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Sesja Rady Miejskiej w Po³czynie-Zdroju

Po³czyn chce sprzedaæ
miejsk¹ Energetykê Ciepln¹
(PO£CZYN-ZDRÓJ) Radni
po³czyñscy zbior¹ siê na sesji 28
kwietnia. Najwa¿niejszym punktem
obrad bêdzie podjêcie przez radnych decyzji o sprzeda¿y spó³ki
gminnej Energetyka Cieplna.

Pomys³ sprzeda¿y spó³ki miejskiej pojawi³ siê ju¿ jakiœ czas temu.
Jej sprzeda¿ akurat teraz wi¹¿e siê
zapewne z dramatyczn¹ sytuacj¹ finansów gminnych. Gmina ma sprzedaæ sto procent posiadanych udzia-

Kiermasz
wielkanocny
w Gawroñcu

³ów za oko³o 3 miliony z³otych.
Mówi siê, ¿e chêtnymi do ich nabycia s¹ KGHM i SEC, czyli Szczeciñska Energetyka Cieplna, której
wiêkszoœciowym udzia³owcem jest
firma niemiecka.

Ods³onili tablicê pami¹tkow¹

Pamiêtali o tragedii
smoleñskiej

Piêæ
medali
zapaœników

Œwi¹teczne
malowanie w Redle
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Sesja Rady Miejskiej w Po³czynie-Zdroju

Po³czyn chce sprzedaæ
miejsk¹ Energetykê Ciepln¹
Kazimierz Rynkiewicz

(PO£CZYN-ZDRÓJ)
Radni po³czyñscy zbior¹
siê na sesji 27 kwietnia.
Najwa¿niejszym
punktem obrad bêdzie
podjêcie przez radnych
decyzji o sprzeda¿y
spó³ki gminnej
Energetyka Cieplna.
Pomys³ sprzeda¿y spó³ki miejskiej pojawi³ siê ju¿ jakiœ czas temu.
Jej sprzeda¿ akurat teraz wi¹¿e siê
zapewne z dramatyczn¹ sytuacj¹ finansów gminnych. Gmina ma sprzedaæ sto procent posiadanych udzia³ów za oko³o 3 miliony z³otych.
Mówi siê, ¿e chêtnymi do ich nabycia s¹ KGHM i SEC, czyli Szczeciñska Energetyka Cieplna, której
wiêkszoœciowym udzia³owcem jest
firma niemiecka E.ON edis energia,
która posiada 66,4 proc. udzia³ów, a

miasto Szczecin 33,4 proc. Pozosta³e – 0,13 proc. posiadaj¹ pracownicy i inna firma.
Co ³¹czy³o SEC z Po³czynem?
Osoba cz³onka Zarz¹du Uzdrowiska Po³czyn Paw³a Hryciowa z Ko³obrzegu, który w SEC zasiada w
Radzie Nadzorczej z ramienia Miasta Szczecin. To po jego pojawieniu
siê w Po³czynie, w Uzdrowisku,
zaczê³o mówiæ siê o prywatyzacji
Energetyki Cieplnej. Od stycznia
Pawe³ Hryciów przesta³ byæ cz³onkiem Zarz¹du Uzdrowiska po tym,
jak od 1 stycznia br. z poparciem PO
zosta³ prezesem Miejskich Wodoci¹gów i Kanalizacji w Ko³obrzegu,
gdzie wczeœniej by³ przewodnicz¹cym Rady Nadzorczej.
Lokalna gazeta „Miasto Ko³obrzeg” tak opisa³a tê nominacjê i
zwi¹zane z tym odwo³anie prezes
Wioletty Dymeckiej: „Nieoficjalnie
wiadomo, ¿e odwo³anie jednego z
najlepszych ko³obrzeskich mened¿erów, a tak¹ opini¹ Dymecka siê
cieszy³a i za swoje sukcesy by³a
wielokrotnie nagradzana, jest konsekwencj¹ braku poparcia z jej strony dla Platformy Obywatelskiej w
tegorocznych wyborach samorz¹-

dowych. W obronie by³ej ju¿ prezes
stanê³a za³oga i zwi¹zki zawodowe.
Z ich opini¹, tradycyjnie, nikt siê nie
liczy³”. Podajê to jako ciekawostkê
obrazuj¹c¹ dzisiejsze czasy i politykê uprawian¹ przez PO.
Z kolei pog³oski o pojawieniu
siê KGHM-u wœród potencjalnych
chêtnych na po³czyñsk¹ Energetykê
Ciepln¹ mo¿e wi¹zaæ siê z niedawn¹
transakcj¹ zakupu przez Fundusz
KGHM po³czyñskiego Uzdrowiska.
Co ciekawe, gdy Hryciów by³
przewodnicz¹cym Rady Nadzorczej Miejskich Wodoci¹gów i Kanalizacji w Ko³obrzegu, w jej sk³adzie pojawi³a siê... Krystyna Wojnicka, bêd¹ca wówczas p³atnym
cz³onkiem Zarz¹du Powiatu Œwidwiñskiego. Jest nim do dzisiaj.
Zosta³a cz³onkiem Rady Nadzorczej jako przedstawiciel... Gminy
S³awoborze, któr¹ to gminê obs³uguje ko³obrzeski MWiK. Z tytu³u
zasiadania w tej radzie zarobi³a w
roku ubieg³ym prawie 10 tys. z³.
To oczywiœcie dygresje, jednak
nie mo¿na oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e te
zwi¹zki, jak widaæ bardzo rozleg³e
i daleko wybiegaj¹ce poza lokaln¹

Dwutygodnik Powiatowy

Ods³onili tablicê pami¹tkow¹

Pamiêtali o tragedii smoleñskiej
Spo³ecznoœæ Po³czyna pamiêta o poleg³ych w katastrofie pod Smoleñskiem. 10 kwietnia w koœciele Œw. Józefa odby³a siê msza za tragicznie zmar³ych, najwybitniejszych Polaków z Prezydentem Lechem
Kaczyñskim i jego ma³¿onk¹.
Mszê odprawi³ ksi¹dz Wac³aw
£ukasz z Koszalina. W swoim kazaniu nawi¹za³ do osoby pana Prezydenta oraz wspomnia³ o jego wielkim umi³owaniu ojczyzny. Stwierdzi³, ¿e nale¿y braæ przyk³ad z jego
osoby. W mszy ku pamiêci ofiar
Smoleñska bra³y udzia³ w³adze samorz¹dowe gminy i powiatu œwidwiñskiego. Po zakoñczonej mszy
wszyscy zebrani udali siê na tutejszy
cmentarz, pod pomnik Katyñski. Tu
nast¹pi³a g³ówna czêœæ tej uroczystoœci. Ksi¹dz Wac³aw £ukasz poœwiêci³ tablicê ku czci wszystkich
poleg³ych pod Smoleñskiem, w ka-

politykê, mimo wszystko mog¹
mieæ wp³yw na nasz¹ rzeczywistoœæ.
Co zrobi¹ radni Po³czyna? Trudno powiedzieæ, ale to jedna z wa¿niejszych decyzji w nowej kadencji.
Wymaga³aby jakiejœ szerszej dyskusji i przede wszystkim wiedzy o
tym, kto, co i dlaczego. Gdy SEC
przej¹³ Energetykê Miejsk¹ w
£obzie, sfinansowa³ jej modernizacjê spor¹ podwy¿k¹ ceny ciep³a. To
samo mog³aby zrobiæ spó³ka miejska Energetyka Cieplna, ale by³oby
du¿o krzyku w mieœcie. Jak zrobi to
prywatna firma, w³adze powiedz¹,
¿e nic do tego nie maj¹. Tym samym
zdejmuj¹ sobie problem z g³owy.
Tym bardziej, gdy w bud¿ecie brakuje pieniêdzy. Dzisiaj nikt nie bêdzie pytaæ – dlaczego brakuje, tylko
bêdzie lament i nacisk na radnych,
by wyprzedawaæ co siê da.
Jak zachowaj¹ siê radni – zobaczymy ju¿ 27 kwietnia, na sesji. Jej
pocz¹tek o godz. 10.00.
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tastrofie lotniczej.
Napis na tablicy zosta³ ustalony
przez zespó³ pracuj¹cy w sk³adzie:
ks. Janusz Brzosko, Miros³awa
Chojnowska, Witold Jakimowicz,
Danuta Kozik, Bogus³aw Ogorza-

³ek. Treœæ tablicy zosta³a równie¿
zaakceptowana przez Radê Miejsk¹
w formie uchwa³y. W ten sposób
Po³czyn do³¹czy³ do miast, które
pamiêtaj¹ o tym tragicznym dla naszej ojczyzny zdarzeniu.
(r)

