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Spór o alkohol w barze ko³o
koœcio³a rozstrzygn¹ radni
w czwartek
(ŒWIDWIN) Na najbli¿szej sesji Rady Miasta radni zmierz¹ siê
z problemem - czy wydaæ zezwolenie na wyszynk alkoholu
w barze przy koœciele pw. MBNP w Œwidwinie. Protest w tej
wprawie, w imieniu mieszkañców, wyrazi³a na ostatniej sesji
przewodnicz¹ca Zarz¹du Osiedla nr 4 Maria Kozak.

Z ostatniej chwili

Mieszko
z Po³czyna
na fali
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Pomorze wkrótce zmieni swój charakter

Sesja Rady Powiatu

Bêd¹ budowaæ
Chodzi o tê jedn¹
uchwa³ê (!), czy dietê wiatraki w gminie
w listopadzie?
R¹bino
(ŒWIDWIN) Radni Rady
Powiatu zbior¹ siê na
obrady w czwartek, 24
listopada, o godz. 13.
w starostwie. W
porz¹dku obrad maj¹ do
rozpatrzenia tylko jeden
projekt uchwa³y.
Radni na pocz¹tku posiedzenia
bêd¹ mogli sk³adaæ interpelacje i
zapytania. Nastêpnie wys³uchaj¹
informacji z pracy Zarz¹du Powiatu
w okresie miêdzysesyjnym. W kolejnym punkcie zostanie im przedstawione podsumowanie dzia³alnoœci sportowej i kulturalnej w powiecie œwidwiñskim. Wys³uchaj¹ równie¿ informacji o realizacji „Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Œwidwiñskiego za lata
2009 – 2010” oraz z „Programu
Ochrony Œrodowiska dla Powiatu
Œwidwiñskiego za lata 2008 –
2010”.
W punkcie uchwa³ rozpatrz¹ tylko jeden projekt: w sprawie przyjêcia „Programu wspó³pracy Powiatu

Œwidwiñskiego z organizacjami
pozarz¹dowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego
i o wolontariacie w 2012 roku”.
Sesjê zakoñcz¹ odpowiedzi na
interpelacje i zapytania radnych
oraz wolne wnioski.
Komentarz
Trudno nie oprzeæ siê wra¿eniu,
¿e sesje s¹ tak planowane, by raz
miesi¹cu wzi¹æ dietê, bo có¿ to za
pilny do rozpatrzenia projekt
uchwa³y o programie wspó³pracy
Powiatu z organizacjami spo³ecznymi. Równie dobrze mo¿na go rozpatrzyæ w grudniu, a w listopadzie zrobiæ przerwê, jak nie ma nic do roboty. Zaoszczêdzone pieni¹dze mo¿na
by przeznaczyæ choæby dla którejœ z
organizacji, w których ludzie naprawdê pracuj¹ spo³ecznie i robi¹
wa¿ne rzeczy dla swojej spo³ecznoœci. Ale jak samorz¹d traktuje siê
jako sta³e Ÿród³o dochodu, to nie ma
co siê dziwiæ, ¿e dochodzi do takich
sytuacji, ¿e radni zjad¹ siê z ca³ego
powiatu, by podnieœæ rêkê i przyklepaæ jedn¹ formaln¹ uchwa³ê. KAR

Poszukiwany zastêpca dyrektora
(PO£CZYN-ZDRÓJ) Dyrektor Miejsko-Gminnego Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej w Po³czynieZdroju og³Osi³ nabór na stanowisko zastêpcy dyrektora w
MGOPS.
Wœród wymagañ niezbêdnych
s¹ m.in.: wykszta³cenie wy¿sze (po¿¹dane ukoñczone studia wy¿sze na
jednym z kierunków: psychologia,
socjologia, pedagogika, polityka
spo³eczna, prawo, administracja),
posiadanie co najmniej 5 letniego
sta¿u pracy w tym: ³¹cznie co najmniej dwuletni sta¿ pracy na stanowiskach urzêdniczych w urzêdach
marsza³kowskich, wojewódzkich
samorz¹dowych jednostkach organizacyjnych, starostwach powiatowych, powiatowych jednostkach
organizacyjnych, urzêdach gminy,
jednostkach pomocniczych gminy
oraz w gminnych jednostkach i zak³adach bud¿etowych, biurach (ich
odpowiednikach) zwi¹zków jednostek samorz¹du terytorialnego oraz

zak³adów bud¿etowych utworzonych przez te zwi¹zki, biurach (ich
odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorz¹du
terytorialnego lub w s³u¿bie cywilnej, ale tak¿e znajomoœæ problematyki spo³ecznej, umiejêtnoœæ obs³ugi programów: MS WORD, EXCEL
oraz znajomoœæ ustaw: o pomocy
spo³ecznej, o finansach publicznych, o œwiadczeniach rodzinnych,
o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów, prawa zamówieñ publicznych, o ochronie danych osobowych, o samorz¹dzie gminnym,
kodeksu postêpowania administracyjnego, kodeksu pracy, o ochronie
informacji niejawnych, o przeciwdzia³aniu przemocy w rodzinie, o
dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i
o wolontariacie.
Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci mog¹ sk³adaæ
do 2 grudnia 2011 r. do godziny
15.15 w sekretariacie MiejskoGminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Po³czynie-Zdroju.
(r)

(R¥BINO) R¹bino to
kolejna na Pomorzu
gmina, w której powstan¹
elektrownie wiatrowe.
Ju¿ nied³ugo nie bêdzie
na Pomorzu gminy
bez wiatraków. Pomorze
wkrótce zmieni zupe³nie
swój charakter.
Rada Gminy w R¹binie uchwa³¹
Nr XL/189/2010 z dnia 28 czerwca
2010 roku przyst¹pi³a do sporz¹dzenia zmiany do Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy R¹bino w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowych obejmuj¹cych pó³nocny obszar
miejscowoœci Bia³a Góra, Batyñ,
R¹bino i K³odzino.
Rada Gminy podjê³a równie¿

uchwa³ê Nr IX/48/2011 w dniu 2
sierpnia 2011 roku w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany do
Studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
Gminy R¹bino w zakresie lokalizacji
elektrowni wiatrowych i biogazowi,
obejmuj¹cych obszar gminy w rejonie miejscowoœci Paszêcin. Wniosek
o posadowienie tu 20 wiatraków z³o¿y³a spó³ka Paltrak z W³oc³awka. (r)

Szukaj¹
stra¿nikia
(ŒWIDWIN) Urz¹d Miasta w
Œwidwinie szuka kandydatów na
stra¿nika miejskiego.
Trzeba mieæ 21 lat i wykszta³cenie co najmniej œrednie. Oferty mo¿na sk³adaæ w Urzêdzie Miasta do 5
grudnia 2011 r. do godz. 15.15. (r)

Jest praca
w starostwie
(ŒWIDWIN) Starostwo og³osi³o
nabór na stanowisko inspektora w
Wydziale Architektury i Budownictwa. Wœród wymagañ niezbêdnych s¹
m.in. wykszta³cenie wy¿sze z zakresu budownictwa lub architektury i
minimum 3 letni sta¿ pracy. Dokumenty nale¿y sk³adaæ w starostwie w
Œwidwinie, do 25 listopada 2011 r. (r)
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Wyró¿nieni
za zas³ugi
dla powiatu

(ŒWIDWIN) Obchody 93
rocznicy odzyskania
niepodleg³oœci by³y
okazj¹ do wyró¿nienia
osób zas³u¿onych dla
powiatu œwidwiñskiego.
Z okazji rocznicy radni Rady
Powiatu zebrali siê 10 listopada, na
uroczystej sesji, w sali internatu
Zespo³u Szkó³ Rolniczych CKP im.
Stefana ¯eromskiego w Œwidwinie.
Tu odby³o siê uroczyste wrêczenie
Wyró¿nieñ Honorowych „Za zas³ugi dla Powiatu Œwidwiñskiego”.
Wrêczenie wyró¿nieñ nagrodzonym poprzedzi³o wyst¹pienie
okolicznoœciowe radnego Bogus³awa Ogorza³ka z Po³czyna-Zdroju,.z
okazji 93 rocznicy odzyskania niepodleg³oœci.
Wœród Wyró¿nionych w 2011
roku znaleŸli siê:
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1. Stanis³aw Lech Gulbas
2. Artur Ardziejewki
3. Adam Piotr Zamuszko
4. Mieczys³aw Domañski
5. Ryszard Pawlonka
6. Otto Leske
7. Miêdzyszkolny Uczniowski
Klub Karate „BUSHI-DO”
8. Uczniowski Klub Sportowy
„Technik”
9. Stefania Krauz
10. Klub Sportowy „Pogoñ”
Po³czyn-Zdrój
11. Miêdzyszkolny Klub
Sportowy „Mieszko”
Po³czyn-Zdrój
12. Józef Olesiejuk
13. Marian Wiszniewski
14.Wac³aw Budrewicz
Uroczystoœæ wrêczenia wyró¿nieñ zakoñczy³y wystêpy artystyczne m³odzie¿y z Zespo³u Szkó³ Rolniczych w Œwidwinie.

