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CMYK

Po³czyn
zaci¹gnie
prawie
5. milionow¹
po¿yczkê na
remont kina
(PO£CZYN-ZDRÓJ) Na
wniosek burmistrz
zwo³ana tu zosta³a sesja
nadzwyczajna. Chodzi³o o
podjêcie szybkiej decyzji
o po¿yczce w ramach
programu Jessica.

(ŒWIDWIN) Bank
Gospodarstwa Krajowego przyzna³ Œwidwinowi
dotacjê na remont budynku na osiedlu wojskowym. Oznacza to, ¿e
jeszcze w 2013 roku
wprowadz¹ siê do niego
lokatorzy.

FERIE ZIMOWE

Po gor¹cej dyskusji
na sesji nadzwyczajnej

Uniwersytet
III wieku
rozpocz¹³
dzia³alnoœæ

Burmistrz Barbara Nowak chce
wyremontowaæ kino Goplana na ul.
Koœciuszki i w tym budynku mia³aby powstaæ Po³czyñska Agencja
Rozwoju Kultury. Zosta³by do niego przeniesiony dom kultury. Chodzi³o o kwotê 4.900 tys. z³.
Radni byli podzieleni co do
mo¿liwoœci finansowych Gminy i
potrzeb tego rodzaju inwestycji w
dobie kryzysu. Po gor¹cej dyskusji
8 radnych popar³o projekt burmistrz
Nowak, 4 by³o przeciw, a 2 wstrzyma³o siê. Gmina weŸmie pieni¹dze
w trzech ratach w trzech kolejnych
latach (w tym roku ok. 1,5 mln, a
sp³aci je do 2028 r.). Po¿yczka bêdzie kosztowaæ ponad milion z³. (r)

Gabinet Stomatologiczny
DENTMAX
Po³czyn-Zdrój, ul. Zdrojowa 6 IMPLANTY
czynny poniedzia³ek-pi¹tek 9-18
PROTETYKA
SOBOTA 10-15 NOWOŒÆ!!!
tel. 500-119-445 www.dentmax.pl
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Kazimierz Rynkiewicz
W nowy rok 2013 wejdziemy z
szerszym dostêpem do informacji
publicznej. 8 listopada 2012 roku
S¹d Najwy¿szy w wyroku kasacyjnym potwierdzi³, ¿e urzêdy musz¹
ujawniæ, z kim zawar³y umowy na
us³ugi.
Pisa³em kilka razy o tym, ¿e obywatelskoœæ Platforma ma tylko w
nazwie. W praktyce chce ujawniaæ
jak najmniej, czyli rz¹dziæ g³upimi
obywatelami. Po raz kolejny do muru
przypar³ Platformê Obywatelsk¹
radny Jaros³aw Krajewski (PiS) z
Warszawy, który wygra³ trzyletni¹
bataliê z prezydent Hann¹ Gronkiewicz Waltz o jawnoœæ informacji
spraw publicznych, czyli realizowanych z naszych podatków.
W 2009 roku radny otrzyma³ kopie zawartych umów, przy czym w
umowach tych dane zleceniobiorców by³y zamazane. 12. stycznia
2010 r. radny otrzyma³ decyzjê Prezydenta m.st. Warszawy o odmowie
udostêpnienia informacji publicznej
w zakresie danych osobowych osób
fizycznych bêd¹cych stronami
umów zawartych przez Dyrektora
Biura Edukacji Urzêdu m.st. Warszawy. Radny postanowi³ odwo³aæ
siê od ww. decyzji i stosowne odwo³anie skierowa³ w dniu 20 stycznia
2010 r. do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego.
Samorz¹dowe Kolegium Odwo³awcze uzna³o, ¿e na podstawie art.
138 § 1 pkt 1 kodeksu postêpowania
administracyjnego zaskar¿on¹ decyzjê Prezydenta m.st. Warszawy nale¿y w ca³oœci utrzymaæ w mocy. Kolegium uzna³o równie¿, ¿e zatrudniane przez miasto osoby maj¹ prawo do
prywatnoœci.
Zarówno decyzja o odmowie
dostêpu, jak równie¿ decyzja Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego, podnosi³y, ¿e radny nie wykaza³
¿adnej ze wskazanych w art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych
przes³anki umo¿liwiaj¹cej mu przetwarzanie wnioskowanych danych
osobowych.
Radny z³o¿y³ pozew do S¹du
Rejonowego. Wskaza³, ¿e realizuje
prawo spo³ecznoœci lokalnej do wiedzy, na jakie cele s¹ przeznaczone
œrodki finansowe pochodz¹ce z ich
szeroko pojêtych danin publicznych oraz na czyj¹ rzecz œrodki te
s¹ wydatkowane.

Z DRUGIEJ STRONY

Wieœci œwidwiñskie 14.1.2013 r.

W nowym roku dowiemy siê
wiêcej
1. marca 2011 r., S¹d Rejonowy
dla Warszawy Œródmieœcia w Warszawie wyda³ wyrok, sygn. akt 1 C
821/10, w którym oddali³ powództwo w ca³oœci i zas¹dzi³ od powoda
na rzecz pozwanego (m. st. Warszawa) kwotê 60 z³otych tytu³em zwrotu
kosztów procesu.
S¹d Rejonowy oddali³ jego powództwo. Otó¿ rozwa¿aj¹c, czy powód mia³ prawo domagaæ siê udostêpnienia informacji na temat imion
i nazwisk osób fizycznych, z którymi
zosta³y zawarte umowy zlecenia i
umowy o dzie³o, s¹d stwierdzi³
m.in., ¿e „osoby fizyczne, z którymi
zosta³y zawarte umowy zlecenia i
umowa o dzie³o nie s¹ osobami pe³ni¹cymi funkcje publiczne”.
Po uzyskaniu wyroku S¹du Rejonowego wraz z uzasadnieniem radny
z³o¿y³ apelacjê do S¹du Okrêgowego w Warszawie, a jej rozpoznanie
nast¹pi³o 4 listopada 2011 r. Wydaj¹c wyrok S¹d Okrêgowy stwierdzi³
m.in.: „Nie ulega³o w sprawie w¹tpliwoœci, ¿e informacja, której udostêpnienia dochodzi³ powód, stanowi informacjê publiczn¹ w œwietle
dyspozycji art. 1 ustawy o dostêpie
do informacji publicznej, dotyczy
bowiem spraw publicznych, tj. danych personalnych osób, które zawar³y umowy zlecenia i o dzie³o z m.
st. Warszawa.
W ocenie S¹du Okrêgowego, nie
ma zastosowania w sprawie art. 5.2.
ustawy o dostêpie do informacji publicznej, ograniczaj¹cy prawo powoda do udostêpnienia informacji
publicznej w zakresie imion i nazwisk osób figuruj¹cych we wskazanych umowach zlecenia i umowy o
dzie³o, albowiem norma ta, powo³ana przez S¹d Rejonowy i pozwanego
jako bariera dostêpu do informacji
publicznej, wskazuje na przes³ankê
prywatnoœci osoby fizycznej, która
w stanie faktycznym sprawy nie
mo¿e byæ powo³ana z uwagi na podmiot m. st. Warszawa, z którym zawarto umowy, uzyskuj¹c z ich wykonania zap³atê z zasobów pozwanego
miasta, nie zaœ osoby prywatnej.
Podnieœæ w tym miejscu trzeba, ¿e
podmioty zawieraj¹ce zobowi¹zania
w ramach prowadzonej dzia³alnoœci
gospodarczej, z m.st. Warszawa i
wykonuj¹ce na rzecz tego¿ miasta
zlecenia, czy te¿ dzie³o, podejmowa³y dzia³ania wykonawstwa przedmiotu umów w ramach dzia³alnoœci
pozwanego, a zatem przes³anka
ich prywatnoœci w aspekcie imion
i nazwisk nie wystêpowa³a. Przyjêcie odmiennego pogl¹du, uniemo¿liwia³oby kontrolê przez czynnik spo³eczny, dzia³alnoœci m. st.

Warszawy, w aspekcie podmiotów,
które uzyska³y przywilej zawarcia
kontraktu z pozwanym i uzyska³y
prawo do wynagrodzenia z jego zasobów.
Reasumuj¹c, wskazanie przez
pozwanego, powodowi ¿¹daj¹cemu
udostêpnienia informacji publicznej
dotycz¹cej personaliów podmiotów,
które zawar³y z m. st. Warszawa
umowy w ramach dzia³ania tego
urzêdu i uzyska³y z tego tytu³u wynagrodzenia ze œrodków publicznych,
nie stanowi w ocenie S¹du II instancji wyjawienia danych tzw. wra¿liwych, ani te¿ naruszenia prywatnoœci stron poszczególnych umów.
Podkreœlenia bowiem wymaga, ¿e
fakt zawarcia przez te podmioty
umów z m. st. Warszawa, wymienienia ich imion i nazwisk w kontraktach, nie czyni ich danych personalnych w postaci imion i nazwisk jako
objêtych sfer¹ prywatnoœci tych¿e
osób w aspekcie powo³anego art. 5.2.
ustawy o dostêpie do informacji publicznej”.
S¹d Okrêgowy uzna³, ¿e zaskar¿ony wyrok powinien ulec zmianie
poprzez uwzglêdnienie powództwa
w zakresie udostêpnienia ¿¹danych
przez powoda informacji publicznych w przedmiocie imion i nazwisk
osób, z którymi pozwany (czyli m. st.
Warszawa) zawar³ wskazane umowy.
24. listopada 2011 roku S¹d
Okrêgowy w Warszawie nada³ wyrokowi z 4 listopada klauzulê natychmiastowej wykonalnoœci. Klauzula
ta jednak nie spowodowa³a, ¿e m. st.
Warszawa chcia³o udostêpniæ wnioskowane informacje publiczne, które by³y przedmiotem ww. sporu.
5 grudnia 2011 roku radny z³o¿y³
wniosek do S¹du o wezwanie d³u¿nika miasto sto³eczne Warszawa do
wykonania w ci¹gu tygodnia wyroku
S¹du.
10. lutego 2012 roku m. st. Warszawa zdecydowa³o siê z³o¿yæ od
wyroku kasacjê do S¹du Najwy¿szego, a wraz z kasacj¹ z³o¿y³o wniosek
o wstrzymanie wykonania wyroku
s¹du drugiej instancji.
15. lutego 2012 roku, radny z³o¿y³ w Prokuraturze Rejonowej Warszawa zawiadomienie o podejrzeniu
pope³nienia przestêpstwa przez Prezydent Warszawy, Hannê Gronkiewicz-Waltz oraz dyrektora Biura
Edukacji Urzêdu. W zawiadomieniu
wskazano mo¿liwoœæ pope³nienia
wystêpku nieudostêpnienia wbrew
obowi¹zkowi informacji publicznej,
a tak¿e przestêpstwa urzêdniczego z
art. 231 §1 kk, polegaj¹ce na niepodporz¹dkowaniu siê prawomocnemu

wyrokowi s¹dowemu opatrzonemu
klauzul¹ natychmiastowej wykonalnoœci.
8. maja 2012 r., S¹d Rejonowy
dla Warszawy Œródmieœcia wyda³
postanowienie nakazuj¹ce wykonanie wyroku S¹du Okrêgowego (a
wiêc wyroku z 4 listopada 2011 r.,
Sygn. akt V CA 2086/11, któremu
nadano w dniu 24 listopada 2011
roku klauzulê natychmiastowej wykonalnoœci). W tym postanowieniu
S¹d nakaza³ ujawnienie w ci¹gu 14
dni personaliów osób, z którymi ratusz podpisa³ umowy, a jednoczeœnie
- w przypadku niezastosowania siê
do tego postanowienia - na urzêdnika odpowiedzialnego za nieudostêpnienie informacji publicznej zostanie na³o¿ona grzywna w wysokoœci 2
tys. z³.
8. listopada 2012 r. S¹d Najwy¿szy odrzuci³ kasacjê m.st. Warszawy
ostatecznie potwierdzaj¹c, ¿e obywatele maj¹ prawo wiedzieæ, z kim
urzêdy zawieraj¹ umowy, a wiêc kto
dostaje ich pieni¹dze.
Obywatele - do dzie³a. Pytaæ i
kontrolowaæ.
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Bêd¹ mieszkania
dla czterdziestu
rodzin

