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Tragiczny wypadek w Uzdrowisku

Podnieœ rêkê, Bo¿e Dzieciê,
b³ogos³aw ojczyznê mi³¹,
w dobrych radach,
w dobrym bycie
wspieraj jej si³ê sw¹ si³¹,
dom nasz i majêtnoœæ ca³¹
i wszystkie wioski z miastami.
A S³owo cia³em siê sta³o
i mieszka³o miêdzy nami...
Radoœci w te wyj¹tkowe Œwiêta
oraz pomyœlnoœci w Nowym
Roku 2012 ¿yczy Redakcja

Za kryzys zap³ac¹
ludzie. Rz¹d
wy¿ywi siê sam
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Z drugiej strony

W Œwidwinie podatki wzros³y o ponad 16 procent

Za kryzys zap³ac¹ ludzie.
Rz¹d wy¿ywi siê sam
Kazimierz Rynkiewicz

G

dy pisaliœmy, ¿e w Po³czy
nie-Zdroju podatki od no
wego roku wzrosn¹ œrednio o ponad 6 procent, wydawa³o siê,
¿e jest to spory wzrost, ponad inflacjê, liczon¹ na oko³o 4 procent. Po
bli¿szym przyjrzeniu siê uchwa³om
Rady Miasta w Œwidwinie okaza³o
siê, ¿e tutaj podwy¿ki s¹ wrêcz horrendalne, bo œrednio wzrosn¹ o ponad
16 procent.
Samorz¹dy ró¿nie reaguj¹ na kryzys, ale sam kryzys nie jest jedynym
Ÿród³em zachowañ radnych, którzy
decyduj¹ o tym, czy podnosiæ lub nie
podnosiæ podatki. Przede wszystkim
na takie decyzje maj¹ wp³yw wiedza,
myœlenie i pogl¹dy polityczne radnych. Je¿eli ktoœ jest socjalist¹, to
chêtnie zagl¹da do kieszeni innych i
bez skrupu³ów wyci¹gnie mu z tej
kieszeni kilka z³otych, by podzieliæ
siê z innymi, chocia¿ swoimi pieniêdzmi ju¿ tak chêtnie siê nie dzieli.
Dla odmiany liberalni konserwatyœci, g³osz¹cy idee w³adzy minimum i
wolnoœci osobistej i gospodarczej, s¹
z regu³y przeciwni ograniczaniu wolnoœci obywatelom, a te¿ m.in. taki,
zupe³nie niedostrzegalny u nas, wymiar, ma podwy¿ka podatków. Bo
cz³owiek, który ma pieni¹dze, mo¿e
realizowaæ swoj¹ wolnoœæ osobist¹,
gospodarcz¹ i polityczn¹, a bez nich
jej realizacja jest mocno ograniczona
lub wrêcz niemo¿liwa (np. obywatel
zarabiaj¹cy 1 tys. z³ mo¿e wydaæ na
kampaniê wyborcz¹ do samorz¹du
kilkaset z³otych, gdy zarabiaj¹cy 10
tys. z³ wyda kilka lub kilkanaœcie tysiêcy). Inaczej do wzrostu podatków
bêdzie podchodziæ pracownik najemny lub przedsiêbiorca, a inaczej
„bud¿etowiec”, który otrzymuje pensjê bez wzglêdu na stan finansów
pañstwa lub samorz¹du. Nieszczêœciem wielu samorz¹dów jest zdominowanie rad miejskich i gminnych
w³aœnie przez „bud¿etowców”, w
tym czêsto emerytowanych. Nie rozumiej¹ oni, na czym polega rynek, co
to s¹ podatki, sk¹d bior¹ siê pieni¹dze, a wiêc i dochody. Dla nich podatki to coœ naturalnego, które co roku
podwy¿sza siê, by zwiêkszaæ bud¿et
samorz¹du.
Za klasykê takiego myœlenia mo¿na daæ przyk³ad Rady Miasta w Œwidwinie, na podstawie w³aœnie podniesienia podatków na rok przysz³y œrednio o ponad 16 procent. Ale tak¿e
przyk³adem mo¿e byæ urz¹d po³czyñski, gdzie pokazane choæby zarobki

dyrektorów szkó³ i przedszkoli nijak
maj¹ siê do stanu finansów tego samorz¹du.
Zacznijmy jednak od pocz¹tku.
Kilka lat temu w Europie i Stanach
Zjednoczonych kryzys wywo³ali finansiœci i banki. Do nas dotar³ z opóŸnieniem i by³ z³agodzony m.in. przez
to, ¿e nie weszliœmy do strefy euro,
nie mamy g³êbszych powi¹zañ z tamtym systemem finansowym, ale tak¿e
dlatego, ¿e nasza gospodarka jest ci¹gle mocno zapóŸniona, przez co straciæ za bardzo nie ma co. Jednak nasze
zwi¹zki gospodarcze z Europ¹ s¹ ju¿
na tyle mocne, ¿e jakaœ faza kryzysu
dojœæ musi. Rz¹d przewiduj¹c to, bardziej w obawie o swój los, zacz¹³ szukaæ jej „amortyzatorów”. Znalaz³ je
w samorz¹dach. Przerzuci³ czêœæ
w³asnych kosztów na nie.
Okaza³o siê, ¿e od nowego roku
samorz¹dy bêd¹ musia³y dop³acaæ z
w³asnego bud¿etu 20 procent do opieki spo³ecznej (zasi³ków i sk³adek na
ubezpieczenie zdrowotne), stypendiów uczniowskich i zabezpieczyæ
finanse na realizacjê ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastêpczej. Wzrost wydatków spowoduje tak¿e wy¿sza sk³adka rentowa.
Wydatki samorz¹dów nie bêd¹ mog³y
przekraczaæ dochodów w³asnych i
nie bêdzie mo¿na ich pokrywaæ kredytami. Wejdzie te¿ nowy wskaŸnik
zad³u¿enia, którego nie bêdzie mo¿na przekraczaæ.
Rz¹d ma te¿ pomys³y na przerzucenie kosztów na obywateli; maj¹
wzrosn¹æ akcyze na paliwa i tytoñ,
vat na niektóre artyku³y, w tym ubranka dla dzieci, ale te¿ planuje podniesienie wieku odchodzenia na emeryturê do 67 lat. To ostatnie jest o tyle
kuriozalne, bo jeszcze pamiêtam czasy, gdy wprowadzono wolne od pracy
soboty, ¿e nie ma ¿adnego zwi¹zku z
postêpuj¹cym rozwojem technologicznym, który radykalnie zmniejsza
liczbê miejsc pracy (wystarczy za
przyk³ad rolnictwo). Rz¹d planuje
coœ za 30 lat, nie bêd¹c w stanie przewidzieæ, co bêdzie za trzy lub 10.
Jak zareagowa³y na takie rz¹dowe
dictum samorz¹dy? Bardzo ró¿nie.
Czêœæ wzburzy³a siê na tak¹ politykê,
do tego stopnia, ¿e zaczê³a skar¿yæ
ró¿ne ustawy do Trybuna³u Konstytucyjnego (np. Rada Miejska Gminy
Wêgorzyno w powiecie ³obeskim ju¿
w paŸdzierniku upowa¿ni³a burmistrza do zaskar¿enia w TK ustawy o
wspieraniu rodziny i spz). Burmistrz
Œwidwina Jan Owsiak, równie¿ w
paŸdzierniku br. wystosowa³ pismo
do wojewody zachodniopomorskiego, w którym stwierdzi³, ¿e w zwi¹z-

ku z „ograniczeniem w bie¿¹cym
roku dotacji gminom z bud¿etu pañstwa” na OPS zabraknie 136 tys. z³.
Napisa³: „Bior¹c pod uwagê aktualn¹
trudn¹ sytuacjê finansow¹ Miasta,
wygospodarowanie wskazanej kwoty w tegorocznym bud¿ecie nie jest
mo¿liwe. (…) Jednoczeœnie informujê, ¿e nie wyra¿am zgody na zmianê
zasad finansowania zadañ w toku realizacji przyjêtego bud¿etu i nak³adania na samorz¹d dodatkowych zadañ”. Jednak radni w ¿aden sposób
nie wsparli go uchwa³¹ lub choæby
stanowiskiem. Dziurê bud¿etow¹ za³atano podwy¿kami o 16 proc., przerzucaj¹c rz¹dowe swawole na mieszkañców. Radni w ¿aden sposób nie
poczuli siê do reprezentowania interesów mieszkañców na szczeblu pañstwowym.
Te dzia³ania by³yby mo¿liwe do
zaakceptowania przez mieszkañców,
gdyby rz¹d i samorz¹dy zaczê³y
oszczêdzaæ od... siebie. Agendy rz¹dowe zwiêkszy³y zatrudnienie o 100
tysiêcy, nie s³ychaæ o likwidacji kilkudziesiêciu agencji, ciêciach w administracji, ograniczaniu wyœrubowanych zarobków.
A jak to robi¹ inni? Jak poda³a
„Rzeczpospolita”, w Rudzie Œl¹skiej
urz¹d zwolni 120 pracowników, bo
ma takie zad³u¿enie, ¿e grozi³ komisarz. Wprowadzaj¹ oszczêdnoœci na
korzystaniu ze s³u¿bowych aut i telefonów. W Mys³owicach zlikwidowano stanowiska zastêpców naczelników i kierowników, po³¹czono kilka
wydzia³ów, niektóre zosta³y zlikwidowane. Redukcje objê³y podleg³e
urzêdowi placówki kulturalne i spó³ki miejskie. W £obzie jeden z radnych rzuci³ pomys³, by zlikwidowaæ
stanowisko wiceburmistrza, gdy¿ w
pozosta³ych gminach tego powiatu
takich stanowisk nie ma, a sobie
radz¹. Ci, co chc¹ coœ zrobiæ, przegl¹daj¹ struktury i zasoby, by nie przerzucaæ wszystkich kosztów na mieszkañców. Niektórych urzêdników
zmuszaj¹ do tego sami radni, nie podnosz¹c podatków. Tak sta³o siê np. w
Kielcach, gdzie radni PO, PiS i PSL
po raz trzeci odrzucili prezydentowi
miasta projekt podwy¿ek podatków
lokalnych. Prezydent opuœci³ salê zapowiadaj¹c, ¿e wiêcej na sesji siê nie
pojawi. Radny PSL nazwa³ to dziecinad¹ i stwierdzi³: - Nie bêdziemy g³osowaæ nad wszystkim, co siê nam pod
nos podsunie. Podobnie post¹pili radni Radomska, Zakopanego i Pabianic. W Garwolinie podatków nie podnosz¹ od 7 lat!
W Po³czynie i Œwidwinie, gdzie
nie s³ychaæ o podobnych ruchach, a

rady s¹ ¿enuj¹co s³abe (bud¿etowcy),
siêga siê po najbardziej prymitywne
sposoby – podwy¿ki lub jak w Po³czynie - chce siê sprzedaæ Miejsk¹ Energetykê. Tê sam¹ metodê chce siê zastosowaæ tak¿e w Z³ocieñcu, gdzie
równie¿ SEC chce kupiæ tamtejsz¹,
dobrze prosperuj¹c¹ ciep³owniê. W
£obzie po takiej sprzeda¿y ceny ciep³a wzros³y o ponad 50 procent, ale to
ju¿ burmistrzów i radnych nie martwi, bo pozbywaj¹ siê problemu, a ¿e
za ich b³êdy w zarz¹dzaniu zap³ac¹
mieszkañcy, to co, przecie¿ oni ich
wybrali, wiêc niech p³ac¹.
I pomyœleæ, ¿e niedawno Ron
Paul, jeden z najstarszych wiekiem i
sta¿em amerykañskich kongresmanów otrzyma³ nagrodê, bo nigdy w
swojej d³ugoletniej karierze politycznej nie zag³osowa³ za jak¹kolwiek
podwy¿k¹ podatków. W Polsce ukaza³a siê w³aœnie jego ksi¹¿ka „Wolnoœæ pod ostrza³em”. Warto, by Polacy siêgnêli po ni¹ i pomyœleli o tym,
¿e mo¿e byæ inaczej.
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Sylwester bez
imprezy na placu
(ŒWIDWIN) Wzorem innych
miast naszego regionu,
Œwidwin rezygnuje
z organizowania imprezy
sylwestrowej na placu
Konstytucji 3 Maja.
Witanie nowego roku „pod
chmurk¹” cieszy³o siê kilka lat

temu spor¹ popularnoœci¹, jednak
stopniowo miasta zaczê³y odstêpowaæ od tego zwyczaju. W Œwidwinie jeszcze do ubieg³ego roku
œwiêtowano sylwestra przy muzyce mechanicznej i sztucznych
ogniach.
Tym razem burmistrz miasta, ze
wzglêdów bezpieczeñstwa, zadecydowa³ o odwo³aniu tej imprezy. UM
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BG¯ otworzy³
placówkê
w Œwidwinie

