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Nikt siê nie kwapi - lenistwo czy olewnictwo???

Jeszcze tylko dzisiaj mo¿na
zg³osiæ komitet wyborczy
(ŒWIDWIN) Dzisiaj mija
ostateczny termin zg³aszania
Komisarzowi Wyborczemu
w Koszalinie komitetów
wyborczych w wyborach
uzupe³niaj¹cych do rady
miejskiej w Œwidwinie.
O og³oszeniu wyborów uzupe³niaj¹cych pisaliœmy w wydaniu
œwi¹tecznym z 19 grudnia 2008 r. 8
stycznia 2009 r. G³os Koszaliñski
poinformowa³, ¿e do 7 stycznia nie
wp³ynê³o ¿adne zg³oszenie do Pañstwowej Komisji Wyborczej o rejestracjê komitetu wyborczego w tych
wyborach. Termin mija³ 10 stycznia,

ale by³a to sobota, wiêc przed³u¿ono
go do 12 stycznia, do dzisiaj.
Przypomnijmy, ¿e wybory uzupe³niaj¹c dotycz¹ mandatu po zmar³ym radnym Zbigniewie Ksi¹¿ku. Ju¿
raz wojewoda og³osi³ wybory uzupe³niaj¹ce w maju 2008 roku, ale nie
odby³y siê, bo nie by³o chêtnych.
Drwi³a z tego, ¿e nikomu siê nie chce,
nawet gazeta „Superexpres”, bo jest
to zjawisko niespotykane w kraju, by
mieszkañcy nie chcieli mieæ swojego
przedstawiciela w radzie. Wtedy niektórzy t³umaczyli to tym, ¿e nie wiedzieli, bo by³a s³aba informacja na
ten temat.
Tym razem sytuacja mo¿e siê
powtórzyæ, ale poczekajmy do koñca dnia. Wybory odbywaj¹ siê w

IX Otwarte Trociowe
Mistrzostwa „Salmo Rex”

okrêgu nr 5, który obejmuje ulice:
Józefa Pi³sudskiego, Kombatantów
Polskich, Po³czyñska i Wojska Polskiego. Je¿eli bêd¹ kandydaci, wybory odbêd¹ siê 1 marca br. KAR
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Kryzys, czyli umykaj¹ca
nam demokracja
Kazimierz Rynkiewicz

Wbrew ocenom wiêkszoœci
komentatorów, tych krajowych i
zagranicznych, a zw³aszcza przeró¿nych noworocznych wieszczeñ tabloidów, mam nieco inn¹
ocenê starego i nowego roku i w
ogóle bli¿szej lub dalszej przysz³oœci.
Ani wojna w Gazie, ani wojna
o gaz, ani kryzys finansowy nie
bêd¹ mieæ takich dalekosiê¿nych
skutków, jak kryzys europejskich
demokracji. W liczbie mnogiej, bo
s¹ one ró¿ne, a kryzysem bêdzie
próba ich unifikacji, czyli ujednolicenia we wspólny system - pañstwo pod nazw¹ Unia Europejska.
Przyczyn¹ ju¿ rodz¹cego siê kryzysu jest brak g³êbszej idei (ducha) tego projektu, który próbuj¹
wcielaæ w ¿ycie biurokraci i mediokraci, a którym brakuje po
prostu przygotowania intelektualnego i duchowego do wdra¿ania
tego cywilizacyjnego projektów.
Bo z za³o¿enia by³ to projekt cywilizacyjny, a oni zmienili go w zarz¹dzanie biurem, koncernem lub
czymœ podobnym, z pomoc¹
mediów kierowanych przez im
podobnych.
Wojna w Gazie za chwilê siê
skoñczy, Rosjanie dogadaj¹ siê z
Ukraiñcami, za kilka lat ma³o kto
bêdzie pamiêtaæ o kryzysie finansowym, ale kryzys demokracji
bêdzie narastaæ i prowadziæ do
nowych konfliktów. Nie skoñczy
siê za chwilê, mo¿e trwaæ kilkadziesi¹t lat i przejawiaæ siê w ró¿norodnych postaciach i ró¿nej
skali. Jednym z jego objawów
by³y, chyba niezauwa¿one w
rocznych podsumowaniach, zamieszki w Grecji. Wybuch³y z
b³ahego powodu i przybra³y
ogromn¹ skalê. Chyba nikt nie
pochyli³ siê nad tym zjawiskiem,
by je dok³adnie przeanalizowaæ, a
by³o zadziwiaj¹ce. Oto iskierka
spowodowa³a wybuch. Wybucha, gdy przygotowane jest pod³o¿e spo³eczne do takich zachowañ. Tak by³o z wszelkimi rewolucjami i wojnami. Przez lata tworzy³o siê dla nich podglebie, nim
wybuch³y.

Demokracja mia³a zmieniæ ten
odwieczny ruch po kole historii.
Zamiast eksplozji proponowa³a
implozjê, czyli zamiast wylania siê
energii na zewn¹trz, z jednego
pañstwa na inne (atak, agresja),
proponowa³a zu¿ycie tej energii w
wewnêtrznej walce wyborczej i
dzia³alnoœci ró¿norakich organizacji i partii. S³ynny amerykañski
politolog Francis Fukuyama sformu³owa³ nawet tezê o koñcu historii (czyli wojen), który to koniec mia³a uosabiaæ w³aœnie demokracja (w szczególnoœci amerykañska). Ludzie walczyli z innymi o uznanie, w demokracji
uznanie zdobywa siê bez krwawej
walki, uczestnicz¹c w demokratycznych strukturach w³adzy, polityki, gospodarki, kultury, sportu
itp. Demokracja jest tak pojemna,
¿e ka¿dy mo¿e znaleŸæ w niej
swoje miejsce i w najprzeró¿niejszy sposób zaspokoiæ swoj¹ chêæ
bycia uznanym. Jednak wielk¹
furorê pod koniec XX wieku zrobi³o pojêcie globalizmu, które
funkcjonuje dzisiaj jako pojêcie
magiczne i rozsadza demokracjê.
O ile w demokracji z grubsza wiadomo kto rz¹dzi, to nikt nie wie,
kto rz¹dzi globalizmem. Powo³ywanie siê na globalizm przypomina trochê powo³ywanie siê na niewidzialn¹ rêkê rynku. Jak brakuje
argumentów lub osobistej odwagi, to zawsze mo¿na powo³aæ siê
na globalizm i tê niewidzialn¹
rêkê. Kiedyœ du¿o ³atwiej by³o
buntowaæ siê przeciwko carowi,
królowi, cesarzowi, bo to by³ ktoœ

realny. Przeciwko komu mo¿na
siê buntowaæ w globalizmie? Bunt
jest œlepy, wiêc tym bardziej
wœciek³y, czego przyk³ady mieliœmy w Grecji i Francji. A to dopiero preludium.
Niestety europejscy biurokraci i mediokraci, zach³yœniêci globalizmem, nie rozumiej¹ g³êbszych procesów spo³ecznych, bo
niby sk¹d, wychowani w m³odoœci na rewolucyjnych tabloidach.
Dlatego potrafi¹ pojechaæ do
Czech i sztorcowaæ prezydenta
Klausa lub przymuszaæ Irlandiê
do ponownego g³osowania nad
Traktatem Lizboñskim, podwa¿aj¹c zasady, które wczeœniej
sami ustalili.
Niestety, obecna, „m³odzie¿owa” ekipa rz¹dowa w Polsce,
chce najwyraŸniej im dorównaæ,
zas³aniaj¹c swój brak wiedzy i
charakteru globalizmem i unionizmem. Dlaczego coœ robi¹ – bo
unia tak kaza³a, okreœli³a, ustali³a i
nie ma odwrotu. Wicie, rozumiecie, musimy. Najnowszy przyk³ad to spór o wprowadzenie
euro. Ma byæ, bo tak jest zapisane
w traktatach i ju¿. Tymczasem
okazuje siê, ¿e Dania i Szwecja
przeprowadzi³y kilka lat temu takie referenda i ich mieszkañcy
opowiedzieli siê za zachowaniem
krajowych walut. I potrafili nawet sformu³owaæ w tych referendach pytania!!!
Ogl¹da³em ró¿ne stacje telewizyjne, które relacjonowa³y ten temat i ¿adna nie zaj¹knê³a siê o tych
faktach. Tak oto na naszych
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PODPOWIADAMY DONALDOWI
TUSKOWI
Referendum dotycz¹ce euro siê
nie odbêdzie, gdy¿ niemo¿liwe jest
sformu³owanie odpowiedniego pytania w tej sprawie – twierdzi Donald
Tusk. Przypominamy wiêc, jak
brzmia³y pytania w euroreferendach
w Danii i Szwecji, i jak po kilku latach
od odrzucenia euro funkcjonuj¹
tamtejsze gospodarki.
W sylwestrowym wywiadzie
udzielonym „Dziennikowi” premier
Donald Tusk powiedzia³, ¿e ani on,
ani „Kaczyñski z Gosiewskim” (prezes PiS zdementowa³ te s³owa), nie
s¹ w stanie wymyœliæ pytania w referendum nad wprowadzeniem euro.
Skoro wiêc pytanie dotycz¹ce nowej
waluty jest nie do sformu³owania,
¿adne referendum w tej sprawie nie
wchodzi w grê – skonkludowa³ szef
polskiego rz¹du.

Jak pytali Duñczycy
i Szwedzi
W ostatnich kilku latach odby³y
siê ju¿ jednak dwa narodowe referenda dotycz¹ce przyjêcia euro: w
Danii (2000 r.) i w Szwecji (2003 r.). O
dziwo – Skandynawowie, w przeciwieñstwie do Donalda Tuska, nie
mieli ¿adnych problemów z u³o¿eniem w³aœciwych pytañ w g³osowaniach.

Jeœli chodzi o Daniê, to w tamtejszym referendum trzeba by³o odpowiedzieæ „tak” lub „nie” na pytanie,
czy Duñczycy powinni uczestniczyæ w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej (UGiW), zastêpuj¹c
duñsk¹ koronê walut¹ euro. Ponad
53 proc. g³osuj¹cych da³o odpowiedŸ negatywn¹, co przy 46 proc.
g³osów na „tak” przes¹dzi³o o odrzuceniu europejskiej waluty.
Politycy szwedzcy, którzy referendum w sprawie euro przeprowadzili trzy lata póŸniej, sformu³owali
kwestiê bêd¹c¹ przedmiotem g³osowania jeszcze proœciej. Zapytali mianowicie obywateli, czy uwa¿aj¹, i¿
euro powinno byæ w Szwecji obowi¹zuj¹c¹ walut¹. Wynik referendum, mimo usilnej propagandy polityków (od socjalistów po chadeków) i wiêkszoœci mediów, by³ jednak jeszcze „gorszy” ni¿ w Danii:
przeciw euro opowiedzia³o siê a¿ 56
proc. Szwedów, podczas gdy „za”
by³o jedynie 42 proc., przy 83 proc.
frekwencji!
Dlaczego w polskim referendum
nie mo¿na by³oby u³o¿yæ równie
prostych pytañ jak w krajach skandynawskich? Przeszkód prawnych
nie ma, naiwnoœci¹ te¿ by³oby s¹dziæ, ¿e Donald Tusk nie s³ysza³ o

g³osowaniach w Danii i w Szwecji.
Wszystko wskazuje wiêc na to, ¿e
premier – mówi¹c o niemo¿liwoœci
sformu³owania pytania referendalnego – sk³ama³ ze strachu przed „nierozs¹dn¹” decyzj¹ obywateli. Jak
jasno wynika bowiem z ostatnich
sonda¿y – polskie spo³eczeñstwo
jest sceptyczne wobec euro. Wed³ug badañ zleconych przez tygodnik „Polityka”, a¿ 34 proc. Polaków
w ogóle nie chce przyjêcia wspólnej
europejskiej waluty, a 37 proc. uwa¿a, i¿ z wprowadzaniem euro w Polsce nie nale¿y siê spieszyæ.

W œlady Skandynawii
Tymczasem rz¹d PO-PSL – jeœli
nie liczyæ stanowczej deklaracji narzucenia euro drog¹ parlamentarn¹ –
nie reaguje na te obawy w ¿aden sposób i dalej prowadzi kampaniê propagandow¹ na rzecz nowego pieni¹dza.
Polega ona g³ównie na straszeniu
Polaków powstaniem „Unii dwóch
prêdkoœci” oraz widmem recesji, rzekomo nieuchronnej w razie wstrzymania prac nad przyjêciem euro.
Warto wiêc przypomnieæ, ¿e w
identyczny sposób manipulowano
w swoim czasie w³aœnie Duñczykami
i Szwedami. Tu¿ przed referendum w
Danii w 2000 r. znana miêdzynarodo-

wa firma konsultingowa McKinsey
zachwala³a Duñczykom „walutê ponadnarodow¹”, powo³uj¹c siê na
sukces gospodarczy... Argentyny
(trzy lata póŸniej sztywne zwi¹zanie
peso z kursem dolara doprowadzi³o
ten kraj do ca³kowitej zapaœci); po
g³osowaniu zaœ media ostrzega³y, ¿e
ten ma³y kraj zwolni tempo rozwoju,
a z g³osem Duñczyków „nikt nie bêdzie siê liczy³” („Gazeta Wyborcza”,
30 IX 2000). Oczywiœcie nic takiego
nie mia³o miejsca: Dania wcale nie
jest unijnym outsiderem i ma obecnie o wiele lepsze wskaŸniki gospodarcze ni¿ kraje strefy euro (m.in. 5krotnie mniejsze bezrobocie ni¿
Niemcy).
Szwedom grozi³ z kolei sam szef
Komisji Europejskiej – Romano Prodi. Zaraz po og³oszeniu wyników
referendum stwierdzi³ on, ¿e po odrzuceniu euro Sztokholm „straci w
UE wp³ywy”. Mimo tych kasandrycznych wizji Szwecja wp³ywów
nie straci³a i radzi sobie z ogólnoeuropejsk¹ recesj¹ znacznie lepiej ni¿
W³ochy czy Francja. A ostatnie sonda¿e (z listopada 2008 r.) jasno wskazuj¹, ¿e przeciwnicy eurowaluty
wci¹¿ maj¹ wœród Szwedów przewagê nad jej zwolennikami.
Grzegorz Wierzcho³owski,
Portal: Niezalezna.pl

Nabór na stanowisko
w urzêdzie
(PO£CZYN-ZDRÓJ) Burmistrz
Po³czyna og³osi³a nabór na podinspektora do spraw kontroli podatkowej w
urzêdzie miejskim. Kandydat musi
mieæ wykszta³cenie wy¿sze ekonomiczne i co najmniej 3-letni sta¿ pracy.
Oferty nale¿y sk³adaæ do 15 stycznia
2009 r. w urzêdzie miejskim.
(r)
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Ksi¹¿ka dla szpitala

Wigilie w Po³czynie
(PO£CZYN-ZDRÓJ) W Po³czynie-Zdroju, jak co roku, odby³y
siê spotkania wigilijne, w których
uczestniczy³y w³adze samorz¹dowe
miasta i gminy.