Nasze Wydawnictwo wydaje:
„tygodnik ³obeski”,
„tygodnik pojezierza drawskiego”,
tygodnik „gazeta gryficka”.
Sk³ad i druk: WPPP - £obez;
tel./fax (091) 39 73 730
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U³atwianie startu
m³odym rolnikom
– nabór wniosków
od 26 kwietnia 2011 r.
Agencja Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa informuje, i¿ nabór wniosków o przyznanie pomocy z dzia³ania „U³atwianie startu m³odym rolnikom” odbêdzie siê w dniach od 26 kwietnia
do 24 czerwca 2011r.
Pomoc z dzia³ania „U³atwianie
startu m³odym rolnikom” kierowana jest do rolników, którzy nie przekroczyli 40 roku ¿ycia a planuj¹
gospodarowanie lub ju¿ gospodaruj¹ na w³asny rachunek, o ile od
rozpoczêcia dzia³alnoœci rolniczej
do dnia z³o¿enia wniosku o przyznanie pomocy nie up³ynê³o wiêcej
ni¿ 12 miesiêcy, a do momentu
wydania decyzji o przyznaniu pomocy - nie wiêcej ni¿ 18 miesiêcy,
posiadaj¹ odpowiednie kwalifikacje zawodowe, lub którzy zobowi¹¿¹ siê do uzupe³nienia wykszta³cenia w ci¹gu 3 lat od dnia dorêczenia decyzji o przyznaniu pomocy.
Do otrzymania wsparcia kwalifikuj¹ siê te gospodarstwa, których
wielkoœæ jest co najmniej równa
powierzchni œredniej wielkoœci gospodarstwa w kraju i nie jest wiêksza ni¿ 300 ha.
Beneficjenci mog¹ skorzystaæ z
jednorazowej premii w wysokoœci
75 tysiêcy z³, przy czym, 70% tej
kwoty beneficjent powinien przeznaczyæ na realizacjê inwestycji
okreœlonych w biznesplanie, m.in.
na budowê, przebudowê, remont
po³¹czony z modernizacj¹ budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej oraz do
przechowywania, przygotowania do
sprzeda¿y lub sprzeda¿y bezpoœredniej produktów rolnych; na zakup
maszyn, urz¹dzeñ, zakup gruntów
rolnych; zakup stada podstawowego
zwierz¹t hodowlanych - zwi¹zany z
rozpoczêciem produkcji zwierzêcej
lub postêpem genetycznym w zakresie prowadzonej produkcji, na zak³adanie lub wyposa¿anie sadów lub
plantacji wieloletnich.
Budynki i budowle znajduj¹ce
siê w gospodarstwie, wykorzysty-
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wane do produkcji rolnej, oraz u¿ytki rolne w gospodarstwie wykorzystywane do prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej nie mog¹ stanowiæ
przedmiotu wspó³w³asnoœci lub
wspó³posiadania, z wyj¹tkiem ma³¿eñskiej wspólnoœci maj¹tkowej!
Premii nie mo¿na przeznaczyæ
na zakupy dokonywane na podstawie umowy zawartej miêdzy beneficjentem a cz³onkiem wstêpnym lub
zstêpnym jego najbli¿szej rodziny
ani wstêpnym lub zstêpnym ma³¿onka beneficjenta.
O kolejnoœci przys³ugiwania pomocy decyduje suma uzyskanych
punktów. W pierwszej kolejnoœci
pomoc przys³uguje wnioskodawcom, którzy uzyskali najwiêksz¹
liczbê punktów.
Dotychczas pomoc z PROW
2007-2013 zosta³a przyznana ponad
16,2 tys. „m³odych rolników”.
Do dyspozycji chêtnych pozostaje jeszcze ponad 550 mln z³.
Wniosek o przyznanie pomocy wraz z odpowiednimi za³¹cznikami nale¿y sk³adaæ osobiœcie lub
przez upowa¿nion¹ osobê, listem
poleconym lub poczt¹ kuriersk¹ do
Dyrektora Oddzia³u Regionalnego
Agencji, w³aœciwego ze wzglêdu na
miejsce po³o¿enia gospodarstwa.
Wiêcej informacji: pod bezp³atnym numerem infolinii 0-800-3800-84, na stronach internetowych:
www.arimr.gov.pl oraz www.minrol.gov.pl, w Zachodniopomorskim
Oddziale Regionalnym i Biurze Powiatowym ARiMR.
Agencja Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa Biuro
Powiatowe w Œwidwinie

KOSTKA
GRANITOWA
SZARA I KOLOROWA
PIASKOWIEC
Tel. 502 770 750

Wyniki wyborów
do zarz¹dów osiedli
Zakoñczy³y siê wybory do zarz¹dów osiedli
w Œwidwinie. Podajemy sk³ady osobowe
poszczególnych zarz¹dów.
Zarz¹d Osiedla nr 1
Przewodnicz¹cy - Jerzy Konat
Z-ca przewodnicz¹cego - Maria Babiak Warzycka
Cz³onek - Lucyna Szafran
Zarz¹d osiedla nr 2
Przewodnicz¹cy - Wies³aw Wyganowski
Z-ca przewodnicz¹cego - Tadeusz Metryka
Cz³onek - Dariusz Jakubik
Zarz¹d osiedla nr 3
Przewodnicz¹cy - Adam Józefowski
Z-ca przewodnicz¹cego - Pawe³ Czarnecki
Cz³onek - Robert Zabielski
Zarz¹d osiedla nr 4
Przewodnicz¹cy - Maria Kozak
Z-ca przewodnicz¹cego - Maria Odorowska
Cz³onek - Sabina Wardzyñska
Zarz¹d osiedla nr 5
Przewodnicz¹cy - Miros³aw Mazur
Z-ca p przewodnicz¹cego - Anna Skalska
Cz³onek - Ryszard £uszczuk, Janusz Mañko, Adam Stukan
Zarz¹d osiedla nr 6
Przewodnicz¹cy - Tadeusz Matysiak
Z-ca przewodnicz¹cego - Sylwin Bia³ucha
Cz³onek - Dariusz Zdunek
Zarz¹d osiedla nr 7
Przewodnicz¹cy - Miros³aw Dereñ
Z-ca przewodnicz¹cego - Maciej Sajewski
Cz³onek - Wojciech Nawodziñski
Zarz¹d osiedla nr 8
Przewodnicz¹cy - Zbigniew
Stanio
PRZEWÓZ OSÓB
Z-ca przewodnicz¹cego
- Czes³aw G³uchowski
Cz³onek - Antoni Badowski

odosoby220z

tel. kom. 500 677 080
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Kiermasz wielkanocny w Gawroñcu
Œwietlica Wiejska w Gawroñcu zaprosi³a na kiermasz wielkanocny, podczas którego mo¿na
by³o zakupiæ stroiki i kartki œwi¹teczne. Nie by³ to zwyk³y kiermasz, goœciom zaproponowano
wiele atrakcji.
Du¿ym zainteresowaniem cieszy³ siê stó³ wielkanocny przygotowany przez Elê Kocó³ i Marlenê Wiœniewsk¹ - uczennice Technikum
Hotelarskiego w Po³czynie-Zdroju.
Wszyscy przybyli chêtnie raczyli
siê kaw¹ i ciastem, które specjalnie
na tê imprezê upiek³y mamy dzieci
uczestnicz¹cych w zajêciach œwietlicowych. Goœcie mogli siê nauczyæ trudnej sztuki sk³adania serwetek, na pewno ich sto³y œwi¹teczne bêd¹ wygl¹da³y piêkniej ni¿ zwykle. Spotkanie uatrakcyjni³a wystawa prac hafciarskich (haft krzy¿ykowy) Magdaleny Masewicz.
Na imprezie obecni byli m.in. Barbara Nowak - burmistrz Po³czynaZdroju oraz Miros³aw Pierz - wiceburmistrz. Impreza by³a udana a
goœcie dopisali.
(o)
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Sesja Rady Miasta Œwidwin
Sesja Rady Miasta Œwidwin odbêdzie siê w dniu 28 kwietnia 2011
roku o godz. 11.00, w sali nr 55 Urzêdu Miasta.
Porz¹dek sesji:
1. Interpelacje i zapytania radnych.
2. ,,Czas dla samorz¹du”.
3. Informacja o pracach komisji sta³ych Rady Miasta Œwidwin w pierwszym kwartale 2011 roku.
4. Informacja z dzia³alnoœci œwietlicy wsparcia dziennego TPD i œwietlic w szko³ach podstawowych nr 1, 2 i 3.
5. Przygotowanie przedszkoli do sezonu 2011/2012.
6. Podjêcie uchwa³:
Nr VII/43/11 w sprawie zasad u¿ytkowania herbu Miasta Œwidwin
Nr VII/44/11 zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie uchwalenia Programu
Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzia³ania Narkomanii na 2011 rok
Nr VII/45/11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Koszaliñskiemu na dofinansowanie bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zegrzu Pomorskim
Nr VII/46/11 w sprawie zmian bud¿etu miasta na 2011 rok
Nr VII/47/11 i Nr VII/48/11 w sprawie przeniesienia prawa w³asnoœci
Nr VII/49/11 w sprawie zbycia dzia³ki gruntu na rzecz u¿ytkowników
wieczystych
Nr VII/50/11 w sprawie wyra¿enia zgody na rozwi¹zanie umowy u¿ytkowania wieczystego
Nr VII/51/11 w sprawie przeznaczenia do zbycia dzia³ki gruntu Nr 322/
7 w Œwidwinie przy ulicy Batalionów Ch³opskich.
8. Sprawy ró¿ne, wolne wnioski i zapytania, odpowiedzi na zapytania.
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S¹ pieni¹dze na
usuwanie azbestu
Urz¹d Miasta Œwidwin
wspiera finansowo
usuwanie azbestu
z terenu miasta Œwidwin.
Program usuwania azbestu i wyrobów zawieraj¹cych azbest stosowanych na terenie Polski przewiduje ca³kowite usuniêcie takich wyrobów z wszystkich obiektów w kraju
do 31.12.2032 r. Koszty zwi¹zane
z usuniêciem tych wyrobów ci¹¿¹
na w³aœcicieli nieruchomoœci, na
terenie której siê znajduj¹.
Urz¹d Miasta Œwidwin stwarza
mo¿liwoœci pokrycia kosztów zwi¹zanych z demonta¿em materia³ów
zawieraj¹cych azbest, transportem
odpadu niebezpiecznego, sk³adowaniem oraz unieszkodliwianie po-