Turniej Pokoleñ w Po³czynie
(PO£CZYN-ZDRÓJ) W drugi
dzieñ Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia w
hali widowiskowo-sportowej w Po³czynie-Zdroju odbêdzie siê coroczny Turniej Pokoleñ, z udzia³em

wszystkich wychowanków klubu
Mieszko Po³czyn-Zdrój.
Organizatory
zapraszaj¹
wszystkich kibiców 25 grudnia na
godzinê 10.
(o)

Z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia,
¿yczymy Mieszkañcom Miasta Œwidwin
i powiatu œwidwiñskiego
du¿o radoœci, pogody ducha oraz chwil
spokoju i wytchnienia podczas spotkañ
z rodzin¹ i przyjació³mi,
a w nadchodz¹cym Nowym Roku zdrowia,
spe³nienia marzeñ oraz wszelkiej pomyœlnoœci.

Bank Gospodarki ¯ywnoœcowej (BG¯) otworzy³ oficjalnie, na pocz¹tku grudnia, swoj¹ placówkê w Œwidwinie. Mieœci siê przy ul. 3 Marca 10, na rogu z ul. Ks.
Jerzego Popie³uszki. Na otwarcie przybyli samorz¹dowcy z powiatu, zaproszeni
goœcie i przedstawiciele Banku z regionów i Warszawy. ¯yczyli, by placówka
zdobywa³a klientów i rozwija³a siê z korzyœci¹ dla mieszkañców powiatu. Oddzia³
w Œwidwinie obs³uguje czworo pracowników; dyrektor Przemys³aw Pisu³a, Marta
Bider, Agnieszka GwóŸdŸ i Mariusz Graczyk. BG¯, po zakupie jego wiêkszoœciowych akcji przez holenderski Rabobank, rozpocz¹³ ekspansjê w ca³ym kraju, otwieraj¹c kilkaset nowych placówek. Tylko w tym roku otworzy³ ich 13. w naszym województwie. Kojarzony g³ównie z rolnictwem, otworzy³ siê na klienta detalicznego
i firmy spoza tej bran¿y. ¯yczymy nowej placówce pomyœlnego rozwoju. KAR

Za Zarz¹d - Zdzis³aw Zapotoczny

Stowrzyszenie Rzemieœlników, Kupców i Handlowców w Œwidwinie

Starostwo Powiatowe w Œwidwinie 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
zosta³ opublikowany wykaz na zbycie nieruchomoœci gruntowej
zabudowanej, oznaczonej dzia³kami: nr 19/6, 19/7, 231/2, 232/5,
232/10 z obrêbu 011 miasta Œwidwin o ³¹cznej powierzchni 0,8023
ha, stanowi¹cej w³asnoœæ Skarbu Pañstwa.

Szko³a Jazdy „TAUNUS” Andrzej Skrobiñski
prowadzimy kursy z zakresu Prawa Jazdy
oraz KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH kierowców
Szkolenie okresowe
- 490 z³
Kwalifikacja wstêpna
- 7900 z³
Kwalifikacja wstêpna przyspieszona
- 3900 z³
Kwalifikacja wstêpna uzupe³niaj¹ca
- 3500 z³
Kwalifikacja wst. przysp. uzupe³niaj¹ca
- 1500 z³
Badania lekarskie na miejscu
PrzyprowadŸ drugiego kursanta - dostaniesz 5 % rabatu

£obez, ul. Drawska 6, tel. 781-063-873, 508-262-914
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Po³czyñska Energetyka ma byæ sprzedana
poni¿ej wyceny
Energetyka Cieplna w Po³czynie-Zdroju zapewne zostanie sprzedana ju¿ na najbli¿szej sesji Rady
Miejskiej. Kr¹¿y powszechnie opinia, ¿e radni wyra¿¹ zgodê na jej
sprzeda¿ za minimaln¹ sumê 800
tys. z³otych.
Je¿eli tak siê stanie, zostanie
sprzedany maj¹tek gminny za cenê
najni¿sz¹, jak¹ mo¿na by³o wytargowaæ od kupuj¹cego, w stosunku
do wyceny maj¹tku. Za plac pod
"Netto" gmina otrzyma³a 1,2 mln z³.
Dzia³ka pod "Biedronkê" zosta³a
sprzedana prywatnemu inwestorowi za minimaln¹ sumê, prawdopodobnie 200 tys. z³. Potem ten inwestor odsprzeda³ j¹ z du¿ym zyskiem
dla Jeronimo Martins, w³aœciciela
marketów "Biedronka" w Polsce.
Wszystkie place, zabudowa,
urz¹dzenia, ciep³owody zostan¹

oddane za darmo niemieckiemu inwestorowi ze spó³ki SEC w Szczecinie. Przypomnijmy, ¿e inwestor niemiecki ma 66 procent udzia³ów w tej
spó³ce. Energetyka Cieplna w Po³czynie-Zdroju mo¿e dzia³aæ bez
obcego kapita³u jeszcze ³adnych
parê lat, je¿eli przekszta³ci siê w
spó³kê prawa handlowego. Do tego
dochodz¹ d³u¿nicy. Nie wiadomo ile
winna jest spó³ce po³czyñska oœwiata. Radny pytaj¹cy o to zad³u¿enie
na ostatniej sesji, nie uzyska³ na to
pytanie odpowiedzi.
Czy radni popr¹ pomys³ burmistrz Barbary Nowak? Z naszych
informacji wynika, ¿e znajd¹ siê
tacy, chocia¿ zapewne nie wszyscy,
bo niektórzy zdaj¹ sobie sprawê, ¿e
ta sprzeda¿ uderzy w mieszkañców,
co pokaza³a sprzeda¿ ciep³owni w
£obzie. Warto rozumieæ mechanizm

takich sprzeda¿y, gdy¿ obiecanki,
¿e jakaœ firma w³o¿y tu swoje pieni¹dze, mog¹ okazaæ siê z³udne. W
£obzie spó³ka obieca³a, ¿e w ci¹gu
kilku lat wy³o¿y kilka milionów na
modernizacjê, ale najprawdopodobniej zamiast swoich wy³o¿y pieni¹dze mieszkañców, które uzyska³a po drastycznej podwy¿ce. Wyjdzie wiêc na to, ¿e to mieszkañcy
kupi¹ i zmodernizuj¹ spó³kê prywatnej firmie, która bêdzie czerpaæ
zyski z mieszkañców. Gmina zysków nie musi mieæ, bo ich uzyskiwanie nie jest zadaniem samorz¹dów. Jej zadaniem jest obs³uga
mieszkañców. To tak drobna ró¿nica, któr¹ zapewne nie wszyscy rozumiej¹.
Wybierali pañstwo radnych,
wiêc oni powinni s³u¿yæ swoim wyborcom, a nie przyczyniaæ siê do

sprzeda¿y waszego wspólnego maj¹tku. Burmistrz Barbara Nowak
mog³a w tej sprawie og³osiæ referendum i zapytaæ mieszkañców o zgodê
na zbycie tej spó³ki. Je¿eli jednak
zabrak³o pieniêdzy w bud¿ecie, a
nie ma siê lepszych pomys³ów na
oszczêdnoœci, to trzeba coœ sprzedaæ, nawet za bezcen, aby "przykryæ" dotychczasowy sposób zarz¹dzania gmin¹, który doprowadzi³ do
takiego jej zad³u¿enia.
Teraz tylko od radnych zale¿y,
czy dojdzie do tej dziwnej transakcji. Ka¿dy mieszkaniec ma prawo
uczestniczyæ w sesji Rady Miejskiej, na której zostanie podjêta ta
decyzja. I radzê zainteresowanym,
aby to zrobili, by zobaczyæ tych radnych, którzy zag³osuj¹ za sprzeda¿¹,
by wiedzieli póŸniej, kogo rozliczyæ
za jej nastêpstwa.
KAR

M³ody po³czynianin Krok od tragedii
zgin¹³ w Uzdrowisku
przy pakowaniu
borowiny
(PO£CZYN-ZDRÓJ) W niedzielny poranek, 11 grudnia 2011
r., policjanci Komisariatu z Po³czyna-Zdroju zatrzymali do kontroli drogowej samochód osobowy VW Passat, z czwórk¹ m³odych mê¿czyzn, którzy wracali z
dyskoteki. Za kierownic¹ siedzia³
pijany 16-latek!

(PO£CZYN-ZDRÓJ) W
tutejszym Uzdrowisku
Po³czyn S.A. zgin¹³
m³ody mê¿czyzna,
pracuj¹cy przy
pakowaniu borowiny.
Do tragedii dosz³o tydzieñ temu,
w poniedzia³ek, 12 grudnia. 20-letni Grzegorz T. pracowa³ przy pakowaniu borowiny. W pewnym mo-

mencie maszyna rozdrabniaj¹ca borowinê zaczepi³a szalik, jaki mê¿czyzna mia³ na szyi, co spowodowalo jego uduszenie.
M³ody mê¿czyzna pracowa³ w
Uzdrowisku od miesi¹ca na umowê
zlecenie. Skoñczy³ szko³ê morsk¹ i
dorabia³, by wyp³yn¹æ w swój
pierwszy rejs...
Sk³adamy wyrazy wspó³czucia rodzinie i najbli¿szym Grzegorza.
Redakcja

Izba muzealna
w zamkowych komnatach
(ŒWIDWIN) We wtorek, 20
grudnia, w œwidwiñskim zamku
zostan¹ otwarte komnaty muzealne.
W pomieszczeniach bêd¹ gromadzone eksponaty dotycz¹ce bli¿szej i dalszej przesz³oœci miasta. Na
pocz¹tek zostan¹ wystawione materia³y dotycz¹ce Rudolfa Virchowa

(1821 - 1902), s³ynnego niemieckiego lekarza, patologa, historyka i
polityka, których urodzi³ siê w Schivelbein, obecnym Œwidwinie.
Oko³o 100 eksponatów (ksi¹¿ek, widokówek, dokumentów i innych) pochodzi ze zbiorów Ireneusza Litzbarskiego. Pocz¹tek o godzinie 14.
(o)

Kieruj¹cy autem mieszkaniec
Barwic, podczas kontroli drogowej,
wydmucha³ niemal 1,5 promila!
Podczas legitymowania pos³ugiwa³
siê dokumentem prawa jazdy, jak siê
okaza³o, nale¿¹cym do kolegi.
„Koleg¹” okaza³ siê pasa¿er i
jednoczeœnie w³aœciciel pojazdu,
który pozwoli³ mu - a jak twierdzi
nieletni, nakaza³ - prowadziæ pojazd, mimo, ¿e wiedzia³, i¿ jest nietrzeŸwy i nie posiada prawa jazdy.

