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Tajemnicza œmieræ
dwudziestolatka
W Po³czynie bior¹ kredyt i buduj¹ dom
kultury, a w Redle zamykaj¹ œwietlicê

Zarz¹du
Powiatu
umorzy³
d³ugi ZOZ
PTTK
podsumowa³
5 lat
dzia³alnoœci

Wygasz¹ mandat radnego
Edwarda Fryszkowskiego

Jedna z najwa¿niejszych
dat w dziejach Brze¿na
(BRZE¯NO) 6 marca jest jedn¹ z najwa¿niejszych dat w dziejach
Brze¿na. PóŸnym wieczorem 1945 roku wieœ zosta³a zdobyta i od tamtej pory nale¿y do Polski.
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Kazimierz Rynkiewicz

M

am mieszane uczucia,
czy wspó³czuæ, czy te¿
podrwiæ sobie z wyborców PO, zw³aszcza tych niestrudzenie podtrzymuj¹cych w sobie mi³oœæ
do wodza PO, Donalda Tuska i partii
rz¹dz¹cej. Musi byæ im przecie¿ cholernie ciê¿ko, pielêgnowaæ w sobie tê
resztkê mi³oœci w tak trudnych czasach, gdy na przyk³ad wychodzi taki
pose³ Stefan Niesio³owski i mówi, ¿e
w czasach swojej m³odoœci jada³
szczaw i mirabelki, co mamy rozumieæ, ¿e dzisiaj nie ma jeszcze takiej
biedy, która by zmusza³a dzieci jeœæ
szczaw i œliwki. To odpowiedŸ polityka na doniesienia Fundacji „Maciuœ”,
¿e w Polsce oko³o 800 tysiêcy dzieci
jest niedo¿ywionych. To odpowiedŸ
polityka, ale czy to argument natury
politycznej? Raczej psychiatrycznej.
Ja ostatecznie bym siê nawet z
pos³em Niesio³owskim zgodzi³, bo
pamiêtam tamte czasy, ale zapomnia³
on o jednym – szczaw znikn¹³, bo
zniknê³y nasypy kolejowe. Na przyk³ad w powiecie ³obeskim znikn¹³
d³ugi nasyp kolejki w¹skotorowej,
biegn¹cy od Dobrej, przez £obez, do
Reska. Ile¿ to wiosek, le¿¹cych przy
tym nasypie mog³oby siê dzisiaj po¿ywiæ szczawiem, ale w radosnym
pêdzie likwidacyjnym nikt nie pomyœla³, ¿e mo¿e on pos³u¿yæ ludziom w
ciê¿kich czasach rz¹dów pos³a Niesio³owskiego i jemu podobnych.
Gdyby¿ to mieli trochê wiêcej wyobraŸni i zostawili te torowiska. A
przecie¿ doniesienia o likwidacji torowisk i kursów poci¹gów id¹ w tysi¹ce kilometrów, wiêc szczaw mo¿e
okazaæ siê za kilka lat po prostu rarytasem.
Wypada³o by wiêc wspó³czuæ
wyborcom PO, nie z tego powodu, ¿e
maj¹ takiego Niesio³owskiego, za
którego musz¹ siê przed ludŸmi wstydziæ i t³umaczyæ, ale z tego powodu,
¿e prze¿ywaj¹ podobne mu rozterki
natury politycznej, doprowadzaj¹ce
na skraj psychiatrycznej. Normalni
ludzie na szczêœcie tej granicy nie
przekraczaj¹, broni¹c zdrowia psychicznego, bo przecie¿ trzeba pracowaæ, myœleæ o rodzinie, a rzeczywistoœæ jest jaka jest, ka¿dy widzi, no,
mo¿e oprócz pos³a Niesio³owskiego.
Ale dylematy s¹ podobne – skoro jest
tak dobrze, jak mówi¹ politycy PO, to
dlaczego jest tak Ÿle.
Nie lubiê byæ go³os³owny, wiêc
weŸmy na przyk³ad taki powiat ³obeski. Zaplanowa³ sobie, ¿e w tym roku

Z DRUGIEJ STRONY
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Wyborcy PO musz¹ poczuæ dno,
by zrozumieæ, gdzie le¿y problem
dokoñczy remont s³ynnej „autostrady” Wêgorzyno – Resko, przez Radowo Wielkie. W zwi¹zku z tym uj¹³ w
dochodach bud¿etowych 6 milionów
z³otych, zak³adaj¹c 3 miliony kredytu i 3 miliony pozyskane z funduszu
drogowego. Okaza³o siê, ¿e nie dostanie z funduszu, wiêc wycofano inwestycjê z realizacji. Ma³o tego, okaza³o siê, ¿e Powiatowi zmniejszono o
milion z³otych subwencjê oœwiatow¹
na szko³y ponadgimnazjalne. W ten
oto sposób wydatki bud¿etowe planowane w tym roku na 40 mln zjecha³y
do 34 mln z³.
Tu, na dole, jesteœmy o tyle powa¿niejszymi politykami, ¿e nikt z
tego powodu nie powie, jak Niesio³owski – a pamiêtacie, ¿e jeŸdzi³o siê
furmankami i równy asfalt na drogach nie jest niezbêdny do szczêœcia.
Nie powie, ale przecie¿ dylemat zostaje taki sam – jak obroniæ tê resztkê
mi³oœci do Tuska i PO, wobec tych
twardych faktów i klêski tej polityki,
która ka¿e nam zastanawiaæ siê, co
jest nie tak w tym wszystkim.
T³umaczenia s¹ ró¿ne. Na przyk³ad pewien burmistrz z s¹siedniej
gminy, s¹siedniego powiatu, tak zagalopowa³ siê we „wzrostach”, ¿e
kilka lat temu za sukces uzna³ wzrost
wydatków na pomoc spo³eczn¹. Do
g³owy mu nie przysz³o, ¿e jest to
wskaŸnik pokazuj¹cy pewn¹ tendencjê, dzisiaj widoczn¹ go³ym okiem,
ubo¿enia czêœci spo³eczeñstwa.
Dla odmiany starosta gryficki,
mi³oœnik PO, po za³o¿eniu bloga,
napisa³, zacytujê: „Od d³u¿szego czasu otacza nas za¿arta medialna dyskusja o zwi¹zkach partnerskich.
Zwolennicy i przeciwnicy przeœcigaj¹ siê w argumentowaniu swoich
racji za i przeciw. Bez w¹tpienia
g³ównym inspiratorem tej wojenki s¹
media, które z³aknione s¹ „krwi” i
œrednio s¹ zainteresowane proz¹
¿ycia. Mo¿na postawiæ proste ale
zasadnicze pytanie. Dlaczego równie
za¿arta, a bior¹c pod uwagê wagê
problemu jeszcze bardziej zaciek³a
dyskusja nie trwa na temat tego co nas
otacza?! Nasza m³odzie¿, choæ nie
tylko ucieka z kraju za „chlebem”.
Brak pracy jest najwiêkszym problemem naszego kraju, myœlê, ¿e du¿o
wiêkszym od tego, czy dwie panie lub
dwóch panów chce ze sob¹ mieszkaæ….. Wystarczy popatrzeæ na nasze drogi, dziura na dziurze. Za dziesiêæ dwadzieœcia lat trudno bêdzie
dojechaæ z jednej wioski do drugiej,
czy z jednego miasteczka do drugiego. Czy to nie jest temat wa¿ny? Samorz¹dy nie maj¹ na to pieniêdzy, bez
pomocy rz¹du sobie z tym wielkim
problemem nie poradz¹. O s³u¿bie

zdrowia wiele powiedziano, ale d³ugie kolejki do lekarza jak by³y tak s¹.
Bardzo istotnych problemów jest bez
liku. Trudno je porównywaæ, ale bez
w¹tpienia zwyk³ego œmiertelnika interesuje „chleb a nie igrzyska”. - koniec cytatu.
Przecie¿ to nie kto inny, tylko sam
Donald Tusk zabiega³ o przeforsowanie ustawy o zwi¹zkach partnerskich
i przez tydzieñ „grilowa³” ministra
Gowina w tej sprawie, a tu starosta
oskar¿a media. Ledwie to napisa³, a
ju¿ 8 marca pobieg³ rozdawaæ kobietom na ulicach kwiaty. Œmiaæ siê czy
p³akaæ? Ludzie, ci przytomni, pytaj¹
– czy kupi³ je za pieni¹dze podatników, czy za w³asne. Jak widaæ, polityka mi³oœci niejednego doprowadzi³a do szaleñstwa.
Nie bêdê odnosi³ siê do zatrutej
strachem mi³oœci wyborców PO, strachem przed Jaros³awem Kaczyñskim, bo PO rz¹dzi ju¿ piêæ lat i tamte
strachy wyblak³y, okaza³y siê tak
„wielkie”, jak dorsz za 8 z³ œcigany
przez antykorupcyjne biuro Julii Pitery. Czym¿e jest te 8 z³ wobec afery
Amber Gold, a chocia¿by i 100 milionów nagród przyznanych urzêdnikom kancelarii premiera, prezydenta,
Sejmu i ministerstw, którymi rz¹dzi
przecie¿ PO. Powiatów jest 314,
dziel¹c tê kwotê, ka¿dy otrzyma³by
po ponad 3 miliony z³otych. Ile¿ to
dróg naprawionych, a nawet nowych,
zbudowanych.
Jak widaæ, ka¿dy z wyborców PO
szuka innego rozwi¹zania dylematu
niespe³nionej mi³oœci do partii rz¹dz¹cej. Trochê to przypomina syndrom pijaka, którego alkoholizm uzale¿nia ca³e jego otoczenie, w³¹cznie z
rodzin¹ i dzieæmi. Ka¿dy stara siê go
wyt³umaczyæ na ró¿ne sposoby, pomóc mu przestaæ piæ, po raz setny
po¿yczaj¹c mu lub daj¹c „ostatni raz”
na alkohol. Starosta gryficki by³
œwietnym starost¹, gdy dostawa³ pieni¹dze i móg³ nimi szastaæ. Nie myœla³, sk¹d siê bior¹, ¿e Polska ma ju¿
bilion d³ugu, ¿e zanika polska produkcja, ¿e m³odzi ludzie emigruj¹, bo
nie ma pracy, ¿e to jest krótkowzroczna polityka na wyczerpanie rezerw
s³u¿¹cych rozwojowi kraju, i jak one
siê wyczerpi¹, to nast¹pi prawdziwy
kryzys. Nie ten europejski, czy amerykañski, który nas dotkn¹³ poprzez
zagraniczne banki i firmy ulokowane
w Polsce, ale ten prawdziwy, siêgaj¹cy korzeni naszej zlikwidowanej rodzimej gospodarki.
Te ró¿ne pokrêtne t³umaczenia
Niesio³owskiego, i im podobne, to
tylko objaw frustracji na sytuacjê,
jak¹ przecie¿ ju¿ prze¿ywaliœmy w

naszej historii. Tak, za towarzysza
Gierka, który bra³ kredyty i budowa³
bloki, pegeery, ka¿dy mia³ mieæ „malucha” i by³o coraz wiêcej ciep³ej
wody w kranach. A jednak ludzie
wyszli na ulice. Czy¿ jego gorycz,
jak¹ musia³ prze¿ywaæ, nie jest podobna goryczy Niesio³owskiego, który jest gotów zaprzeczaæ doniesieniom o niedojadaj¹cych dzieciach, bo
przecie¿ PO tyle dobrego dla nich
robi, tak bardzo siê stara, by ta ciep³a
woda w kranach by³a, by by³y boiska,
przedszkola i takie tam inne. A ten
bilion d³ugu, emigracja m³odych i
wzrastaj¹ce bezrobocie, to co? To jest
paradoks, który przerasta wyobraŸniê Niesio³owskiego i jemu podobnych. To siê nie mieœci w g³owie i
wywo³uje frustracjê.
Gdy problemy nie dotyczy³y wyborców PO, wszystko gra³o. Teraz
wyborcy PO musz¹ poczuæ dno, by
zrozumieæ, gdzie le¿y problem. Ju¿
zaczynaj¹ czuæ. Móg³bym sobie pofolgowaæ i podrwiæ, ¿e zachowali siê
jak gówniarze, i budz¹ siê z rêk¹ w
nocniku, ale to mój kraj i tak¿e moje
zmartwienie.
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INFORMACJE - REKLAMA

Sesja Rady Miasta

Wygasz¹ mandat radnego
Edwarda Fryszkowskiego
(ŒWIDWIN) Radni Œwiadwina zbior¹ siê na sesji 27 marca 2013 r.
o godz. 11.00 w Urzêdzie Miasta.
Sesja rozpocznie siê od interpelacji i zapytañ radnych. Nastêpnie „Czas
dla samorz¹du”, informacja Burmistrza z realizacji zadañ za I kwarta³ br.,
sprawozdanie z realizacji programów profilaktyki alkoholowej i przeciwdzia³ania narkomanii za 2012 r., informacja Komisji Rewizyjnej z kontroli
Zarz¹dów Osiedli oraz informacja o stanie bezpieczeñstwa publicznego w
mieœcie.
Radni rozpatrza projekty uchwa³ w sprawach:
- zmiany uchwa³y w sprawie powo³ania M³odzie¿owej Rady Miasta,
- przed³u¿enia czasu obowi¹zywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w
wodê i zbiorowe odprowadzanie œcieków,
- zmiany uchwa³y w sprawie uchwalenia Planu rozwoju i modernizacji
urz¹dzeñ wodoci¹gowych i urz¹dzeñ kanalizacyjnych bêd¹cych w posiadaniu ZUK Sp. z o. o. w Œwidwinie na lata 2011-2013,
- poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomoœci,
- stwierdzenia wygaœniêcia mandatu radnego (E. Fryszkowskiego),
- programu opieki nad zwierzêtami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomnoœci zwierz¹t na terenie Miasta Œwidwin w 2013 roku,
- zmian bud¿etu miasta na 2013 rok i uchwalenia zmiany wieloletniej
prognozy finansowej Miasta Œwidwin na lata 2013-2019,
- przyznania dotacji na remont i konserwacjê elewacji koœcio³a parafialnego pw. Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy w Œwidwinie,
- darowizny nieruchomoœci na cel publiczny (dzia³ki pod budowê komendy Policji). Na zakoñczenie obrad bêd¹ wolne wnioski i zapytania
oraz odpowiedzi na nie.
(r)

