesnego Pomorza. A
jest ich w tej ksi¹¿ce sporo.
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Po¿ar w budynku socjalnym
D³ugoletnia
Mê¿czyzna zgin¹³
kierownik GOPS
odesz³a na emeryturê w po¿arze

(GMINA ŒWIDWIN)
Poniedzia³ek 25 lutego
2013 roku by³ ostatnim
dniem pracy
p. Kazimiery Se¿ysko
- kierownik Gminnego
Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej w Œwidwinie.
Pani Kazimiera Sie¿ysko przepracowa³a w sumie 42 lata i 1 mie-

si¹c, w tym 20 lat na stanowisku
kierowniczym w GOPS.
Z tej okazji, podczas XXV sesji
Rady Gminy Œwidwin w dniu 21
lutego br., wójt Zdzis³aw Pawelec
z³o¿y³ pani Se¿ysko serdeczne podziêkowania za wieloletni¹, sumienn¹ pracê i zaanga¿owanie, z
jakim pe³ni³a funkcjê kierownika
GOPS.
Do podziêkowañ do³¹czyli równie¿ radni, so³tysi i pozostali uczestnicy sesji.
(ug)

(PO£CZYN-ZDRÓJ) W miniony czwartek, 7 marca 2013 r.,
w Po³czynie-Zdroju dosz³o do
tragicznego w skutkach po¿aru
budynku socjalnego, w którym
zgin¹³ mê¿czyzna.
Stra¿ poinformowa³a, ¿e zg³oszenie o po¿arze do Dy¿urnego Powiatowego Stanowiska Kierowania
KP PSP w Œwidwinie nast¹pi³o ok.

godziny 22.30. Po¿ar wybuch³ w budynku wielorodzinnym w Po³czynie
przy ul. Polnej, w którym znajduj¹
siê lokale socjalne. Okaza³o siê, ¿e
pali³ siê pokój jednego z mieszkañ.
Lokatorzy przyleg³ych mieszkañ
zostali ewakuowani. Po ugaszeniu
ognia w pomieszczeniu stra¿acy
znaleŸli zw³oki 60-letniego mê¿czyzny. Po¿ar gasi³y 4 zastêpy stra¿y
po¿arnej.
(foto: PSP)

Wójt Gminy Œwidwin informuje
¿e zosta³ wywieszony wykaz nieruchomoœci
przeznaczonej do sprzeda¿y w miejscowoœci
Bierzwnica. Lokal nr 6 w budynku nr 70 o powierzchni
49,60 mkw. wraz z udzia³em w dzia³ce nr 65/6 (1665/
10000) na rzecz dotychczasowego najemcy.

FIRMA ZATRUDNI
KIEROWNIKA
WYTWÓRNI
ELEMENTÓW
BETONOWYCH
tel. 509 288 387,
509 288 386

Sprzedam
grunt
Popielewo 3,74ha
74 000 PLN

tel. 531 998 690

Str
Str.. 4

INFORMACJE - OG£OSZENIE

Wieœci œwidwiñskie 11.3.2013 r.

Pomnik w³adzy w
Jak d³ugo jeszcze?
zaniedbanym mieœcie
Na stronie internetowej urzêdu
pojawi³ siê obrazek „szklanego
domu” niby kultury. Ma powstaæ za
kilka milionów. Trzeba jednak zwróciæ uwagê, ¿e Po³czyn-Zdrój jest miastem strasznie zaniedbanym. Kiedyœ o
mieœcie mówi³o siê „Kurort z dusz¹”.
Obecnie „duszy” ju¿ nie widaæ.
Przyk³adem zaniedbania jest stan
domów przy ulicy Grunwaldzkiej.
Elewacje domów pamiêtaj¹ jeszcze
czasy przedwojenne. Spod starych
tynków widaæ poniemieckie napisy, z
których mo¿na dowiedzieæ siê, co tam
mieœci³o siê kiedyœ.
Obecne w³adze wykonawcze jednak nie myœl¹ o remoncie starych budynków. Bior¹ po¿yczki na rozbudowê rozpadaj¹cego siê kina „Goplana”.
Po¿yczka d³ugoterminowa, czas sp³aty do roku 2028 z funduszu Jessica,
piêæ milionów z³otych. Jest to kwota
bardzo du¿a, jak na zad³u¿one miasto.
W grê wchodzi tylko remont jednego
budynku, dawnego kina. Ma powstaæ
„konglomerat kulturalny”.
Mieszkañcy miasta nie s¹ zadowoleni z decyzji w³adz miejskich, o czym
mówi sonda, przeprowadzona przez
portal Polczynzdroj 24.pl.

66% bior¹cych udzia³ w sondzie
nie popiera pomys³u w³adz miasta, a
tylko 34% jest za. W³adze miasta funduj¹ „Szklane domy”, gdy¿ chc¹ udowodniæ mieszkañcom, jak bardzo im
zale¿y na rozwoju miasteczka. Naszym zdaniem nie têdy prowadzi droga do osi¹gniêcia w³aœciwego celu.
Gdyby te œrodki zosta³y przeznaczone
na remont budynków mieszkalnych,
to cel zosta³ by osi¹gniêty. Mo¿na wyremontowaæ kilkadziesi¹t domów i
jeszcze zosta³y by pieni¹dze na remont chodników i ulic, których stan w
mieœcie jest okropny. Fundusz Jessica
zosta³ stworzony w celu rozwojów infrastruktury miejskiej. Chyba w³adze
miasta chc¹ postawiæ sobie „pomnik
pamiêci” o swoich osi¹gniêciach w
rozwoju miasta i gminy.
MAN

( P O £ C Z Y N ZDRÓJ). Popadaj¹cy w
ruinê budynek znajduje
siê w Po³czynie-Zdroju,
przy ulicy Wojska Polskiego 24.
Budynek zamieszkuje
piêæ rodzin. Mieszkaj¹ w
bardzo trudnych warunkach. Ruch pojazdów spowodowa³, ¿e budynek zafoto: arch.
czyna osiadaæ. Od strony
podwórka brakuje cegie³
w elewacji, drzwi wejœciowe s¹ nie- padaj¹cy deszcz zalewa poszczególszczelne. Taki sam ¿a³osny widok ne mieszkania.
Cz³onkowie Wspólnoty Mieszbudynek przedstawia od strony ulicy
Wojska Polskiego. Tynki ju¿ dawno kaniowej wiele razy prosili zarz¹dcê
opad³y. Pojawiaj¹ siê ceg³y oraz o remont, jednak odpowiedzi by³y
widaæ belki. Drzwi prowadz¹ce na zawsze wymijaj¹ce. Zarz¹dc¹
klatkê schodow¹ nie domykaj¹ siê, Wspólnoty jest Zak³ad Zarz¹dzania
s¹ nieszczelne, widaæ dziury. Zima i Gospodarowania Nieruchomoœciato najtrudniejszy okres dla jego mi w Po³czynie-Zdroju, spó³ka z o.o.
mieszkañców, gdy¿ korytarz jest sta- Urzêdu Miejskiego.
Mieszkañcy chc¹ nag³oœniæ
le wyziêbiony, co powoduje wych³odzenie mieszkañ. Bardzo Ÿle wygl¹- swoj¹ proœbê o remont przez „Wieda równie¿ wewn¹trz. Œciany kory- œci œwidwiñskie”. Mo¿e ich proœba
tarza wygl¹daj¹ strasznie. Farba od- dotrze wreszcie do Urzêdu Miejskiepada z nich p³atami. Schody prowa- go, który coœ z tym zrobi. Twierdz¹,
dz¹ce na pierwsze piêtro s¹ niebez- ¿e w³adze obiecuj¹, ale s³owa nie dopieczne dla u¿ytkowników, gdy¿ ju¿ trzymuj¹. Miejmy nadziejê, ¿e nasza
dawno spróchnia³y. W mieszkaniach publikacja przyczyni siê do szybszej
KAR
panuje wilgoæ, na œcianach grzyb, realizacji remontu.

Jesteœ M³ody, Szukasz Pracy?
WeŸ udzia³ w projekcie dofinansowanym ze œrodków Unii Europejskiej, który w realny sposób
umo¿liwi Tobie uzyskanie sta³ego zatrudnienia.
Projekt skierowany jest do osób poni¿ej 25 roku ¿ycia, które na przestrzeni ostatnich 2 lat pozostawa³y bezrobotne ³¹cznie przynajmniej
przez okres 12 miesiêcy
W Twojej miejscowoœci zamieszkania
Program szkoleñ i sta¿y realizowany bêdzie w miejscowoœciach dostosowanych lokalizacyjnie do wymagañ zrekrutowanej grupy.
Oferujemy:
• Bezp³atny, zindywidualizowany pakiet szkoleñ zawodowych,
dostosowanych do potrzeb uczestnika,
• Stypendium finansowe dla uczestników w trakcie szkolenia
w wysokoœci 1100 z³
• Gwarantowany 3-miesiêczny p³atny sta¿ zawodowy
w wysokoœci ok.1500 z³ za ka¿dy miesi¹c daj¹cy mo¿liwoœæ
wykazania doœwiadczenia zawodowego u przysz³ych pracodawców
• Zatrudnienie sta³e dla czêœci uczestników projektu
z 12-miesiêczn¹ dop³at¹ do wynagrodzenia (ze œrodków UE)
w wysokoœci ok. 2000 z³ za ka¿dy miesi¹c (³¹cznie ok. 24 000 z³)
• Praktyczny kurs jêzyka niemieckiego
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•
•
•
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Kurskomputerowy
Œwiadectwo/ certyfikat
Bezp³atne pomoce dydaktyczne w czasie szkoleñ
Poradnictwopsychologiczno-aktywizuj¹ce
Doradztwo zawodowe i poœrednictwo pracy
Bezp³atny serwis kawowy oraz lunch
Bezp³atny dojazd na szkolenia (lub refundacja kosztów dojazdu)

Planowane zakoñczenie procesu rekrutacji - marzec 2013
Szczegó³owe informacje dotycz¹ce projektu, jak równie¿ regulamin rekrutacji wraz z wymaganymi dokumentami, mo¿na uzyskaæ w
siedzibie Biura Projektu "Twoja szansa na rynku pracy"
Instytut Edukacji Komputerowej
ul. Obozowa 5, 78-100 Ko³obrzeg,
tel. (94) 352 32 99/(94) 35 42 555
oraz na stronie internetowej www.szansa.kol.pl
Cz³owiek - najlepsza inwestycja
Projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
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Pose³ cytuje „Wieœci œwidwiñskie”

Interpelacja pos³a w sprawie
zast¹pienia podatku rolnego
podatkiem dochodowym
Czes³aw Hoc
Pose³ na Sejm RP
KP Prawo i Sprawiedliwoœæ

Ko³obrzeg/Koszalin, dn. 25.02.2013r.

