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Wyniki wyborów w powiecie œwidwiñskim

PO wygra³a we wszystkich
gminach, oprócz R¹bina.
Ruch Palikota ma pos³a
z okrêgu, PSL - nie

Co z
prywatyzacj¹
Energetyki?
Cisza przed
burz¹?
Ch³opcy
z „Jedynki”
triumfuj¹
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Kazimierz Rynkiewicz

W

poprzednim numerze,
w artykule „Nie g³osuj
cie na partie, które
ograniczaj¹ obywatelom dostêp do
informacji”, opisa³em zamach na
prawa obywatelskie, jaki przeprowadzi³a koalicja PO-PSL. Podczas
ostatniego posiedzenia Sejmu minionej kadencji, w nocy, wprowadzono poprawkê do ustawy o dostêpie do informacji publicznej, która
mo¿e byæ wykorzystywana do utajniania danych o sprawach gospodarczych pañstwa i negocjacjach miêdzynarodowych. Pokaza³em, na
przyk³adzie walki o informacjê na
temat Tarczy Antykorupcyjnej, ¿e
Platforma nie jest obywatelska, bo
ukrywa informacje przed obywatelami i do jej ujawnienia zmusi³y rz¹d
dopiero wyroki s¹dowe. Po ujawnieniu tych informacji wysz³o na jaw, ¿e
nie by³o i nie ma Tarczy Antykorupcyjnej. Tê wiedzê zawdziêczamy organizacjom spo³ecznym, które, wyrêczaj¹c dziennikarzy prorz¹dowych mediów, pytaj¹ o ró¿ne sprawy
naszego pañstwa i nie daj¹ siê zbywaæ. To te organizacje s¹ dzisiaj obywatelskie, walcz¹c o nasze niezbywalne prawo do wiedzy o tym, kto i
jak nami rz¹dzi. To one dzisiaj wykorzystuj¹ podstawowy atrybut demokracji – rozliczanie polityków z tego,
co g³osz¹. Po prostu sprawdzaj¹.
Gdy Stowarzyszenie Liderów
Lokalnych Grup Obywatelskich zajmowa³o siê Tarcz¹ Antykorupcyjn¹,
inne - Stowarzyszenie Blogmedia24
z siedzib¹ w Olsztynie zajê³o siê
stoczniami, w Gdañsku i Szczecinie,
po s³ynnej próbie sprzeda¿y stoczni
szczeciñskiej Katarczykom. Gdy
media ju¿ dawno zapomnia³y, a nikt
wtedy niczego nie wyjaœni³ i wydawa³o siê, ¿e temat zosta³ zamieciony
pod dywan, stowarzyszenie temat
dr¹¿y³o, by sprawdziæ, jak to naprawdê by³o. 4 wrzeœnia 2009 roku z³o¿y³o do Ministerstwa Skarbu Pañstwa
(MSP) wniosek o udostêpnienie informacji publicznej dotycz¹cej: 1.
urzêdowo poœwiadczonego odpisu
umowy pomiêdzy Ministrem Skarbu
Pañstwa, b¹dŸ zarz¹dc¹ kompensacji maj¹tku Stoczni Gdynia S.A. w
Gdyni i Stoczni Szczeciñskiej Nowa
sp. z o.o. w Szczecinie, a Stichting
Particulier Fonds Greenrights w
sprawie nabycia sk³adników maj¹tkowych w/wym podmiotów. Wnoszê nadto, aby dorêczony odpis
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S¹ w Polsce ludzie, którym siê chce

Platforma nie jest obywatelska,
bo odmawia obywatelom wiedzy
przedmiotowej umowy, sporz¹dzony by³ zarówno w wersji polskojêzycznej, jak te¿ w wersji obcojêzycznej, o ile w takiej wersji umowa ta
zosta³a równie¿ sporz¹dzona; 2.
urzêdowo poœwiadczonego odpisu
dowodu uiszczenia przez SPF Greenrights wadium w kwocie 36 141
835 z³, b¹dŸ jej równowartoœci w
walucie obcej.
W uzasadnieniu stwierdzono:
Wniosek niniejszy znajduje szczegó³owe uzasadnienie w treœci przepisu art.6 ust.1 pkt 5) ustawy z dnia 6
wrzeœnia 2001 roku o dostêpie do
informacji publicznej (Dz.U. z 2001
r. Nr 112, poz. 1198 z póŸn. zm. ).
Niew¹tpliwie nadto, przedmiotowa
umowa jest dokumentem urzêdowym w rozumieniu treœci przepisu
art.6 ust.2 cyt. wy¿ej ustawy, albowiem zawiera oœwiadczenie woli
funkcjonariusza publicznego podpisane w ramach jego kompetencji.
Taki sam wniosek z³o¿y³o do BudBank Leasing Sp. z o.o. w Warszawie, Zarz¹dcy Kompensacyjnego
stoczni, który mia³ stocznie sprzedawaæ.
Podajê uzasadnienie do wiadomoœci naszych lokalnych dziennikarzy, by pokazaæ, na tych przyk³adach,
jak¹ si³¹ dysponuj¹, jeœli chc¹ oczywiœcie dobrze wype³niaæ swoj¹ powinnoœæ wobec mieszkañców, a nie
wisieæ na klamce w przedpokoju
w³adzy w oczekiwaniu na ³askê i
och³apy rz¹dz¹cych. Niestety, w naszym regionie wiêkszoœæ lokalnych
dziennikarzy posz³a na garnuszek
w³adzy i przesta³a j¹ kontrolowaæ,
st¹d taka marna tu demokracja i wynikaj¹ce z tego cywilizacyjne zapóŸnienie. Proszê sobie wyobraziæ, ¿e w
P³otach dyrektor Zak³adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Stanis³aw Wojsznis odmówi³ nam podania nazwisk zatrudnionych w jego
zak³adzie, powo³uj¹c siê na ustawê o
ochronie danych osobowych! Z kolei w Z³ocieñcu zarówno burmistrz
jak i dyrektor Zak³adu Gospodarki
Mieszkaniowej mgr in¿. Marcin
Czerniawski odmówili nam informacji o zasadach wynajmu przez stowarzyszenie lokalu gminnego, który
z kolei stowarzyszenie podnajê³o na
redakcjê gazety, której burmistrz
p³aci za „dobre” wieœci. Jak mo¿na
siê domyœlaæ, za darmo. Tutaj z kolei
dyrektor ZGM powo³a³ siê na ustawê
o „zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i „tajemnicê przedsiêbiorstwa”. Pan magister in¿ynier wychodzi z za³o¿enia, ¿e jeden wydawca
mo¿e p³aciæ za redakcjê cenê rynkow¹, a drugi nie, i tym sposobem

zwalcza nieuczciw¹ konkurencjê! W
ramach dostêpu do informacji publicznej chêtnie siê dowiem, kto mu
da³ dyplom magistra. Obaj dyrektorzy
odmawiaj¹c, nie wydali decyzji administracyjnych, tylko przys³ali pisemka. Tak tu dzia³a administracja.
Taka tu w³adza wspó³¿yje z mediami, a media z w³adz¹. To oczywiœcie pok³osie „tuskowszczyzny”, ale
skoro s¹dy zmusi³y premiera do
ujawnienia informacji, to zrobi¹ to
samo z naszymi lokalnymi bonzami.
Podajê te przyk³ady, by pokazaæ,
w jakiej demokracji ¿yjemy po 4 latach rz¹dów partii „obywatelskiej”.
Gangrena toczy ca³e pañstwo, od
góry do do³u, i s³uszna jest diagnoza,
¿e ryba psuje siê od g³owy.
Wracaj¹c do Stowarzyszenia
Blogmedia24; Ministerstwo zby³o
Stowarzyszenie lakonicznym pismem, przy okazji t³umacz¹c, ¿e
umowy sprzeda¿y nie ujawni, bo nie
s¹ to pisma urzêdowe. Bud Bank w
ogóle nie odpowiedzia³. Stowarzyszenie rozszerzy³o wniosek o dostêp
do raportów i sprawozdañ z postêpowania kompensacyjnego ws. stoczni
oraz za¿¹da³o od MSP wydania decyzji administracyjnej, zaœ Bud Bank
zaskar¿y³o do s¹du na bezczynnoœæ.
Nastêpnie z³o¿y³o skargê na MSP na
bezczynnoœæ. W lutym 2010 Wojewódzki S¹d Administracyjny orzek³,
¿e zarówno umowa sprzeda¿y, jak i
dowody uiszczenia wadium, oraz
raporty unijnych administratorów s¹
informacj¹ publiczn¹ i zobowi¹za³
ministra do rozpatrzenia wniosku o
jej udostêpnienie. Zdaniem S¹du, zakresem ustawy o dostêpie do informacji publicznej objête mog¹ byæ
równie¿ umowy cywilnoprawne, je¿eli zawierane s¹ przez organy w³adzy publicznej lub te¿ przez podmioty pe³ni¹ce funkcje publiczne, gdy
dotycz¹ spraw publicznych.
Minister z³o¿y³ kasacjê do NSA.
W dniu 18.08.2010 r NSA oddali³
kasacjê Ministra Skarbu Pañstwa i
utrzyma³ w mocy wyrok WSA.
25 paŸdziernika 2010 r. Ministerstwo wykonuj¹c wyrok, przes³a³o
Stowarzyszeniu kopie raportów Obserwatorów Stoczni Szczeciñskiej i
Zarz¹dcy Kompensacji Stoczni
Szczeciñskiej Nowa.
Bud Bank (posiadaj¹cy umowê
katarsk¹) przymuszony wyda³ decyzjê odmown¹. Stowarzyszenie zaskar¿y³o j¹ do WSA i 12 lipca 2011 r.
wygra³o. Bud Bank 22 sierpnia br.
z³o¿y³ kasacjê do NSA. Obywatele
czekaj¹ na rozstrzygniêcie i ujawnienie tej dziwnej operacji sprzeda¿y
stoczni szczeciñskiej jeszcze dziw-