Nowy urzêdnik do op³aty
„œmieciowej”
(BRZE¯NO) Wójt Jerzy Anielski poinformowa³ 19 marca o wynikach
naboru na stanowisko do spraw wymiaru, poboru i windykacji op³aty œmieciowej w urzêdzie gminy. W wyniku zakoñczenia procedury naboru na to
stanowisko zosta³a wybrana p. Ma³gorzata Nieœcieronek z Wilczkowa. (r)

Tajemnicza œmieræ
dwudziestolatka
(GMINA ŒWIDWIN) Œwidwiñska policja wyjaœnia przyczyny zgonu m³odego mê¿czyzny,
który tydzieñ temu, w sobotni
wieczór uczestniczy³ w przyjêciu
urodzinowym kole¿anki, a nastêpnie wyszed³ i zagin¹³. Zosta³
znaleziony martwy po dwóch
dniach.
Patryk J. przyjecha³ do Lekowa
w sobotê wieczorem, gdzie wraz ze
znajomymi œwiêtowa³ osiemnaste
urodziny kole¿anki. W czasie przyjêcia nie zabieraj¹c okrycia

wierzchniego, opuœci³ mieszkanie,
lecz nikt nie wiedzia³, dok¹d móg³
siê udaæ. W niedzielê jego ojciec
zg³osi³ zaginiêcie syna.
Stra¿acy i policjanci rozpoczêli
poszukiwania ju¿ po po³udniu, ale
ze wzglêdu na zapadaj¹cy zmrok,
przerwano je. Wznowiono poszukiwania w poniedzia³ek. Szuka³o go
76 stra¿aków ratowników i 17 policjantów. ZnaleŸli go martwego w
poniedzia³ek po po³udniu, kilkaset
metrów od bloku, w którym œwiêtowa³ urodziny kole¿anki.
(r)

Po przetargu na przebudowê budynku przy Gagarina

Oferta na przebudowê
o prawie milion mniejsza
od ceny kosztorysowej
(ŒWIDWIN) Wkrótce rozpoczn¹ siê prace przy przebudowie budynku przy ulicy Gagarina
3. Miasto wybra³o ju¿ w drodze
przetargu wykonawcê, który
wkrótce rozpocznie prace.
Inwestycja ta to kolejny – po
wczeœniej oddanych budynkach socjalnych przy ulicy Koœciuszki krok samorz¹du miasta w kierunku
rozwi¹zania problemu mieszkaniowego w Œwidwinie. Budynek przy
Gagarina zosta³ w ubieg³ym roku
zakupiony na preferencyjnych warunkach od Wojskowej Agencji
Mieszkaniowej. Nastêpnie miasto
z³o¿y³o wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o dotacjê z funduszu dop³at. Zosta³ on zaakceptowany, co oznacza, ¿e 40 procent
wartoœci inwestycji zostanie sfinan-

FIRMA ZATRUDNI
- KIEROWNIKA WYTWÓRNI
ELEMENTÓW BETONOWYCH
- SPECJALISTÊ DS.
POZYSKANIA BIOMASY
- KIEROWCÊ KAT. C+E

tel. 509288387, 509288386

sowane z funduszy zewnêtrznych.
Kolejnym etapem by³o og³oszenie przetargu na wykonawcê. Jego
rozstrzygniêcie okaza³o siê dla miasta bardzo korzystne. Kosztorys inwestorski zak³ada³, ¿e przebudowa
budynku poch³onie 2 miliony 429
tysiêcy 698 z³otych, tymczasem najkorzystniejsza oferta opiewa³a na 1
milion 502 tysi¹ce 155 z³otych. Z³o¿y³a j¹ firma „Dar-bud” z R¹bina. W
przetargu startowa³o a¿ 11 oferentów.
Umowa ju¿ jest podpisana,
wkrótce odbêdzie siê przekazanie
placu budowy i rozpoczn¹ siê prace.
Termin ich zakoñczenia wyznaczono na koniec sierpnia. W budynku
powstanie 40 mieszkañ socjalnych.
Nie rozwi¹¿e to wszystkich problemów mieszkaniowych miasta, ale z
pewnoœci¹ je z³agodzi.
UM

Sprzedam
grunt
Popielewo 3,74ha
74 000 PLN

tel. 531 998 690
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Jesteœ M³ody, Szukasz Pracy?
WeŸ udzia³ w projekcie dofinansowanym ze œrodków Unii Europejskiej, który w realny sposób
umo¿liwi Tobie uzyskanie sta³ego zatrudnienia.
Projekt skierowany jest do osób poni¿ej 25 roku ¿ycia, które na przestrzeni ostatnich 2 lat pozostawa³y bezrobotne ³¹cznie przynajmniej
przez okres 12 miesiêcy
W Twojej miejscowoœci zamieszkania
Program szkoleñ i sta¿y realizowany bêdzie w miejscowoœciach dostosowanych lokalizacyjnie do wymagañ zrekrutowanej grupy.
Oferujemy:
• Bezp³atny, zindywidualizowany pakiet szkoleñ zawodowych,
dostosowanych do potrzeb uczestnika,
• Stypendium finansowe dla uczestników w trakcie szkolenia
w wysokoœci 1100 z³
• Gwarantowany 3-miesiêczny p³atny sta¿ zawodowy
w wysokoœci ok.1500 z³ za ka¿dy miesi¹c daj¹cy mo¿liwoœæ
wykazania doœwiadczenia zawodowego u przysz³ych pracodawców
• Zatrudnienie sta³e dla czêœci uczestników projektu
z 12-miesiêczn¹ dop³at¹ do wynagrodzenia (ze œrodków UE)
w wysokoœci ok. 2000 z³ za ka¿dy miesi¹c (³¹cznie ok. 24 000 z³)
• Praktyczny kurs jêzyka niemieckiego

CMYK

•
•
•
•
•
•
•

Kurskomputerowy
Œwiadectwo/ certyfikat
Bezp³atne pomoce dydaktyczne w czasie szkoleñ
Poradnictwopsychologiczno-aktywizuj¹ce
Doradztwo zawodowe i poœrednictwo pracy
Bezp³atny serwis kawowy oraz lunch
Bezp³atny dojazd na szkolenia (lub refundacja kosztów dojazdu)

Planowane zakoñczenie procesu rekrutacji - marzec 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"
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

(GMINA ŒWIDWIN) 14 marca 2013 r. w Urzêdzie Gminy Œwidwin przeprowadzono Gminny
Turniej Wiedzy Po¿arniczej pn.
„M³odzie¿ zapobiega po¿arom”.
Turniej gminny poprzedzono
rozgrywkami œrodowiskowymi,
przeprowadzonymi w szko³ach
podstawowych i gimnazjalnych. W
tych eliminacjach wy³oniono po
trzech zawodników z ka¿dej szko³y
do turnieju gminnego. W konkursie
na szczeblu gminnym zawodnicy
przeszli etap testów pisemnych a nastêpnie etap pytañ ustnych.
Komisja konkursowa Gminnego Turnieju Po¿arniczego w sk³adzie: Stanis³aw Buniak Roman Koz³owski i Krzysztof Siubdzia, wy³oni³a zwyciêzców w grupie szkó³
podstawowych i gimnazjów.
W grupie szkó³ podstawowych
zwyciê¿yli w kolejnoœci:
I m. Filip Buniak - Zespó³ Szkó³
w Lekowie
II m. Natalia Wiœniewska - Zespó³ Szkó³ w Bierzwnicy
III m. Ma³gorzata Puszkiewicz Zespó³ Szkó³ w Lekowie

Uczniami bior¹cymi udzia³ w
turnieju opiekowali siê nauczyciele

Marta Jalowska, Dorota Piotrowska, Hubert Piekarski.
Laureaci Gminnego Turnieju
Wiedzy Po¿arniczej otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy, które
wrêczy³ Wójt Gminy Œwidwin Zdzis³aw Pawelec.
Zwyciêzcy turnieju gminnego
bêd¹ reprezentowaæ Gminê Œwidwin w Powiatowym Turniej Wie-

dzy Po¿arniczej, który odbêdzie siê
w dniu 25 marca 2013 r.
Komisja stwierdzi³a, ¿e zasób
wiedzy z zakresu ochrony przeciwpo¿arowej, jakim wykazali siê
uczestnicy turnieju jest na wysokim
poziomie, co z pewnoœci¹ wp³ynie
pozytywnie na zmniejszenie zagro¿eñ po¿arowych na terenie Gminy.
Roman Koz³owski

Poszukiwany Stracone prawie 2,5 miliona
Zarz¹du Powiatu umorzy³
animator
d³ugi zlikwidowanego ZOZ
sportu
(ŒWIDWIN) Zarz¹d Powiatu pieniêdzy nie odzyska, wiêc umona orliku
Œwidwiñskiego uchwa³¹ z dnia 5 rzy³ czêœæ kwoty d³ugu.
marca 2013 roku umorzy³ nale¿(BRZE¯NO) Wójt Gminy
Brze¿no og³osi³ 19 marca 2013 r.
nabór na stanowisko „Animatora
sportu” na orliku.
Wymagania niezbêdne dla kandydatów: wykszta³cenie œrednie lub
wy¿sze, posiadane kwalifikacje i
uprawnienia do organizowania i
prowadzenia zajêæ sportowo-rekreacyjnych, tj. instruktor, trener, nauczyciel wychowania fizycznego.
Wymagane dokumenty nale¿y sk³adaæ w urzêdzie w terminie 2 kwietnia 2013 roku do godz. 14.00. (r)

noœci Powiatu z tytu³u likwidacji
Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Po³czynie-Zdroju.

Jak pamiêtamy, Powiat udziela³
po¿yczek ZOZ ze szpitalem z Po³czynie-Zdroju do czasu, a¿ wydzier¿awi³ szpital prywatnej spó³ce
Szpitale Polskie. Po tej „prywatyzacji” zlikwidowa³ ZOZ, który wczeœniej zarz¹dza³ powiatow¹ s³u¿b¹
zdrowia. Zlikwidowany ZOZ zosta³
z d³ugami, jakie ZOZ posiada³. Wiadomo by³o z góry, ¿e Powiat tych

Uchwa³a brzmi: umarza siê nale¿noœci Powiatu z tytu³u:
1. udzielonych przez Powiat po¿yczek w kwocie 2.193.600 z³;
2. zobowi¹zañ wobec Starostwa
Powiatowego z tytu³u sp³aconego
kredytu i odsetek w trakcie procesu
likwidacji w kwocie 115.439,62 z³,
3. zobowi¹zania wobec Starostwa Powiatowego z tytu³u zwrotu
kosztów eksploatacyjnych najmu
pomieszczeñ przy ul. Drawskiej w
Œwidwinie w kwocie 174.790,45 z³.
Ogó³em kwota podlegaj¹ca umorzeniu 2.438.830,07 z³.
(r)

List do redakcji

„M³odzie¿ zapobiega po¿arom”
w gminie Œwidwin

W grupie szkó³ gimnazjalnych:
I m. Michalina Szymurska - Zespó³ Szkó³ w Bierzwnicy
II m. Dominika Dymiñska - Zespó³ Szkó³ w Bierzwnicy
III m. Tomasz Rozmus - Zespó³
Szkó³ w Lekowie
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W Po³czynie bior¹
kredyt i buduj¹, a
w Redle zamykaj¹

W³adze Po³czyna-Zdroju buduj¹ nowoczesny dom
kultury w swoim mieœcie, a
na wsiach zamykaj¹ œwietlice wiejskie.
W Redle, najwiêkszej
wsi w gminie, œwietlica wyremontowana i wyposa¿ona
z projektu Dorzecza Parsêty zamkniêta od dawna i nie ma szans na
jej otwarcie, bo nie maj¹ pieniêdzy
na op³acenie stanowiska dla œwietlicowej. Jedyny budynek krzewi¹cy
kulturê, to biblioteka, do której
strach wchodziæ, sypi¹ce siê schody, odrapana elewacja, a w œrodku
wo³a o pomstê, nie maj¹ nawet na
farbê, ¿eby odœwie¿yæ brudne i sypi¹ce siê œciany. Budynek na stadionie te¿ zamkniêty, nic siê nie dzieje,
a radny i rada so³ecka nic nie mówi¹,
boj¹ siê chyba uraziæ pani¹ burmistrz. Na sta¿ lub inne stanowisko
w Redle mo¿na siê dostaæ tylko po
znajomoœci, ¿onê radnego z £êg
przyjêli do przedszkola w Redle od
razu na rok, a inni po trzy lub szeœæ
miesiêcy na sta¿ i nastêpna umowa
œmieciowa. £adny przyk³ad daje
w³adza omijaj¹c prawo.
Z powa¿aniem, mieszkaniec Red³a

List do redakcji

Wieœci œwidwiñskie 25.3.2013 r.

Po³czyn-Zdrój 22.03.2013 r.

