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Reporta¿ z zak¹tka powiatu œwidwiñskiego

„Po co komu droga,
która nie prowadzi
do Koœcio³a?”
W niedzielê,
13 marca 2011
roku, mia³em okazjê spotkaæ siê
i pobyæ kilka godzin
siê z mieszkañcami
Tychówka, miejscowoœci po³o¿onej
w najdalej wysuniêtym na pó³noc krañcu gminy Po³czyn
-Zdrój.
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Co dzisiaj w szko³ach siê dzieje

Pijany uczeñ pobi³
kolegê
Policjanci KPP w Œwidwinie otrzymali zg³oszenie
o bójce, do jakiej dosz³o pomiêdzy uczniami jednej
ze œwidwiñskich szkó³ œrednich. Jak siê okaza³o
przyczyn¹ awantury by³ alkohol.
Str. 3

W Brze¿nie
wyj¹tkowa
lekcja
historii

Miros³aw Pierz
nowym
wiceburmistrzem
Po³czyna
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Z drugiej strony

Przypomnienie na pierwsz¹ rocznicê katastrofy pod Smoleñskiem

Wybraæ wolnoœæ i obroniæ prawdê

Kazimierz Rynkiewicz
Tymi s³owami prezydent Lech
Kaczyñski koñczy³ napisane przemówienie, które mia³ wyg³osiæ w Katyniu. Nie wyg³osi³. Zgin¹³ wraz z rodz¹c¹ siê elit¹ wolnej Polski pod
Smoleñskiem.
Na chwilê prze³ama³ siê obraz
Polski i Polaków. Okaza³o siê, ¿e
¿yliœmy w mediokracji – obrazie Polski wykreowanym przez media, które
brutalnie uprawiaj¹ politykê dla w³asnych korzyœci i obcych nam interesów. Polska dla nich to teren, na którym rozgrywa siê ró¿ne gry. Teren do
zagospodarowania. Chce go zagospodarowaæ Wschód i Zachód. Ró¿ne mafie i polityki, wywiady i cywilizacje. Znajduj¹ w Polsce swoich
wyznawców i popleczników. Za pieni¹dze i splendor na salonach. Za
poklepanie po plecach. St¹d w polityce polskiej stronnictwa rosyjskie i
niemieckie. Rosn¹ zastêpy stronnictwa unijnego. Polska to¿samoœæ rozrywana jest na ró¿ne sposoby. Przeszkadza. Pierwsza myœl, jaka przysz³a mi do g³owy, gdy us³ysza³em, ¿e
wszyscy zginêli – wszystkim ta
œmieræ jest na rêkê. Wszystkim stronnictwom w Polsce, bo zginêli prezes
IPN i prezes NBP, i wszystkim na
Wschodzie i Zachodzie, bo prezydent
Kaczyñski nie bêdzie ju¿ przeszkadza³. Nie bêdzie ju¿ wierci³ dziury w
pamiêci o Katyñ, nie bêdzie mówi³ o
równym prawie ma³ych narodów i
pañstw w unii przy podejmowaniu
decyzji przez wielkich. By³ jak kamieñ na drodze miêdzy Niemcami a
Rosj¹. Tak jak w 1939 roku – Polska
te¿ wtedy im przeszkadza³a. Jak¿e siê
cieszyli Sowieci z hitlerowcami, gdy
spotkali siê na Bugu.Teraz musieli
omin¹æ Polskê ruroci¹giem. Jak¿e to
niewygodne.
M³odzi ocknêli siê. Zobaczyli, jak
byli oszukiwani. Zw³aszcza przez media. Polsko brzmi¹ce tytu³y prasowe z
zagranicznymi w³aœcicielami. Mówi¹
nam, co mamy robiæ, jak myœleæ.

I nagle to poruszenie, przebicie
siê przez ten obraz medialny i polityczny g³osu zwyk³ych ludzi. I jak¿e
okazuje siê on niezwyk³y. Szczery,
zatroskany sprawami ojczyzny,
wra¿liwy, pe³en solidarnoœci z rodakami, wspó³czuj¹cy. Ludzie daj¹ coœ
od siebie, bo chc¹ daæ, wyraziæ, nieprzymuszani. Nikt im za to nie zap³aci, nic z tego mieæ nie bêd¹, ot, tak, po
ludzku, po polsku w³aœnie.
Za chwilê ten g³os zniknie w tumulcie, jazgocie, interesach. One tylko na chwilê przycich³y, ale s¹. W
stronnictwach rosyjskich i niemieckich, w korzeniach komuny, których
nie wyrwano, a to w Polsce wielkie
stronnictwo, rosyjskie, dzisiaj mo¿e
ju¿ tylko kosmopolityczne w robieniu
i zabezpieczaniu interesów, które
zrobili ojcowie i dziadkowie na krwi
polskich patriotów. Przecie¿ ¿yj¹ i
maj¹ siê dobrze ci, którzy wprowadzali tu komunizm i z niego ¿yli. Ci,
którzy wyrzucali ludzi z pracy za s³owo Katyñ, którzy awansowali najwiêkszych nieudaczników, byle byli
partyjni, którzy donosili w zak³adach
pracy, szko³ach, na ulicach, za srebrniki i awanse. Przecie¿ nie wyparowali, s¹ wœród nas. Dla nich prof.
Lech Kaczyñski, najlepiej wykszta³cony z dotychczasowych prezydentów, zawsze by³ g³upi i œmieszny.
Albo przeszkadza³, bo wtr¹ca³ siê w
te ich geszefty. Albo chcia³ pamiêtaæ
o tym, o czym oni chcieli zapomnieæ.
To przypominanie tak dra¿ni³o.
Jak choæby o Katyniu, gdy mia³
tam powiedzieæ: „Œwiat mia³ siê nigdy nie dowiedzieæ. Rodzinom ofiar
odebrano prawo do publicznej ¿a³oby, do op³akania i godnego upamiêtnienia najbli¿szych.
Po stronie k³amstwa stoi potêga
totalitarnego imperium, stoi aparat
w³adzy polskich komunistów. Ludzie
mówi¹cy prawdê o Katyniu p³ac¹ za
to wysok¹ cenê. Tak¿e uczniowie. W
roku 1949 za wykrzyczan¹ na lekcji
prawdê o Katyniu dwudziestoletni
uczeñ z Che³ma Józef Ba³ka wyrokiem wojskowego s¹du trafia na trzy
lata do wiêzienia. S¹ jednak tak¿e
„nieugiêci ludzie” i – po czterech
dekadach – totalitarny Goliat zostaje
pokonany. Prawda – ta ostateczna
broñ przeciw przemocy – zwyciê¿a.

Sesja Rady Miasta Œwidwin
Sesja Rady Miasta Œwidwin odbêdzie siê 31 marca (czwartek) o godz.
11.00 w sali nr 55 Urzêdu Miasta.
Na pocz¹tku radni bêd¹ mogli sk³adaæ interpelacje i zapytania. Po nich
przewodnicz¹cy Rad Osiedli, czyli
„Czas dla samorz¹du”.
Przedstawiona zostanie ocena stanu bezpieczeñstwa publicznego na terenie miasta.

Radni rozpatrz¹ projekty uchwa³ w
sprawach: powo³ania i okreœlenia sk³adu osobowego doraŸnej Komisji Statutowej Rady Miasta Œwidwin; zmian
bud¿etu miasta na 2011 rok; udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Œwidwiñskiemu na dofinansowanie budowy parkingu po³o¿onego w Œwidwinie
przy ul. Mieszka I; ustalenia planu sieci
publicznych przedszkoli, oddzia³ów

Tak jak k³amstwo katyñskie by³o fundamentem PRL, tak prawda o Katyniu jest fundamentem wolnej Rzeczpospolitej. To wielka zas³uga Rodzin
Katyñskich. Ich walki o pamiêæ o
swoich bliskich, a wiêc tak¿e – o pamiêæ i to¿samoœæ Polski. Zas³uga
m³odzie¿y. Uczniów takich jak Józef
Ba³ka. Zas³uga tych nauczycieli, którzy – mimo zakazów – mówili dzieciom prawdê. Zas³uga ksiê¿y, w tym
ksiêdza pra³ata Zdzis³awa Peszkowskiego i zamordowanego w styczniu
roku 1989 ksiêdza Stefana Niedzielaka – inicjatora wzniesienia krzy¿a
katyñskiego na cmentarzu pow¹zkowskim. Zas³uga drukarzy nielegalnych wydawnictw. Zas³uga wielu niezale¿nych inicjatyw i „Solidarnoœci”.
Milionów rodziców opowiadaj¹cych
swoim dzieciom prawdziw¹ historiê
Polski”.
Gdzie s¹ ci wojskowi, którzy skazali Józefa Ba³ka na trzy lata wiêzienia? Co robi¹ wojskowi, którzy wprowadzali stan wojenny w Polsce, by
utrzymaæ tu podleg³oœæ ZSRR? Ilu
nauczycieli mówi³o prawdê o Katyniu, o AK, o ¯o³nierzach Wyklêtych?
Ilu mówi? Dlaczego w £obzie, Gryficach, Drawsku nie ma nawet ulicy
Ofiar Katynia? Dlaczego w Kaliszu
Pomorskim liceum nazwano imieniem ofiar zamachu 11 wrzeœnia w
Nowym Jorku, a nie imieniem ofiar
Katynia?Zapewne wymyœlili to nauczyciele. Polska inteligencja wychowana na „Szkle kontaktowym”?
Dlaczego w Po³czynie-Zdroju nie
zmieniono nazwy ulicy gen. Œwierczewskiego (i kilku innych), zdrajcy
i bolszewika, który z Rosjanami napada³ na Polskê w 1920 roku, a czego
od tamtejszych w³adz domaga³ siê
prezes IPN Janusz Kurtyka? Jedna z
mieszkanek dzwoni i mówi, ¿e to wymiana tablic i piecz¹tek, a to kosztuje, a ona nie chce wydaæ tych paru z³otówek i jej Œwierczewski nie przeszkadza. Tak powiedzia³a – nie przeszkadza, bo pracuje w Niemczech i
ma to w nosie. Zapewne podciera ty³ki starym Niemcom, bo m³odzi Niemcy nie chc¹ tego robiæ. Nie zastanawia siê, dlaczego tak jest.
„Tragedia Katynia i walka z k³amstwem katyñskim to doœwiadczenie
wa¿ne dla kolejnych pokoleñ Polaprzedszkolnych w publicznych szko³ach podstawowych, publicznych szkó³
podstawowych i publicznego gimnazjum oraz ustalenia granic obwodów
publicznych szkó³ podstawowych i publicznego gimnazjum prowadzonych
przez Miasto Œwidwin; zwolnienia
Paw³a Piñczuka dyrektora Publicznego
Gimnazjum nr 1 w Œwidwinie od obowi¹zku realizacji tygodniowego wymiaru zajêæ dydaktycznych.
Sesjê zakoñcz¹ wolne wnioski i
zapytania oraz odpowiedzi na nie. (r)