przez sk³adowanie odpadu na wysypisku do tego celu przeznaczonym.
O dofinansowanie mog¹ ubiegaæ siê osoby fizyczne, jednostki
samorz¹du terytorialnego oraz
wspólnoty mieszkaniowe.
Szczegó³owe zasady uzyskania
dofinansowania okreœla „Regulamin dofinansowania usuwania i utylizacji odpadów szkodliwych zawieraj¹cych azbest z obiektów
mieszkalnych i gospodarczych po³o¿onych na terenie Miasta Œwidwin”, który to znajduje siê w BIPie na stronie internetowej Urzêdu
Miasta Œwidwin (w zak³adce Urz¹d
Miasta - Zarz¹dzenia Burmistrza).
Wszelkich informacji na tematy
zwi¹zane z usuwaniem azbestu
mo¿na uzyskaæ u inspektora ds. komunalnych Zbigniewa Hodowañca
w Urzêdzie Miasta Œwidwin, pokój
nr 30.
(UM)
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UWAGA ROLNICY!
Przedsiêbiorstwo Przemys³u Ziemniaczanego
„Nowamyl” S.A. rozpoczê³o podpisywanie umów
z plantatorami ziemniaków na rok gospodarczy
2011/2012. W bie¿¹cym roku warunki cenowe
skupu ziemniaka skrobiowego s¹ nastêpuj¹ce:
1. Cena podstawowa 1,00 z³/kg + VAT dostarczonej skrobi do Zak³adu, p³atna w ci¹gu 14 dni,
2. Dop³ata dodatkowa 0,12 z³/kg skrobi dostarczonej do zak³adu
+ VAT, p³atna w dwóch ratach do 30.04.2012 r. oraz do 30.09.2012 r. po
spe³nieniu nastêpuj¹cych warunków:
- wyprodukowanie skrobi ziemniaczanej przez PPZ „Nowamyl” S.A.
minimum w 80% przyznanej kwoty produkcyjnej tj. 10.500 ton,
- wykonanie przez Plantatora minimum w 90% zakontraktowanego
ekwiwalentu skrobi,
- uzyskanie przez PPZ „Nowamyl” S.A. œredniej ceny ze sprzeda¿y
skrobi ziemniaczanej powy¿ej 2,6 tys. z³ za tonê, w okresie od 01.09.2011r.
do 31.08.2012 r.
3. Dop³ata transportowa zale¿na od odleg³oœci producenta ziemniaków od Zak³adu:
Od 0 do 20 km – 0,04 z³/kg skrobi dostarczonej do zak³adu + VAT,
Od 21 do 40 km – 0,06 z³/kg skrobi dostarczonej do zak³adu + VAT,
Od 41 do 60 km – 0,08 z³/kg skrobi dostarczonej do zak³adu + VAT,
Od 61 do 80 km – 0,10 z³/kg skrobi dostarczonej do zak³adu + VAT,
81 km i powy¿ej – 0,12 z³/kg skrobi dostarczonej do zak³adu + VAT.
Ponadto ARR dop³aci do 1 tony ziemniaków o skrobiowoœci 18,5%
dop³atê zwi¹zan¹ z produkcj¹ w wysokoœci 51,95 z³ oraz dop³atê niezwi¹zan¹ z produkcj¹ ok. 440 z³/ha posadzonych ziemniaków skrobiowych (dop³atê niezwi¹zan¹ otrzymaj¹ plantatorzy, którzy w 2008 r.
posiadali umowê kontraktacji).
Spó³ka nasza, wzorem lat ubieg³ych, zaopatruje plantatorów w sadzeniaki i œrodki ochrony roœlin. Proponujemy plantatorom bardzo
korzystne warunki rozliczenia za zakupione œrodki do produkcji w
formie kredytowej do wysokoœci 2500 z³/ha posadzonych ziemniaków
skrobiowych.
Pracownicy PPZ „Nowamyl” S.A. pomagaæ bêd¹ w wype³nianiu
wniosków:
- do zakupionych sadzeniaków kwalifikowanych zgodnie z „Warunkami uzyskania dop³aty z tytu³u zu¿ytego do siewu lub sadzenia materia³u siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany”,
- o p³atnoœæ kompensacyjn¹ po zakoñczeniu skupu ziemniaków.
Ze strony Przedsiêbiorstwa Przemys³u Ziemniaczanego „Nowamyl”
S.A. bezpoœrednio wspó³pracuj¹ z plantatorami, podpisuj¹ umowy kontraktacji, pomagaj¹ w prowadzeniu kart technologicznych gospodarstw
oraz s³u¿¹ fachow¹ pomoc¹ specjaliœci ds. kontraktacji i skupu:
W³odzimierz Wiatr i Boles³aw ¯y³a – Rejon Nowogard,
Marian £epik – Rejon £obez,
Kierownik Dzia³u Kontraktacji W³odzimierz Wiœniewski – Rejon
Œwidwin.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wspó³pracy.
£obez dnia 04.04.2011 r.
ZARZ¥D SPÓ£KI
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Pamiêci Marii
Anny Krzemiñskiej
Dnia 16 kwietnia zmar³a
Maria Anna Krzemiñska,
wielce zas³u¿ony lekarz
dla rozwoju
po³czyñskiej s³u¿by
zdrowia.
Dr Krzemiñska urodzi³a siê 5
stycznia 1929 roku w Bia³ej Podlaskiej. Szko³ê podstawow¹ i œredni¹
ukoñczy³a w Czêstochowie. Studia
wy¿sze rozpoczê³a w roku 1950, na
Akademii Medycznej w Poznaniu.
Ukoñczy³a je w roku 1957. Dnia 1
paŸdziernika 1957 roku przyby³a do
Po³czyna-Zdroju i tu rozpoczê³a pracê w szpitalu w charakterze asystenta
Oddzia³u Wewnêtrznego. Pracowa³a
na ró¿nych stanowiskach. Najpierw
jako kierownik laboratorium, a od
roku 1969 jako ordynator Oddzia³u
Wewnêtrznego w tutejszym szpitalu. Posiada³a II stopieñ z analityki
lekarskiej i II stopieñ z zakresu chorób wewnêtrznych.
Na trenie szpitala utworzy³a od
podstaw pracowniê analityczno-

bakteriologiczn¹ i Bibliotekê Lekarsk¹. Pracê w Szpitalu zakoñczy³a 31 lipca 1997 roku. Od 1 sierpnia
1997 zosta³a kierownikiem Przychodni Rejonowej w Po³czynieZdroju, sk¹d przesz³a na emeryturê.
Pracowa³a równie¿ w Pogotowiu
Ratunkowym i Uzdrowisku Po³czyn. By³a konsultantem chorób
wewnêtrznych.
Pracuj¹c w po³czyñskim szpitalu jako ordynator Oddzia³u Wewnêtrznego, umo¿liwi³a kszta³cenie
siê m³ody lekarzom, robi¹cym specjalizacjê.
W roku 1963 utworzono przy
po³czyñskim szpitalu szko³ê Asystentek Pielêgniarskich, w której
wyk³ada³a mikrobiologiê i farmakologiê.
Ca³e ¿ycie poœwiêci³a dla mieszkañców naszej gminy. By³a lekarzem bardzo cenionym i szanowanym przez spo³eczeñstwo. Posiada³a nastêpuj¹ce odznaczenia: „Z³oty
Krzy¿ Zas³ugi”, „Za wzorow¹ pracê
w S³u¿bie Zdrowia”, „Zas³u¿onemu
– Polskie Towarzystwo Lekarskie”.
Czeœæ jej Pamiêci.
(r)

Sygna³y czytelników

Wszêdzie og³oszenia
Og³oszenia w Po³czynieZdroju pojawiaj¹ siê
wszêdzie. Na drzewach,
s³upach
oœwietleniowych,
p³otach przy prywatnych
posesjach.
Dotycz¹ one wszystkiego:
sprzeda¿y mieszkañ, us³ug internetowych, korepetycji, zabaw karnawa³owych. Do drzew „montowane”
s¹ one za pomoc¹ pinezek, szpilek,
a nawet gwoŸdzi. Znajduj¹ siê na
ka¿dej ulicy, tam gdzie rosn¹ drzewa.
Na ulicy Grunwaldzkiej, przy
poczcie, roœnie stary d¹b, na nim
równie¿ ktoœ „m¹dry” powiesi³
og³oszenie o us³ugach komputerowych. Park zdrojowy jest miejscem
wypoczynku dla mieszkañców miasta i kuracjuszy. Myœl¹ pañstwo, ¿e
tam równie¿ jest spokój z og³oszeniami. To tylko pozór. Znowu pojawiaj¹ siê one w nieodpowiednich
miejscach. Cierpi¹ przez to drzewa,
nikt nie zastanowi siê nad ich
¿yciem. W tym „procederze” przo-

duje jedna prywatna firma uzdrowiskowa. Na ich og³oszeniach o zabawach karnawa³owych, pojawia siê
dzieñ, miejsce i czas zabawy oraz
nazwa firmy. Nie chcê ujawniaæ jej
nazwy, ale chyba ka¿dy z mieszkañców miasta wie o kogo chodzi.
Na tych wszystkich og³oszeniach znajduj¹ siê numery telefoniczne, dziêki którym mo¿na okreœliæ „winowajcê” i ukaraæ go mandatem za to. Na placu 1000-lecia
znajduje siê s³up og³oszeniowy.
Tam nale¿y wieszaæ og³oszenia, a
nie tam, gdzie szkodzi to estetyce i
czystoœci miasta. Bo nikt og³oszeñ
nie sprz¹ta. Oderwane, roznosi
wiatr po ulicach i chodnikach. Apel
do w³adz samorz¹dowych jest taki karaæ trzeba mandatami, bo na og³oszeniach podane s¹ numery telefonów. Niech, ktoœ wreszcie, zajmie
tym problemem w Po³czynie. Byæ
mo¿e czas ju¿ powo³aæ Stra¿
Miejsk¹, która by pilnowa³a porz¹dku w gminie lub postawiæ wiêcej
s³upów i tablic og³oszeniowych w
odpowiednich miejscach miasta dla
takich og³oszeñ.
(r)
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Miêdzydekanalny Przegl¹d Teatralny
o Tematyce Egzystencjalnej M³odego Cz³owieka

