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S¹ pierwsi kandydaci
na burmistrzów
(POWIAT) Na powiatowej
gie³dzie kandydatów na
burmistrzów i wójtów
gmin powiatu
œwidwiñskiego s¹ ju¿
znane niektóre nazwiska.
Najciekawiej walka
wyborcza zapowiada siê
w Po³czynie-Zdroju,
gdzie pojawi³o siê kilku
nowych kandydatów,
którzy nie brali udzia³u w
wyborach w 2006 roku.
str. 4

Radni w Œwidwinie rozmawiali o problemach szkó³

W „jedynce” wiatr hula
po trzecim piêtrze,
w gimnazjum potrzeba
monitoringu

zatrudni
pracownika
na stanowisku
laboranta
z bieg³¹ znajomoœci¹ jêzyka
niemieckiego.
Bli¿szych informacji mo¿na
uzyskaæ
w dziale kadr.
Tel. kontaktowy:
91 39 745-18.

Przedwyborcze spostrze¿enia
dotycz¹ce Po³czyna-Zdroju

Z drugiej strony
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Wymiecione z powiatowych k¹tów

Kazimierz Rynkiewicz
Rzecznik prasowa
wyrzucona ze starostwa
Rzecznik prasowa starostwa
dosta³a dyscyplinarkê i z dnia na
dzieñ straci³a pracê. Ponoæ za to, ¿e
mia³a inne od starosty Majki zdanie
w sprawie zredagowania kolejnego
numeru biuletynu starostwa. Ca³y
numer mia³ byæ poœwiêcony wielkiej budowie skrzyd³a liceum w
Œwidwinie, a wed³ug umów z gminami, powinny byæ w nim informa-

cje z tych gmin, bo za to p³ac¹. Jak
widaæ starosta Miros³aw Majka dosta³ ju¿ gor¹czki przedwyborczej.
Bêdzie redagowa³ sam. Czekamy na
wstêpniaka o tym, jak szybko w
okresie wyborczym wydaje siê pieni¹dze podatników.

¯ona z mê¿em podpisali
intercyzê?
W Po³czynie g³oœnym echem
odbi³ siê przetarg na do¿ywianie
uczniów w Szkole Podstawowej nr
1. Przetarg wygra³a firma Jerzego
Weso³owskiego, który jest mê¿em
dyrektor szko³y Krystyny Weso³owskiej. Przetarg rozstrzygnê³a
komisja, powo³ana przez dyrektora szko³y. Dwie firmy chcia³y karmiæ dzieci za mniejsz¹ kasê, ale
zosta³y odrzucone. Jedna z nich
wnios³a protest do Izby Odwo³aw-

czej twierdz¹c, ¿e w formularzu
ofertowym nie by³o literki „w”, co
zmienia³o sens zdania, ale zosta³
odrzucony. Niestety, nie mogliœmy tego sprawdziæ, bo szko³a nie
prowadzi BIP-u i nie ma na swojej
stronie ani og³oszenia o przetargu,
ani formularza ofertowego. Zniknê³y. Mo¿e by tak dyrekcjê wys³aæ
na naukê informatyki i administracji?

Co dalej z browarem?
Dochodz¹ do nas g³osy, ¿e browar w Poczynie, otwarty z wielkimi
nadziejami na pracê, od kilku miesiêcy wyp³aca pracownikom pensje
na raty. S¹ te¿ problemy z komunikacj¹, bo dzwoni¹c na jedyny znaleziony numer telefonu s³yszymy:
„nie ma takiego numeru, nie ma takiego numeru...”.

Turystyczne po¿egnanie lata
w Po³czynie-Zdroju

Tusk przebi³ Gierka
W propagandzie oczywiœcie, bo
wymyœli³ sobie turniej pi³karski dla
dzieci o puchar premiera Tuska. A
ludzie to ³yknêli. Rozumiem powo³ywanie memoria³ów ku pamiêci
zas³u¿onych zmar³ych sportowców,
tak¿e lokalnych. Z trudem, ale mo¿na strawiæ gry o puchary burmistrza
lub starosty, bo przynajmniej
przyjd¹ i wrêcz¹, chocia¿ kupi¹ go za
pieni¹dze rodziców tych dzieci, a to
tak, jakby ci rodzice sami go sobie
ufundowali. Ale czy premier zafunduje puchar i przyjedze do Œwidwina
wrêczyæ go dzieciom? Wolne ¿arty.
Na kilkaset miasteczek puchar dostanie jedno, w Warszawie. A reszta?
Reszta to propaganda.

Starosta wyda w koñcu
to oœwiadczenie?
Z Biuletynu Informacji Publicznej starostwa zniknê³o oœwiadczenie maj¹tkowe starosty Miros³awa
Majki za 2009 rok. Niektórzy komentuj¹, ¿e starosta jeszcze raz je
wype³nia. Bój o posadê bêdzie krwawy, bo z czegoœ trzeba ¿yæ. Pierwsz¹
ofiar¹ jest rzecznik prasowa.

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

¯egnanie lata to ju¿ po³czyñska tradycja. By je po¿egnaæ, 18
wrzeœnia odby³ siê rajd pieszy
„Po¿egnanie lata”, zorganizowany przez po³czyñskie ko³o Polskiego Towarzystwa TurystycznoKrajoznawczego.
Prezesem oddzia³u PTTK jest pani
Miros³awa Kuczuk, a pracownikiem
etatowym pani Dorota Bojaryn. W rajdzie wziê³o udzia³ 90 osób. Zostali
zaproszeni honorowi dawcy krwi ze
Œwidwina i Po³czyna-Zdroju. Wœród
zaproszonych goœci wyró¿nia³ siê wicestarosta œwidwiñski Roman Kozubek i
towarzysz¹cy mu dyrektor Domu
Wczasów Dzieciêcych Krzysztof
£azarz. Pan Kozubek z szerokim
uœmiechem na ustach ju¿ od godziny 9.
wita³ wszystkich rajdowiczów. Tu trzeba wspomnieæ, i¿ rajd zacz¹³ siê dopiero dwie godziny póŸniej.

Na jego rozpoczêcie przyby³a równie¿ burmistrz Barbara Nowak. W krótkich przemówieniach zaproszeni goœcie ¿yczyli uczestnikom dobrej pogody i kondycji podczas trasy. Burmistrz
dla najbardziej zas³u¿onych krwiodawców wrêczy³a po czerwonej ró¿y. Wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej Marek Modzelewski w imieniu po³czyñskich
samorz¹dowców, przekaza³ pozdrowienia i powiedzia³, ¿e bêdzie uczestnikiem
rajdu do koñca. Na marsz wybra³a siê równie¿ radna Krystyna Nowakowska, która
by³a jednym z organizatorów rajdu.
Trasa rajdu prowadzi³a po piêknych
okolicach gminy Po³czyn-Zdrój. Kolumnê prowadzi³ pan Marek Pi¹tkowski, ubrany w strój angielskiego policjanta. Po drodze rajdowicze kilkakrotnie zatrzymywali siê, aby przeprowadziæ konkursy. Odby³ siê nawet mecz w
„ zbijanego”. Dru¿yna z Po³czyna pokona³a goœci ze Œwidwina. I marsz trwa³
dalej. Trasa prowadzi³a malowniczymi

wzgórzami morenowymi „Szwajcarii
Po³czyñskiej”. Pogoda dopisywa³a,
humory te¿. Pod koniec spad³ deszcz i
wszyscy schronili siê w œwietlicy wiejskiej w Popielewie. I tu znowu niespodzianka. Znowu pojawi³ siê wicestarosta Roman Kozubek w towarzystwie
Krzysztofa £azarza. Dodajmy, ¿e ci
panowie nie pokonali trasy rajdu, tylko
przybywali z „doskoku”, a mogli pomaszerowaæ z uczestnikami, przecie¿ obaj
z wykszta³cenia s¹ wuefistami.
Na zakoñczenie pani Dorota Bojaryn podziêkowa³a wszystkim sponsorom: burmistrz Nowak, wicestaroœcie
Kozubkowi, radnym Markowi Modzelewskiemu i Krystynie Nowakowskiej,
pani Halinie Majkowskiej, uczestniczce rajdu, oraz innym, którzy przyczynili
siê do jego organizacji. A potem rozpoczê³a siê zabawa, która trwa³a bardzo
d³ugo.
Do zobaczenia za rok.
MP (foto: Dariusz Nowak)
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Uciek³ i ukrywa³ siê w lesie

Sesja Rady Miejskiej w Po³czynie-Zdroju

M¹¿ podpali³ ¿onê
i syna

Sytuacja na wsi, zmiany w planie
zagospodarowania i najem lokali
u¿ytkowych bez przetargu

Co mog³o doprowadziæ
do tak desperackiego
czynu, ¿e m¹¿ podpali³
¿onê i syna? Na to
pytanie próbuje uzyskaæ
odpowiedŸ prokurator,
który bada to zdarzenie.
Najczêœciej w takich
sytuacjach chodzi o
rodzinne
nieporozumienia.
Do zdarzenia dosz³o w miniony
czwartek, 23 wrzeœnia, oko³o 19.30,
we wsi D¹brówka Bia³ogardzka.
39-letni m¹¿ obla³ substancj¹ ³atwopaln¹ i podpali³ 33-letni¹ ¿onê i
swojego 10-letniego syna. To
wszystko dzia³o siê na terenie ich
w³asnej posesji. Jak siê dowiedzie-

liœmy, m¹¿ niedawno wróci³ z pracy
w Holandii.
Bezpoœrednio po zdarzeniu
mê¿czyzna uciek³ i ukrywa³ siê w
okolicznych lasach. Policjanci, z
u¿yciem psów i pomoc¹ stra¿aków
ca³¹ noc, do rana dnia nastêpnego,
prowadzili intensywne poszukiwania jeszcze wówczas podejrzewanego o ten czyn mê¿czyzny. Rano okaza³o siê, ¿e mê¿czyzna sam zg³osi³
siê do prokuratury w Bia³ogardzie z
adwokatem i przyzna³ siê do pope³nienia tego czynu. Prokuratura zastosowa³a wobec niego areszt, stawiaj¹c
mu zarzut usi³owania zabójstwa.
Pokrzywdzeni trafili z oparzeniami do szpitala. Jak siê dowiedzieliœmy nieoficjalnie, dziecko ma
poparzony bok i nie zagra¿a mu
¿adne niebezpieczeñstwo, zaœ jego
matka dozna³a poparzeñ dróg oddechowych, co skutkuje d³u¿szym leczeniem.
(r)

DRUKARNIA
Oferujemy druk:
- ulotek, plakatów, wizytówek
- druków, samokopii
£obez ul. S³owackiego 6
Tel./fax - 91 39 73 730

(PO£CZYN-ZDRÓJ) Tutaj radni zbior¹ siê na
sesji 29 wrzeœnia o godz. 10., w sali Urzêdu
Miejskiego w Po³czynie-Zdroju.
Sesjê rozpoczn¹ i nterpelacje i
zapytania radnych oraz informacja
o pracy Burmistrza Po³czyna-Zdrój
u w okresie miêdzy sesjami. Bêdzie
dyskusja o aktualnej sytuacji na terenach wiejskich, dzia³alnoœci œwietlic wiejskich, wykorzystaniu funduszy so³eckich, akcji ¿niwnej i
do¿ynkach.
Po niej radni rozpatrz¹ projekty
uchwa³ w sprawach: przyst¹pienia
do sporz¹dzenia zmiany studium
uwarunkowañ i kierunków przestrzennego miasta i gminy Po³czynZdrój dla ca³ego obszaru miasta i
gminy Polczyn-Zdrój, przyst¹pienia do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Po³czyn-Zdrój, obejmuj¹cego teren
przy ulicy Wojska Polskiego; wyra¿enia zgody na zbycie na rzecz najemców lokali i budynków mieszkalnych ³o¿onych na terenie miasta
i gminy Po³czyn-Zdrój; wyra¿enia
zgody na zastosowanie bonifikaty
przy sprzeda¿y lokalu po³o¿onego
w Po³czynie-Zdroju na rzecz najemcy; wyra¿enia zgody na najem lokali
u¿ytkowych w trybie bezprzetargowym, ³o¿onych w Po³czynie-Zdroju
przy ul. Grunwaldzkiej; wyra¿enia

zgody na wydzier¿awienie dzia³ki
budowlanej w trybie bezprzetargowym po³o¿onej w Po³czynie przy ul.
Chrobrego; w sprawie tablicy upamiêtniaj¹cej ofiary katastrofy pod
Smoleñskiem; êcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Po³czyn-Zdrój na lata 2010-2020;
ustanowienia pomników przyrody;
wyra¿enia zgody na dokonanie zamiany dzia³ek gruntu pomiêdzy
Gmin¹ Po³czyn-Zdrój, a osobami
fizycznymi.
Sesjê zakoñcz¹ odpowiedzi na
zg³oszone zapytania, informacja z
realizacji uchwa³ Rady Miejskiej za
okres od 24 sierpnia do 28 wrzeœnia
br., wolne wnioski i sprawy, które
wp³ynê³y do Rady Miejskiej. (r)

OBIEKT
HANDLOWY
DO WYNAJÊCIA
Œwidwin, ul. Drawska 7,
pow. 1 072,50 mkw.
Tel. +48 61 864 55 10

e-mail:
biuro@dystrybucja-integrator.pl
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Wybory samorz¹dowe 2010