Ca³a czwórka bêd¹c na dyskotece, spo¿ywa³a alkohol. W³aœciciel
pojazdu, obawiaj¹c siê kontroli drogowej, kierowanie samochodem w
drodze powrotnej zleci³ 16-latkowi.
W tym przypadku policjantom uda³o siê uniemo¿liwiæ dalsz¹ jazdê
kierowcy, który bêd¹c pijany i bez
uprawnieñ kierowa³ samochodem,
nara¿aj¹c ¿ycie pasa¿erów.
Za przestêpstwo kierowania
pojazdem mechanicznym w stanie
nietrzeŸwoœci grozi kieruj¹cemu
do dwóch lat wiêzienia. Dodatkowymi konsekwencjami bêdzie
kara za brak uprawnieñ do kierowania pojazdami mechanicznymi.
Nie uniknie odpowiedzialnoœci
w³aœciciel pojazdu, który umo¿liwi³ jazdê osobie nie maj¹cej
uprawnieñ oraz bêd¹cej w stanie
nietrzeŸwoœci.
(kp)

Zatrzymany z narkotykami
(PO£CZYN-ZDRÓJ) Policjanci po³czyñskiego komisariatu
zatrzymali 25-latka, posiadaj¹cego marihuanê.
Zdarzenie mia³o miejsce w centrum Po³czyna-Zdroju, gdzie rutynowa kontrola samochodu Nissan
Micra, doprowadzi³a do ujawnienia
28 woreczków suszu roœlinnego.
Czêœæ narkotyków mê¿czyzna
schowa³ w swojej garderobie, lecz
zdecydowana wiêkszoœæ ukryta
by³a pod podwoziem samochodu.

Mundurowi podczas kontroli
przeprowadzili badanie testerem
narkotykowym, które wykaza³o, ¿e
mê¿czyzna jest pod wp³ywem œrodków odurzaj¹cych. Je¿eli analizy to
potwierdz¹, wówczas na kierowcy
bêdzie ci¹¿y³ jeszcze jeden zarzut.
Mê¿czyŸnie grozi odpowiedzialnoœæ karna w postaci 3 lat pozbawienia wolnoœci, dodatkowo za
prowadzenie pojazdu pod wp³ywem
œrodka odurzaj¹cego grozi kara pozbawienia wolnoœci do lat 2. (kp)
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Z³ote Gody pañstwa Fudali

(ŒWIDWIN) Pañstwo
Alicja i Micha³ Fudali
œwiêtowali 50 rocznicê
œlubu w œwidwiñskim
Urzêdzie Stanu
Cywilnego. Z tej okazji
otrzymali medale za
d³ugoletnie po¿ycie
ma³¿eñskie.
Uroczystoœæ Z³otych Godów
odby³a siê 14 grudnia 2011 roku i
zgromadzi³a najbli¿sz¹ rodzinê jubilatów. Kierownik USC Ma³gorzata K³oczko przypomnia³a zebranym
¿yciorys pañstwa Fudali.
Pani Alicja (ur. 1938 r.) pochodzi z Tarnówka, w powiecie I³¿a, w
dawnym województwie kieleckim.
Po ukoñczeniu Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Siennie, w sierpniu
1957 roku, przyjecha³a do Œwidwina. Kilka miesiêcy póŸniej podjê³a

pracê jako nauczycielka w Inspektoracie Oœwiaty. PóŸniej pracowa³a
w Przedsiêbiorstwie SprzêtowoTransportowym Budownictwa Rolniczego. W roku 1988 przesz³a na
rentê, a od 1993 roku przebywa na
emeryturze.
Pan Micha³ (ur. 1931 r.) pochodzi natomiast z Woli Rzepiñskiej, w
powiecie Przeworsk, w dawnym
województwie przemyskim. Pracowa³ miêdzy innymi w œwidwiñskim
Urzêdzie Powiatowym, a od 1976
roku by³ naczelnikiem miasta i gminy Œwidwin. PóŸniej podj¹³ pracê w
Spó³dzielni Produkcyjnej PKS, a od
1990 roku jest emerytem.
Pañstwo Fudali pobrali siê w
œwidwiñskim USC 20 lipca 1961
roku. Wychowali dwoje dzieci córkê El¿bietê i syna Ireneusza oraz
doczekali siê piêcioro wnuków (3
wnuczki i 2 wnuków)
Burmistrz Œwidwina Jan Owsiak
z³o¿y³ jubilatom ¿yczenia kolej-

nych lat w zdrowiu i szczêœciu. W
imieniu prezydenta RP wrêczy³ im

medale za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie.
UM
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Szko³a Podstawowa nr 2 w Œwidwinie

Wieœci z „Dwójki”
Finaliœci konkursów
Uczniowie Publicznej Szko³y
Podstawowej nr 2 w Œwidwinie Anna Panicz z klasy VIa i Marcin
W³odarczyk z kl. VI c - zostali tegorocznymi finalistami Konkursu Jêzyka Polskiego z Elementami Historii.
Marcin uzyska³ ten sam tytu³ w
konkursie matematyczno-przyrodniczym, osi¹gaj¹c na etapie rejonowym drugi wynik w województwie.
Gratulujemy i ¿yczymy powodzenia
w styczniowym finale.
Uczestnicz¹ce w obu konkursach Karolina Kandziak oraz Izabela Nikipierowicz (obie z klasy VI c)
równie¿ uzyska³y niez³e wyniki;
Izie zabrak³o do sukcesu zaledwie
jednego punktu. Mimo to osi¹gniête
rezultaty daj¹ wiele satysfakcji zarówno uczniom i ich rodzicom, jak
i nauczycielom prowadz¹cym.
I Ty mo¿esz zostaæ
œwiêtym Miko³ajem
6 grudnia, to ulubiony dzieñ
wszystkich dzieci, ale emocjonuj¹cy tak¿e dla rodziców, dziadków,
nauczycieli.
W Szkole Podstawowej nr 2 w
Œwidwinie od lat tego dnia odbywa
siê barwna impreza. Tym razem
odby³a siê pod has³em „Kochany

Panie Miko³aju!”. To ju¿ dziesi¹ta
edycja wspólnej zabawy naszych
podopiecznych i ca³ego œrodowiska
zwi¹zanego ze szko³¹, która odby³a
siê w miko³ajkowe popo³udnie.
Frekwencja jak zwykle dopisa³a. Piêknie przystrojona aula i g³ówny hol tu¿ po godz. 16.30 zape³ni³y
siê kolorowym, radosnym i gwarnym t³umem! Goœcie mogli obejrzeæ wystêp artystyczny w wykonaniu uczniów klas III, wype³niony
œpiewem, tañcem i wierszykami.
Du¿¹ atrakcj¹ by³ Miko³aj, który
przyniós³ wszystkim dzieciom
paczki, „zamówione” przez Urz¹d
Miasta i Radê Rodziców. Dziewczêta z zespo³u romskiego „Weso³e
gwiazdki” jak zwykle zachwyci³y
widzów tañcem.
Po wystêpie ca³e rodziny korzysta³y z zaaran¿owanej kawiarenki,
gdzie mo¿na by³o skosztowaæ pyszne domowe ciasta. Dzia³a³ te¿ bar
sa³atkowy, gdzie serwowano owocowe i warzywne sa³atki, wykonane
przez naszych wspania³ych rodziców, a niejednokrotnie i uczniów.
Z kolei kiermasz œwi¹teczny zachêca³ do nabywania rêcznie zrobionych kartek bo¿onarodzeniowych, stroików, sianka na Wigiliê,
pierniczków œwi¹tecznych oraz
wielu ozdób. Jak zwykle ogromnym
powodzeniem cieszy³a siê loteria

Byliœmy w muzeum
w Koszalinie

(BRZE¯NO) W ciekawy sposób spêdzi³y dzieñ 6 grudnia dzieci z klas pierwszych ZSP w Brze¿nie. Pod opiek¹ pañ: Jolanty
Zbieg, Aleksandry Mac i Lidii
£okietek-Skóry, wybra³y siê do
muzeum w Koszalinie.
G³ówn¹ atrakcj¹ tego dnia by³o
zwiedzanie wystawy „Szopki œwiata”. Ekspozycje pochodzi³y z ró¿nych krajów i kontynentów, a przedstawia³y scenê Bo¿ego Narodzenia
w sposób typowy dla swojego regio-

nu i kultury. Dzieci obejrza³y równie¿ XIX-wieczne srebra wykonane
przez polskich i europejskich z³otników oraz wziê³y udzia³ w programie edukacyjnym „Cztery pory tradycji”, który przedstawia³ polskie
zwyczaje i obrzêdy. Najwiêksze
zainteresowanie wzbudzi³a prezentacja postaci i strojów kolêdników.
Czas spêdzony w muzeum dostarczy³ wszystkim wielu wra¿eñ i
by³ dobrym pomys³em na miko³ajkowy dzieñ.
(ZPS)

fantowa, przeprowadzona na podstawie kart wstêpu. G³ównymi nagrodami - rozlosowanymi na fina³
imprezy - by³y drukarka oraz odtwarzacz plików mp4.
Jednak zanim do tego dosz³o,
panie Ma³gorzata Miêkczyñska i
Beata Górska przeprowadzi³y z
dzieæmi przesympatyczne zabawy
„W wiosce Smurfów”. Niektóre
pociechy by³y tego wieczoru przebrane: dziewczynki za Œnie¿ynki,
ch³opcy jako Miko³aje.

Impreza dostarczy³a dzieciom i
ich rodzinom oraz goœciom wielu
wra¿eñ, wprowadzaj¹c wszystkich
w mi³y, przedœwi¹teczny nastrój.
Przedsiêwziêcie powiod³o siê
dziêki du¿emu zaanga¿owaniu dyrekcji, rodziców i nauczycieli. Koordynatork¹ dzia³añ by³a p. Anna
Bujak. Cieszymy siê z tak spontanicznego i aktywnego udzia³u miejscowej spo³ecznoœci w ¿yciu szko³y. Wszystkim z g³êbi serca dziêkujemy.
WW

Szko³a Podstawowa nr 1 w Œwidwinie

Oksana Mariak
finalistk¹ Konkursu
Matematycznego
(ŒWIDWIN) Uczennica klasy VI c Szko³y
Podstawowej nr 1 Œwidwinie, Oksana Mariak,
zosta³a finalistk¹ Konkursu Matematycznego z
Elementami Przyrody, organizowanego
dla
uczniów szkó³ podstawowych przez Zachodniopomorskie Kuratorium
Oœwiaty w Szczecinie.
Przed Oksan¹ jeszcze
zmagania fina³owe, które
odbêd¹ siê 18 lutego 2012
r. w Koszalinie. Gratulujemy Oksanie i jej rodzicom oraz ¿yczymy powodzenia w finale.
(o)
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SUKCESY UCZNIÓW
Z „TRÓJKI”