ków. To czêœæ naszej historii. Naszej
pamiêci i naszej to¿samoœci. To jednak tak¿e czêœæ historii ca³ej Europy,
œwiata. To przes³anie dotycz¹ce ka¿dego cz³owieka i wszystkich narodów. Dotycz¹ce i przesz³oœci, i przysz³oœci ludzkiej cywilizacji.
Zbrodnia Katyñska ju¿ zawsze
bêdzie przypominaæ o groŸbie zniewolenia i zniszczenia ludzi i narodów. O sile k³amstwa. Bêdzie jednak
tak¿e œwiadectwem tego, ¿e ludzie i
narody potrafi¹ – nawet w czasach
najtrudniejszych – wybraæ wolnoœæ i
obroniæ prawdê”. - mia³ powiedzieæ
prezydent Lech Kaczyñski w Katyniu. Nie powiedzia³.
P³acz nad ofiarami Smoleñska
jest lamentem nad stanem Polski.
Coœmy zrobili z nasz¹ wolnoœci¹? A
có¿ to jest wolnoœæ i prawda – zapyta
wielu z tych, którzy do niedawna tê
wolnoœæ i prawdê zamykali w wiêzieniach, skazywali na banicjê. Wtedy
wiedzieli. Myœlê, ¿e i dzisiaj wiedz¹,
ale tak jak wtedy, tak i dzisiaj, boj¹ siê
i prawdy i wolnoœci. Ot, parszywa
lokajska mentalnoœæ. Mam nadziejê,
¿e powoli odchodz¹ca na w³aœciwe
miejsce – margines.
26.04.2010 r.
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Danuta Kozik odchodzi na emeryturê

Pijany uczeñ pobi³ Miros³aw Pierz
kolegê
nowym
Policjanci KPP w
Œwidwinie otrzymali
zg³oszenie o bójce,
do jakiej dosz³o
pomiêdzy uczniami
jednej ze œwidwiñskich
szkó³ œrednich. Jak siê
okaza³o przyczyn¹
awantury by³ alkohol.
21 marca, przed godz. 14.00, dy¿urny KPP w Œwidwinie otrzyma³ telefoniczne zg³oszenie od dyrektora
jednej ze œwidwiñskich szkó³ œrednich, ¿e na terenie szko³y dosz³o do
pobicia jednego z uczniów. Skierowani na miejsce zdarzenia policjanci ustalili, ¿e bêd¹cy w stanie nietrzeŸwoœci - oko³o 1,4 promila - 19

letni uczeñ tej samej szko³y, bez
powodu zaatakowa³ przechodz¹cego obok kolegê uderzaj¹c go w
twarz. W wyniku uderzenia poszkodowany najprawdopodobniej dozna³ urazu - z³amania nosa, w zwi¹zku z czym zmuszony by³ udaæ siê do
szpitala.
Sprawca zajœcia nie by³ w stanie
okreœliæ powodu z jakiego zaatakowa³ kolegê. Przebywaj¹cy z nim
koledzy równie¿ nie wiedzieli, dlaczego dosz³o do ca³ego zajœcia.
Mê¿czyŸnie grozi odpowiedzialnoœæ karna. Kodeks karny za
tego typu zachowania przewiduje
karê pozbawienia wolnoœci nawet
do piêciu lat. Oprócz odpowiedzialnoœci karnej m³odemu mê¿czyŸnie
gro¿¹ tak¿e konsekwencje w szkole
– dyrekcja mo¿e zdecydowaæ o
wydaleniu go ze szko³y.
(kp)

Sesja Rady Miejskiej w Po³czynie-Zdroju

Bêd¹ szukaæ oszczêdnoœci
w oœwiacie
Tutejsi radni zbior¹ siê na obradach w œrodê, 30 marca, w sali urzêdu miejskiego w Po³czynie.
Jednym z wa¿niejszych punktów obrad bêdzie dyskusja nad
kszta³tem gminnej oœwiaty w przysz³ym roku, czyli szukanie oszczêdnoœci. Zapewne wróci pomys³ likwidacji dwóch szkó³ wiejskich.
Wœród projektów uchwa³ m.in.

zbycie dzia³ek, ustalenie warunków
przyznawani i odp³atnoœci za us³ugi
opiekuñcze, nie wyra¿enie zgody na
wyodrêbnienie w przysz³orocznym
bud¿ecie gminy œrodków stanowi¹cych fundusz so³ecki, czyli praktycznie jego likwidacja. Sesjê zakoñcz¹ odpowiedzi na zapytania
oraz informacja o realizacji uchwa³
Rady za ostatni miesi¹c.
(r)

Nowy dowódca 1. SLT
Na lotnisku 21. Bazy Lotnictwa
Taktycznego, w obecnoœci Dowódcy Si³ Powietrznych gen. broni pil.
Lecha Majewskiego oraz zaproszonych goœci, 15 marca br. nast¹pi³o
przekazanie obowi¹zków dowódcy

1. Skrzyd³a Lotnictwa Taktycznego.
Nowym dowódc¹ zosta³ gen. bryg.
pil. Tadeusz Mikutel.
Zast¹pi³ on czasowo pe³ni¹cego
te obowi¹zki p³k pil. Wojciech Piku³a.
(o)

wiceburmistrzem
Po³czyna
W po³czyñskim samorz¹dzie
nast¹pi³a zmiana na stanowisku wiceburmistrza gminy.
W zwi¹zku z przejœciem na
emeryturê pani Danuty Kozik.

burmistrz Barbara Nowak powo³a³a 18 marca na to stanowisko Miros³awa Pierza, by³ego pracownika Urzêdu Miejskiego w Po³czynie-Zdroju.
(r)

Dzisiaj sesja Rady Powiatu

Zdecyduj¹
o przejêciu PKS
Dzisiaj, 28 marca, o godz. 13.,
w starostwie, odbêdzie siê sesja
Rady Powiatu.
Radni wys³uchaj¹ informacji o
stanie bezpieczeñstwa publicznego
i zabezpieczenia po¿arowego w
powiecie w roku 2010 i zamierzeniach na ten rok. Nastêpnie bêd¹
mogli sk³adaæ interpelacje i zapytania.
Rozpatrz¹ projekty uchwa³
m.in. w sprawach: likwidacji liceów profilowanych w ZSR, ZSP w
Œwidwinie i ZSP w Po³czynieZdroju; utworzenia Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla Doros³ych
wchodz¹cego w sk³ad Zespo³u
Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Œwidwinie; utworzenia Szko³y Policealnej nr 2 wchodz¹cej w sk³ad ZSP
w Œwidwinie; ustalenia planu sieci
szkó³ ponadgimnazjalnych oraz
specjalnych prowadzonych przez

Powiat Œwidwiñski; ustalenia zasad korzystania ze sto³ówek szkolnych oraz odp³atnoœci za posi³ki;
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania form dokszta³cania i
doskonalenia oraz specjalnoœci i
form kszta³cenia, na które jest
przyznawane dofinansowanie w
roku 2011; nieodp³atnego nabycia
udzia³ów spó³ki PKS w Œwidwinie;
udzielenia przez Powiat Œwidwiñski porêczenia sp³aty po¿yczki zaci¹gniêtej przez Miêdzygminne
Przedsiêbiorstwo Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym;
zmiany uchwa³y w sprawie likwidacji Zespo³u Opieki Zdrowotnej w
Po³czynie-Zdroju;
udzielania
przez Powiat Œwidwiñski po¿yczki
d³ugoterminowej dla Zespo³u
Opieki Zdrowotnej w Likwidacji w
Po³czynie – Zdroju.
Sesjê zakoñcz¹ odpowiedzi na
interpelacje i zapytania radnych. (r)
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„Po co komu droga,
która nie prowadzi do Koœcio³a?”
W niedzielê, 13 marca 2011
roku, mia³em okazjê spotkaæ siê i
pobyæ kilka godzin siê z mieszkañcami Tychówka, miejscowoœci po³o¿onej w najdalej wysuniêtym na pó³noc krañcu gminy Po³czyn Zdrój.
Dziêki ¿yczliwoœci mieszkañców mog³em chocia¿ trochê przyjrzeæ siê razem z nimi problemom z
jakimi siê spotykaj¹ oraz œwiêtowaæ
niedzielê na mszy œwiêtej w zaadaptowanej z dawnej œwietlicy kaplicy,
która zastêpczo pe³ni funkcjê znajduj¹cego siê niemal w ca³kowitej
ruinie.
We wsi realizowana jest najwiêksza od lat inwestycja, zwi¹zana z rozbudow¹ sieci kanalizacyjnej, a przez to g³ówna droga przechodz¹ca przez ni¹ jest w wielu
miejscach rozkopana. Marcowe
roztopy sprawiaj¹, ¿e trudno jest
przejœæ such¹ nog¹ przez b³oto.
Po wsi oprowadzali mnie mieszkañcy w ró¿nym wieku, od najstarszych poczynaj¹c jak np. Pani Jadwiga Sobczak, licz¹ca prawie 90
lat, ludzie dojrzali jak Józef Ternaski, Stanis³aw Kornelak i Kazimierz
Lewandowski, ludzie w œrednim
wielu jak Marcin Gospodarczyk
oraz najm³odsi Adrian Grzywacz i
Rafa³ Ko³odziñski. Rozmawia³em
te¿ z ksiêdzem proboszczem Grzegorzem Marciszewiczem. Jestem
historykiem, dlatego przedstawiê
pañstwu na wstêpie przesz³oœæ Tychówka. W drugiej czêœci artyku³u
skoncentrujê siê na sprawie niszczej¹cego zabytkowego koœcio³a.
Trochê historii
Tychówko po raz pierwszy zosta³o wspomniane w Ÿród³ach pisanych 1494 roku. Miejscowoœæ ta
nosi³a nazwê Woldisch Tychow od
nazwiska w³aœcicieli Wolde, którzy
w³adali wsi¹ do drugiej po³owy
XVII wieku, kiedy to odsprzedali
swoje dobra 27 wrzeœnia 1685 roku
Peterowi von Kleist. PóŸniej w
1833 r. wieœ przesz³a w rêce rodziny
Brockhusen, by nastêpnie trafiæ w
1858 do rodziny Weske w rêkach,
której prawdopodobnie pozosta³ do
koñca II wojny œwiatowej.
W 1864 roku Woldisch Tychow
liczy³o 258 mieszkañców, 17 domów mieszkalnych, 20 budynków
gospodarskich, 4 budynki fabryczne do zak³adu cegielni i 1 szko³a
parafialna.
We wsi by³o wówczas 51 koni,
63 wo³ów, 2132 owiec, 99 œwiñ, 14
kóz i 9 uli