(ŒWIDWIN) Bank Gospodarstwa Krajowego przyzna³ Œwidwinowi dotacjê na remont budynku na osiedlu wojskowym.
Oznacza to, ¿e jeszcze w 2013
roku wprowadz¹ siê do niego lokatorzy.
Brak mieszkañ to jeden z najbardziej dotkliwych problemów Œwidwina. Przez wiele lat miasto w zasadzie tylko zarz¹dza³o istniej¹cym
zasobem mieszkaniowym, jednak
ostatnio sytuacja stopniowo siê poprawia. Najpierw oddano po gruntownym remoncie i adaptacji dwa
budynki na ulicy Koœciuszki, teraz
przysz³a pora na kolejny - na ulicy
Gagarina 3 na osiedlu wojskowym.
Samorz¹d miejski kupi³ ten
obiekt w 2012 roku od Wojskowej
Agencji Mieszkaniowej z 75 - procentow¹ bonifikat¹ - za 294 tysi¹ce
z³otych. Nastêpnie wyst¹pi³ do Banku Gospodarstwa Krajowego o
dotacjê z funduszu dop³at na remont
i adaptacjê. Wniosek ten zosta³ za-

akceptowany, dziêki czemu a¿ 40
procent wartoœci tej inwestycji zostanie sfinansowane ze œrodków
zewnêtrznych. Dotacja z BGK wyniesie 1 milion 9 tysiêcy z³otych. Po
rozstrzygniêciu przetargu na wybór
wykonawcy rozpoczn¹ siê prace. Ze
wzglêdu na kiepski stan techniczny
budynku przy Gagarina zostanie
wyznaczony doœæ d³ugi termin zakoñczenia prac - do sierpnia 2013
roku. Nastêpnie trzeba bêdzie uzyskaæ wszystkie niezbêdne pozwolenia na u¿ytkowanie. Jeœli wszystko
pójdzie zgodnie z planem, to pierwsi lokatorzy wprowadz¹ siê tam
przed kolejn¹ zim¹.
W budynku powstanie 40 mieszkañ. - Chcemy je zasiedliæ w pierwszej kolejnoœci rodzinami, które
maj¹ dzieci ze wzglêdu na to, ¿e na
osiedlu znajduje siê szko³a podstawowa - mówi burmistrz Œwidwina
Jan Owsiak. - Budynek na Gagarina
nie rozwi¹¿e problemów mieszkaniowych miasta, ale z pewnoœci¹ je
z³agodzi.
UM

Uratowali staruszkê
(ŒWIDWIN) Œwidwiñscy policjanci uratowali 89 letni¹ kobietê.
Staruszka w œrodku nocy wysz³a z
mieszkania i mundurowi znaleŸli
j¹ wyziêbion¹ i zdezorientowan¹.
Nocny patrol œwidwiñskiej policji, na jednej z g³ównych ulic Œwidwina zauwa¿y³ piesz¹, która dzielenie przemierza³a trasê.
Pozornie odwaga kobiety by³a
przejawem stanu œwiadomoœci,
gdy¿ staruszka nie wiedzia³a, gdzie
jest i jak siê nazywa. Ubranie, jakie
mia³a na sobie, nie stanowi³o ¿adnej

ochrony, zw³aszcza, ¿e tej nocy temperatura spad³a poni¿ej zera. Starsza
pani twierdzi³a, ¿e udaje siê do Œwidwina, chocia¿ sz³a w przeciwnym
kierunku. Policjanci ustalili dane osobowe kobiety i odnaleŸli jej krewnych. Okaza³o siê, ¿e staruszka mieszka sama, a za rok skoñczy 90 lat.
Kobieta pokona³a kilka kilometrów, zanim zmarzniêt¹ i oszo³omion¹ zatrzymali policjanci. Na
szczêœcie historia mia³a swój szczêœliwy koniec. Czasami doza wra¿liwoœci wystarczy, by uratowaæ
komuœ zdrowie, a nawet ¿ycie. (kp)
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Zatrzymany za oszustwa

Wy³udzi³ od staruszek
12 tysiêcy z³otych
(ŒWIDWIN) Policja œwidwiñska zatrzyma³a mê¿czyznê, który
metod¹ „na wnuczka” wy³udzi³
ponad 12 tysiêcy z³otych.
Trzeciego stycznia policja œwidwiñska otrzyma³a seriê zg³oszeñ o
próbie oszustwa i wy³udzeniu kilkunastu tysiêcy z³otych. Scenariusz
dzia³ania by³ zawsze ten sam, ofiarami przestêpstw by³y starsze osoby, z którymi sprawca kontaktowa³
siê telefonicznie. Historia opowiedziana przez sprawcê dotyczy³a
syna ofiary, który mia³ spowodowaæ
wypadek drogowy i jeœli nie wp³aci
kaucji zostanie aresztowany. Skupione na tragicznych opowieœciach
ofiary, przekazywa³y wyznaczon¹
kwotê nieznanej osobie, która zjawia³a siê po krótkim czasie pod
drzwiami mieszkania.

Szybkie dzia³ania policjantów,
doprowadzi³y do zatrzymania podejrzewanego mê¿czyznê, odzyskano te¿ pieni¹dze, którymi sprawca nie cieszy³ siê zbyt d³ugo. Zatrzymany 29 latek to mieszkaniec Ko³obrzegu, który by³ ju¿ karany za podobne przestêpstwa.
Za oszustwa jakich dokona³, niebawem us³yszy zarzuty, grozi mu
kara 8 lat pozbawienia wolnoœci.
Policja apeluje do wszystkich
seniorów powiatu œwidwiñskiego, o
zachowanie szczególnej ostro¿noœci w podobnych sytuacjach. Telefoniczne proœby wnuków o wsparcie finansowe nale¿y potwierdziæ u
innych cz³onków rodziny. Je¿eli
byliœmy œwiadkami podobnego zdarzenia lub pewne sytuacje wydaj¹ siê
nam podejrzane, nale¿y koniecznie
poinformowaæ o tym policjê. (kp)

Zatrzymani za atak
z no¿em w rêku
(S£AWOBORZE) Nawet 8 lat
pozbawienia wolnoœci grozi
dwóm m³odym mê¿czyznom, za
pobicie 50-latka. Policjanci œwidwiñskiej jednostki zatrzymali
sprawców, którzy z no¿ami w
rêku zaatakowali mê¿czyznê.

rów. Brak podporz¹dkowania ich
poleceniom przyp³aci³ w³asnym
zdrowiem. Napastnicy swój atak
rozpoczêli od niszczenia samochodu. Kolejne uderzenia by³y decyduj¹ce, mê¿czyŸnie zadano ciosy no¿em.

Jeszcze w starym roku, w S³awoborzu, dwaj m³odzi mieszkañcy tej
miejscowoœci wyra¿ali swoje niezadowolenie z czynnoœci wykonywanych przy okazji remontowanego
lokalu. Zapewnienia wykonuj¹cego
us³ugê, ¿e koñczy swoj¹ pracê i
odje¿d¿a, nie zadawala³y agreso-

Tu¿ po otrzymanym zg³oszeniu,
policjanci zatrzymali napastników;
20 i 22 latek w chwili zdarzenia byli
nietrzeŸwi. Po nocy spêdzonej w
policyjnych celach us³yszeli zarzuty; za pobicie z u¿yciem niebezpiecznego narzêdzia grozi im kara 8
lat pozbawienia wolnoœci.
(kp)

Str
Str.. 4

ŒWIDWIN
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Zamek w Œwidwinie oblê¿ony!

Uniwersytet III wieku Zamek w Œwidwinie
zainaugurowa³ swoj¹ dzia³alnoœæ
Patrz¹c na zdjêcia z
pierwszego spotkania
Uniwersytetu III wieku,
które odby³o siê
10 stycznia tego roku,
trudno oprzeæ siê
wra¿eniu, ¿e oto jest siê
œwiadkiem spotkania
w mi³ym i bardzo
kameralnym gronie
znajomych.
Bo przecie¿ na to pierwsze spotkanie przysz³o „a¿” 25 zainteresowanych przysz³ymi wyk³adami i
dzia³aniami UTW. Trudno przy tym
nie wspomnieæ, ¿e spor¹ czêœæ tego
grona stanowili wspó³organizatorzy
tego przedsiêwziêcia, a wœród nich
pomys³odawca utworzenia UTW
dyrektor Œwidwiñskiego Oœrodka
Kultury Boles³aw Kurek oraz przysz³y, jak siê potem okaza³o, prezes Piotr ¯erdzicki.
Obaj spotkali siê w Œwidwiñskim Chórze Kameralnym „Sonores”, prowadzonym od 6 lat przez
Boles³awa Kurka. Piotr ¯erdzicki
po zadomowieniu siê w nowym
miejscu w okolicach Œwidwina postanowi³ zwi¹zaæ siê z chórem pod
koniec 2011 roku. Wspólne wyjazdy koncertowe, próby i tak od s³owa

do s³owa, zrodzi³a siê myœl kr¹¿¹ca
ju¿ od kilku lat po g³owach œwidwinian, aby nadaæ jej realny kszta³t.
Stowarzyszenie zosta³o zarejestrowane w Krajowym Rejestrze S¹dowym 25 maja 2012 roku. Do tego
czasu odby³o siê ju¿ kilkanaœcie
spotkañ, wyk³adów i imprez uniwersyteckich. Po przerwie wakacyjnej Uniwersytet zacz¹³ szukaæ
swojego patrona.
A teraz UTW Zamek Œwidwin
jest ju¿ po oficjalnej inauguracji
dzia³alnoœci i roku akademickiego
2012/2013, która odby³a siê w sali
widowiskowej Œwidwiñskiego
Oœrodka Kultury w dniu 13 grudnia
2012 roku.
Goœciliœmy wszystkich tych,
którzy przyczynili siê do powstania
naszego Stowarzyszenia, darczyñców, przyjació³. Gospodarzem i
jednoczeœnie osob¹ witaj¹c¹ czcigodnych goœci by³ Boles³aw Kurek,
zaœ prowadz¹cym uroczystoœæ Piotr
¯erdzicki.
Najwa¿niejsi jednak dla nas
tego wieczoru byli nasi studenci.
Uhonorowaliœmy ich nie tylko legitymacjami studenckimi, których jak
na razie przygotowaliœmy 100 (tak,
s³ownie - sto). Swoim wyst¹pieniem
uroczystoœæ uœwietni³ gospodarz
grodu burmistrz Miasta Jan Owsiak,
nie szczêdz¹c nam pochwa³, a tak¿e
mi³ych obietnic.