Amazonki podziêkowa³y
darczyñcom

(ŒWIDWIN) Œwidwiñskie
amazonki uczestniczy³y
wraz zaproszonymi
goœæmi w tradycyjnym
spotkaniu op³atkowym.
27 listopada br. odby³ siê
XVII Konkurs Poezji i
Piosenki Lwowskiej w
Koszalinie. Po sukcesach
w œwidwiñskiej edycji
tego konkursu nasi
recytatorzy zmierzyli siê
z du¿¹ konkurencj¹.
Reprezentuj¹cy nas uczniowie
zdobyli równie¿ w Koszalinie wysokie laury. Uczeñ klasy 6 Ernest
Cepa otrzyma³ wyró¿nienie. Po 2
miejsce siêgnê³a wielokrotnie ju¿
nagradzana uczennica klasy 3 Amelia Rakowska. Opiekunami
uczniów s¹ nauczyciele - p. Danuta
Paleñ i E. Horak.
Uczniowie naszej szko³y mog¹
siê równie¿ w ostatnim czasie pochwaliæ sukcesami naukowymi. W
konkursie Jêzyka Polskiego z Elementami Historii na etapie rejonowym reprezentowali nas uczniowie
klasy 6: Angelika Szwedzik, Ernest
Cepa i Julia Jêdrys, która z iloœci¹
punktów 32 zakwalifikowa³a siê do
wojewódzkiej czêœci konkursu, zyskuj¹c tym samym tytu³ finalisty
konkursu. Opiekunami przedmiotowymi uczniów bior¹cych udzia³ w
konkursie s¹ nauczyciele jêzyka
polskiego - p. Danuta Paleñ i nauczyciel historii - p. Aneta Zakowiecka.
Wszystkim uczniom i ich opie-

kunom nale¿y z³o¿yæ gratulacje i
¿yczyæ dalszych sukcesów, których
- bior¹c pod uwagê wszystkie dotychczasowe osi¹gniêcia - z pewnoœci¹ nie zabraknie.
Mgr Katarzyna Kupiec
bibliotekarka PSP 3
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Spotkanie by³o podziêkowaniem za pomoc rzeczow¹ i finansow¹, któr¹ organizacja otrzyma³a
od instytucji i samorz¹dów z powiatu œwidwiñskiego. Rozpoczê³o siê
odœpiewaniem hymnu amazonek,
¿yczeniami œwi¹tecznymi i kolêda-

mi. Goœcie zapewnili, ¿e w dalszym
ci¹gu bêd¹ pamiêtaæ o potrzebach
stowarzyszenia.
Kulinarn¹ oprawê przygotowa³y
w³asnorêcznie amazonki. Na wigilijnym stole znalaz³y siê uszka z
grzybami, pierogi z kapust¹ i grzybami, krokiety, czerwony barszczyk, go³¹bki z kasz¹ gryczan¹ i
grzybami, œledzie po japoñsku, œledzie z rodzynkami migda³ami, ryby
z warzywami kilka rodzajów sa³atek, ciasta w³asnego wypieku oraz
kutia.
(o)

Próbny egzamin gimnazjalny
(RZEPCZYNO) W dniach od
7 do 9 grudnia br. w naszym gimnazjum trwa³y próbne egzaminy
dla klas trzecich. Nasi wychowankowie z bij¹cym sercem i lêkiem
wchodzili do przygotowanych
klas na gimnazjalny egzamin.
Najpierw sprawdzenie listy
obecnoœci, nastêpnie losowanie
miejsca do pisania egzaminu, otrzymanie kodu i swojego numeru peselu oraz czarnego d³ugopisu, który
jest wymagany na egzaminach oraz
przyrz¹dów matematycznych do
kreœlenia ró¿nych figur geometrycznych. Egzamin by³ podzielony
na dwa etapy; pierwszego dna najpierw historia i wos przez 60 minut,
a po 45 minutowej przerwie jêzyk
polski.
Drugiego dnia nasi wychowankowie pisali egzamin z biologii, fizyki i chemii, równie¿ przez 60 minut, a po 45 minutowej przerwie
zadania z matematyki.

Trzeciego dnia odby³ siê egzamin z jêzyków nowo¿ytnych; angielskiego i niemieckiego. Wychowankowie nasi z ró¿nymi zdaniami
o egzaminie wyra¿ali swoje opinie;
dla ucz¹cych siê egzamin by³ dosyæ
³atwy i zrozumia³y, ale dla s³abo
ucz¹cych siê by³ trudny. Ka¿dy
spróbowa³ swoich si³ naukowych i

¿yciowych, aby móg³ sobie w ¿yciu
poradziæ z obliczaniem procentów,
wynagrodzenia, obliczyæ swoje
wydatki i zyski oraz wykorzystaæ
wiedzê o historii naszego kraju,
parlamentu i tego, co obecnie dzieje
siê w naszym kraju wokó³ nas, zakreœlaj¹c nasze codzienne ¿ycie.
Ks. Jaros³aw sdb.
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I ty mo¿esz stworzyæ wystawê
- „Œwidwin 1945-1960”
Stowarzyszenie Spo³ecznoKulturalne „Carpe diem” zaprasza wszystkich mieszkañców Œwidwina do wspó³pracy, przy organizowaniu wystawy poœwiêconej
powojennej historii naszego miasta: „Pierwsze dni, pierwsze miesi¹ce, pierwsze lata. Œwidwin
1945-1960”.
Naszym zamiarem jest zorganizowanie ekspozycji, która w pe³ni
przedstawi wielowymiarowe dzieje
miasta. Chcielibyœmy, a¿eby wœród
dokumentów i zdjêæ pochodz¹cych z
instytucji publicznych: muzeów, bibliotek, szkó³ i archiwów, znalaz³y
siê równie¿ materia³y prywatne. Dlatego te¿ zwracamy siê do mieszkañców Œwidwina z propozycj¹ wspó³tworzenia tej wystawy. Aby pomóc
nam zrealizowaæ to niecodzienne
przedsiêwziêcie, wystarczy jedynie,
aby udostêpnili nam Pañstwo do skopiowania dokumenty lub zdjêcia,
które ukazuj¹ powojenne ¿ycie.
Szczególnie zainteresowani jesteœmy w dotarciu do wszelkich
materia³ów dotycz¹cych:
- dzia³añ wojennych, tj. dokumentów oraz zdjêæ zwi¹zanych z

walkami I Armii Wojska Polskiego
oraz Armii Czerwonej w okolicach
Œwidwina; wszelkich materia³ów
dokumentuj¹cych pobyt Armii
Czerwonej i ¿o³nierzy I Armii Wojska Polskiego w Œwidwinie i jego
okolicach, zarówno w czasie wojny
jaki i w okresie powojennym itp.,
- zniszczeñ wojennych, tj. dokumentów i zdjêæ ukazuj¹cych
zniszczenia wojenne Œwidwina
m.in. wszelkie fotografie prywatne,
na których widoczne s¹ rumowiska,
ruiny domów itp.,
- migracji ludnoœci, tj. materia³ów ukazuj¹cych: wysiedlenie
Niemców, osadnictwo przesiedleñców z ziem przedwojennej Polski
w³¹czonych do ZSRR, osadnictwo
repatriantów, tzn. obywateli polskich powracaj¹cych do kraju po
przymusowym przesiedleniu podczas wojny do innych pañstw m.in.
Niemiec lub ZSRR, reemigrantów,
tzn. osób, które przebywa³y poza
granicami Polski przed wybuchem
wojny, osadnictwo osób z terenów
Polski centralnej, osadnictwo wojskowe oraz osób deportowanych w
ramach Akcji „Wis³a” itp.,

- odbudowy miasta, tj. dokumentów lub fotografii ukazuj¹cych
odgruzowywanie oraz odbudowywanie miasta itp.,
- ¿ycia codziennego, tj. materia³ów ukazuj¹cych sposoby spêdzania
wolnego czasu m.in.: fotografie z
zabaw, uroczystoœci, spotkañ itp.;
¿ycie gospodarczego m.in. zdjêcia
rynku, sklepów, restauracji itp.; rzemios³o; zak³ady pracy, itp.,
- ¿ycia politycznego, tj. materia³ów ilustruj¹cych powojenne
¿ycie polityczne (m.in. zdjêcia
cz³onków partii, legitymacje, protoko³y z posiedzeñ, korespondencjê,
zdjêcia pochodów i wieców) itp.,
- ¿ycia religijnego, tj. fotografii
i dokumentów dotycz¹cych m.in.:
dzia³alnoœci Komitet Odbudowy
Koœcio³a m.in.: odezwy, cegie³ki na
odbudowe koœcio³a, zdjêcia prywatne osób zaanga¿owanych remont itp.; pierwszych kap³anów;
ministrantów; zdjêcia dokumentuj¹ce uroczystoœci religijne m.in.:
procesje itp.,
- edukacji i oœwiaty, tj. materia³ów odnosz¹cych siê do powojennego kszta³cenie m.in. wizerunki

pierwszych nauczycieli i uczniów,
fotografie szkó³ oraz klas, gazetki
szkolne, zdjêcia z uroczystoœci
szkolnych m.in. apeli, egzaminów,
przedstawieñ itp.; wszelkiego rodzaju œwiadectwa, legitymacje, zaœwiadczenia o ukoñczonych kursach itp.
- ¿ycia kulturalnego tj. materia³ów ukazuj¹cych m.in. pracowników kultury, ró¿nego rodzaju przedstawienia czy wystêpy itp.,
- administracji oraz s³u¿b, tj.
dokumentów i zdjêæ dotycz¹cych
dzia³alnoœci urzêdów i urzêdników
œwidwiñskich, milicji obywatelskiej, stra¿y po¿arnej oraz s³u¿by
medycznej itp.,
- oraz wszelkich innych materia³ów zwi¹zanych z tematyk¹
wystawy.
Wszystkich, którzy chcieliby
wyraziæ swoj¹ opinie na temat wystawy lub s¹ zainteresowani wspó³prac¹ przy jej realizacji, prosimy o
kontakt telefoniczny 792-009-329
lub mailowy pfelinskicd@gmail.com
Koordynator projektu
Piotr Feliñski

Aktywna integracja - Projekt systemowy MGOPS
Dobieg³ ju¿ koñca projekt systemowy realizowany w Miejsko-Gminnym
Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w Po³czynie - Zdroju pod has³em „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji wœród mieszkañców gminy Po³czynZdrój”.
By³ to ju¿ czwarty taki projekt oœrodka wspó³finansowany ze œrodków Unii
Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki.
Poza g³ównymi uczestnikami projektu, których wy³oniono 25 w trakcie
rekrutacji, z proponowanych zajêæ korzystali równie¿ cz³onkowie ich rodzin, w
szczególnoœci dzieci (40).
Celem g³ównym projektu by³o podjêcie dzia³añ o charakterze terapeutycznym, które by³y skierowane do ca³ych rodzin, tj. rodziców i dzieci, aby wspomóc
funkcje rodziny oraz stworzyæ odpowiednie warunki do poprawy funkcjonowania w œrodowisku lokalnym.
Wszystkie dzia³ania dotycz¹ce pomocy i wsparcia dla rodzin oraz ich aktywnej integracji ze œrodowiskiem by³y realizowane w trzech obszarach: zdrowotnym (zajêcia z terapeut¹ i psychologiem), spo³ecznym (zajêcia z pedagogami i
animatorem) i zawodowym (zajêcia z doradc¹ zawodowym). Najwiêkszym zainteresowaniem ze strony uczestników cieszy³y siê zajêcia zorganizowane i przeprowadzone w ramach instrumentu aktywizacji spo³ecznej, wœród nich mo¿na
wymieniæ:
a) warsztaty z zakresu socjoterapii,
b) szko³a dla rodziców,
c) trening komputerowy,
d) warsztaty kompetencji i umiejêtnoœci spo³ecznych, w tym:
- wyjazd do Multikina w Koszalinie,
- wycieczka do Poznania (ZOO, Stary Rynek),
- wyjœcie na basen,