Oprócz tego we m³ynie na rzece
Bukowej nieopodal wsi mieszka³o
13 mieszkañców, 2 domy mieszkalne, 4 budynki gospodarskie i 3 budynki fabryczne a inwentarz m³yna
stanowi³y 3 konie, 6 wo³ów, 6
owiec, 1 œwinia i 2 ule.
Czytaj¹c opis wsi sprzed ponad
150 lat, trudno by³oby doszukaæ siê
- poza liczb¹ mieszkañców, która
obecnie jest nieco wy¿sza 310
mieszkañców w 2006 r. - tak du¿ego
inwentarza. Chocia¿ i dzisiaj Tychówko jest jedn¹ z nielicznych wsi, w której hoduje
siê krowy w dawnych budynkach nieistniej¹cego
PGR.
Zabytkowy Koœció³
We wsi znajduje siê ryglowy koœció³ filialny pw.
œw Józefa z 1739 r. ufundowany przez von Kleistów,
nale¿¹cy obecnie do parafii
pw. Matki Bo¿ej Czêstochowskiej w Byszynie. W
trakcie rozmowy z kilkoma
mieszkañcami mia³em okazjê zobaczyæ niszczej¹cy
zabytek.
Przyznam siê, ¿e wra¿enie by³o piorunuj¹ce.
Dach pokryty strzêpami

niebieskiej foli, która zabezpiecza³a ruinê, tylko jej kolor wskazuje, ¿e
w przesz³oœci mieszkañcy Tychówka wznosili w tym miejscu modlitwy do niebios. W œrodku strop popodpierany sosnowymi belkami
wszêdzie poodpadany tynk. Patrz¹c
w górê, oprócz niebieskiej furgocz¹cej folii na wietrze przedziera
siê przez dziury b³êkit nieba.
Pod prezbiterium znajduje siê
dziura prowadz¹ca do krypty grobowej, w której najprawdopodob-

niej chowano fundatorów œwi¹tyni,
czyli w³aœcicieli folwarku. Od parafian dowiedzia³em siê, ¿e walaj¹ce
siê szcz¹tki ludzkie, zosta³y pochowane przed koœcio³em, przy krzy¿u
misyjnym z 1960 roku. Pochówku
szcz¹tek w obecnoœci parafian dokona³ ks. Proboszcz Grzegorz Marciszewicz, który pracuje w parafii
od 31 sierpnia 2007 roku. Ksi¹dz
proboszcz na pocz¹tku pos³ugi, postawi³ sobie niezwykle trudne zadanie do wykonania, wyremontowanie wszystkich koœcio³ów i kaplic
na terenie parafii.
Mia³em okazjê spotkaæ siê
wczeœniej kilka razy z ksiêdzem
proboszczem i zawsze widzia³em
jego pe³ne zaanga¿owanie w sprawy parafii. Posiada niezwyk³y talent docierania do ludzi. Parafianie,
z którymi uda³o mi siê porozmawiaæ, bardzo ¿yczliwie mówi¹ o
swoim ksiêdzu proboszczu i wysoko oceniaj¹ jego starania zmierzaj¹ce do odbudowy niszczej¹cego koœcio³a.
19 marca w œwiêto patrona œwiêtego Józefa przypada odpust parafialny, chcia³oby siê ¿yczyæ ksiêdzu
proboszczowi i parafianom, by ich
patron Œwiêty Cieœla, dopomóg³ w
odbudowie koœcio³a. Na razie jego
ocala³y z dawnego g³ównego o³ta-

Wieœci œwidwiñskie 28.3.2011 r.

INFORMACJE

Str
Str.. 5

Po³czyñskie ulice
wo³aj¹ o remont
Po³czyñskie ulice „wo³aj¹” o
remont lub szybk¹ naprawê. Niektórymi z nich strach jest przejechaæ.
Kierowcy staraj¹ siê je omijaæ. Dojazd do centrum miasta jest utrudniony, ze wzglêdu na trwaj¹ce przy
ulicy Targowej „wieczne wykopki”.
Ulica Mariacka, stanowi postrach
dla mieszkañców miasta. Znajduje
siê tam znak zakazuj¹cy postój. Jednak co poniektórzy kierowcy parkuj¹ pod nim swoje samochody,
czym utrudniaj¹ przejazd innym
u¿ytkownikom. Ulic¹, w jedn¹ stronê jedzie siê po chodniku. Przechodnie nara¿eni s¹ w ten sposób na
kolizjê z pojazdami. Ju¿ do wielu
takich zdarzeñ dosz³o.
Ulica 5 Marca te¿ nie wymaga
osobliwego komentarza. Przy restauracji „Parkowa” ca³kowity brak
chodnika. Mieszkañcy poruszaj¹
siê tam po ubitym „klepisku”. Nawierzchnia jezdni w tym miejscu to
dziura na dziurze, w ogóle nie przeprowadza siê tam prac naprawczych. W innych rejonach miasta
sytuacja podobna. Ulica Mickiewicza, Wiejska te¿ znajduj¹ siê w podobnej sytuacji. Têdy te¿ jest trudno

rza obraz Œwiêtego stoi w tymczasowym miejscu kultu, czyli œwietlicy zamienionej na kaplicê.
Wiêkszoœæ mieszkañców podkreœla³a, id¹c na niedzieln¹ mszê
œwiêt¹ po b³otnistej drodze obok
której nie ma chodników, ¿e we wsi
najbardziej potrzebna jest droga.
Spotka³em równie¿ id¹c¹ do
koœcio³a, jedn¹ z najstarszych
mieszkanek Tychówka, Pani¹ Jadwigê Sobczak, która mieszka we
wsi od 1951 roku. Rozmowa z ni¹
da³a mi inn¹ perspektywê spojrzenia na problemy ludzkie. Perspektywa ta realizuje siê w ka¿d¹ niedzielê
w wielu miejscach, gdy tak jak w
Tychówku ludzie zmierzaj¹ do swojego koœcio³a na mszê œwiêt¹. S³owa Pani Jadwigi mo¿na sparafrazowaæ s³ynn¹ scen¹ koñcow¹ z kultowego filmu gruziñskiego re¿ysera
Tengiza Abu³adze „Pokuta”: „Po co
komu droga, która nie prowadzi do
Koœcio³a?”
Wspomniany film rozpoczyna³
pieriestrojkê w Zwi¹zku Radzieckim, czyli okres w którym wrócono
do najbardziej istotnych spraw i
pytañ maj¹cych znaczenie dla ¿ycia
cz³owieka.
W Tychówku s³owa te maj¹
szczególn¹ wymowê. Droga nie
spe³nia dobrze swojej roli, a nawet,
gdy bêdzie, to mo¿e nie doprowa-

dziæ do koœcio³a, bo popadnie on w
ca³kowit¹ ruinê.
Na razie Koœció³ jest prawem
chroniony, o czym zaœwiadcza tabliczka na nim umieszczona. Warto
postawiæ kilka pytañ do wszystkich,
którzy mog¹ zaradziæ tej sprawie.
Czy sama tabliczka „Budynek
prawem chroniony wystarczy?
Czy parafianie z ksiêdzem proboszczem uzyskaj¹ wystarczaj¹ce
wsparcie?
Czy nadal w przewodnikach turystycznych przeczytamy o zabytkowym szachulcowym Koœciele w
Tychówku?
Czy Œwiêty Cieœla nadal bêdzie
poza swoj¹ patronaln¹ œwi¹tyni¹?
Nie umiem odpowiedzieæ na te
pytania, ale w pamiêci pozostaje mi
to ciep³e niedzielne spotkanie z
mieszkañcami na drodze, w jednym
z domów, w pobli¿u piêknego pa³acu, w ruinach koœcio³a oraz wspólne uczestnictwo we mszy œwiêtej w
kaplicy.
Ci¹gle mam te¿ w pamiêci zaproszenie do ponownych odwiedzin Tychówka, zawsze uœmiechniêtej Pani Jadwigi. I te jej s³owa,
nieœwiadomie wyjête z m¹droœci
dziejów ludzkich, a tyle znacz¹ce.
„Po co komu droga, która nie prowadzi do Koœcio³a?”
Bogus³aw Ogorza³ek

przejechaæ samochodem, nie ponosz¹c kosztów napraw pojazdu. Podobnie jest na ul. 22 Lipca i Piwnej,
Œwierczewskiego. Tam dziury s¹
po³atane w sposób bardzo niechlujny. Na powierzchniê jezdni wystaj¹
wypuk³e „górki” po przeprowadzonych pracach naprawczych. Na niektórych jezdniach brak jest kratek
do studzienek deszczowych. Sta³y
siê one ³upem z³odziei. Miejsca po
nich zabezpieczone s¹ niskim ogrodzeniem. Na trasie przelotowej studzienki zabezpieczone s¹ odpowiednimi znakami. Ulice „kurortu z
dusz¹” przypominaj¹ krajobraz nieciekawy dla ka¿dego kierowcy, który u¿ytkuje jezdnie miasta.
Przejœcia dla pieszych nie s¹
odnowione. Nie ma pieniêdzy na
odnowienie znaków drogowych i
remonty niektórych ulic. Jest ju¿
wiosna, czas zacz¹æ porz¹dki. Je¿eli kierowcom samochód wpadnie w
wyrwê i „si¹dzie” zawieszenie, to
radzimy udaæ siê do Urzêdu Miejskiego z proœb¹ o odszkodowanie
lub zwrócenie kosztów naprawy.
W³adzom, zaœ ¿yczymy owocnej
pracy w roku 2011.
KAR

Mo¿e ktoœ im wreszcie pomo¿e
„EKO-FIUK” jest przedsiêbiorstwem, które od 1997 r. zajmuje siê
gospodark¹ odpadami komunalnymi i przemys³owymi. Wed³ug reklamy jest to firma rzetelna dla wszystkich klientów. Tyle mo¿na wyczytaæ
o firmie w inernecie, gdzie napisano: „Œwiadczymy us³ugi wywozu,
segregacji i utylizacji odpadów od
przedsiêbiorstw, spó³dzielni i
wspólnot mieszkaniowych oraz
klientów indywidualnych.
Wspó³pracuj¹c z samorz¹dami
przejmujemy obowi¹zki w zakresie
tworzenia programów gospodarki
odpadami oraz zajmujemy siê ich
realizacj¹. Dziêki profesjonalnej
obs³udze grono naszych zadowolonych Klientów szybko roœnie”.
Firma jest monopolist¹ na rynku
po³czyñskim w wywozie odpadów.
Przygl¹daj¹c siê pracy firmy mo¿na
wyci¹gn¹æ jednak wniosek, ¿e reklama mija siê z prawd¹. Tam, gdzie
Wspólnoty Mieszkaniowe obs³ugiwane s¹ przez t¹ firmê panuje nieporz¹dek. Szczególnie daje siê to zauwa¿yæ przy du¿ych blokowiskach.
Firma nie dotrzymuje terminów
wywozu odpadów. Nie jest sprz¹tane wokó³ pojemników. Inne firmy
wykonuj¹ takie us³ugi za darmo.