Mi³ym akcentem by³o wyst¹pienie starosty Miros³awa Majki oraz
przewodnicz¹cej Rady Powiatu
Danuty Malitowskiej. Goœciem specjalnym tego wieczoru by³a pani dr
Beata Bugajska, która oprócz wspania³ych wieœci z Uniwersytetu
Szczeciñskiego, przywioz³a nam
umowê patronack¹ tej uczelni, któr¹
uroczyœcie podpisaliœmy. Po œlubowaniu s³uchaczy UTW, odœpiewaniu pieœni „Gaude Mater Polonia”
oraz „Gaudeamus Igitur”, odby³ siê
prawdziwy uniwersytecki wyk³ad
inauguracyjny wyg³oszony przez
pani¹ dr Beatê Bugajsk¹. B³yskotliwie poprowadzony, okraszony prezentacj¹ multimedialn¹, wprowadzi³ nas w nowy œwiat i now¹ jakoœæ,
któr¹ stworzy nam bez w¹tpienia ta
nowa instytucja naukowa i kulturalna w Œwidwinie.
Potem odby³ siê krótki koncert
naszego chóru „Sonores”, laureata

ogólnopolskich laurów, a na fina³
pó³godzinny koncert smyczkowego
trio Filharmonii Koszaliñskiej.
By³y kwiaty, owacje na stoj¹co,
upominki od w³adz miasta i powiatu: wspania³a atmosfera. Po 2-godzinnej uroczystej inauguracji
wszyscy goœcie zostali zaproszeni
na wieczór op³atkowy. Œpiewaliœmy
kolêdy wraz z chórem „Sonores”. W
powietrzu unosi³a siê atmosfera ciep³a i serdecznoœci. Po podzieleniu
siê op³atkiem dobry nastrój spotêgowa³ wspania³y stó³ wype³niony
tradycyjn¹ kolacj¹ wigilijn¹. Trudno opisaæ w tej chwili zapach i smak.
To dzie³o wspania³ej ekipy pod
okiem pani Haliny Ogiejko.
O tym wieczorze mo¿na by³oby
mówiæ lub pisaæ godzinami. Kto tam
nie by³, niech ¿a³uje. Kto by³, mamy
nadziejê zapamiêta na d³ugo tê duchow¹ ucztê cia³u tak¿e mi³¹.
Prezes UTW Piotr ¯erdzicki
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W R¹binie pamiêtaj¹
Kilometry rur
zakopanych w ziemi

Franciszek Paszel i wójt R¹bina Krzysztof Majewski

(ŒWIDWIN) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodoci¹gowej w ulicach Popie³uszki, Wiejskiej, Bocznej i Po³czyñskiej - to
kolejna zakoñczona inwestycja
przeprowadzona przez samorz¹d
Œwidwina.
Plany pod³¹czenia osiedla wojskowego do miejskiej sieci kanalizacyjnej istnia³y ju¿ kilka lat temu,
na etapie modernizacji oczyszczalni œcieków. Przewidziano j¹ na
znacznie wiêksz¹ iloœæ œcieków i nie
by³a w pe³ni wykorzystana. Do tej
pory kwestiê dostarczania wody i
odprowadzania œcieków zapewnia³o wojsko, teraz ten obowi¹zek
musia³o przej¹æ miasto.
Prace rozpoczê³y siê na pocz¹tku wrzeœnia 2012 roku, po rozstrzygniêciu przetargu, w którym wybrano wykonawcê - Przedsiêbiorstwo
Us³ugowe „Starkan” ze Stargardu
Szczeciñskiego.
Jeœli chodzi o kanalizacjê - wykonano 1113 metrów przesy³owej
sieci grawitacyjnej wraz z 382,5

metrami przy³¹czy oraz 3566 metrów sieci kanalizacyjnej t³ocznej
wraz z 38 metrami przy³¹czy na ulicach Popie³uszki, Wiejskiej, Bocznej i Po³czyñskiej. Do tego dochodz¹ cztery przepompownie oraz
cztery przydomowe oczyszczalnie
œcieków. W zakresie wodoci¹gów
natomiast wykonano 5178 metrów
sieci oraz 565,5 metra przy³¹czy, a
tak¿e pompowniê podwy¿szania ciœnienia wody.
Inwestycja zakoñczy³a siê,
zgodnie z planem, na koniec listopada. Ca³kowity koszt wyniós³ 2 miliony 271 tysiêcy 540 z³otych. Sk³ada
siê na niego koszt prac budowlanych, przy³¹czy energetycznych,
inspektora nadzoru oraz opracowania studium wykonalnoœci. Samorz¹d otrzyma³ na ten cel po¿yczkê z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska w wysokoœci 1 miliona 782 tysiêcy 500 z³. Mo¿e ona
zostaæ umorzona w 30 procentach
pod warunkiem osi¹gniêcia zak³adanego efektu ekologicznego i po
sp³acie pozosta³ych 70 procent. UM

(R¥BINO) Na zaproszenie
wójta gminy R¹bino Krzysztofa
Majewskiego 4.01. 2013 r. goœci³ w
R¹binie pan Franciszek Paszel,
by³y cz³onek prezydium Konwentu Prezydentów, Burmistrzów i
Wójtów by³ego województwa koszaliñskiego, który sprawowa³
opiekê nad samorz¹dami rejonu
œwidwiñskiego.
Jak przypomnia³ pan Paszel, w
latach 1991-98 wszystkie zadania
inwestycyjne, dotycz¹ce rozwoju
spo³eczno-gospodarczego gmin,
by³y uzgadniane i opiniowane przez
opiekunów z Konwentu, którego
cz³onkowie prezydium zasiadali w
gremiach decyzyjnych województwa. St¹d w owych czasach wizyty
Franciszka Paszela w gminie R¹bino i pamiêæ tu o nim.
Z wielkim zainteresowaniem
goœæ wys³ucha³ informacji o poczynaniach w³adz gminnych w rozwoju
gospodarczym, zabezpieczeniu
spo³ecznoœci pod wzglêdem oœwiatowym i zdrowotnym oraz z trudnoœciami, z jakimi boryka siê gmina w
zakresie bezrobocia, co stanowi nie-

w¹tpliwie patologiê w ca³ym kraju.
Wójt osobiœcie obwióz³ goœcia po
ca³ej gminie przedstawiaj¹c zmiany, jakie zasz³y w stosunku do lat
ubieg³ych.
Najbardziej pochlebn¹ ocenê
uzyska³a szko³a z sal¹ gimnastyczn¹
i zadbanym otoczeniem, stanowi¹ce
integraln¹ ca³oœæ, potrzebn¹ przy
realizacji programów rozwoju m³odzie¿y nie tylko umys³owych, ale i
fizycznych.
Oczyszczalnia mechanicznobiologiczna, sieæ sanitarno-wodociagowa, 6 stacji uzdatniania wody,
remont szko³y w Nielepie i siedziby
urzêdu, budowa boiska dla m³odzie¿y i chc¹cych dbaæ o stan fizyczny
ludzi starszych oraz wykonanie
przy³¹czy wodociagowo-kanalizacyjnych do budynków (340 szt.) bez
¿adnej dop³aty przez lokatorów stanowi o wielkiej trosce w³adz gminy
i osobiœcie wójta w zabezpieczenie
podstawowych potrzeb ludzi.
¯egnaj¹c zaproszonego goœcia,
wójt podziêkowa³ za przyjêcie zaproszenia i ¿ycz¹c dalszych lat w zdrowiu
wrêczy³ herb gminy i list - podziêkowanie za by³¹ wspó³pracê.
(o)

Spó³dzielnia Mieszkaniowa
Podgórna 17 w Œwidwinie
odda w najem na dogodnych warunkach
lokal u¿ytkowy o pow. 64 mkw.
Informacje w biurze Spó³dzielni lub tel. 507-048-924
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PCK wybiera nowe Koncert w zamku
w³adze
Zarz¹d Miejsko-Gminnego Klubu Krwiodawców PCK w Œwidwinie organizuje zebranie sprawozdawczo-wyborcze cz³onków.
Zebranie odbêdzie siê dnia 18 stycznia 2013 o godzinie 17., w biurze
PCK przy ul. Drawskiej 32.
Porz¹dek obrad:
1. Sprawozdanie z dzia³alnoœci za 2012 rok.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce sk³ad Zarz¹du.
3. Plan pracy Klubu na rok 2013 - w tym spotkania integracyjne (ogólnopolskie) HDK, PDK.
4. Inne.
Przewodnicz¹cy Zarz¹du Waldemar Szot

Diabetycy powitaj¹
nowy rok
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddzia³ Powiatowy w Œwidwinie zaprasza wszystkich cz³onków i nie tylko na spotkanie noworoczne które odbêdzie siê w restauracji „S³owiañska” 26 stycznia 2013
roku (sobota ) o godz.15.00.
Na

spotkanie

zapraszamy

wszystkich chorych na cukrzycê
wraz z rodzinami. Zapisy wraz z
wp³at¹ nale¿y dokonywaæ w ka¿dy
wtorek w godz. 9.30 - 11.30 w siedzibie Stowarzyszenia Diabetyków
przy ul. Drawskiej 38, do 22 stycznia lub pod numerem tel.
502708290.
Pawe³ Gasztold

(ŒWIDWIN) W zamku 18
stycznia o godzinie 19. odbêdzie
koncert grupy PKS Trio.
Jest to m³ody zespó³, za³o¿ony
na pocz¹tku roku 2011 przez doœwiadczonych muzyków - Kosmê
Kalamarza (gitara basowa), Sebastiana Ruciñskiego (gitara klasycz-

na), Przemys³awa Smaczny (perkusja). Zespó³ wyda³ w lutym 2012
pierwsz¹ p³ytê zatytu³owan¹ „Przystanek pierwszy”. W programie
PKS Trio us³yszymy klimatyczn¹
muzykê akustyczn¹ z mieszank¹
gypsy swingu i nowoczesnego jazzu.
Bilety w cenie 15 z³ w przedsprzeda¿y i 20 z³ w dniu koncertu.
(o)

Szukasz Pracy? To praca szuka ciebie!
Instytut Edukacji Komputerowej zaprasza do udzia³u w projekcie dofinansowanym ze œrodków UE, który dziêki odbyciu p³atnych
sta¿ów zawodowych, praktycznych kursów, warsztatów i treningów, a tak¿e dofinansowania wynagrodzenia, profesjonalnego
doradztwa i poœrednictwa pracy w realny sposób umo¿liwi Tobie uzyskanie sta³ego miejsca zatrudnienia w bran¿y turystycznej.
Projekt skierowany do osób pozostaj¹cych bez pracy powy¿ej 12
miesiêcy w wieku poni¿ej 25 roku ¿ycia.
Oferujemy:
• Stypendium finansowe dla uczestników na czas trwania szkoleñ
• Bezp³atny serwis kawowy oraz lunch
• Bezp³atne pomoce dydaktyczne w czasie szkoleñ
• Bezp³atny dojazd na szkolenia oraz dzia³ania aktywizuj¹co
-motywuj¹ce (lub refundacja kosztów dojazdu)
• Wynagrodzenie dla wszystkich uczestników w okresie sta¿y
• Gwarantowane zatrudnienie dla czêœci uczestników projektu
z wynagrodzeniem dotowanym przez Uniê Europejsk¹
(Subsydiowane zatrudnienie)
• Poradnictwo psychologiczno-aktywizuj¹ce
• Doradztwo zawodowe i poœrednictwo pracy
• Gwarantowany 3-miesiêczny sta¿ zawodowy daj¹cy mo¿liwoœæ
wykazania doœwiadczenia zawodowego u przysz³ych
pracodawców