Zbiera siê Rada Miasta i rozstrzygnie

Spór o alkohol w barze
ko³o koœcio³a
(ŒWIDWIN) Na
najbli¿szej sesji Rady
Miasta radni zmierz¹ siê
z problemem - czy
wydaæ zezwolenie
na wyszynk alkoholu
w barze przy koœciele
pw. MBNP w Œwidwinie.
Protest w tej wprawie,
w imieniu mieszkañców,
wyrazi³a na ostatniej
sesji przewodnicz¹ca
Zarz¹du Osiedla nr 4
Maria Kozak.
Pani Kozak stwierdzi³a, ¿e z
tego co wie, bar Tequila stara siê o
sprzeda¿ alkoholu i piwa. Zaapelowa³a do radnych, by na to nie wyrazili zgody. Przypomnia³a, ¿e przy
koœciele znajduje siê œwietlica dla
osób starszych, a w pobli¿u Miejski
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej. - Te
skromne zasi³ki, po które tam ludzie
chodz¹, czy czêœæ tych zasi³ków ma
zasiliæ kasê baru? Dlaczego chcecie
zgodziæ siê na to, ¿eby tam w³aœnie
by³ wyszynk? - pyta³a. - Ja nie wierzê, ¿e ktoœ zbiera podpisy, ¿e ludzie
zgadzaj¹ siê na sprzeda¿ alkoholu.
Która matka i ¿ona zgodzi siê, by
pod jej oknami dzia³o siê to, co ja
prze¿ywam, bo mieszkam w pobli¿u lokalu. Dlatego apelujê o odpowiedzialnoœæ za to miasto. Prosimy
was bardzo, my, wasi wyborcy, nie
skazujcie m³odzie¿y, by tam by³ alkohol. Prosimy, zastanówcie siê,
czy dacie zgodê, poniewa¿ by³o za-

wsze mówione, ¿e bêdzie to bar
bezalkoholowy. - apelowa³a do radnych.
Projekt uchwa³y o liczbie punktów sprzeda¿y w mieœcie zosta³ wtedy przeniesiony na najbli¿sz¹ sesjê,
która odbêdzie siê 24 listopada
(czwartek) o godz. 11.00, w sali
Urzêdu Miasta. Radni wtedy zdecyduj¹, co z t¹ spraw¹ zrobiæ.
Inne sprawy na sesji
Tradycyjnie na pocz¹tku obrad
radni bêd¹ mogli sk³adaæ interpelacje i zapytania, a po nich przewodnicz¹cy zarz¹dów osiedli. Zebrani
wys³uchaj¹ informacji o stanie gospodarki odpadami komunalnymi,
gospodarki wodno-œciekowej i
mieszkaniowej na terenie miasta.
Bêdzie te¿ informacja o dzia³alnoœci M³odzie¿owej Rady Miasta.
W punkcie uchwa³ radni rozpatrz¹ projekty w sprawach: 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; usytuowania na
terenie miasta Œwidwin miejsc
sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych; w sprawie nadania
honorowego tytu³u „Zas³u¿ony dla
Miasta Œwidwin” oraz w sprawie
wyra¿enia zgody na odp³atne ustanowienie prawa u¿ytkowania cmentarzy w Œwidwinie (projekt zak³ada
wieloletni¹ dzier¿awê dla ZUK).
Sesjê zakoñcz¹ wolne wnioski,
zapytania i odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
(r)

Dy¿ur ekspertów ds. stowarzyszeñ
(ŒWIDWIN) 23 listopada w
godz.9.00-13.00 w siedzibie Lokalnego Oœrodka Wsparcia Ekonomii Spo³ecznej przy ul. Popie³uszki 37 w
Œwidwinie bêd¹ dy¿urowaæ ekspertki.
Osoby zainteresowane zaprasza-

my do kontaktu i umówienia siê na
spotkanie. Eksperci œwiadcz¹ us³ugi
w szeroko rozumianych sprawach
prawnych dotycz¹cych stowarzyszeñ,
ich dzia³alnoœci, rejestracji, spraw administracyjnych, ksiêgowoœci stowa-

rzyszeñ, pisania raportów i sprawozdañ, siêgania po zewnêtrzne finansowanie i rozliczania siê z niego. Dla
naszych beneficjentów eksperci
œwiadcz¹ swoje us³ugi bezp³atnie.
Serdecznie zapraszamy do korzysta-

nia z us³ug. KONTAKT: tel. biuro 94
716 64 52 lub 662 049 902 - El¿bieta
Lipkowicz; 504 483 667 - Alina Wiœniewska; Lokalny Oœrodek Wsparcia
Ekonomii Spo³ecznej w Œwidwinie,
ul. Popie³uszki 37, Œwidwin.
(r)

Starosta Powiatu Œwidwiñskiego informuje,

Starosta Powiatu Œwidwiñskiego informuje,

¿e na tablicach og³oszeñ Starostwa Powiatowego w Œwidwinie
oraz urzêdów poszczególnych miast i gmin powiatu Œwidwiñskiego
a tak¿e na stronie internetowej www.bip.powiatswidwinski.pl
zosta³o opublikowane og³oszenie o II ustnym przetargu
nieograniczonym na zbycie nieruchomoœci oznaczonej dzia³k¹
nr 54/1 po³o¿on¹ w obrêbie Stare Ludzicko, gmina R¹bino,
zabudowan¹ budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym,
stanowi¹c¹ w³asnoœæ Skarbu Pañstwa.

¿e na tablicach og³oszeñ Starostwa Powiatowego w Œwidwinie
oraz urzêdów poszczególnych miast i gmin powiatu œwidwiñskiego,
a tak¿e na stronie internetowej www.bip.powiatswidwinski.pl
zosta³ opublikowany wykaz nieruchomoœci stanowi¹cych
w³asnoœæ Skarbu Pañstwa przeznaczonych do oddania w najem,
obejmuj¹cy lokal mieszkalny znajduj¹cy siê w budynku
posadowionym na dzia³ce nr 83/6 w obrêbie Bia³y Zdrój, gmina
S³awoborze.
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Albo brakuje pieniêdzy Miastu, albo Powiatowi

Krótko

Jakoœ nie mog¹ dogadaæ siê
w sprawie dróg

Spó³ka chce
wykupiæ sprzêt
szpitalny.
Zarz¹d
zgodzi³ siê

(ŒWIDWIN) Powiat
Œwidwiñski i Miasto
Œwidwin nie mog¹
dogadaæ siê w sprawie
dofinansowania
inwestycji drogowych,
jakie chcia³y zaplanowaæ
na rok 2012. Sk³adaj¹
do siebie wnioski,
co z pozycji podatnika
wygl¹da trochê na
przek³adanie pieniêdzy
z jednej kieszeni
do drugiej.
19 wrzeœnia 2011 r. Zarz¹d Powiatu skierowa³ do burmistrza Œwidwina wniosek w sprawie wspólnej
realizacji przebudowy dróg powiatowych - ulic w Œwidwinie: ul. Kombatantów Polskich i ul. Wojska Polskiego, skrzy¿owania tych ulic
(przy Gimnazjum) i dalej w kierunku cmentarza.
Wartoœæ tej inwestycji wyceniono na 4 mln 754 tys. z³ (d³ugoœæ
odcinka 1,3 km). Maksymalne dofinansowanie z bud¿etu pañstwa w
ramach „Narodowego programu
przebudowy dróg lokalnych”, tzw.
schetynówek, w 2012 roku nie mo¿e
przekroczyæ l mln z³. Powiat wnioskowa³ wiêc o dofinansowanie inwestycji przez Miasto Œwidwin w

(ŒWIDWIN) Na posiedzeniu w
dniu 25 paŸdziernika 2011 r. Zarz¹d
Powiatu postanowi³ przyst¹piæ do
wyceny aparatury medycznej,
sprzêtu i wyposa¿enia szpitala w
Po³czynie -Zdroju, w zwi¹zku zainteresowaniem wykupem tego mienia przez dzier¿awcê szpitala - spó³kê Szpitale Polskie w Katowicach.
Zarz¹d Powiatu wyrazi³ wczeœniej zgodê na uruchomienie w szpitalu w Po³czynie sali monitorowania
zaburzeñ snu (zespo³u bezdechu
sennego).
(r)

wysokoœci l mln 664 tys. z³. Powiat
zaplanowa³ na tê inwestycjê 2 mln
90 tys. z³.
Podjêt¹ uchwa³¹ Miasto Œwidwin wyrazi³o wolê wspó³pracy z
Powiatem i zabezpieczenia œrodków finansowych na to zadanie tylko w kwocie 800.000 z³. W zwi¹zku z tym wymagany wk³ad w³asny
Powiatu wzrós³ do kwoty 2 mln 954
tys. z³, czyli o ponad 800 tys. z³
wiêcej, ni¿ Powiat zaplanowa³ na
ten cel. Zarz¹d Powiatu stwierdzi³,
¿e nie znajdzie w bud¿ecie takiej
kwoty i postanowi³ nie przystêpowaæ w 2012 r. do realizacji tego
zadania.

Dla odmiany burmistrz Œwidwina zwróci³ siê do Zarz¹du Powiatu
o partnerstwo i wsparcie finansowej
Powiatu w realizacji projektu pn.
„Przebudowa nawierzchni jezdni i
chodników ulicy osiedle Chrobrego
w Œwidwinie”. Koszt tej inwestycji
oszacowany zosta³ na kwotê
1.821.653 z³. Burmistrz Œwidwina
oczekiwa³ od Powiatu wsparcia w
35 proc. ca³oœci zadania, tj. przekazania Miastu 637.579 z³.
Zarz¹d Powiatu odmówi³
wsparcia „ze wzglêdu na skromnoœæ
bud¿etu i potrzebê wykonania zadañ zawartych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym”.
(r)

Nowa
wicedyrektor
w SOSW
w S³awoborzu
(S£AWOBORZE) Zarz¹d Powiatu zaopiniowa³ pozytywnie
wniosek dyrektora Specjalnego
Oœrodka Szkolno-Wychowawczego
w S³awoborzu o odwo³anie Ewy
Klasiñskiej ze stanowiska wicedyrektora SOSW. Z dniem 1 wrzeœnia
2011 r. na to stanowisko zosta³a
powo³ana pani Bo¿ena Jurczyk. W
czerwcu br. Ewa Klasiñska z³o¿y³a
rezygnacjê ze stanowiska.
(r)

Obchody Œwiêta Niepodleg³oœci w Po³czynie-Zdroju

Msza w intencji ojczyzny i wkopanie
czwartego ju¿ „Dêbu Pamiêci”
(PO£CZYN-ZDRÓJ) Z
okazji Œwiêta
Niepodleg³oœci w
po³czyñskim koœciele
NMP odby³a siê uroczysta
Masza œwiêta w intencji
Ojczyzny. Po
nabo¿eñstwie na
Cmentarzu Komunalnym
odby³o siê uroczyste
wkopanie „Dêbu Pamiêci”.