Siedziba firmy mieœci siê przy ulicy
Œwierczewskiego w Po³czynieZdroju. Znajduje siê tam du¿y plac
i zabudowania. Ca³y czas na placu
odbywa siê sortownie odpadów. S¹
one tam krojone i pakowane. Potem
³adowane s¹ na samochody i wywo¿one do zak³adów zajmuj¹cych siê
utylizacj¹.
W s¹siedztwie mieszkaj¹ pañstwo Alina i Tadeusz P. Ich posesja
odgrodzona jest od placu firmy
wysokim, ponad 2 m murem. Pañstwo P. z tego wzglêdu maj¹ uci¹¿liwe ¿ycie. Œciany ich domu s¹ stale
zawilgocone, w wielu pomieszczeniach rozwin¹³ siê na œcianach
grzyb. Tylko od strony ulicy do tego
ma³ego domku dochodz¹ promienie
s³oñca. Pañstwo P. ca³y czas walcz¹
jeszcze z plag¹ gryzoni, które atakuj¹ ich posesjê od strony placu firmy. Ci ludzie maj¹ ciê¿kie ¿ycie,
dziêki „rzetelnoœci” tej firmy. Taki
stan trwa ju¿ wiele lat i nikt nie
zajmuje siê spraw¹ tych ludzi. W
naszym tygodniku parê lat temu pisaliœmy ju¿ o trudnym ¿yciu pañstwa
P. i tym artyku³em chcemy przypomnieæ w³adzom samorz¹dowym
gminy o trudnym s¹siedztwie firmy
jeszcze raz. Mo¿e ktoœ pañstwu P.
wreszcie pomo¿e.
KAR
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Szeœæ dróg do remontu
Œwidwin otrzyma³ kolejne pieni¹dze z Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych,
zwanego popularnie „schetynówkami”. Wkrótce rozpocznie siê
gruntowny remont kolejnych szeœciu ulic, le¿¹cych w bliskim s¹siedztwie drogi wojewódzkiej nr
151.
To ju¿ nie pierwszy sukces Œwidwina w staraniach o dotacjê z rz¹dowego programu. Wczeœniej z
tego samego Ÿród³a dofinansowano
zakoñczony ju¿ remont ulicy £¹kowej. Tym razem zakres planowanych prac jest znacznie wiêkszy, ale
i uzyskanie rz¹dowego wsparcia nie
by³o ³atwe. Wniosek Œwidwina zosta³ wprawdzie oceniony pozytywnie, jednak z powodu braku pieniê-

dzy nie otrzyma³ dofinansowania
przy pierwszym „rozdaniu”.
Umieszczono go wówczas na liœcie
rezerwowej (na pierwszym miejscu). Dopiero oszczêdnoœci, które
inne gminy osi¹gnê³y po przetargach na swoje „schetynówki” pozwoli³y Ministerstwu Spraw Wewnêtrznych i Administracji na przyznanie dotacji Œwidwinowi. Do
Urzêdu Miasta wp³ynê³o pismo oficjalnie potwierdzaj¹ce, ¿e inwestycja zostanie dofinansowana, a miasto og³osi³o ju¿ przetarg na wybór
wykonawcy.
Pe³na nazwa planowanego zadania brzmi „Poprawa spójnoœci uk³adu komunikacyjnego miasta Œwidwin z drog¹ wojewódzk¹ nr 151” i
obejmuje remont szeœciu dróg
gminnych: GnieŸnieñskiej, Grudzi¹dzka, Wroc³awskiej, Pomorskiej, Poznañskiej, Walki M³odych.
Koszt oszacowano na 2 miliony 551
tysiêcy z³otych, natomiast dotacja
wynosi po³owê tej kwoty, czyli 1
milion 275 tysiêcy 500. S¹ to jednak
wielkoœci wynikaj¹ce z kosztorysów inwestorskich i mog¹ siê one
zmieniæ po przetargu.
Inwestycja bêdzie polega³a na
u³o¿eniu nowych nawierzchni i budowie chodników. Dwie z ulic –
Poznañska i Walki M³odych bêd¹
mia³y nawierzchniê z masy mineralno - bitumicznej (asfalt) o ³¹cznej
powierzchni 5630 metrów kwadratowych oraz chodniki o ³¹cznej po-

M³ody Przyjacielu!

wierzchni 1845 metrów kw. Na pozosta³ych ulicach zostanie wykonana nawierzchnia z polbruku oraz
chodniki:
GnieŸnieñska – 688 m. kw. nawierzchni i 182 m. kw. chodnika,
Grudzi¹dzka - 744 m.kw. nawierzchni i 83 m. kw chodnika
Pomorska – 676 m. kw, nawierzchni i 405 m. kw. chodnika
Wroc³awska – 740 m. kw. nawierzchni
4 kwietnia zostan¹ otwarte oferty przetargowe, nastêpnie zostanie
podpisana umowa z wybranym wykonawc¹. Zakoñczenie prac jest
planowane na 31 paŸdziernika 2011
roku.
UM

Specjalny Oœrodek Szkolno
- Wychowawczy w S³awoborzu
zaprasza do udzia³u w Integracyjnym
Konkursie Plastycznym

„Anio³”
Konkurs zwi¹zany jest z powiatowymi obchodami Dnia Godnoœci Osób
Niepe³nosprawnych 12 maja 2011 w Œwidwinie.
Proponujemy Ci , byœ wyruszy³
na spotkanie z kimœ, kto istnieje po
to by: wskazywaæ drogê, spieszyæ z
pomoc¹ , zwiastowaæ radoœæ, uwalniaæ od strachu...
Dziêki niemu do zwyk³ego ¿ycia
wkracza to, co tajemnicze, nieodgadnione...
Mo¿e przyjœæ we œnie, przez innego cz³owieka, pojawiæ siê w du-

szy , ukazaæ w wyobraŸni...
Jego postaæ przedstawia³o wielu
artystów. Spróbuj i Ty pokazaæ jak
mo¿e wygl¹daæ Anio³.
Integracyjny Konkurs Plastyczny „Anio³”.
Organizator:
Specjalny Oœrodek Szkolno
Wychowawczy w S³awoborzu

Wyró¿nione prace bêdzie mo¿na ogl¹daæ w Sali Wystaw ŒOK od 9 do
30 maja 2011 r.
Og³oszenie wyników konkursu odbêdzie siê podczas uroczystego otwarcia wystawy.
Prace nale¿y dostarczyæ do dnia 11 kwietnia 2011 r. na adres:
SOSW, ul. Lepiñska 3, 78-300 S³awoborze
Kontakt: Tel: (94) 36-47-013
e-mail: sekretariat@soswslawoborze.pl
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Wybrali radnych do M³odzie¿owej Rady Miasta Œwidwin
OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ o wynikach wyborów na radnych do M³odzie¿owej Rady Miasta Œwidwin z 24 marca 2011 roku.
Na podstawie § 21 ust. 1 Ordynacji Wyborczej do M³odzie¿owej Rady Miasta
Œwidwin stanowi¹cej za³¹cznik nr 1 do Statutu M³odzie¿owej Rady Miasta Œwidwin nadanego Uchwa³¹ Nr XVII/155/08 Rady Miasta Œwidwin z dnia 27 czerwca
2008 roku w sprawie powo³ania M³odzie¿owej Rady Miasta Œwidwin, nadania jej
Statutu oraz okreœlenia zasad i trybu wyboru Radnych (Dz.Urz. Woj. Zachodn. Nr
73, poz.1617) Miejska Komisja Wyborcza og³asza wyniki wyborów na radnych do
M³odzie¿owej Rady Miasta Œwidwin.
Przewodnicz¹ca Miejskiej Komisji Wyborczej Anna Kêpka

OKRÊG WYBORCZY NR 1
Publiczne Gimnazjum nr 1 w Œwidwinie
1. Komorowska Michalina
2. Orenczak Izabela

OKRÊG WYBORCZY NR 2
Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. W³adys³awa Broniewskiego
w Œwidwinie
1. GoŸdziewski Filip
2. Grygorcewicz Dawid
3. Hawraniak Bartosz
4. Starynowicz Micha³
5. Wojszczyk Marta

POPIELEWO
W filiach bibliotecznych oraz
œwietlicach wiejskich podlegaj¹cych Centrum Kultury w Po³czynie-Zdroju powsta³y K¹ciki regionalne, w których mo¿na poczytaæ o przesz³oœci swojej miejscowoœci i okolic oraz o aktualnych
wydarzeniach.
Przed kilku laty w po³czyñskiej
bibliotece pojawi³ siê cykl broszur
„Poznajmy historiê swojego regionu” opisuj¹cych historiê Po³czynaZdroju oraz poszczególnych miejscowoœci w gminie. W ostatnim czasie ukaza³y siê nowe, uzupe³nione
wydania, powstaj¹ te¿ kolejne tytu-