Po ponad rocznej walce w s¹dach
Ministerstwo wykonuj¹c wyrok
s¹du, przes³a³o Stowarzyszeniu
kopie raportów ws. Stoczni
Szczeciñskiej. Stowarzyszenie
walczy jeszcze o ujawnienie
umowy „katarskiej”.
http://blogmedia24.pl/node/20088

niejszym Katarczykom. Sprawa likwidacji stoczni zawa¿y³a na ca³ej
gospodarce naszego województwa i
trzeba pamiêtaæ, kto siê do tego przyczyni³. A obywatelom ze stowarzyszeñ czeœæ i chwa³a; za upór, odwagê
i chêæ posiadania wiedzy o w³asnym
pañstwie (nic o nas bez nas) – to jest
w³aœnie obywatelskoœæ.
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Radni na
wspólnej
komisji
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Edyta Geppert zaœpiewa
w koœciele

(ŒWIDWIN) Na posiedzeniu
wspólnym komisji spotkaj¹ siê
radni Rady Miejskiej w Œwidwinie. Posiedzenie odbêdzie siê 18
paŸdziernika br. o godz. 12.00 w
sali Urzêdu Miasta.
Radni przedyskutuj¹ tematy:
organizacja k¹pieliska na jeziorze
Bystrzno w sezonie 2012; wypracuj¹ stanowisko w sprawie projektu
uchwa³y zmieniaj¹cej uchwa³ê w
sprawie ustalenia na terenie miasta
Œwidwin liczby punktów sprzeda¿y
napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z
wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych
do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y jak i w miejscu sprzeda¿y oraz
zasad usytuowania na terenie miasta
Œwidwin miejsc sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych.
Zapoznaj¹ siê z informacj¹ Zak³adu Us³ug Komunalnych w Œwidwinie w sprawach funkcjonowania
gospodarki odpadami komunalnymi, w tym gospodarki wodno-œciekowej, o „dzikich” wysypiskach, o
usuwaniu odpadów wielkogabarytowych, utrzymanie cieków wodnych oraz o stanie technicznym infrastruktury mieszkañ komunalnych.
Bêd¹ równie¿ dyskutowaæ o polityce mieszkaniowej w mieœcie; o
planach dotycz¹cych budownictwa
socjalnego w mieœcie, o realizacji
planu remontów zasobów mieszkaniowych miasta, o planach w zakresie remontów mieszkañ socjalnych i
budownictwa socjalnego na 2012
rok. Wys³uchaj¹ informacji z wykonania planu remontów ulic i chodników w 2011 roku, o zasadach podzia³u mieszkañ i planie remontu ulic i
chodników w mieœcie na 2012 rok.
Posiedzenia komisji s¹ otwarte
dla mieszkañców.
(r)

W niedzielê 23 paŸdziernika w
koœciele p.w. MBNP w Œwidwinie
odbêdzie siê koncert Edyty Geppert
oraz poœwiêcenie nowej kapliczki Golgoty.

Koncert Edyty Geppert rozpocznie siê o godzinie 16.30, nastêpnie odbêdzie siê uroczysta msza
œw. pod przewodnictwem, ksiêdza
biskupa Edwarda Dajczaka.

Stra¿nik
w Brze¿nie
ze Œwidwina

Zaproszenie

(BRZE¯NO) Pod koniec wrzeœnia wójt Gminy Brze¿no Jerzy
Anielski poinformowa³ o wyborze
na stanowisko stra¿nika gminnego.
W konkursie po weryfikacji zosta³o trzech kandydatów na to stanowisko. Wszyscy ze Œwidwina. W
wyniku zakoñczenia procedury naboru stra¿nikiem gminnym zosta³
pan Bogdan Miko³ajczyk ze Œwidwina.
(r)

Po¿yczki gotówkowe
do 1000 z³otych
na terenie Z³ocieñca,
Drawska Pomorskiego,
Po³czyna Zdroju i Œwidwina.
Zatrudnimy przedstawicieli.
Tel. 94 341 77 77, 664-111-216

Po mszy nast¹pi uroczyste poœwiêcenie kapliczki - Golgoty,
znajduj¹cej siê przed koœcio³em.
(o)

Koncert poœwiêcony pamiêci
Micha³a Pyziaka
Stowarzyszenie
Po³czyñskie Innowacje
Kulturalne i Centrum
Kultury w Po³czynie-Zdroju
zapraszaj¹ na „Pyziole” –
koncert rockowy
poœwiêcony pamiêci
Micha³a Pyziaka, nastolatka
zmar³ego w wyniku
tragicznego wypadku
samochodowego, w
paŸdzierniku 2010 r.
Micha³ by³ m³odym ch³opakiem
kochaj¹cym muzykê, gra³ na gitarze
elektrycznej w Centrum Kultury w
Po³czynie-Zdroju. By³ powszechnie lubianym, uœmiechniêtym cz³owiekiem, zaanga¿owanym w ¿ycie
kulturalne m³odego pokolenia.

Chc¹c uczciæ jego pamiêæ, zwróciæ
uwagê na problem bezmyœlnoœci
m³odych ludzi za kierownic¹, a jednoczeœnie chc¹c wspieraæ i aktywowaæ m³odych twórców muzycznych
Stowarzyszenie Po³czyñskie Innowacje Kulturalne „PiK” zaprasza na
koncert muzyki rockowej Pyziole.
Koncert odbêdzie siê pod has³em „Brak wyobraŸni na drodze brak kogoœ wa¿nego wœród nas” w
dniu 29 paŸdziernika 2011 o godz.
19.00 w Centrum Kultury przy ulicy
Wojska Polskiego 54 w Po³czynieZdroju.
Zapraszamy wszystkich lubi¹cych g³oœna muzykê, pamiêtaj¹cych
Micha³a i tych, którzy chc¹ wesprzeæ
akcjê. Na koncercie wyst¹pi¹ zespo³y: Budge (Po³czyn-Zdrój), Materia
(Szczecinek), Raymount X (Po³czyn-Zdrój). Cena biletu 8 z³. CK
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Piêknieje kolejna
czêœæ miasta

(ŒWIDWIN) Remont
odcinka ulicy 1 Maja
pomiêdzy Bram¹
Kamienn¹ a Bankiem
Zachodnim dobieg³
koñca, rozpoczê³a siê
natomiast przebudowa
Placu Jana Paw³a II.
Prace na ulicy 1 Maja stanowi³y
kolejn¹ czêœæ rewitalizacji centrum
miasta. Rozpoczê³y siê na pocz¹tku
lipca, a ich wykonawc¹ by³ wy³oniony w drodze przetargu Zak³ad Us³ug
Drogowo Mostowo-Transportowych Jan Kraszewski z Redlina.
U³o¿ono nawierzchniê z kostki kamiennej na powierzchni 544 metry
kwadratowe oraz chodniki z kostki
kamiennej oraz z p³yt kamiennych
na powierzchni 233 metry kwadratowe. Zosta³a naprawiona sieæ kanalizacji deszczowej i wodoci¹gowej.
Ustawiono nowe ³awki, kosze i ga-

zony oraz zainstalowano nowe
oœwietlenie. Koszt robót wyniós³
200 tysiêcy 652 z³ote.
Na pobliskim Placu Jana Paw³a
II rozpoczynaj¹ siê prace zwi¹zane
z jego przebudow¹. To zadanie jest
podzielone na dwa etapy. W roku
2011 zaplanowano wykonanie nawierzchni w tej samej technologii,
co wczeœniejsze fragmenty miasta czyli z p³yty i kostki granitowej.
Powstanie mur wko³o placu z ceg³y
klinkierowej zakoñczony p³yt¹ granitow¹, przewidziano tak¿e monta¿
nowych ³awek i oœwietlenia. Prace
prowadzi Zak³ad Ogólnobudowlany „Stefbud” ze Œwidwina, który ma
na to dwa miesi¹ce od chwili podpisania umowy (co nast¹pi³o 15 wrzeœnia).
W przysz³ym roku - ju¿ w ramach
odrêbnej inwestycji - zostan¹ wykonane chodniki, oœwietlenie, a tak¿e
lewoskrêt w ulicê Niedzia³kowskiego, gdzie obecnie dochodzi do utrudnieñ w ruchu drogowym.
UM
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Wieœci z Po³czyna-Zdroju

