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Bezpieczeñstwo w Po³czynie-Zdroju

Mieszkañcy domagaj¹ siê
egzekwowania prawa

Grand Prix dla
Klubu 1. SLT

RADNI WYRAZILI ZGODÊ NA PRYWATYZACJÊ
ENERGETYKI CIEPLNEJ
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Z ¯YCIA POWIATU

Ruszaj¹
„schetynówki”
(ŒWIDWIN) Mieszkañcy szeœciu ulic na osiedlu Zatorze musz¹
siê w najbli¿szym czasie przygotowaæ na spore utrudnienia. W
maju w tej czêœci miasta rozpocznie siê d³ugo oczekiwana przebudowa, która znacznie poprawi
jakoœæ dróg, jednak zanim to nast¹pi czekaj¹ nas uci¹¿liwoœci.
Miasto Œwidwin z powodzeniem ubiega³o siê o wsparcie z Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych, zwanego popularnie „schetynówkami”, na przebudowê szeœciu dróg na Zatorzu, znajduj¹cych siê w pobli¿u drogi wojewódzkiej 151: ulic GnieŸnieñskiej,
Grudzi¹dzkiej, Pomorskiej, Wroc³awskiej, Poznañskiej i Walki M³odych. Miasto og³osi³o przetarg,
wybra³o wykonawców i podpisa³o z
nimi umowy. Zasady dopuszcza³y
mo¿liwoœæ czêœciowego sk³adania
ofert, co oznacza, ¿e w ramach jednego przetargu wybrano trzy firmy,
a ka¿da z nich wykona prace na
dwóch ulicach:
- Zak³ad Us³ug Drogowo-Mostowo-Transportowych Jan Kruszewski z Redlina wykona przebudowê ulic Poznañskiej i Walki M³odych,
- Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Us³ugowo-Handlowe „Drokon”
sp. jawna ze Œwidwina wykona

przebudowê ulic GnieŸnieñskiej i
Grudzi¹dzkiej,
- Firma Budowlana Krzysztof
Gomu³ka z Nowych Bielic wykona
przebudowê ulic Pomorskiej i Wroc³awskiej.
Warto podkreœliæ, ¿e wykonawcy proponowali ceny ni¿sze od
kosztorysowych, dlatego po przetargu uda³o siê zaoszczêdziæ ponad
470 tysiêcy z³otych. W sumie wartoœæ ca³ego zadania wyniesie 2 miliony 79 tysiêcy z³otych, z czego
po³owa, czyli 1 milion 39 tysiêcy,
bêdzie pochodzi³a ze œrodków rz¹dowych, a resztê sfinansuje miasto.
Drogi na Zatorzu nie by³y remontowane od czasów przedwojennych, zatem jest to dla Œwidwina
kolejna okazja uporz¹dkowania
czêœci infrastruktury drogowej przy
znacz¹cym wsparciu zewnêtrznym.
Obecnie trwa przekazywanie placów budów poszczególnym wykonawcom, a w po³owie maja rusz¹
prace. Bêd¹ one, niestety, doœæ
uci¹¿liwe – zw³aszcza dla mieszkañców posesji po³o¿onych przy
wymienionych wy¿ej ulicach. W³adze miasta apeluj¹ o cierpliwoœæ i
wyrozumia³oœæ, zapewniaj¹c, ¿e
do³o¿¹ wszelkich starañ, aby utrudnienia skoñczy³y siê jak najszybciej. Zakoñczenie inwestycji planowane jest na 31 paŸdziernika. (UM)

Wspomnienie o Janie Pawle II

Piêkna wieczornica
w Ko³aczu
Ko³acz - ma³a miejscowoœæ w gminie Po³czyn-Zdrój.
Na wzgórzu we wsi stoi niewielki koœció³ek Œw.
Karola Boromeusza. W nim to, 30 kwietnia, na dzieñ
przed beatyfikacj¹ Jana Paw³a II, zebrali siê
mieszkañcy i zaproszeni goœcie, by przypomnieæ
sobie drogê naszego papie¿a do beatyfikacji.
Wieczornica odby³a siê z inicjatywy radnego Stanis³awa Tokarskiego i jego ¿ony Joanny, parafian oraz ksiêdza proboszcza.
Grupa dzieci przypomnia³a
wszystkim zebranym ¿yciorys
Jana Paw³a II. Przypomniano lata
m³odoœci papie¿a; czasy szkolne,
dzia³alnoœæ w czasie okupacji
niemieckiej, drogê do roku 1978,
kiedy to Karol Wojty³a zosta³ wybrany papie¿em. Ca³y program
ilustrowany by³ zdjêciami i filmami z ¿ycia wielkiego Polaka.
Przez ca³y czas s³ychaæ by³o
„Barkê”, ulubion¹ pieœñ naszego
papie¿a.
W wieczornicy wziêli udzia³
po³czyñscy radni: Krystyna Nowakowska, Franciszek Pilip, Marek
Modzelewski, a tak¿e burmistrz
Barbara Nowak, jej zastêpca Miros³aw Pierz i skarbnik gminy Ma³gorzata Bilska oraz radni powiatu
Bogus³aw Ogorza³ek i Antoni Wil-

XV Œwidwiñski Dzieñ Kultury
Kresowej
Towarzystwo Mi³oœników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich, Towarzystwo
Mi³oœników Wilna i Kresów Wschodnich, Œwidwiñski Oœrodek Kultury i Miejska Biblioteka
Publiczna w Œwidwinie zapraszaj¹ na XV Œwidwiñski Dzieñ Kultury Kresowej
pod patronatem Burmistrza Miasta Œwidwin
26 i 29 maja 2011 r. na dziedziñcu zamkowym w Œwidwinie
PROGRAM
26 maja 2011 r. (czwartek)
SALA RYCERSKA ZAMKU
17.00 Spotkanie autorskie z
prof. dr. hab. Czes³awem Partaczem
z Koszalina
- otwarcie wystawy „Kresy w
fotografii” oraz zestawów katalogowych muzeum lwowskiego ze zbiorów Iwony Rzepeckiej z Po³czynaZdroju.
29 maja 2011 r. (niedziela)
DZIEDZINIEC ZAMKU
11.00 Jarmark Kresowy - stoiska
handlowe

11.30 wystêp zespo³u MOPSIKI
z ŒDS Œwidwin
12.00 Msza œw. w koœciele pw.
MBNP w intencji Polaków na
Wschodzie i Kresowian ziemi œwidwiñskiej z opraw¹ kresow¹. Po
mszy przemarsz korowodu zespo³ów i organizatorów przez centrum
miasta do ZAMKU.
13.30 - otwarcie XV DNIA
KULTURY KRESOWEJ
13.50 - wystêpy zespo³ów ludowych i szkolnych: „Leszczyna” z
Pêczerzyna, „D¹browiacy”, „Polskie Maki” z Rusinowa, „Drawnianki” z Drawna
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16.15 - wystêpy zespo³ów szkolnych: „Diament” z ZS w Brze¿nie,
„Amber” z ZS w Bierzwnicy, „Pantera” z ZS w Lekowie, romski „M³ode Gwiazdki” z SP nr 2
16.00 - Konkursu „Tradycje wileñskie w naszym regionie, kartka z
pamiêtnika wileñskiego”
17.30 - zespo³y œpiewacze z Koszalina: „Ba³tyk”, „Sztorm”, „Œródmieœcie”, „Z³ote Nutki”, Kapela
„Przylesianie” oraz „Swojacy” z
Sitna, gm. Szczecinek.
19.30 - zespó³ œpiewaczy
„Uœmiech” z £obza.

niewicz. Piêkna inscenizacja i wykonanie, na dzieñ przed rzymsk¹
beatyfikacj¹, wszystkim przypomnia³a postaæ wielkiego Polaka
Jana Paw³a II.
(o)
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Nowi przewodnicz¹cy
zarz¹dów osiedli

Komunikat

Zmiana
godzin pracy
Urzêdu
Skarbowego

Burmistrz Jan Owsiak
spotka³ siê z nowo
wybranymi
przewodnicz¹cymi
zarz¹dów osiedli.
W Œwidwinie jest osiem zarz¹dów osiedli, a granice ich dzia³ania
pokrywaj¹ siê z granicami obwodów wyborczych. Ich praca jest
istotna dla funkcjonowania samorz¹du terytorialnego, poniewa¿ s¹
one najbli¿ej spraw mieszkañców i
na bie¿¹co sygnalizuj¹ je burmistrzowi, Radzie Miasta i pracownikom Urzêdu Miasta.
Niedawno przeprowadzono wybory do wszystkich zarz¹dów osiedli. Wy³oni³y one czterech nowych
przewodnicz¹cych: Wies³awa Wyganowskiego (ZO nr 2), Adama Józefowskiego (ZO nr 3), Miros³awa
Mazura (ZO nr 5) i Miros³awa Derenia (ZO nr 7). Pozostali przewodnicz¹cy zostali ponownie wybrani
na kolejn¹ kadencjê. S¹ to: Jerzy
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INFORMACJE - REKLAMA

Naczelnik Urzêdu
Skarbowego w
Bia³ogardzie informuje,
¿e od dnia 4 maja 2011 r.
zmienione zosta³y
godziny pracy
tutejszego Urzêdu.
Uczestnicy spotkania w gabinecie burmistrza. Od lewej: Miros³aw Mazur
(ZO nr 5), Andrzej Rewiñski (sekretarz miasta), Maria Kozak (ZO nr 4),
burmistrz Jan Owsiak, Tadeusz Matysiak (ZO nr 6), Adam Józefowski (ZO
nr 3), Zbigniew Stanio (ZO nr 8)

Konat (ZO nr 1), Maria Kozak (ZO
nr 4), Tadeusz Matysiak (ZO nr 6),
Zbigniew Stanio (ZO nr 8).
Podczas spotkania inauguruj¹cego now¹ kadencjê zarz¹dów burmistrz Jan Owsiak podkreœla³, ¿e
liczy na owocn¹ wspó³pracê.
– Jestem otwarty na wszelkie

KOSTKA
GRANITOWA
SZARA I KOLOROWA
PIASKOWIEC
Tel. 502 770 750

uwagi i propozycje, które maj¹ na
celu poprawê ¿ycia naszych mieszkañców – mówi³. – Mam nadziejê, ¿e
bêd¹ pañstwo równie¿ wspó³pracowali z pracownikami Urzêdu Miasta, którzy zajmuj¹ siê merytorycznie poszczególnymi sprawami.
(wp)

Urz¹d Skarbowy w Bia³ogardzie czynny bêdzie:
w poniedzia³ki w godzinach
od 700do 1700,
w pozosta³e dni tygodnia,
tj. od wtorku do pi¹tku
w godzinach od 700do 1500.