CMYK

• Praktyczny kurs jêzyka niemieckiego
• Kurs komputerowy
• Œwiadectwo/ certyfikat
Planowane zakoñczenie procesu rekrutacji - styczeñ 2013
Szczegó³owe informacje dotycz¹ce projektu, jak równie¿ regulamin
rekrutacji wraz z wymaganymi dokumentami, mo¿na uzyskaæ w siedzibie Biura Projektu
"Twoja szansa na rynku pracy"
mo¿na uzyskaæ w biurze projektu
Instytut Edukacji Komputerowej
Ul. Obozowa 5
78-100 Ko³obrzeg
Tel. (94) 352 32 99 /(94) 35 42 555
oraz na stronie internetowej www.szansa.kol.pl
Cz³owiek - najlepsza inwestycja
Projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
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Spotkanie Bo¿onarodzeniowe w „Trójce”
Œwi¹teczny czas sprzyja refleksji i wprowadza w radosny nastrój wszystkich - szczególnie najm³odszych. Bo¿e Narodzenie budzi w ka¿dym „wewnêtrzne dziecko” i sprawia, ¿e tym chêtniej
wkraczamy w celebrowanie obrzêdów narodzenia Jezusa.
Sta³o siê ju¿ tradycj¹, i¿ uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy administracji Publicznej Szko³y Podstawowej nr 3 w okresie
przedœwi¹tecznym wspólnie organizuj¹ spotkanie, podczas którego
ka¿dy z przyby³ych mo¿e nauczyæ
siê wiele o tradycjach i ich niepowtarzalnym piêknie. 19 grudnia
2012 r. o godzinie 16.30 w naszej
szkole mia³o miejsce w³aœnie takie
- po raz kolejny zorganizowane
wielki bo¿onarodzeniowy „kiermasz rozmaitoœci”, chocia¿ oczywiœcie sp³yceniem by³oby sprowadzenie tych cudownych chwil do
podstawowego znaczenia s³owa
„kiermasz”.
Ka¿dy z przyby³ych móg³ znaleŸæ coœ dla siebie. Spotkanie mia³o
miejsce na sali gimnastycznej. Rozpoczê³o siê uroczystymi jase³kami,
na które serdecznie zaprosi³a zgromadzonych p. dyrektor - Izabella
Starzyñska. W wystêpach uczestniczy³y dzieci z klas 1., 4. i 6. przygotowanych pod kierunkiem nauczycieli: p. E. Horak, p. A. Gabinet Krickiej i p. R. Ussa.
Œwiêta rodzina, postacie zwi¹zane z narodzeniem Jezusa i bohaterowie wszystkich znanych dzieciom
bajek „opuœci³y karty ksi¹¿ek” i
urzek³y wszystkich widzów sw¹ interpretacj¹ narodzenia Pañskiego.
W ciemnoœciach wieczoru, rozpraszanych jedynie choinkowymi œwiate³kami i lampkami, objawi³a siê
prawdziwa magia œwi¹t. Dodatkowe jase³ka - w wykonaniu najm³odszych - bo dzieci piêcio i szeœcioletnich, pod kierunkiem p. D. Kaszuby
i p.M. Jakubik pokaza³y, ¿e równie¿
najm³odsi ceni¹ sobie wielowiekowe tradycje.
Wszyscy - zarówno dzieci, jak i
doroœli, mogli zrobiæ sobie profesjonalne zdjêcie ze œwiêtym Miko³ajem. Kolêduj¹ce osoby zapozna³y

siê ze stoiskami z ozdobami i kartkami œwi¹tecznymi. Zainteresowani uczestniczyli w loterii fantowej,
jak równie¿ mogli odetchn¹æ przy
fili¿ance kawy lub herbaty, kosztuj¹c przy tym przepysznych ciast,
których twórcami byli nieocenieni
rodzice. Najm³odsi w radosnym
skupieniu oddawali siê twórczej
pracy plastycznej. Dodatkow¹
atrakcj¹ sta³y siê nagrody losowane
dla uczestników.
Kolejne przedœwi¹teczne spotkanie jak zwykle przeœcignê³o
swym rozmachem poprzednie, jednak nie to by³o jego g³ównym celem. Najwa¿niejsze by³o, i¿ wszyscy uczestnicy œwietnie bawili siê i
wzruszali w swoim towarzystwie. A
przecie¿ o poruszenie serc chodzi w
tym cudownym czasie przebaczenia
i mi³oœci.

Wszystkim rodzicom i Radzie
Rodziców naszej szko³y sk³adamy
serdeczne wyrazy podziêkowania
za wielkie zaanga¿owanie w przy-

gotowanie wszystkich atrakcji
œwi¹tecznych i organizacjê spotkania.
K. Kupiec - bibliotekarka PSP 3

„Trójkowy” PCK kolêdowa³
Dzia³anie, którego celem jest
promocja postaw humanitarnych
powinno byæ dostrze¿one i docenione, zw³aszcza gdy m³odzi ludzie,
id¹c za dobrym przyk³adem pedagogicznym, potrafi¹ zaanga¿owaæ
swój czas i si³y na rzecz dobra
wspólnego, a zw³aszcza dobra ludzi
starszych, s³abszych, nie radz¹cych
sobie z otaczaj¹c¹ ich rzeczywistoœci¹.
Na rzecz najbardziej potrzebuj¹cych dzieci, szkolne ko³o PCK w
Szkole Podstawowej nr 3 w Œwidwinie, pod kierunkiem pani E. Wiszniewskiej, zebra³o œrodki, dziêki
którym 15. uczniów naszej szko³y, z
oddzia³ów 5 i 6-latków oraz klas IIII, mog³o cieszyæ siê okazaniem
konkretnej materialnej pomocy z
okazji œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. A
chodzi³o o produkty najbardziej potrzebne - cukier, m¹kê, olej…
Ponadto wolontariuszki z klasy
V - Kalina Jagodziñska i Wiktoria
Macioszek, wraz z opiekunk¹ szkolnego ko³a PCK, w charakterystycznych dla tego czasu czerwonych miko³ajkowych czapeczkach, odwiedzi³y siedmioro podopiecznych

Starosta Powiatu Œwidwiñskiego informuje
¿e na tablicach og³oszeñ Starostwa Powiatowego w Œwidwinie oraz
urzêdów poszczególnych miast i gmin powiatu Œwidwiñskiego, a tak¿e na stronie internetowej www.bip.powiatswidwinski.pl
zosta³ opublikowany wykaz nieruchomoœci stanowi¹cych w³asnoœæ
Powiatu Œwidwiñskiego przeznaczonych do oddania w najem i u¿yczenie, obejmuj¹cy lokale w budynkach przy ul. Drawskiej 32 i Drawskiej 38 w Œwidwinie.

Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Œwidwinie. By³y ¿yczenia
z g³êbi serca, bo¿onarodzeniowe
kartki, œwi¹teczne s³odkoœci i
przede wszystkim poœwiêcone starszym ludziom bezcenne chwile, w
których mogli oni wspomnieæ swoje
dzieciñstwo, m³odoœæ, spêdzany w
rozmaitych ¿yciowych warunkach
œwi¹teczny czas. Piêkne chwile

uwiecznione zosta³y przez towarzysz¹cego wolontariuszkom nauczyciela - p. K. Piotrowskiego.
Chwile, takie jak ta, pomagaj¹
nie tylko starszym ludziom, ale w
bezcenny sposób buduj¹ charakter
m³odego pokolenia i jego wra¿liwoœæ spo³eczn¹.
K. Kupiec - bibliotekarka PSP 3

Wójt Gminy Œwidwin informuje
¿e zosta³ wywieszony wykaz nieruchomoœci przeznaczonych do sprzeda¿y w miejscowoœci Kluczkowo.
Lokal nr 1 o powierzchni 97,50 mkw. wraz z udzia³em
w dzia³ce nr 45/1 (4105/10000 czêœci ) na rzecz dotychczasowego najemcy.
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„Dlaczego pan p³acze, m³ody cz³owieku” (sprawa honoru)

Uznanie œwidwiñskim lotnikom (cz. 3)
Ani jeden, mimo swych przeogromnych wojennych zas³ug,
¿aden z polskich pilotów nie wzi¹³
udzia³u w uroczystym przelocie.
¯aden nie maszerowa³ w londyñskiej defiladzie zwyciêstwa, poniewa¿ byli Polakami - sojusznikami
walcz¹cymi pod angielskim dowództwem. Wielka Brytania w obawie przed ura¿eniem Stalina zabroni³a Polakom udzia³u w uroczystoœciach. Takich mieliœmy niestety
sojuszników; najpierw na pocz¹tku
wojny „¿abojadów”, a póŸniej po
zwyciêstwie „d¿emojadów”.
W defiladzie zwyciêstwa maszerowali dwunastkami w prawie
piêtnastokilometrowej kolumnie:
Amerykanie, Czesi, Norwegowie,
Chiñczycy, Holendrzy, Francuzi,
Irlandczycy, Belgowie, Australijczycy, Kanadyjczycy, Po³udniowoafrykañczycy, Sikhowie w turbanach, Grecy, Arabowie, grenadierzy
z Luksemburga i artylerzyœci z Brazylii, a na koñcu co najmniej 10 tys.
kobiet i mê¿czyzn z si³ zbrojnych i
s³u¿b cywilnych Jego Wysokoœci
Jerzego VI króla Wielkiej Brytanii.
Polacy, a szczególnie polscy lotnicy, dali z siebie wszystko, co przyczyni³o siê do ostatecznego rozstrzygniêcia losów wojny, a co nie
budzi³o najmniejszych w¹tpliwoœci. A czego w zamian oczekiwali?
„Chcieliœmy odzyskaæ Polskê” - powiedzia³ as nad asy Dywizjonu 303
(Koœciuszkowskiego) Witold Urbanowicz, a dowódca dywizjonu 317
(wileñskiego) Stanis³aw Skalski „Walczyliœmy o wolnoœæ dla Polski”. Ich dywizjony zaznaczy³y zdecydowan¹ obecnoœæ w walkach powietrznych, bij¹c rekordy str¹ceñ
niemieckich Messerschmittów. W
czasie wojny nasi piloci byli nazywani przez spo³ecznoœæ angielsk¹
„bo¿yszczami Anglii” i oto przyszed³ czas – czerwiec 1946 roku.

