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Có¿ bolszewikom winne by³y
dzieci

Kazimierz Rynkiewicz

1

0 lutego minê³a 70 rocznica
rozpoczêcia masowych
zsy³ek Polaków na Syberiê.
10 lutego 1940 roku NKWDziœci za³omotali do wielu polskich domów
na kresach i wszêdzie scenariusz
by³ podobny; wyrwanie ze snu,
godzinê na spakowanie, p³acz starców i dzieci, ³adowanie na sanie i
wywózka w mroŸn¹ noc do stacji
kolejowej, gdzie ju¿ czeka³y wagony. Za³adunek i kilku tygodniowa
jazda w bydlêcych warunkach, z
dziur¹ w pod³odze na za³atwienie
potrzeb fizjologicznych. Grzebanie
przy torach cia³ tych, którzy zmarli
w drodze. Na stacjach kipiatok,
czyli wiadro wrz¹tku i dalej, za Ural.
Zbli¿a siê tak¿e 70 rocznica ludo-

List do redakcji

Z DRUGIEJ STRONY

bójstwa w Katyniu. 5 marca 1940 r.
Stalin i Biuro Polityczne podpisali
wyrok œmierci na ponad 20 tysiêcy
polskich oficerów. Trzeba pamiêtaæ,
¿e to byli tak¿e, oprócz ¿o³nierzy
zawodowych i policjantów, cywile
zmobolizowani do obrony ojczyzny.
W cywilu byli lekarzami, prawnikami, nauczycielami, sportowcami
(niektórzy olimpijczykami), pisarzami i poetami, dziennikarzami, rolnikami, leœnikami, in¿ynierami. Sowieci
wymordowali kwiat polskiej inteligencji.
Zsy³ki na Sybir, lutowa, kwietniowa i nastêpne, dotknê³y ich rodzin. Bolszewicy pod tym wzglêdem
byli bezlitoœni – zsy³ali ich rodziców,
babcie i dziadków oraz dzieci, chc¹c
zniszczyæ wszystkie pokolenia w
danej rodzinie, by nie mog³a siê ona
odrodziæ.
Mo¿na zapytaæ – a có¿ bolszewikom winne by³y dzieci, które wywo¿ono bez wzglêdu na wiek, od nie-

mowlaków. To jest miara barbarzyñstwa, jakiego siê komuniœci dopuœcili.
Wœród ostatnich ¿yj¹cych Sybiraków zaczynaj¹ przewa¿aæ ci, którzy po wojnie zostali na kresach, a
które zaj¹³ Zwi¹zek Sowiecki. Byli
wywo¿eni na Syberiê w latach 1945
- 53, a nawet póŸniej. Wracali do
Polski w latach 1954 - 56.
Gdy ich wywo¿ono, gdy pracowali w radzieckich ko³chozach, w
tym samym czasie w naszym kraju
polscy komuniœci budowali pegeery na wzór radziecki. Jaka¿ to by³a
ironia losu, gdy wracali do Polski i
trafiali do Œwidwina, Drawska, Gryfic, z ko³chozów radzieckich do polskich. Wielu mówi³o mi, ¿e po przyjeŸdzie byli w swojej ojczyŸnie napiêtnowani. Czy mog³o ich spotkaæ
coœ gorszego?
I jaki dzisiaj panuje zamêt spo³eczny nawet wœród samych Sybiraków, z których wielu, znaj¹c so-

wieck¹ rzeczywistoœæ, zaprzêg³o siê
do budowania w Polsce komunizmu,
jak choæby genera³ Jaruzelski. To
czarna karta sybirackiej epopei, bo
wielu z tych, którzy tam byli, przyszli
póŸniej z armi¹ czerwon¹ i tworzyli
zrêby komunistycznej w³adzy, robili
kariery, a dzisiaj, s¹ i tacy, pobieraj¹
sybirackie renty.
A ju¿ zupe³nie kuriozaln¹ spraw¹
jest milczenie premiera Donalda Tuska na temat wizyty prezydenta Lecha Kaczyñskiego na obchodach
rocznicowych w Katyniu. Tusk milcz¹co zaakceptowa³ sytuacjê, w której to strona rosyjska, ustami p³k
by³ego KGB W³adymira Putina,
wyznacza Polakom, kto bêdzie móg³
modliæ siê na grobach w Katyniu.
Tusk nie powinien zgodziæ siê na
przyznanie Rosjanom prawa do decydowania o sk³adzie polskiej delegacji, chc¹cej pojechaæ na katyñski
cmentarz, ale milczy. Znowu powia³o
sowieck¹ groz¹.

ZIMOWE REFLEKSJE…

Zima wszystkim da³a siê
ju¿ we znaki. Najbardziej zwyk³ym mieszkañcom miasta,
które pogr¹¿one jest w œniegu, skute lodem, w zale¿noœci od wysokoœci temperatury, b¹dŸ pokryte niezliczon¹
iloœci¹ ka³u¿. Tak naprawdê
nie wiadomo jak po tym
wszystkim siê poruszaæ i czy odpowiedzialne za stan rzeczy s³u¿by czekaj¹ tylko na b³ogos³awiony wp³yw
wiosny? Kiedy nadejdzie ta upragniona pora roku, niestety nie powi-

ta nas wszechobecnym œpiewem
ptaków w koronach drzew, bo tych
zwyczajnie w wielu miejscach ju¿ za
du¿o nie ma… Wcale nie chodzi tu o
stare drzewa, które mog³yby w jakiœ
sposób zagra¿aæ przechodniom, bo
wycinka sta³a siê udzia³em nikomu
nie przeszkadzaj¹cych, m³odych
drzew, które pewnie komuœ do czegoœ by³y potrzebne… Ulica Cmentarna sta³a siê w tym momencie godna swojej nazwy. Jej górny fragment,
do tej pory w zupe³nie nieprofesjonalny i nieestetyczny sposób przy-

cinany, zosta³ „przyciêty” zupe³nie.
Ciekawe, czy w³adze naszego miasta
wiedz¹, ¿e za nasz¹ zachodni¹ granic¹ ich koledzy prowadz¹ zupe³nie
inn¹ politykê, ¿e zadrzewianie terenów jest priorytetem, a zadrzewianie
terenu przy drodze nie koliduje z
zapewnieniem
bezpieczeñstwa
mieszkañcom miasta i u¿ytkownikom dróg. Mo¿e warto siê zastanowiæ i podejmowaæ decyzje, które nie
bêd¹ podyktowane krótkowzrocznymi planami.
Sta³a czytelniczka
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Uroczystoœci
3 marca

Sybiracy pamiêtaj¹

Program uroczystoœci
z okazji 65 rocznicy
wyzwolenia Œwidwina
w dniu 3 marca br.
godz. 15.45 - przemarsz pocztów
sztandarowych w asyœcie orkiestry
dêtej z dziedziñca zamkowego do
Koœcio³a Parafialnego p.w. MBNP
godz. 16.00 - Koœció³ p.w. MBNP
- msza œwiêta w intencji tych, którzy
przelali krew walcz¹c o polski Œwidwin, a tak¿e tych, którzy poœwiêcili
siê pracy w jego odbudowê i rozwój
godz. 17.00 - Plac Konstytucji 3
Maja – Pomnik Pamiêci Poleg³ym i
Pomordowanym ¯o³nierzom, Ofiarom Faszyzmu i Stalinizmu
- powitanie zgromadzonych
przez Burmistrza; Apel Poleg³ych;
salwa honorowa; sk³adanie wi¹zanek kwiatów.

Sala Rycerska Zamku
- okolicznoœciowy program artystyczny w wykonaniu Szko³y Podstawowej nr 3 w Œwidwinie oraz
Œwidwiñskiego Oœrodka Kultury
- zwiedzanie wystawy prac plastycznych uczniów œwidwiñskich
placówek oœwiatowych pt. „Nasze
Miasto Œwidwin” w Œwidwiñskim
Oœrodku Kultury.
Zapraszamy Mieszkañców miasta, gminy i powiatu œwidwiñskiego
do uczestnictwa w uroczystoœci.
Organizatorzy obchodów

10 lutego, na œwidwiñskim Placu
Konstytucji 3 Maja
uczczono pamiêæ
Polaków wywiezionych na Syberiê.
Tego dnia przypad³a 70 rocznica
pierwszej wywózki ludnoœci polskiej
na Syberiê, tote¿ w ca³ym kraju odby³y siê uroczystoœci ku pamiêci
zes³anych. W Œwidwinie, pod Po-

mnikiem Pamiêci Poleg³ym i Pomordowanym ¯o³nierzom, Ofiarom Faszyzmu i Stalinizmu, zgromadzili siê
cz³onkowie ko³a terenowego Zwi¹zku Sybiraków, Powiatowej Rady
Zwi¹zku Kombatantów i Osób Represjonowanych a tak¿e przedstawiciele w³adz miasta Œwidwin, gminy Œwidwin i powiatu œwidwiñskiego. O historii zsy³ek opowiedzia³a
przewodnicz¹ca ko³a œwidwiñskich
Sybiraków Czes³awa £uszczuk. Nastêpnie uczestnicy z³o¿yli pod pomnikiem symboliczne wi¹zanki kwiatów i zapalili znicze.
(wp)
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XIV FESTIWAL PIOSENKI
RELIGIJNEJ W ŒWIDWINIE
W sobotê, 27lutego, w Klubie
Garnizonowym w Œwidwinie odbêdzie siê XIVFESTIWALPIOSENKI
RELIGIJNEJ.
Impreza rozpocznie siê o godz.
9.00 przes³uchaniami w kategorii
doros³ych, a skoñczy ok. godz. 17.
kategori¹ dzieciêc¹. Wezm¹ udzia³
soliœci i zespo³y m.in. z Drawska
Pom., Œwidwina, Suliszewa, Kalisza
Pom., Drawna, S³awoborza - 40 podmiotów wykonawczych (250 osób).

Festiwal, jak co roku, zakoñczy
siê koncertem gwiazdy. W tym roku
bêdzie to krotoszyñska grupa POMOC DUCHOWA (www.kdm.pomoc). Zespó³ istnieje 30 lat, nagra³ w
sumie 16 p³yt. Ma³o kto ich kojarzy,
ale to w³aœnie ich piosenki œpiewane
s¹ w odnowach, oazach itp. Koncert
rozpocznie siê o godz. 18.00. Po koncercie og³oszenie wyników i wystêp
Laureata GRAND PRIX.
ZAPRASZAMY !!!
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„Kaziuki” po raz osiemnasty

Zjazd Kazimier i Kazimierzów
Doroczny jarmark „Kaziuki”
odbêdzie siê w Œwidwinie w dniach 4
– 6 marca ju¿ po raz osiemnasty. Po
raz pierwszy natomiast bêdzie po³¹czony z Ogólnopolskim Zjazdem
Kazimierzy.
„Kaziuki” ju¿ na dobre wpisa³y siê
w ¿yciu kulturalne Œwidwina. Impreza organizowana na wzór jarmarku,
który w tym samym czasie odbywa siê
w Wilnie (upamiêtniaj¹cego patrona
tego miasta œw. Kazimierza) gromadzi
wielu wystawców: rêkodzielników,
kolekcjonerów, twórców ludowych,
zespo³y artystyczne, gawêdziarzy.
Goœcie przyje¿d¿aj¹ tu z ca³ej Polski.
Jest to znakomita okazja do skosztowania obwarzanków, zakupu piernikowych serc z imionami, czy wielkanocnych palm.
Tym razem organizatorzy podjêli
zupe³nie now¹ inicjatywê – Pierwszy
Ogólnopolski Zjazd Kazimierzy, który odbêdzie siê podczas œwidwiñskich „Kaziuków” na hali targowej 5
marca od godziny 9. Zapraszamy
zatem wszystkie panie Kazimiery
oraz panów Kazimierzy do odwiedzenia goœcinnego Œwidwina i
uczestnictwo w imprezie.
Oto szczegó³owy program
œwidwiñskich „Kaziuków”:
4 marca 2010 (czwartek)
godz. 18 – Koœció³ p.w. MBNP –

msza œw. w intencji Polaków na kresach wschodnich o kresowiaków na
ziemi œwidwiñskiej,.
5 marca 2010 (pi¹tek)
godz. 8 – œwidwiñska hala targowa – Jarmark Kresowy: stoiska handlowe z wyrobami ludowymi, artystycznymi, hobbystycznymi, garma¿eryjnymi i antykami
godz. 10 – oficjalne rozpoczêcie
imprezy, wyst¹pienie goœci i prezentacja stoisk. Aukcja na rzecz Polskiego Domu Dziecka w Podbrodziu na
Litwie. Wystêpy artystyczne zespo³ów przedszkolnych, szkolnych i ludowych
godz. 13. Œwidwiñski Oœrodek
Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna w zamku: otwarcie wystaw: Koœcio³y pw. œw. Kazimierza w Polsce i
na WileñszczyŸnie oraz „Przedmioty
kultu chrzeœcijañskiego Polaków na
WileñszczyŸnie”. Spotkanie z p. Stefani¹ Olesiejuk n.t. „Postaæ œw. Kazimierza – patrona Polski i Litwy”
6 marca 2010 (sobota)
godz. 8 – œwidwiñska hala targowa – Jarmark Kresowy
godz. 10 – wystêpy zespo³ów
ludowych i aukcja
XVIII „Kaziuki” organizuj¹: Towarzystwo Mi³oœników Kresów Wilna i b. Kresów Wschodnich i Œwidwiñski Oœrodek Kultury, a patronatem obj¹³ je burmistrz Jan Owsiak.

