Radni ustalili pensjê burmistrz Po³czyna

Reklama
w gazecie

tel. 0504 042 532

GAZETA POWIATOWA Nr 21 (68) Rok 3 29.12.2010 r. Cena 2 z³ (w tym 0% VAT) ISSN 1898-1445

Sportowcy i dzia³acze
kultury nagrodzeni
Ju¿ wszystko wiadomo w Radzie Powiatu

Jubileuszowy
- X Memoria³
Stefana
Moskalewicza
za nami

Str
Str.. 2

Z ¯YCIA POWIATU

Wieœci œwidwiñskie 29.12.2010 r.

Nasi klienci s¹ bezpieczni
Rozmowa z panem Januszem
Wierzbickim, dyrektorem œwidwiñskiego oddzia³u Pomorskiego Banku Spó³dzielczego.
- Panie dyrektorze, wyobraŸmy sobie, ¿e nie jest pan zwi¹zany
z bankowoœci¹ spó³dzielcz¹ i jako
klient spotyka siê pan z ofert¹ Pomorskiego Banku Spó³dzielczego
z siedzib¹ w Œwidwinie Oddzia³ w
Œwidwinie. Jak postrzega ten sektor statystyczny Kowalski?
- Trudno mi sobie to wyobraziæ,
bo z tym bankiem jestem zwi¹zany
od lat (œmiech). U¿y³ pan jednak
s³owa „statystyczny”. To has³o
„klucz”. Si³¹ banków spó³dzielczych jest w³aœnie indywidualne
podejœcie do ka¿dego potencjalnego klienta, bez ogl¹dania siê na statystyki. Jest nam o tyle ³atwiej, ni¿
naszym komercyjnym konkurentom, ¿e my naszych klientów przewa¿nie dobrze znamy. Jesteœmy niemal od zawsze blisko mieszkañców,
anga¿ujemy siê w wiele inicjatyw o
charakterze kulturalnym i oœwiatowym. Dlatego klient dla nas nie jest
anonimowy. Nie jest, jak pan to uj¹³,
statystycznym Kowalskim. Jest naszym s¹siadem, konkretn¹ osob¹,
oczekuj¹c¹ indywidualnego podejœcia. Nasz bank to zapewnia.
- Czy takie bliskie kontakty
pomagaj¹ w ocenie ryzyka finansowego?
- Pomagaj¹ to ma³o powiedzia-

ne, one czêsto wrêcz w ogóle umo¿liwiaj¹ uruchomienie linii kredytowej osobom, które w innych bankach zosta³yby „odprawione z kwitkiem”. Nasz bank dzia³a na innych
zasadach. Wszelkie decyzje zapadaj¹ tutaj, na miejscu, w oparciu o
plan biznesowy, na podstawie znajomoœci rynku. Oceniamy potrzeby
naszych klientów, ich dotychczasowe dokonania, potencja³, aspiracje i
chêæ sukcesu. Fakt, ¿e ich znamy,
niew¹tpliwie pomaga w tym partnerstwie. Na poszczególne projekty
biznesowe nie patrzymy tylko z
punktu widzenia lokalnego centrum
finansowego. Doceniamy wszelak¹
inicjatywê, poniewa¿ ka¿da mo¿e
przyczyniæ siê do rozwoju naszego
miasta i regionu. Jego rozkwit to
przecie¿ nasz wspólny interes.
- No tak, wydaje si?, ?e bank
sp??dzielczy jest w ?widwinie od
zawsze...
- Jesteœmy tu od lat, niemal wroœniêci w krajobraz Œwidwina. Nieraz
s³yszê od naszych klientów, ¿e ich
rodzina zwi¹zana jest z nami od pokoleñ. To niew¹tpliwa satysfakcja,
¿e budowane od tak dawna zaufanie
wci¹¿ procentuje. Pragniemy jednak, aby klient by³ z nami nie tylko ze
wzglêdu na sentyment i tradycjê, ale
przede wszystkim ¿eby ten wybór
przynosi³ mu konkretne korzyœci.
Staram siê stale poszerzaæ i udoskonalaæ nasz¹ ofertê. St¹d coraz wiêcej
atrakcyjnych dla klienta produktów.

- Chyba przez skromnoœæ nie
doda³ pan, ¿e bank, którego Oddzia³em pan zarz¹dza, jest czêœci¹
ogromnego Zrzeszenia…
- Nie kieruje mn¹ skromnoœæ, ale
wa¿na dla mnie zasada: „po czynach
ich poznacie”… To fakt, ¿e Spó³dzielcz¹ Grupê Bankow¹ tworzy
150 banków, a my jesteœmy jej czêœci¹. Przyznajê te¿, ¿e taki potencja³
daje si³ê i poczucie bezpieczeñstwa.
Dla mnie ta œwiadomoœæ jest bardzo
buduj¹ca, ale najwa¿niejsze, ¿eby
mia³ j¹ równie¿ nasz klient. Dlatego
jesteœmy zawsze tu¿ obok. Mieszkañcy Œwidwina i oœciennych gmin
dobrze wiedz¹, ¿e jesteœmy uniwersalnym, lokalnym bankiem i mamy
ofertê us³ug dostosowan¹ dla ka¿dego z osobna. Zreszt¹ to podejœcie
jest tak¿e jedn¹ z podstaw uchwalonej w tym roku nowej strategii Spó³dzielczej Grupy Bankowej na najbli¿sze lata. Jestem przekonany, ¿e
zapewni ona naszym klientom jeszcze spokojniejszy sen.
- Kryzys ostatnich lat chyba
ten spokojny sen zak³óci³.
- Kryzys by³ powa¿nym sprawdzianem dla ca³ego sektora bankowego. Zaufanie do banków zosta³o
powa¿nie nadszarpniête. Na szczêœcie dla klientów nasz bank wyszed³
z tego impasu obronn¹ rêk¹. My, w
przeciwieñstwie do typowych banków komercyjnych, nie obiecywaliœmy nigdy klientom z³otych gór.
Oferowaliœmy i nadal bêdziemy

Ju¿ wszystko wiadomo w Radzie Powiatu
Radni Powiatu spotkali siê na
sesji 16 grudnia i podzielili funkcje w radzie, wybrali zarz¹d oraz
ustalili wysokoœæ pensji staroœcie.
Radni ustalili, ¿e miesiêczne
wynagrodzenie starosty Miros³awa
Majki bêdzie wynosiæ 11.800 z³
brutto. Jego pensja sk³ada siê nastêpuj¹cych sk³adników: wynagrodzenie zasadnicze w wysokoœci 5.800
z³, dodatek funkcyjny w wysokoœci
1.800 z³, dodatek za wieloletni¹ pracê w wysokoœci 20% wynagrodzenia zasadniczego 1.160 z³ i dodatek
specjalny w kwocie wynosz¹cej:
3.040 z³.
Jak widaæ starosta na starcie w
now¹ kadencjê bêdzie zarabiaæ sporo, bo prawie maksimum stawki
ustalonej w ustawie o pracownikach
samorz¹dowych. A przecie¿ nie jest
to najbogatszy z powiatów w kraju.
Jak ustawowo kszta³tuj¹ siê pensje starostów w Polsce? Objaœnia to
uzasadnienie do uchwa³y, wiêc mo¿emy sobie porównaæ te sk³adniki.
Wynagrodzenie Starosty mo¿e

kszta³towaæ siê nastêpuj¹co:
- wynagrodzenie zasadnicze od
4.200 z³ do 5.900 z³ (starosta Majka
– 5.800)
- dodatek funkcyjny do kwoty
1.900 z³ (starosta Majka – 1.800)
- dodatek specjalny przys³uguje
w kwocie od 20 do 40% kwoty stanowi¹cej sumê wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego;
starosta dosta³ 40%.
- dodatek za wieloletni¹ pracê –
w wysokoœci 20% wynagrodzenia
zasadniczego.
Zgodnie z art. 37 ust. 3 ustawy o
pracownikach samorz¹dowych wynagrodzenie starosty nie mo¿e przekroczyæ w okresie miesi¹ca siedmiokrotnoœci kwoty bazowej okreœlonej w ustawie bud¿etowej dla
osób zajmuj¹cych kierownicze stanowiska pañstwowe na podstawie
przepisów ustawy z dnia 23 grudnia
1999 r. o kszta³towaniu wynagrodzeñ w pañstwowej sferze bud¿etowej oraz zmianie niektórych ustaw.
Kwota bazowa wynosi 1.766,46 z³,
zatem maksymalne wynagrodzenie

starosty nie mo¿e przekroczyæ
12.365,22 z³.
Zarz¹d wybrany
Na tej sesji radni powo³ali na
wicestarostê Romana Kozubka, a na
cz³onków Zarz¹du Powiatu Miros³awa Kêpkê, Ryszarda Miedzika i
Ryszarda Rozwadowskiego.
Prezydium Rady
Po wczeœniejszym wyborze Danuty Malitowskiej na przewodnicz¹c¹ rady, radni wybrali wiceprzewodnicz¹cych. Te funkcje bêd¹ pe³niæ Helena K³usewicz i Antoni Wilniewicz.
Helena Lech za Barbarê Nowak
W zwi¹zku z wyborem na burmistrza Po³czyna, Barbara Nowak, która równie¿ uzyska³a mandat radnego
Rady Powiatu, zrzek³a siê go i rada
stwierdzi³a jego wygaœniêcie. Na jej
miejsce wejdzie kandydat z KWW
Powiat Œwidwiñski Razem, który
uzyska³ w kolejnoœci najwiêksz¹
liczbê g³osów. T¹ osob¹ jest Helena
Lech (lat 50) z miejscowoœci Milice,
która uzyska³a 138 g³osów.
(r)

proponowaæ realne i uczciwe mo¿liwoœci zysku. Obce nam s¹ pokusy
banków, dla których klient jest statystycznym numerkiem, a nie równorzêdnym partnerem biznesowym.
Nasi klienci o tym wiedz¹ i dlatego
nadal mog¹ spaæ spokojnie. Ich pieni¹dze s¹ u nas zawsze bezpieczne.
- Czy chcia³by pan jeszcze coœ
dodaæ?
- W zwi¹zku z mijaj¹cym starym
rokiem i nadchodz¹cym nowym, w
imieniu Zarz¹du i swoim chcia³bym
¿yczyæ Redakcji i czytelnikom Wieœci œwidwiñskich szampañskiej zabawy sylwestrowej i wszelkiej pomyœlnoœci w nowym 2011 roku.
- Dziêkujê bardzo.
Rozmawia³ KAR
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Po³czyn zastawi³
udzia³y w MPGO
Radni z Po³czyna-Zdroju zdecydowali, ¿e
porêcz¹ zabezpieczenie kredytu zaci¹gniêtego przez Miêdzygminne Przedsiêbiorstwo
Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym
udzia³ami Gminy w tej spó³ce w formie
zastawu rejestrowego.
Radni podjêli tak¹ uchwa³ê na
sesji w dniu 22 grudniu 2010 r.
Wyrazili zgodê na zaci¹gniêcie
przez burmistrz Po³czyna zobowi¹zania w postaci ustanowienia zastawu rejestrowego na 281 udzia³ach
Gminy Po³czyn-Zdrój w kapitale
zak³adowym spó³ki Miêdzygminne
Przedsiêbiorstwo Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym. Zabezpieczeniem bêd¹ wszystkie
udzia³y, jakie Gmina posiada w tej
spó³ce.