BUŒLARY

³y. W K¹cikach regionalnych znajdziemy nie tylko nowe wydania broszur, ale tak¿e wiele innych materia³ów dotycz¹cych poszczególnych
miejscowoœci i okolic. Zbiory bêd¹
w miarê mo¿liwoœci uzupe³niane.
Centrum Kultury w Po³czynieZdroju zaprasza do filii bibliotecznych i œwietlic w Bronowie, Buœlarach, Czarnkowiu, Gawroñcu, Ko³aczu, £êgach, Popielewie, Redle,
Szeligowie i Zaj¹czkówku. Materia³y o regionie s¹ równie¿ dostêpne
w czytelni dla doros³ych Biblioteki
Publicznej w Po³czynie-Zdroju.
Monika Milczarek

OKRÊG WYBORCZY NR 3
Zespó³ Szkó³ Rolniczych Centrum Kszta³cenia Praktycznego
im. Stefana ¯eromskiego w Œwidwinie
1. Bieniek Weronika
2. Skibowska Izabela
3. Wystêpska Olga
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GIMNAZJALNY MISTRZ SZACHOWY
W sobotê - 19 marca - w Po³czynie-Zdroju odby³ siê kolejny
Turniej Szachowy szkó³ podstawowych i gimnazjalnych. Jako
jedyny reprezentant ziemi œwidwiñskiej bra³ w nim udzia³ uczeñ
tutejszego gimnazjum - Pawe³
Kossobucki. Na 53 osoby bior¹ce
udzia³ w tej królewskiej grze,
Pawe³ zaj¹³ zaszczytne 3 miejsce,
otrzymuj¹c z³oty medal za zajêcie
1 miejsca w kategorii gimnazjalnej.
Tak dobry wynik nie jest przypadkowy. Jeszcze jako uczeñ drugiej klasy szko³y podstawowej - pod
czujnym okiem pana Stanis³awa
Marcinkowskiego, Pawe³ rozpocz¹³ swoj¹ szachow¹ przygodê.
Przez d³u¿szy czas by³ nagradzany
równie¿ jako najm³odszy zawodnik.
O jego talencie œwiadczyæ mo¿e
fakt, ¿e ju¿ na pocz¹tku, bior¹c
udzia³ w turnieju otwartym, gdzie
stawa³ w szranki z uczniami starszymi i osobami doros³ymi, na 120
osób bior¹cych udzia³ w turnieju
zaj¹³ najwy¿sze spoœród kolegów z
jego klasy 37 miejsce.
Data debiutu - 7.12.2003. Tego
dnia Pawe³ zaj¹³ 2 miejsce w turnieju powiatowym dla ch³opców. Kolejne sukcesy to 3 miejsce
(21.02.2004) w kategorii szkó³ podstawowych (ch³opcy), 2 miejsce w
Festiwalu Szachowym szkó³ pod-

stawowych i gimnazjów, 3 miejsce
w Szkolnym Turnieju Szachowym
(23.03.2004), 3 miejsce w Mistrzostwach Powiatu Œwidwiñskiego
(29.05.2004), 3 miejsce w turnieju
organizowanym przez gimnazjum
œwidwiñskie w roku szkolnym
2004/2005 (27.10.2004) i 3 miejsce
w szachowym Konkursie Gimnazjalnym w Œwidwinie 10.02.2005.
Niestety, jak to zwykle bywa, po
wyjeŸdzie pana Marcinkowskiego
w szachowej karierze Paw³a nast¹pi³a ma³a przerwa - na rzecz sukcesów w konkursach geograficznych.
Powrót, z 4 miejscem w Gwiazdkowym Powiatowym Konkursie Szachowym w Po³czynie-Zdroju, to
równie¿ zas³uga organizatora tego
turnieju, pana Wies³awa Buæko,
który niezmiennie gromadzi wokó³
siebie coraz wiêksze rzesze zainteresowanych t¹ wspania³¹ gr¹ dzieci
i m³odzie¿y.
Miejmy nadziejê, ¿e Pawe³, który ju¿ wkrótce wkroczy w najstarsz¹
kategoriê szachistów, bêdzie odnosi³ dalsze sukcesy. Miejmy równie¿
nadziejê, ¿e nie pozostanie jedynym
przedstawicielem m³odzie¿y œwidwiñskiej na tego typu turniejach.
Szachy to przecie¿ królewska gra,
która jest dobrym pocz¹tkiem do
sukcesów na wielu polach. A ludzi
zdolnych przecie¿ nigdy za du¿o.
Katarzyna Kupiec

HARCERSTWO W „TRÓJCE”
Wiadomo powszechnie, ¿e naród to wspólnota, któr¹ ³¹czyæ powinna przede wszystkim mi³oœæ do
ojczyzny, do historii, jak¹ kszta³tujemy na zamieszkiwanej przez nas
ziemi, kultury, sztuki. Na czyst¹
postaæ patriotyzmu sk³ada siê wiele
aspektów. Najpiêkniejsze karty patriotyzmu w naszej historii by³y
dzie³em dzieci i m³odzie¿y polskiego narodu, a harcerstwo przedwojenne, które zapisa³o siê z³otymi
zg³oskami na kartach najnowszej
historii w walce o niepodleg³oœæ, do
dziœ jest stawiane za wzór wychowawczy. Tak¿e i u nas - w Publicznej
Szkole Podstawowej nr 3 - postanowiliœmy powróciæ do tej najpiêkniejszej tradycji. Ju¿ w tym miesi¹cu powo³aliœmy do ¿ycia dru¿ynê „Orlêta”. Pomys³odawczyni¹ nazwy dru¿yny jest pani dyrektor Izabella Starzyñska.
„Orlêta” sk³adaæ siê bêd¹ z
uczniów klas 3 - 6. Ju¿ teraz dru¿yna
sk³ada siê z szesnastu osób. Wkrótce nasi harcerze dok³adnie zapo-

znaj¹ siê z zasadami, jakimi powinien kierowaæ siê ka¿dy harcerz,
bêd¹ poznawaæ bogate tradycje tej
organizacji i - co zapewne bêdzie
du¿¹ atrakcj¹ - bêd¹ jeŸdziæ na rajdy. ¯ycie harcerskie jest zreszt¹ tak
bogate, ¿e ka¿dy odnajdzie tu coœ
dla siebie. Nad „Orlêtami” opiekê

roztaczaj¹ druhny dru¿ynowe, panie
- Dominika Kaszuba (wychowawczyni oddzia³u szeœciolatków) i
Katarzyna Marzec (wychowawczyni klasy 3).
Przewodnikiem po trudnych i
niesamowitych drogach harcerstwa
dla naszej m³odzie¿y zosta³ miano-

wany druh Mariusz Bia³ecki - do
niedawna uczeñ naszej szko³y,
obecnie ju¿ powa¿ny gimnazjalista.
Przed naszymi uczniami piêkna
przygoda. A mo¿e harcerstwo stanie
siê dla nich sposobem na ¿ycie?
Katarzyna Kupiec
bibliotekarka PSP nr 3
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Wyj¹tkowa lekcja historii – Rocznica
Wyzwolenia Brze¿na
Marzec w historii
Pomorza Zachodniego
zapisa³ siê jako czas
krwawych staræ w ramach
tzw. Kot³a œwidwiñskiego.
Walki m.in. toczy³y siê
na dzisiejszym terenie
gminy Brze¿no.
Pan Tadeusz Pawe³ Pawlikowski, syn jednego z ¿o³nierzy - œwiadków, sier¿anta Tadeusza Pawlikowskiego, postanowi³ przypomnieæ
mieszkañcom o wydarzeniach tamtych dni. Z jego inicjatywy zorganizowane zosta³y obchody rocznicy
wyzwolenia Brze¿na.
Przy wsparciu lokalnego ko³a
LOK, którego jest prezesem, wraz z
pasjonatem Wies³awem Piotrkowskim przygotowali wystawê pami¹tek z II wojny œwiatowej. Unikatowe eksponaty- broñ, mundury,
przedmioty codziennego u¿ytku w
obozie i na froncie, cenne dokumenty (wiele z koñca XIX wieku) robi³y
wra¿enie, a przy tym sta³y siê fascynuj¹c¹ lekcj¹ historii.
Obchody rocznicowe zaszczycili kombatanci: p³k. Bogdan Rydzio, por. Jerzy Rolak, por. W³adys³aw Jakubowski, przedstawiciele
w³adz samorz¹dowych oraz organizacji - wójt gminy Brze¿no Jerzy
Anielski, wicestarosta powiatu œwidwiñskiego Roman Kozubek, komendant powiatowy stra¿y po¿arnej
Roman Artyñski. Wœród goœci znalaz³ siê tak¿e Marcin Kuchto, pisarz
- dokumentalista, autor wielu publikacji poœwiêconych walkom o Po-

morze Zachodnie. Nie zabrak³o tak¿e reprezentacji zaprzyjaŸnionych
kó³ LOK z Koszalina i Bia³ogardu.
Najwa¿niejszym punktem imprezy by³o z³o¿enie kwiatów pod
znajduj¹cymi siê na terenie gminy
pomnikami- obeliskami. Towarzyszy³y temu warty OSP, ZHP i LOK
oraz salwy honorowe.
Interesuj¹cym elementem by³
wystêp m³odzie¿y z ZSP w Brze¿nie, przygotowany przez Annê Pólkowsk¹ i Artura Ardziejewskiego.
Na podstawie wspomnieñ ojca organizatora, urozmaiconych poezj¹

oraz nostalgicznymi pieœniami, powsta³ niezwyk³y monta¿ - reporta¿
ze zdarzeñ, jakie rozegra³y siê 6
marca 1945 roku na tych ziemiach.
Imprez¹ towarzysz¹c¹ rocznicy
wyzwolenia by³ rajd pieszy. Jego
uczestnicy - uczniowie CKP im. S.
¯eromskiego, Szko³y Podstawowej
nr 2 ze Œwidwina oraz szko³y z
Brze¿na przeszli trasê z Rzepczyna
do Przyrzecza. Tam te¿ przygotowane by³o ognisko.
Uroczystoœæ wywar³a ogromne
wra¿enie na zebranych. Pan Marcin
Kuchto stwierdzi³, ¿e on jako histo-

ryk nic wiêcej nie móg³ dodaæ, bo
„wszystko zosta³o powiedziane”. A
wicestarosta zaapelowa³ do w³adz
gminnych, by wpisaæ w kalendarz
imprez gminnych tê uroczystoœæ.
Organizator sk³ada serdeczne
podziêkowania osobom, które
wspiera³y go i zaanga¿owa³y siê w
przygotowanie imprezy: ¿onie Annie, Ewie Florsz, Danucie i Arturowi
Ardziejewskim Annie Pólkowskiej,
¯enet i Piotrowi Zykubkom, Wies³awowi Piotrowskiemu, Marcinowi
Duklasowi (s³u¿¹cemu pomoc¹ techniczn¹) oraz m³odzie¿y.
(zps)
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Brze¿no: wycieczka w nagrodê