Gen. bryg. pil. Jacek Bartoszcze
– pierwszy polski pilot lataj¹cy na
F/A-18D „Hormer”

Mjr Wies³aw Gasek, 28 lat „oficer ³¹cznikowy” garnizonu œwidwiñskiego – miasto, 16 lat szeroko uznawany radny Rady Miasta w Œwidwinie

Defilada Zwyciêstwa. Nasi musieli
staæ na chodniku w roli widzów.
M³ody polski pilot, który patrzy³
w milczeniu na przesuwaj¹c¹ siê defiladê, odwróci³ siê, chc¹ odejœæ.
Stoj¹ca obok staruszka spojrza³a na
niego zdziwona. „Dlaczego pan p³acze, m³ody cz³owieku?” - spyta³a.
Dziœ odpowiadam tej pani, gdy¿ Witold Urbanowicz nie by³ w stanie
tego uczyniæ, bo taka jest Polska:
³atwowierna, bezgranicznie odda-

Gen. dyw. pil. Kazimierz Dziok i gen. bryg. Tadeusz Kuziora podczas
narady u burmistrza Franciszka Paszela (lata 90.)

na, bohatersko waleczna, honorowa
dusza. Tam na londyñskim chodniku stali: Jan Zumbach, Miros³aw
Feriæ, Witold £okuciewski, Zdzis³aw Krasnodêbski, Stanis³aw Skalski (którego zna³em osobiœcie) i
wielu innych, którym opatrznoœæ
Boska stworzy³a mo¿liwoœæ prze¿ycia wojny. Oko³o 3 tysiêcy ¿o³nierzy
polskich si³ powietrznych na zachodzie zap³aci³o swoj¹ odwag¹ najwy¿sz¹ cenê.

Dziœ, kiedy przegl¹dam po raz
wtóry piêknie wydany album „Ku
czci poleg³ych lotników 1939-45”
wprost nie dopuszczam wiary, ¿e
w³adze angielskie i amerykañskie
dopuœci³y siê takiej haniebnoœci
wobec tych, którzy winni znajdowaæ siê w pierwszym szeregu zas³u¿onego uhonorowania. Na zachowanie i stosunek zwyciêskich koalicjantów do Polaków nie znajduje siê
¿adnego wyt³umaczenia poza
hañb¹.
Korzystaj¹c z okazji dziêkujê
by³emu dowódcy Si³ Powietrznych
genera³owi broni pilotowi Staszkowi Targoszowi za przepiêknie wydany album, wymieniony powy¿ej,
który stanowi najwartoœciowszy
sk³adnik mojej niema³ej biblioteki.
Dlaczego tak g³êboko siêgam do
historii naszego lotnictwa? Otó¿
piêkna i na wysokim poziomie œwidwiñska uroczystoœæ nadania sztandaru dla 1. Skrzyd³a Lotnictwa uto¿sami³a mnie z tymi, którzy nie doczekali tego œwiêta, a walczyli na
wszystkich frontach, zaznaczaj¹c
pozytywnie polskoœæ i walcz¹c wy³¹cznie o Polskê.
Nie dopuszczam myœli, aby powtórzy³o siê kiedykolwiek i gdziekolwiek wielkie œwiêto zwyciêstwa,

Gen. bryg. pil. Tadeusz Kuziora i gen. dyw. pil. Mieczys³aw Walentynowicz
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Gen. bryg. pil. Andrzej Andrzejewski

Gen. broni pil. Stanis³aw Targosz

Gen. dyw. pil. Kazimierz Dziok

Gen. broni pil. Andrzej Dulêba

jakie mia³o miejsce w Londynie w
czerwcu 1946. Nie dopuszczam
myœli, aby nasz œwidwiñski lotnik
mjr pil. Piotr Kurzyk – dowódca
klucza, perfekcyjnie naprowadzonego i wykonanego przelotu SU-22
nad miejscem uroczystoœci znalaz³
siê w ¿yciu w sytuacji, w jakiej by³
na londyñskim chodniku zas³u¿ony
lotnik Witold Urbanowicz.
Dziœ „doœwiadczona” w³adza
mówi o zakupie samolotów bezza³ogowych od Izraela, a wczeœniej
Izrael wspomaga³ technologi¹ budowy tych maszyn Rosjan. Marzy
siê zbroiæ na potêgê. Marzy siê niektórym z w³adzy tarcza antyrakietowa, okrêty podwodne, 26 œmig³owców, 44 zestawy bezza³ogowych
systemów powietrznych, 200 transporterów opancerzonych, to tylko
najwa¿niejsze pozycje id¹ce w
koszt dzisiejszych miliardów z³otych. Nie b¹dŸmy naiwni. Polski sen
o „wiecznym pokoju” by³ mo¿liwy
dziêki amerykañskiej ochronie, silnemu NATO i perspektywicznej
Unii Europejskiej i wzglêdnie s³abej Rosji.
W ostatnim czasie (latach)
wszystkie te fundamenty bezpieczeñstwa kruszej¹. Jak widaæ s¹
pañstwa, które usilnie pracuj¹ nad

scenariuszem zagro¿enia i trzeba
przyznaæ, ¿e posiadaj¹ lepsze od
Polski po³o¿enie geograficzne, np.
Szwecja, która uwa¿a, ¿e nale¿y
ograniczyæ zaufanie do NATO i liberalnych struktur Unii Europejskiej.
Uzupe³nia wiêc zbrojenie np. o 40 –
60 samolotów bojowych Jas-Gripen. Uwa¿am, ¿e to jest normalne,
wrêcz elementarnie logiczne postêpowanie w³adz suwerennego kraju.
A my, w Polsce, po unowoczeœnieniu i profesjonalizacji polskiej
armii nie jesteœmy w stanie wystawiæ
nawet 50 sprawnych bojowych samolotów. To szwedzkie dzia³anie
niech bêdzie nam, Polakom, przypomnieniem, ¿e historia nasza i lokalizacja naszego pañstwa miêdzy
„zaufanymi” potêgami, niech bêdzie bodŸcem do myœlenia, ¿e nie
nale¿y uczyæ siê na w³asnych b³êdach, a na osi¹gniêciach m¹drzejszych od nas.
W artykule og³oszonym w „Wieœciach œwidwiñskich” z dnia
8.10.2012 r. pt. „Sztandar dla 1.
Skrzyd³a Lotnictwa” autor mjr Wies³aw Gasek pisze: „I choæ w naszej
wspó³czesnej historii by³y chwile
nieporozumieñ, gdy w sztuczny spoób próbowano poró¿niæ spo³eczeñstwo „cywilów” z „wojskowymi”,

czas pokaza³, ¿e lepiej rozmawiaæ,
ni¿ siê k³óciæ.
Szanowny panie majorze, Panie
Wies³awie, dobrze siê znamy, razem
wspó³pracowaliœmy w œwidwiñskim samorz¹dzie. By³ Pan i chyba
nadal jest wyró¿niaj¹cym siê cz³onkiem Rady Miasta Œwidwin. Wie
Pan doskonale, kto jest twórc¹ has³a: „miasto nie mo¿e ¿yæ bez wojska, a wojsko bez miasta”. Za moich
czasów pracy w samorz¹dzie by³
pan doskona³ym, wrêcz niezast¹pionym ³¹cznikiem miêdzy samorz¹dem, a dowództwem garnizonu.
Jak Pan siê orientuje, znam œwidwiñskie wojsko od pocz¹tków do
dzisiaj z ma³ymi przerwami i
oœwiadczam, ¿e nigdy nie spotka³em siê nawet z najmniejszymi nieporozumieniami miêdzy wojskiem
a miastem. Owszem, mia³em jedn¹
informacjê (tak¹ luŸn¹), ¿e jeden z
dowódców dywizji zosta³ przyjêty
w gabinecie naczelnika miasta (siedz¹c za biurkiem w bamboszach)
bez przywitania siê takimi s³owami:
„co tam u was pu³kowniku w wojsku
s³ychaæ”. Oczywiœcie to by³ koniec
jakiejkolwiek wspó³pracy dwóch
osób, a nie wojska z mieszkañcami.
Równie¿ ja osobiœcie mam wielki ¿al i pretensje do by³ego Kapela-

na Wojska Polskiego za Koœció³
Garnizonowy, który wybudowano
w kwartale gospodarczo-œmietnikowym, ale to jest moja prywatna sprawa, któr¹ w najbli¿szym czasie
przedstawiê czytelnikom gazety
koœcielnej „Zwiastun”, a jak wyrazi
zgodê redaktor naczelny „Wieœci
Œwidwiñskich”, to równie¿ w tej gazecie.
Szanowny Panie majorze, by³o
mi i jest nadal przyjemnie z Panem
wspó³pracowaæ, a tych kilkanaœcie
lat jest tego dowodem. Dowodem
jest równie¿ to, ¿e Samorz¹d Miasta
Œwidwina, jak Panu wiadomo, ocenia ludzi wojska nadaj¹c tytu³y Honorowych i Zas³u¿onych Obywateli
dla m. Œwidwina.
Tytu³ami Honorowych Obywateli Miasta Œwidwina odznaczono:
gen. dyw. pil. Kazimierza Dzioka,
gen. broni pil. Stanis³awa Targosza,
gen broni pil. Andrzeja Dulêbê.
Tytu³ami zas³u¿onych Obywateli m. Œwidwina odznaczono: gen.
bryg. pil. Tadeusza Kuziorê, p³k. pil.
Paw³a Jazienickiego, p³k. dr. Janusza Wojdata, p³k. Klemensa Bohdana Rydzio, pp³k. Mieczys³awa Kostura.
Franciszek Paszel
Cdn. (o sporcie w garnizonie)

Gen. dyw. ks. bp polowy RP S³awoj G³ódŸ

P³k dr Henryk Czy¿yk z burmistrzem Franciszkiem Paszelem
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SPOTKANIE WIGILIJNE W ZESPOLE
SZKÓ£ W LEKOWIE
(GMINA ŒWIDWIN) Dnia 21
grudnia 2012 roku w Zespole
Szkó³ w Lekowie odby³o siê spotkanie wigilijne dla osób samotnych i starszych. By³ to wyj¹tkowy dzieñ - przepe³niony bo¿onarodzeniow¹ atmosfer¹ i towarzysz¹cymi Bo¿emu Narodzeniu tradycjami.
Zaproszeni goœcie mogli tego
dnia zobaczyæ przedstawienie jase³kowe w wykonaniu uczniów, a tak¿e
wys³uchaæ koncertu Œwidwiñskiego
Chóru Kameralnego Sonores pod
dyrygentur¹ pana Boles³awa Kurka.
Zgromadzonych goœci powita³a
pani Danuta Bywalec, pod której
kierunkiem zosta³o przygotowane
spotkanie oraz wystêpy artystyczne
uczniów.
Podczas „wigilijnego wieczoru”
uczniowie wykazali siê nie tylko
talentami aktorskimi, lecz tak¿e
du¿ym szacunkiem w stosunku do
zaproszonych osób - bardzo ¿yczliwie ich przyjêli, zachêcali do wspólnego kolêdowania, a tak¿e przygotowali symboliczne upominki œwi¹teczne.
Wiele pozytywnych emocji towarzyszy³o wystêpowi chóru Sono-

res. Zgromadzeni goœcie byli pod
wra¿eniem i okazywali radoœæ z
mo¿liwoœci wys³uchania wspania³ego koncertu. Chór wykona³ kolêdy w ró¿nych jêzykach i interpretacjach muzycznych. Widzowie podziwiali artystów i w³¹czali siê do
wspólnego œpiewania. Uczniowie