Dziêkujemy

Szanowny Panie Redaktorze! Chcemy panu podziêkowaæ za zainteresowanie siê
naszymi problemami, zwi¹zanymi z naszym budynkiem
mieszkalnym w Po³czynieZdroju przy ulicy Wojska Polskiego 24.
Podane przez Pana fakty
zgodne s¹ z rzeczywistoœci¹. Mieszkamy w bardzo trudnych warunkach.
Budynek pochodzi z pocz¹tku wieku
XX. Jest to tzw. pruski mur. Widaæ to
zreszt¹ na fotografii, któr¹ Pan zamieœci³ w „Wieœciach œwidwiñskich”.
Najgorzej to mamy zim¹, gdy wiatr
szaleje po korytarzu i wyziêbia mieszkania. Zimno dostaje siê równie¿
przez nieszczelny mur, w którym brakuje kilkunastu cegie³. Budynek zaczyna osiadaæ i to kilka centymetrów
rocznie. To przez ruch samochodów
na trasie przelotowej przez miasto.
Wielokrotnie zg³aszaliœmy nasz problem do zarz¹dcy, jednak nie przynios³o to spodziewanego efektu, w postaci tak oczekiwanego od dawna remontu. Je¿eli jednak w³adze miasta
staæ na branie po¿yczek w celu odnowy starego kina, to mo¿e i bêdzie staæ
na pomoc w remoncie najbrzydszego
budynku przy trasie przelotowej numer 163.
Z góry dziêkujemy Panu, za okazan¹ pomoc.
Mieszkañcy
Nazwiska do wiadomoœci redakcji
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„Wolnoœci pragnê ponad wszystko!”
(BRZE¯NO) 6 marca jest
jedn¹ z najwa¿niejszych dat w
dziejach Brze¿na. PóŸnym wieczorem 1945 roku wieœ zosta³a
zdobyta i od tamtej pory nale¿y do
Polski.
W tym roku uroczystoœci poœwiêcone pamiêci tych, co zginêli,
bo umi³owali Ojczyznê i wolnoœæ,
odby³y siê 9 marca.
Obchody rozpoczê³y siê od z³o¿enia kwiatów pod pomnikiem poleg³ych ¿o³nierzy w Wiêc³awiu i
przemarszem uczestników szkolnego klubu PTTK do szko³y w Brze¿nie. W sali gimnastycznej mo¿na
by³o obejrzeæ wystawê sprzêtu militarnego z okresu II wojny œwiatowej, przygotowan¹ przez cz³onków
Ligii Ochrony Kraju.
PóŸniej rozpocz¹³ siê apel dotycz¹cy kolejnych etapów zdobywania Pomorza Zachodniego. Uczniowie gimnazjum oddali szacunek
¿o³nierzom, recytuj¹c wiersze i
œpiewaj¹c patriotyczne pieœni. Po
wzruszaj¹cym przedstawieniu zaproszeni kombatanci: p³k. Jerzy
Rolak, p³k. W³adys³aw Jakubowski,
p³k. Kazimierz Kieruzel , p³k. Ireneusz Szymulski, a tak¿e dwie panie:
Aniela Jurgiewicz i Maria Czosnowska, które jako jedne z pierwszych osiedli³y siê w naszej gminie
po wojnie, otrzymali kwiaty.
Nastêpnie wyst¹pi³ pan Andrzej
Janas i zapozna³ zebranych z trudn¹

histori¹ Pomorza Zachodniego.
G³os zabrali równie¿ goœcie zaproszeni przez wójta Gminy Jerzego
Anielskiego, a mianowicie wicestarosta Roman Kozubek i pan Józef
Pietraszek, w przesz³oœci piastuj¹cy
stanowisko Wójta Gminy Brze¿no.
Ostatnim punktem uroczystoœci
by³a inscenizacja walki wojsk polskich i radzieckich z Niemcami. Bitwa odby³a siê na boisku szkolnym,
a aktorzy wyst¹pili w mundurach i
pos³ugiwali siê broni¹ z okresu wojny. Te niesamowite wra¿enia zawdziêczamy w g³ównej mierze panu
Tadeuszowi Pawlikowskiemu oraz
przedstawicielom klubów LOK z
Brze¿na, Œwidwina i Bornego Sulinowa.
M. Miko³ajska

M³odzie¿owa Rada
zakoñczy³a kadencjê

Sesja Rady Powiatu Œwidwiñskiego

O bezpieczeñstwie
w powiecie
(ŒWIDWIN) Rady Powiatu
Œwidwiñskiego zbior¹ siê na sesji
28 marca 2013 r. (czwartek), o
godz. 13.00 w starostwie w Œwidwinie.

(ŒWIDWIN) Dobieg³a koñca
druga kadencja M³odzie¿owej
Rady Miasta. Ostatnie posiedzenie odby³o siê 13 marca.
Na po¿egnalnym spotkaniu m³odzi radni zaproponowali zamiany w
ordynacji wyborczej. U³atwi¹ one
kolejnym kandydatom dostanie siê
do M³odzie¿owej Rady Miasta.
Zg³osili tak¿e propozycjê sk³adu

Miejskiej Komisji Wyborczej, która wyznaczy termin kolejnych wyborów i zajmie siê ich stron¹ organizacyjn¹.
Ostatnie obrady poprowadzi³a
Izabela Orenczak, która na zakoñczenie podziêkowa³a za wsparcie
w³adzom miasta. Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Henryk Klaman podziêkowa³ m³odym radnym za zakoñczon¹, dwuletni¹ kadencjê. (o)

Na pocz¹tku radni bêd¹ mogli
sk³adaæ interpelacje i zadawaæ zapytania. W bloku sprawozdawczym
bêd¹ informacje: z pracy Zarz¹du
Powiatu w okresie miêdzysesyjnym, o stanie porz¹dku i bezpieczeñstwa publicznego w powiecie
œwidwiñski w 2012 r. oraz o stanie
bezpieczeñstwa w zakresie ochrony
przeciwpo¿arowej w 2012 r.
W bloku uchwa³odawczym rozpatrz¹ projekty uchwa³ w sprawach:
- za³o¿enia „Zasadniczej Szko³y

Zawodowej Specjalnej” w Specjalnym Oœrodku Szkolno-Wychowawczym w S³awoborzu;
- za³o¿enia publicznej placówki
oœwiatowej o nazwie: „Oœrodek
Rewalidacyjno-Wychowawczy w
Œwidwinie” oraz utworzenia „Zespo³u Placówek Specjalnych w S³awoborzu”;
- przeznaczenia œrodków finansowych przekazanych z Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych na realizacjê
zadañ w zakresie rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej w 2013 r.;
- zmian w bud¿ecie i wieloletniej
prognozy finansowej.
Sesjê zakoñcz¹ odpowiedzi na
interpelacje i zapytania radnych. (r)

Wieœci œwidwiñskie 25.3.2013 r.

INFORMACJE - OG£OSZENIA

Taneczne sukcesy
„Iskry”
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Wójt Gminy Œwidwin informuje
¿e zosta³ wywieszony wykaz nieruchomoœci
przeznaczonej do sprzeda¿y w miejscowoœci
Klêpczewo. Nieruchomoœæ zabudowana
budynkiem gospodarczym gara¿owym na dzia³ce
nr 21/14 o pow. ogó³em 0,0084 ha po³o¿onej
w obrêbie 0024 Klêpczewo.

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
Skarbu Pañstwa przeznaczonych do oddania w najem,
obejmuj¹cy lokal mieszkalny i budynki gospodarcze w Nowym
Przybys³awiu 8, oraz wykaz nieruchomoœci Skarbu Pañstwa
przeznaczonych do oddania w dzier¿awê, obejmuj¹cy dzia³kê nr 31/4
po³o¿on¹ w obrêbie Brze¿no gmina Brze¿no.

(ŒWIDWIN) Tancerze z Klubu Sportowego Tañca Towarzyskiego „Iskra” mog¹ siê pochwaliæ kolejnymi sukcesami na turniejach tanecznych.
Adrianna Piotrowska i Konrad
Jagodziñski (klasa taneczna „E”)
startowali w Ogólnopolskim Turnieju Tañca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Miêdzyrzecza,
gdzie zdobyli miejsce 1. Natomiast
w Ogólnopolskim Turnieju Tañca
Towarzyskiego Leszno 2013 wywalczyli miejsce 2. i uzyskali klasê
taneczn¹ „D”.
Ma³gorzata Zieliñska i Karol

Radomski (klasa taneczna „D”)
zdobyli pierwsze miejsca w Ogólnopolskim Turnieju Tañca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Miêdzyrzecza zdobyli miejsce 1 oraz w
Memoriale Barbary Krzy¿anowskiej - Ksok w Szczecinku.
Natomiast w Ogólnopolskim
Turnieju Tañca Sportowego „O
Kwiat Krokusa” nie tylko wytañczyli miejsce 1, ale i uzyskali klasê taneczn¹ „C”.
Równie¿ z Ogólnopolskiego
Turnieju Tañca Towarzyskiego
Leszno 2013 zdobyli miejsce 1.
Tancerze trenuj¹ pod kierunkiem Katarzyny Radomskiej. (o)

Starosta Powiatu Œwidwiñskiego informuje
¿e na tablicy og³oszeñ Starostwa Powiatowego w Œwidwinie
oraz urzêdu Gminy R¹bino zosta³ wywieszony wykaz obejmuj¹cy
przeznaczone do dzier¿awy na czas oznaczony do 30.09.2013 r.
nieruchomoœci stanowi¹ce w³asnoœæ Skarbu Pañstwa.
S¹ to nieruchomoœci rolne po³o¿one w Gminie R¹bino w obrêbach;
- Role, oznaczone jako dzia³ki nr: 78/1, 35/3, 91/1, 86/4, 81/5, 82 i
47/1 o 26/1 i 28 o ³¹cznej pow. 86,93 ha,
- Paszêcin, oznaczone jako dzia³ki nr 12 i 13 o ³¹cznej pow. 19,39 ha
- R¹bino, oznaczone jako dzia³ki nr 140/10 i 155 o ³¹cznej pow. 2,37 ha
oddane do dzier¿awy na rzecz Ko³a £owieckiego nr 4 „Sokó³”
w Nieborzu.
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Œwidwiñski oddzia³ PTTK podsumowa³
kolejne 5 lat dzia³alnoœci
(ŒWIDWIN) 15 marca 2013 r.
odby³ siê VIII Zjazd Delegatów œwidwiñskiego oddzia³u Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego. Wziêli w nim udzia³ reprezentanci wszystkich kó³ oddzia³u (w tym m³odzie¿ i opiekunowie
SKKT), dotychczasowe w³adze oddzia³u oraz zaproszeni goœcie, a
wœród nich cz³onkowie „wspieraj¹cy” i przedstawiciele w³adz samorz¹dowych.
Zjazd by³ okazj¹ do podsumowania dokonañ oddzia³u za ostatnie 5 lat.
Uczestnicy Zjazdu mogli zapoznaæ siê
z przygotowan¹ na tê okolicznoœæ wystawk¹, przejrzeæ oddzia³owe kroniki,
a tak¿e obejrzeæ pokaz slajdów, prezentuj¹cy wszystkie imprezy i dzia³ania turystyczne przeprowadzone od
marca 2008 roku. Dokonania z tego
okresu zosta³y przedstawione przez
prezes pani¹ El¿bietê Grabiñsk¹.
Œwidwiñski oddzia³ zrzesza obecnie osiem szkolnych kó³ PTTK i jedno
Ko³o Terenowe PTTK. Na dzieñ 31
grudnia 2012 roku Oddzia³ liczy³ 233
cz³onków, z czego 204 osoby to m³odzie¿ szkolna. Wœród cz³onków jest
oko³o 70 osób niepe³nosprawnych
(szko³y specjalne, dom dziecka).
Oddzia³ posiada 3 komisje weryfikacyjne, posiadaj¹ce uprawnienia do
przyznawania odznak turystyki kwalifikowanej:
- Odznaka Turystyki Pieszej (OTP),
- odznaka „Turysta - Przyrodnik”,
- odznaka krajoznawcza „Mi³oœnik
Ziemi Œwidwiñskiej” (od 2004 r.).
Dzia³amy przede wszystkim we
wspó³pracy ze szko³ami i placówkami
opiekuñczo-wychowawczymi. Wraz
z cz³onkami szkolnych kó³ turystyczno-krajoznawczych braliœmy udzia³ w
masowych akcjach PTTK, takich jak:
- „Rok przyrody PTTK” 2008,
- „Rok 2009 w PTTK - rokiem
dzieci i m³odzie¿y”,
- „Rok turystyki wodnej” 2010,
- „2011- rok turystyki rodzinnej w
PTTK”,
- „2012-rok turystyki rowerowej w
PTTK”.
W okresie kadencji Oddzia³ i jego
jednostki organizacyjne zorganizowa³y ³¹cznie 1.252 imprezy turystyczne (186 imprezy turystyki powszechnej i 1066 - turystyki kwalifikowanej),
w których udzia³ wziê³o 25.122
uczestników (7.121 - uczestnicy imprez turystyki powszechnej i 18.001 turystyki kwalifikowanej). Wœród najpopularniejszych s¹ piesze wycieczki
po „ma³ej ojczyŸnie” z w¹tkami krajoznawczymi, przyrodniczymi, topograficznymi, historycznymi, prozdrowotnymi, elementami turystycznego
ABC… Nie brakuje wycieczek rowerowych, pieszo-autokarowych, gier
terenowych, sp³ywów kajakowych,

wypraw górskich czy imprez narciarskich. Do popularnych wypadów rekreacyjnych nale¿¹ wycieczki dooko³a pobliskich jezior i do Ÿróde³ lokalnych rzek, odkrywanie tajemnic zamku œwidwiñskiego, gry terenowe, odkrywanie na nowo miejsc skrywaj¹cych zapomnian¹ historiê, poznawanie œcie¿ki przyrodniczej „Torfowisko
Karsibór”, „œnie¿ne wyprawy” czy
zimowe spacery do ujœcia Galbeny.
Ka¿dy ze zorganizowanych w minionej kadencji rajdów mia³ swój motyw
przewodni, który realizowaliœmy z
ró¿nymi pomocami dydaktycznymi.
Zajêcia obfitowa³y w gry i zabawy
rekreacyjne, zadania wymagaj¹ce logicznego myœlenia i orientacji przestrzennej. Podsumowywane by³y one
konkursami, w których zwyciêzcy
otrzymywali nagrody, upominki, dyplomy.
Dzia³alnoœæ Oddzia³u i niektórych
kó³ jest dokumentowana na bie¿¹co w
kronikach. Relacje z najciekawszych
imprez publikujemy w lokalnych mediach.
Oddzia³ posiada w kalendarzu
szeœæ sztandarowych imprez, które organizowane s¹ corocznie. S¹ to:
1) Rajd Na Raty „Powitanie Wiosny” (I-luty, II-marzec, III-kwiecieñ;
odby³o siê ju¿ 28 takich imprez).
2) Rajd Turystyczny „P³omieñ
Pamiêci”, organizowany w rocznice
œmierci Papie¿a Jana Paw³a II 2 kwietnia ka¿dego roku (odby³o siê ju¿ 6 takich imprez).
3) Zlot Szko³y Specjalnej (maj/
czerwiec - odby³o siê ju¿ 10 takich
imprez).
4) Gra miejska im. Rudolfa Virchowa (wrzesieñ/paŸdziernik).
5) Rajd z okazji Œwiatowego Tygodnia Turystyki (wrzesieñ, odby³o
siê ju¿ 29 takich imprez).
6) Rajd lub wycieczka autokarowa z okazji podsumowania dzia³alnoœci szkolnych kó³ PTTK (wrzesieñ/
paŸdziernik, odby³o siê ju¿ 29 takich
imprez).

