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Pracownicy szpitala napisali list do redakcji

O problemach ze szpitalem
w Po³czynie rozmawiamy
ze starost¹ M. Majk¹
Czy w hali sportowej powstanie kolejna galeria lub hurtownia?

Gdy przysz³o do kupna,
okaza³o siê, ¿e hala
sportowa nie ma
dokumentacji
(ŒWIDWIN). W listopadzie
ubieg³ego roku miasto
postanowi³o sprzedaæ halê
sportow¹ przy ul. 3 Marca
na rzecz powiatu.
Zarz¹d powiatu zgodzi³ siê,
jednak na sesji 22 maja 2013
roku Rada Miejska podjê³a
now¹ uchwa³ê - o sprzeda¿y
hali na wolnym rynku. Powiat
wycofa³ siê z transakcji.
Starosta twierdzi, ¿e hala nie
posiada ¿adnej dokumentacji,
a jedynie pozwolenie na
budowê, natomiast burmistrz,
¿e starosta nie ma ¿adnych
istotnych dla burmistrza
argumentów.

CMYK

Majowa
wêdrówka
na dwóch
kó³kach

Mistrzowie
powiatu
w czwórboju
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ŒWIDWIN
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Czy w hali sportowej powstanie kolejna galeria lub hurtownia?

Gdy przysz³o do kupna, okaza³o siê,
¿e hala sportowa nie ma dokumentacji
(ŒWIDWIN). W listopadzie
ubieg³ego roku miasto
postanowi³o sprzedaæ halê
sportow¹ przy ul. 3 Marca
na rzecz powiatu.
Zarz¹d powiatu zgodzi³ siê,
jednak na sesji 22 maja 2013
roku Rada Miejska podjê³a
now¹ uchwa³ê - o sprzeda¿y
hali na wolnym rynku. Powiat
wycofa³ siê z transakcji.
Starosta twierdzi, ¿e hala nie
posiada ¿adnej dokumentacji,
a jedynie pozwolenie na
budowê, natomiast burmistrz,
¿e starosta nie ma ¿adnych
istotnych dla burmistrza
argumentów.
Pod koniec ubieg³ego roku burmistrz Œwidwina Jan Owsiak zaproponowa³ zarz¹dowi powiatu œwidwiñskiego kupno hali sportowej,z
której korzysta Zespó³ Szkó³, za
kwotê 650 tys. z³, z roz³o¿eniem
sp³aty w ratach na cztery lata. Zarz¹d powiatu przysta³ na tê propozycjê, wiêc miasto podjê³o stosown¹
uchwa³ê. Minê³o pó³ roku, a starostwo wycofa³o siê z kupna. Podczas
majowej sesji Rady Miejskiej jedna
z uchwa³ dotyczy³a zbycia obiektu
sportowego w Œwidwinie z dojazdem od strony ulicy Zduñskiej. Na
pytanie radnego Wies³awa Gaska o
przyczynê odst¹pienia starostwa od
kupna, wyjaœnieñ udzieli³ burmistrz
Œwidwina Jan Owsiak.
- W piœmie, w którym starosta
Miros³aw Majka informuje, ¿e po
posiedzeniu zarz¹du w dniu 13 maja
odstêpuje od finalizacji porozumienia, nie ma dla mnie ¿adnych istotnych argumentów. Poza jednym, z
uwagi na stan faktyczny, który wymienia pan starosta. Powo³uje siê na
brak jednego dokumentu, który jest
dokumentem doœæ istotnym, ale
moim zdaniem na tym etapie - niekoniecznie. Chodzi o pozwolenie na
u¿ytkowanie. W piœmie skierowanym do zarz¹du powiatu informowa³em o tym, ¿e mamy dokumentacjê i inwentaryzacjê, ¿e s¹ prowadzone ksiêgi obiektu zgodnie z
przepisami prawa budowlanego,
jest dla tego obiektu za³o¿ona ksiêga wieczysta, która musia³a byæ za³o¿ona w oparciu o niezbêdne wymagane dokumenty, wiêc na tamtym
etapie pozwolenie na u¿ytkowanie
oczywiœcie by³o. Niestety w zaso-

bach archiwalnych dokumentu nie
by³o, z uwagi na wczeœniejsze losowe zdarzenie, archiwum zosta³o
zalane i dzisiaj dokument, którego
oczekiwa³ pan starosta i zarz¹d powiatu by³ niemo¿liwy do przedstawienia. Moja propozycja by³a podyktowana tym, aby obiekt nadal
spe³nia³ swoj¹ funkcjê, czyli aby
by³y realizowane zajêcia wychowania fizycznego dla Zespo³u Szkó³.
Moim zdaniem, Ÿle siê sta³o, ale jest
decyzja zarz¹du. Nie jest racjonalne utrzymywanie przez miasto
obiektu, w momencie, gdy powsta³a
hala przy Szkole Podstawowej nr 1.
W zwi¹zku z tym podj¹³em decyzjê
i przedstawi³em propozycjê dla
Rady o zbyciu obiektu na inne cele.
Szkoda hali, bo jeœli powstanie tam
jakaœ kolejna galeria albo hurtownia, to oczywiœcie ze szkod¹ dla Zespo³u Szkó³ - powiedzia³ burmistrz
Œwidwina Jan Owsiak.
Dalszych pytañ ze strony radnych i goœci nie by³o. Nie by³o równie¿ dyskusji na ten temat. Uchwa³a
zosta³a wprowadzona podczas sesji.
Na pocz¹tku obrad obecny by³ starosta powiatu œwidwiñskiego Miros³aw Majka. Wówczas te¿ nikt nie
zada³ pytania, wykorzystuj¹c obecnoœæ starosty. Uchwa³a zosta³a podjêta jednog³oœnie, 13. g³osami za, w
obecnoœci 13 radnych.
O to, dlaczego powiat nie chce
kupiæ hali sportowej dla Zespo³u
Szkó³, zapytaliœmy starostê Miros³awa Majkê.
- Jak to nie chcemy? Jesieni¹
ubieg³ego roku burmistrz przyszed³
na zarz¹d. Porozumieliœmy siê odnoœnie ceny i iloœci rat - 650 tysiêcy
z³otych w ratach. Powiedzieliœmy,
¿e potrzebujemy dokumentacji.
Tam maj¹ æwiczyæ dzieci, maj¹ byæ
organizowane imprezy. Spytaliœmy,
czy wszystko jest. Us³yszeliœmy potwierdzenie, ¿e tak, a dokumenty s¹
u dyrektora Parku Wodnego Relax
Leszka Jasiukiewicza. Poszliœmy
do dyrektora, a dyrektor mówi, ¿e
nic nie ma. Okaza³o siê, ¿e nie ma te¿
nic w nadzorze budowlanym, wiêc
pojawia siê pytanie, czy hala jest
nielegalna? Powiedzieliœmy burmistrzowi, ¿e nie ma ¿adnej dokumentacji. Odpar³, ¿e to niemo¿liwe i
obieca³, ¿e bêdzie to sprawdzone.
Trwa³o to do maja. Otrzymaliœmy
jeden dokument - pozwolenie na
budowê z 1984 roku. Jest tylko decyzja mówi¹ca o pozwoleniu na
budowê, przerobienia z kina „Warszawa” na salê sportow¹. A gdzie

jest dokumentacja, odbiór, pozwolenie na u¿ytkowanie? Nie ma. Pan
burmistrz zada³ pytanie, czy to stanowi problem. Dla nas tak. Usankcjonowanie nic nie kosztuje, poza
tym, ¿e nale¿a³oby zap³aciæ projektantowi, nie by³oby ¿adnych kar.
Trzeba tylko od nowa sporz¹dziæ
dokumentacjê, skoro nie ma, i daæ
do odbioru. Pan burmistrz o tym, ¿e
trzeba odtworzyæ dokumentacjê,
wiedzia³ ju¿ w styczniu czy lutym, a
nie dopiero w maju. W zwi¹zku z
tym odst¹piliœmy od kupna. Nie
chcemy takiej sytuacji, ¿e przyjdzie
inspektor nadzoru budowlanego i
ka¿e nam rozbieraæ halê. Z pozwoleniem na budowê kupujê plac. Niczego wiêcej nie chcê i nie chcia³em,
tylko dokumentacji, to tylko o tym
by³a mowa. Nie problem jest kupiæ
halê sportow¹ za 650 tysiêcy i p³aciæ
po 160 tysiêcy z³otych rocznie przez
cztery lata. Jednak remont trzeba
wykonaæ ju¿ za miliony z³otych. To
nie by³o wa¿ne, rozwi¹zywa³o mi
sprawê. W projekcie remontu i rozbudowy liceum jest projekt sali przy
dzisiejszej salce. Ale po co to robiæ,
skoro mo¿na by³o kupiæ? Jeœli nawet
kupno ³¹cznie z remontem kosztowa³oby nas 2,5 miliona z³otych, to i
tak by³oby taniej, ni¿ na przyk³ad 6
milionów z³otych za now¹. Tym bardziej, ¿e jest blisko szko³y. Drugi
rok wykupujemy lekcje wuefu w tej
hali za 25 tysiêcy z³otych rocznie.
Te¿ mogliœmy powiedzieæ, ¿e niech
to trwa nawet 20 lat, bêdzie to 500
tysiêcy, a nie 600, ale to nie dlatego.
Wola nasza by³a, rozmowy trwa³y
pó³ roku i dotyczy³y tylko dokumentacji - powiedzia³ starosta Miros³aw
Majka.
Fakt, i¿ obiekt budowlany s³u¿¹cy m³odzie¿y i organizacji imprez
posiada jedynie pozwolenie na bu-

dowê, to sprawa dla nadzoru budowlanego i sumienia samych radnych, którzy, znaj¹c sprawê, przekazuj¹ obiekt do zbycia na wolnym
rynku. Jakby nie by³o, to zadaniem
w³aœciciela jest posiadaæ pe³n¹ dokumentacjê i przekazaæ j¹ nowemu
nabywcy.
MM
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INFORMACJE - REKLAMA

Dni Œwidwina 2013
Organizatorzy zapraszaj¹ na imprezy z okazji Dni Œwidwina, które w tym
roku odbêd¹ siê w dniach 31 maja – 1 czerwca.
Program Dni Œwidwina
31. 05.2013r.
1) godz. 16:00 - Dzieciêcy festyn rekreacyjno-sportowy (boisko treningowe
przy Orliku).
2) godz. 17:00 - Mecz pi³ki no¿nej samorz¹d – reprezentacja 21 Bazy
Lotnictwa Taktycznego (Orlik).
3) godz. 18:30 - Mecz pi³ki siatkowej – reprezentacja Œwidwina – reprezentacja Garnizonu Œwidwin (Orlik/W przypadku z³ej pogody Sala PW „Relax” pl. Jana Paw³a II 5).
ORGANIZATOR – Park Wodny Relax
01.06.2013r.
1) godz. 10:00 - Turniej pi³ki no¿nej m³odzików (Orlik)
2) godz. 10:00 - Turniej tenisa ziemnego (Korty tenisowe Parku Wodnego)
3) godz. 10:30 - XVII Ogólnopolskie Mistrzostwa Œwidwina w Wyciskaniu
Sztangi Le¿¹c (Sala Sportowa PW „Relax”, ul. 3 Marca 50)
4)godz. 12:00 - „Œwidwiñskie Grand Prix w Kolarstwie Prze³ajowym”
(Orlik ul .Sportowa 6).
ORGANIZATOR – Park Wodny Relax
01.06.2013r. – PODZAMCZE
Prowadzenie: Jan Zieliñski, by³y lider zespo³u BOLTER
15:00 -17:30 - konkursy z nagrodami dla dzieci z okazji DNIA DZIECKA
oraz wspólne œpiewanie z Jackiem Beszczyñskim „Wujkiem Jackiem”
muzykiem i bajkopisarzem z Torunia
17:30 - 18:00 - Zespó³ „Przed siebie”
18:00 – 18:45 - Wystêp kabaretu „Na raz”
18:45 – 19:00 - Demony Tañca – Niespodzianka taneczna
19:00 – 20:15 - LORD Sound of Queen
20:30 - 20:45 - Demony Tañca – Niespodzianka taneczna
21:00 - 22:30 - GWIAZDA WIECZORU: POPARZENI KAW¥ TRZY –
polski zespó³ rockowy za³o¿ony w 2005 roku, z³o¿ony z dziennikarzy Radia
ZET i RMF FM
22:45 - 23:00 - Demony Tañca – Niespodzianka
23:00 - 24:00 - Jan Zieliñski SHOW – „Daj mi tê noc”
Dodatkowe atrakcje: weso³e miasteczko, stoiska handlowe, atrakcje dla
dzieci: loteria i konkursy z nagrodami, dmuchane zje¿d¿alnie, catering
z pysznym jedzeniem.
ORGANIZATOR – PHU Harmony Sebastian Worobiej

Wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Miasta w Œwidwinie

Trzech chêtnych
na mandat
po E. Fryszkowskim
(ŒWIDWIN) Wiadomo
ju¿, kto bêdzie ubiegaæ
siê o mandat po by³ym
wiceprzewodnicz¹cym
Rady Miasta.
W wyborach uzupe³niaj¹cych
jest trzech kandydatów: 63-letni
Zenon Adam Ko³odziejczak
(KWW Zenona Ko³odziejczaka),
27-letni Rafa³ Piotr Terlecki (KWW
Rafa³a Terleckiego, kierownik Biu-

ra Powiatowego ARiMR w Œwidwinie) i 55-letni Czes³aw G³uchowski
(KWW „Dzia³ajmy Razem”).
Natomiast w sk³ad Miejskiej Komisji Wyborczej w Œwidwinie, która
zajmuje siê tymi wyborami, weszli:
W³adys³aw Nowak (przewodnicz¹cy komisji), Agnieszka Dreslerska
(zastêpca przewodnicz¹cego), Teresa Ludwikowska, El¿bieta Sawicka,
Maria Piêtka, Joanna Miku³ko i
Bo¿ena Szutra. Wybory odbêd¹ siê
16 czerwca w okrêgu nr 8.
(r)

Co robi¹ nieletni
na ucieczce?
Œwidwiñscy policjanci zatrzymali trzech nastolatków, mieszkañców Œwidwina którzy dokonali kradzie¿y elementów samochodu.
Dwóch z nich to tzw. uciekinierzy z placówek opiekuñczych. Poniedzia³kowy 13 maja okaza³ siê dla
nich wyj¹tkowo pechowy, gdy¿ po
ucieczce z oœrodków opiekuñczowychowaczych zatrzymani zostali,
gdy demontowali wyposa¿enie samochodu.
PóŸnym wieczorem policjanci
otrzymali informacjê, z której wynika³o, ¿e zaparkowane przy drodze
z powodu awarii Audi jest rozkrada-

ne przez trzech mê¿czyzn. Interwencja w³aœciciela pojazdu sp³oszy³a
z³odziei, którzy w panice porzucili
wymontowane akcesoria samochodowe. W daremnej ucieczce zatrzymani zostali 17 i 16 letni ch³opcy,
bêd¹cy na tzw. ucieczce z placówek
opiekuñczych oraz ich 13 letni dobry kolega.
Niecne dokonania m³odych ludzi nie s¹ pierwsze, podobnie jak
ucieczki z placówek opiekuñczych.
Rekordzista, po doprowadzeniu
przez policjê, a¿ dziewiêciokrotnie
opuszcza³ oœrodek wychowawczy.
Spraw¹ nieletnich po raz kolejny
zajmie siê S¹d Rodzinny.
(kp)
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OG£OSZENIA DROBNE - REKLAMA

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

Wieœci œwidwiñskie 27.5.2013 r.
(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

MIESZKANIA

NIERUCHOMOŒCI

INNE

US£UGI

Powiat gryficki

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat œwidwiñski

Sprzedam worek treningowy, rêkawice, hantle, telewizor Sony, mieszkanie dwupoziomowe 137 mkw. w
Gryficach. Tel. 693 343 401.
Sprzedam ³adne, s³oneczne
mieszkanie na parterze, w centrum P³otów. 62 mkw., 3 pokoje,
du¿a kuchnia czêœciowo wyposa¿ona, ³azienka i toaleta osobne, balkon. Do mieszkania przynale¿y du¿a piwnica. Tel. 605
698 213
Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe
w centrum Gryfic. Odrêbna w³asnoœæ. Tel. 695 554 340

Powiat ³obeski
Sprzedam lub wynajmê 4 pokojowe
mieszkanie w £obzie. Tel. 91 397
5088

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

Hotel dla koni w £obzie. Tel. 606 555
095

Sprzedam gospodarstwo rolno –
hodowlane, 38 ha, z zabudow¹.
Atrakcyjnie po³o¿one w powiecie
³obeskim. Tel. 602 507 454.

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

£obez, sprzedam pó³ bliŸniaka 110
mkw., piwnica, strych, gara¿. Cena
255 tys. z³. Tel. 695 985 67

Powiat gryficki
Wydzier¿awiê punkt gastronomiczny w Mrze¿ynie - centrum.
500676974.

MIESZKANIA

Szukam mieszkania 2 pokojowego
do wynajêcia w £obzie. Tel. 729 679
994.

Powiat œwidwiñski

Lesiêcin – 6 km od £obza i Wêgorzyna. 4 pokojowe mieszkanie 76
mkw. Plus pomieszczenie gospodarcze. Tylko 64 tys. Fundament.
Tel. 698 683 405

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 WÊGORZYNIE! Pow. 53 mkw., w bloku
na II piêtrze, 2 pokojowe, kuchnia,
³azienka + piwnica. W³asnoœciowe
spó³dzielcze. Cena 105 tys. z³. Tel.
663 248 859.
Sprzedam M5 (78 mkw.) po remoncie, Wêgorzyno os. 40 Lecia. Tel.
663 316 587.

Region
Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe
w Golczewie (63 mkw.). Jasne,
przestronne, balkon, du¿a piwnica.
Dobra lokalizacja. Mo¿liwoœæ póŸniejszego dokupienia gara¿u.
Atrakcyjna cena. Tel. 663 030 705,
663 033 095.

Sprzedam trawê
ekologiczn¹
z 90 ha oraz trawê ³¹kow¹
ze znacznej powierzchni
do samodzielnego
koszenia i zebrania.
Cena do uzgodnienia.
Tel. 607 442 144

PRACA
Powiat ³obeski
Zatrudniê pracownika. Mile widziane doœwiadczenie w : malowaniu
pistoletowym, pracach blacharskich, oklejaniu, szpachlowaniu.
Tel. 506 135 335

Powiat gryficki
Przyjmê pracownika- traktorzystê/mechanika, prawo jazdy kat.
B i C, doœwiadczenie w mechanice maszyn rolniczych. Okolice
Gryfic. Tel. 667 612 010

ROLNICTWO

Region

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

Powiat ³obeski
Us³ugi elektryczne – Marek Tymoszczuk. Remonty instalacji,
pomiary, monta¿ nowych instalacji itp. Tel. 691 014 733.
Kominki, wk³ady kominkowe, 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.

Powiat drawski
Us³ugi tartaczne . Tel. 661 194 854
lub 94 363 1258.
Wywóz nieczystoœci p³ynnych. Tel.
661 194 854 lub 94 363 1258.

Region
Koszenie traw i prasowanie siana.
Tel. 661 194 854 lub 94 363 1258.
Us³ugowo wykonam wszelkie prace
polowe. Nowy ci¹gnik 150 KM. Wywóz nieczystoœci p³ynnych. Tel. 661
194 854 lub 943631258.
T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.

DOMY NA SPRZEDA¯
£obez - wolnostoj¹cy o pow. 96 mkw, dzia³ka 554 mkw
£obez ul. Czcibora - wolnostoj¹cy o pow. 223,5 mkw, dzia³ka 617 mkw
Po³czyn-Zdrój - wolnostoj¹cy o pow. 166,64 mkw, dzia³ka 950 mkw
Po³czyn-Zdrój (okolica) - gospodarstwo agroturystyczne o pow. 350 mkw
Stara Dobrzyca - bliŸniak o pow. 71 mkw, dzia³ka 271 mkw
Œwidwin - wolnostoj¹cy o pow. 210 mkw, dzia³ka 511 mkw
Œwidwin - wolnostoj¹cy o pow. 270 mkw, dzia³ka 758 mkw
Œwidwin (okolica) - wolnostoj¹cy o pow. 67 mkw, dzia³ka 6200 mkw
Œwidwin (okolica) - wolnostoj¹cy o pow. 210 mkw, dzia³ka 2600 mkw
Œwidwin(okolica) - dworek o pow.280 mkw, dzia³ka 3,5 ha
Œwidwin (okolica) - dom o pow. 80 mkw, dzia³ka 400 mkw
Œwidwin(okolica) - bliŸniak o pow. 61 mkw, 2 pokoje, dzia³ka 700 mkw
Œwidwin (okolica) - bli¿niak o pow. 72 mkw, 4 pokoje, dzia³ka 712 mkw

- CENA 325.000 z³
- CENA 299.000 z³
- CENA 320.000 z³
- CENA 1.800.000 z³
- CENA 189.000 z³
- CENA 419.000 z³
- CENA 650.000 z³
- CENA 100.000 z³
- CENA 249.000 z³
- CENA 610.000 z³
- CENA 143.000 z³
- CENA 88.000 z³
- CENA 110.000 z³

Prace nades³a³o 159 osób

XV edycja konkursu „Tradycje
wileñskie w naszym regionie”
rozstrzygniêta
Rozstrzygniêto XV edycjê
konkursu „Tradycje wileñskie w
naszym regionie”.
Autorzy prac s¹ mieszkañcami
Œwidwina, Bierzwnicy, Brze¿na,
Gorzowa Wielkopolskiego, Kamienia Pomorskiego, Koszalina i Wêgorzyna.
Prace przedstawia³y g³ównie
obyczaje wielkanocne, zajêcia domowe - rozwijaj¹ce osobiste hobby,
jak wyszywanie, rzeŸbienie, itp.
Zosta³y wykonane starannie i pomys³owo.
Jury pracowa³o w sk³adzie:
Anna Teresiñska - prezes
TMWibKW, Boles³aw Kurek - dyrektor ŒOK, Teresa Ludwikowska kierownik MBP, Joanna Nowicka instruktor plastyk ŒOK i Agnieszka
Szyposzyñska - kierownik CIT.
W grupie przedszkolnej
przyzna³o:
I m. - Nadii Micha³ek, lat 4
II m. - Marysi Kondrackiej lat 4
III m. - Antoninie Lindobei lat 3
oraz wyró¿ni³o Przedszkole nr 2
„Pod Topol¹” z dyrektor Zofi¹ Derenowsk¹ i opiekunkami laureatek
Ma³gorzat¹ Rolewicz, Joann¹ Zimny i Joann¹ B¹kowsk¹.
W grupie szkolnej
I miejsce zaj¹³ £ukasz Gac z
Gorzowa Wlkp. Drugie miejsce podzieli³y Karolina Bieroñska z ZSR
CKP Œwidwin i Anna Pugacz z

M³odzi pasjonaci
lotnictwa w Krakowie

Bierzwnicy, a trzecie zajê³a Marta
Godzieba z Brze¿na.
Wyró¿niono ZSR CKP z opiekunk¹ Mariol¹ ¯uczkowsk¹.
Wœród doros³ych wyró¿nienie
otrzymuje Regina Adamowicz z
Koszalina, a nagrody przyznano:
I miejsce - Malwinie Suchojad z
Kamienia Pomorskiego
II m-ce - Jarkowi Jadachowskiemu z Kamienia Pom.
III m-ce - Monice Misiura, równie¿ z Kamienia Pom.
oraz TPD Ko³o Pomocy Dzieciom z Niepe³n¹ Sprawnoœci¹ Ruchow¹ wraz z jej kierowniczk¹ Kazimier¹ P³acht¹.
Wszystkie zakwalifikowane do
oceny i nagrodzone prace zosta³y
wyeksponowane na wystawie pokonkursowej „Ocaliæ Kresy od zapomnienia”, w szatni przy sali widowiskowej zamku.
Wszystkim uczestnikom dziêkujemy za udzia³, laureatom gratulujemy i zapraszamy do dalszych
prób siêgania po laury. Dziêkujemy
serdecznie sponsorom i patronom
tej imprezy: Panu Burmistrzowi Janowi Owsiakowi, Panu Staroœcie
Miros³awowi Majce za ufundowanie nagród i liczymy, ¿e nadal bêd¹
wspieraæ tê potrzebn¹ inicjatywê w
imiê poszerzania wiedzy o ¿yciu
Polaków na Kresach i historii tego
regionu, ongiœ przynale¿nego do
Polski, a zaznaczonego hartem ducha w walce o polsk¹ Ojczyznê,
wiarê i honor.
Anna Teresiñska

Sesja w Po³czynie
(PO£CZYN-ZDRÓJ) Radni
zbior¹ siê tutaj na sesji 29 maja o
godz. 10., w sali urzêdu miejskiego.
Bêd¹ interpelacje i zapytania
radnych i sprawozdanie burmistrza.
W bloku uchwa³odawczym: zmiany
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bud¿etu; dzier¿awa i zbycie nieruchomoœci; okreœlenie inkasentów
poboru op³aty uzdrowiskowej;
zmiana uchwa³y o zaci¹gniêciu po¿yczki.
Na koniec odpowiedzi na wczeœniej zadane pytania.
(r)

Wójt Gminy Œwidwin informuje
¿e na tablicach og³oszeñ BIP Urzêdu Gminy Œwidwin oraz
So³tysi zostali powiadomieni o og³oszeniu IV przetargu
nieograniczonego na sprzeda¿ lokalu po³o¿onego w £¹kowie
po zlikwidowanej wiejskiej mleczarni. Z lokalem zwi¹zany jest
udzia³ w czêœciach wspólnych budynku i dzia³ki w wysokoœci
28/100. Powierzchnia lokalu 58,26 mkw. Bli¿sze informacje
mo¿na uzyskaæ pod numerem telefonu 94 36 520 15 do 16.