Wigilia w klasie III A
W czwartek tj. 20
grudnia, odby³a siê
w naszej klasie wigilia.
Zaprosiliœmy pani¹
dyrektor Barbarê Pe³kê,
pani¹ wicedyrektor Annê
Stroñsk¹ oraz ksiêdza
Stanis³awa.
By³a z nami nasza Pani i rodzice. W naszej klasie rodzice piêknie
udekorowali sto³y, na œrodku sta³a
szopka i pali³y siê œwieczki wigilijne. Rodzice przygotowali równie¿
pyszny poczêstunek. Na pocz¹tku
podzieliliœmy siê op³atkiem sk³adaj¹c sobie ¿yczenia. Wszyscy czuliœmy siê jak klasowa rodzina, a na
sercu by³o nam ciep³o. Œpiewaliœmy
wspólnie kolêdy i próbowaliœmy
ró¿nych potraw. By³o bardzo mi³o
na naszej wigilii, tego dnia nigdy nie
zapomnimy. Sk³adamy serdeczne
podziêkowania naszym kochanym
rodzicom, pani dyrektor i wicedyrektor oraz naszej wychowawczyni.
Uczniowie z klasy III A

reagowali entuzjastycznie widz¹c
wœród cz³onków chóru swoj¹ nauczycielkê pani¹ Agnieszkê Pruss.
Symbolem wieczerzy wigilijnej
by³o nie tylko wspólne kolêdowanie, dzielenie siê op³atkiem, jase³ka,
lecz tak¿e przygotowane przez
pani¹ Halinê Dziubak pierogi i

barszcz. Sto³y obfitowa³y tak¿e w
wypieki przygotowane przez rodziców oraz ozdoby œwi¹teczne wykonane przez uczniów.
Ten dzieñ wniós³ wiele radoœci w
serca zaproszonych goœci. ¯yczymy, aby trwa³a ona jak najd³u¿ej.
ZS w Lekowie
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Wigilijne spotkanie Wspólnota Cinacolo

(RZEPCZYNO) 18 grudnia br.
w naszej wspólnocie Oœrodka Wychowawczego zagoœcili przedstawiciele „Wspólnoty Cinacolo” z Giezkowa ko³o Koszalina.

(RZEPCZYNO) 21 grudnia
2012 r. na rozpoczêcie zimowych
ferii œwi¹tecznych w naszym
Oœrodku Wychowawczym odby³a
siê uroczyste spotkanie wigilijne.
Nasi wychowankowie pomogli
pracownikom przygotowaæ sto³y do
wieczerzy wigilijnej, wczeœniej zrobili stroiki i formowali serwetki. Nastêpnie udekorowali ustawione choinki i odby³a siê próba œpiewu kolêd
w naszej kaplicy. Sami uroczyœcie
siê przygotowali, wysprz¹tali swoje
pokoje i udekorowali je girlandami
i lampkami oraz wyprasowali swój
strój œwi¹teczny.
Licznie przybyli zaproszeni goœci, a byli to m.in. pan starosta M.
Majka, pani przewodnicz¹ca Rady
Powiatu Danuta Malitowska, pani
wizytator Gra¿yna ¯urawicz,
wspó³bracia z Trzciñca z ks. dyrektorem T. Koœcielnym i ks. wicedyrektorem Adamem Kizikuiem, panowie; wójt z Brze¿na J. Anielski i
wicewójt S. Koruc. Licznie przybyli
pracownicy, jak i rodzice naszych
wychowanków. Uroczystym momentem by³a Msza œwiêta, której
przewodniczy³ ks. radca inspektorialny Stefan Makuracki sdb.
Kaznodzieja podkreœli³ znaczenie œwiat Bo¿ego Narodzenia i
¿yczy³ ka¿demu obecnemu na Eu-

charystii, aby zawsze w naszym sercu by³o prawdziwe Narodzenie siê
Ma³ej Mi³oœci Bo¿ej Dzieciny, która zawsze musi siê rozwijaæ i trwaæ
oraz wzajemnego przebaczenia.
Po Mszy œw. odby³y siê jase³ka
w wykonaniu naszych wychowanków, a przy wspó³pracy pañ K. Jureczko i J. Jureckiej. Ka¿dy ze
wzruszeniem i podziwieniem ogl¹da³ ukazane narodzenie Bo¿ej Dzieciny oraz kto sk³ada³ jaki ho³d Nowonarodzonemu. Wspólnotowy
œpiew kolêd jednoczy³ wychowanków, pracowników i goœci. Kolejnym punktem by³o sk³adanie sobie
¿yczeñ i ³amanie siê op³atkiem. W
atmosferze ¿yczliwoœci i wzajemnego zrozumienia oraz jednoœci rodzinno-braterskiej ka¿dy ¿yczy³ co
najpiêkniejsze i najlepsze w naszym
codziennym i chrzeœcijañskim
¿yciu. Po ¿yczeniach i uœciskach
odby³a siê uroczysta wieczerza wigilijna, na której nie zabrak³o pierogów, czerwonego barszczyku z
uszkami, sma¿onego karpia i innych
potraw wigilijnych. Nasi wychowankowie otrzymali niespodzianki
- œwi¹teczne paczki.
Dziêkujemy wszystkim za
wspólne prze¿ywanie wigilii œwi¹t
Narodzenia Pañskiego. Pan kocha
serca radosne i wówczas dusze s¹
zawsze uœmiechniête. Jaros³aw sdb.

Wspólnota ta zajmuje siê osobami
uzale¿nionymi, szczególnie od alkoholu i narkotyków. Maciej i Piotr z Kanady opowiadali nam historie swojego
¿ycia, które by³y podobne do historii
¿ycia naszych wychowanków. Z zaciekawieniem i zainteresowanie ws³uchiwali siê nasi podopieczni, jak mo¿na
¿yæ, powstawaæ i dalej kroczyæ bezpiecznie przez ¿ycie, unikaj¹c ró¿nych
u¿ywek. Najpierw przedstawiciele
ukazali nam historiê powstawania
Wspólnot Cinacolo i kto j¹ za³o¿y³ i w
jakich krajach dzia³a i na jakiej zasadzie. Wspólnota jako bezpieczeñstwo
i rola anio³a stró¿a, który zostaje przydzielony dla ka¿dej nowej osoby. Pewne regu³y, praca, modlitwa i zaufanie
jeden do drugiego sprzyjaj¹ rozwojowi fizycznemu, duchowemu jaki umys³owemu. Bycie tam opiera siê na Bo¿ej Opatrznoœci, to co Bóg da na ka¿dy
dzieñ ¿ycia. Brak rodziców, komputera, telefonu, gazet pozwala siê wyci-

szyæ i odnajdywaæ tylko siebie i swoje
wartoœci. Ukazanie wdziêcznoœci innym jak i praca dla bliŸniego, codzienny trud swojego ¿ycia, pokonywanie
w³asnych s³aboœci daj¹ przemyœlenia i
pewne rezultaty. Rola modlitwy i Eucharystii oraz adoracja Najœwiêtszego
Sakramentu pozwalaj¹ pokonywaæ
ka¿dy dzieñ i stawaæ siê coraz lepszym,
pokonuj¹c swoje uzale¿nienia.
Ciekawe by³o stwierdzenie naszych goœci, ¿e wychowankowie w
naszym MOW maj¹ wszystko; kap³anów i kaplice, dobr¹ kuchniê i na miejscu szko³ê i ten czas musz¹ dobrze wykorzystaæ. Liczne pytania i ciekawe
odpowiedzi o¿ywia³y spotkanie, a
wspólnotowa modlitwa i wieczerza zakoñczy³y spotkanie zaproszeniem naszych wychowanków do odwiedzenia
Wspólnoty Cinacolo w Giezkowie.
Podziwia³em Pana Macieja w bieg³oœci t³umaczenia jêzyka angielskiego na
polski, a nasi wychowankowie byli
bardzo zaskoczeni, poznaj¹c potrzeby
uczenia siê jêzyków obcych. Dobre
zasady zapadaj¹ w serce, nikt je nie
mo¿e i nie potrafi wyrwaæ. Umacniane
s¹ jak zastyg³a pieczêæ na miêkkim
wosku.
Ks. Jaros³aw sdb.

Wizytacja ks. inspektora
M. Chmielewskiego sdb
(RZEPCZYNO) W ramach corocznej kanonicznej wizytacji w naszym domu - Oœrodku Wychowawczym - goœci³ Jego Gospodarz ks. inspektor Marek Chmielewski sdb.
Wizytacja trwa³a w dn. 18-19.12.
2012 r. Czcigodny ks. inspektor spotka³
siê z pracownikami i wychowankami
naszego domu wychowawczego. Spotkanie przebiega³o w braterskim dialogu, modlitwy i wielu pytañ odnoœnie
pracy, jak i dalszego funkcjonowania
oœrodka. Wspólnotowa kawa i ciastko
sprzyja³o rodzinnej atmosferze. Wyg³oszone tzw. s³ówko do naszych wychowanków dawa³o poczucie salezjañskiego wychowania w duchu ksiêdza Jana
Bosko, trochê radoœci i uœmiechu oraz
ewangelizacja pobudza do myœlenia i
stawania siê lepszym chrzeœcijaninem i
obywatelem. Otrzymane obrazki z wizerunkiem naszej salezjañskiej Wspomo¿ycieli niechaj nam przypominaj¹ o
czuwaniu nad sob¹, ale i równie¿ o tym
kto nad nami czuwa i wstawia siê u sa-

mego Boga. Czcigodnemu ks. inspektorowi M. Chmielewskiemu sdb serdecznie za wszystko dziêkujemy i zawsze oczekujemy. Jak uczy³ ks. Bosko
- w „ka¿dym m³odzieñcu, choæby najbardziej zepsutym, znajduje siê jakieœ
zdrowe miejsce. Zadaniem wychowawcy jest znalezienie go i jest to niæ, która
prowadzi do serca”. Ks. Jaros³aw sdb.
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OG£OSZENIA DROBNE

Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
MIESZKANIA
Powiat œwidwiñski
Sprzedam mieszkanie w bloku w
S³awoborzu, 2 pokoje z kuchni¹ +
du¿y balkon, po kapitalnym remoncie, c.o., c.w. w³asne gazowe.
Mieszkanie nie wymaga wk³adu finansowego,. W miejscowoœci koœció³, bank, szko³y, przychodnie lekarskie, sklepy i poczta. Cena do
uzgodnienia. Tel. 500 308 446
Kêpczewo – 5 km od Œwidwinasprzedam mieszkanie 3 pokojowe,
66,5 mkw. I piêtro, mieszkanie wewnêtrzne + gara¿. Tel. 503 430 152

Powiat ³obeski
SPRZEDAM MIESZKANIE W WÊGORZYNIE! Powierzchnia 53m2,w
bloku na II piêtrze. 2 pokoje + piwnica. Mieszkanie w³asnoœciowe
spó³dzielcze. Cena: 110 tys. Tel.:
663 248 859
Sprzedam mieszkanie 63 mkw. w
Wêgorzynie. Tel. 691 515 758
Do wynajêcia kawalerka w £obzie
Tel. 889 072 373

INNE
Powiat ³obeski
MEBLE KA–MAR. Du¿y wybór mebli u¿ywanych £obez ul. Bema ( hale
ZNMR). Tel. 721 766 576. Zapraszamy.
Szybkie kredyty na dowód osobisty
Tel. 604 221 339.
Niedrogo sprzedam zdemontowany piec kaflowy. Tel. 667-329-389.
Zespó³ muzyczny na ka¿d¹ okazjê PROMOCJA - tel. 604 221 339.

