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Kotyliony nie zast¹pi¹
niepodleg³oœci
Kazimierz Rynkiewicz

W

asalna wypowiedŸ
ministra Rados³awa
Sikorskiego (nazywanego Radkiem, czyli ch³opcem
w krótkich spodenkach), rozbawia, wzi¹wszy pod uwagê, ¿e – co
potwierdzi³ premier Tusk – Polska
namawia Niemcy, by wziê³y siê do
roboty w zwalczaniu kryzysu. Namawia ktoœ, kto sam niewiele robi³
przez 4 lata. Ekipa premiera to nie
or³y, tylko orliki, a do historii
przejdzie jako dru¿yna graj¹ca w
pi³kê podczas obrad sejmu. Najwa¿niejszym jej osi¹gniêciem w
historii Polski bêdzie Euro 2012
oraz reformowanie poprzez podwy¿szanie podatków i wieku emerytalnego.
Do tego dojdzie skandaliczna
wypowiedŸ ministra Sikorskiego
o poddaniu siê tak naprawdê dominacji Niemiec.
Gdyby ktoœ zapomnia³ o skutkach takich decyzji, to warto przypomnieæ pewn¹ historyjkê, odkurzon¹ przez pieœniarza Lecha Makowieckiego, a i wyœpiewan¹ kiedyœ przez Jacka Kaczmarskiego w
piosence „Rejtan, czyli raport ambasadora”.
W okresie przedrozbiorowym
niefrasobliwe zarz¹dzanie gospodark¹, brak reform i stanowczoœci
decyzji spowodowa³o m.in. upadek polskich banków. Zmusza³o
to polskiego monarchê do zaci¹gania po¿yczek za granicami. Po¿yczki te by³y chêtnie udzielane –
i to zarówno u zachodnich, jak i
wschodnich s¹siadów Rzeczypospolitej.
I tak za Stanis³awa Augusta Poniatowskiego suma d³ugów królewskich osi¹gnê³a 40 mln z³otych
polskich. Wtedy mo¿na by³o za tê
kwotê utrzymaæ 120 tysiêczn¹ armiê...
Król Staœ, œwiatowiec, znany
koneser i mecenas sztuki, ubieraj¹cy siê wg najnowszych trendów, ho³ubiony (oficjalnie) na zagranicznych dworach – by³ w rzeczywistoœci poœmiewiskiem euro-

pejskich w³adców; caryca Katarzyna II nazywa³a go wrêcz „woskow¹ lalk¹”. Wiedzia³a, co mówi
– „sponsorowa³a” osobiœcie naszego monarchê (a prywatnie swego kochanka), wp³acaj¹c po¿yczki bezpoœrednio do jego prywatnej szkatu³y. Tym samym –
groŸb¹ natychmiastowej sp³aty
zad³u¿enia – skutecznie mrozi³a
jego nieliczne porywy ³¹czenia siê
z Narodem. Jak widaæ wybitne
kobiety-politycy maj¹ „cohones”
i potrafi¹ podporz¹dkowaæ ¿ycie
prywatne sprawom pañstwowym...
Nieudacznictwo, chwiejnoœæ,
niezdecydowanie i p³aczliwoœæ
(dos³ownie!) Stanis³awa Augusta
Poniatowskiego, pos³ugiwanie siê
notorycznie k³amstwem i najzwyklejsza zdrada interesów pañstwa
polskiego (np. wspó³dzia³anie w
wojskami rosyjskimi przy t³umieniu Konfederacji Barskiej) wystawia³y mu najgorsz¹ opiniê ju¿ u
wspó³czesnych. W 1768 król
Szwecji Gustaw III napisa³ w swoim dzienniku:
„W Warszawie odby³y siê dwie
rady; rezultat by³ taki, ¿e król i
senat oddali siê pod opiekê do Imperatorowej. To hañba. Ach, Stanis³awie Auguœcie, tyœ nie król, a
nawet nie obywatel! Umrzyj w
obronie niezale¿noœci ojczyzny,
lecz nie przyjmuj niegodnego
jarzma w czczej nadziei - zachowaæ cieñ potêgi, któr¹ zniesie jeden ukaz Moskwy...”...
Demoralizacja, korupcja, degrengolada, rozbicie jednoœci Narodu poci¹gnê³y Rzeczypospolit¹
na dno. I wtedy pojawi³ siê ten zasadniczy, prze³omowy dokument
– Akt Abdykacji... Polecam go –
pisze Lech Makowiecki - p. ministrowi Sikorskiemu i ca³emu rz¹dowi – to prawdziwy wzorzec z
Sevres! Wystarczy tylko zmieniæ
nag³ówki, datê i podpis...
My, Stanis³aw August,
z Bo¿ej £aski Król Polski,
Wielki Ksi¹¿e Litewski et c., et c.,
et c.
Nie szukaj¹c w ci¹gu królowania naszego innych korzyœci lub
zamiarów, jak staæ siê u¿ytecznym

ojczyŸnie Naszej, byliœmy tak¿e
tego zdania, i¿ opuœciæ nale¿y tron
w okolicznoœciach, w których rozumieliœmy, ¿e oddalenie Nasze
przy³o¿y siê do powiêkszenia
szczêœcia wspó³ziomków Naszych lub te¿ przynajmniej
umniejsza ich nieszczêœcia; przekonani teraz, ¿e pieczo³owitoœæ
Nasza na nic siê ojczyŸnie Naszej
nie przyda, kiedy nieszczêœliwa
zdarzona w niej insurekcja pogr¹¿y³a j¹ w teraŸniejszy stan zniszczenia, i rozwa¿ywszy, ¿e œrodki
wzglêdem przysz³ego losu Polski
koniecznie potrzebne z powodu
nagl¹cych okolicznoœci, a od Najjaœniejszej
Imperatorowej
Wszech Rosji i innych s¹siednich
mocarstw przedsiêwziête, jedynymi s¹ do przywrócenia pokoju i
spokojnoœci wspó³obywatelom
Naszym, których dobro zawsze
by³o najmilszym przedmiotem
starañ Naszych — postanowiliœmy przeto z przywi¹zania do spokojnoœci publicznej oœwiadczyæ,
tak jako te¿ niniejszym aktem najuroczyœciej og³aszamy, ¿e wolnie
i z w³asnej woli wyrzekamy siê bez
ekscepcji wszelkich praw Naszych do Korony Polskiej, do
Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego i
innych nale¿¹cych do nich krajów,
jako te¿ znajduj¹cych siê w nich
posesji i przynale¿ytoœci ; akt ten
uroczysty abdykacji korony i rz¹du Polski w rêce Najjaœniejszej
Imperatorowej Wszech Rosji
sk³adamy dobrowolnie i z t¹ rzetelnoœci¹, która postêpowaniem
Naszym w ca³ym ¿yciu kierowa³a.
Zstêpuj¹c z tronu, dope³niamy
ostatniego obowi¹zku królewskiej godnoœci, zaklinaj¹c Najjaœniejsz¹ Imperatorow¹, a¿eby macierzyñsk¹ sw¹ dobroczynnoœæ na
tych rozci¹gnê³a, których królem
byliœmy, i to wielkoœci Jej duszy
dzia³anie wielkim swym sprzymierzeñcom udzieli³a.
Akt niniejszy dla wiêkszego
waloru podpisaliœmy i pieczêæ nañ
Nasza wycisn¹æ rozkazaliœmy.
Dzia³o siê to w Grodnie dnia 25
listopada, a roku 32 panowania
Naszego
Stanis³aw August, król.
Ratyfikacja aktu skoñczy³a siê
dla króla happy endem: Stanis³aw

August Poniatowski znalaz³ cich¹
przystañ (wraz z wysok¹, do¿ywotni¹ rent¹) w Pa³acu Marmurowym w Petersburgu... A Naród
czeka³ 123 lata na odzyskanie pañstwowoœci swej Ojczyzny...
Prezydent Komorowski, 11 listopada, a wiêc zaledwie 24 dni
temu wprowadza³ modê na kotyliony, które mia³y staæ siê symbolem obchodów rocznicy. Nie zast¹pi¹ one jednak niepodleg³oœci.
Czy¿by wiêc paln¹³ kolejn¹ gafê,
czy mo¿e ju¿ mu siê wszystko ze
wszystkim pomiesza³o, bo nie
potrafi jednoznacznie wypowiedzieæ siê na temat tez postawionych przez ministra Sikorskiego.
Historia jest nauczycielk¹
¿ycia. A jak siê powtarza, to jako
farsa.
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Irena Matuszkiewicz na spotkaniu autorskim
18 listopada 2011 r.
w Klubie 1. Skrzyd³a
Lotnictwa Taktycznego
mi³oœnicy literatury
spotkali siê ze znan¹ i
lubian¹ pisark¹ powieœci
obyczajowych pani¹
Iren¹ Matuszkiewicz.
Z wykszta³cenia filolog, przez
wiele lat dziennikarka. Choroba
zmusi³a j¹ do zaprzestania pracy
dziennikarskiej, wówczas pani Irena rozsmakowa³a siê w pisaniu dla
przyjemnoœci.
Jest autork¹ tak znanych ksi¹¿ek
jak Agencja z³amanych serc, Apetyt na kwaœne winogrona, Czarna
wdowa atakuje, Dziewczyny do
wynajêcia, Gry nie tylko mi³osne,
Nie zabijaæ paj¹ków, Odkurzanie
firmamentu, Opowiadania szkolne,
Ostatni sprawiedliwy, Przebudzenie, Przeklête, zaklête, Salonowe
¿ycie, Seryjny narzeczony, oraz
Szepty. W swoich powieœciach trafnie ukazuje polsk¹ wspó³czesnoœæ,
nierzadko jednak siêga g³êboko w

przesz³oœæ - w ¿ycie matek i babek
swoich bohaterek.
Pisarstwo Ireny Matuszkiewicz
cechuje interesuj¹cy przyk³ad po³¹czenia prozy kobiecej z powieœci¹
kryminaln¹.
Autorka nie wymyœla zbrodni,
nie szuka tajemnic, próbuje portretowaæ to, co jest szczególnie widoczne po roku 1989. Dostrzegalna
jest tu wra¿liwoœæ na ciemne strony
rzeczywistoœci spo³eczno-obyczajowej. Co wa¿ne, autorka bardzo
dba o to, by opisane historie nie stanowi³y wyimaginowanych opowieœci, z którymi trudno jest siê uto¿samiæ. Akcjê umiejscawia w ma³ych
miejscowoœciach (np. we W³oc³awku, Ciechocinku, Kowalu).
Podczas spotkania pani Irena
opowiada³a o sobie i o tym jak powstawa³y jej ksi¹¿ki. Chêtnie udziela³a odpowiedzi na pytania czytelników dotycz¹ce bohaterów jej powieœci i poruszanych w nich problemów. Ogromn¹ przyjemnoœæ - jak
sama mówi - sprawia jej pisanie o
osobach prawdziwych, których historie wykorzystuje za ich zgod¹.
Mówi³a o czytelnikach dla których