S¹ pierwsi kandydaci
na burmistrzów
(POWIAT) Na powiatowej
gie³dzie kandydatów na burmistrzów i wójtów gmin powiatu
œwidwiñskiego s¹ ju¿ znane niektóre nazwiska. Najciekawiej
walka wyborcza zapowiada siê w
Po³czynie-Zdroju, gdzie pojawi³o
siê kilku nowych kandydatów,
którzy nie brali udzia³u w wyborach w 2006 roku.
ŒWIDWIN
Tutaj wydaje siê byæ najmocniejszym kandydatem obecnie urzêduj¹cy burmistrz Jan Owsiak. Dlaczego? Cztery lata temu Owsiak
wygra³ wysoko ju¿ w pierwszej turze, maj¹c za przeciwników s³abych
– jak siê okaza³o – kontrkandydatów
(Roman Bogacz i Les³aw Ry¿lak).
Czy w tych wyborach bêdzie imaczej? Zobaczymy. Na pewno dojdzie do ciekawego starcia trzech
elektoratów; lewicowego - burmistrza Owsiaka oraz zwolenników
Platformy Obywatelskiej i Prawa i
Sprawiedliwoœci.
Oficjalnym kandydatem PO na
burmistrza Œwidwina jest Zdzis³aw
Zapotoczny, prezes Stowarzyszenia
Rzemieœlników, Kupców, Handlowców. Jego kandydaturê zatwierdzi³a ju¿ Rada Regionu Platformy Obywatelskiej, która obradowa³a 18 wrzeœnia w P³otach, w powiecie gryfickim.
Kandydat na burmistrza z listy
PiS ma byæ znany dopiero w tym
tygodniu, jak zreszt¹ pozostali kandydaci tej partii w innych gminach.
PO£CZYN-ZDRÓJ
Tutaj dojdzie zapewne do najciekawszego pojedynku wyborczego o stanowisko burmistrza, bo nieoficjalnie mówi siê o co najmniej
oœmiu kandydatach. Na pewno o
reelekcjê bêdzie walczyæ urzêduj¹ca burmistrz Barbara Nowak, startuj¹c z mocnym wynikiem otrzymanym cztery lata temu, gdy wygra³a
ju¿ w pierwszej turze. Jej ówczesny

najgroŸniejszy kontrkandydat Kazimierz Tutur startuje do Rady Powiatu. Zobaczymy, jak wyborcy
oceni¹ po czterech latach wicestarostê Romana Kozubka, oficjalnego
ju¿ kandydata PO, który cztery lata
temu uzyska³ zaledwie 8,7 proc. g³osów poparcia. Kandydata PiS poznamy w tym tygodniu.
Na wyborczej gie³dzie przewija
siê kilka innych nazwisk: Wies³awa
Partacza, Heleny K³usewicz i Józefa Nizio³a. Wies³aw Partacz zastanawia siê jeszcze, ale raczej wystartuje. Helena K³usewicz by³a zdziwiona, ¿e jest na gie³dzie wyborczej, gdy¿ – jak nam powiedzia³a –
nigdy nigdzie nie powiedzia³a, ¿e
bêdzie ubiegaæ siê o to stanowisko.
Wiêc raczej nie wystartuje. Za to
zdecydowanie potwierdzi³ swoj¹
chêæ kandydowania Józef Nizio³,
przedsiêbiorca maj¹cy zak³ad motoryzacyjny w Ogartowie. W kadencji 2002 - 2006 uzyska³ mandat radnego powiatowego, wraz z Edwardem Sakiem, z listy Powiatowego
Forum Gospodarczo-Samorz¹dowego. Bardzo mo¿liwe, ¿e pojawi¹
siê jeszcze inni kandydaci.
GMINA ŒWIDWIN
Tutaj dojdzie do powtórki z
wyborów sprzed roku, gdy w szranki o stanowisko po zmar³ym wójcie
Bernardzie Lauferze stanêli Zdzis³aw Pawelec i Andrzej Rauflajsz,
który oficjalnie uzyska³ poparcie
PO. Wtedy wygra³ Pawelec, a jak
bêdzie tym razem, zobaczymy. Nie
znamy jeszcze nazwisk innych kandydatów.
BRZE¯NO
To jedyna gmina, o której mo¿na
powiedzieæ, ¿e zanim odby³y siê
wybory, ju¿ nast¹pi³a zmiana na stanowisku wójta. Obecny Mieczys³aw Szeredy (PSL) na niedawnych
do¿ynkach og³osi³, ¿e po 16 latach
sprawowania tego stanowiska nie
bêdzie ubiega³ siê o ten urz¹d. Chce

Siostrze Alicji i Szwagrowi
Grzegorzowi Kozubowskim
Z okazji jak¿e piêknych 25 Godów
¯yczymy Wam
abyœcie dalej szli razem przez ¿ycie
trzymaj¹c siê mocno za rêce
zawsze uœmiechniêci
zawsze pewni swoich uczyæ

Kochaj¹cy Rodzice
siostry i brat z rodzinami

startowaæ do Rady Powiatu. Bardzo
mo¿liwe, ¿e tak jak w przypadku
Gminy Œwidwin, wystartuje jego
zastêpca Jerzy Anielski. Byæ mo¿e
wójt prze¿y³ powa¿ny stres w poprzednich wyborach, gdy wygra³
dopiero w drugiej turze z Andrzejem
Janasem, który je¿eli wystartuje, ma
chyba szansê na wygran¹. Chyba, ¿e
do gry wejdzie ktoœ inny, który przekona do siebie mieszkañców gminy.
R¥BINO
Co prawda urzêduj¹cy wójt
Krzysztof Majewski wygra³ cztery
lata temu w pierwszej turze, ale po
piêtach depta³a mu Magdalena Wiktorowska, uzyskuj¹c niez³y wynik.
Tym razem, ju¿ z oficjalnym poparciem PO, wystartuje Krzysztof Wiktorowski. Kandydata PiS oraz innych poznamy w nabli¿szym czasie.
S£AWOBORZE
Tutaj cztery lata temu niespodziewanie w drugiej turze wygra³
kandydat niezale¿ny Waldemar Jeznach, a przegra³ Oskar Smulski.

Czy dojdzie do powtórki tego pojedynku? Zobaczymy.
Najpierw 27 paŸdziernika, bo w
tym dniu mija data rejestrowania
kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów w tych wyborach oraz 21 listopada, w samym
dniu wyborów.
Kazimierz Rynkiewicz

Ukrad³ rynnê z bloku
Policjanci KPP w Œwidwinie
oko³o godz. 4.00 w dniu 19 wrzeœnia zatrzymali 23 letniego mieszkañca Œwidwina, który z bloku
mieszkalnego przy ul. Niedzia³kowskiego dokona³ kradzie¿y
rynny.
Tu¿ przed godz. 4.00 policjanci
patroluj¹cy teren miasta us³yszeli
ha³as dochodz¹cy spod jednego z
bloków mieszkalnych przy ul. Niedzia³kowskiego w Œwidwinie. Po
dojechaniu w w/w rejon zauwa¿yli

m³odego mê¿czyznê, który niós³
rynnê. Mê¿czyzna na widok radiowozu odrzuci³ rynnê i zacz¹³ uciekaæ, jednak ju¿ po chwili zosta³
obezw³adniony i zatrzymany.
Jak siê okaza³o 23-latek by³ nietrzeŸwy, nie by³ w stanie wyjaœniæ
dlaczego wyrwa³ ze œciany rynnê i
po co j¹ zabra³. Wartoœæ strat zosta³a
oszacowana na kwotê 500 z³. Za
swój wybryk mê¿czyzna odpowie
przed s¹dem – grozi mu do 5 lat
pozbawienia wolnoœci.
(kp)

¯o³nierze NATO
w Œwidwinie

Sesja Rady Miejskiej w Œwidwinie

O oœwiacie i ochronie
œrodowiska
W najbli¿sz¹ œrodê, 29 wrzeœnia, odbêdzie siê sesja Rady Miasta Œwidwin. Pocz¹tek o godzinie
12.00. Obrady w sali nr 55 Urzêdu
Miasta.

Dowódcy wojsk specjalnych
uczestnicz¹cych w miêdzynarodowym æwiczeniu „Jackal Stone”
2010 z³o¿yli wizytê burmistrzowi
Œwidwina Janowi Owsiakowi.
Æwiczenia odbywaj¹ siê w
dniach 20 – 27 wrzeœnia 2010 jednoczeœnie w Polsce i na Litwie, a ich
organizatorem jest SOCEUR (Special Operatons Command - Europe,
Dowództwo Operacji Specjalnych
USA w Europie). Do Polski przyjecha³o oko³o tysi¹ca ¿o³nierzy z siedmiu krajów: Stanów Zjednoczonych, Ukrainy, Chorwacji, Rumunii, £otwy oraz Polski i Litwy. Przebywaj¹ w dwóch miejscach: na terenie 21 Bazy Lotnictwa Taktycznego
w Œwidwinie, gdzie znajduje siê
dowództwo oraz na poligonie drawskim, gdzie trwaj¹ praktyczne zajê-

cia przygotowuj¹ce ¿o³nierzy do
operacji specjalnych. Æwiczenia s¹
wa¿nym elementem procesu przygotowania do przejêcia obowi¹zków pañstwa ramowego przez Polskê w dziedzinie operacji specjalnych przy NATO w 2014.
W czwartek 23 wrzeœnia burmistrza Jana Owsiaka odwiedzili: dowódca si³ specjalnych USA w Europie genera³ Michale S. Repass oraz
zastêpca dowódcy wojsk specjalnych w Polsce genera³ brygady
Marek Olbrycht. Goœcie zadawali
sporo pytañ na temat Œwidwina.
Podkreœlali, ¿e znaleŸli tu dogodne
warunki do przeprowadzenia æwiczeñ. W czasie wolnym zwiedzaj¹
Œwidwin i okolice robi¹ tez zakupy
w miejscowych sklepach a wieczorami bywaj¹ w lokalach.
(wp)

Petycja
Burmistrz Miasta Œwidwina,
Rada Miasta Œwidwina
pl. Konstytucji 3 Maja 1
78-300 Œwidwin
ratusz@swidwin.pl
17 wrzeœnia 2011 roku minie
wiek od czasu uroczystego otwarcia œwidwiñskiej Wie¿y Bismarcka. Od tego czasu stanowi ona jeden z najciekawszych elementów
architektonicznych naszego miasta. Po dokonanym przez Armiê
Czerwon¹, zrównaniu z ziemi¹
œwidwiñskiej starówki jest jednym
z najokazalszych œwiadectw przedwojennej historii naszej ma³ej ojczyzny. Niestety wieloletnie zaniedbania doprowadzi³y j¹, jak i zabytkowy park miejski do bardzo
z³ego stanu. Wie¿a powoli siê rozsypuje, jej stan techniczny od wielu
lat nie pozwala na udostêpnienie jej
wnêtrza mieszkañcom i turystom,
park dziczeje a po zabytkowej poniemieckiej fontannie do dziœ zosta³a niemi³a dla oka ka³u¿a.

Str
Str.. 5

INFORMACJE

Wieœci œwidwiñskie 27.09.2010 r.

Spo³ecznoœæ Œwidwina czeka na
rewitalizacjê parku i wie¿y. Popieramy wszelkie dzia³ania d¹¿¹ce do
przywrócenia œwietnoœci tej, jak¿e
wa¿nej dla nas czêœci miasta. Mamy
nadziejê, ¿e nadejdzie kiedyœ dzieñ,
gdy z balkonów widokowych bêdzie
mo¿na podziwiaæ panoramê miasta,
a w misie na samym szczycie w
dniach œwi¹t narodowych i lokalnych zap³onie ponownie ogieñ.
Uwa¿amy, i¿ odrestaurowany,
utrzymywany w czystoœci i porz¹dku park na nowo móg³by siê staæ
wizytówk¹ Œwidwina.
By³by ulubionym miejscem spacerowym mieszkañców, rodziny z
dzieæmi chêtnie wybiera³y by siê
tam na piknik. Bardziej przyci¹ga³by na siebie uwagê turystów, którzy
s¹ miastu jak i mieszkañcom bardzo
potrzebni.
Ni¿ej podpisany/a:
Micha³ Szot
78-300 Œwidwin
autor5793@petycje.pl

Na pocz¹tku obrad burmistrz
przedstawi informacjê z realizacji
wniosków i uchwa³ podjêtych na
poprzedniej sesji. Po nim radni bêd¹
mogli sk³adaæ interpelacje i zapytania, a po nich ,,Czas dla samorz¹du”.
Komisja Rewizyjna przedstawi
sprawozdanie z kontroli dzia³alnoœci Przedszkola Nr 2 w Œwidwinie;
Komisja Oœwiaty sprawozdanie na
temat oceny stanu oœwiaty i wychowania w placówkach oœwiatowych
za rok szkolny 2009/2010, a Komisja Bezpieczeñstwa informacjê z
prowadzonej gospodarki wodnoœciekowej i ochrony wód na terenie
miasta.
W nastêpnym punkcie radni rozpatrz¹ projekty uchwa³ w sprawach:

- przyjêcia Lokalnego programu
Rewitalizacji Miasta Œwidwin na
lata 2007-2013; o zmianie uchwa³y
w sprawie powo³ania M³odzie¿owej
Rady Miasta Œwidwin, nadania jej
Statutu oraz okreœlenia zasad i trybu
wyboru radnych; zbycia dzia³ki
gruntu na rzecz u¿ytkowników wieczystych; przeniesienia prawa w³asnoœci; szczegó³owych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania
lub rozk³adania na raty sp³aty nale¿noœci pieniê¿nych o charakterze
cywilnoprawnym do których nie
stosuje siê przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, a tak¿e wskazania organów i osób do tego uprawnionych oraz warunków dopuszczalnoœci pomocy publicznej w
przypadkach, w których ulga stanowiæ bêdzie pomoc publiczn¹; zmian
bud¿etu miasta na 2010 rok.
Sesjê zakoñczy sk³adanie wniosków i zapytañ oraz odpowiedzi na
interpelacje.
(r)
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WIELKIE OTWARCIE ZSP
im. W³. Broniewskiego w Œwidwinie
Inauguracja roku szkolnego 2010/2011 w Zespole
Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. W³. Broniewskiego w
Œwidwinie mia³a szczególny charakter. Po³¹czono j¹
z otwarciem i oddaniem do u¿ytku szko³y, która w
ci¹gu dwóch ostatnich lat zosta³a rozbudowana i
gruntownie wyremontowana. Ca³oœæ inwestycji
poch³onê³a ponad 11 mln z³, w tym prawie 1,9 mln z³
ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
Symbolicznego przeciêcia wstêgi dokonali pan Marsza³ek woj. zachodniopomorskiego – p. Jan Krawczuk, Starosta powiatu œwidwiñskiego – p.
Miros³aw Majka, Biskup Pawe³ Cieœlik, Przewodnicz¹ca Rady Powiatu – p.
Danuta Malitowska, Dyrektor szko³y – p. Edward Wójcik, przewodnicz¹ca
Samorz¹du Uczniowskiego – Alicja Ru³ka.

miejsce w sobotê, 4 wrzeœnia br.
Uczniowie, absolwenci szko³y oraz
mieszkañcy Œwidwina i okolic mogli
porozmawiaæ z nauczycielami, zdobyæ materia³y promuj¹ce Liceum i
Zasadnicz¹ Szko³ê Zawodow¹. Czas
spêdzany na dziedziñcu szkolnym
umila³y goœciom wystêpy m³odzie¿y
ze Szkolnego Ko³a Teatralnego. W
serdecznej atmosferze przebieg³o tak¿e spotkanie grona pedagogicznego z
absolwentami i emerytowanymi nauczycielami. Chwila ta by³a okazj¹ do
wspomnieñ, podziêkowañ, ¿yczeñ.
Biskup Pawe³ Cieœlik wraz z ksiêdzem dziekanem Romanem Tarniowym
dokonali poœwiêcenia zmodernizowanego budynku szko³y.