Szanowny Pan Stanis³aw Kalemba, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
zapytanie poselskie w sprawie: celowoœci i sprawiedliwoœci zast¹pienia od
2014 r. podatku rolnego podatkiem dochodowym
Uzasadnienie
W dniu 14 lutego 2013 r. na spotkaniu w Koszalinie zachodniopomorskich
rolników z w³adzami ANR Delegatury w Szczecinie, w którym tak¿e uczestniczy³em, by³o przedstawianych wiele b. istotnych problemów (kilka z nich przed³o¿y³em w interpelacji poselskiej). Rolnicy poruszali, m.in. problem podatku rolnego.
W aktualnym stanie prawnym do obliczenia wysokoœci podatku rolnego stosuje siê œredni¹ cenê skupu ¿yta za pierwsze trzy kwarta³y roku poprzedzaj¹cego
rok podatkowy, ustalon¹ na podstawie komunikatu prezesa G³ównego Urzêdu
Statystycznego, og³aszanego w Dzienniku Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie 20 dni po up³ywie trzeciego kwarta³u.
W tym roku GUS poda³, ¿e jest to 75,86 z³. Od jednego ha gruntów przeliczeniowych bêd¹cych czêœci¹ gospodarstwa rolnego stawka wynosi równowartoœæ
ceny 2,5 kwintala ¿yta, od pozosta³ych gruntów to równowartoœæ pieniê¿na 5
kwintali.
W roku 2013 bêd¹ obowi¹zywa³y jeszcze stare zasady podatku rolnego. Bêd¹
wyliczane na podstawie œredniej ceny ¿yta, a te s¹ wy¿sze ni¿ poprzednio.
Albowiem, obecnie notuje siê skok cenowy kwintala ¿yta z 34,10 z³ w 2010
roku do kwoty 74,18 z³ roku 2011, a w ostatnich trzech kwarta³ach 2012 roku do
kwoty 75,86 z³ i jest niewspó³mierny do wzrostu dochodów rolników uzyskiwanych ze sprzeda¿y p³odów rolnych.
Oficjalnie Pan zapowiedzia³, ¿e od roku 2014 podatek rolny zostanie zast¹piony podatkiem dochodowym.
Jak wiadomo, gminy, do których trafiaj¹ obecnie pieni¹dze z podatku rolnego, mog¹ obni¿yæ cenê skupu ¿yta przyjêt¹ jako podstawê stawki podatkowej.
Czêsto to robi¹, albowiem doskonale zdaj¹ sobie sprawê, ¿e rolnicy uzyskuj¹
ni¿sze po¿ytki z p³odów rolnych w skali odpowiadaj¹cej cenie uznanej przez
GUS, dochodz¹ do tego starty klêskowe (np. susze, mrozy, gradobicia, podtopienia), itd.
Ale niektóre samorz¹dy wprost przeciwnie, np. jak poda³y „Wieœci Œwidwiñskie” z dn. 28 stycznia 2013 r. „(…) w gm. Brze¿no radni podnieœli w³aœnie, doœæ
znacznie, podatek rolny, w stosunku do roku ubieg³ego. Podstaw¹ obliczania tego
podatku jest œrednia cena skupu ¿yta za okres trzech pierwszych kwarta³ów ka¿dego roku. W roku ubieg³ym wynosi³a ona 74,18 z³ za 1 dt. Wówczas radni ustalili
podatek rolny w wysokoœci 55 z³ za 1 dt. W tym roku œrednia cena skupu ¿yta w
okresie trzech kwarta³ów wzros³a zaledwie o 2 procent, z 74,18 do 75,86 z³, ale
radni podnieœli podatek a¿ o 20 procent, z 55 do 65 z³”.
Z uwagi na fakt, ¿e przysz³y podatek dochodowy ju¿ nie bêdzie zasila³ samorz¹dy, natomiast bêdzie odprowadzany do bud¿etu pañstwa - w pocz¹tkowym
okresie w wysokoœci podatku rolnego - aktualne powy¿sze dzia³ania samorz¹du
w Brze¿nie s¹ niezrozumia³e i poniek¹d na przysz³¹ szkodê lokalnych rolników.
Albowiem, wiele przemawia za tym, ¿e rz¹d PO i PSL od 2014 zamierza
dokonaæ kolejnego „skoku” na wiêcej kasy w bud¿ecie pañstwa, kosztem kolejnego zubo¿enia samorz¹dów. Choæ obowi¹zków i zadañ przybywa dla samorz¹dów, zaœ wsparcia finansowego od rz¹du coraz mniej albo wcale.
Tymczasem, rolnik musi inwestowaæ w nowoczesn¹ produkcjê, 75% gospodarstw rolnych nie uzyskuje dochodowoœci, wyd³u¿enie wieku w reformie emerytalnej, w tym niskich emerytur rolniczych i coraz póŸniejszego przejmowania
gospodarstw przez m³odych, koszty prowadzenia ksiêgowoœci, itp. - mo¿e spowodowaæ, ¿e zamiar wprowadzenie podatku dochodowego oka¿e siê antyreform¹.
Pytania:
1/Jakie konkretnie za³o¿enia Pan Minister przedstawi w zapowiedzianym
zast¹pieniu od roku 2014, podatku rolnego podatkiem dochodowym?
2/Jakie faktyczne dane, wskaŸniki, ekspertyzy i prace analityczne (proszê je
podaæ) dotycz¹ce dochodów zachodniopomorskich rolników upowa¿niaj¹
stwierdzenie Pana Ministra, ¿e podatek dochodowy bêdzie zasadny i sprawiedliwy - przy wzrastaj¹cych kosztach niewspó³miernych do uzyskanych dochodów,
przy ni¿szych po¿ytkach z p³odów rolnych w skali odpowiadaj¹cej cenie uznanej
przez GUS, przy stratach klêskowych, inwestowaniu w nowoczesna produkcjê,
coraz póŸniejszym przejmowaniu gospodarstw przez m³odych rolników, wyd³u¿onym wieku emerytalnym, itp.?
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Jak urz¹d w Po³czynie
wykombinowa³,
by zatrudniæ urzêdnika
bez konkursu
(PO£CZYN-ZDRÓJ) Na sesji,
30 stycznia 2013 r. radny Marek
Modzelewski zada³ krótkie pytanie dotycz¹ce zwiêkszenia zatrudnienia w urzêdzie.
Radny zapyta³: - Pani Burmistrz,
czy jakaœ nowa osoba zosta³a zatrudniona w Urzêdzie Miejskim. Na stronach BIP Urzêdu nie ma ¿adnej informacji na ten temat.
Radny otrzyma³ odpowiedŸ (cytujemy z BIP Urzêdu Miejskiego):
„Z dniem 31 grudnia 2012 roku na
w³asn¹ proœbê odszed³ z pracy pracownik referatu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej. W zwi¹zku z
powy¿szym nast¹pi³o przeniesienie
pracownika z referatu gospodarki
gruntami, inwestycji i budownictwa
do referatu gospodarki komunalnej i
mieszkaniowej. W konsekwencji
tego do referatu gospodarki gruntami, inwestycji i budownictwa z
dniem 02 stycznia 2013 r. zosta³ zatrudniony g³ówny specjalista do
spraw inwestycji. Zatrudnienie ww.
pracownika nast¹pi³o zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami na mocy
porozumienia miêdzy jednostkami
samorz¹dowymi tj. miêdzy Urzêdem
Miejskim w Po³czynie-Zdroju, a
Zwi¹zkiem Miast i Gmin Dorzecza
Parsêty w Karlinie. W zwi¹zku z
powy¿szym nie by³ na stronie BIP
og³aszany nabór w drodze konkursu
na wolne stanowisko urzêdnicze.
Na sesji, 27 lutego 2013 r. radny
Marek Modzelewski tak odniós³ siê
do udzielonej odpowiedzi.
- Otrzyma³em odpowiedŸ na
swoje pytanie, które zada³em na sesji
w miesi¹cu styczniu. Zada³em wtedy
pytanie, czy zosta³a zatrudniona
nowa osoba w Urzêdzie Miejskim w
Po³czynie-Zdroju, poniewa¿ na stronie internetowej BIP nie ma ¿adnej
informacji w tej sprawie. Otrzyma³em odpowiedŸ, nie bêdê jej cytowa³,
ale nie mogê siê zgodziæ z otrzyman¹
odpowiedzi¹. Dotyczy³o ono zatrudnienia w Urzêdzie Miejskim nowej
osoby. Wed³ug moich informacji,
jedna osoba, pani Czerniak zwolni³a
siê (mogê podaæ nazwisko, bo nie
jest to ¿adna tajemnica, poniewa¿
nazwiska urzêdników s¹ podane w
internecie) z pracy, na jej miejsce
zosta³ przeniesiony pan Jacek Grzelec, który pracowa³ na stanowisku
pani Skrzyñskiej, ta pani wróci³a z
urlopu macierzyñskiego na swoje