Celem ustanowienia zastawu jest
zabezpieczenie terminowej sp?aty
kredytu udzielonego sp??ce Mi?dzygminne Przedsi?biorstwo Gospodarki
Odpadami w Wardyniu G?rnym, w
kwocie 430.000 z?, jako dofinansowanie projektu pn. „Usprawnienie systemu gospodarki odpadami poprzez zakup sprz?tu specjalistycznego dla
Mi?dzygminnego Przedsi?biorstwa
Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.•h
Koszty ustanowienia zastawu poniesie
spó³ka MPGO.
(r)
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Radni ustalili pensjê
burmistrz Po³czyna
Po zaprzysiê¿eniu Barbary
Nowak na burmistrza Po³czynaZdroju, radni na nastêpnym posiedzeniu musieli ustaliæ jej wynagrodzenie miesiêczne. Zdecydowali, ¿e na pocz¹tku kadencji bêdzie zarabiaæ tyle, ile mia³a na
koñcu minionej kadencji.
Otrzyma³a wynagrodzenie zasadnicze w wysokoœci 5.500 z³,

plus dodatek funkcyjny w kwocie
2.100 z³ i 35 procent dodatku specjalnego w kwocie 2.660 z³, co daje
w sumie 10.260 z³. Do tego dojdzie
20 procent pensji zasadniczej dodatku za wys³ugê lat, czyli 1.100 z³,
wiêc w sumie burmistrz Nowak
zarobi 11.360 z³. Przys³uguj¹ jej
równie¿ nagrody roczne, tzw. trzynastki, czyli dodatkowa trzynasta
pensja na koniec roku.
(r)

Radni
Mieszkañcy
w Zwi¹zku Miast wyznaczaj¹
i Gmin Dorzecza
w³adzom
Parsêty
Rada Miejska w Po³czynieZdroju delegowa³a swoich przedstawicieli do reprezentowania Gminy w posiedzeniach Zgromadzenia
Zwi¹zku Miast i Gmin Dorzecza
Parsêty. Delegatami zostali radni:
Zofia Wysoczañska, Edmund Gradzik i Mariusz Rutkowski.
(r)

zadania

(PO£CZYN-ZDRÓJ) Ju¿
na drugiej sesji nowej rady
miejskiej jej przewodnicz¹cy
Franciszek Pilip poinformowa³ o pismach, jakie wp³ynê³y
do Rady Miejskiej.
Mieszkañcy Przyrowa z³o¿yli
wniosek o za³o¿enie oœwietlenia
od ulicy M³yñskiej do Przyrowa, a
mieszkañcy ul. Granicznej i 15
Grudnia w swoim piœmie zawarli
a¿ 10 postulatów do zrealizowania
przez urz¹d miejski; chc¹ m.in.
po³o¿enia chodnika, zasypania
wyrwy, wyciêcia topoli i oczyszczania chodników w okresie zimowym.
(r)
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Œlubowali
¿o³nierze NSR

Druga ju¿ w tym roku przysiêga ¿o³nierzy s³u¿by przygotowawczej do Narodowych Si³ Rezerwy, w zwi¹zku z bardzo silnym
oblodzeniem mia³a miejsce w sali
tradycji Bazy - 23 grudnia 2010 r.
Na uroczystoœci oprócz zaproszonych goœci by³y obecne równie¿
rodziny i znajomi ¿o³nierzy sk³adaj¹cych przysiêgê.
Meldunek Dowódcy Bazy p³k.
Starzyñskiemu z³o¿y³ szef sztabu
pp³k Goleniowski. Po powitaniu
zaproszonych goœci przez dowódcê
nast¹pi³ kulminacyjny moment uroczystoœci. 17 ¿o³nierzy powtórzy³o
s³owa Roty przysiêgi wojskowej, a
do z³o¿enia przysiêgi na sztandar
wyst¹pili:
- szer. elew Dawid B³aszczyk
- szer. elew Mateusz Kierzek
- szer. elew Sebastian KuŸma
- szer. elew Grzegorz Zielnica
Ksi¹dz kapelan mjr Andrzej
Miga³a pob³ogos³awi³ ¿o³nierzy
NSR oraz wszystkich zgromadzonych.
Pan Ryszard Nowakowski w
imieniu wszystkich rodziców podziêkowa³ za opiekê nad synami teraz ju¿ ¿o³nierzami. Stwierdzi³, ¿e

z ³ezk¹ w oku przychodzi teraz patrzeæ na przeobra¿anie siê ich w
prawdziwych ¿o³nierzy. Wyrazi³
przekonanie, i¿ przys³u¿¹ siê oni
dobrze naszemu œrodowisku i wojsku, w razie stanu wy¿szej koniecznoœci.
W imieniu ¿o³nierzy sk³adaj¹cych przysiêgê g³os zabra³ szer.
elew Rados³aw Gi¿yñski, który podziêkowa³ dowództwu jednostki i
pododdzia³u za wk³ad i wysi³ek w³o¿ony w ich wyszkolenie. Zapewni³,
¿e dochowaj¹ wiernoœci OjczyŸnie i
sztandarowi wojskowemu.
Po wyjœciu ¿o³nierzy w celu
zdania broni, rodziny i zaproszeni
goœcie mieli mo¿liwoœæ obejrzenia wystawy fotograficznej i pokazu multimedialnego z æwiczeñ i
szkolenia ¿o³nierzy NSR. Szczególnie podoba³y siê zdjêcia z æwiczeñ zimowych. Dla rodzin i zaproszonych goœci jednostka ufundowa³a ¿o³niersk¹ grochówkê,
która smakowa³a wyœmienicie
przy dŸwiêkach skocznych melodii wojskowych. Za bardzo dobre
wyniki w szkoleniu wszyscy ¿o³nierze sk³adaj¹cy przysiêgê wyjechali wraz z rodzinami do domów
na œwiêta.
(o)
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Aktywna integracja – projekt systemowy
MGOPS w Po³czynie-Zdroju

Dobieg³ ju¿ koñca kolejny projekt systemowy realizowany w Miejsko-Gminnym Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w Po³czynie-Zdroju pod
has³em „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji wœród mieszkañców gminy Po³czyn-Zdrój”.
By³ to ju¿ trzeci taki projekt oœrodka wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapita³
Ludzki.
Na wzór roku ubieg³ego poza g³ównymi uczestnikami
projektu, których 21 wy³oniono w trakcie rekrutacji, z proponowanych
zajêæ korzystali równie¿ cz³onkowie ich rodzin, w szczególnoœci dzieci (65).
Celem „warsztatów psychologiczno-terapeutyczno-aktywizujacych” by³o przeciwdzia³anie wykluczeniu spo³ecznemu, na które w
najwiêkszym stopniu nara¿eni s¹ korzystaj¹cy ze œwiadczeñ oœrodka
pomocy spo³ecznej. W tym kierunku zmierza³y równie¿ dzia³ania
maj¹ce wyposa¿yæ uczestników projektu w nowe umiejêtnoœci zawodowe, poprawiaj¹ce ich konkurencyjnoœæ na rynku pracy.
Wachlarz proponowanych form aktywizacji by³ wyj¹tkowo szeroki, obejmowa³ m.in. zrealizowane wiosn¹ tego roku zajêcia z psychologiem, pedagogiem, animatorem spo³ecznym, terapeut¹, lekarzem
pediatr¹ i radc¹ prawnym w wymiarze od kilku do kilkudziesiêciu godzin.
Jednak dzia³ania aktywizuj¹ce stanowi³y nie tylko spotkania indywidualne czy grupowe w specjalnie do tego celu zaadoptowanych pomieszczeniach MGOPS, ale równie¿ wspólna rekreacja, w ramach
której zorganizowano wyjazd rodziców z dzieæmi na p³ywalniê w
Œwidwinie.
Jeszcze w trakcie wakacji uczestnicy projektu mieli mo¿liwoœæ
spotkania z doradc¹ zawodowym oraz psychologiem, by móc poznaæ
swoje mocne i s³abe strony na rynku pracy oraz w pe³ni œwiadomie
wybraæ jeden z czterech oferowanych kursów zawodowych – „Pracownik gastronomiczny z obs³ug¹ kasy fiskalnej”, „Opiekun do osób starszych i niepe³nosprawnych”, „Nowoczesny handlowiec z obs³ug¹ kasy
fiskalnej” i „Operator-koparko-³adowarki”.
Miesi¹cem szczególnie wytê¿onej pracy dla osób zaanga¿owanych
w projekt by³ wrzesieñ, podczas którego po przeprowadzeniu profilaktycznych badañ lekarskich zrealizowano program wspomnianych
szkoleñ w kierunkach zgodnych z predyspozycjami i zainteresowaniami beneficjentów, a równoczeœnie prowadzono skierowane do dzieci
zajêcia z pedagogiem i animatorem spo³ecznym, trwaj¹ce a¿ do pocz¹tku grudnia.
Tegoroczny projekt zakoñczono 17 grudnia uroczystym rozdaniem
dyplomów jego uczestnikom, jednak podobne dzia³ania kontynuowane bêd¹ w latach kolejnych.
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Radni w komisjach
W radach ju¿ pouk³adane.
Radnym pozosta³o odsadziæ komisje, w których chc¹ pracowaæ.
Komisje tematyczne zajmuj¹ siê
szczegó³owo okreœlonymi tematami, ale te¿ radni rozpatruj¹ w nich
wszystkie projekty uchwa³, jakie
póŸniej trafiaj¹ na sesjê.
Na sesji w dniu 13 grudnia 2010
roku radni w Po³czynie ustalili sk³ady tych komisji. Tutaj dodatkowo
istnieje Komisja Uzdrowiskowa, ze
wzglêdu na znajduj¹ce siê tu uzdrowisko.
W Komisji Uzdrowiskowej
bêd¹ pracowaæ: Robert Doœpia³ –
przewodnicz¹cy oraz Wojciech Halec i Zofia Wysoczañska.
Komisja Rewizyjna: Janusz
Podpora – przewodnicz¹cy oraz
Jaros³aw Król. Zbigniew Nowakowski, Stanis³aw Tokarski i Anna
Zieliñska.
Komisja Bud¿etowa: Mariusz
Rutkowski – przewodnicz¹cy oraz
Anna Zieliñska, Krystyna Nowakowska, Robert Doœpia³, Robert
Halec, Edmund Gradzik, Wojciech
Halec i Janusz Podpora.
Zmieni³a siê nazwa Komisji
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Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury. Na wniosek radnego Marka Modzelewskiego nosi ona teraz
nazwê Komisja Komunalna i Rozwoju Gospodarczego. W jej sk³ad
wchodz¹: Zbigniew Nowakowski –
przewodnicz¹cy oraz Zofia Wysoczañska, Robert Halec, Robert Doœpia³ i Antoni Banaszewski.
Komisja Wiejska i Ochrony Œrodowiska: Jaros³aw Król – przewodnicz¹cy oraz Stanis³aw Tokarski,
Antoni Banaszewski, Edmund Gradzik, Mariusz Rutkowski, Zofia
Wysoczañska i Zbigniew Nowakowski.
Komisja Kultury i Sportu: Wojciech Halec – przewodnicz¹cy, Antoni Banaszewski i Janusz Podpora.
Komisja Zdrowia i Pomocy Spo³ecznej: Krystyna Nowakowska –
przewodnicz¹ca oraz Marek Modzelewski, Anna Zieliñska, Mariusz
Rutkowski, Zofia Wysoczañska i
Jaros³aw Król.
Komisja Oœwiaty i Bezpieczeñstwa: Marek Modzelewski – przewodnicz¹cy oraz Stanis³aw Tokarski, Anna Zieliñska, Edmund Gradzik i Franciszek Pilip.
(r)

VII Posiedzenie Rady LGD
- „Powiatu Œwidwiñskiego”
W dniu 21 grudnia 2010 zakoñczy³ siê nabór sk³adania wniosków
o przyznanie pomocy w ramach dzia³ania „Wdra¿anie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadaj¹ warunkom przyznania
pomocy w ramach dzia³añ „Ró¿nicowanie w kierunku dzia³alnoœci
nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw”.
W dniu 5.01.2011 r. o godz. 9:00 w siedzibie LGD przy ul. Ko³obrzeskiej 43 w Œwidwinie odbêdzie siê VII Posiedzenie Rady - organu
decyzyjnego Lokalnej Grupy Dzia³ania - „Powiatu Œwidwiñskiego” w
sprawie dokonania oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach
ww. dzia³añ.
Rada LGD dokona oceny pod wzglêdem zgodnoœci z Lokaln¹ Strategi¹ Rozwoju oraz z lokalnymi kryteriami.
Limit dostêpnych œrodków na „Ró¿nicowanie w kierunku dzia³alnoœci nierolniczej” wynosi³ 174 179,25 z³, a na „Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiêbiorstw” 220 805,58 z³. Do LGD wp³ynê³o ³¹cznie 2
wnioski o przyznanie pomocy na ³¹czn¹ kwotê 167 250,00 z³.
Zgodnie z harmonogramem kolejny nabór zostanie og³oszony na
prze³omie marzec/ kwiecieñ 2011 i bêdzie to „Odnowa i rozwój wsi”
oraz „Ma³e projekty”, a w III kwartale zostanie ponownie og³oszony
nabór na „Ró¿nicowanie w kierunku dzia³alnoœci nierolniczej” oraz
„Tworzenie i rozwój przedsiêbiorstw”.
Wszystkie dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w Biurze Lokalnej Grupy Dzia³ania - „Powiatu Œwidwiñskiego” i na stronie www.lgdswidwin.org.pl .
Kierownik Biura Agnieszka Brodowska