W uroczystoœci, poprzedzonej
msz¹ œwiêt¹ w intencji uczniów i ich
nauczycieli, a tak¿e pracowników
administracji i obs³ugi, uczestniczyli m.in.: Pose³ na Sejm VI Kadencji
p. Stefan Strza³kowski, ks. Biskup
Pawe³ Cieœlik, ks. Dziekan Roman
Tarniowy - proboszcz parafii p.w.
œw. Micha³a Archanio³a w Œwidwinie, przedstawiciele Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego,
Wicemarsza³ek Województwa Zachodniopomorskiego - Jan Krawczuk, prof. dr hab. in¿. Tadeusz
Bohdal – Prorektor ds. Nauki i
Wspó³pracy z Gospodark¹ Politechniki Koszaliñskiej, przedstawiciele instytucji, organizacji, zak³adów pracy i samorz¹dowcy z ca³ego
powiatu œwidwiñskiego. Szczególnymi uczestnikami uroczystoœci
byli oczywiœcie przedstawiciele organu prowadz¹cego, którzy podjêli
inicjatywê modernizacji szko³y, zabezpieczyli œrodki finansowe na jej
realizacjê: Starosta Œwidwiñski, p.
Miros³aw Majka, Wicestarosta - p.
Roman Kozubek, p. Krystyna Wojnicka – cz³onek Zarz¹du Powiatu
oraz p. Zenon Diakun i p. Ryszard
Rozwadowski - tworz¹cy Zarz¹d
Powiatu, radni Rady Powiatu, a tak-

¿e kierowniczy wydzia³ów Starostwa Powiatowego w Œwidwinie.
Mi³ymi goœæmi uroczystoœci byli
równie¿ dyrektorzy, nauczyciele, a
tak¿e absolwenci szkó³ funkcjonuj¹cych w budynku przy ul. Koœciuszki 28 (Liceum Pedagogicznego i Liceum Ekonomicznego, Liceum Ogólnokszta³c¹cego, Liceum
Profilowanego oraz Zasadniczej
Szko³y Zawodowej).
Po uroczystoœci otwarcia i poœwiêcenia szko³y przez ks. Biskupa
Paw³a Cieœlika wszyscy zwiedzili
obiekt, obejrzeli przygotowane dla
uczniów i ich nauczycieli pomieszczenia dydaktyczne, a nastêpnie
uczestniczyli w spotkaniu w auli
szkolnej. Z uznaniem wyra¿ali siê o
skali i zakresie zmian w szkole, o
funkcjonalnych rozwi¹zaniach w jej
urz¹dzeniu. Z dum¹ podkreœlali, ¿e
miasto zyska³o obiekt szkolny, który
na pewno bêdzie s³u¿y³ jego m³odym
mieszkañcom, a nauczycielom stworzy olbrzymie mo¿liwoœci w systematycznym doskonaleniu i unowoczeœnianiu procesów dydaktycznych
i wychowawczych w szkole.
Wspania³¹ okazj¹ do zwiedzania rozbudowanej placówki by³ tak¿e PIKNIK SZKOLNY, który mia³

Wpisy z ksiêgi pami¹tkowej
szko³y z dn. 1 i 4 wrzeœnia 2010 r.
„Przez trudy (ciernie) do
gwiazd!” – rzymskie przys³owie. Z
b³ogos³awieñstwem
Biskup koszaliñski
Pawe³ Cieœlik
Piêknie mieæ marzenia, ale równie¿ przyjació³, którzy pomog¹ je
realizowaæ. Uda³o siê Wam.
Jadwiga Nowakowska

Piêkna szko³a. Gratulujê. Jestem mile zaskoczona. ¯yczê wielu
sukcesów.
Dyrektor Zespo³u Szkó³ w
Oparznie Krystyna Brodowska
Wyrazy najwy¿szego uznania za
ogromny wk³ad pracy w kszta³towanie umys³ów m³odego pokolenia.
Jan Krawczuk, wicemarsza³ek
woj. zachodniopomorskiego
Piêkna szko³a. Z wielk¹ radoœci¹
bêdê do niej uczêszcza³.
Bart³omiej Owsiak, uczeñ kl.
III c LO
Wspania³a szko³a, wspaniali
nauczyciele, m³odzie¿, wspania³y
dyrektor. ¯yczê wszystkim du¿o
zdrowia i sukcesów w nauce i pracy
wychowawczej.
Absolwent z lat 1970-0974
Marian Pietrzykowski

Piknik szkolny – spotkanie na dziedziñcu.

M. Olszewska, M. Ka³uska
Zdjêcia red. szkolnej gazetki
Wingapo
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DZIEÑ SPRZ¥TANIA
Œwidwiñskie placówki
ŒWIATA W „TRÓJCE”
oœwiatowe, jak co
roku, uczestniczy³y
w „Sprz¹taniu Œwiata”
Sprz¹tali Œwidwin

Ka¿dego roku nadchodzi taki
dzieñ, kiedy uczniowie – niezale¿nie od wieku – zawstydzaj¹c
wszystkich doros³ych, sprz¹taj¹
œwiat. Uczniowie PSP nr 3 nie s¹
wyj¹tkiem. 17 wrzeœnia dzielnie
ruszyliœmy na ratunek planecie.
Ka¿da grupa sprz¹taj¹cych dosta³a worki na œmieci i rêkawiczki.
Najm³odsze – piêciolatki – jak zawsze objê³y swoim dzia³aniem teren
szkolny, najstarszym przypad³ najtrudniejszy – jak zwykle- teren przylegaj¹cy do drogi prowadz¹cej na
Po³czyn Zdrój. Przydzia³ terenu jest
podyktowany wiekiem naszych
podopiecznych i w tym przypadku
jest nawet niesie ze sob¹ pewne
przes³anie – wyjœcie tak daleko poza
teren szko³y to symbol, ¿e ju¿ nied³ugo szóstoklasiœci wyrusz¹ w „daleki œwiat” w poszukiwaniu swego
miejsca na ziemi. Dobrze ten start
zaczynaæ w posprz¹tanym œwiecie,
bo brak ³adu na zewn¹trz odbiera ³ad
wewnêtrzny. Nasi uczniowie ju¿ o
tym wiedz¹.
Idei tego dnia nie popsu³a nawet
z³a pogoda – w wyj¹tkowo sprzyjaj¹cej aurze nape³niliœmy po kilkanaœcie przydzia³owych worków. Tym
razem przypad³a mi w
udziale opieka nad naszymi przysz³ymi absolwentami i przyznajê – te „zewnêtrzne œmieci” potrafi¹ zadziwiæ swoj¹ ró¿norodnoœci¹. Mo¿e dlatego,
¿e znajduj¹ siê w tak
uczêszczanym
miejscu?... W ka¿dym razie –
mimo ogromnej iloœci nape³nionych worków, zauwa¿alny jest postêp.
Maj¹c przed oczami inne
miejsca w naszym rozrastaj¹cym siê – b¹dŸ co
b¹dŸ mieœcie, zauwa¿y³am
zdecydowanie
zmniejszaj¹c¹ siê iloœæ
œmieci. Mo¿e to kwestia
coraz wiêkszej œwiado-

moœci, której prekursorami s¹ „nasze” dzieci?
Tego dnia zosta³ równie¿ rozstrzygniêty konkurs na Eko wiersz.
Konkurs og³oszony zosta³ przez bibliotekê szkoln¹. Jego adresatem
byli uczniowie klasy pi¹tej – ju¿ nie
najm³odsi wœród starszych i jeszcze
nie najstarsi. Zwyciê¿y³a Natalia
Adamowicz przed Karin¹ Nowakowsk¹. Oba wiersze – napisane
odrêcznie – ozdobione by³y motywami roœlinnymi i zwierzêcymi.
Ekologiczne – nie drukowane – by³y
równie¿ dyplomy i nagrody.
Jeœli pozwoli na to pogoda, przed
nasz¹ spo³ecznoœci¹ jest jeszcze
„Dzieñ pieczonego ziemniaka”, tradycyjnie obchodzony aktywnie – na
sportowo i charytatywnie – tego dnia
zawsze przeprowadzana jest loteria
fantowa, mo¿na równie¿ zakupiæ
przepyszne ciasto, które tradycyjnie
wykonuj¹ mamy naszych uczniów.
Dochód ze sprzeda¿y fantów i ciasta
jest zawsze przeznaczany na szczytne cele, a sam dzieñ skutecznie integruje ca³¹ osiedlow¹ spo³ecznoœæ,
podobnie jak sprz¹tanie œwiata –
bardzo po¿yteczna tradycja.
Katarzyna Kupiec
– bibliotekarka PSP nr 3

Dzieci z przedszkola samorz¹dowego im Kubusia Puchatka podczas
Sprz¹tania Œwiata w Parku Miejskim

Ta ogólnoœwiatowa akcja trwa³a
w tym roku w dniach 17 – 19 wrzeœnia. Zaanga¿owa³y siê w ni¹ trzy
œwidwiñskie szko³y podstawowe,
Publiczne Gimnazjum nr 1 oraz
obydwa przedszkola i dom dziecka
„Dzieciowisko”.

Dla wszystkich tych placówek
Urz¹d Miasta zakupi³ rêkawice
(2900 sztuk) oraz worki na œmieci
(935 sztuk). Dzieci i m³odzie¿
sprz¹ta³y teren swoich przedszkoli i szkó³ oraz wybrane rejony miasta.
(wp)

Uczniowie Szko³y Podstawowej nr 1 znajdowali na ulicach papiery, butelki
szklane i plastikowe, opakowania po papierosach, kartony po sokach i wiele
innych odpadów.

List do redakcji
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Przedwyborcze spostrze¿enia
dotycz¹ce Po³czyna-Zdroju

Witam Pañstwa
serdecznie.
Na pocz¹tku mojego artyku³u chcia³bym siê Pañstwu w koñcu przedstawiæ.
Nazywam siê £ukasz Jankowski,
mam 31 lat, od lat 4 jestem cz³onkiem Prawa i Sprawiedliwoœci i od
bez ma³a 3 lat piszê do Wieœci Œwidwiñskich artyku³y (pod ró¿nymi
pseudonimami, miêdzy innymi Antysalonowiec, ostatnio pod inicja³ami £.J.) opisuj¹ce ¿ycie politycznogospodarczo-spo³eczne tocz¹ce siê
w powiecie œwidwiñskim. Mieszkam w Po³czynie-Zdroju, jestem
by³ym ju¿ pracownikiem Uzdrowiska Po³czyn S.A., z którego zosta³em wyrzucony przez panów z Platformy Obywatelskiej. Platformerski Zarz¹d Uzdrowiska pozbywaj¹c
siê mnie zastosowa³ najbardziej
prymitywn¹ metodê - postawi³ mi
fa³szywe zarzuty. W S¹dzie Pracy
wysz³y na jaw k³amstwa i manipulacje panów z PO, dlatego wygra³em
wszystkie tocz¹ce siê sprawy (w ci¹gu pó³rocznych rz¹dów PO w
Uzdrowisku dosta³em 3 wypowiedzenia, w tym ostatnie dyscyplinarne). Do pracy nie zosta³em jednak
przywrócony, gdy¿ - jak to stwierdzi³ S¹d w uzasadnieniu - istnia³
zbyt du¿y potencja³ negatywnych
uczuæ pomiêdzy mn¹, a platformerskim Zarz¹dem.
Pisz¹c o swoich przejœciach z
Platform¹ Obywatelsk¹ chcia³bym,
abyœcie Pañstwo zrozumieli, dlaczego pisa³em artyku³y pod pseudonimami. Na pocz¹tku chcia³em
chroniæ w ten sposób siebie samego,
co mi siê nie uda³o. Potem chcia³em
chroniæ swoich bliskich. Te¿ mi siê
to nie uda³o. Rêce mœciwego eseldowsko-platformerskiego uk³adu s¹
w naszym powiecie bardzo d³ugie, o
czym wielokrotnie i boleœnie przekona³y siê zwi¹zane ze mn¹ osoby.
Dlatego te¿ uzna³em, i¿ dalsze ukrywanie siê pod pseudonimami nie ma
sensu i czas najwy¿szy siê ujawniæ.
Oczywiœcie nie jestem takim cynikiem, jak chocia¿by pani burmistrz Nowak, czy pan wicestarosta
Kozubek, dlatego potrafiê przyznaæ
siê, i¿ ma to równie¿ œcis³y zwi¹zek
ze zbli¿aj¹cymi siê wyborami samorz¹dowymi, w których wezmê
udzia³, i dziêki którym moje ugrupowanie chcia³oby wiele zmieniæ w
naszym zrujnowanym gospodarczo
powiecie œwidwiñskim. Ja osobiœcie zapowiedzia³em swoim kolegom i kole¿ankom z partii, i¿ te
wybory samorz¹dowe bêd¹ z mojej
strony ostatni¹ prób¹ wyrwania na-