W dniu 15.03.2011r. uczniowie
ze szko³y w Brze¿nie zostali zaproszeni przez KFC na wycieczkê do
Szczecina. KFC od wielu lat jest
cz³onkiem Fundacji o Zbiorowej
Odpowiedzialnoœci, która realizuje

w ZSP w Brze¿nie program: „Codziennie ciep³y posi³ek”.
W ramach wspó³pracy uczniowie wykonali prace plastyczne
„Cztery pory roku”, które zosta³y

wyeksponowane w KFC w Szczecinie przy Placu Rod³a. Kierownictwo
KFC zaprosi³o 52 uczniów, których
prace najbardziej siê podoba³y, na
wycieczkê do laboratorium fizyki
„Eureka” oraz do Planetarium. Po

zwiedzeniu tych obiektów uczniowie zjedli obiad w KFC przy Placu
Rod³a. Na zakoñczenie ka¿dy
uczestnik otrzyma³ indywidualny
upominek (s³odycze, maskotki).
(zps)

POWITANIE WIOSNY W „TRÓJCE”
p. Dominiki Kaszuby – wychowawczyni oddzia³u szeœciolatków –
zebrali najmilsze sercu drobiazgi –
w tym maskotki, torebki, ksi¹¿eczki
– i dostarczyli je na kiermasz charytatywny. Jak zwykle nieocenione
mamy dostarczy³y cudowne ciasta,
które w szczytnym celu z³ama³y
wiele wielkopostnych s³odkich wyrzeczeñ. Dochód z kiermaszu zosta³

Zima da³a siê nam we znaki solidnie, nic wiêc dziwnego, ¿e pierwszy dzieñ wiosny wzbudzi³ tyle
emocji - w najm³odszych szczególnie. Ju¿ nasze energiczne piêcio i
szeœciolatki napracowa³y siê przy
tworzeniu Marzanny. Same maluchy równie¿ przyozdobi³y siê w
kolorowe wst¹¿eczki i ubrania z
mnóstwem kolorowych kwiatków i
ga³¹zek. Równie ambitnie podeszli
do po¿egnania zimy uczniowie klas
1-3. Kolorowy pochód skanduj¹c
weso³e, wiosenne okrzyki przeszed³
ca³y teren osiedla i wróci³ do szko³y.
Tam oczekiwali na niego uczniowie
klas starszych. Rozpalone ognisko
po³o¿y³o kres panowania czasu
ch³odu i œniegu.
Poniewa¿ takiego dnia nale¿y
radoœæ rozdawaæ pe³nymi rêkami,
najm³odsi szczególnie – pod wodz¹

przeznaczony na zakup szkolnych
„niezbêdników” dla dzieci i m³odzie¿y z Domu Dziecka.
Tak twórczy dzieñ zakoñczy³ siê
eliminacjami do konkursu recytatorskiego, a dzieci czekaj¹ ju¿ na
wiêcej s³oñca i kolejne ciekawe
wydarzenia.
Katarzyna Kupiec
bibliotekarka PSP 3
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OG£OSZENIA DROBNE

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

MIESZKANIA

MIESZKANIA

INNE

Powiat ³obeski

Region

Powiat ³obeski

Powiat gryficki

Szczecin ul. Potulicka sprzedam
mieszkanie 2 pokojowe w³asn. 37
mkw., atrakcyjne po³o¿enie, VII piêtro, 100 m do pêtli tramwajowej, po
kapitalnym remoncie z wymian¹
pionu i kan., drzwi Gerda, okna pcv,
widna kuchnia, niski czynsz. Cena
175 tys. z³. Kont. Pryw. Tel. 600 382
886

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

Sprzedam dom pó³ bliŸniaka oraz
dzia³kê budowlan¹ w Gryficach blisko centrum. Tel. 502 485 265

Sprzedam w £obzie mieszkanie 4 pokojowe , III piêtro,Oœ. Orzeszkowej. Cena 160 tys. z³. Tel. 91 397
5637, 692 070 387
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, 2 pokoje, o pow. 48 mkw., IV
piêtro, przy ul. Murarskiej w £obzie.
Tel. 91 397 4819
Zamieniê mieszkanie 4 pokojowe o
pow. 56,23 mkw. na mieszkanie 2
pokojowe na parterze lub I piêtrze w
£obzie. Tel. 798 677 976
Mieszkanie w Radowie Ma³ym, 3
pokoje, po remoncie, w pe³ni wyposa¿one ( RTV, meble, AGD), gara¿
sprzedam. Wchodzisz – mieszkasz. Tel. 602 301 017.
Sprzedam mieszkanie w bloku przy
ul. Wybickiego w £obzie, II piêtro, 3
pokoje, 86 mkw., z w³asnym ogrzewaniem gazowym, niski czynsz. Tel.
609 593 801
Resko sprzedam mieszkanie 93
mkw., dzia³ka 831 mkw., 3 pokoje,
cena 139.000 z³. Tel. 888 169 572.
Sprzedam lub wydzier¿awiê mieszkanie w Prusinowie 15. Tel. 91 397
3398
Sprzedam mieszkanie bez czynszowe w £obzie, 65 mkw., 3 pokoje,
w³asne co, ma³y ogródek na grila +
wiata. Tel. 783 792 696

US£UGI
Powiat ³obeski
Wykoñczenia wnêtrz, p³ytki, panele, regipsy, malowanie, szpachlowanie, stolarka itp. Tel. 792 289 761,
661 545 391
VIDEO-FOTO. Tel. 691 793 005.
www.supi.co
Wideofilmowanie. Tel. 605 732
267.

Powiat drawski
VIPCARS, wynajem limuzyn.
www.vipcars.net.pl

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

ROLNICTWO

Sprzedam w £obzie mieszkanie 4 pokojowe , III piêtro,Oœ. Orzeszkowej. Cena 160 tys. z³. Tel. 91 397
5638, 692 070 387

¯yto jare sprzedam. Tel. 600 173
955.

£obez ul. Browarna sprzedam
mieszkanie 55 mkw., 3 pokoje.
Cena 150 tys. z³. Tel. 600 265 547

Kurki nioski odchowane powy¿ej 7
tygodnia - sprzeda¿ od 21 marca,
Gospodarstwo Drobiarskie ¯abowo
13. tel. 91 3910 666

£obez ul. Ogrodowa sprzedam bardzo ³adne mieszkanie dwupoziomowe 101 mkw. Cena 240 tys. z³.
Tel. 600 265 547

Powiat gryficki

Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe
w Wierzchowie. Tel. 602 760 877,
692 653 140.

Powiat ³obeski

Kupiê u¿ywan¹ ³ódkê wêdkarsk¹.
Tel. 603 720 382

Pomieszczenia na dzia³alnoœæ do
wynajêcia w Radowie Ma³ym. Tel.
604 997 741

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

Powiat gryficki
Drewno - ga³êziówka - buk,
ciête na 25 cm, pakowane w
worki 50 l. Cena za worek 16 z³.
Tel. 726 493 956.
Sprzedam drewno kominkowe i
opa³owe. Tel. 667 612 010.

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.
Windykacje. Bezpoœrednio.
Wykup d³ugów.
Tel. 515-291-074
T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.

Powiat drawski

Mieszkanie 2 pokojowe o powierzchni 65 mkw., kuchnia, ³azienka, przedpokój, gazowe co, zamieniê na mieszkanie 4 pokojowe w
okolicy centrum Gryfic. Wiadomoœæ
pod numerem telefonu 692 647 313

Powiat drawski

Kostka granitowa z transportem
tel. 511 267 991

NIERUCHOMOŒCI

Powiat gryficki

Poszukujê pokoju do wynajêcia na
terenie Gryfic od zaraz. Czekam na
odpowiedŸ. Tel. 795 059 272

Sprzeda¿ mebli u¿ywanych. Tel.
602 42 33 28

Poszukujê lokalu do wynajêcia w
Drawsku Pomorskim na us³ugê
handlow¹. Tel. 661 196 337.

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

Sprzedam dom pó³ „bliŸniaka” oraz
dzia³kê budowlan¹ w Gryficach, blisko centrum. Tel. 502-485-265.

Wynajmê niewielki gara¿ lub pomieszczenie do przechowywania
skutera w okolicy osiedla Pomorskiego w Z³ocieñcu, Tel. 663 563 778

Tanio sprzedam dzia³kê ogrodow¹
Nr 117 – Dalno I o pow. 485 mkw.
wraz z altank¹ murowan¹ i przybudówk¹. Dzia³ka jest uprawiana na
bie¿¹co, doprowadzona woda, zasadzone s¹ drzewka owocowe,
krzewy, maliny i truskawki. Tel. 608
053 814
Lokal do wynajêcia w centrum £obza
o pow.100 mkw. Tel. 608 335 881
Wynajmê lub sprzedam lokal pod
dzia³alnoœæ us³ugowo-handlow¹ z
wyposa¿eniem po sklepie spo¿ywczym w £obzie ul. Chrobrego z
mo¿liwoœci¹ wynajêcia mieszkanie
na piêtrze. Tel. 516 078 456.
Sprzedam gara¿ blaszak na ulicy
Bema w £obzie z gruntem miasta.
Cena 300 z³. Tel. 696 371 082.
W £obzie sprzedam pó³ bliŸniaka 90
mkw. z ogródkiem, Tel. 91 397 6453
Wynajmê pomieszczenie o powierzchni 15 mkw., £obez ul. Koœciuszki 9. Tel. 609 1165 601
Wynajmê halê w £obzie + biuro. Tel.
783 514 200
Sprzedam dom w Resku, pow. 208
mkw., pow. dzia³ki 670 mkw., wolno
stoj¹cy, w³asnoœciowy. Cena 500
tys. z³ do negocjacji. Tel.
600451645, 608727083.
Wynajmê hale magazynowe o powierzchni 400 mkw. i 600 mkw w
Resku. Tel. 518 169 392.
Tucze nad j. Woœwin dz.budowl.
2700 m2 - 59 000 z³. Tel. 600 265 547