NIE ZAPOMNIJMY O HAITI

Zostaw 1% w swoim powiecie

Zmiany w „Merkurym”, mo¿na
wesprzeæ Spójniê
Prezes po³czyñskiego Stowarzyszenia „Merkury” poinformowa³ nas, ¿e
od pocz¹tku bie¿¹cego roku we w³adzach nast¹pi³y nastêpuj¹ce zmiany:
prezesem Stowarzyszenia jest Wies³aw Rasa³a, a wiceprezesem Katarzyna
Skorupa. Zmieni³ siê tak¿e numer konta na nastêpuj¹cy: PKO BP SA NR
Konta: 08 1240 3682 1111 0110 2883 2143.
Mo¿na wesprzeæ Spójniê
Mo¿na równie¿ wesprzeæ 1% Klub „Spójnia” Œwidwin. Przy przekazywaniu kwot 1% podatku w PIT nale¿y wpisaæ nazwê organizacji: Koszaliñski
Okrêgowy Zwi¹zek Pi³ki No¿nej oraz nr KRS 0000111283. Nale¿y pamiêtaæ o
wpisaniu w PIT (rubryka - inne informacje) Spójnia Œwidwin. Bez podania
niezbêdnej nazwy klubu - kwoty nie zostan¹ przekazane.
Informujemy, ¿e 1% podatku przekazywaæ mog¹ zarówno osoby fizyczne, jak
i firmy prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹.
(r)

Zanim rozpocz¹³ siê radosny
okres ferii, dzia³acze Ko³a PCK przy
Szkole Podstawowej nr 3, og³osili
zbiórkê pieniêdzy na rzecz ludzi poszkodowanych w trzêsieniu ziemi na
Haiti. Nasza niewielka spo³ecznoœæ
szkolna wykaza³a siê prawdziwie
gor¹cymi sercami. Zebrano 220 z³,
zbierali najm³odsi i „weterani” PCK.
Ofiarodawcy okazali siê znakomicie
przygotowani i niezwykle hojni.
Wszyscy zdawali sobie sprawê z
tego, ¿e wœród poszkodowanych s¹
ich rówieœnicy, którzy prag¹ siê

uczyæ, a zabrak³o im wszystkiego.
Œwiadomi byli równie¿ tego, ¿e wiele
dzieci zosta³o sierotami. Wszyscy
uczniowie Szko³y Podstawowej nr 3
zgodnym g³osem potwierdzaj¹, ¿e
dobro drugiego cz³owieka jest dla
nich najwa¿niejsze i apeluj¹ – Nie
zapominajmy o Haiti, zw³aszcza teraz, kiedy wiadomoœci o losach poszkodowanych Haitañczyków przesta³y goœciæ na pierwszych stronach
gazet i w czo³ówkach telewizyjnych
programów informacyjnych.
K. Kupiec – bibliotekarka SP3
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Pierwszy taki bal w 21 Bazie Lotniczej

W dniu 13 lutego br.
w Klubie Garnizonowym
w Œwidwinie po raz
pierwszy odby³ siê
niecodzienny bal,
a mianowicie Bal
Przebierañców.
Ka¿dy z uczestników poœwiêci³
wiele czasu, by wygl¹daæ niecodziennie. Wszyscy przebrani byli
wspaniale, a¿ trudno by³o rozpoznaæ, kto jest kim. ZnaleŸli siê miêdzy
innymi czarodzieje z czarownicami,
pirat z piratk¹, pielêgniarka z chorym, dzieci kwiaty, kowboje, arab,
dracula, pipi, lalka barbi, zorro, meksykanie, ró¿a, napoleon, kelnerka,
cyganka, rosyjski oficer, bob budowniczy, indianka, motylek i króliczek, by³ nawet wielebny ksi¹dz, ale
najwiêkszy prym wiedli hipisi, oraz
diab³y.
Za oryginalnoœæ strojów przyznano nagrody i dyplom. Najwiêksz¹
iloœæ g³osów zdobyli: piratka - Iwona
Trelka, oraz hipis - Jacek Sadowski.
Atmosferê i pomys³owoœæ goœci pokazuj¹ poni¿sze zdjêcia.
Anna Wójcik, foto: Patryk Klimas
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Wzrost op³at za u¿ytkowanie wieczyste

Podwy¿ki drastyczne,
ale zgodne z przepisami
W styczniu br. opublikowaliœmy
petycjê Stowarzyszenia Rzemieœlników, Kupców i Handlowców w Œwidwinie skierowan¹ do przewodnicz¹cego Rady Miasta w Œwidwinie,
w której prezes Edward Makowski
pyta³, dlaczego w okresie kryzysu
drastycznie podniesiono podatek
od gruntów u¿ytkowania wieczystego. S³owo „drastycznie” nie jest
bezpodstawne, gdy¿ niektórym
przedsiêbiorcom stawka op³aty
wzros³a kilkaset procent. Na przyk³ad jedna z osób otrzyma³a propozycjê podwy¿ki z 80 na prawie 1200
z³ za 5-arow¹ dzia³kê.
W¹tpliwoœci budzi³o równie¿
stosowanie 5-procentowej op³aty
wartoœci dzia³ek, gdy ustawa mówi o
3 procentach. Na te i inne pytania
odpowiedzi udzieli³, na podstawie
wyjaœnieñ burmistrza Jana Owsiaka,
przewodnicz¹cy Rady Miasta Roman Artyñski. Skierowa³ j¹ równie¿
do naszej redakcji, za co dziêkujemy.
Poni¿ej publikujemy j¹ w ca³oœci.
***
Stowarzyszenie Rzemieœlników,
Kupców i Handlowców w Œwidwinie
W odpowiedzi na Pañstwa pismo
z dnia 09 stycznia 2010 roku dotycz¹ce op³at za grunty w u¿ytkowaniu
wieczystym uprzejmie informujê, ¿e
stawka procentowa jest ustalana
przez Radê Miasta, ale przed nabyciem nieruchomoœci (gruntu) przez
dzier¿awcê. Tak wiêc, skoro umowy
dzier¿awy zosta³y zawarte przed kadencj¹ obecnej Rady Miasta, na
przyk³ad w latach 80-tych czy 90-tych
i ustalono wówczas obowi¹zuj¹ce
stawki procentowe, to obecna Rada
nie ma prawa tych stawek zmieniaæ.
Ponadto informujê, ¿e problem
ten by³ poruszany na posiedzeniu
komisji sta³ych Rady Miasta w dniu
10 grudnia 2009 roku (protokó³ nr 28/
2009 do wgl¹du w biurze Rady Miasta pokój nr 9 w Urzêdzie Miasta).
W za³¹czeniu przesy³am szczegó³ow¹ odpowiedŸ w powy¿szej
sprawie przygotowan¹ przez wydzia³ merytoryczny Urzêdu Miasta tj.
Wydzia³ Przedsiêbiorczoœci i Gospodarki Nieruchomoœciami.
Przewodnicz¹cy Rady Miasta
Roman Artyñski

***
Po zapoznaniu siê z petycj¹ Stowarzyszenia Rzemieœlników Kupców i Handlowców w Œwidwinie
skierowan¹ do Pana Przewodnicz¹cego, w sprawie aktualizacji op³at za
u¿ytkowanie wieczyste gruntów
uprzejmie informujê:
1. „dlaczego w okresie kryzysu
drastycznie podniesiono podatek
od gruntów u¿ytkowania ?”
Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z
2004r. Nr 261, poz. 2603 z póŸniejszymi zmianami) wysokoœæ op³aty
rocznej z tytu³u u¿ytkowania wieczystego nieruchomoœci gruntowej mo¿e byæ aktualizowana nie
czêœciej ni¿ raz w roku, je¿eli wartoœæ tej nieruchomoœci ulegnie
zmianie.
Od wielu lat nie by³a aktualizowana wartoœæ gruntów w³asnoœci miasta w u¿ytkowaniu wieczystym, w
ostatnich trzech latach wartoœæ
gruntów utrzymuje siê na tym samym
poziomie. W roku 2008 na 2009 zaktualizowano 1/3 wartoœci gruntów w
u¿ytkowaniu wieczystym. W roku
2009 na 2010 zaktualizowano wartoœæ
nastêpnej czêœci gruntów, dla 452
osób fizycznych i prawnych.
Na lata 2010 - 2011 planuje siê
aktualizacje wartoœci gruntów pozosta³ej 1/3 czêœci u¿ytkowników wieczystych.
2. „dlaczego ... nie ustalono podatku dla wszystkich jednoczeœnie?”
W celu zaktualizowania op³aty
rocznej nale¿y powo³aæ rzeczoznawcê, który ustala odp³atnie wartoœæ
gruntu w u¿ytkowaniu wieczystym,
a tylko rzeczoznawca maj¹tkowy
okreœla cenê nieruchomoœci na podstawie jej wartoœci zgodnie z art. 67
ust. 1 i art. 174 ust. 3 ustawy o g.n. i
takiego prawa nie posiada organ I
instancji.
Tak wiêc aktualizacja wartoœci
wymaga zaplanowania wydatków
na ten cel i zosta³o to roz³o¿one w
czasie na okres 3 lat.
3. „Ustawodawca przewidzia³
zmianê co do wartoœci dzia³ki wprowadzaj¹c op³atê adiacenck¹”.

Op³ata adiancenka jest okreœlona w art. 143 do 148b ustawy o g.n.
jako udzia³ w kosztach budowy urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i nie
dotyczy u¿ytkowników wieczystych wnosz¹cych op³aty roczne za
u¿ytkowanie gruntów.
4. „nastêpna sprawa... to pobieranie 5% wartoœci...” gruntu
Miasto nie narusza ustalonego
prawa tj. stopy procentowej op³at
rocznych za u¿ytkowanie, a tylko
aktualizuje wartoœæ gruntu.
Status quo jest zgodne z art. 72
ust. 3 pkt. 5 w zwi¹zku z art. 76 ust. 1
ww ustawy o gospodarce nieruchomoœciami, która sankcjonuje istniej¹ce wczeœniej ustalone stawki procentowe op³at rocznych za u¿ytkowanie wieczyste.
Art. 72 ust. 3 u o g.n. okreœla
stawki procentowe op³at za u¿ytkowanie wieczyste gruntów, w tym
miêdzy innymi:
- 1% na cele mieszkaniowe,
- 3% za pozosta³e grunty, o ile nie
zosta³a ustalona inna stawka procentowa na podstawie art. 76 ust. 1,
przed oddaniem nieruchomoœci w
u¿ytkowanie wieczyste.
Natomiast je¿eli przy nabyciu
prawa u¿ytkowania wieczystego
by³a ustalona inna stawka procentowa - 5% , to zgodnie z art. 77 ust. 1
zaktualizowan¹ op³atê roczn¹ ustala
siê przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej.
5. „w wypowiedzeniach nie podaje siê adresu Samorz¹dowego
Kolegium Odwo³awczego”.
Zapis w piœmie wypowiedzeniu ofercie op³at - brzmi:
„ U¿ytkownikowi wieczystemu
przys³uguje prawo z³o¿enia do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego w Koszalinie wniosku kwestionuj¹cego podwy¿szon¹ op³atê
roczn¹ i zarazem uzasadniaj¹cego
ustalenie obowi¹zuj¹cej op³aty w
innej wysokoœci”.
Jak ka¿de odwo³anie, skar¿¹cy
sk³ada je za poœrednictwem organu,
który wyda³ dokument, od którego
przys³uguje prawo wniesienia zastrze¿eñ i dlatego nie ma podanej
ulicy przy adresie SKO.
6. „Wypowiedzenia ... powinny