W grudniu 2008 roku w Przedszkolu nr 1 imienia Kubusia Puchatka w Œwidwinie zosta³a zakoñczona
akcja „Ksi¹¿ka dla szpitala”.
Akcja trwa³a od paŸdziernika
2007 roku. Jej inicjatork¹ by³a p.
Iwona M¹dry - nauczycielka grupy
piêciolatków. Dziêki zaanga¿owaniu
rodziców i dzieci przedszkola uzbierano 156 ksi¹¿eczek o ró¿nej tematy-

ce. W dniu 18 grudnia 2008 roku
ksi¹¿ki zosta³y przekazane na rêce p.
Marka Makowskiego - ordynatora
Oddzia³u Pediatrycznego i p. Marii
Tañskiej - oddzia³owej w/w oddzia³u
Szpitala Powiatowego w Po³czynieZdroju.
Wszystkim rodzicom i dzieciom
Przedszkola nr 1 w Œwidwinie bardzo
dziêkujemy za udzia³ w akcji. (I. M.)

Nie dojecha³ na œwiêta

do Szpitala Powiatowego w Po³czynie-Zdroju, a nastêpnie do Szpitala
Wojewódzkiego w Koszalinie, gdzie
na skutek doznanych wielonarz¹dowych obra¿eñ wewnêtrznych zmar³.
Przyczyn¹ wypadku najprawdopodobniej by³o zaœniêcie kieruj¹cego,
gdy¿ w chwili zaistnienia zdarzenia
warunki atmosferyczne by³y dobre.

(PO£CZYN-ZDRÓJ) Do tragicznego w skutkach wypadku drogowego dosz³o w nocy z 23 na 24 grudnia 2008 r., na drodze pomiêdzy Bia³ogardem a Po³czynem.
Oko³o godz. 0.50, kieruj¹cy samochodem osobowym marki Volvo,
na niemieckich numerach rejestracyjnych, 38-letni mieszkaniec woj.
³ódzkiego, z nieustalonych do chwili obecnej przyczyn, na prostym
odcinku drogi zjecha³ na przeciwleg³y pas ruchu i uderzy³ w przydro¿ne drzewo. Samochód odbi³ siê od
drzewa i zacz¹³ kozio³kowaæ. Kierowca wypad³ z pojazdu na pobocze.
Pojazd zatrzyma³ siê na œrodku jezdni. Poszkodowanego przewieziono

Przysz³a zima
(ŒWIDWIN) W dniu 6 stycznia
br. w Œwidwinie, przy ul. Kolejowej,
skradziono z terenu sk³adu opa³owego 350 kg wêgla, o wartoœci 258 z³.
Policjanci zatrzymali sprawcê kradzie¿y, którym okaza³ siê 20-letni
Daniel R. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolnoœci.
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Pierwsze takie spotkanie odby³o
siê w restauracji „Gordon”. Emeryci
i renciœci w tym miejscu zorganizowali sobie spotkanie wigilijne. Spotkanie otworzy³a pani Halina Bogdañska, która przywita³a wszystkich
cz³onków zwi¹zku i zaproszonych
goœci. Wœród nich byli burmistrz
Barbara Nowak, przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Franciszek Pilip oraz
wiceprzewodnicz¹cy Marek Modzelewski, kierownik MGOPS Marek
£ukomski oraz ksi¹dz Janusz Brzozko, proboszcz Parafii Œw. Józefa.
Pierwsza ¿yczenia z³o¿y³a burmistrz
Barbara Nowak. W swojej wypowiedzi podsumowa³a równie¿ pracê samorz¹du z uwzglêdnieniem trudnoœci jakie przed nim stoj¹ w nowym
roku bud¿etowym.
¯yczenia sk³adali równie¿ przewodnicz¹cy Franciszek Pilip i wiceprzewodnicz¹cy Marek Modzelewski. Ksi¹dz Janusz Brzozko przeczy-

ta³ fragment Ewangelii i ¿yczy³ zebranym, aby nikt w tym okresie nie pozostawa³ sam.
Przy kolêdach wszyscy podzielili
siê op³atkiem. Ca³e spotkanie up³ynê³o w mi³ej i serdecznej atmosferze.
Nastêpne spotkanie wigilijne
zosta³o zorganizowane przez Miejsko-Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Po³czynie-Zdroju. By³a to
wigilia dla osób samotnych i potrzebuj¹cych pomocy. Samorz¹d reprezentowali burmistrz Barbara Nowak,
wiceburmistrz Danuta Kozik, wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Marek Modzelewski i kierownik
MGOPS Marek £ukomski oraz ksiê¿a. Burmistrz Barbara Nowak przekaza³a serdeczne ¿yczenia œwi¹teczne
i noworoczne. Podobne ¿yczenia
przekaza³ kierownik MGOPS Marek
£ukomski. Wieczerzê wigilijn¹ pob³ogos³awi³ ksi¹dz Janusz Brzozko.
Uroczystoœæ swoimi wystêpami
uœwietni³y dzieci z Przedszkola Samorz¹dowego „Pod Jarzêbink¹”,
które przedstawi³y piêkn¹ inscenizacjê œwi¹teczn¹ okraszon¹ kolêdami i
tañcami. Ca³e spotkanie up³ynê³o w
ciep³ej i mi³ej atmosferze.
(r)

Pomoc p³yn¹ca z serca
(PO£CZYN-ZDRÓJ) W Miejsko-Gminnym Oœrodku Pomocy
Spo³ecznej praca wre przez ca³y rok.
Najbardziej pracowity okres przypada na dni przed i poœwi¹teczne.
Wtedy to trzeba sprostaæ oczekiwaniom ludzi potrzebuj¹cych pomocy,
a ta udzielana jest w tym okresie m.in.
w formie paczek z artyku³ami ¿ywnoœciowymi.
Wczeœniej, w czasie zbiórki w
po³czyñskich sklepach, zebrano artyku³y spo¿ywcze do przygotowania ponad dwustu paczek. Pomoc
nadesz³a tak¿e z zaprzyjaŸnionego z
Po³czynem miasta Templin. Niemieckie dzieci przygotowa³y rów-

nie¿ dwieœcie paczek dla swoich rówieœników w Po³czynie-Zdroju.
Wszystkie one trafi¹ do rodzin najbardziej potrzebuj¹cych, a szczególnie wielodzietnych. Paczki ju¿ zosta³y rozprowadzone przez pracowników socjalnych placówki. W pi¹tek
tj. 9 stycznia, czêœæ z darów „od dzieci” trafi³a do uczestników Œwietlicy
Kompensacyjnej
prowadzonej
przez MGOPS, dla dzieci z rodzin
wielodzietnych i potrzebuj¹cych
sta³ej pomocy. Po³czyñskie dzieci
by³y bardzo wzruszone pomoc¹
swoich niemieckich przyjació³ z
Templina i za naszym poœrednictwem sk³adaj¹ im gor¹ce podziêkowania.
RAR
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Œwidwin w twojej
komórce

Urz¹d Miasta Œwidwin przygotowa³ system informacji mobilnej
przeznaczony dla u¿ytkowników
telefonów komórkowych.
Jest to stosunkowo nowy, ale
zdobywaj¹cy coraz wiêksz¹ popularnoœæ sposób publikowania podstawowych informacji o miastach.
Ogromn¹ zalet¹ jest fakt, i¿ mo¿na z
niego korzystaæ praktycznie w ka¿dym miejscu i o ka¿dym czasie.
Wystarczy posiadaæ telefon komórkowy z systemem WAP lub innym
udostêpniaj¹cym Internet (standardowo posiada go ju¿ znakomita
wiêkszoœæ produkowanych obecnie
modeli). Po przeprowadzeniu prawid³owej konfiguracji otwiera siê mo¿liwoœæ surfowania po internecie przy
pomocy komórki. W rzeczywistoœci
jednak przegl¹danie stron internetowych mo¿e okazaæ siê doœæ skomplikowane. Posiadaj¹ one zazwyczaj
wiele zdjêæ i innych elementów, które sprawiaj¹, ¿e strony otwieraj¹ siê
bardzo powoli.
Z tego powodu coraz czêœciej
powstaj¹ systemy mobilne, tworzone specjalnie dla telefonów komórkowych. Ich zadaniem jest przede
wszystkim przekazanie krótkich i
zwiêz³ych informacji, dlatego celowo pozbawione s¹ wszelkich elementów spowalniaj¹cych dzia³anie
np. „ciê¿kiej” grafiki lub animacji.
Posiadaj¹ je ju¿ najwa¿niejsze polskie portale internetowe, coraz czêœciej równie¿ korzystaj¹ z nich tak¿e
samorz¹dy lokalne. Do³¹czy³ do nich
równie¿ Œwidwin.
W serwisie poœwiêconym Œwi-

dwinowi znajdziemy informacje adresowane zarówno do mieszkañców
miasta, jak i do turystów np. na temat
urzêdu miasta, w³adz miasta, aktualnych wydarzeñ, imprez kulturalnych, turystyki, najciekawszych
miejsc, aptek, bazy noclegowej, Parku Wodnego Relax, a tak¿e aktualn¹
prognozê pogody dla Œwidwina.
Bezpoœrednio z telefonu komórkowego mo¿na wys³aæ maila do Urzêdu
Miasta, a tak¿e zadzwoniæ pod podane w systemie telefony bez ich
rêcznego wybierania – wystarczy
„klikn¹æ” w aktywny link na ekranie
komórki.
Dok³adn¹ instrukcjê korzystania
z systemu znajdziemy pod poni¿szym adresem:
http://portal.mobiinfo.pl/instrukcja.php?IDKlienta=SWIDWIN
Korzystaj¹c ze wskazówek podanych na tej stronie mo¿na równie¿
prawid³owo skonfigurowaæ swój
telefon. Znajdziemy tu tak¿e emulator systemu pozwalaj¹cy przegl¹daæ
zawartoœæ serwisu mobilnego przy
u¿yciu komputera.
Koszt przegl¹dania serwisu przy
u¿yciu telefonu jest zale¿ny od operatora sieci komórkowej. P³acimy nie
za czas po³¹czenia, a za iloœæ pobranych danych.
Uruchomieniem systemu zajê³a
siê firma Eboston z Grabowa w województwie wielkopolskim, która
specjalizuje siê w tworzeniu mobilnych serwisów dla miast i gmin.
Wdro¿enie kosztowa³o (jednorazowo) 1464 z³, natomiast roczne utrzymanie kosztuje 732 z³.
(UM)
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Umorzyli miastu
po¿yczkê

(ŒWIDWIN) Wykonanie sieci
kanalizacji sanitarnej w ulicach
Po³czyñskiej i Spacerowej w Œwidwinie, to kolejne dzia³anie œwidwiñskiego magistratu w zakresie
ochrony œrodowiska.
Tym razem pozytywnie rozpatrzony zosta³ wniosek na umorzenie
czêœci kwoty po¿yczki przyznanej na
przedsiêwziêcie pn. „Modernizacja i
rozbudowa miejskiej oczyszczalni
œcieków w Œwidwinie”. Dziêki otrzymanej kwocie tj. 865 050 z³, miasto
skanalizuje w latach 2010 - 2012
wskazany powy¿ej teren.
Celem przedsiêwziêcia jest uporz¹dkowanie gospodarki œciekowej
poprzez przejêcie œcieków komunalnych z terenu ulic Po³czyñskiej i
Spacerowej, dziêki budowie spójnej

sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przy³¹czami. Przyjêty zakres rzeczowy przedsiêwziêcia jest rozwi¹zaniem wskazywanym przez obowi¹zuj¹ce przepisy ochrony œrodowiska, zapewnia bowiem wyeliminowanie dotychczas stosowanych
rozwi¹zañ z zakresu zagospodarowania œcieków bytowych tj. gromadzenia ich w przydomowych zbiornikach bezodp³ywowych i uniemo¿liwienie niekontrolowanych zrzutów i
przecieków niebezpiecznych substancji do œrodowiska wodno-gruntowego.
W dniu 15 grudnia w siedzibie
Narodowego Funduszu Ochrony
Œrodowiska, aneks dotycz¹cy umorzenia czêœci po¿yczki podpisa³ burmistrz Œwidwina Jan Owsiak i skarbnik
Urszula Cieœliñska (na zdjêciu). (wp)

Przewodnicz¹cy zaprasza
na posiedzenie komisji
(ŒWIDWIN) Przewodnicz¹cy
Komisji Marian Ostapowicz informuje mieszkañców miasta o posiedzeniu Komisji Oœwiaty, Kultury,
Sportu i Polityki Spo³ecznej Rady
Miejskiej w Œwidwinie, które odbêdzie siê 15 stycznia 2009 roku, o
godzinie 11, w sali nr 56, w Urzêdzie
Miasta w Œwidwinie.
Komisja bêdzie zajmowaæ siê
nastêpuj¹cymi sprawami: rozpatrzy

sprawozdanie dyrektora ŒOK z dzia³alnoœci za rok 2008 i plany na 2009
rok; zapozna siê z propozycjami kulturalnymi dla dzieci i m³odzie¿y na
ferie zimowe i na wakacje 2009; wys³ucha informacji o dzia³alnoœci statutowej i realizacja programu w zakresie zwalczania narkomanii i przeciwdzia³ania alkoholizmowi, a na zakoñczenie bêdzie mo¿na sk³adaæ
wnioski i zapytania.
(r)
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„Magiczna noc” w przedszkolu
Dzieci z Przedszkola Kubusia
Puchatka przygotowa³y inscenizacjê bo¿onarodzeniow¹ „Magiczna
Noc”.
Przedstawienie przygotowane
pod opiek¹ A. Santkiewicz, A. Moskal i I. M¹dry przybli¿y³o prawdziwy sens œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, o
którym doroœli trochê zapomnieli.
Maluchy doskonale wypad³y w

swoich rolach. By³ Adam i Ewa, w¹¿,
diabliki, pasterze oraz prawdziwy
chór anio³ów. W tym dniu zosta³ rozstrzygniêty konkurs przedszkolny
„Magia œwi¹t”, w ramach akcji
„Czerwonokrzyska gwiazdka”.
Przyznano nagrody laureatom: I
miejsce zaj¹³ Jakub Niedzia³ek, II
miejsce - Kacper Kosowski i III miejsce - Igor Zatorski.
A. Santkiewicz

Przedsiêwziêcie jest finansowane ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
Program Operacyjny Kapita³ Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki,
Poddzia³anie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiêbiorstw w regionie.