miejsce pracy. Na mocy porozumienia z Urzêdem zosta³a zatrudniona
nowa osoba, która kiedyœ pracowa³a
w Zwi¹zku Miast i Gmin Dorzecza
Parsêty. Wed³ug mnie stworzono
nowe miejsce pracy.
Oczywiœcie radny M. Modzelewski ma racjê. Zwi¹zek Miast i Gmin
Dorzecza Parsêty nie jest jednostk¹
samorz¹du terytorialnego, wiêc nie
jest równorzêdnym partnerem jst. To
jest sprawa tak oczywista, ¿e a¿ dziw
bierze, ¿e ktoœ móg³ udzieliæ tak niedorzecznej odpowiedzi. S¹ tylko trzy
jednostki samorz¹du terytorialnego
wymienione w ustawie: gmina, powiat i województwo. Zwi¹zki gmin
s¹ organami pomocniczymi dla
gmin.
Gdyby by³y w¹tpliwoœci, to przytaczam orzeczenie Samorz¹dowego
Kolegium Odwo³awczego w Gorzowie Wlkp. z 16.05.2005r.
„W myœl art. 64 ust. 1 ustawy z
dnia 8.03.1990r. o samorz¹dzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95 ze
zm.) gminy mog¹ tworzyæ zwi¹zki
miêdzygminne (komunalne) w celu
wspólnego wykonywania zadañ publicznych. Zwi¹zek komunalny jest
odrêbnym podmiotem i zarazem odrêbn¹ struktur¹ organizacyjn¹ wyposa¿on¹ we w³asne organy, ma osobowoœæ prawn¹ odrêbn¹ od osobowoœci gmin tworz¹cych zwi¹zek. Do
gmin upodabnia zwi¹zek komunalny
charakter wykonywanych zadañ i ich
„pochodzenie” (na zadania zwi¹zku
sk³adaj¹ siê zadania przekazane
przez gminy - cz³onków zwi¹zku)
oraz pewne rozwi¹zania organizacyjne. Zwi¹zki komunalne jednak
nie s¹ organami lub czêœci¹ administracji samorz¹du terytorialnego,
lecz odrêbnymi podmiotami prawa
spe³niaj¹cymi zadania publicznoprawne na rzecz gmin. Zgodnie z art.
65 ustawy o samorz¹dzie gminnym,
zwi¹zek wykonuje zadania publiczne w imieniu w³asnym i na w³asny rachunek. Jak wynika z art. 67 ust. 2 tej
ustawy, statut zwi¹zku musi okreœlaæ
m.in. zasady udzia³u gmin w kosztach wspólnej dzia³alnoœci, zyskach
i pokrywaniu strat zwi¹zku, zasady
rozliczeñ maj¹tkowych, zasady likwidacji zwi¹zku. Posiadanie w³asnej osobowoœci prawnej, wykonywanie zadañ w imieniu w³asnym i na
w³asn¹ odpowiedzialnoœæ skutkuje
tym, ¿e zwi¹zek gmin nie mo¿e byæ
uznany za organ jednostki samorz¹du terytorialnego.
KAR
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INFORMACJE - OG£OSZENIE

Zespó³ Szkó³ Publicznych im. Kard. Ignacego Je¿a w Brze¿nie

Poezja religijna w Brze¿nie
(BRZE¯NO) Wzorem lat
ubieg³ych, w Zespole Szkó³ Publicznych im. Kard. Ignacego
Je¿a w Brze¿nie odby³ siê szkolny
konkurs poezji religijnej, którego
celem jest rozpowszechnianie poezji religijnej wœród dzieci i m³odzie¿y oraz propagowanie wartoœci chrzeœcijañskich.
7 marca w szkolnej bibliotece
zgromadzi³o siê 34 recytatorów,
którzy z wielkim zaanga¿owaniem i
towarzysz¹c¹ trem¹ recytowali

wiersze. Po skoñczonej rywalizacji
komisja konkursowa pod przewodnictwem dyrektor szko³y, pani Marzenny Janas, wy³oni³a zwyciêzców:
Wszyscy uczestnicy otrzymali
pami¹tkowe obrazki oraz s³odycze,
a nagrody dla najlepszych recytatorów zostan¹ wrêczone w czasie apelu wielkanocnego. Od kilku lat konkurs ten organizowany jest we
wspó³pracy nauczycielek Heleny
Stapurewicz i Danuty Ardziejewskiej.
(zps)

Klasy I-III szko³y podstawowej
I miejsce - Hubert Cybul, kl. IIb
II miejsce - Patrycja Kossakowska, kl. IIb
III miejsce - Patrycja Gajo, kl. IIIb oraz Julia Anielska, kl. Ia
Klasy IV-VI szko³y podstawowej
I miejsce - Danuta Kossakowska, kl. VIb
II miejsce - Michalina Perenc, kl. VIa
III miejsce - Kamila Kolanus, kl. V
W kategorii gimnazjum przyznano 3 wyró¿nienia , które otrzyma³y
uczennice: Daria Koby³ka (kl.IIb), Edyta Kruczek(kl.IIb) i Agata Rzeszut
(kl.IIb).

PROTURYSTYKA - silne wsparcie
dla sektora turystycznego
Przed nami wiosna i nowe wyzwania dla sektora turystycznego. Jak pokazuje ¿ycie wymagania polskich i zagranicznych goœci korzystaj¹cych z
us³ug turystycznych s¹ bardzo wysokie, warto wiêc profesjonalnie przygotowaæ siê do ich przyjêcia.
Praktyczne umiejêtnoœci przygotowania koktajli czy wykonywania fantazyjnych dekoracji i rzeŸb z warzyw i owoców to tylko niektóre z umiejêtnoœci,
które mo¿na rozwin¹æ podczas projektu Proturystyka www.proturystyka.eu
Zapraszamy pracowników mikro i ma³ych przedsiêbiorstw z bran¿y turystycznej, gastronomicznej i uzdrowiskowej z wybranych powiatów i gmin woj. zachodniopomorskiego - informuje - Hanna £ukasik - kierownik projektu Europejskiej
Grupy Doradczej.
,,Zaplanowaliœmy szkolenia z tematyki:
- Carvingu, podczas których zaprezentujemy zasady rzeŸbienia i wykonywania dekoracji, rzeŸb z warzyw i owoców
- Sztuki Barmañskiej -uczestnicy obok zagadnieñ teoretycznych z miksologii
i towaroznawstwa zaplanowaliœmy praktyczne warsztaty obejmuj¹ce takie zagadnienia jak zasady obs³ugi goœci, przygotowanie koktajli zaœ na szkoleniach 2-ego
stopnia - intensywne warsztaty z miksologii
- Savoir Vivre - nasi trenerzy zaprezentuj¹ obyczaje i formy towarzyskie oraz
sposoby budowania d³ugotrwa³ych relacji z klientami
Dla bran¿y kierowniczej firm realizujemy Akademiê Zielonej Turystyki prezentujemy narzêdzia promocji mo¿liwe do wykorzystania w bran¿y turystycznej, oparte np. na zasobach naturalnych; uczestnicy maj¹ szansê rozwoju umiejêtnoœci w zakresie promocji ochrony œrodowiska.Mened¿erowie maj¹ szansê poznania metod wprowadzania coachingu w firmach i planowania rozwoju pracowników
i zarz¹dzania ró¿norodnoœci¹ ze wzglêdu na wiek i p³eæ podczas Spotkañ Informacyjnych - przekonuje i zaprasza kierownik projektu.
WOLNYCH MIEJSC CORAZ MNIEJ
Projekt Proturystyka jest realizowany od wiosny 2012, najbli¿sze terminy zajêæ
znaleŸæ mo¿na na stronie www.proturystyka.eu np. szkolenia ze Sztuki Barmañskiej odbêd¹ siê w dniach 11-13 marca br. w P³otach. Ca³y czas przyjmujemy zg³oszenia chêtnych. Dokumenty zg³oszeniowe udostêpnione na stronie projektu
mo¿na dostarczyæ osobiœcie lub wys³aæ e- mailem: biuro@proturystyka.eu i pocztow¹ do Biura Projektu w Bia³ogardzie (ul. Grunwaldzka 25).
W przypadku pytañ - zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami
telefonicznie pod numerem infolinii 0 801 011 665.

CMYK
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Z ¯YCIA POWIATU

Œwidwin oczami uczniów „Trójki”
To ju¿ 68 lat, gdy polska mowa
brzmi na ziemi œwidwiñskiej – ziemi, na której kolejne pokolenia
mog¹ spokojnie ¿yæ, bawiæ siê,
uczyæ i pracowaæ dziêki ¿o³nierzom, którzy walczyli o polskoœæ
tego piêknego miasta.
W³aœnie dlatego 1 marca, na uroczystym apelu przygotowanym
przez nauczycieli Publicznej Szko³y Podstawowej nr 3 – p. N. Juszczak, A. Zakowieck¹ i p. Roberta
Ussa, „pop³ynê³y” strofy wierszy w
wykonaniu uczniów klas III i IV.
Recytacje przeplatane by³y piosenkami wykonywanymi przez szkolny
– znany ju¿ od lat i utytu³owany
zespó³ „Œwietliki”.
Zaproszeni goœcie mogli wys³uchaæ poezji o naszym mieœcie, piêknie mowy polskiej (w której s³ychaæ
szum wiatru i fal polskiego morza),
ciekawych opowieœci z historii Œwidwina i ludzi, którzy byli z nim
zwi¹zani, opowieœci o patronach
naszej szko³y – lotnikach polskich.
Warto dodaæ, ¿e swoj¹ obecnoœci¹ zaszczycili nas: przewodnicz¹cy Rady Miasta p. Henryk Klaman,
kierownik Wydzia³u Oœwiaty, Zdrowia, Kultury i Sportu p. Bogdan
Wachowiak, dowódca 21 Bazy Lotnictwa Taktycznego p³k dypl. pil.
Ireneusz Starzyñski i przedstawiciel
1. Skrzyd³a Lotnictwa Taktycznego
kpt. Marek Kalinowski.
Rocznica sta³a siê okazj¹ do rozstrzygniêcia konkursu plastycznopoetyckiego po has³em „Œwidwin –
moje miasto”. Jury po d³ugich naradach wybra³o prace, które zas³u¿y³y
na nagrody i wyró¿nienia.

Nagrodê specjaln¹ otrzyma³a
uczennica Zuzanna Zakowiecka z
klasy I. Pierwsze miejsce zajê³a
Aleksandra Kuprianiec (kl. I) , drugie – Maja Kozera (kl. III), trzecie
miejsce - Natalia Kwiatkowska (kl.
II).
W kategorii dzieci najm³odszych wyró¿niono nastêpuj¹ce
dzieci Patrycja Makarewicz (oddzia³ szeœciolatków), Kacper Janiak( z oddzia³u piêciolatków), Igor
Zatorski (kl. II) i Marlena Tokarska
(kl. III).