Grupa dzieci ze Œwidwina pojecha³a na wycieczkê zorganizowan¹ przez Œwidwiñskie Stowarzyszenie Lotnictwa Rekreacyjnego. By³a to nagroda dla najaktywniejszych uczestników zajêæ.
Œwidwiñskie Stowarzyszenie
Mi³oœników Lotnictwa organizuje
zajêcia modelarskie oraz wiele imprez, podczas których s¹ prezentowane lataj¹ce i p³ywaj¹ce modele.
Organizatorzy wy³onili grupê najbardziej aktywnych 12 dzieci i zorganizowali dla nich dwudniow¹

wycieczkê do Krakowa. M³odzi
mieszkañcy Œwidwina zwiedzili 8.
Bazê Lotnictwa Transportowego w
Balicach, gdzie mieli okazjê ogl¹daæ samolot „Casa”, stanowisko
kontroli lotów oraz hangary. W Krakowie natomiast zwiedzili Muzeum
Lotnictwa, ZOO oraz najwa¿niejsze
zabytki miasta.
W organizacji wycieczki pomogli: Urz¹d Miasta Œwidwin, Przewodnicz¹cy Rady Miasta Œwidwin,
Stowarzyszenie „Ê”, Polsko-Amerykañska Fundacja Wolnoœci, firma
ubezpieczeniowa Ryszard Kulesza.

Wybory do M³odzie¿owej Rady Miasta

S¹ ju¿ kandydaci
Przewodnicz¹ca Miejskiej Komisji Wyborczej Marzena Tyszczuk poinformowa³a 20 maja o
kandydatach na radnych do M³odzie¿owej Rady Miasta Œwidwin.
OKRÊG WYBORCZY NR 1
Publiczne Gimnazjum im.
Osadników Wojskowych w Œwidwinie
Lista kandydatów na radnych:
1. £ambucki Wojciech
2. Pêtlak Julia
3. Rudziñska Martyna
4. Tyszczuk Dominika
5. Waszek Micha³
6. Zych Marcel

OKRÊG WYBORCZY NR 2
Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. W³adys³awa Broniewskiego w Œwidwinie
Lista kandydatów na radnych:
1. Kardas Dawid
2. Komorowska Michalina
3. KuŸmicki £ukasz
4. Orenczak Izabela
5. Pugacz Anna
OKRÊG WYBORCZY NR 3
Zespó³ Szkó³ Rolniczych Centrum Kszta³cenia Praktycznego im.
Stefana ¯eromskiego w Œwidwinie
Lista kandydatów na radnych:
1. Firlinger Igor

Starostwo Powiatowe w Œwidwinie informuje
¿e na tablicach og³oszeñ Starostwa Powiatowegow Œwidwinie
oraz urzêdu Miejskiego w Po³czynie Zdroju a tak¿e na stronie
internetowej www.bip.powiatswidwinski.pl zosta³ opublikowany
wykaz nieruchomoœci, stanowi¹cych w³asnoœæ Skarbu
Pañstwa, przeznaczonych do oddania w najem.
Wykaz obejmuje lokal mieszkalny w budynku na dzia³ce 72/2
w miejscowoœci Sucha.
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Gimnazjum w Œwidwinie œwiêtowa³o
Pierwsi w walce, pierwsi w pracy

A. Santkiewicz, B. Rydzio, J. Rolak, W. Jakubowski, H. Klaman, K. Kieruzel, J. Owsiak, P. Piñczuk

8 maja 2013 r. œwidwiñskie
gimnazjum, które nosi imiê Osadników Wojskowych, obchodzi³o
swoje œwiêto.
Z tej okazji odœwiêtnie ubrana
m³odzie¿ szko³y zebra³a siê w sali
gimnastycznej, by wspólnie z nauczycielami, przedstawicielami
w³adz miasta i goœæmi honorowymi,
czyli kombatantami, prze¿yæ lekcjê
historii, a zarazem piêkn¹ lekcjê
patriotyzmu. Œwiêto licz¹cej 28 lat
szko³y splot³o siê z inn¹ wa¿n¹
okazj¹ - 68. rocznic¹ zakoñczenia II
wojny œwiatowej. Z daleka przywita³o wszystkich has³o:
Niech ka¿dy mi³oœæ w³asn¹
mi³oœci kraju poœwiêci
Warto przypomnieæ, ¿e decyzja
w³adz wojewódzkich o budowie
szko³y - pomnika i nadania jej w³aœnie tego imienia zapad³a w listopadzie 1982 r. W uchwale pad³y s³owa:
Niech budowa pomnika bêdzie
wyrazem naszego szacunku dla ¿o³nierskiego trudu (...) i symbolem
szczególnego patriotyzmu mieszkañców naszej ziemi.
„Osadnictwo wojskowe zaistnia³o po II wojnie œwiatowej, zwi¹-

zane by³o z rozmieszczaniem na
Ziemiach Odzyskanych polskich
¿o³nierzy i ich rodzin. Osadnicy
mieli bardzo du¿o pracy zwi¹zanej
z usuwaniem zniszczeñ wojennych,
z zasiewaniem pól i hodowl¹ zwierz¹t. Musieli wykonaæ prace zwi¹zane z uruchomieniem gazowni,
elektrowni, szpitali, rzeŸni miejskich czy piekarni. W pierwszych
dniach powojennych powstaj¹ce
szko³y polskie spe³nia³y szczególna
rolê. Wszêdzie tam, gdzie rozpoczyna³a dzia³alnoœæ szko³a polska,
rodzi³o siê wœród osadników przekonanie o trwa³oœci ich pobytu na
tych ziemiach, by³a to namiastka
stabilizacji” - to fragment referatu
okolicznoœciowego, który naœwietli³ powojenne realia, a wyg³osi³ go
nauczyciel historii M. Just.
Otwieram ksiêgê prawdy,
ksiêgê oœwiecenia
Ksiêgê szczêœcia i martwej
Ojczyzny wskrzeszenia.
Tymi s³owami rozpocz¹³ siê
wzruszaj¹cy program artystyczny,
przygotowany przez m³odzie¿ pod
kierunkiem polonistek: Anny
Szewczyk i Agnieszki Wysokiñskiej oraz nauczyciela muzyki Artura Domaradzkiego. Grupa

dziewcz¹t wyst¹pi³a w jednolitych
czarnych strojach, a jedyn¹ ozdobê
stanowi³ przypiêty kwiat maku. Ten
sam kwiatowy motyw stanowi³
wdziêczn¹ dekoracjê sceny (wykona³y j¹ nauczycielki: Barbara
Brylska i Marzanna Kempska).Wszystkich zebranych urzek³y
szczególnie recytacje uczennic:
Doroty Ma³ek i Izy Bo¿ek, zaœ duet
dziewcz¹t Kinga Miksza i Aneta
Borkowska zelektryzowa³ wrêcz
publicznoœæ swoim œpiewem.
Jedna z uczennic (Natalia Zimoch, kl. III) po programie stwierdzi³a: S³uchaj¹c piosenek, zrozumia³am, jak wa¿ne jest to, ¿e ¿yjemy
w wolnej Polsce. Dobrze, ¿e wziê³am chusteczki…A nam siê tak czêsto nie chce iœæ do szko³y…
Nie by³a zapewne jedyn¹ osob¹,
która podda³a siê wzruszeniu.
To dobrze, ¿e m³odzi ludzie,
wbrew pozorom, ch³on¹ wszystko i
maj¹ takie refleksje.
Inna z uczennic, ubieg³oroczna
absolwentka Emilia Miksza (obecnie ucz. Liceum Plastycznego w
Koszalinie), bardzo mi³o wspomina³a tradycje naszej szko³y, a szczególnie s³ynn¹ „Rozklekotan¹ ciê¿arówkê”. - Czêsto nucê tê pieœñ mówi.

Wa¿ne jest, by m³odzie¿ mia³a
œwiadomoœæ i wiedzê historyczn¹.
By czu³a równie¿ sercem s³owa pieœni szko³y, której refren brzmi nastêpuj¹co:
Szli na Zachód osadnicy,
Szlakiem Wielkiej NiedŸwiedzicy,
Karabiny i rusznice
Zawiesili w cieniu brzóz.
Œwi¹teczne spotkanie by³o te¿
dobr¹ okazj¹ dla dyrektora Paw³a
Piñczuka, który mia³ sposobnoœæ
pochwaliæ tych uczniów i nauczycieli, którzy pracuj¹ na dobry image
szko³y.
Laureatami w tym roku szkolnym zostali: Filip Wantoch-Rekowski (chemia, biologia), Monika
Rze¿utka (j. polski), Piotr Klasiñski (biologia), Adam Kotarski (historia), Mariusz W³odarczyk (historia, Konkurs Losy ¯o³nierza).
Dyrektor w p³omienny sposób
wyrazi³ swoje s³owa uznania i podziêkowania, stwierdzi³, ¿e jest
dumny mog¹c pracowaæ w takiej
szkole, w której s¹ tak zdolni
uczniowie i ucz¹ tak wspaniali nauczyciele.
Uroczystoœæ bardzo siê uda³a,
ten dzieñ na pewno zas³uguje na
wyró¿nienie w rocznym kalendarzu
szko³y.
B.P.

Wieœci œwidwiñskie 27.5.2013 r.
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Szkolenie dla organizacji VI Dzieñ Godnoœci
pozarz¹dowych
w SOSW w S³awoborzu

Przedstawiciele organizacji
pozarz¹dowych uczestniczyli w
szkoleniu z zakresu opracowania
oferty na zadanie publiczne.
W dniu 17 maja 2013 r. w starostwie w Œwidwinie odby³o siê szkolenie pt. „Opracowanie oferty na zadanie publiczne w oparciu o Ustawê
o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego
i o wolontariacie”, z uwzglêdnieniem jej nowelizacji.