Andrzejki emerytów

warto pisaæ, ale i o k³opocie jaki
wi¹¿e siê z tym. Pierwszy to znalezienie odbiorcy, czyli potencjalnego czytelnika, a drugi to jego pozyskanie. Przy tym opowiada³a anegdoty dotycz¹ce czytelników, jakie
mia³y miejsce podczas innych spotkañ autorskich .
Mieliœmy okazje spotkaæ siê z
pisark¹ - osob¹ niezwykle sympatyczn¹, pos³uguj¹c¹ siê nienagann¹
polszczyzn¹, pe³n¹ ciep³a i uroku a
jednoczeœnie maj¹c¹ wiele dystan-

su do siebie. Pani Irena chêtnie rozmawia³a z ka¿d¹ osob¹, pozowa³a
do wspólnych zdjêæ. Czytelnicy
mieli okazjê zakupiæ powieœci autorki oraz zdobyæ cenny autograf
pisarki.
Jesienne listopadowe popo³udnie up³ynê³o wszystkim w mi³ej
atmosferze.
Zachêcam do lektury autorstwa
naszego goœcia - posiadamy spory
wybór tytu³ów w naszej bibliotece.
Gra¿yna Szyszka

Krew na rêkach
(ŒWIDWIN) Policjanci
œwidwiñscy zatrzymali
dwóch mê¿czyzn,
podejrzewanych
o dokonanie rozboju
w Œwidwinie.
Wybran¹ ofiar¹ sta³ siê 37-letni
mê¿czyzna, któremu po serii ciosów, napastnicy zabrali pieni¹dze w
kwocie 20 z³!
Po otrzymaniu zg³oszenia o napadzie, policjanci w wyniku podjêtych dzia³añ, ustalili i zatrzymali
sprawców. Okaza³o siê, ¿e bandyci
to dwaj 17-latkowie, na co dzieñ
uczniowie, którzy w chwili zatrzy-

(ŒWIDWIN) Polski
Zwi¹zek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w
Œwidwinie zorganizowa³
zabawê andrzejkow¹.
Impreza odby³a siê 26 listopada w restauracji „S³owiañska”.
Uczestnicy bawili siê przy muzyce, uczestniczyli tak¿e w licznych
konkursach i wró¿bach.
(o)

mania mieli a¿ po 1,5 promila alkoholu i œlady krwi na rêkach.
M³odzi mê¿czyŸni przyznali siê
do pope³nionych czynów. Grozi im
kara pozbawienia wolnoœci na czas
od 2 do 12 lat. O ich dalszym losie,
decydowa³ bêdzie s¹d, który podejmie decyzjê co do tymczasowego
aresztowania.
(r)

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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Zbli¿a siê czas decyzji ws. prywatyzacji
Energetyki Cieplnej w Po³czynie-Zdroju
Najprawdopodobniej ju¿
na najbli¿szej sesji mo¿e
dojœæ do g³osowania
w sprawie prywatyzacji
Energetyki Cieplnej
w Po³czynie-Zdroju. Co
zrobi¹ radni, nie
wiadomo, ale warto
przypomnieæ tê historiê.
Cena sprzeda¿y akcji firmy
Na sesji, która oby³a siê w dniu 27
kwietnia, burmistrz Po³czyna Barbara Nowak mówi³a o wycenie po³czyñskiej Energetyki:
- Przekaza³am panu przewodnicz¹cemu pismo z trzema wycenami.
Osobiœcie na posiedzeniu Komisji
Bud¿etowej omawia³am trzy metody
wyceny spó³ki. Wycena zosta³a do³¹czona do pisma skierowanego do
pana przewodnicz¹cego rady 8
kwietnia br. Jedna wycena zrobiona
na kwotê 2.327.000 z³otych, druga z
wykorzystaniem wyceny maj¹tkowej na kwotê 3.461.000 z³otych i
wycena z wykorzystaniem metody
wskaŸnikowej, która oscyluje na
kwotê 3.418.000 - 3.831.000 z³otych. Te trzy wyceny wraz z pismem
przewodnim by³y skierowane do
Biura Rady. O cenach sprzeda¿y mówi³ równie¿ Krzysztof Grybionko - dyrektor
Dzia³u Analiz JST Colsunting S.A. z
Poznania. Powiedzia³:
- W pañstwa przypadku wskazana jest wycena z wykorzystaniem
metody wskaŸnikowej, czyli po³¹czenie metody przep³ywów pieniê¿nych i porównanie naszego maj¹tku
z podobnym, innym maj¹tkiem. Te
wyceny od przyjêtego wskaŸnika s¹
od 3,3 do 3,8 mln z³otych. To jest
dobre wyjœcie do pozycji negocjacyjnej. Chcê na jedno zwróciæ uwagê, ¿e obojêtnie co sprzedajemy, to
rzecz jest warta tyle, ile ktoœ z drugiej
strony chce zap³aciæ, a od nas zale¿y,
czy my siê na t¹ cenê zgadzamy. Burmistrz doda³a:
- Ja zrobi³am sobie wycenê w ten
sposób, ¿e wziê³am wszystkie wp³aty, jakie wykonaliœmy w tych wszystkich latach przy tworzeniu Energetyki Cieplnej, wziê³am pod uwagê ca³y
maj¹tek, który jest zgromadzony na
œrodkach trwa³ych po umorzeniach i
wziê³am wycenê bieg³ego, je¿eli
chodzi o grunty. Te wyceny na kwotê
3,4 do 3,8 mln s¹ na tym samym
poziomie. Wysokoœæ kapita³u zak³adowego
wynosi 2.607.000 z³. Udzia³y objête
aportem wynosz¹ 2.462.000 z³otych.

Aport - wk³ad niepieniê¿ny
wniesiony do spó³ki handlowej na
pokrycie kapita³u zak³adowego, w
postaci wartoœci niematerialnych
(praw) lub rzeczy. Jego wniesienie
oznacza przeniesienie na spó³kê
wszelkich praw do przedmiotu wk³adu (czyli jego w³asnoœci). Aportem
mog¹ byæ m.in. rzeczy ruchome (ruchomoœci), nieruchomoœci, wierzytelnoœci, patenty, a nawet przedsiêbiorstwo jako ca³oœæ.
To stanowi, i¿ wartoœæ spó³ki jest
o wiele wiêksza, ni¿ 800 tys. z³, które
Szczeciñska Energetyka Cieplna
chce przeznaczyæ na zakup po³czyñskiej Energetyki, przy pierwotnej cenie proponowanej przez nabywcê 659 tys. z³, a potem przeznaczyæ ma
modernizacjê dalsze 800 tysiêcy.
Mo¿e byæ tak, ¿e SEC nie wy³o¿y na
modernizacjê ani z³otówki, a pieni¹dze œci¹gnie z mieszkañców. Kupi
wiêc i zmodernizuje po³czyñsk¹ Energetykê za pieni¹dze mieszkañców.
Sytuacja po sprzeda¿y
Gmina sprzeda Energetykê za
800 tysiêcy i co dalej. Szczeciñska
Energetyka Cieplna (spó³ka w 66
procentach z kapita³em niemieckim)
przystêpuje do modernizacji. Tu
trzeba zastanowiæ siê, sk¹d pozyska
œrodki. Mo¿e to byæ wk³ad w³asny, w
co mo¿na w¹tpiæ. Prawdopodobnie
zostanie zastosowana metoda „³obeska”. Nast¹pi po prywatyzacji podwy¿ka energii cieplnej i zapewne
znaczna. W £obzie ceny podskoczy³y a¿ o 55 procent. Ka¿da prywatna
firma musi mieæ zysk, a wiêc uderzy
to po kieszeni tych wszystkich, którzy bêd¹ korzystaæ z us³ug tej firmy.
Ta sytuacja w £obzie wywo³a³a niezadowolenie spo³eczne, dosz³o do

protestów w sprawie cen. Po pewnym czasie cenê obni¿ono o 5 procent. £¹cznie cena wzros³a z 39,10
z³/Gj do 60,90 z³/Gj (cena jeszcze
przed 5% obni¿k¹).
O tym, jakie mity kr¹¿¹ wokó³
prywatyzacji i jakie zabiegi czyni siê
wokó³ niej, mówi fragment artyku³u
w „Wieœciach œwidwiñskich”:
„W³adze Po³czyna chc¹ wmówiæ
radnym i mieszkañcom miasta, ¿e
podwy¿ka ta nast¹pi³a przed prywatyzacj¹, co jest k³amstwem.
30 czerwca 2011 r. odby³o siê
Walne Zgromadzenie cz³onków
spó³dzielni Mieszkaniowej „Zdrój”
w Po³czynie-Zdroju. Jak nam powiedzia³ jeden z uczestników spotkania,
wiceburmistrz Po³czyna Miros³aw
Pierz w obecnoœci oko³o 80 osób
przekonywa³, ¿e podwy¿ka cen ciep³a o 55 procent w £obzie zosta³a
wprowadzona przed prywatyzacj¹.
Pan Pierz myli siê zasadniczo. Nast¹pi³y one jw., czyli 16 wrzeœnia
2008 i w nastêpnych miesi¹cach.
Ceny w ci¹gu 7 miesiêcy podskoczy³y o ponad 55 proc. Jest to po prostu
mamienie ludzi, aby przyœpieszyæ
prywatyzacjê. W³adzom Po³czyna
zad³u¿enie roœnie z dnia na dzieñ, a
wiêc trzeba uciec siê do ró¿nych
machinacji, aby móc na mieszkañcach wymusiæ zgodê na tê prywatyzacjê. Mieszkañcy Po³czyna - nie
dajcie nabraæ siê propagandzie
w³adz i wp³yñcie na swoich radnych,
aby nie prywatyzowaæ waszej spó³ki
po „³obesku”, bo ten sposób jest dla
was najgorszy.
Na koniec warto przypomnieæ,
¿e miastu ponad 400 tys. zalegaj¹
podatnicy. To tylko od burmistrza
zale¿y, czy suma ta wp³ynie do bud¿etu, czy znowu nie nast¹pi umo-

