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Ju¿ wiadomo, dlaczego gas³o œwiat³o w niektórych wioskach

Kradli transformatory
w kilku powiatach
Nauka to
cenny dar,
a nie
ciê¿ki
obowi¹zek

(PO£CZYN-ZDRÓJ)
Policjanci œwidwiñscy zatrzymali trzech
mê¿czyzn, którzy
odpowiedz¹ za
kradzie¿e urz¹dzeñ
elektroenergetycznych. Straty z tego
powodu w³aœciciel
wyceni³ na ponad
100 tysiêcy z³otych!
Powiat i gminy wycofa³y siê z przejêcia

Nie bêdzie komunalizacji
œwidwiñskiego PKS
(ŒWIDWIN) Powiat Œwidwiñski nie wykupi udzia³ów w spó³ce
PKS w Œwidwinie. Do spó³ki nie
przyst¹pi¹ tak¿e gminy z powiatu
œwidwiñskiego. Los pracowników
spó³ki zale¿y teraz od decyzji Ministra Skarbu.
Powiat Œwidwiñski najpierw wyrazi³ zainteresowanie przejêciem œwidwiñskiej spó³ki PKS, ale doœæ d³ugo zwleka³ z decyzj¹ i bada³ jej kondycjê finansow¹. Odby³y siê rów-
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nie¿ spotkania z wójtami i burmistrzami gmin powiatu. Ostatecznie
Zarz¹d Powiatu podj¹³ decyzje o
odst¹pieniu od nieodp³atnego nabycia od Skarbu Pañstwa udzia³ów w
spó³ce PKS w Œwidwinie. Takie
samo stanowisko zajêli radni Rady
Miasta
w
Œwidwinie.
Jak t³umaczy Zarz¹d Powiatu - decyzja odmowna wynika ze z³ej sytuacji finansowej PKS i odmowy w³aœciciela tj. Ministra Skarbu Pañstwa
dokapitalizowania spó³ki poprzez

przejêcie przez Skarb Pañstwa jej
zobowi¹zañ (2.806.000 z³) oraz
pokrycia straty za 2012 r. (525.000
z³). Powiat Œwidwiñski nie ma mo¿liwoœci sp³aty zobowi¹zañ i pokrycia straty Spó³ki, a tak¿e dofinansowania zakupu autobusów w celu
utrzymania jej konkurencyjnoœci na
rynku przewozu osób.
W tej sytuacji Minister Skarbu
rozwa¿y inne scenariusze dotycz¹ce przekszta³ceñ w³asnoœciowych
spó³ki PKS w Œwidwinie.
(r)

Zaj¹czek
i Martinez
zwyciêzcami
PLAS Eko-Fiuk

ARiMR informuje

Agencja
przyjmuje
wnioski
15 marca 2013 roku ARiMR
rozpoczê³a przyjmowanie wniosków o przyznanie p³atnoœci bezpoœrednich, ONW i rolnoœrodowiskowych za bie¿¹cy rok. Wnioski
nale¿y z³o¿yæ do 15 maja 2013 r.
Mo¿na je dostarczyæ jeszcze po
tym terminie, ale nie póŸniej ni¿ do
10 czerwca 2013 roku. Jednak w
takim wypadku na beneficjentów
na³o¿one zostan¹ sankcje finansowe, polegaj¹ce na redukcji nale¿nych p³atnoœci o 1% za ka¿dy roboczy dzieñ opóŸnienia. Warto te¿
dodaæ, ¿e staraj¹cy siê o jednolite
p³atnoœci obszarowe, p³atnoœci uzupe³niaj¹ce, specjalne p³atnoœci obszarowe do powierzchni upraw roœlin str¹czkowych i motylkowatych
drobnonasiennych, p³atnoœci ONW
oraz p³atnoœci rolnoœrodowiskowe,
mog¹ dokonywaæ zmian w ju¿ z³o¿onych w Agencji wnioskach. Bez
¿adnych sankcji finansowych mo¿na to zrobiæ do 31 maja 2013 roku.
Zachêcam wszystkich rolników do sk³adania wniosku za pomoc¹ formularza dostêpnego na
stronie internetowej ARiMR.
Do 23 kwietnia 2013 r. mo¿na
bêdzie sk³adaæ wnioski o przyznanie pomocy w ramach dzia³ania
„Modernizacja gospodarstw rolnych”. ARiMR przeprowadzi nabór
takich wniosków w oœmiu województwach w tym równie¿ w zachodniopomorskim. Wnioski o
przyznanie pomocy bêdzie mo¿na
sk³adaæ osobiœcie lub przez upowa¿nion¹ osobê w oddziale regionalnym Agencji, w³aœciwym ze
wzglêdu na miejsce realizacji operacji, lub za poœrednictwem biura
powiatowego Agencji, podlegaj¹cego takiemu oddzia³owi. Mo¿na je
tak¿e wys³aæ rejestrowan¹ przesy³k¹ pocztow¹, zaadresowan¹ do
w³aœciwego oddzia³u regionalnego
Agencji.
Rafa³ Terlecki – Kierownik Biura
Powiatowego ARiMR w Œwidwinie.

Bêdzie nowa
komenda
(ŒWIDWIN) Radni Œwidwina
uchwa³¹ przekazali jako darowiznê
dla Skarbu Pañstwa grunt przy ul.
Armii Krajowej, na którym na zostaæ wybudowana nowa komenda
powiatowa Policji.
(r)
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Zwrotem œrodków do RPO
zajm¹ siê rewizyjni
(ŒWIDWIN) W dniu 28 marca
w starostwie odby³a siê XXIII sesja Rady Powiatu.
Podczas obrad starosta z³o¿y³
informacje o pracy Zarz¹du. Radny
Krzysztof Orliñski prosi³ o uszczegó³owienie informacji dotycz¹cej
budowy sali gimnastycznej przy
Zespole Szkó³ Rolniczych w Œwidwinie. Starosta stwierdzi³, ¿e jest
realna szansa na rozpoczêcie inwestycji w przysz³ym roku.
W kolejnym punkcie obrad komendanci: Policji - insp. Robert
RzeŸnik i KP PSP - bryg. Roman
Artyñski przedstawili stan bezpieczeñstwa, zagro¿enia przestêpczoœci¹ oraz w zakresie ochrony przeciwpo¿arowej za rok ubieg³y. Rada
Powiatu wysoko oceniaj¹c dzia³ania Policji oraz Stra¿y Po¿arnej
przyjê³a sprawozdania.
Radni przyjêli uchwa³y w sprawach:
1. za³o¿enia „Zasadniczej Szko³y Zawodowej Specjalnej” w SOSW
w S³awoborzu;
2. za³o¿enia publicznej placówki
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Z dobroci
chleba
oœwiatowej o nazwie: „Oœrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy” w Œwidwinie oraz utworzenia „Zespo³u Placówek Specjalnych” w S³awoborzu;
3. przeznaczenia œrodków finansowych przekazanych z PFRON na
realizacjê zadañ w zakresie rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej;
4. wyra¿enia zgody na przyst¹pienie Powiatu Œwidwiñskiego do
projektu „Okno na œwiat – rozwój
spo³eczeñstwa informacyjnego w
Powiecie Œwidwiñskim”.
W dyskusji nad uchwa³¹ o zmianie bud¿etu radni postanowili, ¿e tematem zwrotu œrodków do RPO
zajmie siê w najbli¿szym czasie
Komisja Rewizyjna. (sp)

Przesz³am na emeryturê 8 lat
temu. Ostatnimi moimi pracodawcami byli Pañstwo Barbara i Krzysztof G³owaccy, którzy prowadz¹ piekarniê „Ma³gorzatka” w Œwidwinie.
Pomijaj¹c fakt, ¿e po¿egnali mnie z
du¿ym szacunkiem, gdy odchodzi³am na zas³u¿on¹ emeryturê, to
obiecali, ¿e do¿ywotnio chleba mi
nie zabraknie. Do tej pory dotrzymuj¹ s³owa, a przecie¿ nie pracujê
ju¿ tyle lat.
Chcia³abym ¿yczyæ wszystkim
ludziom pracuj¹cym takiego szefostwa, bo w dzisiejszych czasach to
naprawdê rzadkoœæ.
Z podziêkowaniem dla Pañstwa
G³owackich.
Czes³awa Polañska-Koniuchow
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INFORMACJE - REKLAMA

Podwy¿ki za wodê i œcieki
przesuniête w czasie
(ŒWIDWIN) Nie bêdzie podwy¿ki cen wody i œcieków w najbli¿szym czasie. Jest przed³u¿enie
obowi¹zuj¹cych cen do 31 lipca
2013 r.
Obecne taryfy za te media mia³y
obowi¹zywaæ do 25 kwietnia br.
Zak³ad Us³ug Komunalnych z³o¿y³
w lutym wniosek do Rady Miasta o
przed³u¿enie obowi¹zuj¹cych taryf
do koñca lipca. Prezes ZUK argumentowa³, ¿e potrzebuje wiêcej
czasu na rozliczenie mieszkañców
za dostarczanie wody i odprowadzanie œcieków.

Bezprzetargowo
na polepszenie

Radni zatwierdzili ten wniosek i
przed³u¿yli obowi¹zywanie dotychczasowych cen do 31 lipca br. (r)

Wygasili
mandat Edwarda
Fryszkowskiego
(ŒWIDWIN) Wiceprzewodnicz¹cy Rady Miasta Edward
Fryszkowski nie jest ju¿ radnym.
Rada wygasi³a jego mandat na
sesji odbytej 27 marca 2013 r. z powodu utraty prawa wybieralnoœci. Ma to
zwi¹zek z wyrokiem S¹du Okrêgowego w Koszalinie z listopada 2012 r.,
który uprawomocni³ siê 21 stycznia
br., a dotyczy³ z³o¿enia nieprawdziwego oœwiadczenia lustracyjnego. (r)

(ŒWIDWIN) Radni zatwierdzili dwa wnioski o bezprzetargow¹ sprzeda¿ dzia³ek na ul.
Zduñskiej, na tzw. poprawienie
warunków zagospodarowania
przyleg³ej nieruchomoœci.