byæ poprzedzone propozycj¹ wykupu dzia³ki”.
Zbycie prawa u¿ytkowania wieczystego nastêpuje tylko na wniosek u¿ytkownika wieczystego, poniewa¿ to prawo, jak prawo w³asnoœci, jest zbywalne i dziedziczne. Nie
ma wiêc podstaw prawnych do oferowania zbycia nieruchomoœci przy
aktualizacji wartoœci gruntu w u¿ytkowaniu wieczystym.
Reasumuj¹c w 2009 r. zaktualizowano op³aty 452 u¿ytkownikom wieczystym. Zastrze¿enia wnios³o 8
u¿ytkowników wieczystych, w tym 3
u¿ytkowników posiadaj¹cych op³atê roczn¹ w wysokoœci 5% wartoœci
gruntów.
Burmistrz Miasta Jan Owsiak
***
Od redakcji.
Warto w tym miejscu, jako uzupe³nienie do tej odpowiedzi, przytoczyæ fragmenty wypowiedzi podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Olgierda Dziekoñskiego, który w Sejmie, 21 kwietnia 2009
r. odpowiada³ na interpelacjê pos³a
Leszka Aleksandrzaka sprawie op³at
rocznych z tytu³u u¿ytkowania wieczystego gruntów Skarbu Pañstwa
(przepisy dotycz¹ tak¿e samorz¹dów).
***
Aktualizacja polega na wypowiedzeniu dotychczasowej wysokoœci op³aty rocznej z tytu³u u¿ytkowania wieczystego i ustaleniu jej
nowej wysokoœci. Nale¿y podkreœliæ, ¿e u¿ytkownik wieczysty mo¿e
zakwestionowaæ otrzymane wypowiedzenie. Zgodnie bowiem z ww.
przepisami ustawy o gospodarce
nieruchomoœciami nowa wysokoœæ
op³aty rocznej jest ofert¹, któr¹ u¿ytkownik wieczysty mo¿e zakwestionowaæ (art. 78 ust. 1). W myœl art. 78
ust. 2 tej ustawy u¿ytkownik wieczysty mo¿e w terminie 30 dni od dnia
otrzymania wypowiedzenia z³o¿yæ
do samorz¹dowego kolegium odwo³awczego wniosek o ustalenie, ¿e
aktualizacja jest nieuzasadniona,
albo jest uzasadniona, ale w innej
wysokoœci. W sytuacji, gdy u¿ytkownik wieczysty by³by niezado-
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wolony równie¿ z orzeczenia samorz¹dowego kolegium odwo³awczego, od tego orzeczenia mo¿e wnieœæ
sprzeciw do s¹du powszechnego
(art. 80), który ostatecznie rozstrzygnie sporne kwestie. Oznacza to, ¿e
zarówno w postêpowaniu przed samorz¹dowym kolegium odwo³awczym, jak te¿ przed s¹dem, istnieje
mo¿liwoœæ zawarcia ugody przez
strony, tj. w³aœciwy organ reprezentuj¹cy w³aœciciela nieruchomoœci
oraz u¿ytkownika wieczystego, w
której strony mog¹ uzgodniæ wysokoœæ op³aty rocznej.
Istotne jest równie¿ to, ¿e zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami z³o¿enie
wniosku o ustalenie, ¿e aktualizacja
jest nieuzasadniona, albo jest uzasadniona, ale w innej wysokoœci,
powoduje, i¿ u¿ytkownik wieczysty
uiszcza op³atê w dotychczasowej,
niezmienionej wysokoœci.
Odnosz¹c siê do pytania pana
pos³a Leszka Aleksandrzaka, chcia³bym zauwa¿yæ, ¿e przedstawiona
wy¿ej procedura dokonywania aktualizacji, umo¿liwiaj¹ca wynegocjowanie zmniejszenia wysokoœci
op³aty rocznej w ramach ugody, jest
wyrazem realnego wp³ywu w³aœciciela nieruchomoœci gruntowej oraz
u¿ytkownika wieczystego na wysokoœæ op³aty rocznej z tytu³u u¿ytkowania wieczystego.
U¿ytkownikom wieczystym bêd¹cym przedsiêbiorcami przys³uguje bonifikata od op³aty rocznej w
wysokoœci 50%, je¿eli nieruchomoœæ gruntowa zosta³a wpisana do
rejestru zabytków. W odniesieniu
do nieruchomoœci stanowi¹cych
w³asnoœæ Skarbu Pañstwa starosta
mo¿e, za zgod¹ wojewody, podwy¿szyæ lub obni¿yæ tê bonifikatê (art.
73 ust. 4).
U¿ytkownicy wieczyœci mog¹
równie¿ na podstawie art. 71 ust. 4
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami wyst¹piæ do w³aœciwego organu z wnioskiem z³o¿onym nie póŸniej ni¿ 14 dni przed up³ywem terminu p³atnoœci, o ustalenie innego terminu zap³aty, nieprzekraczaj¹cego
danego roku kalendarzowego.
Oznacza to mo¿liwoœæ roz³o¿enia
op³aty rocznej na raty.
Natomiast je¿eli u¿ytkownik wieczysty poniós³ nak³ady na budowê
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, wówczas zgodnie z art. 77 ust. 4
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami, przy aktualizacji op³aty rocznej na poczet ró¿nicy miêdzy op³at¹
dotychczasow¹ a op³at¹ zaktualizowan¹, zalicza siê wartoœæ poniesionych nak³adów.
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Marlena Mleczko zrezygnowa³a z pracy,
dostanie odszkodowanie

Park Wodny ma
wyp³aciæ by³ej dyrektor
ponad 13 tys. z³
Prawie dwa lata trwa³y
s¹dowe spory pomiêdzy
burmistrzem Janem
Owsiakiem a zwolnion¹
przez niego by³¹
dyrektor Parku
Wodnego „Relax”
Marlen¹ Mleczko. S¹d
orzek³, ¿e by³ej dyrektor
nale¿y siê ponad 13
tysiêcy z³otych
odszkodowania. Ma je
wyp³aciæ Park Wodny.
Kilka dni temu burmistrz og³osi³,
¿e w wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Parku Wodnego Relaks” w Œwidwinie zosta³ zatrudniony, dotychczas pe³ni¹cy obowi¹zki,
Jasiukiewicz. Ju¿ z tego komunikatu
mo¿na by³o odczytaæ, ¿e na to stanowisko nie powróci by³a dyrektor
Marlena Mleczko, która s¹dzi³a siê z
burmistrzem Janem Owsiakiem o
przywrócenie do pracy. Odczytanie
okaza³o siê s³uszne. Jak nam powiedzia³a Marlena Mleczko – wycofa³a
ten punkt w pozwie, bo ju¿ nie chce
wracaæ do „Relaksu”.
Przypomnijmy, na pocz¹tku 2008
roku burmistrz Owsiak chcia³ j¹ prze-

nieœæ na inne stanowisko. Mleczko
nie zgodzi³a siê, wiêc straci³a pracê.
Odwo³a³a siê do S¹du Pracy, który 1
sierpnia 2008 r. przywróci³ j¹ do pracy na stanowisku dyrektora Parku.
Burmistrz z³o¿y³ apelacjê. S¹d Okrêgowy uchyli³ wyrok i nakaza³ ponowne rozpatrzenie sprawy. Zwróci³
uwagê, ¿e pozwanym nie mo¿e byæ
burmistrz, który j¹ zwolni³, lecz Park
Wodny „Relax” jako pracodawca
wyp³acaj¹cy pensje.
Rozpatruj¹c ponownie sprawê
S¹d Rejonowy Wydzia³ Pracy w Bia³ogardzie, po przes³uchaniu œwiadków stwierdzi³, ¿e roszczenie Marleny Mleczko w znacznej czêœci za³uguje na uwzglêdnienie.
Wyrokiem z 24 wrzeœnia 2009 r.,

kieruj¹c siê wskazaniami S¹du Okrêgowego, oddali³ powództwo przeciwko Burmistrzowi Miasta Œwidwin. Park Wodny „Relax” ma zap³aciæ Marlenie Mleczko 13.695 z³ tytu³em odszkodowania oraz 1817 z³ tytu³em zwrotu kosztów zastêpstwa
procesowego. Marlena Mleczko zaœ
ma zwróciæ koszty s¹dowe Burmistrzowi w kwocie 4.905 z³, które poniós³, a okaza³o siê, ¿e nie by³ stron¹.
Jak nam powiedzia³a Marlena Mleczko - do tego punktu z³o¿y³a apelacjê
argumentuj¹c, ¿e Burmistrz co prawda pozwany zosta³ niew³aœciwie, ale
nikt tego w s¹dzie nie kwestionowa³,
ani on, ani s¹d, wiêc powinien nast¹piæ podzia³ kosztów na wszystkie
strony.
KAR

Dzisiaj sesja Rady Miasta

Dzia³alnoœæ ŒOK i trzy uchwa³y
Dzisiaj, 26 lutego, odbêdzie siê
sesja Rady Miasta Œwidwin. Rozpoczêcie o godz. 11.00, w sali nr 55
Urzêdu Miasta.
Na pocz¹tek burmistrza przedstawi informacjê o stopniu realizacji
wniosków i uchwa³ podjêtych na
poprzedniej sesji. Po nim radni bêd¹
mogli sk³adaæ interpelacje i zapytania, a po nich „Czas dla samorz¹du”,
czyli przewodnicz¹cych rad osiedli.
Radni wys³uchaj¹ informacji

Komisji Oœwiaty i Komisji Rewizyjnej o dzia³alnoœci Œwidwiñskiego
Oœrodka Kultury za 2009 rok i planach na 2010 rok.
Kolejna to informacja dotycz¹ca
dzia³alnoœci statutowej i realizacji
programów w zakresie zwalczania
narkomanii i przeciwdzia³ania alkoholizmowi.
W punkcie uchwa³ radni rozpatrz¹ projekty:
- uchwa³a Nr XXXIX/274/10 w
sprawie udzielenia pomocy w roku
2010 dla Województwa Zachodnio-

pomorskiego – Zachodniopomorskiego Zarz¹du Dróg Wojewódzkich w Koszalinie z przeznaczeniem
na zadanie pn. „Przebudowa drogi nr
152 odc. Œwidwin – Po³czyn-Zdrój”,
- chwa³a Nr XXXIX/275/10 w
sprawie zmian bud¿etu miasta na
2010 rok
- uchwa³a Nr XXXIX/276/10 w
sprawie zbycia gruntu na rzecz u¿ytkownika wieczystego
Sesjê zakoñcz¹ wolne wnioski i
zapytania oraz odpowiedzi na interpelacje.
(r)
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Kamienica cudów – ci¹g dalszy

Przez jakiœ czas by³o normalnie

Po jakimœ czasie, kiedy to
opisywaliœmy wydarzenia
maj¹ce miejsce w kamienicy
przy ul. Mariackiej 11 w Po³czynie-Zdroju, nast¹pi³y
zdecydowane
dzia³ania
urzêdnicze, polegaj¹ce na eksmisji
dwóch uci¹¿liwych lokatorów. By³
to niew¹tpliwie efekt artyku³u pt.:
„Kamienica cudów”. Usuniête zosta³y te¿ szpetne latryny, a w ich
miejsce zosta³y wstawione œmietniki oraz wybudowano komórkê,
która niestety jest przyczyn¹ ci¹g³ych po¿arów. Interweniowaliœmy
w tej sprawie wielokrotnie do Urzêdu Miasta i Gminy, TBS-u oraz Stra¿y Po¿arnej w Œwidwinie. Nie ma z
ich strony jak do tej pory ¿adnego
odzewu, a strach przed po¿arem
pozostaje, zw³aszcza gdy weŸmie
siê pod uwagê, i¿ latem miejsce to
stanowi swoist¹ latrynê dla osobników spo¿ywaj¹cych alkohol
przy œmietnikach jak i w bramie.
Jednak¿e najwiêkszy problem
znowu stanowi¹ uci¹¿liwi lokatorzy, którzy - jak siê okaza³o - s¹ jeszcze gorsi ni¿ poprzedni. Pani Krystyna B. mieszka nad nami, Pani
Dorota J. z mê¿em na tym samym
piêtrze, a Pani Dorota Sz. na parterze. Wszystkie te osoby nie pracuj¹. My sami mieszkamy nad sklepem miêsnym, którego w³aœcicielem jest pan. Leszek M. Opiszê teraz sytuacje po kolei.
Pani Krystyna B. po wprowadzeniu siê do mieszkania dowiedzia³a siê, jaka by³a sytuacja w kamienicy przed jej przybyciem. Przez
jakiœ czas by³o w miarê normalnie,
a¿ do momentu, kiedy to po powrocie z pracy zauwa¿y³am na mojej
wycieraczce le¿¹ce kawa³ki gruzu, a
przy drzwiach wybita by³a dziura,
w³aœciwie kilka dziur. Nawi¹za³am
wiêc kontakt z pani¹ Krystyna B. i
grzecznie zapyta³am o przyczynê
tego ca³ego ba³aganu. Pani Krystyna B. wyjaœni³a, i¿ zrobi³a to niechc¹cy wprowadzaj¹c siê do
mieszkania. Przyjêliœmy te wyjaœnienia ze zrozumieniem napominaj¹c j¹, ¿e mog³aby jednak chocia¿
posprz¹taæ. To jednak siê tej pani
nie spodoba³o i zamknê³a mi drzwi
przed nosem. Okaza³o siê, i¿ klatka,
w której znajduje siê nasze mieszkanie zosta³a poobijana w wielu innych miejscach, przez co jej wygl¹d
sta³ siê nie do zniesienia, a przecie¿
to my z mê¿em pomalowaliœmy
wczeœniej na w³asny koszt klatkê,
¿eby mia³a estetyczny wygl¹d. Z
kolei innego dnia pani Krystyna B.
zala³a nam kuchniê. Nie wytrzyma³am i znowu posz³am z ni¹ porozma-