rzenie, jak to by³o w przypadku
Uzdrowiska Po³czyn, gdzie straciliœcie ponad 220 tysiêcy”.
Najwiêcej strac¹ mieszkañcy, a
szczególnie renciœci i emeryci, których
miesiêczny dochód jest bardzo niski,
od 700 do 1000 z³. Musz¹ zap³aciæ za
mieszkanie, pr¹d, wodê, leki itp. Wiêc
jaka suma zostanie im na prze¿ycie?
Wezm¹ i przejedz¹
Po³czyn balansuje przy ustawowym progu zad³u¿enia, które w ró¿nych okresach zbli¿a siê do 60 procent. Przekroczenie tej sumy grozi
gminie zarz¹dem komisarycznym.
Prawie wszystkie œrodki pójd¹ na
zadania bie¿¹ce gminy: oœwiatê,
oœwietlenie dróg, sp³aty d³ugów, dokoñczenie inwestycji oraz wynagrodzenia dla pracowników tzw. bud¿etówki. Pytanie, czyim kosztem? OdpowiedŸ jest prosta - kosztem zubo¿enia mieszkañców, a nie reform w
urzêdzie, instytucjach i spó³kach
gminnych. Uzyskiwanie dochodów
przez wyprzeda¿ to najprymitywniejszy sposób pozyskiwania funduszy, który nie zmusza do dzia³ania na
innych polach.
Sytuacja po³czyñskiej Energetyki Cieplnej przed prywatyzacj¹ jest
dobra. Od dwóch lat spó³ka osi¹ga
zyski. Ma jednak swoich d³u¿ników,
którzy nie p³ac¹ za ciep³o. Je¿eli
Energetyka zostanie sprzedana za
tak¹ kwotê, to mo¿e jeszcze sprywatyzowaæ szko³y podleg³e gminie,
TBS, park, Centrum Kultury. Pieni¹dze ze sprzeda¿y pójd¹ na za³atanie
dziury w bud¿ecie, która nie powsta³a z winy mieszkañców. Wszystko
wiêc w rêkach radnych, których wybrali mieszkañcy i oni ich powinni
reprezentowaæ.
KAR

Wiele pytañ, brak odpowiedzi
30 listopada odby³a siê
sesja Rady Miejskiej
w Po³czynie-Zdroju.
Radni zadawali pytania. Radna
Zofia Wysoczañska pyta³a o organizacjê parkingu przy cmentarzu w
Toporzyku. Radny Marek Modzelewski zada³ cztery pytania: 1.Co z
monitoringiem miasta? 2.Ile zap³aciliœmy za wycenê Energetyki
Cieplnej, firmie JST Consulting z
Poznania? 3.Na jak¹ kwotê zad³u¿one s¹ jednostki oœwiatowe dla
Energetyki Cieplnej? 4.Czy zosta³
ju¿ wybrany komendant Stra¿y
Miejskiej?

Radny Robert Halec prosi³ o
wyjaœnienie ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodê. Przewodnicz¹cy rady Franciszek Pilip pyta³,
czy ktoœ analizuje w urzêdzie protoko³y z przegl¹du budynków mieszkalnych w ujêciu rocznym i piêcioletnim. Zapyta³ te¿ - w jakim czasie
urz¹d ma odpowiadaæ na pytania
mieszkañców. Radna Anna Zieliñska wyst¹pi³a z propozycj¹ zamieszczenia znaków kierunkowych
do wa¿nych obiektów w mieœcie.
G³ównym tematem sesji by³o
przygotowanie gminy do sezonu zimowego. Zreferowa³a go Katarzyna
Nosko, inspektor ds. drogownictwa
w urzêdzie miejskim.

Nastêpnie rada rozpatrzy³a projekty uchwa³ i wszystkie przyjê³a
bez zastrze¿eñ.
Nikt z radnych nie otrzyma³ odpowiedzi na zg³oszone pytania.
Maj¹ je otrzymaæ w terminie póŸniejszym, na piœmie.
Pod koniec sesji pojawili siê
przedstawiciele firmy, która zajmuje siê instalowaniem wiatraków
energetycznych, z propozycj¹ zainstalacji ich w gminie Po³czyn. Wyst¹pienie przedstawiciela firmy wywo³a³o dyskusjê, w której wzi¹³
udzia³ jeden z mieszkañców miasta,
pan A.S., który dziwi³ siê, ¿e firma z
kapita³em niemieckim chce to zrobiæ w naszej gminie.
(r)
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Pielêgniarki wiedz¹ Przeciwdzia³aj¹
wiêcej o cukrzycy przemocy
(ŒWIDWIN) W Œwidwinie
dzia³a Interdyscyplinarny Zespó³
do Spraw Przeciwdzia³ania Przemocy w Rodzinie. Jest to zespó³
osób delegowanych ze œrodowisk
profesjonalnych do koordynacji,
standaryzacji, analiz i rozwi¹zywania lokalnych problemów
przemocy w rodzinie.
Zespó³ Interdyscyplinarny stanowi¹ przedstawiciele s³u¿b miejskich, instytucji i s³u¿by zdrowia
dzia³aj¹cych w obszarze wsparcia
spo³ecznego.

Pielêgniarki z powiatu
œwidwiñskiego przesz³y
dwudniowe szkolenie
z zakresu diabetologii.
Jest to kolejna inicjatywa œwidwiñskiego oddzia³u Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Pielêgniarki ju¿ drugi raz poszerza³y
swoj¹ wiedzê na temat cukrzycy i
powik³añ z ni¹ zwi¹zanych. Pierwszego dnia (19 listopada) wyk³ad

prowadzi³a diabetolog Ma³gorzata
Zió³kowska, w kolejnym (20 listopada) dietetyczka z kliniki diabetologicznej w Pyrzycach Ma³gorzata
Napiera³a.
Szkolenie odby³o siê w œwidwiñskim „Hoteliku”, a wziê³o w
nim udzia³ 30 pielêgniarek. Ka¿da z
pañ otrzyma³a certyfikat. Podczas
spotkania nagrodzono równie¿ Mariê Kozak srebrn¹ odznak¹ stowarzyszenia za dzia³alnoœæ na rzecz
diabetyków.
(o)

W sk³ad Zespo³u wchodz¹:
- Romana Parchoæ - kurator zawodowy Sadu Rejonowego w Bia³ogardzie, która pe³ni funkcjê przewodnicz¹cej
- Anna Zdunek - starszy pracownik socjalny MOPS Œwidwin -sekretarz,
- Marianna Gad - przewodnicz¹ca Miejskiej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w
Œwidwinie
- Aneta Sêkalska- funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji
w Œwidwinie
- Beata Wachowiak - nauczyciel
w Szkole Podstawowej Nr 2 w Œwidwinie,
- Jolanta Zagawa³ko - pielêgniarka œrodowiskowa.

Nowa choinka na placu
(ŒWIDWIN) Na placu Konstytucji 3 Maja w Œwidwinie zosta³a ustawiona choinka. W tym
roku, po raz pierwszy, miasto zakupi³o sztuczne drzewko wraz z
ozdobami i oœwietleniem.
Do tej pory corocznie centrum
miasta zdobi³a choinka przywieziona z lasu, jednak tym razem ze
wzglêdu na trudnoœci z pozyskaniem odpowiedniego drzewa i
oszczêdnoœci postanowiono kupiæ
sztuczn¹. Wprawdzie jednorazowy
koszt zakupu jest wy¿szy, jednak jak zapewnia producent - wystarczy
ona na co najmniej 10 lat, a nawet po
up³ywie tego czasu mo¿na wykorzystaæ niektóre jej elementy. Zastosowano w niej równie¿ energooszczêdne oœwietlenie, które zu¿ywa
200 wat pr¹du, czyli równowartoœæ
dwóch zwyk³ych ¿arówek „setek”.
Zmieni³o siê równie¿ miejsce ustawienia choinki. Do tej pory sta³a ona

Celem dzia³ania Zespo³u jest
skoordynowanie wszelkich dzia³añ
instytucji i organów zaanga¿owanych w niesienie pomocy osobom
krzywdzonym oraz przeciwdzia³ania zjawisku przemocy na terenie
miasta Œwidwina oraz realizowanie
zadañ Gminnego Programu Przeciwdzia³ania Przemocy w Rodzinie.
Dzia³ania Zespo³u s¹ skierowane do rodzin w kryzysie, niewydolnych wychowawczo, z problemem
alkoholowym, w których zdarzaj¹
siê przypadki stosowania przemocy
i ukierunkowane na rozwi¹zanie
konkretnego problemu w rodzinie, a
ich celem jest przeciwdzia³anie nastêpstwom zaistnienia problemu
oraz zintegrowane oddzia³ywanie
na rodzinê i budowanie dla niej sieci wsparcia oraz wspomaganie dzieci poprzez wyposa¿anie rodziców
w umiejêtnoœci zwi¹zane z prawid³owym pe³nieniem roli rodzica i
cz³onka rodziny.
Uruchomienie pracy zespo³u interdyscyplinarnego mo¿e nast¹piæ
w wyniku zg³oszenia cz³onkowi zespo³u. Kontakt: Anna Zdunek Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w
Œwidwinie ul. Podwale 2, tel.
943652629 oraz Romana Parchoæ
S¹d Grodzki ul. Batalionów Ch³opskich 6, tel. 943650261 lub Punkt
konsultacyjny - Urz¹d Miasta Œwidwin, czwartek godz. 15.00. UM