„...Œwiat siê zmienia. Padaj¹
mury, otwieraj¹ siê granice. Teatr
te¿ siê zmienia. Niezmienne pozostaj¹ tylko marzenia m³odych ludzi,
wasze marzenia...”
18 kwietnia br. w Œwidwiñskim
Oœrodku Kultury ju¿ po raz PI¥TY
doby³ siê Miêdzydekanalny Przegl¹d Teatralny o Tematyce Egzystencjalnej M³odego Cz³owieka.
Organizatorkami tego wydarzenia od 5 lat niezmiennie s¹ nauczycielki ZSR CKP w Œwidwinie, p.
Anna Strzelecka-Knut i p. Katarzyna Borna. Przegl¹d ten z roku na rok
staje siê imprez¹ coraz bardziej
znan¹ i zatacza coraz wiêksze krêgi
w diecezji koszaliñsko- ko³obrzeskiej, jak i poza ni¹. W tym roku
spoza diecezji przyjecha³a do nas
grupa ze Stargardu Szczeciñskiego.
Przegl¹d rozpocz¹³ siê o godz.
9.00. Prowadz¹cy: Aleksandra Pulkowska i Dawid Piwowarski z kl.IV
TI poprosili starostê Miros³awa
Majkê o kilka s³ów na powitanie, a
o oficjalne otwarcie pana Mariana
Wiszniewskiego - dyrektora ŒOK.
„Wszystko bowiem co przesadzone przeciwne jest zamiarowi teatru, którego przeznaczeniem jak
dawniej, tak i teraz, by³o i jest s³u¿yæ
niejako za zwierciad³o naturze”
Szekspir
Tymi s³owami mo¿na by spuentowaæ wypowiedŸ Mi³oœciwie nam
panuj¹cego na Zamku Kasztelana.
W tym roku w Przegl¹dzie
wziê³o udzia³ 7 zespo³ów:
- gimnazjum z : Koszalina, Bia³ogardu, S³awoborza, Stargardu
Szczeciñskiego oraz Œwidwina;

- szko³y ponadgimnazjalne: LO
I Technikum ze Œwidwina:

- za przedstawienie; gimnazjum
z Koszalina.

Goœcinnie wyst¹pi³a grupa
pani Beaty Górskiej TRICK ze
ŒOK, która pokaza³a pe³en profesjonalizm i klasê. DZIÊKUJEMY!!!

Miêdzydekanalny Przegl¹d Teatralny jest spotkaniem ludzi, którzy
przede wszystkim wymagaj¹ od siebie. Opiekunowie grup po kolejnych spotkaniach w sali widowiskowej maj¹ okazjê lepiej siê poznaæ
i wymieniæ swoje doœwiadczenia
zwi¹zane z przygod¹ Szkolnych Kó³
z Teatrem. Jednomyœlnie doszliœmy
w tym roku do wniosku, ¿e nale¿y:
„Kochaæ sztukê w sobie, a nie siebie
w sztuce”.
Spotkanie przebiega³o w milej,
serdecznej atmosferze, bez rywalizacji, z poczuciem humoru i œwiadomoœci¹, ze chodzi o dobr¹ zabawê,
integracjê i wymianê doœwiadczeñ
oraz przede wszystkim zwrócenie

Jury w sk³adzie:
- p. Kamila Parandowska - kierownik literacki Teatru Wspó³czesnego Szczecinie,
- p. Beata Górska - instruktor teatralny ŒOK,
- p. Jadwiga Zbieg - nauczyciel
ZSR CKP,
- p. Krystyna Pietrzykowska mi³oœniczka teatru,
- p. Ludwikowska - pracownik
ŒOK,
- ks. Grzegorz Toporkiewicz - od
18.04. pasjonat Szkolnych Kó³ Teatralnych;
przyzna³o miejsca nastêpuj¹cym grupom:
I MIEJCE - Stargard Szczecinski,
II MIEJSCE - ZSR CKP Œwidwin,
III MIEJSCE - ZSP Œwidwin;
Wyró¿nienia za grê aktorsk¹
otrzymali :
- Wioleta Deremacka z kl.III T¯,
ZSR CKP ŒWIDWIN
- Rados³aw Marzêcki z kl. III T¯,
ZSR CKP ŒWIDWIN
- Paulina Gajo - ZSP w Œwidwinie
- Angelika Gowor, Gimnazjum
nr 11 z Koszalina
jury przyzna³o tak¿e wyró¿nienia:
- za plakat ; gimnazju z Bia³ogardu

uwagi na problemy egzystencjalne
m³odego cz³owieka.
DZIÊKUJEMY WSZYSTKIM,
WSZYSTKIM, WSZYSTKIM,
którzy przyczynili siê do tak sprawnego przebiegu naszej imprezy;
Agnieszce Stumiñskiej i jej klasie,
Lidii Zychowicz za pomoc.
Panu Marianowi Wiszniewskiemu za ¿yczliwoœæ, dobre s³owo i
udostêpnienie sali. Ks. Dziekanowi
Ryszardowi Kizielewiczowi i W³adzom Miasta za wsparcie finansowe
oraz Najbardziej ZAANGA¯OWANEJ OSOBIE za wsparcie, pomoc, dobre rady panu DYREKTOROWI ZSR CKP Andrzejowi Muchorowskiemu.
Jeszcze raz DZIÊKUJEMY
wszystkim i ZAPRASZAMY za
rok!!!!
Katarzyna Borna

W³adze miasta zapraszaj¹

220 rocznica
uchwalenia
Konstytucji 3 Maja
Kolejna, 220 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, zostanie w
Œwidwinie uczczona msz¹ œwiêt¹ i uroczystoœciami w centrum miasta.
Program uroczystoœci:
Godz. 10.10 – dziedziniec zamku – zbiórka pocztów sztandarowych i
przemarsz ze Œwidwiñsk¹ Orkiestr¹ Dêt¹ do koœcio³a pw. MBNP
Godz. 10.30 – koœció³ pw. MBNP – msza œw. w intencji ojczyzny z
udzia³em pocztów sztandarowych, w³adz samorz¹dowych, kompanii honorowej Wojska Polskiego oraz mieszkañców
Godz. 11.30 – plac Konstytucji 3 Maja – wyst¹pienie burmistrza, apel
pamiêci, z³o¿enie kwiatów pod pomnikiem.
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DEUTSCH WAGEN TOUR! Jasne, ¿e klar
W pi¹tek, 8 kwietnia, gdy
wszyscy odpoczywali ju¿ po
rekolekcjach, grupa
ambitnych trzecioklasistów
z Publicznego Gimnazjum nr
1 w Œwidwinie spotka³a siê
w szkole, by wzi¹æ udzia³ w
niecodziennej lekcji jêzyka
niemieckiego.
Kolorowym samochodem z napisem „Deutschwagen”, za którym
na pewno ka¿dy obejrza³by siê na
ulicy, przyjecha³a z Poznania, w
odpowiedzi na zaproszenie tutejszych germanistek, pani Justyna
Wich³acz, lektorka jêzyka niemieckiego. Spotkanie by³o efektem projektu zainicjowanego przez Instytut
Goethego, promuj¹cego naukê jêzyka niemieckiego oraz wiedzê o
kulturze, historii, geografii i obyczajowoœci Niemiec.
W lekcji wziê³a udzia³ grupa
oko³o 30 uczniów. Zaczêli od przedstawienia siê, potem by³y ró¿ne gry
i zabawy, które u³atwia³y naukê i
przyswajanie s³ówek. M³odzie¿
dopasowywa³a podpisy do obrazków, uzupe³nia³a plansze, zapisy-

wa³a niemieckie s³ówka itp. Ca³ej
lekcji towarzyszy³o du¿o ruchu,
œmiechu i frajdy. To zupe³nie nowy
sposób zdobywania wiedzy, który
wszystkim bardzo przypad³ do gustu, tym bardziej, ¿e rolê tradycyjnych ocen do dziennika przejê³y
gad¿ety z logo projektu: koszulki
piórniki, podk³adki pod myszki
komputerowe, d³ugopisy, ksi¹¿ki.

Zmaganiom uczniów z jêzykiem
niemieckim przygl¹dali siê nasi goœcie: Panie Lilia Przepiórka i Ilona
Baranowska ze Stowarzyszenia
Spo³eczno- Kulturalnego Mniejszoœci Niemieckiej Powiatu Œwidwiñskiego, dyrektor W. Mañczyk oraz
Karolina Wantoch-Rekowska, by³a
uczennica naszej szko³y, obecnie
studentka germanistyki.

Ten rodzaj zajêæ mia³ pog³êbiæ
wiedzê uczniów naszej szko³y i pokazaæ, ¿e lekcja nie musi kojarzyæ
siê tylko z nudn¹ klas¹ i siedzeniem
w ³awkach. To bardzo wa¿ne, aby
zachêcaæ m³odzie¿ do poznawania
jêzyków obcych, bo bêd¹ one niezbêdne w ich przysz³oœci.
Barbara Rze¿utka