wiaæ. Tym razem czu³am od niej alkohol. Nast¹pi³a krótka wymiana zdañ,
podczas której poinformowa³am pani¹
Krystynê, i¿ w przypadku kiedy sytuacja taka powtórzy siê, jeszcze raz
powiadomiê TBS. W ten sposób staliœmy siê obiektem szykan i z³oœliwoœci
ze strony pani Krystyny B. Latem pluje nam i strzepuje popió³ z papierosów
na parapety, ha³asuje po nocach, obra¿a córkê, która ma 23 lata. Pewnego
dnia wysmarowa³a fekaliami k³ódkê,
któr¹ zamykamy na noc szopkê z opa³em. Pies, którego jest w³aœcicielk¹,
za³atwia swoje potrzeby gdzie popadnie, nawet pod naszymi drzwiami. Próbowa³ z ni¹ porozmawia mój m¹¿, ale
spotka³ siê z lawin¹ gróŸb i wyzwisk
„Tak Cie za³atwiê, ¿e bêdziesz h... siedzia³ w wiêzieniu...”. Jest wiele innych
jeszcze rzeczy, ale tak zakoñczê z pani¹
Krystyna B.
Z kolei inna s¹siadka pani Dorota J., której niejednokrotnie pomaga³am materialnie: po¿ycza³am pieni¹dze, m¹kê, cukier, kupowa³am dzieciom s³odycze itp., nigdy nie mówi³am o tym jej mê¿owi, bo bardzo mnie
o to prosi³a, za to teraz zaczê³a kumaæ
siê z pani¹ Krystyn¹ B. i obie zaczê³y
mnie po kryjomu obmawiaæ, o czym
dowiedzia³am siê od córki, która
pods³ucha³a jedn¹ z takich rozmów.
Przeprowadzi³am na ten temat krótk¹
rozmowê zyskuj¹c w ten sposób
kolejnego wroga w kamienicy. Trzecia s¹siadka pani Dorota Sz., która
pocz¹tkowo wielokrotnie równie¿
po¿ycza³a od nas wiele rzeczy, czêsto przychodzi³a do nas pod wp³ywem alkoholu i ¿ali³a nam siê z wielu
problemów (rozumieliœmy to i nie
wtr¹caliœmy siê w jej sprawy zwi¹zane ze spo¿ywaniem alkoholu), a¿ do
momentu, kiedy pewnego dnia, równie¿ pod wp³ywem alkoholu, wprosi³a siê do naszego mieszkania, zachowuj¹c siê w sposób natrêtny i
nieprzyzwoity. Nie wytrzymaliœmy i
wyprosiliœmy j¹ z mieszkania. Wtedy zaczê³y siê równie¿ z jej strony
pod naszym adresem ró¿nego rodzaju z³oœliwoœci typu g³oœne puszczanie radia, nasy³anie policji pod ró¿nymi b³ahymi pretekstami. Swoj¹
drog¹ dziwiê siê, dlaczego po³czyñska Policja nie reagowa³a na bezzasadne wezwania pani Doroty Sz.,
chocia¿by, ¿e wjechaliœmy na podwórze wsypaæ wêgiel do komórki.
Tak przedstawia siê sprawa z
uci¹¿liwymi s¹siadkami z kamienicy
przy ul. Mariackiej 11. Uczciwie pracuj¹ca, normalna rodzina jest skazana tutaj na nieustanne z³oœliwoœci i
szykany ze strony s¹siadek. Nudz¹
siê, wymyœlaj¹c co raz to nowsze
intrygi i uci¹¿liwoœci „co by tu jesz-

cze zrobiæ, by nam ¿ycie umiliæ...”.
Niestety problem stwarza te¿
pan Leszek M., przedsiêbiorca prowadz¹cy w naszej kamienicy sklep
miêsny. Pan Leszek zrobi³ sobie
wczeœniej z podwórka w naszej kamienicy swoist¹ myjniê samochodow¹. Podwórko jest bardzo ma³e i
nie przystosowane do tego typu
dzia³alnoœci. Równie¿ okna mieszkalne wychodz¹ na to podwórko, co
sprawia, i¿ podczas mycia samochodów dostawczych cz³owiek czuje siê
jakby mieszka³ w warsztacie samochodowym, a nie w kamienicy. Oczywiœcie wielokrotnie zwracaliœmy w
tej sprawie uwagê panu Leszkowi
M., ale by³o to jak walenie g³ow¹ w
mur. Dochodzi³o nawet do sytuacji,
w których pan Leszek M. dla ¿artów
oblewa³ mnie wod¹. Nagminnie oblewane wod¹ by³y tak¿e nasze okna
mieszkalne. Kiedy pan Leszek M.
zakupi³ sobie nowy samochód dostawczy, który niestety nie mieœci³
siê w bramie podwórzowej, rozbi³ ³uk
œciany noœnej, umo¿liwiaj¹c sobie
tym samym wjazd na podwórko. Ciekawe co w tej sprawie robi TBS i
Inspektor Nadzoru Budowlanego?
Czy tak mo¿na? Bo w sprawie naszego gara¿u na pewno te dwie instytucje zrobi³y wiele. Ostatecznie zosta³o na tym, i¿ nasza rodzina mog³a
u¿ytkowaæ omawiane pomieszczenie, ale nie jako gara¿, tylko jako
pomieszczenie gospodarcze. Pomieszczenie zosta³o przez nas wczeœniej dostosowane do u¿ytkowania
jako gara¿, na wyraŸn¹ proœbê pana
Leszka M., aby nasz samochód osobowy nie sta³ na podwórzu, uniemo¿liwiaj¹c wjazd samochodem dostawczym pana M. Na chwilê
obecn¹ pan Leszek M. poprzez zastraszanie naszej rodziny, chce wymusiæ na nas oddanie mu powy¿szego pomieszczenia, które nie jest jego
w³asnoœci¹, poniewa¿ nie ma na to
aktu notarialnego. Jednak¿e w
zwi¹zku z tym, i¿ to w³aœnie my zainwestowaliœmy znaczne œrodki finansowe w odnowienie tego pomieszczenia, to uwa¿amy, ¿e mamy prawo
do jego u¿ytkowania.
W zwi¹zku z groŸbami pana Leszka M. Policja w Po³czynie za³o¿y³a
sprawê. Pewnego razu po wy³adowaniu towaru, wyjecha³ z podwórza
nie zamykaj¹c bramy, co robi nagminnie. Poprosi³am kiedyœ, by zamyka³ bramê, na co odpar³ „Ja Ci k....
zamknê!!! a Ty zobaczysz co za to
bêdziesz mia³a...!!!” Istotn¹ rzecz¹
jest to, i¿ jeœli siê otwiera uprzednio
zamkniête drzwi to nale¿y je zamkn¹æ. Pan Leszek M. na wszystkie
nasze uwagi wzglêdem uci¹¿liwoœci

jakie powoduje jego dzia³alnoœæ
gospodarcza, reaguje bardzo agresywnie, u¿ywaj¹c przy tym s³ów
wulgarnych nawet wobec kobiety.
Nie chce podj¹æ ¿adnych rozmów
celem wypracowania jakiegoœ
kompromisu tylko wyzwiska i wyzwiska. I tak w³aœnie biegnie sobie
¿ycie w kamienicy przy ul. Mariackiej 11.
Ostatnio S¹d Grodzki w Œwidwinie, na wniosek po³czyñskiej
Policji, skaza³ mojego mê¿a na 50 z³
grzywny za wulgarne wyra¿anie siê
w obecnoœci dzieci. Chodzi³o o to,
i¿ wnuki pani Doroty Sz. zrobi³y
sobie z korytarza w bramie i ma³ego
podwórka boisko do grania w pi³kê
no¿n¹. Ha³as by³ okropny i nie do
wytrzymania. M¹¿ zszed³ zwróciæ
uwagê, absolutnie nie w wulgarny
sposób, aby nie gra³y tutaj w pi³kê,
poniewa¿ nie jest to boisko. W
S¹dzie wnuki zezna³y, ¿e to prawda.
Najgorszy jest fakt, ¿e kobieta ta
wykorzystuje dzieci do wyrównania w³asnych rachunków i nak³ania
je do k³amstw. Czy to jest dobry
przyk³ad? Wypada³oby zwróciæ
uwagê na to, ¿e skoro dzieci przychodz¹ do babci, to powinna ona
znaleŸæ dla nich czas i zabraæ je w
miejsce, gdzie bêd¹ mog³y bez problemu pobawiæ siê, pograæ w pi³kê,
w miejscu, które jest bezpieczne
typu „plac zabaw dla dzieci”, a nie
pozwalaæ na to, by gra³y w bramie,
obija³y tynki, wybija³y szyby.
Uczciwy cz³owiek nie ma szans
na sprawiedliwoœæ w Polsce. Taki
wniosek wyci¹gnê³a nasza rodzina
z tego procesu. Policja po³czyñska
dzia³a umiarkowanie wystosowuj¹c upomnienia, a kiedy na nas zg³aszane s¹ absurdalne doniesienia,
dzia³a zdecydowanie, szybko, i kieruje sprawê do s¹du. Nie wiemy ju¿
co robiæ. S³u¿by i urzêdy, które powinny dbaæ o dobro uczciwych
ludzi, nie robi¹ w tym wzglêdzie nic,
wspieraj¹ za to osoby, które uprzykrzaj¹ innym ¿ycie.
Czy nasza rodzina naprawdê prosi o zbyt wiele? Przecie¿ my chcemy
tylko prowadziæ normalne ¿ycie. Tak
jak ma to miejsce w ka¿dym cywilizowanym kraju. Patrz¹c na to wszystko
z dystansu, mo¿na dojœæ do wniosku,
¿e to w³aœnie z nas robi siê g³ówne
Ÿród³o konfliktów. Przecie¿ to my jesteœmy ze wszystkimi sk³óceni!!!
Póki co, tylko w sferze marzeñ pozostaje nam ¿ycie z s¹siadami nienadu¿ywaj¹cymi alkoholu. Mamy nadziejê, ¿e jednak dziêki naszym instytucjom, nasza sytuacja ¿yciowa ulegnie zmianie.
Nazwisko i imiê znane redakcji.
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PODRÓ¯ W KRAINÊ BAJEK

22 lutego br. uczniowie klas 0 - III
Szko³y Podstawowej nr 2 w Œwidwinie goœcili artystów scen Wybrze¿a,
którzy zaprosili wszystkich widzów
na przedstawienie pt. ,,Podró¿ w
Krainê czarodziejskich bajek”.
Po tej niezwyk³ej krainie oprowadza³a dzieci g³ówna bohaterka
Agnieszka i jej przyjaciele: Rozbójnik, Gajowy Kufaja, Wilk, Zaj¹c,
Psotliwy Chochlik, Dyrektor ,,Fokus
Dokus”, Leœny Skrzat i Tygrys.

Akcja tej sztuki dzia³a siê w zaczarowanym lesie i pe³na by³a niespodzianek, dziêki którym dzieci
obejrza³y j¹ z ogromnym zainteresowaniem, aktywnie w niej uczestnicz¹c poprzez udzielanie odpowiedzi
i podpowiedzi wystêpuj¹cym artystom. Wszystkie postaci tego przedstawienia mia³y na sobie oryginalne,
kolorowe stroje, czyni¹c wystêp
jeszcze atrakcyjniejszym. Scenografia równie¿ by³a przepiêkna, pe³na
tajemniczoœci.
U. Ochnio

I Miêdzyszkolny Konkurs
o Œwidwinie "Nasze Miasto
Œwidwin"
Ju¿ niebawem poznamy wyniki
pierwszego Miêdzyszkolnego Konkursu o Œwidwinie - "Nasze Miasto
Œwidwin". Organizatorem tego
przedsiêwziêcia jest Szko³a Podstawowa nr 3 im. Lotników Polskich w
Œwidwinie.
Konkurs objêty zosta³ patronatem przez burmistrza Miasta pana
Jana Owsiaka, regulamin - podobnie
jak zamys³ projektu - jest dzie³em
pani dyrektor Anny Mas³owskiej.
Jak podkreœla pani dyrektor - celem
tego przedsiêwziêcia by³o rozwijanie emocjonalnych wiêzi z ziemia
rodzinn¹, poznanie jej historii, zabytków, wszystkiego z czym wi¹¿e
siê pog³êbianie to¿samoœci regionalnej. Takie poszukiwania czêstokroæ rozwijaj¹ pasjê historyczn¹,
badawcz¹, kszta³tuj¹c m³odego
cz³owieka. Co wa¿ne - pog³êbiaj¹
wiêzi miêdzy rodzeñstwem, rodzicami i dzieæmi, którzy z zaciekawieniem

w³¹czaj¹ siê w poszukiwania swoich
pociech. Czêsto takie konkursy
przyczyniaj¹ siê do kszta³towania
talentów artystycznych, które w
porê dostrze¿one, maj¹ szansê na
rozwiniêcie.
Rozumiemy to doskonale, jako
szko³a istniej¹ca ju¿ ponad czterdzieœci lat dzia³aj¹ca i spajaj¹ca swym
dzia³aniem ludzi, którzy w du¿ej mierze s¹ przybyszami z ró¿nych rejonów Polski i z nasz¹ pomoc¹ staj¹ siê
czêœci¹ œwidwiñskiej spo³ecznoœci.
K. Kupiec - bibliotekarka SP 3

Laureaci w konkursach

Maj¹ siê czym pochwaliæ
Uczniowie Szko³y Podstawowej
nr 2 w Œwidwinie odnosz¹ ostatnio
znacz¹ce sukcesy w konkursach
przedmiotowych.
W ogólnopolskim konkursie matematycznym „Oxford” laureatem I
stopnia z wyró¿nieniem zosta³ uczeñ
naszej szko³y Filip Wantoch-Rekowski, uzyskuj¹c maksymaln¹ liczbê punktów, zaœ dwoje uczniów:
Patrycja Szczepaniak i Piotr Klasiñski zostali laureatami odpowiednio
III i IV stopnia.