Dyskusja
o bud¿ecie
na rok
przysz³y
(ŒWIDWIN) W œrodê, 7 grudnia, zbieraj¹ siê komisje Rady Miasta Œwidwin: Rozwoju Gospodarczego i Bud¿etu; Komisji Bezpieczeñstwa, Praworz¹dnoœci, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Œrodowiska oraz Komisji Oœwiaty, Kultury, Sportu i Polityki Spo³ecznej.
Radni bêd¹ debatowaæ nad projektem przysz³orocznego bud¿etu.
Rozpoczêcie posiedzenia o godz.
11. w Urzêdzie Miasta.
(r)

na zieleñcu, obecnie znajduje siê na
placu, przez co jest lepiej widoczna.
Tegoroczne iluminacje œwi¹teczne zostan¹ wzbogacone o nowe
elementy. Bêdzie to 10 latarniowców, które zostan¹ umieszczone na

lampach od placu Konstytucji 3
Maja do zamku oraz na ulicy 1 Maja
od strony placu Jana Paw³a II. Urz¹d
Miasta przeznaczy³ na zakup choinki i latarniowców oko³o 20 tysiêcy
z³otych.
UM

Biuro og³oszeñ
Wieœci œwidwiñskich
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Nasze spotkania
z X Muz¹

(S£AWOBORZE) W paŸdzierniku w ramach obchodów
45-lecia SOSW w S³awoborzu
zrealizowano projekt „Nasze spotkania z X Muz¹”.
Œrodki na realizacjê projektu
pozyskano z Fundacji Banku Dzieciêcych Uœmiechów dzia³aj¹cej
przy Banku Zachodnim WBK.
Projektem objêto 70 wychowanków Oœrodka. Udzia³ w projekcie
dla uczniów by³ bezp³atny i obejmowa³: wycieczkê do Multikina w
Koszalinie na film „Smerfy w Nowym Yorku”, warsztaty plastyczne z
plakatu filmowego prowadzone
przez instruktora plastyka pani¹ J.

Nowick¹ w Œwidwiñskim Oœrodku
Kultury, wystawê powarsztatow¹ w
sali wystaw ŒOK.
7 listopada 2011 roku w Œwidwiñskim Oœrodku Kultury otwarto
wystawê 45 lat SOSW S³awoborze
oraz wystawê po warsztacie plastycznym z plakatu filmowego w
ramach projektu „Nasze spotkania z
X Muz¹”.
Dyrektorowi Œwidwiñskiego
Oœrodka Kultury dziêkujemy za
pomoc w realizacji projektu, a pani
Joannie Nowickiej za przeprowadzenie warsztatu plastycznego z
plakatu filmowego dla naszych wychowanków.
Bo¿ena Jurczyk

Rekordowy szczupak
Stanis³awa Rosy
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Muzyka ³agodzi obyczaje

Koncert wirtuoza

(RZEPCZYNO) W dniu 15 listopada br. nasi wychowankowie
z wychowawcami udali siê na koncert wirtuoza gitary elektrycznej
Dariusza Krzysztofa Kurmana.
Zebrani s³uchacze i sympatycy
gitary elektrycznej ws³uchiwali siê
w muzykê, która nape³nia³a salê
gimnastyczn¹ w Zespole Szkó³, w
naszej gminie Brze¿no. Wirtuoz gitary ciekawie wprowadza³ w klimaty tej muzyki, ukazuj¹c piêkno gitary i jej brzmienia oraz wydobywania
z niej ró¿nych ciekawych stylów.
Entuzjaœci z wielk¹ radoœci¹ i zaciekawieniem ws³uchiwali siê w
brzmienie dobrze nastrojonej gitary
i p³yn¹cych z niej melodii.
Nasi wychowankowie wrócili
pod wra¿eniem, z ciekawymi prze¿yciami i pe³ni entuzjazmu ws³uchi-

wania siê w koncert. Sami uczestnicz¹ w kole gitarowym prowadzonym przez ks. Andrzeja sdb i
wiedz¹, co oznacza dobrze nastroiæ
gitarê i jeszcze na niej zagraæ i daæ
koncert; to du¿e wyzwanie.
Trochê kultury, muzyki, œpiewu,
to dzia³anie resocjalizacyjne dla
m³odzie¿y, która zawsze poszukuje
wartoœci spe³niaj¹ce jej hobby i zainteresowania, id¹c w duchu ks. Bosko, który zawsze powtarza³, ¿e
„muzyki m³odych s³ucha siê sercem,
a nie uszami”.
Ks. Jaros³aw sdb

Foto-galeria naszych mieszkañców

Maja

(ŒWIDWIN)
Pan Stanis³aw Rosa
z ko³a Wodnik –
Miasto w Œwidwinie z³owi³ na jeziorze Bystrzno Ma³e
swojego rekordowego szczupaka.
Pan Stanis³aw
wybra³ siê na rybki
29 listopada. Na zestaw ¿ywcowy (p³otka 15 cm) skusi³ siê
szczupak o wadze
11.2 kg i d³ugoœci
110 cm. Walka z ryb¹
trwa³a 15 minut.
Gratulujemy panu
Stanis³awowi. (r)

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

REKLAMY

KOSTKA
GRANITOWA
SZARA I KOLOROWA
PIASKOWIEC
Tel. 502 770 750

Biuro og³oszeñ Wieœci œwidwiñskich

tel. 512 138 349
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Wêdruj¹, bawi¹ siê, poznaj¹
(ŒWIDWIN) Œwidwiñski
oddzia³ PTTK
zorganizowa³ w ostatnim
czasie kilka rajdów dla
m³odszych i starszych
mieszkañców miasta.
III Rajd Weterana pod has³em: „Wêdrowanie to jest gratka
i dla wnuczka, i dla dziadka”.
Szczytne za³o¿enia wspólnego
uczestnictwa dzieci z ich cz³onkami
rodzin okaza³y siê przeszkodami
trudnymi do pokonania w warunkach naszego œrodowiska. Ustalane
terminy imprezy, z uwagi na wnioski osób doros³ych, by³y wielokrotnie zmieniane.
Po wielu perturbacjach, zwi¹zanych z trudnoœciami po³¹czenia w
jednej imprezie „wnucz¹t” z „dziadkami” (i trzeba tu bez ¿adnej kokieterii pod adresem m³odzie¿y powiedzieæ, ¿e „wnuczêta” s¹ zdecydowanie „³atwiejsze”, gdy chodzi o wyjœcie na trasê...), wysz³y nam w rezultacie dwie imprezy.
Pierwsz¹ w dniu 6 paŸdziernika
2011 r. po³¹czyliœmy z obchodami
190 urodzin najs³ynniejszego ze
œwidwinian, Rudolfa Virchowa.
Doroœli przygotowali bieg na orientacjê dla m³odzie¿y, w tym: zestaw
20 zadañ w karcie startowej z mapk¹
(ostateczny kszta³t nada³ jej kol.
Wies³aw Wieczorek), opracowali
trasê biegu i stanowili obs³ugê biegu
(obs³uga punktów kontrolnych, dy¿urni na ulicach miasta, czuwaj¹cy
nad bezpieczeñstwem dzieci, przyjmuj¹cy na mecie biegu, obs³uga
„bufetu”, organizatorzy zabaw).
Na starcie imprezy stawi³o siê 54
dzieci z rodzicami, wujkami i ciociami. Trafi³a siê te¿ jedna babcia.
£¹cznie na mecie zameldowa³o siê
70 osób plus 23, stanowi¹ce obs³ugê rajdu.
Dzieci utworzy³y zespo³y 5-6
osobowe (najczêœciej z jednej placówki oœwiatowej lub wychowawczej). Odnajdywa³y w trakcie biegu
miejsca zwi¹zane z Virchowem lub
specyfik¹ naszego grodu.
W trakcie podsumowywania
wyników na kartach startowych
dzieci, wspólnie z doros³ymi,
uczestniczy³y w zabawach (niektórzy z doros³ych mieli wyraŸny problem z od³¹czeniem siê od z góry
upatrzonych punktów obserwacyjnych i korzysta³y z poczêstunku w
bufecie, zlokalizowanym w baga¿niku samochodu kol. Wieczorka.
Najwiêkszym sprytem w odnajdowaniu kolejnych punktów kontrolnych, wiedz¹ i operatywnoœci¹

wykaza³a siê grupka z „Dzieciowiska”. Drugie równorzêdne miejsca
zajê³y zespo³y z „Jedynki” i „Dwójki”. Zwyciêzcy zostali obdarowani
pucharami, którymi mogli siê pochwaliæ w swych placówkach szkolnych i wychowawczych.
Druga czeœæ imprezy odby³a
siê w przecudnym, nadspodziewanie ciep³ym okresie pocz¹tku
listopada, w jego pi¹tym dniu.
W przeddzieñ rajdu g³ówny jego
organizator, kol. Janusz Nikipierowicz, wraz z kol. kol. Ew¹ Kotarsk¹
i El¿biet¹ Grabiñsk¹ w³asnymi rêkami przygotowali posi³ek regeneracyjny w postaci przepysznego leczo
oraz ciast: dro¿d¿owego i serników.
Na starcie, przed basenem miejskim, stawili siê doroœli z w³asnymi
pojazdami, którymi wszystkich
uczestników przewieziono nad jezioro Bystrzyno Ma³e.
Tym razem uda³o siê nieco odwróciæ proporcje dzieci i doros³ych,
których stawi³o siê 45 (dzieci 20).
Problemem podstawowym okaza³
siê dla naszych doros³ych turystów
brak wnucz¹t (dzieci siê nie postara³y). Niektórzy posunêli siê do
„wypo¿yczenia dziecek” od rodziny
lub s¹siadów.
Z pla¿y nad jeziorem wyruszy³y
dwie grupy: doroœli ruszyli d³u¿sz¹
tras¹ - najpierw brzegiem jeziora
Bystrzyno Ma³e, potem przez las do
tzw. stra¿ackiej pla¿y nad jeziorem
Bystrzyno Wielkie, dzieciaki (pod
opiek¹ trojga doros³ych) - œródpoln¹ œcie¿k¹ do lasu, a nastêpnie na
„stra¿ack¹” pla¿ê jeziora Bystrzyno