Mszê œw., w której udzia³ wziê³y równie¿ poczty sztandarowe
szkó³, instytucji i organizacji
kombatanckich odprawi³ ks. Ireneusz Maraszkiewicz. W kazaniu
ks. proboszcz podkreœli³ nieprzemijaj¹c¹ aktualnoœæ has³a „Bóg,
Honor, Ojczyzna”.
Tu¿ po nabo¿eñstwie na po³czyñskim Cmentarzu Komunalnym mia³o miejsce uroczyste
wkopanie kolejnego „Dêbu Pa-

miêci”. Nowe drzewo jest poœwiêcone Aspirantowi Policji
Pañstwowej, Antoniemu Romanowskiemu, ofierze zbrodni katyñskiej. Sadzenie „Dêbów Pamiêci”, to ogólnopolska akcja pod
has³em „Katyñ… ocaliæ od zapomnienia”, zapocz¹tkowana z okazji 70. rocznicy tragicznych wydarzeñ. Akcja polega na posadzeniu 21 473 dêbów - tylu ile by³o
ofiar sowieckiej zbrodni. Patronat
nad nowym dêbem objê³a Pu-

bliczna Szko³a Podstawowa w Toporzyku oraz Komisariat Policji w
Po³czynie-Zdroju. W uroczystoœci wkopania drzewka wziêli
udzia³ przedstawiciele samorz¹du, mieszkañcy i pan Marian Janowski, inicjator akcji.
W po³czyñskiej „Alei Katyñskiej” jest ju¿ piêæ „Dêbów Pamiêci” i podczas pi¹tkowej uroczystoœci pan Marian Janowski opowiada³ historiê ka¿dej z upamiêtnionych ofiar.
(tch UM)
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NASI MIESZKAÑCY

Dwunastoletni Seweryn Ciszewski zaj¹³ 5 miejsce na œwiecie w odbiorze alfabetu Morse'a!!!

Telegrafista ze Œwidwina wœród
najlepszych
Nietypowa pasja ucznia
œwidwiñskiej „Jedynki”
przerodzi³a siê w sukces
na skalê œwiatow¹.
Dwunastoletni Seweryn Ciszewski, uczeñ klasy VI Publicznej
Szko³y Podstawowej nr 1 w Œwidwinie, interesuje siê szybk¹ telegrafi¹,
a konkretnie odbiorem i nadawaniem alfabetu Morse'a. W dzisiejszych czasach , w dobie Internetu,
telefonii komórkowej, wirtualnych
gier i cyberprzestrzeni jest to bardzo
nietypowe hobby. Mimo tego dwunastolatek wbrew modzie pasjonuje
siê telegrafi¹ i intensywnie æwiczy
tê dyscyplinê. Ka¿dego dnia poœwiêca na doskonalenie swych
umiejêtnoœci oko³o godziny.
Zainteresowanie telegrafi¹ zaszczepi³ w nim jego tata - Tadeusz
Ciszewski, który przed laty w tej
konkurencji zdoby³ tytu³ Mistrza
Polski Juniorów. To w³aœnie Pan
Tadeusz przekaza³ synowi wiedzê
na ten temat, nauczy³ go odbioru i
nadawania alfabetu Morse'a. Spe³nia rolê przewodnika i trenera, bowiem ka¿dego dnia æwiczy³ i æwiczy
z Sewerynem szybk¹ telegrafiê. Aby
motywowaæ syna do podnoszenia
swojego wyniku w bezb³êdnym i
szybkim nadawaniu oraz odbieraniu
alfabetu Morse'a Pan Tomasz prowadzi statystyki, które w jasny sposób pokazuj¹ wszystkie osi¹gniêcia
ch³opca.
Dziêki ciê¿kiej, wielogodzinnej
pracy, Seweryn od 2011 roku jest
cz³onkiem Polskiego Zwi¹zku
Krótkofalowców i posiada licencjê
- znak nas³uchowy SP1-22037.

Pierwszy sukces w elitarnej dyscyplinie sportów ³¹cznoœci w konkurencji: „Szybka Telegrafia” (odbiór
i nadawanie alfabetu Morse`a) Seweryn odniós³ w 2011roku w Skierniewicach, gdzie w dniach 3 - 5 lipca
zosta³y przeprowadzone ogólnopolskie eliminacje do mistrzostw
œwiata w telegrafii szybkiej. Zmagania trwa³y kilka dni, podczas których przeprowadzono szereg konkurencji, maj¹cych na celu wy³onienie najszybciej odbieraj¹cych i nadaj¹cych alfabet Morse`a. Stawk¹
zawodów by³o tak¿e powo³anie do
kadry narodowej na Mistrzostwa
Œwiata. W kategorii m³odzików
tytu³ Mistrza Polski w dyscyplinie
sportów ³¹cznoœci „Szybka telegrafia” zdoby³ w³aœnie Seweryn Ciszewski.
Jako pierwszy w Polsce w kategorii do lat 16-tu zakwalifikowa³ siê
do sk³adu reprezentacji Polski. Na
podkreœlenie zas³uguje fakt, i¿
mimo m³odego wieku Seweryna
cechuje ogromna determinacja w
d¹¿eniu do osi¹gania coraz lepszych wyników.
Prezes Polskiego Zwi¹zku Krótkofalowców powo³a³ ch³opca na
Mistrzostwa Œwiata HST2011
(High Speed Telegraphy), które
odbywa³y siê 19-23 paŸdziernika
tego roku w Biellefeld w Niemczech. Podczas Mistrzostw Œwiata
startowa³y zespo³y z 20 krajów
œwiata. Ca³oœæ nadzorowa³ przewodnicz¹cy I Regionu IARU Olivier Tabatowski Z32TO.
Seweryn Ciszewski (SP122037) jako przedstawiciel Oddzia³u Terenowego nr 22-PZK zdoby³ 5
miejsce na œwiecie w odbiorze alfa-

Rozmaite barwy w internacie
(RZEPCZYNO) Po zakoñczonym w MOW remoncie dachu nad
czêœci¹ internack¹ , nasi wychowankowie wziêli w swoje rêce malowanie wszystkich swoich pokoi.
Utworzyli grupê remontowomalarsk¹ i w wolnych chwilach sami
wziêli pêdzle, szpachelki, wa³ki i
farby, aby odnowiæ swoje mieszkalne pokoje i godnie w nich zamieszkaæ. Klejenie dziur, szpachlowanie
i wyg³adzanie sufitów i œcian i odpowiedni dobór kolorów daje wychowankowi podejmowanie decyzji i
decydowania o swoim pokoju. Uczy
odpowiedzialnoœci za pokój i dba³o-

œci o niego i powierzone mienie.
Malowanie okien i czyszczenie pod³óg, ustawianie mebli i wieszanie
ró¿nych widoków daje pe³n¹ przestrzeñ dzia³ania i realizowania swoich marzeñ. Ka¿dy pragnie zamieszkaæ w takim pokoju, o jakim sobie
marzy i ma sposobnoœæ tego realizowania.
Praca kszta³ci nasze serce, ucz¹c
cierpliwoœci, jest dobrym sposobem na
wzajemn¹ pomoc i wyrozumia³oœæ.
Ca³ej grupie remontowo - malarskiej: Paw³owi, Tomaszowi,
Kacprowi i Jakubowi - wszyscy serdecznie dziêkujemy.
JK

U góry: Seweryn Ciszewski na zawodach. Poni¿ej: z rodzicami
w gabinecie burmistrza Œwidwina prezentuje umiejêtnoœci telegraficzne.

betu Morse'a!!! Pokona³ reprezentanta USA i Mo³dawii w swojej kategorii wiekowej. W RufzXP- 6
miejsce (odbiór znaków ze zmienn¹
prêdkoœci¹),w nadawaniu - 6 miejsce (nadawanie z rêki w³asnym kluczem), w MorseRunner - 7 miejsce
(prowadzenie
symulowanych
³¹cznoœci z zak³óceniami).
Sewerynowi oraz jego Rodzicom serdecznie gratulujemy odniesionego zwyciêstwa i ¿yczymy dalszych sukcesów oraz zapa³u w tak
trudnej dyscyplinie sportowej. Jesteœmy pe³ni podziwu oraz dumy, i¿

tak ambitny, zdyscyplinowany i
zdolny ch³opiec jest uczniem naszej
szko³y.
Poni¿ej zamieszczone zosta³y
linki, gdzie opublikowane s¹ wyniki
(w zak³adce Final Result) oraz Relacja w TV niemieckiej i zdjêcia:
www.hst2011.de - WYNIKI
http://www.tc-soft.pl/Root/Bielefeld/TV-RTL.wmv - RELACJA W
TV RTL
http://www.tc-soft.pl/photogallery.php?album_id=20- - ZDJÊCIA
Ewa Skok

Biuro og³oszeñ
Wieœci œwidwiñskich
tel. 504 042 532
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O wolnoœci i niepodleg³oœci w leœnej
chacie, przy kominku
W dniu 11 listopada 2011
w godzinach od 15.00
do 21.00 grupa
doros³ych i uczniów z
ZSP w Po³czynie-Zdroju,
spotka³a siê w leœnej
chatce z bali,
stanowi¹cej w³asnoœæ
Nadleœnictwa Po³czyn,
by rozwa¿aæ w ró¿nych
aspektach zagadnienie
„Wolnoœci w ¿yciu
cz³owieka i Narodu”.
Spotkanie zosta³o przygotowane przez dwóch polonistów, historyka-teologa i filozofa.