BIZNES

Wieœci œwidwiñskie 14.1.2013 r.
(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

US£UGI

PRACA

NIERUCHOMOŒCI

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

Powiat gryficki

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski
Cyklinowanie i lakierowanie parkietów i desek pod³ogowych. TANIO I
DOBRZE. Tel. 505 964 520

Powiat gryficki
Sala w Pogorzelicy do wynajêcia na wesela. Mo¿liwoœæ zakwaterowania. Atrakcyjne ceny.
Kontakt tel. 502 412 274.

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

Region
T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.
GARA¯E, WIATY BLASZANE,
DOWÓZ GRATIS, MONTA¯.
Tel. 598 334 536, 605 286 058,
661 953 331. PRODUCENT
GO-STAL PRZECHLEWO. U
nas najtaniej

ROLNICTWO
Kupiê byczki, ja³ówki do 400 kg.
Tel. 783-678-070.

Powiat ³obeski
Lokal u¿ytkowy ok. 30 mkw. w centrum £obza (g³ówne skrzy¿owanie
miasta) do wynajêcia od 01.02.
2013 r. Idealny pod dzia³alnoœæ
us³ugow¹ np. gabinet stomatologiczny. Dostêpne s¹: media, internet, monitoring zewnêtrzny oraz
miejsce na reklamê/szyld swojej
dzia³alnoœci. Tel. 501 894 828.

Biuro og³oszeñ
Wieœci œwidwiñskich
tel. 504 042 532

Przyjmê do pracy w barze w Gryficach pani¹ ze znajomoœci¹ obs³ugi
kasy fiskalnej na umowê zlecenie.
Tel. 603 083 437.

Powiat œwidwiñski
Przyjmê do pracy w gospodarstwie
rolnym traktorzystê, kombajnistê na
nowoczesny sprzêt rolniczy (mo¿liwoœæ zamieszkania). Tel. 887 101
209.
Przyjmê stró¿a do pracy w gospodarstwie rolnym, rencistê lub emeryta. Tel. 887 101 209.

MOTORYZACJA
Sprzedam samochód osobowy Nissan Micra, rocznik 2000, tel.
504041477 lub 91 397 4006.

NAUKA
Powiat ³obeski
Matematyka pomoc. £obez Tel. 516
166 301

Wynajmê w centrum £obza lokal
u¿ytkowy 50 mkw. na sklep, us³ugi,
biuro. Tel. 691 305 860.

Powiat gryficki
Podnajmê czêœæ lokalu w centrum
Gryfic kosmetyczce (ale nie koniecznie). Wiadomoœæ pod tel. 501141-136.
Wynajmê domek jednorodzinny 75
mkw. w Trzebiatowie, umeblowany,
3 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc,
czynsz + media. Tel. 505 389 183
Gara¿ murowany przy ul. Litewskiej
sprzedam. Gryfice Tel. 609 662 729
Kupiê gospodarstwo lub grunt
rolny. Tel. 664 944 635

Region
Sprzedam dom w Skierniewicach
(woj. ³ódzkie ), piêtrowy, dwa osobne
wejœcia – dla dwóch rodzin, pow. 120
mkw., do lekkiego remontu, zagospodarowany ogród 1.450 mkw. Blisko stacja PKP, koœció³, szko³a. Tel.
46 832 53 38 po godz. 17-tej.

DZIA£KI NA SPRZEDA¯
£OBEZ ul. Magazynowa - dzia³ka inwestycyjna o pow. 3051mkw z magazynem
-CENA 160.000 z³
£OBEZ - teren inwestycyjny z zabudowaniami
- CENA 225.000 z³
£OBEZ ul. Magazynowa - dzia³ka komercyjna z magazynami o pow. 6599mkw
-CENA 320.000 z³
TUCZE - dzia³ka budowlana o pow. 2700 mkw
- CENA 45.000 z³
ZAGOZD - dzia³ka o pow. 1 ha pod obs³ugê turystyczn¹
- 200.000 z³
BE£CZNA - dzia³ka budowlana o pow. 3399 mkw
- CENA 25.000 z³
CIESZYNO - dzia³ka rolna o pow. 46800 mkw
- CENA 79.000 z³
CZAPLINEK- dzia³ka rolna o pow. 1,99 ha
- CENA 298.000 z³
£ABUÑ MA£Y - mo¿liwoœæ zabudowy pow. 3003 mkw
- CENA 25.000 z³
£ABUÑ MA£Y - dzia³ka o pow. 6000 mkw
- CENA 70.000 z³
£OBEZ - dzia³ka z war. zabudowy o pow. 902 mkw
- CENA 55.000 z³
£OBEZ - dzia³ka budowlana w u¿ytkowaniu wieczystym o pow. 532 mkw
- CENA 58.000 z³
£OBEZ - dzia³ka budowlana o pow. 570 mkw
- CENA 68.000 z³
£OBEZ - dzia³ka z war. zabudowy o pow. 921 mkw lub 1000 mkw
- CENA 72.000 z³
£OBEZ - dzia³ka z war. zabudowy o pow. 1011mkw
- CENA 78.000 z³
£OBEZ - dzia³ka budowlana o pow. 1044 mkw
- CENA 93.000 z³
£OBEZ - 2 dzia³ki z war. zabudowy obok siebie, pow. 902 i 900 mkw
- CENA PROMOCYJNA 100.000 z³
£OBEZ - dzia³ka o pow. 6042 mkw
- CENA 181.000 z³
£OBEZ - teren przemys³owy zabudowany hal¹, pow. 1776 mkw
- CENA 700.000 z³
£OBEZ - dzia³ka inwest. z zabudowaniami, centrum miasta, pow. 3545 mkw
- CENA 850.000 z³
£OBEZ - dzia³ka przemys³owa 7351mkw, teren parku przemys³owego
- CENA 1.122.000 z³
£OBEZ - teren inwestycyjny wraz z zabudowaniami
- CENA 2.400.000 z³
£OBEZ (okolica) - dzia³ka o pow. 5,47 ha
- CENA 330.000 z³
£OBEZ (okolica) - zak³ad produkcji wyrobów betonowych ze stolarni¹
- CENA 1.800.000 z³
RADOWO MA£E - dzia³ka o pow. 841mkw, wydane warunki zabudowy
- CENA 12.000 z³
RADOWO MA£E - 4 dzia³ki, pow. od 867 - 1143 mkw, warunki zabudowy
- CENA 34.000 z³
RADOWO MA£E (okolica) - pow. 3484 mkw
- CENA 48.000 z³
RESKO - dzia³ka budowlana, pow. 382 mkw
- CENA 45.000 z³
RESKO - kompleks dzia³ek o pow. 3000 - 4400 mkw
- CENA 11 z³/ mkw
RYDZEWO - dzia³ka z w³asn¹ lini¹ brzegow¹ o pow. 11388 mkw
- CENA 510.000 z³
BEZP£ATNA POMOC W UZYSKANIU KREDYTU - OFERTA 20 BANKÓW
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TURNIEJ SZACHOWY
GRAND PRIX PO£CZYNA
STYCZEÑ 2013

WYNIKI :
1 Dudzik, Grzegorz
1800
2 Buæko, Wies³aw
1800
3 ¯¹dkowski, Zbigniew
1800
4 Kabaciñski, Krzysztof 1800
5 Klimaszewski, Ireneusz 1400
6 Kowalczyk, Ryszard
1400
7 Kurek, Mieczys³aw
1000
8 Tararako, Adam
1600
9 Kirlejza, Robert
1800
10 Maciejewicz, Eugeniusz1800
11 Rasztubowicz, Leszek 1000
12Kacprzak, £ukasz
1600
13 Modzelewski, Krzysztof1400
14 Ko³odziejczyk, Piotr
1800
15 Iwaniuk, Mieczys³aw 1000
16 Szulerecki, Adam
1000
17 ¯¹dkowski, Maciej
1400
18 Szulerecki, Mateusz
1200

Bia³ogard
Red³o
Bia³ogard
Ko³obrzeg
Bia³ogard
Po³czyn
Bia³ogard
Po³czyn
Karlino
Czaplinek
Czaplinek
Bia³ogard
Bia³ogard
Bia³ogard
Po³czyn
Po³czyn
Bia³ogard
Po³czyn

7.5
7
6
6
5.5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
3
2.5
2
1

32.5
32.0
35.0
34.0
36.0
34.5
33.5
32.5
38.5
32.0
26.5
33.5
30.0
26.5
32.0
30.5
30.0
8.5

41.0
41.5
44.5
45.0
45.0
45.5
42.5
41.5
49.5
42.5
33.5
42.5
38.5
33.0
41.5
39.0
39.5
14.5

Powiatowe Mistrzostwa Dru¿ynowe Tenisa Sto³owego

Tenisistki ze Szko³y
Podstawowej nr 3
w Œwidwnie na podium

1.5
1.0
7.0
0.0
7.5
4.5
6.5
6.0
0.5
3.5
6.5
2.0
0.0
8.0
5.0
3.5
6.0
1.0

Zaproszenie

OTWARTE SZACHOWE
MISTRZOSTWA POWIATU
ŒWIDWINSKIEGO
w KATEGORII SENIORZY
I JUNIORZY
1.Organizator turnieju:
- Uzdrowisko Po³czyn-Zdrój S.A.
- Starostwo Powiatu Œwidwiñskiego
- Klub szachowy „Caissa” Po³czyn-Zdrój
2. Termin i miejsce:
Zawody rozegrane zostan¹ w:
Sanatorium „Gryf” w Po³czynie-Zdroju 27 stycznia (niedziela)
2013 roku.
Rozpoczêcie turnieju godzina 10.00.
Zapisy w dniu zawodów od godziny 9.30
3.System rozgrywek
Zawody rozegrane zostan¹ systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund,
tempo gry: 15 minut na zawodnika.
4. Nagrody
Dla uczestników turnieju przewidziane s¹ puchary, medale, nagrody
rzeczowe oraz nagrody pieniê¿ne z wpisowego.
5. Kontakt z organizatorem: telefon: 721 127 792
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Sportowa rywalizacja to wspania³a szko³a charakterów - udowadniaj¹ to niejednokrotnie nasi olimpijczycy i inni znani sportowcy.
¯eby przysporzyli nam upragnionych chwil radoœci z sukcesów,
musz¹ wiele trenowaæ pod czujnym
okiem fachowców i to od najm³odszych lat.
Zdecydowanie tak¹ drogê obra³y uczennice klasy 5 naszej szko³y Aleksandra Badowska i Klaudia
Kujawa. Utytu³owane ju¿ zawodniczki, 5 stycznia wystartowa³y w
Powiatowych Mistrzostwach Dru¿ynowego Turnieju Tenisa Sto³owe-

go. Oprócz gospodarzy, bra³y w nim
udzia³ równie¿ zespo³y dziewcz¹t i
ch³opców ze szkó³ œwidwiñskich
oraz z Lekowa, Bolkowa i Toporzyka. Nasza dru¿yna podczas tych mistrzostw nie zawiod³a, zdobywaj¹c
III miejsce, co - jak podkreœli³ trener
zawodniczek - nauczyciel wychowania fizycznego, p. K. Piotrowski,
stanowi dobr¹ prognozê na przysz³oœæ, gdy¿ nie jest to jeszcze kres
ich mo¿liwoœci.
Liczymy na to, ¿e dziewczêta
zdobêd¹ niejeden puchar w tym
sk³adzie i „barwach” naszej szko³y.
K. Kupiec - bibliotekarka PSP 3
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Œwidwiñskie
pi³kogranie

W dniu 29.12.2012 r. w sali
sportowej przy placu Jana Paw³a
II 5 w Œwidwinie, odby³ siê turniej
pi³karski pt. „Œwidwiñskie pi³kogranie”.
Pomys³odawcy (grupa m³odych
entuzjastów sportowego spêdzania
wolnego czasu) przy wsparciu instytucji samorz¹dowych oraz sponsorów, zorganizowali zawody, które
cieszy³y siê sporym zainteresowaniem zarówno uczestników jak i kibiców.