PRZEWÓZ OSÓB

od osoby ‐ 220zł

tel. kom. 500 677 080
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3 MAJ I ŒWIÊTO
M³odzi radni
FLAGI W „TRÓJCE” rozpoczêli pracê

Patriotyzm to wielka sprawa i
chocia¿ brzmi to patetycznie, budowanie dumy narodowej i mi³oœci do
ziemi ojczystej i symboli narodowych, to podstawa, która powinna
kszta³towaæ dzieci i m³odzie¿ zw³aszcza najm³odszych, bo dla
nich mi³oœæ do Polski jest czymœ
oczywistym, trzeba t¹ mi³oœæ tylko
pielêgnowaæ. Czasem potrafi ona
zawstydziæ zupe³nie doros³e osoby,
które w pogoni zawartoœciami materialnym, zatraci³y t¹ œwie¿oœæ
spojrzenia.
Jak zawsze w naszej szkole
ostatnie dni kwietnia, to wspomnienie o rocznicy - tym razem ju¿ 220
- uchwalenia Konstytucji 3 Maja i
Dnia Flagi, który faktycznie jest
równie¿ wspomnieniem o Polakach
- tych z przesz³oœci i tych obecnie których ró¿ne okolicznoœci rzuci³y
poza granice Polski. Wszystkie te
wspomnienia w artystyczny sposób

zebra³a p. Danuta Paleñ - nauczyciel
jêzyka polskiego. Oprawê muzyczn¹ stworzy³ p. Robert Uss, wraz
z zespo³em muzycznym z³o¿onym z
uczennic naszej szko³y - zarówno
tych starszych, które ju¿ nied³ugo
opuszcz¹ nasze szkolne mury, jak i
uczennic klasy 2, które dopiero objawiaj¹ swoje talenty wokalne. Zespó³ - doceniony ju¿ na szerszym
forum - zaprezentowa³ zarówno klasykê - muzykê powa¿n¹, traktuj¹c¹
o uchwaleniu Konstytucji 3 Maja,
jak i repertuar "lekki", chwal¹cy
otaczaj¹ce nas piêkno ziemi. Prezentacjom towarzyszy³y spontaniczne oklaski, œwiadcz¹ce o tym, ¿e
uczniowie z wielk¹ uwag¹ odbierali
przekazywane treœci. Ho³d twórcom
Konstytucji 3 Maja oddali uczniowie klasy 6 - jako poczet sztandarowy , reprezentacja klasy 4 i grono
pedagogiczne.
K. Kupiec - bibliotekarka PSP 3

(ŒWIDWIN) Nowo wybrana
M³odzie¿owa Rada Miasta zebra³a siê na pierwszej sesji.
W przeprowadzonych niedawno
wyborach m³odzie¿ œwidwiñskiego Gimnazjum Publicznego oraz
szkó³ ponadgimnazjalnych wy³oni³a swoich reprezentantów do Rady.
Ich zadaniem jest podejmowanie
inicjatyw na rzecz dzieci i m³odzie¿y w Œwidwinie oraz wspó³praca z
doros³ymi radnymi, g³ównie w
sprawach dotycz¹cych ludzi m³odych.
Na pierwszej sesji nowi radni
z³o¿yli œlubowanie. Ka¿dy z nich
powiedzia³ kilka zdañ o sobie, a
nastêpnie przewodnicz¹cy Rady
Miasta Henryk Klaman oraz wiceburmistrz Krzysztof Wasicionek
wrêczyli im akty powo³ania na radnego.

Inauguracyjne posiedzenie poœwiêcono wyborowi w³adz M³odzie¿owej Rady Miasta. Prezydium
bêdzie pracowa³o w nastêpuj¹cym
sk³adzie: przewodnicz¹cy Rady Filip GoŸdziewski, wiceprzewodnicz¹cy - Dawid Grygorcewicz i
Bartosz Hawraniak, sekretarz –
Weronika Bieniek i skarbnik - Marta Wojszczyk.
Ponadto wybrano komisjê rewizyjn¹ w sk³adzie: Michalina Komorowska, Izabela Orenczak i Micha³
Starynowicz.
Jest to druga kadencja M³odzie¿owej Rady Miasta w Œwidwinie. W
jej sk³ad wchodzi 10 osób: Michalina Komorowska, Izabela Orenczak,
Filip GoŸdziewski, Dawid Grygorcewicz, Bartosz Hawraniak, Micha³
Starynowicz, Marta Wojszczyk,
Weronika Pieniek, Izabela Skibowska, Olga Wystêpska.
(UM)
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INFORMACJE

PIERWSZY RAJD
„ORL¥T”

Rozkwitaj¹ca wokó³ wiosna
roztacza wiele mo¿liwoœci przed
m³odymi ludŸmi. Do takich, którzy
ciekawi s¹ ka¿dej otaczaj¹cej nas
roœlinki i ca³ej przyrody, nale¿¹
"Orlêta" - dru¿yna harcerska Szko³y
Podstawowej nr 3, powo³ana do
¿ycia przez pani¹ dyrektor - Izabellê Starzyñsk¹. Ju¿ 17 kwietnia ruszyli - wspólnie z dru¿yn¹ Wilków i
druhem Badowskim na pierwszy
wiosenny rajd.
Dla wielu taka survivalowa
wyprawa by³a sprawdzianem dla
organizmu. Przez kilka godzin nasze "Orlêta" podziwia³y piêkno natury - czasem zupe³nie nieoczekiwa-

ne i nie dostrzegane na co dzieñ.
Zbierano równie¿ chrust odpowiedni do rozpalenia ogniska, na którym
upieczone mia³y byæ przepyszne
kie³baski.
Zanim jednak mo¿na by³o uradowaæ podniebienie takim przysmakiem, dzieci mog³y np. zje¿d¿aæ
na linie, co skutecznie dzia³a³o na
apetyt i podbudowywa³o miêœnie.
Kulminacj¹ rajdu by³o œpiewanie piosenek i snucie harcerskich
opowieœci przy ognisku. Po tym rajdzie ju¿ przybywa chêtnych do
¿ycia harcerskiego. Wszak nic nie
przyci¹ga tak jak dobry przyk³ad.
K. Kupiec - bibliotekarz PSP 3

Starosta Powiatu Œwidwiñskiego informuje
¿e na tablicach og³oszeñ Starostwa Powiatowego w Œwidwinie oraz
urzêdów poszczególnych miast i gmin powiatu œwidwiñskiego, a tak¿e
na stronie internetowej www.bip.powiatswidwiñski.pl
zosta³ opublikowany wykaz nieruchomoœci stanowi¹cych w³asnoœæ Skarbu Pañstwa, przeznaczonych do zbycia, obejmuj¹cy dzia³kê nr 14/2 po³o¿on¹ w obrêbie S³owieñsko, gmina S³awoborze, zabudowan¹ budynkiem gospodarczym-chlewni¹ oraz wykaz obejmuj¹cy przeznaczone do dzier¿awy na okres do lat trzech nieruchomoœci stanowi¹ce
w³asnoœæ Skarbu Pañstwa-dzia³ki nr 10/4, 11, 14 po³o¿one w obrêbie
004 miasta Œwidwina.
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Aktywne amazonki
Panie ze œwidwiñskiego Stowarzyszenia „Amazonka” wziê³y
udzia³ w uroczystym otwarciu w
oœrodku „Podhale” – Instytutu
Kobiecego Zdrowia w Po³czynieZdroju, a ju¿ wkrótce bêd¹ obchodzi³y pi¹t¹ rocznicê dzia³alnoœci.
Do Po³czyna-Zdroju amazonki
pojecha³y na zaproszenie Jana Komana, prezesa Uzdrowiska Po³czyn
S.A. Podczas uroczystoœci amazonki mog³y zapoznaæ siê z bogat¹
ofert¹ oœrodka oraz wys³uchaæ rad
prof. Zdzis³awa Maciejewskiego –
konsultanta ds. ginekologii w
Uzdrowisku Po³czyn S.A.
Cz³onkinie wymienia³y siê swoimi spostrze¿eniami i dalszymi planami na przysz³oœæ m.in. z Wand¹
Szuster z Klubu „Amazonka” z
Koszalina. Koszaliñska amazonka
przedstawi³a krótk¹ informacje o
swoim klubie, któremu zawsze
przyœwieca motto „¯ycie jest jedyn¹
rzecz¹, której warto chcieæ”, bo
¿yciem nale¿y siê cieszyæ. Klub z
Koszalina jest wzorem do naœladowania dla innych stowarzyszeñ.

Œwidwiñska organizacja bardzo
dziêkujê za zaproszenie i liczy na
owocn¹ wspó³pracê z Uzdrowiskiem Po³czyn S.A.
W minion¹ sobotê, 14 maja, w
oœrodku Bukowiec odby³o siê spotkanie integracyjne z okazji piêciolecia istnienia œwidwiñskiego klubu
„Amazonka”. Nale¿y do niego 34
kobiet ze Œwidwina i okolic, w tym
27 z orzeczeniem o niepe³nosprawnoœci. Ponadto w spotkaniu wziê³y
udzia³ zaproszone amazonki z 14
klubów z ca³ego województwa zachodniopomorskiego (po 2 z ka¿dego klubu), a tak¿e 2 przedstawicielki Federacji Polskich Klubów Kobiet po Mastektomii „Amazonki” w
Poznaniu oraz sponsorzy.
W programie by³y miêdzy innymi prezentacje dokonañ œwidwiñskiego stowarzyszenia, prelekcja
lekarza na temat profilaktyki raka
piersi, wystêp artystyczny uczniów
ze szko³y w Brze¿nie, przemówienia goœci, wrêczenie drobnych upominków, a na zakoñczenie wspólne
pieczenie kie³basek przy ognisku.
(o)

Starosta Powiatu Œwidwiñskiego informuje
¿e na tablicach og³oszeñ Starostwa Powiatowego w Œwidwinie oraz
urzêdów poszczególnych miast i gmin powiatu œwidwiñskiego, a tak¿e
na stronie internetowej www.bip.powiatswidwiñski.pl
zosta³y opublikowane og³oszenia o przetargu stanowi¹ce w³asnoœæ Skarbu Pañstwa, przeznaczone do zbycia, obejmuj¹ce:
- dzia³kê nr 11 po³o¿on¹ w obrêbie Przybys³aw, gmina Œwidwin, zabudowan¹ dwoma budynkami gospodarczymi,
- dzia³kê nr 114 po³o¿on¹ w obrêbie Ogartowo, gmina Po³czyn Zdrój,
zabudowan¹ budynkiem mieszkalnym oraz dwoma budynkami gospodarczymi, oraz
- og³oszenie o II przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomoœci oznaczonej dzia³k¹ nr 104 po³o¿on¹ w obrêbie Niemierzyno,
gmina Œwidwin, stanowi¹c¹ w³asnoœæ Skarbu Pañstwa, zabudowan¹ budynkiem mieszkalnym oraz dwoma budynkami gospodarczymi.
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Bezpieczeñstwo w Po³czynie-Zdroju