Kierunek dyskusji wytyczy³y
s³owa Adama Mickiewicza z wiersza pt. „•ród³a”:
Mówisz: Niech sobie ludzie nie
kochaj¹ Boga,
Byle im by³a cnota i Ojczyzna
droga.
G³upiec mówi: niech sobie
Ÿród³o wyschnie w górach,
Byleby mi p³ynê³a woda
w miejskich rurach.
W tych w³aœnie aspektach, po
kilkukilometrowej wêdrówce przez
las, uczestnicy tego spotkania, dyskutowali w oparciu o teksty staro¿ytnych i wspó³czesnych filozofów,
problem wolnoœci w ¿yciu cz³owieka. Du¿¹ czêœæ spotkania stanowi³o
omawianie i dyskusja nad tekstami
biblijnymi i wybitnych przywódców Koœcio³a, takich jak: Kardyna³
Stefan Wyszyñski i Jan Pawe³ II. W
kontekœcie historycznym, przywo³ane zosta³y wydarzenia zwi¹zane w
walk¹ o niepodleg³oœæ w 1918 r., w
trakcie i po II wojnie œwiatowej.
Nie zabrak³o te¿ odwo³añ do literatury polskiej, która pielêgnowa³a
myœl o Niepodleg³ej w czasach niewoli. Wybrany wiersz na wstêpie,
uœwiadomi³ uczestnikom, ¿e ci,
którzy odrzucili Boga, jako Ÿród³o
wartoœci, tak jak np. polscy komuniœci byli przeciwni Niepodleg³ej
Polsce, jak w okresie jej odradzania w trakcie wojny z bolszewikami w 1920 r.
W trakcie spotkania uczestnicy
oprócz dyskusji posilali siê kie³ba-

skami pieczonymi na ogniu p³on¹cym w kominku. Nie zabrak³o równie¿ dzielenia siê œwiadectwem
¿ycia w zniewolonym przez komunizm kraju, które dawali starsi
uczestnicy spotkania.
Spotkanie zakoñczy³o siê
wspóln¹ wieczorn¹ modlitw¹ za
Ojczyznê, zaniesion¹ z najwy¿szych wzgórz, po³o¿onych w leœnej
g³uszy na terenie Szwajcarii Po³czyñskiej, po³o¿onych ponad 220
m npm. Czy to nie wspania³e, pe³ne
symboliki, miejsce, na poruszanie
spraw, dotycz¹cych jednej z najwy¿szych w hierarchii wartoœci,
jak¹ stanowi wolnoœæ?
Bogus³aw Ogorza³ek, nauczyciel ZSP w Po³czynie-Zdroju

Kresowianka p. S. Olesiejuk
przeczyta³a wiersz p. R. Adamowicza pt. „Bia³a brzoza”. W swej treœci
odda³ têsknotê za krajem dzieciñstwa znad Niemna i Wilii. Ksi¹dz
proboszcz w powitaniu w serdecznych s³owach wyrazi³ wdziêcznoœæ
cz³onkom Towarzystwa za kult i
czeœæ, jak¹ oddaj¹ swojej patronce,
za krzewienie kultury kresowej,
wiernoœæ tradycjom, które wynieœli
z domów rodzinnych. Uroczysta
msza œw. zakoñczy³a siê b³ogos³awieñstwem ks. proboszcza.
Po mszy zabra³a g³os prezes
TMWibKW p. A.Teresiñska; podziêkowa³a wszystkim, którzy przyczynili siê do uœwietnienia uroczy-

stoœci i oddali ho³d tej, co œwieci w
Ostrej Bramie - patronce Kresowian. Prezes wrêczy³a równie¿ podziêkowania: ks. A. Migale, dyr.
szko³y nr 3 Izabelli Starzyñskiej,
dyrygentowi chóru B. Kurkowi, katechetce E. Wiszniewskiej.
Uczniów, którzy przygotowali
monta¿ obdarowano s³odyczami.
Jak nakazuje tradycja wileñska zaproszeni goœcie, chórzyœci i cz³onkowie Towarzystwa spotkali siê w
goœcinnych progach ks. Miga³y,
przy stole zastawionym s³odyczami, kawie i herbacie. Uroczystoœæ
Matki Bo¿ej Ostrobramskiej sta³a
siê ju¿ tradycj¹ w garnizonowej
parafii.
(o)

Msza za kresowian
(ŒWIDWIN) Towarzystwo
Mi³oœników Wilna i Kresów
Wschodnich w Œwidwinie uczci³o
patronkê Wileñszczyzny i Kresów
msz¹ œwiêt¹ w koœciele garnizonowym w Œwidwinie pw. Wniebowst¹pienia Pañskiego. Odby³a siê
ona w niedzielê 13 listopada.
Kresowianie gor¹co modl¹ siê
za tych, którzy zostali na ukochanej
ziemi i tych, którzy znaleŸli siê na
nowej „Ziemi obiecanej”. Mszê œw.
celebrowa³ proboszcz parafii wojskowej mjr Andrzej Miga³a. Koœció³ wype³niony wiernymi, zaproszonymi goœæmi na czele z przewodnicz¹cym Rady Miasta Œwidwin

Henrykiem Klamanem z ma³¿onk¹,
prezesem TMLiKPW Mieczys³awem Kosturem, dyrektorem szko³y
nr 3 Izabell¹ Starzyñsk¹.
Do uœwietnienia uroczystoœci
w³¹czyli siê uczniowie szko³y im.
Lotników Polskich pod kierunkiem
katechetki szko³y p. E. Wiszniewskiej. Piêknie przygotowali celebrê
mszy œw. od S³owa Bo¿ego, a¿ do
ofiarowania darów na Stó³ Bo¿y.
Chór „Sonores” pod batut¹ p. Boles³awa Kurka z piêknie odœpiewanymi pieœniami przeniós³ modl¹cych siê do dawnych swoich œwi¹tyñ, które zosta³y hen daleko na
Kresach, ale wspomnienia pozosta³y w sercach.

REKLAMY

KOSTKA
GRANITOWA
SZARA I KOLOROWA
PIASKOWIEC
Tel. 502 770 750
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Podziel
siê kanapk¹

(ŒWIDWIN) Po raz kolejny
dziêki akcjom PCK w paŸdzierniku nasze oczy kieruj¹ siê na osoby,
których dotyka coraz mocniej postêpuj¹cy kryzys gospodarczy.
Wysokie w naszym regionie bezrobocie, niezaradnoœæ ludzi opiekuj¹cych siê dzieæmi ka¿e poszukiwaæ
coraz to nowych i siêgaæ do sprawdzonych ju¿ sposobów zwrócenia
uwagi, choæby na chwilê na problem
g³odu czy niedo¿ywienia wœród nas,
a szczególnie tych nas, którzy w takiej sytuacji najczêœciej maj¹ najmniej do powiedzenia - czyli na
dzieci.
Coraz czêœciej przyzwyczajamy
siê do tego, ¿e obok nas ¿yj¹ rodziny, którym czêsto nie starcza na zaspokojenie podstawowych potrzeb
egzystencjalnych. Szkolne Ko³o
PCK, dzia³aj¹ce przy Szkole Podstawowej nr 2 w Œwidwinie, podjê³o
w paŸdzierniku szereg akcji, podczas których po³o¿ony zosta³ nacisk
na uwra¿liwienie innych na pomoc
najbardziej potrzebuj¹cym, szczególnie tym, którzy ¿yj¹
obok nas. Pierwszym akcentem podjêtych dzia³añ
by³o zorganizowanie i
przeprowadzenie kwesty
ulicznej na terenie naszego
miasta. Zebrane w ten sposób œrodki przeznaczono
na zakup obiadów w miesi¹cu listopadzie dla dwójki uczniów naszej szko³y.
Z zebranych funduszy
zakupiono równie¿ 20 bochenków chleba, które wykorzystano w czasie szkolnej akcji pod nazw¹ "Podziel siê kanapk¹". Impreza ta od kilku lat wpisa³a

siê na sta³e w ¿ycie naszej szko³y.
Polega ona na tym, i¿ dzieci ze
Szkolnego Ko³a PCK przygotowuj¹
kanapki dla ca³ej spo³ecznoœci
szkolnej. Produkty na kanapki przynosz¹ uczniowie szko³y, natomiast
cz³onkowie Ko³a spotykaj¹ siê
przed lekcjami i przygotowuj¹ dla
wszystkich smaczny poczêstunek.
W tym roku równie¿ nikt nie
odszed³ ze szko³y g³odny. Dzieci ze
Szkolnego Ko³a poczêstowa³y
wszystkich uczniów (ok. 500 osób)
i pracowników obs³ugi. Dziêki takiej akcji, dzieci nie tylko mog³y
nauczyæ siê elementów prawid³owego ¿ywienia ale tak¿e w czynny
sposób mog³y rozpropagowaæ idee
ofiarnoœci Polskiego Czerwonego
Krzy¿a wœród spo³ecznoœci szkolnej.
Pozosta³¹ czêœæ uzbieranych w
czasie kwesty œrodków postanowiono przeznaczyæ na zakup paczek
¿ywnoœciowych na œwiêta Bo¿ego
Narodzenia dla najbardziej potrzebuj¹cych rodzin uczniów naszej
szko³y.
(szk)
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Œniadanie daje moc

(ŒWIDWIN) Szko³a Podstawowa nr 2 w Œwidwinie przy³¹czy³a siê do akcji edukacyjnej pod
nazw¹ ,,Œniadanie daje moc", nad
któr¹ patronat objê³o Ministerstwo Zdrowia.
Celem akcji by³o zwiêkszenie
œwiadomoœci na temat zdrowego
od¿ywiania i roli œniadania w diecie
dziecka. Dziêki najwa¿niejszemu
posi³kowi dnia nasze dzieci maj¹
energiê do nauki, lepiej koncentruj¹
siê podczas lekcji i maj¹ si³ê do zabawy. Niestety, nie wszyscy o tym
pamiêtaj¹. Dlatego w ramach w/w
akcji czêœæ klas m³odszych zorgani-

zowa³o w swoich salach wspólne
œniadania, które sk³ada³y siê tylko ze
zdrowych produktów. Uczniowie
podeszli do tematu bardzo powa¿nie. Sami przygotowali sto³y, zrobili kanapki, przynieœli soki, jogurty,
owoce i warzywa. Dzieci jad³y z
apetytem. Wszystko by³o smaczne i
zdrowe!
Oprócz tego wykona³y i zaprezentowa³y w czasie przerw plakaty
zachêcaj¹ce do prawid³owego
od¿ywiania siê. Muzycznym akcentem by³a nauka piosenki ,,Ogórek”,
któr¹ œpiewali równie¿ starsi
uczniowie.
(t)