Co z prywatyzacj¹
Energetyki? Cisza
przed burz¹?
(PO£CZYN-ZDRÓJ). Zad³u¿one miasto ca³y czas ¿yje swoimi
problemami. Ma ich wiele, ale o
nich trzeba wspomnieæ. Bardzo d³ugo nie mówi siê o sprzeda¿y Energetyki Cieplnej, spó³ce SEC ze Szczecina. Zapewne dyskusja o sprzeda¿y nadal trwa w zacisznych gabinetach po³czyñskich w³odarzy. Przypominamy, ¿e burmistrz Barbara
Nowak, powo³a³a specjaln¹ komisjê, która ma wynegocjowaæ cenê do
zbycia tej czêœci maj¹tku gminnego.
Energetyka Cieplna mo¿e zostaæ
sprzedana za sumê o wiele ni¿sz¹ od
swojej wartoœci. I w tym momencie
znowu trzeba mieæ na uwadze prywatyzacjê po „³obesku”, gdzie
sprzedano wszystko po minimalnej
cenie. Dopiero po pewnym czasie
mieszkañcy miasta przekonali siê,
jaki by³ wynik sprzeda¿y. Ceny
energii cieplnej znacznie wzros³y,
gdy¿ nabywca - jak mo¿na siê domyœlaæ - pozyska³ pieni¹dze na
modernizacjê w³aœnie poprzez podniesienie ceny energii, czyli z kieszeni mieszkañców. Taki plan po
sprzeda¿y mo¿e zostaæ równie¿
wprowadzony w Po³czynie-Zdroju.
Gmina uzyska pieni¹dze z prywatyzacji i zatka nimi ogromn¹
„dziurê” bud¿etow¹. Po kieszeni
dostan¹ mieszkañcy, odbiorcy energii z ulic Nowej, Staszica, Reymonta i Œwierczewskiego. Spó³ka prywatna musi osi¹gn¹æ zysk, a osi¹gnie go kosztem mieszkañców. Wybraliœmy radnych w 2010 r. S¹ oni
naszymi przedstawicielami w Radzie Miejskiej. Powinni s³uchaæ
g³osu swoich wyborców i opowiedzieæ siê za nimi.

niej sesji Rady Miejskiej poruszono
ten problem, o czym pisaliœmy. Jeden z radnych zwróci³ wówczas
uwagê na to, ile kosztuje utrzymanie
zarz¹du spó³ki RWiK w Bia³ogardzie. Trzy osoby ³¹cznie pobieraj¹
400 tysiêcy z³ w ci¹gu roku. Do tego
trzeba dodaæ jeszcze koszt dzia³alnoœci Rady Nadzorczej, a kwota
bêdzie o wiele wy¿sza. Nie mo¿na
tego sprawdziæ, bo zeznañ podatkowych tych osób brakuje w internecie.
Zbli¿a siê nowy rok. Czy znowu
mieszkañców gminy i miasta Po³czyn-Zdrój, czeka podwy¿ka
wody? Zapewne tak. Je¿eli radni
sprzeciwi¹ siê jej, to i tak wejdzie w
¿ycie. Wiêc ju¿ od nowego roku
nale¿y przygotowaæ siê na kolejne
podwy¿ki cen wody i lokalnych
podatków. Ka¿dego to uderzy po
kieszeni i w ten sposób wyd³u¿y siê
kolejka osób po dop³aty z MGOPS.

Drugi problem, o którym pisaliœmy, to ceny wody w Po³czynieZdroju, znacznie przekraczaj¹ce
ceny w innych miastach. Na ostat-

Takie jest ¿ycie ludzi w ma³ym
mieœcie, gdzie nie ma zak³adów
przemys³owych i o miejsca pracy
jest trudno.
Po³czyñski Zdrój

Dzia³alnoœæ TBS w Po³czynieZdroju te¿ budzi wiele kontrowersji
wœród mieszkañców miasta i gminy.
Jak sama nazwa spó³ki gminnej
mówi, powinna ona zajmowaæ siê
budowaniem mieszkañ komunalnych. Jednak tego nie robi. Zarz¹dza, i to jak! Wielu mieszkañców
pisze do zarz¹dcy w sprawach ró¿nych. Odpowiedzi do nich docieraj¹
po czasie d³u¿szym, ni¿ tzw. czas
ustawowy. W wielu przypadkach nie
zostaj¹ one udzielane. TBS ma równie¿ Radê Nadzorcz¹. Mo¿e ona
zmusiæ zarz¹d spó³ki do efektywniejszej pracy. Przecie¿ mieszkañcy
p³ac¹ na zarz¹d i maj¹ prawo wymagaæ lepszej pracy.

36 osób odda³o krew
(PO£CZYN-ZDRÓJ). 13 paŸdziernika odby³ siê tu kolejny
pobór krwi, zorganizowany przez
radn¹ Krystynê Nowakowsk¹
oraz Komisjê Zdrowia i Pomocy
Spo³ecznej Rady Miejskiej w Po³czynie-Zdroju.
Krew odda³o 36 osób w ró¿nym

wieku. Na pobór przyby³a m³odzie¿
i osoby starsze z ca³ej gminy. Pani
Nowakowska zorganizowa³a ju¿
trzeci pobór w tym roku. Za swoj¹
dzia³alnoœæ powinna otrzymaæ
jak¹œ skromn¹ nagrodê, bo jest to
kobieta naprawdê pomagaj¹ca
wszystkim ludziom, którzy znajd¹
siê w trudnej sytuacji ¿yciowej. (r)
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Dobra Dobrzyca - relacja ze Sp³ywu
Papieskiego 8 paŸdziernika 2011 r.
W tym roku prze³om
paŸdziernika i wrzeœnia,
przebiega³ pod znakiem
letniej pogody, termin
sp³ywu kajakowego,
poprzedzaj¹cy niedzielê
papiesk¹, przypad³
na 8 paŸdziernika.
Niestety za³amanie pogody, które przysz³o w po³owie tygodnia, stawia³o pod znakiem zapytania, ustalony wczeœniej termin. Jednak determinacja uczestników nie pozwala³a nawet na myœl o prze³o¿eniu
sp³ywu. W sobotê 8 paŸdziernika o
godzinie 8.00 uczestnicy zebrali siê
w Po³czynie Zdroju przy ulicy Kruczej, by dojechaæ na miejsce sp³ywu, które zosta³o ustalone na rzekê
Dobrzycê. Pogoda by³a ch³odna, ale
opadów deszczu nie by³o, wiêc
mo¿na by³o ruszaæ w drogê. W tym
roku grono uczestników sp³ywu
poszerzy³o siê o mieszkañców
Szczecinka i Œwidwina. Do tej pory,
byli to niemal wy³¹cznie Po³czynianie, zwi¹zani ze szko³¹ ponadgimnazjaln¹.
Po dotarciu na miejsce wodowania 20 uczestników sp³ywu, rozpoczê³o zmagania z rzek¹. Oko³o 10
kilometrowy odcinek choæ trudny,
okaza³ siê tego roku ³askawy dla
uczestników, nikt nie zaliczy³ wy-

wrotki. Wspania³ym doœwiadczeniem, podkreœlaj¹cym charakter
sp³ywu, by³a odprawiona na leœnej
polanie przez ks. Adama Dzia³owskiego Msza œwiêta. O³tarz by³ zbudowany z ¿ó³tych kajaków, nawi¹zywa³ do kolorów papieskich.
Doœwiadczenia uczestników
wskazuj¹ na to, ¿e nikt z koñcz¹cych
sp³yw nie ¿a³owa³ swojego w nim