Sesja Rady Miasta Œwidwin

Bud¿et na 2011, nowe ceny
wody i œmieci, wynagrodzenie burmistrza
Sesja Rady Miasta Œwidwin
odbêdzie siê 28 grudnia 2010 roku
o godzinie 11.00 w sali nr 55 Urzêdu Miasta.
Podjêcie uchwa³:
• uchwa³a Nr III/8/10 w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej Miasta Œwidwin na lata
2011-2018
• uchwa³a Nr III/9/10 w sprawie
uchwalenia bud¿etu Miasta Œwidwin na 2011 rok
• uchwa³a Nr III/10/10 w sprawie wynagrodzenia burmistrza
• uchwa³a Nr III/11/10 w sprawie
ustalenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego
odprowadzenia œcieków
• uchwa³a Nr III/12/10 w sprawie ustalenia wysokoœci stawek dodatków oraz szczegó³owych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i za godziny doraŸnych zastêpstw oraz nagród i innych œwiadczeñ wynikaj¹cych ze
stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i przedszkolach prowadzonych przez miasto
• uchwa³a Nr III/13/10 w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdzia³ania Narkomanii w Mieœcie Œwidwin
na 2011 rok
• uchwa³a Nr III/14/10 w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdzia³ania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie w Mieœcie Œwidwin na lata
2011-2015

• uchwa³a Nr III/15/10 w sprawie trybu i sposobu powo³ywania i
odwo³ywania cz³onków Zespo³u Interdyscyplinarnego oraz szczegó³owych warunków jego funkcjonowania
• uchwa³a Nr III/16/10 w sprawie zmian bud¿etu miasta na 2010
rok
• uchwa³a Nr III/17/10 w sprawie przeznaczenia do dzier¿awy
dzia³ki gruntu w Œwidwinie przy
ulicy £¹kowej w trybie bezprzetargowym
• uchwa³a Nr III/18/10 w sprawie przeznaczenia do dzier¿awy
dzia³ki gruntu w Œwidwinie przy
ulicy Gdañskiej w trybie bezprzetargowym
• uchwa³a Nr III/19/10 zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia
górnych stawek op³at ponoszonych
przez w³aœcicieli nieruchomoœci w
zakresie odbierania odpadów komunalnych lub w zakresie opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych i
transportu nieczystoœci ciek³ych
• uchwa³a Nr III/20/10 w sprawie zaci¹gniêcia d³ugoterminowego kredytu.

Zaproszenie
Towarzystwo Kresowe, Wileñskie i Lwowskie oraz Œwidwiñski
Oœrodek Kultury w Œwidwinie zapraszaj¹ na uroczysty wieczór kolêd
i pastora³ek, który odbêdzie siê w
Sali Rycerskiej Zamku w dniu
4.01.2011 r. (wtorek) o godz. 17.30.
Prezes Anna Teresiñska

Na tablicach og³oszeñ Starostwa Powiatowego w Œwidwinie
oraz urzêdu miasta Œwidwina, a tak¿e na stronie internetowej
www.bip.powiatswidwinski.pl zosta³ opublikowany wykaz
nieruchomoœci stanowi¹cych w³asnoœæ Powiatu
Œwidwiñskiego przeznaczonych do oddania w najem,
u¿yczenie. Lokale u¿ytkowe znajduj¹ siê w budynku
przy ul. Drawskiej 38 w Œwidwinie.
Starosta Powiatu Œwidwiñskiego informuje,
¿e na tablicach og³oszeñ Starostwa Powiatowego w Œwidwinie
oraz urzêdów poszczególnych miast i gmin powiatu
œwidwiñskiego a tak¿e na stronie internetowej
www.bip.powiatswidwinski.pl zosta³ opublikowany wykaz
nieruchomoœci stanowi¹cych w³asnoœæ Skarbu Pañstwa,
przeznaczonych do zbycia, obejmuj¹cy dzia³kê nr 104
po³o¿on¹ w obrêbie Niemierzyno, gmina Œwidwin,
zabudowan¹ budynkiem mieszkalnym i dwoma
budynkami gospodarczymi.
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I Miêdzyszkolny Konkurs Kolêd i Pastora³ek
w Jêzyku Angielskim
MroŸna zima nas zasta³a
i przywiod³a z sob¹ nastrój
œwi¹teczny. Bia³y puch
i kolorowe lampki sk³aniaj¹
nas do przerwania na
chwilê zakupów i
pos³uchania piêknych
melodii zwi¹zanych z tym
cudownym czasem œwiat
Bo¿ego Narodzenia.
Zewsz¹d s³ychaæ radosne
dŸwiêki dzwoneczków.
My równie¿ postanowiliœmy
pozwoliæ siê ponieœæ œwi¹tecznemu
nastrojowi i zorganizowaliœmy I
Miêdzyszkolny Konkurs Kolêd i
Pastora³ek w Jêzyku Angielskim.
Dziêki ¿yczliwoœci pracowników
Œwidwiñskiego Zamku mogliœmy
skorzystaæ z sali rycerskiej, w której
to panie anglistki (p. Edyta Uss, p.
Agnieszka Gut-Dawid, p.Barbara
Orliñska) przygotowa³y dekoracje i
przeprowadzi³y konkurs.
W Jury zasiadali: Barbara Radzikowska,Ma³gorzata Ciuæka,Robert Uss. Uczestnicy piêknie siê
zaprezentowali i jury mia³o trudno-

œci z podjêciem decyzji, ale po d³ugich naradach zdecydowano, ¿e:
I miejsce: Aleksandra Kondraczyk z piosenk¹ pt,,Sleigh ride”
II miejsce: Marta Lipkowicz z
piosenk¹,, While shepherds” i Adriana Kondracka ,,Do you hear what
I hear?”
oraz wyró¿ni³o: Marcelinê Kosiñsk¹ i Juliê Hryñczuk.
Publicznoœæ dopingowa³a œpiewaj¹cych i œwietnie siê bawi³a razem z nimi. Wszyscy uczestnicy
otrzymali nagrody od naszego sponsora wydawnictwa Oxford.
When it snows, ain’t it thrilling,
Though your nose gets a chilling
We’ll frolic and play, the Eskimo
way,
Walking in a winter wonderland.
Ten fragment zwyciêskiej piosenki œwietnie oddaje klimat ostatnich dni. Niestety nie koniecznie
sprzyjaj¹ca aura nie pozwoli³a dotrzeæ wszystkim chêtnym uczestnikom naszego konkursu, ale serdecznie im dziêkujemy i wierzymy ¿e s¹
doskonale przygotowani oraz liczymy na obecnoœæ w przysz³ym roku w
kolejnej edycji naszego konkursu.
Nauczycielki jêzyka
angielskiego.

Janek Piñczuk
- podwójny finalista
Uczeñ klasy VI a Szko³y Podstawowej nr 1 Œwidwinie Jan Piñczuk zosta³ finalist¹ dwóch konkursów przedmiotowych: jêzyka polskiego z elementami historii oraz
matematycznego z elementami
przyrody, organizowanych dla
uczniów szkó³ podstawowych

przez Zachodniopomorskie Kuratorium Oœwiaty w Szczecinie.
Przed Jankiem jeszcze zmagania fina³owe, które odbêd¹ siê 5 i
9 lutego 2011r. w Koszalinie.
Gratulujemy Jankowi i jego rodzicom oraz ¿yczymy powodzenia w finale.
(o)

Powiatowy Turniej Wiedzy o HIV/AIDS
W œrodê, 8 grudnia w auli Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych
im. W³. Broniewskiego w Œwidwinie odby³ siê Powiatowy Turniej
Wiedzy o HIV/AIDS, który zorganizowany zosta³ w zwi¹zku z
obchodami Œwiatowego Dnia
AIDS, jak równie¿ trwaj¹c¹ kampani¹ multimedialn¹ pod has³em
,,Wiedza ratuje ¿ycie’’. G³ównym
organizatorem imprezy by³ Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Œwidwinie.
Udzia³ w konkursie wziê³y trzyosobowe grupy uczniów reprezentuj¹ce szko³y ponadgimnazjalne z
terenu powiatu œwidwiñskiego.
Uczestnicy wykazali siê du¿¹
wiedz¹ na temat zaka¿eñ HIV i choroby jak¹ jest AIDS. Do ostatniej
chwili rywalizacja by³a bardzo zaciêta, po krótkiej dogrywce jednak
uda³o siê wy³oniæ miejsca na podium. Najwiêcej punktów zdobyli
uczniowie Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. W³. Broniewskiego w Œwidwinie, który reprezentowali Katarzyna Holender,
Kinga Brodziak i Cezary Misior.

Miejsce drugie wywalczyli uczniowie z Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Po³czynie Zdroju. Ze strat¹ jedynie 1 punktu na miejscu trzecim uplasowa³ siê
zespó³ z Zespo³u Szkó³ Rolniczych
im. S. ¯eromskiego w Œwidwinie.
Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Œwidwinie serdecznie dziêkuje wszystkim osobom,
które by³y zaanga¿owane w organizacjê tego przedsiêwziêcia.
Podczas imprezy m³odzie¿ z
ko³a teatralnego przy Zespole Szkó³
Ponadgimnazjalnych w Œwidwinie
zaprezentowa³a spektakl profilaktyczny przygotowany przez nauczyciela jêzyka polskiego pani¹ Monikê Fabianiak.
Uczestnicy spotkania mieli okazjê wys³uchaæ wyk³adu Pani mgr
Renaty Opieli - Kierownika Punktu
Konsultacyjno-Diagnostycznego
HIV w Szczecinie, dotycz¹cego
problemu HIV/AIDS w kontekœcie
ryzykownych zachowañ.
Uczestnicy konkursu oraz m³odzie¿ ze szkolnego ko³a teatralnego
otrzymali upominki, które dofinansowane zosta³y przez Starostwo

Spektakl: m³odzie¿ z ZSP w Œwidwinie

Powiatowe w Œwidwinie, Gminny
Zespó³ Pomocy Spo³ecznej w R¹binie oraz Pañstwow¹ Inspekcjê Sanitarn¹ w Œwidwinie.
Wiedza i umiejêtnoœci, jakie
zosta³y przekazane podczas Powiatowego Turnieju Wiedzy o HIV/