Wielkie. Obie grupy mia³y do wykonania zadania przydzielone przez
„konkurencjê”. Dzieci okaza³y siê
bardziej dociekliwe i trudne do „pobicia” w wyszukiwaniu rosn¹cych
po drodze gatunków drzew i roœlin
(na dowód swej pracy ka¿da z grup
przedstawi³a komplet zebranych liœci i owoców). Doroœli jednakowo¿
wiêcej z nich umieli nazwaæ (pewnie z powodu obecnoœci w grupie
nauczycieli przyrody). W konkurencjach sprawnoœciowych mogliœmy tylko podziwiaæ kondycjê dzieciaków i wspominaæ œwietlan¹, aczkolwiek minion¹ przesz³oœæ. Po
wspólnej zabawie wokó³ ogniska
oraz wrêczeniu nagród i upominków, skonsumowaliœmy upieczone
kie³baski, czêœæ ciasta i ugasiliœmy
pragnienie doniesionymi na w³asnych plecach napojami.
Drogê do szosy odbyliœmy
wspólnie. Tu na m³odszych uczestników czeka³y samochody i zabra³y
ich do miasta. Starsi - mimo mocno
ju¿ nadw¹tlonych si³ - ruszyli tras¹
pokonan¹ wczeœniej przez m³odzie¿. Pewnym problemem okaza³o
siê przejœcie po k³adce nad w¹skim,
lecz g³êbokim rowem, jednak od
czegó¿ ma siê przyjació³ i ich pomocne d³onie…
Grupa „starszaków” przeby³a
³¹czn¹ trasê oko³o 12 km, juniorzy tylko oko³o 7 km.
W œwietlicy wiejskiej w miejscowoœci Dobrowola, odby³o siê
podsumowanie rajdu i dalszy ci¹g
zabawy dla doros³ych, którzy za
aktywny udzia³ w konkursach zdobywali atrakcyjne nagrody, zaspon-

sorowane przez organizatorów rajdu. I choæ zazwyczaj rajdy u nas
trwaj¹ 4-5 godzin, to tym razem
ciê¿ko by³o siê rozstaæ po znacznie
d³u¿szym czasie… Szkoda tylko, ¿e
w jedynym aparacie energii w bateriach wystarczy³o koledze na kilka
fotek raczej krajobrazowych. No i
dobrze, ¿e na koniec aparatem
wspar³a nas kol. Monika…
Impreza by³a wspó³finansowana
ze œrodków ZG PTTK, Urzêdu Miasta w Œwidwinie oraz ze œrodków
w³asnych i zgromadzonych od
sponsorów. £¹cznie wziê³o w niej
udzia³ ponad 150 osób, zapowiadaj¹cych chêæ uczestniczenia w kolejnych edycjach Rajdu, o ile zostanie
zachowana jego formu³a.
El¿bieta Grabiñska
Doroœli uczestnicy Rajdu Weterana serdecznie dziêkuj¹ Kole¿ance
Prezes Eli Grabiñskiej za fantastyczn¹, niezapomnian¹ zabawê
podczas marszu i na mecie rajdu.
Gor¹ce podziêki za przygotowane
pysznoœci i kosz przesympatycznych prezentów-losów, równie¿
ufundowanych przez Kole¿ankê.
Rajd na Wilcze Do³y
Kolejny sobotni wypad cz³onków Szkolnego Ko³a Krajoznawczo-Turystycznego poza miasto nie
mia³ wytyczonej szczególnie d³ugiej trasy. G³ównym celem by³y
bowiem zabawy grupowe, czyli
czynny wypoczynek przy piêknej
aurze w prawdziwie jesiennej aurze.
Po zebraniu siê grupy przy ulicy
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TRADYCJE LWOWSKIE

Drawskiej zorganizowaliœmy siê,
sprawdzaj¹c stan liczebny, stan obuwia i odzie¿y. Wspólnie nakreœliliœmy plan i regulamin wyprawy.
Gdy wdrapaliœmy siê na Górê
Parkow¹, rozmawialiœmy o mijaj¹cym w tym roku stuleciu posadowionej tam wie¿y Bismarcka, jej historii i wydarzeniach z ni¹ zwi¹zanych.
Wspomnieliœmy dotychczasowe
wydarzenia sk³adaj¹ce siê na trwaj¹ce wci¹¿ obchody 190. rocznicy
urodzin wielkiego œwidwinianina
Rudolfa Virchowa.
PóŸniej, spaceruj¹c po zabytkowym parku, poznawaliœmy jego
dawny uk³ad przestrzenny, jednoczeœnie zbieraj¹c szyszki. Te - po
dotarciu na teren Wilczych Do³ów
pos³u¿y³y do konkursu rzutów do
celu. Kolejnymi zabawami by³y zespo³owe walki: „zdobywanie flagi”,
„zrywanie szarfy”, „szukanie skarbów” i podchody. Obserwowaliœmy
te¿ okolicê z naturalnego punktu
widokowego, znajduj¹cego siê nad
Wilczymi Do³ami.
Najdzielniejsi uczestnicy otrzymali s³odki poczêstunek, a wszyscy
gromkie, wzajemne brawa oraz plakietki okolicznoœciowe. W œwietnych humorach rozeszliœmy siê do
domów, z nadziej¹ na kolejn¹, sobotni¹ przygodê.
Rajd w okolice Niemierzyna
W sobotê, 26 listopada, cz³onkowie Szkolnego Ko³a PTTK przy
Szkole Podstawowej nr 2 oraz
uczniowie œwidwiñskiej „Jedynki”
wraz z opiekunami zorganizowali
wspólne wyjœcie w poszukiwaniu
przygód traperskich.
Zbiórka mia³a miejsce na placu
Sybiraków, gdzie zorganizowaliœmy siê, zakupiliœmy prowiant i…
losowaliœmy ciasteczka z andrzej-

kowymi wró¿bami (przygotowane
przez pani¹ Elê Grabiñsk¹). W ka¿dym ukryta by³a karteczka ze z³ot¹
myœl¹, aforyzmem czy wró¿b¹.
Mimo ch³odu i potêguj¹cej zimno wietrznej aury, jednak w dobrych
humorach, przemaszerowaliœmy
ulic¹ Armii Krajowej, a nastêpnie
drogami gruntowymi do radaru wojskowego w okolicach wsi Niemierzyno. Tam wybraliœmy metê, któr¹
okaza³ siê bardzo piêknie usytuowany œródleœny jar. Wszyscy zabraliœmy siê do przygotowywania ogniska (oczywiœcie pod okiem pana
Marka!) i pieczenia bardzo smacznych kie³basek. Nie zabrak³o napojów i s³odyczy. Niektórzy rozmawiali, inni próbowali swoich si³ we
wspinaniu siê na drzewa…
Po posi³ku przyszed³ czas na gry
i zabawy grupowe. Najpierw pani
Monika zaproponowa³a nam bardzo
emocjonuj¹c¹ zabawê pn. „Mur”.
Ta bardzo nam siê podoba³a i pozwoli³a lepiej siê poznaæ. Potem pan
Wiesiek podzieli³ nas na dwa zespo³y i przedstawi³ regu³y gry „Zdobywanie flagi”. Mimo ogromnego poœwiêcenia „obroñców”, dru¿yna
zdobywaj¹ca proporzec, zdo³a³a go
odzyskaæ i... rzuciæ pod nogi Damie.
Na koniec tradycyjnie „szukaliœmy skarbów”. Tym razem najlepsza okaza³a siê Agata Wojciechowska. Przed wyruszeniem w drogê
powrotn¹, wszyscy otrzymali krzepi¹cego „Grzeœka”, a wyró¿niaj¹cy
siê rajdowicze - drobne upominki.
Powrót sprawi³ nam wiele radoœci, bo pogoda znacznie siê poprawi³a, a widoki dostarczy³y mi³ych
oku wra¿eñ. Mimo to do Œwidwina
niektórzy z nas wrócili baaardzo
zmêczeni. Zmêczeni - zadowoleni!
Zapraszamy na kolejny rajd
Cz³onkowie SKKT

Reprezentanci powiatu œwidwiñskiego zdobyli wysokie miejsce w XVII Koszaliñskim Konkursie Poezji i Piosenki Lwowskiej
2011. Organizatorami byli: Centrum Kultury 105 w Koszalinie i
TMLiKPW o. Koszalin; przeprowadzony w Domku Kata w dniu 27
listopada w czterech kategoriach
wiekowych: szko³y podstawowe kl.
1-3 i 4-6, gimnazja i szko³y ponadgimnazjalne.
Wyniki konkursu.
W kategorii recytacja - klas 13 II miejsce zajê³a Emilia Rakowska
z SP nr 3 Œwidwin, klas 4-6 I miejsce
Marcelina Kosiñska i wyró¿nienie
Joanna Wasylów obie z SP nr 2
Œwidwin oraz wyró¿nienie Ernest
Cepa z SP nr 3 Œwidwin; gimnazja II
miejsce Wiktoria Rudziñska i III
miejsce Aleksandra Raniecka obie z
Po³czyna Zdroju, III miejsce Joanna Jab³oñska z ZSP w Œwidwinie.
Kategoria piosenka - gimnazja: I miejsce Pawe³ Wierucki z
Brze¿na, II miejsce Julia Borowska
i Kinga Miksza, III miejsce zespó³
INTERFOUR, a wyró¿nienie Aneta