Ratujmy szpital
List do redakcji

Po³czyñski szpital znajduje siê w op³akanym stanie.
Parê lat temu zosta³ wydzier¿awiony jakiejœ spó³ce.
Odpowiedzialnym za
przeprowadzon¹ „operacjê”
dzier¿awy by³ wicestarosta
œwidwiñski pan Roman Kozubek. Spó³ka ta przejê³a
szpital, mia³y powstaæ nowe
oddzia³y. Z obiecanych rzeczy pojawi³ siê tylko tomograf, ale popsu³a siê opieka nad pacjentami. Szczególnie uwidacznia
siê to na oddzia³ach zajmuj¹cych siê
leczeniem osób starszych. Na lekarza musia³am czekaæ ponad godzinê, chocia¿ potrzebowa³am go od
razu. Przyczyn takiej sytuacji upatrujê w oddaniu szpitala w dzier¿awê prywatnej firmie. Szpital, gdy
by³ podleg³y starostwu, pracowa³
inaczej, lepsza by³ opieka nad cho-

rymi. Na lekarza nie trzeba by³o
d³ugo czekaæ, zawsze by³ na wezwanie.
Kto jest winny zaistnia³ej sytuacji? Moim zdaniem nasz pan wicestarosta, który opracowa³ plan
dzier¿awy. A mia³o byæ tak wspaniale.
Dowiadywa³am siê, czy mogê
zastaæ pana Kozubka w Po³czynie
na sesji, ale z tego co siê dowiedzia³am, pan Kozubek by³ wielokrotnie
zapraszany na sesje do Po³czyna,
jednak ignoruje te zaproszenia.
Czy¿by ba³ siê mieszkañców i radnych swojej gminy?
Mo¿e jednak pojawi siê na jakiejœ sesji i odpowie na pytania po³czyñskich radnych. Czekaj¹ na to
pacjenci. Miejmy nadziejê, ¿e po
tym liœcie pojawi siê na sesji w Po³czynie i wys³ucha uwag na temat
opieki w szpitalu.
Czytelniczka

uczestnictwa. Relacja na piœmie nie
jest w stanie oddaæ tego doœwiadczeñ ludzi wzajemnie pomagaj¹cych sobie w pokonywaniu przeszkód, podziwiaj¹cych dziewicz¹
przyrodê i zmagaj¹cych siê z w³asnymi ograniczeniami. Po dotarciu
do mety w Golcach nad Dobrzyc¹
pogoda zaczê³a siê psuæ, ale w drodze powrotnej do domu, nie mia³o to
ju¿ ¿adnego znaczenia. W pamiêci
zosta³y ju¿ tylko s³oneczne wspomnienia i cisza lasu otulaj¹cego
dolinê Dobrzycy.
Szczególne
podziêkowania
chcia³em w tym miejscu chcia³bym
z³o¿yæ Panu Kazimierzowi Kucho-

wiczowi, który zaj¹³ siê transportem
kajaków z wypo¿yczalni i sponsorowi sp³ywu, który zastrzeg³ sobie
anonimowoœæ. Bez wsparcia tych
osób, szczególnie dla uczniów ZSP
koszty sp³ywu mog³yby uniemo¿liwiæ ich udzia³.
Jako organizator sp³ywu chce w
tym miejscu podziêkowaæ uczestnikom za wspania³¹ atmosferê i odwagê uczestnictwa w sp³ywie, pomimo
ch³odnej pory roku, zapraszam jednoczeœnie do uczestnictwa w wiosennym sp³ywie w sobotê po urodzinach B³. Jana Paw³a II 19 maja 2012
roku.
Bogus³aw Ogorza³ek
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Œwidwinianie
w Mielnie

W dniach 16-30 wrzeœnia grupa cz³onków PZERiI ze Œwidwina
przebywa³a na turnusie rehabilitacyjnym w ORW „Anastazja” w
Mielnie.
Rehabilitacja przebiega³a prawid³owo. Urozmaiceniem by³y wycieczki, wieczorki taneczne, nie zabrak³o te¿ „Balu Przebierañców”, w
którym I miejsce zdoby³ „Szogun”
pani W. Kamieniarz, II m-ce „Clau-

diusz” p. M. Kostur i III m-ce pani
E. Kasak.
Pogoda by³a dobra, wszyscy
wrócili wypoczêci, zrehabilitowani
i zadowoleni oraz sk³adaj¹c wyrazy
wdziêcznoœci pani Anastazji Marczyk, rehabilitantom p. Gra¿ynie i
Miros³awowi, a tak¿e obecnej z
nami Stefanii Krauz przewodnicz¹cej Zarz¹du PZERiI w Œwidwinie.
M. Kostur

Wieœci œwidwiñskie 17.10.2011 r.

Koncert w S³awoborzu

21 paŸdziernika br. Remigiusz
Karnauch wraz z GOPS w S³awoborzu organizuje koncert muzyki rockowej w ramach „Europejskiego

Roku Wolontariatu 2011”. Wyst¹pi¹
zespo³y z £obza, Œwidwina, a
gwiazd¹ wieczoru bêdzie wirtuoz gitary Dariusz Kurman ze Szczecina.

Odpowiedz¹
za podpalenie

W miejscowoœci S³owieñsko w
pow. Œwidwin, dosz³o do po¿aru w
wyniku którego, spaleniu uleg³o
kilkadziesi¹t bel s³omy.
W akcji uczestniczy³y trzy jednostki stra¿y po¿arnej, gasz¹c pal¹cy siê 300 metrowy stóg.
W wyniku przeprowadzonych
czynnoœci, zatrzymano sprawców
podpalenia. Odpowiedzialne za po¿ar okaza³y siê trzy nastolatki. Jed-

na z nich to 17-letnia gimnazjalistka, mieszkanka S³owieñska, dwie
m³odsze o rok, to wychowanki
„Dzieciowiska” w Œwidwinie, które
przebywa³y na tzw. ucieczce.
Nastolatki przyzna³y siê do podpalenia. Jednej z nich przedstawiono ju¿ zarzut umyœlnego uszkodzenia mienia. Czyn ten podlega karze
pozbawienia wolnoœci od 3 miesiêcy
do lat 5. Decyzjê wobec dwóch pozosta³ych podejmie S¹d Rodzinny. (kp)

REKLAMY

Biuro og³oszeñ Gazety tel. 512 138 349
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WYNIKI WYBORÓW
W POWIECIE ŒWIDWIÑSKIM
Wybory parlamentarne
ju¿ za nami, a wraz z nimi
kampania wyborcza.
Poni¿ej przedstawiamy
wyniki wyborów
oraz frekwencjê w
powiecie œwidwiñskim.

REGION
W okrêgu wyborczym nr 40
Platforma Obywatelska otrzyma³a
46,27 proc. poparcia, a wiêc du¿o
wiêksze, ni¿ œrednie w kraju. Zdoby³a 4 mandaty. Prawo i Sprawiedliwoœæ otrzyma³o 21,19 proc. poparcia i 2 mandaty. Ruch Palikota wyprzedzi³ SLD; otrzyma³ 12,36 proc.
poparcia i jeden mandat. SLD tylko
11,38 proc. poparcia i równie¿ jeden
mandat
Lista pos³ów na Sejm z okrêgu nr
40 w kadencji 2011 – 2015: Czes³aw Hoc (PiS) - lekarz medycyny
(19 942 g³osów), Stefan Strza³kowski (PiS) - nauczyciel (4 840
g³osów), Stanis³aw Wzi¹tek (SLD)
- nauczyciel (8.838 g³osów), Andrzej Lewandowski (RP) - mechanik (11.128 g³osów), Stanis³aw
Gaw³owski (PO) - ekonomista
(27.047 g³osów), Marek Hok (PO)
- lekarz (16.364 g³osów), Pawe³ Suski (PO) - przedsiêbiorca (7.741
g³osów), Wies³aw Suchowiejko
(PO) - nauczyciel 8.724 g³osów).
W wyborach do Senatu rozk³ad
g³osów wygl¹da³ nastêpuj¹co:
Gra¿yna Sztark – 44.974 g³osów
(40,11 proc.)
Jacek WoŸniak – 23.375 g³osów
(20,85 proc.)
Andrzej Subocz - 21.372 g³osów
(19,06 proc.)
Krystyna Batejko-Drabik –
11.658 g³osów (10,40 proc.)
Jerzy Har³acz - 6.710 g³osów
(5,98 proc.)
Waldemar Reginiewicz – 4.029
g³osów (3,59 proc.).
Senatorem z okrêgu nr 99 zosta³a Gra¿yna Sztark (PO) – administratywista.