Pamiêtali o bliskich

Uczniowie z Zespo³u Szkó³ w
Lekowie jak co roku pamiêtali o
grobach swoich bliskich oraz tych
zapomnianych. Najm³odsi sprz¹tali groby i palili znicze przed
dniem Wszystkich Œwiêtych.
Pan Hubert Piekarski by³ odpowiedzialny za przygotowanie i roz-

prowadzenie stroików, które by³y
wykonane przez uczniów. Pieni¹dze uzyskane z ich sprzeda¿y zosta³y przekazane na Radê Rodziców.
Czêœæ stroików zaniesiono na groby. W Dzieñ Zaduszny dzieci ponownie odwiedzi³y cmentarz w Lekowie.
A. Œwiêtojañska, M. Grygorcewicz
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Recytatorskie talenty
z „Trójki” w lwowskiej Co s³ychaæ jesieni¹
„Pod Topol¹”?
poezji patriotycznej,
Dniu Niepodleg³oœci
I Œwiêcie Matki Boskiej
Ostrobramskiej
Publiczne Przedszkole nr 2 w Œwidwinie

(ŒWIDWIN) W obliczu
wydarzeñ ostatnich dni
szczególnie wa¿nym
zadaniem wydaje siê
prawid³owe
kszta³towanie postaw
patriotycznych w
m³odym pokoleniu.
Pod tym wzglêdem postawy
kszta³towane w uczniach Szko³y
Podstawowej nr 3 pozwalaj¹ wierzyæ, ¿e poezja potrafi wzbudzaæ w
sercach uczniowskich najwspanialsze uczucia. Zw³aszcza wspania³a
poezja lwowska.
Chocia¿ od 15 paŸdziernika minê³o ju¿ sporo dni, bo to w³aœnie
wtedy odby³ siê 12 konkurs recytatorski poezji lwowskiej, warto nadmieniæ, ¿e osi¹gnêliœmy w nim du¿e
sukcesy. W kategorii klas m³odszych pierwsze miejsce zdoby³a
uczennica klasy 3 Amelia Rakowska, która z roku na rok doskonali
swój warsztat twórczy. To samo
mo¿na ju¿ powiedzieæ o kole¿ance
klasowej Amelii - Aleksandrze
Grzecy, która ju¿ w ubieg³ym roku
szkolnym zosta³a dostrze¿ona i wyró¿niona. Tym razem wywalczy³a 2
miejsce. W kategorii klas starszych
zaszczytne drugie miejsce przypad³o uczennicy klasy 6 Julii Jêdrys,
która w latach ubieg³ych niejednokrotnie przynosi³a nam powody do
dumy. Wyró¿nienie w tej kategorii
dosta³ kolega klasowy Julii - Ernest
Cepa. Uczennice klasy 3 przygotowa³a do konkursu pani El¿bieta

Horak, uczniowie klasy 6 sztukê
recytacji doskonalili pod czujnym
okiem nauczyciela jêzyka polskiego
- pani Danuty Paleñ. W kategorii
poezji œpiewanej 3 miejsce wywalczy³y „Œwietliki” - zespó³ wokalny z
naszej szko³y, kszta³cony w sztuce
s³owa œpiewanego przez nauczyciela muzyki - pana Roberta Ussa.
Podkreœliæ nale¿y, ¿e wymienieni wy¿ej m³odzi artyœci, to naprawdê jedynie czêœæ utalentowanych
artystycznie dzieci, a ich zdolnoœci
ukaza³ szkolny Apel Niepodleg³oœciowy zrealizowany dnia 10 listopada pod kierunkiem p. Anety Zakowieckiej i p. Roberta Ussa, na podstawie scenariusza p. Katarzyny
Kupiec.
I o ile apel Niepodleg³oœciowy
by³ œwiêtem wewn¹trzszkolnym, o
tyle Msza z okazji œwiêta Matki
Boskiej Ostrobramskiej, która odby³a siê w dniu 13 listopada w Koœciele Garnizonowym, upiêkszona
zosta³a monta¿em s³owno-muzycznym pod kierunkiem nauczyciela katechety p. E. Wiszniewskiej w³aœnie talentami recytatorskimi i muzycznymi naszych uczniów.
Poniewa¿ konkurs recytatorski
wspomnianej ju¿ poezji lwowskiej
ma równie¿ swoj¹ „ods³onê koszaliñsk¹”, pozostaje wierzyæ, ¿e wymienione osoby skutecznie mog¹
powalczyæ o dalsze tytu³y, czego
serdecznie im ¿yczymy.
Bibliotekarz PSP 3,
mgr Katarzyna Kupiec

DRUKARNIA w £obzie poleca
us³ugi poligraficzne
Ul. S³owackiego 6,
tel. 91 39 73 730

Jesieñ w naszym
przedszkolu obfituje
w szereg bardzo
ciekawych
przedsiêwziêæ.
We wrzeœniu grupa V „Jagódki”
pod kierunkiem pañ Doroty Osak i
Joanny Zimny, przy udziale praktykantki Celiny Witek, przygotowa³a
uroczystoœæ „¯EGNAJ LATO - WITAJ JESIEÑ”.
Na spotkanie z Pani¹ Jesieni¹
ka¿de zaproszone dziecko przyby³o
z kolorowym jesiennym listkiem.
Pogoda nam dopisa³a. Lato, które
mia³o ju¿ odejœæ, bardzo siê postara³o. Przynios³o nam s³oñce i lekki
wietrzyk. Nasi m³odzi aktorzy
przedstawili teatrzyk „O krasnalku,
co poziomek i jagódek szuka³”, zaœpiewali piosenki na po¿egnanie
lata, przy których bawi³o siê weso³o ca³e przedszkole. Pani Jesieñ
przynios³a dzieciom piêkne i pyszne dary i zaprosi³a wszystkich do
swojej krainy. Nie tak ³atwo jednak
by³o siê do niej dostaæ. Na dzieci
czeka³y bardzo trudne próby. Pani
Jesieñ przygotowa³a mnóstwo zagadek, nie tylko s³ownych. By³y
równie¿ zagadki smakowe, dzieci
odgadywa³y jaki jedz¹ owoc, a w
magicznej skrzyni ukry³y siê zagadki dotykowe.
W naszym przedszkolu wielk¹
wagê przywi¹zujemy do spraw bezpieczeñstwa dzieci w ruchu drogowym. Dziêki wspó³pracy z Powiatow¹ Komend¹ Policji w Œwidwinie
nasze przedszkolaki mia³y mo¿liwoœæ æwiczenia zasad ruchu drogo-

wego na zaimprowizowanym przez
panie policjantki ruchliwym
skrzy¿owaniu. Dzieci korzystaj¹c z
kolorowych i przyjaznych pomocy
z radoœci¹ wciela³y siê w role przechodniów i pojazdów. Egzamin ze
znajomoœci przepisów ruchu drogowego nasze przedszkolaki zda³y
celuj¹co. W nagrodê mog³y usi¹œæ
w prawdziwym policyjnym samochodzie oraz przymierzyæ elementy stroju policjanta.
19 paŸdziernika starsze przedszkolaki wyjecha³y na wycieczkê do
Szkó³ki Leœnej w Kartlewie. W
kszta³towaniu dzieciêcej wiedzy
oraz umiejêtnoœci dotycz¹cych
przyrody o¿ywionej bardzo wa¿ne
jest bezpoœrednie jej poznawanie,
stwarzanie dzieciom okazji do gromadzenia osobistych doœwiadczeñ.
Pod czujnym okiem Pani Doroty
Pulnik dzieci obejrza³y rosn¹ce w
szkó³ce m³ode drzewka, dowiedzia³y siê dlaczego liœcie zmieniaj¹ barwê i opadaj¹. Jak prawdziwi badacze przyrody przedszkolaki zbiera³y okazy liœci i owoców drzew do
torebek. Aktywnie uczestniczy³y w
zajêciach prowadzonych przez
Pani¹ Dorotê Pulnik w sali dydaktycznej - rozwi¹zywa³y zagadki i
kolorowa³y obrazki o tematyce
przyrodniczej, które otrzyma³y w
prezencie. Wiele radoœci sprawi³a
dzieciom niespodzianka - dekorowanie sukni Pani Jesieni. Wycieczka uda³a siê znakomicie. Zmêczeni, ale pe³ni wra¿eñ i wiedzy, wróciliœmy do przedszkola, a zebrane
skarby wzbogaci³y nasze k¹ciki
przyrody.
Bogumi³a Witek