Mieszkañcy domagaj¹ siê
egzekwowania prawa
O tym, ¿e jest Ÿle i czy
mo¿na poprawiæ stan
bezpieczeñstwa w gminie,
dyskutowali cz³onkowie
dwóch komisji Rady
Miejskiej, którzy spotkali
siê na wspólnym
posiedzeniu, w dniu
9 maja. Po raz pierwszy
w tej kadencji na takie
spotkanie zostali
zaproszeni mieszkañcy
miasta, aby podzieliæ siê
swoimi spostrze¿eniami
na temat bezpieczeñstwa
publicznego w mieœcie
i gminie.
Spotkanie zorganizowa³y dwie
komisje Rady Miejskiej: Oœwiaty i
Bezpieczeñstwa oraz Zdrowia i Pomocy Spo³ecznej. W posiedzeniu
udzia³ wziêli burmistrz Barbara

Nowak i kierownik Komisariatu
Policji w Po³czynie Leszek Tokarski.
Mieszkañcy zarzucali Policji
brak patroli pieszych w centrum
miasta oraz zwracali uwagê na szerzenie siê chuligañstwa i pijañstwa.
Wskazywano na zagro¿enie ze strony tych osób dla mieszkañców miasta oraz osób przyjezdnych, w tym
kuracjuszy.
Pan Leszek Tokarski ustosunkowa³ siê do wypowiedzi mieszkañców. Stwierdzi³, ¿e stan bezpieczeñstwa w Po³czynie jest zadowalaj¹cy.
Mieszkañcy mieli jednak zdanie
zupe³nie odmienne. Apelowali, aby
w Po³czynie pojawi³a siê wiêksza
iloœæ patroli i postulowali o wyegzekwowanie zakazu spo¿ywania alkoholu w miejscach publicznych.
Nastêpn¹ spraw¹, jak¹ poruszyli mieszkañcy, by³o parkowanie samochodów na ulicy Mariackiej,
pod znakiem zakazu. Samochody
tam zaparkowane sprawiaj¹, ¿e
inne pojazdy musz¹ poruszaæ siê po

chodniku, zagra¿aj¹c przechodniom. Policja nie reaguje na ten
stan, choæ ewidentnie ³amany jest
zakaz.
Widaæ, ¿e kierownik Tokarski
wzi¹³ sobie s³owa mieszkañców do
serca, bo reakcja Policji by³a natychmiastowa. Jak nam powiedzieli
mieszkañcy, jeszcze w tym samym
dniu na ulicach pojawi³y siê patrole,
a spo¿ywaj¹cy „mocny trunek” w
miejscach publicznych dostawali
mandaty. Tak¿e w tym dniu wystawiono kilka mandatów kierowcom
parkuj¹cym na zakazie.
Niestety, Policji ju¿ po kilku
dniach zabrak³o determinacji, a po
tygodniu wszystko wróci³o do normy. W miniony pi¹tek samochody
na Mariackiej nadal parkowa³y na
zakazie, wiêc inne, by je omin¹æ,
przeje¿d¿a³y po chodniku. W centrum miasta osobnik zwany „Œwi¹tyni¹”, biega³ po Grunwaldzkiej z
butelk¹ piwa w d³oni i coœ wykrzykiwa³ do ludzi.
Chyba nikt nie oczekuje od Po-

licji, by w ci¹gu jednego dnia lub
tygodnia rozwi¹za³a problemy
wskazywane przez mieszkañców,
ale chyba ju¿ czas skoñczyæ z pokazówkami i wzi¹æ siê do systematycznego przywracania porz¹dku i
zapewnienia mieszkañcom poczucia bezpieczeñstwa. Na wyegzekwowanie zakazu zatrzymywania
siê na ulicy wystarczy kilka dni i po
kilkunastu (a je¿eli trzeba to i kilkudziesiêciu) na³o¿onych mandatach
¿aden kierowca tam nie stanie. Chyba, ¿e problem mo¿na rozwi¹zaæ w
inny – administracyjny – sposób, to
trzeba to po prostu zrobiæ.
Do rozwi¹zania problemu pijañstwa w miejscach publicznych,
zw³aszcza w centrum, a ci¹gn¹cego
siê od lat, chyba nikt siê powa¿nie
nie przy³o¿y³. Pozostaje zatem
zwróciæ uwagê na ten problem komendantowi powiatowemu Policji
w Œwidwinie, by opracowa³ dla Po³czyna jakiœ program walki z plag¹
pijañstwa i rozliczy³ policjantów z
jego realizacji.
KAR

RADNI WYRAZILI ZGODÊ NA PRYWATYZACJÊ
ENERGETYKI CIEPLNEJ
(PO£CZYN-ZDRÓJ) Radni
na sesji, która odby³a siê 27 kwietnia, wyrazili zgodê na prywatyzacjê spó³ki miejskiej Energetyka
Cieplna.
Jednak zanim radni zdecydowali o przysz³oœci spó³ki, poruszyli
kilka spraw zg³aszanych im przez
mieszkañców. W punkcie zapytania
i interpelacje g³os zabierali: Krystyna Nowakowska, Marek Modzelewski, Franciszek Pilip i Robert
Halec. Radna Nowakowska pyta³a o
formê wieszania og³oszeñ w mieœcie, na drzewach i latarniach. Zaproponowa³a, aby w Po³czynie postawiæ s³upy na og³oszenia. Kolejne
jej pytanie dotyczy³o niezamieszka³ego domu przy ulicy Dolnej. Zwróci³a uwagê, ¿e ka¿dy mo¿e wejœæ na
teren domu, a grozi to powa¿nymi
konsekwencjami w postaci wypadku. Pyta³a, kto jest w³aœcicielem tej
posesji i odpowiada za jego zabezpieczenie.
Radny Marek Modzelewski poruszy³ kilka spraw. Stwierdzi³, ¿e po
remoncie chodniki na ulicy Wojska

Polskiego w wielu miejscach zapadaj¹ siê. Pyta³, kto odpowiada za ich
stan obecny. Zainteresowa³ siê sposobem parkowania samochodów w
miejscach niedozwolonych w mieœcie, szczególnie pod znakami „zakazu” przy ulicy Mariackiej, na odcinku Grunwaldzka – Targowa. Kierowcy nie przestrzegaj¹ zasad ruchu
drogowego i na tym odcinku ulicy
je¿d¿¹ po chodniku, zagra¿aj¹c przechodniom. Kolejne pytanie dotyczy³o rozebranego mostku na rzece przy
ulicy M³yñskiej. Poruszy³ równie¿
sprawê segregowania odpadów
przez firmê „Eko-Fiuk” przy ulicy
Œwierczewskiego oraz sprawê bezpieczeñstwa mieszkañców miasta.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Franciszek Pilip zada³ pytanie
o sposób oœwietlenia placu 1000lecia oraz o sytuacjê spo³eczn¹ w
mieœcie, a tak¿e o stan studzienki
deszczowej na ulicy Mickiewicza.
Radny Robert Halec zauwa¿y³,
¿e rzeka przy ulicy Mickiewicza jest
zanieczyszczana. Radni odpowiedzi na te pytania maj¹ otrzymaæ na
piœmie.

Kolejnym tematem sesji by³a
ocena funkcjonowania MiejskoGminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Po³czynie. Materia³ na ten
temat przedstawi³ dyrektor MGOPS
Marek £ukomski. Po jego wyst¹pieniu radni zadawali mu pytania dotycz¹ce pracy tej placówki.
Kolejnym punktem by³a analiza
wskaŸników bezrobocia i aktywizacji zawodowej d³ugotrwale bezrobotnych. Temat zreferowa³a pani
Jolanta Olszewska.
Przyszed³ czas na uchwa³y. Najbardziej kontrowersyjna z nich, dotyczy³a wyra¿enia zgody na zbycie
udzia³ów spó³ki komunalnej Ener-

getyka Cieplna w Po³czynie-Zdroju. Na wniosek burmistrz firma konsultingowa zrobi³a wycenê maj¹tku
spó³ki. Wykonano trzy analizy i najodpowiedniejsza zostanie wybrana
przy sprzeda¿y pakietu udzia³ów.
Wybrany zostanie inwestor strategiczny, który w wyniku prywatyzacji przejmie 100 procent udzia³ów
spó³ki.
Po wyjaœnieniach nast¹pi³o g³osowanie tej uchwa³y. Za prywatyzacj¹ opowiedzia³o siê 13 radnych,
od g³osowania wstrzymali siê Antoni Banaszewski i Marek Modzelewski. Pozosta³e uchwa³y przesz³y bez
zastrze¿eñ.
(r)
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INFORMACJE

Turniej Bezpieczeñstwa
w Ruchu Drogowym „Jedynka”
najlepsza w powiecie

19 kwietnia br. w
Szkole Podstawowej
Nr 1 w Œwidwinie
odby³y siê powiatowe eliminacje XXXIV
Ogólnopolskiego
Turnieju Bezpieczeñstwa w Ruchu Drogowym.
W konkursie wziê³y udzia³ trzyosobowe dru¿yny z 5 szkó³ podstawowych i 5 gimnazjów z powiatu
œwidwiñskiego.
Podczas zawodów uczniowie
rozwi¹zywali test ze znajomoœci

przepisów ruchu drogowego, a tak¿e zmagali siê na rowerowym torze
przeszkód.
Dru¿yna z „Jedynki” w sk³adzie:
Julia Bañkowska, Dominik Jakubowski i Jakub Kowalski (uczniowie klasy VI a) zajê³a I miejsce, a
tym samym bêdzie reprezentowaæ
nasz powiat na szczeblu wojewódzkim.
Indywidualnie I miejsce zdoby³
Dominik Jakubowski, II zaj¹³ Jakub
Kowalski, a III - Julia Bañkowska.
Opiekunem dru¿yny by³ p. Jaros³aw
Pawelec.
Podczas uroczystego zakoñczenia turnieju zawodnicy otrzymali
puchar, pami¹tkowe dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez
Komendê Powiatow¹ Policji w Œwidwinie.
(o)
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ATA 2011 w Radomiu