SZKO£A PODSTAWOWA NR 3
DLA DOMU DZIECKA
Wszystko zaczê³o siê od pomys³u pani Dominiki Kaszuby – wychowawczyni oddzia³u szeœciolatków dzia³aj¹cego przy Publicznej
Szkole Podstawowej nr 3. Jako osoba znaj¹ca œrodowisko œwidwiñskiego Domu Dziecka – jego specyfikê i potrzeby, pani Dominika wysunê³a pomys³ zrealizowania kiermaszu, z którego zebrane pieni¹dze
wespr¹ dzieci w³aœnie z wy¿ej wymienionej placówki. Pomys³ spodoba³ siê i spotka³ z pozytywnym odzewem – po raz kolejny zreszt¹, jeœli
chodzi o nasz¹ szko³ê, by³a to inicjatywa niejako odziedziczona „w genach”, poniewa¿ w historii naszej
placówki nie po raz pierwszy wychodzimy z inicjatyw¹ w kierunku
tego œrodowiska, które szczególni
potrzebuje wsparcia. Inicjatywa
naszej szko³y zosta³a pozytywnie
przyjêta przez dyrektor wspomaganej placówki – p. Annê Santkiewicz
i wychowawczynie – panie Urszulê
Kuston i Magdê Huk.
Do zbiórki fantów przeznaczonych na kiermasz przyst¹pili

wszyscy chêtni, wœród których najliczniejsz¹ grupê stanowili najm³odsi – dzieci piêcio i szeœcioletnie. Na dochód kiermaszu z³o¿y³y
siê równie¿ wp³ywy ze sprzeda¿y
ciast wykonanych przez nieocenione mamy uczniów klasy 3 i oddzia³u
zerowego. Jak to zwykle bywa, sukces jest wynikiem wspólnych dzia³añ. Organizacj¹ kiermaszu zajê³a
siê pani Ewa Wiszniewska – nauczyciel katechezy i opiekunka
szkolnego ko³a PCK.
Za zebrane pieni¹dze zosta³y
zakupione s³odycze i drobne sprzêty sportowe, które uroczyœcie wrêczono 14 kwietnia (w ostatni czwartek). ¯eby wrêczanie umiliæ obdarowywanym, uczniowie z klasy 2 –
przybyli pod opiek¹ wychowawczyni – p. El¿biety Horak i p. Dominiki
Kaszuby, wykonali ma³¹ czêœæ artystyczn¹ – œpiewan¹ i recytowan¹,
która w ca³oœci zosta³a stworzona
przez nich samych. Trochê w tym
wszystkim by³o bardzo mi³ej improwizacji, która zosta³a przyjêta bardzo ciep³o. Dzieci nawi¹za³y ser-

deczne kontakty, które - jako szko³a
– (a myœlê, ¿e indywidualnie te¿)
bêdziemy podtrzymywaæ.
Inicjatywa, która wpisa³a siê
jeszcze w charakter Wielkiego Postu, przynios³a wiele radoœci nie tyl-

ko obdarowanym. Udowodni³a
równie¿ star¹, dobr¹ prawdê, ¿e
wiêcej jest radoœci w dawaniu ni¿ w
braniu, a we wspólnym dzia³aniu
jest najwiêksza si³a.
K. Kupiec – bibliotekarka PSP nr 3
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„ZDROWYM BYÆ”
W czwartek - 7 kwietnia 2011r.
obchodziliœmy Œwiatowy Dzieñ
Zdrowia, ustanowiony dla upamiêtnienia utworzonej w 1948
roku Œwiatowej Organizacji
Zdrowia – WHO.
Z tej okazji Publiczna Szko³a
Podstawowa nr 3 im. Lotników Polskich w Œwidwinie podjê³a siê - po
raz kolejny - kampanii promuj¹cej
zdrowy styl ¿ycia. Forma dzia³alnoœci tej kampanii ma na celu uœwiadomienie spo³eczeñstwu, ¿e chorobom mo¿na zapobiegaæ poprzez
stosowanie odpowiedniej diety, regularnego wysi³ku fizycznego, jak
równie¿ dbaæ o œrodowisko, które
mo¿e wp³yn¹æ na zdrowie cz³owieka. Nasza szko³a realizuje dwa programy edukacyjne: „Nie pal przy
mnie proszê”, którego koordynatorem jest E. Horak oraz „Trzymaj
formê, który w szkole koordynuje
obecnie A. Staliœ. Zasadnicz¹ czêœci¹ spotkania by³y wystêpy artystyczne, przygotowane przez
uczniów klasy II pt. „Co to jest zdrowie?, „Najwa¿niejsze witaminy” i

„Ogrodnik” pod kierunkiem wychowawcy klasy – El¿biety Horak oraz
klasy III pt. „Historia o z³ym Papierosiaku” i „Papierosiaki opanowa³y
nasz¹ planetê”, przygotowane pod
kierunkiem wychowawcy klasy –
Katarzyny Marzec. We wszystkich
przedstawieniach uczniowie byli
przebrani za kluczowych bohaterów
swych wyst¹pieñ. Ciekaw¹ czêœci¹
spotkania by³a wspólna gimnastyka
w rytm piosenki” Kó³ko ma³e, kó³ko
du¿e…”
Wykonano gazetkê informacyjn¹ pt. „Stop u¿ywkom” oraz
„Zdrowy styl ¿ycia”. Podczas obchodów Œwiatowego Dnia Zdrowia
zosta³ tak¿e rozstrzygniêty konkurs
plastyczny dotycz¹cy programu
profilaktyki palenia tytoniu pt. „Nie
pal przy mnie proszê” dla klas I-III,
gdzie uczestnicy zostali nagrodzeni
a ich piêkne prace ozdabiaj¹ szkolne hole. Po prezentacjach artystycznych uczniowie klasy IV wykonali
plakaty pt. „Zdrowe ¿ycie- bezpieczne ¿ycie”.
Najwiêkszym zainteresowaniem cieszy³ siê „k¹cik ogrodnika”,
który wraz z uczniami przygotowa³a pedagog szkolny – Bogumi³a
Pawlik. Uczniowie mogli dokonaæ
degustacji pysznych i zdrowych
potraw
sporz¹dzonych przez
uczniów naszej szko³y, a tak¿e czêstowaæ siê warzywami i owocami,
które s¹ skarbnic¹ zdrowych witamin.
O tym, ¿e warto by³o ws³uchiwaæ siê w prezentowane treœci przekonali siê uczniowie, którzy wziêli
udzia³ w koñcowym quizie. Nagrod¹ za ka¿d¹ poprawn¹ odpowiedŸ by³a „witaminka”. Wszyscy

ZWYCIÊSKI RECYTATOR
Z „TRÓJKOWEGO”
PRZEDSZKOLA
Odkrywanie talentów to prawdziwa przyjemnoœæ - tym wiêksza,
jeœli dziecko, którego talent odkrywamy wie, ¿e chcemy dla niego jak
najlepiej, ¿e nie robimy nic na si³ê.
Wa¿na w tym miejscu szczególnie
jest wspó³praca z rodzicami.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e w dniu
12 kwietnia objawi³ siê w naszej
szkole nowy talent. W turnieju recytatorskim dla najm³odszych – dzieci
piêcio i szeœcioletnich bra³y udzia³
dwie osoby z przedszkola i oddzia³u
zerowego dzia³aj¹cego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3:
Daniel Wojdalski i Miko³aj Miedzik. Ten ostatni otrzyma³ tytu³ zwy-

ciêzcy w mistrzowski sposób wykonuj¹c wiersz o chorym misiu.
Na sukces ma³ego Miko³aja
z³o¿y³o siê wiele czynników. Niew¹tpliwie zosta³ dostrze¿ony przez
wychowawcê – pani¹ Annê Radomsk¹, która wys³a³a Miko³aja na
konsultacje do pisz¹cej te s³owa
bibliotekarki szkolnej – Katarzyny
Kupiec, wskazówki na temat recytacji zosta³y dobrze zinterpretowane
przez rodziców. Ca³oœæ z³o¿y³a siê
na sukces tego utalentowanego
ch³opca, o którym z pewnoœci¹ jeszcze us³yszymy.
K. Kupiec – bibliotekarka
PSP nr 3

zwyciêzcy - w towarzystwie pani
Dyrektor i organizatorów przedsiêwziêcia, uwieñczeni zostali fotogra-

fi¹. Na spotkaniu obecna by³a
przedstawicielka s³u¿by zdrowia pielêgniarka pani Renata Jakubik.
Wyrazi³a ona aprobatê dla wszystkich naszych poczynañ, ¿ycz¹c
du¿o zdrowia, i dobrej kondycji fizycznej wszystkim uczestnikom.
Forma obchodów Œwiatowego Dnia Zdrowia cieszy³a siê du¿ym
zainteresowaniem i zaanga¿owaniem spo³ecznoœci szkolnej. Za rok
zaproponujemy nowe, jeszcze ciekawsze przedsiêwziêcia oraz zaprosimy do wiêkszej wspó³pracy rodziców i zaprzyjaŸnione instytucje.
Anna Staliœ i Bogumi³a Pawlik
– Publiczna Szko³a
Podstawowa nr 3

Spotkanie dla rodziców
szeœciolatków
Spotkanie informacyjne dla Rodziców dzieci szeœcioletnich objêtych
przygotowaniem przedszkolnym w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w
roku szkolnym 2011/ 2012 odbêdzie siê 28 kwietnia (czwartek) o godzinie
16.00.
Dyrektor szko³y Iwona KaŸmierczak
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CA£A POLSKA CZYTA DZIECIOM…
CZESKIE BAJKI
Kilka pokoleñ polskich dzieci
wychowa³o siê na (miêdzy innymi)
czeskich bajkach: np. „Kreciku”,
„Przygodach rozbójnika Rumcajsa”, „S¹siadach”, serialu „Arabela”.
Tym razem uczniowie klas 1 – 3
„Trójki” mogli zapoznaæ siê z ma³¹
próbk¹ twórczoœci s³ynnego w Czechach aktora i twórcy dobranocek Petra Naro¿nego „Mach i Szebestowa” w t³umaczeniu pisz¹cej te s³owa bibliotekarki szkolnej – z wykszta³cenia równie¿ filologa s³o-

wiañskiego (st¹d miedzy innymi
wielki sentyment do czeskiej, bajkowej twórczoœci). Goœciem specjalnym spotkania z bajk¹ czesk¹
by³a pani Maryla Badowska – znana
i lubiana babcia nie tylko swoich
wnucz¹t (œpiewaj¹ca m. in. w chórze koœcielnym).
Spotkanie klas 1 - 3 sta³o siê
równie¿ okazj¹ do rozstrzygniêcia
konkursu skierowanego do klas 1 2 (i oddzia³u szeœciolatków) pt.
„Miasto z czekolady” zorganizowa-

nego przez bibliotekê szkoln¹. W
konkursie wziê³o udzia³ 11 osób.
Geneza tematu konkursowego wynika ze Œwiêta Czekolady. Techniki
wykonania by³y ró¿norodne: od
rysunku, poprzez farby, do s³odkich
materia³ów: cukierków, rodzynek,
czekolady, ¿elków, kolorowej posypki. Nawiasem mówi¹c, nale¿y
szczerze podziwiaæ samozaparcie
wykonawców, którzy zdo³ali siê
oprzeæ atrakcyjnoœci materia³u wy-

konawczego i zwyczajnie nie zjedli
go.
Przed nami jeszcze jedno –
czerwcowe spotkanie z goœciem
specjalnym czytaj¹cym bajki dla
najm³odszych milusiñskich z naszej
szko³y. Goœæ i utwory to jeszcze tajemnica, ale i tym razem bêdzie
warto spotkaæ siê na tej bardzo pouczaj¹cej akcji.
K. Kupiec
bibliotekarka PSP nr 3