W ogólnopolskiej „Stypendiadzie Polonistycznej” w konkursie
„Ortograf” Marcin W³odarczyk z klasy IV zosta³ laureatem I stopnia, uzyskuj¹c maksymaln¹ liczbê punktów.
W tym samym konkursie na poziomie klas VI wyró¿nienie otrzyma³a
uczennica Patrycja Szczepaniak.
Warto dodaæ, ¿e Patrycja Szczepaniak i Filip Wantoch-Rekowski s¹
finalistami tegorocznych konkursów interdyscyplinarnych i oczekuj¹ na wyniki wojewódzkie. (SZ)
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Na co wydane zostan¹ w tym roku pieni¹dze podatników ze Œwidwina

PLAN WYDATKÓW BUD¯ETOWYCH
WROLNICTWIE
I £OWIECTWIE (dzia³ 010)
œrodki w wysokoœci 19.940 z³
planuje siê na:
konserwacjê oraz czyszczenie
rowów i przepustów melioracyjnych
- 19.140 z³
wp³atê z tytu³u 2 % podatku rolnego dla Izb Rolniczych- 800 z³
W HANDLU (dzia³ 500)
œrodki w wysokoœci 141.495 z³
planuje siê na bie¿¹ce utrzymanie
Hali Targowej i targowiska (posi³ki
regeneracyjne,
wynagrodzenie
sprz¹taczki, wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne - 9,52 % od op³aty
i pochodne od p³ac, zakup materia³ów do utrzymania czystoœci, bie¿¹cych napraw i konserwacji, zakup
energii elektrycznej, cieplnej, dostawê wody, wywóz œci sta³ych i odprowadzenie p³ynnych, wynagrodzenie pracownika szaletu, na odtwarzanie muzyki na targowisku, ubezpieczenie hali). ogólnej kwocie wydatków 63.400 z³ to wynagrodzenia
i pochodne od wynagrodzeñ (44,8
%) oraz 6.810 z³ to œrodki na remonty bie¿¹ce.
W TRANSPORCIE
I £¥CZNOŒCI (dzia³ 600)
- 2.652.485 z³, w tym:
1. Drogi publiczne gminne
(rozdz. 60016) - 2.641.850 z³
planuje siê na wydatki bie¿¹ce tj.
283.350 z³ z przeznaczeniem na:
naprawy cz¹stkowe ulic, chodników i placów (zakup masy , betonu, pospó³ki) - 27.119 z³
odnowienie i uzupe³nienie oznakowañ pionowych i poziomych (zakup nowych znaków, zakup farby)10.423 z³
- kontynuacja oznakowania ulic 5.434 z³
- wznowienie granic pasa drogowego - 5.202 z³
- wykonanie oznakowañ poziomych na skrzy¿owaniu ulic: ³kowskiego, 3 Marca, Po³czyñska,1 Maja,
Koœciuszki (wykonanie linii segregacyjnych) - 10.100 z³
- remont schodów przy zieleñcu
na Placu Konstytucji 3 Maja - 12.000
z³
- remont chodnika przy ul. Katowickiej - 13.000 z³
remont chodnika przy ul. £¹cznej
- 7.900 z³
- zatrudnienie 6 pracowników od
01.01.2010 r. do .12.2010 r. (w tym:
p³ace 96.444 z³ i pochodne 16.925 z³)
– 123.223 z³
- zatrudnienie 1 pracownika (brygadzisty) od 1.01.2010 do 31.12.2010

(w tym: p³ace 20.400 z³ i pochodne
3.580 z³) - 24.915 z³
- kontynuacja zatrudnienia 12
osób w ramach umowy z ZUK ó³ka z
o.o. Nr KOŒ.1.9034-4/2009 (w tym:
p³ace 28.625 z³ i pochodne 6.436 z³)44.034 z³
Na zadania inwestycyjne w ramach tego rozdzia³u planuje siê kwotê 2.358.500 z³
przeznaczyæ na:
1). II etap Du¿ego Programu
Drogowego - 1.785.500 z³, tj. przebudowa ul. £¹kowej wraz z inspektorem nadzór. (50 % wydatków ujêto w
dochodach jako planowane dofinansowanie z bud¿etu pañstwa).
W ramach tego rozdzia³u na zadania inwestycyjne w ca³oœci finansowane œrodków w³asnych planuje siê
œrodki w wysokoœci 573.000 z³ na:
- przebudowê ulicy S³onecznej300.000 z³
- przebudowê ulicy Gdañskiej
(projekt) - 18.000 z³
- budowa parkingu przy MOPS
(projekt) - 12.000 z³
- wykonanie odcinka ok. 55 mb
chodnika przy ulicy Cmentarnej 8.100 z³
- przebudowê ul. Mieszka I 60.600 z³
- przebudowê ul. Grodzkiej 174.300 z³
2. Drogi wewnêtrzne (rozdz.
60017) - 10.635 z³ z przeznaczeniem
na naprawy cz¹stkowe ulic i chodników bêd¹cych w³asnoœci¹ Miasta
(zakup masy asfaltowej, betonu,
pospó³ki) - 10.635 z³
W TURYSTYCE (dzia³ 630)
œrodki w wysokoœci - 6.400 z³ planuje siê na dotacjê na dofinansowanie zadañ ujêtych w rocznym programie ó³pracy z organizacjami po-

zarz¹dowymi i innymi okreœlonymi w
ustawie dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie w zakresie turystyki.
W GOSPODARCE
MIESZKANIOWEJ (dzia³ 700)
Œrodki w wysokoœci
–
5.554.198 z³
Z podzia³em na rozdzia³y przeznacza siê na:
1. Rozdzia³ 70004 - kwota w wysokoœci 3.259.114 z³
- realizacja porozumienia w sprawie zasad zarz¹dzania i budynkami
komunalnymi wchodz¹cymi w sk³ad
zasobu zawartego z ZUK Spó³ka z
o.o. w Œwidwinie - 3.240.500 z³
tym na:
-pokrycie kosztów zarz¹dzanych
przez ZUK Spó³ka z o.o. lokali i budynków komunalnych - 2.981.000 z³
- na remonty budynków komunalnych - 259.500 z³
- akcja wy³apywania bezpañskich psów, szczepienia - 8.514 z³
- kary i odszkodowania wyp³acane na rzecz osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych (z powodu nie lokalu socjalnego) 10.100 z³
2. Rozdzia³ 70005 - kwotê w wysokoœci 2.295.084 z³
przeznacza siê na:
- wydatki zwi¹zane z gospodark¹
gruntami i nieruchomoœciami 2.295.084 z³, w tym na:
-budowê budynku komunalnego - socjalnego- kontynuacja (inwestycja dwuletnia 2009-2010 - 8
mieszkañ). Koszt - 899.640 z³ ogó³em (dokumentacja, roboty budowlane i inspektor nadzoru) - 915.256
z³ tym: rok 2009 - 15.616. z³ i 2010 899.640 z³.
- adaptacjê by³ego budynku

ZGM przy ul. Koœciuszki na socjalne
(11 mieszkañ) – kontynuacja (inwestycja dwuletnia 2009- 2010). Koszt
ogó³em (dokumentacja, roboty budowlane i Inspektor nadzoru)
1.329.505 z³ tym: rok 2009 - 48.800
z³ i 2010 - 1.280.705 z³. Realizacja po
warunkiem dofinansowania z BGK.
- wyceny nieruchomoœci do bie¿¹cej sprzeda¿y, wyceny œci do aktualizacji op³at rocznych za zarz¹d,
u¿ytkowanie i u¿ytkowanie wieczyste (150 dzia³ek osób fizycznych ),
inwentaryzacje nieruchomoœci oraz
op³aty s¹dowe, notarialne, za druki
ksi¹g wieczystych - 64.654 z³
-op³aty zwi¹zane z wieczystym
u¿ytkowaniem gruntu przy ul. Po³czyñskiej i ul. Ko³obrzeskiej - 400 z³
- podatek VAT w zwi¹zku z eksploatacj¹ lokali u¿ytkowych - 2.910
z³
- zakup gruntu pod ulicê na osiedlu Armii Krajowej - 2.370 z³ (wydatek na zakupy inwestycyjne)
regulowanie do Wspólnot
Mieszkaniowych op³at z tytu³u na
poczet funduszu remontowego, eksploatacji i Zarz¹dcy za lokale u¿ytkowe bêd¹ce w³asnoœci¹ Miasta oraz
op³ata z tytu³u najmu od PKP gruntu
s¹siaduj¹cego z budynkiem przy ul.
Koœciuszki 18- .045z³
- regulowanie do Wspólnot
Mieszkaniowych op³at z tytu³u na
poczet centralnego ogrzewania lokali u¿ytkowych bêd¹cych w³asnoœci¹ Miasta- .360 z³
W DZIA£ALNOŒCI
US£UGOWEJ (dzia³ 710)
œrodki w wysokoœci - 58.930 z³,
planuje siê na:
- wydatki zwi¹zane z planem zagospodarowania - 31.000 z³, w tym
na:
- dokoñczenie czêœciowej zmiany w obowi¹zuj¹cych planach 2
edycja. Koszt zadania planuje siê na
30.000 z³
- wynagrodzenia bezosobowe
Komisji Urbanistycznej - 1.000 z³
- opracowania geodezyjne i kartograficzne - 27.930 z³, z przeznaczeniem na:
- zakup map do zmian planów 1.000 z³
- mapy do bie¿¹cej sprzeda¿y, do
wprowadzenia , konieczne podzia³y
geodezyjne, wypisy i wyrysy z rejestru gruntów- 26.930 z³.

z³

WADMINISTRACJI
PUBLICZNEJ (dzia³ 750)
œrodki w wysokoœci - 3.534.621
planuje siê na:
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-wydatki zwi¹zane z wykonywaniem zadañ z zakresu rz¹dowej zleconych dla miasta - 115.000 z³ (ewidencja ludnoœci, USC, gospodarka
gruntami, handel, OC).
Œrodki przyznane wstêpnie przez
Wojewodê nie zabezpieczaj¹ nawet
p³ac i pochodnych pracowników
wykonuj¹cych te zadania, które na
dzieñ opracowania projektu wynosz¹ oko³o 243.000 z³. Dlatego te¿
czêœæ wydatków osobowych i ca³oœæ wydatków rzeczowych pracowników wykonuj¹cych te zadania zlecone bêdzie pokryta ze œrodków
w³asnych miasta.
- utrzymanie Rady Miasta 145.790 z³
S¹ to diety Radnych, przewodnicz¹cych Zarz¹dów Osiedli, przejazdów Radnych, zakup drobnych materia³ów, kwiatów na uroczystoœci
pañstwowe z udzia³em Rady , artyku³ów spo¿ywczych (kawa, herbata), nagrody ¹cego na ró¿ne imprezy
sportowe i kulturalne (promuj¹ce
miasto), koszty szkoleñ Radnych
Rady Miasta i ³odzie¿owej Rady
Miasta oraz op³aty zwi¹zane z ¹pieniem M³odzie¿owej Rady Miasta do
Ogólnopolska Federacja M³odzie¿owych Samorz¹dów Lokalnych.
W ramach ogólnej kwoty wyodrêbnia siê 3.000 z³ na ê celów statutowych M³odzie¿owej Rady Miasta.
- utrzymanie Urzêdu Miasta 3.163. 296 z³
Œrodki te przeznaczone s¹ na
wynagrodzenia i pochodne 50,70
etatów pracowników administracji i
obs³ugi (po uwzglêdnieniu œrodków
na zadania zlecone od Wojewody 115.000 z³). Wynagrodzenia z pochodnymi wzrosn¹ zgodnie z za³o¿eniami na 2010 rok o 3,0 %. Zasadê
podwy¿ki wynagrodzeñ o wskaŸnik
3,0 % za³o¿ono w pozosta³ych jednostkach i zak³adzie bud¿etowym.
W zwi¹zku z powy¿szymi ustaleniami wynagrodzenia i pochodne (ZUS
i Fundusz Pracy) w tym rozdziale
wynosz¹ 2.334.636 z³ tj. 73,8 % ogó³u wydatków tego rozdzia³u.
Poza wydatkami osobowymi w
ogólnej kwocie wydatków planowano op³aty za energiê elektryczn¹ i
ciepln¹, op³aty pocztowe i telefoniczne, zakup materia³ów biurowych, op³aty za dostawê wody i
odprowadzenie œcieków, op³aty za
serwis oprogramowania komputerowego, koszty szkoleñ pracowników,
delegacji s³u¿bowych, rycza³tów
samochodowych, odpisy na Zak³adowy Fundusz Œwiadczeñ Socjalnych, ubezpieczenie budynku i
sprzêtu, zakup aktów prawnych i

prasy, wydatki zwi¹zane z obs³ug¹
prawn¹ urzêdu i inne wydatki administracyjne.
W kwocie wydatków administracji ujêto wyp³atê 5 nagród jubileuszowych (35.600 z³), odprawê
emerytaln¹ (20.968 z³), odprawê dla
burmistrza w zwi¹zku z up³ywem
kadencji (30.370 z³).
W ramach œrodków na remonty
kwotê 267.000 z³ planuje siê na:
remont korytarza i pomieszczeñ
w budynku Urzêdu - III etapu 260.000 z³
remont kserokopiarek i maszyn
biurowych - 7.000 z³.
W ramach œrodków inwestycyjnych tego rozdzia³u kwotê 43.000 z³
planuje siê na:
- zakup urz¹dzenia chroni¹cego
przed w³amaniem z Intemetu z licencj¹ na 2 lata - 8.000 z³
- zakup programu - elektroniczny
obieg dokumentów - 20.000 z³
- zakup programu Kadry i P³ace7.000 z³
- zakup programu - Ewidencja
ludnoœci - 8.000 z³
W promocji jednostek samorz¹du terytorialnego (rozdz. 75075)
œrodki w wysokoœci 88.930 z³, planuje siê na:
-nagrody dla osób przyczyniaj¹cych siê do promocji i rozwoju miasta - 5.900 z³
- wykonanie materia³ów promocyjnych i innych us³ug zwi¹zanych
z promocj¹ miasta przez osoby fizyczne - 1.080 z³
- zakup materia³ów promocyjnych, gad¿etów i upominków goœci
odwiedzaj¹cych miasto oraz dla gospodarzy spotkañ i imprez odbywaj¹cych siê w mieœcie jak i poza miastem - 9.750 z³
- wykonanie materia³ów promocyjnych, wspó³organizacja lokalnych i regionalnych, udzia³ w
Dniach ództwa Zachodniopomorskiego, udzia³ w targach , prezentacje miasta w TV i innych mediach,
miejskiego systemu informacji w telefonach komórkowych, udzia³ w
publikacjach, wydawnictwach zbiorowych, op³ata za portal internetowy, wykonanie kalendarzy na 2010
rok - 65.900 z³
- zakup us³ug obejmuj¹cych t³umaczenia - 1.050 z³
- podró¿e s³u¿bowe krajowe na
seminaria i targi - 4.200 z³
- podró¿e s³u¿bowe zagraniczne1.050 z³
- w pozosta³ej dzia³alnoœci
(rozdz. 75095)
œrodki w wysokoœci 20.605 z³
przeznacza siê na sk³adki Miasta w