Reklama w Wieœciach Œwidwiñskich

tel. 512 138 349
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Szachowe Mistrzostwa Powiatu
Œwidwiñskiego Szkó³ Podstawowych
i Gimnazjalnych
W dniu 19 marca br.
w Centrum Kultury
w Po³czynie-Zdroju
odby³y siê Szachowe
Mistrzostwa Powiatu
Œwidwiñskiego
Szkó³ Podstawowych
i Gmnazjalnych.
W zmaganiach sportowych
wziê³o udzia³ 53 m³odych zawodników z Po³czyna, Œwidwina, Red³a
i S³awoborza. Oficjalnego otwarcia dokona³ wicestarosta Roman
Kozubek. Organizatorem turnieju
byli cz³onkowie klubu szachowego „Caissa” panowie Wies³aw
Buæko, Ryszard Kowalczyk,
Adam Batura oraz Andrzej Wolañski reprezentuj¹cy Uczniowski
Klub Sportowy „Olimpik” Red³o.
Zwyciêzc¹ turnieju i posiadaczem okaza³ego pucharu ufundowanego przez wicestarostê zosta³
£ukasz Truszkowski z Red³a. Puchar Burmistrza Po³czyna-Zdroju
przypad³ najlepszej szachistce
Wiktori Antolak z Po³czyna. Puchar Fair play za szlachetne sportowe zachowanie ufundowany
przez firmê ALMAKO w Œwidwinie organizatorzy przyznali Wojtkowi Orenczakowi z Red³a.
W kategorii klas 1-3 ch³opcy: I
miejsce zaj¹³ Strza³kowski Damian
z Red³a, II miejsce - Szulerecki
Mateusz z Po³czyna, III - Orenczak
Wojtek z Red³a.
W kategorii klas 1-3 dziewczynki: I miejsce zajê³a Antolak Wikto-

ria z Po³czyna, II miejsce zajê³a Igiel
Majka z Po³czyna, III - Seku³a Zosia
z Red³a.
W kategorii klas 4-6 ch³opcy: I
miejsce zaj¹³ Truszkowski £ukasz z
Red³a, II - Pilip Patryk z Po³czyna,
III - Ma³ecki Kuba z Red³a.
W kategorii Gimnazjum ch³opcy: I miejsce zaj¹³ Kosobucki Pawe³
ze Œwidwina, II - W³odarczyk Przemys³aw z S³awoborza, III - Jamrozowicz Dariusz z S³awoborza.
W kategorii Gimnazjum dziewczêta: I miejsce zajê³a Bajer Klaudia z S³awoborza, II miejsce zajê³a
Kowalska Aleksandra z S³awoborza, III miejsce zajê³a Mañkowska
Klaudia z S³awoborza.
S³odki poczêstunek ufundowali pañstwo Asia i Adam Szulereccy.
Sponsorem strategicznym imprezy
jest Starostwo Powiatowe w Œwidwinie.
Organizatorzy dziêkuj¹ za prezenty Nadleœnictwu Œwidwin.
Uczennice z szko³y w Redle Natalia Beraœ, Jesica Stolarczyk i Patrycja Kury³o uatrakcyjni³y turniej
œpiewem i tañcem.
W.B.

M-ce Nazwisko Imiê
Rank.
1 Truszkowski, £ukasz 6
1200
2 Strzalkowski, Damian 3
1000
3 Kossobucki, Pawe³ G
1000
4 Szulerecki, Mateusz 3
1000
5 Pilip, Patryk 6
1000
6 Ma³ecki, Kuba 6
1000
7 Rykaczewski, Kuba 6
1000
8 Czajkowski, Maciej 6
1000
9 Orenczak, Wojtek 3
1000
10 W³odarczyk, Przemys³aw G 1000
11 Kowalski, B³a¿ej 6
1000
12 Jamrozowicz, Dariusz G 1000
13 Orzechowski, Bartosz G 1000
14 Jankowski, Dominik 6
1000
15 Seku³a, Kuba 3
1000
16 Wierszycki, Kuba 6
1000
17 Bajer, Jacek G
1000
18 Antolak, Wiktoria 3
1000
19 ¯iêmba, Pawe³ G
1000
20 Wilniewicz, Szymon
1000
21 B¹k, Adrian 6
1000
22 Salamucha, Pawe³ G
1000
23 Bajer, Klaudia G
1000
24 Kowalska, Aleksandra G 1000
25 £azuga, Aleksander G
1000
26 Wandas, Tomasz 6
1000
27 Mañkowski, Seweryn G 1000
28 Mañkowska, Klaudia G 1000
29 Darosz, Maks 3
1000
30 Lech, Adam 6
1000
31 Muszyñski, Patryk 4
1000
32 Mañkowski, Marcin 6
1000
33 Igiel, Majka
1000
34 Tyczyñski, Dariusz
1000
35 Ptaszyñski, Hubert 6
1000
36 D¹browski, Marcin 6
1000
37 Seku³a, Zosia 3
1000
38 Kêdzierski, Jakub 3
1000
39 Kujawka, Jakub 3
1000
40 Marchalewicz, Diana 3
1000
41 Chmura, Janek 3
1000
42 Lasota, Nicola 3
1000
43 Pachciarek, Lidka 3
1000
44 Kowalczyk, Gabriela 3
1000
45 Kowalska, Julita 3
1000
46 £azuga, Norbert 3
1000
47 Betlejewska, Agnieszka G 1000
48 D¹browski, Seweryn 6
1000
49 Pizon, Mi³osz 3
1000
50 Pielesiak, Natalia 3
1000
51 Beraœ, Wiktor 3
1000
52 Kalinowski, £ukasz 3
1000
53 Czarny, Alicja 3
1000

Klub
Red³o
Red³o
Œwidwin
Po³czyn
Po³czyn
Red³o
Red³o
Red³o
Red³o
S³awoborze
S³awoborze
S³awoborze
S³awoborze
Po³czyn
Red³o
Po³czyn
S³awoborze
Po³czyn
Po³czyn
Po³czyn
Po³czyn
S³awoborze
S³awoborze
S³awoborze
S³awoborze
S³awoborze
S³awoborze
S³awoborze
Po³czyn
Po³czyn
S³awoborze
S³awoborze
Po³czyn
Po³czyn
S³awoborze
S³awoborze
Red³o
Po³czyn
Red³o
Po³czyn
Po³czyn
Po³czyn
Po³czyn
S³awoborze
S³awoborze
S³awoborze
Red³o
S³awoborze
S³awoborze
Red³o
Red³o
Po³czyn
S³awoborze

Pkt.
8.0
7.5
7.0
7.0
6.5
6.5
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
5.5
5.5
5.5
5.5
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.0
3.0
3.0
3.0
2.5
2.0
2.0
2.0

MBch. Bch.
44.00 56.00
39.00 51.00
41.00 53.50
40.50 50.50
40.00 51.50
37.50 49.50
40.50 51.00
38.50 51.00
37.00 49.00
33.50 45.50
32.50 42.50
38.50 49.00
34.50 45.50
34.00 44.50
31.00 38.50
41.50 53.50
37.50 47.50
35.50 47.00
35.50 45.50
32.00 40.50
31.50 41.50
31.50 40.50
28.00 37.00
33.50 43.50
32.00 41.50
31.50 40.50
31.50 40.50
31.00 41.50
28.50 37.00
34.00 41.50
32.50 42.50
31.50 42.00
31.00 39.50
30.50 39.00
30.00 38.50
30.00 37.50
28.50 35.00
25.50 31.50
21.50 27.50
32.00 41.00
26.50 34.50
25.50 33.00
24.50 30.50
24.00 30.50
22.50 28.50
28.00 37.00
26.50 33.50
24.00 31.50
23.50 29.50
20.00 28.50
26.00 32.00
22.00 27.50
21.50 28.50
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POWIATOWY TURNIEJ LZS
W TENISIE STO£OWYM
W dniu 12.03.2011 r. w hali
sportowej Szko³y Podstawowej
Nr 1 w Po³czynie-Zdroju odby³ siê
Powiatowy Turniej LZS w Tenisie
Sto³owym dla dziewcz¹t i ch³opców ze szkó³ podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu œwidwiñskiego.
Celem turnieju by³o:
- popularyzacja tenisa sto³owego wœród dzieci i m³odzie¿y,
- rywalizacja sportowa.
Wspó³organizatorami turnieju
byli: Starostwo Powiatowe w Œwidwinie, Urz¹d Miejski w Po³czynieZdroju, Urz¹d Gminy w Œwidwinie,
SALOS w Po³czynie-Zdroju, p.
Ryszard Ga³osz – Kupno i Sprzeda¿
Dewiz ze Œwidwina.
Wymienieni wspó³organizatorzy turnieju byli fundatorami nagród
i wyró¿nieñ dla zwyciêzców.
W Turnieju wziê³o udzia³ oko³o
60 zawodników, wspania³ych
dziewcz¹t i ch³opców z poszczególnych szkó³ naszego powiatu.
Po blisko 4 godzinnym zmaganiu siê przy sto³ach tenisowych sêdziowie pod kierownictwem sêdziego g³ównego zawodów Zbigniewa
Rausa ustalili zwyciêzców w poszczególnych kategoriach i tak:
Szko³y podstawowe
Dziewczêta
I. - IWAÑSKA ANNA –
OPARZNO
II. - KURLAPSKA ROKSANA
– ŒWIDWIN
III. - BATÓG WERONIKA –
GAWRONIEC
Ch³opcy
I. - WANDASZ TOMASZ –
S£AWBORZE
II. - KRAJEWSKI KAMIL –
OSTRE BARDO
III. - LASOTA DAMIAN –
OSTRE BARDO
Gimnazjum
Dziewczêta
I. - WIŒNIEWSKA DARIA –
ORARZNO
II. - USS IGA – ŒWIDWIN
III. - ¯URAWSKA KINGA –
GAWRONIEC
Ch³opcy
I. - KUCHARZYK ADRIAN –
ŒWIDWIN
II. - MALON KAMIL – BRZE¯NO
III. - ORZECHOWSKI BARTOSZ – S£AWOBORZE
Szko³y ponadgimnazjalne
Ch³opcy
I. - NOWOSIELSKI WOJ-

CIECH – PO£CZYN-ZDRÓJ
II. - WETKLO NORBERT –
PO£CZYN-ZDRÓJ
III. - RÓ¯AÑSKI MARCIN GAWRONIEC.
Wszyscy zwyciêzcy w kategoriach wiekowych otrzymali puchary, statuetki i dyplomy, które w imieniu organizatorów i wspó³organizatorów Turnieju wrêczyli Ryszard
D¹gielski – Koordynator ds. sportu
RP LZS oraz Zbigniew Wiater –
Sekretarz RP LZS, jednoczeœnie
pracownik Urzêdu Miejskiego w
Po³czynie-Zdroju.
Po raz pierwszy na zawadach
organizowanych przez RP LZS w
Œwidwinie wœród wszystkich
uczestników Turnieju rozlosowano
kilkadziesi¹t nagród rzeczowych i
upominków. Ta demokratyczna forma nagradzania spotka³a siê z du¿ym aplauzem m³odzie¿y.
W czasie zawodów objawi³y siê
talenty tenisowe, o które nale¿y zadbaæ, aby nie zosta³y na marginesie,
zosta³y zapomniane (jak wielu utalentowanych sportowców w naszym powiecie, w naszych szko³ach). Ten apel kierujemy do nauczycieli wf. Jako RP LZS jesteœmy
jednym z ogniw sportu w powiecie,
bez wspó³pracy wszystkich ze
wszystkimi powiat œwidwiñski bêdzie dalej na szarym koñcu osi¹gniêæ sportowych w województwie
zachodniopomorskim.
Wszystkim m³odym dziewczê-

tom i ch³opcom, ich opiekunom nauczycielom wf oraz trenerom
uczestnicz¹cym w turnieju dziêkujemy za postawê sportow¹, za kulturê osobist¹ w czasie zawodów. Tylko rywalizacja sportowa na szczeblu powiatu, województwa, kraju
uczyni was mistrzami.