Stowarzyszenie Inicjatyw Spo³eczno-Gospodarczych
w Œwidwinie (SISG) informuje o stanie realizacji projektu
dla osób pracuj¹cych, pn.
„Wy¿sze kwalifikacje – wiêksze mo¿liwoœci”
Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i umiejêtnoœci doros³ych osób pracuj¹cych, (w szczególnoœci o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach),
zainteresowanych nabyciem nowych, uzupe³nieniem lub podwy¿szeniem kwalifikacji i umiejêtnoœci.
Realizacji zamierzonych celów s³u¿y organizacja czterech kursów zawodowych:
- kurs prawa jazdy kategorii C oraz kategorii C+E wraz z kursem doszkalaj¹cym kierowców wykonuj¹cych transport drogowy w zakresie „przewozu rzeczy”,
- kurs kierowców-operatorów wózków wid³owych podnoœnikowych z napêdem silnikowym, spalinowo-gazowym, elektryczno-akumulatorowym oraz z
bezpieczn¹ wymian¹ butli – zakoñczony 15 grudnia 2008 r. Wszyscy jego uczestnicy (24 osoby) zdali egzamin i uzyskali „Zaœwiadczenia o ukoñczeniu kursu”.
- kurs drwala-operatora pilarki z zakresu wiedzy i umiejêtnoœci wymaganych do wykonywania zawodu,
- kurs kosmetyczny z elementami wiza¿u i fryzjerstwa.
We wrzeœniu i paŸdzierniku 2008 r. dokonano rekrutacji uczestników, wy³oniono 78 osób.
W trakcie realizacji jest kurs prawa jazdy kat. C. Przyszli kierowcy (20 osób) zakoñczyli cykl zajêæ teoretycznych i przystêpuj¹ do praktycznej czêœci, czyli
do nauki jazdy samochodem ciê¿arowym.
Rok 2009 rozpocz¹³ siê w Stowarzyszeniu kursem „Kosmetycznym z elementami wiza¿u i fryzjerstwa”, w którym bierze udzia³ 10 pañ oraz kursem „Drwalaoperatora pilarki”, w którym bior¹ udzia³ 24 osoby.
Udzia³ w projekcie jest bezp³atny.
Wszystkich zainteresowanych przebiegiem projektu i prac¹ Stowarzyszenia Inicjatyw Spo³eczno-Gospodarczych w Œwidwinie zapraszamy do odwiedzenia
strony internetowej www.sisg.swidwin.net
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Jak spêdziæ czas ferii zimowych, aby zosta³y tylko mi³e wspomnienia...

BEZPIECZNE FERIE 2009
Tegoroczne ferie zimowe w województwie zachodniopomorskim
rozpoczynaj¹ siê 19. stycznia i trwaæ
bêd¹ do 1. lutego 2009.
Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Œwidwinie informuje, i¿ jak corocznie w czasie ferii zimowych Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Œwidwinie, we
wspó³pracy z Komend¹ Powiatow¹
Policji oraz Komend¹ Powiatow¹
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej prowadzi akcjê pod has³em „Bezpieczne
Ferie 2009”.
Dla dzieci i m³odzie¿y jest to
szczególnie radosny okres z tego
wzglêdu, ¿e jest to wspania³y czas
dla odpoczynku od obowi¹zków
szkolnych i nauki, relaksu w domu i
na œwie¿ym powietrzu, zabaw na
œniegu, czas w którym mog¹ rozwijaæ
swoje zainteresowania, a tak¿e
wzmo¿ony czas wyjazdów i spotkañ
z rówieœnikami.
Dla ich opiekunów to czas szczególnego zainteresowania siê warunkami bezpieczeñstwa tego wypoczynku.
Nad zapewnieniem bezpieczeñstwa czuwa wiele instytucji, do których mo¿na siê zwróciæ z proœb¹ o
pomoc. Nie obawiajmy siê skontaktowania z nimi w ka¿dym przypadku,
gdy nie jesteœmy pewni swojego
bezpieczeñstwa lub jakoœci otrzymanych us³ug. W razie stwierdzenia
uchybieñ nie zwlekajmy z powiadomieniem podmiotów w³aœciwych do
ich kontroli. Dziêki naszej interwencji mo¿e ktoœ inny uniknie przykrej
niespodzianki.
Zima jest okresem nios¹cym ze
sob¹ specyficzne zagro¿enia w ruchu drogowym zarówno dla kierowców jak i pieszych. Pogarsza siê widocznoœæ, a na domiar z³ego samochodom wyd³u¿a siê droga hamowania na œliskich nawierzchniach dróg.
Takie warunki wymagaj¹ zwiêkszonej uwagi od wszystkich u¿ytkowników dróg, tak¿e tych najm³odszych.
Zima to pora roku, kiedy ³atwo o
przemoczone ubranie i wych³odzenie
organizmu. W taki sposób bardzo
szybko mo¿na nabawiæ siê anginy.
Co zrobiæ wiêc, ¿eby po feriach
zosta³y tylko mi³e wspomnienia?
Przedstawiam kilka cenny rad,
aby miniony wypoczynek dostarczy³ niezapomnianych i pozytywnych wra¿eñ.
Jeœli wybierasz siê na zorganizowane zimowisko – to wspaniale!
Zapewne poznasz wiele ciekawych
miejsc, nowe kole¿anki i kolegów.
Organizatorzy dostarcz¹ ci mnóstwo niezwyk³ych atrakcji, a opieku-

nowie bêd¹ czuwali nad waszym
bezpieczeñstwem. Na pewno wiêkszoœæ z was zostanie w domu i bêdzie
siê stara³a atrakcyjnie spêdziæ czas
na zabawach z rówieœnikami - Twój
dom i otoczenie równie¿ mog¹ byæ
ciekawe.
Rodzice wysy³aj¹c dzieci na kolonie, obóz lub inn¹ zorganizowan¹
formê wypoczynku powinni sprawdziæ wiarygodnoœæ organizatora.
Mo¿na to zrobiæ w kuratorium oœwiaty w³aœciwym dla województwa, na
którego terenie odbywaæ siê bêdzie
wypoczynek. Myœl¹c o bezpiecznym okresie ferii zimowych nale¿y
pamiêtaæ o bezpieczeñstwie dzieci i
m³odzie¿y, pozostaj¹cej w miejscu
zamieszkania. Wiêkszoœæ uczniów
dni wolne od nauki spêdzi w swoim
otoczeniu. Ten czas powinien im
up³yn¹æ bezpiecznie i atrakcyjnie.
¯eby tak by³o, nale¿y dzieciom pozostaj¹cym bez opieki i nadzoru jak
najlepiej zorganizowaæ czas.

ZIMOWE PORADY
DLA RODZICÓW
- przeka¿cie zaufanym s¹siadom
klucze do domu, na wypadek potrzeby udzielenia pomocy, np. otworzenia drzwi w przypadku po¿aru lub
wzywania pomocy przez dziecko z
mieszkania;
- wyróbcie u dzieci nawyk zamykania drzwi od wewn¹trz;
- nauczcie dzieci odmowy rozmawiania z nieznajomymi – jest to bardzo wa¿ny element maj¹cy wp³yw na
bezpieczeñstwo zarówno dziecka,
jak i waszego mienia, kiedy dziecko
odbiera telefon podczas nieobecnoœæ domowników i nie zna rozmówcy, powinno powiedzieæ, ¿e w tej
chwili nie mog¹ podejœæ do telefonu,
poprosiæ o nazwisko i numer telefonu rozmówcy oraz poinformowaæ, ¿e
oddzwoni¹ do niego;
- kiedy dziecko us³yszy pukanie
do drzwi podczas nieobecnoœci domowników, pod ¿adnym pozorem
nie powinno otwieraæ drzwi osobie
nieznajomej, bez wzglêdu na to, za
kogo podaje siê osoba pukaj¹ca (np.
policjant, listonosz, hydraulik);
- wyposa¿cie wasze dzieci w wiedzê dotycz¹c¹ znajomoœci numerów
telefonów s³u¿b ratowniczych oraz
do waszych miejsc pracy;
- zadbajcie o widocznoœæ dziecka
– kontrastowe ubranie i oznakowanie odblaskami tornistrów to sprawdzone pomys³y.

ZIMOWE PORADY DLA DZIECI
Zabawa na œniegu - poni¿ej
przedstawiam kilka podstawowych

zasad, których nale¿y przestrzegaæ
w czasie ferii zimowych
- nie rzucaj œnie¿kami w przeje¿d¿aj¹ce pojazdy – mo¿esz spowodowaæ wypadek;
- nie rzucaj w kolegów œnie¿kami,
w których umieœci³eœ coœ twardego
np. kamieñ lub lód – mo¿esz zrobiæ
mu krzywdê;
- du¿e niebezpieczeñstwo stanowi¹ zwisaj¹ce sople lodu;
- nie zje¿d¿aj na sankach z pagórków znajduj¹cych siê przy drogach,
rzekach – nadje¿d¿aj¹cy samochód
mo¿e nie zd¹¿yæ zahamowaæ;
- teren do zjazdu nale¿y oczyœciæ
z krzaków, kamieni i nierównoœci –
grozi wywrotk¹;
zachowaj bezpieczeñstwo podczas saneczkowania, np. nie chodŸ
po torze gdy inni zje¿d¿aj¹, nie
zje¿d¿aj na butach;
- nie wchodŸ na lód zamarzniêtych jezior, stawów, rzek, wykopów
– pod wp³ywem ciê¿aru twojego cia³a lód mo¿e siê za³amaæ;
- œlizgaj siê na placach przeznaczonych na œlizgawki i lodowiska.
W ramach prowadzonej akcji
,,Bezpieczne Ferie 2009” pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Œwidwinie opracowali ulotkê informacyjn¹, która
stanowi zestaw cennych rad i uwag
jak bezpiecznie spêdziæ ferie. Ulotka
jest dostêpna w formie wydruku w
stacji , a tak¿e na stronie internetowej pod adresem www.bipswidwinwsse.szczecin.pl do pobrania.
Apelujê do rodziców, opiekunów, uczestników wypoczynku oraz
wszelkich instytucji czuwaj¹cych
nad bezpieczeñstwem dzieci i m³odzie¿y o rozs¹dek, uwagê i odpowiedzialnoœæ, niech radosny i bezpieczny wypoczynek w okresie ferii dostarczy wspania³ych, niezapomnianych i pozytywnych wra¿eñ, by
dzieci wypoczê³y jak najlepiej i zdrowe wróci³y do swoich szkolnych
obowi¹zków.
Pañstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Œwidwinie
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Robert Gaj
zastêpc¹
komendanta
powiatowego
(£OBEZ) Jak poinformowa³a nas rzecznik prasowa Komendy Powiatowej Policji w
£obzie asp. Anna Gembala,
Komendant Wojewódzki Policji
w Szczecinie powo³a³ na stanowisko I Zastêpcy Komendanta
Powiatowego Policji w £obzie
nadkomisarza Roberta Gaja.
Zastêpca rozpocz¹³ pracê na tym
stanowisku od 1 stycznia 2009 r.
Wczeœniej Robert Gaj by³ komendantem Komisariatu Policji
w Po³czynie-Zdroju.
(r)

Oferty pracy PUP
Powiatowy Urz¹d Pracy
w Œwidwinie przedstawia
nastêpuj¹ce oferty pracy
(wa¿ne na dzieñ 09.01.2009 r.)
Piekarz,
Mened¿er
Piekarz
Kasjer – Sprzedawca (orzeczenie o niepe³nosprawnoœci)
Mechanik maszyn rolniczych (2
osoby)
Palacz CO (2 osoby)
Przetwórstwo miêsa – masarz,
rzeŸnik, ubojowy (3 osoby)
Szwaczka
Kucharz
Kelner - barman
Szczegó³owe informacje mo¿na
uzyskaæ w Powiatowym Urzêdzie
Pracy w Œwidwinie, pok. nr 7, tel. 0943654040.

Dziêkuj¹
(ŒWIDWIN) Polski Zwi¹zek
Emerytów i Rencistów w Œwidwinie
zorganizowa³ wigiliê dla 120 emerytów w restauracji „S³owiañska”.
Zarz¹d Ko³a Zwi¹zku dziêkuje
tym, którzy udzielili pomocy w jej
przygotowaniu, a byli to: Janina i
Kazimierz Niedziu³ka, Starostwo

Powiatowe, Przewodnicz¹cy Rady
Miasta Roman Artyñski, Pan Aleksander Lubiñski z Red³a, Pañstwo
Agnieszka i Grzegorz Czarny, Pani
Ewa Dzio³ak, Pani Notariusz Alicja
Pracz, Piekarnia Pañstwa Pi¹tkowskich, PPH Fleisch Mannschaft,
Pani Regina Jeziorna.
(r)
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„Wieœci œwidwiñskie” informowa³y i komentowa³y

Subiektywny przegl¹d
STYCZEÑ
Z³y koniec i pocz¹tek
W nowy rok 2008 spo³ecznoœæ
œwidwiñska wesz³a bez samorz¹dowej „Gazety Œwidwiñskiej”, która
zosta³a zamkniêta, a tak¿e bez prywatnego dwutygodnika „Okno na
powiat”, którego w³aœciciel wyjecha³ ze Œwidwina. Jedyn¹ samorz¹dow¹ gazetê wydaje jeszcze gmina
Po³czyn-Zdrój - „Wiadomoœci po³czyñskie”, ale i one powoli chyl¹ siê
ku upadkowi, gdy¿ wczeœniej ukazywa³y siê jako miesiêcznik, w roku
2008 ju¿ jako kwartalnik. Ukaza³y siê
tylko cztery numery tej gazety.
Wczeœniej urz¹d wydawa³ na miesiêcznik 16 tys. z³, póŸniej tyle samo,
ale ju¿ na kwartalnik, a w tym roku
przeznaczy³ na ten bezp³atny informator 13 tys. Ten z³y „medialnie” rok
bêdzie mia³ jeszcze gorsze zakoñczenie – z koñcem grudnia zakoñczy³a
dzia³alnoœæ jedyna w Œwidwinie telewizja kablowa – TV Rega.
Najwiêksza katastrofa
w historii kraju
23 stycznia wieczorem dochodzi
do najwiêkszej w dziejach polskiego
lotnictwa katastrofy. Samolot transportowy CASA C-295M, podchodz¹c do l¹dowania, rozbija siê przed
lotniskiem w Miros³awcu. Ginie 20
oficerów i dowódców Si³ Powietrznych. A¿ 13 spoœród nich by³o zwi¹zanych z jednostkami wojskowymi w
Œwidwinie. Gin¹ dowódca Brygady
Lotnictwa Taktycznego gen. bryg.
Andrzej Andrzejewski i dowódca 21
Bazy Lotniczej p³k Dariusz Maci¹g.
Œwidwin pogr¹¿a siê w ¿a³obie.
Alarmuj¹ce wskaŸniki
Komenda Wojewódzka Policji w
styczniu podsumowa³a rok 2007 i
okaza³o siê, ¿e w powiecie œwidwiñskim zatrzymano rekordow¹ liczbê
pijanych kierowców – 589, co da³o
powiatowi pierwsze miejsce we
wskaŸniku zagro¿eñ w przeliczeniu
na 10 tys. mieszkañców – 120,7.
Œrednia wojewódzka to 56,7. Zarówno w grudniu ubr. jak i styczniu na
drogach powiatu ginêli uczestnicy
ruchu. To samo powtórzy siê pod
koniec roku.
Odwiedziny ordynariusza
Niedawno powo³any ksi¹dz biskup ordynariusz Diecezji Koszaliñsko-Ko³obrzeskiej Edward Dajczak
odwiedza podleg³e parafie. 16 stycznia odwiedza Œwidwin.
Karetki je¿d¿¹ bez lekarza – alarmuj¹ czytelnicy.

