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Koniec rocznych potyczek
o po³¹czenie szkó³ w Po³czynie
(POWIAT) Ponad rok trwa³y
przepychanki prawne w
sprawie po³¹czenia dwóch
szkó³ œrednich w Po³czynie –
Zdroju. 3 marca Naczelny S¹d
Administracyjny oddali³
skargê kasacyjn¹ wojewody,
która blokowa³a utworzenie
jednej szko³y œredniej w tym
mieœcie.
Str. 6

Wileñskie Kaziuki
œwidwiñskie

Œwidwiñskie „Kaziuki” odby³y siê w tym roku po raz
siedemnasty. Po raz pierwszy imprezê wyd³u¿ono do dwóch
dni: 6 i 7 marca. W sobotê ju¿ z daleka widaæ by³o, ¿e trwa
jarmark, bo ulicami z zakupionymi palmami wêdrowali – jak
siê okaza³o w rozmowie – szczeciñscy Sybiracy, którzy
do Œwidwina przyjechali z Po³czyna, gdzie wypoczywaj¹.

Zmiana nazw ulic
w Po³czynie
wywo³a³a debatê
prawie ¿e historyczn¹.
W dziesiejszym numerze Wieœci z Wies³awem Bie¿anowskim
polemizuj¹: Marian
Janowski, Jerzy Kowalski, Bogus³aw
Ogorza³ek i „Po³czynianin”. Czytaj str. 8-9

Fina³ Powiatowy Halowej Ligi Pi³ki No¿nej

Gordon z Po³czyna
mistrzem powiatu

PO¯YCZKA NA ¯YCZENIE
300 - 2500 z³
Œwidwin i okolice
Akceptujemy ró¿ne formy dochodu

Tel. 094-343-07-49 lub 518-016-604
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Po raz siedemnasty

Wileñskie Kaziuki œwidwiñskie

Œwidwiñskie „Kaziuki” odby³y
siê w tym roku po raz siedemnasty.
Po raz pierwszy imprezê wyd³u¿ono
do dwóch dni: 6 i 7 marca. W sobotê
ju¿ z daleka widaæ by³o, ¿e trwa jarmark, bo ulicami z zakupionymi
palmami wêdrowali – jak siê okaza³o w rozmowie – szczeciñscy Sybiracy, którzy do Œwidwina przyjechali z Po³czyna, gdzie wypoczywaj¹.
„Kaziuki” to doroczny jarmark
organizowany w Wilnie 4 marca, ku
czci patrona tego miasta Œwiêtego
Kazimierza. W Œwidwinie mieszka
sporo dawnych mieszkañców ziemi
wileñskiej pamiêtaj¹cych ten obyczaj z czasów dzieciñstwa. Skupili
siê w Towarzystwie Mi³oœników
Wilna i Kresów Wschodnich i od 17
lat organizuj¹ œwidwiñskie „Kaziuki”, które niezmiennie ciesz¹ siê du¿ym zainteresowaniem wystawców i
zwiedzaj¹cych.
Szczególne zainteresowanie
wzbudza³y stoiska wystawców, którzy prezentowali i sprzedawali rêkodzie³o artystyczne, ksi¹¿ki, serca
piernikowe, palmy wielkanocne, starocie, s³odycze, potrawy kresowe.
Na jednym ze stoisk zastaliœmy
pana Zygmunta S³omiñskiego z Po³czyna-Zdroju, który wystawia³
swoje wyroby - zabawki drewniane.
Obok ¿ona Bogus³awa prezentowa³a wyroby witra¿owe (krzy¿e, lustra,
bi¿uteria) i wiklinowe. Zajmuje siê
te¿ malarstwem.
- Zabawki s¹ u¿yteczne, bo na
przyk³ad ta lokomotywa s³u¿y te¿
jako skarbonka i podstawka pod
o³ówki i pisaki. Trzy w jednym, jak to
teraz jest modne. - œmieje siê pokazuj¹c drewnian¹ zabawkê.
Kaziuki to przede wszystkim pierniki. Sprzedawa³a je pani Ewa Paszel,

reprezentuj¹c znan¹ w Œwidwinie
cukierniê. Kupiectwa uczy³y siê przy
niej syn Micha³ i córka Ada.
- Wystawiamy tutaj od kilkunastu lat tradycyjne wileñskie serca
piernikowe. - mówi. Jednak receptury zdradziæ nam nie chcia³a. Tajemnica handlowa. A wybór by³ spory, bo
ka¿dy tu móg³ znaleŸæ serce ze swoim imieniem. Ja wykupi³em wszystkie
z Kazikiem i podarowa³em najbli¿szej
rodzinie. Pierniki œwidwiñskie posz³y wiêc w œwiat.
Wyroby „babuni” lub jak kto
woli „wiejskie” sprzedawa³y panie ze
Stowarzyszenia Przyjació³ Kluczkowa. Jak siê okaza³o, w stowarzyszeniu jest oko³o 20 osób, które próbuj¹
rozruszaæ ¿ycie na wsi. Przewodnicz¹c¹ jest Danuta Szymurska. W
sobotê „handlowa³y” panie Mariola
Winiszewska i Anna Dymiñska.
Sprzedawa³y ciasto, paszteciki, gor¹cy barszczyk, pierogi i pierniki.
- Co mog³yœmy, to przyszykowa³y-

Ewa Paszel sprzedaje serca piernikowe

œmy. Próbujemy utrzymaæ nasz¹ œwietlicê. - mówi¹ o swojej tu dzia³alnoœci.
Na jarmarku by³ te¿ przewodnicz¹cy Stowarzyszenia Mi³oœników

Zygmunt i Bogus³awa S³omiñscy z Po³czyna-Zdroju

Mariola Winiszewska i Anna Dymiñska
ze Stowarzyszenia Przyjació³ Kluczkowa

Maile prosimy kierowaæ:

stawców i wszystko to jest zbyt œciœniête. Nie wiem czy ktoœ myœla³ o
tym, ale mo¿e jarmark przenieœæ pod
zamek lub na plac przed urzêdem
miejskim. By³oby bardziej reprezentacyjnie, a i kierowcy przeje¿d¿aj¹cy
przez miasto chêtnie by zatrzymali
siê i nabyli coœ, z korzyœci¹ dla wystawców i promocji miasta. KAR

Dwutygodnik Powiatowy
Redakcja: Kazimierz Rynkiewicz - redaktor naczelny (tel. 0504
042 532).
Adres redakcji:
73-150 £obez, ul. S³owackiego 6,
tel./fax (091) 3973730.
E-mail: wppp1@wp.pl

Lwowa pan Mieczys³aw Kostur, który przy okazji przypomnia³ nam pocz¹tki Kaziuków.
- Pani Janina Kostulska, pracowa³a wówczas w bibliotece, zobaczy³a ¿e
organizujemy Dzieñ Kultury Kresowej, i postanowi³a zorganizowaæ Kaziuki, nawi¹zuj¹c do tradycji wileñskiej. - przypomnia³ pan Mieczys³aw.
Tradycyjnie przeprowadzono
aukcjê, z której dochód zostanie
przeznaczony na Polski Dom Dziecka w Podbrodziu na Litwie. Szkoda
tylko, ¿e tak ma³o na jarmarku jest
rêkodzielników z powiatu œwidwiñskiego, a zastêpuj¹ ich handlowcy
nawet a¿ spod Lublina. Byæ mo¿e
dlatego, ¿e na placu jest za ma³o miejsca dla takich okazjonalnych wywppp1@wp.pl
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¯ona radnego zatrudniona w urzêdzie

Zrezygnowa³a, ale i tak
bêdzie pracowaæ
(PO£CZYN-ZDRÓJ) ¯ona radnego Witolda Jakimowicza zrezygnowa³a ze stanowiska, jakie mia³a
obj¹æ w urzêdzie miejskim po wygranym konkursie. Ale w urzêdzie
bêdzie pracowaæ, tylko na innym
stanowisku.
Pisaliœmy o tym, ¿e ¿ona radnego
pani Bo¿ena Jakimowicz wygra³a
konkurs na stanowisko inspektora
do spraw kontroli podatkowej w po³czyñskim urzêdzie miejskim. Zosta³a
wybrana spoœród 4 kandydatów. Po
naszej publikacji zrezygnowa³a z tego
stanowiska. Burmistrz Barbara Nowak zatrudni³a na jej miejsce innego
spoœród kandydatów startuj¹cych w

tym konkursie – pana Grzegorza
Markiewicza ze Smardzka.
W tym samym wydaniu informowaliœmy o og³oszeniu przez burmistrz konkursu na stanowisko do
spraw ksiêgowoœci bud¿etowej –
dochody i sprawozdawczoœæ bud¿etowa. Konkurs odby³ siê, a wygra³a go... pani Bo¿ena Jakimowicz.
Niestety, przewodnicz¹cy komisji
konkursowej pan Piotr Ciaw³owski
nie raczy³ podaæ w BIP, ile wp³ynê³o
ofert i kto je z³o¿y³. Poda³ tylko, ¿e „w
wyniku wstêpnej selekcji” do nastêpnego etapu rekrutacji zakwalifikowa³a siê pani Bo¿ena Jakimowicz
i ona te¿ zosta³a wybrana na to stanowisko.
(r)

Starostwo Powiatu Œwidwiñskiego informuje
Starostwo Powiatu Świdwińskiego informuje o umieszczeniu na tablicach
ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Świdwinie oraz urzędów miast i gmin w
powiecie - o sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 11 w budynku
nr 87 "A" przy ul. Szczecińskiej w Świdwinie.
***
Na tablicach ogłoszeń Starostwa i Urzędu Miasta Świdwina wywieszony
został wykaz nieruchomości (przeznaczonych do dzierżawy na okres do lat
trzech) stanowiących własność Skarbu Państwa. Są to działki nr 4/1. 4/2 i 4/5
położone w obrębie 002 miasta Świdwina.
***
Na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Świdwinie oraz urzędów
poszczególnych miast i gmin w powiecie wywieszony został wykaz obejmujący
przeznaczoną do przekazania (poprzez darowiznę) na rzecz województwa
zachodniopomorskiego działkę nr 462/1 o powierzchni: 0,0696 ha, położoną w
obrębie miejscowości Rusinowo w gminie wiejskiej Świdwin.
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Ju¿ jest opieka nocna
i œwi¹teczna
Tak jak podawaliœmy w poprzednim numerze, od 1 marca opieka lekarska nocna i œwi¹teczna bêdzie
udzielana w Œwidwinie.
Po tym, jak ze œwiadczenia
tych us³ug zrezygnowa³ SP ZOZ
w Po³czynie – Zdroju, podj¹³ siê

jej udzielaæ Niepubliczny Zak³ad
Opieki Zdrowotnej „ANA-LEK”
pana Roberta Pietrasa w Œwidwinie. Udzielanie œwiadczeñ w zakresie nocnej i œwi¹tecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielêgniarskiej rozpoczê³o siê z dniem
1 marca br.
(r)

WYMIEÑ SWOJ¥ KARTÊ KREDYTOW¥
NA KARTÊ MULTIBANKU
9,90 % NA ROK + 50 z³
PRZENOSIMY ZAD£U¯ENIE
Marek.Kowalski@multibank.pl
tel. 694-416-030

Polsko-niemiecka firma w Œwidwinie
zajmuj¹ca siê handlem rolnym

szuka przedstawiciela handlowego
(praca biurowa i w terenie).
Wymagania:

ukoñczone studia rolnicze,
doœwiadczenie w sprzeda¿y zbiorników mlecznych
i artyku³ów dla zwierz¹t hodowlanych,
prawo jazdy,
znajomoœæ bran¿y IT,
znajomoœæ jêzyka angielskiego lub niemieckiego
(wskazana, ale nie konieczna).

Wynagrodzenie:

sta³a pensja + prowizja,
s³u¿bowy samochód (tak¿e do prywatnego u¿ytku),
nieokreœlony wymiar czasu pracy.

Proszê o przesy³anie podañ pod adres:
Korb Melktechnikhandel GmbH
Mariola Luczyk,
Dorfstrasse 61,
06925 Bethau,
Germany
Odnoœnie jakichkolwiek pytañ proszê dzwoniæ pod nr telefonu: 00491634868227.
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Lutowa sesja Rady Powiatu

Po œmierci wójta Bernarda Laufera

Zdzis³aw Pawelec pe³ni Trzy uchwa³y i stan
sanitarny w powiecie
funkcjê wójta
W dniu 26 lutego, w sali konferencyjnej starostwa spotkali siê
radni Rady Powiatu Œwidwiñskiego. Tym razem podjêli trzy
uchwa³y, wys³uchali informacji starosty Miros³awa Majki z pracy
Zarz¹du Powiatu oraz oceny stanu sanitarnego w powiecie
œwidwiñskim. Informacjê na ten temat przekaza³a Halina
G³owacka, powiatowy inspektor sanitarny w Œwidwinie.