POWIAT ŒWIDWIÑSKI
W powiecie œwidwiñskim by³o
39 486 osób uprawnionych do g³osowania. Frekwencja wynios³a
39,44 proc. Oddano 15.572 wa¿nych g³osów. 8 procent g³osów by³o
niewa¿nych, czyli oko³o 1200.
W powiecie œwidwiñskim wygra³a PO, otrzymuj¹c 37,09 proc.

poparcie; na tê partiê g³osowa³o tu
5316 osób. Najwiêcej g³osów 1.226
zdoby³ Stanis³aw Gaw³owski.
Na PiS w powiecie zag³osowa³o
3.404 wyborców, co da³o 23,75
proc. poparcia. Czes³aw Hoc zdoby³
1401 g³osów.
Na SLD zag³osowa³o 2.325 wyborców, co da³o 16,22 proc. poparcia. Najwiêcej g³osów 1837 otrzyma³ Stanis³aw Wzi¹tek. Na Ruch
Palikota zag³osowa³o 12,86 proc.
g³osuj¹cych, oddaj¹c na tê partiê
1843 g³osów. Najwiêcej g³osów
otrzyma³ pierwszy na liœcie Andrzej
Lewandowski (774). PSL otrzyma³o 7,86 proc., czyli 1127 g³osów.
Najwiêcej g³osów (575) na liœcie
otrzyma³a Helena K³usewicz. Na
PJN zag³osowa³o 223 wyborców
(1,56 proc.). PPP-Sierpieñ 80 otrzyma³o 96 g³osów (0,67 proc.).

KANDYDACI Z POWIATU
– wyniki w powiecie
i okrêgu
Stanis³aw Wzi¹tek z Po³czynaZdroju (SLD) – 1837 (8838)
Robert Pietras ze Œwidwina
(PiS) – 721 (1708)
Sebastian Witek z Po³czynaZdroju (PO) – 666 (1052)
Helena K³usewicz z Red³a
(PSL) – 575 (938)
Bogus³aw Ogorza³ek z Po³czyna-Zdroju (PiS) – 454 (727)
Wybory do Senatu w powiecie
Sztark Gra¿yna – 6396 g³osów
(42,56 proc.)
Subocz Andrzej - 2831 g³osów
(18,84 proc.)
WoŸniak Jacek - 2690 g³osów
(17,90 proc.)
Batejko-Drabik Krystyna –
1764 g³osów (11,74 proc.)
Har³acz Jerzy - 812 g³osów (5,40
proc.)
Reginiewicz Waldemar – 535
g³osów (3,56 proc.)

GMINA PO£CZYN
-ZDRÓJ
W tej gminie uprawnionych do
g³osowania by³o 13276 osób. Frekwencja wynios³a 42,94 proc.
Najwy¿sze poparcie otrzyma³a
PO - 1862 g³osów (35,64 proc.).
Najwiêcej g³osów w gminie (589)
otrzyma³ Sebastian Witek.
Na PiS w tej gminie zag³osowa³o 1372 wyborców (26,26 proc.).
Najwiêcej g³osów (627) oddano na
Czes³awa Hoca i Bogus³awa Ogorza³ka - 392.

Na SLD zag³osowa³o 1003 wyborców (19,20 proc.). W swoim
mieœcie i pierwszy na liœcie Stanis³aw Wzi¹tek otrzyma³ 928 g³osów.
Ruch Palikota otrzyma³ 542 g³osy (10,37 proc.). Na PSL zag³osowa³o 345 wyborców (6,60 proc.).
Helena K³usewicz w swojej gminie
otrzyma³a 248 g³osów. Na PJN zag³osowa³o 67 wyborców, na PPP
Sierpieñ 80 - 34.

MIASTO ŒWIDWIN
W Œwidwinie by³o 12.586 osób
uprawnionych do g³osowania. Oddano 5103 wa¿ne g³osy. Frekwencja
wynios³a 43, 06 proc.
W mieœcie na PO zag³osowa³y
2.142 osoby (41,98 proc.). Najwiêcej wyborców (579) zag³osowa³o na
Marka Hoka. Sebastian Witek
otrzyma³ w Œwidwinie 52 g³osy.
Na PiS zag³osowa³o 1096 wyborców (21,48 proc.). Najwiêcej
g³osów (423) zdoby³ Robert Pietras.
Na SLD g³osowa³o 770 wyborców (15,09 proc.). Najwiêcej g³osów otrzyma³ Stanis³aw Wzi¹tek –
527. Zaledwie o 2 g³osy mniej od
SLD zdoby³ Ruch Palikota – 768
(15,05 proc.). Na PSL g³osowa³o
216 œwidwinian (4,23 proc.). Helena K³usewicz otrzyma³a w Œwidwinie 127 g³osów. Na PJN g³osowa³o 83 wyborców, a na PPP Sierpieñ 80 – 28.

GMINA ŒWIDWIN
W tej gminie uprawnionych do
g³osowania by³o 4898 osób. Frekwencja wynios³a 32,28 proc. W
„bastionie” ludowców wygra³a PO,
na któr¹ zag³osowa³o 468 wyborców (32,59 proc.). Sebastian Witek
otrzyma³ tu 22 g³osy.
Na drugim miejscu znalaz³o siê
PiS, na które w tej gminie zag³osowa³o 295 wyborców (20,54 proc.).
G³osami podzielili siê Czes³aw Hoc
(109) i Robert Pietras (108).
Tu PSL zajê³o trzecie miejsce,
zdobywaj¹c 228 g³osów (15,88
proc.). Najwiêcej otrzyma³a Helena
K³usewicz – 88. Tutaj Ruch Palikota
zdetronizowa³ SLD, uzyskuj¹c 207
g³osów (14,42 proc.). Na SLD zag³osowa³o 195 mieszkañców (13,58
proc.). Najwiêcej osób (134) odda³o
swój g³os na Stanis³awa Wzi¹tka. Na
PJN zag³osowa³o 33 wyborców, a na
PPP-Sierpieñ 80 – 10.

GMINA R¥BINO
W tej gminie by³o 3105 uprawnionych do g³osowania. Frekwencja
wynosi³a 34,78 proc.

Tutaj dosz³o do wyborczej niespodzianki – wygra³ PiS. Na tê partiê zag³osowa³o 329 osób (33,40
proc.). Najwiêcej g³osów oddano na
Czes³awa Hoca (139). Robert Pietras dosta³ tutaj 46 g³osów, a Bogus³aw Ogorza³ek 35.
PO otrzyma³a 27,01 proc. poparcia, czyli 266 g³osów. Najwiêciej
otrzyma³ Stanis³aw Gaw³owski
(65), a Sebastian Witek – 8.
Trzecie miejsce przypad³o SLD
– 160 g³osów (16,24 proc.). Najwiêciej (123) zdoby³ Stanis³aw Wzi¹tek. Ruch Palikota zdoby³ 12,79
proc. poparcia, przy 126 g³osach.
PSL wypad³o blado – otrzyma³o 76
g³osów (7,72 proc.). Z tej puli Helena K³usewicz otrzyma³a 20 g³osów.
Na PJN zag³osowa³o 18 wyborców,
a na PPP-Sierpieñ 80 – 10.

GMINA S£AWOBORZE
W tej gminie uprawnionych do
g³osowania by³o 3339 osób, a do urn
posz³o 30,61 proc. z nich, czyli
1022 osób. A¿ 136 g³osów by³o niewa¿nych.
Zdecydowanie wygra³a PO,
otrzymuj¹c 338 g³osów (38,15
proc.). Najwiêcej g³osów 99 otrzyma³ Waldemar Miœko. Sebastian
Witek tylko 2.
Na PiS zag³osowa³o 150 wyborców (16,93 proc.). Robert Pietras
otrzyma³ 11 g³osów.
Trzecie miejsce zajê³o PSL –
141 g³osów (15,91 proc.). 72 g³osy zdoby³a Helena K³usewicz.
Ruch Palikota zepchn¹³ SLD na 4.
miejsce. Dosta³ 122 g³osy (13,77
proc.). SLD zdoby³o 113 g³osów
(12,75 proc.). Stanis³aw Wzi¹tek
otrzyma³ 70 g³osów. Na PJN zag³osowa³o 13 wyborców, a na
PPP-Sierpieñ 80 – 9.