W Po³czynie-Zdroju powstaje
Samorz¹dowa Grupa Inicjatywna
„Po³czyn”. Jej szefow¹ zostaje przewodnicz¹ca po³czyñskiej rady Helena K³usewicz.

LUTY
„Mazowsze” w Œwidwinie
3 lutego w koœciele pw. MBNP w
Œwidwinie zaœpiewa³o „Mazowsze”.
Koœció³ wype³ni³ siê po brzegi. W
pamiêci i sercach s³uchaczy pozosta³y wzruszaj¹ce doznania. Wielu
uroni³o ³zê.
Awantura o jawnoœæ
W Po³czynie-Zdroju w urzêdzie
miejskim odbywa³o siê spotkanie
w³adz z nauczycielami, a tematem
by³o po³¹czenie po³czyñskich szkó³
œrednich. Na spotkanie nie wpuszczono naszego dziennikarza oraz
wyproszono z niego dyrektora ZSP
Bogus³awa Ogorza³ka. W proteœcie
przeciwko takim praktykom salê
opuœci³ radny powiatu Jerzy Jacewicz.
Oddzia³ zosta³
Wiele niepokoju wzbudzi³y pog³oski o likwidacji w szpitalu w Po³czynie-Zdroju oddzia³u po³o¿niczo-ginekologicznego szpitala powiatowego. Oddzia³ dzia³a do dzisiaj.
Halówka zim¹ ma wziêcie
Zakoñczy³y siê turnieje halowej
pi³ki no¿nej. W œwidwiñskim, rozgrywanym w Lekowie, wygra³ zespó³ ZOB Kaszyca, wyprzedzaj¹c
zespo³y PROBUD i CBO Olszewski;
w po³czyñskim, rozgrywanym w
Redle, wygra³ zespó³ Gordon, wyprzedzaj¹c FC Barcelonê i Ko³acz. W
tym miesi¹cu halówka znowu rusza
i znowu w obu gminach.
Ciê¿ko zrobiæ coœ razem
Nie uda³ siê pomys³ zorganizowania gali pi³karskich Oskarów Powiatu Œwidwiñskiego 2007. Zabrak³o chêtnych.
Pogrzeb pilotów
18 lutego, na lotnisku w Œwidwinie, odby³ siê uroczysty pogrzeb
lotników, którzy zginêli w katastrofie pod Miros³awcem. Wziêli w nim
udzia³ biskup polowy WP S³awoj
G³ódŸ i dowódca Si³ Powietrznych
gen. Andrzej B³asik.
£¹czenie szkó³ w Po³czynie
W Zespole Szkó³ w Po³czynie
odby³a siê debata zorganizowana
przez cz³onków za³o¿ycieli stowarzyszenia broni¹cego „Staszica”

przed tym po³¹czeniem. Sprawa po³¹czenia ci¹gnie siê do dzisiaj – w
s¹dach administracyjnych.

Nowa siedziba
27 marca Nadleœnictwo Œwidwin
wprowadzi³o siê do nowej siedziby.

MARZEC

Propaguje
28 marca w Redle odby³y siê mistrzostwa powiatu szkó³, zorganizowane przez Wies³awa Buæko, niestrudzonego propagatora tej królewskiej gry.

Prze³amuj¹ lody
2 marca w Po³czynie-Zdroju odby³a siê pierwsza na tych ziemiach
Msza œwiêta w rycie trydenckim.
Odprawi³ j¹ ks. Karol Stehlin, w...
domu kultury, bo wierni natrafili na
mocny opór ze strony... po³czyñskich ksiê¿y.
Kaziuki
Tradycyjnie 4 marca w Œwidwinie
odby³y siê „Kaziuki”, kultywowana
tu wileñska tradycja kolorowego jarmarku na œw. Kazimierza.
Dyrektor bez Relaksu
Burmistrz Œwidwina Jan Owsiak
odwo³a³ dyrektorkê Parku Wodnego
Relaks Marlenê Mleczko. Ta sprawa
równie¿ ci¹gnie siê do dzisiaj i równie¿ w s¹dach.
Prawie mineralna
Po³czyñscy radni podnieœli ceny
wody o 5 proc. W Warszawie za 1
metr szeœcienny wody i œcieków
p³ac¹ 5,71 z³, w Po³czynie – ponad 7
z³.
Pocz¹tek przeobra¿eñ
W Po³czynie radna Regina Wêglewska wyst¹pi³a z klubu radnych
PiS. Od tego momentu rozpoczyna
siê przeobra¿anie dotychczasowych uk³adów w radzie.
Fina³ fina³ów
W Lekowie rozegrano fina³ fina³ów, czyli zmierzy³y siê ze sob¹ najlepsze œwidwiñskie i po³czyñskie
ekipy halowej pi³ki no¿nej. W finale,
po rzutach karnych, Barcelona Red³o pokona³a zespó³ PROBUD Œwidwin. Trzeci by³ Gordon z Po³czyna,
a czwarty ZOB Kaszyca.
Kozubek w sporcie
Wicestarosta Roman Kozubek
zosta³ nowym szefem Rady Powiatowej LZS. Jego zastêpcami zostali
Sebastian Basejko i Zdzis³aw Witek.
Zbêdny etat
Redakcja zaapelowa³a, by w
starostwie zlikwidowaæ zbêdny
etat p³atnego cz³onka zarz¹du powiatu. Na dzisiaj Powiatem, w którym i tak jest niewiele do roboty,
zarz¹dza 5-osobowy zarz¹d, w tym
etatowi starosta, wicestarosta i
cz³onek zarz¹du. Apel pozosta³ bez
odpowiedzi.

KWIECIEÑ
Po raz dwunasty
W Klubie Garnizonowym w Œwidwinie odby³ siê XII Festiwal Pisenki Religijnej. Œwietny koncert da³a
Magda Anio³.

MAJ
Kurator faksuje,
wojewoda uchyla
Po tym, jak kurator faksem próbowa³ wstrzymaæ decyzjê rady o likwidacji szkó³ œrednich i ich po³¹czeniu w Po³czynie-Zdroju, a rada jednak uchwa³ê podjê³a, uchyli³ j¹ wojewoda.
11 w Golfie
Po³czyñscy policjanci po poœcigu zatrzymali 20-letni¹ Beatê (nie
by³a to dziewczyna z „Albatrosa”).
Okaza³o siê, ¿e jecha³a bez uprawnieñ, na drugim „gazie”, a aucie wioz³a jeszcze 10 pasa¿erów.
W S³awie najpewniej jeden z
myœliwych zastrzeli³ trzy psy biegaj¹ce po ³¹ce. Sprawa tzw. trudna do
ugryzienia.
By³y wiceburmistrz Œwidwina,
póŸniej pracownik Zamku, Andrzej
Rauflajsz po konkursie zarz¹dza
oœwiat¹ i sportem w Gminie Œwidwin.
Kpi¹ ze Œwidwina
Gazeta „Superexpres” poœmia³a
siê ze œwidwinian, bo w wyborach
uzupe³niaj¹cych do rady miejskiej,
nie zg³osi³ siê ani jeden kandydat.
Niektórzy kwêkali, ¿e by³a s³aba informacja i nic nie wiedzieli. Kilka dni
temu „G³os Koszaliñski” poda³, ¿e do
powtórzonych na 1 marca br. wyborów równie¿ do pi¹tku nie zg³oszono
¿adnego kandydata. Zg³aszaæ mo¿na jeszcze do dzisiaj (12 bm.), wiêc
mo¿e ktoœ zd¹¿y uratowaæ honor
miasta.
Uczcili pamiêæ
M³odzie¿ po³czyñska pod wodz¹
dyrektora Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych Bogus³awa Ogorza³ka
uczci³a pamiêæ o Irenie Sendlerowej.
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wydarzeñ 2008 roku
28 maja dosz³o do rewolty w radzie miejskiej Po³czyna-Zdroju. Radni odwo³ali przewodnicz¹c¹ Helenê
K³usewicz, a na jej miejsce powo³ali
Franciszka Pilipa. To by³ dopiero
pocz¹tek...
30 maja Kamil Bafia zosta³ Mistrzem Polski w sumo w kat. 65 kg,
a Mateusz Kurlapski w kat. 90 kg.
Krystian Kra¿ewski zdoby³ br¹z w
kat. 75 kg.

CZERWIEC
To by³ zjazd
Œwidwiñskie liceum obchodzi³o
40-lecie. Dyrektor Edward Wójcik
zaprezentowa³ makietê nowego gmachu szko³y. Ma³o kto wierzy³, ¿e po
tylu latach budowa ruszy, ale ruszy³a.
Odwa¿y³y siê
Dwie emerytowane œwidwinianki, panie Anna Maciejewska i Liliana
Bartnicka, odwa¿y³y siê wystartowaæ w programie „Szansa na sukces”. Sukcesu nie by³o, ale szansa
zosta³a wykorzystana.
Po podwy¿kach
Radni Œwidwina podnieœli pensjê burmistrzowi Janowi Owsiakowi.
Teraz zarabia 9460 z³. Radni powiatu
przyznali staroœcie Miros³awowi
Majce pensjê w wysokoœci 9852 z³.
Ale co tam, burmistrz Po³czyna Barbara Nowak zarabia 11360 z³. Tak
zdecydowali radni. Wszyscy dostali wyrównanie od stycznia.
Po raz trzeci
Po raz trzeci w Po³czynie odby³a
siê Msza Trydencka z udzia³em ks.
Karola Stehlina, i równie¿ w domu
kultury, bo k³opoty z odprawieniem
jej w koœciele nie usta³y.

LIPIEC
Zmiany kadrowe
Nowym dowódc¹ 21. Bazy Lotniczej w Œwdwinie zostaje p³k dypl. pil.
Ireneusz Starzyñski, a dowódc¹ 1
Brygady Lotnictwa Taktycznego p³k
dypl. pil. Stefan Rutkowski.
W œwidwiñskim USC Ma³gorzata K³oczko zast¹pi³a na stanowisku
kierownika Krystynê KuŸnie.
Przewodnicz¹c¹ Ko³a Zwi¹zku
Emerytów i Rencistów zosta³a Halina Kluczyñska.
Lokalne uk³ady
Sakowi umarza³a, Michelowi nie
– to zaledwie cztery s³owa z listu, jaki
opublikowaliœmy w sprawie „wojny
burmistrz z uzdrowiskiem”.
Wo³yñ ci¹gle wo³a o pamiêæ
W 65 rocznicê mordu na Wo³yniu przypomnieliœmy sylwetkê
pana Edwarda Kaczmarczyka ze
Œwidwina, który jako dziecko te
pogromy prze¿y³. Ciekaw jestem,
czy któraœ ze szkó³ zainteresowa³a
siê tym tematem i zaprosi³a go na
prelekcjê. O zainteresowaniu tematem wœród lokalnych historyków i organizacji spo³ecznych nic
nie s³ysza³em.
Jedyna k³ótnia w radzie
Radni œwidwiñscy, którzy do tej
pory zazwyczaj nie odzywali siê,
zrobili wyj¹tek. Pok³ócili siê o
funkcjê drugiego wiceprzewodnicz¹cego w radzie. M³ody Tomasz
Hajdasz (o œwie¿ym spojrzeniu na
sprawy) przegra³ z emerytem wojskowym Edwardem Fryszkowskim. I k³ótnie siê skoñczy³y.
Po³czyñski Chór „Cantus” obchodzi³ 10-lecie.

Na dwóch sto³kach
z jedn¹ pensj¹
Bogdan Wachowiak zrezygnowa³ z funkcji sekretarza miasta i pozosta³ dyrektorem wydzia³u oœwiaty.

SIERPIEÑ

W Po³czynie dalszy ci¹g zmian w
radzie. Nowym wiceprzewodnicz¹cym rady zosta³ Marek Modzelewski. Wybrano nowych przewodnicz¹cy komisji. Rz¹dz¹ca do tej pory
wiêkszoœæ rozsypa³a siê.

PO wymiata
W Uzdrowisku zmiany. Odwo³ano dyr. Romualda Michela, powo³ano Jana Komana z Koszalina. Nowym administratorem w JGZ ANR w
Œwidwinie zosta³ Piotr Fortuna z
Ko³obrzegu. W Szczecinie mówi¹,
¿e bêd¹ wymiataæ a¿ do sprz¹taczki.

23 czerwca oficjalnie otwarto
odcinek drogi wojewódzkiej biegn¹cy przez Œwidwin, którego inwestorem by³ Urz¹d Marsza³kowski.
Wstêgê przecina³ marsza³ek W³adys³aw Husejko, który obecnie ma k³opoty lustracyjne.