zwi¹zku z przynale¿noœci¹ stowarzyszeñ tym:
1. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania”
(15.850 mieszkañców x 0,60 z³) 9.510 z³
2. Stowarzyszenie Inicjatyw
Spo³eczno – Gospodarczych (15.850
mieszkañców x 0,70 z³) - 11.095 z³
WURZÊDACHNACZELNYCH
ORGANÓW W£ADZY PAÑSTWOWEJ, I OCHRONYPRAWA
ORAZ S¥DOWNICTWA (dzia³
751)
œrodki w wysokoœci 2.666z³ planuje siê w ramach zadañ zleconych
przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturê Wojewódzk¹ w Koszalinie
na wydatki zwi¹zane z prowadzeniem i aktualizacj¹ sta³ego wyborców.
BEZPIECZEÑSTWO PUBLICZNEIOCHRONAPRZECIWPO¯AROWA (dzia³ 754)
œrodki w wysokoœci 186.975 z³
przeznacza siê na:
-wydatki zwi¹zane z op³at¹ za
wy¿ywienie i noclegi policjantów
Oddzia³u Prewencji Komendy Wojewódzkiej do pe³nienia s³u¿by wieczorowo- nocnej na terenie miasta 15.000 z³
-wydatki zwi¹zane z funkcjonowaniem obrony cywilnej (trening
formacji Obrony Cywilnej) - 2.363 z³
- utrzymanie Stra¿y Miejskiej (3
etaty) - 102.920 z³
S¹ to wydatki na wynagrodzenia
i pochodne pracowników wyliczone
wed³ug stanu z paŸdziernika 2009
roku z za³o¿eniem wzrostu o wskaŸnik 3,0 %. Wynagrodzenia i pochodne wynosz¹ 88.466 z³ tj. 86,0 % ogó³u
wydatków tego rozdzia³u. Wynagrodzenia na trzeci etat zaplanowano na poziomie p³acy minimalnej
tj.1.317 z³.
Pozosta³e wydatki w tym rozdziale w wysokoœci 14.454 z³ przeznacza siê na delegacje s³u¿bowe,
rycza³ty samochodowe, zakup
umundurowania oraz drobnego
sprzêtu, op³atê za korzystanie z urz¹dzeñ ³¹cznoœci radiowej, op³aty za
zdjêcia, konserwacjê urz¹dzeñ radiowych, szkolenie pracowników
oraz odpisy na Zak³adowy Fundusz
Œwiadczeñ Socjalnych.
– zarz¹dzanie kryzysowe– 500 z³
(konserwacja i przegl¹d agregatu
pr¹dotwórczego)
- w pozosta³ej dzia³alnoœci (rozdz.
75495 ) œrodki 66 192 z³ siê na:
- wynajem fotoradaru - 62.592 z³
- op³atê do Urzêdu Komunikacji
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Elektronicznej za rezerwacjê szesnastu kana³ów radiowych w zwi¹zku z
monitoringu wizyjnego miasta 3.600 z³.
W DOCHODACH OD OSÓB
PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK
NIE POSIADAJ¥CYCH OSOBOWOŒCI ORAZ WYDATKI ZWI¥ZANE Z ICH POBOREM (dzia³ 756)
œrodki w wysokoœci 60.000 z³
planuje siê na zadanie w zakresie
druku i kolporta¿u formularzy podatkowych druków resortowych
oraz us³ug pocztowych, telekomunikacyjnych i bankowych ¹zanych z
rozliczaniem podatków, op³at i niepodatkowych nale¿noœci ¿etowych
oraz na koszty egzekucji komorniczych realizowanych przez Urz¹d
Skarbowy. 50-procentowy wzrost
wydatków spowodowany jest ujêciem w tej pozycji ów zwi¹zanych z
niepodatkowymi nale¿noœciami bud¿etowymi.
W OBS£UDZE D£UGU
PUBLICZNEGO (dzia³ 757)
œrodki w wysokoœci 473.331 z³
planuje siê na sp³atê odsetek od zaci¹gniêtych i planowanych do
zaci¹gniêcia po¿yczek kredytów tj.
od: po¿yczki z NFOŒiGW (na
oczyszczalniê), i z WFOŒiGW ( na
termomodernizacjê ów oœwiatowych); trzech kredytów komercyjnych na wydatki nie znajduj¹ce pokrycia w dochodach (roku 2005 ,
2008, 2009); planowanego do zaci¹gniêcia w 2010 roku kredytu w wysokoœci 3.000.000 z³; planowanego
do zaci¹gniêcia w 2010 roku kredytu
na wyprzedzaj¹ce finansowanie zadañ planowanych do finansowania
ze œrodków UE.
WRÓ¯NYCH
ROZLICZENIACH (dzia³ 758)
œrodki w wysokoœci 229.426 z³
planuje siê na:
1.rezerwê ogóln¹ nieprzewidziane wydatki (0,26 % ogó³u) - 119.426
z³. Zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ ustaw¹ o
finansach publicznych mo¿e byæ
ona wy¿sza ni¿ 1 % wydatków bud¿etu.
2. rezerwê celow¹ ogó³em 110.000 z³, w tym na:
- remonty obiektów oœwiatowych - 100.000 z³
- wydatki zwi¹zane z zarz¹dzaniem kryzysowym - 10.000 z³
(zgodnie z przepisami nie mo¿e
byæ wy¿sza ni¿ 1 % bie¿¹cych wydatków bud¿etu, pomniejszonych o
wydatki inwestycyjne, wydatki na
wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obs³ugê d³ugu).
Rezerwa celowa zgodnie z przepisami nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿ 5 %
wydatków bud¿etu.
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OG£OSZENIA DROBNE

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

MIESZKANIA

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.
Do sprzedania dobrze prosperuj¹ca hurtownia lodów i ¿ywnoœci mro¿onej wraz z sieci¹ zaopatrzenia i
zbytu w £obzie. Dystrybutor produktów firm Koral, Algida i Mela. Tel.
604 214 197
TANIE MEBLE KA-MAR. Du¿y wybór
mebli u¿ywanych ( Ikea, Hoffner ...).
Atrakcyjne ceny. Zapraszamy do
sklepu £obez ul. Bema ( by³y plac
POM ). Tel. 885 310 483.
Korepetycje matematyka. Tel. 504
389 130
Meble kuchenne bia³e, sofy w starym style, 2 ³awy, 2 du¿e wygodne
fotele, lampê pokojow¹ stoj¹c¹,
szafkê na buty, kosz wiklinowy du¿y
na bieliznê, tanio sprzedam. Na
¿yczenie przeœlê zdjêcie na maila.
Tel. 501 894 828.
Zespó³ muzyczny na wesela. Tel.
604221339.

Region
T³umacz przysiêg³y j. Francuskiego. Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 ,
694 667 941.
Gara¿e blaszane, bramy uchylne
– najtaniej. Monta¿ i dowóz gratis.
Tel. 59 8334536, 605 286 058, 661
956 331.

Odnajmê mieszkanie 3-pokojowe
w centrum £obza. Tel. 721 614 547.
Do wynajêcia mieszkanie 3 – pokojowe w centrum £obza, IV piêtro.
Tel. 603 874 299.
Sprzedam w Resku mieszkanie 2
pokojowe 46 mkw. Tel. 503 825
305.
Sprzedam w £agiewnikach mieszkanie 54 mkw, 2 pokoje, kuchnia,
³azienka. Osobno 2 pomieszczenia gospodarcze. Tel. 791 750 465.
W centrum £obza sprzedam
mieszkanie na parterze. Tel. 505
089 583, 91 3975441
Sprzedam mieszkanie w £obzie,
centrum miasta, 4 piêtro, 54 mkw,
trzy pokoje. Tel. 790 402 429
Sprzedam mieszkanie w £obzie, 2
piêtro, trzy pokoje, kuchnia, ³azienka, wc, przedpokój, 61,5 mkw, bez
czynszowe, ogrzewanie gazowe
w³asne. Tel. 608 447 700.
Odnajmê mieszkanie w centrum
£obza, w bliŸniaku, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka. Tel. 608 287 839.
Mieszkanie do wynajêcia w Unimiu, pow. 50 mkw, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka. Tel. 508 263 104
Sprzedam kawalerkê, jeden du¿y
pokój, kuchnia, ³azienka, 33 mkw,
stare budownictwo, w centrum
£obza. Tel. 783 233 685.

PRACA

Wystrój sal weselnych balonami i
nie tylko. Tel. 503 045 960.

Powiat gryficki

GARA¯E BLASZANE OCYNKOWANE – PRODUCENT. Tel. 059
8334312, 798 710 329, 698 230
205. F.T. Wróbel Przechlewo.
www.blaszanygaraz.pl

Zatrudnimy pracowników w zakresie robót budowlanych oraz
do prac wykoñczeniowych w budownictwie. Tel. 666 241 458.

Zlecaj¹c og³oszenie drobne

NIERUCHOMOŒCI
Powiat ³obeski
W £obzie na Woj. Polskiego sprzedam dzia³kê ogrodow¹ z pr¹dem i
wod¹. Tel. 505 089 583, 609 975
441.
Lokal u¿ytkowy 25 mkw w centrum
£obza wynajmê lub sprzedam. Tel.
600 265 547,
91 3974643
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o
pow. 0,16 hektara na wsi, 4 km od
£obza. Tel. 91 3954062

Wieœci œwidwiñskie 22.02.2010 r.
(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

US£UGI

Region
Wideofilmowanie. Tel. 605 732
267.
Dywanopranie, sprz¹tanie biur i
mieszkañ, pranie tapicerki samochodowej (osobowe, busy, ciê¿arówki, tiry). Tel. 604 373 143.
Czyszczenie poœcieli we³nianej lanolin¹. Tel. 0 604 373 143.

Powiat gryficki

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o
pow. 197 mkw uzbrojon¹, z Ksiêg¹
Wieczyst¹ oraz wydanymi warunkami zabudowy, przy ul. Bocznej w
£obzie ( 100m od Lidla i 500m od
centrum miasta). Przeznaczenie:
funkcja us³ugowo-handlowa z
mieszkaln¹. Tel. 501 894 828
Kupiê gara¿ w £obzie. Tel. 505 089
611.

Us³ugi elektryczne Chlebicki S³awomir tel. 606 824 461

Wynajmê lub sprzedam domek,
£obez, ul. Przechodnia 5. Tel. 792
140 557.

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

Powiat gryficki

Nie masz czasu na sprz¹tanie
mieszkania, nie lubisz mycia
okien? Zadzwoñ tel. 517 217 327

Powiat œwidwiñski

ROLNICTWO

Wydzier¿awiê gara¿ w centrum
Gryfic. Tel. 509 530 096

Powiat œwidwiñski
Sprzedam dom 300 mkw. w
Œwidwinie. Cena 540 tys. z³. Tel.
502 532 025.

DRUKARNIA
Oferujemy druk:
- ulotek,
- plakatów, wizytówek
- druków, samokopii

do naszej gazety uka¿e siê ono w tej samej cenie tak¿e

w innych gazetach: Gazecie Gryfickiej, Tygodniku £obeskim Tygodniku Pojezierza Drawskiego
i Wieœciach Œwidwiñskich
To niedrogo - sprawdŸ.
091 397 37 30 wppp1@wp.pl