GMINA BRZE¯NO
W gminie by³o 445 uprawnionych do g³osowania. Frekwencja 33,70 proc.
Na PO g³osowa³o 240 osób
(34,33 proc.). Sebastian Witek dosta³ 3 g³osy. Na PiS oddano tu 162
g³osy (23,18 proc.). Robert Pietras
otrzyma³ ich 66. Najlepszy wynik w
powiecie uzyska³o PSL – 17,31
proc. (121 g³osów). Helena K³usewicz – 20.
Na SLD zag³osowa³o 84 wyborców (12,02 proc.). Stanis³aw Wzi¹tek otrzyma³ 55 g³osów. Ruch Palikota otrzyma³ niewiele mniej - 78
g³osach (11,16 proc.). PJN – 9, a
PPP-Sierpieñ 80 – 5.
Oprac. KAR
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190 rocznica urodzin Rudolfa Virchowa
W 190 rocznicê urodzin Rudolfa Virchowa uczniowie œwidwiñskich szkó³ podstawowych
uczcili pamiêæ œwidwinianina,
który zyska³ trwa³e miejsce w historii œwiatowej medycyny.
Delegacje szkó³ wraz z opiekunami z³o¿y³y kwiaty pod pami¹tkowym kamieniem znajduj¹cym siê
przed Niepublicznym Zak³adem
Opieki Zdrowotnej „Medyk” w
Œwidwinie przy ulicy Drawskiej 38.
W spotkaniu wzi¹³ tak¿e udzia³
Pan Jacek Ro¿añski, kierownik
NZOZ „Medyk”. Podczas spotkania wspominano dzieciñstwo, czasy
studenckie i dokonania Virchowa
zwi¹zane z medycyn¹, polityk¹,
dzia³alnoœci¹ spo³eczn¹, archeologi¹ i antropologi¹.
Uczniowie klasy VI c Publicznej
Szko³y Podstawowej nr 2 z ciekawoœci¹ przygl¹dali siê mi³orzêbowi
japoñskiemu (Ginko biloba), który
zosta³ zasadzony 13. paŸdziernika
2009 roku, w 188. rocznicê urodzin
Rudolfa przez ich starszych kolegów oraz pana Jana Owsiaka, burmistrza Miasta Œwidwin i pana Bogdana Wachowiaka, kierownika Wydzia³u Oœwiaty Zdrowia Kultury i
Sportu Urzêdu Miasta Œwidwin.
W imieniu spo³ecznoœci Publicznej Szko³y Podstawowej nr 2 w
Œwidwinie serdecznie dziêkujê
Uczniom i Opiekunom delegacji:
Pani Izabelli Starzyñskiej dyrektorowi Publicznej Szko³y Podstawowej nr 3 w Œwidwinie i Pani Monice
Warzyckiej nauczycielowi Publicznej Szko³y Podstawowej nr 1 w
Œwidwinie za ustawiczne propagowanie postaci Virchowa wœród m³odzie¿y, przybycie na spotkanie i z³o¿enie kwiatów.
(o)

Mieszkañcy Œwidwina nagrodzeni przez
prezydenta
W dniu 28.09.2011 r.
w Urzêdzie Miasta
Koszalin odby³o siê
wrêczenie odznaczeñ
przyznanych przez
prezydenta Bronis³awa
Komorowskiego.
Wœród nagrodzonych
znaleŸli siê mieszkañcy
Œwidwina.

Z³oty Krzy¿ Zas³ugi otrzyma³
Stanis³aw Leszczak, Br¹zowy Krzy¿
Zas³ugi za swoj¹ dzia³alnoœæ otrzyma³ prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Oddzia³ Powiatowy
w Œwidwinie Pawe³ Gasztold.
W uroczystoœci wrêczenia odznaczeñ wziêli udzia³ marsza³ek
senatu Bogdan Borusewicz, wicemarsza³ek senatu Gra¿yna Anna
Sztark, wojewoda zachodniopomorski Marcin Zydorowicz, prezydent Koszalina Piotr Jedliñski i senator Piotr Zientarski.
(o)

REKLAMY
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NAJM£ODSI UCZNIOWIE
W „TRÓJCE” - JU¯ PO PASOWANIU

6 paŸdziernika w naszej
szkole - jak ka¿dego
roku - przyszed³ czas na
przyjêcie najnowszych
pierwszoklasistów
do grona uczniów
Publicznej Szko³y
Podstawowej nr 3
im. Lotników Polskich.
Jak ka¿dego roku, a jednak za
ka¿dym razem czujny wzrok pedagogiczny obserwuje wielkie emocje
najm³odszych i nie mniejsze emocje
wœród ich szczêœliwych rodziców,
przed którymi otwiera siê nowy etap
¿ycia.
Jak zawsze nie brakowa³o wœród
licznie zgromadzonych rodziców
goœci oficjalnych. Tym razem w
nasze szkolne mury zawitali Wiceburmistrz miasta Œwidwin pan Zygmunt Maksiak i Przewodnicz¹cy
Rady Miasta pan Henryk Klaman.
By³y przemowy i gratulacje za piêk-

nie przygotowany wystêp, a tak¿e
¿yczenia zarówno dla pierwszaków,
jak i dla ich wychowawczyni - pani
Katarzyny Marzec. Wspomniany
wystêp by³ naprawdê imponuj¹cym
pokazem osi¹gniêtej ju¿ przez dzieci wiedzy i patriotyzmu, który - chocia¿ prezentowany przez b¹dŸ co
b¹dŸ maluchy - jest ju¿ istotnie
bardzo du¿y. Mo¿na by³o zobaczyæ
- jak g³osi³ tekst czêœci artystycznej
- „Ró¿ne buzie, ró¿ne w³osy, ró¿ne
uszy oraz nosy, ró¿ne oczy - ich
kolory, ró¿ne na plecakach wzory” i
us³yszeæ, ¿e to dobrze, ¿e „ka¿dy siê
ró¿ni od siebie, jak chmurka od
chmurki na b³êkitnym niebie, jak
drzewo od drzewa w zielonych
gdzieœ lasach, lecz razem jesteœmy,
hej ho, PIERWSZA KLASA!”.
Odwaga, talenty i szczere zapewnienia uczniów zosta³y hojnie
nagrodzone zarówno przez goœci,
jak i pani¹ dyrektor - Izabellê Starzyñsk¹ - s³odyczami i dyplomami.
Najwa¿niejsze by³y jednak legitymacje i tarcze szkolne, wrêczane
przez pani¹ dyrektor i wychowawcê

Bezpieczny uczeñ
(S£AWOBORZE) Uczniowie
Zespo³u Szkó³ Publicznych w S³awoborzu spêdzili jeden dzieñ wyj¹tkowo. Nie by³ to zwyczajny
dzieñ, poniewa¿ Szko³a wraz z
Urzêdem Gminy S³awoborze, zorganizowa³a imprezê pod has³em
„Bezpieczny uczeñ”.
Oprócz rozstrzygniêæ konkursów, atrakcje przygotowali: Zachodniopomorski Oœrodek Ruchu
Drogowego w Koszalinie, œwidwiñscy stra¿acy i policjanci KPP w Œwidwinie. Mundurowi naszej jednostki spotkali siê z 400-osobow¹ widowni¹. Ka¿demu z uczniów wrê-

czono broszury zwi¹zane z tematyk¹, uczniowie m³odszych klas
otrzymali malowanki, przygotowane specjalne na t¹ okazjê, dodatkowo pierwszoklasistom wrêczono
elementarze zasad bezpieczeñstwa.
Dla opiekunów klas przygotowano
materia³y do wykorzystania podczas
zajêæ, promuj¹ce akcjê „Bezpieczna
droga z radami SpongeBoba”.
Jednak najwiêkszym powodzeniem cieszy³ siê pokaz akcesoriów
policyjnych i umundurowania. Na
potwierdzenie
zainteresowania
prac¹ policji, mundurowi otrzymali
deklaracje uczniów, ¿e w przysz³oœci
te¿ bêd¹ chcieli zostaæ policjantami.