Trwa budowa nowego wejœcia i
podjazdu dla inwalidów do urzêdu
miejskiego w Œwidwinie. Bêdzie
kosztowaæ prawie 200 tys. z³.

Red³ovia z Red³a wygra³a A klasê i przygotowuje siê do startu w
okrêgówce.
Spór o lokalizacjê „Orlika”

Trwa w mieœcie spór o lokalizacjê „Orlika”. Przedsiêbiorcy wskazuj¹ teren przy gimnazjum, burmistrz na boisko boczne Spójni,
które zosta³o wyremontowane kilka lat wczeœniej za spore pieni¹dze. Po tym sporze burmistrz Jan
Owsiak pozywa przedsiêbiorcê
Adama Paprockiego uwa¿aj¹c, ¿e
ten go znies³awi³.

WRZESIEÑ
Z dniem 1 wrzeœnia nowym dyrektorem Szko³y Podstawowej nr 2 w
Œwidwinie zosta³a Magdalena Bujakowska. Zast¹pi³a Danutê Malitowsk¹, która przesz³a na emeryturê.
Wielki zjazd w ZSR
Zespó³ Szkó³ Rolniczych CKP
obchodzi³ 60-lecie. Z tej okazji zjecha³o do szko³y kilkuset absolwentów z ca³ego kraju. Pan Mieczys³aw
Adamów jak zwykle kroczy³ w szkolnej czapce i z teczk¹ i rowerem z tamtych starych czasów.

PA•DZIERNIK
3 paŸdziernika 1 Brygada Lotnictwa Taktycznego obchodzi³a 10-lecie. Na tê rocznicê cieniem po³o¿y³a
siê katastrofa CASY pod Miros³awcem. Na Pomniku Lotników, przy
dworcu PKP, ods³oniêto tablicê pami¹tkow¹ z nazwiskami 20 pilotów tej
katastrofy.
Tadeusz Ma³ecki cz³onkiem
honorowym
Turystyczny zlot m³odzie¿y na
torfowiskach karsiborskich. D³ugoletni prezes PTTK Tadeusz Ma³ecki
odchodzi na zas³u¿on¹ emeryturê,
zostaj¹c cz³onkiem honorowym.
Zastêpuje go El¿bieta Grabiñska.
Pi³karki rêczne Rega Bierzwnica
startuj¹ w rozgrywkach II ligi.
Ros³o sobie drzewo, a¿...
Ujawni³ siê spór o drzewo g³ogu. Gdy Barbara Ko³osowska
chcia³ rozbudowaæ swój NZOZ,
okaza³o siê, ¿e nie mo¿e, bo w pobli¿u roœnie g³óg, który odkryto
dopiero teraz i starosta chcia³by,
by uznaæ go za pomnik przyrody.
To wstrzyma³oby inwestycjê.
Rada miejska odrzuci³a wniosek
starosty o uznaniu drzewa za pomnik przyrody, a budowa dobiega
koñca. Starosta zapowiedzia³, ¿e
wyst¹pi o takie uznanie do wojewody.
Ostatni partyzant w PRL
Publikujemy artyku³ o Andrze-

ju Kiszce, jednym z ostatnich partyzantów podziemia niepodleg³oœciowego. Ukrywa³ siê na LubelszczyŸnie do 1961 roku. Aresztowany otrzyma³ wyrok 15 lat wiêzienia, wyszed³ w 1971 roku. Zamieszka³ w ma³ej wsi w powiecie
³obeskim.

LISTOPAD
III Marsz Niepodleg³oœci
90 rocznicê odzyskania niepodleg³oœci m³odzie¿ po³czyñska
uczci³a III Marszem Niepodleg³oœci, który poprowadzi³ dyrektor
ZSP Bogus³aw Ogorza³ek. Wczeœniej dyrektor Ogorza³ek zorganizowa³ kilka innych imprez okolicznoœciowych, organizuj¹c je z m³odzie¿¹ i mieszkañcami miasta. Brawo za aktywnoœæ i patriotyzm.
Starostwo ma apetyt
Urzêdnicy starostwa widz¹
swoje imperium jako wielkie i reprezentacyjne. Dlatego chc¹ kupiæ
by³¹ restauracjê „Madisson”,
przyleg³¹ do budynku starostwa.
Na nic zdaj¹ siê g³osy, ¿e ju¿ maj¹
jedn¹ salê. Chc¹ mieæ drug¹. Wiêkszoœæ radnych popar³a pomys³ i ju¿
zarezerwowano pieni¹dze w bud¿ecie. Oczywiœcie jakimœ kosztem, np. dróg.
Zmieñcie nazwy ulic
Prezes IPN zwróci³ siê do radnych w Po³czynie-Zdroju o zmianê
nazw ulic: Œwierczewskiego, Gwardii
Ludowej, 5 Marca i 22 Lipca. Sprawa
wywo³a³a w mieœcie gor¹c¹ dyskusjê.

GRUDZIEÑ
Reanimacja
O¿ywia siê Stowarzyszenie Rzemieœlników, Kupców i Handlowców
w Œwidwinie. Na stanowisku prezesa Gra¿ynê Szczepanik zastêpuje
Edward Makowski. Zapowiada
wiêksz¹ aktywnoœæ stowarzyszenia.
Czekamy na efekty.
Nowym sekretarzem urzêdu w
Po³czynie-Zdroju zostaje Piotr
Ciaw³owski.
Powo³ana przez radê miejsk¹
Rada M³odzie¿owa wybiera swoje
w³adze. Przewodnicz¹cym zostaje
Micha³ W¹sowicz, a jego zastêpcami Wojciech Kêdzierski i Natalia
Kêdzior. Czekamy na efekty.
W ca³ym powiecie trwaj¹ spotkania op³atkowe. Rok 2008 przechodzi do historii.
Oprac. KAR

OG£OSZENIA DROBNE
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
PRACA

MIESZKANIA

MOTORYZACJA

Œwidwin

£obez

Region

Zatrudniê diagnostê, mechanika,
elektryka samochodowego. Tel.
502 565 278.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Œwiêtoborcu, 3 pokoje 63 mkw.
Tel. 072 114 10 09, 0609 863 917.

Sprzedam Volvo 340 po kapitalnym
remoncie, by³ robiony dla siebie –
brak kierowcy wiêc sprzedajê. Tel.
692 173 708 – Wêgorzyno.

Gryfice

Zatrudniê pracowników z umiejêtnoœciami k³adzenia kostki polbruk,
ruroci¹gów
wodno-kanalizacyjnych oraz murarzy. Atrakcyjne p³ace. Tel. 091 384 08 39.
Poszukujê do wspó³pracy In¿yniera
lub Technika Budownictwa tel. 600/
824-591.
Q Elektryka z doœwiadczeniem w
zawodzie zatrudniê na dobrych
warunkach, tel. 696 757 393.

Mieszkanie 3 pok. w Unimiu, 67
mkw., bezczynszowe, po remoncie
+ gara¿ 40 mkw. Cena 125 tys. do
uzgodnienia. Tel. 887 256 755.
Sprzedam mieszkanie 2 pok., II p. w
£obzie. Tel. 091 397 40 28.
Kawalerka 28 mkw. w £obzie w bloku, parter. Cena - 88 tys do uzgodnienia. Tel. 605 980 898 lub 607 281 442.

Sprzedam opony zimowe 195/65/
R15 4 szt. Bardzo ma³o u¿ywane,
cena 670,00 z³. Tel. 605 522 340.
Q Sprzedam opony letnie 4 sztuki
195 65 r 15 goodrich, przebieg
5000 km, cena 850 z³, gwarancja.
Tel. 0605522340.

Pilnie poszukujê ma³ego mieszkania (mo¿e byæ kawalerka) do
wynajêcia w £obzie lub okolicy.
Tel. 516 921 453.

Q Sprzedam opony letnie 4 sztuki
dunlop 215 55 r16 95h, cena 420 z³
Tel. 0605522340.

Gryfice

Q Sprzedam opony zimowe 195 65
r15, cena 650 z³. Tel. 0605522340.

INNE

Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe
w centrum Gryfic. Tel. 091 387 23
97, 507 316 052.

Region

Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe
w Gryficach. Tel. 507 100 356.

Kupiê antyki, militaria i inne starocie. Tel. 501 126 109.

Wynajmê mieszkanie 2 pok., kuchnia i ³azienka, niezale¿ne wejœcie.
Tel. 509 431 779.

Sprzedam Opel Vectra C kombi, rok
prod. grudzieñ 2004, bordowy metalik, przebieg 108000km, zadbany,
ksi¹¿ka serwisowa, 1 w³aœciciel w
Polsce i w Niemczech, w Polsce od
lutego 2008, NOWE: klocki i tarcze
hamulcowe przód i ty³, kompletny
rozrz¹d, opony letnie 16", du¿y przegl¹d klimatronic, bezwypadkowy,
cena 44900 z³, og³oszenie prywatne, tel: 0605 522 340,W CENIE
DIAGNOSTYKA STANU TECHNICZNEGO W ASO OPEL W DNIU
ZAKUPU PRZEZ KLIENTA, mo¿liwoœæ wys³ania zdjeæ na maila.

Q Firma Profil w Gryficach przy ul.
Broniszewskiej 34 poszukuje pilnie pracownika do produkcji i monta¿u okien PCV i aluminium, preferowane doœwiadczenie zawodowe. Tel. 091 387 71 20.

Sprzedam pasiekê minimum 36
rodzin. Tel. 0 602 350 007.
Sprzedam pianino, stan bardzo dobry, cena do uzgodnienia. Tel. 091
392 16 07. 0601 587 438.

£obez
Owczarki tanio sprzedam – odrobaczone, zaszczepione. Tel. 500
155 668.

Pokoje do wynajêcia. Tel. 509 431 779.

US£UGI

Region
Wideofilmowanie – Tel. 0605 732 267.

£obez
Polonez GTI 1600, rok pr. 1996 –
stan idealny – zaproponuj cenê i
kup. Tel. 660 421 037.

Sprzedam piec C.O., miech kowalski skórzany. Tel 694 140 816.

Instalacje elektryczne, systemy wideofonowe, domofonowe. Tel.
666-173-196.

Sprzedam wannê pó³okr¹g³¹ z hydromasa¿em. Cena 2 tys. z³otych.
Tel. 091 397 49 47 – wieczorem.

Czyszczenie poœcieli we³nianej lanolin¹. Tel. 0 604 373 143.

Sprzedam komplet kó³ zimowych Opel Astra2. Stan idealny! Cena
500 PLN - do uzgodnienia. Tel. 664417-147.

Us³ugi minikopark¹ – przy³¹czenia
wodno-kanalizacyjne, elektryczne,
równanie terenu i tym podobne. Tel.
602 436 972.

Fiata 126p r. 1989 sprzedam. Tel.
091 391 43 88.

Sprzedam lady ch³odnicze, rega³y
metalowe regulowane, wagi elektroniczne, metkownice, rega³y
szklane na cukierki. Tel. 601 212
335.
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego, £obez, ul. Warcis³awa 2. Tel.
091 397 59 24, 505 972 167.

Drawsko

Sprzedam klacz. Tel. 094 367 32 16.

US£UGI
MLM
- perfumy
- œrodki czystoœci
- sprzeda¿, praca
Tel. 601 088 446.

T³umacz przysiêg³y - francuski, Ko³obrzeg. Kom. 694 667 941, tel. 094
352 10 58.
Dywanopranie, sprz¹tanie biur i
mieszkañ, pranie tapicerki samochodowej (osobowe, busy, ciê¿arówki, tiry). Tel. 0 604 373 143.
Zespó³ muzyczny „KONTENT” na
ka¿d¹ okazjê - wesela, bankiety itp.
Tel. 604 221 339, 091 395 41 72.
www.kontent.com.pl
Wykonujemy profesjonalne strony
internetowe na zamówienie tel.
0605 522 340.

Sprzedam Fiata 126p i Tawriê. Tel.
728 364 060.

Gryfice
Sprzedam OPEL CADET, r.pr. 1988,
1,6, benzyna, gaz. Cena 1.500,00
z³. Tel. 782 925 431.

INNE

NIERUCHOMOŒCI

£obez
Wynajmê lokal na biuro, sklep,
w centrum £obza, 50 mkw.,
telefon, ogrzewanie gazowe.
Tel. 607 129 365.
Sprzedam gara¿ murowany w Wêgorzynie ul. 3-go Maja. Tel. 697 393
752.
Sprzedam dzia³ki budowlane (10,
11, 12 arów) w £obzie przy ul. Strumykowej. Tel. 509 448 017.
Sprzedam gara¿ murowany w Wêgorzynie. Tel 0 608 813 947.
Wynajmê lokal przystosowany na
dzia³alnoœæ w Resku przy g³ównej
ulicy. Tel. 600 807 480, 606 428 699.

Gryfice
Kupiê kawalerkê w Gryficach lub
Trzebiatowie. Tel. 091 384 48 64
(wieczorem).
Sprzedam dom wolnostoj¹cy w
Gryficach. Tel. 505 081 153.
Sprzedam dzia³ki w Rzêskowie.
Tel. 512 584 156.

Drawsko
Sprzedam 3 dzia³ki budowlane – 32
a, 32 a, 21 a, w ZagoŸdzie przy trasie
£obez - Drawsko, 5 km od Drawska
przy hydroforni. Woda, œwiat³o, gaz.
Tel. 696 972 337, 692 173 708.
Wynajmê lokal przystosowany na
dzia³alnoœæ, gabinet, biuro. Lokal
polo¿ony na ul. Miros³awieckiej 38,
teren by³ego POMu, obok Stacja
Kontroli Pojazdów. 45 mkw., 2,8
mkw. ubikacja, miejsce parkingowe. Kontakt: 094 - 36 71543 lub
694476882.

Œwidwin
Sprzedam piekarniê w Œwidwinie
przy ul. 3-go Marca 17.
Wiadomoœæ: tel. kom. 665 555
195, 667 143 991.

Region
Sprzedam kawalerkê 42 mkw. w
D¹browie Bia³ogardzkiej, gmina
R¹bino. Tel. 502 431 002.

MATRYMONIALNE

Gryfice

Region

Gara¿e blaszane, wiaty, kioski –
najtaniej. Dowóz gratis. Tel. kom.
0605 286 058; 059 833 45 36.