(GMINA ŒWIDWIN) Po tym,
jak zmar³ nagle wójt gminy
Œwidwin Bernard Laufer,
pe³nienie funkcji wójta
gminy premier powierzy³
Zdzis³awowi Pawelcowi,
dotychczasowemu zastêpcy
wójta.
Decyzja o powierzeniu tej funkcji
zapad³a 4 marca. Zdzis³aw Pawelec
bêdzie pe³ni³ obowi¹zki wójta do
czasu przeprowadzenia bezpoœrednich wyborów na to stanowisko.
- Pan Pawelec wydaje siê byæ odpowiedni¹ osob¹ na to stanowisko
– ma niezbêdne doœwiadczenie w
pracy w gminie, wiedzê i kwalifikacje
– argumentowa³ wojewoda Marcin
Zydorowicz, rekomenduj¹c jego
osobê premierowi.
- Posiadam takie uprawnienia jak
wójt, ale nie jestem wójtem, lecz tylko
pe³niê funkcjê wójta. Nie bêdê podej-

mowa³ strategicznych decyzji. To zostawiam nastêpcy, ale muszê wype³niaæ obowi¹zki, podpisywaæ decyzje,
zabiegaæ o pieni¹dze unijne zgodnie
z wyznaczonymi terminami, by nic
z³ego nie sta³o siê w tym czasie. –
powiedzia³ nam Zdzis³aw Pawelec.
Termin wyborów uzupe³niaj¹cych, w których mieszkañcy gminy
wybior¹ nowego wójta, zostanie
ustalony przez Prezesa Rady Ministrów.
(r)

Wybory uzupe³niaj¹ce do rady miejskiej w Œwidwinie

Wies³aw Gasek
wybrany na radnego
(ŒWIDWIN) 1 marca odby³y
siê w Œwidwinie wybory
uzupe³niaj¹ce do Rady
Miasta. G³osowali
mieszkañcy okrêgu nr 5,
czyli ulic Wojska Polskiego,
Po³czyñskiej, Józefa
Pi³sudskiego i Kombatantów
Polskich.
Mieszkañcy zdecydowali, ¿e ich
przedstawicielem w radzie bêdzie
Wies³aw Gasek. Otrzyma³ on najwiêksz¹ iloœæ g³osów spoœród 6 kandydatów, którzy startowali w tych
wyborach. Tym samym powiêkszy
on grono radnych reprezentuj¹cych
proburmistrzowski komitet wyborczy „Œwidwin Razem”, z którego
startowa³, a który ma w radzie zdecydowan¹ wiêkszoœæ.
W wyborach wziê³o udzia³ 273
mieszkañców, to jest 11,94 proc.
uprawnionych do g³osowania w tym
okrêgu (na liczbê 2286 wyborców).
G³osów wa¿nych oddano 270. Z tej

liczby Wies³aw Gasek zdoby³ 110
g³osów. Pozosta³e 160 g³osów pad³o
na innych kandydatów:
Krzysztof Orliñski (Platforma dla
Œwidwina) - 61 g³osów
Joanna Zieliñska (M³odzi dla
Œwidwina) - 37 g³osów
Dariusz Tyszczuk - 28 g³osów
Józef £osowski - 18 g³osów
Sylwester Ryszard Janicki - 16
g³osów
Wies³aw Gasek ma 49 lat, s³u¿y w
stopniu majora w 1 Skrzydle Lotnictwa Taktycznego w Œwidwinie, gdzie
pe³ni te¿ funkcjê rzecznika prasowego. Zostanie radnym po z³o¿eniu
œlubowania.
(r)

MODRZEWIEC gm. R¹bino,

nowy dom o pow. 150 mkw.,
bud. gospodarczy o pow. 80
mkw., dzia³ka o pow. 2300
mkw. Cena 290 000 PLN.
kontakt: AON POSESOR
www.posesor.hg.pl
Tel/fax (094) 363-22-00
Kom. 509-319-222

Pierwsza, podjêta przez powiatowych radnych uchwa³a
dotyczy³a m.in. przeznaczenia
œrodków finansowych, przekazanych dla powiatu œwidwiñskiego przez Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych, na realizacjê zadañ w zakresie rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej w 2009
roku. £¹czna kwota, jak¹ otrzyma³ powiat œwidwiñski, wynosi
843 tysi¹ce 218 z³otych. Z sumy
tej – 333 tys. 318 z³ przeznaczonych
zosta³o m.in. na dofinansowanie
uczestnictwa osób niepe³nosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych, na likwidacjê barier architektonicznych, tak¿e na dofinansowanie do zaopatrzenia w
sprzêt rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne oraz dofinansowanie
sportu, kultury, rekreacji i turystyki.
Realizatorem tego zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Po³czynie – Zdroju.
Na rehabilitacjê zawodow¹ przeznaczono kwotê 140 tys. z³. Wydana
ona zostanie m.in. na po¿yczki dla
osób niepe³nosprawnych, które
zdecyduj¹ siê na rozpoczêcie w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej lub
rolniczej. Tak¿e na szkolenia i przekwalifikowania zawodowe niepe³nosprawnych – realizatorem tych
zadañ jest Powiatowy Urz¹d Pracy w
Œwidwinie.
Kwotê 369 tys. 900 z³ przeznaczono na dofinansowanie dzia³alnoœci
Warsztatów Terapii Zajêciowej w
Modrzewcu. Z pieniêdzy PFRON
maksymalne dofinansowanie w tym
roku wynosi 90 proc. ca³kowitych
kosztów dzia³ania warsztatów, pozosta³e 10 proc., czyli 41 tys. 100 z³,
wyp³aci Powiat.
Druga uchwa³a dotyczy³a wyra¿enia zgody na wysokoœæ rocznej

sk³adki uchwalonej przez Walne
Zebranie Lokalnej Grupy Dzia³ania
Powiatu Œwidwiñskiego. Warto
przypomnieæ, ¿e 23 paŸdziernika
2008 r. radni zdecydowali o przyst¹pieniu Powiatu Œwidwiñskiego do
Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Dzia³ania. Na sesji w dniu 26 lutego
zgodzili siê na wysokoœæ rocznej
sk³adki, uchwalonej przez Walne
Zebranie LGD. I tak za 2008 r. s¹ to 2
grosze od mieszkañca powiatu wed³ug stanu ewidencyjnego ludnoœci
na dzieñ 31 grudnia 2007 r. oraz 2
grosze za 2009 r. (wed³ug tej samej
zasady).
Trzecia uchwa³a dotyczy³a okreœlenia zasad wstêpowania i wystêpowania ze spó³ek, zasad wnoszenia
wk³adów oraz nabywania i zbywania
udzia³ów i akcji w spó³kach z udzia³em Powiatu Œwidwiñskiego. Treœæ
tej uchwa³y jest obszerna, dlatego
szczegó³owo omówi³ j¹ podczas sesji wicestarosta Roman Kozubek.
Pe³na treœæ uchwa³ podjêtych
przez Radê Powiatu znajduje siê w
Biuletynie Informacji Publicznej
(BIP), do którego dotrzeæ mo¿na
poprzez stronê internetow¹ starostwa: www.powiatswidwinski.pl.
ZnaleŸæ tam mo¿na równie¿ protokó³
z obrad sesyjnych.
Danuta Iskrzycka, rzecznik
prasowy starostwa.
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Zarz¹d Powiatu chce sprzedaæ swoje udzia³y i wycofaæ siê ze spó³ki

K³opoty MPGO w Wardyniu Górnym
(POWIAT) Ju¿ od d³u¿szego
czasu Miêdzygminne
Przedsiêbiorstwo Gospodarki
Odpadami w Wardyniu
Górnym prze¿ywa k³opoty
finansowe. Temat pojawia siê
co jakiœ czas na
posiedzeniach Zarz¹du
Powiatu i sesjach rad gmin.
Jednak nikt nie kwapi siê, by
go definitywnie rozwi¹zaæ.
Ostatnio zaj¹³ siê tematem
Zarz¹d Powiatu, który zaj¹³
stanowisko, by sprzedaæ
udzia³y i wycofaæ siê ze
spó³ki. A mia³o byæ tak
piêknie...
Przypomnijmy, ¿e projekt
utworzenia MPGO powsta³ w 1999
roku i od samego pocz¹tku realizowany by³ dziêki finansowej pomocy Duñskiej Agencji Ochrony
Œrodowiska (DEPA), Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w
Szczecinie oraz w ramach œrodków
pozyskanych ze Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego. Rz¹d Królestwa
Danii przeznaczy³ na realizacjê
tego przedsiêwziêcia prawie 11
mln koron duñskich, a na uroczystoœci wmurowania kamienia wêgielnego pod jego budowê
uczestniczy³ przedstawiciel Ministerstwa Œrodowiska i Energii Danii. Ilu¿ to wtedy by³o goœci, m.in.:
ówczesny starosta Zdzis³aw
Chojnacki, burmistrz Po³czyna
Barbara Nowak, wiceprzewodnicz¹cy Wojewódzkiego FOŒiGW
Józef Faliñski, wicemarsza³k
Krzysztof Modliñski, przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej MPGO w
Œwidwinie Les³aw Ry¿lak.
Prezesem spó³ki zosta³ Arkadiusz Kurosz, który w ubieg³ym
roku z³o¿y³ rezygnacjê. Po nim prezesem Zarz¹du zosta³a Jolanta Jab³oñska-Wojciul. K³opoty pog³êbi³y siê wraz z wycofaniem siê ze spó³ki miasta Œwidwin i gminy Brze¿no.
Teraz chce siê wycofaæ Powiat Œwidwiñski. Co wiêc czeka MPGO? A
przecie¿ sam pomys³ funkcjonowania takiego przedsiêbiorstwa wydaje siê wa¿ny dla ca³ego powiatu. O
tym jednak musz¹ rozmawiaæ w³adze wszystkich gmin i powiatu razem.
Poni¿ej przedstawiamy stanowisko, jakie zaj¹³ niedawno Zarz¹d
Powiatu. (r)

Wardyñ Górny (gm. Po³czyn - Zdrój), 22.06.2006 r., uroczystoœæ wmurowania kamienia wêgielnego
pod budowê MPGO.
***
Zarz¹d przeanalizowa³ sprawê
podwy¿szenia kapita³u zak³adowego i funkcjonowania Miêdzygminnego Przedsiêbiorstwa Gospodarki
Odpadami w Wardyniu Górnym i
wypracowa³ stanowisko.
Spó³ka zosta³a utworzona w
2004 r. przez:
Powiat Œwidwiñski 48 udzia³ów
(38,7%),
Gminê Po³czyn - Zdrój 28 udzia³ów (22,6%),
Gminê Czaplinek 24 udzia³y
(19,4%),
Gminê Œwidwin 10 udzia³ów
(8,1%),
Gminê R¹bino 7 udzia³ów
(5,6%),
Gminê S³awoborze 7 udzia³ów
(5,6%).
Aktualnie kapita³ zak³adowy
Spó³ki wynosi 62 tys. z³ (ogó³em 124
udzia³y, wartoœæ nominalna jednego udzia³u 500 z³).
Gmina Po³czyn - Zdrój wnios³a
wk³ad rzeczowy w postaci nieruchomoœci niezabudowanej o wartoœci 14 tys. z³ (grunt, na którym zosta³
wybudowany Zak³ad Gospodarki
Odpadami). Pozostali wspólnicy
swoje udzia³y pokryli gotówk¹.
Celem utworzenia Spó³ki by³o
wprowadzenie miêdzygminnej,
ochraniaj¹cej œrodowisko gospodarkami odpadami komunalnymi, a
w tym wdro¿enie selektywnej zbiórki odpadów wtórnych (sortowanie
i sprzeda¿ surowców do recyklingu) oraz zagospodarowanie osadów œciekowych poprzez produkcjê i sprzeda¿ kompostu, a tak¿e
sk³adowanie reszty œmieciowej.
Jednym z za³o¿eñ projektu by³
maksymalny odzysk surowców wtórnych i sk³adowanie w kwaterze jak
najmniejszej iloœci odpadów zmieszanych (tzw. reszty œmieciowej).