Grand Prix dla Klubu
1. SLT w Œwidwinie

W dniach 27 - 30 kwietnia w
Klubie 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu odby³ siê PRZEGL¥D AMATORSKIEJ TWÓRCZOŒCI ARTYSTYCZNEJ SI£
POWIETRZNYCH ATA 2011. Impreza ta skupia wszystkich artystów
- wykonawców z klubów jednostek
lotniczych w kraju.
I tu mi³a informacja: KLUB 1.
Skrzyd³a w Œwidwinie otrzyma³
GRAND PRIX ,,za systematycznoœæ w pracy twórczej i wytrwa³oœæ
w d¹¿eniu do artystycznych celów”.
Niezwyk³e jest to, ¿e uda³o nam siê
przewy¿szyæ prac¹ artystyczn¹ kluby wojskowe w Poznaniu, Wroc³awiu, Bytomie, Krakowie czy Radomiu...
W tym Ogólnopolskim Przegl¹dzie Laureatami ze Œwidwina zostali:
1. PAWE£ WIERUCKI z
Brze¿na. Czeka na niego trudny
weekend, gdy¿ 27 maja weŸmie
udzia³ w Festiwalu Piosenki ¯o³nierskiej w Miros³awcu, 28 maja reprezentowaæ bêdzie Si³y Powietrzne w Ogólnopolskim Finale Festiwalu Twórczoœci Dzieciêcej Wojska Polskiego w Ko³obrzegu, a
dzieñ póŸniej bêdzie uczestnikiem
Fina³u Festiwalu Pieœni Religijnej
Diecezji koszaliñsko-ko³obrzeskiej
w Koszalinie. W Radomiu za wykonanie utworu ,,Dziwny jest ten
œwiat” Pawe³ otrzyma³ d³uuuuuugie
owacje na stoj¹co...
2. BLANKA ADAMCZYK.
Od 10 do 15 sierpnia bêdzie uczestnikiem VIII Konkursu Piosenki
Wojska Polskiego w Warszawie. Na
zakoñczenie 15 sierpnia zaœpiewa w
warszawskich £azienkach dla zaproszonych goœci (VIP-ów).
3. M³odzie¿owy teatr ,,TRIK”,
na co dzieñ reprezentuj¹cy Œwidwiñski Oœrodek Kultury, bêdzie w

dniach 19 - 22 maj reprezentowaæ
Si³y Powietrzne podczas Fina³owego Przegl¹du Form Scenicznych
Wojska Polskiego na deskach BA£TYCKIEGO TEATRU DRAMATYCZNEGO w Koszalinie.
4. ANITA SKRZEKUT oraz
KLAUDYNA LEWANDOWSKA
- recytatorki, które zaraz po przyjeŸdzie z Radomia uda³y siê do Brzegu
( za Wroc³awiem) na Fina³owy Konkurs Recytatorski Wojska Polskiego.
5. IDA GÓRSKA - to równie¿
recytatorka, ale ju¿ w kategorii dzieciêcej. Razem z Paw³em Wieruckim
bêdzie bra³a udzia³ w Festiwalu
Twórczoœci Dzieciêcej Wojska Polskiego (28 maj - 1 czerwiec) w Ko³obrzegu.
Nie oby³o siê równie¿ bez wyró¿nieñ dla wykonawców z Klubu
1.SLT. Otrzymali je: ANETA BORKOWSKA, zespó³ wokalno-instrumentalny
FIRST
WINGS,
AGNIESZKA GRYCZAN oraz
SEBASTIAN WOROBIEJ.
Nie pozostaje nic innego, jak
naszym laureatom i wyró¿nionym
¿yczyæ wszystkiego najlepszego w
Fina³owych Ogólnopolskich Konkursach...
Rafa³ Nizio³
Foto: Klub Si³ Powietrznych,
gdzie zamieszczony jest ca³y werdykt Rady Artystycznej ATA 2011.
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Za potok, gdzie konie ponios³y
- czyli o wyprawie do Ostrego Barda
Za potok, gdzie konie ponios³y czyli o wyprawie do Ostrego Barda
W poprzednim odcinku czytelnicy
mieli okazjê zapoznaæ siê z histori¹ i
wspó³czesnymi problemami mieszkañców Tychówka. W niedzielê 17 kwietnia mog³em odwiedziæ dawn¹ posiad³oœæ rodziny von Wolden Ostre Bardo,
przed 1945 rokiem - Wusterbarth. Jeszcze jako ma³y ch³opiec mieszkaj¹cy na
ulicy Traugutta, chodz¹c na grzyby za
Po³czynek, obecnie £ê¿ek, s³ysza³em
¿e g³ówna leœna droga prowadzi do
Ostrego Barda. Pi³em wodê z krystalicznie czystego Potoku ¯wirnicy, za
którym tu¿, tu¿, by³o Ostre Bardo. Nigdy jednak tam w dzieciñstwie nie dotar³em. To tylko 6 kilometrów przez las,
a szos¹ ok. 11.
W Niedzielê Palmow¹, korzystaj¹c
z uprzejmoœci znajomych uczniów i
absolwentów m.in.: Dariusza Wawrzaka, Weroniki Paw³owskiej, której 88
letni¹ babciê Pani¹ Janinê Paw³owsk¹
mog³em poznaæ, zwiedza³em Ostre
Bardo. Po wiosce oprowadza³ mnie Pan
Ryszard Pajka, mieszkaj¹cy w Ostrym
Bardzie od 1952 roku. Podobnie jak w
Tychówku, i w Ostrym Bardzie mog³em
uczestniczyæ we mszy œwiêtej, która
by³a sprawowana we wspaniale odrestaurowanym koœciele pod wezwaniem
Œw. Katarzyny. Nastêpnie zwiedza³em
wieœ i rozmawia³em z mieszkañcami.
Nie s¹dzi³em, ¿e dos³ownie tu¿ za
miedz¹ Po³czyna, zobaczê na w³asne
oczy unikatowe ciekawostki historyczne i przyrodnicze.
Trochê historii
W 1865 r. Ostre Bardo liczy³o 468
mieszkañców, którzy posiadali 36 domów i 55 budynków gospodarczych.
Do 1939 r. liczba ludnoœci wzros³a do
482 osób. Ostatnim w³aœcicielami
Wusterbarth - Ostrego Barda - by³y rodziny Wolden i Knobelsdorff Brenke
Hoff.
W 1787, w Ostrym Bardzie, w drodze do Holandii, stacjonowa³ elitarny 8
Regiment Huzarów ze S³upska. Jego
dowódca marsza³ek Gebhard von
Blücher by³ pod wra¿eniem goœcinnoœci mieszkañców Wusterbarth. Trzeba
dodaæ, ¿e Gebhard von Blücher by³ najwybitniejszym z pruskich dowódców
epoki napoleoñskiej. By³ cz³owiekiem
wielkiej odwagi - bra³ czynny udzia³ w
walkach pomimo podesz³ego wieku.
By³ wielokrotnie ranny. Za zwyciêstwo
nad Napoleonem Bonaparte, otrzyma³
gwiazdê do Wielkiego Krzy¿a ¯elaznego, co by³o najwy¿szym odznaczeniem
wojskowym Prus.
Z kolei mniej satysfakcjonuj¹ce dla
obu stron mieszkañców i ¿o³nierzy by³o
spotkanie z id¹cymi na Rosjê wojskami
francuskimi, jak i póŸniej z cofaj¹c¹ siê
w rozsypce Wielk¹ Armi¹. Miejscowa
ludnoœæ ze zgroz¹ wspomina³a tamten
czas.
W 1818, zosta³a wybudowana w
wiosce pierwsza szko³a. Lokalne warunki dla rozwoju rolnictwa by³y dobre,

mapie znajduje siê równie¿ wspomniana zamkowa fosa.
Te zagadkowo brzmi¹ce nazwy byæ
mo¿e kryj¹ w sobie tajemnice wydarzeñ, znanych tylko miejscowej ludnoœci. Trudno dzisiaj do nich dotrzeæ. Byæ
mo¿e dawni niemieccy mieszkañcy byliby w stanie wyjaœniæ ich pochodzenie.

Autor z absolwentkami i uczennic¹ ZSP w Po³czynie-Zdroju
dominowa³a uprawa ziemniaka, na potrzeby miejscowej gorzelni. jak równie¿
do wykorzystania dla w³asnych potrzeb.
W 1928 roku zosta³ zbudowany istniej¹cy do dziœ dwór. Wczeœniejszy nie
zachowa³ siê.
Spis dóbr Ostrego Barda z 1867
roku informuje, ¿e do wsi nale¿a³ odleg³y o 2 km m³yn Dechowsche, którego
fundamenty s¹ jeszcze dzisiaj widoczne
w pobli¿u betonowego mostu na drodze
do Rudna. Wymieniony by³ równie¿
dwór, plebania, 33 domy mieszkalne,
44 budynki gospodarcze oraz 3 budynki fabryczne. Inwentarz wsi stanowi³o93 konie, 209 krów, 2458 owiec, 102
œwinie, 4 kozy i 46 uli.
Co warto zobaczyæ dziœ
w Ostrym Bardzie?
Koœció³ parafialny œw. Katarzyny
zbudowany 1693, o konstrukcji szachulcowej, Poœwiêcony w 1947 jako
œwi¹tynia rzymsko-katolicka, przeszed³ remont generalny w latach 20032006. Konsekrowany 24.11.2007 przez
biskupa Edwarda Dajczaka. Stanowi
on jeden z piêkniejszych wiejskich koœcio³ów w gminie Po³czyn-Zdrój.
We Mszy œwiêtej, w której bra³em
udzia³ poœwiêcone zosta³y nowe stacje
Drogi Krzy¿owej ufundowane przez
rodziny z parafii oraz innych darczyñców.
Ze szczegó³owym opisem zabytku
mo¿na zapoznaæ siê na umieszczonej
przed koœcio³em tablicy, która powsta³a
w ramach projektu „Œladami historii w
dorzeczu Parsêty- rozwój trans granicznej oferty turystycznej•h. Otoczenie
koœcio³a w ostatnim czasie zosta³o zagospodarowane i uprz¹tniête staraniem
parafian i proboszcza ks . Piotra Rodaka.
W pobli¿u koœcio³a na uwagê zas³uguje ponad 400 letnia lipa o rzadko
spotykanym kszta³cie pnia.
Fosa. Id¹c z koœcio³a w kierunku
pa³acu, po lewej stronie drogi, mo¿emy
zobaczyæ piêknie zachowan¹ fosê. Jest
nadal nape³niona wod¹ i od wczesnego
œredniowiecza nie uleg³a zamuleniu.
Wed³ug mojej wiedzy stanowi to ewe-

nement w okolicy. W œrodku fosy do
XVII wieku sta³ gród. Na wyspê okolon¹ wod¹ mo¿na dostaæ siê drewnianym mostkiem. We wschodniej czêœci
fosy znajduj¹ siê ma³e pomosty wêdkarskie.
Patrz¹c na star¹ prusk¹ mapê z 1889
roku, mo¿emy zlokalizowaæ nale¿¹ce
do dworskich dóbr Ostrego Barda nieistniej¹ce ju¿ zabudowania np. francuski cmentarz zlokalizowany w po³owie
drogi prowadz¹cej do szosy Po³czyn –
Bia³ogard. Znajdowa³ siê on w pobli¿u
niewielkich zabudowañ o nazwie Hojanke, w tych zabudowaniach hodowano a¿ 200 krów.
Sieæ dróg polnych i leœnych zachowana jest w ca³oœci, elementy krajobrazu naturalnego nosi³y nazwy w³asne,
które z trudnoœci¹ mo¿na przet³umaczyæ dos³ownie na jêzyk polski np. las
dziel¹cy Ostre Bardo od Po³czyna nazywa³ siê Schlaffin Forst (Œpi¹cy Las?),
zachowane folwarczne ³¹ki nad Dêbnic¹ - Heller Kamp; Potok ¯wirnica Pherde Bruch(Sp³oszony Koñ?) Na