Nabór
na asystenta
rodziny

Takie wnioski z³o¿yli w³aœciciele w Œwidwinie przy ul. Zduñskiej nr
9 i 10. Radni zatwierdzili sprzeda¿
tych dzia³ek w trybie bezprzetargowym dzia³ki 158/12 o pow. 42 mkw.
dla w³aœciciela spod nr 9 oraz dzia³ki 158/11 o pow. 98 mkw. dla w³aœciciela spod nr 10. W uzasadnieniu
burmistrz napisa³, ¿e te dzia³ki „nie
mog¹ byæ zagospodarowane jako
odrêbne nieruchomoœci”.
(r)

(BRZE¯NO) Kierownik Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej
w Brze¿nie Teresa Buda og³osi³a
nabór na asystenta rodziny.
Przewidywany okres zatrudnienia: maj – grudzieñ 2013 r., na umowê
zlecenie. Wymagane wykszta³cenie
wy¿sze lub œrednie ze sta¿em pracy z
dzieæmi lub rodzin¹. Szczegó³y w og³oszeniu. Aplikacje mo¿na sk³adaæ do 19
kwietnia br. do godz. 12. w GOPS. (r)
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Dlaczego gas³o œwiat³o w niektórych miejscach

Kradli transformatory
w kilku powiatach
(PO£CZYN-ZDRÓJ) Policjanci œwidwiñscy zatrzymali
trzech mê¿czyzn, którzy odpowiedz¹ za kradzie¿e urz¹dzeñ
elektroenergetycznych, straty z
tego powodu w³aœciciel wyceni³ na
ponad 100 tysiêcy z³otych!
Sprawcy to mieszkañcy gminy
Po³czyn-Zdrój, którzy od lutego
demontowali urz¹dzenia z budynków stacji transformatorowej i hydrofornii w ca³ym powiecie. Ka¿dego tygodnia mieszkañców poszczególnych miejscowoœci spotyka³a
poranna niespodzianka, w postaci
braku napiêcia lub wody. Powód
„awarii” okazywa³ siê zawsze ten
sam, brak transformatora bogatego
w miedŸ i aluminium.
Jak ustalono, „pseudo elektrycy” w powiecie œwidwiñskim dokonali a¿ oœmiu takich kradzie¿y. Z³odziejski proceder swoim zasiêgiem
obejmowa³ równie¿ s¹siednie rejony, sprawcy podobnych kradzie¿y
dokonali w powiatach Bia³ogard,
Szczecinek i Drawsko Pomorskie.
Straty siêga³y stek tysiêcy z³otych.
Zatrzymani mê¿czyŸni to 42 i 34
letni bracia oraz 26 letni ich kom-

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

tel. 509288387, 509288386

pan. Najstarszy z nich by³ wczeœniej
karany za kradzie¿e.
Przes³uchanie zatrzymanych
pozwoli³o na wyjaœnienie zuchwa³ych kradzie¿y i uszkodzeñ sieci
energetycznej. Sprawcy przyznali
siê do pope³nionych czynów, grozi
im kara pozbawienia wolnoœci do 10
lat.
(kp)

Sprzedam
grunt
Popielewo 3,74ha
74 000 PLN

tel. 531 998 690

Wójt Gminy Œwidwin informuje
¿e zosta³ wywieszony wykaz nieruchomoœci
przeznaczonej do sprzeda¿y w miejscowoœci
Bierzwnica. Nieruchomoœæ zabudowana
budynkiem gospodarczym gara¿owym na dzia³ce
nr 230/8 o pow. ogó³em 0,4922 ha po³o¿onej
w obrêbie 0080 Bierzwnica.
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INFORMACJE - OG£OSZENIE

Udana akcja
krwiodawców

Zatrzymani za kradzie¿
z w³amaniem
(PO£CZYN-ZDRÓJ) Policjanci Komisariatu Policji Po³czynie-Zdroju zatrzymali dwóch
mê¿czyzn, którzy w sobotni¹ noc,
23 marca, w³amali siê do jednego
z domów w powiecie œwidwiñskim.

(ŒWIDWIN) Miejsko Gminny
Klub Honorowych Dawców Krwi
PCK zorganizowa³ kolejn¹ akcjê
poboru krwi.
Odby³a siê ona w œrodê, 3 kwietnia w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych im. W. Broniewskiego, a
znaczn¹ czêœæ dawców stanowili
uczennice i uczniowie tej szko³y.

Krew odda³o 40 osób. - Mam nadziejê, ¿e dziêki temu kilka osób
dostanie szansê wyleczenia, a dawcy zainteresuj¹ siê ta form¹ dzia³alnoœci spo³ecznej na d³u¿ej – mówi
Waldemar Szot z Miejsko-Gminnego Klubu HDK w Œwidwinie. – Zachêcamy wszystkich chêtnych do
wst¹pienia w nasze szeregi. - (o)

Wieœci œwidwiñskie 8.4.2013 r.

Sprawcy swoj¹ „czarn¹ robotê”
rozpoczêli od w³amania do budynków gospodarczych. Skradzione
przedmioty, m. in. kosiarkê i przewody elektryczne, ukryli w pobliskim lesie, po to, by wróciæ ponownie i w³amaæ siê do mieszkania.
Mê¿czyŸni doskonale wiedzieli,
¿e jest to dom zamieszkiwany sezonowo, bo w³aœciciele przyje¿d¿ali w
okresie wakacyjnym. Nie docenili
jednak ich starañ o bezpieczeñstwo,

poniewa¿ dom posiada³ zabezpieczenia alarmowe. Sprawcy wybili
szybê w oknie, by dostaæ siê do œrodka, lecz przestraszeni ha³asem uruchomionego systemem uciekli.
Po otrzymanej informacji o zdarzeniu, do dzia³añ przyst¹pili policjanci z psem tropi¹cym, który doprowadzi³ nie tylko do ukrytych
³upów, ale i tych, którzy je tam schowali.
Jeden ze sprawców to 31-latek,
pochodz¹cy z okolic Po³czynaZdroju, drugi zatrzymany to 25-latek mieszkaniec powiatu bia³ogardzkiego, obaj dobrze znani Policji za dokonanie podobnych przestêpstw. Mê¿czyŸni ju¿ us³yszeli
zarzuty, grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolnoœci.
(kp)

Biuro og³oszeñ
Wieœci œwidwiñskich
tel. 504 042 532

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
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•
•
•
•
•
•
•

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

Ruszaj¹ prace
na Che³miñskiej

Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bo¿ej
Nieustaj¹cej Pomocy w Œwidwinie

„Szukam, o Panie,
Twojego oblicza” zakoñczyliœmy rekolekcje
Od 17 marca rozpoczêliœmy w
parafii rekolekcje wielkopostne.
W tym roku poprowadzi³ je ks.
dr Rados³aw Suchorab, który od
2012 roku prowadzi formacjê kleryków w ramach roku propedeutycznego (tj. pierwszego roku seminarium odbywanego w Po³czynie-

(ŒWIDWIN) Rozpoczyna siê
jedna z wiêkszych tegorocznych
inwestycji Œwidwina – przebudowa ulicy Che³miñskiej. W œrodê 3
kwietnia przekazano plac budowy wykonawcy.
Bêdzie to kolejna droga, na któr¹
miasto otrzyma³o dotacjê z Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych, czyli tak zwanych
„schetynówek”. Pocz¹tkowo mia³a
ona wynosiæ 30 procent wartoœci
inwestycji, jednak w naborze uzupe³niaj¹cym wniosek Œwidwina
uzyska³ dofinansowanie a¿ 50 procent. Na tym oszczêdnoœci siê nie
koñcz¹, poniewa¿ korzystne rozstrzygniêcie przyniós³ przetarg na
wykonawcê. Stanê³o do niego szeœæ
firm, a najkorzystniejsz¹ ofertê z³o¿y³o Przedsiêbiorstwo Produkcyjno
– Us³ugowo – Handlowe „Drokon”

ze Œwidwina, które zaoferowa³o siê
wykonaæ zadanie za 764 tysi¹ce 969
z³otych. Wartoœæ kosztorysowa wynosi³a 1 milion 261 tysiêcy z³otych,
zatem oszczêdnoœæ jest znaczna.
Ulica Che³miñska, która obecnie jest drog¹ gruntow¹, zostanie
przebudowana na odcinku 656 metrów bie¿¹cych. Zostanie po³o¿ona
nawierzchnia, chodniki, bêdzie te¿
zainstalowane oœwietlenie. Zakoñczenie prac przewidziano na koniec
wrzeœnia. Do tego czasu bêd¹ tam
wystêpowaæ utrudnienia w ruchu, za
które w³adze miasta przepraszaj¹
wszystkich u¿ytkowników.
Jest to ju¿ czwarta inwestycja
Œwidwina realizowana w ramach
„schetynówek”. Wczeœniej przy
wsparciu z tego programu miasto
wyremontowa³o ulicê £¹kow¹,
szeœæ ulic na osiedlu Zatorze oraz
ulicê Osiedle Chrobrego.
(um)

Zatrzymana mama
z promilami
(ŒWIDWIN) Policjanci œwidwiñskiej jednostki zatrzymali
22-letni¹ kobietê, która w stanie
upojenia alkoholowego sprawowa³a opiekê nad swoim dzieæmi.
W sobotni wieczór, policjanci
otrzymali zg³oszenie o nietrzeŸwej
matce opiekuj¹cej siê dwójk¹ swoich dzieci w jednej ze œwidwiñskich
kamienic. Informacja niestety potwierdzi³a siê, drzwi mieszkania interweniuj¹cym policjantom otworzy³a agresywna i nie sk¹pi¹ca wulgaryzmów m³oda kobieta. Jej zachowanie mia³o mieæ zwi¹zek z
niewyt³umaczon¹ nieobecnoœci¹ w
domu jej partnera, wypicie kilku piw
mia³o pomóc w zmianie nastroju.
Matka dwuletniego ch³opca i
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jego rocznego braciszka wydmucha³a ponad 2 promile alkoholu,
kobiecie nie przeszkadza³ nawet
fakt, ¿e jest w trzecim miesi¹cu ci¹¿y. Na domiar z³ego w mieszkaniu
nie by³o pr¹du i jedynym Ÿród³em
œwiat³a by³a œwieczka. Szczêœliwie
maluchom nic z³ego siê nie sta³o, na
czas pobytu w policyjnym areszcie,
pijan¹ matkê zast¹pi³a babcia.
M³oda mama w swoim dorobku
ma ju¿ kilkumiesiêczne leczenie
odwykowe, a w zwi¹zku ze swoj¹
„s³aboœci¹” ograniczono jej prawa
rodzicielskie.
Za nara¿enie dzieci na bezpoœrednie niebezpieczeñstwo utraty
¿ycia lub spowodowania ciê¿kiego
uszczerbku na zdrowiu, grozi kara
do piêciu lat pozbawienia wolnoœci.

Zdroju). Motywem przewodnim
wielkopostnych æwiczeñ duchowych dla doros³ych by³y s³owa:
„Szukam, o Panie, Twojego oblicza”. Natomiast od 20 marca ks. Rados³aw wraz z 11 klerykami z roku
pierwszego poprowadzi³ rekolekcje
dla dzieci i m³odzie¿y.
(o)
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ZCG R-XXI dzia³a poza kontrol¹ spo³eczn¹

Tylko radni mog¹ wp³yn¹æ na ni¿sze
ceny œmieci
Na 103 zatrudnionych - 22 w administracji. W 2015 roku wydatki na pensjê maj¹ skoczyæ do 7,5 miliona z³otych!
10 lat czekaliœmy na otwarcie
zak³adu segregacji œmieci dla naszego regionu. Wreszcie powsta³ –
Regionalny Zak³ad Gospodarowania Odpadami (RZGO) w S³ajsinie
pod Nowogardem oficjalnie otwarty zosta³ 21 marca 2013 r. Otwarcie
po³¹czone zosta³o z rocznic¹ 10lecia Celowego Zwi¹zku Gmin, który ten zak³ad uruchomi³. Co przez
10 lat robi³ Celowy Zwi¹zek Gmin
R-XXI? Zabiega³ o powstanie takiego zak³adu. Ile na te zabiegi posz³o pieniêdzy podatników – nie
wiadomo, bo z okazji takich rocznic
nikt nie zbilansowa³ kosztów utrzymania i tego „zabiegania”. Przez 10
lat ponad 20 gmin co roku wp³aca³o
po z³otówce od swojego mieszkañca, by utrzymywaæ na etatach kilku
ludzi. Normalna firma dawno by zbankrutowa³a, gdyby
przez lata nic nie robi³a, ale bud¿ety
gmin s¹ najlepszym
dojnym cyckiem,
który mo¿na ssaæ
bez koñca. Jak siê
nie zarabia, tylko
dostaje, to mo¿na
wydaæ ka¿de pieni¹dze. O tym chcê napisaæ, bo jad¹c na
otwarcie dosta³em
oficjaln¹ informacjê, ¿e w RZGO zatrudnione s¹ 103
osoby, w tym 22 osoby w administracji, 52 osoby przy obs³udze instalacji RZGO w S³ajsinie i 29 osób
na stacjach prze³adunkowych odpadów. Iloœæ osób w administracji po
prostu porazi³a mnie. Zamierza³em
zapytaæ o to prezesa Zarz¹du RZGO
Antoniego Bielidê. Jednak zanim
do tego dojdê, trochê informacji o
CZG R-XXI i zak³adzie w S³ajsinie.
Gminy CZG R-XXI
Obecnie do Zwi¹zku nale¿y 27

gmin województwa zachodniopomorskiego. S¹ to gminy: Brze¿no,
Chociwel, Dobra, Drawsko Pomorskie, Dziwnów, Golczewo, Gryfice,
Kamieñ Pomorski, Karnice, Miêdzyzdroje, Maszewo, Nowogard,
Osina, Ostrowice, P³oty, Przybiernów, Radowo Ma³e, Resko, Rewal,
Stepnica, Œwierzno, Œwinoujœcie,
Trzebiatów, Wêgorzyno, Wierzchowo, Wolin, Z³ocieniec.
W³adz¹ Zwi¹zku jest zgromadzenie przedstawicieli gmin, po
dwóch delegatów z ka¿dej gminy. W
statucie zapisano, ¿e jest to burmistrz plus osoba wskazana przez
radê. Najczêœciej t¹ drug¹ osob¹ jest
wiceburmistrz lub urzêdnik, rzadko
radny lub inna osoba.