szej ma³ej ojczyzny z r¹k ludzi, którzy zdewastowali lokaln¹ gospodarkê i wprowadzili rz¹dy kolesiowskie oparte na niewiedzy i niekompetencji. Je¿eli spo³ecznoœæ powiatu œwidwiñskiego uzna, ¿e wszystko
jest w najlepszym porz¹dku, nic nie
nale¿y zmieniaæ i da temu wyraz w
nadchodz¹cych wyborach, wybieraj¹c po raz kolejny te same osoby
na swoich przedstawicieli, to ja z
pokor¹ przyjmê ten wybór. Nie chcê
nikogo uszczêœliwiaæ na si³ê, a poza
tym nie da siê pomóc komuœ, kto
przede wszystkim nie chce pomóc
sam sobie. Póki co jednak walka o
nasz¹ przysz³oœæ ci¹gle trwa.
Zwróæcie pañstwo uwagê, i¿ w
tym lokalnym sporze œwiatopogl¹dowym tylko Prawo i Sprawiedliwoœæ pos³uguje siê merytorycznymi
argumentami, chocia¿by na ³amach
tej¿e gazety. Przez ostatnie 3 lata
przytacza³em dziesi¹tki konkretnych danych ekonomicznych i statystycznych ukazuj¹cych fataln¹ sytuacjê gospodarcz¹ powiatu œwidwiñskiego. Swoj¹ wiedzê na ten temat
nie czerpa³em z powietrza, ale z dokumentacji konkretnych instytucji,
takich jak chocia¿by Regionalna
Izba Obrachunkowa, czy Najwy¿sza Izba Kontroli. A co robi sldowsko-platformerski uk³ad z pani¹
Nowak, panami Kozubkiem i Majk¹
na czele? Uprawia propagandê sukcesu z zastosowaniem najbardziej
prymitywnych elementów PRowskich. St¹d te wszystkie inwestycje drogowe w ostatnim roku kadencji samorz¹dowej, które nota bene
jeszcze bardziej zad³u¿aj¹ nasze
gminy. St¹d te¿ te wszystkie imprezy i uroczystoœci organizowane
ostatnio przez naszych w³odarzy.
Kilka s³ów chcia³bym teraz poœwiêciæ tym¿e w³aœnie inicjatywom.
Zacznê od uroczystoœci 30-lecia Solidarnoœci, które ca³kiem niedawno
odby³y siê w Po³czynie-Zdroju.
Otó¿ oznajmiam Pañstwu, i¿ te obchody nie mia³y, ze wzglêdu na swój
charakter i osoby uczestnicz¹ce,
akceptacji Zarz¹du Regionu Koszaliñskiego „Pobrze¿e”. St¹d miêdzy
innymi nieobecnoœæ takich osobistoœci - Przewodnicz¹cej Regionu
Koszaliñskiego „Pobrze¿e” pani
Czernielewskiej, pos³a Prawa i
Sprawiedliwoœci pana Strza³kowskiego, by³ego senatora PiS i legendy „Solidarnoœci” pana Michalaka.
Organizatorami tej uroczystoœci by³
cz³onek „Solidarnoœci”, a jednoczeœnie radny Rady Miejskiej w Po³czynie-Zdroju pan Witold Jakimowicz i pani burmistrz Barbara No-

wak. Warto nadmieniæ w tym miejscu, i¿ pani Nowak do samego koñca by³a zas³u¿onym cz³onkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, czyli organizacji, która w sposób nierzadko krwawy rozprawia³a
siê z t¹ w³aœnie „Solidarnoœci¹”,
której obchody 30-lecia teraz szanowna pani Barbara Nowak organizowa³a. To czysta hipokryzja i zak³amanie. Wspomnê te¿, i¿ uroczystoœæ ta finansowana by³a z kasy
miasta Po³czyn-Zdrój, czyli za nasze pieni¹dze. Zarz¹d Regionu „Solidarnoœci” nie przeznaczy³ na ten
cel ¿adnych pieniêdzy z powodów
przytoczonych przeze mnie powy¿ej. I to w³aœnie œwiadczy o tym, i¿
uroczystoœæ ta by³a elementem propagandy maj¹cym promowaæ osoby: pani¹ burmistrz Nowak i radnego Jakimowicza. Oczywiœcie nie
mog³o zabrakn¹æ równie¿ pana starosty Majki z SLD i pana Kozubka
z PO, którzy równie¿ pojawili siê
tych „obchodach”.
Zupe³nie inny przebieg mia³y
obchody 30-lecia Solidarnoœci w
Œwidwinie, które mia³y charakter
oficjalny z udzia³em pani Czernielewskiej i innych znamienitych osób
zwi¹zanych z Solidarnoœci¹.
Obchody 30-lecia Solidarnoœci
to nic w porównaniu z tym, jak post¹pi³a pani burmistrz Barbara Nowak w przypadku uroczystoœci upamiêtniaj¹cych ofiary zbrodnii katyñskiej, podczas których uczczone
mia³y zostaæ równie¿ ofiary katastrofy smoleñskiej z prezydentem
Lechem Kaczyñskim na czele. Pani
burmistrz Nowak podczas konsultacji dotycz¹cych organizacji tych
uroczystoœci zobowi¹za³a siê, i¿
wystosuje oficjalne zaproszenie do
lokalnych w³adz Prawa i Sprawiedliwoœci, gdy¿, czy siê to komuœ
podoba czy nie, to w³aœnie ta partia
straci³a w katastrofie smoleñskiej
najwiêksz¹ liczbê parlamentarzystów i ludzi z ni¹ zwi¹zanych. Jak
pani burmistrz wywi¹za³a siê ze
swojego zapewnienia? Otó¿ wystosowa³a wiele zaproszeñ, ale ¿adnego do przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwoœci. To równie¿ œwiadczy o
tym, do jakich celów pani burmistrz
wykorzystuje tego typu uroczystoœci. Pamiêtajcie Pañstwo zatem w
nadchodz¹cych wyborach samorz¹dowych o wiarygodnoœci zapewnieñ burmistrz Barbary Nowak.
Okazj¹ do promowania siê naszych samorz¹dowców by³y tak¿e
do¿ynki w Redle oraz rajd „Zakoñczenie Lata”, koñcz¹ce siê imprez¹
w Popielewie. Oczywiœcie wcale nie

negujê mo¿liwoœci uczestniczenia
w³adz lokalnych w tego typu imprezach. Jest to ich przywilej i obowi¹zek. Staram siê tylko uzmys³owiæ
Pañstwu, i¿ aktywnoœæ na tym polu
nie wystarcza do tego, aby byæ dobrym gospodarzem miasta, gminy,
czy powiatu. Czasami zdarza siê
nawet, i¿ aktywnoœæ ta przybiera
formê groteskow¹, tak jak w przypadku wicestarosty Romana Kozubka. Pech chcia³, ¿e obie imprezy,
zarówno do¿ynki jak i „Zakoñczenie Lata”, odbywa³y siê tego samego dnia. Pan Kozubek jako typowy
platformowiec nie móg³ zmarnowaæ
tak dobrej okazji do wypromowania
swojej osoby i postanowi³ byæ obecny na obu imprezach. Zaraz po wizycie w towarzystwie starosty Majki i burmistrz Nowak na do¿ynkach
w Redle popêdzi³ co si³ do Popielewa, gdzie przywita³y go zdziwione
oczy uczestników marszu na „Zakoñczenie Lata”, którego fina³em
by³a w³aœnie impreza w Popielewie.
Zdziwienie to wynika³o z faktu, i¿
nikt z uczestników marszu nie móg³
sobie przypomnieæ uczestnictwa
pana Kozubka w tym¿e marszu. To
jest mo¿e i œmieszna historia, ale
œwiadcz¹ca równie¿ o mentalnoœci
naszych samorz¹dowców, która w
ogólnych zarysach sprowadza siê
do stwierdzenia: nie wa¿ne, czy coœ
robisz dla ludzi, czy nie, wa¿ne ¿eby
wszêdzie by³o ciê pe³no.
Na tym równie¿ polega podstawowy b³¹d mieszkañców powiatu
œwidwiñskiego podczas g³osowania
w wyborach samorz¹dowych, ¿e
wiêkszoœæ stawia na znane nazwiska, a nie na kompetencje i uczciwoœæ. Wystarczy spojrzeæ na sk³ad
osobowy aktualnych radnych.
Wiêkszoœæ z nich to nauczyciele i
lekarze, czyli ludzie najbardziej
rozpoznawalni w ma³ych, lokalnych
spo³ecznoœciach. To, ¿e ktoœ jest
dobrym nauczycielem, czy lekarzem wcale nie oznacza, i¿ bêdzie
dobrym i skutecznym samorz¹dowcem. Oczywiœcie absolutnie nie odbieram ani nauczycielom, ani lekarzom kompetencji w sprawowaniu
odpowiedzialnych funkcji w administracji terenowej, a wrêcz przeciwnie, wielu z nich to ludzie najbardziej odpowiedni na takie stanowiska. Zwracam po prostu uwagê na
pewn¹ prawid³owoœæ charakterystyczn¹ dla ma³ych miejscowoœci.
Czasami warto jest z uwag¹ przeczytaæ ulotkê wyborcz¹, dokonaæ
analizy: jakie kandydat ma pogl¹dy
na podstawowe problemy drêcz¹ce
nas wszystkich, jakie ma kompeten-
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cje do pe³nienia odpowiedzialnych
funkcji, z jakiego œrodowiska politycznego, czy spo³ecznego pochodzi i jaki to mo¿e mieæ wp³yw na
podejmowane przez niego decyzje.
Dopiero wtedy dokonaæ œwiadomego, odpowiedzialnego wyboru, a nie
g³osowaæ tylko dlatego, ¿e ktoœ ma
znane nazwisko, a póŸniej ¿aliæ siê,
¿e w gminie, powiecie panuje bezrobocie, dro¿yzna i brak perspektyw na przysz³oœæ.
W ostatnim numerze Wieœci Œwidwiñskich moj¹ uwagê przyku³ list
otwarty pana Zdzis³awa Zapotocznego – Prezesa Stowarzyszenia
Rzemieœlników, Kupców i Handlowców w Œwidwinie do pani Danuty Czernielewskiej - Przewodnicz¹cej Regionu Koszaliñskiego
„Pobrze¿e”. Pan Zapotoczny w
swoim liœcie podj¹³ problemy, na
które w swoich artyku³ach wskazujê
Pañstwu ju¿ od 3 lat, a mianowicie
brak odpowiedniej wspó³pracy naszych samorz¹dów z przedsiêbiorcami i pracownikami, brak tworzenia przez samorz¹dy nowych miejsc
pracy i szukania prorozwojowych
inwestycji.
Do zrealizowania wszystkich
tych postulatów potrzeba ludzi
uczciwych i kompetentnych, prawdziwych mened¿erów, a nie nieudolnych urzêdników rodem z PRLu takich jak burmistrz Nowak, starosta Majka, czy te¿ karierowiczów
goni¹cych za s³aw¹ i pieni¹dzem,
takich jak wicestarosta Kozubek.
Odnoœnie pana Kozubka i pani
Nowak mo¿na siê spodziewaæ nawet takich posuniêæ powyborczych,
jakie mia³y miejsce w Radzie Powiatu, gdzie cztery lata temu powsta³a koalicja SLD-PO. Panowie
podzielili siê stanowiskami w zale¿noœci do zdobytych g³osów i si³ w
Radzie.
Niektórzy prognozuj¹, ¿e jeœli
burmistrzem Po³czyna zostanie
pani Nowak, to jej zastêpc¹ zostanie
pan Kozubek i na odwrót, a ich radni, którzy wejd¹ do Rady Miejskiej
stworz¹ koalicjê, by utrzymaæ dotychczasowy uk³ad polityczny. Dlatego tak czêsto wspominam o wytworzeniu siê w naszym powiecie
swoistego uk³adu sldowsko-platformerskiego. Jaka jest pani Barbara
Nowak, to mieszkañcy Po³czyna ju¿
wiedz¹, ale jaki jest pan Kozubek
mog¹ siê boleœnie przekonaæ w
przypadku wybrania go na burmistrza. Zdajê sobie sprawê z faktu, i¿
Po³czyn-Zdrój, jak zreszt¹ powiat
œwidwiñski, to zag³êbie postkomunizmu, a Platforma Obywatelska,
dziêki brakowi elementarnych zasad pluralizmu politycznego w polskich mediach komercyjnych, cieszy siê ci¹gle najwiêkszym poparciem spo³ecznym. Z tego wzglêdu
pani Nowak i pan Kozubek s¹ teoretycznie najsilniejszymi kandydata-
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mi na fotel burmistrza Po³czynaZdroju. Dlatego w swoich poprzednich artyku³ach wskazuj¹c na te
dwie postacie mówi³em o ewentualnym wyborze pomiêdzy d¿um¹ a
choler¹, staraj¹c siê odwieœæ Pañstwa od tak fatalnej decyzji.
Zaufajcie mi pañstwo, pan Kozubek przez 4 lata by³ moim wychowawc¹ w Liceum Ogólnokszta³c¹cym i wiem na co go staæ. Z uwag¹
s³ucha³em opowieœci znajomych o
nauczycielach Liceum jêcz¹cych
pod jarzmem pana Kozubka w czasach, kiedy by³ on dyrektorem tej
placówki. Ja mogê okreœliæ pana
Kozubka w sposób krótki i najbardziej dosadny: ma³y (w sensie pobudek, jakie Nim kieruj¹) cz³owiek
¿¹dny wielkiej w³adzy.
Z pewnych Ÿróde³ wiem, ¿e nadchodz¹ce wybory samorz¹dowe
bêd¹ reprezentowane przez wyj¹tkowo du¿¹ liczbê lokalnych komitetów wyborczych, z których ka¿dy
chce wystawiæ swoich kandydatów
na burmistrzów. W przewa¿aj¹cej
wiêkszoœci maj¹ to byæ osoby bardzo znane w powiecie œwidwiñskim,
wywodz¹ce siê ze œrodowiska postkomunistycznego, od pewnego czasu nieaktywne na polu samorz¹dowym. Na razie nie s¹ to jednak wiadomoœci potwierdzone stuprocentowo, wiêc nie bêdê odnosi³ siê do
tych kandydatur z nazwiska. Zrobiê
to dopiero, jak zarejestruj¹ siê oficjalnie. Ja i moje ugrupowanie Prawo i Sprawiedliwoœæ ju¿ wkrótce
zaprezentujemy swoich kandydatów na burmistrzów Œwidwina i
Po³czyna-Zdroju. Bêdzie to mieszanka doœwiadczenia z m³odoœci¹
skupiaj¹ca w sobie zarówno kompetencje jak i uczciwoœæ. Urywaj¹c
wszelkie spekulacje od razu mówiê,
i¿ to nie ja bêdê kandydatem na
burmistrza. Ja ze swojej strony
¿yczê Pañstwu trafnego i odpowiedzialnego wyboru.
Na koniec chcia³bym tylko króciutko zaprezentowaæ odrobinê
czarnego humoru jaki us³ysza³em
ostatnio w radiu RMF FM. Otó¿
tamtejsi dziennikarze dowiedzieli
siê rzekomo od czynników nieoficjalnych pochodz¹cych z rz¹du PO,
i¿ premier Donald Tusk pojecha³ do
Grecji nie na kolejny ju¿ urlop, ale
z konkretn¹ wizyt¹ robocz¹. Jej celem by³o zasiêgniêcie od rz¹du greckiego wiedzy w temacie zwi¹zanym
z bankructwem pañstwa. S³yszeliœcie zapewne Pañstwo przys³owie:
M¹dry Polak po szkodzie. W sytuacji rz¹dów Platformy Obywatelskiej bêdzie mia³o ono zastosowanie po raz kolejny. Dopiero po wyborach polskie spo³eczeñstwo zorientuje siê, co je czeka. Wtedy dopiero zacznie siê lament. Czy taka
ju¿ jest nasza cecha narodowa?
Do zobaczenia:)
£ukasz Jankowski
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Chwila na rozrywkê