AIDS z pewnoœci¹ zmotywuje m³odzie¿ do brania odpowiedzialnoœci
za swoje zdrowie i wp³ynie na podejmowanie œwiadomych decyzji w
kontekœcie zminimalizowania czynników ryzyka.
Marcelina Rolik
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ŒWI¥TECZNA ATMOSFERA W „TRÓJCE”
Wielkimi krokami nadchodz¹
najpiêkniejsze œwiêta. Za oknami
wszystko wprowadza nas w bajkowy nastrój – œnieg, kolorowe
œwiate³ka, ozdoby choinkowe,
kolêdy. Czujemy siê wtedy bardzo rodzinnie.
Nasza szko³a to w³aœnie taka
trochê wiêksza rodzina, co szczególnie przed œwiêtami daje siê zauwa¿yæ. Nawet wywiadówka staje
siê pretekstem do spêdzenia mi³ych
chwil w gronie przyjació³. 14 grudnia rodzice, nauczyciele i uczniowie
spotkali siê nie tylko po to by rozmawiaæ o ocenach i sprawach bie¿¹cych, ale równie¿ po to by obejrzeæ
specjalny œwi¹teczny monta¿ s³owno – muzyczny, pieczo³owicie przygotowany przez uczniów klas 2-6
pod kierunkiem p. El¿biety Horak i
pod opiek¹ muzyczn¹ p. Roberta
Ussa. Zgromadzonych powita³a p.
dyrektor Izabella Starzyñska. Po-

p³ynê³y s³owa o rodzinie, bliskoœci,
tradycjach i dobroci, któr¹ nale¿y
okazywaæ nie tylko od œwiêta.
Przybyli na œwi¹teczn¹ wywiadówkê rodzice i dziadkowie
mogli równie¿ nabyæ kartki œwi¹teczne, stroiki, misternie wykonane
ozdoby (wszystko autorstwa dzieci
i grona pedagogicznego). ¯¹dni
wiedzy i prze¿yæ duchowej doroœli
i ich pociechy natury mogli nabyæ
tanie nowe ksi¹¿ki z dodatkow¹
porad¹ szkolnej bibliotekarki. Skoro by³o coœ dla oka i ducha, musia³o
byæ coœ równie¿ dla podniebienia.
Tym razem by³y to s³odkoœci wyrobu grona pedagogicznego. Mo¿na je
by³o nabyæ za symboliczn¹ z³otówkê. Kawa i herbata by³a za darmo.
Czas spotkania min¹³ szybko i naprawdê niezauwa¿enie, bo zabawa
by³a przednia, a takie spotkania
stan¹ siê prawdziw¹ tradycj¹.
K. Kupiec – bibliotekarka PSP nr 3

„GÓRA GROSZA”
W SP NR 3
Jak wiadomo dobro, które czynimy innym ludziom wraca do nas w
zwielokrotnionej postaci. Wiedz¹ o
tym uczniowie Publicznej Szko³y
Podstawowej nr 3 im. Lotników
Polskich licznie udzielaj¹cy siê w
ró¿nego rodzaju akcjach charytatywnych. W ubieg³ych latach nasze
dzieci da³y siê poznaæ jako œwiête
Miko³aje, osoby kwestuj¹ce na
rzecz szkolnego ko³a PCK, na rzecz
ofiar niespodziewanych kataklizmów, na rzecz W.O.Œ. P. itp.
Uczniowie naszej szko³y bior¹
równie¿ udzia³ w akcji „Góra Grosza”. Na temat tej aktywnoœci wiele
mog³aby powiedzieæ obecna pani
dyrektor – Izabella Starzyñska, od
lat pilotuj¹ca wspomnian¹ akcjê. I
tym razem nasza placówka nie da³a

o sobie zapomnieæ. W akcjê w³¹czy³y siê równie¿ dzieci z oddzia³u
przedszkolnego i szeœciolatki, które
wspólnie zgromadzi³y prawdziw¹
górê grosza – 104,58 z³. Prawdziwymi rekordzistami zosta³a jednak klasa 2, która jako jedna grupa dzieci
zebra³a ponad 109 z³. W sumie nasi
uczniowie zebrali 412,39 i po raz
kolejny potwierdzili, ¿e si³a nie le¿y
w iloœci - w tym przypadku chêtnych
do dzia³ania, ale w jakoœci – ich
chêciach. Chêci nie zabrak³o równie¿ licz¹cym te piêkne sumy paniom – wychowawczyni oddzia³u
zerowego – p. Dominice Kaszubie i
pracownikowi pomocniczemu – p.
Ma³gorzacie Stachera.
Za rok z pewnoœci¹ pobijemy
nasz chlubny rekord.
K. Kupiec – bibliotekarka PSP nr 3

CA£A POLSKA CZYTA
DZIECIOM I PASOWANIE NA
CZYTELNIKA W „TRÓJCE”

Œnie¿na – wyj¹tkowo obficie –
pogoda nie pokrzy¿owa³a nam planów. 16 grudnia akcja „Ca³a Polska
czyta dzieciom” odby³a siê. Goœciem specjalnym akcji ju¿ po raz
drugi by³a p. Maryla Badowska –
osoba udzielaj¹ca siê szczególnie
muzycznie, doskonale znana ca³e
osiedlowej spo³ecznoœci. Tym razem najm³odsi – piêcio i szeœciolatki i uczniowie klasy pierwszej mogli
us³yszeæ bajki czeskie i niecodzienne interpretacje znanych najm³odszym bajek – miêdzy innymi o Czerwonym Kapturku – w wersji biblioterapeutycznej.
Ponadto wszyscy uczniowie
wziêli udzia³ w konkursie znajomoœci bajek, a pierwszoklasiœci dodatkowo odpowiedzieæ mogli na podstawowe pytania dotycz¹ce posza-

nowania ksi¹¿ek i zasad obowi¹zuj¹cych w bibliotece. Znajomoœæ zasad by³a tak oczywista, ¿e nie pozosta³o nic innego, jak zaprzysi¹c
uczniów klasy pierwszej na prawowitych czytelników Publicznej
Szko³y Podstawowej nr 3. Uczniowie zostali pasowani na czytelnika
m¹dr¹ sow¹ – symbolem naszej
szko³y. Wrêczone zosta³y im równie¿ dyplomy z ciekawymi sentencjami o ksi¹¿ce, które oby zapad³y
im g³êboko w serce. Koniec spotkania nie móg³ siê obejœæ bez s³odkiego poczêstunku – cukierków pe³nych witamin. Zaproszony goœæ
obieca³ powróciæ przed feriami,
akcja czytania powróci ju¿ w styczniu.
K. Kupiec
– bibliotekarka PSP nr 3
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SYMBOL
Aleksander Œcios
Jeœli dostrzec, ¿e najbardziej
hañbi¹cym symbolem zniewolenia
PRL-u by³ wspó³udzia³ jego „elit” w
k³amstwie katyñskim, gdy w imiê
„przyjaŸni” ze Zwi¹zkiem Sowieckim wyparto siê prawdy o ludobójstwie dokonanym na polskich oficerach, nie sposób pomin¹æ milczeniem faktu, i¿ dzisiejsza III RP
zmierza w tym samym kierunku, a
wtórne k³amstwo katyñskie mo¿e
wkrótce staæ siê fundamentem nowego zniewolenia.
Jestem przekonany, ¿e zbli¿aj¹ca siê wizyta prezydenta Miedwiediewa zostanie wykorzystana przez
Rosjê i grupê rz¹dz¹c¹ Polsk¹ do
ostatecznego zamkniêcia kwestii
mordu katyñskiego i pogrzebania
prawdy na kolejne kilkadziesi¹t lat.
Od wielu miesiêcy jesteœmy œwiadkami fa³szowania prawdy o zbrodni
katyñskiej na niespotykan¹ wprost
skalê, ukrywania niewygodnych
faktów i karmienia Polaków k³amstwami o stosunku Rosjan do Katynia.
Polskie spo³eczeñstwo nie wie,
i¿ pañstwo rosyjskie nigdy nie uzna³o mordu na polskich obywatelach
za zbrodniê ludobójstwa, nie ujawni³o wszystkich okolicznoœci sprawy, nie otworzy³o archiwów, a w
oficjalnym stanowisku rz¹du rosyjskiego przekazanym do Trybuna³u
w Stasburgu stwierdzono, ¿e „ nie
ma dowodu na to, i¿ Polaków zamordowano”. Ten sam rz¹d W³adimira Putina w kwietniu 2010
roku odmówi³ jakiejkolwiek rehabilitacji ofiar, twierdz¹c, ¿e
„nie uda³o siê potwierdziæ okolicznoœci schwytania polskich oficerów, charakteru postawionych im
zarzutów i tego, czy je udowodniono”. W maju br. g³ówny prokurator wojskowy Federacji Rosyjskiej Siergiej Fridinski oznajmi³,
¿e „z powodu przedawnienia” nie
ma podstaw prawnych do wznowienia dochodzenia w sprawie
rozstrzelania polskich jeñców.
W rosyjskich szko³ach, w zakresie nauczania historii XX wieku
nadal obowi¹zuj¹ wytyczne z 2008
roku wydane przez Akademiê Podwy¿szania Kwalifikacji i Zawodowego Przekwalifikowania Pracowników Oœwiaty. M³odzie¿ rosyjsk¹
uczy siê, i¿ mord w Katyniu by³
sprawiedliw¹ zemst¹ za zag³adê
wielu tysiêcy Rosjan w polskiej niewoli po wojnie 1920 roku. Naucza
siê równie¿, ¿e tamt¹ wojnê wywo³a³a Polska, a nie Zwi¹zek Radziec-

ki oraz przekonuje, ¿e ludobójstwa
Józefa Stalina, to nic innego jak
„m¹dre dzia³ania przywódcy szykuj¹cego kraj do wojny”. W tym samym duchu now¹ wersjê k³amstwa
katyñskiego powiela p³k. Putin, g³osz¹c, ¿e zbrodnia „ by³a osobist¹
zemst¹ Józefa Stalina za pora¿kê w
wojnie polsko-bolszewickiej roku
1920”.
Polskie spo³eczeñstwo ma nie
wiedzieæ, ¿e wspó³czesna Rosja
uwa¿a siê za spadkobiercê katyñskiego k³amstwa, a podtrzymywanie go uwa¿a za swoj¹ racjê stanu.
Dowodem jest treœæ odpowiedzi
w³adz rosyjskich ws. skargi katyñskiej z³o¿onej w marcu br. w Europejskim Trybunale Praw Cz³owieka, w którym Rosja negatywnie odpowiedzia³a na ¿¹danie Trybuna³u
dotycz¹ce m.in. ujawnienia akt,
umorzonego w 2004 r., œledztwa
rosyjskiej prokuratury. W 17-stronicowym piœmie strony rosyjskiej ani
razu nie u¿yto s³owa zbrodnia, czy
mord, napisano jedynie o sprawie
lub zdarzeniu katyñskim. Uzasadniaj¹c odmowê ujawnienia dokumentów rosyjskiego œledztwa, w³adze Federacji powo³uj¹ siê „na
ochronê interesów wspó³czesnej
Rosji”. Zdaniem Moskwy postanowienie o umorzeniu œledztwa katyñskiego z 2004 roku musi pozostaæ
tajne, gdy¿ „zawiera tajemnice, których ujawnienie mog³oby przynieœæ
uszczerbek bezpieczeñstwu kraju”.
To twierdzenie wskazuje
wprost, ¿e istnieje historyczna i
prawna ci¹g³oœæ pomiêdzy Zwi¹zkiem Sowieckim, a obecn¹, rzekomo demokratyczn¹ Rosj¹, zaœ ukrywanie prawdy o zbrodni ludobójstwa jest dla w³adz Federacji Rosyjskiej kwesti¹ dotycz¹c¹ bezpieczeñstwa pañstwa.
Polacy nie wiedz¹, i¿ przekazane Bronis³awowi Komorowskiemu
z propagandow¹ opraw¹ akta 67
tomów akt œledztwa katyñskiego to
rzeczy doskonale znane polskim
prokuratorom i historykom, którzy
widzieli je ju¿ przed kilkoma laty.
Tyle, ¿e wówczas Rosjanie nie pozwolili wywieŸæ ich do Polski. Ca³oœæ akt rosyjskiego œledztwa liczy
183 tomy, to zatem co „ujawniono”
stanowi zaledwie trzeci¹ czêœæ sowieckich tajemnic.
Przed polskim spo³eczeñstwem
ukrywa siê stanowisko rosyjskiego
Stowarzyszenia Memoria³, które
przed kilkoma dniami stwierdzi³o,
¿e od czasu uroczystoœci ¿a³obnych
w Katyniu, poœwiêconych 70. rocznicy zamordowania polskich ofice-