W³adze Zwi¹zki i zak³adu
Przewodnicz¹cym Zgromadzenia jest burmistrz Gryfic Andrzej
Szczygie³, a jego zastêpc¹ wójt
Stepnicy Andrzej Wyganowski.
Szefem Zarz¹du RZGO jest Antoni
Bielida z Nowogardu, który jest zarazem delegatem Zgromadzenia, co
ju¿ tworzy sprzecznoœæ, bo jako
delegat Zgromadzenia nadzoruje
szefa organu wykonawczego, czyli... samego siebie. Cz³onkami Zarz¹du s¹: Piotr Antoñczak – wice-

Wstêgê na otwarcie RZGO przecinaj¹ wójtowie i burmistrzowie gmin CZG R-XXI
i zaproszeni goœcie. W tle okaza³y biurowiec.

burmistrz Z³ocieñca i i Marek Matys – dyrektor ZGK w Wolinie. Pe³ny przekrój urzêdników.

Jak dzia³a RZGO
Zak³ad wybudowa³a firma Budimex SA, za cenê brutto 79.842.000
z³. Celowemu Zwi¹zkowi Gmin RXXI zosta³o udzielone dofinansowanie w wysokoœci 85% kwoty wydatków kwalifikowanych w kwocie
69.401.647,31 z³otych, przy ca³kowitym koszcie projektu wynosz¹cym 109.656.292 z³ote. Wk³ad w³asny to preferencyjna po¿yczka z Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w
wysokoœci 14.863.950 z³.
Powierzchnia Zak³adu wynosi
18,6 ha. Dowóz odpadów do RZGO
w S³ajsinie odbywaæ siê bêdzie z
wybudowanych trzech Stacji Prze³adunkowych Odpadów w Œwinoujœciu, Mokrawicy (gm. Kamieñ
Pom.) i Mielenku Drawskim. Bezpoœrednio do RZGO w S³ajsinie trafiaj¹ odpady komunalne z gmin:
Gryfice, P³oty, Golczewo, Chociwel, Resko, Radowo Ma³e, Dobra,

Wêgorzyno, Nowogard, Maszewo,
Osina, Przybiernów i Stepnica. Poœrednio przez Stacje Prze³adunkowe Odpadów w Œwinoujœciu z gmin: Œwinoujœcie, Wolin, Miêdzyzdroje, w Mokrawicy z
gmin: Dziwnów, Kamieñ Pomorski, Œwierzno, Rewal, Trzebiatów,
Karnice i w Mielenku
Drawskim z gmin:
Drawsko Pomorskie,
Ostrowice, Wierzchowo, Z³ocieniec, Brze¿no. Z tych stacji do S³ajsina odpady transportowane s¹ specjalistycznymi samochodami, nale¿¹cymi do Zwi¹zku.
Obecnie dziennie przyjmowanych jest oko³o 260 ton odpadów
komunalnych, zmieszanych do
przetworzenia na liniach segregacji.
Zak³ad docelowo mo¿e przerabiaæ
ponad 100 tys. ton rocznie.
Ile to nas, podatników,
kosztuje i dlaczego tak du¿o
Tak jak powiedzia³em, zaskoczeniem dla mnie by³a rozbuchana
wrêcz biurokracja RZGO – 22 osoby w administracji. Na dzieñ otwarcia okaza³o siê, ¿e w RZGO zatrudnione s¹ ju¿ 122 osoby, a docelowo
ma byæ ich 140. Jednak zanim zak³ad ruszy³, R-XXI obs³ugiwa³o i
pobiera³o pieni¹dze za sk³adowiska
odpadów we W³odarce (gm. Trzebiatów), Komorowie (gm. Resko) i
Godowie (gm. Maszewo). W 2011 r.
koszt przyjêcia tony œmieci na te
wysypiska wynosi³ 85 z³ netto.
Koszt „na bramie” w S³ajsinie, do
segregacji, wynosi 240 z³. Tyle za-
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p³aci ka¿da gmina nale¿¹ca do
Zwi¹zku. Jak nam powiedziano na
konferencji prasowej – szk³o, pety i
makulatura maj¹ byæ przyjmowane
bezp³atnie. W zwi¹zku z tym, wydaje siê, ¿e ceny w gminach za œmieci
posegregowane powinny byæ du¿o
ni¿sze, a nie s¹. Jeden z czytelników
zwróci³ uwagê, ¿e gminy nale¿¹ce
do R-XXI maj¹ ceny wy¿sze, ni¿ te
nie nale¿¹ce.
Wydatki na wynagrodzenia w
2012 r. - 1 381 359 z³, z tego: na wynagrodzenia osobowe – 1.136. 070
z³, w tym na nagrody jubileuszowe
10 952,80 z³; wyp³acono wynagrodzenie roczne w ³¹cznej kwocie 43
840 z³. Œrednie miesiêczne zatrudnienie wynios³o w 2012 roku 29
osób, œrednia miesiêczna p³aca brutto 3 264,57 z³ brutto. W zwi¹zku z
otwarciem zak³adu to siê zmieni³o,
obecnie 122 osoby. Prognoza p³ac
na 2013 – 3.362.500 z³. Tyle samo w
2014. Ale ju¿ w 2015 ma to byæ
7.509.000 z³. Skok o ponad 100
proc. Dlaczego? Nie wiadomo.
Pomys³ dobry, wykonanie
jak zwykle
Sam pomys³ na budowê takiego
zak³adu dla naszego regionu uwa¿am za dobry, jednak nie mo¿e byæ
tak, ¿e zak³ad ten wch³onie ka¿de
pieni¹dze, bo administracjê mo¿na
rozbudowywaæ i windowaæ jej zarobki do woli, je¿eli nie ma kontroli spo³ecznej. A nie ma, co widaæ po
sk³adzie delegatów – wiêkszoœæ
urzêdników. Dla nich wyj¹æ z bud¿etu i daæ, to jak splun¹³. Nie daj¹
przecie¿ swoich, lecz nasze. Tu
mog¹ pomóc jedynie radni, którzy
wybior¹ swoich przedstawicieli do
CZG oraz zobowi¹¿¹ burmistrzów
i wójtów do lepszej kontroli
RZGO. Wszyscy musz¹ mieæ równie¿ œwiadomoœæ, ¿e ju¿ od lat p³acimy drug¹ op³atê za œmieci – w
postaci sk³adki gmin do CZG RXXI. Od 2011 r. jest to 3 z³ od ka¿dego mieszkañca rocznie (przedtem 1 z³). Przy 265 tys. mieszkañcach 27 gmin daje to kwotê prawie
800 tys. z³. To podwójne opodatkowanie.
Antoni Bielida zapytany o ten
rozrost administracji t³umaczy³, ¿e
obs³uguje 265 tys. mieszkañców, co
jest nieprawd¹, gdy¿ bêdzie zawieraæ umowy na odbiór tylko z 27 gminami. Ja wydajê 4 gazety w 4 powiatach, licz¹cych ³¹cznie ponad 200
tys. mieszkañców i mam jedn¹ osobê w administracji!!! To pokazuje
przepaœæ miêdzy firm¹, a zak³adem
bud¿etowym.
Mnie chodzi tylko o to, by nie
³upiæ ludzi, nie tworzyæ sztucznych
stanowisk, by zatrudniæ kolesi.
Op³ata za œmieci mo¿e i powinna
byæ tañsza. O to powinni zadbaæ
radni, jako przedstawiciele wyborców.
Kazimierz Rynkiewicz

INFORMACJE
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IV KONKURS „LWÓW DAWNIEJ
I DZIŒ” - ŒWIDWIN 2013

Konkurs sta³ siê ju¿ tradycj¹
wœród m³odzie¿y Zespo³u Szkó³
Rolniczych Centrum Kszta³cenia
Praktycznego w Œwidwinie.
Organizatorzy - Zarz¹d Klubu
Towarzystwa Mi³oœników Lwowa i
Kresów Po³udniowo-Wschodnich,
biblioteka szkolna i nauczyciele
mgr Jadwiga Zbieg i mgr Ma³gorzata Soko³owska. Z wielkim uznaniem
i wparciem dyrektora szko³y Andrzeja Muchorowskiego i Starosty
Powiatu Œwidwiñskiego Miros³awa
Majki, który jest patronem konkursu.
Konkurs zosta³ poprzedzony
prelekcj¹ Mieczys³awa Kostura
prezesa TMLiKPW na spotkaniu z
m³odzie¿¹ tej szko³y: klas¹ III TE i
III T¯iGD - wyœwietlaj¹c film DVD
„Zapraszamy do Lwowa” - by³ to
spacer po Lwowie pokazuj¹cy jego
historiê i zabytki - Rynek, Katedrê,
koœcio³y - cerkwie, cmentarz £yczakowski oraz Orl¹t Lwowskich.
Swoj¹ wiedzê m³odzie¿ mog³a
pog³êbiæ korzystaj¹c z czytelni
MBP, gdzie od 1993 r. jest sta³a
wystawa wydawnictw „Lwów i Kresy”, a tak¿e z wydawnictw biblioteki szkolnej. Po tygodniu przeprowadzono fina³ konkursu.
W dniu 14 marca 2013 r. na zorganizowanym spotkaniu podsumowuj¹cym dyrektor ZSR CKP Andrzej Muchorowski serdecznie powita³ zgromadzon¹ m³odzie¿ i goœci, a szczególnie prof. dr. hab. Czes³awa Partacza, wyk³adowcê Instytutu Polityki Spo³ecznej i Stosunków Miêdzynarodowych Politechniki Koszaliñskiej i naszego absolwenta z 1971 r., wicestarostê Powiatu Œwidwiñskiego Romana Kozubka, przewodnicz¹c¹ Rady Powiatu
Danutê Malitowsk¹, zastêpcê burmistrza Zygmunta Maksiaka, przewodnicz¹cego Rady Miasta Henry-