- zajêcia rekreacyjne na hali sportowej,
- uczestnictwo dzieci w spektaklu teatralnym,
- uczestnictwo dzieci w zajêciach Stra¿y Po¿arnej,
e) œwietlica pedagogiczno-terapeutyczna dla dzieci (zajêcia korekcyjnowyrównawcze).
Tegoroczny projekt zakoñczono 16 grudnia uroczystym rozdaniem dyplomów jego uczestnikom. Jednak podobne dzia³ania kontynuowane bêd¹ w roku
kolejnym. Oferta zajêæ bêdzie rozszerzona o mo¿liwoœæ uczestnictwa w zajêciach szko³y dla doros³ych.
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Wspomnienie na 30 rocznicê wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

Stan wojenny oczami nastolatka

Bogus³aw Ogorza³ek

O

dnoœnie tak wa¿nych wy
darzeñ w ¿yciu narodu,
jakim by³ stan wojenny,
oczekujemy wspomnieñ osób znacz¹cych w ¿yciu spo³ecznym, jednak
myœlê, ¿e warto zobaczyæ tamten
czas oczami osoby kszta³tuj¹cej
swoj¹ osobowoœæ.
Odnosz¹c siê do stanu wojennego, chcia³bym zacz¹æ od wspomnieñ
dotycz¹cych prze³omu, jaki dokonywa³ siê w zwi¹zku ze strajkami w
sierpniu 1980 roku. Dla 15 latka
mieszkaj¹cego w ma³ym mieœcie,
jakim by³ Po³czyn-Zdrój, wakacje
po ukoñczeniu szko³y podstawowej
rozpoczyna³y nowy okres w ¿yciu,
zaczyna³y siê zmiany zwi¹zane z
wyborem nowej szko³y. W moim
przypadku by³o to Liceum Ogólnokszta³c¹ce w moim rodzinnym mieœcie. Dociera³y do mnie, jak i do innych, informacje ju¿ w czerwcu
1980 r., o przyspawaniu do szyn
poci¹gu jad¹cego na wschód z konserwami miêsnymi. Nie mo¿na by³o
tych informacji zweryfikowaæ, ze
wzgl¹du na to, ¿e w³adze mia³y monopol informacji, a raczej dezinformacji spo³eczeñstwa. W sierpniu,
pamiêtam, jak ze swoim koleg¹,
³owi¹c ryby w stawie parkowym,
rozmawialiœmy o tym, ¿e s¹ w Gdañsku jakieœ strajki. Pamiêtam z telewizji podpisanie porozumieñ sierpniowych i wielki d³ugopis Lecha

Wa³êsy. Potem przyszed³ pierwszy
wrzeœnia i rozpoczêcie nowego
roku szkolnego. Moj¹ wychowawczyni¹ zosta³a Pani Miros³awa
Chojnowska, nauczycielka bardzo
ideowa i zaanga¿owana w ruch Solidarnoœci.
W pierwszej klasie LO zosta³em
wybrany na gospodarza klasy i w³aœnie moim pierwszym og³oszeniem
do ca³ej klasy mia³a byæ informacja
o zbiórce pieniêdzy na pomnik poleg³ych stoczniowców w Gdañsku.
Oczywiœcie informacja dotar³a do
mnie od Pani wychowawczyni. Pamiêtam jej pytanie, czy wiemy, co
tam siê wydarzy³o w 1970 roku.
PóŸniej takich pytañ, budz¹cych
œwiadomoœæ, by³o z jej strony jeszcze wiele. Powaga z jak¹ nam mówi³a pani Miros³awa Chojnowska o
tym, co siê dzieje w kraju, nie pozwala³a na obojêtnoœæ. Wiedzia³em, ¿e
Solidarnoœæ to coœ wielkiego, pamiêtam pierwsz¹ plastikow¹ plakietkê z logo Solidarnoœci, któr¹
przynios³a moja mama z pracy.
Ogl¹da³em j¹ jako coœ bardzo wa¿nego. Min¹³ pierwszy rok w szkole,
a festiwal wolnoœci trwa³ nadal. Z
tego okresu utkwi³o mi, jako wa¿ne
wydarzenie, to, ¿e zobaczy³em w
koœciele swojego dyrektora szko³y.
W tamtym czasie by³o to dla mnie
doœwiadczenie œwiadcz¹ce, ¿e naprawdê w kraju dokonuj¹ siê zmiany. Ludzie w³adzy w koœciele to by³a
nowa jakoœæ. Niestety stan wojenny
znowu przywróci³ dawny podzia³ na
„my i oni”.
I w³aœnie w drugiej klasie LO,
maj¹c 16 lat, doœwiadczy³em stanu
wojennego. Tego dnia o wprowadzeniu stanu wojennego dowiedzia³em
siê chyba najpóŸniej w ca³ym kraju,
a przyczyn¹ tego by³ fakt, ¿e z koleg¹
Dariuszem Sypniewskim pojechaliœmy poci¹giem na ryby, nad Parsêtê,

w okolice Starego Chwalimia. Poci¹g odchodzi³ z Po³czyna o godzinie 5.17 rano, a pierwszy komunikat
o stanie wojennym by³ dopiero o
godz. 6.00. Nieœwiadomi tego co siê
dzia³o w Polsce, ³owiliœmy ryby,
brn¹c w œniegu do oko³o godziny
13., a potem udaliœmy siê na stacjê
kolejow¹ i czekaliœmy na poci¹g. W
poci¹gu nikt z nami nie rozmawia³,
ludzi jakoœ by³o ma³o. Wracaj¹c z
dworca widzia³em ¿o³nierzy z broni¹, ale nie kojarzy³em tego z czymœ
nadzwyczajnym. Dopiero gdy wszed³em do domu, mama p³acz¹c powiedzia³a mi o stanie wojennym.
Obejrza³em parê razy przemówienie
Jaruzelskiego i przyszykowa³em siê
do szko³y na nastêpny dzieñ. Zupe³nie nie dotar³a do mnie informacja,
¿e zajêcia zosta³y odwo³ane. W poniedzia³ek rano jak zawsze poszed³em do szko³y. W drzwiach przywita³ mnie dyrektor z informacj¹, ¿e
nie ma lekcji. Jak przysta³o na m³odego cz³owieka, ucieszy³em siê z
wolnego. Maj¹c ca³y dzieñ i wiele
nastêpnych do dyspozycji, chodzi³em wêdkowaæ spod lodu na jezioro
o nazwie Borowina w naszym mieœcie. Wieczorami stara³em siê nas³uchiwaæ w radio Wolnej Europy, co
nie zawsze by³o mo¿liwe, ze wzglêdu na zag³uszanie. To Wolna Europa
sta³a siê dla mnie jedynym Ÿród³em
informacji o sytuacji w Polsce i na
œwiecie. Tak ju¿ zosta³o do koñca
komunizmu w 1989 r. Do szko³y, o
ile dobrze pamiêtam, wróciliœmy po
Nowym Roku.
Do koñca klasy maturalnej by³em pod wielkim wp³ywem mojej
wychowawczyni, nadal zaanga¿owanej w Solidarnoœæ. Nie wiem jednak, czy nale¿a³a do jakichœ struktur
podziemnych, czy by³o to tylko nieformalne poparcie idei Solidarnoœci. Czas liceum, lekcje polskiego,

g³ód prawdy o najnowszej historii i
obrzydzenie zwi¹zane z konferencjami rzecznika prasowego rz¹du
Jerzego Urbana w telewizji, sprawi³y, ¿e sta³em siê - delikatnie mówi¹c
- antykomunist¹, choæ nie wiedzia³em jeszcze, poza sprzeciwem wobec
k³amstwa w TV, jak to wyraziæ. S¹dzê, ¿e stan wojenny w najwiêkszym
stopniu przyczyni³ siê do wyboru
moich studiów na KUL, a nie w pañstwowej uczelni. Wiedzia³em, ¿e jest
to jedyne miejsce, gdzie mogê studiowaæ niezak³aman¹ historiê. Dlatego pod koniec czwartej klasy liceum zdecydowa³em siê podj¹æ studia historyczne na KUL. Wiedzia³em
tyle, ¿e jest tam siê trudno dostaæ, ale
nie pozostawi³em sobie alternatywy.
Zda³em pomyœlnie egzaminy wstêpne i zosta³em przyjêty na pierwszy
rok studiów. PóŸniej przekona³em
siê, ¿e wielu moich kolegów z roku
mia³o podobne motywacje studiowania na KUL-u. Studia pozwoli³y
mi ukszta³towaæ moje doros³e ¿ycie
w myœl has³a uczelni: „Bogu i OjczyŸnie”. Szczególnie wa¿ne by³o
œwiadectwo ludzi niepokornych i
niez³amanych przez w³adze, których
zawsze brakuje, ale gdy s¹, staj¹ siê
poci¹gaj¹cym do naœladowania
przyk³adem.
Historia, któr¹ tutaj przedstawi³em, ukazuje, jak Bóg potrafi pokrzy¿owaæ plany „wielkich tego
œwiata”, którzy przez w³adzê i manipulacjê chcieli pozyskaæ m³ode pokolenie, a tak naprawdê z wieloma
przedstawicielami tego pokolenia
przegrali walkê. Wielu umocnili w
oporze, bo jak mówi starochrzeœcijañska prawda - Krew mêczenników
jest posiewem Nowych Chrzeœcijan.
Autor jest nauczyciel historii i
katechet¹ w ZSP w Po³czynie i Œwidwinie.

Ucieka³,
bo by³ pijany
Dnia 16.12.2011 r. odby³a siê konferencja podsumowuj¹ca realizacjê projektu konkursowego
KLUB INTEGRACJI SPO£ECZNEJ „NA LEŒNEJ”, prowadzonego przez Gminny Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej w S³awoborzu w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki wspó³finansowanego
ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
Priorytet VII. Promocja integracji spo³ecznej
Dzia³anie 7.2 Przeciwdzia³anie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii spo³ecznej
Poddzia³anie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i spo³eczna osób zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym
Projekt realizowany w okresie 01.09.2009 r. - 31.12.2011 r.
Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