Spó³ka wybudowa³a nowoczesny Zak³ad Gospodarki Odpadami
w Wardyniu Górnym, z³o¿ony z
kompostowni, sortowni, kwatery
na resztê œmieciow¹ oraz obiektów
towarzysz¹cych.
Wartoœæ projektu - koszt budowy Zak³adu to 24,5 mln z³. Wg pierwotnych za³o¿eñ w projekcie mia³y
uczestniczyæ wszystkie gminy powiatu œwidwiñskiego. Na etapie
tworzenia Spó³ki z uczestnictwa w
projekcie wycofa³o siê miasto Œwidwin i gmina Brze¿no.
Obecnie Spó³ka wymaga dokapitalizowania.
Zarz¹d Powiatu wypracowa³
nastêpuj¹ce stanowisko:
1. Spó³ka wype³nia zadania prawem przypisane samorz¹dom
gminnym i dzia³a na rzecz mieszkañców gmin bêd¹cych wspólnikami tj.
gm. Po³czyn - Zdrój, Czaplinek,
Œwidwin, R¹bino i S³awoborze.
2. Nierentowna jest podstawowa dzia³alnoœæ Spó³ki tj. gospodarka odpadami
komunalnymi i zagospodarowanie osadów œciekowych. W
zwi¹zku z tym gminni wspólnicy
powinni dofinansowaæ bie¿¹c¹
dzia³alnoœæ Spó³ki i pokryæ straty.
3. Samorz¹d powiatu œwidwiñskiego zainicjowa³ utworzenie
Spó³ki i wybudowanie nowoczesnego Zak³adu Gospodarki Odpadami. Organizacyjnie i finansowo
wspar³ przedsiêwziêcie tj. wp³aci³
24 tys. z³, obejmuj¹c w Spó³ce 48
udzia³ów 38,7% ogó³u udzia³ów
oraz wp³aci³ 84 tys. z³ na kapita³
zapasowy, ponadto udzieli³ porêczeñ na kwotê 5 mln 175 tys. z³ (tj.
30,3 % ogó³u porêczeñ).
4. Zarzut, ¿e Zarz¹d Powiatu
dzia³a na szkodê Spó³ki, Zarz¹d
uznaje za nietrafiony i niezgodny z
rzeczywistym dzia³aniem Powiatu

na rzecz polepszenia powiatowej
gospodarki odpadami i zaanga¿owaniem w sprawy Spó³ki.
5. Wybudowanie Zak³adu umo¿liwi³o gm. Po³czyn - Zdrój zamkniêcie wysypiska w Ko³aczu i sk³adowanie odpadów w Wardyniu. Gmina
Po³czyn - Zdrój jest g³ównym dostawc¹ odpadów do Wardynia i
czerpie po¿ytki z funkcjonowania
Zak³adu tj. kasuje op³atê za
wykorzystanie œrodowiska oko³o 250 tys. z³ rocznie i podatek od
nieruchomoœci oko³o 120 tys. z³.
6. Wyniki finansowe Spó³ki
mog¹ ulec poprawie przed wszystkim poprzez zwiêkszenie iloœci odpadów kierowanych do Zak³adu.
Powiat jako jednostka samorz¹dowo - administracyjna nie ma mieszkañców, bowiem s¹ oni mieszkañcami gmin. Dlatego, za najlepsze Zarz¹d uzna³ powrót do realizacji pierwotnych za³o¿eñ projektu tj. wejœcia
do Spó³ki miasta Œwidwin (15 tys.
798 mieszkañców) i gminy Brze¿no
(2 tys. 921 mieszkañców). Odpady z
tych gmin powinny byæ kierowane
do Wardynia.
7. Dalsze finansowe anga¿owanie Powiatu w funkcjonowanie
Spó³ki nie jest mo¿liwe, bowiem jest
sprzeczne z ustaw¹ o finansach publicznych.
8. Uczestnictwo Powiatu w Spó³ce ma charakter epizodyczny. Udzia³y przez Powiat zosta³y objête powierniczo tj. z uwzglêdnieniem planu ich sprzeda¿y. Powiat spe³ni³ rolê
inicjatora i organizatora przedsiêwziêcia. Obecnie powinien zbyæ
swoje udzia³y w powi¹zaniu z przekazaniem zobowi¹zañ z tytu³u udzielonych porêczeñ i wyjœæ ze Spó³ki.
W tym celu Zarz¹d Powiatu przygotuje ofertê sprzeda¿y udzia³ów i
zgodnie z § 15 Umowy Spó³ki, w
pierwszej kolejnoœci przed³o¿y j¹
Wspólnikom.

Z ¯YCIA POWIATU
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NSA odrzuci³ kasacjê wojewody

Koniec rocznych potyczek o po³¹czenie szkó³
w Po³czynie-Zdroju
(POWIAT) Ponad rok trwa³y
przepychanki prawne w sprawie
po³¹czenia dwóch szkó³ œrednich w
Po³czynie – Zdroju. 3 marca Naczelny S¹dAdministracyjny oddali³
skargê kasacyjn¹ wojewody, która
blokowa³a utworzenie jednej szko³y œredniej w tym mieœcie.
Na rozstrzygniêcie NSA starostwo w Œwidwinie i szko³y w Po³czynie czekali ponad 5 miesiêcy. Od czasu, gdy pod koniec wrzeœnia 2008
roku wojewoda z³o¿y³ skargê kasacyjn¹ od decyzji Wojewódzkiego
S¹du Administracyjnego w Szczecinie, który orzek³, ¿e uchwa³a Rady
Powiatu o po³¹czeniu szkó³ jest wa¿na. NSA rozstrzygn¹³ sprawê 3 mar-

ca br. Przed s¹dem w Warszawie
wystêpowa³ naczelnik Wydzia³u
Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej
œwidwiñskiego starostwa Bogdan
Kaczmarczyk.
- S¹d oddali³ skargê kasacyjn¹
wojewody, zarzucaj¹c kuratorowi
pope³nienie b³êdów proceduralnych oraz niedotrzymanie terminów
ustawowych. Nam nie wytkniêto
¿adnych uchybieñ. Jednak wiêcej o
tym bêdê móg³ powiedzieæ, gdy dostaniemy z NSA uzasadnienie. –
powiedzia³ nam naczelnik.
Przypomnijmy, ¿e kurator faksem
w dniu sesji powiadomi³ radê, ¿e nie
wyra¿a zgody na po³¹czenie szkó³.
Mimo to rada podjê³a uchwa³ê.
Wojewoda j¹ uniewa¿ni³. Uniewa¿-

nienie zaskar¿y³o starostwo do
WSA. Ten orzek³, ¿e uchwa³a jest
wa¿na. Wtedy wojewoda wyst¹pi³ z
kasacj¹ do NSA w Warszawie. Te
decyzje zablokowa³y wszelkie procedury zwi¹zane z rozwi¹zaniem
Zespo³u Szkó³ im. S. Staszica oraz
Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych
w Po³czynie i utworzeniem na ich
bazie jednego zespo³u szkó³. To z
kolei narobi³o sporego zamieszania
w starostwie i szko³ach. Starostwo
musia³o od wrzeœnia ubr. powierzyæ
pe³nienie obowi¹zków dyrektora w
Zespole Szkó³, bo koñczy³a siê kadencja dyr. Stefana Mycy. Na pocz¹tku nikt nie chcia³ przyj¹æ tych
obowi¹zków, ale ostatecznie zgodzi³
siê dotychczasowy dyrektor. Jednak

pó³ roku mija³o z koñcem lutego br.,
a rozstrzygniêcia NSA nie by³o. Szkole grozi³o, ¿e z dniem 1 marca nie bêdzie mia³a dyrektora. Starostwo og³osi³o wiêc w styczniu konkurs na dyrektora i zosta³ nim ponownie na 5 lat
Stefan Myca. Jednak przestanie nim
byæ, gdy starostwo zacznie, po wyroku NSA, wdra¿aæ uchwa³ê i rozwi¹¿e
szko³ê. Zarówno zarz¹dzany przez
niego Zespó³ Szkó³, jak i zarz¹dzany
przez Bogus³awa Ogorza³ka Zespó³
Szkó³ Ponadgimnazjalnych.
Po ich rozwi¹zaniu i powo³aniu
nowego zespo³u szkó³, starostwo
og³osi konkurs na dyrektora, którego
zadaniem bêdzie zorganizowanie
szko³y pod now¹ nazw¹ i przygotowanie jej do nowego roku szkolnego. (r)

Lutowa sesja Rady Miejskiej w Po³czynie-Zdroju

Prywatyzacja energetyki i s³u¿ba zdrowia
(PO£CZYN-ZDRÓJ) 25 lutego
odby³a siê sesja Rady
Miejskiej w Po³czynieZdroju. Tematem g³ównym
by³a s³u¿ba zdrowia w
mieœcie i gminie oraz stan
zabezpieczenia
mieszkañców w opiekê
nocn¹ i œwi¹teczn¹.
W sesji uczestniczy³o 14 radnych. Nieobecna by³a radna Helena
K³usewicz. Wiele kontrowersji
wzbudzi³a uchwa³a, dotycz¹ca upowa¿nienia burmistrz Barbary Nowak, do dzia³añ zmierzaj¹cych do
sprzedania spó³ki gminnej – Energetyki Cieplnej. Uchwa³a zosta³a
przedstawiona w formie listu intencyjnego, a wiêc wyboru drogi prywatyzacyjnej firmy, bez przedstawienia harmonogramu prywatyzacji, który ma byæ w przysz³oœci opracowany. Po dyskusji uchwa³ê radni
przyjêli wiêkszoœci¹ g³osów. Tym
samym upowa¿nili burmistrz Nowak
do prac nad prywatyzacj¹ tej gminnej spó³ki.
Nastêpn¹ wa¿na uchwa³a dotyczy³a „przeprowadzenia konsultacji
z mieszkañcami miasta Po³czynaZdroju w przedmiocie zmian nazw
ulic w Po³czynie-Zdroju”. Za przeprowadzeniem konsultacji g³osowa³o13 radnych. Radny Mariusz
Rutkowski wstrzyma³ siê od g³osu.
Na drug¹ czêœæ sesji przybyli

zaproszeni goœcie. Wœród nich lekarze rodzinni z gminy: Teresa Kwaœniewska, Pawe³ Rydz i Adam Bujnicki. ZOZ i szpital reprezentowa³
dyrektor Tomasz ¯ukowski. Temat
tej czêœci obejmowa³ ca³oœæ opieki
zdrowotnej w mieœcie i gminie. Jako
pierwsza zabra³a g³os burmistrz Barbara Nowak. Scharakteryzowa³a ca³oœæ tego zagadnienia oraz przedstawi³a plan zabezpieczenia mieszkañców. Dyrektor ZOZ Tomasz ¯ukowski w swoim wyst¹pieniu przedstawi³ sytuacjê po³czyñskiego szpitala
i omówi³ warunki, w jakich funkcjonuje po³czyñskie pogotowie. Zapowiedzia³, ¿e od 1 marca opiekê nocn¹
i œwi¹teczn¹ przejmuje POZ „Analek” Roberta Pietrasa ze Œwidwina.
Powiedzia³ te¿, ¿e nie ma co liczyæ na
utworzenie punktu filialnego w Po³czynie-Zdroju, gdy¿ doktor Pietras
musia³by do tego interesu dok³adaæ.
W dalszej czêœci dyskusji dyrektor odpowiada³ na pytania radnych
i zaproszonych goœci. Powiedzia³, ¿e
ka¿dy dostanie od swego lekarza
numer przychodni w Œwidwinie i
wiêkszoœæ porad udzielanych bêdzie... przez telefon. W uzasadnionych tylko przypadkach lekarz bêdzie przyje¿d¿a³ do pacjenta, czêœciej to jednak pacjent bêdzie podró¿owa³ do Œwidwina, gdy zachoruje.
Zaapelowa³ do lekarzy rodzinnych,
aby tak¹ umowê podpisali równie¿ w
Po³czynie. W tym momencie g³os
zabra³ Pawe³ Rydz. W jego wypowiedzi pojawi³a siê nuta goryczy. Dok-

tor Rydz powiedzia³: - Przez trzy lata
mieliœmy opiekê nocn¹ i œwi¹teczn¹,
to nam j¹ szpital zabra³, bo trzeba
by³o ratowaæ pogotowie. Teraz nie
jesteœmy w stanie jej wzi¹æ. Boimy
siê pacjentowi zrobiæ krzywdê, pope³niæ b³¹d, a gdy pracuje siê tyle
godzin, jest to bardzo prawdopodobne. Wiceprzewodnicz¹cy rady Marek
Modzelewski podzieli³ jego ocenê.
- Codziennie przyjmuj¹ od godziny 8 do 18, udaj¹ siê na liczne wizyty
domowe do swoich pacjentów. Bardzo czêsto odwiedzaj¹ pacjentów
nawet w godzinach nocnych. Nigdy
nie odmawiaj¹ pomocy w najtrudniejszym momencie, gdy trzeba. potwierdzi³ radny.
Potem g³os zabra³a doktor Teresa Kwaœniewska. Powiedzia³a, ¿e

praca lekarzy rodzinnych jest bardzo ciê¿ka i odpowiedzialna. Odpowiedzia³a równie¿ radnej Krystynie
Nowakowskiej, na jej pytanie o brodawczaka szyjki macicy. Stwierdzi³a,
¿e szczepionka jest bardzo droga i
tylko jedna osoba pyta³a j¹ o ni¹.
G³os zabra³a równie¿ pani Rzepecka,
reprezentuj¹ca pielêgniarki œrodowiskowe. Scharakteryzowa³a warunki w jakich pracuj¹. Zwróci³a siê
do dyrektora szpitala, aby doceni³
równie¿ ich pracê.
W wolnych wnioskach radny
Modzelewski, zapyta³ burmistrz
Nowak o remont drogi przelotowej
przez miasto. Burmistrz odpowiedzia³a, ¿e bêdzie mo¿e w tym roku, a
mo¿e w nastêpnym. To bêdzie zale¿a³o od decyzji podjêtych w Urzêdzie
Marsza³kowskim.
(r)

REPERTUAR KINA „ZAMEK”
na marzec br.
13-14.03 (pi¹tek, sobota) godz. 19.00 „ZMIERZCH” horror/romans 122 min
cena biletu: ulgowy 10 z³, normalny 12 z³
14.03 (sobota) godz. 12.00 „PIORUN” bajka 96 min cena biletu: 10 z³
20-21.03 (pi¹tek, sobota) godz. 19.00 „AUSTRALIA” dramat 165 min
cena biletu: ulgowy 10 z³, normalny 12 z³
27-28.03 (pi¹tek, sobota) godz. 19.00 „DZIEÑ, WKTÓRYM ZATRZYMA£A
SIÊ ZIEMIA” dramat Sci-Fi 103 min cena biletu: ulgowy 10 z³, normalny 12 z³
ZapowiedŸ na miesi¹c kwiecieñ
04.04(sobota) godz. 12.00 „Opowieœci na dobranoc” cena biletu: 10 z³.
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Polski Zwi¹zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Finaliœci w konkursach Podsumowanie roku
i zabawa karnawa³owa

(ŒWIDWIN) Uczniowie Publicznej Szko³y Podstawowej nr 1 w
Œwidwinie - Jakub Halak i Beniamin Zglenicki - uzyskali tytu³ finalisty w Konkursie Jêzyka Polskiego z Elementami Historii.
14 lutego 2009 roku uczniowie
reprezentowali szko³ê w wojewódzkim konkursie, jaki odby³ siê w Ko-

szalinie. Ponadto Rados³aw Sobolak
uczestniczy³ w wojewódzkim konkursie z Matematyki z Elementami
Przyrody. Podziêkowania nale¿¹ siê
nauczycielom przygotowuj¹cym
uczniów do konkursów na poszczególnych szczeblach: p.p. Annie
Stroñskiej, Renacie Jurcabie, Monice Babiak, Ewie Skok, Monice Gryczka i Ewie Marciniak.
R.J.