Dziêkujemy Pani Dyrektor
Szko³y Podstawowej Nr 1 w Po³czynie-Zdroju za udostêpnienie sali
sportowej dla potrzeb zawodów.
Ryszard D¹gielski
Koordynator ds. sportu
RP LZS w Œwidwinie
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I Halowy Turniej Pi³ki No¿nej Szkó³ Gimnazjalnych Powiatu
Œwidwiñskiego o puchar Komendanta Powiatowego
Policji w Œwidwinie
W Zespole Szkól Publicznych w S³awoborzu odby³ siê
dzisiaj I Halowy Turniej Pi³ki No¿nej Szkó³ Gimnazjalnych Powiatu Œwidwiñskiego o puchar Komendanta
Powiatowego Policji w Œwidwinie.
Ide¹ turnieju by³o zapewnienie
rozrywki dla dzieci i m³odzie¿y
podczas obchodów „I dnia wiosny”
,propagowanie wœród m³odzie¿y
bezpiecznych zachowañ oraz realizacja przedsiêwziêæ prewencyjnych w ramach ogólnopolskiej akcji
„Bezpieczna Szko³a”.
Organizacja turnieju by³a mo¿liwa dziêki wydatnej pomocy Wójta
Gminy S³awoborze mgr in¿. Marcina Ksi¹¿ek i Dyrektora Zespo³u
Szkól Publicznych w S³awoborzu
mgr Ryszarda Rozwadowskiego,
choæ nie sposób nie wspomnieæ o
pozosta³ych przedstawicielach samorz¹dów lokalnych tut. powiatu,
bez których zaanga¿owania w ideê
turnieju i wsparcia finansowego nie
mo¿liwym by³o by uczestnictwo
uczniów z wszystkich szkó³ gimnazjalnych powiatu œwidwiñskiego.
W turnieju udzia³ wziê³o 8 zespo³ów, zwyciêzcami zostali
uczniowie Gimnazjum Publicznego
w Po³czynie Zdroju, II miejsce zajê³a dru¿yna Publicznego Gimnazjum
w Œwidwinie, na III miejscu uplasowa³ siê zespó³ Publicznego Gimnazjum w S³awoborzu.Uroczystoœæ
wrêczenia pucharów, medali i upo-

minków dla uczestników turnieju
uœwietnili Wójtowie Gmin S³awoborze, Œwidwin oraz R¹bino oraz
Dyrektor Zespo³u Szkó³ Publicznych w S³awoborzu.
Wszystkim uczestnikom bardzo
spodoba³a siê idea turnieju i ju¿
podczas ceremonii wrêczania nagród wyra¿ali chêæ udzia³u w jego
nastêpnych edycjach wyra¿aj¹c
przekonanie, ¿e na sta³e wejdzie on
w kalendarz imprez sportowych dla
dzieci i m³odzie¿y organizowanych
w powiecie œwidwiñskim.
(o)

Szkolny Turniej Wiedzy o Bezpieczeñstwie
Ruchu Drogowego
W ramach atrakcji i zajêæ planowanych w ramach obchodów
pierwszego dnia wiosny dla
uczniów Zespo³u Szkó³ Publicznych w S³awoborzu policjanci
KPP w Œwidwinie uczestniczyli w
Szkolnym Turnieju o Bezpieczeñstwie Ruchu Drogowego.
G³ównym za³o¿eniem turnieju
by³o podjêcie dzia³añ na rzecz poprawy bezpieczeñstwa w ruchu drogowym, w tym bezpieczeñstwa
dzieci i m³odzie¿y szkolnej oraz
popularyzacja zasad bezpiecznego
poruszania siê na drogach rowerami
i innymi jednoœladami.

Turniej obejmowa³ miêdzy innymi znajomoœæ znaków drogowych, rozwi¹zanie testu z przepisów
ruchu drogowego oraz jazdê na rowerowym torze przeszkód. Dla ¿adnego z uczestników nie zabrak³o
choæby najdrobniejszego upominku.
Dodatkow¹ atrakcj¹ dla dzieci
by³ pokaz tresury policyjnych psów
oraz wskazanie przez policjantów
podstawowych zasad, dziêki którym mo¿na ustrzec siê przed pogryzieniem przez psa. Dzieci mia³y tak¿e mo¿liwoœæ obejrzenia sprzêtu
jaki policja na co dzieñ wykorzystuje do swoich dzia³añ.
(kp)
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Cz³owiek po alkoholu
i narkotykach traci
panowanie nad sob¹
13 marca w godzinach
porannych policjanci
KPP w Œwidwinie
zatrzymali 25 letniego
mieszkañca Œwidwina,
który bêd¹c w stanie
nietrzeŸwoœci oraz pod
dzia³aniem œrodków
odurzaj¹cych znajdowa³
siê w okolicznoœciach
zagra¿aj¹cych
w³asnemu ¿yciu
i zdrowiu.
W tym dniu, tu¿ po godz. 6.00,
dy¿urny KPP w Œwidwinie otrzyma³
anonimowe telefoniczne zg³oszenie, ¿e w jednym z budynków na ul.
Ks. J. Popie³uszki, na drugim piêtrze, w oknie stoi mê¿czyzna, którego zachowanie mo¿e wskazywaæ, ¿e
w³ama³ siê do czyjegoœ mieszkania.
Skierowani natychmiast na
miejsce zg³oszenia policjanci
stwierdzili, ¿e na II piêtrze budynku
jest otwarte okno na poddaszu, a w
nim jakaœ osoba ubrana w czarn¹
kurtkê, trzymaj¹c siê ramy i oœcie¿nic okna wychyla siê plecami do
ty³u. Po szybkim dotarciu do mieszkania, policjantom otworzy³ drzwi

mê¿czyzna, którego widzieli z ulicy.
Nie mo¿na by³o z nim nawi¹zaæ
normalnego kontaktu, mówi³ be³kotliwie i niezrozumiale. Dopiero po
chwili policjantom uda³o siê ustaliæ,
jak mê¿czyzna siê nazywa i ¿e
mieszka w tym domu.
W mieszkaniu panowa³ ogólny
ba³agan i rozgardiasz – na pod³odze
le¿a³ w³¹czony telewizor, rega³ meblowy by³ wywrócony, a szuflady z
niego porozrzucane po ca³ym
mieszkaniu. Wszêdzie by³y okruchy
pot³uczonego szk³a i porozrzucane
dokumenty.
W tej sytuacji policjanci, aby
zapobiec ewentualnej tragedii, postanowili zatrzymaæ mê¿czyznê do
wytrzeŸwienia. W czasie, kiedy jeden z policjantów zamyka³ okno, na
pod³odze zauwa¿y³ woreczek foliowy z zawartoœci¹ bia³ego proszku.
Jak siê okaza³o by³o to 0,42 gr amfetaminy. W tej sytuacji sprawa
ostatecznie siê wyjaœni³a – to narkotyki po³¹czone z alkoholem spowodowa³y kompletnie nieracjonalne
zachowanie mê¿czyzny.
25-latek dzieñ i noc spêdzi³ w
policyjnym areszcie. PóŸniej us³ysza³ zarzuty posiadania narkotyków. Oprócz konsekwencji finansowych wybryku, za posiadanie narkotyków grozi mu kara pozbawienia
wolnoœci do lat 3.
(kp)

Nie zdawa³ sobie sprawy, ¿e swoim zachowaniem
nara¿a siê na odpowiedzialnoœæ karn¹

Bez powodu zabi³ psa
Policjanci Posterunku
Policji w S³awoborzu
16 marca w godzinach
popo³udniowych
zatrzymali 53 letniego
mieszkañca jednej z
miejscowoœci gminy
S³awoborze
podejrzanego o zabicie
psa.
Policjanci w S³awoborzu otrzymali zg³oszenie o zabiciu psa. Podjête czynnoœci w tej sprawie pozwoli³y na ustalenie, ¿e sprawc¹ mo¿e
byæ brat zg³aszaj¹cego. Wykonane
czynnoœci potwierdzi³y ich przypuszczenia. Mê¿czyzna z nieja-

snych powodów przy pomocy siekiery uœmierci³ zwierzê, po czym
zakopa³ je w pobliskich zaroœlach.
Ponadto w trakcie wykonywanych
ze sprawc¹ czynnoœci, mê¿czyzna
przyzna³ siê do zabicia w miesi¹cu
lutym br. kota, którego nastêpnie
wrzuci³ do szamba na terenie swojej
posesji.
Relacja sprawcy i jego zachowanie jednoznacznie wskazywa³y, ¿e
nie zdawa³ sobie sprawy, ¿e swoim
zachowaniem nara¿a siê na odpowiedzialnoœæ karn¹. Za czyn o takim
charakterze grozi odpowiedzialnoœæ z Ustawy o Ochronie zwierz¹t,
która dla sprawców przestêpstw o
takim charakterze przewiduje karê
grzywny, ograniczenia wolnoœci lub
nawet pozbawienia wolnoœci do jednego roku.
(kp)
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ŒWIDWIN: Œlub Marzanny i Mariusza

Foto-Video „Krzyœ” ul. 1Maja 20, tel. 94 3653 338 www.fotopyrczak.pl
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