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

Wieœci œwidwiñskie 22.02.2010 r.
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Odby³ siê II Turniej P³ywacki
im. Zbigniewa Ksi¹¿ka
Turniej organizowany jest przez Klub P³ywacki „Relax” i Park Wodny „Relax” dla podkreœlenia
zas³ug w rozwój samorz¹dnoœci i sportu p³ywackiego
naszego miasta, tragicznie zmar³ego Zbigniewa Ksi¹¿ka – jednego z ¿o³nierzy poleg³ych w katastrofie samolotu CASA, a jednoczeœnie radnego i wiceprzewodnicz¹cego œwidwiñskiej Rady Miasta. Zawody ogl¹dali,
uczestnicz¹c równie¿ w ceremonii rozpoczêcia i zakoñczenia imprezy, przedstawiciele w³adz samorz¹dowych Œwidwina na czele z zastêpc¹ Burmistrza
Panem Krzysztofem Wasicionkiem, Przewodnicz¹cym Rady Miasta Panem Romanem Artyñskim, Przewodnicz¹cym Rady Powiatu Panem Kazimierzem
Szafrañskim oraz Dyrektorem Parku Wodnego, Panem Leszkiem Jasiukiewiczem. Goœciliœmy równie¿
rodziców pana Zbyszka, ¿onê wraz z córkami, Dowódcê 21 Bazy Lotniczej p³k dypl. pil. Ireneusza
Starzyñskiego oraz radnych miejskich.
W turnieju uczestniczy³o 110 zawodników z
5 klubów p³ywackich: MKP Myœlibórz, Marlin Gryfino, Depka Ko³obrzeg, Neon Dar³owo oraz Relax
Œwidwin. W trakcie zawodów m³odzi p³ywacy osi¹gnêli szereg wartoœciowych rezultatów. Najlepszymi
zawodnikami zawodów zostali: wœród ch³opców Jakub Ksi¹¿ek z klubu p³ywackiego DEPKA z Ko³obrzegu, natomiast spoœród dziewcz¹t, Hamer Dominika z Myœliborza. Najm³odszymi medalistami zostali: Karolczuk Mi³osz z Ko³obrzegu oraz G³owacka
Monika z Gryfina. Wszystkie startuj¹ce zespo³y
otrzyma³y Puchary ufundowane przez Urz¹d Miasta,
21 Bazê Lotnicz¹ oraz organizatorów zawodów. Zdobywcy miejsc od I-III otrzymali pami¹tkowe medale
oraz okulary p³ywackie, ponadto zdobywcy miejsc IVI pami¹tkowe dyplomy. Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali s³odycze ufundowane przez radnych
Rady Miasta Œwidwin.
Przed zawodami delegacja zawodników wraz
z trenerami z³o¿y³a kwiaty na grobie p³k Zbigniewa
Ksi¹¿ka. Organizatorzy dziêkuj¹ sêdziom zawodów
na czele z sêdzi¹ g³ównym Marianem ¯ebrykiem, spikerowi zawodów Ireneuszowi Micha³kowi, m³odzie¿owym organizatorom sportu ze œwidwiñskich szkó³
œrednich oraz sekretarzowi zawodów Grzegorzowi
Rudziñskiemu, za bardzo sprawne przeprowadzenie
zawodów.
Lista wyników:
50m grzbietowym dziewcz¹t 10 lat i m³odsi
1. Ekiert Wiktoria 2000 MARLIN 44.53
2. G³owacka Monika 2000 MARLIN 44.70
3. Swendrowska Karolina 2000 MARLIN 45.90
50m grzbietowym dziewcz¹t 10 lat i m³odsi
1. Korolczuk Mi³osz 2001 DEPKA 43.22
2. S³omian Wojciech 2000 MYŒLIBÓRZ 44.18
3. Zadrzenicki Mateusz 2001 MYŒLIBÓRZ 45.54
50m klasyczny dziewcz¹t 10 lat i m³odsi
1. Swendrowska Karolina 2000 MARLIN 52.04
2. Bryga³a Julia 2000 NEON 54.70
3. Ligêza Katarzyna 2000 MYŒLIBÓRZ 55.33
50m klasyczny ch³opców 10 lat i m³odsi
1. Miranowicz Piotr 2000 NEON 56.00
2. Górka Marcel 2000 MYŒLIBÓRZ 56.11
3. Cieplik Micha³ 2000 NEON 1:00.43
50m dowolnym kobiet 10 lat i m³odsi
1. G³owacka Monika 2000 MARLIN 39.03
2. Gabryszewska Karina 2000 MYSLIBÓRZ 41.32
3. Bryga³a Julia 2000 NEON 45.22
50m dowolnym ch³opców 10 lat i m³odsi
1. Zadrzenicki Mateusz 2001 MYŒLIBÓRZ 39.09
2. Korolczuk Mi³osz 2001 DEPKA 39.31
3. S³omian Wojciech 2000 MYŒLIBÓRZ 40.80
50m motylkowy dziewcz¹t 11-14 lat

11 – 12 lat
1. Miko³ajczyk Nikola 1998 MYŒLIBÓRZ 35.98
2. Urban Magdalena 1999 DEPKA 40.04
3. Studziñska Julia 1998 NEON 41.84
13 - 14 lat
1. Jaœkowiec Martyna 1997 MYŒLIBÓRZ 40.69
2. Ma³aczewska Zofia 1997 DEPKA 41.31
3. Mazur Martyna 1997 MYŒLIBÓRZ 41.41
50m motylkowy ch³opców 11-14 lat
11 -12 lat
1. Ksi¹¿ek Jakub 1998 DEPKA 32.64
2. D¹browski Pawe³ 1998 MYŒLIBÓRZ 35.04
3. Zaskórski Artur 1998 MARLIN 37.51
13 - 14 lat
1. Sendyk Pawe³ 1997 MARLIN 29.91
2. Puchacz Damian 1997 MARLIN 33.99
100m grzbietowy dziewcz¹t 11-14 lat
11 -12 lat
1. Hamer Dominika 1998 MYŒLIBÓRZ 1:26.77
2. Bêdkowska Agata 1998 MARLIN 1:27.13
3. Boroñ Nikola 1998 MYŒLIBÓRZ 1:32.77
13 - 14 lat
1. Michalak Jagoda 1997 MYŒLIBÓRZ 1:16.79
2. Januszczak Kinga 1996 RELAX 1:39.49
3. Granda Maria 1996 MARLIN 1:39.52
100m grzbietowy mê¿czyzn 11-14 lat
11- 12 lat
1. Adamczyk Micha³ 1999 MYŒLIBÓRZ 1:28.64
2. Wiktorski Pawe³ 1998 MYŒLIBÓRZ 1:30.30
3. Granda Marcin 1998 MARLIN 1:31.16
13 -14 lat
1. Strachota Marek 1997 MYSLIBÓRZ 1:16.01
2. Olczak Micha³ 1997 RELAX 1:54.58
100m klasycznym kobiet 11-14 lat
11 – 12 lat
1. Stepanchenko Anna 1999 MYŒLIBÓRZ 1:31.10
2. Kruszewska Justyna 1999 MARLIN 1:33.71
3. Zieleniewicz Weronika 1999 NEON 1:38.08
13 – 14 lat
1. Niedu¿ak Klaudia 1996 MYŒLIBÓRZ 1:33.81
2. Miksza Kinga 1996 RELAX 1:39.71
3. Ma³aczewska Zofia 1997 DEPKA 1:41.14
100m klasycznym ch³opców 11-14 lat
11 – 12 lat
1. Liberski Olgierd 1998 MYŒLIBÓRZ 1:31.47
2. M³ynarczyk Piotr 1999 DEPKA 1:35.37
3. Adamski Patryk 1998 MARLIN 1:47.56
13 – 14 lat
1. Puchacz Damian 1997 MARLIN 1:27.32
2. Kwiecieñ Pawe³ 1997 DEPKA 1:28.34

3. Witkowski Oliver 1997 NEON 1:31.86
100m dowolnym kobiet 11-14 lat
11 – 12 lat
1. Miko³ajczyk Nikola 1998 MYŒLIBÓRZ 1:12.21
2. Hamer Dominika 1998 MYŒLIBÓRZ 1:14.85
3. Boroñ Nikola 1998 MYŒLIBÓRZ 1:16.78
13 – 14 lat
1. Niedu¿ak Klaudia 1996 MYŒLIBÓRZ 1:17.90
2. Jaœkowiec Martyna 1997 MYŒLIBÓRZ 1:21.55
3. Wiœniewska Izabela 1996 MARLIN 1:25.17
100m dowolnym ch³opców 11-14 lat
11 – 12 lat
1. Ksi¹¿ek Jakub 1998 DEPKA 1:04.58
2. Zaskórski Artur 1998 MARLIN 1:17.00
3. Liberski Olgierd 1998 MYŒLIBÓRZ 1:18.85
13 – 14 lat
1. Witkowski Oliver 1997 NEON 1:11.52
2. Kukie³czyñski Piotr 1996 DEPKA 1:14.10
3. Kawa³ko Filip 1996 RELAX 1:16.18
100m zmienny dziewcz¹t 11-14 lat
11 – 12 lat
1. Stepanchenko Anna 1999 MYŒLIBÓRZ 1:28.23
2. Kruszewska Justyna 1999 MARLIN 1:31.82
3. Zieleniewicz Weronika 1999 NEON 1:34.50
13 – 14 lat
1. Michalak Jagoda 1997 MYŒLIBÓRZ 1:18.34
2. Miksza Kinga 1996 RELAX 1:31.37
3. Mazur Martyna 1997 MYŒLIBÓRZ 1.33.54
100m zmienny ch³opców 11-14 lat
11 – 12 lat
1. D¹browski Pawe³ 1998 MYSLIBÓRZ 1:18.34
2. Adamczyk Micha³ 1999 MYŒLIBÓRZ 1:30.61
3. Gajkowski Kacper 1999 DEPKA 1:37.28
13 – 14 lat
1. Sendyk Pawe³ 1997 MARLIN 1:11.22
2. Strachota Marek 1997 MYŒLIBÓRZ 1:15.59
3. Kwiecieñ Pawe³ 1997 DEPKA 1:23.95
6x50m sztafeta dow. mieszane 14 lat i m³odsi
1. MPK MYŒLIBÓRZ 3:28.54
2. MARLIN GRYFINO 3:39.32
3. DEPKA KO£OBRZEG 3:48.00
4. NEON DAR£OWO 3:52.28
5. RELAX ŒWIDWIN 4:11.70
Podsumowanie:KLUB PUNKTY MIEJSCE
MKP MYŒLIBÓRZ
199
1
MARLIN GRYFINO
128
2
DEPKA KO£OBRZEG
90
3
NEON DAR£OWO
76
4
RELAX ŒWIDWIN
43
5
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Po³czyñska Halowa Liga Pi³ki No¿nej

Ko³acz przed Gordonem i Soncasem

Ko³acz
Zakoñczy³a siê I MiejskoGminna Halowa Liga Pi³ki No¿nej
zorganizowana przez Urz¹d Miejski w Po³czynie-Zdroju. Wspó³organizatorami ligi byli: Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe „Soncas” i Klub Sportowy „Pogoñ”. W
lidze udzia³ wziê³o 8 zespo³ów z
gminy Po³czyn-Zdrój.

Po dwóch miesi¹cach zaciêtej i
wyrównanej gry zwyciêstwo wywalczy³ zespó³ „Ko³acz” przed „Gordonem”, trzeci by³ „Soncas”, czwarty - zespó³ „Œwita³a”.
Cztery pierwsze zespo³y zagraj¹
w powiatowym finale pi³ki no¿nej,
który odbêdzie siê 28 lutego br. w
Po³czynie-Zdroju. Organizatorzy

Gordon
nagrodzili statuetkami: króla strzelców – S³awomira Woszczyñskiego
(28 strzelonych bramek), najlepszego bramkarza – Wojciecha Ostrowskiego, najstarszego zawodnika ligi
– Romana Woszczyñskiego (zawodnicy „Ko³acza”) oraz najlepszego
zawodnika ligi, którym zosta³ Andrzej Pawlikowski („Pomerania”).
Dyplomy, puchary i statuetki wrêczy³a burmistrz Po³czyna-Zdroju
Barbara Nowak. Ligê sêdziowali sêdziowie z KOZPN okrêg Œwidwin w
osobach: Zdzis³aw Ogórek, Tomasz

Lisowski, Jacek Stasiak, Alicja Wiedro, Krzysztof Napieraj i Filip Stêpiñski. (info UM)
Tabela 14 kolejkach
1. KO£ACZ
38
2. GORDON
32
3. SONCAS
25
4. ŒWITA£A
21
5. POMERANIA 19
6. MENTOR
16
7. KRÓLEWSKIE 7
8. INTER SPORT 4

61:14
90:25
57:25
44:37
42:36
43:54
27:72
23:101

Zapisy do klubu

Z podwórka na stadion
Klub Sportowy Spójnia Œwidwin organizuje nabór do sekcji
pi³ki no¿nej ch³opców w kategorii
junior starszy, junior m³odszy i
trampkarz. Zajêcia odbywaæ siê
bêd¹ na obiektach Parku Wodnego
RELAX w Œwidwinie i prowadzone
bêd¹ przez profesjonaln¹ kadrê

trenersk¹. Zainteresowanych prosimy o zg³aszanie siê wraz z opiekunem na stadion miejski przy ul. Sportowej 7, w godz. 9.00 – 14.00, b¹dŸ
kontakt pod numerem telefonu: 0 792
176 240.
Zaprasza Zarz¹d
Klubu KSPN Spójnia Œwidwin

Po konkursie

Leszek Jasiukiewicz
dyrektorem „Relaxu”
Burmistrz Jan Owsiak poinformowa³ 19 lutego br. o rozstrzygniêciu konkursu na stanowisko dyrektora Parku Wodnego „Relax” w Œwidwinie.
Dyrektorem wybrano dotychczas pe³ni¹cego obowi¹zki dyrekto-

ra Parku Leszka Jasiukiewicz. W uzasadnieniu wyboru podano, ¿e posiada on „w³aœciwe przygotowanie
teoretyczne i doœwiadczenie zawodowe potrzebne do pracy na stanowisku dyrektora Parku Wodnego
„Relax”.
(r)
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Precedens w ³obeskim s¹dzie

Bo¿ena Kmetyk dostanie
odszkodowanie za przewlek³e s¹dzenie
(£OBEZ) Za trzy miesi¹ce min¹
cztery lata os¹dzania przez ³obeski
s¹d sprawców brutalnego pobicia
Przemka Kmetyka na do¿ynkach w
Dalnie, a za kolejne cztery miesi¹ce minie piêæ lat od tamtego zdarzenia. Pani Bo¿ena Kmetyk bez wyroku nie mo¿e dostaæ odszkodowania,
a ponosi spore koszty rehabilitacji
syna. W koñcu nie wytrzyma³a i
oskar¿y³a s¹d o przewlek³oœæ w rozstrzyganiu tej sprawy i za¿¹da³a odszkodowania. S¹d Okrêgowy uzna³
jej skargê i ¿¹danie. Sprawa nabra³a tempa, a s¹d ma jej wyp³aciæ odszkodowanie.
Przypomnijmy – do pobicia Przemka Kmetyka dosz³o podczas do¿ynek w Dalnie, we wrzeœniu 2005 roku.
Przemek stan¹³ w obronie sprzedawczyni wyzywanej za to, ¿e nie chcia³a
jednemu z pijanych klientów sprzedaæ piwo. Zosta³ skopany przez
trzech mieszkañców Dalna. Nieprzytomnego dopiero po kilkudziesiêciu
minutach zabra³o pogotowie. D³ugi
czas le¿a³ w œpi¹czce i walczy³ o
¿ycie. Od tamtej pory jeŸdzi na wózku inwalidzkim i wiele czasu spêdza
w ró¿nych oœrodkach rehabilitacyjnych.
Prokuratura postawi³a zarzuty
trzem sprawcom pobicia, a jeden z
nich na d³u¿szy czas trafi³ do aresztu. Jak wynika z dokumentów, akt
oskar¿enia trafi³ do S¹du Rejonowego w £obzie pod koniec maja 2006 r.,
po oœmiu miesi¹cach œledztwa. Pech
przeœladowa³ Kmetyków ju¿ od samego pocz¹tku. Zaledwie po czterech miesi¹cach sprawa musia³a rozpocz¹æ siê od pocz¹tku, bo zmienili
siê ³awnicy w sk³adzie orzekaj¹cym