Wœród uczniów klas starszych
w kategorii praca plastyczna miejsca na podium w kolejnoœci zajêli:
Amelia Rakowska, Konrad Starzyñski i Mi³osz Tomkowski. Wszyscy z
klasy IV.
Laureatk¹ konkursu poetyckiego zosta³a Aleksandra Miedzik
(kl.V). Nagrodê specjaln¹ – album,
otrzyma³ uczeñ klasy IV – Kacper
Turek. W powy¿szej kategorii
pierwsze miejsce otrzyma³a Klaudia Kujawa (kl. V), drugie - Rados³aw Badowski z klasy IV i trzecie

miejsce - Igor Wiœniewski z klasy V.
Dyrektor Izabella Starzyñska
pogratulowa³a ka¿demu uczestnikowi, zapewniaj¹c jednoczeœnie, ¿e
nagrodzone prace bêd¹ ozdob¹ naszej placówki, a wiersze zostan¹
opublikowane w tomiku wydanym z
okazji zbli¿aj¹cego siê jubileuszu
szko³y, na który serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zwi¹zane z
Publiczn¹ Szko³¹ Podstawow¹ nr 3
im. Lotników Polskich.
K. Kupiec, bibliotekarka PSP 3

Kolejna edycja ogólnopolskiego programu przy udziale PBS w Œwidwinie.

Uczniowie z R¹bina w projekcie „Na W³asne Konto”
Pomorski Bank Spó³dzielczy
w Œwidwinie ju¿ po raz drugi aktywnie uczestniczy³ w projekcie
„Na W³asne Konto”, organizowanym przez Fundacjê Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej przy wsparciu finansowym
NBP, realizowanym przez Fundacjê na Rzecz Rozwoju Wsi.
W ogólnopolskim programie
uczestniczy³o oko³o 2000 uczniów
ze 124 szkó³. Wœród 5 szkó³ z województwa zachodniopomorskiego
znalaz³ siê Zespó³ Szkó³ w R¹binie.
W trakcie kursu uczniowie dowiedzieli siê jak dbaæ o swoje finanse i planowaæ przysz³oœæ, a zwieñczeniem tego kursu by³a wizyta w II
Oddziale Pomorskiego Banku Spó³-

dzielczego w Œwidwinie. Gimnazjalistom towarzyszy³y panie Iwona
Mystek i Agata Koby³ka. Z uczniami spotka³a siê dyrektor Oddzia³u
Ma³gorzata Bajson i przedstawi³a
specyfikê codziennej pracy Banku
od „kuchni”. Uczniowie wziêli równie¿ udzia³ w krótkiej prezentacji,
dotycz¹cej bankowoœci spó³dzielczej, jej specyfiki oraz zasad funkcjonowania.
Podsumowaniem zdobytej wiedzy by³ konkurs, przeprowadzony w
formie krótkiego testu z zakresu
podstawowych pojêæ ekonomicznych, którego zwyciê¿czyni, Aleksandra Krawczyñska, uczennica
klasy III gimnazjum otrzyma³a plecak sportowy. Pozostali uczestnicy
otrzymali drobne upominki.
(o)
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Reminiscencje i replika

UZNANIE ŒWIDWIÑSKIM
¯O£NIERZOM (5)
Zdawa³em sobie sprawê, ¿e
wchodzê ze swoimi tematami na
grunt - z uwagi na objêtoœæ - bogaty i
trudny tematycznie do jednoznacznego wyczerpania. Odleg³y czas, st¹d
zawodnoœæ pamiêci, która niestety
ma zasadniczy wp³yw na wartoœæ i
szczegó³owoœæ poruszanych faktów.
Stara³em siê korzystaæ z posiadania
szcz¹tkowej dokumentacji, rozmów z
ludŸmi „tamtych czasów”, wycinków
prasowych, ale i to nie uchroni³o od
dyskusji na tematy sportowe o œwidwiñskim wojsku. Pojawi³o siê wiele
pochlebnych, ale i powoduj¹cych rozgoryczenie opinii wœród adwersarzy.
Z przyjemnoœci¹ odczyta³em
treœæ kartki pocztowej z Gryfic, autorstwa dra Antoniego Cieœliñskiego,
notabene by³ego mieszkañca Œwidwina i niew¹tpliwie oddanego kibica, który pisze: „Z zainteresowaniem
czytam Twoje wspomnienia – Œwidwinalia. Trzeba je upowszechniaæ.
Tyle wa¿nych wydarzeñ z dawnego
Œwidwina umyka nam. Jesteœ jednym
z niewielu, który mo¿e je przywracaæ
na œwiat³o dzienne. Pisz zatem, i zdrowia ¿yczê. Antoni C.”.
Niemniej przyjemnoœci sprawi³a
mi przesy³ka z Warszawy od p³k. dra
in¿. Henryka Czy¿yka, ostatniego by³ego dowódcy œwidwiñskiej dywizji i
równie¿ dowódcy œwidwiñskiego
Garnizonu, która zawiera³a Jego publikacje dotycz¹ce historii lotnictwa
polskiego na Ziemi Œwidwiñskiej
oraz list, w którym pisze: „Dziêki
Tobie uda³o siê ocaliæ od zapomnienia chocia¿ czêœæ historii z tamtych
wspania³ych lat. Dziêkujê równie¿ za
dotychczasow¹, bardzo dobr¹, wrêcz
wzorow¹, wspó³pracê i ¿yczê du¿o
zdrowia oraz pomyœlnoœci w ¿yciu
osobistym i rodzinnym. Henryk Czy¿yk”.
Obok przyjemnych opinii by³y te¿
uwagi i pewne niedowierzenia, które
mimo zdawa³oby siê wyczerpuj¹cych
wyjaœnieñ nie trafi³y do przekonania.
Dwukrotnie œwidwiñski znany przedsiêbiorca meblowy Tadeusz Socha
nie da³ siê przekonaæ, ¿e w Œwidwinie
wyst¹pi³ „Kolejarz” Poznañ, by³y Iligowiec z reprezentantami Polski.
Dziwi mnie, ¿e Tadzio Socha, który
na pocz¹tku lat 50. by³ zawodnikiem
„Kolejarza” i razem w jednym zespole graliœmy, dziœ nie pamiêta takiego
faktu. Przecie¿, jak dok³adnie pamiêtam, zajmowa³ siê nie tylko pi³k¹
no¿n¹, ale te¿ pamiêtam Jego start w
1954 roku w kolarskich szosowych
mistrzostwach powiatu œwidwiñskiego. Na szczêœcie odnalaz³em bardzo

1956 rok, KS „Kolejarz” Œwidwin - KS „Kolejarz” Poznañ (dziœ „Lech”). „Kolejarz” Œwidwin, od lewej: Paszel Franciszek, Kondrat Eugeniusz, Murach, Hibner Janusz, Illek Jan, Baranowski Leon, Gajos Jerzy, Wachaczyk Ryszard, NN, Piecak Wac³aw i Zych Janusz. Wynik 1:4 (Bramka Piecaka Wac³awa). „Kolejarz” Poznañ, od lewej:
S³oma, Konenc, Szerczyk, Wróbel, Sobkowiak, NN, NN, Anio³a Teodor, NN, NN, Wojciechowski Florian.

1954 rok „Kolejarz” Œwidwin. Od lewej: Œwiêtojañski Józef, £ukaszewski Marian, Maœlanka Marian, Szymszon
Kazimierz, Paszel Franciszek, Hibner Janusz, Illek Jan, Strosin Edmund, Piecak Wac³aw, Mañczyk Edwin, Jakuszewski Eugeniusz.

1955 rok „Kolejarz-Rega” - Mistrz œw. Odrodzenia, od lewej: Paszel Franciszek, Kondrat Eugeniusz, Petluk Eugeniusz, Hibner Janusz, Illek Jan, Baranowski Leon, Wachaczyk Ryszard, Gajos Jerzy, Piecak Wac³aw, Kosarzycki Bogdan i Socha Tadeusz.
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stare zdjêcie z tego meczu i mo¿e
przedsiêbiorca meblowy da siê przekonaæ do faktu, który mia³ miejsce na
stadionie w Œwidwinie i honorowo
zadoœæ uczyni mojej racji.
Najbardziej zas³u¿ony dzia³acz
sportowy w garnizonie œwidwiñskim
Leszek Kawa wniós³ na piœmie listê
dzia³aczy oraz sympatyków WKS
„Granit”, dziêki którym sportowcy
wojskowi mieli mo¿liwoœæ uprawiania wyczynowo pi³kê no¿n¹ i podnoszenia swoich umiejêtnoœci. To ni¿ej
wymienieni dzia³acze sportowi nie
szczêdz¹c czasu i spokojnego ¿ycia
rodzinnego, spo³ecznie poœwiêcali
siê m³odzie¿y sportowej dla dobra i
chwa³y œwidwiñskiego garnizonu:
pp³k Tyrañski Teodor – prezes, pp³k
Kozak Edmund – wiceprezes, pp³k
Lewandowski Leon, p³k dr in¿. Wojdat Janusz, pp³k œp. Andrzejewski
Bronis³aw, p³k Mandziuk Stanis³aw,
pp³k œp. Dulewicz Marian, pp³k lekarz Paradecki Andrzej, mjr œp. Kajder Mieczys³aw, st. chor. Wadelski
Mieczys³aw, kpt. Puchalski Ryszard,
st. chor. Buczek Roman.
Reasumuj¹c, funkcjonowanie
wyczynowego sportu w œwidwiñskim
Garnizonie, który zapocz¹tkowano w
1956 roku powstaniem WKS „Skrzydlaci”, poprzez zmianê nazwy klubu
na WKS „Granit” w 1964 roku i jego
zakoñczeniem dzia³alnoœci w 1998
roku, to 42 lata ¿ycia wyczynowego
sportu w œwidwiñskim garnizonie. To
wiele prze¿yæ, horrorów i splendorów, to wiele ciê¿kiej, nieocenionej
pracy dzia³aczy i sympatyków klubu,
to wiele wylanego potu przez sportowców, to wiele nieprzespanych
nocy przez trenerów, kto o tym bêdzie
pamiêta³ za nastêpne np.20 lat.
Koñcz¹c temat sportu w œwidwiñskim wojsku nie sposób przejœæ obok
tematu wspó³dzia³ania wojska z cywilami miasta Œwidwina. W latach
1952-56, gdy Garnizon nie posiada³
swojego klubu sportowego, w zespole miejskiego KS „Kolejarz” wystêpowali w ramach wzmocnienia miejscowego klubu ¿o³nierze - pi³karze,
którzy reprezentowali wysoki poziom sportowy, st¹d rodzi³y siê najwiêksze sukcesy œwidwiñskiej pi³ki
no¿nej. Wspomnê tylko takie potyczki towarzyskie, jakie mia³y miejsce na
stadionie w Œwidwinie, a mianowicie: wspomniany ju¿ wczeœniej mecz
KS „Kolejarz” Œwidwin – KS „Kolejarz” Poznañ (by³a I liga) 1:4 (bramka
Wac³awa Piecaka), KS „Kolejarz”GKS „Wybrze¿e” Gdañsk 7:4, by³a II
liga (bramki: Korpalski 3, Paszel 2,
Hibner 2); KS „Kolejarz”- „Czarni”
Szczecin, by³a II liga, 9:0 (bramki:
Korpalski 4, Paszel 4, Illek 1). W
mistrzowskich meczach by³ego województwa koszaliñsko-s³upskiego,
œwidwiñski „Kolejarz” zajmowa³ zawsze czo³owe miejsce.
Czytelnicy, którzy s¹ zainteresowani statystyk¹, personaljami i rozgrywkami tamtych lat, proszê o ewentualny kontakt, gdy¿ wymienione tematy przekraczaj¹ mo¿liwoœci gazety.
Franciszek Paszel