Pan lat 52 zapozna pani¹ w celu
matrymonialnym. Tel. 790 898 075.

wieœci œwidwiñskie 12.01.2009 r.
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Kresowe Bo¿e Narodzenie
W dniu 19 grudnia 2008 r., z inicjatywy dziennikarki Polskiego
Radia Koszalin Anny Rawskiej,
cz³onkowie Towarzystw Kresowych Lwowa i Wilna w Œwidwinie
brali udzia³ w nagraniu w audycji
radiowej „Bo¿e Narodzenie na Ziemi Lwowskiej i Wileñskiej”.
Uczestniczyli: Anna Teresiñska,
Waleria Marko, Mieczys³aw Kostur, Adam Malinka, Kazimierz
Krupa i Fryderyk Polañski, którzy
dzielili siê wspomnieniami z dzieciñstwa i lat m³odoœci z przygotowañ przez rodziców Wigilii, Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia i tradycjami
wyniesionymi z domu, kontynuowanymi obecnie w naszych rodzinach. Audycja by³a emitowana w
Radiu Koszalin w okresie Œwi¹t.
W dniu 6 stycznia 2009 r., po raz
osiemnasty spotkaliœmy siê na klubowym lwowskim spotkaniu op³atkowym i noworocznym. Sekretarz
klubu Marian Wiszniewski odczyta³
Ewangeliê o narodzeniu Pana Jezusa. Po odmówieniu modlitwy i
wspólnym odœpiewaniu kolêdy
„Wœród nocnej ciszy”, ³ami¹c siê
op³atkiem, z³o¿yliœmy sobie ¿yczenia i dalej œpiewaliœmy kolêdy. Towarzyszy³a mam w tym roku dziennikarka Radia Koszalin Anna Rawska,
autorka audycji radiowej. Chwali³a,
¿e bardzo smakowa³a jej lwowska
kutia, a jad³a j¹ po raz pierwszy.
Równoczeœnie w restauracji
„Zamkowa” swoje spotkanie op³atkowe prze¿ywali cz³onkowie Towarzystwa Mi³oœników Wilna i Kresów
Wschodnich, które zaszczyci³ burmistrz Jan Owsiak.
PóŸniej w wali widowiskowej
Zamku cz³onkowie obu towarzystw
kresowych, w³adze samorz¹dowe
miasta, powiatu i mieszkañcy podziwiali tradycyjne Jase³ka w wykonaniu
45-osobowego
zespo³u
uczniów: teatru „TRIK” ze Œwidwiñ-

skiego Oœrodka Kultury, teatru „PUENTA” z Gimnazjum w Œwidwinie
oraz grupy tanecznej z Klubu Tañca
„OMEN”, w re¿yserii Beaty Górskiej
i Anny Lipkowicz. Zachwycona poziomem przedstawienia, wzruszona
publicznoœæ domaga³a siê powtórzenia przedstawienia. Og³oszono ¿e
nast¹pi to 16 stycznia br. o
godz.16.00.
Nastêpnie wszyscy obecni zostali zaproszeni do Sali Rycerskiej
Zamku na „III wieczór kolêd i pastora³ek”, którego organizatorami byli:
Towarzystwa Kresowe Wilna i Lwowa, Stowarzyszenie „Civitas Chrystiana” i Œwidwiñski Oœrodek Kultury. Zebranych powitali organizatorzy: Anna Teresiñska, Mieczys³aw
Kostur i Marian Wiszniewski.
¯yczenia noworoczne w imieniu
w³adz samorz¹dowych z³o¿yli Burmistrz Miasta Œwidwin Jan Owsiak i
Cz³onek Zarz¹du Powiatu Krystyna
Wojnicka.
Z programem œwi¹tecznym wyst¹pili: chór „Cantabile”, grupa wokalna ze Szko³y Podstawowej nr 2 w
Œwidwinie i zespó³ wokalny „Standard” z ŒOK, pod kierownictwem
Alicji Grochali. We wspólnym œpiewaniu kolêd uczestniczy³ zespó³ ludowy „Leszczyna” z Pêczerzyna
pod kierownictwem Mariana Michalaka. Wszystkim wykonawc¹ zosta³y wrêczone oryginalne pisemne
podziêkowania.
Marian Wiszniewski przeprowadzi³ konkurs z nagrodami o polskich
tradycjach Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. Organizacyjnie poczêstunek
przygotowa³a Lidia Zychowicz i jej
uczennice z ZSR CKP w Œwidwinie
przy wsparciu burmistrza miasta. To
by³ wspania³y, trzeci ju¿, ciep³y wieczór kolêdniczy, który poma³u na
sta³e wpisuje siê do œwidwiñskiego
pejza¿u kulturalnego. M. Kostur
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SPORT

VII Miko³ajkowy Turniej Karate Dzieci
W sobotê 15 grudnia 2007 r. na
hali sportowej w Lekowie mieliœmy
okazjê przygl¹daæ siê zmaganiom
m³odych karateków. Ju¿ po raz siódmy pan Marek Knut, nauczyciel
wychowania fizycznego tamtejszej
szko³y, zorganizowa³ Miko³ajkowy
Turniej Karate dla dzieci i m³odzie¿y.
W turnieju startowa³o 74 zawodników i zawodniczek z 9 klubów karate: Szko³a Karate z Barwic, Miêdzyszkolny Uczniowski Klub Karate Tradycyjnego Fudokan z Ciosañca, Szko³a karate Fudokan z Samborska, Prywatna Szko³ê Karate i Samoobrony ze Œwidwina, Szko³a karate
Fudokan-Shotokan z Krajenki,
Uczniowski Klub Sportowy „Olimp”
z Lekowa, Szko³a karate Tradycyjnego z Jastrowia, Miêdzyszkolny
Uczniowski Klub Karate „Bushi-do”
sekcja Rusinowo, Szko³a Karate
Fudokan-Shotokan Sycewice. Kluby te reprezentowa³y województwa:
zachodniopomorskie, pomorskie i
wielkopolskie. Rozegrano 22 konkurencje, miêdzy innymi kata dru¿ynowe i enbu.
Turniej sêdziowali: Marek Knut 3
dan, Mariusz Gawlik 2 dan, Arkadiusz Knut 1 dan oraz sêdziowie
pomocniczy Piotr Marsza³ek 3 kyu,
Anna Skwarek 3 kyu, Kacper Misior
3 kyu i Grzegorz Œwiecak 5 kyu.
Ide¹ Turnieju Miko³ajkowego jest
to, aby ka¿dy uczestnik zosta³ nagrodzony za udzia³ i tak sta³o siê tym razem.
Wspania³e statuetki dla wszystkich
oraz piêkne medale i dyplomy dla finalistów ufundowa³y w³adze Gminy
Œwidwin, Starostwo Powiatowe w
Œwidwinie oraz radny gminy Œwidwin
pan Andrzej Wiœniewski.
Turniej uœwietnili swoj¹ obecnoœci¹: Wójt Gminy Œwidwin pan Bernard Laufer, kierowniczka Gminnego
Zespo³u Oœwiaty Kultury i Sportu
pani Marta Borowy, dyrektorka Zespo³u Szkó³ w Lekowie pani El¿bieta
Wachowiec oraz radny gminy Œwidwin pan Andrzej Wiœniewski.
Zaproszonym goœciom najbardziej podoba³y siê walki pokazowe
(enbu), demonstrowane przez m³odych adeptów sztuk walki. Dla licznej publicznoœci wszyscy zawodnicy zademonstrowali pokaz kata oraz
kumite, jeszcze przed rozpoczêciem
fina³ów. Wywar³ on du¿e wra¿enie.
Karatecy z gminy Œwidwin zdobyli 5 z³otych, 3 srebrne i 4 br¹zowe
medale a najlepsz¹ zawodniczk¹ turnieju zosta³a reprezentantka naszej
gminy Marta Kêpa z Klubu
MUKK”Bushi-do”, zdobywaj¹c a¿ 3
z³ote medale. Równie dobrze spisali
siê zawodnicy z PSK Œwidwin zdobywaj¹c 4 z³ote, 4 srebrne i 6 br¹zowych
medali. Najlepszym zawodnikiem ze
Œwidwina okaza³ siê Micha³ Miêkczyñski zdobywca 2 z³otych medali.

Przez jeden dzieñ ma³a miejscowoœæ wype³niona by³a klimatem dalekiego wschodu, a m³odzi karatecy,
jak prawdziwi samuraje, dzielnie
walczyli o piêkne trofea. Takie imprezy to doskona³a okazja do sprawdzenia siê w sportowej rywalizacji oraz
nawi¹zywania nowych znajomoœci i
przyjaŸni przez dzieci i m³odzie¿. Z
ka¿dym rokiem coraz wiêcej klubów
i zawodników startuje w tym turnieju. Nowa hala w Lekowie zachêca do
organizowania nie tylko rozgrywek
sportowych ale równie¿ seminariów
i obozów treningowych.
Organizator imprezy sk³ada serdeczne podziêkowania za pomoc w
organizacji turnieju pani Annie
Strzeleckiej-Knut, panu Sebastianowi Basiejko oraz zawodnikom
MUKK „Bushi-do”: Piotrowi Marsza³kowi, Emilii Jawilak, Annie
Skwarek, Kacprowi Misior, Marcie
Kêpie i Grzegorzowi Œwiecakowi.
Wyniki turnieju:
Kata ch³opców 2002 – 2000 ( bez ku
– 8 kyu )
1. Micha³ Miêkczyñski - PSKiS Œwidwin
2. Julian Pude³ek - MUKK „Bushido” Rusinowo
3. Marcin Antosz - SKT Jastrowie
4.Wojciech Kleszcz - SKFS Krajenka
Kumite ch³opców 2002 – 2000 ( bez
ku – 8 kyu )
1.Micha³ Miêkczyñski - PSKiS Œwidwin
2.Marcin Antosz - SKT Jastrowie
3.Bartosz Gawlik - SKT Jastrowie
4.Wiktor Ho³ojuch - PSKiS Œwidwin
Kata ch³opców 99 – 97 bez kyu
1. Damian NiedŸwiedzki - MUKK
„Bushido” Rusinowo
2. Przemys³aw Walczak - SK Barwice
3. Jakub Juszkiewicz - SKT Jastrowie
4. Marcin Kopaszewski - MUKK
„Bushido” Rusinowo
Kumite ch³opców 99 – 97 bez kyu
1.Mariusz Goyke - SKFS Sycewice
2.Jakub G³owacki - SKT Jastrowie
3. Przemys³aw Walczak - SK Barwice
4. Damian NiedŸwiedzki - MUKK
„Bushido” Rusinowo
Kata ch³opców 97 -99 (9 kyu - 8kyu)
1. Szymon Paliwoda - PSKiS Œwidwin
2.Szymon K³os - SK Barwice
3. Jacek Wachowiak - PSKiS Œwidwin
4. Norbert Bieñkowski - SK Barwice
Kumite ch³opców 97 -99 (9 kyu 8kyu)
1. B³a¿ej Majdañski- SKFS Sycewice
2.Jacek Wachowiak - PSKiS Œwidwin
3. Mateusz Ignaczak - SKFS Krajenka
4. Hubert Szo³och - SK Barwice
Kata ch³opców 94 – 96 ( bez ku – 8 kyu)
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4.Martyna Wieczorek-UKS „Olimp”
Lekowo

1. Dawid Rachwa³ - UKS „Olimp” Lekowo
2. Adrian Korzeñ - PSKiS Œwidwin
3.Kamil Kopaszewski - MUKK „Bushido” Rusinowo
4. Pawe³ ¯elazowski - SK Barwice

Kata dziewcz¹t 97 – 95 ( 8 kyu )
1.Lidia Ha³asa - SKT Jastrowie
2.And¿elika Szczepko - SKF Samborsko
3. Ma³gorzata Otocka - SKT Jastrowie
4.Natalia ¯uliñska - SKFS Sycewice

Kumite ch³opców 94 – 96 ( bez ku –
8 kyu )
1.Pawe³ ¯elazowski - SK Barwice
2.Adrian Korzeñ - PSKiS Œwidwin
3.Daniel Suprem - SK Barwice
4.Jakub £aput - UKS „Olimp” Lekowo

Kumite dziewcz¹t 97 – 95 ( 8 kyu )
1. Lidia Ha³asa - SKT Jastrowie
2.And¿elika Szczepko - SKF Samborsko
3. Weronika Magda - SKF Samborsko
4. Ma³gorzata Otocka - SKT Jastrowie

Kata ch³opców 92 – 96 (bez ku – 5
kyu)
1. Krzysztof Cybulski - SKT Jastrowie
2. Jonasz Markowski - MUKKTF
Ciosaniec
3. Kamil Szczerba - PSKiS Œwidwin

Kata dziewcz¹t 87 – 93 (5 - 3 kyu )
1.Kêpa Marta - MUKK „Bushido”
Rusinowo
2. Anna Skwarek - UKS „Olimp” Lekowo
3. Emilia Jawilak - MUKK „Bushido”
Rusinowo
4. Magdalena Joñczyk - SKFS Krajenka

Kumite ch³opców 92 – 96 (bez ku –
5 kyu)
1. Krzysztof Cybulski - SKT Jastrowie
2. Jonasz Markowski - MUKKTF
Ciosaniec
3. Kamil Szczerba - PSKiS Œwidwin
Kata dziewcz¹t 2001 – 99 (bez kyu)
1. Daria Turkiewicz - SKF Samborsko
2. Oliwia Gruszecka - SKT Jastrowie
3. Emilia Wrzosek - PSKiS Œwidwin
4. Klaudia Mizak - SKT Jastrowie
Kumite dziewcz¹t 2001 – 99 (bez kyu)
1. Emilia Wrzosek - PSKiS Œwidwin
2. Daria Turkiewicz - SKF Samborsko
3. Wiktoria Szott - PSKiS Œwidwin
4. Klaudia Mizak - SKT Jastrowie
Kata dziewcz¹t 98 – 96 (bez kyu)
1. Gracjana Turkiewicz - SKF Samborsko
2. Karolina Jêdrzejewska - SKF Samborsko
3. Martyna Kêpa - PSKiS Œwidwin
4. Olga Fio³ek - SKT Jastrowie
Kumite dziewcz¹t 98 – 96 (bez kyu)
1. Gracjana Turkiewicz - SKF Samborsko
2. Martyna Kêpa - PSKiS Œwidwin
3.Aldona Kowalczyk - SKF Samborsko
4. Olga Fio³ek - SKT Jastrowie
Kata dziewcz¹t 95 – 94 (bez ku – 9 kyu)
1 Aleksandra Koguciuk - SKT Jastrowie
2. Aleksandra Kowalczyk - SKF
Samborsko
3. Marcelina Ziêba - MUKK „Bushido” Rusinowo
4. Aleksandra Peszczyñska - MUKK
„Bushido” Rusinowo
Kumite dziewcz¹t 95 – 94 (bez ku –
9 kyu)
1. Aleksandra Koguciuk - SKT Jastrowie
2. Aleksandra Peszczyñska - MUKK
„Bushido” Rusinowo
3. Aleksandra Kowalczyk -SKF Samborsko