REKLAMY

Œpiewali pieœni legionowe

„Ojciec i matka, i
jêzyk, i nauka, i pomnik na cmentarzu to wszystko jest Ojczyzna. Ojczyzna
wymaga od nas czci
i mi³oœci dla siebie
[...] w konkretnej
pracy, w konkretnym
dzia³aniu”
(ks. J. Obrêbski)
To motto „Wieczoru pieœni legionowych i partyzanckich” zorganizowanego w dn. 16.11.2011 r. w
Sali Rycerskiej zamku œwidwiñskiego przez Towarzystwa Kresowe, Wilna i Lwowa, ŒOK i MBP w
Œwidwinie.
Rangê imprezy podnios³a
obecnoœæ przedstawicieli w³adz
administracyjnych i samorz¹dowych, burmistrza Miasta Jana
Owsiaka, starosty Miros³awa Majki, przewodnicz¹cego RM Henryka Klamana, przewodnicz¹cej RP
Danuty Malitowskiej, przewodnicz¹cego Komisji OWZS Mariana
Ostapowicza, kierownika Wydzia³u OWZS Bogdana Wachowiaka,
wójta Gminy Brze¿no Jerzego
Anielskiego, Krzysztofa Subocza przedstawiciela prasowego placówek dyplomatycznych RP na
Wschodzie oraz przedstawicieli
innych placówek samorz¹dowoadministarcyjnych.
Zgodnie z tradycj¹ „Mazurkiem D¹browskiego” w wykonaniu chóru „Sonores”, pod batut¹
Boles³awa Kurka, przy wtórze po
brzegi wype³nionej sali, rozpoczê-

to uroczystoœæ. Chór wykona³ jeszcze kilka pieœni patriotycznych i
partyzanckich, a przy „O mój rozmarynie”, czy „Dziœ do Ciebie
przyjœæ nie mogê” w³¹czali siê
uczestnicy imprezy. Mi³ym akcentem aplauzu za artystyczny popis
by³o wrêczenie przez pana Jana
Jarycha (w³aœciciela cukierni) na
rêce dyr. B. Kurka piêknie udekorowanego tortu dla chórzystów.
Wiersze w wykonaniu Weroniki Zaj¹c i Pauli Zatoñ - uczennic
ZSR CKP (opiekun Jadwiga Zbieg)
oraz Stefanii Olesiejuk cz³onka
TMWibKW wprowadzi³y w
nastrój zadumy nad przesz³oœci¹, radoœci z teraŸniejszoœci i
optymizmu na jutro.
Wspólne œpiewanie, przy
akompaniamencie Jaros³awa Pawelca akordeonisty - nauczyciela
Szko³y Podstawowej nr 1 w Œwidwinie, zbli¿y³o ludzi do siebie,
wzbudzi³o chêæ uœmiechu i
œwiadomoœæ, ¿e polegli na ró¿nych
frontach znani i nieznani nam ¿o³nierze to patrioci, którzy z³o¿yli
Polsce swój najcenniejszy dar ¿ycie, i tê ofiarê nale¿y uszanowaæ
i pielêgnowaæ, szczególnie gdy na
Litwie, czy Ukrainie, w dawnych
republikach radzieckich, których
ziemie w znacznej czêœci przed II
WŒ nale¿a³y do Polski, nasila siê
polityka tzw. zasymilowania drog¹
urzêdow¹ m³odego polskiego pokolenia. O takiej wielkiej manifestacji polskoœci i ho³du dla legionistów i Józefa Pi³sudskiego na Rossie w dn. 11.11 mówi³ starosta Miros³aw Majka, a o sposobach przetrwania polskoœci na Ukrainie
mówi³ Boles³aw Kurek, a prezes
TMLiKPW wspomnia³ o bohaterstwie Orl¹t Lwowskich (1918-20).
Z ulg¹ w sercu, ¿e mo¿emy w
Œwidwinie obchodziæ Œwiêto Nie-

podleg³oœci spokojnie, radoœnie i
wspólnie, rozeszliœmy siê do domów, nuc¹c pod nosem „Wojenko,
wojenko”, czy „Rozkwita³y p¹ki
bia³ych ró¿”.
Organizatorzy, na czele z pomys³odawczyni¹ wieczoru pani¹
prezes TMWibKW Ann¹ Teresiñsk¹, serdecznie dziêkuj¹ burmi-

strzowi Janowi Owsiakowi za
wsparcie finansowe imprezy, a za
wsparcie organizacyjne dziêkujemy Joannie Nowickiej - za przygotowanie dekoracji, Beacie Górskiej - za prowadzenie imprezy,
Teresie Ludwikowskiej i Justynie
Foss - za przygotowanie sto³ów i
poczêstunek, Andrzejowi Wariance - za nag³oœnienie sali.
MK
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Koncert pieœni
patriotycznych
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Koncert Dariusza
Kurmana
w Brze¿nie
Kto nie skorzysta³ z
okazji, aby wzi¹æ udzia³
w koncercie gitarzysty
elektrycznego
DARIUSZA KURMANA niech ¿a³uje!

(BRZE¯NO) Prezentacj¹ pieœni patriotycznych w wykonaniu
uczniów klas IV-VI i I-III gimnazjum uczczono Œwiêto Niepodleg³oœci w Zespole Szkó³ Publicznych w Brze¿nie.
Przygotowane pod kierunkiem
nauczyciela muzyki i poprzedzone
s³owem wstêpnym wspania³e nasze
pieœni m.in. „Wojenko, wojenko”,
„Rozkwita³y p¹ki bia³ych ró¿”,

„Maszeruj¹ strzelcy”, „Przybyli
u³ani”, sta³y siê niecodzienn¹ lekcj¹
patriotyzmu. By³ to odmienny, a jednoczeœnie ciekawy sposób wyra¿enia pamiêci o wydarzeniach zwi¹zanych z odzyskaniem niepodleg³oœci
Polski. Poza spo³ecznoœci¹ szkoln¹
koncert zaszczycili obecnoœci¹ wójt
Gminy Jerzy Anielski i kombatant
ze ZKiOR RP w Œwidwinie Bogdan
Rydzio.
(zps)

Zorganizowany w sali gimnastycznej ZSP w Brze¿nie wystêp
wirtuoza by³ wydarzeniem, jakiego
tu jeszcze nie by³o. Zró¿nicowany
repertuar zaspokoi³ oczekiwania
wszystkich przyby³ych - od najm³odszych do dojrza³ych odbiorców muzyki.
Wydarzenie mog³o zaistnieæ
dziêki g³ównemu sponsorowi, którym by³ pan Jacek Banachowicz prezes Firmy Petromix, w³aœciciel
fermy w Brze¿nie oraz wsparciu finansowemu panów Jerzego Anielskiego, Marka Brodzika i Andrzeja
Janasa oraz opiekuna by³ego sklepiku uczniowskiego „Je¿yk”. Pomys³odawc¹ i organizatorem tej imprezy by³ Artur Ardziejewski. (zps)

„MOJE HOBBY - MOJA PASJA - MOJE
ZBIORY”
(BRZE¯NO) Wystawê pod takim tytu³em
mo¿na by³o obejrzeæ w bibliotece ZSP
w Brze¿nie w ostatnim tygodniu
paŸdziernika.
Szkolne obchody Miêdzynarodowego Miesi¹ca Bibliotek Szkolnych sta³y siê okazj¹ do podziwiania zbiorów uczniów i wskazania jednoczeœnie na sposoby spêdzania wolnego czasu. Ró¿ne s¹ zainteresowania uczniów,
zbieraj¹ np. porcelanowe figurki, monety, modele samolotów, odznaczenia i symbole wojskowe, ³uski po nabojach, znaczki Poczty Polskiej, muszle, koszulki i ksi¹¿ki
z komiksowej serii czy te¿ plakaty piosenkarzy i aktorów.
Wystawa cieszy³a siê du¿ym powodzeniem, a ka¿dy
zwiedzaj¹cy móg³ potwierdziæ swoj¹ obecnoœæ i wpisaæ
siê na Listê Goœci. Poza tym przygotowana zosta³a równie¿ gazetka z aforyzmami „O bibliotece”, a ka¿dy zainteresowany funkcjonowaniem biblioteki móg³ wype³niæ
anonimow¹ ankietê i nanieœæ na niej swoje w³asne spostrze¿enia. Organizowane od kilku lat obchody œwiêta bibliotek przyci¹gaj¹ wielu uczniów, którzy maj¹ okazjê
przekonaæ siê, ¿e biblioteka nie powinna kojarzyæ siê tylko z wypo¿yczeniem zadanej lektury, ale jest miejscem, do
którego zawsze warto wst¹piæ.
(o)
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Inicjatywa Sióstr Salezjanek
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Szko³a Podstawowa nr 3 im. Lotników Polskich
w Œwidwinie

Konkurs recytatorski
JESTEŒMY
przedszkolaków
PRZEDSZKOLAKAMI

Dzieci z czterech
przedszkoli
uczestniczy³y w
recytatorskim konkursie
ekologicznym, który
odby³ siê w Centrum
Kultury w Po³czynie Zdroju.
Imprezê zorganizowa³o Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek z Po³czyna Zdroju, które zaprosi³o do uczestnictwa inne placówki
z terenu gminy (z Toporzyka oraz
„Pod Jarzêbink¹” z Po³czyna), a tak¿e zaprzyjaŸnione przedszkole sale-

zjañskie z Czaplinka. Na scenie
wyst¹pi³o 35 dzieci, które wczeœniej
zosta³y zakwalifikowane do konkursu podczas eliminacji w swoich
przedszkolach.
Imprezie przyœwieca³o has³o
„Las to ¿ycie, chroñmy je”, zatem tej
tematyce by³y poœwiêcone wiersze
recytowane przez dzieci. Ze sceny
rozbrzmia³y utwory polskich poetów poœwiêconych tematyce przyrodniczej, a niektóre z maluchów
wzbogaca³y swoje prezentacje wykorzystuj¹c rekwizyty lub wystêpuj¹c w przebraniach. Wszyscy
uczestnicy zostali nagrodzeni dyplomami i upominkami, a w poszczególnych grupach wiekowych
wy³oniono laureatów.
(o)

12 paŸdziernika w
Szkole Podstawowej nr
3 im. Lotników Polskich
w Œwidwinie odby³o siê
uroczyste „Pasowanie
na przedszkolaka”.
O godzinie 9.00 uczennica klasy
III, Zosia Bielicka powita³a przyby³ych goœci, nauczycieli, rodziców i
uczniów.
Zanim dzieci oficjalnie zosta³y
przedszkolakami, zaprezentowa³y
swoje umiejêtnoœci artystyczne. By³
to pierwszy tak wa¿ny debiut. Przez
wiele dni pilnie uczy³y siê swoich
ról, cierpliwie znosz¹c próby przed
wystêpem.
Maluchy z grupy „NiedŸwiadków” i „Zuchów” recytowa³y wier-

sze, œpiewa³y piosenki i tym samym
udowodni³y, ¿e s¹ gotowe do z³o¿enia œlubowania. Pasowanie „czarodziejskim o³ówkiem” przez dyrektor Izabellê Starzyñsk¹ by³o dla ka¿dego dziecka wielkim prze¿yciem.
Uhonorowaniem tego wydarzenia
by³o wrêczenie pami¹tkowych dyplomów i ro¿ków obfitoœci. Ka¿da z
grup otrzyma³a prezent ufundowany przez dyrektora szko³y oraz Radê
Rodziców.
Ta uroczystoœæ by³a wyj¹tkowa
dla dzieci, ale tak¿e dla ich rodziców. Mog¹ oni byæ dumni ze swoich
pociech. Wspólne prze¿ywanie radosnych i przyjemnych momentów
wzmacnia wiêzi rodzinne.
Nowo pasowanym przedszkolakom ¿yczymy samych mi³ych chwil
w grupach przedszkolnych!
A. Gabinet-Kricka

Kolejna akcja zarybiania jeziora Bukowiec
(ŒWIDWIN) Wêdkarze z ko³a „Wodnik Miasto” w Œwidwinie prowadz¹ kolejn¹ akcjê
zarybiania jeziora Bukowiec.