(ŒWIDWIN) Policjanci ze Œwidwina zatrzymali 20-latka, który
chc¹c unikn¹æ kontroli, ucieka³ samochodem ulicami miasta.
Mê¿czyzna ucieka³ przed funkcjonariuszami, bo by³ nietrzeŸwy. Mia³
niemal 1,5 promila alkoholu w organizmie. Kolejnym powodem desperackiego zachowania by³ s¹dowy zakaz
prowadzenia pojazdów, który obowi¹zuje kieruj¹cego jeszcze przez dwa lata.
Samochód, którym ucieka³, nie mia³
wa¿nych badañ technicznych.
Za prowadzenie pojazdu w stanie
nietrzeŸwoœci mê¿czyŸnie grozi pozbawienie wolnoœci do lat 2, a za z³amanie
s¹dowego zakazu do lat 3.
(kp)
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Miko³ajkowo-œwi¹teczny nastrój w „Trójce”
Wielkimi krokami
nadchodz¹ najpiêkniejsze
œwiêta Bo¿ego Narodzenia.
Wraz z pojawieniem siê
w kalendarzu miesi¹ca
grudnia wszystko wokó³
staje siê piêkniejsze,
a ludzie zdecydowanie
¿yczliwsi dla siebie.
Mo¿na to równie¿ powiedzieæ
o atmosferze panuj¹cej w Szkole
Podstawowej nr 3. O œwi¹teczn¹ i
wspania³¹ atmosferê dbaj¹ tu wszyscy: p. dyrektor - Izabella Starzyñska, grono pedagogiczne, rodzice i
dzieci - uczniowie naszej szko³y. Ju¿
6 grudnia tradycyjnie pojawili siê u
nas œwi¹teczni wys³annicy - pomocnicy i sam œwiêty Miko³aj. Ka¿de
dziecko - od najm³odszego przedszkolaka, do m³odzie¿y klasy 6,
otrzyma³o s³odkie niespodzianki.
Œwiêty Miko³aj o nikim nie zapomnia³. Uczniowie naszej szko³y pod kierunkiem nauczyciela jêzyka
angielskiego - p. Irminy Soroczyñskiej, zorganizowali œwi¹teczn¹ loteriê fantow¹. Zosta³ równie¿ przeprowadzony konkurs na najpiêkniejsz¹ choinkê w klasopracowni.
Wyniki konkursu poznamy niebawem.
13 grudnia w naszej szkole
odby³ siê Wielki Œwi¹teczny Kiermasz, na który w serdecznych s³owach zaprosi³a rodziców i dzieci
pani dyrektor. Zgromadzeni mogli

zobaczyæ krótki i niezwykle ujmuj¹cy program artystyczny w wykonaniu uczniów naszej szko³y, pod
kierunkiem p. E. Horak i p. Roberta
Ussa z wielokrotnie nagradzanym
zespo³em muzycznym "Œwietliki".
W programie tego œwi¹tecznego
spotkania równie¿ wspólne kolêdowanie. Zgromadzeni mogli równie¿
nabyæ za symboliczn¹ kwotê rêcznie wykonane ozdoby choinkowe,
karty œwi¹teczne i inne gad¿ety
œwi¹teczne. Wszyscy zgromadzeni
zostali zaproszeni na s³odki poczêstunek, kawê i herbatê. Przepyszne
ciasta zosta³y wykonane przez jak
zwykle nieocenionych rodziców.
Zainteresowani œwi¹tecznymi podarunkami zaopatrzyæ siê mogli w
"strawê duchow¹" na stoisku z tani¹
- dobr¹ ksi¹¿k¹. Nale¿y dodaæ, ¿e
kiermasz skierowany by³ w swojej
ofercie zarówno do najm³odszych,
jak i rodziców.
Ju¿ od kilku dni ca³a szko³a
zbiera produkty, które przeznaczone bêd¹ dla rodzin potrzebuj¹cych.
Ka¿dy, kto czuje tak¹ potrzebê
mo¿e wrzuciæ produkty ¿ywnoœciowe do specjalnie na to przeznaczonych pojemników.
Niezwyk³a atmosfera to zas³uga naszej "szkolnej rodziny". Z
pewnoœci¹ wszyscy obecni na spotkaniu bêd¹ o niej pamiêtaæ, gdy na
niebie zab³yœnie pierwsza - Wigilijna gwiazdka. Weso³ych œwi¹t i
szczêœliwego Nowego 2012 Roku!
Katarzyna Kupiec
bibliotekarka PSP 3

Bezpieczeñstwo w podró¿y - konkurs w „Trójce”
Ka¿dy z nas chcia³by - odbywaj¹c niesamowite, ciekawe podró¿e, czy tylko zwyczajnie przemieszczaj¹c siê z domu do pracy, szko³y itp. - dotrzeæ zawsze bezpiecznie do celu. Kiedy chodzi o bezpieczeñstwo najm³odszych sprawa staje siê szczególnie wa¿na.
Wiedz¹ o tym uczniowie naszej szko³y, którzy wziêli udzia³ w konkursie zorganizowanym przez psychologa szkolnego - p. Annê S³oniowsk¹.
Konkurs swoim zasiêgiem obj¹³ zarówno uczniów
klas 1-3, jak i starszych - klas 4-6. Konkursowe prace
sk³adano w dwóch kategoriach: praca plastyczna i has³o
lub wiersz dotycz¹ce bezpieczeñstwa na drodze i w
podró¿y. Wszystkim bior¹cym udzia³ w zmaganiach
konkursowych - 20 osobom z klas 1-6 wrêczono pami¹tkowe upominki. Pierwsze miejsca zajê³y uczennice
klasy 1: J. Œredniawa, N. Kwiatkowska, J. £awrynowicz
i uczennica klasy 4 - A. Miedzik. 2 miejsce przypad³o
w udziale uczniowi klasy 1: D. Chmarzyñskiemu i
uczennicy klasy 3 - A. Badowskiej. 3 miejsce zajêli
uczniowie klasy 1 - £. Jurecka i I. Wiœniewski z klasy
4. Wyró¿nienia otrzyma³y uczennice klasy 1- W. Orenczak i klasy 4 - W. £ukasik.
Nagrody uczniowie odebrali z r¹k p. dyrektor Izabelli Starzyñskiej. Zgromadzone na uroczystym wrê-

czeniu podarunków dzieci mog³y us³yszeæ s³owa uznania za niezwykle trafne ujêcie tematu bezpieczeñstwa z ust m³odszej aspirant - p. Anety Sêkalskiej, zaproszonej przez szkolnego psychologa. Miejmy nadziejê, ¿e artystyczne porady odnoœnie bezpieczeñstwa zostan¹ w pamiêci
nie tylko na d³ugo, ale na zawsze.
Katarzyna Kupiec
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Jesienne wêdrówki cz. 2

Szlakiem polskoœci i sanktuariów polskich

(RZEPCZYNO) W dniach 23 24 listopada odby³ siê kolejny wyjazd resocjalizacyjno-terapeutyczny dla naszych wychowanków.
Trasa prowadzi³a szlakiem polskoœci i sanktuariów polskich. W
œrodê, 23.11. 2011r. o godzinie 8.00
wyjechaliœmy autobusem do Skrzatusza Matki Bo¿ej Bolesnej Pani,
aby wszystko jej powierzyæ, nasze
trudy, bóle, niepowodzenia i radoœci.
Po wspólnotowej modlitwie
udaliœmy siê do Pi³y na grób ks.
Kazimierza sdb, modl¹c siê o dar
nieba. Nastêpnie w Chodzie¿y, u
„Bartoliniego”, zjedliœmy obiadek,
nabieraj¹c si³y do dalszej podró¿y.

W GnieŸnie nasze kroki skierowaliœmy do katedry œwiêtego Wojciecha, aby doœwiadczyæ i pog³êbiæ
nasz¹ wiarê. Zobaczyæ grób œw.
Wojciecha, tron prymasa naszego
kraju, drzwi gnieŸnieñskie i wiele
ciekawych miejsc katedralnych.
Pe³ni dodatkowych wra¿eñ pojechaliœmy do muzeum polskoœci,
gdzie nasi wychowankowie obejrzeli film opowiadaj¹cy o tym, jak
powstawa³o pañstwo polskie i jak
siê rozwija³o. Na nocleg udaliœmy
siê do naszego salezjañskiego seminarium w L¹dzie nad Wart¹, gdzie
oczekiwa³a nas pyszna wieczerza i
wiele zajêæ resocjalizacyjno-terapeutycznych,
przygotowanych
przez naszych wspó³braci.

W czwartek rano, po œniadaniu i
spakowaniu siê, pojechaliœmy do
s³upeckiego sanktuarium Œwiêtego
Krzy¿a, gdzie ks. kustosz opowiedzia³ nam historiê tamtego miejsca,
krzy¿a i jakie ma znaczenie nawracanie siê i ci¹g³e powstawanie z
naszych grzechów, s³abostek i uzale¿nieñ.
Kolejnym miejscem duchowej
odmiany by³a bazylika Licheñskiej
Pani. Nasza m³odzie¿ licznie skorzysta³a z sakramentu pokuty, wziê³a udzia³ w Eucharystii. Ksi¹dz
Kustosz zaprowadzi³ nas na widokow¹ wie¿e, abyœmy podziwiali
okolice Konina. Obiad w „Arce”,
golgota, koœció³ œw. Doroty, grób ks.
bp. Andrzejewskiego, historia krzy-

¿a i cudownego obrazu, zrobili wra¿enie na naszych wychowankach.
Pe³ni podziwu i wra¿eñ, lekko zmêczeni, ale nape³nieni Bo¿¹ moc¹,
wróciliœmy do naszego rzepczyñskiego pa³acu.
Dziêkujemy naszym wspó³braciom z L¹du za serdeczn¹ goœcinê, a
wychowawcom za trud, oddanie i
poœwiecenie czasu dla naszych wychowanków. Taki wyjazd uczy nas
wszystkich wzajemnego zrozumienia, pomocy jeden drugiemu, cierpliwoœci, ostro¿noœci i w³aœciwego
zachowania wobec spotykanych ludzi. W³asny przyk³ad poucza i daje
du¿o do przemyœleñ, zdobywaj¹c
ten œwiat, d¹¿¹c do œwiêtoœci...
Ks. Jaros³aw sdb.

Maluchy pasowane na przedszkolaków
(ŒWIDWIN) 23 listopada w
Przedszkolu nr 1 im. Kubusia Puchatka odby³o siê uroczyste przyjêcie najm³odszych dzieci do grona przedszkolaków.
Maluchy przygotowywa³y siê do
tej wa¿nej chwili przez niemal dwa
miesi¹ce. Pod okiem wychowawczyni, pani Anny Santkiewicz, uczy³y siê wierszy, piosenek, æwiczy³y
uk³ady choreograficzne, a w czasie
prób prze³amywa³y tremê przed
publicznym wyst¹pieniem. W œrodê

ju¿ od rana w przedszkolu panowa³a
uroczysta atmosfera i choæ na twarzach niektórych malców malowa³a
siê niepewnoœæ, wszyscy mali debiutanci pokazali siê z najlepszej
strony. Zebrani goœcie - rodzice,
dziadkowie i przedstawiciele w³adz
miasta z podziwem patrzyli na popisy dzieci, które po tak krótkim pobycie w przedszkolu potrafi³y ju¿
recytowaæ krótkie rymowane utwory, œpiewaæ piosenki i tañczyæ w
parach. „Wszystkie Tygryski” - bo
tak¹ nazwê otrzyma³a grupa trzylatków, by³y pogodne i dumne z siebie.
Nikt nie ucieka³ do mamy, nie p³aka³
i nie sta³ samotnie z boku.
Pierwszy publiczny wystêp ma³ych przedszkolaków to dowód na
to, i¿ zakoñczy³ siê dla nich okres
adaptacji, a rozpocz¹³ okres radosnych lat pobytu w przedszkolu.
Uwieñczeniem imprezy by³ akt pasowania, który przypad³ pani dyrek-

tor. Wszystkie dzieci po kolei zosta³y oficjalnie pasowane na pe³noprawnych przedszkolaków, za pomoc¹ magicznego o³ówka. Ka¿dy
otrzyma³ z r¹k kierownika Wydzia³u
Oœwiaty pana Bogdana Wachowiaka
dyplom. By³y drobne upominki i
wspania³y tort z fajerwerkami, a na
zakoñczenie spotkania na wszystkich czeka³ s³odki poczêstunek. (o)
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Sukces œwidwiñskich sportowców
Zawodnicy ze Œwidwina
uczestniczyli w zawodach Pucharu Polski Kick Lightu seniorów,
które odby³y siê w dniach 2 i 3
grudnia w Koby³ce ko³o Warszawy.
Ogó³em bra³o w nich udzia³ 76
zawodników z 17 klubów. Œwidwiñski Klub Sportów Walki "Spartakus" reprezentowali: Magdalena
Fudali, Artur Kieruzel, Kornel Wiœniewski i Wojciech Stawicki.
Uczestnicy przygotowywali sie do
startu od wielu miesiêcy, trenuj¹c
dwa razy dziennie. Re¿im przygotowañ obejmowa³ równie¿ dietê (kontrola wagi).
Debiutant Artur Kieruzel wygrywaj¹c walkê z zawodnikiem Legii, uzyska³ mo¿liwoœæ walki o srebro, lecz niestety odniós³ pora¿kê,
co da³o mu trzecie miejsce na podium. Taki sam br¹zowy medal zdoby³ Kornel Wiœniewski.
Medalistka Mistrzostw Europy
Magdalena Fudali (pierwszy start w
seniorach) w pojedynku o puchar
Polski, nie da³a szans rywalce z