Kumite dziewcz¹t 87 – 93 (5 - 3 kyu)
1. Krystyna Król - SKFS Krajenka
2. Katarzyna Jaroszewicz - SKT Jastrowie
3. Anna Skwarek - UKS „Olimp” Lekowo
4. Kêpa Marta - MUKK „Bushido”
Rusinowo
Kata dru¿ynowe
1. MUKK „Bushi-do” RusinowoLekowo - Anna Skwarek, Emilia Jawilak, Marta Kêpa
2. SKF Samborsko - And¿elika
Szczepko, Aleksandra Kowalczyk,
Karolina Jêdrzejewska
3.SKT Jastrowie - Lidia Ha³asa,
Aleksandra Koguciuk, Ma³gorzata
Otocka
4. SKFS Krajenka - Krystyna Król,
Magdalena Joñczyk, Jonasz Markowski
Enbu (walka pokazowa)
1. MUKK „Bushi-do” Rusinowo Marta Kêpa, Emilia Jawilak
2. SKFS Krajenka - Krystyna Król,
Magdalena Joñczyk
3. SKT Jastrowie - Krzysztof Cybulski, Mateusz Kamiñskai
4. SKT Jastrowie - Lidia Ha³asa,
Aleksandra Koguciuk
Komisja sêdziowska:
Marek Knut
3 dan
Mariusz Gawlik
2 dan
Arkadiusz Knut
1 dan
Piotr Marsza³ek
3 kyu
Anna Skwarek
3 kyu
Kacper Misior
3 kyu
Grzegorz Œwiecak 5 kyu
Startuj¹ce Kluby:
MUKK „Bushi-do” Rusinowo-Lekowo
UKS „Olimp” Lekowo
SKFS Sycewice
PSKS Œwidwin
SKT Jastrowie
SKFS Krajenka
SKF Samborsko
MUKKTF Ciosaniec
SKT Barwice

SPORT
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Sportowcy dum¹ miasta
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Wyniki So³eckiej Halowej Ligi
Pi³ki No¿nej sezon 2008/2009 –
03.01.2009 r.
1. Lekowo I – Klêpczewo I
2-10
2. Lekowo II – Klêpczewo II
3-3
3. Przybys³aw – Rusinowo
7-1
4. Krosino I – Be³tno
3-2
5. Oldboje Œwidwin – Krosino II 7-2
Tabela wyników
1. Klêpczewo I
3 9
2. Przybys³aw
3 9
3. Krosino I
3 9
4. Oldboje Œwidwin 3 6
5. Be³tno
33
6. Lekowo II
33
7. Klêpczewo II
33
8. Rusinowo
33
9. Lekowo I
30
10. Krosino II
30

22-7
14-4
15-7
21-11
10-11
7-8
9-15
6-18
5-16
6-18

Najskuteczniejsi strzelcy:
1.
Marcin Telicha, Sebastian Basiejko – 8 bramek

Otwarta Halowa Liga Pi³ki No¿nej
Wyniki - 04.01.2009 r.
1. PAMET – CONTRA
2. KASZYCA – PROBUD
3. JEDNOSTKA – OLSZEWSKI
4. MEBLE – PROFIL
5. KASZYCA – PAMET
6. CONTRA – PROFIL
7. PROBUD – OLSZEWSKI
8. MEBLE – JEDNOSTKA
Tabela wyników
1. CBO Olszewski
4
2. PROBUD Œwidwin 4
3. JW
4
4. Meble Serafin
4
5. Contra Rusinowo 2
6. ZOB Kaszyca
4
7. Pamet Œwidwin
2
8. Profil T. KuŸnik
4

9
12
6
6
3
3
3
0

3-1
5-8
3-5
4-3
9-2
2-0
5-1
4-2

22-11
27-9
19-15
9-19
3-3
19-23
5-10
9-23

Terminarz So³eckiej Halowej Ligi Pi³ki No¿nej
sezon 2008/2009 – 17.01.2009 r. (sobota)
1.
2.
3.
4.
5.
(ŒWIDWIN) Ponad czterdziestu m³odych zawodników i dzia³aczy
sportowych ze Œwidwina otrzyma³o
nagrody od w³adz miasta w uznaniu
ich osi¹gniêæ w 2008 roku.
W lipcu 2006 roku Rada Miasta
Œwidwin podjê³a uchwa³ê o nagradzaniu osób, które aktywnie dzia³aj¹
w ró¿nych dziedzinach ¿ycia i odnosz¹c w nich sukcesy przyczyniaj¹ siê
do promocji miasta. Burmistrz miasta Jan Owsiak kilka razy w roku organizuje spotkania, podczas których sk³ada im podziêkowania i wrêcza im nagrody pieniê¿ne. Ostatniego dnia 2008 roku odby³o siê spotkanie z przedstawicielami œrodowiska
sportowego.
Aby otrzymaæ nagrodê, trzeba
byæ co najmniej medalist¹ mistrzostw na szczeblu wojewódzkim.
W sumie nagrody przyznano 42 osobom – zawodnikom i ich trenerom.
Wraz z gratulacjami za dotychczasowe sukcesy przedstawiciele w³adz
miasta ¿yczyli im kolejnych, równie
udanych startów w przysz³ym roku.
Lista osób wyró¿nionych nagrodami pieniê¿nymi na uroczystoœci
podsumowania 2008 roku w œwidwiñskim sporcie w dniu 31 grudnia
2008 roku.
1. Katarzyna Radomska
2. Matylda Bylicka
3. Honorata Janas
4. Magdalena Karolak
5. Agata Korbus
6. Katarzyna Leszkowicz
7. Dominika Lipkowicz

8. Agata Rosa
9. Laura Skrobiñska
10. Aleksandra Œwita³a
11. Wioletta Wojciechowska
12. Mateusz Brodzik
13. Maciej Buryj
14. Konrad Jagodziñski
15. Karol Konczakowski
16. Wojciech £apuæ
17. £ukasz Maciuk
18. Karol Radomski
19. Bartosz Rychter
20. Grzegorz Œliwka
21. Filip Borny
22. Marek Spychalski
23. Marek Dawidowicz
24. Tomasz Tatys
25. Kinga Miksza
26. Krzysztof Kuligowski
27. Sebastian Wilento
28. Mariusz Brycki
29. Piotr Szczepaniak
30. Mateusz Kurlapski
31. Damian Gronczewski
32. Sebastian Hy¿y
33. Andrzej Iwañski
34. Wojciech Wilk
35. Krystian Kra¿ewski
36. Krystian Kwaœny
37. Karol Wojciechowski
38. Grzegorz £abiak
39. Kamil Bafia
40. Pawe³ Traczyk
41. Micha³ Duda
42. Emil Swarewicz
Ponadto Miros³aw Kêpka, Prezes Klubu Sportowego Pi³ki No¿nej
„Spójnia” Œwidwin, zosta³ uhonorowany Z³ot¹ Odznak¹ Koszaliñskiego Okrêgowego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej.
(wp)

1600- Lekowo I – Przybys³aw
1635 - Klêpczewo I – Lekowo II
1710 – Klêpczewo II – Rusinowo
1745 - Krosino II – Be³tno
1820 - Krosino I – Oldboje Gmina Œwidwin

Terminarz – 18.01.2009 ( niedziela)
1. 11.00 – OLSZEWSKI – CONTRA
2. 11.35 – PROFIL – PAMET
3. 12.10 – PROBUD – JEDNOSTKA
4. 12.45 – KASZYCA – MEBLE
5. 13.20 – PROFIL – OLSZEWSKI
6. 13.55 – KASZYCA – CONTRA
7. 14.30 – JEDNOSTKA – PAMET
8. 15.05 – PROBUD – CONTRA
9. 15.40 – MEBLE – PAMET
Komitet Organizacyjny Halowej Ligi Pi³ki No¿nej pod przewodnictwem
Radnego Rady Powiatu Œwidwin Janusza Podpora zaprasza do udzia³u w

III EDYCJI OTWARTEJ HALOWEJ
LIGI PI£KI NO¯NEJ
RED£O - PO£CZYN-ZDRÓJ 2009
LIGA ROZGRYWANA BÊDZIE W KA¯D¥ NIEDZIELÊ,
POCZ¥TEK – NIEDZIELA 18 stycznia 2009, godz. 10
Ostateczny termin zg³oszenia dru¿yn up³ywa 14 stycznia 2009
Zg³oszenia przyjmuj¹ :

Janusz Podpora tel. 605409730
Roman Ko³¹czyñski tel. 505447442
Antoni Banaszewski tel. 608673415

W poprzedniej edycji startowa³o 13 zespo³ów. Zwyciê¿y³ zespó³ GORDON
Po³czyn-Zdrój
Komitet Organizacyjny
K.S. POGOÑ Po³czyn Dyrektor Zespo³u Szkó³ w Redle ZPD POPENDA
Prezes Leszek Lis
Maciej Szwed
Andrzej Popenda
Radna Gminy Po³czyn Cz³onek Komisji Rewizyjnej Radny Powiatu
Lekarz Helena K³usewicz
L.K.S. RED£OWIA
Janusz Podpora
Przedsiêbiorca Antoni Banaszewski

SPORT

Str
Str.. 14

Wyciskali sztangê

W dniu 28 grudnia w Œwidwinie
odby³y siê VII Ogólnopolskie Zawody o Puchar Burmistrza Miasta
Œwidwin w wyciskaniu sztangi le¿¹c oraz martwym ci¹gu.
W zawodach wziê³o udzia³ 33
zawodników i 3 zawodniczki z nastêpuj¹cych miejscowoœci: Police,
Szczecinek, Z³ocieniec, Jankowo,
Koszalin, Wa³cz, Smardzko, Lekowo, S³awoborze, Dobrawa i Œwidwin.
Wyniki w wyciskaniu sztangi le¿¹c:
Kategoria 75 kg
1. Dr¿ga Micha³ (Wa³cz) - 150 kg
2. Ciureja Marcin (Œwidwin) -100 kg
3.DawidowiczTomasz(Œwidwin)-90kg
Kat. 82,5 kg
1. Hodowaniec Zbigniew (Œwidwin)
-162,5kg
2. Spychalski Marek (Œwidwin) -150 kg
3. Krauz Piotr (Œwidwin) -145 kg
Kat. 90 kg
1. Rychlicki Rafa³ (Wa³cz) -160 kg
2. Tabaczkiewicz Kamil -145 kg
3. Tomaszewski Sebastian (Jankowo) - 90 kg
Kat. 100 kg
1. Rufkiewicz Mariusz (Jankowo) 230 kg
2. Fr¹ckowiak Krystian (Police) - 210 kg
3. Ga³anik Piotr (Szczecinek) – 210 kg
Kat. 110 kg
1. Budziñski Janusz (S³awoborze) 225 kg
2. Chwaliñski Zdzis³aw (Lekowo) 210 kg
3. Opolski Arkadiusz (Police) - 205 kg
Kat. + 110 kg
1. Œwierszcz Andrzej (Wa³cz) - 270kg
2. Dawidowicz Marek (Œwidwin) 160 kg

3. ¯uk £ukasz (Koszalin) - 150 kg
Kat. open kobiet
1. Zarzycka Magdalena (Koszalin) 58,69 pkt
2. Ga³anik Bo¿ena (Szczecinek) 57,21 pkt
3. Ciureja Magdalena (Œwidwin) 51,15 pkt
Open seniorów
1. Œwierszcz Andrzej - 146,51 pkt.
2. Fr¹ckowiak Krystian - 133,83 pkt.
3. Ga³anik Piotr - 132,61 pkt.
Open weteranów
1. Rufkiewicz Mariusz - 140,48 pkt.
2. Budziñski Janusz - 132,75 pkt.
3. Hodowaniec Zbigniew - 112,48 pkt.
Open juniorów
1. Opolski Arkadiusz - 122,79 pkt.
2. Dr¿ga Micha³ - 108,31 pkt.
3. ¯uk £ukasz - 82,92 pkt.
Martwy ci¹g
Open juniorów
1. Sad³yk Pawe³ (Koszalin) - 159,63
pkt. (190 kg)
2. Ciepluch Sebastian (Smardzko) 147,04 pkt.
3.CiurejaMarcin(Œwidwin)-142,64pkt.
4. Zarzycka Magdalena (Koszalin) 135,91 pkt. (110 kg)
Open seniorów
1. Trukawka Jan (Koszalin) - 164,00
pkt. (260 kg)
2. Tabaczkiewicz Kamil (Koszalin) 150,328 pkt.
3. Czermiñski Marcin (Smardzko) 146,92 pkt.
Open weteranów
1. Soko³owski Józef (Smardzko) 171,66 pkt. (280 kg)
2. Dawidowicz Marek (Œwidwin) 154,36 pkt.
3. Rufkiewicz Marek (Jankowo) 140,48 pkt.

wieœci œwidwiñskie 12.01.2009 r.