klasy, bo przecie¿ to one potwierdza³y, ¿e oto maluchy sta³y siê prawdziwymi uczniami. Zgromadzeni
licznie rodzice w serdecznych s³owach podziêkowali pani dyrektor i
wychowawczyni, wrêczaj¹c swoim
pociechom bogate ro¿ki ze s³odyczami.
Za nami uroczystoœci, a przed
najm³odszymi uczniami pierwsze

miesi¹ce wytê¿onej pracy. Mamy
nadziejê, ¿e wyka¿¹ siê zaanga¿owaniem równie wielkim, jakie zaprezentowali w dniu ich wielkiego œwiêta i ¿e bêdziemy mogli nie raz radowaæ siê ich sukcesami, dziêki którym
wpisz¹ siê w chlubn¹ historiê osi¹gniêæ swoich starszych kolegów.
Mgr Katarzyna Kupiec
Bibliotekarka PSP nr 3 w Œwidwinie
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Marsz œladami Virchowa
6 paŸdziernika odby³ siê
marsz na orientacjê
z okazji 190. rocznicy
urodzin najs³ynniejszego
œwidwinianina Rudolfa
Virchowa, zorganizowany
przez Szkolne Ko³o
KrajoznawczoTurystyczne PTTK przy
Szkole Podstawowej nr 2
w Œwidwinie.
Wziê³o w nim udzia³ ponad 70
osób, w tym 54 uczniów z 4 œwidwiñskich placówek oœwiatowych:
SP-1, SP-2 (27 uczniów), SP-3 oraz
P.O.W.S. „Dzieciowisko”.
Impreza rozpoczê³a siê o
godz.15. na pl. Jana Paw³a II, gdzie
sformowano 10 grup (po 5-6 dzieci
ka¿da). Prowadz¹cy imprezê Wies³aw Wieczorek objaœni³ regu³y rywalizacji, omówi³ zasady bezpieczeñstwa, po czym rozda³ kapitanom grup mapy i karty startowe z
zestawem 20 zadañ. Wszyscy
uczestnicy otrzymali plakietki okolicznoœciowe przygotowane specjalnie na tê imprezê.
Grupy wyrusza³y na trasê w 3minutowych odstêpach czasowych.
Podczas marszu nale¿a³o sprawnie
pos³ugiwaæ siê map¹, wykazaæ siê
znajomoœci¹ miasta, jego historii i
wiedz¹ o wybitnym, choæ nieco zapomnianym cz³owieku, Rudolfie
Virchowie.
Wa¿nymi elementami by³y dobra wspó³praca w grupie i umiejêtnoœæ odszukiwania informacji na

tablicach czy witrynach, jak równie¿ „zasiêganie jêzyka” u napotkanych mieszkañców Œwidwina. W
wybranych miejscach na uczestników czeka³y ukryte kody, które nale¿a³o odszukaæ i wpisaæ na kartê
startow¹. By³y te¿ „¿ywe stacje”, na
których po ich odszukaniu, dzieci
bra³y udzia³ w konkurencjach
sprawnoœciowych, prowadzonych
przez starszych kolegów.
Meta, jak i koñcowy etap rajdu,
znajdowa³y siê w rozleg³ym Parku
Miejskim przy ulicy Drawskiej.
Tu na uczestników czeka³ s³odki
poczêstunek, napoje i… zabawy
prowadzone przez kadrê turystyczn¹ PTTK. Na koniec prowadz¹cy przedstawi³ wyniki koñcowe,
a pani El¿bieta Grabiñska, prezes

Z.O. PTTK, wrêczy³a puchary
trzem najlepszym zespo³om. Pierw-

sze miejsce (26 pkt.) zajê³a dru¿yna
„Szalona pi¹tka” z P.O.W.S. „Dzieciowisko”. Drugie miejsce (dwie
dru¿yny mia³y po 25 pkt.) próbowano wy³oniæ za pomoc¹ dogrywki,
któr¹ przeprowadzi³a p. Monika
Warzycka. Jednak cz³onkowie zespo³u „Kolejarze” z SP 1 i „Performensy” z SP 2 odpowiedzieli bezb³êdnie na kilka serii pytañ o Rudolfie Virchowie. Sk³oni³o to organizatorów do przyznania obu zespo³om
2. miejsca ex aeqo.
O godz. 18. nast¹pi³o zamkniêcie rajdu. Impreza dostarczy³a
uczestnikom niezapomnianych
wra¿eñ i wyzwoli³a wiele spontanicznej radoœci, staj¹c siê jednoczeœnie przyczynkiem do dalszych
dzia³añ popularyzuj¹cych postaæ i
osi¹gniêcia Rudolfa Virchowa.
Puchary, dyplomy i poczêstunek
ufundowa³ Oddzia³ PTTK w Œwidwinie.
Wies³aw Wieczorek
Wiêcej: http://www.swidwin.pl/
asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&menu=6&artykul=2517&akcja=artykul
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Ch³opcy z „Jedynki” triumfuj¹

W dniu 28 wrzeœnia 2011 roku
w Œwidwinie odby³y siê Mistrzostwa Miasta w Biegach Prze³ajowych Szkó³ Podstawowych.
Pierwsze miejsce w zawodach
wywalczyli uczniowie Szko³y Podstawowej nr 1w Œwidwinie pokonuj¹c Szko³ê Podstawow¹ nr 2 oraz
Szko³ê Podstawow¹ nr 3.

Dziêki temu zwyciêstwu ch³opcy z „Jedynki” awansowali do Mistrzostw Powiatu w Biegach Prze³ajowych. Zawody te odby³y siê w
dniu 4 paŸdziernika 2011 roku. Tak¿e w tych zawodach ch³opcy z SP 1
zajêli pierwsze miejsce. Wygrana
zapewni³a im awans do Mistrzostw
Województwa Zachodniopomor-

skiego w Biegach Prze³ajowych,
które odbêd¹ siê 19 paŸdziernika w
Tychowie.
„Jedynka” w ostatnich dniach
mo¿e tak¿e poszczyciæ siê jeszcze
jednym sukcesem. 29 wrzeœnia
2011 roku na boisku Orlik przy ul.
Sportowej mia³y miejsce Mistrzostwa Miasta w Mini Pi³ce No¿nej

Sztafeta z SP Brze¿no najlepsza!
Po solidnych treningach i
przygotowaniach pod kierunkiem nauczycielek wychowania fizycznego Sabiny BublikSmagi i Justyny Kowalczyk, 4
paŸdziernika reprezentacja z
zespo³u Szkó³ Publicznych w
Brze¿nie uczestniczy³a w Œwidwinie w Prze³ajowych Biegach Sztafetowych.
Dziewczêta z SP Brze¿no zajê³y
I miejsce i zakwalifikowa³y siê do
etapu wojewódzkiego!
Dobrze wypadli ch³opcy z SP
Brze¿no i oraz dziewczêta w kategorii gimnazjum - obie dru¿yny zajê³y II miejsce. Gratulujemy wspania³ych sukcesów!
(zps)

Szkó³ Podstawowych. Ch³opcy zajêli I miejsce pokonuj¹c SP 3 13:0 i
SP 2 4:0. Pierwsze miejsce w tych
zawodach zapewni³o dru¿ynie
awans do Mistrzostw Powiatu w
Mini Pi³ce No¿nej, które odbêd¹ siê
w maju 2012 roku.
Opiekunem dru¿yny ch³opców
jest p. Cezary Moskalewicz. (o)
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Policjanci w nowym przedszkolu
Do nowo otwartego Przedszkola Anglojêzycznego „Happy
Days” w Œwidwinie udali siê policjanci z Zespo³u ds. Nieletnich
oraz z Ruchu Drogowego z Komendy Powiatowej Policji ze Œwidwina.
G³ównym tematem spotkania
by³o „Jak byæ bezpiecznym w drodze do przedszkola”. Uœwiadomiono dzieci, ¿e ulica jest miejscem
niebezpiecznym, w którym dziecko
musi nauczyæ siê panowaæ nad swoimi impulsami i emocjami oraz ¿e
nie jest miejscem do zabawy. Dodatkowo poinformowano o prawid³owym przechodzeniu przez jezdnie
tylko w miejscach do tego wyznaczonych, aby nie przebiega³y przez
jezdniê, policjanci przypomnieli
równie¿ o zapinaniu pasów bezpieczeñstwa, nawet na krótkich trasach, o wysiadaniu z samochodu
zawsze od strony chodnika.
Nastêpnie przedszkolaki zdobyt¹ wiedzê mog³y wykorzystaæ w
zabawie z autochodzikiem, który
u³atwia przyswajanie zasad ruchu
drogowego, ale i równie¿ rozwija
koordynacjê ruchow¹ i manualn¹
przysz³ych uczestników ruchu dro-

gowego. Przedszkolaki doskonale
wiedzia³y do czego s³u¿y sygnalizacja œwietlna a tak¿e jaka role odgrywa kolor czerwony i zielony.
Na zakoñczenie spotkania

przedszkolaki otrzyma³y od policjantów naklejki z Spongebobem,
kolorowe odblaski a tak¿e kamizelki odblaskowe, które bêd¹ im przypomina³y o bezpiecznym porusza-

niu siê a tak¿e by by³y bardziej widoczne na drodze. Wszyscy uczestnicy dobrze siê bawili, a spotkanie
zakoñczyli pami¹tkowym wspólnym zdjêciem.
(kp)

Bezpiecznie na weso³o „Pod Topol¹”
dwinie odwiedzaj¹ œwidwiñskie
placówki.
Podczas spotkania w przedszkolu nr 1 „Pod Topol¹”, policjantki
przekaza³y praktyczn¹ wiedzê
zwi¹zan¹ z bezpiecznym poruszaniem siê po drodze. Aktywne maluchy nie tylko uwa¿nie przys³uchiwa³y siê wypowiedziom, ale bra³y te¿
czynny udzia³ w zajêciach - æwiczy-

Miesi¹c wrzesieñ jest szczególnym okresem dla dzieci, kiedy po
wakacyjnej przerwie, beztroski wypoczynek, zmienia siê w dni, wype³-

nione ró¿nego rodzaju zajêciami.
Dlatego aby pomóc dzieciom w
odnalezieniu siê w nowej roli przedszkolaka, policjanci KPP w Œwi-

³y umiejêtnoœæ bezpiecznego przechodzenia przez jezdniê, rozpoznawa³y znaki drogowe i chêtnie odpowiada³y na pytania zwi¹zane z tematyk¹. Na zakoñczenie spotkania,
dzieci mog³y zaspokoiæ swoje pragnienia, wsi¹œæ do radiowozu, dowiedzieæ siê o jego wyposa¿eniu i
przyjrzeæ siê policyjnym akcesoriom, co sprawi³o du¿¹ radoœæ. (kp)
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
NIERUCHOMOŒCI

US£UGI

NIERUCHOMOŒCI

INNE

Powiat drawski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Us³ugi RTV naprawa £obez. Cicha
3 w zak³adzie i domowe. Tel 604 845
753, 91 39 741 27.