ka Klamana, prezes TMWibKW
Annê Teresiñsk¹, dyrektora ŒOK
Boles³awa Kurka, kierownik MBP
Teresê Ludwikowsk¹, b. dyrektora i
b. przew. Rady Powiatu Kazimierza
Szafrañskiego, przewodnicz¹cego
Komisji Bud¿etu i Porz¹dku Publicznego Rady Powiatu Krzysztofa Orliñskiego, prezesa Zwi¹zku
Inwalidów RP Adama Malinkê oraz
prezesa TMLiKPW Mieczys³awa
Kostura - organizatora konkursu.
Dla uœwietnienia tego spotkania
m³odzie¿ pod kierownictwem nauczycieli przygotowa³a wystawê
o Lwowie i czêœæ artystyczn¹.
£ukasz Cierocki i £ukasz Górczyñski w znakomity sposób przedstawili mulimedialnie zabytki Lwowa
m.in. Katedrê £aciñsk¹, Ratusz,
Cmentarz £yczakowski i Orl¹t
Lwowskich, Karolina Wilczyñska
recytowa³a wiersz „Orl¹tko”, a Karolina Jankowska - laureatka XVIII
Koszaliñskiego Konkursu Poezji i
Piosenki Lwowskiej 2012 - wspaniale zaœpiewa³a piosenki „O
Obroñcach Lwowa” i „Pojedziemy
po wspomnienia”.
W swoim wyst¹pieniu prof. Czes³aw Partacz podziêkowa³ dyrektorowi za zaproszenie na dzisiejsze
spotkanie, przedstawi³ historiê
Lwowa w dziejach RP. To MiastoLegenda w polskiej tradycji, kulturze i nauce i jest pod³o¿em naszej
polskoœci na Kresach. Miasto o
wielkim patriotyŸmie i d¹¿eñ niepodleg³oœciowych, Miasto-Bohater
odznaczone Krzy¿em Orderu Virtuti Militari 29.11.1920 r. przez Józefa Pi³sudskiego - o czym nale¿y pamiêtaæ.
Przewodnicz¹cy jury Mieczys³aw Kostur podkreœli³, ¿e poziom
konkursu by³ bardzo wysoki, wziê³o
w nim udzia³ 32 uczniów. Konkurs
obejmowa³ 25 pisemnych pytañ z
mo¿liwoœci¹ zdobycia 44 punktów.

Wy³oniono laureatów i wyró¿nionych:
I miejsce: Weronika Nowakowska i Bart³omiej Sekura
II m-ce: Anna Dudzyñska i Krystian Znaczko
III m-ce: Aleksandra Wiak i
Karol Radomski
Wyró¿nienia: Aniela Bialik,
Weronika Bieniek, Malwina Boryczko, Agnieszka G¹siorowska,
Natalia Hermanowska i Bartosz
¯ytliñski.
Dyplomy i nagrody zakupione
przez Starostwo Œwidwiñskie wrêczyli prof. Czes³aw Partacz, Roman
Kozubek, Danuta Malitowska i Andrzej Muchorowski.
Prof. Czes³awowi Partaczowi
serdecznie podziêkowali: Danuta
Malitowska i Roman Kozubek wrêczaj¹c album „Powiat œwidwiñski”,
Zygmunt Maksiak wrêczy³ grafikê
zamku œwidwiñskiego, a Andrzej
Muchorowski i Mieczys³aw Kostur
wrêczyli podziêkowanie wraz z
wydawnictwem albumowym „Moje
serce zosta³o we Lwowie”.
Mieczys³aw Kostur odczyta³
treœæ podziêkowania za wsparcie
organizacyjne imprezy, które otrzymali: Miros³aw Majka, Andrzej
Muchorowski, Ma³gorzata Soko³owska, Jadwiga Zbieg, Andrzej
Soko³owski, Leszek Jasiukiewicz
dyr. Parku Wodnego „Relax” w Œwidwinie, Remigiusz Warcholski TV
Rega, Artur Ardziejewski oraz wystêpuj¹ca m³odzie¿ szkolna.
Na zakoñczenie raz jeszcze zaœpiewa³a Karolina Jankowska, Boles³aw Kurek - lwowianin i dyrygent
chóru „Sonores” zachêci³ wszystkich do wspólnego œpiewania „Tylko we Lwowie”, a dyrektor ZSR
CKP zaprosi³ obecnych na przygotowany poczêstunek.
Mieczys³aw Kostur
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Szko³a Podstawowa nr 3 w Œwidwinie

ZSP w Œwidwinie

Debata ekologiczna 3 FACTOR - PIERWSZY
PRZEGL¥D TALENTÓW
W „TRÓJCE”

W pi¹tek, 5 kwietnia br., w czytelni szkolnej odby³a siê debata
pod has³em: „Ekologia wczoraj,
dziœ i jutro - podsumowanie akcji
i idee na przysz³oœæ”. Inicjatorkami akcji by³y dwie uczennice klasy 1 a - Agata Czajczyk i Michalina Komorowska.
Dziewczyny bior¹ udzia³ w projekcie organizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, którego celem jest podniesienie œwiadomoœci uczniów na temat ekologii
i ochrony œrodowiska.
Na spotkaniu stawi³a siê klasa 2
c, reprezentanci klasy 1 a oraz zaproszeni goœcie: pani Anna Kêpka Naczelnik Wydzia³u Ochrony Œrodowiska, pan Jaros³aw Wasilewski przedstawiciel Zak³adu Gospodarki
Odpadami w Wardyniu Górnym,
pan Edward Wójcik - dyrektor naszej szko³y, pan Andrzej Czajczyk przewodnicz¹cy Rady Rodziców,
pani Barbara Przepiórka - wystêpuj¹ca w roli opiekuna, a tak¿e Angelika Bogacz - przewodnicz¹ca Samorz¹du Uczniowskiego.
Na pocz¹tku goœcie odpowiadali na pytania zadawane przez prowadz¹c¹, a nastêpnie wywi¹za³a siê
dyskusja. W rozmowê szczególnie
zaanga¿owana by³a Karolina Ogrodowska z klasy 1 a.
Dziewczyny przygotowa³y tak¿e prezentacjê i przedstawi³y pomy-

s³y maj¹ce na celu rozpowszechnianie ekologicznych idei, m. in.:
- wystawienie prac plastycznych, a tak¿e fotografii autorstwa
uczniów naszej szko³y,
- zaanga¿owanie poszczególnych klas poprzez przygotowanie
lekcji na temat ochrony œrodowiska
naturalnego i utylizacji odpadów,
- projekt maj¹cy na celu zachêcenie ludzi do sprz¹tania po swoich
zwierzakach,
- rozpowszechnianie edukacji
ekologicznej na pikniku szkolnym,
który odbêdzie siê 20 kwietnia br.
Dziêki uczestnictwu w projekcie
uczniowie wzbogacili swoj¹ wiedzê
z zakresu ekologii, o czym œwiadczy
ankieta przeprowadzona wœród klas
pierwszych kilka dni wczeœniej.
M³odzie¿ odpowiada³a na pytania
dotycz¹ce ochrony œrodowiska, a
nastêpnie rozwi¹zywa³a te same
zadania, ale ju¿ po obejrzeniu prezentacji przygotowanej przez Agatê
i Michalinê. Wynik ankiety wykaza³, ¿e edukacja m³odzie¿y w tym
temacie osi¹ga zamierzony cel.
Na zakoñczenie spotkania prowadz¹ca Agata Czajczyk dziêkowa³a zebranym za poœwiêcenie czasu i
wyrazi³a zainteresowanie dalsz¹
wspó³prac¹ i podejmowaniem dzia³añ w tym zakresie. Z kolei Michalina Komorowska po¿egna³a zgromadzonych po 45 minutach burzliwej dyskusji.
Izabela Orenczak

Goœæ w dom… pilnuj dobytku
Policjanci œwidwiñscy zatrzymali mê¿czyznê, który wykorzystuj¹c goœcinnoœæ gospodarza domu
okrad³ go. Staropolska goœcinnoœæ
dla mieszkañca Œwidwina mia³a
szczególne znaczenie, wiêc gdy
odwiedzi³ go znajomy pozwoli³ mu
rozgoœciæ siê, a nawet wypiæ alkohol
który ze sob¹ przyniós³. Niewdziêczny biesiadnik wykorzystuj¹c nieuwagê w³aœciciela zabra³ z
mieszkania telefon komórkowy o
wartoœci 700 z³.
Tu¿ po zg³oszeniu o kradzie¿y,
policjanci zatrzymali 33-letniego

mieszkañca Œwidwina. Skradziony
telefon mia³ przy sobie, ale nie potrafi³ wyjaœniæ w jaki sposób wszed³
w jego posiadanie. Dla zatrzymanego kradzie¿ telefonu nie by³a przypadkiem incydentalnym, by³ ju¿
karany za podobne przestêpstwa,
sprawca jest równie¿ podejrzewany
o kradzie¿ laptopa, który znikn¹³ w
podobnych okolicznoœciach. (kp)

22 marca - dzieñ po uroczystym powitaniu wiosny, w Szkole
Podstawowej nr 3 w Œwidwinie
odby³ siê pierwszy - jak mamy nadziejê, nie ostatni - przegl¹d talentów rozmaitych.
Konkurs zorganizowa³ Samorz¹d Szkolny pod kierunkiem nauczyciela - pani Irminy Soroczyñskiej. Zg³osi³o siê mnóstwo utalentowanych osób.
Ci najodwa¿niejsi z wielkim zaanga¿owaniem przedstawiali zgromadzonym osobom: kolegom, kole¿ankom, a tak¿e rodzicom, umiejêtnoœci rzeczywiœcie rozmaite. Nie
zabrak³o utalentowanych solistek,
duetów i zespo³ów i tancerzy. Pojawili siê równie¿ muzycy - skrzypaczka i gitarzysta. Zgromadzeni
mogli równie¿ obejrzeæ pokaz gimnastyczny m³odego zapaœnika, a
tak¿e rodzeñstwo - „duet karate”.
Najwiêkszy zespó³ wokalno-taneczny stanowi³y po³¹czone grupy
dzieci z oddzia³u przedszkolnego i
grupy szeœciolatków (pod kierun-

kiem wychowawczyñ), które brawurowo wykona³y piosenkê „Mucha w podró¿y”.
Do wystêpów recytatorskich w
konkursach na ró¿nych szczeblach,
zachêci³a m³odych wykonawców
bibliotekarka szkolna - dla dania
dobrego przyk³adu, wykonuj¹c
utwór wokalny i recytuj¹c wiersz.
Dzieñ prezentacji sta³ siê równie¿ okazj¹ do pokazu prac wykonanych przez uczniów klas I - VI. Prace porusza³y tematykê sprzeciwu
wobec agresji - „Nie przemocy, nie
wulgaryzmom!”. Uczniowie wykonali prace ró¿nymi technikami plastycznymi, uk³adaj¹c rozmaitej d³ugoœci has³o sprzeciwiaj¹ce siê przemocy - zarówno tej fizycznej, jak i
s³ownej.
Wszyscy uczniowie bior¹cy
udzia³ w konkursach zostali nagrodzeni s³odkimi podarunkami, a
uczestnicy konkursu „3 Factor”
otrzymali pami¹tkowe dyplomy.
Do zobaczenia za rok - na kolejnej
edycji konkursu.
K. Kupiec - bibliotekarka PSP 3

Zaproszenie na Festiwal
Piosenki Religijnej
Klub 1 Skrzyd³a Lotnictwa Taktycznego i Parafia Wojskowa zapraszaj¹ na XVII Festiwal Piosenki Religijnej.
Odbêdzie siê on 13 kwietnia 2013 r. Przes³uchania konkursowe wykonawców zaczn¹ siê o godzinie 9. w Klubie 1 SLT. W roli gwiazdy wieczoru
wyst¹pi Szczecin Gospel Choir, który wyjdzie na scenê o godz. 17.30. (o)
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
NIERUCHOMOŒCI

MIESZKANIA

Region

Powiat gryficki

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
Sprzedam 9 ha ziemi, gmina £obez.
Tel. 91 397 5894
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.