Borkowska - wszyscy Gimnazjum
Œwidwin.
Szko³y ponadgimnazjalne: I
miejsce Klaudia Rajecka ZSR CKP
Œwidwin, II miejsce Karolina Jankowska Œwidwin. W tej kategorii
wyst¹pi³o 9 podmiotów z tego 7 z
powiatu œwidwiñskiego. Ogólnie
nagrodzono 30 uczniów, w tym 14 z
naszego powiatu.
Wszystkim wykonawcom sk³adam gratulacje i ¿yczê dalszych sukcesów. Nauczycielom: paniom Ma³gorzacie Pluta, Annie Lipkowicz,
Danucie Paleñ, Beacie Banderowicz, panom Arturowi Ardziejewskiemu, Arturowi Domaradzkiemu i
Wies³awowi Wieczorek - serdecznie dziêkujê za przygotowanie m³odzie¿y do konkursu i za upowszechnianie tradycji i kultury lwowskiej
na ziemi œwidwiñskiej. Dyrektorom
ZSP, ZSR CKP, Gimnazjów, SP nr 2
i 3 dziêkujê za wsparcie organizacyjne. Zapraszam do kolejnej edycji konkursu w 2012 r. - w Œwidwinie i Koszalinie.
Z wyrazami uznania i wdziêcznoœci Mieczys³aw Kostur
Prezes klubu TMLiKPW w
Œwidwinie
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Œwiêto pluszowego misia
25 listopada
obchodzony jest
Œwiatowy Dzieñ
Pluszowego Misia.
Biblioteka szkolna
przy Publicznej Szkole
Podstawowej nr 1
im. Or³a Bia³ego w
Œwidwinie ju¿ od kilku
lat organizuje to œwiêto
dla najm³odszych
uczniów.
Z tej okazji og³oszono tydzieñ
wczeœniej konkurs plastyczny dla
uczniów klas 0-I na wykonanie portretu misia dowoln¹ technik¹. Prace
przyniesione do szko³y by³y ró¿norodne: by³y misie uszyte z ró¿nych
materia³ów, misie z plasteliny, narysowane lub namalowane niedŸwiad-

ki. Praca przy misiach zaanga¿owa³a ca³e rodziny i pozwoli³a spêdziæ
ze sob¹ trochê czasu.
W pi¹tek 25 listopada uczniowie
oddzia³ów zerowych i klasy pierwsze przysz³y do szko³y ze swoimi
ulubionymi pluszakami. Impreza
odby³a siê na szkolnej hali sportowej. Dzieci s³ucha³y i œpiewa³y misiowe piosenki. Odby³y siê te¿ konkurencje sportowe oraz konkursy na
najszybsze zlizanie miodu z talerzyka czy rysowanie misia z zawi¹zanymi oczami. Wszystkie zabawy
dostarczy³y wiele radoœci. Na koniec organizatorka imprezy p. Barbara Mariak nagrodzi³a zwyciêzców i wyró¿nionych w konkursie
plastycznym. Wszystkie dzieci
otrzyma³y s³odki upominek oraz
kolorowanki z misiami.
Kariera pluszowego misia zaczê³a siê w listopadzie 1902 roku,
kiedy to prezydent Stanów Zjedno-

MOJE PRAWA
- PRAWA DZIECKA

(BRZE¯NO) W zwi¹zku
z rocznic¹ uchwalenia
Konwencji o prawach
dziecka, która przypada
w listopadzie, w szkole
og³oszono konkurs na
plakat pt. „MOJE PRAWA
- PRAWA DZIECKA”.
Skierowany by³ on do wszystkich uczniów Zespo³u Szkó³. Plakaty wykonane dowolnymi technika-

mi zosta³y przed³o¿one do koordynatora Szkolnego Klubu UNICEF p.
Danuty Klasiñskiej - Samiczak, organizatora konkursu. Najlepszymi
plakatami okaza³y siê prace wykonane przez nastêpuj¹ce osoby:
I miejsce: praca zbiorowa M.
Dereñ K. Raulin. K. Zykubek
II miejsce: I. Kuliñska
III miejsce: W. Kisiel
Wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymali dyplomy, a najlepsi zostali nagrodzeni skromnymi upominkami. Prace mo¿na by³o podziwiaæ
na pokonkursowej wystawce. ZPS

czonych - Theodore Roosevelt podczas polowania nie zgodzi³ siê na
odstrzelenie ma³ego niedŸwiadka.
Scenê tê narysowa³ dla „Washington Post” karykaturzysta Clifford
Berryman. S³ynny rysunek zainspirowa³ rosyjskiego emigranta Morrisa Mitchoma, prowadz¹cego sklep z
zabawkami na nowojorskim Bro-

oklynie, do wyprodukowania takiej
maskotki. Za zgod¹ prezydenta,
nazwa³ go „Teddy's Bear” - miœ Teddy'ego.
Œwiatowy Dzieñ Pluszowego
Misia zosta³ ustanowiony na czeœæ
pierwszego na œwiecie pluszowego
misia, który w 2002 roku obchodzi³
swoje setne urodziny.
(szk)
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Niechronieni
w Œwidwinie

W powiecie œwidwiñskim prowadzone by³y dzia³ania
maj¹ce na celu zapewnienie bezpieczeñstwa
wybranej grupie uczestników ruchu.
Mundurowi w czasie akcji zwracali szczególn¹ uwagê na pieszych i
motorowerzystów, którzy o tej porze roku najczêœciej ulegaj¹ wypadkom drogowym. Podczas prowadzonych kontroli drogowych policjanci pouczali, chocia¿ przy ra¿¹co naruszanych przepisach, stosowano te¿ bardziej dotkliwy rodzaj
sankcji.
Mundurowi wykorzystali okazjê, aby przekazaæ „niechronio-

nym” opaski i kamizelki odblaskowe, podkreœlaj¹c ogromne zas³ugi
dla tego rodzaju przedmiotów.
Warto przypomnieæ, ¿e pieszy
b¹dŸ rowerzysta z odblaskiem jest
widoczny z odleg³oœci oko³o 300
metrów, podczas gdy osoba bez
odblasku jest dostrzegana przez kierowcê z odleg³oœci zaledwie 35 m.
Podaj¹c takie twierdzenie, wszyscy
obdarowani zobowi¹zali siê u¿ywaæ odblasków ka¿dego dnia - nie
tylko „od œwiêta”.
(kp)

Spotkanie
w „S³onecznej krainie”

Œwidwiñscy policjanci nie ustaj¹ w promowaniu
bezpiecznych zachowañ. Wiernymi s³uchaczami tej
tematyki od zawsze s¹ dzieci. Korzystaj¹c z zaproszenia
przedszkola „S³oneczna Kraina” we wsi Red³o, gm.
Po³czyn-Zdrój, po raz kolejny mundurowi przekonali siê,
¿e takie spotkania s¹ oczekiwane przez maluchów.
W listopadowy poranek, policjantkê wyczekiwa³a 80-osobowa
grupa przedszkolaków! Maluchy
dowiedzia³y siê najwa¿niejszych
rzeczy zwi¹zanych z bezpiecznym
poruszaniem siê po drodze, spêdzaniem wolnego czasu bez zagro¿eñ i
sposobem radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
Przedszkolakom przedstawiono
postaæ „Sponge Boba”. Okaza³o siê
jednak, ¿e „g¹bka” jest doskonale
znana w krêgu dzieci, byæ mo¿e dla-

Rozmawiali o wypadkach
W ramach ogólnopolskiej akcji „Wypadki na
drogach - porozmawiajmy” policjanci Komendy
Powiatowej Policji w Œwidwinie spotkali siê
z uczniami Specjalnego Oœrodka SzkolnoWychowawczego w S³awoborzu i Œwidwinie.
Mundurowi rozmawiali o
przyczynach i skutkach wypadków drogowych, przypominali o
zasadach bezpiecznego poruszania siê po drodze, których nale¿y
przestrzegaæ, aby nie staæ siê
ofiar¹ wypadku.
Przedstawili algorytm czynnoœci, jakie nale¿y wykonaæ w chwili, gdy jest siê œwiadkiem wypadku, podkreœlaj¹c, jak wa¿ne znaczenie ma to dzia³anie, zarówno

dla uczestników wypadku, jak i dla
osób udzielaj¹cych pomocy.
Policjanci zapoznali uczniów ze
statystykami dotycz¹cymi zdarzeñ
drogowych w Polsce i liczb¹ wypadków œmiertelnych z udzia³em m³odych ludzi.
Podczas zajêæ najm³odsi otrzymali odblaski, pozosta³ym uczniom
przekazano broszury, których treœæ
i fotografie przestrzegaj¹ o konsekwencjach brawury i nieuwagi. (kp)
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tego swobodnie podejmowa³y dyskusjê i chêtnie odpowiada³y na zadawane pytania. Dzieci otrzyma³y
odblaski z postaci¹ „Sponge Boba”,
deklaruj¹c w³aœciwe wykorzystanie
b³yszcz¹cych elementów.
Na zakoñczenie spotkania, dzieci mog³y wsi¹œæ do radiowozu,
przymierzyæ siê do zawodu policjanta, zapoznaæ siê z wyposa¿eniem i policyjnymi akcesoriami, co
sprawi³o ogromn¹ radoœæ.
(kp)
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Halowe zmagania
w duchu sportowym

Po³czyñska Liga Amatorska
Siatkówki Eko-Fiuk
Kobiet i Mê¿czyzn
(PO£CZYN-ZDRÓJ) W dniu 27.11.2011r. odby³a siê 2 kolejka Po³czyñskiej Ligi Amatorskiej Siatkówki Eko-Fiuk Kobiet i Mê¿czyzn.
Oto wyniki w kategorii kobiet i mê¿czyzn.
PLAS Eko-Fiuk Kobiet:

(BRZE¯NO-RZEPCZYNO)
W œrodê 16 listopada na sali sportowej w Zespole Szkó³ w Brze¿nie
odby³ siê turniej pi³ki halowej. W
turnieju udzia³ wziê³y cztery dru¿yny; Koszalin - ZP, SzczecinSzko³y Salezjañskie i 2 dru¿yny z
naszego MOW-u, z gimnazjum i
starsi.
Nad wszystkimi sprawami rozgrywek czuwali nasi nauczyciele
wychowania fizycznego, panowie
Maciej Kwiatkowski i Tomasz Walkiewicz.
W czasie rozgrywek ka¿da z
grup mia³a przygotowane ró¿ne ciekawe okrzyki na czeœæ swojej dru¿yny. Nie zabrak³o oklasków dla najlepszych graczy i bramkarzy. Braterskie spotkanie ró¿nych dru¿yn
da³o pewn¹ mobilizacjê do gry,
dobr¹ zabawê, przyjaŸñ spotkania
siê ze sob¹ i wspóln¹ zdrow¹ rywa-

lizacjê. Na podium stanêli najlepsi,
a by³a ni¹ dru¿yna z Koszalina ZP,
na drugim miejscu Szczecin - Szko³y Salezjañskie, nasze dru¿yny zajê³y trzecie i czwarte miejsca.
Najlepszym bramkarzem i
strzelcem zostali zawodnicy z Koszalina. Wszystkie dru¿yny otrzyma³y puchary i dyplomy. Po rozgrywkach odby³a siê wspólna kolacja w naszym oœrodku. Nastêpnie
wspólna modlitwa i s³ówko, które
powiedzia³ ks. Piotr Krzywda sdb,
na koniec podziêkowa³em wszystkim za udzia³, przybycie w tworzeniu jednej wspólnoty i anga¿owanie
siê na rzecz m³odzie¿y w duchu ks.
Bosko. Cytuj¹c papie¿a Jana XXIII
„pokazaæ w walce spokojn¹ sta³oœæ
oraz radoœæ; bêd¹c skromnym w
zwyciêstwie, spokojnym w pora¿ce
i upartym w ró¿nych trudnoœciach”.
ks. Jaros³aw sdb.