Mam do wynajêcia lokal handlowy
powierzchnia 70 mkw., œcis³e centrum £obza, po kapitalnym remoncie.
Tel. 506 135 335

KURIER 24h, szybki termin realizacji, nietypowe zlecenia, tel. 663 378
855

Mam do wynajêcia halê 300 mkw. w
£obzie + du¿y plac. Tel. 506 897 352

Dom wraz z ogrodem
sprzedam w Drawsku Pom.
Tel. 94 363 2176
Pojezierza Drawskie - sprzedam
malowniczy grunt z lini¹ brzegow¹, idealny na siedlisko 8,5
ha/5z³/m2. BON 509157645
Nowo wybudowany pawilon handlowo-us³ugowy (110 mkw., dwupoziomowy) centrum Drawska Pom. Do
wynajêcia. Tel. 602 460 233
Pojezierze Drawskie - sprzedam
malowniczy grunt z lini¹ brzegow¹, idealny na siedlisko
14 ha/6z³/m2. BON 509157645

MIESZKANIA
Powiat ³obeski
Sprzedam mieszkanie spó³dzielcze w³asnoœciowe w Wêgorzynie w
bloku na II piêtrze, 2 pokoje, 53
mkw. + piwnica. Cena 125 tys. z³.
Tel. 663 248 859
Mieszkanie 49 mkw., 2 pokoje, wejœcie oddzielne, podwórko, stare
budownictwo, ogrzewanie centralne niezale¿ne, bez czynszowe
sprzedam. Tel. 91 937 1604. Wêgorzyno ul. Drawska
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe spó³dzielcze w Be³cznej 52,8
mkw., 2 pokoje, kuchnia, ³azienka,
balkon, dzia³ka 5 arów. Mieszkanie
na parterze. 70 km od morza. Cena
70.000 z³. Tel. 790 631 332
Wynajmê mieszkanie w £obzie. Tel.
880 085 176
Sprzedam kawalerkê w centrum
£obza. Tel. 793 923 739
Sprzedam kawalerkê w Resku 28
mkw. Cena do uzgodnienia. Tel.
604 559 005
£obez, sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 43,29 mkw., cena do
uzgodnienia. Tel. 696 923 590
Sprzedam tanio mieszkanie 3 pokojowe, 68 mkw. w Radowie Ma³ym.
Tel. 602 301 017

Powiat gryficki
Wynajmê od zaraz domek jednorodzinny w Trzebiatowie, umeblowany, 3 pokoje, kuchnia, wc, ³azienka.
Tel. 505 389 183.
Wynajmê mieszkanie ulica Akacjowa, Gryfice, III piêtro, 3 pokoje. Tel.
91 384 1213, 607 163 840 po godzinie 20.00

Powiat gryficki
Wyburzenia, rozbiórki. Tel. 724510-626.
Przeprowadzki, noszenie, wywóz
starych mebli i innych staroci. Tel.
668-343-638

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

PRACA
Powiat ³obeski
Poszukujê pomocnika na wyjazdy
zagraniczne. Komunikatywna znajomoœæ jêzyka angielskiego, m³oda
osoba. Tel. 506 135 335.
Poszukujê elektryka do zaprojektowania i wykonania wewnêtrznej instalacji elektrycznej w domku letniskowym w Trzebawiu w listopadzie
2011r. Tel. 601 971 890.

Region
Zatrudniê tynkarzy.
Tel. 605 069 239
Firma Run – Trans zatrudni kierowcê kat. C + E. Transport miêdzynarodowy. Kontakt 603 922 961.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w
£obzie ul. Moniuszki o pow. 630
mkw., uzbrojon¹ we wszystkie media. Cena do uzgodnienia . Tel. 515
456 066
Sprzedam uzbrojon¹ dzia³kê budowlan¹, £obez ul. Strumykowa. Tel. 664
861 934
£abuñ Wielki. Jednorodzinny. Nowopowsta³y o pow. ca³kowitej 245 m2,
na dzia³ce 1643 m2 z powodu pilnego wyjazdu - niska cena ( koszty w³asne ). tel. 600 265 547
Zajezierze gm. £obez Dzia³ka budowlana o pow. 2129 m2, uzbrojona,
warunki zabudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Cena do
uzgodnienia. tel. 600 265 547
Wêgorzyno. £adny solidny dom,
pow. dzia³ki 610 mkw., pow. u¿ytkowa budynku 165 mkw. Cena 430.000
z³. Tel. 600 265 547
£obez dzia³ki rzemieœlnicze, powierzchnia od 2000 mkw., cena od 20
z³ za 1 mkw. Tel. 91 397 3940, 600
265 547

T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.
Sprzedam piekarniê po³¹czon¹
wraz ze sklepem spo¿ywczym w
miejscowoœci Dobra k. Nowogardu.
Obiekt z pe³nym wyposa¿eniem i
bie¿¹c¹ produkcj¹. S¹ równie¿ do
"przejêcia" dobrzy pracownicy oraz
kontrahenci. Tel kom. 887 467 309
lub stacjonarny 91 392 0334

Powiat drawski
Sprzedam tanio (1) NOWY balkonik
u³atwiaj¹cy chodzenie, trójko³owy.
(2) Nowy, regulowany zag³ówek
"Aston".
(3) Nowy, regulowany wózek inwalidzki, aluminiowy.
Telefon komórkowy 501 284 153

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

ROLNICTWO

£obez. Dzia³ka inwestycyjna 4,5
ha. Miejscowy plan zagospodar.
przestrzennego. Tel. 600 265 547
Tucze nad j. Woœwin dz.budowl. 2700
mkw. - 59 000 z³. Tel. 600 265 547

Powiat gryficki
Sprzedam dom o pow. 84 mkw., dzia³ka 315 mkw., okolice Gryfic. Cena do
uzgodnienia Tel. 607 259 206
Do wynajêcia lokal u¿ytkowy po³o¿ony w Gryficach przy ul. Sportowej 5A
– na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ - zak³ad fryzjerski, gabinet kosmetyczny
itp. Tel. 514 786 715 po godz. 16.00

Zak³ad miêsny w Górzycy

MOTORYZACJA
Powiat ³obeski
Sprzedam Hyundai Pony 1994r.
Przegl¹d do koñca roku, poj. 1500,
stan dobry. Cena 3000 z³ do uzgodnienia. Tel. 693 662 332.

zatrudni magazyniera,
wêdliniarza, masarza.

NAUKA

Powiat gryficki

Wymagane: obs³uga pakowaczki,
nadziewarki oraz umiejêtnoœæ
odkrêcania kie³bas w jelitach
naturalnych. CV na adres:

Powiat gryficki

Sprzedam samochód CITROEN
JUMPER MAX, 2000; 2,5 TDI, Przebieg 2081, Cena 9,5 tys. z³ – do
uzgodnienia. Wa¿ny przegl¹d i
ubezpieczenie. Tel. 91 397 10 574,
514 344 568.

ksiemaszko@zmkamil.eu

Tel. 662 267 512

Biuro reklamy
tel. 512 138 349

Korepetycje z fizyki, przygotowanie
do matury w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Tel. 691 917
221
Korepetycje – matematyka dla
uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjum. Pomoc w przygotowaniu
do rozwi¹zywania testów. Tel. 602
384 943

Kupiê czêœci do Fiata 125p, Fiata
126p, Poloneza. Tel. 503 789 806
Sprzedam Renault Megane rok
1997, poj. 1,6; przegl¹d oraz
OC. Komplet opon zimowych.
Cena 2.500 z³. Tel. 791 727 642

REKLAMA