„Beskidu Dragon”, wygrywaj¹c
3:0, zdobywaj¹c tym samym swój
pierwszy z³oty medal na tak presti¿owej imprezie.
Kategoriê ciê¿k¹ zdominowa³
wywodz¹cy siê z karate Wojciech
Stawicki (107 kg). Pomimo ma³ych
problemów w pierwszym pojedynku z zawodnikiem „Duetu” Gdañsk
i wygranej 3:2 naszego zawodnika,
w fina³owym pojedynku nie mia³ sobie równych. Walka ta zakoñczy³a
siê technicznym nokautem. Po kilkunastu silnych kopniêciach na udo
Wojtek „wy³¹czy³” lew¹ nogê przeciwnika, w wyniku czego nie móg³
on kontynuowaæ pojedynku. Puchar
Polski trafi³ do r¹k zawodnika
„Spartakusa” Œwidwin.
Podziêkowania nale¿¹ siê instruktorowi Piotrowi Feliñskiemu i
ca³emu zespo³owi, który bra³ udzia³
w przygotowaniach. By³y to ostatnie zawody w 2011 roku, wieñcz¹ce
zmagania zawodników i trenerów.
Czterej zawodnicy zdobyli dwa z³ote i dwa br¹zowe medale.
Do wyjazdu nie dosz³oby, gdyby
nie ca³oroczna wspó³praca z burmi-

strzem miasta Janem Owsiakiem.
Dziêkujemy tak¿e sponsorom: dyrektorowi Parku Wodnego „Relax”
Leszkowi Jasiukiewiczowi, W. Ka-

rabeli, Z. Pi¹tkowi, J. Paprockiemu i
R. Szo³drze, a tak¿e dyrektor Szko³y
Podstawowej nr 2 M. Bujakowskiej.
Trener Rados³aw Paw³owski

Mieszko wypunktowa³ Grota, Gryfa i LO SMS

XII Mistrzostwa Miasta i Gminy Po³czynianie ostrz¹ sobie
zêby na lidera
Po³czyn-Zdrój w szachach
MKS Mieszko Po³czyn-Zdrój - Grot Dygowo 3:1
Gryf Szczecinek - MKS Mieszko Po³czyn-Zdrój 1:3
LO SMS Œwinoujœcie - MKS Mieszko Po³czyn-Zdrój 1:3

W dniu 11.12.2011 roku zakoñczy³y siê Mistrzostwa Miasta i Gminy
Po³czyn-Zdroj w szachach.
W turnieju wzie³o udzia³ 13 zawodników. Turniej wygra³ Wies³aw
Buæko z Red³a, reprezentuj¹cy klub „CAISSA” Po³czyn-Zdrój.
Klasyfikacja pierwszej siódemki.
1. Buæko, Wies³aw
1800 Red³o
14.0
2. Iwaniuk, Mieczys³aw
1000 Po³czyn-Zdrój
12.0
3. Modzelewski, Krzysztof 1400 Bia³ogard
11.5
4. Kurek, Mieczys³aw
1400 Bia³ogard
9.5
5. Kowalczyk, Ryszard
1400 Po³czyn-Zdrój
9.0
6. Ko³odziejczyk, Piotr
1800 Bia³ogard
8.5
7. Tararako, Adam
1600 Po³czyn-Zdrój
7.5
Pierwsza trójka otrzyma³a puchary i nagrody rzeczowe, pozostali zawodnicy medale oraz nagrody rzeczowe. Puchary i nagrody ufundowali:
Burmistrz Po³czyna-Zdroju Barbara Nowak, prezes zarz¹du Pomerania
Frukt sp. z. o.o. pan Norbert Ginda, Klub Szachowy „CAISSA” Po³czynZdrój. Nagrody w imieniu sponsorów wrêczali prezes klubu Ryszard Kowalczyk i cz³onek zarz¹du Adam Batura.
Szczególne podziêkowania sk³adamy g³ównemu sponsorowi turnieju
panu Norbertowi Gindzie, pani dyrektor Ewie Tokarskiej jej pracownikom
z CK Po³czyn-Zdrój za pomoc w organizacji, panu Zdzis³awowi Wiatrowi
z Urzêdu Miejskiego w Po³czynie -Zdroju oraz g³ównemu sêdziemu panu
Piotrowi Ko³odziejczykowi z Bia³ogardu.
Cz³onek Zarz¹du Caissa Po³czyn-Zdrój Adam Batura
Prezes Klubu Caissa Po³czyn-Zdrój Ryszard Kowalczyk

(PO£CZYN-ZDRÓJ) Mieszko
gromi rywali i walczy o lidera. Siatkarze z Po³czyna wygrali ju¿ szósty
mecz z rzêdu. W minionym okresie
pokonali Grota Dygowo Rymañ,
Gryfa Szczecinek i LO SMS w Œwinoujœciu.
Trzeciego grudnia w hali widowiskowo-sportowej w Po³czynie-Zdroju odby³ siê mecz MKS Mieszko Po³czyn-Zdrój - Grot Dygowo Rymañ.
Mieszko zagra³ w sk³adzie: Dopart,
¯akowski (kapitan), Pankiewicz, Sochacki, Olejnik, Karandyszewski,
Gajdziel (libero). Rezerwowi: Buga³a, Kozio³, So³tysiak, Korszy³owski.
W roli faworyta stawiani byli gospodarze. I nie zawiedli licznie, jak
zwykle, zgromadzonej publicznoœci.
Mecz zakoñczy³ siê pewnym zwyciêstwem Mieszka 3:1.
Pierwszy set przebiega³ pod dyktando gospodarzy, którzy wygrali go
25:18. W drugim secie gospodarze
wyszli rozluŸnieni i goœcie z Dygowa
zdobyli na samym pocz¹tku kilku
punktow¹ przewagê, której nie oddali
ju¿ do koñca seta. Set zakoñczy³ siê
wygran¹ Grota 25:20.
W kolejnej partii po³czyñscy gracze wrócili do dobrej gry z pierwszego seta i wygrali go 25:22.

W ostatnim, jak siê póŸniej okaza³o, secie nieco zdemotywowani
gracze Grota oddali ca³kowicie inicjatywê siatkarzom Mieszka. Mimo
wielu zmian w ekipie goœci Mieszko
pewnie wygra³o 25:15 i zarazem ca³y
mecz 3:1.
W nastêpnym tygodniu Mieszko
pojecha³ na mecz z Gryfem do Szczecinka. Po ciekawym, emocjonuj¹cym
spotkaniu pokonali Gryfa 3:1 (25:23,
25:21, 19:25, 25:21).
Gospodarze zagrali w sk³adzie:
Gutowski (kpt.), Skobel, Ratkiewicz,
Karpus, Judycki, Fr¹ckowski (L), Mazur, Rosiak, Kowalewski, Szawio³o.
Mieszko zagra³ w tym meczu w
tym samym sk³adzie.
W miniony weekend Mieszko
pojecha³ na mecz do Œwinoujœcia z
LO SMS. I tym razem pewnie pokonali rywali 3:1 (26:24, 20:25, 25:20,
25:20).
By³o to 6 zwyciêstwo z rzêdu po³czyñskiego zespo³u, który obecnie
zajmuje drugie miejsce w tabeli III
Ligi Mê¿czyzn. Do rozegrania podopieczni Wojciecha Halca maj¹ jeszcze 3 bardzo ciekawe mecze we w³asnej hali z dru¿ynami: Gryfa Szczecinek (zaleg³y mecz), Nowej Regi Trzebiatów oraz Spartakusa Pyrzyce. (o)

SPORT
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PLAS Eko-Fiuk Kobiet
i Mê¿czyzn
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Mistrzostwa Powiatowe Gimnazjów w Tenisie Sto³owym

I miejsce dla gimnazjum
z Brze¿na!

W dniu 11.12.2011 r. odby³a siê 3. kolejka
Po³czyñskiej Ligi Amatorskiej Siatkówki Eko-Fiuk
Kobiet i Mê¿czyzn.
Wyniki w kategorii kobiet i mê¿czyzn
PLAS Eko-Fiuk Kobiet - 3. kolejka - 11.12.2011 r.
ZSR CKP Œwidwin - Gryf Szczecinek
0:3
ZSP Po³czyn-Zdrój - ZSR CKP Tychowo
1:3
Gryf Szczecinek - ZSP Po³czyn-Zdrój
3:0
ZSR CKP Tychowo - ZSR CKP Œwidwin
3:1
SALOS Po³czyn-Zdrój - Grodzisko Ostre Bardo 0:3
MKS Koszalin - Mieszko Po³czyn-Zdrój
3:0
Grodzisko Ostre Bardo - MKS Koszalin
1:3
Mieszko Po³czyn-Zdrój - SALOS Po³czyn-Zdrój 3:0
mecze, punkty, zwyciêstwa, pora¿ki, +\1. Mieszko Po³czyn-Zdrój
6
16
5
1
15/4
2. ZSR CKP Tychowo
6
13
4
2
12/11
3. MKS Koszalin
4
12
4
0
12/1
4. Grodzisko Ostre Bardo
5
11
3
2
11/8
5. Zaj¹czek Z³ocieniec
4
10
3
1
10/3
6. Gryf Szczecinek
4
8
2
2
8/6
7. ZSR Po³czyn-Zdrój
6
8
1
5
4/16
8. ZSR CKP Œwidwin
4
5
0
4
3/12
9. SALOS Po³czyn-Zdrój
5
5
0
5
1/15
Cztery najlepsze zespo³y awans do turnieju fina³owego.
4. kolejka odbêdzie siê 8.01.2012 r.
Zaj¹czek Z³ocieniec - Grodzisko Ostre Bardo
Gryf Szczecinek - MKS Koszalin
MKS Koszalin - Zaj¹czek Z³ocieniec
SALOS Po³czyn-Zdrój - Gryf Szczecinek
ZSR CKP Œwidwin - SALOS Po³czyn-Zdrój
Mieszko Po³czyn-Zdrój - ZSP Po³czyn-Zdrój
Grodzisko Ostre Bardo - Mieszko Po³czyn-Zdrój
ZSP Po³czyn-Zdrój - ZSP CKP Œwidwin

godz. 11.30
godz. 11.30
godz. 13.00
godz. 13.00
godz. 14.30
godz. 14.30
godz. 16.00
godz. 16.00

ch³opcy
1 m. - Gimnazjum Brze¿no
2 m. - Gimnazjum S³awoborze
3 m. - Gimnazjum Œwidwin
4 m. - Gimnazjum Lekowo
5 m. - Gimnazjum Po³czyn-Zdrój

W turnieju wziê³o udzia³ 8 dru¿yn, wœród nich dru¿yna z Publicznego Gimnazjum w Brze¿nie, w
sk³adzie: Marcin Kucharzyk, Kamil Malon i Marcin Czubek (opiekun Andrzej Janas ). Zawody zakoñczy³y siê sukcesem zawodników
z Brze¿na - zdobyli I miejsce i tym
samym powtórzyli swój sukces z
ubieg³ego roku.

dziewczêta
1 m. - Gimnazjum Œwidwin
2 m. - Gimnazjum Lekowo
3 m. - Gimnazjum Po³czyn-Zdrój
Dla uczestników rozgrywek
przygotowano puchary, nagrody i
dyplomy. Organizatorem turnieju
oraz fundatorem nagród by³ Urz¹d
Gminy w S³awoborzu i Starostwo
Powiatowe w Œwidwinie. Teraz
przed zwyciêzcami kolejny etap zawody regionu koszaliñskiego.
(ZPS)

Pozosta³e dru¿yny zajê³y kolejno
miejsca:

Si³acz wœród najlepszych

PLAS Eko-Fiuk Mê¿czyzn - 3. kolejka - 11.12.2011 r.
Martinez - Junior
1:2
Wrzosowo - Szczecinek
3:0
Œwidwin - Bêkarty Kazika
2:1
Bêkarty Kazika - Junior
0:3
Szczecinek - Œwidwin
0:3
Martinez - Wrzosowo
2:1
mecze, punkty, zwyciêstwa, pora¿ki,
1. Martinez
6
14
5
1
2. Junior
6
13
5
1
3. Wrzosowo
6
12
3
3
4. Œwidwin
6
6
2
4
5. Bêkarty Kazika
6
5
2
4
6. Szczecinek
6
4
1
5

(S£AWOBORZE) W hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkó³ w S³awoborzu, 3 grudnia 2011 r., odby³y siê Mistrzostwa Powiatowe Gimnazjów w
Tenisie Sto³owym.