PRZEDŒWI¥TECZNE SPOTKANIE
KO£A PCK W „TRÓJCE”
Przemi³a, przedœwi¹teczna atmosfera i koniecznoœæ kontaktu –
tak, jak to zwykle bywa, szczególnie
w organizacjach dzia³aj¹cych na
zasadzie wolontariatu, by³a okazj¹
do spotkania p. dyrektor – Izabelli
Starzyñskiej, uczniów Publicznej
Szko³y Podstawowej nr 3 nale¿¹cych do szkolnego ko³a PCK i ich
opiekunki – p. Ewy Wiszniewskiej,
z prezesem œwidwiñskiego PCK – p.
Helen¹ ¯uk i kierownikiem rejonowego oddzia³u tej organizacji – p.
Jolant¹ Stochmal. Spotkanie wolontariuszy z klas 4 - 6 mia³o miejsce 19
kwietnia, w godzinach popo³udniowych. Najm³odszym z tego grona –
czwartoklasistom – wrêczone zosta³y legitymacje cz³onkowskie,
starsi uczniowie otrzymali znaczki
czerwonokrzyskie. Cz³onkowie
szkolnego ko³a PCK zebrali fundusze na pomoc dla najbardziej potrzebuj¹cych. Podczas spotkania

rozdysponowano paczki dla 26
osób.
Przy s³odkim poczêstunku
sk³adano wspólne ¿yczenia zdrowych i b³ogos³awionych œwi¹t
Zmartwychwstania Pañskiego. Pani
prezes – Helena ¯uk – ¿yczy³a wolontariuszom dalszej, owocnej
wspó³pracy i wytrwania przy idea³ach czerwonokrzyskich. Pani dyrektor – Izabella Starzyñska, zachêcaj¹c do zmagañ z w³asnymi s³aboœciami i pracy nad charakterem,
podkreœla³a dotychczasowe – równie¿ ostatnie – dokonania naszych
uczniów. Pomoc bliŸniemu okreœla
miarê naszego cz³owieczeñstwa, a
najpiêkniejsze dary dajemy, gdy nie
mamy ju¿ nic materialnego do wrêczenia, bo wtedy mo¿emy zaofiarowaæ najlepsz¹ cz¹stkê. Swój czas, a
przez to ca³ego siebie.
K. Kupiec
bibliotekarka PSP nr 3
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
MIESZKANIA

ROLNICTWO

INNE

Powiat ³obeski

Powiat gryficki

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Resko - sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 93 mkw., dzia³ka 831 mkw.,
cena 134.000 z³. Tel. 888 169 572

Karpia narybek sprzedam. Tel. 503
177 347

OKAZJA !!! £obez ul. Browarna pilnie sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 55 mkw.. Cena 138.000 z³ do
negocjacji. Tel. 600 265 547

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

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

Tucze nad j. Woœwin dz. budowlana
2700 mkw. - 59 tys. z³. Tel. 600 265
547
Tucze nad j. Woœwin dz.budowl.
2700 m2 - 59 000 z³. Tel. 600 265 547

£obez ul. Ogrodowa sprzedam bardzo ³adne mieszkanie dwupoziomowe 101 mkw. Cena 240 tys. z³.
Tel. 600 265 547
Sprzedam w £obzie mieszkanie 4
pokojowe na ul. Orzeszkowej 4.
Cena 160 tys. z³ do negocjacji. Tel.
91 397 5637, 692 070 387
Do wynajêcia kawalerka z aneksem
kuchennym w centrum £obza. Tel.
693 255 201

Kurki nioski, odchowane powy¿ej 10 tygodnia, rasy Rosa i
Messa. Gospodarstwo drobiarskie ¯abowo 13. Tel. 91 391
0666

Region
Gorczycê, faceliê sprzedam. Tel.
502 853 573

Region

Topolê k³ody 26 m3 sprzedam. Tel.
502 853 573

Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe,
110 mkw. + suterena mieszkalna 47
mkw., sad,dzia³ka, gara¿ – w³asnoœæ
prywatna, £obez ul. Niepodleg³oœci
64, ogrzewanie gazowe i piecowe.
Tel. 91 397 4448, 661 432 005

Mieszkanie w Radowie Ma³ym, 3
pokoje, po remoncie, w pe³ni wyposa¿one ( RTV, meble, AGD), gara¿
sprzedam. Wchodzisz – mieszkasz. Tel. 602 301 017.

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

GARA¯E, WIATY BLASZANE,
MONTA¯ - DOWÓZ GRATIS.
TEL. 598 334 536, 605 286
058, 661 953 331. PRODUCENT GO-STAL PRZECHLEWO. U nas najtaniej.

Sprzedam bez czynszowe, w³asnoœciowe, 79 mkw., 4 pokojowe mieszkanie, I piêtro + 2 piwnice + 2 murowane gara¿e + 5 arów dzia³ka, 7 km
od £obza. Cena 118.000 z³. Tel. 604
131 893.

Kupiê mieszkanie w £obzie do 50 mkw.,
parter lub I piêtro. Tel. 724 294 111

Sprzeda¿ drewna opa³owego, ciête
w klocki. Dowóz na terenie £obza
gratis. Tel. 695 284 904

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

PRACA

Region
Zatrudniê kierowcê kat. C+E, jazda
3 na 1 tydzieñ. Tel. kont. Artur 609
493 989

Powiat gryficki
Drewno - ga³êziówka - buk,
ciête na 25 cm, pakowane w
worki 50 l. Cena za worek 16 z³.
Tel. 726 493 956.

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
Sprzedam mieszkanie bez czynszowe w £obzie, 65 mkw., 3 pokoje,
w³asne co, ma³y ogródek na grila +
wiata. Tel. 783 792 696

Region
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Nowogardzie, 3 pokoje,
ul. Bankowa. Tel. 668 732 944

Powiat gryficki
Wynajmê mieszkanie w Gryficach
oœ XXX lecia I piêtro Tel. 609 301
800

PRACA
Region
Zatrudniê lekarza stomatologa do
pracy w gabinecie. Posiadamy kontrakt z NFZ. Informacje pod nr 667
715 815.

NIERUCHOMOŒCI

Powiat drawski
Sprzedam dom 126 mkw. z du¿ym
ogrodem w Drawsku Pom. Tel. 607
798 595.
Poszukujê lokalu do wynajêcia w
Drawsku Pomorskim na us³ugê
handlow¹. Tel. 661 196 337
Wynajmê niewielki gara¿ lub pomieszczenie do przechowywania
skutera w okolicy osiedla Pomorskiego w Z³ocieñcu, Tel. 663 563 778

US£UGI
Powiat ³obeski
Us³ugi
wykoñczeniowe:
elektryka, hydraulika, glazura, terakota, malowanie,
szpachlowanie, regipsy. Tel.
781 663 521
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 œwidwiñski
Rzuæ palenie – wystarczy 1 zabieg:
nerwice, depresje, alergie, nadwaga.
Gabinet Œwidwin, tel. 880 400 739.

NAUKA
W TYM TYGODNIU POLECAMY
MIESZKANIA NA SPRZEDA¯
£obez – 4 pokoje, pow. 67,7 mkw
£obez – 4 pokoje, pow. 56 mkw
£obez – 2 pokoje, pow. 82 mkw, bezczynszowe
£obez – 3 pokoje, pow. 57,8 mkw
Wêgorzyno – 2 pokoje, pow. 46 mkw
Wêgorzyno – 3 pokoje, pow. 63 mkw
Radowo Ma³e – 3 pokoje, pow. 67,9 mkw
Radowo Ma³e – 3 pokoje, pow. 67,8 mkw
Resko – 2 pokoje, pow. 46 mkw
P³oty – 2 pokoje, pow. 54 mkw
Nowogard – 3 pokoje, pow. 62 mkw
£obez(okolice) – 1 pokój, 34 mkw+15,55 mkw strych do adaptacji
DOMY NA SPRZEDA¯
£obez – piêtro domu, 2 pokoje, pow. 82 mkw, dzia³ka 114 mkw
£obez – 4 pokoje, pow. 93 mkw, dzia³ka 560 mkw
£obez – 5 pokoi, pow. 96 mkw, dzia³ka 554 mkw
£obez – okolica, 3 pokoje, pow. 70 mkw, dzia³ka 1ha
Resko – parter domu, 3 pokoje, pow. 93 mkw, dzia³ka 835 mkw
Resko (okolica) – stan surowy otwarty, 5 pokoi, pow 439 mkw,
dzia³ka 2000 mkw
Dobra – 3 pokoje, pow. 73 mkw, dzia³ka 324 mkw
Dobra – okolica, 2 pokoje, pow. 80 mkw, dzia³ka 1000 mkw
DZIA£KI NA SPRZEDA¯
£obez – dzia³ka z war. zabudowy o pow. 1011 mkw
£obez – dzia³ka o pow. 10008 mkw
£obez – dzia³ka o pow. 6042 mkw
Radowo Ma³e – okolica, pow. 3484 mkw
Resko – okolica, mo¿liwoœæ zabudowy, pow. 3003 mkw
Resko – dzia³ka budowlana, pow. 382 mkw
Bagna gm. Maszewo – dzia³ka o pow. 60700 mkw

– CENA 163.000 z³
– CENA 154.000 z³
– CENA 215.000 z³
– CENA 180.000 z³
– CENA 129.000 z³
– CENA 143.000 z³
– CENA 180.000 z³
– CENA 185.000 z³
– CENA 110.000 z³
– CENA 145.000 z³
– CENA 195.000 z³
– CENA 51.000z³
– CENA 215.000 z³
– CENA 350.000 z³
– CENA 450.000 z³
– CENA 205.000 z³
– CENA 144.000 z³
– CENA 320.000 z³
– CENA 180.000 z³
– CENA 179.000 z³
– CENA 78.000 z³
– CENA 70.000 z³
– CENA 181.000 z³
– CENA 48.000 z³
– CENA 45.000 z³
– CENA 70.000 z³
– CENA 580.000

Powiat ³obeski
Korepetycje z jêzyka angielskiego
na ka¿dym poziomie. Tel. 795 674
466.