Rok temu po raz pierwszy wypuszczono do Bukowca znaczne
iloœci szczupaka i wêgorza. Ryby
dobrze przyjê³y siê w nowym œrodowisku, wiêc wêdkarze postanowili
ponownie zasiliæ akwen nowymi
rybami. Urz¹d Miasta wspomóg³ ich
kwot¹ 2300 z³otych, za któr¹ zaku-

pili narybek szczupaka i lina.
10 listopada wpuœcili pierwsz¹
partiê ryb. - Za tydzieñ lub dwa zamierzamy przywieŸæ kolejn¹ - mówi
Jerzy Kowalczyk ze œwidwiñskiego
ko³a „Wodnik Miasto”. - W sumie
do jeziora trafi 65 kilogramów
szczupaka i 40 kilogramów lina. (o)
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SPORT

Ruszy³y rozgrywki
Drugie zwyciêstwo
pod szyldem Eko-Fiuk Mieszka
Wyniki i tabele 1 kolejki Po³czyñskiej Ligi Amatorskiej
Siatkówki Eko-Fiuk Kobiet i Mê¿czyzn

PLAS Eko-Fiuk Kobiet
1. kolejka - 6.11.2011r.
Zaj¹czek Z³ocieniec - Mieszko Po³czyn-Zdrój 1:3
Gryf Szczecinek - ZSR CKP Tychowo 2:3
ZSR CKP Tychowo - Zaj¹czek Z³ocieniec 0:3
Mieszko Po³czyn-Zdrój - Gryf Szczecinek 3:0
ZSP Po³czyn - Grodzisko Ostre Bardo 0:3
SALOS Po³czyn-Zdrój - ZSP Po³czyn-Zdrój 0:3
mecze punkty zwyciêstwa poraki sety
1. Mieszko Po³czyn-Zdrój
2
6
2
0
2. Zaj¹czek Z³ocieniec
2
4
1
1
3. ZSP Po³czyn-Zdrój
2
4
1
1
4. Grodzisko Ostre Bardo
1
3
1
0
5. ZSR CKP Tychowo
2
3
1
1
6. Gryf Szczecinek
2
2
0
2
7. Salos Po³czyn-Zdrój
1
1
0
1
8. MKS Koszalin
0
0
0
0
9. ZSR CKP Œwidwin
0
0
0
0

6/1
4/3
3/4
3/0
3/5
2/6
1/3
0/0
0/0

1.kolejka-06.11.2011r.
Bêkarty Kazika - Junior 0:3
Szczecinek - Œwidwin 3:0
Martinez - Wrzosowo 2:1
Junior - Wrzosowo 0:3
Œwidwin - Martinez 0:3
Bêkarty Kazika - Szczecinek 2:1
Martinez
Szczecinek
Wrzosowo
Junior
Bêkarty Kazika
Œwidwin

mecze
2
2
2
2
2
2

biatowa, gdzie walczyæ bêd¹ o kolejne punkty z tamtejsz¹ Now¹
Reg¹.
W pi¹tek 11.11.2011r. odby³ siê
mecz Ligi Wojewódzkiej Kadetek,
w którym siatkarki MKS Mieszko
pokona³y w Dar³owie, Stoczniê 3:0.

Tym razem w meczu wyjazdowym pokonali Grot Dygowo-Rymañ 3:0 (26:24, 25:16, 25:18).
Dziêki temu zwyciêstwu Mieszko plasuje siê na 4 pozycji w tabeli,
z tak¹ sam¹ iloœci¹ punktów, co Gryf
Szczecinek oraz Nowa Rega Trzebiatów. Na kolejny mecz po³czyñscy siatkarze wybieraj¹ siê do Trze-

Mieszko: Dopart, ¯akowski (kapitan), Pankiewicz, Sochacki, Olejnik, Karandyszewski, Gajdziel (libero). Rezerwowi: So³tysiak, Buga³a, Kozio³.
Grot: Retyk, Starczyk (kapitan),
Radoñ, Piskorz, Makarewicz, Zalewski, Markiewicz, Gutkowski,
Sielicki M., Sielicki D., Soæko (libero), Dymecki (libero).
(H)

Polska gola

PLAS Eko-Fiuk Mê¿czyzn

1.
2.
2.
4.
5.
6.

(PO£CZYN-ZDRÓJ)
Drugie zwyciêstwo z
rzêdu odnieœli siatkarze
MKS Mieszko Po³czynZdrój, graj¹cy w III lidze
mê¿czyzn.

punkty zwyciêstwa pora¿ki sety
5
2
0
5/1
4
1
1
4/2
4
1
1
4/2
3
1
1
3/3
2
1
1
2/4
0
0
2
0/6

Terminarz lig siatkarskich
Po³czyñska Liga Amatorskiej Siatkówki Eko-Fiuk Kobiet
- terminarz 2 kolejki kobiet
2. kolejka - 27.11.2011 r.
MKS Koszalin - ZSP Po³czyn-Zdrój godz. 11.30
Zaj¹czek Z³ocieniec - SALOS Po³czyn-Zdrój godz. 11.30
ZSP Po³czyn-Zdrój - Zaj¹czek Z³ocieniec godz. 13.00
SALOS Po³czyn-Zdrój - MKS Koszalin godz. 13.00
ZSR CKP Œwidwin - Mieszko Po³czyn-Zdrój godz. 14.30
Grodzisko Ostre Bardo - ZSR CKP Tychowo godz. 14.30
Mieszko Po³czyn-Zdrój - Grodzisko Ostre Bardo godz. 16.00
ZSR CKP Tychowo - ZSR CKP Œwidwin godz. 16.00
Oprócz pierwszych spotkañ pozosta³e godziny rozpoczêcia meczów
s¹ orientacyjne.
Po³czyñska Liga Amatorskiej Siatkówki Eko-Fiuk Mê¿czyzn
- terminarz 2 kolejki mê¿czyzn
2. kolejka - 27.11.2011r.
Szczecinek - Junior godz.10.00
Martinez - Bêkarty Kazika godz. 10.00
Wrzosowo - Œwidwin godz. 10.00
Szczecinek - Martinez godz. 11.30
Bêkarty Kazika - Wrzosowo godz. 13.00
Junior - Œwidwin godz. 14.30
Oprócz pierwszych spotkañ pozosta³e godziny rozpoczêcia meczów
s¹ orientacyjne.
Kamil Halec

(RZEPCZYNO) W czwartek
20 listopada br. odby³ siê mecz
pi³ki no¿nej pomiêdzy Polsk¹ a
Niemcami, który zosta³ rozegrany
w Drawsku Pomorskim.
Mecz rozegrali juniorzy w wieku 15 - 17 lat. Na tê okazjê nasi wychowankowie wraz z nauczycielami
i wychowawcami udali siê kibicowaæ naszej reprezentacji. Zabrali ze
sob¹ narodowe; szaliki, flagê, odznaki, aby nasza reprezentacja godnie i z radoœci¹ ten mecz wygra³a.
Wielka radoœæ, byæ na meczu miêdzynarodowym, kibicowaæ i godnie
siê zachowaæ, to pewne wyró¿nienie
i mobilizacja do ukazania pe³nych
wartoœci godnego cz³owieczeñstwa. Wyjazd ten by³ resocjalizacyj-

no-socjoterapeutyczny, aby nasi
wychowankowie dobrze siê czuli,
zobaczyli jak graj¹ ich koledzy,
kszta³ceni do gry w pi³kê no¿n¹, jak
mo¿na godnie reprezentowaæ polskich kibiców i byæ wiernym ich
przepisom. Zaobserwowaæ mecz na
¿ywo to du¿a frajda i ciekawoœæ
ka¿dego m³odego cz³owieka. Po
wielu prze¿yciach i dobrym kibicowaniu, nasi wychowankowie wrócili do domu na gor¹cy pyszny obiadek, a mecz zakoñczy³ siê wynikiem
2:2. „Gimnastyka, muzyka, spacery,
wspólne wyjazdy, teatr to bardzo
skuteczne œrodki do osi¹gniêcia
dyscypliny” jak uczy ks. Bosko, a takie w³aœnie s¹ potrzebne w rozwoju
m³odego pokolenia.
Jaros³aw sdb.
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Z ostatniej chwili

Co nam mo¿e przydarzyæ siê na ulicy

Mieszko na fali

Id¹c do pracy...
znalaz³a dziecko

(TRZEBIATÓW) Mi³¹
niespodziankê sprawili
swoim sympatykom
siatkarze MKS Mieszko
Po³czyn-Zdrój,
wystêpuj¹cy w III Lidze
Mê¿czyzn.
Po bardzo wyrównanym, emocjonuj¹cym spotkaniu, podopieczni
Wojciecha Halca pokonali na wyjeŸdzie faworyzowany zespó³ Nowej Regi Trzebiatów 3:2. Dziêki
temu zwyciêstwu po³czyñscy siatkarze umocnili siê na pozycji wice-

lidera siatkarskiej III ligi. W tym
meczu grali: Dopart, ¯akowski
(kpt.), Pankiewicz, Sochacki, Kozio³, Halec. Rezerwowi: So³tysiak,
Buga³a, Janus, Korszy³owski.
Wed³ug terminarza w nastêpnej
kolejce MKS Mieszko powinien
przed w³asn¹ publicznoœci¹ rozegraæ mecz z Gryfem Szczecinek.
Jednak ze wzglêdu na wyjazd zawodników na Akademickie Mistrzostwa Polski, klub bêdzie czyni³
starania o prze³o¿enie meczu na
póŸniejszy termin. Wszelkie informacje zostan¹ podane w najbli¿szych dniach na: www.mksmieszko.npx.pl
(KH)

Foto-galeria Wieœci...