Z okazji Dnia Ziemi w 2010 r. zorganizowaliœmy z du¿ym powodzeniem oddzia³owy konkurs literackoplastyczny pn. „Ziemia Odzyskana”.
W maju 2012 odby³ siê miêdzyszkolny konkurs krajoznawczy „Czy znasz
swój powiat?” (organizator: SKKT
Brze¿no). Do tradycji Oddzia³u powoli wchodzi Rajd Weterana, organizowany z myœl¹ o doros³ych, g³ównie
kadrze programowej, emerytach i
przyjacio³ach (dot¹d odby³y siê 4 takie rajdy). Po dwadzieœcia szeœæ razy
odby³y siê ju¿ rajdy na zakoñczenie
roku szkolnego i na rozpoczêcie roku
szkolnego.
Nie rezygnujemy z nowatorskich
dzia³añ: wspólnie ze Stowarzyszeniem Spo³eczno-Kulturalnym „Carpe
Diem” i M³odzie¿ow¹ Rad¹ Miasta
zorganizowaliœmy 19 maja ub. roku I
Questing historyczny pn. „Schivelbein - Œwibowina - Œwidwin 1945”, czyli bardzo rozbudowan¹, fabularyzowan¹ grê miejsk¹, osadzon¹ w realiach pierwszych dni polskiego Œwidwina.

Podczas Zjazdu wybrano w³adze
na kolejn¹ kadencjê.

Podczas zjazdu wiele ciep³ych
s³ów pod adresem oddzia³u wypowiedzieli zaproszeni goœcie, jak choæby
Starosta Powiatu Œwidwiñskiego pan
Miros³aw Majka, który do pochwa³
do³¹czy³ podziêkowania i zapewnienie o gotowoœci dalszego wsparcia finansowego przedsiêwziêæ realizowanych przez PTTK.

Dzia³aj¹c w konkretnym œrodowisku miasta i powiatu, mo¿emy liczyæ
na pomoc finansow¹ w³adz: Urzêdu i
Rady Miasta oraz Starostwa Powiatowego. W roku 2011- Roku Turystyki
Rodzinnej w PTTK - uda³o siê pozyskaæ œrodki finansowe z Zarz¹du
G³ównego PTTK na organizacjê
dwóch imprez programowych. Uzyskane dotacje i dofinansowania nie pokrywaj¹ jednak ca³oœci kosztów, ponoszonych w zwi¹zku z organizacj¹ imprez. Dlatego uwa¿amy siê za szczêœciarzy, maj¹c w odwodzie wypróbowanych sympatyków naszej organizacji w osobach cz³onków wspieraj¹cych.
W okresie mijaj¹cej kadencji
wspierali nas: Firma „Agnes”, Spó³dzielnia Mieszkaniowa „Osiedle”,
Nadleœnictwo Œwidwin, Miejska
Energetyka Cieplna, Zak³ad Przemys³u Drzewnego w Œwidwinie. (eg/ww)

Pisemne podziêkowania dla prezes p. El¿biety Grabiñskiej za wspó³pracê i pomoc w propagowaniu wiedzy o znanym œwidwinianinie Rudolfie Virchowie w imieniu pana Ireneusza Litzbarskiego (mi³oœnika historii
Œwidwina i fundatora cennych eksponatów do Muzealnych Komnat Zamkowych, od lat tak¿e wspieraj¹cego
nas plastycznie i graficznie) odczyta³a i wrêczy³a p. Monika Babiak,
przedstawicielka Grona Sympatyków
Rudolfa Virchowa.

Sk³ad Zarz¹du Oddzia³u:
El¿bieta Grabiñska - prezes
Andrzej Janas - wiceprezes
Wies³aw Wieczorek - sekretarz
Jadwiga Peszczyñska - skarbnik
Janusz Nikipierowicz - cz³onek
Komisja Rewizyjna Oddzia³u:
Ewa Chmielewska - prezes
Monika Babiak - wiceprezes
Hanna Wantoch-Rekowska - sekretarz
Delegaci na Regionaln¹ Konferencjê PTTK: El¿bieta Grabiñska, Andrzej Janas i Tomasz Stêpniak.
Podobnie jak ca³e Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
funkcjonujemy w oparciu o wolontariuszy, którzy pracuj¹ z dzieæmi i dla
dzieci bez anga¿owania œrodków finansowych. Nie osi¹gamy jako Towarzystwo jakichkolwiek profitów.

Wieœci œwidwiñskie 25.3.2013 r.

OG£OSZENIA DROBNE

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

Powiat ³obeski

Powiat gryficki

Powiat ³obeski

Sprzedam 2/3 w³asnoœci domu
wolno stoj¹cego z ziemi¹ 1,13
ha, wieœ Jenikowo 42, gm. Maszewo. Tel. 601 691 998, 91 392
5077

Powiat ³obeski
Oferujê do sprzeda¿y dom jednorodzinny w £obzie, parterowy, z dodatkow¹ mo¿liwoœci¹ zagospodarowania poddasza. Dom znajduje siê w
dzielnicy domów jednorodzinnych
na zagospodarowanej dzia³ce o
pow. 1230 mkw. W sk³ad zabudowy
wchodzi przestronny salon z kuchni¹
po³¹czony z holem, 2 ³azienki, 3 sypialnie, przedsionek oraz pomieszczenie gospodarcze z zastosowaniem jako pralnio-suszarnia oraz
jako ³azienka. Ogrzewane z kominka z p³aszczem wodnym oraz w zastêpstwie ogrzewanie gazowe. Budynek posiada ogrzewanie pod³ogowe z mo¿liwoœci¹ regulacji temperatury na poszczególne pomieszczenia. W bryle budynku znajduje siê
przestronny, zadaszony taras oraz
dwustanowiskowy,
ogrzewany
gara¿. Posesja ogrodzona z dwoma
bramami wjazdowymi (automatyka).
Cena 550 tys. z³, do negocjacji. Tel.
792-240-272.

PRACA
Powiat ³obeski
Zatrudniê pracownika do renowacji
urz¹dzeñ przemys³owych. Tel. 506
135 335.
Szukam pracy na fermie lub jako
pracownik budowlany. Tel. 514
847 312.
Opiekunka do dziecka. Tel. 693
145 736
Zatrudniê elektromontera urz¹dzeñ
ch³odniczych. Tel. 506 135 335, 91
397 8519

MEBLE KA–MAR. Du¿y wybór mebli u¿ywanych £obez ul. Bema ( hale
ZNMR ). Tel. 721 766 576. Zapraszamy
Pracowa³eœ/pracujesz za granic¹?
Odzyskamy twój podatek!!! (Holandia, Dania, Norwegia, Niemcy, UK)
Zasi³ki rodzinne. Telefon: 91 577 64
21 lub 511 99 22 70
Stowarzyszenie „ Zdrowiaki” zaprasza na spotkania dzieci i m³odzie¿.
Tel. 536 050 485

Powiat œwidwiñski
Waldemar Bogus przeprasza Kazimierza Sobczaka za obrazê.

ROLNICTWO
Powiat gryficki
Kupiê gospodarstwo lub
grunt rolny. Tel. 664 944 635.

Kurki nioski odchowane, 7-tygodni (szczepione), sprzeda¿
od 25 marca. Gospodarstwo
Rolno-Drobiarskie ¯abowo 13.
Tel. 91 391 0666

Powiat ³obeski
¯yto jare, ekologiczne, sprzedam.
Tel. 600 173 955.

Powiat œwidwiñski
Sprzedam rozsiewacz nawozu „Motyl” 2006R 1T. Stan dobry, cena do
negocjacji. Œwidwin tel. 785 280
333

Powiat gryficki
Kierowca emeryt, prawo jazdy
kat: A, B, C, C+E, T podejmie pracê na samochód ciê¿arowy lub
inne propozycje. Uprawniania na
dŸwig i ci¹gnik rolniczy na terenie
Polski. Badania wa¿ne do 2017
roku. Tel. 91 395 1038, 721 141
004.

Region
Zatrudniê handlowców i doradców
klienta. Praca w miejscu zamieszkania. Tel. 609 158 106

Biuro og³oszeñ
Wieœci œwidwiñskich

tel. 512 138 349

Sprzedam jasne, parterowe, 2-pokojowe mieszkanie z balkonem i
wyposa¿on¹ kuchni¹, po remoncie
w centrum P³otów. Tel. 602 345 883

Powiat œwidwiñski
Sprzedam mieszkanie w centrum
Œwidwina: 53,5 mkw., 2 pokoje,
du¿a kuchnia, ³azienka, oddzielna
ubikacja. Do mieszkania przynale¿y piwnica. Tel. 724-154-621.
Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe,
pow. 66,5 mkw., I piêtro, wewnêtrzne, w Klêpczewie gm. Œwidwin. W
cenie mieszkania gara¿. Tel 503
430 152, 505 186 865.
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.

Powiat ³obeski
Odnajmê mieszkanie w £obzie. Tel.
602 434 743
Mam do wynajêcia kawalerkê w
£obzie. Tel. 880 301 179.

Powiat drawski
Sprzedam mieszkanie w Drawsku
Pomorskim: 58 mkw., 3 pokoje,
kuchnia, ³azienka z ubikacj¹. Do
mieszkania przynale¿¹ 2 piwnice,
gara¿ oraz do u¿ytkowania dzia³ka
rekreacyjna. Tel. 724-154-621.

Region
Do sprzedania kawalerka w Szczecinie Pomorzany, blok spó³dz. lub
zamiana na mieszkanie w Drawsku.
Tel. 604 845 753 £obez.

Kominki, wk³ady, budownictwo
techniczne i wykoñczeniowe. Tel.
661 025 368
Uk³adanie polbruku, kamienia,
obrze¿y i krawê¿ników. Prace wykonywane solidnie, fachowo i tanio. Tel. 669 589 863
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.

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

MOTORYZACJA
Powiat ³obeski
Sprzedam BMW rok 2008,
seria 1 i seria 3. Tel. 602 507
454.

DOMY NA SPRZEDA¯
Œwidwin - wolnostoj¹cy o pow. 210 mkw, dzia³ka 511 mkw
- CENA 419.000 z³
Œwidwin - wolnostoj¹cy o pow. 270 mkw, dzia³ka 758 mkw
- CENA 650.000 z³
Œwidwin (okolica) - wolnostoj¹cy o pow. 210 mkw, dzia³ka 2600 mkw - CENA 260.000 z³
MIESZKANIA NA SPRZEDA¯
Œwidwin - 3 pokoje, parter, pow. 66,59m
- CENA 148.000 z³
Œwidwin - 3 pokoje, IV piêtro, pow. 60,14mkw
- CENA 170.000 z³
Œwidwin - 3 pokoje, I piêtro, pow. 68,93mkw
- CENA 102.000 z³
Po³czyn Zdrój - 4 pokoje, parter, pow. 74,5mkw
- CENA 140.000 z³
Po³czyn Zdrój - 3 pokoje, II piêtro, pow. 47mkw
- CENA 125.000 z³
Po³czyn Zdrój (okolica) - 3 pokoje, pow. 52,13 mkw
- CENA 96.000 z³
Po³czyn Zdrój (okolica) - 3 pokoje, pow. 114 mkw
- CENA 200.000 z³
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Szko³a Podstawowa nr 1 w Œwidwinie