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

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

Powiat œwidwiñski
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

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.

Region
Us³ugowo wykonam wszelkie prace
polowe. Nowy ci¹gnik 150KM. Tel.
661 194 854

Pilnie sprzedam mieszkanie w Resku na II piêtrze o pow. 53 mkw.,
cena 80.000 z³ (do negocjacji). Tel.
604-396-380.

Nowe meble do biura kredytowego,
punktu kasowego sprzedam: kontuar, 2 biurka, 2 kontenerki, rega³, 4
krzes³a, 2 fotele obrotowe ze skóry
ekol. Meble by³y robione na wymiar.
Cena 3000 z³ do negocjacji. Zdjêcia
przeœlê na ¿yczenie. Kontakt: 501
894 828.
Pracowa³eœ/pracujesz za granic¹?
Odzyskamy twój podatek!!! (Holandia, Dania, Norwegia, Niemcy, UK)
Zasi³ki rodzinne. Telefon: 91 577 64
21 lub 511 99 22 70

Powiat gryficki
Drewno kominkowo-opa³owe. Tel.
726-873-444

Powiat drawski
Us³ugi remontowe Z³ocieniec i okolice. Darmowa wycena oraz transport. Tel. 517 188 627

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

Powiat ³obeski
Kominki, wk³ady, budownictwo
techniczne i wykoñczeniowe. Tel.
661 025 368
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.

Region

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

Mam do wynajêcia kawalerkê w
£obzie. Tel. 880 301 179.

Powiat ³obeski

US£UGI

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

Sprzedam M5 ( 78 mkw ) po remoncie, Wêgorzyno Oœ. 40 Lecia. Tel.
663 316 587

INNE

(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

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

Reklama
Tel./fax

512 138 349

MIESZKANIA NA SPRZEDA¯
Œwidwin - 2 pokoje, pow.53,5mkw, II piêtro
Œwidwin - 3 pokoje, parter, pow. 66,59m
Œwidwin - 3 pokoje, IV piêtro, pow. 60,14mkw
Œwidwin - 3 pokoje, I piêtro, pow. 68,93mkw
DOMY NA SPRZEDA¯
Œwidwin (okolica) - wolnostoj¹cy o pow. 210 mkw, dzia³ka 2600 mkw
Œwidwin(okolica) - dworek o pow.280mkw, dzia³ka 3,5 ha
Œwidwin (okolica) - dom o pow.80mkw, dzia³ka 400 mkw
Œwidwin(okolica) - bliŸniak o pow. 61mkw, 2 pokoje, dzia³ka 700mkw
Œwidwin (okolica) - blixniak o pow. 72mkw, 4 pokoje, dzia³ka 712mkw
Œwidwin - wolnostoj¹cy o pow. 210 mkw, dzia³ka 511 mkw
Œwidwin - wolnostoj¹cy o pow. 270 mkw, dzia³ka 758 mkw
BrzeŸno - dom o pow.127mkw, 5 pokoi, dzia³ka1031mkw

- CENA 148.000 z³
- CENA 148.000 z³
- CENA 170.000 z³
- CENA 102.000 z³
- CENA 260.000 z³
- CENA 610.000 z³
- CENA 143.000 z³
- CENA 88.000 z³
- CENA 110.000 z³
- CENA 419.000 z³
- CENA 650.000 z³
- CENA 400.000 z³
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MOW w Rzepczynie

Nauka jako cenny dar, a nie ciê¿ki obowi¹zek
Nasi
wychowankowie
i
uczniowie gimnazjalni uczestniczyli w kolejnych ciekawych lekcjach „Zielonej szko³y” projektu
„Moja przysz³oœæ”.
Kolejny turnus 20. osobowy
odby³ siê w Gdañsku w dniach 17 22. 03. 2013 r. Aura by³a typowo
zimowa, ale nasza m³odzie¿ dobrze
przygotowana na ró¿nego rodzaju
wyprawy i ciekawe lekcje.
Najpierw pogadanka o dobrej
kulturze samego bycia i ¿ycia, nastêpnie spotkanie z panem przewodnikiem Filipem Popkiem. Zosta³y omówione tematy codziennych spotkañ i ich realizacja i nadszed³ czas do nauki i pracy.
W poniedzia³ek rano wyruszyliœmy na zwiedzaj¹nie Starego Miasta, s³uchaj¹c historii jego powstania i dziejów ludzi tam zamieszkuj¹cych i pracuj¹cych. Wp³yw geografii, historii i ekonomi oraz budownictwa utworzy³o nowy port
prze³adunkowy z licznymi bramami, domami oraz s³ynnym ¯urawiem. Nastêpnie zwiedziliœmy katedrê Oliwsk¹, meczet i ul. Polanki,
na której zamieszkuje by³y prezydent pan Lech Wa³êsa.
Historia i WOS po³¹czone z teraŸniejszoœci¹ dawa³a lepsze perspektywy patrzenia na œwiat i dziej¹ce siê w nim przemiany polityczne i spo³eczne. Dalsze zwiedzanie
dope³ni³o siê na Westerplatte, gdzie
samo miejsce mówi za siebie, wspominaj¹c wybuch II wojny œwiatowej
i poleg³ych tam pierwszych ¿o³nierzy, którzy tam pozostali do dnia
dzisiejszego.
W kolejnym dniu zwiedzaliœmy
przepiêkny zamek w Malborku, tam
dopiero dawa³o siê odczuæ kawa³
historii krzy¿aków, jak i ca³ego narodu polskiego. Grube mury, fosy,
rzeka Nogat, ¯u³awy, Pojezierze
I³awskie ukazywa³y geografie
ukszta³towanego terenu i znaczenia
tego malborskiego zamku. Umieszczone w nim muzeum ukazuje historiê wojen polsko-krzy¿ackich. Ciekawie opowiadaj¹ca przewodnik
zainteresowa³a naszych wychowanków licznymi historiami, ciekawostkami i filmami krêconymi w
tym zamku krzy¿ackim. Wieczorem
udaliœmy siê do kina na film „Ukradziona to¿samoœæ”.
W œrodê udaliœmy siê na Kaszuby, aby wzi¹æ udzia³ w zajêciach
praktycznych z garncarstwa, historii, religii i matematyki oraz kaszubskiego œpiewu. Zapoznaæ siê ze
strojem ludowym kaszub i ich regionalnym obyczajom. W drodze na

Kaszuby zwiedziliœmy Muzeum
Garncarstwa w Chmielnie, gdzie
nasi wychowankowie uczyli siê lepiæ garnki, miski, œwieczniki, kieliszki do jajek i ró¿nego rodzaju
garnuszki. Kolejnym etapem by³o
miasteczko Szymbark i najd³u¿sza
deska œwiata; tam by³a realna matematyka obliczanie d³ugoœci deski,
obwodu pnia drzewa i czas ciêcia.
Œpiew pieœni kaszubskich z jej powtarzaniem. Dom Sybiraka z rekonstrukcj¹ sowieckiego ³agru. Lokomotywa z wagonami, która przywioz³a ludzi z Syberii. Nastêpnie dom
kanadyjski i replika bunkra T.O.W.
Gryfa Pomorskiego z ods³uchaniem
nalotu. Jak Kaszuby, to i dom do
góry nogami, który robi wra¿enie
spaceruj¹c po min. Zobaczyliœmy
wypiek chleba i najwiêkszy koncertuj¹cy fortepian œwiata. Na koniec
naszego zwiedzania i wêdrowania
dotarliœmy do koœció³ka pw. œw. R.
Kalinowskiego.
W dalszym programie by³y zajêcia wychowania fizycznego w akwaparku w Sopocie, które trwa³y 3
godziny.
W czwartek nasza m³odzie¿
uczy³a siê biologii w Oliwskim
ZOO, nastêpnie zwiedzi³a Sopot,
jako miejsce dla kuracjuszy i najd³u¿sze drewniane molo, zapozna³a
siê z wartoœciami wody pitnej jej
sk³adu chemicznego i licznych zabiegów leczniczych wykonywanych
w tym miejscu zdrojowym. W dalszym wêdrowaniu z naszym przewodnikiem panem Filipem dotarliœmy do upragnionego miejsca ka¿dego Polaka i kibica - na stadion narodowy PGE Arena Gdañsk. Krótko
mówi¹c, nasz bursztynowy stadion

robi ogromne wra¿enie i jest tam co
podziwiaæ, nasza m³odzie¿ by³a zachwycona. Kolejnym punktem by³a
lekcja chemii w Centrum Hewelianum na temat gazów, a szczególnie
azotu. Najpierw pani profesor wypyta³a naszych uczniów co pamiêtaj¹ o gazach, a nastêpnie przeprowadza³a ró¿ne chemiczne eksperymenty. Potem nasi wychowankowie brali udzia³ w wystawie
„Energia, Niebo, S³oñce”, gdzie
poznawali prawdy przyrody i kosmosu. Zajêcia te obejmowa³y nastêpuj¹ce przedmioty; fizykê, astronomiê, chemiê, geografiê, ekologiê
i historiê. Te dziedziny, które mo¿emy odkrywaæ podczas fascynuj¹cych przygód z nauk¹. Zobaczyli 2
pracownie energii nieba, 65 ró¿nych interaktywnych stanowisk, a
jednoczeœnie zapoznali siê z now¹
jakoœci¹ edukacji i nauki. Krótko
mówi¹c, lekcje te dawa³y wiêksze
efekty nauki, zgodnie z zawart¹ hipotez¹ - poznajê, wypoczywam, a
zarazem uczê siê. Wychodz¹c z Hewelianum zwiedziliœmy Górê Gradow¹, na której znajduj¹ siê forty i
grodzisko. Ukazana jest artyleria
XVII w., kartografia i in¿ynieria
wojskowa, oblê¿enie 1734 r., 1807
r., 1813 r., ¿ycie koszarowe, 20 lecie
miêdzywojenne, II wojna œwiatowa
i jej zakoñczenie, zag³uszarka Radia Wolna Europa, góra tajemnic i
historia czarnego prochu. Wszystko
koñczy³o siê Krzy¿em Milenijnym,
który widnieje nad Gdañskiem. Na
ostatni dzieñ zosta³o nam miasto
Gdynia z portem i stadionem Arki
Gdynia i Edukacj¹ Morsk¹ w Akwarium Gdyñskim MIR - PIB, oraz
spotkanie z kadetami Akademii