Szkolenie zorganizowali Œwidwiñskie Stowarzyszenie „Amazonka” i Lokalna Grupa Dzia³ania
Powiatu Œwidwiñskiego. Prowadzi³a je Bo¿ena Zarecka - trener organizacji pozarz¹dowych, prezes Stowarzyszenia Przyjació³ Karwowa, z
gm. £obez. W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji z
powiatu œwidwiñskiego.
Tekst i fot. Aneta Ogiñska,
Agnieszka Brodowska

Powstanie korytarz
ekologiczny wzd³u¿ Regi

Dzieñ Godnoœci Osoby z Niepe³nosprawnoœci¹ Intelektualn¹ obchodzony jest corocznie 5
maja. W Œwidwinie uroczystoœæ
odby³a siê 14 maja br. By³ to ju¿
VI Dzieñ Godnoœci Osób Niepe³nosprawnych, którego organizatorem by³ SOSW w S³awoborzu.
Po uroczystej Mszy œw. w koœciele pw. MBNP, na œwidwiñskim
zamku rozpocz¹³ siê festyn integracyjny. Obchody VI Dnia Godnoœci
Osób Niepe³nosprawnych otworzy³a Danuta Fic, dyrektor SOSW w
S³awoborzu. Na uroczystoœæ licznie
przybyli zaproszeni goœcie.
Po otwarciu, w sali widowisko-

wej Œwidwiñskiego Oœrodka Kultury mogliœmy obejrzeæ wystêpy artystyczne, a w Sali Wystaw ekspozycjê prac Integracyjnego Konkursu
Plastycznego, którego myœl¹ przewodni¹ by³ temat: „Œwiat doros³ych-œwiat dzieci” .
Obchody tego dnia zakoñczy³
piknik integracyjny na dziedziñcu
zamkowym. Wszystkich uczestników uroczystoœci poczêstowano
pysznym bigosem i gor¹c¹ herbat¹.
To radosne, majowe œwiêto integracji osób zdrowych i niepe³nosprawnych by³o okazj¹ do wspólnej zabawy, wymiany doœwiadczeñ i zawarcia nowych przyjaŸni.
(e)

PSSE w Œwidwinie informuje

W dniach 22-23 maja 2013 r. w
Niechorzu odby³a siê konferencja
otwieraj¹ca projekt LIFE+ pn.
„Budowa niebieskiego korytarza
ekologicznego wzd³u¿ doliny rzeki
Regi i jej dop³ywów” dofinansowanego ze œrodków Komisji Europejskiej LIFE+ i Narodowego
Funduszu Ochrony Œrodowiska i
Gospodarki Wodnej.
Na konferencji przekazano informacje o tym przedsiêwziêciu. W
ramach projektu utworzony zostanie korytarz ekologiczny umo¿liwiaj¹cy swobodn¹ migracjê ryb i
innych organizmów wodnych. Wybudowane zostan¹ 23 przep³awki,
w Gryficach powstanie centrum
monitoringu i informacji przyrodniczej. Na oko³o 47 kilometrach brzegów rzek nasadzone bêd¹ drzewa.

Podczas konferencji przedstawiono za³o¿enia projektu oraz rezultaty, jakie maj¹ byæ osi¹gniête
dziêki realizacji zadania. Prelekcjê
wyg³osili miêdzy innymi prezes
Towarzystwa Mi³oœników Rzeki
Regi Andrzej Laszuk oraz wiceprezes ds. gospod. ryb. wêdk. Adam
Tañski z PZW. Po czêœci teoretycznej odby³a siê wizytacja w terenie.
Wspó³beneficjentem projektu
jest RDOŒ w Szczecinie, instytucj¹
wspó³finansuj¹c¹ Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej, zaœ partnerami: Generalna Dyrekcja Ochrony Œrodowiska, starostwa w Gryficach, Œwidwinie i £obzie, Towarzystwo Mi³oœników rzeki Regi, Okrêg PZW
w Szczecinie, Federacja Zielonych
Gaja, Elektrownie Wodne Sp. z o.o.
Oddzia³ P³oty.
(r)

Zakaz reklamy i promocji
tytoniu oraz sponsoringu
przez firmy tytoniowe
Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Œwidwinie w zwi¹zku z nadchodz¹cymi obchodami
Œwiatowego Dnia bez Tytoniu, który obchodzony jest 31 maja ka¿dego roku, uprzejmie informuje, i¿
tegorocznym tematem przewodnim
jest „Zakaz reklamy i promocji tytoniu oraz sponsoringu przez firmy
tytoniowe”.
Celem obchodów jest przyczynienie siê do ochrony obecnych i
przysz³ych pokoleñ przed skutkami
zdrowotnymi, spo³ecznymi i eko-

nomicznymi wynikaj¹cymi z nara¿enia na dym tytoniowy poprzez
dzia³ania wspieraj¹ce zakaz reklamy i promocji wyrobów tytoniowych oraz sponsorowania.
Zakaz wszelkiej reklamy promocji i sponsorowania wyrobów
tytoniowych wymagany jest na
mocy Ramowej Komisji WHO o
ograniczaniu u¿ywania tytoniu.
Kompleksowe zakazy w tym
obszarze prowadz¹ do zmniejszenia
liczby osób rozpoczynaj¹cych palenie oraz do zmniejszenia liczby
osób pal¹cych.

Reklama w Wieœciach œwidwiñskich
tel. 504 042 532
e-mail do redakcji: wppp1@wp.pl
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O szpitalu w Po³czynie-Zdroju rozmawiamy
ze starost¹ Miros³awem Majk¹
- Do redakcji wp³ynê³o niepodpisane pismo, w którym zarzuca
siê staroœcie brak dzia³añ na rzecz
pracowników szpitala, a jego
dzier¿awcom niewywi¹zywanie
siê z umowy. Osoba, która napisa³a anonim twierdzi, ¿e spó³ka
Szpitale Polskie nie p³ac¹ ZUS-ów
i ¿e do po³czyñskiego szpitala
wszed³ komornik.
- Nic na ten temat nie wiem
- Jak postêpuj¹ prace remontowe i czy zosta³ zakupiony
sprzêt, który Szpitale Polskie zobowi¹za³y siê nabyæ?
- Zgodnie z umow¹ Szpitale mia³y inwestowaæ oko³o 1,5 miliona
z³otych rocznie, zainwestowa³y
oko³o 8 milionów.
- Czy pracownicy wczeœniej
kontaktowali siê z zarz¹dem powiatu w sprawie wynagrodzeñ?
- Dosta³em drugi taki anonim.
Pierwszym nie zaj¹³em siê, bo to jest
anonim, ale nie tylko. Gdyby rzeczywiœcie pisali to pracownicy, to
wiedzieliby, ¿e ten starosta, który
nie zmieni³ siê w tej kadencji, na
ka¿de wezwanie pracowników i w
tamtej i tej kadencji – stawia³ siê.
Dlatego nie rozumiem anonimu.
Trzy miesi¹ce temu mieli k³opot z
wyp³atami, to potrafili zadzwoniæ i
by³a interwencja, by³ telefon i by³o
za³atwione. Zawsze przybywa³em
do szpitala. Gdy dzwoniono do
mnie, ¿e spóŸniona jest wyp³ata o
dzieñ, dwa, czy ¿e powinna byæ
rano, a jeszcze nie ma, to dzwoniono do mnie. Interwencja powodowa³a, ¿e by³y wyp³aty. Lekarze raz
mieli wahniêcie, a pozostali pracownicy chyba dwa razy, jedno czy
dwudniowe. Medycy mieli raz oko³o tygodnia. Te¿ potrafili zadzwoniæ, by interweniowaæ. Interweniowaliœmy i to siê uda³o. Nie mamy i
nie bêdziemy mieli wp³ywu na to,
aby komuœ daæ 500 z³. Powiedz¹ –
panowie, ale to jest nasz biznes,
wk³adamy pieni¹dze, ta dzia³alnoœæ
przynosi straty. ¯eby by³o jasne.
Mówi¹ nam, ¿e jeœli u³o¿¹ ju¿ dzia³alnoœæ, wówczas bêd¹ dzieliæ zyski. Chcia³bym i mo¿e i oni szczerze
chcieliby, aby godnie zarabiali ci,
którzy pracuj¹. Osobiœcie chcia³bym, ale wp³ywu wielkiego na to nie
mam. By³y ruchy niezgodne z
umow¹ dzier¿awy – zaniepokojenie
jednego z oddzia³ów, to zadzwoni³a

osoba, spotkaliœmy siê, jest interwencja. Anonim to jest anonim.
Podpisanie, ¿e nie podpisze siê, bo
siê bojê... Piszesz do starosty, to
zadzwoñ, powiedz, ¿e chcesz siê
spotkaæ i spotkamy siê. Pisanie anonimów jest niepowa¿ne, mogê s¹dziæ, ¿e jest to jeden sfrustrowany
cz³owiek i mo¿e tak siê podpisywaæ.
Tym bardziej, ¿e dotychczasowe
moje dzia³anie i dzia³anie zarz¹du
dyskwalifikuj¹ tak¹ formê.
- Czy istnienie szpitala jest zagro¿one?
- Na dzisiaj zagro¿enia w dzia³alnoœci szpitala nie ma. W samym
szpitalu nic siê nie dzieje, co zagra¿a³oby bezpieczeñstwu zdrowotnemu mieszkañców. Nie spotka³em
siê, ¿e odmówiono, wyrzucono.
Dalej jest taka obs³uga, jaka by³a,
myœlê, ¿e na wysokim poziomie.
Przede wszystkim jest to zas³uga
lekarzy i pielêgniarek. S³yszê du¿o
pochwa³ w odniesieniu do personelu. Jeœli chodzi o opiekê zdrowotn¹
i ambulatoryjn¹ na pewno nic siê nie
zmieni³o i jest pacjent obs³ugiwany.
- W jakiej czêœci Szpitale Polskie nie wywi¹zuj¹ siê z umowy?
- Nie do koñca. Mówiê o tym oficjalnie. Podczas sesji Rady Miejskiej dwa tygodnie temu wystêpowa³em i o tym mówi³em. Nie uzyskali naszego zaufania. Wyremontowali czêœæ dachu zgodnie z etapami, wykonali odwodnienie, teraz
przystêpuj¹ do osuszania piwnic. W
miejscu szatni planuj¹ zrobiæ sale
poudarowe. Nie wywi¹zuj¹ siê jednak z umowy dzier¿awy.
- Nie p³ac¹?
- To ¿e nie p³ac¹, to jest mniejszy
k³opot. Podczas przetargu najwiê-

cej punktów mo¿na by³o zdobyæ za
inwestycje w szpital. By³ czas na
dostosowanie szpitali do wymogów
rozporz¹dzenia ministra zdrowia.
Wtedy by³ to 2012 rok, wiedzieliœmy, ¿e bêdzie przed³u¿ony do 2015
roku. Dzisiaj wiemy, ¿e termin up³ywa w 2016 roku. Mniej punktów
by³o za inwestycjê w sprzêt, a najmniej w czynsz dzier¿awny. Dlatego traktujemy to tak, jak traktujemy.
Najwa¿niejsze jest dostosowanie
do wymogów rozporz¹dzenia ministra zdrowia. W zwi¹zku z tym, ¿e
nie spe³niaj¹ umowy dzier¿awy w
takim zakresie, jak przedstawili, to
mówiê, ¿e nie mamy zaufania do
nich i powtarzam to i bêdê powtarza³, dopóki nie bêd¹ tego czyniæ.
- Czyli czego nie wykonali?
- Du¿o rzeczy. W stosunku do
koncepcji, któr¹ przedstawiali wtedy, ta, która pojawi³a siê w listopadzie ubieg³ego roku, jest diametralnie ro¿na. Nie mówiê, ¿e z³a, ale
inna od tej, która by³a trzy lata temu.
Pewnie, ¿e ¿ycie nie znosi pró¿ni,
¿ycie p³ynie, zmienia siê, tym bardziej w biznesie. Od roku maj¹ szpital w Drawsku. Zastanawiali siê, czy
pozostawiæ po³o¿nictwo w obu
szpitalach, gdy w obu jest po nieca³e
300 porodów i w obu przynosi ono
straty. W obu jest pediatria i w obu
po oko³o pó³ miliona straty i tu miliona. Tam w ogóle prawie pediatrii
nie ma. Czy w obu szpitalach zostawiæ chirurgiê, gdy my nie mamy
bloku operacyjnego, a tam jest nowoczesny trzy salowy blok operacyjny. Trzeba ich zrozumieæ. St¹d
ich koncepcje, proœby w zwi¹zku z
inwestycj¹ w tomograf komputerowy, który postawili. St¹d nasze rozwa¿ania do tej pory. W listopadzie
wyst¹pili z koncepcj¹ synergii, czyli po³¹czenia tych dwóch szpitali,
skoro s¹ w jednych rêkach i finanso-