„Œwidwin moje miasto” – co o nim wiemy
3 marca obchodziliœmy 68
rocznicê polskoœci naszego miasta. Z tej okazji w Szkole Podstawowej nr 1 w Œwidwinie odby³ siê
20 marca 2013 r. szkolny konkurs
pt. „Œwidwin moje miasto”.
W konkursie wziêli udzia³
uczniowie z klas pierwszych, drugich i trzecich. G³ównym celem
konkursu by³o rozwijanie, wzmacnianie poczucia przynale¿noœci do
œrodowiska lokalnego i doskonalenie umiejêtnoœci poszukiwania,
wykorzystania zdobytej wiedzy w
praktyce. Uczniowie mieli mo¿liwoœæ wykazania siê uzdolnieniami
plastycznymi, literackimi i wiedz¹
oraz swoim mieœcie. Zadaniem
uczniów klasy pierwszej by³o wykonanie pracy plastycznej dowoln¹
technik¹. Uczniowie klasy drugiej
popisywali siê swoj¹ wiedz¹ w trakcie konkursu, natomiast uczniowie
klasy trzeciej pisali pracê literack¹
promuj¹c¹ nasze miasto, w formie
listu lub opisu.
Umiejêtnoœci uczniów ocenia³a
komisja w sk³adzie: dyrektor Barbara Pe³ka, wicedyrektor Anna Stroñska, nauczyciele: Agnieszka GutDawid i £ukasz Ko³odziej.
Wyniki konkursu
Klasy pierwsze
I m. Oliwia Wiœniewska klasa I A
II m. Julia Brewczyñska klasa I A
III m. Ola Hnatowicz klasa I B
Wyró¿nienie: Emilia Potasznik
klasa I B

Klasy drugie
I m. Maksymilian Kuzio i Julia
Kotowska klasa II A
II m. Rados³aw Zdunek i Paulina
Ziólkowska klasa II B
III m. Artur Klimczak i Wiktoria
Szkudlarek klasa II C
Klasy trzecie
I m. Natalia Ogiñska klasa III A
II m. Natalia Brucka klasa III A
III m. Karolina Petkowska kl. IIIA
Zwyciêzcy i wyró¿nieni uczniowie zostali nagrodzeni dyplomami,
upominkami i s³odyczami. Organizatorzy konkursu dziêkuj¹ wychowawcom klas I –III za pomoc w
przygotowaniu uczniów do konkursu. Organizatorzy konkursu: Halina
Michna i Anna Kuzio.
(sp)

„Dzieñ krawata i muszki” w „Trójce”
Ka¿da okazja jest dobra, by byæ
dla siebie mi³ym. Do takich okazji
nale¿y Dzieñ Kobiet. W pi¹tek –
ósmego marca, ka¿da kobieta ze
Szko³y Podstawowej nr 3, niezale¿nie od wieku, mia³a powody do radoœci: panie zosta³y uhonorowane
symbolicznym kwiatkiem, dziewczêta obdarowano s³odyczami. O
wszystko zadba³a „mêska czêœæ”
samorz¹du.
Ósmego marca po raz pierwszy
w naszej szkole obchodziliœmy
„Dzieñ krawata i muszki”, choæ
równie dobrze nazwaæ go mo¿na
by³o „Dniem kokardy”. Panowie od
lat kilku i wzwy¿ – wziêli sobie do
serca proœbê pani dyrektor Izabelli
Starzyñskiej. Wœród m³odzie¿y
starszej „ulubieñcem” sta³ siê krawat. M³odsi panowie zdecydowanie
postawili na muchy i to w ró¿nych

kolorach. Kwiaty i kokardy we w³osach sta³y siê znakiem rozpoznawczym m³odych dam. Tak piêkne
stroje i ozdoby sta³y siê przyczynkiem do wielu ciekawych sesji zdjêciowych. Najwa¿niejsze, ¿e wszystkiemu towarzyszy³ dobry humor i
ogólna ¿yczliwoœæ. Wyrazy uznania
pop³ynê³y równie¿ pod adresem
uczniów klas starszych, którzy w
ostatnim czasie dali nam wiele powodów do radoœci, zw³aszcza w
dziedzinie rywalizacji sportowej.
Uroczysty apel sta³ siê równie¿
okazj¹ do powiadomienia o najnowszych „Trójkowych” projektach.
Przed nami wiosenno-œwi¹teczny
kiermasz rozmaitoœci i powitanie
d³ugo oczekiwanej wiosny, choæ
zima wci¹¿ trzyma.
Ju¿ wkrótce czas kolejnego odkrywania talentów w formie konkur-

su o o tajemniczo brzmi¹cym tytule „3 Factor”. Zapewniamy, ¿e bêdzie du¿o
emocji i niespodzianek.
K. Kupiec – bibliotekarka PSP 3, zdjêcia Kamil Piotrowski
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Dzieñ Œwiêtego Patryka
15 marca w naszej szkole zazieleni³o siê! Sta³o siê to za spraw¹
uczniów ubranych w ró¿ne odcienie zieleni uczniów, którzy tego
dnia obchodzili œwiêto patrona
Irlandii – Œw. Patryka.
Uczymy siê w naszej szkole jêzyka angielskiego, tym samym
chcemy poznawaæ: historiê, kulturê
i tradycje krajów anglojêzycznych.
To s³ynne na ca³ym œwiecie œwiêto
by³o ku temu doskona³¹ okazj¹.
Podczas apelu spo³ecznoœæ
uczniowska, dziêki krótkiej insce-

nizacji z udzia³em uczniów klasy
IVa dowiedzia³a siê dlaczego
Œw.Patryk i koniczynka s¹ dla Irlandczyków takie wa¿ne. Uczniowie mieli te¿ okazjê us³yszeæ ciekawostki zwi¹zane z Irlandi¹ dziêki
interesuj¹cej prezentacji multimedialnej. Czasem wœród ogl¹daj¹cych panowa³a ca³kowita cisza, czasem wybucha³y salwy œmiechu, a czasem oznaki zdziwienia i zachwytu.
Uczniowie klas I-III wziêli
udzia³ w konkursie na naj³adniejsz¹
koniczynkê. By³o bardzo wiele ciekawych prac, wykonanych przeró¿-

Szko³a Podstawowa nr 1 w Œwidwinie

Dzieci w Radio

nymi technikami i z ró¿nych materia³ów. Okazuje siê, ¿e koniczynkê
mo¿na zrobiæ z makaronu, majeranku albo filcu. Pomys³owoœæ naszych
uczniów nie ma granic.
Natomiast uczniowie klas IV-VI
tworzyli plakaty o Irlandii. Naj³adniejsza praca zosta³a wykonana
przez uczniów klasy Vc. Przedstawiciele starszych klas mieli te¿ mo¿liwoœæ sprawdzenia swojej wiedzy
na temat Irlandii poprzez udzia³
konkursie wiedzy.
Po rozwi¹zaniu testu okaza³o

siê, ¿e najwiêcej punktów zdobyli:
Marcel Stukan i Klaudia Kasprzycka, którzy zajêli I miejsce, Milena
Barna i Tomasz Paciorek II miejsce
oraz Natalia Klimczak III miejsce.
Zwyciêzcom gratulujemy!
By³ to dzieñ pe³en atrakcji. S¹dzimy, ¿e wiedza o otaczaj¹cym nas
œwiecie zdobywana w tak inny, niecodzienny sposób zdecydowanie
d³u¿ej pozostanie w naszej pamiêci.
Uczniowie SP1 wraz z nauczycielami jêzyka angielskiego

Przedszkole na Gali
(ŒWIDWIN) 5.03.2013 r. dzieciêcy chór UNISONO pojecha³ do
Radia Koszalin. Celem wyjazdu
by³o nagranie hitu na lato w studio nagrañ.
Dzieci zaprezentowa³y swoje
umiejêtnoœci wokalne œpiewaj¹c
utwór skomponowany przez opiekuna chóru p. Piotra Adamczyka.
Ciê¿ka praca dzieci pod czujnym
okiem profesjonalistów przynios³a
oczekiwane rezultaty. Uczniowie
nagrywaj¹c piosenkê, zapozna³y siê
z etapami powstawania utworu muzycznego. Doœwiadczy³y i przekona³y siê, i¿ jest to praca bardzo ciê¿ka. Oprócz nagrywania piosenki
dzieci mia³y równie¿ mo¿liwoœæ
poznaæ pracê w Radiu Koszalin"od
œrodka" i byæ uczestnikiem audycji
radiowej. Wyjazd ten stanowi pocz¹tek ich przygody nagrania klipu.
Mamy nadziejê, i¿ powstaj¹cy klip
oka¿e siê hitem zbli¿aj¹cego lata.

Sk³ad chóru:
Szko³a Podstawowa nr 1 Œwidwin: Matra Lipkowicz, Oliwia Lipkowicz, Julia Mazurkiewicz.
Szko³a Podstawowa nr 2 Œwidwin: Wiktoria Kisiel, Julia Kopaczewska, Emilia Œwiœ, Wojciech
Derwisz, Stanis³aw Wasilewski.
Publiczne Gimnazjum nr 1 Œwidwin: Aleksandra Piwowarczyk,
Marcelina Kosiñska, Edyta Hrehorowicz, Kaja Uss.
(sp)

Rada Rodziców Przedszkola
nr 2 w Œwidwinie zosta³a finalist¹
konkursu „Mam 6 lat”, og³oszonego przez Minister Edukacji Narodowej.
Przedstawiciele Rady Rodziców, z przewodnicz¹cym Sebastianem Gutowskim oraz zastêpc¹ dyrektora placówki Ma³gorzat¹ Wolewicz zostali zaproszeni na Wojewódzk¹ Galê podsumowuj¹c¹ II
edycjê tego konkursu.

Gala odby³a siê 11 marca 2013
r. w Pa³acu M³odzie¿y w Szczecinie, gdzie Przewodnicz¹cy Kapitu³y Konkursu og³osi³ wyniki. Nagrody oraz dyplomy wrêcza³a pani Maria Borecka - Zachodniopomorski
Kurator Oœwiaty, g³os zabra³ i równie¿ gratulowa³ przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej. Na
spotkaniu zosta³y przedstawione
zwyciêskie projekty w formie pokazu multimedialnego.
(o)

Str
Str.. 12

Z ¯YCIA POWIATU

MOW Rzepczyno

Wyjazd na kurs
socjoterapeutyczny

W Swobnicy w dniach 4-9.
03.2013 r. odby³ siê kurs socjoterapeutyczny dla naszych wychowanków, w ramach projektu
„Moja przysz³oœæ”.
Wziê³o w nim udzia³ 16 wychowanków wraz ze specjalistami od
psychologii, pedagogii i doradztwa
zawodowego. M³odzie¿ poznawa³a
ró¿ne zawody, które ich interesowa³y i byli zaciekawieni dalszym
kszta³ceniem i zdobywaniem zawodu. W czasie kursu by³y przewidziane ró¿ne atrakcje i ciekawostki.
W pierwszym dniu zwiedziliœmy pobliski zamek i zapoznaliœmy
siê ze swoimi obowi¹zkami.
W drugim dniu po zajêciach
odby³a siê zabawa w podchody.
Pierwsza grupa pod przewodnictwem pani J. Pietras i ks. Jaros³awa
sdb i 5 wychowanków wskazywa³a
drogê podchodów i okreœla³a zadania do wykonania dla przeciwnej
grupy, w której pod¹¿a³a pani E.
Rosa z pozosta³ymi wychowankami. Zadania by³y ró¿nej kategorii
np. geografii, fizyki, historii i plastyki. Wspólne wêdrowanie po szlaku i wykonywanie zadañ mobilizowa³o ca³¹ grupê do dzia³ania.
W kolejnym dniu by³ wyjazd na
basen. Du¿ym zaciekawieniem cieszy³a siê wspólnotowa zabawa,
któr¹ prowadzi³ ks. D. Presnal sdb,
pt. „Mafia”, w której udzia³ bra³a
ca³a nasza wspólnota. W nastêpnym
dniu po zajêciach pojechaliœmy do
kina, a po powrocie czeka³a na nas
niespodzianka; wieczerza przy
lampkach i œwiecach, poniewa¿ nie
by³o pr¹du w ca³ej miejscowoœci.
Oczywiœcie na takich wyjazdach
nie mog³o zabrakn¹æ czasu na grê
pi³kê koszykow¹, siatkow¹ i hokej.

Nasi wychowankowie z entuzjazmem podejmowali ka¿de zadania.
Wykwintne posi³ki, braterskie spotkania, ciekawe zajêcia socjoterapeutyczne, liczne wyjazdy i gry w
hali sportowej oraz na œwie¿ym powietrzu sprzyja³y rozwojowi i nabierania mocy, si³y i odwagi do dalszego pokonywania ró¿nych ¿yciowych trudnoœci.
Warto siê trudziæ i podnosiæ ducha, aby zdobywaæ œwiat i ¿yæ jak
uczciwy obywatel. Dziêkujemy
wszystkim za zorganizowanie tego
kursu, a szczególnie dyrektorowi
ks. I. Œliwiñskiemu sdb i ca³ej
wspólnocie salezjañskiej ze Swobnicy wraz z Paniami Kucharkami.
Kobia³ka sdb.

Wieœci œwidwiñskie 25.3.2013 r.

¯YJ SMACZNIE
I ZDROWO!