Marynarki Wojennej. Po zwiedzeniu stadionu Arki Gdynia udaliœmy
siê do oceanarium, aby podziwiaæ
wszelkie zwierzêta ¿yj¹ce w rzekach, morzach i oceanach, ich bogactwo i piêkno, ale i tak¿e czyhaj¹ce ró¿ne niebezpieczeñstwa. Akwarium Gdyñskie pozwoli³o nam spotkaæ siê z mieszkañcami podwodnego œwiata oko w oko.
Nasz wyjazd koñczy³ siê spotkaniem z pracownikami i studentami
Akademii Marynarki Wojennej.
Trafiliœmy na otwarte drzwi tej
uczelni, gdzie nasi wychowankowie
podziwiali sprzêt wojskowy, najciekawsze zajêcia to praca na symulatorze nawigacyjno-manewrowym
oraz symulacja ustawiania i manewrowania statkami do portu i nad
nabrze¿a. Na koniec zwiedziliœmy
okrêt wojenny.
Wyjazd ten mia³ na celu wzmocnienie wartoœci dydaktyczno-wychowawczych oraz wiedzy z matematyki i zajêæ przyrodniczych,
³¹cz¹c zadania z muzyki, plastyki i
sztuki. Obejmowa³ opiekê psychologiczno-pedagogiczn¹ i ukazywa³
wybór i rozwój swoich talentów w
doradztwie zawodowym. Du¿¹ popularnoœci¹ cieszy³y siê zajêcia
garncarskie w Chmielnie, zwiedzenie Zak³adów Drzewnych i pieczeniu chleba w Szymbarku oraz Akadami Marynarki Wojennej w Gdyni.
Uczmy tak naszych wychowanków, aby uwa¿ali naukê za cenny
dar, a nie ciê¿ki obowi¹zek. Jak
stwierdzili nasi podopieczni - by³y
to dla nich najciekawsze lekcje w ich
¿yciu. Miejmy nadziejê, ¿e coœ z
nich zapamiêtaj¹ i wezm¹ do swojego codziennego ¿ycia. Kobia³ka sdb
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Konkurs recytatorski Szkolny konkurs
„Ma³y recytator”
mitologiczny

11 marca 2013 roku w Szkole
Podstawowej nr 1 w Œwidwinie
odby³ siê konkurs recytatorski
„Ma³y recytator”.
Do udzia³u zg³osi³o siê 25
uczniów z klas I-VI. Recytatorzy
zaprezentowali wiersze z literatury
dzieciêcej, a niektórzy równie¿ prozê. Komisja oceniaj¹ca wystêpy, w
sk³adzie: wicedyrektor p. Anna
Stroñska, p. Dorota Sawicka, p.
Magda Haraj i p. Anna Kieruzel,

by³y pod wra¿eniem pamiêciowego
opanowania d³ugich tekstów przez
uczestników oraz wysokim poziomem prezentacji.
Wyró¿niono nastêpuj¹cych recytatorów:
- Juliê Mazurkiewicz (kl. 2a),
- Jakuba Terleckiego (kl. 4b),
- Klaudie Kasprzyck¹ (kl. 6a).
¯yczymy im powodzenia w kolejnym miejsko-gminnym etapie
konkursu.
Magda Haraj

Tradycje Œwi¹t
Wielkiej Nocy

(BRZE¯NO) Ka¿dego roku, na
kilka dni przed Œwiêtami Wielkanocnymi, w Zespole Szkó³ Publicznych w Brze¿nie odbywa siê z tej
okazji apel. W tym roku przygotowany zosta³ przez uczniów klas drugich szko³y podstawowej pod kierunkiem wychowawczyñ. Program
artystyczny zaprezentowany zosta³
ca³ej spo³ecznoœci szkolnej oraz
zaproszonym goœciom i rodzicom.
Dzieci ubrane w pomys³owe i

estetyczne stroje recytowa³y wiersze, œpiewa³y piosenki i prezentowa³y scenki zwi¹zane tematycznie z
Wielkanoc¹. Mali artyœci przedstawili symbole wielkanocne, by³y
wiêc: palmy, baranek, barwne pisanki, zaj¹czki. Dope³nieniem, panuj¹cej w tym dniu œwi¹tecznej atmosfery, by³a barwna dekoracja i
scenografia. Wszyscy bior¹cy
udzia³ w apelu, mogli poczuæ radoœæ
ze zbli¿aj¹cych siê œwi¹t. (ZPS)

W dniu 26 marca 2013 r. w SP
1 w Œwidwinie 27 uczniów stanê³o
w szranki walcz¹c o to, kto najlepiej zna opowieœci o bogach i bohaterach greckich.
Dla 10 najlepszych nagrod¹ jest
udzia³ w Turnieju Wiedzy Antycznej, który corocznie organizuje œwidwiñskie Gimnazjum. Trzeba by³o
wykazaæ siê wiedz¹ miêdzy innymi

o tym ile oczu mia³ Polifem, czym
¿ywili siê Lotofagowie, kto wychowa³ Zeusa. Najlepszym gratulujemy
i ¿yczymy powodzenia w dalszym
zdobywaniu wiedzy. Wszystkim
zainteresowanym t¹ tematyk¹ polecamy lekturê „Mitologii” Jana Parandowskiego.
Organizatorki:
Anna Stroñska i Monika Babiak

Wiosenne „Otwarte
drzwi” w „Trójce”

Pierwszego dnia wiosny, w
Publicznej Szkole Podstawowej
nr 3 imienia Lotników Polskich w
Œwidwinie, odby³y siê - ju¿ po raz
kolejny „Wiosenne Otwarte
Drzwi”.
W ramach tego cyklu spotkañ
zainteresowani rodzice mogli nie
tylko zapoznaæ siê z postêpami w
nauce swoich dzieci, ale równie¿ w sposób niezwykle rodzinny skosztowaæ domowych wypieków
(autorstwa nieocenionych mam),
nabyæ ozdoby i kartki œwi¹teczne,
jak równie¿ coœ dla ducha - ksi¹¿ki
o ró¿norodnej tematyce.
Oczywiœcie przede wszystkim
kulturalne prze¿ycia czeka³y na
ka¿dego goœcia, który wst¹pi³ w
progi naszej szko³y na sali gimnastycznej. Na uroczyste powitanie

wiosny i nadchodz¹cych œwi¹t zaprasza³a pani dyrektor - Izabella
Starzyñska.
Uczniowie klasy II - pod kierunkiem wychowawczyni, pani Katarzyny Marzec wykonali utwory wokalne i recytatorskie, które swoim
charakterem nawi¹zywa³y ju¿ do
Wielkanocy i wyczekiwanej z utêsknieniem wiosny.
Wokalnie i tanecznie uatrakcyjnili wystêp równie¿ najm³odsi dzieci z oddzia³u przedszkolnego i
grupy szeœciolatków, pod kierunkiem pañ: Dominiki Kaszuba i
Marty Jakubik. I mimo, ¿e d³ugo
wyczekiwanej pory roku jeszcze nie
widaæ, nastroje wœród zgromadzonych na uroczystym apelu rodzin
by³y naprawdê wiosenne.
K. Kupiec, bibliotekarka PSP 3
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Mistrzostwa Regionu Koszaliñskiego w Mini Pi³ce
Koszykowej Dziewcz¹t

Igrzyska M³odzie¿y Szkolnej Województwa
Zachodniopomorskiego w Mini Pi³ce Rêcznej

Dziewczêta z SP 1
na podium

Pi³karki rêczne
z SP 1 w pó³fina³ach

(KOSZALIN) W Koszalinie
odby³y siê 22.03.2013r. Mistrzostwa Regionu Koszaliñskiego w
Mini Pi³ce Koszykowej Dziewcz¹t.
W turnieju startowa³y dru¿yny z
Koszalina, Szczecinka, Bia³ogardu,
Lejkowa, Bobolic i Œwidwina. I tym
razem nasze dziewczêta zaprezentowa³y wysoki poziom wyszkolenia
sportowego. Po sportowych zmaga-

niach uplasowa³y siê na 3 miejscu.
Gratulujemy im i ¿yczymy dalszych
sukcesów.
Sk³ad dru¿yny: Wiktoria Michlewicz, Natalia Wortolec, Natalia
Pi¹tkowska, Daria Uss, Anna Surniak, Aleksandra Górska, Magdalena Jusiel, Karolina Gogo³, Sara
Wiœniewska, Natalia Kuligowska,
Natalia Stêpniewska. Trener: Katarzyna Kosmala.
(o)

18.03.2013 r. odby³y siê Mistrzostwa Regionu Koszaliñskiego w Mini Pi³ce Rêcznej Dziewcz¹t.

wiêc jedn¹ z oœmiu najlepszych dru¿yn naszego województwa. Gratulujemy im i ¿yczymy kolejnego sukcesu i awansu do fina³ów.

W turnieju udzia³ wziê³y dru¿yny z Koszalina, Mielna, Bia³ogardu,
Lejkowa, Szczecinka i Œwidwina.
Nasze dziewczêta pokona³y pi³karki z Mielna 16:1, a pi³karki ze
Szczecinka 6:1. Uleg³y tylko szczypiornistkom z Koszalina 8:12,
awansuj¹c tym samym z drugiej
pozycji do pó³fina³ów IMSZ Woj.
Zachodniopomorskiego. S¹ ju¿

Sk³ad dru¿yny: Zuzanna Nowicka, Natalia Wortolec, Wiktoria Michalewicz, Daria Uss, Natalia Pi¹tkowska, Aleksandra Górska, Wiktoria Pianka, Magdalena Jusiel, Anna
Surniak, Karolina Gogo³, Sara Wiœniewska, Natalia Kuligowska,
Marta Lipowicz, Marika Dereñ.
Trenerem dru¿yny jest Katarzyna
Kosmala.
(szk)

II Turniej Pi³ki Halowej im ks. Kazimierza Lewandowskiego sdb
(ŒWIDWIN) W kolejn¹ rocznicê œmierci ks. Kazimierza Lewandowskiego sdb odby³ siê II Turniej
Pi³ki Halowej w Œwidwinie.
Zawody odby³y siê w hali sportowej przy placu Jana Paw³a II. Uczestniczy³o w nich 10 dru¿yn; Szko³y Rolnicze - Œwidwin, Szko³y Salezjañskie
- Szczecin, MOW Trzciniec, Podborsko i Rzepczyno, Dom Dziecka £obez
i OHP Mielenko Drawskie.
Organizatorem zawodów by³
M³odzie¿owy Oœrodek Wychowawczy w Rzepczynie, pod kierownictwem ks. dyrektora I. Œliwiñskiego
sdb, przy wspó³pracy Parku Wodnego
Relax w Œwidwinie. Nagrody i upominki ufundowali; Urz¹d Marsza³kowski w Szczecinie, Starostwo Powiatowe w Œwidwinie i MOW Rzepczyno.
Na pocz¹tku wszystkich powita³
ks. dyrektor I. Œliwiñski sdb, nastêpnie starosta Miros³aw Majka zachêci³
wszystkich do zdrowej i rozs¹dnej rywalizacji miêdzy sob¹ i aby panowa³a

w duchu ksiêdza Jana Bosko. Ka¿dy
turniej i rozgrywki tego rodzaju daj¹
du¿o emocji i wra¿eñ, ale puchar zdobywa zawsze najlepsza dru¿yna. Zawody odby³y siê w duchu radoœci i
wzajemnego zrozumienia, zachowuj¹c salezjañski styl wychowania m³odzie¿y. Ka¿dy z zawodników i goœci
zosta³ poczêstowany obiadem (bigosem z wk³adk¹).
II Turniej Pi³ki Halowej im. ks.
Kazimierza Lewandowskiego sdb zakoñczy³ siê nastêpuj¹cymi wynikami; 1 miejsce - Szko³y Salezjañskie
Szczecin, 2 m. - Szko³y Rolnicze Œwidwin, 3 m. - Szko³y Rolnicze Œwidwin, 4 m. - Szko³y Salezjañskie
Szczecin, 5 m. - MOW Rzepczyno, 6
m. - MOW Trzciniec, 7 m. - MOW
Podborsko, 8 m. - OHP Mielenko, 9
m. - MOW Rzepczyno i 10 m. - Dom
Dziecka £obez.
Nad wszystkimi meczami czuwali sêdziowie PZPN Sebastian Basiejko i Krzysztof Mich. Najlepszym zawodnikiem zosta³ Micha³ Cio³ek ze

Szkó³ Salezjañskich w Szczecinie,
bramkarzem - Jakub Kozio³ z MOW
Podborsko, a najlepszym strzelcem
Jakub Stêplewski ze Szkó³ Salezjañskich w Szczecinie. Nagrody i upominki wrêczali; Starosta M. Majka,
Naczelnik Wydzia³u Edukacji i Kultury i Kultury Fizycznej Bogdan

Kaczmarczyk i ks. dyrektor I. Œliwiñski sdb.
Wszystkim serdecznie dziêkujemy za sprawne przeprowadzanie turnieju, a zawodników zapraszamy za
rok na kolejny turniej. ¯ycie ludzi
dzielnych zawsze jest czynne.