+\14/4
12/6
12/6
6/12
5/13
4/14

Cztery najlepsze zespo³y awans do turnieju fina³owego.
4. kolejka odbêdzie siê 8.01.2012 r.
Junior - Wrzosowo
godz. 10.00
Œwidwin - Martinez
godz. 10.00
Bêkarty Kazika - Szczecinek godz. 10.00
Wrzosowo - Œwidwin
godz. 11.30
Martinez - Bêkarty Kazika
godz. 13.00
Szczecinek - Junior
godz. 14.30
Oprócz pierwszych spotkañ pozosta³e godziny rozpoczêcia meczów s¹
orientacyjne.
Kamil Halec

Sebastian Oszczêd³owski ze
Œwidwina odniós³ sukces na zawodach mas wrestlingu w Pabianicach.
Mas wrestling to stosunkowo
ma³o znana w Polsce dyscyplina si³owa, polegaj¹ca na przeci¹ganiu
pa³ki przez dwóch zawodników. 4

grudnia w Pabianicach odby³ siê II
Puchar Polski, w którym startowa³
Sebastian Oszczêd³owski ze Œwidwina. W kategorii open zaj¹³ drugie miejsce. Zawodnik ma na swoim
koncie wczeœniejsze sukcesy w trójboju si³owym w kategorii juniorów
m³odszych.
(o)
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Wyró¿nienie dla Zofii
Derenowskiej

Wieœci œwidwiñskie 19.12.2011 r.

Miko³aj w przedszkolu
„Pod Topol¹”

(ŒWIDWIN) Zofia Derenowska ze Œwidwina zosta³a wyró¿niona w konkursie „Dyrektor
Przedszkola 2012”.
W dniach 24-25 listopada 2011
roku w Bibliotece Narodowej w
Warszawie odby³a siê III Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów i
Nauczycieli Przedszkoli. Spotkanie
zorganizowane przez Instytut Raabe we wspó³pracy z miesiêcznikiem Monitorem Prawnym Dyrektora Przedszkola, czasopismem
„Wychowanie w Przedszkolu” oraz
Managamentu w przedszkolu przebiega³o pod has³em „Przedszkole
2011/2012 - potrzeby, wyzwania,
inspiracje”.
Dwudniowe obrady Patronem
honorowym objêli Minister Edukacji Narodowej, Oœrodek Rozwoju
Edukacji i Polski Komitet Œwiatowej Organizacji Wychowania
Przedszkolnego OMEP.
Pierwszy dzieñ konferencji zakoñczy³a uroczysta Gala Fina³owa
zwi¹zana z rozstrzygniêciem dwóch
konkursów. Jeden z nich to konkurs
o honorowy presti¿owy, tytu³ „Dyrektor Przedszkola 2012”.
W konkursie mogli braæ udzia³
wszyscy dyrektorzy przedszkoli i
szkó³, w których s¹ oddzia³y przedszkolne zarówno placówek publicznych i niepublicznych. Celem konkursu by³o upowszechnienie dobrych praktyk, promocja placówki
w œrodowisku oœwiatowym. Aby

wzi¹æ udzia³ w tym konkursie nale¿a³o opisaæ dzia³ania placówki do
zagadnienia „Rodzice w przedszkolu - metody i formy wspó³pracy”.
Laureaci konkursu to trzech dyrektorów z Lubliñca i Warszawy, a
wyró¿nienie przypad³o Zofii Derenowskiej z Publicznego Przedszkola nr 2 „Pod Topol¹” w Œwidwinie.
Wyró¿nienie to jest dla ca³ej
spo³ecznoœci przedszkola, poniewa¿ budowana jest przez wszystkich pracowników, rodziców i ich
dzieci.
Dobra wspó³praca ca³ego personelu, anga¿owanie rodziców w
¿ycie przedszkola, ma ogromny
wp³yw na funkcjonowanie placówki, grup i atmosferê, jaka w placówce panuje.
UM

(ŒWIDWIN) W tym roku Miko³aj zadziwi³ wszystkie oczekuj¹ce na niego dzieci. Zrobi³ nam
niespodziankê i przyjecha³ do nas
ju¿ 5. grudnia, bryczk¹ zaprzê¿on¹ w kucyka.
W przedszkolnym ogrodzie znalaz³y siê olbrzymie sanie (mieœci³a
siê na nich ca³a grupa), na które
Miko³aj zaprasza³ dzieci, aby porozmawiaæ i wys³uchaæ dzieciêcych
¿yczeñ oraz wrêczyæ prezenty. Nie-

zwyk³¹ atrakcj¹ dla przedszkolaków by³y przeja¿d¿ki bryczk¹ Miko³aja oraz jazda wierzchem na kucyku. Najwiêksze jednak zainteresowanie wzbudzi³ kozio³ z ogromnymi rogami, który pas³ siê w specjalnie dla niego zbudowanej zagrodzie. Dzieci mia³y wyj¹tkow¹ okazjê z bliska przyjrzeæ siê zwierzêtom, a nawet je karmiæ. Wizyta Miko³aja i jego zwierz¹t dostarczy³a
wszystkim dzieciom niezapomnianych wra¿eñ.
Bogumi³a Witek

Pasowani na przedszkolaków
(ŒWIDWIN) W Publicznym
Przedszkolu nr 2 „Pod Topol¹” w
Œwidwinie odby³y siê 1 i 2 grudnia
uroczystoœci „Pasowania na
Przedszkolaka”.
Piêædziesiêcioro dzieci z dwóch
najm³odszych grup przyst¹pi³o do
ceremonii pasowania oraz nadania
nazw grupom.
Dzieci zda³y pierwszy w swoim
¿yciu egzamin. Przygotowa³y siê do
niego pod kierunkiem swoich pañ
wychowawczyñ Ma³gorzaty Wêdrychowicz i Joanny B¹kowskiej.
Nasze maluszki odwa¿nie wyst¹pi³y przed licznie przyby³¹ publicznoœci¹. Deklamowa³y wierszyki, œpiewa³y piosenki i tañczy³y. Rodzice i
zaproszeni goœcie ze ³zami wzruszenia oklaskiwali wystêpy naszych
najm³odszych wychowanków. Po
zaprezentowaniu programu arty-

stycznego nast¹pi³ najwa¿niejszy
moment uroczystoœci - ceremonia
pasowania na przedszkolaka. Pani
dyrektor Zofia Derenowska przyjê³a od maluszków przyrzeczenie oraz

dokona³a aktu pasowania. Przedstawiciele najstarszych grup przekazali najm³odszym ich grupowe totemy.
Od dziœ nasze najm³odsze grupy
bêd¹ siê nazywaæ „Leœne Ludki”

oraz „Smerfy”. Ka¿dy przedszkolak
otrzyma³ okolicznoœciowy dyplom
potwierdzaj¹cy fakt pasowania oraz
upominek.
Bogumi³a Witek

Wieœci œwidwiñskie 19.12.2011 r.
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OG£OSZENIA DROBNE

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

US£UGI

NIERUCHOMOŒCI

INNE

Powiat ³obeski

Powiat œwidwiñski

Powiat gryficki

Powiat ³obeski

Sprzedam mieszkanie w Wêgorzynie w bloku na II piêtrze, 53 mkw.; 2
pokoje + piwnica. Mieszkanie spó³dzielcze w³asnoœciowe. Cena 125
tys. z³. Tel. 663 248 859

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

W zwi¹zku z szybkim wyjazdem,
wyj¹tkowo okazyjnie sprzedam
dom mieszkalny (mo¿liwy te¿ pod
wynajem pokojów) w Œliwinie ko³o
Rewala. Tel. 694-084-240.

NAUKA

PRACA

Powiat gryficki

Powiat ³obeski

J. niemiecki - nauczanie indywidualne, t³umaczenia komercyjne i w
terenie, tel. 696075099.

£obez - zaopiekujê siê dochodz¹co
starsz¹ osob¹ lub dzieckiem. Tel.
508 323 472

Powiat ³obeski

Powiat drawski

Matematyka - pomoc. Tel. 516 166
301

ROLNICTWO

Pilnie przyjmê do pracy
murarzy z doœwiadczeniem.
Tel. 696 011 390.

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

NIERUCHOMOŒCI

NIERUCHOMOŒCI

Powiat œwidwiñski

Powiat œwidwiñski

Sprzedam dzia³kê budowlan¹
uzbrojon¹ w Œwidwinie. Tel.794 376
821.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w
Po³czynie-Zdroju 1080 mkw. Tel.
600 565 719.

Powiat ³obeski
Lokal u¿ytkowy o pow. 35 mkw. w
centrum Reska, za Biedronk¹, od
stycznia wydzier¿awiê. Tel. 604 649
889
Sprzedam gara¿ murowany ul.
Boczna ko³o Nadleœnictwa. Tel. 600
898 424
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
uzbrojon¹ 570 mkw. w £obzie ul.
Racibora 7. Tel. 604 282 156
Kupiê lub wynajmê gara¿ w £obzie
ko³o stadionu. Tel. 604 569 342.
Sprzedam ziemiê 8 ha, miejscowoœæ Budziszcze 6. tel. 91 397 5894
. Cena do uzgodnienia
ZNMR £obez oferuj¹ do sprzeda¿y
nieruchomoœci przemys³owe. Tel.
91 397 4041, 600 265 547
£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
£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
Tucze nad j. Woœwin dz.budowl.
2700 mkw. - 59 000 z³. Tel. 600 265
547

T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.
Szukam plecaka dla córki za symboliczn¹ z³otówkê. Tel. 91 577 5768
Sprzedam pianino z gwarancj¹.
Transport gratis. Tel. 604 569 342.
£obez

Powiat gryficki
Pozb¹dŸ siê stresu, bólu, cellulitu.
Masa¿ w gabinecie 30 z³. Tel. 792
924 085

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

MOTORYZACJA
Powiat ³obeski
Sprzedam komplet opon zimowych
do Poloneza, tylko 1 sezon u¿ywane. Tel. 504 042 532.

Powiat gryficki
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 3.500 z³. Tel. 791 727 642
lub 792 508 916.

DRUKARNIA
Oferujemy druk:
- ulotek - plakatów - wizytówek - broszur - samokopii £obez ul. S³owackiego 6,
tel./fax - 91 39 73 730; 504 042 532

REKLAMA