Wspó³czeœni mieszkañcy
Obecnie wieœ liczy oko³o 270
mieszkañców. Wiêkszoœæ pracuje b¹dŸ
uczy siê poza wsi¹, najczêœciej w pobliskim Po³czynie. Wieœ traci charakter
rolniczy. Nie funkcjonuje równie¿ gorzelnia. Na bazie dawnego PGR powsta³a hodowla byd³a, prowadzona
przez przyby³ego z Poznania w³aœciciela. Gospodarze indywidualni nie hoduj¹ ju¿ byd³a, jedynie oprowadzaj¹cy
mnie po wsi Pan Ryszard Pajka, posiada
jeszcze kilka sztuk w tym dwie krowy
mleczne.
M³odzie¿ aktualnie nie ma miejsca,
gdzie mog³aby siê spotkaæ, gdy¿ œwietlica nie funkcjonuje. W celu rozwi¹zania tego problemu ksi¹dz proboszcz ma
oddaæ nied³ugo wyremontowan¹ salkê
na plebani.
Zbli¿a siê pora letnia, warto wiêc
wybraæ siê na piesz¹ lub rowerow¹
wycieczkê, do po³o¿onego wœród lasów
pobliskiego Ostrego Barda, by poszukaæ œladów przesz³oœci. Mo¿na trasê
przebyæ drog¹ leœn¹ na pó³noc od Po³czyna przez £ê¿ek i Buœlarki. Mo¿na
te¿ napiæ siê lub obmyæ twarz w Potoku
¯wirnica, który nadal posiada najczystsz¹ wodê w okolicy. Byæ mo¿e w
tym miejscu kilkaset lat temu, wydarzy³a siê jakaœ tragedia, mo¿e ponios³y
konie? Mo¿na te¿ uci¹æ drzemkê, znajdujemy siê byæ mo¿e w Œpi¹cym Lesie?
Bogus³aw Ogorza³ek

Autor z rodzin¹ Paw³owskich w tym najstarsz¹ mieszkank¹ Janin¹
Pw³owsk¹ i organist¹ Piotrem Paw³owskim.
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Klasy trzecie LO zakoñczy³y rok szkolny
29 kwietnia br. dyrektor Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych
im. W³. Broniewskiego w Œwidwinie, Edward Wójcik, rozpocz¹³
uroczystoœæ zakoñczenia roku
szkolnego dla uczniów klas maturalnych.
Absolwenci LO, odbieraj¹c œwiadectwa, nabyli prawo przyst¹pienia do egzaminów maturalnych. W 43. roku funkcjonowania
szko³y, zgodnie z uchwa³¹ Rady
Pedagogicznej, 116 uczniów opuœci³o jej mury.
Wœród tegorocznych uczniów
klas trzecich LO byli tacy, którzy
szczególnie wyró¿nili siê osi¹gniêciami. Otrzymali oni nagrody ufundowane m. in. przez Radê Rodziców
i Starostwo Powiatowe. Do grupy
najlepszych nale¿¹: Karol Sobota
(œrednia ocen 5,25), Mariusz Dudek
(5,25), Joanna Jab³oñska (5,19),
Hubert Szwed (5,19). Œwiadectwa z
wyró¿nieniem (œrednia ocen powy¿ej 4,75) otrzymali równie¿: Kamil
Bletzer, Dominika Lipkowicz, Maciej Ejankowski, Agnieszka Hawraniak, Angelika Wieczorek, Karolina
Smolarek, Dawid Miszczyszyn,
Anna Mo¿d¿eñ, Aleksandra Pi³at,
Weronika Kluska, Emilia Metryka,
Paula Pawlonka, Ilona Winiszewska. Pozostali nagrodzeni za wyniki
w nauce (œrednia ocen 4,5 – 4,74):
Weronika Jalowska, Filip Jêdrzej,
Katarzyna KaŸmierczak, Weronika
Miksza, Anna Nagrabska, Justyna
Panasz, Hanna Pawlik i Piotr Stapurewicz.

Wœród nagrodzonych byli równie¿ ci, którzy wyró¿nili siê prac¹ na rzecz szko³y, powiatu, byli
laureatami olimpiad, konkursów na
szczeblu szkolnym i pozaszkolnym.
Podczas uroczystoœci absolwenci, po raz ostatni, mieli okazjê
zaprezentowaæ swoje talenty aktorskie w przedstawieniu zamykaj¹cym spotkanie. Drugoklasiœci,
zgodnie z tradycj¹ naszej szko³y,
wrêczyli starszym kolegom i kole¿ankom tarcze, maj¹ce przynieœæ
im powodzenie na maturze oraz
okolicznoœciowe wydanie szkolnej
gazetki Wingapo.
KD, foto: Adam Brdyœ

Najlepsi uczniowie wyró¿nieni za naukê: od prawej: Karol Sobota, Mariusz
Dudek, Joanna Jab³oñska, Hubert Szwed.
Powy¿ej - uczniowie wyró¿nieni za wysokie wyniki w nauce wraz z rodzicami.

WOPR W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3
5 maja w goœcinne progi Publicznej
Szko³y Podstawowej nr 3 zawitali niezwykli goœcie: liderzy WOPR – czyli
m³odzie¿ 1 klasy szko³y œredniej pod
kierunkiem instruktora WOPR – pana
Alberta Fr¹czyka. Dwunastoosobowy
zespó³ z³o¿ony z dziewcz¹t i ch³opców,
zosta³ serdecznie powitany przez pani¹
dyrektor – Izabellê Starzyñsk¹.
Goœcie zajêli siê edukacj¹ ratownicz¹ uczniów klas 4 -6 naszej placówki. Dzieci – podzielone na cztery grupy,
mog³y zagraæ w grê edukacyjn¹ „B³êkitny Patrol”, w której mo¿na by³o sprawdziæ swoj¹ ratownicz¹ wiedzê. Pytania
by³y naprawdê podchwytliwe, jednak
„burza mózgów” da³a pozytywne rezultaty. Dziêki temu wiemy ju¿ nawet, jak
m³odzi ludzie mog¹ zostaæ ratownikami WOPR.
Druga grupa wykaza³a siê znajomoœci¹ znaków ostrzegawczych i informacyjnych u¿ywanych w ratownictwie.
Kolejni uczniowie zapoznawali siê z
zawartoœci¹ tzw. torby edukacyjnej –
apteczki i œrodkami, w które jest ona
wyposa¿ona. Najbardziej ekscytuj¹ce

zajêcia odbywa³y siê w grupie czwartej,
gdzie m³odzie¿ – bo tak mo¿na ju¿ ich
nazwaæ – uczy³a siê zachowania w sytuacji, kiedy trzeba utrzymywaæ akcjê
serca u osoby poszkodowanej, do momentu przyjazdu lekarza. Zadanie dotyczy³o zarówno reanimacji osoby doros³ej, jak i m³odszego i bardzo ma³ego
dziecka. Ka¿dy móg³ sprawdziæ, jak
potrafi oceniæ sytuacjê w chwili stresu.
Wszyscy kolejno trafiali do poszczególnych grup. Zajêcia trwa³y bardzo
d³ugo, bo od rana do godziny dwunastej, jednak czas, który jest pojêciem
wzglêdnym, min¹³ bardzo szybko
wszystkim, którzy z zainteresowaniem
brali udzia³ w zajêciach. A mo¿na zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e wszyscy z zainteresowaniem nauczyli siê czegoœ nowego i bardzo po¿ytecznego.
Projekt, w którym bior¹ udzia³
uczniowie pierwszej klasy szko³y œredniej (a konkretnie liceum), skierowany
jest do uczniów szkó³ podstawowych (a
w przysz³oœci równie¿ dalszych etapów
nauczania), jest finansowany przez
Fundusz Inicjatyw Gospodarczych.

Akcja by³a mo¿liwa, dziêki wsparciu
Urzêdu i Rady miasta Œwidwin.
Pod koniec zajêæ ratownicy podarowali naszej szkole dwie szklane gabloty
– w jednej z nich WOPR bêdzie zamieszcza³ informacje na temat pierwszej pomocy i dzia³añ organizacji. Dziêki temu, mo¿emy na bie¿¹co dowiadywaæ siê w jakich przedsiêwziêciach i

konkursach warto braæ udzia³. Druga
gablota zosta³a podarowana do naszej
wy³¹cznej dyspozycji.Dziêki tym fascynuj¹cym wszyscy uczniowie przekonali siê, ¿e warto wiedzieæ wiêcej i
poszerzaæ nieustannie zakres swoich
wiadomoœci. Kto wie, mo¿e wœród nich
s¹ przyszli ratownicy WOPR?
K. Kupiec – bibliotekarka PSP 3
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Jasne, ¿e klar!