Jaros³aw sdb
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Wiosenny turniej tenisa sto³owego w Po³czynie-Zdroju
W sobotê 23 marca 2013
r. w Po³czynie-Zdroju
odby³ siê Powiatowy
Turniej Tenisa
Sto³owego o puchar
ks. Bosko.
G³ównym celem turnieju by³a
popularyzacja tenisa sto³owego
wœród dzieci i m³odzie¿y. Goœæ honorowy - wicestarosta œwidwiñski
Roman Kozubek wrêczy³ zawodnikom dyplomy, medale i puchary.
W turnieju bardzo dobrze zaprezentowali siê zawodnicy ze Œwidwina, a szczególnie Damian Szczerba,
który pewnie wygra³ swoj¹ kategoriê.
Rywalizowano w czterech
kategoriach, zajête miejsca:
Szko³a podstawowa - ch³opcy
1. Damian Szczerba Œwidwin
2. Grzegorz Somoæko Œwidwin
3. Marcel Olejnik Cieszeniewo

4. Dawid Zelek Œwidwin
5. Adrian Sibera

3. Weronika Smoleñska Bolkowo

Szko³a podstawowa - dziewczyny
1. Martyna Bober Tychówko
2. Weronika Batóg Gawroniec

Gimnazjum - dziewczyny
1. Magdalena G¹siorowska
2. Iga Uss Œwidwin
3. Joanna Andrzejak

Gimnazjum - ch³opcy
1. Maciej Nowakowski S³awoborze
2. Szymon Sopy³a Cieszeniewo
3. Mateusz B³a¿ejczyk Œwidwin
Dziêkujemy organizatorom za
sprawne przeprowadzenie turnieju.

Fina³ Po³czyñskiej Ligi Amatorskiej Siatkówki

Zaj¹czek i Martinez zwyciêzcami PLAS
Eko-Fiuk
(PO£CZYN-ZDRÓJ) W ubieg³ym tygodniu odby³y siê Turnieje Fina³owe Po³czyñskiej Ligi
Amatorskiej Siatkówki Eko-Fiuk
Kobiet i Mê¿czyzn.
W obu turniejach udzia³ wziê³y
4 zespo³y kobiece: Gimnazjum nr 9
Koszalin, Gimnazjum Po³czynZdrój, Zaj¹czek Z³ocieniec, Zespó³
Szkó³ Ponadgimnazjalnych Po³czyn-Zdrój oraz 4 zespo³y mêskie:
Bêkarty Kazika, Gordon, Martinez,
Volley Team Œwidwin.
W obydwu kategoriach mo¿na
by³o obejrzeæ wiele ciekawych,
emocjonuj¹cych spotkañ, w których
nie brakowa³o efektownych ataków,
obron czy d³ugich wymian pi³ek.
Zwyciêzc¹ II edycji PLAS EkoFiuk w kategorii Kobiet okaza³ siê
zespó³ Zaj¹czka Z³ocieniec. Drugie
miejsce zajê³y zawodniczki Gimnazjum nr 9 z Koszalina. Br¹zowe
medale zdoby³a ekipa Gimnazjum
Po³czyn-Zdrój, natomiast tu¿ za
podium znalaz³y siê dziewczêta z
ZSP Po³czyn-Zdrój.
W kategorii Mê¿czyzn po rozegraniu szeœciu meczów najlepszym

zespo³em II edycji PLAS Eko-Fiuk
okaza³a siê ekipa Martineza, przed
Bêkartami Kazika i dru¿yn¹ Volley
Team Œwidwin. Poza podium znaleŸli siê zawodnicy reprezentuj¹cy
Gordon.
Na zakoñczenie Turniejów Fina³owych uczestnicy otrzymali pami¹tkowe puchary, medale, dyplomy, które wrêczyli Zastêpca Burmistrza Po³czyna-Zdroju Miros³aw
Pierz, Prezes Eko-Fiuk Arkadiusz
Fiuk, Prezes MKS Mieszko Kazimierz K³awsiuæ oraz Przewodnicz¹cy Komisji Kultury i Sportu,
Trener Wojciech Halec.
Nale¿y nadmieniæ ¿e oprócz finalistów w rozgrywkach od listopada ubieg³ego roku uczestniczy³y
tak¿e: Koszalinianki, ZSR CKP
Œwidwin, LO-Junior, Zaj¹czkówko,
Ed-Med.
Serdeczne podziêkowania od
wszystkich uczestników PLAS
Eko-Fiuk dla Gminy Po³czynZdrój, Starostwa Powiatowego w
Œwidwinie , Firmy EKO-FIUK
oraz klubu MKS Mieszko Po³czynZdrój za wk³ad organizacyjny i finansowy.

Wyniki Turnieju Fina³owego
PLAS Eko-Fiuk Kobiet
Gimnazjum Po³czyn - ZSP Po³czyn 2:0
Gimnazjum Koszalin - Zaj¹czek
Z³ocieniec 0:2
Gimnazjum Po³czyn - Zaj¹czek
Z³ocieniec 2:1
Gimnazjum Koszalin - ZSP Po³czyn 2:0
Gimnazjum Po³czyn - Gimnazjum Koszalin 0:2
Zaj¹czek Z³ocieniec - ZSP Po³czyn 2:0
Tabela
1. Zaj¹czek Z³ocieniec 5 pkt. 5:2

2. Gimnazjum Koszalin 4 pkt. 4:2
3. Gimnazjum Po³czyn 4 pkt. 4:3
4. ZSP Po³czyn-Zdrój 0 pkt. 0:6
PLAS Eko-Fiuk Mê¿czyzn
Martinez - Gordon 2:0
Bêkarty Kazika - Volley Team 2:0
Martinez - Volley Team 2:0
Bêkarty Kazika - Gordon 2:0
Gordon - Volley Team 0:2
Martinez - Bêkarty Kazika 2:1
Tabela
1. Martinez
6 pkt. 6:1
2. Bêkarty Kazika
5 pkt. 5:2
3. Volley Team
2 pkt. 2:4
4. Gordon
0 pkt. 0:6

Zaproszenie

Halowy Turniej tenisa
ziemnego
(ŒWIDWIN) 13.04.2013 r. odbêdzie siê Halowy Turniej tenisa
ziemnego pod patronatem Œwidwiñskiego Stowarzyszenia Tenisa Ziemnego „Smecz” i Parku
Wodnego „Relax”.
Turniej odbêdzie siê w Œwidwi-

nie w hali sportowej przy ulicy 3
Marca, w sobotê od godziny 8.00.
Zapisy do turnieju u organizatora do godziny 7.45 w dniu turnieju
(w turnieju mog¹ braæ udzia³ wy³¹cznie cz³onkowie Œwidwiñskiej
Ligi Tenisa Ziemnego).
(o)
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Mieszko rezygnuje Po¿egnaliœmy œp.
z bara¿y o II ligê
Janusza Derwicha
(PO£CZYN-ZDRÓJ) 22 marca 2013 r., na cmentarzu w Po³czynie-Zdroju, po¿egnaliœmy œp. Janusza Derwicha, który zakoñczy³
sw¹ ziemsk¹ drogê 19 marca 2013
r. Jego œmieræ by³a dla nas wszystkich zaskoczeniem.

(PO£CZYN-ZDRÓJ) W przedœwi¹teczny
weekend zakoñczy³y siê rozgrywki III ligi
w pi³ce siatkowej mê¿czyzn.
Najlepiej w trzyletniej historii gry w tych rozgrywkach spisa³ siê zespó³
MKS Mieszko Po³czyn-Zdrój zajmuj¹c II miejsce. Pozycja ta daje mo¿liwoœæ gry w bara¿ach o wejœcie do II ligi.
Jednak Zarz¹d Klubu po konsultacji z trenerem i zawodnikami podj¹³
decyzjê o nie przystêpowaniu do gier bara¿owych. G³ównym powodem
takiej decyzji jest brak œrodków na udzia³ w bara¿ach oraz na ewentualn¹
grê w rozgrywkach centralnych. Gra na wy¿szym szczeblu wymaga znacznych œrodków na op³aty regulaminowe, odleg³e wyjazdy oraz na wzmocnienie zawodnikami z zewn¹trz.

By³ nieprzeciêtnym cz³owiekiem
i trenerem. Jego szczególnym darem
by³ ³atwy kontakt z m³odymi ludŸmi
i dzieæmi. Potrafi³ dotrzeæ do ich
umys³ów i serc, ucz¹c ich gry w tenisa. Swoje serce, które wk³ada³ w ka¿dy trening ze swoimi podopiecznymi
da³o mu z ich strony wielk¹ sympatiê
i oddanie. Podstaw tenisa nauczy³
wielu wœród nas. Zawsze mogliœmy
liczyæ na jego pomoc.
Janusz by³ osob¹ niezmiernie
sympatyczn¹. Zawsze weso³y i
uœmiechniêty, dla ka¿dego mia³ dobre s³owo. Osoby potrzebuj¹ce po-

mocy, nie by³y mu obojêtne. Zdarza³o
siê, ¿e wtedy zapomina³ o sobie. By³
krzewicielem tenisa ziemnego w Po³czynie-Zdroju i w Œwidwinie.
Janusz, bêdziemy zawsze o Tobie
pamiêtaæ, a teraz, gdy Twoja ziemska
pielgrzymka dobieg³a koñcowi, mówimy: ¿egnaj Januszu, nasz przyjacielu. To twój ostatni GEM. SET.
MECZ!
Jacek Bogacz, prezes
Œwidwiñskiego Stowarzyszenia
Tenisa Ziemnego „Smecz”

Rada Rodziców
finalist¹ konkursu

Trener oraz zawodnicy serdecznie dziêkuj¹ wszystkim kibicom za fajn¹
atmosferê na ka¿dym meczu w minionym sezonie!
Wyniki w sezonie 2012/2013:
Gryf Szczecinek - MKS MIESZKO 0:3
MKS MIESZKO - LO SMS Œwinoujœcie 3:1
OPP Powiat Ko³obrzeg - MKS MIESZKO 1:3
MKS MIESZKO - Spartakus Pyrzyce 0:3
Nowa Rega Trzebiatów - MKS MIESZKO 0:3
MKS MIESZKO - Gryf Szczecinek 3:0
LO SMS Œwinoujœcie - MKS MIESZKO 3:2
MKS MIESZKO - OPP Powiat Ko³obrzeg 3:2
Spartakus Pyrzyce - MKS MIESZKO 3:0
MKS MIESZKO - Nowa Rega Trzebiatów 2:3
ZESPÓ£
1. Spartakus Pyrzyce
2. MIESZKO
3. Rega Trzebiatów
4. SMS Œwinoujœcie
5. OPP Ko³obrzeg
6. Gryf Szczecinek