rów, w³adze Rosji nie uczyni³y nic,
aby zamkn¹æ sprawê zbrodni.
„W ci¹gu ostatnich szeœciu miesiêcy struktury pañstwowe nie zrobi³y kompletnie niczego, a wysi³ki
spo³eczeñstwa napotyka³y demonstracyjne, nawet bezczelne przeciwdzia³anie ze strony tych struktur” –
oceni³ wiceprezes Memoria³u Jan
Raczyñski w artykule, opublikowanym w „Prawdzie Gu³agu”, dodatku
do opozycyjnej „Nowej Gaziety”.
Polacy maj¹ nie wiedzieæ, i¿
oœwiadczenie Memoria³u wydano
po tym, jak 2 listopada br. moskiewski s¹d prowadz¹cy postêpowanie z
pozwu tej organizacji podj¹³ ostateczn¹ decyzjê o utajnieniu postanowienia o umorzeniu œledztwa w
sprawie mordu katyñskiego. W toku
postêpowania s¹dowego ujawniono, ¿e klauzulê tajnoœci na materia³y
œledztwa na³o¿y³a Federalna S³u¿ba
Bezpieczeñstwa (FSB) uznaj¹c, ¿e
niektóre dokumenty zawieraj¹ „tajemnice pañstwowe”. Rosyjska
prokuratura od lat odmawia³a Memoria³owi i rodzinom ofiar zbrodni
katyñskiej dostêpu do akt œledztwa,
twierdz¹c, ¿e zosta³y utajnione
przez komisjê miêdzyresortow¹. W
czerwcu br. komisja przes³a³a do
s¹du pismo, w którym zaprzeczy³a
jakoby utajnia³a materia³y. Zdaniem
Memoria³u na jaw wysz³y wówczas
nieprawdziwe argumenty rosyjskiej
prokuratury, które powtarzano od
lat. – „Teraz wiemy, ¿e to FSB podjê³a decyzjê o utajnieniu. A to oznacza, ¿e oszukane zosta³y polskie
w³adze, a tak¿e Europejski Trybuna³
Praw Cz³owieka w Strasburgu, do
którego z³o¿yliœmy skargê przeciwko Federacji Rosyjskiej w imieniu
rodzin katyñskich” – stwierdzi³ Ireneusz Kamiñski, adwokat rodzin
katyñskich. Memoria³ chcia³, aby
FSB zosta³a uznana za stronê w
postêpowaniu. S¹d odrzuci³ równie¿ ten wniosek, nie uzasadniaj¹c
swojej decyzji.
Polskie spo³eczeñstwo nic nie
wie o tocz¹cym siê przed Trybuna³em w Strasburgu procesie, w którym 13 rodzin katyñskich domaga
siê od Rosji ujawnienia materia³ów
zamykaj¹cych rosyjskie œledztwo
katyñskie z wrzeœnia 2004 r. W lipcu
br. rodziny katyñskie zaproponowa³y stronie rosyjskiej, ¿e w zamian za
odtajnienie ca³ego œledztwa w sprawie zbrodni oraz pe³n¹ prawn¹ rehabilitacjê ofiar, wycofaj¹ sprawê z
Trybuna³u w Strasburgu.
„Propozycja ugody by³a wyci¹gniêciem rêki do Rosjan, którzy j¹
odrzucili” – stwierdzi³a wczoraj
Witomi³a Wo³k-Jezierska – córka

jednego z oficerów zamordowanych przez NKWD.
„To, co ostatnio w³adze Rosji
przes³a³y strasburskim sêdziom,
jest policzkiem wymierzonym nie
tylko nam, ale wszystkim tym, którym zale¿y na pe³nym wyjaœnieniu
zbrodni katyñskiej– powiedzia³a.
W przes³anym obecnie do Strasburga piœmie Rosjanie stwierdzili,
¿e nie maj¹ obowi¹zku wyjaœniaæ
losu zamordowanych polskich oficerów, zaginionych - jak to okreœlili
- w wyniku „wydarzeñ katyñskich”.
Pod pismem podpisa³ siê wiceminister sprawiedliwoœci FR Georgij
Matiuszkin.
„To jest wypieranie siê zbrodni
katyñskiej. To ubli¿a nam - rodzinom ofiar zbrodni - i pamiêci zamordowanych Polaków” - podkreœli³a
Wo³k-Jezierska.
Wed³ug politologa i sowietologa
prof. W³odzimierza Marciniaka, w
ocenie dzia³añ w³adz Rosji w sprawie zbrodni katyñskiej nale¿y odró¿niaæ deklaracje polityczne od
dzia³añ o charakterze prawnym. –
„To istotna ró¿nica. Czym innym s¹
gesty i pojednawcze s³owa rosyjskich polityków, którzy deklaruj¹, ¿e
coœ w tej sprawie bêd¹ robiæ, a czym
innym by³yby konkretne dzia³ania,
zmierzaj¹ce do pe³nego wyjaœnienia tej zbrodni. Rozdzielenie tych
dwóch wymiarów jest bardzo wa¿ne. Tymczasem problem w ogóle nie
zosta³ rozwi¹zany, poniewa¿ do tej
pory nie ma ¿adnych konkretów formalno-prawnych - stwierdzi³ Marciniak, przypominaj¹c, ¿e w dotychczasowym orzecznictwie Rosji
zbrodnia katyñska nadal jest przestêpstwem pospolitym, które uleg³o
przedawnieniu.
W œwietle informacji dotycz¹cych stanowiska Rosji w Strasburgu
i utajnienia akt œledztwa katyñskiego za ponur¹ drwinê nale¿y uznaæ
s³owa Michai³a Fiedotowa szefa
rady przy urzêdzie prezydenta
Dumy Pañstwowej Rosji do spraw
sprzyjania rozwojowi instytucji
spo³eczeñstwa obywatelskiego i
praw cz³owieka. Cz³owiek ten w
dzisiejszym wywiadzie dla agencji
„Interfaks” stwierdzi³: „Rosja powinna udostêpniæ jak najwiêcej
dokumentów w tak zwanej „sprawie
katyñskiej. Odnoœnie tragedii katyñskiej powinniœmy uczyniæ
wszystko, aby nie by³o ¿adnych podejrzeñ, nawet najmniejszych, co do
tego, ¿e usi³ujemy rzekomo coœ
ukrywaæ”.
Wskazane powy¿ej fakty nie s¹
nag³aœniane przez polskojêzyczne
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media i nie doczeka³y siê komentarzy czo³owych polityków grupy rz¹dz¹cej. Nietrudno dostrzec, ¿e istnieje ogromny, ra¿¹cy fa³szem dysonans: miêdzy wspólnymi, oficjalnymi gestami i deklaracjami w³adz
pañstwowych, a rzeczywistym zachowaniem Rosji wobec sprawy
Katynia. Polskie spo³eczeñstwo jest
utrzymywane w przeœwiadczeniu,
jakoby Rosjanie d¹¿yli do wyjaœnienia mordu katyñskiego i wykazywali w tej sprawie dobr¹ wolê. Ukrywa
siê lub marginalizuje fakty nieprzystaj¹ce do propagandowej wizji
„pojednania” oraz dezinformuje
Polaków przy pomocy pustych gestów i frazesów.
Nie ma najmniejszych w¹tpliwoœci, jaki cel stawia sobie dzisiejsza Rosja. Przed kilkunastoma dniami wyraŸnie zakomunikowa³ to
rzecznik MSZ Federacji Rosyjskiej
Andrieja Niestierienko: „Rosja liczy
na ostateczne rozstrzygniêcie kwestii
katyñskiej z Polsk¹. Jesteœmy szczerze zainteresowani w skreœleniu tej
sprawy z porz¹dku dziennego oraz w
rezygnacji z jej politykowania” oœwiadczy³ Niestierienko podczas
brifingu w Moskwie.
„Rosyjsko-polskim aktem pojednania” nazywa polskojêzyczna
propaganda zapowiadan¹ przed wi-

FELIETON NA ZAPROSZENIE

zyt¹ rosyjskiego prezydenta w Warszawie rezolucjê Dumy Pañstwowej
Rosji „W sprawie tragedii katyñskiej i jej ofiar”. Znajdziemy w niej
m.in. nastêpuj¹ce stwierdzenia:
„Duma Pañstwowa Rosji wyra¿a
g³êbokie wspó³czucie wobec
wszystkim ofiarom nie uzasadnionych represji, ich rodzinom i krewnym”, „potêpiaj¹c terror i masowe
przeœladowania obywateli swego
kraju oraz obywateli pañstw obcych,
jako koliduj¹ce z ide¹ nadrzêdnoœci
prawa i sprawiedliwoœci” oraz
k³amliwe tezy uw³aczaj¹ce pamiêci
pomordowanych, w których zrównuje siê ofiary z katami: „Narody rosyjski i polski zap³aci³y olbrzymi¹ cenê
za zbrodnie totalitaryzmu”.
Istot¹ tej rosyjskiej farsy ze
zbrodni katyñskiej jest twierdzenie
koñcz¹ce ow¹ rezolucjê:
„Potêpiaj¹c zdecydowanie re¿im, który gardzi³ prawami i ¿yciem
ludzi, deputowani Dumy Pañstwowej Rosji w imieniu narodu rosyjskiego wyci¹gaj¹ rêkê przyjaŸni do
narodu polskiego i wyra¿aj¹ nadziejê na pocz¹tek nowego etapu w
stosunkach miêdzy naszymi krajami, które rozwijaæ siê bêd¹ na gruncie wartoœci demokratycznych,”
Entuzjastyczna reakcja Tomasza Na³êcza, doradcy Bronis³awa

Komorowskiego nie pozostawia
w¹tpliwoœci, ¿e to pustos³owie ma
byæ uznane za „znacz¹cy krok” w
sprawie zbrodni katyñskiej. Na³êcz
uzna³ dokument za „daleko id¹cy”,
„pozytywny sygna³ i zwyciêstwo
zdrowego rozs¹dku” oraz podkreœli³,
¿e „do zwrotu w stosunkach polskorosyjskich przyczyni³a siê dzia³alnoœæ rz¹du Donalda Tuska, który
zabiega³ o zmianê jêzyka, jakim Rosja mówi o sprawie Katynia”.
Poniewa¿ dla Rosjan sprawa
mordu katyñskiego nadal stanowi
przedmiot cynicznych gier, mo¿na
spodziewaæ siê spektakularnych
gestów w czasie wizyty Miedwiediewa, a nawet przekazania Polsce
kolejnych, znanych ju¿ dokumentów. W najbli¿szych dniach nale¿y
te¿ oczekiwaæ ofensywy propagandowej, maj¹cej przekonaæ Polaków
o dobrej woli w³adz rosyjskich oraz
wspólnych – putinowsko-tuskowych zapewnieñ o zakoñczeniu
„kwestii katyñskiej”.
Kart¹ katyñskiego ludobójstwa
Rosjanie zaczêli graæ niemal natychmiast po tragedii smoleñskiej.
To na pocz¹tku maja br. przewodnicz¹cy wy¿szej izby rosyjskiego parlamentu, Siergiej Mironow oœwiadczy³, ¿e „Katyñ mo¿e i powinien staæ
siê symbolem rosyjsko-polskiego
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pojednania historycznego. Katyñ to nasz wspólny ból i nasza wspólna
tragedia” - podkreœli³.
Na przyk³adzie realnych zachowañ w³adz Rosji nie mo¿na mieæ
w¹tpliwoœci, jak bêdzie wygl¹da³o
owo „historyczne pojednanie”,
wsparte na cynicznym k³amstwie,
arogancji i odrzuceniu odpowiedzialnoœci za zbrodnie.
Choæ w III RP nikt ju¿ nie usi³uje
fa³szowaæ historycznych faktów, to
wiêkszoœæ tzw. elit obecnego pañstwa uwa¿a przecie¿, ¿e sprawê katyñsk¹ nale¿y zamkn¹æ w imiê przysz³oœci i u³o¿enia dobrych stosunków z rosyjskim s¹siadem. Historia,
która ma „nie dzieliæ” - winna staæ
siê kart¹ zamkniêt¹, zd³awion¹ nakazem kazuistycznej moralistyki i
mêtnych interesów. Sposób, w jaki
chc¹ to uczyniæ w³adze Rosji i Polski
sprawia, ¿e ta, nierozliczona i nienazwana historia stanie siê ponownie
symbolem zniewolenia.
Dlatego w zgie³ku spraw bie¿¹cej polityki nie mo¿emy straciæ z
oczu prawdy o zbrodni katyñskiej,
nie mo¿emy zapomnieæ o rzeczywistych intencjach i zachowaniach
w³adz Rosji oraz pomin¹æ milczeniem tchórzliwego przyzwolenia
polskich „elit”.
Aleksander Œcios
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Jubileuszowy - X Memoria³ Stefana
Moskalewicza za nami
18 grudnia 2010 r.
w œwidwiñskiej hali
sportowej „Relax” odby³
siê X Turniej Pi³ki No¿nej
Halowej – Memoria³
Stefana Moskalewicza.
Z okazji jubileuszowego turnieju nale¿y przypomnieæ t¹ niezwyk³¹
postaæ, znan¹ nie tylko lokalnej spo³ecznoœci. Pi³karz, dzia³acz sportowy, animator wielu sportowych
wydarzeñ Œwidwinie, a tak¿e zapalony kibic i popularyzator pi³ki no¿nej i sportu, wspó³pracuj¹cy przez
lata z m³odzie¿¹. Wychowa³ dwóch
synów - znakomitych sportowców:
Cezarego – nauczyciela wychowania fizycznego w SP nr 1 w Œwidwinie oraz Olgierda – znanego w ca³ym kraju zawodnika ekstraklasy i I
ligi pi³karskiej, wystêpuj¹cy równie¿ w reprezentacji narodowej. To
w³aœnie oni zainaugurowali przed
dziesiêcioma laty turniej, który sta³
siê w ci¹gu dekady wizytówk¹ Œwidwina i ca³ego Powiatu Œwidwiñskiego. Co roku przed Œwiêtami
Bo¿ego Narodzenia do Œwidwina
zje¿d¿a ponad setka pi³karzy z ca³ego kraju, aby w przyjacielskiej atmosferze rozegraæ jeden z najbardziej presti¿owych turniejów. Jak
sami twierdz¹, dla nich sezon pi³karski koñczy siê w³aœnie w Œwidwinie.
W tegorocznych zmaganiach i
tym razem nie zabrak³o gwiazd polskiej pi³ki no¿nej: z Krakowa, Poznania, Warszawy, Szczecina, Gdyni, Gorzowa - Mariusza Jopa, Marka Motyki, Piotra Reissa, Rafa³a
Murawskiego, Kamila Grosickiego,
Bartosza Karwana, Arkadiusza
B¹ka, Dariusza DŸwiga³y, Przemys³awa KaŸmierczaka, Kazimierza
Moskala, Rafa³a Grzelaka, Bartosza £awy, Paw³a Magdonia, Macieja Stolarczyka i wielu innych.
Turniejowi oprócz sportowych
emocji towarzyszy³a równie¿
szczytna inicjatywa zdobycia œrodków finansowych na leczenie 15letniego Mariusza z Polic, bêd¹cego po skomplikowanej operacji
mózgu, a tak¿e na rzecz WOŒP,
M³odzie¿owego Oœrodka Wychowawczego w Rzepczynie oraz
Domu Dziecka w Œwidwinie.
W trakcie turnieju zorganizowano aukcjê, podczas której mo¿na
by³o wylicytowaæ wiele interesuj¹cych, zw³aszcza dla fanów pi³ki
no¿nej, gad¿etów, m.in.: koszulkê
Wis³y Kraków z podpisami zawod-