Z ¯YCIA POWIATU

Str
Str.. 9

Odprawa roczna policjantów
w Œwidwinie

26 lutego 2013 roku
w sali konferencyjnej
starostwa powiatowego
w Œwidwinie, w
obecnoœci I Zastêpcy
Komendanta
Wojewódzkiego Policji
w Szczecinie insp. Jana
Pytki, przedstawicieli
w³adz samorz¹dowych
oraz s³u¿b i podmiotów
na co dzieñ
wspó³pracuj¹cych
z Policj¹, œwidwiñscy
policjanci podsumowali
efekty pracy, jakie
osi¹gnêli w roku 2012.
Spotkanie rozpocz¹³ Komendant Powiatowy Policji w Œwidwinie insp. Robert RzeŸnik, omówieniem stanu bezpieczeñstwa na terenie powiatu œwidwiñskiego oraz
wynikami, jakie osi¹gnêli policjanci poszczególnych komórek jednostki.
Œwidwiñska policja mo¿e poszczyæ siê znacznym spadkiem
przestêpstw, przy jednoczesnym
wzroœcie wskaŸnika wykrywalnoœci¹. W kategorii przestêpstw uwa¿anych za najbardziej dokuczliwe
spo³ecznie s¹ przestêpstwa przeciwko mieniu. Liczba tego typu zdarzeñ, w stosunku do 2011 roku,
zmniejszy³a siê z 790 do 644 przestêpstw. Tak wiêc na przestrzeni
dwóch lat iloœæ kradzie¿y z w³amaniami spad³a o 85 przestêpstw
stwierdzonych. Odnotowano o 24
mniej, ni¿ w roku ubieg³ym rozbojów i przestêpstw narkotykowych.

Podobnie przedstawia siê iloœæ odnotowanych bójek i pobiæ. Analizuj¹c cztery minione lata w 2012 roku
odnotowano najmniejsz¹ liczbê
zdarzeñ tej kategorii. Zadawalaj¹cy
jest wysoki poziom wykrywalnoœci
sprawców kszta³tuj¹cy siê na poziomie 100%, a to znaczy, ¿e ka¿dy
sprawca tego rodzaju przestêpstwa
zosta³ wykryty i nie unikn¹³ odpowiedzialnoœci karnej.
Na podstawie analizy roku
2012, w porównaniu do lat ubieg³ych, zdecydowanie spad³a liczba
osób rannych i zabitych w wypadkach drogowych. Problematyka
bezpieczeñstwa w ruchu drogowym
omawiana w szko³ach, a tak¿e ró¿nego rodzaju dzia³ania prewencyjne z pewnoœci¹ w du¿ym stopniu
wp³ynê³y na iloœæ zdarzeñ drogowych w naszym powiecie. Pomimo
braków kadrowych spowodowanych odejœciami ze s³u¿by policjantów, którzy nabyli prawa emerytalne oraz d³ugoterminowymi zwolnieniami lekarskimi, realizowano
zadania zgodnie z wyznaczonymi
miernikami.
Nie zabrak³o te¿ podziêkowañ
dla przedstawicieli instytucji samo-

rz¹dowych, bez pomocy których
osi¹gniêcie najlepszych na przestrzeni kilku ostatnich lat wyników
by³oby po prostu niemo¿liwe.
Podczas spotkania mówiono
równie¿ o planach zwi¹zanych z
budow¹ nowej siedziby jednostki,
projekt popierany jest przez Komendanta Wojewódzkiego Policji
oraz Starostê œwidwiñskiego i Burmistrza Miasta Œwidwin.
Dziêkuj¹c za sumienn¹ i rzeteln¹ s³u¿bê insp. Jan Pytka okreœli³
kategorie dzia³añ, na jakie nale¿y
zwróciæ uwagê, by utrzymaæ dotychczasowy stan bezpieczeñstwa.
Omówi³ równie¿ priorytety wskazane przez Komendê G³ówn¹ Policji,
które obliguj¹ zarówno œwidwiñsk¹
jednostkê, jak i wszystkie pozosta³e
w ca³ym kraju.
Wiele ciep³ych s³ów pod adresem policjantów KPP w Œwidwinie
skierowali obecni na spotkaniu goœcie, którzy w wyst¹pieniach zapewniali, ¿e widz¹ ogrom pracy i
wysi³ek, jaki na co dzieñ policjanci
wk³adaj¹ w to, aby wszyscy mieszkañcy powiatu œwidwiñskiego mogli czuæ siê bezpiecznie.
(kp)
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Szko³a Podstawowa nr 1 w Œwidwinie

Pierwszy konkurs jêzykowy
W dniach 4 i 6 marca
2013 r. odby³ siê w
naszej szkole konkurs
jêzykowy dla uczniów
klas IV - VI pod has³em
„Spelling Bee”.
Zmagania konkursowe obywa³y
siê w dwóch etapach. Pierwszy mia³
formê testu. Uczestnicy musieli
wykazaæ siê znajomoœci¹ s³ownictwa, a tak¿e umiejêtnoœci¹ s³uchania
literowanych wyrazów. Etap dugi
polega³ na indywidualnych popi-

sach w literowaniu wyrazów angielskich. I te w³aœnie momenty by³y
bardzo emocjonuj¹ce, poniewa¿
wszyscy zawodnicy chcieli pokazaæ
siê z jak najlepszej strony. Towarzysz¹cy niektórym uczniom stres pomaga³a przezwyciê¿yæ przyjazna
atmosfera i doping widowni, któr¹
stanowili uczniowie klasy IIIa.
Uczniowie tej klasy sumiennie przygotowali siê do tego wydarzenia,
przygotowali rekwizyty, transparenty i sami przebrali siê w ¿ó³toczarne ubrania nawi¹zuj¹ce do tytu³u konkursu „Spelling Bee”.
Do udzia³u w rywalizacji zg³osi-

³o siê 13 uczniów: Filip Beredziñski, Julia Gbur, Alicja Kotowska,
Marika Dereñ, Paulina Janikowska,
Marta Kowalska, Zuzanna Staruk,
Marcel Stukan, Iga Baska, Marek
Hajdasz, Kamila Pietrucik, Krzysztof Malecha i Karolina Œwi¹tek.
Jury w sk³adzie: pani Barbara
Orliñska, wicedyrektor pani Anna
Stroñska oraz przedstawiciel rodziców pani Teresa Brucka za najlepszych uzna³a, w kolejnoœci: Marcel
Stukan, Marek Hajdasz i Filip Beredziñski.

Zwyciêzcy otrzymali dyplomy i
nagrody ksi¹¿kowe. Pozostali
uczestnicy otrzymali dyplomy i
drobne upominki. Konkurs „Spelling Bee” by³ pierwszym tego typu
konkursem w naszej szkole. Kolejna edycja odbêdzie siê w przysz³ym
roku szkolnym. Tak wiêc wszyscy,
którzy chcieliby wzi¹æ w nim udzia³
mog¹ ju¿ zacz¹æ æwiczyæ naukê alfabetu angielskiego. Zachêcam i zapraszam. Tegorocznym uczestnikom gratulujê umiejêtnoœci!
A. Gut-Dawid

Oœwiadczyny
Mêskie hobby
wed³ug Czechowa

(RZEPCZYNO) W ostatnim
dniu lutego br. goœciliœmy w
MOW teatr z Krakowa.
Aktorzy ukazali nam sztukê A.
Czechowa „Oœwiadczyny”. Jest to
zabawna jednoaktowa sztuka teatralna w klasycznym stylu. £omonow przybywa, by oœwiadczyæ siê
pannie Natalii. Nasi wychowankowie sami zauwa¿yli œwietne dialogi,
b³yskotliwe riposty; by³o trochê
œmiechu i radoœci. Na scenie ukazany by³ ca³y wachlarz emocji - od nienawiœci po mi³oœæ, od z³oœci a¿ po
pasjê, jakie dostarczali graj¹cy ak-

torzy. Humorystyczne teksty aktorów po³¹czone z fantazj¹ ubioru i ich
dialogi kreowa³y postacie wyraŸne,
o bogatym ¿yciu wewnêtrznym.
Wzajemna mi³oœæ i zrozumienie
prowadzi do szczêœcia. Tylko wybaczanie, przebaczanie, dialogi pomiêdzy sob¹, œpiew prowadz¹ do
wzajemnej m¹droœci. Zagrana sztuka teatralna zosta³a nagrodzona
przez wychowanków oklaskami,
które by³y buduj¹ce dla wychowawców i aktorów. Mê¿ny jest ten, kto w
ka¿dym czasie nie traci otuchy.
Kobia³ka sdb.