wane z jednych pieniêdzy. Chc¹ aby
zespó³ wspó³dzia³a³, a nie by³ konkurencj¹ albo aby nie przynosi³ strat
w obu szpitalach, ale wspó³dzia³a³.
- Czy listopadowe zmiany koncepcji s¹ diametralnie ró¿ne od
pierwotnych i jak maj¹ siê do
umowy?
- W stosunku do tego, co by³o,
jest to du¿a zmiana. Jednym z pierwszych punktów, warunkiem dzier¿awy by³o, aby nie ograniczaæ dzia³alnoœci dotychczasowej, z mo¿liwoœci¹ rozszerzenia. Nie ograniczaæ,
to nie by³o tak, ¿e mamy cztery podstawowe oddzia³y – chirurgia, interna, oddzia³ pediatryczny i ginekologia z po³o¿nictwem. To nie chodzi³o
ot o, ¿e cztery, ale jakby coœ przenieœli, to maj¹ wstawiæ coœ innego w
zamian, skoro np. nie rodz¹ siê dzieci, nie przychodz¹, nie lecz¹ siê i nie
ma sensu utrzymywaæ pediatrii, gdy
jest 5, 10 czy 20 dzieci w miesi¹cu,
a czterech lekarzy musi byæ codziennie. Od razu by³o takie rozumienie, mamy mieæ cztery oddzia³y,
niekoniecznie takie, jakie s¹ obecnie, ale z mo¿liwoœci¹ dok³adania
do tego kolejnych. Jeœli chc¹, to
niech buduj¹, jest plac, jest stary
barak, mo¿na go dostosowaæ albo
zburzyæ i postawiæ nowy obiekt. W
zwi¹zku z tym i po³¹czeniem ze
szpitalem w Drawsku, wyst¹pili do
nas z now¹ koncepcj¹. U nas by³yby
takie oddzia³y jak: interna - bardzo
mocna, myœlê, ¿e i szpital wojewódzki nie powstydzi³by siê, neurologia z udarami, to jest to, co ratuje
¿ycie – na populacjê tych dwóch
powiatów i czêœæ powiatu ³obeskiego. Licz¹, ¿e rynek udaru to jest 4,5
miliona z³ rocznie tylko z powiatu
œwidwiñskiego. Kolejny oddzia³ to
ZOL, jest taka potrzeba, rehabilitacja, bardziej ambulatoryjna, ni¿
szpitalna, taka jak w Drawsku czy
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Bia³ogardzie. W Drawsku jest ju¿
budowana, remontowana kardiologia, na naszej internie bêd¹ sale
wzmo¿onego nadzoru kardiologicznego. W Drawsku by³aby ortopedia. Pacjentów z tych szpitali po
wczeœnie wykrytym udarze, zdiagnozowanym, leczonym, po kardiologii i po ortopedii mo¿na prowadziæ na rehabilitacje ruchow¹, kardiologiczn¹ i neurologiczn¹. Oni
myœl¹ tak to u³o¿yæ. Chirurgia w
Po³czynie bardziej jednego dnia z
sal¹ zabiegow¹ i izb¹ przyjêæ, czyli
urealnienie chirurgii, jak¹ mamy do
rzeczywistoœci. Dzisiaj mamy oddzia³ chirurgiczny, gdzie nie ma
prawdziwego bloku, jest piêkna
przedwojenna sala operacyjna,
mo¿na prezentowaæ jako per³ê architektonicznej budowy, ale ma siê
ona nijak do wspó³czesnych wymagañ. Niestety - znika pediatria i znika po³o¿nictwo. Nie ma na to miejsca. Z naszej strony s¹ naciski, aby
po³o¿nictwo zosta³o, bo w Po³czynie zawsze rodzi³y siê dzieci, rodz¹
i chcemy, aby siê nadal rodzi³y.
Chocia¿ dwie sale. Now¹ koncepcj¹
zarz¹d musi powa¿nie siê zaj¹æ.
- W czym wiêc problem?
- Powiedzieliœmy im tak: pozwalamy wam na przystosowanie. Ale
poka¿cie nam pe³ne finansowanie.
Jeœli to poka¿ecie, to pozwolimy
wam na remonty, ale etapami. Tym
bardziej, ¿e ta koncepcja, o której
mówimy, nie jest pierwsz¹. To jest w
umowie dzier¿awy. Poza tym trzeci
punkt umowy mówi: zawsze konsultowaæ siê z zarz¹dem. Na dzisiaj
mamy koncepcje, wiemy, ¿e staraj¹
siê o finansowanie, niech poka¿¹
nam, ¿e maj¹ zabezpieczenie i w
jakim banku, bêdziemy rozmawiaæ
o koncepcji. Nasza cierpliwoœæ koñczy siê i to wiedz¹ nasi wspólnicy.
By³em u profesora Paw³a Buszmana, prezesa Rady Nadzorczej w Katowicach i wiedz¹, ¿e nie maj¹ zaufania, bo i nie mamy powodów do
tego, aby to zaufanie by³o. Wzglêdy
by³y ro¿ne, ale dzisiaj to ju¿ siê
skoñczy³o. Maj¹ jeszcze jakiœ czas,
bardzo nied³ugi, na pokazanie, ¿e
zaczn¹ robiæ. Ostatni punkt umowy
mówi o warunkach wypowiedzenia.
- Daliœcie spó³ce czas?
- Nie, nie musimy. W zwi¹zku z
tym, ¿e nie spe³niaj¹ warunków,
mo¿emy w ka¿dej chwili. Rozmawiamy, ale alternatywê musimy
mieæ.
- A co zosta³o zrobione? Czego
oczekujecie od szpitali Polskich?
- Niech poka¿¹ pieni¹dze, ¿e
maj¹ zabezpieczone pieni¹dze,
choæby pod ostatni¹ koncepcjê, która jest. Wtedy powa¿nie usi¹dziemy
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i porozmawiamy. Mo¿na mieæ pretensje do czêœci prorozwojowej, ale
trzeba tu powiedzieæ; jest nowy tomograf, 4 miliony z³ kosztowa³ projekt Pomeranii - ucyfrowienie, telemedycyna. Ma j¹ tylko nasz szpital
powiatowy, reszta szpitali to wojewódzkie, sprzê¿one po niemieckiej
stronie ze szpitalem w jedn¹ sieæ. Ja
dzisiaj bêdê w Po³czynie i robi¹c
sobie tu zdjêcie, nie muszê braæ
opisu, jadê na Unii Lubelskiej albo
pojadê do Greifswaldu do szpitala,
a lekarz siada i po PESELU okreœla
ca³a historiê. Oni jednak czekaj¹ na
zwrot swojego wk³adu w wysokoœci
3,8 miliona z³otych od d³ugiego czasu. Byæ mo¿e st¹d miêdzy innymi
k³opoty zwi¹zane z opóŸnieniem realizacji umowy z nami. Za telemedycyn¹ posz³o ucyfrowienie rentgenów USG. Zrobili odwodnienie.
Tempo jest na pewno niezadowalaj¹ce i dlatego nie maj¹ naszego zaufania jako nasi partnerzy i dzier¿awcy. Czekamy, z jednej strony
naciskaj¹, z drugiej - szukaj¹ jakiegoœ alternatywnego wyjœcia. Co do
anonimu – nie odniosê siê. Myœlê, ¿e
nie zas³u¿y³em sobie na to, ani zarz¹d powiatu te¿ nie. Mo¿na by³o
jeœli nie napisaæ, to zadzwoniæ, s¹
przedstawiciele zwi¹zków zawodowych. Zawsze by³a taka tradycja.
- Jakie by³o zabezpieczenie interesów pracowników w umowie
dzier¿awy. Czy w ogóle by³a podjêta ta kwestia, jeœli tak, to jakie
warunki i na jaki okres?
- Tak, pracownicy mieli roczne
zabezpieczenie czasu pracy i w tym
warunki socjalne, szkolenia. Nie
zwolnili nikogo. Ale oddali kuchniê
firmie zewnêtrznej i sprz¹tanie równie¿. Z firm¹ sprz¹taj¹ca nie wysz³o,
wiêc ponownie zatrudnili te osoby.
Pewnie, jeœli odesz³a np. pani Kowalska, to przysz³a na to miejsce
pani Nowak, jeœli ktoœ odchodzi na
emeryturê, to tak jest. Natomiast
nikogo nie zwalniali. Zak³adowy
fundusz œwiadczeñ socjalnych jest i
s¹ te¿ szkolenia, wykazywane w
sprawozdawczoœci. Zabezpieczenie powiatu - powiat ma weksel na
kwotê 6,5 miliona z³otych, firma ma
kapita³ zak³adowy w wysokoœci
ponad 20 milionów. Wola³bym
szczerze, ¿eby dzia³ali i rozwijali
siê. Oni w ten szpital musz¹ w³o¿yæ
10-15 milionów z³otych.
- Czyli nastêpnym razem, jeœli
s¹ problemy w szpitalu, to osoba
zainteresowana powinna siêgn¹æ
za telefon i zadzwoniæ do pana.
- Myœlê, ¿e taki jest dobry obyczaj. Tym bardziej, ¿e nigdy nie da³em powodu, by uciekaæ od tematu.
- Dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³a Magdalena Mucha.

O POLSCE - OD SERCA
DO SERCA
W³aœciwie nigdy nie mia³em w¹tpliwoœci, ¿e literatura, a przede wszystkim poezja, wp³ywa na sposób postrzegania œwiata, wyobraŸniê i rozwój
intelektualny ka¿dego, który po ni¹ œwiadomie siêga. Jak¿e piêkne potrafi¹
byæ wewnêtrzne prze¿ycia, gdy poezja dociera tam, gdzie powinna.
W kwietniu natkn¹³em siê w jednym z tygodników na artyku³ biograficzny
o Krystynie Krahelskiej. Kim by³a ta kobieta?
Krystyna Krahelska urodzi³a siê 24 marca 1914 r. w Mazurkach na pograniczu Nowogródczyzny i Polesia. Przysz³a poetka dorasta³a w patriotycznej,
polskiej i pe³nej szacunku dla tradycji chrzeœcijañskiej rodzinie. W czasie I
wojny œwiatowej rodzina Krahelskich wiele razy zmienia³a swoje miejsce zamieszkania. Krystyna maturê zda³a w 1932 r. i podjê³a studia etnograficzne na
Uniwersytecie Warszawskim. Trudno znosi³a przebywanie z dala od swojego
ukochanego Polesia. Zami³owanie do przyrody z rodzinnych stron by³o jednym
z tematów jej twórczoœci. W wierszu Po³udnica pisa³a:
Chodzê polem, gor¹cym po³udniem
Po³udniowe piosenki œpiewam,
Pszczo³y brzêcz¹ gromadnie i ludnie,
Na upale senne stoj¹ drzewa. (…)
Z kolei w innym liryku mamy taki obraz:
Przez grz¹skie ³¹ki,
Przez ostre osoki
Idê do wody,
Do wody czarnej, bez dna,
I g³êbokiej.
Swoje wiersze Krystyna Krahelska zaczê³a pisaæ bêd¹c jeszcze w gimnazjum. Nie stara³a siê ich publikowaæ, nie zabiega³a o s³awê, odczyty i popularnoœæ. Rzadko przedstawia³a swoja twórczoœæ publicznie. Poza wierszami pisa³a
równie¿ teksty piosenek, nagrywa³a je oraz wystêpowa³a w studiach Polskiego
Radia w Wilnie i Warszawie. Jeœli ktokolwiek pamiêta o Krystynie Krahelskiej
to przede wszystkim z dwóch powodów. Poetka jest autork¹ najs³ynniejszej
pieœni Polski Walcz¹cej, œpiewanej m.in. w czasie Powstania Warszawskiego –
Hej ch³opcy, bagnet na broñ! Z kolei kilka lat wczeœniej pozowa³a Ludwice
Nitschowej do najs³ynniejszego pomnika Syrenki w Warszawie.
Poza umi³owaniem przyrody swoich rodzinnych stron –
Dzieciñstwo, dalekie dzieciñstwo,
Pachn¹ce lasem bez granic
- m³oda Krystyna Krahelska pisze równie¿ o mi³oœci i prze¿yciach wewnêtrznych z ni¹ zwi¹zanych.
Osobnym rozdzia³em jej twórczoœci s¹ wiersze napisane w czasie wojny.
Dominuje w nich smutek bêd¹cy wynikiem rozstania i roz³¹ki z bratem, ukochanym Stachem, czy ¿o³nierzami walcz¹cymi o woln¹ Polskê. Oto fragment jednego z wierszy:
My musimy byæ mocne i jasne. Nam nie wolno p³akaæ i nie wierzyæ.
Boby ciê¿ej im by³o – daleko – naszym ch³opcom…
Naszym ¿o³nierzom.
Natomiast wiarê w odzyskanie niepodleg³oœci poetka wyrazi³a w ten sposób:
Chryste Panie z przydro¿nych po³amanych krzy¿y,
Kryzysowa nasza droga, droga do zwyciêstwa…
Daj nam si³ê wytrwania, daj nam wole mêstwa!
I Polskê naszym oczom strudzonym przybli¿aj. (…)
Poprzez ciemnoœæ i burze daj nam iœæ najproœciej
Drog¹ do nowej Polski, drog¹ do wolnoœci.
Tu¿ po napaœci niemieckiej na Polskê w 1939 r. Krystyna Krahelska
zaanga¿owa³a siê w dzia³alnoœæ konspiracyjn¹. Niestety, nie doczeka³a ju¿
Polski wolnej i niepodleg³ej, któr¹ tak prosto i piêknie opisywa³a w swoich
wierszach. Ta wszechstronna artystka odda³a swoje ¿ycie w pierwszej godzinie
Powstania Warszawskiego.
Gdy przyjdzie czas odlotu do krainy innej,
Chcê odlecieæ w porywie szczêœcia i natchnienia
Jak ptak, co uciekaj¹c z ziemi niegoœcinnej,
Ziemiê na niebo zmienia.
Czeœæ Jej pamiêci!