ników mistrza Polski, czy te¿ pi³kê
z podpisem Kazimierza Górskiego.
Dziêki hojnoœci licytuj¹cych uda³o
siê zebraæ prawie 13 tys. z³otych.
Po ca³odziennych zmaganiach
zwyciêzcami tegorocznego jubileuszowego turnieju zosta³a szczeciñska dru¿yna „Blue Moon”. Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrano Bartosza £awê ze szczeciñskiej
„Pogoni”, najlepszym strzelcem
zosta³ Piotr Reiss z Poznania, a najlepszym bramkarzem Robert Rostkowski z krakowskiej „Wis³y”. Trofea najlepszym wrêczali licznie
przybyli przedstawiciele samorz¹du powiatowego i miejskiego. W
sposób szczególny uhonorowano
twórcê oraz g³ównego organizatora
turnieju Olgierda Moskalewicza,
któremu Starosta Œwidwiñski wrêczy³ pami¹tkow¹, posrebrzan¹ statuetkê. Przypomnijmy, ¿e kilka tygodni temu Olgierd Moskalewicz
zosta³ wyró¿niony przez Radê Powiatu w Œwidwinie tytu³em honorowym: „Za zas³ugi dla Powiatu Œwidwiñskiego”.
Turniej – Memoria³ St. Moskalewicza, jako niezwykle cenna, znakomicie promuj¹ca miasto i powiat
inicjatywa by³a mo¿liwa dziêki zaanga¿owaniu braci Moskalewiczów, ich przyjació³: Jacka Cucha i
Grzegorza Wójcika oraz licznych
sponsorów - instytucji i przedsiêbiorstw miasta Œwidwina oraz
Szczecina, a tak¿e wielu anonimowych przyjació³ œp. Stefana Moskalewicza. Jak na jubileusz przysta³o
X Turniej – Memoria³ Stefana Mo-

skalewicza zakoñczy³ wystêp kultowego zespo³u „Kombi” oraz nocny
pokaz sztucznych ogni, a prawie
dwustu zawodników, dzia³aczy
sportowych oraz zaproszonych goœci wywioz³o w Polskê niezapo-

mniane wra¿enia i prze¿ycia deklaruj¹c, ¿e na pewno pojawi¹ siê w
przysz³ym roku, aby toczyæ zmagania w nowej hali sportowej, której
termin oddania do u¿ytku przewidziano jesieni¹ 2011 roku.
Alicja Formañska
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
NIERUCHOMOŒCI

US£UGI

INNE

MIESZKANIA
Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Sprzedam dom wolno stoj¹cy w
£obzie 82 mkw., dzia³ka 342 mkw.
Dom do remontu. Cena do negocjacji. Tel. 91 397 4530, 607 442 135.

Wesele z klas¹ to tylko z zespo³em
muzycznym KONTENT. Rabat na
2011r. Zadzwoñ 604 221 339.

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

Wynajmê lokal na dzia³alnoœæ handlowo-us³ugow¹ w centrum £obza o
pow. 100 mkw. Tel. 608 335 881
Sprzedam sklep budowlany w Wêgorzynie w centrum miasta. Sklep z
magazynami o pow. 426 mkw.,
dzia³ka 1111 mkw. Tel. 504 162 768
Tucze. Dzia³ka pod zabudowê jednorodzinn¹, pow. 2700 m2, Media w
drodze. 1000 mb od jeziora Woœwin. Cena 67 tys. tel. 600 265 547.
Radowo Ma³e. Nieruchomoœæ rolna
niezabudowana o ³¹cznej pow.
4,8769 ha, w tym 1,0969 ha z mo¿liwoœci¹ zabudowy jednrodzinnej
(1000 mb od j. G³êbokiego),1,9300
ha ³¹ki, 1,850 ha orna kl. IV. Dop³aty,
KRUS.Cena za ca³oœæ: 65 000 z³.tel.
600 265 57
£obez ul. Bema 27. Lokal handlowy
o pow. 72 mkw. w budynku wolnostoj¹cym. Udzia³ w 1/2 w dzia³ce
630 mkw. Standard podstawowy.
Cena 100 000 z³. Tel. 600 265 547.

Region

Sprzedam lub wynajmê kiosk handlowy na targowisku w Nowogardzie
(pr¹d, woda, wc). Tel. 91 392 15 58.

ROLNICTWO

DRUKARNIA
w £obzie
poleca
us³ugi
poligraficzne

Ul. S³owackiego 6,
tel. 91 39
73 730.

Powiat gryficki
Videofilmowanie, fotografia. Tel.
505 747 377

Region

GARA¯E, WIATY BLASZANE,
MONTA¯ - DOWÓZ GRATIS.
TEL. 598 334 536, 605 286
058, 661 953 331. PRODUCENT GO-STAL PRZECHLEWO. U nas najtaniej.
Dywanopranie. Tel. 604 373 143
Us³ugi foto video, tel. 502 743 646.
Wideofilmowanie. Tel. 605 732
267.

Powiat œwidwiñski
Rzuæ palenie – wystarczy 1 zabieg:
nerwice, depresje, alergie, nadwaga. Gabinet Œwidwin, tel. 880 400
739.
GARA¯E BLASZANE OCYNKOWANE – PRODUCENT. Tel.
059 8334312, 798 710 329, 698
230 205. F.T. Wróbel Przechlewo. www.blaszanygaraz.pl

Otwarto sklep prozdrowotny
TOTU GAMA w £obzie, ul. Przedmiejska 11. Oferujemy artyku³y
prozdrowotne, us³ugi œwiecenia i
konchowania uszu. Tel. 91
3974273.

Region
Kupiê antyki, militaria, ró¿ne starocie. Tel. 501 126 109
T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.

MOTORYZACJA
Kupiê stare motocykle, motorowery,
rowery, samochody. Tel. 501 126
109

Region

Kupiê Toyotê, Nissana, Hondê,
Mercedesa 190D; Mercedesa 124
2,5D, do 1998 roku - stan obojêtny.
Tel. 510 336 324

Powiat gryficki
Korepetycje z fizyki, przygotowanie
do matury w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Tel. 91 384
3325

Sprzedam mieszkanie w £obzie 3pokojowe, na I piêtrze, 62 mkw.,
tanie w utrzymaniu, okna pcv,
ogrzewanie gazowe. Tel. po godz.
17-tej 665 169 070.
Sprzedam mieszkanie w Radowie
Ma³ym, 2 pok., parter. Tel. 91 397
8730.
Resko, sprzedam mieszkanie 93
mkw., dzia³ka 2200 mkw. 3 pokoje,
145 000 z³, 888 169 572.

Powiat drawski
Poszukujê mieszkania do wynajêcia w Drawsku Pomorskim lub okolicach. Tel. 605036564

PRACA
Spó³ka handlu zagranicznego
przyjmie do pracy ksiêgow¹ na
1/5 etatu. Kontakt: 513 310 348
ZATRUDNIMY PRZEDSTAWICIELA HANDLOWEGO DO SPRZEDA¯Y MASZYN ROLNICZYCH.
TEL: 607 086 564

NAUKA
Powiat drawski
Z³ocieniec. Korepetycje jêzyk polski, angielski. Przygotowanie do
matury. Tanio. Tel. 663 563 778
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DZIÊKUJEMY, PANIE FRANKU
Pod takim has³em odby³o siê niedawno spotkanie towarzyskie pi³karzy MLKS Œwiatowid
w £obzie. By³o to spotkanie szczególne, bo
w kawiarence przy hali sportowej spotkali
siê pi³karze, którzy grali i osi¹gali sukcesy
w latach szeœædziesi¹tych minionego wieku,
pod wodz¹ tytu³owego Franka, czyli trenera
Franciszka Paszela.
Pomys³odawc¹ i organizatorem
spotkania by³ Zdzis³aw Bogdanowicz, autor historii sportu ³obeskiego, jeden z zawodników ówczesnego Œwiatowida, niestrudzony propagator sportu w powiecie i jego
kronikarz. Tym razem uraczy³ przyby³ych kolejnym wydawnictwem,
opracowanym specjalnie na tê okazjê – histori¹ klubu z okresu trenerskiego Franciszka Paszela, bo to on
by³ bohaterem tego spotkania.
- W zasadzie wszystkich tu
znam, mo¿e dwie – trzy osoby nie
mogê sobie przypomnieæ, ale
prawdopodobnie tak siê postarza³y, albo tak siê odm³odzi³y – za¿artowa³ ju¿ na wstêpie Franciszek
Paszel, patrz¹c na siedz¹cych za
sto³em starszych panów.
- Jednak jest mi niezmiernie
przyjemnie, panie Zdzis³awie, panie kapitanie, ¿e dosta³em od was
zaproszenie. Pomimo, ¿e w swoim
¿yciu „przelecia³em” jako trener
trzynaœcie klubów, to ten jeden jest
mi bliski sercu. Mo¿e dlatego, ¿e
jakieœ wyniki zrobiliœmy, na tamte
czasu mo¿e one coœ znaczy³y, dzisiaj one prawdopodobnie znacz¹
niewiele, a mo¿e, gdyby je odtworzyæ, to by znaczy³y bardzo wiele,
bo takie Floty czy ekipy stargardzie
bra³y u nas po pi¹tce... Ogólnie poziom powiatowy pi³ki no¿nej
strasznie usiad³. Co prawda kiedyœ
gra³o siê inaczej w pi³kê, by³y inne
tendencje i zachowania zawodników, inaczej byli szkoleni i ta pi³ka
by³a troszkê inna. Przede wszystkim by³a bardziej patriotyczna,
bardziej wroœniêta w dane miejscowoœci, œrodowiska. Dzisiaj nie wiadomo, kto sk¹d i jak. Zespó³ z jakiejœ mieœciny wygrywa ligê, po
dwóch latach spada i s³uch po nim
ginie. Jesteœmy na etapie przemian
gospodarczych, weszliœmy w rynek
i st¹d takie sytuacje siê tworz¹. Te
miasteczka, które bazuj¹ na swoich
zawodnikach, te œrodowiska, które
potrafi¹ doprowadziæ do tego, ¿e
jest systematyczne szkolenie, od
m³odzie¿y a¿ po seniorów, to taki
sport siê trzyma i jest stabilny. Nie
wszyscy burmistrzowie, ludzie odpowiedzialni za sport w danym œro-