Bezpiecznie nie tylko zim¹
Bezpieczeñstwo i porz¹dek
publiczny w powiecie
œwidwiñskim by³y tematem
posiedzenia Powiatowego
Zespo³u Zarz¹dzania
Kryzysowego i Powiatowej
Komisji Bezpieczeñstwa i
Porz¹dku Publicznego.
Podczas spotkania, które odby³o siê jeszcze przed œwiêtami, w sali
konferencyjnej starostwa w Œwidwinie, oceniono przygotowanie powiatowych s³u¿b, inspekcji i starostwa do zagro¿eñ zwi¹zanych z zim¹,
ze szczególnym uwzglêdnieniem
mo¿liwoœci wyst¹pienia przerw w
dostawie pr¹du. W spotkaniu
uczestniczyli m.in komendanci powiatowi policji i stra¿y po¿arnej,
przedstawiciele Zarz¹du Dróg Wojewódzkich i Powiatowych, posterunku energetycznego w Œwidwinie, Zespo³u Opieki Zdrowotnej w
Po³czynie. Przedstawiono i omówiono stan przygotowañ do zimy na
drogach oraz mo¿liwoœci zabezpieczenia miejsc noclegowych i wy¿ywienia w sytuacjach kryzysowych.
Podczas dyskusji zwrócono
m.in. uwagê na zapewnienie bezpieczeñstwa bezdomnym, którzy zim¹
nocuj¹ w opuszczonych, nie ogrzewanych pomieszczeniach, w altanach ogródków dzia³kowych, na
przestrzeganie obowi¹zku odœnie¿ania dachów, stanu dróg i szlaków
kolejowych w celu bezpiecznego
przemieszczania siê pieszych i kierowców.
Omówiono przedsiêwziêcia, które zosta³y zrealizowane; m.in. Wydzia³ Zarz¹dzania Kryzysowego starostwa rozpowszechni³ wœród
mieszkañców powiatu, urzêdów
gmin i s³u¿b odpowiedzialnych za
stan bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego rozporz¹dzenie Wojewody Zachodniopomorskiego dotycz¹ce ograniczenia u¿ywania wyrobów pirotechnicznych na terenie
woj. zachodniopomorskiego. Powiatowy Zarz¹d Dróg i urzêdy gmin

opracowa³y plany technicznego, zimowego utrzymania dróg powiatowych i gminnych.
Wydzia³ Zarz¹dzania Kryzysowego zapozna³ te¿ s³u¿by, inspekcje
i urzêdy w powiecie œwidwiñskim z
organizacj¹ bezpiecznych przedsiêwziêæ podczas œwi¹t i ferii pod
nazw¹ ,,Bezpieczne Ferie Zimowe
2009”.
Mieszkañcy powiatu poinformowani zostali o zasadach zapobiegania i postêpowania w przypadkach
zaka¿eñ wywo³anych przez meningokoki.
Opracowano bazê danych dotycz¹c¹ noclegów i ¿ywienia zbiorowego, stanu wyposa¿enia i zapotrzebowania w agregaty pr¹dotwórcze budynków u¿ytecznoœci publicznej, przedsiêbiorstw i placówek us³ugowo-handlowych.
Powiatowym s³u¿bom ratowniczym starosta przekaza³ urz¹dzenia
w ramach ,,Zintegrowanego Systemu £¹cznoœci Ratowniczej” niezbêdne do powiadamiania o zdarzeniach i wspó³pracy w sytuacjach
kryzysowych. W Systemie tym
funkcjonuj¹: Pañstwowa Powiatowa Stra¿ Po¿arna, Pogotowie Ratunkowe, Komenda Powiatowa Policji
w Œwidwinie, Komisariat Policji w
Po³czynie, oficer dy¿urny 21. Bazy
Lotniczej. System bêdzie rozbudowany jeszcze o Posterunek Energetyczny, Pogotowie Kanalizacyjne,
Pogotowie Cieplne i Gazowe.
Zgodnie z porozumieniem zawartym przez starostê z dowództwem
1.BLT, 21. BL i Komendantem Powiatowym PSP Centrum Zarz¹dzania
Kryzysowego otrzymuje ze stacji
meteorologicznej 21. BL ostrze¿enia
o zbli¿aj¹cych siê niebezpiecznych
zjawiskach pogodowych. Tak¿e pomoc w razie po¿arów i w sytuacjach
kryzysowych.
Obowi¹zki PCZK - po godz.15.00
oraz w dni wolne i œwiêta przejmuje
Powiatowe Stanowisko Kierowania
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Œwidwinie.
Danuta Iskrzycka, rzecznik
prasowy starostwa.

INFORMACJE
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IX Otwarte Trociowe Mistrzostwa Koszaliñskiego Okrêgu PZW „Salmo Rex”

Tadeusz Wygaœ Trociowym Królem 2009 roku
Na starcie stawi³o siê ponad 70
wêdkarzy. Nie spodziewa³em siê takiej frekwencji. Jednak kultowe dla
trociarzy miejsce, jakim jest parking
przy moœcie w Z¹browie - Pustarach
oraz szansa uzyskania presti¿owego tytu³u „Trociowego Króla” ma
magiczna moc.
Tym razem mia³em zaszczyt przywitaæ kolegów z wielu regionów Polski, m. innymi z Leszna, Bogdañca (nazwa s³ynna dziêki sienkiewiczowskim „Krzy¿akom), Elbl¹ga, Gorzowa, Kartuz, Gdañska i Szczecina.
Dopisali koszaliñscy spinningiœci, w
tym ca³a czo³ówka klubu „Jurmen”.
Symboliczn¹ lampk¹ szampana
wnieœliœmy noworoczny toast za
zdrowie i pomyœlnoœæ wêdkarskiej
braci oraz za byt i chwa³ê króla pomorskich rzek, ³ososia. Corocznie
terenem wêdkarskiej przygody by³a
górna Parsêta, jednak na proœbê wielu zawodników, w tym wêdkarzy z
Polski , pragn¹cych przy okazji pobytu na koszaliñskiej ziemi poznaæ spinningowe walory „s³u¿ki Parsêty”,
czyli Radwi, postanowi³em jako organizator, tê proœbê spe³niæ.
Na Radwi mo¿na by³o spinningowaæ od miejscowoœci Nosowo.
O godzinie 8.30 mistrzostwa rozpoczêto. Przyjezdni wêdkarze oraz ci
co na Parsêcie bywaj¹ sporadycznie, oci¹gali siê z wyjœciem nad rzekê. Jest to typowe zachowanie siê
spinningistów. Nie znaj¹c dobrze
wody czujnie obserwowali zacho-

wanie siê miejscowych. Czy pozostan¹ na miejscu i w któr¹ stronê
skieruj¹ siê, czy te¿ wyjad¹ i w którym kierunku? Guru parsêckiego
spinningu, producent s³ynnych
b³ystek, kol. Stefan Przychoæko pozosta³ na miejscu. Id¹c w dó³ rzeki
poci¹gn¹³ za sob¹ kilkunastu zawodników. Za wyje¿d¿aj¹cym na
inny odcinek Parsêty Tadeuszem
Wygasiem z Dygowa i kol. Skólmowskim z Ko³obrzegu ruszy³a kawalkada samochodów. Organizatorom
humor dopisywa³, zrobili zak³ady,
która opcja zwyciê¿y. Przewaga by³a
po stronie wyje¿d¿aj¹cych.
Do godziny 11.30 nie by³o ¿adnych zg³oszeñ o z³owieniu troci, tylko Szymon Szymkowiak z Leszna poinformowa³, ¿e mia³ dwa uderzenia w
b³ystkê, lecz nie zd¹¿y³ zaci¹æ. Zaczeka³ kilka minut i zarzuci³ b³ystkê
po raz trzeci. Mia³ kolejne branie,
tym razem zaciête w tempo i po piêknej walce, w tym krokodylowej przewalance, podebra³ rybê. By³a to 65
centymetrowa, wypchana ikr¹ samica szczupaka, którego okres ochronny trwa do koñca kwietnia. Ryba
wróci³a do wody. Szymon jednak
umówi³ siê z ni¹ na majow¹ randkê.
Informacje jakie otrzymywa³em
od wêdkarzy ³owi¹cych na kilku pomorskich rzekach, tak¿e nie by³y
optymistyczne. £owiono tylko pojedyncze egzemplarze. Dotychczasowa ³agodna zima, niski poziom wód,
brak pó³nocnych wiatrów zachêcaj¹-

cych ³ososiowate do wejœcia do rzek
oraz codzienne wysokie skoki ciœnienia nie sprzyja³y po³owom.
W samo po³udnie ziœci³y siê noworoczne ¿yczenia Tadeuszowi Wygasiowi. Przywióz³ do wagi piêknego 98 centymetrowego ³ososia, wa¿¹cego 8.07 kg. Okaza³o siê, ¿e jest to
jedyna ryba z³owiona na mistrzostwach, chocia¿ kilku wêdkarzy mia³o kontakt z troci¹. Najbli¿ej szczêœcia by³ Jurek Gancarz, któremu spory srebrniak tu¿ przed prób¹ podebrania umkn¹³ w toñ. Jedyny mucharz mistrzostw, 16-letni Maciek
Œliwiñski, holowa³ swoja pierwsz¹ w
¿yciu trotkê. Niestety, pope³ni³ jakiœ

Zamiejscowy Oœrodek Dydaktyczny
w Œwidwinie w nowej uczelni
(ŒWIDWIN) Tradycj¹ sta³y siê
doroczne spotkania w³adz samorz¹dowych miasta Œwidwina i powiatu
œwidwiñskiego z przedstawicielami
Akademii Rolniczej w Szczecinie,
Wydzia³u Ekonomiki i Organizacji
Gospodarki ¯ywnoœciowej. Obecnie Akademia Rolnicza po po³¹czeniu z Politechnik¹ Szczeciñsk¹ przyjê³a nazwê - Zachodniopomorski
Uniwersytet Technologiczny, a
Wydzia³ Ekonomiki i Organizacji
Gospodarki ¯ywnoœciowej przyj¹³
nazwê Wydzia³ Ekonomiczny ZUT.
W tym roku takie spotkanie odby³o siê 16 grudnia 2008 roku w starostwie. Obowi¹zki gospodarza pe³nili starosta Miros³aw Majka, z zastêpc¹ Romanem Kozubkiem i dyrektorem Zespo³u Szkó³ Rolniczych
CKP Andrzejem Muchorowskim.
Samorz¹d miasta reprezentowali
burmistrz Jan Owsiak. Uczelniê
szczeciñsk¹ reprezentowali dr in¿.
Bart³osz Mickiewicz, prodziekan
Wydzia³u Ekonomiki i Organizacji

Gospodarki ¯ywnoœciowej oraz dr
Anna Oleszczuk-Paszel, kierownik
Zamiejscowego Oœrodka Dydaktycznego w Œwidwinie.
To waœnie w Zespole Szkó³ Rolniczych od ponad 10 lat mieœci siê
Zamiejscowy Oœrodek Dydaktyczny Akademii Rolniczej, w którym
studiuj¹ mieszkañcy miasta i powiatu.
W dyskusji dotycz¹cej dalszej
wspó³pracy samorz¹dów œwidwiñskich z Akademi¹ Rolnicz¹ w Szczecinie wysoko oceniono dotychczasow¹ wspó³pracê wszystkich podmiotów.
Po szczegó³owym omówieniu
zamierzeñ rozwoju powiatu œwidwiñskiego przez starostê i przedstawieniu sytuacji spo³eczno-ekonomicznej miasta przez burmistrza,
rozmawiano na temat mo¿liwoœci
podniesienia rangi miasta i powiatu
zwi¹zanej z istnieniem tu takiego
oœrodka dydaktycznego. Jego
umiejscowienie stwarza szanse podnoszenia kwalifikacji mieszkañców

nie tylko miasta i powiatu œwidwiñskiego, ale tak¿e powiatów s¹siednich.
W³adze uczelni zadeklarowa³y
wieloletnie aktywne uczestnictwo w
¿yciu Zamiejscowego Oœrodka Dydaktycznego w Œwidwinie, a po³¹czenie z dniem 1 stycznia Akademii
Rolniczej z Politechnik¹ Szczeciñsk¹
i utworzenie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego znacznie poszerza mo¿liwoœci
organizacyjne i edukacyjne, a tak¿e
zakres dotychczasowej wspó³pracy
miêdzy now¹ uczelni¹ a œwidwiñskimi samorz¹dami.
(r)

b³¹d i ryba po kilkusekundowej walce wypiê³a siê z haczyka. Tak¿e z³owi³ trotkê, nie startuj¹cy w zawodach Jerzy Gorczak ze Œwidwina.
Na uroczystoœæ zakoñczenia mistrzostw przyby³ z dalekiej Laponii,
zaprzyjaŸniony od lat z nasza imprez¹,
Œwiêty Miko³aj i wrêczy³ zwyciêzcy
okaza³y puchar oraz celebrowa³
nadanie tytu³u „Trociowego Króla
2009”. Nie zapomnia³ o nagrodzie. Z
worka wygrzeba³ odtwarzacz dvd.
Ponadto wrêczy³ puchary dla
„przybysza z dalekiego kraju - wêdkarskiego globtrotera”, którym okaza³ siê Marek Kopyla.
Wêdkarstwo to nie tylko pasja
czy hobby, lecz jak¿e wa¿ne ¿yciowe
wyzwanie. Najm³odszym uczestnikiem (spoœród 6 juniorów startuj¹cych w mistrzostwach) by³ 11-letni
Filip Polski z Gorzowa, a najd³u¿ej
dzier¿¹cym wêdê - 77-letni Hary
Durek z Niedalina. Maciek Œliwiñski
otrzyma³ puchar za oryginaln¹ metodê po³owu troci. Wobec braku na
imprezie kobiet, piêkny puchar oraz
tytu³ „Miss zawodów zwanej Z³ot¹
Trotk¹” postanowiono wrêczyæ w
roku przysz³ym na jubileuszowych,
10 zawodach „SALMO REX”.
Organizatorem mistrzostw by³
koszaliñski okrêg PZW oraz klub
wêdkarstwa spinningowego „Jurmen” z Koszalina. Rejon Z¹browa i
Wrzosowa bêdzie jednym z sektorów tegorocznych Klubowych
Spinningowych Mistrzostw Polski
„Koszalin – Mielno 2009”.
Jerzy Makara, Ko³o Wêdkarskie
„Wodnik” w Œwidwinie.

Uœmiechnij siœ
Stary wêdkarz ³owi pod lodem. Mija godzina, dwie, ani jednego
brania.
Zmarz³ na koœæ. Ju¿ ma wracaæ do domu, kiedy widzi ch³opaka, który
wybra³ stanowisko obok. Ten wycina przerêbel, zarzuca wêdkê i po
chwili wyci¹ga wielk¹ rybê. Mija piêæ minut - jest natêpna. Potem jeszcze jedna... i jeszcze jedna...
- Jak ty to robisz? Ja siedzê od bia³ego rana i nic, a ty w kwadrans
wyci¹gn¹³eœ ju¿ osiem piêknych sztuk!
- Uouaki ucha yc euue.
- Co?
- Uouaki ucha yc euue.
- Nic nie rozumiem. Powtórz to powoli!
Ch³opak wypluwa coœ na rêkê i mówi:
- Robaki musz¹ byæ ciep³e!

KRZY¯ÓWKA

Kronika œwidwiñska
27.12.2008 NASZ ŒLUB - Agata i Marcin
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Poprawne rozwi¹zania nale¿y wysy³aæ na adres:
73-150 £obez, ul. S³owackiego 6.

FOTO-VIDEO "Krzyœ" Renata i Marek Pyrczak
ul. 1 Maja 20, Œwidwin tel: 094 365 53 38