„Góra grosza” w SP 1
(ŒWIDWIN) Kolejny raz
uczniowie Szko³y Podstawowej nr 1
w Œwidwinie wziêli udzia³ w akcji
„Góra Grosza”, nad któr¹ patronat,
jak co roku, objê³o Ministerstwo
Edukacji Narodowej.
Uzbierane pieni¹dze zostan¹
przeznaczone na pomoc dzieciom
wychowuj¹cym siê poza w³asn¹ ro-

dzin¹, w tym m.in. na tworzenie nowych domów dla dzieci, rodzinnych
domów dziecka i pogotowi rodzinnych.
Tym razem zebrano bardzo du¿¹
iloœæ monet, które zosta³y zapakowane w dwie paczki. £¹czna kwota to
282 z³ 22 gr. Najbardziej aktywni to
uczniowie klas Ia, IIc, IIIa i Ic. (szk)

21 stycznia br. odby³o siê posiedzenie plenarne Zarz¹du Rejonowego PZERiI w Œwidwinie.
Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczycili
nas pan burmistrz Jan Owsiak, pan
starosta Miros³aw Majka, pani Jadwiga Kokowska - przewodnicz¹ca
Zarz¹du Okrêgowego w Koszalinie i
wiceprzewodnicz¹ca pani Teresa
Witkowska.
Zebrani wys³uchali sprawozdania z dzia³alnoœci zarz¹du, sprawozdania finansowego i komisji rewizyjnej za 2008 r. Wytyczone zosta³y
zadania do realizacji w 2009 roku.
Przewodnicz¹ca Zarz¹du Okrêgowego wysoko oceni³a pracê Zarz¹du Rejonowego zarówno jeœli
chodzi o gospodarkê finansami,
pozyskiwanie nowych cz³onków,
zdobywanie dodatkowych œrodków
jak i zagospodarowywanie wolnego
czasu cz³onkom zwi¹zku.
Po po³udniu 105 osób spotka³o
siê w restauracji „S³owiañska” na

zabawie koñcz¹cej karnawa³. W zabawie uczestniczy³y panie Janina
Kokowska i Teresa Witkowska.
Nowo przyjêci cz³onkowie z³o¿yli
przyrzeczenie i otrzymali dyplomy
potwierdzaj¹ce przynale¿noœæ do
zwi¹zku. Przeprowadzono konkursy
z nagrodami. Z okazji minionych
Walentynek rozprowadzone zosta³y
serduszka wykonane przez panie
Teresê Rzeszowsk¹ i Krystynê Kojder. Pan Wies³aw Chor¹¿ewicz obdarowa³ ¿onê 29 serduszkami, tym
samym zdoby³ g³ówn¹ nagrodê
ufundowan¹ przez pani¹ Krystynê
Dudkê, szefa Oœrodka Leczniczo
Wypoczynkowego „Kormoran” w
Ko³obrzegu – pobyt dla dwóch osób
w oœrodku w dniach 13 - 15 marca.
Przewodnicz¹ca Zarz¹du Rejonowego pani Stefania Krauz podziêkowa³a w imieniu wszystkich uczestników zabawy w³aœcicielce restauracji
„S³owiañska” pani Barbarze Pawluk,
za mo¿liwoœæ korzystania z lokalu i
organizowanie zabaw.
(SK)
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DEBATA O ZMIANIE NAZW ULIC W PO£CZYNIE

W odpowiedzi na twój list...

W tekœcie Wies³awa Bie¿anowskiego z dnia 23.02.
2009 r. jest napisana nieprawda, któr¹ cytujê: ,,ale Pan
Marian nale¿a³ do satelickiej
partii PZPR, czyli do SD”.
Oœwiadczam, ¿e nigdy nie
nale¿a³em do Stronnictwa Demokratycznego. Myœla³em,
¿e ju¿ niewiele mo¿e mnie zdziwiæ,
a tu po „domku jednorodzinnym”
kolejna sprawa... ¯eby unikn¹æ kolejnych sprostowañ informujê, ¿e
od pocz¹tków 1981 roku nale¿ê do
Polskiego Zwi¹zku Katolicko Spo³ecznego, który powsta³ na
prze³omie lat 80/81, i pe³ni³em funkcje w jego w³adzach wojewódzkich
i krajowych. Nie by³o to stowarzyszenie prowadz¹ce tajn¹ walkê z
PRL, ale w jego ramach dzia³a³ w zakresie katolickim, spo³ecznym i pu-

List do redakcji
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blicznym. Tak jak Kluby Inteligencji
Katolickiej itp. Od tego okresu dysponujemy lokalem zwi¹zkowym,
który od trzydziestu lat s³u¿y spo³ecznoœci Po³czyna - Zdroju. To w
tym lokalu dzia³a³ m.in. sztab wyborczy Solidarnoœci przed wyborami 89
roku. I tak jest do dzisiaj.
Pisze Pan W. Bie¿anowski z zachwytem o kolporta¿u tzw. bibu³y.
Niestety, w Po³czynie nie przynios³o
to ¿adnych efektów. Komitet Obywatelski Ziemi Po³czyñskiej wygra³
wybory samorz¹dowe w 90 r., ale
odrzuci³ wspó³pracê ze mn¹, reprezentuj¹cym PZKS, a wszed³ w koalicjê z PSL. Panu to wtedy, jako radnemu, nie przeszkadza³o. A jak¹ wykreowa³ Komitet w³adzê, to pamiêtamy.
Ostatecznie to dzia³anie cz³owieka
siê liczy, a nie etykiety!
W innym miejscu pisze Pan, „i¿

mamy miêdzy innymi wolnoœæ s³owa”. Oto trzy przyk³ady obecnej
wolnoœci s³owa:
- przed kilku laty na Uniwersytecie Opolskim, pracuj¹cy tam dr D.
Ratajczak opublikowa³ we w³asnym
zakresie 300 egz. ksi¹¿eczki przedstawiaj¹cej tzw. rewizjonistów. Natychmiast „salon” ruszy³ z atakiem. Efekt:
zwolnienie z uczelni, proces s¹dowy.
Nawet szko³y podstawowe obawia³y siê przyjêcia go do pracy. W wyniku tych utrapieñ rozpad³a mu siê
rodzina, a nieostro¿ny doktor zatrudnienie znalaz³ przy pilnowaniu
baraków magazynowych...
- dyrektor Instytutu Stosunków
Miêdzynarodowych Uniwersytetu
Wroc³awskiego, prof. Tadeusz Marczak, zamierza³ zorganizowaæ sesjê
naukow¹ z udzia³em dzieciêciu naukowców, w tym prof. Jerzego Ro-

berta Nowaka. Natychmiastowy
atak „salonu”. Sesja naukowa odwo³ana, a prof. T. Marczak odwo³any ze stanowiska dyrektora...
- w Centrum Kultury w G³ucho³azach mia³a siê odbyæ konferencja z udzia³em Andrzeja Gwiazdy, Anny Walentynowicz, Antoniego Macierewicza i S³awomira
Cenckiewicza. W³adze gminy odmówi³y zgody na wynajêcie sali...
Oto wolnoœæ s³owa III Rzeczpospolitej, wywalczona po przewodem Mazowieckiego, Geremka,
Kuronia, Michnika, no i oczywiœcie
z solidarnoœciowym wsparciem.
,,W tocz¹cej siê bitwie o Polskê mo¿emy przechyliæ szalê i
sprawiæ, by by³o w niej wiêcej
Polski tylko o tyle, o ile bêdzie w
niej wiêcej prawdy” (Jerzy Narbutt)
Marian Janowski

Krótka relacja z tego, gdzie jestem…

Nie znam osób, które pisz¹c artyku³y, u¿ywaj¹ pseudonimów, ale cieszê siê tym,
¿e s¹ osoby, które w ogóle s¹
zainteresowane spraw¹ zmiany nazw ulic w Po³czynieZdroju. Rozumiem ich obawy
przed ujawnieniem nazwisk,
choæ sam zawsze podpisujê
siê swoim. Wyra¿am szacunek dla
postawy tych, którzy w latach
osiemdziesi¹tych nara¿ali siê po
to, by ponieœæ konsekwencje walki
z totalitarnym systemem i musieli
m.in. doje¿d¿aæ do pracy po 100 km.
Chcia³bym siê odnieœæ do sposobu myœlenia o przesz³oœci i teraŸniejszoœci autora polemiki z
osobami nie ujawniaj¹cymi swoich nazwisk. Wiem, ¿e autor polemiki prowadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹ i zdaje sobie sprawê z tego,
¿e w takich ma³ych œrodowiskach,
jak po³czyñskie, mimo demokracji,
ka¿dy mo¿e mieæ swojego Putina,
który niepos³usznym mo¿e zakrêciæ kurek z gazem lub w inny sposób utrudniæ ¿ycie. Takich spraw
jak Optimusa na prowincji jest na
pewno wiêcej.
Zajmuj¹c siê spraw¹ ulic, nie
czeka³em na pismo Pana Prezesa
IPN, lecz zajmowa³em siê tym na
ró¿ne dostêpne mi sposoby wczeœniej, choæ z miernym skutkiem.
Jeœli idzie o szacunek dla systemu
demokratycznego, to i Pan Prezes
IPN ma w nim swoje miejsce i rolê,
które, tak jak w przypadku Po³czyna, znalaz³y swoje odzwierciedlenie w pobudzeniu do dzia³ania w
kierunku zmiany nazw ulic.
Ide¹ mojej i kilku innych osób
akcji, zmierzaj¹cej do zmiany pa-

tronów ulic, a polegaj¹cej na comiesiêcznych spacerach tymi ulicami,
podzieli³em siê w artykule „Stanis³aw Bareja nie doczeka³” w „Wieœciach Œwidwiñskich”. Przypominam, ¿e w ka¿dy pierwszy czwartek
miesi¹ca w godzinach od 21.00 do
21.37 odbywaj¹ siê, pocz¹wszy od
budynku szkolnego przy ulicy
Œwierczewskiego 2, spacery owymi
haniebnymi ulicami, jak s³usznie je
nazwa³ autor polemiki. Przyczyniam
siê tym, jak s¹dzê, do podjêcia przez
radnych miejskich decyzji o zmianie
ich nazw. Nadal zapraszam tych, którzy s¹ w stanie poœwiêciæ 37 minut na
„rozmowê pokoleñ w drodze”. Niezmiernie siê cieszê, ¿e spotykam siê
tam m.in. ze swoj¹ wychowawczyni¹
pani¹ Miros³aw¹ Chojnowsk¹, d³ugoletni¹ nauczycielk¹ jêzyka polskiego w LO, która tak kiedyœ, jak i
dziœ, posiada tê sam¹ odwagê, której
- niestety - wielu brakuje.
Dzisiaj to, czego najbardziej obawiaj¹ siê ludzie, to oœmieszenie, bêd¹ce udzia³em tych, którzy maj¹ wytyczony kierunek ¿ycia oparty na
wartoœciach takich jak Prawda. I
Prawda nie pozwala na zrównywanie tych, którzy inspirowali powstanie GL, z tymi, którzy powo³ali do
¿ycia AK. Nazywanie ich „m¹dralami
z Londynu” jest u¿ywaniem jêzyka
nienawiœci, który zarzuca autor nie
podpisanym twórcom poprzednich
artyku³ów, poœwiêconych sprawie
nazw ulic w Po³czynie.
Kwiaty równie dobrze mo¿na
sk³adaæ na ka¿dym grobie, ale oddawaæ czeœæ ideologiom inspiruj¹cym
poleg³ych, to zupe³nie inna sprawa.
Bêd¹c chrzeœcijaninem, codziennie
od rozpoczêcia akcji modlê siê za

duszê Karola Œwierczewskiego, teraz z pewnoœci¹
ju¿ wie, ¿e s³u¿ba komunizmowi by³a spraw¹ z piek³a
rodem. Nie u¿ywam w nazwie stopnia generalskiego, bo nie zosta³ mu nadany
przez w³adze polskie, ale
Stalina, którego zrównujê,
zgodnie z prawd¹, z Hitlerem.
Nie wiem, ilu lewaków
intelektualistów (Stalin okreœla³ ich
jako po¿ytecznych idiotów) tak
chêtnie gloryfikowa³oby te same
zbrodnicze dzia³ania Hitlera, tak jak
gloryfikuj¹ do dziœ komunizm i
wszelk¹ lewicowoœæ. Zachêcam do
ujawnienia siê równie¿ grupy Komitetu Obroñców Tradycji Lewicowych w Po³czynie, o której czyta³em
w G³osie Koszaliñskim. Mo¿e brak
zaplecza ZOMO, MO, SB i bratniego, zawsze spiesz¹cego z pomoc¹,
NKWD/KGB sprawia, ¿e brakuje im
odwagi. Wtedy, gdy by³o takie zaplecze, mieli odwagê, nie bacz¹c na
to, co ludzie powiedz¹. Zapewniam
ich, ¿e nie maj¹ czego broniæ w Po³czynie, bo komunizm nigdy nie by³
¿adn¹ lewic¹, tylko totalitarn¹ dyktatur¹. Przywódca polskiej lewicy,
czyli PPS, Kazimierz Pu¿ak, zosta³
os¹dzony w Moskwie w s³ynnym
procesie szesnastu przywódców
Polski Podziemnej. Po odbyciu kary
powróci³ w 1946 do Warszawy, gdzie
w 1948 zosta³ ponownie aresztowany i skazany na 10 lat wiêzienia.
Zmar³ w Wiêzieniu Rakowieckim w
trakcie odbywania kary.
Wiêc mo¿e obroñcy tradycji lewicowych zdobêd¹ siê na to, by
jemu w³aœnie poœwiêciæ jedn¹ z ulic,