(tak stanowi¹ przepisy). Dalej sprawa toczy³a siê doœæ sprawnie, bo ju¿
po pó³ roku, w maju 2007 r., zapad³
wyrok skazuj¹cy oskar¿onych. Z³o¿yli oni apelacjê. Minê³o kolejne pó³
roku zanim S¹d Okrêgowy zdecydowa³ o uchyleniu wyroku i zwróci³
akta do ponownego rozpatrzenia.
I byæ mo¿e sprawa zakoñczy³a by
siê w 2008 roku, gdyby nie to, ¿e
prowadz¹ca sprawê sêdzia zasz³a w
ci¹¿ê i posz³a na zwolnienie lekarskie
na osiem miesiêcy.
- Posz³am do prezesa s¹du z propozycj¹, by zmieni³ sêdziego. Powiedzia³ mi, ¿e pani sêdzia zobowi¹za³a
siê, ¿e tê sprawê dokoñczy. Ja na to
przysta³am. Ale póŸniej by³y znowu
zwolnienia lekarskie i znowu zasz³a w
ci¹¿ê. To by³ ju¿ koniec 2009 roku.
Napisa³am pismo, by zmieniæ sêdziego. Otrzyma³am odpowiedŸ, ¿e prawo do sk³adania takich wniosków mi
nie przys³uguje. Wiêc napisa³am do
S¹du Okrêgowego wyliczaj¹c, ¿e
osiem rozpraw siê nie odby³o. By³y
wyznaczane terminy, ale sprawy
by³y odwo³ywane. Z³o¿y³am równie¿ wniosek o odszkodowanie za
przewlek³oœæ postêpowania, bo potrzebujê dla syna pieni¹dze na rehabilitacjê, a przez tê przewlek³oœæ ich
nie mam. Skargê i roszczenie wnios³am w listopadzie poprzez s¹d ³obeski. Trochê to tu le¿a³o, bo musia³am
zap³aciæ sto z³otych. Wnios³am o
umorzenie op³aty. Znowu to le¿a³o i
jak posz³am do s¹du i sprawa znowu
siê nie odby³a, to zagotowa³o siê we
mnie. Zadzwoni³am do TVN-u. Przyjechali w po³owie stycznia. Od razu
umorzyli op³atê i sprawa posz³a do
Szczecina. OdpowiedŸ dosta³am w
ubieg³ym tygodniu. S¹d Okrêgowy

Bo¿ena Kmetyk - Napisa³am do
S¹du Okrêgowego wyliczaj¹c, ¿e
osiem rozpraw siê nie odby³o. By³y
wyznaczane terminy, ale sprawy
by³y odwo³ywane.

Grzegorz Szacoñ Prezes S¹du
Rejonowego w £obzie - Pani
sêdzia wróci³a na miesi¹c czasu i
okaza³o siê, ¿e znowu jest w ci¹¿y.
St¹d wyniknê³y te opóŸnienia.

uzna³ przewlek³oœæ i przyzna³ mi 8
tysiêcy z³otych. - mówi Bo¿ena
Kmetyk.
- Zgadzam siê, ¿e sprawa nie sz³a
do przodu, ale nie z uwagi, ¿e ktoœ nie
chcia³ jej s¹dziæ albo ¿e s¹d jest niesprawny organizacyjnie. - broni
s¹du w £obzie jego prezes Grzegorz
Szacoñ. - Zalecenie wizytatora dotycz¹ce tej sprawy by³o takie, mówi³em o tym z pani¹ Kmetyk, by ta sprawa zaczeka³a do powrotu pani sêdzi
z urlopu macierzyñskiego. Pani sêdzia wróci³a na miesi¹c czasu i okaza³o siê, ¿e znowu jest w ci¹¿y. Kolejna sytuacja obiektywna. St¹d wyniknê³y te opóŸnienia. - t³umaczy. Na
usprawiedliwienie mo¿na dodaæ, ¿e
w ³obeskim s¹dzie pracuje obecnie
zaledwie czterech sêdziów, ale nie
miejsce tu na opisywanie zwi¹zanych z tym trudnoœci, jakie wynikaj¹
z tak ma³ej iloœci etatów. W tej sprawie skargi powinniœmy kierowaæ do
ministerstwa sprawiedliwoœci.
Faktem jest jednak, ¿e teraz spra-

wy nabra³y tempa. S¹d Okrêgowy
wyznaczy³ do zakoñczenia tej sprawy prezesa S¹du Rejonowego w
Stargardzie Szczeciñskim. Odby³ on
ju¿ dwa posiedzenia w £obzie, w
miniony czwartek i pi¹tek. Od razu
narzuci³ dyscyplinê.
- Gdy jeden ze œwiadków nie stawi³ siê, sêdzia nie odwo³a³ sprawy,
lecz wezwa³ policjê, która go doprowadzi³a na salê. Trzech nie stawi³o
siê – grzywna po 500 z³otych. Tak
powinno byæ, a nie, ¿e g³owa boli –
sprawa odwo³ana, katarek – sprawa
odwo³ana i tak bez koñca. - mówi o
swoich doœwiadczeniach s¹dowych Bo¿ena Kmetyk. Teraz us³ysza³a, ¿e sprawa mo¿e zostaæ zakoñczona ju¿ nawet za trzy miesi¹ce.
Wcale nie pa³a zemst¹, a zamiast w
wiêzieniu, oskar¿onych widzia³aby
raczej w jakiejœ placówce opiekuñczej, pracuj¹cych przy niepe³nosprawnych, a choæby i przy Przemku,
by poczuli i zobaczyli, co zrobili.
Kazimierz Rynkiewicz

Sebastian nie spoczywa na laurach
(SZCZECIN-DOBRA). 12
lutego odby³ siê tu fina³
Mistera Polski 2009.
Misterem Polski Foto i 1
wicemisterem Polski zosta³
Sebastian Strzêpka,
pochodz¹cy z Dobrej.
Sebastian Strzêpka ma za sob¹
kolejny sukces i byæ mo¿e siêgnie po
nastêpne laury. Zapewnia, ¿e do reprezentowania naszego kraju jest
doskonale przygotowany.

Tytu³y te upowa¿ni³y mnie do
wyjazdu na Manhunt International
2010. Jest to amerykañski odpowiednik azjatyckiego Mr World.
Prawdopodobnie odbêdzie siê w
kwietniu br. w Los Angeles chocia¿
ostateczna wersja nie zosta³a jeszcze
podjêta. Niebawem, mimo ¿e zaj¹³em
drugie miejsce, byæ mo¿e polecê
równie¿ do Korei. To zale¿y od tego,
jak wygrany przygotuje siê i czy
zd¹¿y na czas. Je¿eli nie... pojadê ja.
Jestem œwietnie przygotowany i
gotowy, by siêgn¹æ po najwa¿niejsze miejsce na Mr World. Mam

ogromny niedosyt i jeszcze wiêksza
motywacje, by godnie zaprezentowaæ nie tylko Polskê ale swój region
i wygraæ! Niebawem szykujê te¿
wielk¹ niespodziankê dla m³odzie¿y
naszego regionu. Mam zamiar zorganizowaæ wielki casting w pensjonacie Taber w Dobrej, który da
wielk¹ szansê m³odym i ambitnym
zaistnieæ w show biznesie – powiedzia³ Sebastian Strzêpka – wicemister Polski.
Z naszej strony pozostaje pogratulowaæ i ¿yczyæ kolejnych sukcesów.
MM

INFORMACJE

Reklama
Tel./fax

0913973730
Mammografia bezp³atna
Zapraszamy panie w wieku 50 – 69 lat na bezp³atne
badania mammograficzne wykonywane w ramach
programu Narodowego Funduszu Zdrowia.
Mammobus bêdzie ustawiony w Œwidwinie na Placu Konstytucji 3 Maja
w dniach 24 lutego – 1 marca 2010 roku. Rejestruj¹c siê nale¿y podaæ numer
PESEL i numer telefonu. Prosimy o wczeœniejsz¹ rejestracjê telefoniczn¹ od
poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 8 – 16.
Nr telefonu: 0 801 080 007 (tylko z telefonów stacjonarnych, koszt jak za
po³¹czenie lokalne) oraz 058 666 24 44. Panie nie objête programem profilaktycznym mog¹ wykonaæ badanie mammograficzne odp³atnie, na podstawie
Foto:
Cobalt
skierowania lekarza dowolnej specjalnoœci
w cenie
80 z³otych. Prosimy zawww.facebook./bycobalt
braæ ze sob¹ dowód osobisty.
(wp)

Z ¯YCIA S¥SIADÓW: Stowarzyszenie Gmin i
Powiatów Pojezierza Drawskiego na cenzurowanym

Powiat p³aci,
ale niewiele
z tego ma
(DRAWSKO POM.) Podczas minionej sesji powiatowej w
Drawsku Pomorskim dyskutowano na temat zamiaru
wyst¹pienia Powiatu Drawskiego ze Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego (SGiPPD) oraz
o wst¹pieniu do Zachodniopomorskiej Regionalnej
Organizacji Turystycznej (ZROT). Okaza³o siê, ¿e Powiat
Drawski p³aci sk³adki, ale niewiele otrzymuje w zamian.
Dlatego chcia³ wyst¹piæ. Decyzjê jednak odsuniêto w
czasie.
W imieniu SGiPPD g³os zabra³ kierownik biura Maciej
Lorenc. Wyjaœni³ zakres i cel
dzia³añ stowarzyszenia oraz zasady jego funkcjonowania.
Przypomnia³, ¿e Stowarzyszenie zosta³o powo³ane 16 lat
temu. Nale¿¹ do niego wszystkie gminy powiatu drawskiego
oraz dwie z powiatu szczecineckiego, tj. gmina Szczecinek
i gmina miejska Szczecinek, a
tak¿e gminy Po³czyn- Zdrój i
£obez. Powo³ano je g³ównie w
celu wspólnej promocji w sferze
dzia³alnoœci turystycznej. Bud¿et stowarzyszenia na dzieñ
dzisiejszy stanowi¹ tylko sk³adki cz³onkowskie. Gminy p³ac¹
1,3 z³ od mieszkañca. Powiaty
maj¹ ustalon¹ sk³adkê sta³¹ –
14.300 z³ rocznie. £¹czny bud¿et wynosi oko³o 210 tys z³.
Po³owa bud¿etu pokrywa koszty utrzymania biura i pracowników, reszta idzie na dzia³alnoœæ.
- Stowarzyszenie bierze udzia³
we wszystkich mo¿liwych krajowych targach turystycznych i
dziêki temu promujemy nazwê
naszego regionu. W miarê mo¿liwoœci pozyskujemy œrodki z zewn¹trz i piszemy plany inwestycyjne. Gminy indywidualnie nad
tym pracuj¹. - mówi³ kierownik
Lorenc.
Wszystkich zainteresowanych
zastanawia przyczyna chêci wyst¹pienia Powiatu Drawskiego ze
stowarzyszenia, które w swojej
nazwie ma s³owo „drawski”. Jak
us³yszeliœmy, powodem, choæ nie

najistotniejszym, jest z³a kondycja
organizacji.
Kierownictwo SGiPPD boi
siê, ¿e bêdzie to precedens i os³abienie presti¿u, co mo¿e doprowadziæ do powolnego umierania
tej organizacji.
- Na przestrzeni ostatnich kilku lat Powiat Drawski nie ma
wiêkszego po¿ytku z bycia cz³onkiem stowarzyszenia. Wszelkie
uczestniczenie w targach nie
przynosi nam korzyœci. G³ównym elementem dzia³añ stowarzyszenia mia³o byæ pozyskiwanie
œrodków zewnêtrznych dla
cz³onków, czyli powiatów i gmin.
Wed³ug nas, w ostatnich latach
stowarzyszenie skupi³o siê tylko
na wystêpowaniu na targach. Teraz, oprócz tego, ¿e rocznie Powiat wydaje pieni¹dze, tj. 14 tys.
z³ na sk³adki, to przekazuje na targi w³asne œrodki promocyjne. Nic
wiêcej z tego nie ma. St¹d w³aœnie
nasza propozycja, zwi¹zana z kolejnym projektem uchwa³y o
wst¹pieniu do stowarzyszenia Zachodniopomorskiej Regionalnej
Organizacji Turystycznej. Chcemy siê zaj¹æ promocj¹ powiatu
poprzez inne stowarzyszenie,
które ma inne mo¿liwoœci, w tym
równie¿ finansowe - mówi³ naczelnik Wydzia³u Rozwoju i Promocji starostwa Krzysztof Czerwiñski.
W drodze g³osowania uchwalono projekt o wst¹pieniu powiatu
drawskiego do Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
GD