Projekt Deutsch-Wagen-Tour
w Zespole Szkó³ w Lekowie

„Jasne, ¿e klar” wypowiedzieli z pe³nym
entuzjazmem uczniowie
bior¹cy udzia³ w
nowatorskich zajêciach
z jêzyka niemieckiego,
przeprowadzonych
w ramach projektu
Deutsch-Wagen-Tour,
który mia³ miejsce
8 kwietnia 2011 r.
w Zespole Szkó³
w Lekowie.
Istot¹ kampanii Deutsch-Wagen-Tour jest 5 oznakowanych samochodów (z lektorami i sprzêtem
audiowizualnym), które odwiedzaj¹ placówki w ca³ym kraju, promuj¹c jêzyk oraz kraj naszych zachodnich s¹siadów. Lektorzy prezentuj¹ szereg nowatorskich roz-

wi¹zañ, zwi¹zanych z nauk¹ jêzyka
niemieckiego i w niekonwencjonalny sposób przekazuj¹ informacje o
Niemczech. Odbywa siê to w formie
ciekawych gier, zabaw i konkursów.
Projekt jest skierowany nie tylko do
uczniów, lecz tak¿e nauczycieli, dyrektorów placówek oraz rodziców.
Do takiej grupy odbiorców by³y
skierowane zajêcia w Lekowie, które przeprowadzi³a lektorka z Instytutu Goethego pani Justyna Wich³acz. Wœród zaproszonych goœci
byli m.in. dyrektor Zespo³u Szkó³ w
Lekowie pani El¿bieta Wachowiec
oraz pan Alfred Dojan, reprezentuj¹cy Zwi¹zek Spo³eczno-Kulturalny Mniejszoœci Niemieckiej Powiatu Œwidwiñskiego. W projekcie
uczestniczy³o 25 uczniów z Zespo³u
Szkó³ w Lekowie oraz ze Szko³y
Podstawowej w Klêpczewie.
8 kwietnia na placu szkolnym
pojawi³ siê samochód z logo projektu. Uczniowie przywitali pani¹ lektor w doœæ niekonwencjonalny spo-

sób tzn. audycj¹ parodiuj¹c¹ nieznajomoœæ jêzyków obcych. Po niej
pojawi³a siê „pe³na profesjonalizmu” prezentacja naukowa o osobliwoœciach Niemiec w wykonaniu
doktora „ad Alberta Einstycka” (w
którego wcieli³ siê uczeñ klasy V
Bartosz Ogrodowski) oraz niezwykle urodziwej asystentki „Claudii
Schiff” (któr¹ zagra³a Martyna
Œwiercz, tak¿e z V klasy).
Po wyst¹pieniu szkolnych aktorów wrêczono laureatom Miêdzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach Niemieckiego Obszaru Jêzykowego z dnia 31 marca br. wartoœciowe nagrody, ufundowane przez
Konsulat Generalny Niemiec w
Gdañsku, Ambasadê Szwajcarii,
Ambasadê Austrii, a tak¿e Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne
PWN.
PóŸniej inicjatywê przejê³a pe³na wigoru i charyzmy pani Justyna
Wich³acz. Uczniowie zostali rozlokowani na barwnej chuœcie anima-

cyjnej i przyst¹pili do niezwykle
o¿ywionej pracy z jêzykiem niemieckim. Nazwy zwierz¹t, elementy krajobrazu, uk³adanie na czas
puzzli demonstruj¹cych mapê Polski i Niemiec to tylko czêœæ atrakcji.
Lektorka przygotowa³a quiz dotycz¹cy s³ynnych niemieckich postaci. Aktywnoœæ i wiedza by³y nagradzane! Upominki z logo projektu w
postaci koszulek, toreb, plakietek,
d³ugopisów, notesików zagrzewa³y
uczniów do pracy. Na zakoñczenie
imprezy wykonano wiele pami¹tkowych zdjêæ. Uczniowie z³o¿yli podziêkowanie i wrêczyli pani lektor
s³odki upominek.
Zajêcia w ramach polsko-niemieckiego projektu Deutsch-Wagen-Tour okaza³y siê niezwyk³¹
przygod¹ z jêzykiem niemieckim sta³ siê on oknem na œwiat. Jak przyznali uczniowie, warto byæ czêœci¹
tego œwiata.
Karina Karwowska
(germanistka)
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
MIESZKANIA
Powiat ³obeski
Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe,
umeblowane, III piêtro, w £obzie na
ul. Orzeszkowej. Tel. 602 446 694.
Pilnie poszukujê mieszkania do
wynajêcia 2 lub 3 pokojowego w
£obzie. Mo¿e byæ nieumeblowane.
Tel. 508 053 804.
Wynajmê mieszkanie 2-pokojowe
w bloku w £obzie przy ul. Orzeszkowej, bez mebli pokojowych, tel.
607882095, proszê dzwoniæ w
godz. 16.00-20.00.
Sprzedam kawalerkê w £obzie 503
957 501.
Sprzedam mieszkanie w £obzie 4 pokojowe na parterze. Tel. 91 397
5088.

NIERUCHOMOŒCI

INNE

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat gryficki

Sprzedam lokal w BrzeŸniaku gm.
Wêgorzyno, powierzchnia mieszkalna 80 mkw., dzia³ka 400 mkw..
Tel. 883 410 113, e-mail: darek.01.70@wp.pl

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

Zatrudniê kombajnistê. Wymagane prawo jazdy, doœwiadczenie w zakresie maszyn rolniczych. Tel. 667 612 010

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

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

Powiat drawski
Sprzedam dom 126 mkw. z du¿ym
ogrodem w Drawsku Pom. Tel. 607
798 595.

US£UGI
Powiat ³obeski

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.

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

Us³ugi hydrauliczne. Tel. 600 382
214, 91397 9109

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

Us³ugi
wykoñczeniowe:
elektryka, hydraulika, glazura, terakota, malowanie,
szpachlowanie, regipsy. Tel.
781 663 521

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

Wykoñczenia wnêtrz, p³ytki, panele, regipsy, malowanie, szpachlowanie, stolarka itp. Tel. 792 289 761,
661 545 391

Korepetycje j. angielski, 20 z³/godz.
Tel. 504 899 897

VIDEO-FOTO. Tel. 691 793 005.
www.supi.co

Powiat drawski

Wideofilmowanie. Tel. 605 732
267.

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

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

Powiat gryficki
Wynajmê mieszkanie
w Gryficach. Os. XXX Lecia,
I piêtro. Tel. 609 301 800.

Powiat drawski
Sprzedam kawalerkê w Drawsku
Pom. o powierzchni 27 mkw., na
parterze, sk³adaj¹c¹ siê z pokoju
po³¹czonego z aneksem kuchennym przedzielone barem, przedpokoju oraz ³azienki z wc. W³asne
ogrzewanie co. Niski czynsz w wysokoœci 80 z³. Tel. 663768423.

PRACA

Powiat œwidwiñski

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

NAUKA

Powiat œwidwiñski
Przyjmê do pracy w gospodarstwie
operatora z praktyk¹ na nowoczesny sprzêt: kombajn, traktor, opryskiwacz, siewnik. Mo¿liwoœæ zamieszkania. Œwidwin, tel. 887
101 209.
Przyjmê do pracy dozorcê lub dozorczyniê na zasi³ku sta³ym lub
emeryturze. Œwidwin, tel. 887
101 209.

ROLNICTWO

Region

Powiat ³obeski

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

DRUKARNIA
w £obzie
poleca
us³ugi
poligraficzne
Ul. S³owackiego 6,
tel.
913973730

W TYM TYGODNIU POLECAMY
MIESZKANIA NA SPRZEDA¯
£obez – 2 pokoje, 42,8 mkw
– CENA 120.000 z³
£obez – 4 pokoje, pow. 67,7 mkw
– CENA 163.000 z³
£obez – 4 pokoje, pow. 56 mkw
– CENA 154.000 z³
£obez – 2 pokoje, pow. 82 mkw, bezczynszowe
– CENA 215.000 z³
£obez – 3 pokoje, pow. 57,8 mkw
– CENA 180.000 z³
Œwidwin – 4 pokoje, pow. 100 mkw
– CENA 290.000 z³
Wêgorzyno – 2 pokoje, pow. 46 mkw
– CENA 129.000 z³
Wêgorzyno – 3 pokoje, pow. 63 mkw
– CENA 143.000 z³
Radowo Ma³e – 4 pokoje, pow. 80 mkw
– CENA 175.000 z³
Radowo Ma³e – 4 pokoje, pow. 80 mkw
– CENA 105.000 z³
Radowo Ma³e – 3 pokoje, pow. 67,9 mkw
– CENA 180.000 z³
Radowo Ma³e – 3 pokoje, pow. 67,8 mkw
– CENA 185.000 z³
Resko – dwa mieszkania cena jednego, 4 pokoje, pow. 54 mkw
– CENA 150.000 z³
Resko – 2 pokoje, pow. 46 mkw
– CENA 110.000 z³
P³oty – 2 pokoje, pow. 54 mkw
– CENA 145.000 z³
Nowogard – 3 pokoje, pow. 62 mkw
– CENA 195.000 z³
DOMY NA SPRZEDA¯
£obez – piêtro domu, 2 pokoje, pow. 82 mkw, dzia³ka 114 mkw
– CENA 215.000 z³
£obez – 4 pokoje, pow. 93 mkw, dzia³ka 560 mkw
– CENA 350.000 z³
£obez – 5 pokoi, pow. 96 mkw, dzia³ka 554 mkw
– CENA 450.000 z³
£obez – okolica, 3 pokoje, pow. 70 mkw, dzia³ka 1ha
– CENA 205.000 z³
Resko – parter domu, 3 pokoje, pow. 93 mkw, dzia³ka 835 mkw
– CENA 144.000 z³
Resko (okolica) – stan surowy otwarty, 5 pokoi, pow 439 mkw, dzia³ka 2000 mkw – CENA 320.000 z³
Dobra – 3 pokoje, pow. 73 mkw, dzia³ka 324 mkw
– CENA 180.000 z³
Dobra – okolica, 2 pokoje, pow. 80 mkw, dzia³ka 1000 mkw
– CENA 179.000 z³
DZIA£KI NA SPRZEDA¯
£obez – dzia³ka z war. zabudowy o pow. 1011 mkw
– CENA 78.000 z³
£obez – dzia³ka o pow. 10008 mkw
– CENA 70.000 z³
£obez – dzia³ka o pow. 6042 mkw
– CENA 181.000 z³
Radowo Ma³e – okolica, pow. 3484 mkw
– CENA 48.000 z³
Resko – okolica, mo¿liwoœæ zabudowy, pow. 3003 mkw
– CENA 45.000 z³
Resko – dzia³ka budowlana, pow. 382 mkw
– CENA 70.000 z³
Bagna gm. Maszewo – dzia³ka o pow. 60700 mkw
– CENA 580.000 z³
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Br¹zowy medal œwidwiñskiego
zawodnika
Zawodnicy ze Œwidwina
wziêli udzia³ w finale
Ogólnopolskiej Olimpiady
M³odzie¿y kadetów w
zapasach w stylu wolnym,
który odby³ siê w £om¿y.
Jest to najmocniejszy i zarazem
najbardziej presti¿owy turniej zapaœniczy kadetów w roku. Zwyciêzcy
poszczególnych kategorii bêd¹ reprezentowaæ Polskê na Mistrzostwach Europy, które odbêd¹ siê w
sierpniu w Warszawie. Sam udzia³ w
OOM poprzedzony jest dwoma turniejami kwalifikacyjnymi.
W £om¿y wystartowa³o 200 zawodników z 60 klubów. Œwidwiñski
klub reprezentowa³o trzech zawodników: Krystian Osial w kat. 42 kg,
Krystian Kwaœny w kat. 50 kg i
Micha³ Duda w kat. 76 kg.
W kategorii 42 kg Krystian Osial
przegra³ swój pierwszy pojedynek
przez po³o¿enie na ³opatki z póŸniejszym srebrnym medalist¹. W
drugiej walce równie¿ musia³ uznaæ
wy¿szoœæ swojego przeciwnika.