a zlikwidowaæ dotychczasowe
nazwy, których broni¹ tak skutecznie, jak udawa³o siê ubekom
broniæ wysokich emerytur przez
20 lat III RP.
Dla wytrwania przy „lewicowych” wartoœciach mam do wypo¿yczenia lub nawet oddania estetycznie wykonan¹ z w³asnych
œrodków tablicê dydaktyczn¹,
która s³u¿y do ukazania uczniom
na lekcjach historii, ¿e nie zawsze
wiêkszoœæ ma racjê. A by³o tak w
przypadku wprowadzenia w 1976
roku zmian w konstytucji PRL o
przewodniej sile i wiecznym sojuszu ze ZSRR. G³osów sprzeciwu
Koœcio³a i nielicznych intelektualistów (tych niepo¿ytecznych) w
mediach nie zamieszczono. Tablica o wymiarach 170/100 cm, oprawiona w estetyczny stela¿, mo¿e
byæ wstawiona na posesji jednego z pragn¹cych ujawniæ swoj¹ lewicowoœæ po³czyñskiego cz³onka
Komitetu Obroñców Tradycji Lewicowych. Bêdzie pasowa³a i cieszy³a/œmieszy³a przechodniów,
tak samo jak nazwy wspomnianych 4 haniebnych ulic Za³¹czam
zdjêcie.
Bogus³aw Ogorza³ek
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W obronie ...

Do napisania tego listu
sk³oni³ mnie list do redakcji
wydrukowany w „Wieœciach Œwidwiñskich” z
dnia 23.02.2009 pt. „W
odpowiedzi na twój list...”
napisany przez Pana Wies³awa
Bie¿anowskiego,
nota bene mojego bardzo dobrego znajomego z czasów
wspólnej dzia³alnoœci w strukturach Solidarnoœci.
Tym razem stajemy jednak
po ró¿nych stronach barykady. Panie Wies³awie, myli Pan
podstawowe pojêcia. AK i GL
by³y przedstawicielami ró¿nych systemów. System i
jednostka to te¿ ca³kiem co
innego - to odnoœnie tego
¿o³nierza, któremu z³o¿y³by
Pan kwiaty. Panie Wies³awie,
nawet w najbardziej zbrodniczych systemach trafiali siê
ludzie sumienia. Potêpiamy
system i ró¿ne utrwalacze
tego systemu: nazwy ulic,
pomniki itp. rzeczy, czczenie
symboli zbrodniczego systemu. Stawianie AK i GL na tym
samym poziomie jest niedopuszczalne. S³owa Œwiêtej
Ksiêgi mówi¹: „po owocach
ich poznacie”. Po wojnie GL
by³o organizacj¹ ucisku, podobnie jak UB i milicja. ¯o³nierze AK wyl¹dowali w wiê-
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zieniach, a co tam siê dzia³o, wiemy. Powiem tylko, ¿e wrogom
bym takiego losu nie ¿yczy³.
Podobnie nietrafnie porównuje Pan rz¹d moskiewski i londyñski. Rz¹d moskiewski zosta³ powo³any przez Stalina, londyñski
na uchodŸstwie by³ kontynuacj¹
rz¹du RP wybranego demokratycznie. I te slogany przypominaj¹
mi lata 50-te. Jeœli chodzi o kwiatka na grobie, to gdy przechodzê
ko³o mogi³y, schylam siê nad
ka¿d¹, i proszê Tego, który s¹dzi
¿ywych i umar³ych, by by³ im mi³osierny.
Teraz s³owo wytrych - manipulacja. Wszystko mo¿na pod to
podci¹gn¹æ: ludzi z SB, wszystkich organów represyjnych,
„Antykomunistê” i „Po³czynianina”, i my te¿ byliœmy manipulowani, a mo¿e naprawdê siê bali.
Czy mam ich za to potêpiaæ? ¯o³nierz Wrzeœnia, obroñca Westerplatte w 1939 roku walczy³ do
koñca, a przecie¿ dopiero w latach 90-tych przyzna³, ¿e zwyczajnie po ludzku ba³ siê, maj¹c
oczy otwarte widzia³ co mog³o go
czekaæ. Czy mia³bym go za to
potêpiaæ? Po stokroæ - nie!
Nastêpna sprawa, Pana œwiête oburzenie na „Antykomunistê”
i „Po³czynianina”. Jak oni mog¹ obra¿aæ demokratycznie wybranych? Czy Pan naprawdê na-

pisa³ to powa¿nie? Panie Wies³awie, odmienia Pan demokracjê
przez wszystkie przypadki, a to
przecie¿ jest demokracja. Mo¿e
w³aœnie owi Dwaj g³osowali, a
wybrani zwyczajnie nie spe³nili
ich oczekiwañ. Mieli siedzieæ cicho? Oczywiœcie zmiana nazw
ulic ci¹gnie siê ju¿ doœæ d³ugo. A
wiêc i my uderzmy siê w pierœ, bo
i my w jakiœ sposób przyczyniliœmy siê do tego. Pamiêta Pan,
pierwsze wybory do Rady Miasta
wygra³a Solidarnoœæ. A co z tego
wynik³o, to lepiej byœmy przemilczeli. To samo jeœli chodzi o referendum, bawiliœmy siê w to, pamiêta Pan, spuœæmy zas³onê milczenia. I ostatnia sprawa, oburza
siê Pan na straszenie s¹dami, prokuratur¹. Powiem Panu, chcia³bym ¿eby prawo by³o respektowane. Inny ustrój totalitarny, nazizm, jest œcigany z mocy prawa.
Dlaczego jeden œcigany jest z
mocy prawa, a drugi nie, nie
wiem. Bo tu bym postawi³ znak
równania, Stalin - komunizm =
Hitler - nazizm. No, mo¿e jest
pewna ró¿nica, Hitler zosta³ wybrany demokratycznie, Stalin nie.
Na zakoñczenie, ¿eby nikt nie
myœla³, ¿e wy¿ywam siê na kombatantach Solidarnoœci, przedstawiê siê. By³em jednym z pierwszych, którzy na terenie Po³czyna
zak³adali Solidarnoœæ w WPHW.

W stanie wojennym uczestniczy³em w tajnych strukturach
Solidarnoœci, jeŸdzi³em po Polsce za bibu³¹ - Warszawa,
Skierniewice, Szczecin, wszêdzie tam gdzie mieliœmy dojœcie
do zakazanej bibu³y. Po stanie
wojennym by³em cz³onkiem
zarz¹du regionu koszaliñskiego
i ostatnim przewodnicz¹cym
Solidarnoœci Oddzia³u
Po³czyn. Piszê to nie dla jakieœ
chwalby, ale dlatego, ¿e mogê
w zgodzie z demokracj¹ i jednoczeœnie mam moralne prawo, by widzieæ to ca³kowicie
inaczej, ni¿ mój szanowny Kolega. Tak, ¿e chylê g³owê przed
Antykomunist¹ i Po³czynianinem, cieszê siê, ¿e s¹ jeszcze
ludzie czuli na odra¿aj¹ce symbole minionej epoki. Tak Panie
Wies³awie, cz³owiek jest
skomplikowanym
stworzeniem. Wszêdzie spotykamy ludzi, których darzymy szacunkiem i ludzi, którym nie chcielibyœmy podaæ rêki. W Solidarnoœci te¿ ich nie brakowa³o, ale
to ju¿ ca³kowicie inna historia.
I jakby powiedzia³ nieod¿a³owanej pamiêci Pan Stanis³awski - i to by by³o na tyle.
Z powa¿aniem, bez najmniejszego zamiaru obra¿ania
Pana.
Jerzy Kowalski

Ma pan racjê pisz¹c: „mo¿na by
by³o uwa¿aæ mnie za zwolennika
W³adz Po³czyna – Zdroju”. Ja tak
w³aœnie uwa¿am po przeczytaniu
pañskiego listu, z którego a¿ siê
wylewa bezkrytyczne uwielbienie
dla pani Burmistrz i poparcie jej dzia³alnoœci...
Skandalem nale¿y nazwaæ pana
bezkrytyczne porównanie AK z
GL. Nie trzeba byæ historykiem
(mo¿na nie mieæ magisterium jak
panowie W³adys³aw Bartoszewski, czy Aleksander Kwaœniewski
lub choæby nawet matury), aby
wiedzieæ czym zajmowa³a siê np.
GL. Pan na grobach bandytów z GL
chce k³aœæ kwiaty, to tak jakby
sk³adaæ wi¹zanki kwiatów na grobach hitlerowców... Dla wyprostowania myœlenia o przesz³oœci polecam panu kilka Ÿróde³. Proszê obejrzeæ Teatr TV - Scena Faktu, a w nim
przedstawienie pt. „Mord za³o¿y-

cielski”. Polecam równie¿ stronê internetow¹ Instytutu Pamiêci
Narodowej:
www.ipn.gov.pl O tzw. wolnoœci s³owa traktowa³ program
Jana Pospieszalskiego „Warto
rozmawiaæ”, wyemitowany 26
lutego 2009 r. w TVP2. O pocz¹tkach dzia³alnoœci PZPR i GL pisze Leszek ¯ebrowski w artykule „Przewodnia si³a narodu”
(„Nasz Dziennik”, 20 - 21 grudnia 2008 r.).
I na koniec wrócê jeszcze do
koniecznoœci zmiany nazw kontrowersyjnych ulic w Po³czynie Zdroju. To zrobiæ trzeba!!! Niepotrzebne jest ¿adne referendum w
tej sprawie. Szkoda na to pieniêdzy. Tu potrzebna jest prawomyœlna decyzja urzêdników, a nie
zmanipulowane g³osy wielu
mieszkañców naszego miasta.
Po³czynianin

Po³czyñskie salony

W poprzednim numerze
WŒ zamieszczony zosta³ list
pana Wies³awa Bie¿anowskiego. Takiego be³kotu i pomieszania faktów z fikcj¹ i elementarn¹ niewiedz¹ dawno
ju¿ nie czyta³em.
Chcia³bym siê odnieœæ do
kilku „wywodów” pana Bie¿anowskiego.
Nie jest moj¹ intencj¹ obra¿aæ kogokolwiek. U¿ywam skrótów myœlowych, bo gdybym
chcia³ napisaæ wszystko co potrzeba w pe³nym brzmieniu, zabrak³oby miejsca w gazecie.
Moim zdaniem to pan obra¿a!
Kogo? Przede wszystkim tych,
którzy szczerze i oddanie s³u¿yli
tej pierwszej Solidarnoœci (na
któr¹ tak czêsto pan siê powo³uje), a jej idea³ów strzeg¹ po dziœ
dzieñ. Obra¿a pan równie¿
wszystkich „niepoprawnych po-

litycznie”, którym zachcia³o siê jakiejœ tam zmiany ulic w Po³czynie Zroju. Obra¿a pan równie¿ pana
Mariana Janowskiego wypisuj¹c w
swoim liœcie ewidentn¹ bzdurê... Nie
wstyd panu???
Dlaczego przywo³uje pan s³owa
ksiêdza Pra³ata Jankowskiego, skoro swoj¹ dzia³alnoœci¹ w latach 90tych ewidentnie wypaczy³ pan idea³y Solidarnoœci?
Pyta pan równie¿ o to, gdzie by³em w latach 80-tych, jak pan walczy³
o niepodleg³oœæ naszej Ojczyzny.
Przykro mi, ¿e nie mog³em panu wtedy pomóc w kolporta¿u bibu³y...
Ponad 20 lat temu nie wiedzia³em
jeszcze, co to jest Solidarnoœæ...
Jeœli uwa¿a pan, ¿e nazwy ulic w
Po³czynie - Zdroju s³awi¹ce komunizm
trzeba zmieniæ, to dlaczego nie wykaza³ pan na tyle determinacji i woli walki
o woln¹ Polskê, aby tej zmiany dokonaæ jeszcze w poprzedniej dekadzie?

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

£obez
Apteka „Centrum w £obzie zatrudni
magistra i technika farmacji. Tel.
603 677 369.
Salon fryzjerski „SHOCK” £obez ul.
Kraszewskiego 30/2 zatrudni fryzjera/fryzjerkê. Tel. 600 494 903.
Malowanie, monta¿ paneli pod³ogowych i inne drobne naprawy wykona „z³ota r¹czka”, tel. 91 39 22
783, 784 79 22 70.
Firma Trójka z Wêgorzyna zatrudni
przedstawiciela handlowego Tel.
601 930 220.
Zaopiekujê siê od zaraz dwojgiem
dzieci. Tel. 607 478 332.