DRUKARNIA
Oferujemy druk:
- ulotek, plakatów, wizytówek
- druków, samokopii
£obez ul. S³owackiego 6
Tel./fax - 91 39 73 730
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PTTK po¿egna³o lato
18 wrzeœnia br. Zarz¹d Oddzia³u Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego w
Œwidwinie oraz SKKT przy Szkole Podstawowej nr 2 zorganizowali rajd pieszy z okazji Œwiatowego Dnia Turystyki.
Jest to jedna z g³ównych wycieczek w kalendarzu PTTK, podczas
których dzieci i m³odzie¿ lepiej
poznaj¹ miasto oraz gminê Œwidwin, rozwijaj¹ sw¹ wra¿liwoœci na
piêkno i bogactwo przyrody, w
praktyczny sposób realizuj¹ ideê
ochrony naturalnego œrodowiska,
uprawiaj¹ turystkê jako formê aktywnego wypoczynku, spotykaj¹c
na szlaku uczniów z ró¿nych placówek.
Sobotnia impreza przebiega³a w
zmiennych warunkach pogodowych, co nie przeszkodzi³o najbardziej wytrwa³ym w prze¿yciu ciekawej przygody.
Wziê³o w niej udzia³ 58 uczestników: 1. POWS „Dzieciowisko” w
Œwidwinie - 14 osób „Smerfy”,
kapitan: Dorota Wiœniewska, opiekunowie: Urszula Kustoñ, El¿bieta
Grabiñska.
2. Szko³a Podstawowa nr 2 w
Œwidwinie - 33 osoby „Czekoladki”, kapitan: Marta Klimek, opiekunowie: Wies³aw Wieczorek i Marek
Zajner. 3. Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Œwidwinie - 11 osób
„D¿emy”, kapitan: Daria ¯ukow-

ska, opiekun Agnieszka ¯ukowska.
Rajd przebiega³ wg nastêpuj¹cego planu:
1. Zbiórka na Podzamczu w
Œwidwinie.
2. Zorganizowanie grup, omówienie zasad bezpieczeñstwa, podanie celu i programu rajdu, rozdanie kart startowych poszczególnym
zespo³om.
3. 5-kilometrowy marsz ze Œwidwina do Starego Przybys³awia i

dalej „malinowym polem” w okolice Jeziora Klêpczewskiego. W trakcie marszu mo¿na by³o podziwiaæ
atrakcje przyrodnicze, zbieraæ
grzyby i maliny. Odby³y siê dwa
konkursy przyrodnicze z zakresu
znajomoœci roœlin i grzybów.
4. Przygotowanie ogniska i posi³ek turystyczny, który sk³ada³ siê z
kie³basek, napojów i s³odyczy.
5. Gry i zabawy terenowe w grupach.

6. Ocena wykonania zadañ z map¹
(krajoznawczo-topograficznych).
7. Zespo³owe przeci¹ganie liny
dziewczêta kontra ch³opcy.
8. Podsumowanie rajdu przez p.
El¿bietê Grabiñsk¹, prezesa ZO PTTK.
9. ROK 2010 w PTTK - rokiem
turystyki wodnej (pogadanka).
10. Zgaszenie ogniska i uprz¹tniêcie terenu.
11. Powrót do Œwidwina i zakoñczenie rajdu.
(o)

Rowerem przez Afrykê
Pochodz¹ca ze
Œwidwina Joanna
Parchoæ spe³ni³a swoje
marzenie i wyrusza na
wyprawê do Afryki.
Poinformowa³a o tym tu¿
przed wyjazdem.
W œrodê 22 wrzeœnia w sali malinowej w Poznaniu odby³a siê konferencja prasowa, któr¹ zwo³a³ zastêpca prezydenta Miasta Poznania
S³awomir Hinc. Konferencja dotyczy³a wyprawy „Afryki Nowaka”,
czyli œladami Kazimierza Nowaka
przez Czarny L¹d. Joanna Parchoæ trenerka tenisa sto³owego w Zespole Szkó³ z Oddzia³ami Sportowymi
nr 3 w Poznaniu jest uczestniczk¹
Etapu 11 RPAII. Wraz z liderk¹
Dagmar¹ Ciark¹ - nauczycielk¹
Gimnazjum nr 5, Waldemarem Madejem, Grzegorzem Stefanowiczem, Aleksandr¹ Ma³ek oraz Leszkiem Fidelusem przemierz¹ odci-

nek RPA od Przyl¹dka Igielnego
przez Kapsztad na pó³noc do granicy z Namibi¹. Trasa wyniesie ok.
1200 km i ca³y ten odcinek pokonaj¹
na rowerach - tak jak patron wyprawy Kazimierz Nowak 80 lat temu.
30 wrzeœnia na Przyl¹dku Igielnym dojdzie do symbolicznego
przekazania ksi¹¿eczki - pa³eczki
sztafetowej od Ekipy RPA1. 3
paŸdziernika w Kapsztadzie odbêdzie siê uroczystoœæ, na której
uczestnicy oraz oficjele z Poznania œwiêtowaæ bêd¹ pó³metek
wyprawy. Dla Polonii w Kapsztadzie otwarta zostanie wystawa zdjêæ
Kazimierza Nowaka oraz przedstawiona zostanie jego podro¿ przez
Czarny L¹d.
W niedzielê 26 na lotnisku £awica w Poznaniu o godzinie 14.15
odbêdzie siê uroczyste po¿egnanie
uczestników wyprawy. Gor¹co zapraszam do œledzenia relacji z wyprawy na stronie internetowej
www.afrykanowaka.pl.
Serdeczne
podziêkowania

chcia³abym skierowaæ do Pana Boguslawa Zajdeckiego, szefa firmy
PPHU Bis-Pak w Œwidwinie za
wsparcie finansowe.

Po powrocie planujê wystawê
zdjêæ oraz pokaz slajdów z podró¿y
dla dzieci i m³odzie¿y ze Œwidwina.
Joanna Parchoæ
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
INNE
Powiat ³obeski
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.
Otwarto sklep prozdrowotny
TOTU GAMA w £obzie, ul. Przedmiejska 11. Oferujemy artyku³y
prozdrowotne, us³ugi œwiecenia i
konchowania uszu. Tel. 91
3974273.

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

PRACA
Powiat ³obeski
Poszukujê pracownika do prac budowlanych, mile widziane doœwiadczenie. Zarobki oko³o 1600 z³. Tel.
790 300 156 lub 505 721 688. Praca
od zaraz .
Zatrudniê stró¿a na terenie
Wêgorzyna. Tel. 502 770 760.

Region
Poszukujemy przedstawicieli do
pracy w firmie po¿yczkowej. Kontakt tel. 664 111 218. Lub e-mail:
anna.krawiec@opty.biz.pl

ROLNICTWO
Powiat ³obeski
Sprzedam prosiaki. Tel. 504 209
551, 91 395 1994

Region
Sprzedam gorczycê k. Nowogardu.
Tel. 502 853 573

NIERUCHOMOŒCI

US£UGI

MIESZKANIA

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

W £obzie sprzedam dom jednorodzinny typu bliŸniaczego w idealnym stanie. Parter z salonem, aneksem kuchennym, jadalni¹ i wc. Piêtro obejmuje trzy pokoje plus ³azienka. Ponadto strych, piwnica oraz
gara¿. Ogrzewanie gazowe oraz kominek tradycyjny. Na podwórzu posesji zak³ad produkcyjny o pow. 80
mkw. Czynny, produkuj¹cy produkt
spo¿ywczy, który mo¿e zostaæ udostêpniony wraz z technologi¹ i zbytem ( marketing). Powierzchnia
dzia³ki 360 mkw. plus ogród i sad.
Dom i zak³ad s¹ ocieplone, na podwórku wy³o¿ony jest polbruk. Cena
390 tys. z³. Tel. 695 985 673

WYKONUJEMY OGRODZENIA betonowe, metalowe, bramy, furtki,
napêdy. Jamex, Wêgorzyno, ul.
Po³udniowa 1, tel. 913971951,
509288363.

Mieszkanie do wynajêcia 2 pokoje.
Tel. 608 374 962

Sprzedam dom wolno stoj¹cy w
£obzie 82 mkw., dzia³ka 342 mkw..
Dom do remontu. Cena do negocjacji. Tel. 91 397 4530, 607 442 135.
Wysiedle k. £obza. Sprzedam lub
wydzier¿awiê halê o pow. 400 mkw.,
wys. 10 m, dzia³ka 7770 mkw., plac
utwardzony, ogrodzony, media. Tel.
602 580 653.
Wynajmê lub sprzedam dom w
£obzie przy ul. Przechodniej 5.
Tel. 792 140 557
Dzia³kê rekreacyjn¹ 30 arów z altan¹, w uroczym miejscu, okolice
jeziora w Starej Dobrzycy, pilnie
sprzedam. Cena 37.000 z³. Tel. 692
405 612, 91 395 2188.

Powiat gryficki
Sprzedam lub zamieniê dom w Prusinowie, czêœciowo wyremontowany, ciep³a woda, co, dzia³ka na warzywa, m³ody sad, gara¿ z kana³em.
Tel. 608 801 238

Powiat gryficki
Videofilmowanie, fotografia. Tel.
505 747 377
Us³ugi elektryczne Chlebicki S³awomir tel. 606 824 461.

Region

Sprzedam lub wynajmê dom o pow.
140 mkw. na dzia³ce o pow. 0,45 ha
( mo¿liwoœæ wydzielenia 3 dzia³ek
bud.) w Drawsku Pom. Tel. 607 798
595

Poszukujê kawalerki do wynajêcia
w £obzie. Tel. 505 753 369.

Us³ugi przewozu osób Busem.
Tel. 609 593 224

Sprzedam mieszkanie 3 pok. 64
mkw., I piêtro, w³asnoœciowe bez
czynszowe, £obez ul. Rolna 18. Tel.
667 952 302

Piece gazowe, c.o. Vaillant ( mieszkanie, domek), junkersy, grzejniki –
gwarancja serwisowa. Tel. 691 686
772

Mieszkanie do wynajêcia 2 pokoje.
Tel. 608 374 962

Dywanopranie. Tel. 604 373 143

Sprzedam mieszkanie w £obzie na
ul. S³owackiego 51 o pow. 120 mkw.
Tel. 784 574 656.

Wideofilmowanie. Tel. 605 732
267.

Resko, Sprzedam mieszkanie 85
kmw., dzia³ka 838 mkw., 3 pokoje,
cena 145.000 z³. Tel. 888 169 572.