Ostatecznie uplasowa³ siê na 18
miejscu.
W kategorii 50 kg Krystian
Kwaœny stoczy cztery zaciête pojedynki, z czego dwa zakoñczy³ zwyciêsko. Na swojej drodze do fina³u
Krystian zmierzy³ siê z póŸniejszym
srebrnym medalist¹ i po bardzo
wyrównanym pojedynku nieznacznie przegra³ na punkty. Kolejn¹ pora¿k¹ by³a walka z br¹zowym medalist¹ tej imprezy i podobnie jak w
poprzedniej walce przegrana Krystian by³a minimalna. Ostatecznie
nasz zawodnik uplasowa³ siê na
dziewi¹tym miejscu.
Najwiêkszy sukces w dotychczasowej karierze odnotowa³ w
kategorii 76 kg Micha³ Duda, zdobywaj¹c br¹zowy medal. Micha³
wygra³ swoje pierwsze dwa pojedynki, dopiero w walce o awans do
fina³u, po bardzo emocjonuj¹cym
i kontrowersyjnym werdykcie sêdziego, uleg³ z póŸniejszemu
srebrnemu medaliœcie 2:1. W walce o br¹zowy medal Micha³ pokona³ zawodnika gospodarzy po niezwykle zaciêtym, trzyrundowym
pojedynku.
(o)

„Od Przedszkola do Idola”

Kolejny sukces
Paw³a Wieruckiego
3 maja, w Zamku Ksi¹¿¹t
Pomorskich w Szczecinie,
odby³ siê fina³ Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Dzieciêcej „Od Przedszkola do
Idola”. Spoœród 35 uczestników, którzy przyjechali z ró¿nych oœrodków kultury i
szkó³, jury wy³oni³o szeœciu
laureatów, w tym laureata
Grand Prix i przyzna³o osiem
wyró¿nieñ.
W festiwalu wzi¹³ udzia³
uczeñ Szko³y Podstawowej w
Brze¿nie - Pawe³ Wierucki
(instruktor Artur Ardziejewski), uzyskuj¹c tytu³ laureata.
To kolejny, w ostatnim czasie,
sukces Paw³a. Mamy nadziejê, ¿e na tym nie poprzestanie
i us³yszymy o Nim jeszcze
du¿o dobrego.
(zps)

Policjanci na pikniku

W Œwidwinie na podzamczu
odby³ siê festyn rodzinny zorganizowany przez Polski Zwi¹zek
Wêdkarski „Wodnik-Miasto”
oraz Œwidwiñski Oœrodek Kultury.
Podczas imprezy policjanci Komendy Powiatowej Policji w Œwidwinie propagowali bezpieczne zachowania uczestników ruchu drogowego w zakresie u¿ywania pasów
bezpieczeñstwa, bezpiecznego pokonywania przejazdów kolejowych, skutków kierowania pojazdami po u¿yciu alkoholu.

Dla rowerzystów rozdawano
kamizelki odblaskowe, uœwiadamiaj¹c niechronionych u¿ytkowników ruchu o potrzebie bycia widocznym dla innych na drodze. Ponadto chêtni mieli mo¿liwoœæ oznakowania rowerów w ramach systemu rejestracji przedmiotów, u³atwiaj¹cego identyfikacjê rzeczy
utraconych.
Stoisko cieszy³o siê bardzo du¿ym zainteresowaniem i ju¿ teraz
policjanci otrzymali zaproszenie do
udzia³u w kolejnej edycji „pikniku”.
(kp)

Wieœci œwidwiñskie 16.5.2011 r.

Z ¯YCIA POWIATU

IX Festyn Wêdkarski
„RYBKA 2011”

Coroczne majowe festyny
wêdkarskie sta³y siê ju¿
tradycj¹ Œwidwina. W tym
roku wêdkarze z ko³a
PZW „WODNIK-MIASTO”
wspólnie z Urzêdem
Miasta i ŒOK Œwidwin
zorganizowali na
podzamczu po raz
dziewi¹ty Festyn
Wêdkarski „RYBKA 2011”.
W programie festynu oprócz
konkurencji rzutowych dla dzieci
do tarcz SKISH i ARENBERGA,
³apanie rybek i rzut zanêt¹ do celu,
konkursu z wiedzy wêdkarskiej,
znalaz³y siê równie¿ konkursy dla
doros³ych: dojenie krowy, jedzenie
p¹czków na czas (p¹czki z nadzieniem keczupu, musztardy i d¿emu),
bieg w potrójnych spodniach. Dmuchane zje¿d¿alnie i tor przeszkód
dysneyland cieszy³y siê du¿¹ popularnoœci¹ wœród dzieci. W dojeniu
krowy bezkonkurencyjny okaza³ siê
kol. JAN ARTYÑSKI - 3,5 l mleka

w ci¹gu 2 minut, w jedzeniu p¹czków zwyciê¿y³ ROBERT SZKUDLAREK, który w ci¹gu 4 minut
zjad³ 5 du¿ych p¹czków, a w biegu
w potrójnych spodniach zwyciê¿y³a
dru¿yna w sk³adzie: MARIAN
KORSAK, JAN ARTYÑSKI i JACEK G£ASEK. Zarówno zwyciêzcy jak i pokonani otrzymali nagrody
pocieszenia.
Wœród wszystkich uczestników
festynu rozlosowano du¿o atrakcyjnych nagród ufundowanych przez
sponsorów. Nagrodê g³ówn¹ festynu - rower górski, ufundowan¹ przez kol. LECHA
NOWAKA,
wylosowa³
KRZYSZTOF PI¥TKOWSKI, nagrodê (beczkê piwa)
dla wêdkarza o najd³u¿szym sta¿u wêdkarskim
otrzyma³ kol. MARIAN
NAWROT, a najm³odszy
wêdkarz bior¹cy udzia³ w
konkursach wêdkarskich
dla dzieci, 6-letni ALEKS
RUDY, otrzyma³ nagrodê w
postaci sprzêtu wêdkarskiego. Do póŸnych godzin nocnych mieszkañcy Œwidwina
bawili siê przy muzyce zespo³u Brox. Zarz¹d ko³a
PZW „WODNIK-MIASTO” dziêkuje wszystkim
sponsorom, którzy wsparli
nas i pomogli nam w zorganizowaniu festynu.
(o)
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TEATRZYK KUKIE£KOWY
DLA NAJM£ODSZYCH
„TRÓJKOWICZÓW”

W ramach odkrywania talentów
uczniowie klas 4 -6 Szko³y Podstawowej nr 3 - cz³onkowie aktywu
bibliotecznego, pod kierunkiem bibliotekarki - K. Kupiec w dniu 28
kwietnia zaprezentowali teatrzyk
kukie³kowy „O odwil¿y, o kichaniu
i o wiosny powitaniu”, na podstawie
scenariusza z ksi¹¿ki Marii Kownackiej „Cztery mile za piec”. Scenariusz unowoczeœniony na potrzeby dzisiejszej m³odzie¿y zosta³ zaprezentowany najm³odszym „Trójkowiczom” - dzieciom z przedszkola i „zerówki”.
Najm³odsi widzowie z wielkim
entuzjazmem przyjêli zarówno
treœæ przedstawienia, kukie³ki, jak i
m³odych aktorów, którzy odgrywali
podwójne role. Dla wiêkszoœci arty-

stów by³ to debiut teatralny, chocia¿
ze scen¹ niektórzy z nich mieli
stycznoœæ na konkursach recytatorskich.
Przedstawienie odby³o siê prawie miesi¹c po obchodach Dnia
Teatru, by³o wiêc wspania³¹ okazj¹
do wprowadzenia - oczywiœcie na
miarê wiekow¹ widzów - niektórych
terminów teatralnych. Widzowie
nagradzaj¹c burz¹ oklasków m³odych artystów wyrazili nadziejê, ¿e
to dopiero pierwsza bajka, na jakiej
obejrzenie zostali zaproszeni. Pad³y
równie¿ okreœlone tytu³y nastêpnych przedstawieñ, na co skwapliwie przystali zarówno artyœci, jak i
re¿yserka. A zatem, do zobaczenia
w nastêpnej bajce.
K. Kupiec - bibliotekarka PSP 3
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Z ¯YCIA POWIATU

Wieœci œwidwiñskie 16.5.2011 r.

Publiczne Przedszkole nr 2 „Pod Topol¹” w Œwidwinie ju¿
po raz kolejny by³o organizatorem powiatowego konkursu
recytatorskiego „Ptaszki”
Konkurs odby³ siê w drodze
dwustopniowych eliminacji. Tematyka tegorocznego konkursu zwi¹zana by³a z szeroko pojêtym zdrowiem. Przygotowaniem repertuaru
oraz dzieci do zmagañ konkursowych zajêli siê rodzice. Do konkursu mog³y przyst¹piæ wszystkie dzieci z przedszkoli i oddzia³ów przedszkolnych przy szko³ach powiatu
œwidwiñskiego.
Pierwszy etap konkursu odby³
siê w Publicznym Przedszkolu nr 2
„Pod Topol¹” w Œwidwinie
28.03.2011. Zwyciêzcami tego etapu w poszczególnych grupach wiekowych zostali:
W grupie trzylatków Michalina
Kapciak;
W grupie czterolatków Hanna
Srzekut;
W grupie piêciolatków Oliwia
Lipkowicz.
Zwyciêzcy przeszli do nastêpnego etapu konkursowego.
Zmagania na szczeblu powiatowym odby³y siê 12.04. 2011 r. w Sali
Rycerskiej Œwidwiñskiego Oœrodka
Kultury. Uczestniczy³y w nich dzieci, reprezentuj¹ce nastêpuj¹ce placówki:
1. Publiczna Szko³a Podstawowa nr 1 im. Or³a Bia³ego w Œwidwinie
2. Przedszkole Samorz¹dowe
„S³oneczna kraina” w Redle
3. Przedszkole Samorz¹dowe nr
2 „Pod Jarzêbink¹” w Po³czynieZdroju
4. Zespó³ Szkó³ Publicznych im.
Kardyna³a Ignacego Je¿a w Brze¿nie
5. Niepubliczne Przedszkole
Sióstr Salezjanek w Po³czynieZdroju
6. Gminne Przedszkole przy
Zespole Szkó³ w R¹binie
7. Publiczna Szko³a Podstawowa nr 2 im, ppor. Emilii Gierczak w
Œwidwinie
8. Zespó³ Szkó³ Publicznych w
S³awoborzu
9. Przedszkole Samorz¹dowe nr
1 im. Kubusia Puchatka w Po³czynie-Zdroju
10. Publiczna Szko³a Podstawowa nr 3 im. Lotników Polskich w
Œwidwinie
11. Publiczne Przedszkole nr 1
im. Kubusia Puchatka w Œwidwinie
12. Publiczne Przedszkole nr 2
„Pod Topol¹” w Œwidwinie.
Do jury konkursowego zostali
zaproszeni: przewodnicz¹ca Rady
Powiatu Danuta Malitowska;
przedstawiciel Poradni Psycholo-

giczno-Pedagogicznej El¿bieta Gasek i dyrektor Publicznego Przedszkola nr 2 „Pod Topol¹” Zofia
Derenowska.
Po prezentacjach konkursowych dzieci zwiedzi³y œwidwiñski
zamek, wesz³y na zamkow¹ basztê
oraz s³ucha³y bajek czytanych przez
pani¹ w bibliotece. Nastêpnie jury
og³osi³o wyniki. Zwyciêzcami zostali:
W grupie trzylatków Sylwia
£awicka z Przedszkola nr 1 im.
Kubusia Puchatka w Œwidwinie.
W grupie czterolatków Martyna
K³y¿ z Przedszkola nr 1 im. Kubusia
Puchatka w Œwidwinie.
W grupie piêciolatków Miko³aj
Miedzik ze Szko³y Podstawowej nr
3 im. Lotników Polskich w Œwidwinie.
W grupie szeœciolatków Julia
Mazurkiewicz ze Szko³y nr 1 im.
Or³a Bia³ego w Œwidwinie.
Ponad to przyznano dwa wyró¿nienia: Dagmarze Okonowicz z
Zespo³u Szkó³ Publicznych w S³awoborzu i Kornelii Bzdek z Przedszkola Samorz¹dowego nr 2 „Pod
Jarzêbink¹” w Po³czynie-Zdroju.
Wszystkie dzieci uczestnicz¹ce
w konkursie zosta³y uhonorowane
wspania³ymi nagrodami, a nastêpnie uczestniczy³y we wspólnej zabawie.