Sergiusz ¯uchowski
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Obchody VI Dnia Godnoœci Osoby Niepe³nosprawnej

Z uœmiechem przez œwiat
(ŒWIDWIN) 14 maja uczniowie klasy 2a i 2c ze Szko³y Podstawowej nr 1 w Œwidwinie wziêli
udzia³ w obchodach VI Dnia Godnoœci Osoby Niepe³nosprawnej.
Uczniowie wyst¹pili w monta¿u
s³owno-muzycznym pt. „Co lubimy”.
Dzieci zaprezentowa³y równie¿
swoje zdolnoœci muzyczne w piosenkach: „Dzieci ró¿ni¹ siê” i „Powiedz mi jak ¿yæ”. Wystêp uœwietni³
równie¿ œpiew uczniów klasy 5c,
Micha³a W¹sowicza-Piekarskiego i
Justyny ¯ó³kowskiej, których przygotowa³a pani Edyta Uss.
Po wystêpach dzieci wziê³y
udzia³ w pikniku integracyjnym jak
równie¿ zabawach na dziedziñcu
zamku. Gr¹ aktorsk¹, œpiewem oraz
kolorowymi strojami uczniowie
pokazali swoje umiejêtnoœci i potwierdzili, ¿e „Kiedy œmieje siê
dziecko, œmieje siê ca³y œwiat”.
Dzieci przygotowa³y panie Gra¿yna Tyszkiewicz, Magdalena Haraj i Edyta Uss.
(szk)

„Trójka” w Dniu Godnoœci Osób
Niepe³nosprawnych
Wprawdzie czasem wydaje siê
nam, ¿e pozostajemy niezmienni i
œwietnie rozumiemy innych ludzi
- na przyk³ad dzieci, jednak co
jakiœ czas warto skonfrontowaæ
nasze wyobra¿enia z realiami.
W konkursie plastycznym organizowanym przez Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychowawczy w S³awoborzu pt. „Œwiat doros³ych œwiat dzieci” wziêli udzia³ równie¿
uczniowie Publicznej Szko³y Podstawowej nr 3 w Œwidwinie.

W rozstrzygniêciu, które dokonano 12 maja, wyró¿nienia otrzyma³y: Amelia Hamulak z kl. 1 (opiekun p. E. Horak), Natalia Kwiatkowska z kl. 2 (opiekun p. K. Marzec) i Marlena Tokarska z kl. 3
(opiekun p. N. Juszczak). Ekspozycja prac i wrêczenie nagród nast¹pi³o nazajutrz - w Œwidwiñskim
Oœrodku Kultury. Prace mo¿na by³o
ogl¹daæ w Sali Wystaw ŒOK.
Nasi uczniowie wziêli równie¿
udzia³ w pikniku integracyjnym i
prezentacjach artystycznych, które

by³y - podobnie jak rozstrzygniêcie
konkursu - czêœci¹ sk³adow¹ VI
Dnia Godnoœci Osoby Niepe³nosprawnej. Ju¿ po raz drugi na scenie
wyst¹pi³ zespó³ „Trójeczka”, z³o¿ony z uczniów klas m³odszych (1, 2 i
3), pod kierunkiem wychowawczyni klasy 2 - p. Katarzyny Marzec.
Mali wykonawcy prezentuj¹c
utwory z repertuaru „Arki Noego” „Nie lêkaj siê” i „Mamy czas” (dziêki którym nasi debiutanci zostali do-

strze¿eni na ostatnim Przegl¹dzie
Piosenki Religijnej), pokazali z jak¹
pasj¹ ka¿dy, zw³aszcza ma³y cz³owiek, mo¿e wyra¿aæ siebie, zarówno s³owem, jak i obrazem.
Patrz¹c na ich przyk³ad, mo¿na
bezapelacyjnie uwierzyæ, ¿e na
wszystko jest odpowiedni czas i ¿e
odwaga to podstawa nie tylko do
wielkich czynów, ale do bycia sob¹
w ka¿dej ¿yciowej sytuacji.
K. Kupiec PSP 3
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Pojedynek taneczny w Lekowie

Zwyciêzcy i wyró¿nieni
(LEKOWO, gm. Œwidwin)
Fundacja Korporacyjnej Odpowiedzialnoœci Spo³ecznej (FCSR)
wraz z Samorz¹dem Uczniowskim
Zespo³u Szkó³ w Lekowie zorganizowa³a konkurs taneczny: „YOU
CAN DANCE IN THE PROMISELAND”.
Pierwszy etap konkursu odby³
siê na szczeblu szkolnym w poszczególnych miejscowoœciach: Lekowo,
Oparzno, Bierzwnica, Brze¿no, Nielep, Toporzyk, Nêtno i Nowe Worowo.
Wytypowani uczestnicy tj. 43
podmioty wykonawcze (130 osób)
przyst¹pili do II etapu, który odby³
siê dnia 15 maja w ZS w Lekowie.
Jury w sk³adzie: Barbara Kolasiñska (dyrektor artystyczny FCSR),
Sebastian Basiejko (kierownik Referatu Oœwiaty w Gminie Œwidwin),
Karina Karwowska (nauczycielka
jêzyka niemieckiego w ZS w Lekowie), Mariusz Pentela (kierownik
Restauracji KFC „Pl. Rod³a” w
Szczecinie), Adrianna Krzos (kierownik Restauracji KFC „Mic-Mac”
w Szczecinie) i Ma³gorzata Ciuæka
(dyrektor regionalny FCSR), wytypowa³o wykonawców w poszczególnych kategoriach.

Kategoria soliœci klasy 0-3
I miejsce Patrycja Kossakowska
ZSP w Brze¿nie.
II miejsce Ewelina Iwañska SP w
Oparznie - filia ZS w Lekowie.
III miejsce Amelia Sypniewska
ZS w Bierzwinicy.
Wyró¿nienia:
Oliwia Machnio SP w Nêtnie
(powiat drawski)
Konrad Fejkiel ZS w Bierzwnicy
Anna Nowicka ZS w Nowym
Worowie (powiat drawski)
Micha³ Wachnik ZS w Lekowie
Kategoria zespo³y klasy 0-3
I miejsce - Zespó³ „Jagódki” z ZS
w Bierzwnicy
II miejsce - Zespó³ „Ma³e S³oneczka” z ZS w Bierzwnicy
III miejsce - Zespó³ „Tañcz¹ce
Ob³oczki” z SP w Nielepie.
Wyró¿nienia:
„Brygada RR” z SP w Toporzyku
Kategoria soliœci klasy 4-6
I miejsce - Kamila Dzier¿ak ZS
w Lekowie
II miejsce - Weronika Zglenicka
ZSP w Brze¿nie
III miejsce - Nicola Gêbal ZS w
Bierzwnica
wyró¿nienia
Kinga Szewczyk ZS w Lekowie

1 miejsce Jagódki z Bierzwnicy

Joanna Surmiak ZSP w Brze¿nie
Jan Duœ SP w Toporzyku
Daniel Durys SP w Toporzyku
Kategoria zespo³y klasy 4-6
I miejsce - Zespó³ „Black Devils” ZS z Nowego Worowa (powiat
drawski)
II miejsce - Zespó³ „Black Devils” ZS z Nowego Worowa (powiat
drawski)
III miejsce - Zespó³ „Na Topie” z
SP w Oparznie
Wyró¿nienia:
Zespó³ „Mgie³ka” z ZS w
Bierzwnicy
Kategoria soliœci i zespo³y
- gimnazjum
I miejsce - Aron Kolasiñski z ZS
w Bierzwnicy
I miejsce - zespó³ „Sad Song” z
ZS w Nowym Worowie (powiat
drawski)
II miejsce - Dominika Hojenta z
ZSP w Brze¿nie.
Fundacja FCSR pragnie podziêkowaæ wszystkim uczestnikom, nauczycielom i rodzicom za tak liczne

Zwyciêzcy z gimnazjum

zaanga¿owanie i przede wszystkim
sk³ada podziêkowania na rêce dyrektor Zespo³u Szkó³ w Lekowie pani
El¿biety Wachowiec oraz jej zespo³u nauczycielskiego: paniom
Agnieszce Pruss i Karinie Karwowskiej za pomoc w zorganizowaniu
przedsiêwziêcia, piêkn¹ dekoracjê i
opiekê nad ca³oœci¹ imprezy.
Podczas fina³u zaszczycili nas
swoj¹ obecnoœci¹ przedstawiciele
Restauracji KFC tj. Mariusz Pentela
(Kierownik Restauracji KFC „Pl.
Rod³a” w Szczecinie), Adrianna
Krzos (Kierownik Restauracji KFC
„Mic-Mac” w Szczecinie). Ufundowali dla wszystkich uczestników
smyczki na klucze, kubki, d³ugopisy
i darmowe zaproszenia do Restauracji KFC w ca³ej Polsce. Nie zapomnia³y te¿ o nas inne firmy cz³onkowskie, Firma „Athlon” podarowa³a cukiereczki miêtowe oraz d³ugopisy, firma „Colgate-Palmolive” pasty do zêbów, a firma „Primo” przybory szkolne. Fundacja FCSR zakupi³a dla zwyciêzców puchary i misie.
Tekst i foto: Ma³gorzata Ciuæka
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Majowa wêdrówka na dwóch kó³kach
(ŒWIDWIN) W sobotê 18 maja
2013 r. m³odzie¿ ze œwidwiñskich
szkó³ wybra³a siê na rowerow¹
majówkê, wiod¹c¹ tras¹ Œwidwin
– Krosino – Dobrowola – jez. Bystrzyno Ma³e – Bystrzynka – Niemierzyno – Œwidwin.
Rankiem 18 maja pod œwidwiñskim zamkiem pojawi³a siê barwna
i rozbrykana grupa rowerzystów ze
Szko³y Podstawowej nr 2 oraz z
Gimnazjum Publicznego. W ostatniej chwili zrezygnowa³a spora grupa turystów z Placówki Opiekuñczo-Wychowawczej, której tego
dnia zasponsorowano inn¹ imprezê.
Wszyscy uczestnicy otrzymali
piêkn¹ wiosenn¹ plakietkê rajdow¹.
Organizatorzy przekazali kilka s³ów
odnoœnie bezpieczeñstwa oraz swoje b³ogos³awieñstwo i rajd ruszy³...
By nie zak³ócaæ ruchu ulicznego
i nie zagra¿aæ spiesz¹cym na zakupy
przechodniom, rowerzyœci poprowadzili swe pojazdy spod zamku do
ul. Pocztowej. Ka¿da dru¿yna mia³a
swych opiekunów, którzy j¹ otwierali i koñczyli. Z ulicy Pocztowej
rajd wjecha³ w poln¹ drogê w kierunku Krosina.
Przepiêkna pogoda, która ucieszy³a nas na starcie, powoli zaczê³a
siê dawaæ we znaki dokuczliwym
upa³em. Musieliœmy robiæ sobie
przerwy dla uzupe³nienia p³ynów w
organizmach. W pewnej odleg³oœci
od przeprawy przez szosê Œwidwin
– Krosino jednemu z uczestników,
S³awkowi, przebi³o siê ko³o w rowerze, co spowolni³o jazdê, zaœ Agacie
odpad³ peda³. Na szczêœcie, wiedziony instynktem niañki, kierowca
pojazdu wioz¹cego zaopatrzenie,
tudzie¿ rekwizyty do zabaw i konkursów, trafi³ na ten moment, co
pozwoli³o zapakowaæ S³awkowy
rower oraz samego S³awka do samochodu. Ma³o tego – mo¿na by³o uzupe³niæ p³yny nie tylko w organizmach, ale równie¿ w posiadanych