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

Sprzedam mieszkanie spó³dzielcze
w³asnoœciowe 2-poziomowe 101
mkw. Nowe okna, pod³ogi, 2 ³azienki po remoncie, antresola, balkon,
du¿y taras, spi¿arnia, centrum
£obza. Tel. 601 787 819.

Powiat œwidwiñski

Gara¿e, wiaty blaszane, monta¿, dowóz gratis. Tel. 598 334
536, 605 286 058, 661 953 331.
Producent GO-STAL Przechlewo. U nas najtaniej.
GARA¯E BLASZANE OCYNKOWANE – PRODUCENT. Tel.
059 8334312, 798 710 329, 698
230 205. F.T. Wróbel Przechlewo. www.blaszanygaraz.pl

Wynajmê lokal u¿ytkowy w Gryficach ul. 11-tego Listopada 1a. Tel.
501 779 085.

Powiat drawski

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe bez czynszowe do remontu w
Poradzu 65,20 mkw., dwa pokoje,
kuchnia, ³azienka, spi¿arka, ponadto piwnica po pow. 33,07 mkw.,
ogród i pomieszczenie gospodarcze. Cena 75 tys. z³ do negocjacji,
kontakt 505 533 306 po godz. 18.00.

NAUKA

Sprzedam mieszkanie o pow. 37
mkw. 2 pok. z aneksem kuchennym
po kapitalnym remoncie Cena 125
tyœ z³. Tel. 509 420 077. Ul. Ogrodowa
Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe
o pow. 45 mkw. w centrum £obza,
parter. Tel. 600 898 424
Sprzedam mieszkanie 2.pok., I piêtro, 53 m.kw. w Wêgorzynie. Mo¿liwoœæ przejêcia dzia³ki oraz pierwokupu gara¿u. Cena 129.000 PLN.
Tel. 721291083.

Powiat drawski

Powiat gryficki

Z³ocieniec. Korepetycje jêzyk polski, angielski. Przygotowanie do
matury. Tanio. Tel. 663 563 778

Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe,
68 mkw. w Gryficach na os. XXX
Lecia, na parterze. Du¿y balkon.
Tel. 663 983 782 lub 91 384 8051.

Zlecaj¹c og³oszenie drobne
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.
91 397 37 30 wppp1@wp.pl

MOTORYZACJA

Region
Sprzedam Nissana 100NX r.
prod.’94 wersja skandynawska ( M.
i N.). Podgrzewane fotele, elektr.
szyby + inne dodatki. Cena do
uzgodnienia . Tel. 604 819 965
Sprzedam alufelgi do Nissana Almery wraz z oponami rozm. 15'’. Tel.
604 819 965
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Jak rozwi¹zaæ problem,
którego nie ma?
Rozmowa z radn¹
Krystyn¹ Nowakowsk¹,
przewodnicz¹c¹ Komisj
Zdrowia i Pomocy
Spo³ecznej w Radzie
Miejskiej Po³czynaZdroju.
Red. - Od wielu lat w naszej
gazecie pojawia³y siê informacje i
sygna³y mieszkañców na temat problemów zwi¹zanych z nadu¿ywaniem alkoholu i narkotyków w mieœcie. Wielu mieszkañców obawia siê
po prostu o swoje bezpieczeñstwo,
zwracaj¹ uwagê na pijaczków, którzy zaczepaj¹ kuracjuszy, dewastuj¹
mienie, zanieczyszczaj¹ klatki
schodowe. Co Komisja zrobi³a w tej
sprawie?
Krystyna Nowakowska – Z racji
zawodu znam dobrze te problemy,
ale te¿ opinie, ¿e nie ma problemów

z m³odzie¿¹. To jest nieprawda. Jest
m³odzie¿ pal¹ca papierosy, nadu¿ywaj¹ca alkohol. Jest narkomania.
Dlatego jako Komisja zorganizowaliœmy spotkanie, wraz z Komisj¹
Edukacji, Kultury, Sportu i Bezpieczeñstwa Publicznego, na temat
narkomanii w szko³ach. Zaprosiliœmy m.in. dyrektorów i pedagogów
wszystkich szkó³ gminnych, kierownika Komisariatu Policji, by³a
burmistrz, przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej, odpowiedzialna za te
sprawy w urzêdzie pani Wies³awa
Or³owska. Na spotkaniu by³o oko³o
dwudziestu osób. I co siê okaza³o?
Wszyscy uwa¿ali, ¿e nie ma problemów w szko³ach. Niektórzy twierdzili, ¿e trudno im rozpoznawaæ objawy narkomanii. Zapyta³am, jak
mo¿na pomóc w tej sprawie. Stanê³o na tym, ¿e zaprosimy fachowców
i zrobimy szkolenie dla nauczycieli,
by dowiedzieli siê jak najwiêcej o
narkotykach i objawach ich u¿ywania. Takie szkolenia odby³y siê w

Policjanci
w Oparzenie i Redle

W œrodê, 22 wrzeœnia br., funkcjonariusze Wydzia³u Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Œwidwinie odwiedzili uczniów klas pierwszych szkó³ podstawowych w Oparznie i Redle.
Policjanci propagowali wœród najm³odszych zasady bezpieczeñstwa w
ramach zachodniopomorskiego programu „Przyjaciele Gryfusia”. Ka¿dy
uczestnik zajêæ otrzyma³ Elementarz z
rebusami, zagadkami i krzy¿ówkami, w
którym postaæ „GRYFUSIA” w atrakcyjny sposób przybli¿a zasady bezpieczeñstwa.
Zajêcia uatrakcyjniono o kolejnego
dzieciêcego bohatera. By³ nim SpongeBob, postaæ ze znanej dzieciom kreskówki. Spongebob interaktywnie z

ekranu przekazywa³ rady dotycz¹ce
bezpieczeñstwa ruchu drogowego.
Dzieci klasy I SP Red³o otrzyma³y
od Komendanta Powiatowego Policji w
Œwidwinie insp. Roberta RzeŸnika oraz
Dyrektora Zachodniopomorskiego
Oœrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie Eugeniusza Romanowa, dyplomy
uczestnictwa w turnieju bezpieczeñstwa drogowego, który odby³ siê w
Po³czynie-Zdroju w dniu 9 wrzeœnia
br., jako impreza towarzysz¹ca Ogólnopolskim Zawodom Rowerowych Par
Policyjnych.
Cykl podobnych spotkañ prowadzony bêdzie przez Komendê Powiatow¹ Policji w Œwidwinie przez najbli¿sze miesi¹ce i zak³ada siê, i¿ Policjanci
odwiedz¹ wszystkich pierwszoklasistów w powiecie.
(kp)

szkole w Bolkowie oraz szeœciogodzinne w naszym liceum. Wydaje mi
siê, ¿e mamy dobre zaplecze sportowe, przyby³a nam hala sportowa, s¹
boiska i teraz trzeba tym m³odym ludziom zorganizowaæ zajêcia, by siê
nie nudzili, nie szukali u¿ywek.
Red. - To rzeczywiœcie dziwne
stwierdzenie, ¿e nie ma problemów
w szko³ach, ale wróæmy do tych pijaczków w mieœcie, bo to jest problem widoczny na ulicach...
K.N. - Z tym jest problem szerszy, bo nie mo¿na zmusiæ cz³owieka
do zaprzestania picia, chyba ¿e go
s¹d wyœle na przymusowe leczenie
lub zostanie ubezw³asnowolniony.
Niektórzy maj¹ taki styl ¿ycia, ¿e
chodz¹ i ¿ebrz¹, zbieraj¹ na alkohol.
Na wniosek naszej Komisji rada
zwiêkszy³a w bud¿ecie œrodki, bodaj¿e o 20 tysiêcy, z przeznaczeniem na zwiêkszenie iloœci patroli
policyjnych w mieœcie. I chyba trochê poskutkowa³o, bo jak zwiêkszy³a siê liczba patroli, to zmniejszy³a
siê liczba pij¹cych alkohol w miejscach publicznych, na murkach,
³awkach, w parku.
Red. - Czy Komisja zajmuje siê
równie¿ problemami niepe³nosprawnych?
K.N. - Tak, w w¹skim zakresie,
bo tymi sprawami zajmuje siê Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ale ragujemy na sygna³y mieszkañców. Jestem pielêgniark¹ i znam
problemy tych ludzi. W siedzibie
PCPR odby³o siê spotkanie naszej
Komisji, poœwiêcone ludziom niepe³nosprawnym. Zastanawialiœmy
siê, jak im pomóc. Wczeœniej na
nasz wniosek przystosowano wejœcie do urzêdu miejskiego dla osób

niepe³nosprawnych. W MiejskoGminnym Oœrodku Pomocy Spo³ecznej pojawi³a siê winda. W
NZOZ przy ul. Wojska Polskiego
pojawi³y siê podjazdy. Tam wnioskowaliœmy o poprawê bezpieczeñstwa na parkingu, bo pacjenci nie
mieli gdzie stawiaæ samochodów.
Problem ci¹gn¹³ siê od kilku lat i
dopiero teraz zosta³ rozwi¹zany.
Burmistrz przekaza³a dzia³kê w
u¿yczenie na poszerzenie miejsca
do parkowania, a rada przekszta³ci³a j¹ z terenu zielonego na parking
ogólnodostêpny. To przyczyni³o siê
znacz¹co do poprawy bezpieczeñstwa w tym miejscu.
Bardzo wa¿n¹ rzecz¹ jest takie
uk³adanie chodników, by s³u¿y³y
równie¿ osobom niepe³nosprawnym, tym bardziej, ¿e mamy Uzdrowisko. W ca³ym mieœcie robione s¹
takie zjazdy. Przy przebudowie trasy przelotowej osobiœcie chodzê i
pytam, czy zjazdy i podjazdy bêd¹,
by nie okaza³o siê, ¿e ktoœ zapomnia³. Na wniosek Komisji przystosowano dojœcie do Polomarketu. Do
nas zwracaj¹ siê niepe³nosprawni w
sprawie remontów ³azienek, schodów, innych potrzeb. Kontaktujemy
ich z PCPR-em i pomagamy w zakresie, w jakim mo¿emy.
Je¿eli chodzi o zdrowie, mocno
naciskaliœmy, by znaleŸæ pieni¹dze w
bud¿ecie na szczepionki bezp³atne
dla osób starszych i rada to zaakceptowa³a. By³o sporo pracy przy tym, ale
uwa¿am, ¿e to jest œwietna sprawa.
Wielk¹ bol¹czk¹ dla mnie jest
brak w Po³czynie punktu krwiodawstwa, bo to dar ¿ycia, a nasi mieszkañcy musz¹ jeŸdziæ do Bia³ogardu.
Mam dla nich wielkie uznanie, za to
co robi¹. Myœlê, ¿e ³atwiej by³oby
tutaj krew pobraæ i odwieŸæ j¹ tam, ni¿
goniæ ludzi wiele kilometrów. Niestety, nie jestem w stanie pokonaæ tej
bariery, chocia¿ poruszam problem
gdzie tylko mogê. Ze spraw przyjemniejszych mogê wymieniæ zorganizowanie obchodów Dnia Pielêgniarki i
Po³o¿nej w Po³czynie, bo tu jest du¿e
skupisko lekarzy i pielêgniarek. Warto doceniaæ pracê ludzi.
Red. - Dziêkujê za rozmowê. Z
Krystyn¹ Nowakowsk¹ rozmawia³
Kazimierz Rynkiewicz.

Nabór do szkó³ki pi³karskiej
Park Wodny „Relax” organizuje nabór do szkó³ki pi³karskiej
ch³opców rocznik 1998-1999.
Zg³oszenia nale¿y sk³adaæ u go-

spodarza obiektu Orlik do dnia
24.09.2010 r. Pierwszy trening zaplanowany jest na 27.09.2010 r. o
godz. 17:00 Organizator: Damian
Maœko tel. 726411315.
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Otwarte Szachowe Mistrzostwa Powiatu
Œwidwiñskiego 2010 w kategorii seniorów
i juniorów
Do sanatorium Gryf w Po³czynie-Zdroju osiemnastego wrzeœnia
przyjecha³o 53 zawodników z Pomorza zachodniego: Szczecina,
Stargardu Szczeciñskiego, Œwinoujœcia, Wolina, Trzebiatowa, Ko³obrzegu, Bia³ogardu, Gryfic, Czaplinka, Z³ocieñca, Karlina, Po³czyna-Zdroju, Red³a, a tak¿e z Warszawy i Ciechanowa (kuracjusze), aby
w przepiêknej sali konferencyjnej
stoczyæ miêdzy sob¹ zmagania
sportowe.
Oficjalnego otwarcia Turnieju
dokona³a burmistrz Po³czyna-Zdroju Barbara Nowak, która mi³o powita³a uczestników zawodów oraz
wrêczy³a okaza³y kwiat s³onecznika
panu Wies³awowi Buæko, jako wyraz podziêkowania za propagowanie i popularyzowanie tej królew-

skiej gry wœród dzieci i m³odzie¿y.
A oto jak przedstawia³a siê tabela wyników: w kategorii juniorów I
miejsce zdoby³ Szymon Pinkas z
Gryfic, II - Marek Kwiatkowski z
Koszalina, a III - £ukasz Truszkowski z Red³a.
Wœród seniorów najlepszym
okaza³ siê Adam Czuchnicki ze
Szczecina, II miejsce zaj¹³ Dionizy
Barwiñski z Ciechanowa, a III Krzysztof Kapral ze Œwidwina, IV Tomasz Kamienicki z Koszalina, V
- Krystian Sachryñ ze Œwinoujœcia,
a VI Maciej Kie³bratowski z Koszalina.
Uroczystego wrêczenia nagród i
pucharów dokona³ wicestarosta Powiatu Œwidwñskiego Roman Kozubek. Zwyciêzca oprócz okaza³ego
pucharu i nagrody pieniê¿nej, otrzyma³ voucher na weekendowy pobyt

w sanatorium Gryf, ufundowany
przez Uzdrowisko Po³czyn S.A.
Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali masa¿er oraz plaster po³czyñskiej borowiny. Zawodnicy oraz
osoby towarzysz¹ce mogli posiliæ
siê s³odkim poczêstunkiem, kaw¹ i
herbat¹ w sympatycznym barku kawowym.
Organizatorzy Turnieju sk³adaj¹

serdeczne podziêkowanie sponsorom; to dziêki ich hojnoœci ka¿dy
uczestnik Turnieju otrzyma³ nagrodê i wywióz³ mi³e wra¿enia z Po³czyna-Zdroju, zapowiadaj¹c przyjazd za rok. Lista darczyñców: Starostwo Powiatowe w Œwidwinie,
Uzdrowisko Po³czyn S.A., Bank
Zachodni WBK S.A., Maciej i Renata Ma³eccy. W.B.