dowisku, zdaj¹ sobie sprawê, jak to
zrobiæ albo nie s¹ tym zainteresowani. To wielki temat, który bêdzie
dziœ poruszany. Wy, jako moi koledzy, z którymi razem bawi³em siê w
pi³kê no¿n¹, bêdzie myœleli, co zrobiæ, ¿eby w ³obeskiej pi³ce no¿nej
by³o lepiej.
Pamiêtam, jak to siê zaczê³o.
Przyjecha³ do mnie starszy skromny pan, w dresie i sekretarka wpuœci³a go do mnie.
- Jestem W³adys³aw Bogunia,
kierownik dru¿yny z £obza. przedstawi³ siê. - Jesteœmy na obozie na Bukowcu w Œwidwinie.
Mamy proœbê do pana, niech pan
nam pomo¿e.
To by³ pocz¹tek mojego kontaktu z £obzem, ze Œwiatowidem.
Wczeœniejsze moje kontakty to
by³y ³amane nogi na starym boisku
nad Reg¹. Gra³em przeciwko wtedy istniej¹cej Gwardii. PóŸniej trafi³em na was, kochani moi, którzy
nic nie umieli, ale chcieli – i to mi
siê spodoba³o. Nawet konia mo¿na
nauczyæ tañczyæ, jak siê chce. By³
pot, zgrzytanie zêbów, ale te¿ przysz³y pierwsze efekty – zaczêliœmy
wygrywaæ. - powiedzia³ Franciszek Paszel.
Andrzej Belina przedstawi³
obecnych na spotkaniu; Zdzis³aw
Bogdanowicz – pomocnik, Waldemar Mê¿yñski – obroñca, Tadeusz
Sikora – napastnik, Marian Szyjka
– pomocnik i napastnik, Bronek Ar³ukowicz – obroñca, Karol £agoda,
Wincenty WoŸniewicz – obroñca,
W³adys³aw Sarnowski – bramkarz,
Ryszard Olchowik – napastnik,
który na otwarciu stadionu strzeli³
pierwsz¹ bramkê, Andrzej S³aby –
napastnik. Zdzis³aw Bogdanowicz
dokoñczy³: Andrzej Belina – napastnik, król strzelców wszech czasów. Ktoœ doda³: - jak Andrzej na
szesnastce mia³ pó³tora metra wolnego pola, to musia³a byæ bramka.
Doszed³ spóŸniony Stasiu Przybylak.
Pan Franciszek mia³ okazjê poznaæ nowego i najm³odszego w historii klubu prezesa Œwiatowida
Marcina Pietrzyka, którego przedstawi³ niedawny prezes Andrzej

Skrobiñski. PóŸniej obaj panowie
musieli opuœciæ spotkanie, bo
obok, w hali, odbywa³ siê turniej
oldbojów im. Adamczyka.
- To by³o zaledwie piêæ sezonów,
a powsta³a ksi¹¿eczka, tyle rzeczy
siê dzia³o – powiedzia³ Zdzis³aw
Bogdanowicz, wrêczaj¹c ka¿demu
na pami¹tkê ³adnie wydan¹ broszurkê pt. „Dziêkujemy, Panie Franku”.
Opisa³ w niej historiê powstania
klubu, przypmnia³ tabele z lat 1963
– 1969, awanse, sk³ady, rozgrywki
pucharowe, pobyty na obozach
szkoleniowych, mecze towarzyskie
z pierwszoligowymi zespo³ami:
Pogoni¹ Szczecin (m.in. Kasztelan,
strzelec bramki Andrzej Rynkiewicz, dla £obza Marian Szyjka),
Odr¹ Opole i Gwardi¹ Warszawa.
To w tych latach Œwiatowid wybi³
siê na znacz¹c¹ w województwie
dru¿ynê pi³karsk¹; w drugim roku
istnienia zaj¹³ pierwsze miejsce w
klasie B i awansowa³ do A. Dwa lata
póŸniej zaj¹³ w tej klasie I miejsce i
awansowa³ do ligi okrêgowej, która
wtedy by³a odpowiednikiem dzisiejszej IV ligi. To w tej lidze Franciszek Paszel prowadzi³ zespo³
przez trzy sezony rozgrywkowe, a w
drugim (1969/70) Œwiatowid zaj¹³
trzecie miejsce, ze strat¹ 5 pkt. do
lidera Dêbu Dêbno, który awansowa³ do III ligi.
W tych latach zdoby³ Puchar
Kuriera, wygra³ okrêgowy Puchar
Polski i w 1/32 PP przegra³ dopiero
w rzutach karnych z II-ligow¹
Olimpi¹ Poznañ. To by³y lata najwiêkszych sukcesów klubu z
£obza.
Przypomnijmy, za Zdzis³awem
Bogdanowiczem, nazwiska seniorów, którzy pracowali na tamte sukcesy w latach 1963-70:
bramkarze Miros³aw Jankowski, Miko³aj Kondratowicz,
Edward Gawe³;

obroñcy: Józef Michniewicz,
Jerzy Gozdowski, Waldemar Skarbiñski, Wincenty WoŸniewicz, Eugeniusz Krawczyñski, Ryszard
Kinne, Kazimierz Kor¿ak, Roman
Cybulski, Wies³aw Æwik³a, Stanis³aw Freidenberg, Witold Markiewicz, Waldemar Mê¿yñski, Bronis³aw Ar³ukowicz
pomocnicy: Czes³aw Paczkowski, Stanis³aw Przybylak, Jan
Smyk, Ryszard Tadych, Marian
Szyjka, Henryk Juñczyk, W³adys³aw Szkiecin, Wies³aw Baka, Mieczys³aw Jursza, Zdzis³aw Bogdanowicz;
napastnicy: Jan Tracz, Jerzy Pomykalski, Andrzej Belina, Andrzej
S³aby, Ryszard Olchowik, Karol
£agoda, Mieczys³aw Witas, Roman
Ciesiñski, Jerzy Nuncek, Jerzy Wo³osz, Eugeniusz Szczepanik.
Na jednym ze zdjêæ z obozu
„podstrzy¿yny” 15-letniego Tadeusza Sikory, na innym sma¿enie z³owionych ryb na ognisku; taka by³a
atmosfera klubowa w tamtych czasach. I o tym i wielu innych sprawach
starsi ju¿ panowie mi³o gawêdzili
sobie w kawiarence w grudniow¹
sobotê, gdy za oknem pada³ œnieg.
Sport za pomoc¹ pana Zdzisia niepostrze¿enie przerodzi³ siê w kulturê;
spotkali siê ludzie, by³y wspomnienia, praca nad ksi¹¿eczk¹, która
uwieczni³a ludzi i zdarzenia, klimat
tamtych lat, po prostu kszta³towanie
tradycji. Gdyby tak inne œrodowiska
pomyœla³y o czymœ podobnym...
Panu Zdzisiowi nale¿y podziêkowaæ za pomys³ i organizacjê,
panu Franciszkowi za przyjazd ze
Œwidwina po tych zaœnie¿onych
drogach, a wszystkim seniorom
zdrowia i spotkania za rok.
Kazimierz Rynkiewicz
Artyku³ ukaza³ siê w Tygodniku
£obeskim wydawanym przez Wydawnictwo Polska Prasa Pomorska.
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ŒWIDWIN

Sportowcy i dzia³acze kultury
nagrodzeni
W grudniu burmistrz Œwidwina Jan Owsiak spotka³
siê z przedstawicielami œrodowiska kulturalnego
oraz sportowego i przyzna³ nagrody wyró¿niaj¹cym
siê osobom.
Dzieñ dzia³acza kultury jest zazwyczaj obchodzony we wrzeœniu. W tym
roku razem by³o inaczej. Spotkanie burmistrza z dzia³aczami œwidwiñskiej
kultury zosta³o prze³o¿one na 10 grudnia. Powodem by³ remont œwidwiñskiego zamku – siedziby Œwidwiñskiego Oœrodka Kultury, który ju¿ dobiega koñca. Spotkanie po³¹czone z wrêczeniem dorocznych nagród oraz
koncertem wokalistki i aktorki Joanny Rawik by³o pierwsz¹ imprez¹ w odnowionym zamku. Dwa dni póŸniej – kolejne wydarzenie kulturalne, czyli
koncert Krzysztofa Krawczyka.
Spotkanie ze sportowcami, trenerami i dzia³aczami sportowymi odby³o
siê natomiast w Urzêdzie Miasta 16 grudnia. Sukcesy sportowe, które promuj¹ Œwidwin w kraju, a nawet za granic¹ s¹ co roku doceniane przez w³adze
miasta. Tym razem nagrody z r¹k burmistrza Jana Owsiaka i przewodnicz¹cego Rady Miasta Henryka Klamana odebra³y 34 osoby, reprezentuj¹ce
ró¿ne dyscypliny sportu.
Nagrody w dziedzinie kultury:
Marian Wiszniewski, Robert Uss, Joanna Nowicka, Beata Górska, Teresa Ludwikowska, El¿bieta Niechwiadowicz, £ucjan Siwiec, Rafa³ Nizio³,
Regina Koniñska, W³adys³aw Makowski, Boles³aw Kurek, Wojciech Zió³kowski, Anna Teresiñska, Mieczys³aw Kostur, Sylwia Rabieko, Natalia
Dynarska, £ukasz G³uchowski, Jerzy Kowalczyk.
Nagrody sportowe:
Hodowaniec Zbigniew - Klub Sportów Walki „Spartakus”
Popow Marcin - UKS „Technik” Œwidwin
Spychalski Marek - UKS „Technik”, Klub Sportowy Sumo Team Œwidwin
Kuligowski Krzysztof - UKS „Technik”, KS Sumo Team Œwidwin
Radomska Katarzyna - Klub Sportowy Tañca Towarzyskiego „Iskra”
Paw³owski Rados³aw - Klub Sportów Walki „Spartakus”
Wilk Wojciech - UKS „Technik” Œwidwin
Stasiewicz Tomasz - UKS „Technik” Œwidwin
Kwaœny Krystian - UKS „Technik” Œwidwin
Wojciechowski Karol - UKS „Technik” Œwidwin, KS Sumo Team
Osiak S³awomir - UKS „Technik” Œwidwin
Spychalski Maciej - Klub Sportowy Sumo Team
Duda Micha³ - UKS „Technik” Œwidwin
Swarcewicz Emil - UKS „Technik” Œwidwin
Kêpka Maciej - UKS „Technik” Œwidwin, KS Sumo Team
Grzelak Witold - UKS „Technik” Œwidwin , KS Sumo Team
Kurlapski Mateusz - Klub Sportowy Sumo Team
Osiñski Adam - Klub Sportowy Sumo Team
Gronczewski Damian - KS Sumo Team, UKS „Technik” Œwidwn
Bafia Kamil - Klub Sportowy Sumo Team,
Piotrowska Adrianna - Klub Sportowy Tañca Towarzyskiego „Iskra”
Majchrzak Jakub - Klub Sportowy Tañca Towarzyskiego „Iskra”
Majchrzak Alicja - Klub Sportowy Tañca Towarzyskiego „Iskra”
Radomski Karol - Klub Sportowy Tañca Towarzyskiego „Iskra”
Jagodziñski Konrad - Klub Sportowy Tañca Towarzyskiego „Iskra”
Zieliñska Ma³gorzata - Klub Sportowy Tañca Towarzyskiego „Iskra”
Ambroziak Damian - Klub Sportów Walki „Spartakus”
Fudali Magdalena - Klub Sportów Walki „Spartakus”
Strzemiñski Tomasz - Klub Sportów Walki „Spartakus”
Seredyn Damian - Klub Sportów Walki „Spartakus”
Borowczak Kacper - Klub Sportów Walki „Spartakus”
Soloch Sebastian - Klub Sportów Walki „Spartakus”
Skowyrski Mariusz - Klub Sportów Walki „Spartakus”
Grzesiak Wies³aw - Stowarzyszenie Lotnictwa Rekreacyjnego w Œwidwinie
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SPORT

Sportowe sukcesy jedynki

15.12.2010 r. w hali sportowej
Parku Wodnego Relax w Œwidwinie
odby³y siê Mistrzostwa Miasta
Szkó³ Podstawowych w Pi³ce Rêcznej Dziewcz¹t i Ch³opców. Zarówno dziewczêta jak i ch³opcy ze szko³y nr 1 odnieœli zwyciêstwo i tym
samym awansowali do mistrzostw
powiatu. Ju¿ dziœ ¿yczymy im kolejnych wygranych. Opiekunami dru¿yn s¹ Katarzyna Kosmala oraz
Cezary Moskalewicz.