(RZEPCZYNO) Ka¿dy m³odzieniec ma swoje hobby i zainteresowania. Równie¿ i nasza mêska m³odzie¿ marzy o pracy przy
budowie, kopaniu korzenia, nauce czy motoryzacji. Inni wol¹
³owiæ ryby, komputery, czyniæ ciekawe dekoracje, a niektórzy dobrze pospaæ lub ponarzekaæ.
Wszystko to czyni nas jednym
bogactwem, poniewa¿ ka¿dy ma
inne dary i predyspozycje, a to
wszystko nas ubogaca. Tak jak w
ka¿dej rodzinie, ka¿dy ma swoje
zadania i funkcje do spe³nienia, a
zarazem okazjê pomóc rodzicom i
sam czegoœ siê nauczyæ. Rozwijanie
talentów i swoich hobby to dobra

sprawa. Najbardziej w naszym
Oœrodku garnie siê m³odzie¿ do ko³a
motoryzacji, które prowadzi pan
Maciej Kopryna, jak i równie¿ czuwa nad solidnym wype³nianiu czasu
przez naszych wychowanków. Na
nim spoczywa troska o rzetelne dopilnowanie powierzonej pracy wychowankom.
Oprócz codziennych obowi¹zków musi siê znaleŸæ czas na odpoczynek, wyjœcie na œwie¿e powietrze, ale i czas na swoje hobby. Jak
nauczyciel przynagla wychowanków do ksi¹¿ki, tak potrzeba przynaglaæ ludzi do pracy.
Zdjêcia same mówi¹ i widzimy,
co siê dzieje w naszym pa³acu.
Kobia³ka sdb.
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Doradztwo zawodowe dla gimnazjalistów
(BRZE¯NO) W Publicznym
Gimnazjum w Brze¿nie od wrzeœnia 2011 r. realizowany jest Wewn¹trzszkolny Program Doradztwa Zawodowego, stwarzaj¹cy
uczniom mo¿liwoœæ m.in. sprawdzenia w³asnych predyspozycji na
tle wymagañ konkretnego zawodu,
poznania zawodów i dróg poszukiwania pracy lub kierunków dalszej
edukacji zawodowej, czy te¿ poszukiwania stanowisk pracy zgodnie z kwalifikacjami, predyspozycjami i zainteresowaniami.
Koordynatorami programu s¹:
pedagog szkolny A. Kowhan-Wiœniewska, wychowawca œwietlicy
A. Ardziejewski i bibliotekarz D.
Ardziejewska. Uczniowie maj¹
mo¿liwoœæ skorzystania z doradczych porad podczas indywidualnych spotkañ lub na zajêciach gru-

powych oraz uczestniczenia w spotkaniach z pracownikami Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej i
pracownikami szkó³ ponadgimnazjalnych. 25 lutego br. ramach realizacji programu uczniowie klas III
gimnazjum wziêli udzia³ w spotkaniu z doradc¹ zawodowym II stopnia w Powiatowym Urzêdzie Pracy,
pani¹ Wiolett¹ Jêdrzejczak.
Uczniowie mogli zastanowiæ siê
nad tym, czym jest kariera i jakie
drogi do niej prowadz¹. Dyskusji
towarzyszy³a projekcja filmów z
serii „Kalejdoskop zawodów”. Prezentowane nagrania uzupe³nia³y
wiadomoœci o wymaganiach, warunkach pracy w wybranym zawodzie, a tak¿e dawa³y mo¿liwoœæ analizowania w³asnych cech osobowoœci, mocnych i s³abych stron w predyspozycjach zawodowych.
A.Ardziejewski

Rekolekcje
Wielkopostne

Powoli - razem z budz¹c¹ siê
wiosn¹, nadchodzi czas œwi¹t
Zmartwychwstania Pañskiego.
Ka¿de œwiêta to czas odbudowy
duchowej, zbli¿enia siê do tajemnic naszej wiary. Okazjê do takiego pog³êbienia duchowego daj¹ co
roku Wielkopostne Rekolekcje.
Rekolekcje Wielkopostne w tym
roku, w dniach 3 – 6 marca, dla naszej „Trójkowej” spo³ecznoœci poprowadzi³ franciszkanin ojciec Jakub Mentel. Bra³y w nich udzia³
równie¿ osoby starsze. Ksi¹dz rekolekcjonista przytacza³ ciekawe opowieœci – dodaæ nale¿y, ¿e niezwykle
plastycznym jêzykiem. Pyta³ o to, co
w ¿yciu cz³owieka w ka¿dym wieku
jest najwa¿niejsze, jakie s¹ pragnie-

nia dzieciêce. Co ciekawe – dzieci z
w³asnego odczucia formu³owa³y
odpowiedzi, o mi³oœci, Bogu, pomocy drugiemu cz³owiekowi. Ka¿dego dnia dzieci przybywa³o, równie¿ w s³u¿bie o³tarza - równie¿
dziêki zaanga¿owaniu nauczyciela
religii p. Ewy Wiszniewskiej.
Jak zwykle okaza³o siê, ¿e czas
rekolekcji by³ zdecydowanie za
krótki, nauki z dnia na dzieñ coraz
ciekawsze, a sama osoba ksiêdza –
pielgrzyma (który nieustannie g³osi
nauki), niezwykle urzekaj¹ca.
Ksi¹dz rekolekcjonista zosta³
po¿egnany przez spo³ecznoœæ
szkoln¹, katechetkê i ks. proboszcza mjr. Andrzeja Miga³ê. Dziêkujemy i zapraszamy jeszcze kiedyœ.
K. Kupiec – bibliotekarka PSP 3

Poszukiwanie nowoœci
kuchennych

Dziêki uprzejmoœci dyrektora
ks. I. Œliwiñskiego sdb, nasza
wspólnota pracownicza z MOW
w Rzepczynie mog³a uczestniczyæ
w targach „Gastro Hotel”, które
odby³y siê w Ko³obrzegu w dniach
26 -28 02. 2013 r.
Nasza ekspedycja szeœcioosobowa mog³a zobaczyæ najnowsze
techniki sporz¹dzania ró¿nych potraw, jak i równie¿ poznaæ najnowsz¹ bazê noclegowa. Z zaciekawieniem i szczególn¹ obserwacj¹
cieszy³y siê dekoracje, które by³y
oferowane na bazie warzyw i owoców. Kupienie odpowiednich przyrz¹dów do dekoracji daje mo¿liwoœæ samodzielnej nauki i uczenia
innych zaciekawionych ludzi. Jak
powstaj¹ ró¿yczki, konwalie, tulipany czy te¿ ró¿ne kwiatki i zwierz¹tka, wszystkie te tajniki odkrywa³ przed nami kucharz, oferuj¹c
swoje ksi¹¿ki i ró¿ne narzêdzia.
Nasz¹ uwagê zwróciliœmy na

najnowsze technologie sma¿enia
ró¿nych potraw, gdzie nie u¿ywa siê
¿adnych t³uszczów. Ciekawe rozwi¹zanie oferowa³y poszczególne
zak³ady gastronomiczne, które w tej
bran¿y pod¹¿aj¹ za najnowszymi
technologami. Innym zaciekawieniem cieszy³a siê kabina poch³aniaj¹ca dym, w której mo¿na by³o paliæ
tytoñ i zaobserwowaæ jej skutecznoœæ utylizacji. Talerze, sztuæce,
garnki i inny drobny sprzêt cieszy³
siê powodzeniem i zainteresowaniem naszych pracowników. Nasza
ekipa skorzysta³a z wyjazdu i chwilowego wejœcia na pla¿ê, poniewa¿
silny wiatr nie dawa³ nam sposobnoœci spaceru nad morzem. Warto podziwiaæ ró¿ne cuda techniki, ucz¹c
siê lepszego ¿ycia i pod¹¿aæ za nowymi zdrowymi technologiami,
dbaj¹c i siebie i innych. Piêkno dzie³
Bo¿ych ukazuje siê, co s³u¿y dla
cz³owieka i jego zbawieniu.
Kobia³ka sdb.
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl

(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

MIESZKANIA

US£UGI

INNE

PRACA

Powiat œwidwiñski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Sprzedam mieszkanie w centrum
Œwidwina: 53,5 mkw., 2 pokoje,
du¿a kuchnia, ³azienka, oddzielna
ubikacja. Do mieszkania przynale¿y piwnica. Tel. 724-154-621.
Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe,
pow. 66,5 mkw., I piêtro, wewnêtrzne, w Klêpczewie gm. Œwidwin. W
cenie mieszkania gara¿. Tel 503
430 152, 505 186 865.
Sprzedam mieszkanie w bloku w
S³awoborzu, 2 pokoje z kuchni¹ +
du¿y balkon, po kapitalnym remoncie, c.o., c.w. w³asne gazowe.
Mieszkanie nie wymaga wk³adu finansowego,. W miejscowoœci koœció³, bank, szko³y, przychodnie lekarskie, sklepy i poczta. Cena do
uzgodnienia. Tel. 500 308 446.

Powiat ³obeski

Cyklinowanie i lakierowanie parkietów i desek pod³ogowych. Tel. 505
964 520
Kominki, wk³ady, budownictwo
techniczne i wykoñczeniowe. Tel.
661 025 368
Us³ugi remontowo-budowlane.
Tel. 533 419 679
Uk³adanie polbruku, kamienia,
obrze¿y i krawê¿ników. Prace wykonywane solidnie, fachowo i tanio. Tel. 669 589 863

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

Powiat œwidwiñski

Do wynajêcia mieszkanie w Radowie Ma³ym. Tel. 604 997 741

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

SPRZEDAM MIESZKANIE W WÊGORZYNIE! Pow. 53 mkw., w bloku
na II piêtrze, 2 pokoje, kuchnia,
³azienka + piwnica. W³asnoœciowe
spó³dzielcze. Cena 105 tys. z³. Tel.
663 248 859.

Powiat gryficki
Do wynajêcia lokal u¿ytkowy w P³otach, pow. 30 mkw., 2 pomieszczenia, wc. Idealny na dzia³alnoœæ us³ugow¹. Prywatny parking na 3 auta.
Tel. 792 500 042.
Sprzedam jasne, parterowe, 2-pokojowe mieszkanie z balkonem i
wyposa¿on¹ kuchni¹, po remoncie
w centrum P³otów. Tel. 602 345 883
Sprzedam mieszkanie dwupoziomowe o pow. 77 mkw. w Gryficach. Cena do uzgodnienia.
Tel. 601 968 557

Powiat drawski
Sprzedam mieszkanie w Drawsku
Pomorskim: 58 mkw., 3 pokoje,
kuchnia, ³azienka z ubikacj¹. Do
mieszkania przynale¿¹ 2 piwnice,
gara¿ oraz do u¿ytkowania dzia³ka
rekreacyjna. Tel. 724-154-621.