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

MOTORYZACJA
Powiat ³obeski
Fotelik samochodowy dla dziecka
od 0-18 kg firmy Nania w bardzo
dobrym stanie, niezniszczony, zadnych plam, œwie¿o wyprany. Moge
przeslac zdjêcia na maila lub mmsa.
Tel. 501894828.
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Mistrzostwa Powiatu Szkó³
Ponadgimnazjalnych w P³ywaniu

W dniu 15.04.2011 r. na
p³ywalni Parku Wodnego
Relax w Œwidwinie
przeprowadzono
Mistrzostwa Powiatu
Szkó³
Ponadgimnazjalnych
w P³ywaniu.
Wziê³y w nich udzia³ reprezentacje: Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych i Zespo³u Szkó³ Rolniczych Centrum Kszta³cenia Praktycznego w Œwidwinie.
W prowadzonej punktacji zespo³owej zwyciê¿y³ Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych, gromadz¹c 195
pkt., otrzymuj¹c w nagrodê Puchar

Dyrektora Parku Wodnego Relax, p.
Leszka Jasiukiewicza. Zdobywcy
miejsc od 1 do 3 otrzymali pami¹tkowe dyplomy i medale.
Organizatorzy dziêkuj¹ uczennicom Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Œwidwinie: Natalii Wieczorek, Agnieszce Wasylów, Alicji
Ru³ka, Katarzynie Glego³a, Aleksandrze Piechockiej, Justynie Zdunek i Marcie Kluska, które wraz z
sêdzi¹ g³ównym p. Markiem ¯ebrykiem stanowi³y komisjê sêdziowsk¹, przyczyniaj¹c siê do bardzo sprawnego przeprowadzenia
zawodów. Organizatorzy zawodów:
Park Wodny Relax i Starostwo Powiatowe. Wyniki mistrzostw http://
w w w. w o d n y r e l a x . p l / v i e w p a ge.php?page_id=66

Wieœci œwidwiñskie 28.4.2011 r.
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Piêæ medali zapaœników
W dniach 8 - 10.04.2011 roku w
Pyrzycach odby³y siê Mistrzostwa
Polskie Zrzeszenia Ludowych Zespo³ów Sportowych w zapasach w
stylu wolnym – kadetów i juniorów.
W zawodach wystartowa³o 180 zawodników z 28 klubów. Œwidwiñski
klub „Technik” reprezentowa³o 8
zawodników w poszczególnych kategoriach wagowych i wiekowych.
Kategoria wiekowa Kadeci rocznik
96-94
1. Krystian Osiak kategoria 42 kg
2. Artur Gonczarow kategoria 46 kg
3. Krystian Kwaœny kategoria 50 kg
4. Emil Swarcewicz kategoria 63 kg
5. Micha³ Duda kategoria 76 kg
6. Mateusz Jurecki kategoria 76 kg
Kategoria wiekowa Juniorzy rocznik 93-91
1. Damian Gronczewski kategoria
84 kg
2. Wojciech Wilk kategoria 96 kg
Du¿ym sukcesem zakoñczy³ siê
start œwidwiñskich zapaœników, którzy ³¹cznie zdobyli 5 medali.
Srebrny medal w kat. 42 kg zdo-

by³ Krystian Osiak, który w drodze
do fina³u pokona³ faworyta tej kategorii wagowej zawodnika z Bia³ogardu.
Swoj¹ szanse na medal mia³ w
kat 46 kg Artur Gonczarow wygrywaj¹c pierwsze dwa pojedynki. W
walce o awans do fina³u uleg³ w
trwaj¹cym trzy rundy pojedynku.
Ostatecznie zaj¹³ 5 miejsce.
Br¹zowy medal w kat. 50 kg
wywalczy³ Krystian Kwaœny. W
drodze po z³oto musia³ uznaæ wy¿szoœæ zawodnika z Teresina, przegrywaj¹c w dwóch rundach. W walce o br¹zowy medal Krystian po
zaciêtym pojedynku pokona³ swojego przeciwnika w trzech rundach.
W kategorii 63 kg Emil Swarcewicz stoczy³ 4 pojedynki, z których
dwa zakoñczy³ zwyciêsko. Ostatecznie Emil zaj¹³ 8 miejsce.
W kategorii 76 kg wystartowa³o
dwóch naszych zawodników: Mateusz Jurecki i Micha³ Duda. Br¹zowym medalist¹ tej kat. zosta³ Micha³
Duda, potwierdzaj¹c, ¿e nale¿y do
œcis³ej czo³ówki zawodników w

Polsce w kategorii 76 kg.
Znakomicie zaprezentowali siê
nasi juniorzy w kategorii wagowej
84 kg. Damian Gronczewski zdoby³
z³oty medal, pewnie pokonuj¹c w
drodze do fina³u swoich przeciwników; w fina³owej walce zdecydowanie pokona³ na punkty faworyta tej
kategorii zawodnika z Bia³ogardu.

Srebrnym medalist¹ kategorii
wagowej 96 kg zosta³ Wojciech
Wilk. Podobnie jak jego kolega w
drodze po z³oto, Wojtek pokona³
wszystkich swoich przeciwników.
Dopiero w walce fina³owej musia³
uznaæ wy¿szoœæ swojego przeciwnika reprezentuj¹cego barwy AKS
Bia³ogard.
(o)

TURNIEJ M£ODZIKÓW M£ODSZYCH
17 kwietnia br. na stadionie miejskim w Po³czynie-Zdroju odby³ siê
TURNIEJ M£ODZIKA M£ODSZEGO (ch³opcy i dziewczynki - rocznik 1999 - 2001). Turniej ten organizowany by³ pod patronatem burmistrza Po³czyna-Zdroju.
G³ównym organizatorem by³a Rada Rodziców grupy „m³odzik m³odszy”,
która co miesi¹c zbiera sk³adki i wyszukuje sponsorów wspieraj¹cych w
rozgrywkach m³odych sportowców. Sponsorami tego turnieju byli: Rodzice, Józef Nizio³, Ryszard Pawlak oraz sponsorzy pragn¹cy pozostaæ anonimowi. W najbli¿szym czasie planowany s¹ podobne turnieje z innymi
dru¿ynami.
W turnieju uczestniczy³y nastêpuj¹ce dru¿yny w sk³adzie:
UKS AKADEMIA PI£KARSKA SZCZECINEK: Krysik Damian (b), Kisiel Patryk, Kadej Patryk, Wajda Krzysztof, Marciniak Tomasz, Lasek
Dawid, Superson Adrian, Kizielewicz Aleksy, Daszkiewicz Mariusz, Góralski Kacper, Zaj¹czkowski Patryk, Œwieciaszek Adrian, Czapla Kacper.
Trener: Siemiaszko Krzysztof
UKS OLIMPIA BOBOLICE: Czarnota Kacper (b), Piekarzewicz Marcin,
Klimek Remigiusz, Babec Krystian, Zimnicki Konrad, Walaszczyk Fabian,
Czaja Micha³, Waszkiewicz Ilona, Trafalska Magdalena, Fornal Joanna,
Kowalewski Kacper, Olszewski Dawid, Korta Kacper. Trener: Piekarzewski Tomasz
UKS B£ÊKITNI GONNE MA£E: K³oda Aleksander (b), Kondratowicz
Maciej, Parszczyñski Patryk, Zieliñski S³awomir, Zientarski Jakub, Karkocki Damian, Skwarek Hubert, Lewicki Jakub, Dworzecki Kacper, Cieœlak Pawe³. Trener: Leszczyñski Marian
SP D¥BROWA: Ignatowicz Piotr (b), Ozimek Patryk, Stypla Dawid, Kap³on Damian, £ojewski Szymon, Dobrzyñski Szymon, Zoruk Micha³, Borowski Micha³, Ob³awski Micha³, Cygan Piotr. Trener: Wroñski Sebastian
KS POGOÑ PO£CZYN: Johannsen Maksymilian, Mazur Kamil, Bogacz
Konrad, Rosiñski Jakub, Kuchowicz Micha³, Oganiaczyk Mateusz, Wierszycki Jakub, Pawlak Adrian, K³onowski Hubert, Hryciów Marcin, To³kin
B³a¿ej, Diaczuk Mateusz. Trener: Hryciów Wojciech
ZAWISZA GRZMI¥CA: nie przyby³ na turniej. Wyniki z t¹ dru¿yn¹ zosta³y
zweryfikowane jako walkowery.
Sêdziowie: Tederko Marcin, Kantak Pawe³
Otwarcia Turnieju dokona³ wiceburmistrz Miros³aw Pierz, który przekaza³

organizatorom dwie nagrody dla najlepszego zawodnika turnieju i najlepszego bramkarza. Dru¿yny gra³y systemem ka¿dy z ka¿dym. Za wygrany
mecz dru¿yna otrzyma³a 3 punkty, za remis 1. O kolejnoœci decydowa³y w
pierwszej kolejnoœci zdobyte punkty, nastêpnie bilans bramkowy, a w przypadku równego iloœæ zdobytych bramek.
Wyniki poszczególnych meczy przedstawia³y siê nastêpuj¹co:
SP D¥BROWA – UKS OLIMPIA BOBOLICE 0:2
UKS AP SZCZECINEK – ZAWISZA GRZMI¥CA 3:0 v
KS POGOÑ PO£CZYN – UKS B£ÊKITNI GONNE MA£E 0:1
UKS OLIMPIA BOBOLICE – KS POGOÑ PO£CZYN 2:0
SP D¥BROWA – ZAWISZA GRZMI¥CA
3:0 v
UKS AP SZCZECINEK – UKS B£ÊKITNI GONNE MA£E 4:0
SP D¥BROWA – KS POGOÑ PO£CZYN 4:1
ZAWISZA GRZMI¥CA– UKS B£ÊKITNI GONNE MA£E 0:3 v
UKS OLIMPIA BOBOLICE – UKS AP SZCZECINEK 1:2
UKS B£ÊKITNI GONNE MA£E – SP D¥BROWA 0:1
KS POGOÑ PO£CZYN – UKS AP SZCZECINEK 0:2
UKS OLIMPIA BOBOLICE – ZAWISZA GRZMI¥CA 3:0 v
UKS B£ÊKITNI GONNE MA£E – UKS OLIMPIA BOBOLICE
KS POGOÑ PO£CZYN – ZAWISZA GRZMI¥CA 3:0 v
UKS AP SZCZECINEK – SP D¥BROWA 0:0