(BRZE¯NO) Po takim has³em
uczniowie klasy Ia Publicznego
Gimnazjum w Brze¿nie, wraz z
wychowawczyni¹ i pielêgniark¹
szkoln¹, przyst¹pili do konkursu
w ramach Szko³y Promuj¹cej
Zdrowie.
Po przeprowadzeniu zajêæ wed³ug programu edukacyjnego ustalono, ¿e prac¹ konkursow¹ bêdzie
plakat o tematyce zwi¹zanej z programem oraz wydarzenie spo³eczne
w szkole, czyli wspólne II œniadanie
dla kolegów i kole¿anek z klasy VI
b oraz spo³ecznoœci szkolnej.
Uczestnicy konkursu rozdzielili
zadania do wykonania na grupy.
Dzieñ wczeœniej dokonano za-

kupów i w szkolnej kuchni, pod
czujnym okiem szkolnej pielêgniarki, dziewczêta i ch³opcy przyrz¹dzili przepyszn¹ sa³atkê, a do piciawodê z cytryn¹. Pozostali uczestnicy konkursu przygotowali salê:
piêknie przykryty bia³ym obrusem
stó³ z zielonymi, wiosnê zapowiadajacymi serwetami, ekologiczne hiacynty wykonane z bibu³y przez
uczniów oraz k¹cik informacyjny
promuj¹cy zdrowie.
W degustacji uczestniczy³a dyrekcja szko³y, panie z administracji
i obs³ugi i nauczyciele. Sa³atka smakowa³a wyœmienicie, a gospodarze
dbali o dobr¹ atmosferê oraz opowiadali, czego nauczyli siê przy realizacji tego wydarzenia.
(ZPS)

Przedszkola zapraszaj¹
Nabór dzieci do przedszkoli
samorz¹dowych oraz oddzia³ów
przedszkolnych przy szko³ach
podstawowych w Œwidwinie na
rok szkolny 2013/2014.
Informujemy, ¿e od dnia 1 marca 2013 roku rozpoczê³a siê rekrutacja dzieci do przedszkoli. Zainteresowani rodzice mog¹ pobraæ kartê zg³oszenia dziecka do przedszkola i z³o¿yæ j¹ w terminie do 29 marca
2013 roku.
Aby zapewniæ sprawny i skuteczny nabór dzieci do przedszkoli,
przyjêto jednolite zasady rekrutacji.
Informacje ogólne
1. Przedszkola prowadz¹ rekru-

tacjê w oparciu o zasadê powszechnoœci.
2. Zainteresowani Rodzice
mog¹ pobraæ kartê zg³oszenia dziecka do przedszkola ze strony internetowej placówki lub w wybranym
przez siebie przedszkolu.
3. Postêpowanie rekrutacyjne do
przedszkoli i do oddzia³ów przedszkolnych przy szko³ach podstawowych odbêdzie siê zgodnie z poni¿szym harmonogramem:
- og³oszenie o rekrutacji – luty
2013 r.
- powo³anie Komisji Rekrutacyjnej – 29 marzec 2013 roku,
- przyjmowanie kart zg³oszeñ
dzieci do przedszkoli ( kartê nale¿y
z³o¿yæ tylko do jednego przedszkola) i oddzia³ów przy szko³ach pod-

stawowych,
- kartê dziecka piêcioletniego do
oddzia³u dzieci piêcioletnich przy
szkole, nale¿y z³o¿yæ w przedszkolu lub szkole podstawowej,
- kartê zg³oszenia dziecka szeœcioletniego nale¿y z³o¿yæ wy³¹cznie w szko³ach,
- w przypadku dysponowania
wolnymi miejscami do oddzia³u
przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3, przyjmowane bêd¹
dzieci czteroletnie- wówczas kartê
zg³oszenia nale¿y z³o¿yæ w Szkole
Podstawowej nr 3
- og³oszenie wyników rekrutacji
dzieci do Przedszkoli oraz do oddzia³ów przedszkolnych przy Szko³ach Podstawowych – do 12 kwietnia 2013.
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III Halowy Turniej Pi³ki No¿nej gimnazjalistów

Znowu nast¹pi³a zmiana trenerów

Dzieñ wagarowicza Spójnia Œwidwin
inaczej
wraca do gry

Po wielu perturbacjach Spójniê znowu zobaczymy na stadionie przy ul. Sportowej

(PO£CZYN-ZDRÓJ) 21 marca dzieñ wagarowicza? Nic podobnego! Uczniowie Publicznego
Gimnazjum w Po³czynie-Zdroju
w³aœnie w ten dzieñ chêtnie przyszli do szko³y. Impreza przygotowana przez œwidwiñsk¹ Policjê
okaza³a siê bardziej atrakcyjna,
ni¿ coroczne wagarowanie.
Powodem tak du¿ej frekwencji w
pierwszy dzieñ wiosny, by³ Halowy
Turniej Pi³ki No¿nej rozgrywany
przez gimnazja z powiatu. By³ to ju¿
III Turniej, w którym zwyciêska dru¿yna otrzyma³a Puchar Komendanta
Powiatowego Policji w Œwidwinie.
W zawodach wygra³a dru¿yna ze
Œwidwina, kolejne miejsca przypad³y gimnazjalistom ze S³awoborza i
Brze¿na. Specjalne wyró¿nienia
przyznano najlepszemu bramkarzowi Krzysztofowi Burzyñskiemu
ZSP w Brze¿nie i najlepszemu
strzelcowi Bartoszowi Babulewicz
z gimnazjum w Œwidwinie.

Dla tych, którzy nie wykazywali
sportowego hartu ducha, œwidwiñscy mundurowi przygotowali pokazy, wystawy, projekcje filmów edukacyjnych oraz zawody sprawnoœci
fizycznej, zwi¹zane z prac¹ w Policji.
Niezwyk³ym zainteresowaniem
cieszy³ siê symulator jazdy motocyklem; m³odzi kierowcy mogli
sprawdziæ swoje predyspozycje,
pokonuj¹c wirtualn¹ trasê. Wyj¹tkowy by³ wystêp psów patrolowotropi¹cych, umiejêtnoœci czworono¿nych stró¿ów prawa oraz pokaz
z udzia³em pozoranta ogl¹dano z
nieskrywanym zachwytem. Zainteresowanie imprez¹ utwierdza w
przekonaniu, ¿e warto czyniæ starania, aby tego rodzaju spotkania sta³y siê tradycj¹. Wielkie uznanie dla
gospodarzy Turnieju, samorz¹dów
naszego powiatu oraz spó³ce Fuhrmann, które doceni³y wartoœæ imprezy i uczestniczy³y w jej przygotowaniu.
(kp)

(ŒWIDWIN) Koszaliñski
Okrêgowy Zwi¹zek Pi³ki
No¿nej zdecydowa³
19 marca 2013 r., ¿e
Spójnia Œwidwin mo¿e
wróciæ do rozgrywek
Klasy okrêgowej
Po³udnie.
To dobra wiadomoœæ dla sympatyków klubu oraz œwidwiñskiej historii pi³ki no¿nej, która nie odnotuje na razie gry Spójni w klasie B,
gdy¿ w tej klasie klub, po wycofaniu
siê z rozgrywek, musia³by rozpoczynaæ rozgrywki. Jednak i tak los
seniorów nie jest pewny, gdy¿ Spójnia zajmuje ostatnie miejsce w tabeli z dorobkiem trzech punktów, i co
prawda ma do rozegrania zaleg³e
mecze, ale przy naprêdce zebranym
sk³adzie i dodatkowych meczach w
œrody, nie wiadomo, czy zdo³a
utrzymaæ siê w klasie okrêgowej.
Bêdzie to wymaga³o od zarz¹du klubu, trenera i zawodników nadludzkiego wrêcz wysi³ku.
Przypomnijmy, by³y prezes klubu Stanis³aw Grabowski wycofa³ w
paŸdzierniku 2012 r. z rozgrywek
dru¿ynê seniorsk¹. Dosz³o do sporych perturbacji kadrowych i organizacyjnych, po których, 29 listopada 2012 r. powsta³ nowy zarz¹d klubu, z prezesem Stefanem Basiówem. Przez kilka ostatnich miesiêcy zarz¹d zabiega³ o powrót Spójni
do rozgrywek w dotychczasowej
klasie. KOZP postawi³ twarde warunki – na ten powrót i rozegranie
zaleg³ych meczów musia³y siê zgodziæ wszystkie kluby klasy okrêgowej po³udnie.
Zarz¹d dopi¹³ swego i uzyska³
takie zgody. Wniosek rozpatrzy³

PZPN i wyrazi³ zgodê na dalsz¹ grê
Spójni w tej samej klasie.
Jednak zanim do tego dosz³o,
nast¹pi³y zmiany kadrowe; Tomasza Matysa, który mia³ poprowadziæ
zespó³, zast¹pi³ Daniel Kaszyca,
juniorów starszych poprowadzi
Dariusz Paszkiewicz, a trampkarzy
Bart³omiej Kosowski. Kierownikiem biura zosta³ Damian Maœko,
który tê funkcjê pe³ni spo³ecznie.
Trudno powiedzieæ, jak potoczy
siê dalszy los Spójni, pomimo tego
szczêœliwego fina³u, bo chocia¿ w
sk³ad zarz¹du klubu wchodzi kilku
znanych przedsiêbiorców, wspomaganych przez urzêdników, to niewiadomy pozostaje sk³ad dru¿yny,
bez której zarz¹d nie wygra przecie¿
meczów. Nie podano go oficjalnie.
Ma ona te¿ bardzo ma³o czasu na
przygotowanie siê do rundy wiosennej. Zespó³ zyska³ dodatkowy tydzieñ, gdy¿ KOZPN odwo³a³ 14.
kolejkê, ze wzglêdu na panuj¹c¹
zimê, a nie wiadomo, czy i 15. kolejka, wyznaczona na 30 marca, nie
zostanie prze³o¿ona, bo zapowiadaj¹ siarczyste mrozy i raczej w¹tpliwe, by nawierzchnie boisk odmarz³y.
Zespó³ seniorów ma do rozegrania 7 zaleg³ych spotkañ z rundy jesiennej. W 15. kolejce, 30 marca
2013 r. (sobota) Spójnia ma zmierzyæ siê z Jednoœci¹ Tuczno. Kolejny mecz – z zaleg³ych – wyznaczono na 3 kwietnia, na œrodê; o godz.
17. Spójnia w Œwidwinie bêdzie
podejmowaæ Pionier 95 Borne Sulinowo. Tak wynika z harmonogramu
KOZPN. Jednak jak twierdzi prezes
Basiów - wszystkie mecze odbêd¹
siê na wyjeŸdzie. Pozosta³e zaleg³e
mecze maj¹ byæ rozegrane w tygodniu, a wiêkszoœæ w maju. KAR

Str
Str.. 14

SPORT

Wieœci œwidwiñskie 25.3.2013 r.

Jad¹ na mistrzostwa œwiata
Klub Sportów Si³owych ŒWIT
Œwidwin rozpocz¹³ sezon startowy w znakomitym stylu. Zawodnicy 3 razy zdobyli z³oto, srebro,
wywalczyli jedno 5 miejsce oraz
dwie nominacje na Mistrzostwa
Œwiata.
W dniach 15-17 marca 2013
roku w Warszawie, w podziemiach
koœcio³a, odby³y siê XXII Mistrzostwa Polski , Juniorek i Juniorów do
lat 18, 20, 23, Seniorek i Seniorów
oraz Weteranek i Weteranów w
Wyciskaniu Le¿¹c, w których wziê³o udzia³ oko³o 200 zawodniczek i
zawodników, w tym szeœciu reprezentantów klubu ze Œwidwina.
Na pocz¹tek, w sobotê, 16 marca, wystartowa³ debiutant Mateusz
Hrynowiecki w kategorii do 74 kg
juniorów do 20 lat. W pierwszym
podejœciu wycisn¹³ 127,5 kg, potem
spali³ 132,5 kg, a w decyduj¹cym
trzecim podejœciu zaliczy³ ten ciê¿ar, co pozwoli³o mu siêgn¹æ po
tytu³ Mistrza Polski w tej kategorii.
Bezpoœrednio po Mateuszu, w
tej samej kategorii wagowej, tylko w
grupie weteran 40-49 lat, wystartowa³ Zbigniew Hodowaniec i w
pierwszym podejœciu zaliczy³ 140
kg, nastêpnie 145 kg, po czym spali³
trzecie podejœcie z ciê¿arem 147,5

kg, co da³o mu tytu³ wicemistrza
Polski w tej kategorii. Jednak najwa¿niejsze, ¿e pokona³ trzeciego
zawodnika ubieg³orocznych Mistrzostw Europy Rafa³a Szenderê,
co pozwoli³o mu uzyskaæ kwalifikacje do startu i reprezentowania Polski w Mistrzostwach Œwiata, które
odbêd¹ siê w dniach 17-21 kwietnia
w czeskiej Pradze.
Nastêpnym zawodnikiem z klubu ŒWIT Œwidwin , który wystartowa³ w tym dniu, by³ w kat. seniorów
do 83 kg Mariusz Rufkiewicz, który
w swoim debiucie wycisn¹³ w drugim podejœciu 190 kg, zapewniaj¹c
sobie doskona³e 5 miejsce w Polsce.
PóŸnym wieczorem wystartowa³ jeszcze jeden przedstawiciel
Œwitu Œwidwin, utytu³owany weteran Piotr Ga³anik, który w doskona³ym stylu wycisn¹³ 190 kg, nastêpnie 195 kg i w ostatnim boju w kat.
93 kg weteranów pierwszej grupy 200 kg, siêgaj¹c po tytu³ Mistrza
Polski.
W niedzielê, jako pierwszy, wystartowa³ w kategorii 105 kg weteran pierwszej grupy do 49 lat, dwukrotny Mistrz Polski w tej kategorii
Mariusz Rufkiewicz i tak w pierwszym podejœciu wycisn¹³ 195 kg,
nastêpnie, chyba po najbardziej
walecznym boju, gdzie nagrodzo-

no go g³oœnymi oklaskami, upora³
siê z ciê¿arem 215 kg, w trzecim
podejœciu spali³ ciê¿ar 220 kg.
Mariusz Rufkiewicz zdoby³ po raz
trzeci tytu³ Mistrza Polski i dodatkowo uzyskany wynik pozwoli³ mu
stan¹æ na najni¿szym stopniu podium w kat. Open weteranów pierwszej grupy . Mariusz tak¿e bêdzie reprezentowa³ polskie barwy na

kwietniowych Mistrzostwach Œwiata w Pradze.
Niestety, w kategorii drugiej
grupie weteranów do 120 kg startuj¹cy ostatni zawodnik KSŒ ŒWIT
Œwidwin Zdzis³aw Chwaliñski podzieli³ los 22 zawodników, mianowicie spali³ dwa podejœcia z ciê¿arem 200 kg i ostatnie 205 kg i nie
zosta³ sklasyfikowany.