Tabela Turniejowa Otwartych Mistrzostw Powiatu Œwidwinskiego
18.09.2010. Seniorzy
1 Czuchnicki, Adam
2086 Szczecin
9 38.5
50.0 45.0
2 Barwinski, Dionizy
2220 Ciechanów
7 38.5
52.0 37.0
3 Kapral, Krzysztof
2127 Œwidwin
7 37.0
50.0 36.0
4 Kamieniecki, Tomasz
2033 Koszalin
6 37.5
50.5 28.0
5 Sachryñ, Krystian
1862 Œwinoujœcie
6 34.0
43.0 28.0
6 Kielbratowski, Maciej
1800 Koszalin
5.5 36.5
47.0 26.5
7 Czuchnicki, Jan
1961 Szczecin
5.5 35.0
45.0 27.0
8 Tynny, Krzysztof
1600 Czaplinek
5.5 31.5
40.0 21.5
9 Tymrakiewicz, Jan
1725 Magok Œwin.
5 36.5
45.5 28.0
10 Parzuchowski, Krzysztof 2000 Czaplinek
5 36.0
47.5 29.5
11 Spurek, Adam
2077 Parsowo
5 35.5
47.0 26.0
12 Twarogiel, Tadeusz
1893 Dziwna Dz.
5 34.0
46.0 31.5
13 Sosnowska, El¿bieta
2000 Warszawa
5 34.0
43.5 25.0
14 Stecyk, Józef
2000 Stargard
5 33.5
44.5 27.5
15 Maciejewicz, Eugeniusz 1800 Czaplinek
5 31.5
40.5 24.5
16 Ko³odziejczyk, Piotr
1800 Bia³ogard
5 30.0
41.0 21.5
17 Mrozewicz, Ryszard Dziwna Dz.
5 27.5
37.0 23.0
18 ¯¹dkowski, Zbigniew
1800 Bia³ogard
4.5 34.5
43.5 26.5
19 £aszewski, Kazimierz
1769 Gryfice
4.5 29.5
37.5 23.5
20 Kempkiewicz, Lech
1800 Trzebiatów
4 34.0
42.0 21.0
21 Buæko, Wies³aw
1800 Red³o
4 32.5
41.0 24.0
22 Tararako, Adam
1600 Zaj¹czkówko
4 30.0
37.5 24.0
23 Kossowski, Witold
1600 Ko³obrzeg
4 27.5
34.5 18.0
24 Kirlejza, Robert
1800 Karlino
4 26.5
35.0 16.0
25 Batura, Adam
1000 Po³czyn
4 26.0
32.5 16.0
26 Groblewski, Ryszard
1800 Czaplinek
3.5 32.5
40.0 21.5
27 Nadolczak, Marcin
1600 Po³czyn
3.5 26.0
33.5 13.5
28 Szalapak, Eugeniusz
1890 Z³ocieniec
3.5 25.5
33.0 14.5
29 Kowalczyk, Ryszard
1400 Po³czyn
3 31.0
38.5 14.0
30 Riedel, Zdzis³aw
1000 Po³czyn
3 26.5
33.5 15.0
31 Klimaszewski, Ireneusz 1400 Bia³ogard
2.5 27.0
34.5 13.0
32 Jaskulski, Przemys³aw
1400 Gryfice
2.5 26.0
32.5 8.0
33 ¯¹dkowski, Mariusz
1000 Bia³ogard
2 26.0
33.5 11.0
Tabela turniejowa Otwartych Mistrzostw Powiatu Œwidwinskiego 18.09.2010
Juniorzy
1 Pinkas, Szymon
1600 Gryfice
8.5 36.0
43.0 43.0
2 Kwiatkowski, Marek
1600 Koszalin
7 37.5
49.0 34.0
3 Truszkowski, £ukasz
1000 Red³o
7 36.0
46.5 36.0
4 Trembowiecka Aleksandra 1400 Koszalin
6.5 39.0
51.5 35.0
5 Sienkiewicz, Szymon
1200 Koszalin
5 39.5
51.0 29.0
6 ¯¹dkowski, Maciej
1200 Bia³ogard
5 36.5
49.0 26.0
7 Czajkowski, Maciej
1000 Red³o
5 36.5
46.0 26.0
8 Kossowski, Pawe³
1200 Ko³obrzeg
5 33.0
41.5 23.0
9 Ma³ecki, Jakub
1000 Red³o
5 33.0
40.0 23.0
10 Patryk, Pilip
1000 Po³czyn
5 32.5
43.0 25.0
11 Rykaczewski, Jakub
1000 Red³o
5 26.0
34.5 21.0
12 Jankowski, Dominik
1000 Po³czyn
4 31.5
41.0 18.0
13 Strza³kowski, Damian
1000 Red³o
4 28.0
35.0 18.0
14 Skowerska, Ania
1000 Po³czyn
4 26.5
31.5 19.0
15 Ró¿añski, Adrian
1000 Po³czyn
4 23.0
28.0 20.5
16 Ró¿añska, Agnieszka
1000 Po³czyn
3 30.0
37.0 17.0
17 Igiel, Majka
1000 Po³czyn
2.5 31.5
40.0 14.0
18 Antolak, Wiktoria
1000 Po³czyn
2.5 26.5
31.5 11.5
19 Dorosz, Maksymilian
1000 Po³czyn
2 27.5
34.5 11.0
20 Krawczyk, Micha³
1000 Po³czyn
0 26.0
36.5 0.0
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Radni w Œwidwinie rozmawiali o problemach szkó³

W „jedynce” wiatr hula po trzecim piêtrze,
(ŒWIDWIN) Na
najbli¿szej sesji Rady
Miasta radni bêd¹
rozmawiaæ o
problemach szkó³.
Wczeœniej nad
sprawozdaniami
z³o¿onymi przez
dyrektorów dyskutowali
radni podczas
posiedzenia Komisji
Oœwiaty, Kultury, Sportu
i Polityki Spo³ecznej,
która odby³a siê 15
wrzeœnia br. Okaza³o siê,
¿e w szko³ach problemy
s¹ bardzo prozaiczne –
w niektórych brakuje
pieniêdzy na
podstawowe remonty.
Na przyk³ad w Szkole Podstawowej nr 1, przy której buduje siê
halê sportow¹, wiatr hula po korytarzu trzeciego piêtra, bo w tak
kiepskim stanie s¹ tam okna. Z informacji przedstawionej na Komisji przez wicedyrektor szko³y Renatê Jurcabê wynika, ¿e szko³a
potrzebuje ogrodzenia od strony
ul. Niedzia³kowskiego oraz
MOPS, trzeba wymieniæ piêæ par
drzwi, bo s¹ zniszczone, okna na
trzecim piêtrze, odnowiæ boisko
szkolne lub po³o¿yæ now¹ nawierzchniê, zamontowaæ wentylacjê w szatni pracowników obs³ugi
oraz zlikwidowaæ wilgoæ i zagrzybienie na parterze niskiej czêœci
szko³y.
Oto fragmenty dyskusji wyjête z
protoko³u posiedzenia komisji.
SZKO£A
PODSTAWOWA NR 1
Przewodnicz¹cy Komisji Marian Ostapowicz zapyta³: - Czy na
trzecim piêtrze trzeba wymieniæ
wszystkie okna?
Wicedyrektor Renata Jurcaba odpowiedzia³a: - Tak, bo tam jest
bardzo zimno i hula wiatr. Radny A.
Worach zapyta³: - Odnoœnie tego
odgrzybiania, to s¹ to ca³e fundamenty?
Pani R. Jurcaba odpowiedzia³a: - To jest na parterze szko³y, pod
schodami, gdzie nie ma odpowiedniej wentylacji.

SZKO£A
PODSTAWOWA NR 2
Pani Magdalena Bujakowska
dyrektor Szko³y Podstawowej nr 2
przedstawi³a „Sprawozdanie z dzia³alnoœci Szko³y Podstawowej nr 2 w
Œwidwinie za rok szkolny 2009/
2010”.
Radna M. Lemañczyk zapyta³a o oddzia³ dla dzieci 5-letnich: Jak przez te dwa tygodnie te dzieci
siê zaaklimatyzowa³y, czy wszystko
jest dobrze?
Przewodnicz¹cy Komisji Marian Ostapowicz zapyta³: - Jak rodzice teraz na t¹ sytuacjê reaguj¹,
jak to oceniaj¹?
Pani M. Bujakowska odpowiedzia³a: - Rodzice byli na pocz¹tek roku, a póŸniej mieliœmy zebrania ogólne z rodzicami w szkole.
Na pocz¹tku rzeczywiœcie by³ to
chaos, ale nie ma wiêkszych ekscesów, nie widzê p³aczu. Dzieci s¹
radosne, jedz¹ posi³ki na sto³ówce
a¿ mi³o patrzeæ. Natomiast co do
opinii rodziców, to oczywiœcie na
pierwszym spotkaniu mieli du¿o
obaw, wiêc na wszystko odpowiada³am i wyjaœnia³am. Na kolejnym
spotkaniu nie s³ysza³am ju¿ ¿¹dnej
uwagi. S¹ to w wiêkszoœci m³odzi
rodzice i s³ysza³am, ¿e s¹ zadowoleni. Dzieci ju¿ œpiewaj¹, ju¿ opowiadaj¹ wierszyki. Jedyne, o co
chodzi³o rodzicom to ró¿nica w
odp³atnoœci. U mnie jest ajent i
stawka ¿ywieniowa wynosi 8 z³otych. Ajent te¿ by³ zaproszony na
pierwsze zebranie i nie by³o do niego jako takich pretensji. Co prawda
te koszty zosta³y trochê podwy¿szone ale nie by³o co do tego pretensji. (...)
Przewodnicz¹cy Komisji powiedzia³: „Ja jeszcze chcê dodaæ, ¿e
bywam te¿ w tej szkole i widzê, co
tam siê dzieje. Pewne rzeczy drgnê³y, ruszy³y, zosta³y zrobione, co nie
znaczy, ¿e wszystkie. Myœlê, ¿e Pan
Burmistrz by³ i widzia³ i na przysz³oœæ coœ trzeba zrobiæ z sufitem w
auli z pod³ogami PCV, które siê
sypi¹. Tu do Pana kierownika zwracam siê z proœb¹, pomyœleæ o
zwiêkszeniu bud¿etu na oœwiatê. Ja
wiem, ¿e oœwiata poch³ania prawie
30% bud¿etu, ale nikt nas z
tego nie zwolni.
Radna M. Lemañczyk powiedzia³a: „Zgadzam siê, ¿e szko³y
trzeba remontowaæ czy zwiêkszyæ
œrodki. Tak jak powiedzia³ kolega
remonty s¹ i bêd¹. Ja uwa¿am, ¿e ta
termoizolacja jest bardzo dobra, bo
przyniesie oszczêdnoœci.”

SZKO£A
PODSTAWOWA NR 3
Pani El¿bieta Horak nauczycielka z SP nr 3 przedstawi³a „Informacjê dotycz¹c¹ wyników osi¹gniêtych w roku szkolnym 2009/2010”.
Radny E. Fryszkowski zapyta³: „Co z centralnym ogrzewaniem
w szkole, bo z tego co s³ysza³em, to
jednostka wojskowa ma zaprzestaæ
ogrzewaæ szko³ê. Czy ju¿ coœ siê
myœli na ten temat.”
Pani Izabella Starzyñska dyrektor SP nr 3 odpowiedzia³a: „Centralne ogrzewanie bêdzie wypowiedziane od przysz³ego roku od wrzeœnia.”
Pan Burmistrz Krzysztof Wasicionek odpowiedzia³: „W zwi¹zku z tym, ¿e pytanie by³o bardziej
skierowane do organu prowadz¹cego, a wiêc w tym roku niew¹tpliwie
bêdziemy musieli w bud¿ecie wykonaæ projekt techniczny na budowê
kot³owni. Myœlê, ¿e najbardziej
wskazane bêdzie tu wykorzystanie
pieca gazowego, bo s¹ ku temu
mo¿liwoœci. Jest zaplecze, które
mog³oby byæ wykorzystane na tego
typu kot³owniê, a wiêc pierwsze co,
to opracowanie dokumentacji wraz
z aksjometri¹ odprowadzenia ciep³a
po szkole, byæ mo¿e koniecznoœæ
wymiany grzejników jak równie¿
zabezpieczenie œrodków na ewentualne wykonanie tego projektu.”
Pan Burmistrz powiedzia³:
„Temat znamy, aczkolwiek kwestia
tego rozwi¹zania umowy ju¿ prawdopodobnie dr¹¿ona jest od trzech
lat. Z roku na rok dostajemy takie
pisma, a potem jednostka dostarcza
to ciep³o. Ale mamy to na uwadze i
projekt musimy opracowaæ.”
Przewodnicz¹cy Komisji zapyta³: „Czy organ prowadz¹cy planuje termomodernizacjê tej szko³y?” Pan Burmistrz powiedzia³:
„Generalnie, je¿eli mówimy o nak³adach inwestycyjnych na rok
przysz³y, zwi¹zany z równowa¿eniem potrzeb szkó³, to jest to na razie w sferze projektu do bud¿etu
a¿eby wprowadziæ wymianê okien i
czêœciow¹ termomodernizacjê. Natomiast ca³oœciowa termomodernizacja bêdzie mo¿liwa do wykonania
w momencie uzyskania tych 30%
ulg. I tak bêdziemy musieli wskazaæ
kierunek wykorzystania tych œrodków, wiêc bêdzie to idealna okazja
a¿eby te 30% œrodków plus nak³ady
w³asne, przeznaczyæ na kompleksow¹ modernizacjê zwi¹zan¹ z
ociepleniem SP nr 3. Natomiast
wyst¹pi³y jeszcze takie problemy