II miejsce dla Brze¿na
(ŒWIDWIN-BRZE¯NO) W
zorganizowanych 19.11.2011 r. w
Œwidwinie Indywidualnych Mistrzostwach Powiatu w Tenisie Sto³owym udzia³ wziê³o 4 uczniów
Gimnazjum w Brze¿nie: Kamil
Malon, Marcin Kucharzyk, Bartosz
Ko³akowski i Pawe³ Owczarczyk,
pod opiek¹ pana Andrzeja Janasa.
Po zaciêtych pojedynkach,
trwaj¹cych kilka godzin, wy³onili
siê zwyciêzcy, a wœród nich w kate-

gorii Juniorzy II miejsce zaj¹³ Marcin Kucharzyk. Ogó³em startowa³o
35 zawodników i zawodniczek z
Borkowa, S³awoborza, Œwidwina i
Brze¿na.
Najlepsi w swych kategoriach
otrzymali puchary, a ka¿dy uczestnik dyplom i specjalnie przygotowany na tê okazjê pami¹tkowy medal. Organizatorami zawodów byli:
Park Wodny Relax, Miejski Szkolny Zwi¹zek Sportowy w Œwidwinie
oraz starostwo Powiatowe. ZPS

2. kolejka - 27.11.2011r.
MKS Koszalin - ZSP Po³czyn-Zdrój
Zaj¹czek Z³ocieniec - SALOS Po³czyn-Zdrój
ZSP Po³czyn-Zdrój - Zaj¹czek Z³ocieniec
SALOS Po³czyn-Zdrój - MKS Koszalin
ZSR CKP Œwidwin - Mieszko Po³czyn-Zdrój
Grodzisko Ostre Bardo - ZSR CKP Tychowo
Mieszko Po³czyn-Zdrój - ZSR CKP Tychowo
Grodzisko Ostre Bardo - ZSR CKP Œwidwin
1. Mieszko Po³czyn-Zdrój
2. Zaj¹czek Z³ocieniec
3. Grodzisko Ostre Bardo
4. ZSP CKP Tychowo
5. MKS Koszalin
6. ZSP Po³czyn-Zdrój
7. ZSP CKP Œwidwin
8. SALOS Po³czyn-Zdrój
9. Gryf Szczecinek

3:0
3:0
0:3
0:3
0:3
1:3
3:0
3:2

mecze, punkty, zwyciêstwa, pora¿ki +\4
12
4
0
12/1
4
10
3
1
10/3
3
7
2
1
7/5
4
7
2
2
6/9
2
6
2
0
6/0
4
6
1
3
3/10
2
3
0
2
2/6
3
3
0
3
1/9
2
2
0
2
2/6

3. kolejka - 11.12.2011r.
ZSR CKP Œwidwin - Gryf Szczecinek
godz. 11.30
ZSP Po³czyn-Zdrój - ZSR CKP Tychowo
godz. 11.30
Gryf Szczecinek - ZSR CKP Œwidwin
godz. 13.00
ZSR CKP Tychowo - ZSP Po³czyn-Zdrój
godz. 13.00
SALOS Po³czyn-Zdrój - Grodzisko Ostre Bardo godz. 14.30
MKS Koszalin - Mieszko Po³czyn-Zdrój
godz. 14.30
Grodzisko Ostre Bardo - MKS Koszalin
godz. 16.00
Mieszko Po³czyn-Zdrój - SALOS Po³czyn-Zdrój godz. 16.00
Oprócz pierwszych spotkañ pozosta³e godziny rozpoczêcia meczów s¹
orientacyjne.
PLAS Eko-Fiuk Mê¿czyzn
2. kolejka - 27.11.2011r.
Szczecinek - Junior
Martinez - Bêkarty Kazika
Wrzosowo - Œwidwin
Szczecinek - Martinez
Bêkarty Kazika - Wrzosowo
Junior - Œwidwin
1. Martinez
2. Wrzosowo
3. Junior
4. Bêkarty Kazika
5. Szczecinek
6. Œwidwin

0:3
3:0
3:0
0:3
2:1
2:1

mecze, punkty, zwyciêstwa, pora¿ki
4
11
4
0
4
8
2
2
4
8
3
1
4
4
2
2
4
4
1
3
4
1
0
4

+\11/1
8/4
8/4
4/8
4/8
1/11

3. kolejka - 11.12.2011r.
Martinez - Junior
godz. 10.00
Wrzosowo - Szczecinek
godz. 10.00
Œwidwin - Bêkarty Kazika godz. 10.00
Bêkarty Kazika - Junior
godz. 11.30
Szczecinek - Œwidwin
godz. 13.00
Martinez - Wrzosowo
godz. 14.30
Oprócz pierwszych spotkañ pozosta³e godziny rozpoczêcia meczów s¹
orientacyjne.
Kamil Halec
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MISTRZOSTWA GMINY BRZE¯NO W TENISIE STO£OWYM
(BRZE¯NO) 6 listopada
2011 r. Stowarzyszenie
Na Rzecz Rozwoju
Gminy Brze¿no
zorganizowa³o
Mistrzostwa Gminy
Brze¿no w tenisie
sto³owym.
Rywalizacja odbywa³a siê w 2
kategoriach wiekowych: kategorii
szko³y podstawowej i gimnazjum
oraz kategorii open mê¿czyzn powy¿ej 16 lat.
Zawody przygotowali i prowadzili cz³onkowie Stowarzyszenia
Na Rzecz Rozwoju Gminy Brze¿no
- Andrzej Janas i Dariusz Dêbniak,
wspomagani przez Tomasza Tatysa.
By³y to pierwsze od lat mistrzostwa gminy. Organizatorzy zostali
zaskoczeni bardzo du¿¹ liczb¹ graczy. W zawodach wziê³o udzia³ 20
uczestników z ca³ej gminy.
Zawody trwa³y prawie piêæ godzin, aby ka¿dy móg³ skonfrontowaæ swe umiejêtnoœci w systemie
ka¿dy z ka¿dym w kategorii m³odzie¿owej i open.
W kategorii starszej zwyciêzcami okazali siê mieszkañcy S³onowic.

Wszystkie pojedynki w stosunku 2-0 wygra³ Wies³aw Budziñski i
zaj¹³ I miejsce w kategorii open.
Drug¹ lokatê wywalczy³ Konrad
Olbiñski.
Niesamowite emocje towarzyszy³y walce o miejsce trzecie. A¿
czterech graczy mia³o tak¹ sam¹
iloœæ wygranych i dopiero dodatkowa tabela wy³oni³a wygranego.
Zosta³ nim Ireneusz Kucharzyk z
Chomêtowa.
Obok m³odych mieszkañców
grali tak¿e nieco starsi i toczyli równorzêdne pojedynki: Piotr Musio³,
Andrzej Janas, Stanis³aw Duklas.
W m³odszej kategorii nie by³o
niespodzianek. Pierwsze dwa miejsca zajêli mistrzowie powiatu gimnazjów dru¿ynowo. Wygra³ Marcin
Kucharzyk, przed Kamilem Malonem. Podobnie jak w starszej kategorii, o trzeciej lokacie decydowa³a
dodatkowa tabela. Niespodziewanie zaj¹³ je Micha³ Karolewski.
Zwyciêzcy otrzymali nagrody i
dyplomy wrêczone przez organizatorów. Kolejne zawody mistrzowskie odbêd¹ siê w listopadzie 2012
roku. Powsta³a tak¿e idea kilku turniejów w tenisie sto³owym w sezonie zimowym.
Andrzej Janas

Powiatowy Turniej Tenisa Sto³owego
(ŒWIDWIN) Park Wodny Relax, Miejski Szkolny Zwi¹zek Sportowy oraz Starostwo Powiatowe
byli organizatorami Powiatowego
Turnieju Tenisa Sto³owego, który
zosta³ przeprowadzony w dniu
19.11.20011r. w hali sportowej przy
ul. 3 Marca 50 w Œwidwinie.
W turnieju startowali zawodnicy
i zawodniczki z Borkowa, Brze¿na,
S³awoborza i Œwidwina. Ogó³em w
zawodach wziê³o udzia³ 35 osób.
W poszczególnych kategoriach
czo³owe miejsca zdobyli:
juniorzy
1 miejsce - Kucharzyk Adrian
Œwidwin
2 miejsce - Kucharzyk Marcin
Brze¿no
3 miejsce - Karczyñski Cyprian
S³awoborze
4 miejsce - Zelek Kamil Œwidwin
juniorki
1 miejsce - Wiœniewska Daria
Œwidwin
2 miejsce - G¹siorowska Magdalena Œwidwin
3 miejsce - Zelek Dagmara Borkowo
4 miejsce - M³ynarska Oliwia
Borkowo

Ju¿ s¹
bilety na
memoria³
Stefana
Moskalewicza
Park Wodny Relax informuje, ¿e
w kasie Paku przy pl. Sybiraków 1 w
Œwidwinie, mo¿na zakupiæ bilety
wstêpu na XI Memoria³ im. Stefana
Moskalewicza.
Impreza odbêdzie siê 17.12.
2011 r. o godz. 10.00 w hali sportowej przy Placu Jana Paw³a II 5.

seniorzy
1 miejsce - Œmigasiewicz Jacek
S³awoborze
2 miejsce - Spychalski Grzegorz
Œwidwin
3 miejsce - Domañski Ryszard
S³awoborze
4 miejsce - Wojnar Adam Œwidwin.
Zdobywcy miejsc od 1-3 zostali

nagrodzeni pucharami. Wszyscy
uczestnicy zawodów otrzymali pami¹tkowe dyplomy i specjalnie
przygotowane na tê imprezê medale.
Organizatorzy dziekuj¹ za
sprawne przeprowadzenie zawodów komisji sêdzowskiej, któr¹ kierowa³ Adam Wilk wraz z Justyn¹
Ko³odziejczak oraz gospodarzowi
hali Mieczys³awowi Pawlikowi. (o)