Cudowna atmosfera oraz
uœmiechniête buzie dzieciaków i ich
rodziców utwierdzaj¹ nas, organizatorów, o s³usznoœci organizowania
tego typu przedsiêwziêæ. Dziêkujemy wszystkim placówkom za udzia³
konkursie i oczywiœcie ju¿ teraz za-

praszamy za rok. Osobne podziêkowania sk³adamy wszystkim, którzy
pomogli nem w organizacji konkursu.
Joanna B¹kowska, nauczyciel
Publicznego Przedszkola nr 2
„Pod Topol¹”.

Nowe place zabaw na przedszkolne urodziny
Publiczne Przedszkole nr 1 im.
Kubusia Puchatka œwiêtowa³o
dwudziest¹ rocznicê powstania.
Wkrótce czeka nas jubileusz drugiego ze œwidwiñskich przedszkoli. Obydwie placówki otrzyma³y z
tej okazji nowe place zabaw.
Uroczystoœci z okazji dwudziestej rocznicy powstania Przedszkola nr 1 odby³y siê 11 maja gromadz¹c
licznie przyby³ych goœci – przedstawicieli w³adz miasta, powiatu, sponsorów i przyjació³, wychowawców,
rodziców i przede wszystkim – dzieci, które specjalnie na tê okazjê
przygotowa³y s³owno-muzyczny
program artystyczny.
Warto podkreœliæ, ¿e choæ historia przedszkola w obecnym kszta³cie zaczyna siê w roku 1991, to siêga
ona znacznie dalej w przesz³oœæ. Ju¿
w roku 1945 w zaadaptowanym budynku mieszkalnym przy ówczesnej
ulicy 22 Lipca zosta³o otwarte
pierwsze przedszkole w Œwidwinie.

Funkcjonowa³o ono do roku 1986.
Pe³ne przekszta³cenie nast¹pi³o w
roku 1991, kiedy to w miejsce dawnego budynku wzniesiono obecny,
typowo przedszkolny obiekt.
Gmach placówki jest nowoczesny i
dostosowany do potrzeb dzieci w
wieku
przedszkolnym, zarówno zdrowych,
jak i niepe³nosprawnych. Jubileuszowa uroczystoœæ by³a
okazj¹ do przekazania przez
w³adze samorz¹dowe urodzinowego podarunku,
który wzbogaci
wyposa¿enie placówki. Jest nim
nowoczesny plac
zabaw.
Do swoich 25
urodzin przygo-

towuje siê Publiczne Przedszkole nr
2 im. Pod Topol¹. Uroczystoœæ odbêdzie siê 9 czerwca, a samorz¹d w
prezencie równie¿ ufundowa³ nowy
plac zabaw. Koszt ka¿dego z nich
wyniós³ 33 tysi¹ce z³otych. (UM)
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Usi³owali ukraœæ z³om
Wyrwa³ kasjerce torbê
- wpadli
z 26 tysi¹cami z³otych
Pracownik stacji paliw zatrzyma³ z³odzieja

(PO£CZYN-ZDRÓJ)
Czujni obywatele
dokonali ujêcia m³odego
mê¿czyzny w wieku 24
lat, podejrzewanego
o dokonanie kradzie¿y
damskiej torebki.

Za usi³owanie kradzie¿y mienia odpowie dwóch mieszkañców
Œwidwina. 27-latek i jego o 12 lat
m³odszy wspólnik z terenu jednej
z œwidwiñskich masarni usi³owali
dokonaæ kradzie¿y miedzianych
elementów wartoœci 20 tys. z³.
Policjanci z Zespo³u PatrolowoInterwencyjnego otrzymali informacjê o kradzie¿y z³omu z terenu
by³ej rzeŸni-masarni. Gdy udali siê
na miejsce, w³aœciciel budynku
zg³osi³, ¿e dwóch mê¿czyzn, po
uprzednim zerwaniu k³ódki w
drzwiach, usi³owa³o w³amaæ siê do
pomieszczeñ masarni. Sprawcy zo-

stali sp³oszeni przez pokrzywdzonego i próbowali uciec z miejsca
kradzie¿y. Nieletni sprawca zosta³
zatrzymany po krótkim poœcigu i
osadzony w Policyjnej Izbie Dziecka. Jak siê okaza³o, posiada³ torbê
turystyczn¹ oraz plecak, w którym
znaleziono narzêdzia do demonta¿u
elementów metalowych. W toku
wykonanych czynnoœci ustalono
to¿samoœæ drugiego sprawcy, który
równie¿ zosta³ zatrzymany.
Teraz obu sprawcom mo¿e groziæ nawet do 5 lat pozbawienia wolnoœci. Tyle bowiem kodeks karny
przewiduje za usi³owanie kradzie¿y
mienia.
(kp)

W godzinach rannych w Po³czynie-Zdroju pracownik stacji
paliw, jad¹c samochodem s³u¿bowym, zauwa¿y³, jak m³ody mê¿czyzna ubrany w dres biegnie z torebk¹ damsk¹ w rêku, nie pasuj¹c¹
do jego ubrania, i innego mê¿czy-

znê, który biegnie za nim krzycz¹c
„z³odziej”. Wysiad³ wiêc z samochodu i uj¹³ m³odego mê¿czyznê z
torebk¹.
Mê¿czyzna œcigaj¹cy z³odzieja
by³ œwiadkiem, jak 24-latek oko³o
30 metrów przed bankiem zaszed³
kobietê od ty³u i wyrywa³ jej torebkê
z rêki, po czym ucieka³ w kierunku
dzia³ek ogrodniczych. Pokrzywdzona jest kasjerk¹ jednej z firm w
Po³czynie-Zdroju. Wysz³a z firmy
celem wp³aty gotówki w kwocie
ponad 26 tys. z³ do banku. Skradzione mienie odzyskano w ca³oœci.
Wobec sprawcy zosta³ orzeczony
dozór policji.
(kp)

Dzieci odwiedzi³y
komendê

Mundurowe ma³¿eñstwo
podjê³o interwencjê
w czasie wolnym od s³u¿by
On ¿andarm, ona policjantka,
oboje s³u¿¹ w powiecie œwidwiñskim. Jad¹c prywatnym samochodem jedn¹ z g³ównych ulic
Œwidwina zauwa¿yli sprzedawcê
ze sklepu RTV-AGD, biegn¹cego
za m³odym mê¿czyzn¹. Nie mog¹c
zareagowaæ natychmiast, obserwowali uciekaj¹cego z³odzieja,
zapamiêtuj¹c jego rysopis.
Ch³opak ucieka i wbiega do
marketu, ukrywa siê na klatce schodowej. Mundurowe ma³¿eñstwo
podejmuje interwencjê widz¹c drogê ucieczki sprawcy kradzie¿y. Pieszo udali siê do budynku i na pó³piêtrze dokonali ujêcia uciekaj¹cego
sprawcy. Policjantka natychmiast
zawiadomi³a dy¿urnego policji, a
ten na wskazane miejsce wys³a³ za-

³ogê radiowozu. Nieletni zosta³ zatrzymany i umieszczony w Policyjnej Izbie Dziecka. 16-letni mieszkaniec Œwidwina w sklepie ze sprzêtem RTV-AGD dokona³ kradzie¿y
gier komputerowych. O losie nieletniego sprawcy zadecyduje S¹d Rodzinny i Nieletnich w Bia³ogardzie.
Powy¿sze zdarzenie po raz kolejny dowodzi faktu, ¿e policjantem
i ¿andarmem jest siê przez 24 godziny na dobê. Policjantka KPP Œwidwin i ¿andarm Placówki ¯andarmerii Wojskowej w Œwidwinie podejmuj¹c skuteczn¹ interwencjê nie
tylko odzyskali skradzione przedmioty i zatrzymali sprawcê kradzie¿y, najprawdopodobniej zapobiegli
tak¿e kolejnym kradzie¿om, jakich
móg³ dopuœciæ siê zatrzymany nieletni.
(kp)

Komendê Powiatow¹
Policji w Œwidwinie
odwiedzi³y dzieci z klas
„0” Szko³y Podstawowej
Nr 1 w Œwidwinie.
Wspólnie z sier¿. Anet¹
Ko³akowsk¹ zwiedzi³y
wszystkie zakamarki
komendy.
Podczas wizyty mali goœcie poznali pracê œwidwiñskich policjantów, obejrzeli pomieszczenia dla
osób zatrzymanych i pokoje, w których pracuj¹ mundurowi. Jednym z

miejsc, które odwiedzi³y dzieci,
by³o pomieszczenie technika kryminalistyki. Policjant zaprezentowa³ im. m.in. w jaki sposób zabezpiecza siê œlady linii papilarnych.
Na pami¹tkê ka¿de dziecko pozostawi³o swój „odcisk paluszków”, a
arkusz ze œladami linii papilarnych
trafi³ do kroniki szkolnej. Nie lada
frajdê sprawi³a przedszkolakom
mo¿liwoœæ wejœcia do radiowozu
policyjnego. Spotkanie w œwidwiñskiej komendzie by³o równie¿ okazj¹ do rozmowy na temat
bezpieczeñstwa w ruchu drogowym, podczas zabawy na œwie¿ym
powietrzu i w miejscu zamieszkania.
(kp)
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