W rozgrywkach uczestniczy³o
12 zespo³ów: M³ode Wilki, Przyjaciele Œwidwina, Club Malmo, Wis³a
Team, Plastic-Form, FC Huragan,
Zielona Roœlinka, FC Real Barcelona, Berserkers R¹bino, Strza³y z
Nik¹d, Wiesiu Team i £owcy Jeleni.
W wyniku sportowej rywalizacji
zwyciê¿y³a dru¿yna Wis³a Team,
której Puchar ufundowany przez
Burmistrza Miasta wrêczy³, w jego
imieniu, dyrektor Parku Wodnego
Relax.
(o)

UKS OLIMPIK - RED£OVIA
W NOWYCH STROJACH
SPORTOWYCH

Bardzo mi³y i wartoœciowy prezent otrzyma³
na koniec roku klub Mieszko Po³czyn-Zdrój

Mieszko otrzyma³
sprzêt sportowy

(PO£CZYN-ZDRÓJ) Polski
Zwi¹zek Pi³ki Siatkowej na podstawie umowy z Ministerstwem
Sportu i Turystyki przekaza³ klubowi sprzêt sportowy o wartoœci
blisko 40.000 z³.
W sk³ad przekazanej nagrody
wesz³o 176 profesjonalnych meczowych pi³ek, 4 profesjonalne siatki
meczowe, 4 kosze na pi³ki, 4 tablice
wyników oraz 2 komplety tabliczek
zmian. Jest to wyró¿nienie za osi¹gniêcia w 2011 roku (III m. w 1/8
Mistrzostw Polski Juniorów, III m.
w 1/8 Mistrzostw Polski M³odziczek oraz zawodnik w kadrze woje-

siêbiorcê z Red³a, prezent w postaci
sprzêtu sportowego, dziêki któremu
dzieci z Zespo³u Szkó³ Publicznych
w Redle bêd¹ mog³y rozwijaæ swoj¹
kulturê fizyczn¹.
(o)

wództwa) na podstawie punktacji w
systemie wspó³zawodnictwa m³odzie¿owego.
Zarz¹d wspólnie z trenerami
odpowiedzialnymi za powy¿sze
wyniki zadecydowa³ o przekazaniu
znacznej czêœci sprzêtu do wszystkich szkó³, so³ectw, po³czyñskiej
stra¿y po¿arnej, grupom trenuj¹cym
rekreacyjnie pi³kê siatkow¹ oraz do
szkó³ ponadgimnazjalnych w powiecie.
Ponadto dwie pi³ki (w tym jedna
z podpisami Mistrzów Polski LZS z
2011 roku) zosta³y przekazane na
licytacjê podczas 21 Fina³u WOŒP.

Mistrzostwa Powiatu Œwidwiñskiego w Tenisie Sto³owym

„DWÓJKA” najlepsza

(S£AWOBORZE) W S³awoborzu odby³y siê 5 stycznia 2013 r.
Mistrzostwa Powiatu Œwidwiñskiego w Tenisie Sto³owym.

(RED£O) W hali sportowej ZSP
w Redle, w dniu 19.12.2012 r., na
rêce dyrektora Macieja Szweda oficjalnie zosta³ przekazany przez
pana Piotra Cywiñskiego - przed-

Wieœci œwidwiñskie 14.1.2013 r.

W kategorii ch³opców zwyciê¿y³a dru¿yna ping-pongowa ze
Szko³y Podstawowej nr 2 w Œwidwinie, w sk³adzie: Damian
Szczerba, Dawid Zelek, Grzegorz
Samoæko. Opiekunem jest pan Robert Chaiñski.

W drodze do zwyciêstwa pokonali oni reprezentacje szkó³ z Bolkowa, Lekowa, Toporzyka i S³awoborza.
Damian i Dawid na co dzieñ trenuj¹ w sekcji tenisa sto³owego
MSZS pod okiem Adama Wilka. To
nie pierwszy sukces Damiana
Szczerby, który w ostatnim czasie
kilkukrotnie zajmowa³ czo³owe
miejsc w zawodach na szczeblu
powiatowym i regionalnym. (o)
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III Liga Mê¿czyzn pi³ki siatkowej

Pi¹te zwyciêstwo Mieszka

PLAS – IV kolejka

W ubieg³¹ niedzielê odby³y siê mecze IV kolejki Po³czyñskiej Ligi
Amatorskiej Siatkówki Eko-Fiuk Kobiet i Mê¿czyzn.
Poni¿ej prezentujemy wyniki oraz tabelê po czterech kolejkach:

(PO£CZYN-ZDRÓJ) Kolejne, pi¹te ju¿, zwyciêstwo w tym
sezonie zanotowali siatkarze
MKS Mieszko Po³czyn-Zdrój.
Tym razem pokonali we w³asnej
hali, zajmuj¹cy ostatnie miejsce w
tabeli zespó³ Gryfa Szczecinek.
W po³czyñskim zespole zabrak³o
kapitana Mariusza ¯akowskiego
oraz Marcina Miszczaka.
Przed tym spotkaniem w roli faworyta stawiani byli gospodarze i jak siê póŸniej okaza³o - nie zawiedli licznie zgromadzonej publicznoœci. Mecz zakoñczy³ siê wynikiem 3:0 (25:18, 25:16, 25:22).
Pierwsze dwa sety przebiega³y
pod dyktando gospodarzy, którzy
dziêki dobrym atakom ze skrzyde³ i
œrodka wygrali w sposób nie podlegaj¹cy dyskusji .W trzecim secie po-

³czynianie wyszli zbyt rozluŸnieni,
o czym mo¿e œwiadczyæ du¿a liczba b³êdów w³asnych. Wyrównana
gra i prowadzenie Gryfa 19:17 zmusi³a trenera do wprowadzenia kilku
korekt w sk³adzie. Na szczêœcie
dziêki dobrym zmianom i rozwa¿nej grze w koñcówce seta gospodarze przechylili szalê zwyciêstwa na
swoj¹ korzyœæ, wygrywaj¹c 25:22 i
ca³y mecz 3:0.
W rozgrywkach III Ligi Mê¿czyzn czeka teraz zespó³ d³u¿sza
przerwa. 16 lub 17 lutego zespó³
prowadzony przez Wojciecha Halca uda siê do Œwinoujœcia na mecz z
miejscowym LO SMS. Natomiast u
siebie po³czynianie zaprezentuj¹ siê
23 lutego w bardzo ciekawie zapowiadaj¹cym siê meczu z OPP Powiat Ko³obrzeg.
(o)

Pi³ka siatkowa

Gimnazjaliœci z Red³a najlepsi
w powiecie œwidwiñskim
(PO£CZYN-ZDRÓJ) W dniu
17 grudnia 2012 w hali sportowej
Publicznego gimnazjum w Po³czynie-Zdroju odby³y siê Powiatowe Rozgrywki w Pi³ce Siatkowej w ramach Igrzysk M³odzie¿y
Szkolnej.
W rozgrywkach wziê³y udzia³
trzy dru¿yny: Gimnazjum Po³czyn Zdrój, Gimnazjum Œwidwin i Gimnazjum Red³o. Zwyciêzc¹ tych rozgrywek niespodziewanie zosta³o
gimnazjum z Red³a pokonuj¹c swoich rywali.
Gimnazjum Red³o - Gimnazjum
Po³czyn-Zdrój 2:0

Gimnazjum Po³czyn-Zdrój Gimnazjum Œwidwin 2:0
Gimnazjum Red³o - Gimnazjum
Œwidwin 2:0
Sk³ad dru¿yny z Red³a:
1. Szulecki Krystian
2. Po³czyñski Mateusz
3. Wroñski Maciej
4. Kopeæ Patryk
5. Kury³o Dawid
6. Czarnota Micha³
7. Kania Adrian
8. D¹browski Mateusz
9. Kowalczyk Hubert
Trener: nauczyciel w-f - Wojciech Grobela.
(o)

PLAS Eko-Fiuk Kobiet - 4. kolejka - 06.01.2013r.
Gimnazjum Koszalin - ZSP Po³czyn-Zdrój 2:1
ZSR CKP Œwidwin - Koszalinianki
3:0
Koszalinianki - Zaj¹czek Z³ocieniec
1:2
ZSP Po³czyn-Zdrój - ZSR CKP Œwidwin
2:1
Gimnazjum Koszalin - ZSR CKP Œwidwin 3:0
Gimnazjum Po³czyn-Zdrój - Koszalinianki 3:0
1. Gimnazjum Po³czyn
2. Zaj¹czek Z³ocieniec
3. Gimnazjum Koszalin
4. ZSP Po³czyn-Zdrój
5. Koszalinianki
6. ZSR CKP Œwidwin

17 pkt. 17/4
16 pkt. 16/8
12 pkt. 12/9
11 pkt. 11/10
7 pkt. 4/17
6 pkt. 6/21

V kolejka PLAS Eko-Fiuk Kobiet odbêdzie siê 24.02.2013r. (niedziela)
od godz. 10.
PLAS Eko-Fiuk Mê¿czyzn - 4. kolejka - 06.01.2013 r.
LO-Junior - Gordon
0:3
Œwdwin - Martinez
1:2
Bêkarty Kazika - Zaj¹czkówko
3:0
Gordon - Œwidwin
0:3
Martinez - Bêkarty Kazika
2:1
Zaj¹czkówko - LO-Junior
3:0
1. Bêkarty Kazika
2. Martinez
3. Œwidwin
4. Gordon
5. Zaj¹czkówko
6. LO-Junior

19 pkt. 19/5
17 pkt. 17/4
15 pkt. 15/9
9 pkt. 9/15
7 pkt. 7/13
2 pkt. 2/22

V kolejka PLAS Eko-Fiuk Mê¿czyzn odbêdzie siê 24.02.2013 r. (niedziela) od godz. 10.
KH
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Œlub Marty i Rafa³a

Chrzest Borysa

Chrzest Oliwiera
Zdjêcie do Galerii Wieœci mo¿na wykonaæ
w Foto-Video „Krzyœ” w Œwidwinie, www.fotopyrczak.pl

Miko³aj w „Trójce”