Pracowa³eœ/pracujesz za granic¹?
Odzyskamy twój podatek!!!
(Holandia, Dania, Norwegia, Niemcy, UK) Zasi³ki rodzinne.
Telefon: 91 577 64 21 lub 511 99 22
70
Stowarzyszenie „ Zdrowiaki” zaprasza na spotkania dzieci i m³odzie¿.
Tel. 536 050 485

ROLNICTWO
Powiat ³obeski

Mam do wynajêcia kawalerkê w
£obzie. Tel. 880 301 179.

Tanio! Sprzedam pó³ domu, 62
mkw., dzia³ka 10 arów. Nowy
dach, wymienione okna. Wêgorzyno, tel. 511 761 667.

MEBLE KA–MAR. Du¿y wybór mebli u¿ywanych £obez ul. Bema ( hale
ZNMR ). Tel. 721 766 576. Zapraszamy

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

MOTORYZACJA
Powiat ³obeski

¯yto jare, ekologiczne, sprzedam.
Tel. 600 173 955.

Powiat gryficki
Kupiê gospodarstwo lub
grunt rolny. Tel. 664 944 635.

Zatrudniê elektromontera urz¹dzeñ
ch³odniczych. Tel. 506 135 335, 91
397 8519

Powiat gryficki
Kierowca emeryt, prawo jazdy kat:
A, B, C, C+E, T podejmie pracê na
samochód ciê¿arowy lub inne propozycje. Uprawniania na dŸwig i ci¹gnik rolniczy na terenie Polski. Badania wa¿ne do 2017 roku. Tel. 91
395 1038.

Powiat œwidwiñski
Przyjmê pracownika do gospodarstwa rolnego z doœwiadczeniem
przy obs³udze nowoczesnego
sprzêtu rolniczego i prawem jazdy
kat. T. Powiat œwidwiñski. Tel. 887
101 209.

Region
Opiekunki Niemcy, praca od zaraz,
okolice Hamburg, Bremen, Bielefeld, kontakt: Szczecin 666 096 761,
666 096 774.

BIZNES
Powiat ³obeski
Lokal u¿ytkowy ok. 30 mkw. w centrum £obza (g³ówne skrzy¿owanie
miasta)
do
wynajêcia
od
01.03.2013 r. Idealny pod dzia³alnoœæ us³ugow¹ np. gabinet stomatologiczny. Dostêpne s¹: media, internet, monitoring zewnêtrzny oraz
miejsce na reklamê/szyld swojej
dzia³alnoœci. Tel. 501 894 828.

Sprzedam BMW rok 2008,
seria 1 i seria 3. Tel. 602 507
454.

Biuro og³oszeñ
Wieœci œwidwiñskich

tel. 512 138 349
e-mail: wppp1@wp.pl
Czytaj Wieœci w internecie:
www.wiesciswidwinskie.xwp.pl

MIESZKANIA NA SPRZEDA¯
Œwidwin - 3 pokoje, IV piêtro, pow. 60,14mkw
- CENA 170.000 z³
Œwidwin - 3 pokoje, I piêtro, pow. 68,93mkw
- CENA 102.000 z³
Œwidwin - stan deweloperski, 2 pokoje, II piêtro, pow. 46,02mkw - CENA 165.000 z³
Œwidwin (okolica) - 3 pokoje, I piêtro, pow. 77,6mkw
- CENA 144.000 z³
Po³czyn Zdrój - 4 pokoje, parter, pow. 74,5mkw
- CENA 140.000 z³
Po³czyn Zdrój - 3 pokoje, II piêtro, pow. 47mkw
- CENA 125.000 z³
DOMY NA SPRZEDA¯
Œwidwin - pow. 210mkw, dzia³ka 511mkw, podpiwniczony
- CENA 419.000 z³
Œwidwin - pow. 270mkw, 6 pokoi, dzia³ka 758mkw
- CENA 650.000 z³
Œwidwin (okolica) - pow. 210mkw, 5 pokoi, dzia³ka 2600mkw - CENA 260.000 z³
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Na pomoc bezdomnym,
zaniedbanym zwierzêtom
Szczególnie trudno
przetrwaæ zimê
bezdomnym psom i
kotom, dlatego równie¿
w tym roku szkolnym
spo³ecznoœæ
uczniowska z SP nr 1
w Œwidwinie w³¹czy³a
siê w akcjê pomocy
potrzebuj¹cym
zwierzêtom.
Uczniowie i ich rodzice chêtnie
zaanga¿owali siê w akcjê. Uda³o
nam siê zgromadziæ prawie 170 kg
karmy, któr¹ przekazaliœmy na rêce
Pani Janiny Kucharskiej - Prezes
Towarzystwa Opieki na Zwierzêtami w Œwidwinie.
W naszej szkole zorganizowaliœmy tak¿e wystawê zdjêæ naszych
zwierz¹t
domowych.
Wielu
uczniów mog³o pochwaliæ siê swo-

imi szczególnymi domownikami:
psami, kotami chomikami, rybkami.
Uczniowie z klas m³odszych
bior¹ udzia³ w ogólnopolskim kon-

I Ogólnopolskie Mistrzostwa P³ywackie M³odzie¿owych
Oœrodków Wychowawczych w Œwidwinie

MOW Rzepczyno pierwszym
mistrzem

kursie plastycznym pt. „Opieka nad
zwierzêtami”. ¯yczymy im powodzenia.
Swoj¹ postaw¹ uczniowie udowadniaj¹ swoj¹ wra¿liwoœæ i szacunek do otaczaj¹cego nas œwiata.
Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziêkujemy.
Agnieszka Górska,
Halina Michna

Szko³a Podstawowa nr 1 w Œwidwinie

Zakoñczy³ siê ogólnopolski konkurs
„Zima wokó³ nas” organizowany przez
wydawnictwo Oxford

(ŒWIDWIN) 2 marca, w Œwidwinie w basenie „Relax” odby³y
siê I Ogólnopolskie Zawody P³ywackie M³odzie¿owych Oœrodków Wychowawczych.
Organizatorem by³o Salezjañskie Stowarzyszenie Wychowania
M³odzie¿y - MOW Rzepczyno, a
wspó³organizatorzy i sponsorzy to;
Urz¹d Marsza³kowski - Wydzia³
Edukacji i Sportu Szczecin, Starostwo Œwidwin, Basen „Relax”.

Udzia³ wziê³o 5. MOW z Polski
i tyle samo odmówi³o w ostatniej
chwili z ró¿nych powodów np. choroby, niesprawnoœci pojazdów. Najlepszymi okazali siê gospodarze MOW Rzepczyno, nastêpnie MOW
w Rewalu, w Podborsku, Trzciñcu i
Debrznie.
Na zakoñczenie dyrektor ks. I.
Œliwiñski wszystkim serdecznie podziêkowa³ i zaprosi³ na wspólnotowy obiad do pa³acu w MOW w
Rzepczynie.
(o)

25 lutego nast¹pi³o rozstrzygniêcie konkursu. W rezultacie, dziêki 78
g³osom nasza szko³a zajê³a 10 miejsce. Wszystkim tym, którzy wspierali nas
w tych zmaganiach bardzo dziêkujemy!
Uczniowie klasy IIIa wraz z opiekunem A. Gut-Dawid
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Zakoñczy³y siê rozgrywki po³czyñskiej Ligi halowej pi³ki no¿nej

Gordon po raz kolejny z pucharem halówki
(PO£CZYN-ZDRÓJ) Po
18. rozegranych
kolejkach zakoñczy³y siê
rozgrywki po³czyñskiej
Ligi halowej pi³ki no¿nej.
Po raz kolejny po puchar
siêgnê³a dru¿yna
Gordon.
Ligê organizowali i wspó³finansowali: Gmina Po³czyn-Zdrój, KS
Pogoñ, Starostwo Powiatowe, Koszaliñski Okrêgowy Zwi¹zek Pi³ki
No¿nej. Sêdziowali sêdziowie z
KOZPN Koszalin. Liga cieszy³a siê
du¿ym zainteresowaniem nie tylko
zawodników uczestnicz¹cych w lidze, ale równie¿ mieszkañców i
kuracjuszy.
Najlepszym bramkarzem ligi
zosta³ Marek Tkacz z zespo³u
„Barcelona” Red³o. Królem strzelców zosta³ Piotr Stefanio z „Barcelony” Red³o, a najlepszym zawodnikiem ligi uznano Igora Walczaka z
zespo³u „Gordon”.
Na zakoñczenie ligi wszystkim
dru¿ynom wrêczono puchary, dyplomy, a wyró¿nionym zawodnikom statuetki. Wrêczenia dokonali:
wiceburmistrz Po³czyna-Zdroju
Miros³aw Pierz, wicestarosta Roman Kozubek i wiceprezes „Pogoni” Roman Ko³¹czyñski.
Wyniki
1. Gordon
2. Pogoñ Oldboye
3. Gmina R¹bino
4. Barcelona
5. Ko³acz-Mentor
6. Po³czyn-zdrój 24.pl
7. Pomerania
8. Fhu Algo
9. Auto-nizio³
10. Master

76 76:21
42 56:12
40 50:17
37 64:20
31 48:34
21 31:64
19 25:44
14 27:49
9 21:56
4 18:73

Klasyfikacja strzelców
1. Stefanio Piotr 25
2. Chmura Marek 17
3. Stempiñski Filip 16
4. Œwiebodzki Pawe³ 15
5. Makowski Micha³ 15
6. Urbañski Bart³omiej 15
7. Walczak Igor 14
8. Woszczyñski S³awomir 13
9. Skorupa Artur 12
10. Hamer Mateusz 11
11. Lembowicz Wojciech 11
12. Glezner Krzysztof 10
13. Wasiluk Krystian 8
14. Bo¿ek Janusz 8
15. Szczesny Andrzej 8
16. Pawlikowski Andrzej 6