Budowa³eœ dom? Remontowa³eœ po 1 maja 2004 r mieszkanie? Odzyskaj VAT od zakupionych materia³ów budowlanych. Potrzebujesz
pomocy? Dzwoñ 609 221 664.

NIERUCHOMOŒCI

£obez
Wynajmê lokal na biuro, sklep,
w centrum £obza, 50 mkw.,
telefon, ogrzewanie gazowe.
Tel. 607 129 365.
Wynajmê pomieszczenie ju¿ od
100 z³/m-c, Radowo Ma³e. Tel. 604
997 741.
Sprzedam 4 ha, £obez - Unimie.
Tel. 609 311 340.

Inspektor ochrony przeciwpo¿arowej poszukuje pracy w dowolnym
zakresie - tel. 880 617 293.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹,
£obez, przy Szymanowskiego,
uzbrojona. Tel. 091 397 63 35, 517
401 635.

Q Elektryka z doœwiadczeniem w
zawodzie zatrudniê na dobrych
warunkach, tel. 696 757 393.

Sprzedam lokal o pow. 16 mkw. w
centrum £obza, przy ul. Niepodleg³oœci. Cena do uzgodnienia. Tel.
505 721 688, 091 397 30 56.

Gryfice

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.

Region
Zatrudniê mechanika w firmie
transportowej. Kontakt 0603 922
961.
Gospodarstwo rolne Byszewo zatrudni operatora maszyn rolniczych
z uprawnieniami na kombajn i traktor. Rozmowa kwalifikacyjna odbêdzie siê 24.03.2009 r. godz. 10.00 w
Byszewie, nr domu 17.

MOTORYZACJA

£obez
Sprzedam Forda Mondeo r. 96, Volvo V70 r. 99. Tel. 506 272 584.
Sprzedam samochód osobowy
LAND ROVER FREE LANDER 2006
R., poj. 1,8, benzyna, przebieg i rej.
Do kwietnia 2009 r. + dodatkowa
skrzynia biegów. Tel. 091 397 48 86.

Drawsko
Sprzedam VOLVO 340 po kapitalnym remoncie – z braku kierowcy.
Tel. 696 972 337.

MATRYMONIALNE

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

Sprzedam gara¿ murowany. Wêgorzyno, ul. 3 Maja. 12.800 z³. Tel. 608
813 947.
Sprzedam górê domku dwurodzinnego, pow. 100 mkw. z gara¿em
oraz dzia³k¹ rekreacyjn¹ (ul. M. Konopnickiej). Cena 290 tys. (do negocjacji). Tel. 600 248 907.

NIERUCHOMOŒCI

Drawsko

Gminna Spó³dzielnia Samopomoc
Ch³opska w Z³ocieñcu sprzeda
sklep w Rzêœnicy o pow. 81 mkw.
Tel. 094 367 16 33.

Sprzedam laptopa HP Compaq
nx7400, bogate oprogramowanie
oryginalne, cena 2300 z³, tel. 605
522 340.

Sprzedam dzia³ki budowlane 53 a
i 32a w ZagoŸdzie – przy trasie
£obez – Drawsko (przy hydroforni).
Tel. 692 173 708.

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

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.

Region

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o
powierzchni 1425 mkw. z pe³nym
uzbrojeniem w dzia³ce, z pozwoleniem na budowê lub bez - Trzebiatów 10 km od morza. Cena 165 z³ za
mkw. - do uzgodnienia. Tel. 511 713
435.
Wydzier¿awiê lokal handlowy o
pow. 63 mkw. w Gryficach przy ul. 11
Listopada 1A. Tel. 501 779 085.

Sprzedam pianino, stan bardzo dobry, cena do uzgodnienia. Tel. 091
392 16 07. 0601 587 438.

£obez

Sprzedam drzwi gara¿owe dêbowe
(ocieplone), wymiary: 2x2,30 m.
Cena 300,00 z³. Tel. 607 578 874.
Sprzedam drzwi gara¿owe, dwuskrzyd³owe ocieplone. wymiary 210 x
210, cena 400 z³. Tel. 604 99 77 41.

S³awoborze – dzia³ki budowlane z
dogodnym dojazdem, blisko media - sprzedam. Tel. 665 250 185
lub 032 223 19 63.

T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego, £obez, ul. Warcis³awa 2.
(kierunek na Dalno) Tel. 091 397 59
24, 505 972 167.

Sprzedam komfortowe mieszkanie w Gryficach 64 mkw., 3 pokoje,
rozk³adowe, du¿y balkon, niski
czynsz. Cena do uzgodnienia. Tel.
091 384 41 69.

Gryfice

Sprzedam pasiekê minimum 36
rodzin. Tel. 0 602 350 007.

Sprzedam ziemiê w Prusinowie,
prawie 1 ha. Tel. 066 1061 815.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹
uzbrojon¹, 602 mkw. w £obzie ul.
Czcibora 2. Cena 56 tys. z³. Tel. 0
600 295 316 lub 0 666 839 356.

Wynajmê lokal przystosowany na
dzia³alnoœæ w Resku przy g³ównej
ulicy. Tel. 600 807 480, 606 428 699.

Kupiê stare dokumenty, karty pocztowe, widokówki i inne. Tel. 508 262
927, 091 387 33 11.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w
Wêgorzynie o powierzchni 6 a. Kontakt tomaszw@totonshow.pl lub
tel. 0603 710 203.

MIESZKANIA

Sprzedam dom z dzia³k¹ 1001
mkw. w £obzie przy ul. Pomorskiej
7. Tel. 091 563 70 18, 697 423 434,
00 491 762 416 87 78.

Region
Sprzedam przyczepê D-46, podwójne burty, stan dobry; siewnik
do zbo¿a POZNANIAK – stan dobry;
rozsiewacz nawozu – stan dobry;
œrutownik do zbo¿a bijakowy – stan
dobry. Tel. 660 010 540.

Sprzedam dzia³kê budowlano –
roln¹ 3500 mkw. w Rogowie z dojœciem do rzeki. Mo¿liwoœæ zrobienia stawów. Tel. 091 397 84 51.

Wynajmê pomieszczenia na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w Radowie
Ma³ym. Tel. 604 997 741.

INNE

Gryfice

Do wynajêcia mieszkanie 48 mkw.
w centrum Gryfic. Tel. 091 384 23
18, 694 613 202.
Sprzedam mieszkanie w Gryficach,
64 mkw., 3 pokoje. Tel. 091 384 41 69.
Sprzedam mieszkanie; Gryfice ul.
Akacjowa, parter, 4 pokoje, pow.
54 mkw. Cena 160 tys. Tel. 091 384
86 79, 608 221 702.
Sprzedam mieszkanie w Gryficach
- centrum, 52 mkw., po remoncie,
s³oneczne, niski czynsz, w³asne
ogrzewanie gazowe, 2 piêtro. Tel.
607 717 402.
Sprzedam komfortowe mieszkanie
w Gryficach, ul. Ks. Ruta, 74 mkw. z
wyposa¿eniem. Cena do negocjacji. Tel. 607 464 286 lub 601 861 623.
Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe
w Gryficach. Tel. 507 100 356.
Pokoje do wynajêcia. Tel. 509 431 779.

Œwidwin

Firma ER-KO Rybiccy ul.Armi Krajowej24 Œwidwin. Sprzedam koparkê na g¹siennicach typ K415
Waryñski. Zasiêg ramienia 12 m,
technicznie sprawna. Cena do
uzgodnienia. Tel./fax 094 3652749

MOTORYZACJA

Region
Sprzedam tanio Fiata 126 p, r. pr.
1997, stan dobry. Tel. 091 384 20 05.
Sprzedam Opel Vectra c kombi
12.2004, 120800 km, nowe: kompl.
rozrz¹d, klocki i tarcze hamulcowe
przód i ty³, olej i filtry, cena 42100 z³,
Tel. 605 522 340
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.
Q Sprzedam opony letnie 4 sztuki
dunlop 215 55 r16 95h, cena 420 z³
Tel. 0605522340.
Q Sprzedam opony zimowe 195 65
r15, cena 650 z³. Tel. 0605522340.

US£UGI

MIESZKANIA

£obez

£obez

Firma us³ugowa - remonty, wykañczanie wnêtrz, gipsy, glazura, terakota. Tel. 606 349 664.

Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe
w Lesiêcinie, 66 mkw . Cena 89 tys.
z³. Tel. 504 091 593.

Bramy, ogrodzenia (grawerowane)
£obez ul. Rapackiego 12. Tel. 607
553 912.

Sprzedam kawalerkê w Wêgorzynie, 37,9 mkw., pokój, kuchnia,
³azienka, ogrzewanie gazowe. Tel.
785 420 682.

Drawsko
Us³ugi malarskie. Tel. 725 383 370.

Region
Sprzedam wiêŸby dachowe wg
specyfikacji. Tel. 667-500-309.
Przewóz osób. Tel. 605 180 622.
Wideofilmowanie – Tel. 0605 732 267.
Czyszczenie poœcieli we³nianej lanolin¹. Tel. 0 604 373 143.
Us³ugi minikopark¹ – przy³¹czenia
wodno-kanalizacyjne, elektryczne,
równanie terenu i tym podobne. Tel.
602 436 972. a

Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe
w Resku w starym budownictwie,
53 mkw. Kontakt z panem Piotrem
- tel. 665 483 052.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe - £obez H. Sawickiej. Tel.
091 397 60 54.
Sprzedam mieszkanie na ul.
Orzeszkowej o pow. 36 mkw. (2 pokoje), po kapitalnym remoncie wraz
zabudow¹ kuchni, przedpokoju i
szaf¹ w sypialni. Cena 120 tys. z³.
Tel. 501 520 406.
Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe w
£obzie, II piêtro. Tel. 091 397 40 28.

T³umacz przysiêg³y - francuski, Ko³obrzeg. Kom. 694 667 941, tel. 094
352 10 58.

Sprzedam mieszkanie 46 mkw., 2
pokoje z kuchni¹ po kapitalnym remoncie w centrum £obza. Tel. 602
200 002, 604 080 908.

Dywanopranie, sprz¹tanie biur i
mieszkañ, pranie tapicerki samochodowej (osobowe, busy, ciê¿arówki, tiry). Tel. 0 604 373 143.

Sprzedam mieszkanie w centrum
£obza (I piêtro, 33 mkw., 2 pokoje),
113 tys. z³. Tel. 606 613 249.

Zespó³ muzyczny „KONTENT” na
ka¿d¹ okazjê - wesela, bankiety itp.
Tel. 604 221 339, 091 395 41 72.
www.kontent.com.pl

Sprzedam mieszkanie w £obzie,
80 mkw., 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, pom. gospodarcze, parter z
du¿ym tarasem, ca³oœæ ogrodzona,
w³asne ogrzewanie gazowe. Tel.
886 631 138.

Wykonujemy profesjonalne strony
internetowe na zamówienie tel.
0605 522 340.

Sprzeda¿ polskich
nawozów
Oparzno k / Œwidwina
Tel. 781 959 655

Mocznik 46% azot - 1500 zł /t
Saletra

zł/t

34% azot, 3,5% magnez -1280

Saletrzak 27% azot , 7% wapń ,
4% magnez -1145 zł /t
Siarczan amonu Tarnowski

21% azot , 24% siarka -1020 zł /t
Podane ceny s¹ cenami brutto.
Ceny obowi¹zuj¹ do wyczerpania zapasów
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Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe, pow. 64 mkw. w £obzie na ul.
Orzeszkowej. Tel. 792 965 997.
Sprzedam mieszkanie 112 mkw.,
cena za 1 mkw. 1.600,00 z³. Tel. 517
456 107.
Sprzedam mieszkanie do czêœciowego remontu, 2 pokoje, kuchnia,
³azienka – Dobra ul. Armii Krajowej
3/2. Tel. 091 391 48 39, 667 567
631.
Sprzedam mieszkanie 35 mkw. w
£obzie. Tel. 661 374 570.
Sprzedam na dzia³alnoœæ handlowo – us³ugow¹ lub temu podobne
mieszkanie w œcis³ym centrum
£obza – parter 48,3 mkw., piêtro
25,43 mkw. z pomieszczeniami gospodarczymi, udzia³em w gruncie
ok. 74% w starym budownictwie.
Tel. 509 239 374.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Resku o pow. 53 mkw., 2
pok., kuchnia, ³azienka z wc, gara¿,
piwnica i strych. Cena do uzgodnienia. Tel. 665 483 052.