(ŒWIDWIN) Pewien
poniedzia³kowy ranek
dla jednej z mieszkanek
Œwidwina okaza³ siê
wyj¹tkowy, poniewa¿
w drodze do pracy
„znalaz³a dziecko”.
Kobieta oko³o godz. 7.45 zauwa¿y³a id¹cego chodnikiem 1,5
rocznego ch³opczyka. Dziecko nie
mia³o butów, ubrane by³o tylko w
rajstopy i bluzkê. Ch³opczyk nie
potrafi³ mówiæ a zg³oszeñ o zaginiê-

ciu dziecka Policja nie odnotowa³a,
tym wiêkszy okaza³ siê problem z
odnalezieniem opiekunów malucha.
Wspó³praca z Miejskim Oœrodkiem Pomocy Spo³ecznej w Œwidwinie, doprowadzi³a do ustalenia
matki, która fakt zaginiêcia synka
zg³osi³a pracownikowi oœrodka.
21-letnia kobieta oœwiadczy³a,
¿e spa³a i nie s³ysza³a kiedy dziecko
samo otworzy³o drzwi i opuœci³o
mieszkanie. Dziecku nic siê nie sta³o i szczêœliwie wróci³o do matki.
Spraw¹ „wêdruj¹cego” malucha zajmie siê S¹d Rodzinny. (kp)

Krad³ i w³amywa³ siê
przez ponad rok
(ŒWIDWIN) Œwidwiñscy policjanci zatrzymali mieszkañca powiatu œwidwiñskiego podejrzewanego o dokonanie kilkudziesiêciu w³amañ i kradzie¿y.
Przez ponad rok w³amywa³ siê i
krad³, pozbawiaj¹c w³aœcicieli elektronarzêdzi, materia³ów budowlanych i ogrodzeniowych, butli gazowych, oleju napêdowego a nawet
zwierz¹t i z³omu.
Podczas prowadzonych czynnoœci, policjanci ustalili, ¿e mê¿czy-

zna na terenie gmin Brze¿no i Œwidwin, dokona³ kilkudziesiêciu w³amañ i kradzie¿y, straty we wszystkich przestêpstwach wynios³y kilkadziesi¹t tysiêcy z³otych.
Mundurowi odzyskali zdecydowan¹ wiêkszoœæ ³upu, rzeczy te w
przewa¿aj¹cej czêœci, ju¿ wróci³y
do swoich pierwotnych w³aœcicieli.
Sprawca przyzna³ siê do pope³nionych czynów, przedstawiono mu ju¿
pierwsze zarzuty. Za kradzie¿ z w³amaniem grozi mu do 10 lat pozbawienia wolnoœci.
(kp)

Niespodzianka dla Sandry
W ubieg³ym tygodniu,
Komendê Powiatow¹
Policji w Œwidwinie,
odwiedzi³a 12-letnia
Sandra, mieszkanka
naszego miasta.
Zaproszenie do naszej
jednostki i przygotowane
prezenty, mia³y byæ
niespodziank¹ dla
dziewczynki która od
dwóch lat zmaga siê
z ciê¿k¹ chorob¹.

Filipek - 2 latka
Zdjêcia zrobione dla Wieœci œwidwiñskich w zak³adzie: Foto-Video
„Krzyœ” ul. 1 Maja 20, tel. 94-365-53-38 www.fotopyrczak.pl

Sandra odda³aby wszystko, by
móc, tak jak inne dzieci, chodziæ na
lekcje do szko³y, lecz choroba zmusi³a j¹ do unikania kontaktu z rówie-

œnikami i obowi¹zuje j¹ indywidualny tok nauczania. Aby ten jeden
dzieñ by³ inny od pozosta³ych, mundurowi dziewczynkê zaprosili do
siebie.
Tego dnia Sandra mog³a zobaczyæ jak wygl¹da prawdziwa praca
Policji, dowiedzieæ siê m.in. kim
jest technik kryminalistyki i sprawdziæ zawartoœæ jego tajemnych walizek, przekonaæ siê na w³asnej skórze, czy pomieszczenia dla osób zatrzymanych s¹ „straszne” i wreszcie
poznaæ tych, którzy pracuj¹ w jednostce.
Widok uœmiechniêtej buzi mo¿e
œwiadczyæ o tym, ¿e wizyta w naszej
jednostce sprawi³a radoœæ dziewczynce. Mamy nadziejê, ¿e chocia¿
przez chwilê, w naszym gronie, Sandra mog³a zapomnieæ o swojej chorobie.
KPP
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Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Wynajmê domek jednorodzinny w
Trzebiatowie umeblowany, 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, pow. 70 mkw.
Tel. 505 389 183.

Us³ugi hydrauliczne. Tel. 600 382
214

ZNMR £obez oferuj¹ do sprzeda¿y
nieruchomoœci przemys³owe. Tel.
91 397 4041, 600 265 547

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

Sprzedam dom jednorodzinny w
£ugowinie pow. 140 mkw.. Parter:
salon z aneksem kuchennym i kominkiem, pokój, przedpokój i ganek;
Piêtro: 2 du¿e pokoje, 1 ma³y, pomieszczenie gospodarcze, wc,
³azienka. Nowa instalacja grzewcza, dach, okna, ocieplenie budynku. Dzia³ka 560 mkw., gara¿. Cena
do uzgodnienia. Tel. 510 281 218.

Pompki do centralnego ogrzewania Grundfos sprzedam Tel. 504
130 640.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe spó³dzielcze w centrum £obza.
Kawalerka 32 mkw., III piêtro. Przystêpna cena. Tel. 609 669 593.
Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe
po remoncie, 68 mkw, III piêtro,
centrum. Cena do uzgodnienia. Tel.
508 301 775
Szukam 2-pokojowego mieszkania
do wynajêcia w £obzie, tel.
504041477.

Powiat gryficki
Zamieniê mieszkanie 3 pokojowe (
wc, ³azienka, co, gara¿ murowany)
na mieszkanie 2 pokojowe i gara¿ w
Gryficach Tel. 516 973 469

NAUKA
Powiat ³obeski
Matematyka - pomoc. Tel. 516 166
301

Powiat gryficki
Korepetycje z fizyki, przygotowanie
do matury w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Tel. 691 917
221

Powiat gryficki
Transport, przeprowadzki,
wynajem. Fiat Ducato Maxi.
Tel. 503-613-854.
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 opiekunki do zamieszkania i opieki nad starsz¹ osob¹.
Tel. 792 576 827.

Region

Sprzedam gara¿ murowany ul.
Boczna ko³o Nadleœnictwa. Tel. 600
898 424
£abuñ W. Dom 245 mkw., ogród,
du¿a dzia³ka. Tel. 600 265 547
Wêgorzyno. Dom z potencja³em,
200 mkw/610 mkw. Cena 430.000
z³. Tel. 600 265 547

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

ROLNICTWO

Region
Sprzedam ci¹gnik ZETOR 7211,
ZETOR 7245, rozrzutnik wapna i
nawozów, stan idealny – tel. 660
010 540.

£obez. Dzia³ki pod zabudowê, energia elektryczna, m. plan zagospodarowania. Cena 25z³/mkw. Tel. 600
265 547.
Zajezierze. Dzia³ka budowlana,
pow. 2129 mkw., uzbrojona, warunki zabudowy. Tel. 600 265 547
Sprzedam ziemiê 8 ha, miejscowoœæ Budziszcze 6. tel. 91 397 5894
. Cena do uzgodnienia

Zatrudnimy kierowcê z kat. C + E w
systemie 3/1, tel. 609 949 989.

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

Opiekunki Niemcy, tel. 666 096 761

Powiat gryficki
Sprzedam pó³ domu, stan bardzo dobry, 84 mkw., ksiêga uregulowana. TANIO. Okolice Gryfic. Tel. 607 259 206
Posiadam gara¿ do wynajêcia oraz
0,5 ha ziemi do wydzier¿awienia.
Gryfice ul. Trzyg³owska. Tel. 501
305 767; 91 384 2678

Powiat drawski
Dom wraz z ogrodem
sprzedam w Drawsku Pom.
Tel. 94 363 2176

TOWARZYSKIE
Powiat ³obeski
Poznam samotn¹ pani¹ wiek ok. 45
– 50 lat w celach towarzyskich. Tel.
796 931 776

NIERUCHOMOŒCI
Powiat œwidwiñski
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
uzbrojon¹ w Œwidwinie. Tel.794 376
821.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w
Po³czynie-Zdroju 1080 mkw. Tel.
600 565 719.

MOTORYZACJA
Powiat ³obeski
Sprzedam FORD TRANSIT rok 91,
silnik po remoncie, w ca³oœci, na
czêœci. Tel. 507 082 913.
Sprzedam VW PASSAT – B3, rok
prod. 92, poj. 1,6 TD, kombi. Cena
2 tys. z³ do uzgodnienia. Tel. 504
779 328, 507 082 913

Powiat gryficki
Kupiê czêœci do Fiata 125p, Fiata
126p, Poloneza. Tel. 503 789 806

REKLAMA