butelkach! Opiekunowie z reperaturk¹ naprawili peda³ Agaty.
Podczas przeprawy przez szosê
opiekunowie wstrzymali ruch innych pojazdów, dbaj¹c o to, by nikomu w³os z g³owy nie spad³. Dalsza droga przebiega³a wzd³u¿ lasu,
jednak nadal znajdowaliœmy siê po
s³onecznej stronie. Wyje¿d¿aj¹c
obok ¿wirowni w Dobrowoli, skierowaliœmy siê ku zabytkowym dêbom, nadszarpniêtych zêbem czasu,
ale z widocznymi jeszcze œladami
minionej œwietnoœci. Ma³o uczêszczan¹ drog¹ asfaltow¹ w kierunku
Bia³ego Zdroju przejechaliœmy
jeszcze ok. kilometra, by znów skrêciæ w drogê gruntow¹. Chwilê póŸniej dotarliœmy w przepiêknie po³o¿one na wysokim brzegu jeziora
Bystrzyno Ma³e miejsce, gdzie czeka³o ju¿ na nas przygotowane ognisko i odurza³ wspania³y zapach konwalii majowych.
Zaczê³o siê od podzia³u na grupy. Ka¿da otrzyma³a test, który mia³
sprawdziæ, na ile uczestnicy rajdu
znaj¹ swój powiat. Nie obesz³o siê
bez prób nielegalnego uzyskiwania
informacji od opiekunów lub konkurencji. Wszystkie grupy spisa³y
siê bardzo dobrze. Wygra³a grupa w
sk³adzie: Rados³aw Zmys³owski,
Alan Bagiñski, S³awomir Ostapiec,
Grzegorz Bo¿ek, Adrian Garus,
Piotr Duda i Marcel Zych. Uzyska³a
ona 16 punktów na 17 mo¿liwych do
zdobycia. Za swoj¹ wiedzê ka¿dy
uczestnik zwyciêskiej dru¿yny
otrzyma³ praktyczny breloczek –
latarkê. Pozostali otrzymali folderki z turystyczn¹ map¹ naszego powiatu i informacjami o ciekawych
krajoznawczo miejscach.
Kolejna zabawa polega³a na
szukaniu „skarbu” – ka¿dy, kto odszuka³ na pobliskiej ³¹czce ukryte
przez opiekunów ringo (3 sztuki),
móg³ sobie wybraæ nagrodê: mapy,
przewodniki, coœ ze sprzêtu tury-

stycznego, s³odycze. Czêœæ bawi³a
siê skakankami, inni wybrali do zabawy hula-hop, a niektórzy grali w
pi³kê.
Dziewczêta wziê³y udzia³ w
konkursie plecenia wianków z kwiatów, ch³opcy natomiast sprawdzali
swoje mo¿liwoœci w dmuchaniu
balonów.
Po posi³ku turystycznym, przygotowanym przez panie opiekunki
oraz spo¿yciu tradycyjnego „Grzeœka”, dokonano bardzo dok³adnego
zalania ogniska, a nawet przykrycia
go warstw¹ ziemi, by ¿adna iskra nie
wznieci³a ognia, mog¹cego zniszczyæ to piêkne miejsce. Uporz¹dkowaliœmy teren naszej zabawy, by
zostawiæ go w lepszym stanie, ni¿
zastaliœmy.
Wa¿nym punktem naszej wycieczki by³o wskazanie bohatera
rajdu. Tym razem wyboru jednoosobowo dokona³a kol. prezes Oddzia³u, El¿bieta Grabiñska. Jej zdaniem,
na miano to zas³u¿y³ S³awek Ostapiec, który – pomimo braku mo¿liwoœci kontynuowania jazdy – nadal
bardzo aktywnie uczestniczy³ w
uporz¹dkowaniu miejsca postoju,
znoszeniu opa³u i przygotowaniu
ogniska oraz biwakowej infrastruk-

tury. Przez ca³y czas, przez nikogo
nie proszony, pilnowa³ ognia i zachowywa³ siê jak na turystê przysta³o. Za swoj¹ postawê otrzyma³ puchar. Nastêpni bohaterowie kolejnych imprez bêd¹ musieli siê zadowoliæ specjalnie przygotowan¹ plakietk¹, która bêdzie ich wyró¿niaæ
spoœród innych uczestników.
Po wykonaniu zbiorowych fotografii pod flag¹ PTTK rajd ruszy³ w
drogê ku Œwidwinowi. W doskona³ych humorach (najm³odsi byli jednak trochê zmêczeni) przemierzaliœmy kolejno: Dobrowolê, Bystrzyno, Bystrzynkê, by pod Niemierzynem skierowaæ siê w stronê lotniska
i domu.
Organizator: Zarz¹d Oddzia³u
PTTK SKKT przy SP 2.
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VIII Powiatowy Festiwal Piosenki
o Zdrowiu
10 maja 2013 roku w Œwidwiñskim Oœrodku Kultury odby³ siê
VIII Festiwal Piosenki o Zdrowiu,
organizowany przez Pañstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Œwidwinie.
W tegorocznej edycji uczestniczy³o 71 osób - ze szkó³ podstawowych i gimnazjalnych oraz przedszkoli z powiatu œwidwiñskiego.
Tematem przewodnim festiwalu
by³o zdrowie. Dlatego samego s³owa „zdrowie” nie zabrak³o w przygotowanych przez uczniów i ich
opiekunów piosenkach. Oprócz ciekawych aran¿acji muzycznych, w
których wykorzystane by³y równie¿
instrumenty, dzieci i m³odzie¿ wykaza³y siê niezwyk³¹ kreatywnoœci¹
- niejednokrotnie rozweselaj¹c i
rozbawiaj¹c publicznoœæ.
Uczestnicy w swych autorskich
utworach ka¿dorazowo podkreœlali
rolê zdrowego trybu ¿ycia.
M³odzi wykonawcy zachwycili
energi¹ i ogromnym entuzjazmem,
pomys³ami na choreografiê i form¹
samych piosenek. Piosenki kojarzone by³y ze znanymi melodiami, do
których m³odzie¿ i dzieci przygotowa³y tekst zwi¹zany z has³ami prozdrowotnymi. M³odzi artyœci wykorzystali nie tylko umiejêtnoœci wokalne. Zagrali na gitarach, perkusji,
tamburynie, grzechotkach, bêbenkach, a nawet na bongosach.
Eliminacje odby³y siê w trzech
kategoriach. Wysoki poziom zapre-

zentowanych utworów w kategorii
„przedszkola” spowodowa³, i¿ jury
jednog³oœnie zdecydowa³o o przyznaniu wszystkim wystêpuj¹cym
przedszkolakom I miejsca.
W kategorii szkó³ podstawowych zwyciêzcami zostali soliœci:
Julia Mazurkiewicz i Micha³ W¹sowicz - Piekarski ze Szko³y Podstawowej Nr 1 im. Or³a Bia³ego w
Œwidwinie. Julia zaœpiewa³a piosenkê „A mo¿e lody, chrust i
miód?”, natomiast Micha³ wykona³
utwór „Nie dziêkujê”. Opiekunem
solistów by³a Pani Edyta Uss.
Drugie miejsce zajêli uczniowie: Joanna Margiel, Kinga Peszczyñska, Agata Kowalska, Micha³
Paprocki i Mariusz Wojciechowski
z Zespo³u Szkó³ Publicznych w S³awoborzu z piosenk¹ „Jab³ko - TAK,
papieros - NIE”. Opiekunem grupy
by³a Pani Ewa Horanin.
Na trzeciej pozycji uplasowali
siê uczniowie z Zespo³u Szkó³ Publicznej Szko³y Podstawowej w
Bierzwnicy w sk³adzie: Amelia Sypniewska, Angelika Pietryka, Natalia
Dymek, Gabriela Misiarz i Agnieszka Potyralska, którzy zaœpiewali
utwór pt. „Zapraszamy do nas”.
Opiekunem grupy by³a Pani Aleksandra Graczyk.
W kategorii szko³y gimnazjalne
zwyciêzcami zostali uczniowie z
Gimnazjum Nr 1 w Œwidwinie w
sk³adzie: Izabela Cio³ek, Ada Halak, Martyna Klimañska, Kamila
Mañka, Kinga Miksza oraz Pawe³

Kudelski - gitarzysta. Uczniowie
wykonali piosenkê pt. „So nie pal
maybe”. Opiekunem grupy by³ Pan
Robert Uss. Na drugim miejscu znaleŸli siê: Krystian Królikowski i
Karolina Zgierska z Gimnazjum im.
Miko³aja Kopernika w Po³czynieZdroju. Utwór nosi³ tytu³ „Nie pal
ch³opaku, nie pal dziewczyno”.
Laureaci otrzymali cenne nagrody.
Dziêkujemy i gratulujemy
wszystkim uczestnikom. ¯yczymy
tegorocznym finalistom powodzenia podczas fina³owego Festiwalu
Piosenki o Zdrowiu, który odbêdzie
siê w Szczecinie. Mamy nadziejê, ¿e
wzorem lat ubieg³ych wrócicie
przywo¿¹c laury.
Dziêkujemy wszystkim zaproszonym Goœciom, ¿e zechcieli przyj¹æ nasze zaproszenie i byæ z nami
w tym dniu. Idea Festiwalu piosenki
o zdrowiu doskonale wpisuje siê w

kalendarz imprez promuj¹cych
zdrowie organizowanych przez Inspekcjê Sanitarn¹ i potwierdza
g³ówne za³o¿enia mówi¹ce o tym, i¿
promocja zdrowia realizowana jest
przez ludzi i z ludŸmi, a nie na ludziach i przeciw nim.
Nie by³oby to mo¿liwe, gdyby
nie aktywnoœæ ¿yczliwych ludzi i
œrodowisk lokalnych, które tak chêtnie w³¹czaj¹ siê w nasze przedsiêwziêcia s³u¿¹ce kreowaniu odpowiedzialnoœci za w³asne zdrowie.
Dlatego te¿ pragniemy bardzo serdecznie podziêkowaæ wszystkim
goœciom, nauczycielom i ludziom
na co dzieñ wspó³pracuj¹cych z
Pañstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Œwidwinie bez Pañstwa zaanga¿owania naszego dzia³ania edukacyjne nie zdoby³yby tak du¿ej liczby odbiorców.
PSSE w Œwidwinie

Turniej wiedzy o zdrowym stylu ¿ycia
15 maja 2013 roku w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Œwidwinie odby³ siê „Turniej wiedzy o zdrowym stylu ¿ycia,
ze szczególnym uwzglêdnieniem
u¿ywek o dzia³aniu psychoaktywnym, w tym tytoniu” - etap miêdzyszkolny.
W konkursie udzia³ wziêli uczniowie trzech szkó³ podstawowych ze
Œwidwina, którzy w etapach szkolnych zdobyli najwiêksz¹ liczbê punktów.
Szko³ê Podstawow¹ Nr 1 im. Or³a
Bia³ego w Œwidwinie reprezentowali: Micha³ W¹sowicz-Piekarski, Hanna K³oczko, Zuzanna Nowicka, Tomasz Paciorek i Jakub Majkowski.
Szko³ê Podstawow¹ Nr 2 im. ppor.
Emilii Gierczak w Œwidwinie: Tomasz Jurkowski, Jakub Babulewicz,
Bart³omiej Szatkowski, Zuzanna
Szatkowska i Kacper Pyra, natomiast

w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Lotników Polskich w Œwidwinie najlepsi
okazali siê: Agnieszka Pañczyk, Micha³ S³oniowski, Igor Wiœniewski,
Marlena Bo¿ek i Mi³osz Gondek.
Organizatorem turnieju by³ Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Œwidwinie.
Celem konkursu by³o zwrócenie
uwagi uczniów na najwa¿niejsze determinanty zdrowego stylu ¿ycia, pog³êbienie ich wiedzy o zdrowiu, dostarczenie wiadomoœci o substancjach
uzale¿niaj¹cych i kszta³towanie
wœród uczniów postaw prozdrowotnych.
Uczestnicy odpowiadali na pytania od 1 do 3 pkt. w formie pytañ prawda - fa³sz, pytañ otwartych i pytañ
zamkniêtych. M³odzie¿ mia³a za zadanie u³o¿yæ wiersz o uzale¿nieniu od
nikotyny, narkotyków b¹dŸ alkoholu,
a tak¿e rozwi¹zaæ zadanie matematyczne.