List do redakcji
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Ostrzegam

Jestem Wasz¹ sta³¹ czytelniczk¹ Szanowny Panie Redaktorze. Mieszkam w Po³czynie – Zdroju. Bardzo czêsto chodzê na zakupy do
dwóch naszych marketów.
Ko³o Biedronki cisza, spokój,
brak pijaków. A jak pójdê dalej
na zakupy, to bojê siê o swoje
zdrowie. W okolicach Polo Marketu przejœæ jest trudno. Zaczepiaj¹
tam ludzi niedorostki w wieku 16 18 lat, co zawsze s¹ pijani. Ju¿ nie
pij¹ w klatkach, tylko na rozróby
wybrali sobie nowe miejsca. A to za
Centrum Kultury i za Polo. W tych

miejscach zawsze Szanowny Panie s³ychaæ s³owa na k... i kl¹twy
rzucane na przechodniów, a¿ starach tam chodziæ. Wszystko to
dzieje siê w pobli¿u komisu samochodowego, to jest miejsce schadzek chuliganów. Wœród nich widzia³am takiego starszego cz³owieka w okularach, mia³ gdzieœ z 50
kilka lat i strasznie ludzi wyzywa³
pod nosem. Polecam to miejsce
naszej Policji i pokazujê gdzie oni
pij¹. Proszê o publikacjê mego listu, aby ludzie to miejsce omijali,
ostrzegam.
Wasza Czytelniczka

Ulica M³yñska w Po³czynie – Zdroju

Szczury i smród
Ulica M³yñska w Po³czynie –
Zdroju nale¿y do tzw. strefy C, w
której mo¿na lokowaæ zak³ady u¿ytecznoœci gospodarczej. W strefie
tej dzia³a sk³adowisko odpadów.
Znajduj¹ siê tam ró¿ne materia³y odpadowe. Plac zalegaj¹ tony makulatury, które tworz¹ potê¿ne ha³dy.
Sk³adowana tam od dawna makulatura jest namokniêta. Z ogromnej
pryzmy wydzielaj¹ siê brzydkie zapachy i zagnieŸdzi³y siê w niej szczury.
Mieszkañcom pobliskiego osiedla nie podoba siê dzia³alnoœæ tej
firmy ze wzglêdu na jej uci¹¿liwoœæ.
Najbli¿ej firmy mieszka pan Andrzej
Siut z rodzin¹. Jego dom oddalony
jest o kilkanaœcie metrów od œmierdz¹cego sk³adowiska odpadów
pana Zachoszcza. Wielokrotnie pan
Siut interweniowa³ w tej sprawie w
Urzêdzie Miasta. Swoje problemy
przedstawi³ radnemu Markowi Mo-

MIESZKANIA

£obez
Pilnie poszukuje mieszkania 1 lub
2-pokojowego w £obzie. Tel. 661
108 757 po godz. 17.
Mieszkanie w³asnoœciowe bezczynszowe, 3 pokojowe, 66 mkw., I piêtro
w bloku w Lesiêcinie, 8 km od £obza
sprzedam. Tel. 504 091 593.
Mieszkanie 3 pok. w Unimiu, 67
mkw., bezczynszowe, po remoncie
+ gara¿ 40 mkw. Cena 125 tys. do
uzgodnienia. Tel. 887 256 755.

dzelewskiemu, który w tej sprawie
interpelowa³ na sesjach Rady Miejskiej. Sprawa na pewien czas ucich³a, poniewa¿ plac sk³adowiska
zosta³ uporz¹dkowany. Zawsze tak
jest, jak pojawiæ siê ma jakaœ komisja
z urzêdu lub starostwa.
Ostatnio spraw¹ t¹ zajê³a siê
Komisja Infrastruktury i Ochrony
Œrodowiska po³czyñskiej Rady
Miejskiej. Cz³onkowie komisji potwierdzaj¹ w swojej opinii, ¿e taka
sytuacja jest na sk³adowisku. Obok
znajduje siê z³omowisko i sk³adowane s¹ tam stare samochody. Zu¿yte
opony i kable izolacyjne czêsto spalane s¹ na placu sk³adu, co jest
rzecz¹ nielegaln¹, a taka dzia³alnoœæ
dos³ownie zatruwa ¿ycie okolicznym
mieszkañcom. Polecamy te dwa miejsca inspektorom „Sanepidu” w Œwidwinie, bo przecie¿ tu¿ obok ¿yj¹
ludzie, którzy maj¹ ju¿ dosyæ takiej
dzia³alnoœci tych firm.
(r)

Sprzeda¿
MLM
- perfumy
- œrodki czystoœci
- sprzeda¿, praca
Tel. 601 088 446.

Yorki miniaturki
sprzedam;
tel. 509-313-019.

Reklama w gazecie
504 042 532
email: wppp1@wp.pl

Z ¯YCIA POWIATU
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I Nocny Halowy Turniej Pi³ki No¿nej

Po nocnym maratonie - Probud zwyciêzc¹
Zespó³ œwidwiñskiego Probudu zosta³ zwyciêzc¹ I Nocnego Halowego
Turnieju Pi³ki No¿nej o Puchar Prezesa KOZPN Grzegorza Maciejesza.
Prawie 11-godzinny turniej, z udzia³em 12 zespo³ów, rozegrany zosta³ w nocy
z soboty na niedzielê w Gminnej Hali
Sportowej w Lekowie (grano w godz.
21.00 – 8.00) .
W zawodach udzia³ wziê³o 120 zawodników, a ich zmagania ogl¹da³o nie
mniej kibiców.
Turniej rozegrany zosta³ w dwóch
grupach eliminacyjnych (czas gry 1 x 15
minut).

Abstynenci Œwidwin
II miejsce

Wyniki Gr. A
¯aki 94 Ko³obrzeg – Serafin Team Krosino
Redan Po³czyn Zdrój – Dardor Aksa
Probud Œwidwin – CBO Olszewski
¯aki 94 Ko³obrzeg – Redan Po³czyn - Zdrój
Dardor Aksa – Probud Œwidwin
Serafin Krosino – CBO Olszewski
Probud Œwidwin – ¯aki 94 Ko³obrzeg
Olszewski Œwidwin – Dardor Aksa
Redan Po³czyn - Zdrój – Serafin Krosino
¯aki 94 Ko³obrzeg – Olszewski Œwidwin
Serafin Krosino – Dardor Aksa
Redan Po³czyn - Zdrój – Probud Œwidwin
Dardor Aksa – ¯aki 94 Ko³obrzeg
Olszewski Œwidwin – Redan Po³czyn - Zdrój
Probud Œwidwin – Serafin Krosino

4-0
0-0
2-0
1-1
0-4
1-3
2-1
0-5
2-0
2-0
0-1
1-1
0-4
1-5
6-0

Tabela Gr. A
1. Probud Œwidwin
2. ¯aki 94 Ko³obrzeg
3. Redan Po³czyn - Zdrój
4. Dardor Aksa
5. Olszewski Œwidwin
6. Serafin Krosino

15-2
12-3
9-3
6-8
4-15
1-16

5
5
5
5
5
5

13
10
9
7
3
0

Wyniki Gr. B
Admiral Wa³cz – Nike Brze¿no
Profil Rusinowo – Abstynenci Œwidwin
Furmaniak Klêpczewo – Dream Team Redlino
Admiral Wa³cz – Profil Rusinowo
Abstynenci Œwidwin – Furmaniak Klêpczewo
Nike Brze¿no – Dream Team Redlino

¯aki 94 Ko³obrzeg III miejsce

Probud Œwidwin
zwyciêzca turnieju
nocnego

7-1
0-2
0-2
2-0
2-1
0-6

Przed w³asn¹ publicznoœci¹

Terminarz gier wiosennych Spójni
Terminy spotkañ pi³karskich KSPN „Spójnia” w Lidze Okrêgowej
Seniorów w rundzie wiosennej, sezon 2008/2009 odbywaj¹cych siê na
stadionie Parku Wodnego „Relax” przy ulicy Sportowej 7 w Œwidwinie.
Termin 16 – 21.03.2009, sobota, godz. 15.00: „Spójnia” Œwidwin –
„Pionier 95” Borne Sulinowo
Termin 20 – 18.04.2009, sobota, godz. 15.00: „Spójnia” Œwidwin –
„Zawisza” Grzmi¹ca
Termin 22 – 30.04.2009, czwartek, godz. 17.30: „Spójnia” Œwidwin –
„Drzewiarz” Œwierczyna
Termin 23 – 2.05.2009, sobota, godz. 16.00 - „Spójnia” Œwidwin –
„Wielim” Szczecinek
Termin 25 – 16.05.2009, sobota, godz. 16.00 - „Spójnia” Œwidwin –
„Calisia” Kalisz Pomorski
Termin 27 – 30.05.2009, sobota, godz. 16.00 - „Spójnia” Œwidwin –
„Drawa” Drawsko Pomorskie
Termin 29 – 10.06.2009, œroda, godz. 18.00 „Spójnia” Œwidwin – „B³êkitni” Gonne Ma³e
Prezes Zarz¹du KSPN „Spójnia” Œwidwin Miros³aw Kêpka

Furmaniak Klêpczewo – Admiral Wa³cz
Dream Team Redlino – Abstynenci Œwidwin
Profil Rusinowo – Nike Brze¿no
Admiral Wa³cz – Dream Team Redlino
Nike Brze¿no – Abstynenci Œwidwin
Profil Rusinowo – Furmaniak Klêpczewo
Abstynenci Œwidwin – Admiral Wa³cz
Dream Team Redlino – Profil Rusinowo
Furmaniak Klêpczewo – Nike Brze¿no

1-4
1-1
5-2
1-0
2-5
1-0
2-0
0-5
6-1

Tabela Gr. B
1. Abstynenci Œwidwin
2. Admiral Wa³cz
3. Profil Rusinowo
4. Dream Team Redlino
5. Furmaniak Klêpczewo
6. Nike Brze¿no

12-4
14-4
11-6
9-7
8-10
6-29

5
5
5
5
5
5

13
12
9
7
3
0

Pó³fina³y
Probud Œwidwin – Admiral Wa³cz
Abstynenci Œwidwin – ¯aki 94 Ko³obrzeg
Mecz o miejsce 11/12
Serafin Krosino – Nike Brze¿no
O miejsce 9/10
Olszewski Œwidwin – Furmaniak Klêpczewo
O miejsce 7/8
Dardor Aksa – Dream Team Redlino
O miejsce 5/6
Redan Po³czyn - Zdrój – Profil Rusinowo
O miejsce 3/4
Admiral Wa³cz – ¯aki 94 Ko³obrzeg
Fina³
Probud Œwidwin – Abstynenci

4-2
3-2
3-0
2-3
1-3
3-2
3-6
2-0

Wybrano najlepszego bramkarza, którym zosta³ Andrzej Fr¹czek z Abstynenci
Œwidwin, za najlepszego zawodnika uznano Tomasza Tatysa z Probudu Œwidwin.
Wszystkie zespo³y otrzyma³y pami¹tkowe puchary z r¹k Prezesa KOZPN
Pana Grzegorza Maciejasza. Organizatorami turnieju by³a Gmina Œwidwin oraz
KOZPN. (s)

SPORT
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Fina³ Powiatowy Halowej Ligi Pi³ki No¿nej

Gordon z Po³czyna mistrzem powiatu
Rozegrany zosta³ z udzia³em 8 zespo³ów, dnia 8 marca, o godz. 10.00,
w Gminnej Hali Sportowej w Lekowie. Organizatorami turnieju byli
Gmina Œwidwin (Sebastian Basiejko), Starostwo Powiatowe w
Œwidwinie (Janusz Podpora) oraz Koszaliñski Okrêgowy Zwi¹zek Pi³ki
No¿nej.

Zawody rozegrano w systemie „ka¿dy z ka¿dym” w grupie, czas gry 1x
15 min.
Grupa A
1. Probud Œwidwin
2. Soncas Szczesny Po³czyn-Zdrój
3. 21 Baza Lotnicza w Œwidwinie
4. Gordon Po³czyn-Zdrój
Grupa B
1.Ko³acz
2. Olszewski Œwidwin
3. Pociski Red³o
4. Pamet Œwidwin
Wyniki:
1. Probud – Gordon
2. Ko³acz – Pamet
3. Soncas - 21 Baza Lotnicza
4. Olszewski – Pociski
5. Probud – 21 Baza Lotnicza
6. Ko³acz – Pociski
7. Soncas – Gordon
8. Olszewski – Pamet
9. Probud – Soncas
10. Ko³acz – Olszewski
11. 21 Baza Lotnicza – Gordon
12. Pociski – Pamet

I miejsce - Gordon Po³czyn-Zdrój
Sk³ad zwyciêskiego zespo³u Gordon Po³czyn-Zdrój: Patryk Lembowicz,
Wojciech Lembowicz, Igor Walczak, Marcin Warda³, Krzysztof Glezner,
Dawid Kuczuk, Piotr Was³an, Jacek Szewczyk, Maciej Meger.

0-5
3-0
1-2
3-2
2-3
0-1
0-5
4-2
5-1
2-0
4-1
4-0

Pó³fina³y
1. 21 Baza Lotnicza – Pociski Red³o
2. Ko³acz – Gordon Po³czyn-Zdrój
O miejsce 7/8
Soncas Szczesny Po³czyn-Zdrój – Pamet
O miejsce 5/6
Probud Œwidwin – Olszewski Œwidwin
O miejsce 3/4
Pociski Red³o – Ko³acz
O miejsce 1/2 ( fina³)
21 Baza Lotnicza – Gordon Po³czyn-Zdrój –

7-0
0-1
6-2
1-4
0-1
3-4

Klasyfikacja koñcowa :
1. Gordon Po³czyn-Zdrój
2. 21 Baza Lotnicza
3. Ko³acz
4. Pociski Red³o
5. CBO Olszewski Œwidwin
6. Probud Œwidwin
7. Soncas Szczesny
Po³czyn-Zdrój
8. Pamet Œwidwin
Najlepszym bramkarzem turnieju
zosta³ Wojciech Ostrowski z Ko³acza, a
najlepszym zawodnikiemAdamMilkowski z 21 Bazy Lotniczej w Œwidwinie.
Wszystkie dru¿yny oraz wyró¿nieni zawodnicy otrzymali pami¹tkowe
puchary ufundowane przez Starostwo
Powiatowe w Œwidwinie, które wrêczyli Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Kazimierz Szafrañski oraz Wicestarosta
Roman Kozubek.
(s)

Najlepszy bramkarz
Wojciech Ostrowski

II miejsce 21 Baza Lotnicza w Œwidwinie
21 Baza Lotnicza w Œwidwinie: Jerzy Goleniowski , Wojciech Kêdzierski,
Roman £ukasik, Jacek Hryñczuk, Leszek Kuzio, Roman Michorek, Adam
Milkowski.