jak wymiana podsufitki w auli szko³y nr 2 plus remont zaplecza sanitarnego i szatni, sali gimnastycznej w
„dwójce”. Koniecznoœci¹ bêdzie na
pewno kwestia wymiany dachu w
przedszkolu nr 1, bo to jest element,
który niestety ale z roku na rok jest
w coraz gorszym stanie. Szko³a nr 3,
tak jak mówi³em czêœciowa termomodernizacja, wymiana okien i kwestia zwi¹zana z budow¹ placu zabaw,
którego tam nie ma. To bêdziemy
mieli na uwadze, planuj¹c przysz³oroczny bud¿et, jako inwestycje z ramienia organu prowadz¹cego, bo
dodatkowo jeszcze co roku jest wydzielana rezerwa oœwiatowa, z której
drobne rzeczy s¹ wykonywane.
W tym roku wi êkszoœæ tej rezerwy zosta³a wykorzystana na malowanie obiektów oœwiatowych podczas termomodernizacji, które nie
by³o objête tym zadaniem, dlatego
te¿ wiêkszoœæ tych œrodków zosta³a
wykorzystana do tego malowania.
W przysz³ym roku ta rezerwa bêdzie
wykorzystana w ca³oœci na drobniejsze potrzeby szkó³ i przedszkoli, natomiast te wiêksze rzeczy bêd¹
ujête w bud¿ecie.
Przewodnicz¹cy Komisji powiedzia³: „Ja tylko dodam, ¿e nie
jestem w pe³ni usatysfakcjonowany,
bo chcia³em, ¿eby w tej kadencji
wszystkie szko³y i przedszkola mia³y place zabaw. Nie wysz³o, ale
myœlê, ¿e przysz³a Rada to zrobi.”
Pan Burmistrz K. Wasicionek
powiedzia³: „W przeci¹gu czteroletniej kadencji powsta³y cztery place zabaw, a tak naprawdê, to w przeci¹gu ostatnich dwóch lat. Ja wiem,
¿e nak³adane obowi¹zki przez Ministerstwo Edukacji s¹, ale za tym nie
id¹ ¿adne pieni¹dze. I to te¿ trzeba
mieæ na uwadze. Sukcesywnie, z
roku na rok bêdziemy szli w tym
kierunku, a¿eby tam, gdzie powstaj¹
oddzia³y przedszkolne i oddzia³y
zerówkowe, te place zabaw powstawa³y. Zosta³a nam SP nr 3 i przedszkole przy ulicy Drawskiej, gdzie
wymagana jest modernizacja tego
placu zabaw.”
Radny Krzysztof Kajder zapyta³: „Czy oddzia³ przedszkolny w SP
nr 3 sk³ada siê tylko z jednego oddzia³u 5-latków?”
Pani El¿bieta Horak odpowiedzia³a: „Tak. Jest jeden oddzia³
dzieci 5-letnich i jeden oddzia³ dzieci 6-letnich.”
GIMNAZJUM
Pan Pawe³ Piñczuk przedstawi³
informacjê pn. „Osi¹gniêcia Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Œwi-
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w gimnazjum potrzeba monitoringu
dwinie w roku szkolnym 2009/
2010.”
Pan dyrektor doda³: „W czasie
wakacji zaœwita³a mi taka myœl, aby
na terenie naszego gimnazjum powsta³ pomnik osadnika wojskowego. W momencie oddania szko³y tj.
w roku 1985 mia³ powstaæ taki pomnik. Nie uda³o siê, aleja myœlê, ¿e
na bazie coko³u, który pozosta³ powstanie taki pomnik kombatanta.
Szkoda tylko, ¿e wybory samorz¹dowe s¹ tak póŸno, bo ja na pewno
bêdê zwraca³ siê do radnych, do
burmistrzów, do wójtów oœciennych
gmin, równie¿ do starostwa, by by³a
to wspólna inicjatywa. Mam nadziejê, ¿e je¿eli wspólnie zewrzemy szeregi to uda siê to w rocznicê wyzwolenia 2011 roku ten pomnik oddaæ
do u¿ytku. Powiem tak dla ciekawoœci, ¿e koszt bêdzie trochê du¿y, w
granicach jak ja obliczam 35-40 tysiêcy. Ale myœlê, ¿e jak wszyscy
pomog¹.... By³oby to takie uhonorowanie i wielki szacunek dla tych,
którzy jeszcze ¿yj¹. 11 paŸdziernika otrzymam tak¹ miniaturkê, jak to
ma wygl¹daæ.
Jeœli chodzi o szko³ê to jeszcze
raz chcia³bym podziêkowaæ organowi prowadz¹cemu, Panu Burmistrzowi, za to, ¿e uda³a siê ta wspania³a inicjatywa, bo w tej chwili ju¿
obliczyliœmy, ¿e s¹ oszczêdnoœci na
dociepleniu. Szko³a wygl¹da piêknie, wiêc jeszcze raz dziêkujê.
Chcia³bym powiedzieæ jeszcze
o potrzebach: remont boiska, wymiana p³ytek PCV na korytarzach,
bie¿nia tartanowa 100 m odcinek,
remont 4 ³azienek, podjazd dla osób
niepe³nosprawnych, monitoring zewnêtrzny i wewnêtrzny, internet w
ka¿dej klasie.
Radny E. Fryszkowski powiedzia³: „W przedstawionej informacji zabrak³o mi jednej rzeczy - nie
wspomnia³ Pan czy wystêpuj¹ problemy zwi¹zane z dyscyplin¹, narkomania, bójki, alkoholizm.
Chodz¹ ró¿ne plotki, ¿e te¿ w naszym gimnazjum ró¿nie siê dzieje.
Czy to prawda?”
Pan P. Piñczuk odpowiedzia³:
„Gdybym powiedzia³, ¿e nie ma, to
by³bym cz³owiekiem nieprawdomównym i fa³szywym. Oczywiœcie,
¿e zdarzaj¹ siê. Jest to grupa w najtrudniejszym okresie rozwojowym
od 13 do 16 lat. Takie sytuacje siê
zdarzaj¹, ale my reagujemy. Dziêki
przychylnoœci organu prowadz¹cego jesteœmy jedyn¹ szLo³¹ w powiecie, która ma etat psychologa i pedagoga. My reagujemy natychmiast.
W tej chwili jest w szkole blisko 540

Szkole Podstawowej nr 3 Jednostka
Wojskowa chce od³¹czyæ ogrzewanie

uczniów, a takich, którzy sprawiaj¹
problemy kilkunastu. Jest to wiêc 23 % i w ka¿dej szkole tak siê zdarza.
Natomiast na tle gimnazjów z du¿ych miast, uwa¿am, ¿e sytuacja nie
jest z³a. Nie stwierdzamy na terenie
szko³y problemu narkomanii. Natomiast na pewno jest problem z tzw.
dopalaczami. Dziœ i jutro mam zebrania na których bêdzie pani, która
o tym bêdzie mówi³a. My w mieœcie
mamy dwa takie sklepy. Kto daje na
to pozwolenie?
W naszej szkole s¹ te¿ uczniowie, którzy sobie nie radz¹ i odchodz¹ do tzw. „OHP-ów”. To jest
kolejny problem. Oni do nas wracaj¹. Jeœli u nas jest bohaterem, to
tam jest pionkiem. Nie radz¹ sobie.”
Przewodnicz¹cy Komisji zapyta³: „Dlaczego do I klasy do gimnazjum w Œwidwinie ksi¹¿ki kosztuj¹ 430-450 z³, a do gimnazjum w
Oparznie 230-250 z³. Sk¹d ta ró¿nica? I drugie pytanie -dlaczego nauczyciele nie korzystaj¹ z æwiczeñ,
które s¹ zakupione do I klasy a potem wymagaj¹ ich przyniesienia w
klasie II? Chodzi tu o æwiczenia z
plastyki. Dzieci niewykorzystane
æwiczenia sprzedaj¹ a pani wymaga,
¿eby dzieci je przynios³y.”
Pan P. Piñczuk powiedzia³:
„Panie Przewodnicz¹cy ja nie s¹dzê
¿eby tak by³o, nie znam sprawy. Ja to
sprawdzê, natomiast jeœli chodzi o
klasy I i II, to s¹ to klasy, które id¹
now¹ podstaw¹ programow¹ i my
jako szko³a co roku mo¿emy dobieraæ zestaw podrêczników i nie zmieniamy. Tutaj mo¿na mieæ pretensje
do minister Hali, ¿e nastêpuj¹ w
ksi¹¿kach zmiany, ale jest nowa
podstawa programowa, to musz¹
byæ nowe podrêczniki i to nie dyrek-

tor decyduje tylko grupy nauczycieli zespo³ów przedmiotowych decyduj¹ z jakich podrêczników bêd¹
korzystaæ. A czy akurat Oparzno ma
dwa razy tañsze podrêczniki ja tego
nie wiem. To mo¿e nie jest pytanie
do mnie, tylko do ministerstwa dlaczego maj¹ tak¹ politykê i dlaczego
ta zmiana nastêpuje. Jeœli my wprowadzimy teraz w klasach pierwszych w oparciu o now¹ podstawê, a
musimy, to u nas funkcjonuj¹ co
najmniej 3 lata. W³aœnie dlatego,
¿eby nie obci¹¿aæ kieszeni rodziców, a wydawnictwa s¹ ró¿ne. Skoñczy³y siê czasy, ¿e by³ jeden podrêcznik, dzisiaj takich wydawnictw
jest kilkanaœcie. „
Przewodnicz¹cy Komisji zauwa¿y³: „To siê wszystko zgadza.
Tylko podstawa programowa jest
jedna.”
Pan P. Piñczuk powiedzia³: „Ja
nie powiem nauczycielowi proszê
wybraæ ten podrêcznik.”
Przewodnicz¹cy
Komisji
doda³: „My wiemy, ¿e istnieje pewne lobby danych wydawnictw i oni
wp³ywaj¹ na nauczycieli w jakiœ
sposób. Dobrze jest gdy ten podrêcznik s³u¿y przez trzy lata. Zdajemy sobie sprawê, ¿e podrêczniki s¹
drogie ale myœlê, ¿e trzeba braæ te¿
pod uwagê, ¿e nie ka¿dego staæ na
drogie podrêczniki. Dobrze by by³o,
¿eby braæ to pod uwagê przy wyborze podrêcznika.”
Pan P. Piñczuk doda³: „Chcê
jeszcze powiedzieæ, ¿e dobry nauczyciel, wie, który podrêcznik jest
dobry. W tej lawinie instytutów
wydawniczych s¹ knoty i my tych
knotów nie bêdziemy braæ.”
Radny W. G¹sek zapyta³: „Jak
to jest mo¿liwe, ¿e u was siê odbywa

festiwal piosenki wojskowej, a ja o
tym nic nie wiem. Bardzo bym prosi³ o informacjê na ten temat. Polecam imprezê, która odbywa siê na
koniec roku - festiwal talentów.
By³em kiedyœ raz i by³o wspaniale.
Sugerowa³bym, ¿eby to kontynuowaæ i do innych szkó³ kopiowaæ.
Sprawa druga, taka moja refleksja. Zajmuje si ê Pan wieloma sprawami, ma Pan piêkn¹ szko³ê, œwietne wyniki, nie wiem, czy równie¿
zajmowanie siê pomnikami jest
rzecz¹ najwa¿niejsz¹. Tak sobie
g³oœno myœlê, czy musi byæ to pomnik, czy nie mo¿e to byæ tablica.
Jest to taka moja luŸna refleksja na
temat tego, czym siê powinien zajmowaæ dyrektor jednej z najlepszych
szkó³ w tej czêœci województwa.
Sprawa nast êpna - do Pana kierownika. Czy jest szansa na monitoring w szkole? Sprawa kolejna.
Uprzejmie informujê Pana dyrektora, ¿e na terenie technikum ju¿ w tej
chwili jest zrobiona bie¿nia. Sugerowa³bym, aby nawi¹zaæ kontakt.
I ostatnia sprawa czy w og óle w
mieœcie planuje siê taki element
potrzebny do edukacji jak internet
bezprzewodowy. Czy ktoœ zajmowa³ siê tym tematem?”
Pan P. Piñczuk powiedzia³: „Ja
myœla³em, ¿e to zostanie ocenione
za cenn¹ inicjatywê, kolego Wiesiu,
a ja tego nie bêdê robi³ sam. Zawsze
jest tak, ¿e ktoœ musi jako pierwszy
podj¹æ inicjatywê. Gdybym nie
podj¹³ inicjatywy, to mia³bym spokojniejszy rok, bo to bêdzie kosztowa³o du¿o zdrowia ale myœla³em, ¿e
bêdzie ocena tego przedsiêwziêcia
troszeczkê inna. Najlepiej by³oby
nic nie robiæ i pewnie tego komentarza by nie by³o.
Oprac. (r)

Str
Str.. 16

ROZMAITOŒCI

Wieœci œwidwiñskie 27.09.2010 r.