M
10
10
10
10
10
10

P
30
23
23
19
17
10

Sk³ad zespo³u: Mariusz ¯akowski (kapitan), Cezary Buczkowski, Tomasz So³tysiak, Janusz Podpora, Marcin Miszczak, Tomasz K³awsiuæ,
Pawe³ Buga³a, Gracjan Kozio³, Jakub Pi³atowski, Mateusz Olejnik, Micha³
Gajdziel, Micha³ Szulc, £ukasz Szulc.
Trener: Wojciech Halec.
Na zdjêciu zabrak³o: Tomasza K³awsiucia, Marcina Miszczaka oraz
Janusza Podpory.
(o)

Rada Rodziców Przedszkola
nr 2 w Œwidwinie zosta³a FINALIST¥ konkursu „Mam 6 lat”,
og³oszonego przez Minister Edukacji Narodowej.
Przedstawiciele Rady Rodziców oraz dyrektor placówki zostali
zaproszeni na Wojewódzk¹ Galê podsumowuj¹c¹ II edycjê tego
konkursu. Dzia³ania Rady Rodziców
mia³y zachêciæ innych, aby ich dzieci rozpoczê³y naukê w wieku 6 lat.
Prezentacja
multimedialna
przedstawiaj¹ca najwa¿niejsze wydarzenia z ¿ycia tej placówki zosta³a doceniona przez kapitu³ê. Przedstawiciele Rady Rodziców z przewodnicz¹cym Szymonem Gutowskim oraz zastêpc¹ dyrektora Ma³gorzat¹ Wolewicz odebrali nagrody
i dyplomy podczas uroczystej gali,

która odby³a siê 11 marca w Pa³acu
M³odzie¿y w Szczecinie.
Sukces œwidwiñskiego Publicznego Przedszkola nr 2 „Pod Topol¹” zosta³ doceniony przez burmistrza Jana Owsiaka, który wrêczy³ placówce laptop. A odby³o siê
to 27 marca na spotkaniu wielkanocnym z udzia³em Burmistrza,
pracowników przedszkola, rodziców i przedszkolaków. Grupa 3latków „Têczowa gromadka”
przedstawi³a program artystyczny
pt. „Wielkanocny koszyk niespodzianek”. Wszystkim udzieli³ siê
œwi¹teczny nastrój, zgodnie z tradycj¹ by³ œmigus dyngus, œwi¹teczne ¿yczenia, a dzieci obdarowa³y
goœci wielkanocnymi upominkami.
Joanna Nawrocka,
zdj. Sebasian Gutowski
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Zbierali pieni¹dze podczas „Kaziuków”
„Budowanie”
Pomogli
Polakom
niemieckojêzycznego
na Litwie
ksiêgozbioru
W 2012 roku zrodzi³a siê idea
zgromadzenia ksi¹¿ek w jêzyku
niemieckim
do
dyspozycji
uczniów Zespo³u Szkó³ w Lekowie.
W trakcie realizacji projektu pocz¹tkowy zamys³ (mia³ to byæ zbiór
ok. dwustu pozycji ksi¹¿kowych)
zosta³ zmodyfikowany i poszerzony o now¹ grupê odbiorców.
Dziêki mieszkañcom Gminy
Partnerskiej Sanitz, bibliotece
Amerika-Gedenkbibliothek w Berlinie oraz wydawnictwom Deutscher Taschenbuch Verlag Junior,
Thienemann Verlag, Instytutowi
Goethego, Konsulatowi Generalnemu Niemiec w Gdañsku oraz Ambasadzie Szwajcarii, uda³o siê zgromadziæ ponad trzy i pó³ tysi¹ca ksi¹¿ek! S¹ to m.in.barwne leksykony,
atlasy, komiksy, a tak¿e literatura.
Pierwsze ksi¹¿ki nap³ynê³y na
pocz¹tku 2012 r. z biblioteki Amerika-Gedenkbibliothek w Berlinie.
W lipcu 2012 r. przywieziono czêœæ
zbiorów z Sanitz. Kolejna tura ksi¹¿ek zosta³a przetransportowana z
naszej Gminy Partnerskiej do Polski 12 lutego 2013 r. Mieszkañcy
Sanitz, a zw³aszcza grupa Sanitzer
Narren Club, do³o¿yli wszelkich
starañ, by zebraæ ksi¹¿ki i dostarczyæ je do Polski. W roz³adunek ciê-

(ŒWIDWIN) Organizatorzy
„Kaziuków Wileñskich” podsumowali tegoroczn¹ imprezê i
przekazali pieni¹dze dla polskiego Domu Dziecka na Litwie.

Œwidwiñskie Towarzystwo Mi³oœników Wilna i Kresów Wschodnich od wielu lat pomaga Polakom
mieszkaj¹cym na Litwie. Podczas
¿arówki z 80 kartonami w³¹czyli siê
mieszkañcy Klêpczewa. Serdeczne
podziêkowania dla Pañ Marii Adamajtys, Danuty Janasik, Agnieszki
Szwed oraz Pana Krzysztofa Gasparowicza. Podziêkowania nale¿¹ siê
tak¿e firmie transportowej F.H.U.
Transport Grabowiecki z Gryfic,
bez której nie mog³aby odbyæ siê
dalsza realizacja inicjatywy. Nieoceniony wk³ad w projekt w³o¿yli
Pañstwo Kirchhainer – szczególne
podziêkowania dla nich!
Dziêki przychylnoœci Wójta
Pana Zdzis³awa Pawelca i Dyrektor
Publicznej Biblioteki w Œwidwinie
Pani Teresy Ludwikowskiej, niebawem zostanie otwarty ksiêgozbiór
dostêpny dla mieszkañców miasta,
powiatu i gminy Œwidwin, a tak¿e
dla goœci z Niemiec, którzy odwiedzaj¹ nasze miasto i jego okolice.
Zespó³ Szkó³ w Lekowie,

Wielkanocne
figury œniegowe

Karina Karwowska, Thomas Simon

Rzepczyno

Pa³acowe zmiany
W naszym Oœrodku Wychowawczym zawsze coœ siê ciekawego dzieje. Nasi wychowankowie przymuszaj¹
nas do ciekawej pracy i ró¿nych rozwi¹zañ. Najpierw liczy siê dobre i
w³aœciwe wychowanie tj. ca³y proces
resocjalizacji m³odego cz³owieka,
jego godnoœæ i cz³owieczeñstwo, nastêpnie nauka i przegotowanie do
¿ycia w spo³eczeñstwie. Musi stawaæ
siê odpowiedzialnym za swoje postêpowanie wykonywaæ w³aœciwe wybory ¿yciowe. Jest to trudne, ale te¿
wymaga myœlenia na przysz³oœæ i o
swojej osobowoœci - co bêdzie dalej po
ukoñczeniu oœrodka i gimnazjum.
Nauka ¿ycia, dbanie o siebie fizycznie
i duchowo, sensowne wybory, kultura
bycia i ¿ycia, codzienna higiena, s³ownictwo, poruszanie siê we wspólnocie, czy te¿ w spo³eczeñstwie, daj¹
mo¿liwoœci odnajdywania siebie i realizowania swoich zainteresowañ.
Obecnie trwaj¹ce remonty dotycz¹ szko³y; pojawi³y siê szklane
drzwi wejœciowe do klas, zmieni³y siê

„Kaziuków”, które odbywaj¹ siê na
pocz¹tku marca s¹ prowadzone
zbiórki pieniêdzy, które s¹ przekazywane do polskiego Domu Dziecka w Podbrodziu. Najczêœciej pomoc jest kierowana do dzieci, które
id¹ do pierwszej komunii.
Podczas tegorocznych „Kaziuków”, które odby³y siê w dniach 13 marca zebrano 615 z³otych. (o)

(RZEPCZYNO) Tegoroczna
Wielkanoc przypad³a ostatniego
dnia marca, a na dworze panowa³a g³êboka zima. Napada³o œniegu,
trzyma³ mróz.
Nasi wychowankowie z wychowawczyni¹ Justyn¹ Pietras lepili
œniegowe figury. Przed pa³acem
pojawi³ siê zaj¹c, kura i igloo. Inna
sceneria œwi¹t Zmartwychwstania
Pañskiego, zamiast wiosny - zima.

Trochê zaj¹æ na œwie¿ym powietrzu, radoœci z budowania tych œniegowych figur, ró¿ne fantazje œniegowego szaleñstwa. Ale liczy siê
dobry pomys³, uœmiech, realizowanie swoich zainteresowañ i wzajemna pomoc. Niech te œniegowe figury
przypominaj¹ nam Wielkanoc 2013
r., a na pewno bêdziemy je d³ugo pamiêtali i wspominali. Radujmy siê w
Panu, bo Pan nas kocha. Jaros³aw sdb

Szko³a Podstawowa nr 1 w Œwidwinie

œciany - zosta³y odmalowane, w internacie zmieniono oœwietlenie, zosta³y
zmodernizowane prysznice, kupiono
nowe krzes³a do jadalni.
Wszystko to po to aby nam siê ¿y³o
bezpieczniej, lepiej, a ka¿dy kawa³ek
naszego pa³acu by³ dobrze wykorzystany i funkcjonalny. Ju¿ Cezary Baryka w „Syzyfowych pracach” przewidywa³ œwiat szk³a, metali i wspania³ych ludzi. To nie cz³owiek udziela
³aski, ale Bóg w swoim nieskoñczonym mi³osierdziu raczy spe³niæ ludzkie pragnienia.
Jaros³aw sdb.

Pokazali talent
recytatorski
23 marca na Zamku, w Sali Rycerskiej odby³y siê powiatowe eliminacje Ma³ego Konkursu Recytatorskiego.
Szko³ê Podstawow¹ nr 1 w Œwidwinie reprezentowali zwyciêzcy
szkolnych eliminacji Ma³ego Konkursu Recytatorskiego: Julia Ma-

zurkiewicz z klasy 2a i Jakub Terlecki z klasy 4c. Po raz kolejny nasi
uczniowie pokazali swój talent recytatorski, który zosta³ wysoko oceniony przez jury.
Julia Mazurkiewicz zosta³a laureatk¹, przechodz¹c tym samym do
etapu wojewódzkiego, a Kuba Terlecki otrzyma³ wyró¿nienie. GT
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Rajd Papieski - w rocznicê œmierci
polskiego papie¿a
(ŒWIDWIN) Œwidwiñski
oddzia³ PTTK uczci³
ósm¹ rocznicê œmierci
Jana Paw³a II
spotkaniem, rajdem
i konkursem.
To okazja, by przypomnieæ, ¿e
polski papie¿ przez znaczn¹ czêœæ
swego ¿ycia by³ turyst¹.
Uczestnicy spotkali siê pod pomnikiem na placu Jana Paw³a II,
gdzie z³o¿yli kwiaty i zapalili znicze. Nastêpnie przeszli nad Regê,
któr¹ przed laty p³ywa³ Karol Wojty³a. W minion¹ sobotê odby³ siê
pami¹tkowy rajd upamiêtniaj¹cy
papie¿a. PTTK zorganizowa³ równie¿ konkurs plastyczny „Papie¿
turysta”.
(o)

Paulinka, Sebastian
i Tomaszek

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