Micha³ Kwaœniewski – br¹zowy
medal
9. Kategoria wagowa 66 kg –
Kornel Mokrzycki– srebrny medal
10. Kategoria wagowa 100 kg –
Maciej Kêpka z³oty medal.

Krystian Kwaœny– z³oty medal
2. Kategoria wagowa 74 kg –
Filip Kawa³ko – br¹zowy medal
3. Kategoria wagowa 74 kg – Sebastian Maltañski – V miejsce
4. Kategoria wagowa 84 kg - Micha³ Duda– br¹zowy medal.
Ostatecznie œwidwiñscy zawodnicy uplasowali siê na drugim miejscu w klasyfikacji dru¿ynowej. (o)

Medale zapaœników
Zapaœnicy UKS Technik Œwidwin rozpoczêli swoje zmagania
w 2013 roku od udzia³u w Mistrzostwach Województwa Zachodniopomorskiego Juniorów,
które rozgrywane by³y w Bia³ogardzie.
Œwidwiñski klub reprezentowa³o 5 zawodników.
W kategorii wagowej do 74 kg
wystartowa³o dwóch zawodników –
Sebastian Maltañski i Micha³
Kleszcz. Obaj zawodnicy zakoñczyli swoje zmagania na trzeciej
pozycji, zdobywaj¹c br¹zowe medali.
W kategorii wagowej do 84 kg
wystartowa³o dwóch zawodników
Adrian Kita – 5 miejsce oraz Micha³
Duda, który swoje zmagania na bia³ogardzkich matach ukoñczy³ na
trzecim miejscu.
W kategorii wagowej do 96 kg
wystartowa³ Wilk Wojciech zdobywaj¹c z³oty medal.
Tydzieñ po zmaganiach juniorów do rywalizacji na koszaliñskich
matach w Mistrzostwach Województwa przyst¹pili M³odzicy i

Seniorzy. W turnieju wystartowa³o 11 klubów. Tu równie¿ nie zabrak³o zawodników ze œwidwiñskiego
„Technika”.
Znakomicie zaprezentowali siê nasi m³odzicy (rocznik 1999-2001) zdobywaj¹c
komplet medali.
1. Kategoria 38 kg – Konrad Kricki – br¹zowy medal
2. Kategoria 38 kg – Bartosz Czerniawko– br¹zowy
medal
3. Kategoria 41 kg – Dominik Parniak– V miejsce
4. Kategoria 47 kg - Maciej Osial– srebrny medal
5. Kategoria 53 kg – Karol Wojciechowski– z³oty
medal. Karol uwa¿any przez wielu
trenerów za najwiêkszy talent po raz
drugi z rzêdu obroni³ tytu³ najlepszego zawodnika w naszym województwie.
6. Kategoria 53 kg - S³awomir
Osia³– br¹zowy medal
7. Kategoria wagowa 59 kg –
Witold Grzelak– z³oty medal
8. Kategoria wagowa 59 kg –

Po zmaganiach m³odzików do
walk przyst¹pili seniorzy
1. Kategoria wagowa 60 kg –
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III Ogólnopolski Turniej Pi³ki Siatkowej Dziewcz¹t
W dniach 8-10.03. 2013 r. w hali
widowiskowo-sportowej w Po³czynie-Zdroju odby³ siê III Ogólnopolski
Turniej Pi³ki Siatkowej Dziewcz¹t o
Puchar Burmistrza Po³czyna-Zdroju.
W turnieju uczestniczy³o 12 zespo³ów:
1. Kadra Wielkopolska-rocznik 1997
2. MUKS Amber Kalisz I
3. MUKS Amber Kalisz II
4. UKS Osiemnastka Szczecin I
5. UKS Osiemnastka Szczecin II
6. PSPS Chemik Police
7. MLKS Sparta Z³otów
8. UKS Pi¹tka Turek
9. UKS Olimp Wrzeœnia I
10. UKS Olimp Wrzeœnia II
11. UKS Olimpijczyk Drawsko Pom.
12. MKS Mieszko Po³czyn-Zdrój
Organizatorami turnieju byli: Gmina
Po³czyn-Zdrój, Starostwo Powiatowe
Œwidwin i MKS Mieszko Po³czynZdrój.
Turniej rozgrywany by³ systemem
„ka¿dy z ka¿dym” w trzech grupach w
rundzie zasadniczej i „ka¿dy z ka¿dym”
w dwóch grupach w rundzie fina³owej.
Za zwyciêstwo dru¿yna otrzyma³a 2
punkty, za pora¿kê 1, walkower 0.
Wszystkie spotkania rozgrywane by³y
do dwóch wygranych setów.
Wyniki uzyskane w rundzie zasadniczej:
Grupa A
Kadra - Szczecin II 2:0
Drawsko Pom. - Turek 2:0
Kadra - Drawsko Pom. 2:0
Szczecin II - Turek 0:2
Kadra - Turek 2:0
Drawsko Pom. - Szczecin II 2:0
Tabela Grupa A
1. Kadra 6 6:0
2. Drawsko Pom. 5 4:2
3. Turek 4 2:4
4. Szczecin II 3 0:6
Grupa B
Police - Wrzeœnia II 2:0
Szczecin I - Kalisz I 2:0
Police - Szczecin I 0:2

Wrzeœnia II - Kalisz I 0:2
Kalisz I - Police 2:0
Szczecin I - Wrzeœnia II 2:0
Tabela Grupa B
1. Szczecin I 6 6:0
2. Kalisz I 5 4:2
3. Police 4 2:4
4. Wrzeœnia II 3 0:6
Grupa C
Kalisz II - Po³czyn 0:2
Z³otów - Wrzeœnia I 0:2
Kalisz II - Z³otów 1:2
Po³czyn - Wrzeœnia I 2:1
Kalisz II - Wrzeœnia I 0:2
Z³otów - Po³czyn 1:2
Tabela Grupa C
1. Po³czyn 6 6:2
2. Wrzeœnia I 5 5:2
3. Z³otów 4 3:5
4. Kalisz II 3 1:6
Wyniki uzyskane w rundzie
fina³owej:
Miejsca I - VI
Wrzeœnia I - Drawsko Pom. 0:2
Po³czyn - Szczecin I 0:2
Kadra - Kalisz I 2:0
Drawsko Pom. - Szczecin I 2:1
Wrzeœnia I - Kadra 0:2
Kalisz I - Po³czyn 2:0
Kadra - Drawsko Pom. 2:0
Szczecin I - Kalisz I 2:0
Po³czyn - Wrzeœnia I 2:1

Drawsko Pom. - Kalisz I 2:1
Kadra - Po³czyn 2:0
Wrzeœnia I - Szczecin I 0:2
Po³czyn - Drawsko Pom. 0:2
Kalisz I - Wrzeœnia I 2:1
Szczecin I - Kadra 1:2
Tabela Miejsca I - VI
1. Kadra 10 10:1
2. Drawsko Pom. 9 8:4
3. Szczecin I 8 8:4
4. Kalisz I 7 5:7
5. Po³czyn 6 2:9
6. Wrzeœnia I 5 2:10
Miejsca VII -XII
Kalisz II - Szczecin II 2:0
Z³otów - Police 2:0
Turek - Wrzeœnia II 2:0
Szczecin II - Police 1:2
Kalisz II - Turek 0:2
Wrzeœnia II - Z³otów 0:2
Turek - Szczecin II 2:0
Police - Wrzeœnia II 2:0
Z³otów - Kalisz II 0:2
Szczecin II - Wrzeœnia II 2:0
Turek - Z³otów 2:0
Kalisz II - Police 2:0
Z³otów - Szczecin II 2:0
Wrzeœnia II - Kalisz II 0:2
Police - Turek 0:2
Tabela miejsca VII - XII
7. Turek 10 10:0
8. Kalisz II 9 8:2
9. Z³otów 8 6:4

10. Police 7 4:7
11. Szczecin II 6 3:8
12. Wrzeœnia II 5 0:10
Z³oty medal i Puchar Burmistrza
Po³czyna-Zdroju zdoby³a dru¿yna Kadry Wielkopolski - rocznik 1997, srebrny medal i pami¹tkowy puchar UKS
Olimpijczyk Drawsko Pomorskie, br¹zowy medal i pami¹tkowy puchar zespó³ Osiemnastki I Szczecin.
Gospodynie turnieju reprezentuj¹ce barwy MKS Mieszko Po³czyn-Zdrój
uplasowa³y siê na V miejscu.
Pozosta³e dru¿yny otrzyma³y równie¿ pami¹tkowe puchary i dyplomy,
które wrêczyli Zastêpca Starosty Powiatu Œwidwiñskiego Roman Kozubek,
Przewodnicz¹cy Komisji Kultury i
Sportu Wojciech Halec, Prezes MKS
Mieszko Kazimierz K³awsiuæ, inspektor ds. sportu w Gminie Po³czyn-Zdrój
Zdzis³aw Wiater oraz trener, wspó³organizator turnieju Janusz Podpora.
W ka¿dej dru¿ynie wyró¿niona zosta³a najlepsza zawodniczka, która
otrzyma³a pami¹tkow¹ statuetkê oraz
nagrodê rzeczow¹. Najlepsz¹ zawodniczk¹ turnieju wybrano Sandrê
£ubniewsk¹ z Osiemnastki I Szczecin.
Organizatorzy turnieju podziêkowali trenerom za przybycie i uczestnictwo w turnieju. Ka¿dy z nich otrzyma³
pami¹tkowy upominek. Impreza podoba³a siê uczestnikom, którzy ju¿ zapowiedzieli swoje przybycie za rok.
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Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego w Karlinie

Zapaœnicy znowu na podium
W Karlinie rozegrano
Mistrzostwa
Województwa
Zachodniopomorskiego
Kadetów w zapasach
styl wolny oraz Turniej
dzieci i m³odzików
w zapasach w stylu
wolnym. I tym razem
nie zabrak³o tam
zapaœników z UKS
„TECHNIK” Œwidwin.
W turnieju wystartowa³o
10 naszych zawodników.
W kategorii wiekowej dzieci
rocznik 2001-2002
Filip Do³asiñski kat 35 kg – br¹zowy medal
Bartosz Rakowski kat 35 kg –
br¹zowy medal
Dominik Parniak kat. 42 kg –
srebrny medal
Bartosz Czerniawko kat 42 kg –
pi¹te miejsce
W kategorii wiekowej
M³odzików rocznik 1999-2000
Witold Grzelak kat 66 kg –
srebrny medal
Kornel Mokrzycki kat 66 kg br¹zowy medal
W kategorii wiekowej kadeci
rocznik 1998-1996
Karol Wojciechowski kat 54 kg
– z³oty medal ( warto dodaæ ¿e Karol
jest jeszcze m³odzikiem, mimo tego
stan¹³ na najwy¿szym stopniu podium w kadetach) potwierdzaj¹c ¿e
nale¿y do najbardziej utalentowanych zapaœników w naszym makroregionie.
Filip Kawa³ko kat 69 kg – srebrny medal . Mistrzostwa Województwa by³y dla Filipa ostatnim sprawdzianem przed zbli¿aj¹cym siê Pucharem Polski Kadetów który odby³
siê w dniach 15-17.03.2013 w Brzegu Dolnym. Puchar Polski by³ jednoczeœnie jedna z dwóch eliminacji
do tegorocznej Ogólnopolskiej
Olimpiady M³odzie¿y w zapasach
(nominacje do OOM otrzyma³o tylko 8 zawodników w ka¿dej kategorii wagowej).
Puchar Polski dla Filipa rozpocz¹³ siê od trzech wygranych pojedynków, dopiero w walce o awans
do fina³u musia³ uznaæ wy¿szoœæ
aktualnie najlepszego zawodnika w
tej kategorii przegrywaj¹c swój pojedynek w dwóch rundach. W poje-

dynku o br¹zowy medal mimo
ogromnej ambicji i woli walki równie¿ nie uda³o siê pokonaæ swojego
przeciwnika ostatecznie nasz zawodnik zaj¹³ 5 miejsce zdobywaj¹c
awans do OOM.
Szanse na awans do OOM mia³
równie¿ nasz drugi zawodnik w kategorii wagowej 58 kg – Krystian
Kwaœny. Start w Pucharze Polski
Krystian rozpocz¹³ od minimalnej
przegranej z póŸniejszym zwyciêzc¹ tej kategorii w dwóch rundach. Po tej pora¿ce nasz zawodnik
pokaza³ siê z jak najlepszej strony
wygrywaj¹c trzy kolejne pojedynki.
Niestety na drodze do awansu do
strefy medalowej a tym samym do
uzyskania kwalifikacji do OOM
stan¹³ zawodnik z Pyrzyc, który po
zaciêtym pojedynku pokona³ Krystiana w dwóch rundach. Ostatecznie nasz zawodnik uplasowa³ siê na
9 miejscu.
Adrian Kita– kat 85 kg - z³oty
medal
Karol Cho³uj kat. 100 kg – srebrny medal. Karol równie¿ bra³ udzia³
w Pucharze Polskie ale swojego
wystêpu nie mo¿e zaliczyæ do uda-

nych. Po przegranych dwóch pojedynkach odpad³ z turnieju.

W klasyfikacji dru¿ynowej œwidwiñski klub zaj¹³ drugie miejsce.