Sk³ady dru¿yn; dziewczêta:
Roksana Kurlapska ,Katarzyna
Skrzekut, Klaudia Wysoczañska,
Kinga Wozderewicz, Patrycja Piechocka, Julia Bañkowska, Daria
Haptar, Magdalena Kêpka, Weronika Œwiercz; ch³opcy: Karol Cho³uj,
Damian Jusiel, Dawid Gojlik, Maciej Tyszkiewicz, Szymon Basiejko,
Jan Piñczuk, Adrian Sztuba, Rafa³
Wargocki, Maciej Dumañski, Patryk K³y¿, Krzysztof Wiak.
(o)

Sala gimnastyczna
przy SP 1 nabiera kszta³tów

Wyciskali sztangê

Dnia 20.12.2010 roku odby³y
siê IX Ogólnopolskie Zawody o
Puchar Burmistrza Miasta Œwidwin w Wyciskaniu Sztangi Le¿¹c. W zawodach wziê³o udzia³ 26
zawodników z ca³ego województwa miêdzy innymi z Polic, Jankowa i Szczecinka.
Wyniki w poszczególnych kategoriach wagowych.
Kategoria 75 kg
I miejsce - Zbigniew Hodowaniec (Œwidwin) z wynikiem 165 kg
II miejsce - Szymon Podolañczyk (Szczecinek) z wynikiem 160
kg
III miejsce - Szymon Sapiñski
(Police) z wynikiem 160 kg.
Kategoria 82,5 kg
I miejsce - Daniel Cieplak (Kurzêtnik) z wynikiem 200 kg
II miejsce - Pawe³ Rozwora
(Œwidwin) z wynikiem 185 kg
III miejsce - Stanis³aw Podolañczyk (Szczecinek) z wynikiem 170
kg
Kategoria 90 kg
I miejsce - Daniel Pisañski (Police) z wynikiem 205 kg
II miejsce - Piotr Ga³anik
(Szczecinek) z wynikiem 200 kg
III miejsce - Marcin Czermiñski
(Smardzko) z wynikiem 170 kg

Trwa budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1.
Mimo ostrej zimy i problemów
technicznych wszystko wskazuje
na to, ¿e najwiêksza inwestycja
Œwidwina zostanie zakoñczona w
terminie.
K³opoty pojawi³y siê na etapie
uk³adania fundamentów. Okaza³o
siê, ¿e w miejscu budowy sali przebiegaj¹ wody gruntowe i konieczne
by³o zastosowanie odpowiednich
technologii do jej ods¹czenia – zamontowania ig³ofiltrów i wykonania stóp fundamentowych. Prace te
by³y niezbêdne do kontynuowania
inwestycji. Dalej ju¿ posz³o bez
wiêkszych problemów. Obecnie s¹

ju¿ gotowe fundamenty i œciany,
wkrótce wykonawca przyst¹pi do
montowania dachu, a nastêpnie rozpoczn¹ siê roboty w œrodku obiektu.
Nieprzewidziane trudnoœci spowodowa³y wzrost kosztów o oko³o
400 tysiêcy z³otych. Ca³kowita wartoœæ (po uwzglêdnieniu tych zmian)
inwestycji siêgnie 5 milionów 164
tysiêcy z³otych. Miasto Œwidwin
uzyska³o dotacjê z Ministerstwa
Sportu i Turystyki w wysokoœci 1,5
miliona z³otych. Termin zakoñczenia budowy zaplanowano na czerwiec 2011 roku, a uroczyste oddanie
do u¿ytku ma nast¹piæ 1 wrzeœnia, w
dniu rozpoczêcia nowego roku
szkolnego.
(wp)
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Kategoria 100 kg
I miejsce - Karol Drzymalski
(Basin) z wynikiem 255 kg

II miejsce - Artur Ciesielski (Police) z wynikiem 240 kg
III miejsce - Mariusz Rufkiewicz (Jankowo) z wynikiem 230 kg
Kategoria 110 kg
I miejsce - Tomasz Ma³ek
(Drawsko) z wynikiem 240 kg
II miejsce - Janusz Budziñski
(S³awoborze) z wynikiem 225 kg
Kategoria +110 kg
I miejsce - Arkadiusz Opolski
(Police) z wynikiem 265 kg
II miejsce - Zdzis³aw Chwaliñski (Lekowo) z wynikiem 220 kg
OPEN WETERANÓW
I miejsce - Mariusz Rutkiewicz
(Jankowo) z wynikiem 140,599 pkt.
II miejsce - Janusz Budziñski
(S³awoborze) z wynikiem 133,763
pkt.
III miejsce - Zdzis³aw Chwaliñski (Lekowo) z wynikiem 129,250.
OPEN SENIORÓW
I miejsce - Karol Drzymalski
(Basin) z wynikiem 158,610 pkt.
II miejsce - Arkadiusz Opolski
(Police) z wynikiem 155,529 pkt.
III miejsce - Artur Ciesielski
(Police) z wynikiem 150,840 pkt.
OPEN JUNIORÓW
I miejsce - Patryk Kielar (Szczecinek) z wynikiem 92,898 pkt.
II miejsce - Tomasz Ulikowski
(Jankowo) z wynikiem 84,468 pkt.
III miejsce - Kamil Serweta
(Barwice) z wynikiem 79,658 pkt.
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Seniorzy po
przeszkoleniu
bêd¹ czuæ siê
bezpieczniej

Narkotyki
na dyskotece

Œwidwiñscy policjanci
w nocy z 25 na 26
grudnia 2010 r.
w przeci¹gu jednej
godziny zatrzymali
trzech mê¿czyzn,
u których znalezione
zosta³y œrodki
odurzaj¹ce.
W sobotni¹ noc oko³o godz.
23.00 policjanci ze œwidwiñskiej
komendy wykonuj¹cy czynnoœci w
rejonie dyskoteki w Bierzwnicy zatrzymali 23-letniego mieszkañca
gm. Brze¿no, który posiada³ przy

W dniu 18.12.2010
odby³o siê spotkanie
ze 140 osobow¹ grup¹
emerytów i rencistów
z terenu powiatu
œwidwiñskiego,
w ramach programu
„Bezpieczny Senior”.
Podczas spotkania policjanci
przedstawili zagro¿enia z jakimi
mog¹ spotkaæ siê starsi ludzie. Seniorzy dowiedzieli siê co to jest
oszustwo „na wnuczka”, jak bardzo
jest niebezpieczne i w jaki sposób
siê go ustrzec. Policjanci przedstawili tak¿e, dlaczego nie wolno
wpuszczaæ do domu obcych oraz
dlaczego nale¿y potwierdzaæ wiarygodnoœæ osób podaj¹cych siê za
monterów, opiekunów spo³ecznych
czy urzêdników oferuj¹cych pomoc
finansow¹. Ostrzegali tak¿e, ¿e
przedœwi¹teczna krz¹tanina to dla
kieszonkowców czas ³owów. Zabiegani nie zwracamy uwagi, co dzieje
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siê z naszym baga¿em podrêcznym.
Wystarczy chwila nieuwagi, by straciæ portfel, a wraz z nim pieni¹dze i
karty kredytowe.
Spotkanie by³o okazj¹ do rozmów o bezpieczeñstwie, a tak¿e
stworzy³o mo¿liwoœæ integracji z
osobami starszymi i niepe³nosprawnymi.
Ludzie starsi to grupa osób, które powinny byæ otoczone szczególn¹ ochron¹, którym nale¿y siê
szacunek i bezinteresowna pomoc.
To czêsto ludzie samotni, zapomniani przez bliskich. To oni nas
uczyli, dbali o nasze zdrowie i bezpieczeñstwo. Przez d³ugie lata pracowali, aby przejœæ na zas³u¿on¹
emeryturê. Jednak nie dla wszystkich jest to takie oczywiste. Przestêpcy wykorzystuj¹c ³atwowiernoœæ, uczciwoœæ czêsto naiwnoœæ
ludzk¹ w bezduszny i okrutny sposób grabi¹ i odbieraj¹ to, nad czym
tak ciê¿ko przez ca³e ¿ycie pracowali nasi seniorzy. Bez skrupu³ów pozbawiaj¹ oszczêdnoœci i pieniêdzy
potrzebnych na prze¿ycie miesi¹ca
lub zakup leków.
(kp)

sobie 0,394 gr amfetaminy. Po oko³o 20 minutach dokonali kolejnego
zatrzymania. Tym razem by³ to 23letni mieszkaniec jednej z miejscowoœci powiatu ko³obrzeskiego. W
tym wypadku mê¿czyzna posiada³
przy sobie 0,106 gr marihuany.
Ostatni z zatrzymanych mê¿czyzn
to równie¿ 23-latek, jednak w tym
przypadku by³ to mieszkaniec pow.
gryfickiego. Mê¿czyzna posiada³
przy sobie 1,088 gr. marihuany.
Wszyscy zatrzymani mê¿czyŸni resztê nocy spêdzili w policyjnym areszcie. Twierdzili, ¿e posiadane narkotyki mieli na w³asne
potrzeby. Sprawy znajd¹ swój fina³
przed s¹dem. Za posiadanie narkotyków grozi im kara pozbawienia
wolnoœci do lat 3.
(kp)

Niechlubny
rekordzista
Ju¿ po raz 15 w roku 2010 policjanci KPP w Œwidwinie zatrzymali 26 letniego mieszkañca Œwidwina, który kieruje ró¿nego rodzaju samochodami nie maj¹c do
tego uprawnieñ.
Mê¿czyzna jest bardzo dobrze
znany miejscowym policjantom.
Wykroczeñ o tym charakterze dopuszcza siê ju¿ od oko³o dwóch lat.
Za pierwsze tego typu przypadki
karany by³ mandatami karnymi, jednak z uwagi na to, ¿e nie przynosi³y
one po¿¹danego rezultatu i mê¿czyzna w dalszym ci¹gu decydowa³ siê
na wsiadanie za kierownicê, pocz¹wszy od tego roku policjanci
zaczêli ka¿dorazowo sprawy przekazywaæ do rozpoznania przez s¹d.
Najdziwniejszy w ca³ej tej sprawie jest fakt, ¿e za grzywny, jakie 26
latek musia³ zap³aciæ, móg³by kilkakrotnie odbyæ pe³en kurs prawa jazdy i legalnie kierowaæ samochoda-

mi. W chwili obecnej z uwagi na
liczbê wykroczeñ mê¿czyŸnie grozi
kara aresztu (za ka¿de wykroczenie
do 30 dni) – ciekawe kiedy dotrze do
jego œwiadomoœci, ¿e nie op³aca siê
takie postêpowanie, bo policjantom
ze œwidwiñskiej komendy na pewno
nie znudzi siê zatrzymywanie go i
kierowanie kolejnych wniosków o
ukaranie.
(kp)
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