Biuro
og³oszeñ
Wieœci
œwidwiñskich
tel. 504 042 532
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Sport dla wszystkich Ruch to zdrowie
W dniach 9 - 14 listopada w tureckim mieœcie Antalya odby³ siê
miêdzynarodowy kongres dla nauczycieli „Tafisa - Sport For All:
Building Bridges”. Uczestniczy³
w nim nauczyciel wychowania fizycznego z Gimnazjum Publicznego nr 1 w Œwidwinie Leszek
Bronowicki.
Kongres mia³ na celu wzbogacanie wiedzy, wymianê doœwiadczeñ z
zakresu form popularyzacji sportu
powszechnego oraz pozyskanie informacji dotycz¹cej dzia³alnoœci
organizacji „Tafisa” zarówno w
Polsce, jak i na œwiecie.
Kongres mia³ charakter sesji
plenarnych, które dotyczy³y nastêpuj¹cych zagadnieñ: sport elitarny a
sport dla wszystkich; nauka i trening; sektor prywatny a sport dla
wszystkich; tradycje a sporty nowoczesne; panel dyskusyjny: kobiety a
sport dla wszystkich.
Kongres mia³ na celu wypracowanie strategii dotycz¹cych popularyzacji aktywnoœci fizycznejm, ze
szczególnym uwzglêdnieniem obszaru kulturowego, do którego adresowana jest idea sporu dla wszystkich. Stwarza³ mo¿liwoœæ wymiany
doœwiadczeñ w obszarze kszta³towania postaw prosportowych,
zw³aszcza budowania œwiadomoœci
s³u¿¹cej promocji zdrowia i aktywnoœci poprzez sport w œrodowiskach
lokalnych, spo³ecznoœciach imigrantów, klubach sportowych i narodowych federacjach.
Kolejnym omawianym zagadnieniem by³a rola mediów w upowszechnianiu idei sportu powszechnego oraz sponsoring imprez masowych, których celem jest anga¿owanie jak najwiêkszych iloœci uczestników.
Wnioski:
- upowszechnianie idei „sport
dla wszystkich”, zarówno w œrodo-

wisku lokalnym jak i wœród nauczycieli i trenerów zawodowo zajmuj¹cych siê sportem (prezentacja multimedialna dla zainteresowanych
nauczycieli podczas spotkañ metodycznych oraz wszystkich nauczycieli podczas posiedzenia rady pedagogicznej publicznego Gimnazjum nr 1 w Œwidwinie).
- promowanie sportu dla wszystkich poprzez umieszczenie w lokalnej prasie oraz na stronach internetowych instytucji samorz¹dowych
oraz wojewódzkich informacji dotycz¹cej kongresu i dzia³alnoœci
Tafisa w Polsce i na œwiecie.
- anga¿owanie m³odych ludzi w
ramach wolontariatu do pomocy w
organizowaniu wszelkich imprez
sportowych odbywaj¹cych siê na
sportowych kompleksach wielofunkcyjnych typu orlik na terenie
województwa zachodniopomorskiego.
Szkolenie nauczycieli sfinansowa³o Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Nauczyciel wychowania
fizycznego Publicznego
Gimnazjum Nr 1 w Œwidwinie
Leszek Bronowicki

Zatrzymano podpalacza
(S£AWOBORZE) Œwidwiñscy policjanci zatrzymali 28-letniego mê¿czyznê, podejrzewanego o dokonanie dwóch podpaleñ
budynków w S³awoborzu.
Do pierwszego z podpaleñ dosz³o na pocz¹tku listopada. Wtedy
zniszczeniu uleg³a nieczynna hala
sportowa. Po up³ywie niespe³na
dwóch tygodni zaistnia³ kolejny
po¿ar, tym razem zniszczona zosta³a opuszczony budynek restauracji
„Pomorzanka”. Straty jakie powsta³y na skutek podpaleñ, wynios³y 3

500 z³. Prowadzone czynnoœci mundurowych doprowadzi³y do ustalenia sprawcy tych podpaleñ.
Odpowiedzialnym za niecodzienne wydarzenia okaza³ siê
mieszkaniec S³awoborza. Mê¿czyzna przyzna³ siê do pope³nionych
czynów, jednak nie potrafi³ wyjaœniæ, co by³o powodem jego zachowania. Prokurator Rejonowy w Bia³ogardzie zastosowa³ wobec podpalacza dozór policyjny. Pope³nienie
tego rodzaju przestêpstwa, podlega
karze pozbawienia wolnoœci od 3
miesiêcy do lat 5.
(kp)

Œwidwiñskie Stowarzyszenie
„Amazonka” zakoñczy³o realizacjê projektu finansowanego przez
Urz¹d Gminy w S³awoborzu.
W ramach dzia³ania publicznego „Ruch to zdrowie” w okresie od
3 paŸdziernika do 15 listopada 2011
roku odbywa³y siê dla cz³onkiñ stowarzyszenia zajêcia rehabilitacyjne
w Parku Wodnym „Relax” w Œwidwinie. Zajêcia prowadzi³a pani
Ma³gorzata Miêkczyñska ze Studia
Æwiczeñ Ruchowych „Reha-fit” w
Œwidwinie. Æwiczenia przy muzyce
to wspania³a zabawa, ale tak¿e podniesienie poziomu sprawnoœci fizycznej kobiet po amputacji piersi.
Œwidwiñskie Stowarzyszenie
„Amazonka” dzia³a od 5 lat. Obszar
dzia³ania to powiat œwidwiñski,
g³ównie miasto Œwidwin. Stowarzyszenie skupia 34 cz³onkinie. S¹ to
kobiety dotkniête chorob¹ nowotworow¹ - rakiem piersi. Amazonki
s¹ grup¹ tragicznie doœwiadczon¹
przez los, skryte, zamkniête w sobie, nierzadko o zani¿onym poczuciu w³asnej wartoœci. Dlatego po-

trzebuj¹ emocjonalnego i praktycznego wsparcia, które u³atwieni im
podejmowanie osobistych decyzji i
znalezienie motywacji powrotu do
zdrowia oraz uzyskanie mo¿liwie
najlepszej jakoœci ¿ycia.
G³ówny problem œwidwiñskich
Amazonek to brak zajêæ rehabilitacyjnych dla kobiet po mastektomii
(amputacji piersi) umo¿liwiaj¹cych
odzyskanie pe³nej sprawnoœci fizycznej i powrót do „normalnego
¿ycia”.
Œwidwiñskie Stowarzyszenie
„Amazonka” dziêkuje Wójtowi
Gminy S³awoborze Panu Marcinowi Ksi¹¿kowi, za zainteresowanie
problemami stowarzyszenia, za
¿yczliwoœæ, s³owa wsparcia i umo¿liwienie uczestnictwa w zajêciach
rehabilitacyjnych na basenie.
Przypominamy, ¿e biuro Œwidwiñskiego Stowarzyszenia „Amazonka” mieœci siê na ul. Ko³obrzeskiej 43 w Œwidwinie.
Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ pod nr tel. 792-401-431.
Opracowanie i zdjêcia
Aneta Ogiñska (ŒS „A”)

Miko³ajkowy Turniej Szachowy
dla uczniów szkó³
podstawowych i gimnazjalnych
1. Organizatorzy turnieju:
-Towarzystwo Przyjació³ Dzieci
w Po³czynie Zdroju oraz Klub szachowy „Caissa” Po³czyn-Zdrój.
2. Termin i miejsce:
Zawody rozegrane zostan¹ w
Centrum Kultury w Po³czynie, w
dniu 10 grudnia (sobota) 2011 roku,
Rozpoczêcie turnieju godzina
10.00. Zapisy w dniu zawodów godzina 9.30.
3. System rozgrywek
Zawody rozegrane systemem

szwajcarskim na dystansie 7 rund,
tempo gry : 15 minut na zawodnika.
Zawodnicy bêd¹ sklasyfikowani
w kategoriach klasa 1-3 dziewczynki, klasa 1-3 ch³opcy klasa 4-6
dziewczynki, klasa 4-6 ch³opcy,
gimnazjum dziewczêta, gimnazjum
ch³opcy.
4. Nagrody
Dla uczestników turnieju przewidziane s¹ puchary i medale oraz
nagrody rzeczowe.
5. Kontakt: tel. 721127792.
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
MIESZKANIA

US£UGI

NIERUCHOMOŒCI

INNE

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

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
Wynajmê mieszkanie 45 mkw.; 7 km
od £obza – Prusinowo. Tel. 91 397
6728, 605 375 802, 605 479 675.
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

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

Us³ugi hydrauliczne. Tel. 600 382
214

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

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

Powiat œwidwiñski

£abuñ W. Dom 245 mkw., ogród,
du¿a dzia³ka. Tel. 600 265 547

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

Wêgorzyno. Dom z potencja³em,
200 mkw/610 mkw. Cena 430.000
z³. Tel. 600 265 547

PRACA
Powiat ³obeski
Poszukujê opiekunki do zamieszkania i opieki nad starsz¹ osob¹.
Tel. 792 576 827.

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

Region
Zatrudnimy kierowcê z kat. C + E w
systemie 3/1, tel. 609 949 989.
Opiekunki Niemcy, tel. 666 096 761

£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

T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.
Sprzedam pianino z gwarancj¹.
Transport gratis. Tel. 604 569 342.
£obez
Wêgorzyno – sprzedam salon fryzjerski z kosmetykami i ca³ym wyposa¿eniem – dobrze prosperuj¹cy.
Cena 14.000 z³ ( do negocjacji ). Tel.
723 940 016

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

ROLNICTWO

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

Powiat gryficki
Do wynajêcia lokal u¿ytkowy po³o¿ony w Gryficach przy ul. Sportowej 5A – na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ - zak³ad fryzjerski, gabinet kosmetyczny itp. Tel. 514 786
715 po godz. 16.00

NIERUCHOMOŒCI
Powiat œwidwiñski

MOTORYZACJA
Powiat ³obeski

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

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

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

Powiat gryficki

INNE

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

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

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

REKLAMA