III miejsce - Ko³acz
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Kronika naszych mieszkañców

Chrzest Karola

Chrzest Kuby

Chrzest Dominiki

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

Wystartowa³a liga dzieci
(ŒWIDWIN) W dniu 28 lutego br. wystartowa³a Liga
Pi³ki No¿nej Dzieci i M³odzie¿y, zorganizowana przez Park
Wodny „RELAX” w Œwidwinie.
W poszczególnych kategoriach
wiekowych wyst¹pi³y nastêpuj¹ce
dru¿yny:
DZIECI: Lech Poznañ, AC Pa³er, AC
Milan Œwidwin, Merkazd.
Lech Poznañ - AC Pa³er
2:0
M£ODZICY: Milan, Kolejarz, FC
Kombinerki,AC Kapital, FC Barcelona, FC Buldogi, FC Deportivo.
Milan - Kolejarz
4:1
FC Kombinerki - AC Kapital 6:1
FC Barcelona - FC Buldogi 1:2

GIMNAZJUM: Czapaja X, Poci¹g
Rcê, Expres Klub, FC Lotto, FC Or³y,
PKP.
Czapaja X - Poci¹g Rcê
2:3
Expres Klub - FC Lotto
3:3
FC Or³y - PKP
1:4
LICEUM: Trochê Inni, Pociski, PKP,
Lambada, Herbaciani Ch³opcy, 1
Maja.
Herbaciani Ch³opcy - Lambada 4:7
Trochê Inni - 1 Maja
3:2
PKP - Pociski
5:8
2 kolejka Halowej Ligi Pi³ki
No¿nej odbêdzie siê 14 marca o
godz. 10.00. Dodatkowe zg³oszenia zespo³ów do rozgrywek
przyjmowane bêd¹ w biurze zawodów do 10.03.2009 r.
(o)
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I Zawody P³ywackie
im. Zbigniewa Ksi¹¿ka
M³odzieñcy ukradli p³yty
z kiosku
(PO£CZYN-ZDRÓJ) 28 lutego
policjanci z Komisariatu Policji w
Po³czynie-Zdroju, na jednej z ulic
miasta zatrzymali na gor¹cym uczynku 15-letniego Tomasza K. i jego
rówieœnika £ukasza S., którzy po
wypchniêciu szyby w kiosku ukradli
p³yty dvd oraz gazety.

Gaz w szkole. Fa³szywy
Alarm
(ŒWIDWIN) Park Wodny „Relax” oraz Klub P³ywacki „Relax”
zorganizowali w dniu 21 lutego, na
œwidwiñskiej p³ywalni, I Zawody
P³ywackie imienia Zbigniewa Ksi¹¿ka – oficera poleg³ego w katastrofie
pod Miros³awcem i radnego œwidwiñskiej Rady Miasta.
Przed zawodami delegacja zawodników i trenerów z³o¿y³a kwiaty na
grobie p³k. Zbigniewa Ksi¹¿ka. W ceremonii rozpoczêcia imprezy uczestniczyli rodzice Zbigniewa Ksi¹¿ka oraz
przedstawiciele w³adz samorz¹dowych miasta, starostwa oraz 1 Skrzyd³a Lotnictwa Taktycznego i 21 Bazy
Lotniczej.
M³odzi p³ywacy w trakcie zawodów osi¹gnêli kilka wartoœciowych rezultatów. Najlepszym zawodnikiem

zawodów zosta³ Jakub Ksi¹¿ek, natomiast spoœród zawodników Klubu
Wodnego „Relax” wyró¿niono Wojtka
Panka.
Wszystkie zespo³y otrzyma³y
puchary i drobne upominki ufundowane przez radnych Rady Miasta,
jednostkê wojskow¹ oraz dyrektora
Parku Wodnego. Finansowego wsparcia udzieli³ równie¿ Pomorski Bank
Spó³dzielczy.
Organizatorzy dziêkuj¹ sêdziom
zawodów na czele z sêdzi¹ g³ównym
Markiem ¯ebrykiem, spikerowi zawodów Leszkowi Bronowickiemu, m³odzie¿owym organizatorom sportu ze
œwidwiñskich szkó³ œrednich, a szczególnie sekretarzowi zawodów Grzegorzowi Rudziñskiemu, których praca
przyczyni³a siê do sprawnego przeprowadzenia imprezy.
(o)

Osi¹gniêcia sportowe uczniów SP 1

SP1 na sportowo

Szko³a Podstawowa nr 1 w Œwidwinie podsumowa³a wyniki sportowe w I
semestrze roku szkolnego 2008/2009.
Uczniowie tej szko³y uczestniczyli w
wielu imprezach sportowych, odnosz¹c liczne sukcesy. Oto jak wypad³a
szko³a w zawodach miejskich i powiatowych.
1. Mistrzostwa Miasta w Sztafetowych Biegach Prze³ajowych – dziewczêta I miejsce, ch³opcy III miejsce.
2. Mistrzostwa Miasta w Mini Pi³ce No¿nej – dziewczêta II miejsce,
ch³opcy I miejsce.
3. Mistrzostwa Miasta w Mini Pi³ce No¿nej – dziewczêta II miejsce,
ch³opcy I miejsce.
4. Mistrzostwa Miasta w Tenisie
Sto³owym – dziewczêta I miejsce,
ch³opcy II i III miejsce.
5. Mistrzostwa Powiatu w Sztafetowych Biegach Prze³ajowych – dziewczêta III miejsce.
6. Mistrzostwa Powiatu w Tenisie
Sto³owym – dziewczêta II miejsce.
7. Mistrzostwa Powiatu w Mini
Pi³ce Rêcznej – ch³opcy II miejsce.
Uczniowie reprezentuj¹cy szko³ê:
Dziewczêta:

1. Kinga Januszczak
2. Kinga Miksza
3. Natalia Wysoczañska
4. Sylwia Trojanowska
5. Roksana Kurlapska
6. Patrycja Œrubka
7. Agata Pawlik
8. Klaudia Wysoczañska
9. Katarzyna Skrzekut
10. Anna Korzeniowska
11. Julia Bañkowska
12. Patrycja Piechocka
Ch³opcy:
1. Mi³osz Szynkowski
2. £ukasz Szachnowicz
3. Micha³ Kleszcz
4. Hubert Wojtkiewicz
5. Jakub Bokiej
6. Kamil Przekadziñski
7. Kamil Ko³akowski
8. Daniel Kêpka
9. Arkadiusz Telak
10. Daniel Alaba
11. Karol Paprocki
Tenis sto³owy:
1. Roksana Kurlapska
2. Iga Uss
3. Magda G¹siorowska
Opiekunowie: Katarzyna Kosmala i Cezary Moskalewicz.

W pi¹tek, 20 lutego, dy¿urny
Posterunku Policji w S³awoborzu
zosta³ powiadomiony przez dyrektora tamtejszego Zespo³u Szkó³ Publicznych o rozpyleniu na terenie
szko³y przez jednego z uczniów gazu
obezw³adniaj¹cego.
Skierowani na miejsce policjanci
ustalili, ¿e by³ to „g³upi ¿art” ucznia
drugiej klasy miejscowego gimnazjum. 14-latek dla kawa³u, w pomieszczeniu szatni, rozpyli³ ca³y
pojemnik gazu pieprzowego. Spowodowa³o to ewakuacjê wszystkich
uczniów szko³y do mieszcz¹cej siê w
pobli¿u hali sportowej.
Jak oœwiadczy³ nieletni, gaz
kupi³ na targowisku przed ubieg³orocznymi wakacjami, ale dlaczego
przyniós³ go do szko³y i w jakim celu
go rozpyli³, ju¿ nie by³ w stanie wyjaœniæ.
W chwili zdarzenia w szkole
przebywa³o oko³o 400 uczniów. Po
przewietrzeniu pomieszczeñ szko³y
zajêcia lekcyjne zosta³y wznowione.
Ch³opiec za swój wybryk odpowie
przed S¹dem Rodzinnym i Nieletnich w Bia³ogardzie.

Zatrzymani z³odzieje,
odzyskane samochody
Œwidwiñscy policjanci zatrzymali 21-letniego Przemys³awa Œ. usi³uj¹cego ukraœæ Audi A6. Na skutek
zwarcia instalacji elektrycznej, pojazd sp³on¹³. Policjanci z Po³czyna
zatrzymali natomiast 33-letniego Jaros³awa P., który ukrad³ Passata.
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Do pierwszego zdarzenia dosz³o
w nocy w Œwidwinie. Spaleniu uleg³
samochód marki Audi A6 wartoœci
oko³o 70 tys. z³. Po¿ar powsta³ na
skutek zwarcia instalacji elektrycznej, do którego dosz³o po tym, jak 21letni mieszkaniec powiatu ³obeskiego próbowa³ ukraœæ samochód.
Przemys³aw Œ. zdemontowa³ przewody elektryczne, jednak próbuj¹c odpaliæ silnik pojazdu spowodowa³
spiêcie, a nastêpnie zapalenie siê samochodu.
Mê¿czyzna zosta³ zatrzymany po
krótkim poœcigu przez policjantów
Zespo³u Patrolowo-Interwencyjnego œwidwiñskiej komendy. Z³odzieja
zauwa¿y³ w³aœciciel samochodu,
który powiadomi³ Policjê podaj¹c
dok³adny rysopis sprawcy.
Po zatrzymaniu Przemys³aw Œ.
us³ysza³ zarzut usi³owania kradzie¿y
samochodu. Prokurator Rejonowy
zastosowa³ wobec niego œrodek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolnoœci.
Do kradzie¿y Volkswagena Passata dosz³o w sobotê, 21 lutego, w
godzinach popo³udniowych. Dy¿urny komisariatu w Po³czynieZdroju zosta³ powiadomiony o porzuconym w pobli¿u R¹bina samochodzie marki VW Passat. Pojazd
mia³ wybit¹ jedn¹ z bocznych szyb.
Na miejsce natychmiast skierowano
patrol Policji. Mundurowi szybko
ustalili powód porzucenia pojazdu i
sprawcê tego czynu. Ustalili tak¿e
w³aœciciela pojazdu. Mê¿czyzna nie
zdo³a³ jeszcze zauwa¿yæ braku pojazdu. By³ zaskoczony tym, ¿e samochód zosta³ mu skradziony.
Sprawc¹ kradzie¿y okaza³ siê 33letni Jaros³aw P. Mê¿czyzna by³ w
stanie nietrzeŸwoœci. W jego odzie¿y znajdowa³y siê jeszcze okruchy
szk³a z rozbitej szyby.
Jaros³aw P. odpowie za krótkotrwa³e u¿ycie samochodu, wybicie
szyby bocznej oraz za kierowanie
samochodem w stanie nietrzeŸwoœci. Grozi mu kara do 10 lat pozbawiania wolnoœci.
(kp)

DRUKARNIA
Oferujemy druk:

- ulotek, plakatów
- wizytówek
- druków, samokopii
£obez ul. S³owackiego 6, tel./fax - 091 39 73 730

HUMOR TYGODNIA
Z serii: Praca
Konferencja, temat: „kariera zawodowa a wiernoœæ ma³¿eñska”, referent wyg³asza:
- Pierwsze miejsce jeœli chodzi o zdrady ma³¿eñskie zajmuj¹ lekarze...
te nocne dy¿ury sprzyjaj¹, kilka etatów naraz itd.
- Drugie miejsce..to oczywiœcie artyœci...ci¹gle nowe role, plany, otoczenie.
- ...no a trzecie miejsce...to w³aœnie ludzie tacy jak Pañstwo - uczestnicy
konferencji, szkoleñ, je¿d¿¹cy w delegacjê.
Z sali odzywa siê facet:
- Protestujê! ju¿ od 20 lat wyje¿d¿am i nigdy mi siê to nie zdarzy³o!!!
Na to g³os z koñca sali, wstaje facet i krzyczy:
- I w³aœnie przez takich jak ty mamy trzecie miejsce!!!

Po³czyñski
Zwi¹zek Emerytów
kobietom
NAGRODA
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Poprawne rozwi¹zania nale¿y wysy³aæ na adres:
73-150 £obez, ul. S³owackiego 6.

5 marca odby³a siê piêkna uroczystoœæ z okazji Dnia Kobiet. Zosta³a zorganizowana przez Zwi¹zek
Emerytów i Rencistów Polskich w
Po³czynie-Zdroju.
W Centrum Kultury spotka³y siê
panie nale¿¹ce do zwi¹zku z miasta
i gminy. Wœród zaproszonych goœci pojawili siê: wiceburmistrz Po³czyna Danuta Kozik, wiceprze-

wodnicz¹cy Rady Miejskiej Marek
Modzelewski, kierownik MGOPS
Marek £ukomski. Goœcie z³o¿yli
serdeczne ¿yczenia z okazji tego
œwiêta na rêce przewodnicz¹cej
Haliny Kluczyñskiej. W czêœci artystycznej wyst¹pi³y zespo³y zwi¹zane z miejscowym Centrum Kultury.
Spotkanie przy kawie up³ynê³o w
mi³ej atmosferze.
LP