Po d³ugiej i wyczerpuj¹cej rywalizacji wy³oniono najlepsz¹ trójkê
uczestników: Jakub Babulewicz z
Publicznej SP nr 2 w Œwidwinie, którego opiekunem by³a Pani Beata Fudali, Mi³osz Gondek z SP nr 3 w Œwidwinie, którego przygotowywa³a by³a
Pani Anna S³oniowska i Micha³ W¹sowicz-Piekarski z SP nr 1 w Œwidwinie, którego opiekunem by³a Pani
Agnieszka Górska.

Laureaci otrzymali nagrody ksi¹¿kowe i dyplomy. Rywalizacja toczy³a
siê na bardzo wyrównanym poziomie,
a stopieñ zaanga¿owania uczestników
i ich opiekunów w ca³e przedsiêwziêcie by³ ogromny.
Wszyscy finaliœci wykazali siê
du¿¹ kreatywnoœci¹ w promowaniu
zdrowego stylu ¿ycia œwiadcz¹c¹ o
osobistej odpowiedzialnoœci za w³asne zdrowie.
PSSE w Œwidwinie
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Sukces dziewcz¹t
w pi³ce no¿nej!

(S£AWOBORZE) 10 maja w
S³awoborzu odby³ siê Powiatowy
Turniej Szkó³ Podstawowych w
Pi³ce No¿nej Dziewcz¹t.
Dru¿yna reprezentuj¹ca Szko³ê
Podstawow¹ w Brze¿nie zajê³a I
miejsce wœród 6 bior¹cych udzia³ u
turnieju! Gra³a w sk³adzie: Martyna Brodzik (król strzelców - 8 bramek), Aleksandra Brycka, Michali-
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Szko³a Podstawowa nr 2 w Œwidwinie

Mistrzostwa
powiatu
w czwórboju
lekkoatletycznym

na Perenc, Weronika Papliñska,
Marcelina Biskupska, Anna Jureczko, Izabela Kisiel, Karina Kruk, Joanna Surmiak i Weronika Zglenicka.
Dziewczêta wygra³y z SP Lekowo 4: 0, SP Red³o 6: 1, w pó³fina³ach
z SP1 Œwidwin 1:0. W meczu fina³owym wygra³y z SP Lekowo 4:0!
Opiekunami dru¿yny byli Tomasz Tatys i Artur Szyjka. (zps)

Rajd Rowerowy szlakiem
„Kot³a Œwidwiñskiego”

Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej Œwidwin zaprosi³o sympatyków dwóch kó³ek do udzia³u w
rajdzie rowerowym szlakiem „Kot³a Œwidwiñskiego”.
Jego celem by³o wzbogacenie lokalnej oferty poprzez prezentacje
ciekawych miejsc o znaczeniu nie
tylko turystycznym, ale i historycznym. Udzia³ w niej wziêli mieszkañcy
£obza, R¹bina i Œwidwina.
W niedzielê, 19 maja, mi³oœnicy
rekreacji na œwie¿ym powietrzu z
zapa³em przemierzyli niezwyk³e zak¹tki zielonego szlaku turystycznego.
Cykliœci pokonali trasê oko³o 70 km,

wiod¹c¹ przez Œwidwin - Œwidwinek
- Kluczkowo - Cieszyniewo - Bierzwnica - Rycerzewko - Karsibór - Wiêc³aw - Brze¿no - Rzepczyna - Przyrzecze - Wierzbnica - Mulite - Chomêtowo - Koszanowo. Po niewielkich
przygodach (pêkniêta dêtka w rowerze u jednego z uczestników), lekko
wyczerpani, ale w doskona³ych humorach, dotarli do Œwidwina.
Stowarzyszenie zaprasza na II
Œwidwiñski Maraton Rowerowy i I
Maraton Rowerowy Garnizonu Œwidwin, który odbêdzie siê 22 czerwca
2013 r.
Zapisy na www.wodnyrelax.pl

(ŒWIDWIN) 17 maja 2013
roku na boisku Szko³y Podstawowej nr 2 w Œwidwinie, rozegrane
zosta³y Mistrzostwa Powiatu w
Czwórboju Szkó³ Podstawowych.
Do rywalizacji przyst¹pi³y
dziewczêta i ch³opcy z 5 szkó³ mistrzów gmin: Œwidwin, R¹bino,
Po³czyn-Zdrój, Brze¿no i miasta
Œwidwin.
W kategorii dziewcz¹t najlepsze
okaza³y siê uczennice ZSP w Brze¿nie (opiekun Pani Sabina Bublik-

Smaga), na drugim miejscu SP1
Œwidwin, trzecie dziewczêta z SP1
Po³czyn-Zdrój, czwarte dla ZSP R¹bino, a na pi¹tym uplasowa³ siê ZSP
Lekowo.
W kategorii ch³opców zwyciê¿yli m³odzi sportowcy z SP2 Œwidwin (opiekun Pan Robert Chaiñski), na drugim miejscu SP1 Po³czyn-Zdrój, 3. - ZSP R¹bino, 4. ZSP Lekowo.
Zawody zorganizowali i przeprowadzili panowie Ireneusz Micha³ek i Robert Chaiñski.
(o)
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Turniej Mistrzów Lig Amatorskich Mê¿czyzn

Ogniwo mistrzem lig
amatorskich
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„Dbam o siebie
i badam siê regularnie”

(PO£CZYN-ZDRÓJ) MKS
Mieszko by³ organizatorem II
edycji Turnieju Mistrzów Lig
Amatorskich Mê¿czyzn, który
odby³ siê 11 maja 2013 r.
W imprezie uczestniczy³y po
dwa najlepsze zespo³y z lig amatorskich z: Czaplinka (Rich-Trans Czaplinek, Styler Karsibór), Z³ocieñca
(Ogniwo Z³ocieniec, Metaltech
Miros³awiec) i Po³czyna-Zdroju
(Bêkarty Kazika, Martinez).
Tym razem zawody mia³y charakter charytatywny. Rywalizacja
toczy³a siê nie o puchary czy medale, a o sprzêt sportowy ufundowany
przez uczestników i organizatora.
Zwyciêzcy przekazali nagrody wybranym przez siebie szko³om.
Dwa najlepsze zespo³y z grup
spotka³y siê w pó³fina³ach, a zwyciêzcy w finale.
Wyniki
Grupa A
Martinez - Metaltech 2:0
Metaltech - Styler 1:2
Styler - Martinez 0:2
1. Martinez 4 pkt. 4:0
2. Styler 2 pkt. 2:3
3. Metaltech 1 pkt. 1:4
Grupa B
Bêkarty - Ogniwo 2:1
Ogniwo - Rich-Trans 2:0
Rich-Trans - Bêkarty 0:2
1. Bêkarty 4 pkt. 4:1
2. Ogniwo 3 pkt. 3:2
3. Rich-Trans 0 pkt. 0:4
Pó³fina³y
Martinez - Ogniwo 0:2
Bêkarty - Styler 2:0
Fina³y
Mecz o I miejsce
Ogniwo - Bêkarty 2:0

Zwyciêzcy turnieju - Ogniwo
Z³ocieniec wygrany sprzêt przekazali Szkole Podstawowej nr 2 w Z³ocieñcu, natomiast dru¿yna Bêkartów Kazika uhonorowa³a nagrod¹
Szko³ê Podstawow¹ w Bolkowie.
- W fajnej atmosferze i mi³ym
akcentem zakoñczyliœmy sezon
siatkarski w hali. Dziêkujê wszystkim uczestnikom za udzia³, Gminie
Po³czyn-Zdrój za pomoc w zorganizowaniu turnieju. Gratulujê zwyciêzcom, a szko³om w Bolkowie i
Z³ocieñcu otrzymanego sprzêtu
sportowego. Myœlê,¿e impreza ta
zostanie na sta³e w³¹czona do kalendarza i w nastêpnych latach inne
szko³y bêd¹ mog³y cieszyæ siê obdarowanym sprzêtem sportowym - powiedzia³ g³ówny pomys³odawca
imprezy, trener MKS Mieszko Wojciech Halec.
W sierpniu grupa 30 osób z klubu wyjedzie na obóz sportowy nad
morze do Jastrzêbiej Góry.
(o)

(ŒWIDWIN) 10 maja 2013 r. w
Punkcie Pobrañ Laboratorium
„Diagnostyka” Medyczne Centrum Laboratoryjne w Œwidwinie, dla 15 cz³onkiñ stowarzyszenia „Amazonka” zosta³a pobrana
krew, celem ustalenia poziomu
selenu w organizmie.
Krew zosta³a pobrana przez pielêgniarkê p. Adrianê Jêdras z firmy
Read-Gene ze Szczecina. Po przeprowadzeniu szczegó³owych badañ
w Szczecinie zostanie wydana dla
15 cz³onkiñ stowarzyszenia szczegó³owa interpretacja wyników badania. Badania pozwol¹ na szybkie
wykrycie niedoboru selenu w orga-

nizmie, a tym samym pozwol¹ ustaliæ odpowiedni¹ dawkê preparatu
SEL-BRCA 1.
Œwidwiñskie amazonki dziêkuj¹ Wójtowi Gminy S³awoborze p.
Marcinowi Ksi¹¿kowi za zainteresowanie problemami stowarzyszenia. Szczególne podziêkowania
kierujemy równie¿ dla pana Romualda D³ugosza, kierownika Laboratorium „Diagnostyka” za bezp³atne
udostêpnienie pomieszczenia.
Zadanie publiczne pt. „Dbam o
siebie i badam siê regularnie” zrealizowane zosta³o na podstawie umowy
nr 2/2013 z dnia 24.04.2013 z Urzêdem Gminy S³awoborze.
Tekst i zdjêcia: Aneta Ogiñska

Komunia
Wiktorii.
Wiktoria
i Krystian

Turniej Szachowy Grand
Prix Po³czyna - Seniorzy
Organizator: Klub szachowy „Caissa” Po³czyn-Zdrój. Wyniki 9. rundy z 12
maja 2013 r.
1 Buæko, Wies³aw
1800 Red³o
7.5
2 Sz³apak, Eugeniusz
2000 Z³ocieniec 6.0
3 Kowalczyk, Ryszard
1600 Po³czyn
6.0
4 ¯¹dkowski, Zbigniew
1800 Bia³ogard
5.0
5 Dudzik, Grzegorz
1600 Bia³ogard
5.0
6 Maciejewicz, Eugeniusz 1800 Czaplinek
4.0
7 Iwaniuk, Mieczys³aw
1000 Po³czyn
3.5
8 Kurek, Mieczys³aw
1000 Bia³ogard
3.0
9 Rasztubowicz, Leszek
1000 Czaplinek
2.5
10 Tararako, Adam
1600 Po³czyn
2.5

Zdjêcie do Galerii Wieœci mo¿na wykonaæ
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