0:2

Na zakoñczenie rozgrywek tabela przedstawia³a siê nastêpuj¹co:
Lp. Dru¿yna mecz punkty bramki (+) bramki (-) Bilans bramkowy (+/-)
1 UKS AP SZCZECINEK
5
13
11
1
10
2 UKS OLIMPIA BOBOLICE
5
12
11
3
8
3 SP D¥BROWA
5
10
8
3
5
4 UKS B£ÊKITNI GONNE MA£E
5
6
5
8
-3
5 KS POGOÑ PO£CZYN
5
3
4
9
-5
6 ZAWISZA GRZMI¥CA
5
0
0
15
-15
Najlepszym zawodnikiem Turnieju zosta³ wybrany Aleksy Kizielewicz z
UKS Akademii Pi³karskiej Szczecinek, a najlepszym bramkarzem zawodnik dru¿yny UKS B³êkitni Gonne Ma³e Aleksander K³oda. Dorota Chaiñska
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Œwi¹teczne malowanie w Redle
Wielkimi krokami zbli¿a siê
Wielkanoc. Okres przedœwi¹teczny kojarzy siê nam z wiosennymi
porz¹dkami i zakupami, ale czy
wy³¹cznie?
Ka¿da z pañ chcia³aby przygotowaæ siê do Œwi¹t jak najlepiej. Dom
musi byæ nie tylko czysty, ale równie¿ przystrojony. Red³owianki doskonale potrafi¹ zadbaæ o œwi¹teczny wystrój, wiadomo jednak, ¿e zawsze mo¿na nauczyæ siê czegoœ
nowego.
Filia Biblioteczna w Redle zaprosi³a na spotkanie z pani¹ Mari¹
Baranowsk¹, która zaprezentowa³a
malowanie jaj woskiem. Mo¿na
by³o nie tylko podpatrzyæ technikê
zdobienia, ale równie¿ samodzielnie wykonaæ pisanki. W bibliotece
wyeksponowano œwi¹teczne stroiki, pisanki, koszyczki, kartki itp. prace Marii Koz³owskiej, El¿biety
Makowskiej, Agnieszki Kowalczyk, Magdy Kozio³ i Ewy Raszkiewicz.
Spotkanie up³ynê³o w mi³ej,
œwi¹tecznej atmosferze. Rozmawiano o tradycjach wielkanocnych
w Polsce.
(o)

Powiat ankietuje problematykê przemocy
w rodzinie
W okresie od kwietnia do maja
2011 r. na terenie wszystkich gmin
powiatu œwidwiñskiego bêd¹ realizowane badania ankietowe na
temat problematyki przemocy
w rodzinie.
Badania prowadzone s¹ w ramach partnerskiego projektu pn.
„Razem Przeciw Razom” realizowanego przez Powiat Œwidwiñski/

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Œwidwinie z siedzib¹
w Po³czynie-Zdroju oraz Instytut
Polityki Spo³ecznej i Stosunków
Miêdzynarodowych Politechniki
Koszaliñskiej.
Ankieterzy uprawieni do prowadzenia badañ wœród mieszkañców
powiatu posiadaj¹ identyfikator
z imieniem i nazwiskiem oraz list

polecaj¹cy podpisany przez starostê œwidwiñskiego Miros³awa Majkê.
Celem badañ jest okreœlenie skali przemocy w rodzinie dokonywanej z udzia³em mieszkañców regionu oraz zg³êbienie okolicznoœci towarzysz¹cych temu zjawisku.
Uwzglêdniaj¹c tematykê badañ
ustalono, ¿e maj¹ one charakter

poufny, zostan¹ przeprowadzone
z nale¿n¹ dyskrecj¹ i starannoœci¹
Starosta zwraca siê z uprzejm¹
proœb¹ o ¿yczliwe potraktowanie
ankieterów i uczestnictwo w badaniach. Umo¿liwi to sprawne przeprowadzenie postêpowania oraz
zapewni zdobycie cennych informacji na temat tego wa¿nego problemu spo³ecznego.
(o)
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Powiatowe eliminacje XXXIV Ogólnopolskiego Turnieju
Bezpieczeñstwa w Ruchu Drogowym

19.04.br. w Szkole Podstawowej nr 1 w Œwidwinie, odby³y siê
powiatowe eliminacje XXXIV
Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeñstwa w Ruchu Drogowym
dla uczniów szkó³ podstawowych
i gimnazjalnych powiatu œwidwiñskiego.
Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Œwidwinie czynnie
uczestnicz¹ w tego typu akcjach.
G³ównym celem Turnieju jest podnoszenie kultury spo³eczeñstwa i
dzia³anie na rzecz poprawy stanu
bezpieczeñstwa ruchu drogowego
W zmaganiach wziê³y udzia³
trzyosobowe dru¿yny z 5 szkó³ podstawowych i 5 gimnazjów. Ka¿dy
uczestnik musia³ rozwi¹zaæ test z
zakresu znajomoœci przepisów ruchu drogowego i wykonaæ zadania
praktyczne – jazdê po torze przeszkód.
Przeprowadzone konkurencje
wy³oni³y zwyciêzców:
w grupie szkó³ podstawowych:

I miejsce - Szko³a Podstawowa
Nr 1 w Œwidwinie
II miejsce - Szko³a Podstawowa
w Redle
III miejsce - Szko³a Podstawowa
w Oparznie
w grupie szkó³ gimnazjalnych:
I miejsce - Gimnazjum w Œwidwinie
II miejsce - Gimnazjum w
Oparznie
III miejsce - Gimnazjum w S³awoborzu
W klasyfikacji indywidualnej
najlepszym zawodnikiem okaza³ siê
Dominik Jakubowski ze Szko³y
Podstawowej Nr 1 w Œwidwinie
oraz Marek Olszewski z Gimnazjum w Œwidwinie. Dwie najlepsze
trzyosobowe dru¿yny, po jednej ze
szkó³ podstawowych oraz gimnazjów, bêd¹ reprezentowaæ nasz powiat na szczeblu wojewódzkim.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!
(o)

Zaproszenie

III zawody spinningowe
o Puchar jeziora Woœwin
W imieniu organizatora zawodów tj. Iñskiego Centrum Rybactwa
mam zaszczyt zaprosiæ wêdkarzy na
III zawody spinningowe o Puchar
jeziora Woœwin.
Jest to jedno z wiêkszych jezior
w woj zachodniopomorskim, które
kryje w swoich wodach nie jednego
dwucyfrowego esoxa. Zawody odbêd¹ sie w dniu 3 maja 2011r. o godzinie 07.00 na oœrodku wczasowym w miejscowoœci Tucze. S¹ to
zawody bezp³atne i uczestnicy na
czas zawodów zwolnieni s¹ z jakichkolwiek op³at . Organizator za-

pewnia puchary, nagrody, a tak¿e
bonusa, czyli za z³owienie ryby powy¿ej 10 kg nagroda w wysokoœci
1000 z³, a za rybê powy¿ej 15 kg
nagroda 2500 z³. Do komisji sêdziowskiej przywozimy jednego
najwiêkszego szczupaka. Wymiar
ochronny 50 cm. Szczupaki o wymiarach od 80 cm wzwy¿ po zwa¿eniu przez sêdziów, którzy przyp³yn¹
do zawodnika, bêd¹ wypuszczone.
Wiêcej informacji pod numerem
telefonu 501790082.
Serdecznie zapraszam.
Andrzej Laszuk

Zmar³ Zbigniew Raus
- twórca Pomorskiej
Ligi Oldbojów
Na portalu ligowiec.pl poinformowano, ¿e zmar³ Zbigniew Raus
ze Œwidwina - twórca Pomorskiej
Ligi Oldbojów w pi³ce no¿nej. Od
kilkunastu dni przebywa³ pod
opiek¹ lekarzy w szpitalu w Koszalinie. Znaj¹ go wszyscy oldboje w
województwie, gdy¿ przez wiele lat
prowadzi³ Pomorsk¹ Ligê Oldbo-

jów. Z panem Zbigniewem przez
wiele lat wielokrotnie rozmawia³em
i kontaktowa³em siê i mogê powiedzieæ, ¿e by³ on ostatni¹ tak¹ swoist¹ „instytucj¹” zajmuj¹c¹ siê sportem, w tym tak¿e lig¹ oldbojów.
Jego pogrzeb odby³ siê w minion¹
œrodê, 20 kwietnia br. na Cmentarzu
Komunalnym w Pile.
KAR

REKLAMA