17. Woszczyñski Robert 6
18. Buga³a Pawe³ 6
19. Kab³asz Jacek 6
20. Ziêba Norbert 6
21. Pi¹tkowski Grzegorz 5
22. Lisowski Pawe³ 5
23. To³kin Dariusz 4
24. Szymczak Szymon 4
25. Kalota Adam 4
26. Lembowicz Patryk 4
27. Religa Wojciech 4
28. Wojas Pawe³ 4
29. Kowalczyk Mateusz 4
30. Zwindowski Mateusz 4
31. Gajewski Mateusz 4
32. Sarecki Maciej 4
33. Chabowski Wojciech 4
34. Seku³a £ukasz 3
35. Kozak Kamil 3
36. Kucz Wojciech 3
37. Wawereñczuk Grzegorz 3
38. Ró¿añski Mateusz 3
39. Napieraj Krzysztof 3
40. Krokowski Piotr 3
41. Anio³kowski Les³aw 3
42. Halec Kamil 3
43. Œwiebocki Piotr 3
44. Sikora Krystian 3
45. Chodanowicz Mateusz 3
46. Banaszewski Marcin 3
47. Stebnicki Krzysztof 3
48. Ku³aga Jakub 2
49. Szewczuk Krzysztof 2
50. Nowicki Pawe³ 2
51. Wojtalik Tomasz 2
52. Rapant Maciej 2

53. Ziêba Krystian 2
54. Kozie³ Pawe³ 2
55. Dziêgo Micha³ 2
56. Magdziñski Dariusz 2
57. Paw³owicz £ukasz 2
58. Lasek Przemys³aw 2
59. Œwita³a Micha³ 2
60. Bysynger Bart³omiej 2
61. Skorupa Kacper 2
62. Diaczuk Micha³ 2
63. Suchecki Mateusz 2
64. Kucierski Jakub 2
65. Koczargo Mateusz 1
66. Stegienka Dawid 1
67. Majewski Rados³aw 1
68. Pietrzela Olaf 1
69. Kucz Bart³omiej 1
70. Sikora Krystian 1
71. Pawlikowski Damian 1
72. Jakubowski Grzegorz 1
73. Leoñczuk Filip 1
74. Tkacz Marek 1
75. £asica Krzysztof 1
76. Zochniak Micha³ 1
77. Ejankowski Piotr 1
78. Karmelita Jakub 1
79. Kruk £ukasz 1
80. Ostrowski Wojciech 1
81. Pluta Andrzej 1
82. Kwiecieñ Stanis³aw 1
83. Szyszko Micha³ 1
84. Jakubiak Mateusz 1
85. Papis Tomasz 1
86. Zagro¿d¿an Damian 1
87. Kruglik Wojciech 1

Mistrzostwach Powiatu Œwidwiñskiego w Pi³ce
Rêcznej – Gimnazjada

Bierzwniczanie
nie do pokonania
(LEKOWO) Kolejnym sukcesem sportowym mog¹ pochwaliæ
siê uczniowie z Zespo³u Szkó³ w
Bierzwnicy. Zarówno ch³opcy,
jak i dziewczêta, wywalczyli
pierwsze miejsca w Mistrzostwach Powiatu Œwidwiñskiego w
Pi³ce Rêcznej w ramach Gimnazjady 2012/2013.
Jako pierwsi do rozgrywek przyst¹pili gimnazjaliœci. 16 lutego w
hali w Lekowie, o tytu³ mistrza walczyli zawodnicy z siedmiu szkó³
powiatu œwidwiñskiego.
Turniej by³ niezwykle emocjonuj¹cy. Ch³opcy byli podzieleni na
dwie grupy eliminacyjne, a wiêc liczy³a siê ka¿da zdobyta bramka.
Ostatecznie po niezwykle zaciêtej
walce z zespo³em z Gimnazjum S³awoborze, szczypiorniœci z Bierzwnicy siêgnêli po puchar.
Tydzieñ póŸniej, 23 lutego, tytu³u broni³y gimnazjalistki, które od
wielu lat, na tym szczeblu zawodów,
s¹ niepokonane w powiecie.
Bierzwniczanki tym razem nie
zawiod³y. Bez problemu poradzi³y
sobie z przeciwniczkami i po raz 13
zosta³y mistrzyniami powiatu.
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Drugie miejsce
szczypiornistek
z Brze¿na!

Klasyfikacja koñcowa
CH£OPCY (miejsca w kolejnoœci): Bierzwnica, S³awoborze, Red³o, Œwidwin, Po³czyn-Zdrój,
Brze¿no, R¹bino.
DZIEWCZÊTA: Bierzwnica,
Brze¿no, Po³czyn-Zdrój, Red³o,
Œwidwin, R¹bino, S³awoborze, Lekowo.
Teraz, przed naszymi uczniami
ogromne wyzwanie, kolejnym etapem s¹ Zawody Regionalne, które
odbêd¹ siê w Koszalinie (ch³opcy)
oraz Turowie, gm. Szczecinek
(dziewczêta). Mamy nadziejê, ¿e nasze zespo³y dadz¹ z siebie wszystko i
powalcz¹ o kolejne tytu³y, choæ jak
wiemy konkurencja jest bardzo silna,
ale wierzymy i trzymamy kciuki.
Do sukcesu naszych gimnazjalistów, bez w¹tpienia przyczyni³a siê
wytê¿ona praca, zarówno z ich strony, jak i opiekuna p. Jacka Ga³asa,
który potrafi zachêciæ i zmotywowaæ swoich graczy do podjêcia
wysi³ku fizycznego oraz uczestnictwa w systematycznych treningach.
A wiêc dziewczêta i ch³opcy
ciê¿ka praca pop³aca! Gratulujemy!
Marta Beata Jalowska,
fot. Jacek Ga³as

W rozegranych 23.02.2013r.
zawodach powiatowych w pi³ce
rêcznej dziewcz¹t udzia³ wziê³o 8
zespo³ów - w dwóch grupach po 4
zespo³y.
Dziewczêta z Publicznego Gimnazjum w Brze¿nie, po wygraniu w
grupie A z dru¿ynami z R¹bina 2:0,
Lekowa 5:1 i remisie z Red³em, zajê³y II miejsce! Brze¿nianki przegra³y w finale z dziewczêtami z

Bierzwnicy 2:3, a III miejsce zajê³a
dru¿yna z Po³czyna-Zdroju.
Zespó³ gra³ w sk³adzie: Zglenicka Magdalena, Woliñska Oliwia,
Szeredy Natalia, Knapik Katarzyna,
Sarzyñska El¿bieta, Kruczek Edyta,
Urbanowicz Michalina, Potyralska
Patrycja, Rakowska Edyta, O³ów
Zuzanna, Loba ¯aneta i Malinowska Anna, pod opiek¹ nauczycieli
Sabiny Bublik-Smaga i Tomasza
Tatysa.
(zps)

Zlecaj¹c og³oszenie drobne

do Wieœci Œwidwiñskich
uka¿e siê ono w tej samej cenie tak¿e

w innych gazetach: Gazecie Gryfickiej, Tygodniku £obeskim
Tygodniku Pojezierza Drawskiego
To niedrogo - sprawdŸ.
@wp.pl
tel. 91 39 73 730; email: wppp
wppp1@wp.pl
www
.wiesciswidwinskie.xwp.pl
www.wiesciswidwinskie.xwp.pl
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KAZIUKI - wileñskie przysmaki
w œwidwiñskiej hali
(ŒWIDWIN) Doroczny
jarmark zwany Kaziukami,
to tradycja wileñska, która
na dobre zakorzeni³a siê ju¿
w Œwidwinie. Dziêki dawnym mieszkañcom Kresów
Wschodnich, którzy pamiêtaj¹ ten obyczaj z dzieciñstwa „Kaziuki” odby³y siê
ju¿ po raz dwudziesty pierwszy i jak zwykle zgromadzi³y
artystów i wystawców z ca³ej Polski.
Wielki odpust organizowany
jest w Wilnie ku czci patrona Litwy
Œwiêtego Kazimierza w dniu rocznicy jego œmierci - 4 marca. Œwidwiñski jarmark jest oczywiœcie
skromniejszy, ale równie¿ cieszy
siê ogromn¹ popularnoœci¹. Ma ju¿
swoich sta³ych bywalców, i wci¹¿
pojawiaj¹ siê coraz to nowi.
W tym roku po raz pierwszy
mo¿na by³o skosztowaæ obwarzanków smorgoñskich wytwarzanych
rêcznie wed³ug oryginalnych przepisów przez firmê z Tomaszowa
Mazowieckiego oraz wypiekanego
w piecu chleba z Rusinowa. Nie
zabrak³o równie¿ miodów drahimskich, palm i ozdób wielkanocnych, wyrobów ludowych artystów,
œwie¿ych wêdlin, przypraw i specja³ów kresowej kuchni. Na scenie
prezentowa³y siê natomiast zespo³y
- miêdzy innymi Pieñkowianie
z Postomina, „Roma” ze Œwidwina
i grupa dzieci z Bierzwnicy oraz
ze œwidwiñskiego przedszkola
„Pod Topol¹”.
W trakcie imprezy przeprowadzono aukcjê, z której dochód zosta³ przeznaczony na dzieci komunijne w polskim domu dziecka
w Podbrodziu na Litwie.
„Kaziuki” to równie¿ imieniny

Wystawa
œwidwiñskich
twórców
i pami¹tek
z Kresów
W œrodê w Salonie Wystaw œwidwiñskiego zamku odby³o siê
otwarcie wystawy twórczoœci œwiKazimierza, zatem od czterech lat
osoby o tym imieniu - g³ównie panowie - przyje¿d¿aj¹ do Œwidwina na
swój zjazd. Zostali uroczyœcie powitani w hali targowej, gdzie odbywa³
siê jarmark, a nastêpnie poszli do
zamku, gdzie wziêli udzia³ w turnieju woja kazimierzowego, w otwarciu wystaw „Rêkodzie³o artystyczne
Ziemi Œwidwiñskiej i Wileñskiej”
oraz w spotkaniu z Jerzym Garniewiczem - œpiewaj¹cym aktorem
z Kapeli Wileñskiej.
UM
dwiñskich twórców oraz wystawy
zwi¹zanej z Kaziukami Wileñskimi.
Wernisa¿ zgromadzi³ g³ównie dumnych rodziców m³odych artystów,
czyli dzieci z ko³a plastycznego pod
opiek¹ artystyczn¹ instruktora plastyka z ŒOK Joanny Nowickiej, którzy zaprezentowali swoje prace
wykonywane na zajêciach w zamku
od wrzeœnia oraz prace bior¹ce
udzia³ w Wojewódzkim Konkursie
Plastycznym nt. „Pomnik Przyrody”. Natomiast eksponaty tworz¹ce
drug¹ czêœæ wystawy to pami¹tki z
Kresów przyniesione przez mieszkañców Œwidwina. Wystawê mo¿na
ogl¹daæ do 5 kwietnia br.
A.S.