Z ¯YCIA S¥SIADÓW
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Za przemyt alkoholu i papierosów

Trzej drawszczanie skazani w Norwegii
Norweska gazeta
Aftenposten
poinformowa³a, ¿e
w ubieg³ym tygodniu
norweski s¹d skaza³
trzech drawszczan za
przemyt do tego kraju
papierosów i alkoholu.
Zostali oni zatrzymani
w styczniu 2013 roku
i do rozprawy
przebywali w areszcie.
O tym, ¿e drawszczanie regularnie przemycali ró¿ne towary do
krajów skandynawskich, by³o w
Drawsku tajemnic¹ poliszynela.
Zreszt¹ z przemytu, ale te¿ pracy
na czarno ¿yje wielu Polaków, pozbawionych mo¿liwoœci pracy w
kraju. Nie od dziœ wiadomo, ¿e
bezrobocie rodzi ró¿ne patologie.
Nie oznacza to, ¿e s¹ i tacy, którzy
licz¹ na ³atwy zysk. Taki „handel”
u³atwia ogromna iloœæ Polaków,
którzy pracuj¹ w Norwegii, gdzie
ceny towarów s¹ wielokrotnie
wy¿sze, w przeliczeniu na z³otówki, ni¿ w Polsce.
Polacy w Norwegii
O tym, jak wielka jest emigracja
Polaków za chlebem, œwiadcz¹ liczby. Departament ds. cudzoziemców
(UDI) opublikowa³ w³aœnie najœwie¿sze dane dotycz¹ce imigracji
do Norwegii w roku 2012. Wynika z
nich, ¿e w roku ubieg³ym do Norwegii w celach zarobkowych przenios³o siê 15 557 Polaków, a od 2004
roku legalne zatrudnienie znalaz³o
tam 150 tysiêcy Polaków, którzy
stali siê najliczniejsz¹ mniejszoœci¹
w tym kraju. Jest wiêc zapotrzebowanie na polskie tanie produkty.
Powsta³ wiêc na ogromn¹ skalê
proceder zaopatrywania polskich
imigrantów w ró¿ne polskie artyku³y. G³ównie dotyczy to piwa, wódki
i papierosów.
- Jak jeŸdzi³em do Norwegii, to
zaopatrywa³em znajomego, który
tam pracowa³, a on rozprowadza³
towar po swoich znajomych. - mówi
nam jeden z kierowców, je¿d¿¹cych
s³u¿bowo do Norwegii. - By³o ju¿
nawet tak, ¿e jak zaje¿d¿a³em, a on
by³ w pracy, to mia³em klucz do
mieszkania, zostawia³em mu papierosy, bra³em pieni¹dze, które by³y dla
mnie od³o¿one, zamyka³em drzwi i
jecha³em dalej. Taki handel jest op³acalny nawet w zakresie dozwolonej
do wwozu iloœci towaru. - mówi.

Styczniowa wpadka
Jak informuje gazeta Aftenposten, drawszczanie wpadli 22.
stycznia 2013 roku. 27- i 26-latek
zostali zatrzymani na stacji benzynowej w Moss. Kierowcy mieli przy
sobie oko³o 160 000 koron norweskich gotówk¹, co sprawi³o, ¿e policjanci powziêli podejrzenie, i¿
mê¿czyŸni mog¹ byæ zamieszani w
dzia³alnoœæ przestêpcz¹. W jednym
z samochodów znaleziono równie¿
dwie szwedzkie tablice rejestracyjne, które - jak siê póŸniej okaza³o by³y kradzione.
Kiedy policja przeszuka³a póŸniej dom 27-latka w Asker, odnalaz³a 226 440 papierosów, 342 litry alkoholi wysokoprocentowych oraz
5763 litry piwa. Op³aty celne za tak
du¿¹ partiê towaru powinny by³y
wynieœæ ponad 1,1 miliona koron.
We wspomnianym domu ujêto
tak¿e trzeciego oskar¿onego w sprawie, 45-letniego mieszkañca Drawska Pomorskiego, mieszkaj¹cego
wspólnie z tamt¹ dwójk¹. W s¹dzie
mê¿czyzna wyjaœni³, ¿e to on by³
w³aœcicielem towarów, które zarekwirowali celnicy, a pozostali dwaj
wspó³oskar¿eni nie mieli z tym nic
wspólnego. 45-latek mia³ by³ zakupiæ towary w Polsce, a potem przewieŸæ je osobiœcie do Norwegii w
czterech lub piêciu ratach, w ci¹gu
trzech miesiêcy przed wpadk¹.
S¹d uzna³ jednak, ¿e 26-latek pomaga³ w przechowywaniu kontrabandy, a 27-latek zosta³ skazany za
wspó³udzia³ w tym przechowywaniu.
Wczeœniejsze zatrzymanie
Wszyscy trzej skazani pochodz¹
z Drawska Pomorskiego i znali siê
ju¿ przed przyjazdem do Norwegii.
Jak poinformowali, przyjechali do
Norwegii do pracy z powodu trud-

nej sytuacji ekonomicznej w Polsce.
Jednak tylko 27-latek dosta³ w Norwegii sta³¹ pracê i mia³ dochody, od
których odprowadza³ podatek. Pozostali dwaj pracowali na czarno.
26-latek by³ ju¿ wczeœniej znany
celnikom. W grudniu 2012 roku
zosta³ zatrzymany do kontroli w
Svinesund. Prowadzi³ wtedy Forda
Transita Connect na norweskich
blachach, wy³adowanego 1 600 litrami piwa, 60 litrami wódki oraz 16
000 papierosów. W zwi¹zku z tamt¹
spraw¹ najstarszy cz³onek grupy,
45-latek, zosta³ skazany za wspó³udzia³ w przemycie.
Drawska pomys³owoœæ
Podczas styczniowego zatrzymania w Moss, jeden z samochodów
przemytników, Volkswagen Caddy
na polskiej rejestracji, wzbudzi³ zainteresowanie policji. Policja podejrzewa³a, ¿e resory samochodu
zosta³y usztywnione, co okaza³o siê
byæ prawd¹. Celem przebudowy
by³o to, by po samochodzie nie by³o
widaæ, jak bardzo jest obci¹¿ony.
Dziêki usztywnionym resorom samochód wygl¹da³ na normalnie za³adowany, mimo, ¿e granica jego
³adownoœci zosta³a znacznie przekroczona.
Policjanci zwrócili uwagê na
w¹¿ kompresora za siedzeniem kierowcy. Nastêpnie odkryli ciœnieniomierz, bezpoœrednio po³¹czony ze
sprê¿ark¹ i z amortyzatorami z ty³u
samochodu. Dziêki temu pneumatycznemu systemowi, resory mog³y
byæ podnoszone i opuszczane rêcznie, a samochód nie wzbudza³ podejrzeñ. Instalacja by³a wykonana w
sposób profesjonalny, czym odró¿nia³a siê od typowych samochodów
przemytniczych, jakich celnicy i policjanci widuj¹ na pêczki. Ford, któ-

rym kierowa³ 26-latek równie¿ by³
przebudowany tak, by znosiæ wiêksze obci¹¿enia.
Wzglêdy prewencyjne
Oprócz wolnoœci przemytnicy
stracili prawa jazdy na terenie Norwegii na okres dwóch lat, przewo¿one towary, kwotê 81 971 koron norweskich w gotówce oraz oba wymienione samochody: Forda Transit Connect oraz Volkswagena Caddy. Oba nale¿¹ do 26-latka. S¹d
uzna³, ¿e warunki pozwalaj¹ce na
zarekwirowanie obydwu pojazdów
zosta³y spe³nione i ¿e „za rekwirunkiem przemawiaj¹ istotne wzglêdy
prewencyjne”.
Volkswagen Caddy zosta³ odebrany w³aœcicielowi, mimo i¿ nie
s³u¿y³ on do dzia³alnoœci przestêpczej (a przynajmniej tego nie udowodniono). Wymogiem legalnoœci
rekwirunku jest w takim wypadku
to, ¿e istnia³o du¿e ryzyko, i¿ pojazd
mo¿e byæ do niej u¿yty w przysz³oœci. Samochód ten, podobnie jak
Ford, zosta³ przebudowany, a zdaniem s¹du g³ównym celem przebudowy by³o przystosowanie pojazdu
na potrzeby przemytu. Wyrok nie
jest prawomocny.
Kolejni zatrzymani
W nocy z 1. na 2. lutego, policja
z Buskerud zatrzyma³a innych Polaków podejrzanych o kradzie¿ odzie¿y, a celnicy ze Svinesund wspólnie
z policjantami rozbili siatkê polskich przemytników alkoholu i papierosów. Zatrzymali 10 osób. Ich
piêciodniowy proces rozpocz¹³ siê
15 marca.
KAR
Za Tygodnikiem Pojezierza
Drawskiego, wydawanym przez Wydawnictwo Polska Prasa Pomorska.
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Œwidwiñskie Amazonki œwiêtowa³y
Dzieñ Kobiet w S³awoborzu
(S£AWOBORZE) 8 marca
2013 r. uroczyœcie obchodzono
Dzieñ Kobiet w Œrodowiskowym
Domu Samopomocy „Na Leœnej”
w S³awoborzu.
Na zaproszenie pani Gra¿yny
Zakonek - kierownika Gminnego
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w S³awoborzu, w uroczystoœci wziê³y
udzia³ przedstawicielki Œwidwiñskiego Stowarzyszenia „Amazonka”, panie: Zdzis³awa Rudnicka,
Zofia Go³¹b, Helena Forma, Janina
Pniewczuk, Halina Hawran, Danuta
D¹browska, Teresa Pawlikowska,
Urszula Wieczorkiewicz, Ewa Piwowarska, Krystyna Szczygielska,
Ewa Bodnar i Alfreda Sywak.
Otwarcia imprezy dokona³
uczestnik Domu - pan Sylwester
szych ¿yczeñ. Spotkanie obfitowa³o nie tylko w chwile wzruszenia, ale
przede wszystkim by³o okazj¹ do
rozmów, ¿artów w mi³ym gronie.
Œwidwiñskie Stowarzyszenie
„Amazonka” wszystkim uczestnikom spotkania serdecznie dziêkuje
za wspania³e towarzystwo. Uroczystoœæ sta³a siê doskona³¹ okazj¹ do
integracji i spêdzenia wspólnie mi-

³ych chwil. Dziêkujemy równie¿ p.
Zdzis³awowi Pawelcowi - Wójtowi
Gminy Œwidwin za zapewnienie
dojazdu do S³awoborza celem
uczestnictwa w tej wspania³ej uroczystoœci.
Œwidwiñskie Stowarzyszenie
„Amazonka”.
Zdjêcia: Aneta Ogiñska

Amazonki æwicz¹ w basenie
Polañski, s³owami wiersza Ryszarda Przymusa „Œwiêto Kobiet”. Nastêpnie pan Maciej Domañski - m³ody projektant, zapowiedzia³ pokaz
mody, pt. „Kobieta piêkn¹ jest”, kolekcja wiosna-lato 2013. W role
modelek wcielili siê panowie uczestnicy ŒDS - przebrani za kobiety. Podczas wystêpu nast¹pi³a
prezentacja znaczenia imion. Na
zakoñczenie programu artystyczne-

go panowie zaœpiewali piosenkê:
„ChodŸ pomaluj mój œwiat”, a potem przeobrazili siê w zespó³ „Boys
Band” i zatañczyli do piosenki „Ona
tañczy dla mnie”.
Nastêpnie wszyscy razem
wspólnie zasiedliœmy do sto³u. Przy
kawie, herbacie i s³odyczach paniom zosta³y wrêczone symboliczne
kwiatki w³asnorêcznie wykonane,
które by³y wyrazem najserdeczniej-

PODZIÊKOWANIE
Serdecznie dziêkujemy Dyrekcji Zespo³u Szkó³ Rolniczych Centrum
Kszta³cenia Praktycznego w Œwidwinie za zorganizowanie akcji pn. „Dbajmy o nasze zwierzêta”.
Szczególne podziêkowania dla p. Agnieszki STRUMIÑSKIEJ oraz
Cz³onków Szkolnego Ko³a Ekologicznego, którzy swoj¹ prac¹, zaanga¿owaniem i bezinteresown¹ mi³oœci¹ do „czworonogów”, przyczynili siê do
szerzenia prawid³owych postaw wobec zwierz¹t oraz za pomoc jakiej udzielili nam Pañstwo w formie zebranej karmy dla naszych podopiecznych.
Jednoczeœnie pragniemy wyraziæ nadziejê, ¿e i w przysz³oœci nasi podopieczni bêd¹ mogli liczyæ na pomoc ludzi, którym nie jest obojêtny los
bezdomnych zwierz¹t zwa¿ywszy na fakt, ¿e zwierzêta te nie zawini³y losowi, który je spotka³.
Towarzystwo Opieki nad Zwierzêtami, Oddzia³ Œwidwin

Œwidwiñskie Stowarzyszenie
„Amazonka” na podstawie umowy
nr OZKS.032.1.13 zawartej w dniu
21 stycznia 2013r. z Gmin¹ Miejsk¹
Œwidwin reprezentowan¹ przez
Burmistrza Miasta Œwidwin p. Jana
Owsiaka realizuje zadanie publiczne pod tytu³em : Dzia³ania na rzecz
osób niepe³nosprawnych i chorych
poprzez organizowanie spotkañ integracyjno- edukacyjnych oraz podejmowanie dzia³añ prozdrowotnych – „Aktywne amazonki- ruch to
zdrowie”. Zadanie realizowane jest
od 1.03. do 31.08.2013 r.
W ramach zadania organizowa-

ne s¹ dla cz³onkiñ stowarzyszenia
zajêcia sportowe: rehabilitacyjne na
basenie i nordic walking – marsz z
kijkami, zakupiona zostanie równie¿ mini wie¿a stereo z mikrofonem
na potrzeby stowarzyszenia.
Zajêcia rehabilitacyjne prowadzi pani Ma³gorzata Miêkczyñska
ze Studia Æwiczeñ Ruchowych
„Reha-fit” w Œwidwinie, których
celem jest podniesienie poziomu
sprawnoœci fizycznej kobiet po mastektomii oraz integracja amazonek.
Œwidwiñskie
Stowarzyszenie „Amazonka”,
zdjêcia: Aneta Ogiñska.

