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Wieœci œwidwiñskie 7.10.2013 r.

Stowarzyszenie Niezwyk³y Po³czyn z³o¿y³o listy z podpisami

11 radnych popar³o reorganizacjê szpitala.
6241 mieszkañców jest przeciw
(ŒWIDWIN) Gdy wydawa³o
siê, ¿e temat szpitala w Po³czynieZdroju spad³ z obrad Rady Powiatu, na pocz¹tku sesji Marcin
Olejnicki ze Stowarzyszenie Niezwyk³y Po³czyn przekaza³ listê z
podpisami 6241 osób, które nie
chc¹ likwidacji oddzia³ów szpitalnych.
Sesja odby³a siê 26 wrzeœnia
2013 r. Marcin Olejnicki przekaza³
grub¹ teczkê z podpisami mieszkañców przewodnicz¹cej Rady Powiatu Danucie Malitowskiej. Ta co
prawda opiera³a siê, by po³czynianin nie wypowiada³ siê zbyt d³ugo na
ten temat, co wypomnia³ jej póŸniej
radny Krzysztof Orliñski, ¿e t³umi
dyskusjê, ale przewodnicz¹ca ju¿ na
zakoñczenie obrad stwierdzi³a, ¿e
z³o¿ona liczba podpisów jest
ogromna, powalaj¹ca.
Faktycznie, jest ogromna i teraz
radni maj¹ z tym pasztet, bo byli za
restrukturyzacj¹, a mieszkañcy s¹
przeciw. I co teraz? Nie wiadomo. W
tej sytuacji starosta Miros³aw Majka, robi¹c dobr¹ minê, podziêkowa³

za tê inicjatywê spo³eczn¹ i stwierdzi³, ¿e ka¿da inicjatywa „bêdzie
przyjmowana i s³uchana”, ale przypomnia³, ¿e na dziœ obowi¹zuje
uchwa³a Rady Powiatu z lipca br. w
sprawie restrukturyzacji szpitala w
Po³czynie. Doda³, ¿e wszyscy
wiedz¹, ¿e szpital przy populacji 50
tys. mieszkañców w powiecie nie
ma szans utrzymaæ siê przy 4 oddzia³ach.
Marcin Olejnicki poinformowa³
równie¿, ¿e spó³ka Szpitale Polskie
nie zap³aci³a za roboty panu K. z
Po³czyna, wykonawcy izolacji budynku szpitala. Chodzi o prawie 800
tys. z³otych z odsetkami. Spó³ka ma
zalegaæ jeszcze ok. 200 tys. z³otych
firmie, która remontowa³a szpitalny
dach. Skomentowa³, ¿e to nie Szpitale Polskie inwestuj¹ pieni¹dze w
szpital, lecz po³czyñscy przedsiêbiorcy, których byt jest teraz zagro¿ony. Doda³, ¿e teraz ¿adna po³czyñska firma nie weŸmie robót w
szpitalu.
Starosta Majka przyzna³, ¿e
wczesn¹ wiosn¹ otrzyma³ pismo od
wykonawcy z informacj¹ o zaleg³o-

Zarz¹d Powiatu o szpitalu
(ŒWIDWIN) Kronikarsko odnotowujemy informacje Zarz¹du Powiatu w sprawie szpitala w Po³czynieZdroju.
Zapewnienie œwiadczeñ zdrowotnych w dotychczasowym zakresie i
utrzymanie rentownoœci szpitala wymaga obs³ugi co najmniej 80-90 tys.
mieszkañców (powiat œwidwiñski liczy
49 tys.). Szpitale Polskie S.A w Katowicach chc¹ œwiadczyæ us³ugi zdrowotne
dla mieszkañców powiatu œwidwiñskiego i drawskiego oraz powiatów
oœciennych na zasadzie synergii Szpitala w Po³czynie-Zdroju i Drawsku Pomorskim.
Kontynuujemy wspó³pracê z operatorem Szpitala - Szpitalami Polskimi
S.A. w Katowicach. Jeœli operator nie
wywi¹¿e siê ze zobowi¹zañ, dojdzie do
wypowiedzenia umowy.
Zarz¹d nie wyklucza wspó³pracy z
innym operatorem dlatego na posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2013 r. Zarz¹d
spotka³ siê z Panem Tomaszem Walaskiem - dyrektorem SP ZOZ MSW w
Koszalinie, Panem Markiem Makowskim - lekarzem w Szpitalu Polskim
Po³czyn-Zdrój oraz Pani¹ Barbar¹ Nowak - Burmistrza Po³czyna-Zdroju oraz
na posiedzeniu 4 wrzeœnia br. z Panem
Przemys³awem Dawidem - dyrektorem
SPZOZ w Bia³ogardzie, Panem Jackiem Wojcikiewiczem - dyrektorem ds.
lecznictwa Szpitala Powiatowego w

Bia³ogardzie oraz Panem Tomaszem
Hynd¹ - Starost¹ Bia³ogardzkim.
W 93 posiedzeniu Zarz¹du w dniu
17 wrzeœnia br. uczestniczyli: Pan Wojciech Olszówka - prokurent Szpitali
Polskich i Pan Krzysztof Króliczek prezes firmy P.B. Kompleks z Jastrzêbia Zdroju. Pan Wojciech Olszówka poinformowa³, ¿e I etap inwestycji rozpocznie siê zgodnie z harmonogramem.
Prace remontowe bêd¹ wykonywane w
trakcie pracy Szpitala. Aktualnie nie
bêd¹ zamykane oddzia³y. Mog¹ wyst¹piæ czasowe (1 - 2 dni) wy³¹czenia pojedynczych pomieszczeñ.
Przekazanie budynku do remontu
nast¹pi 24 - 26 wrzeœnia 2013 r. W I
etapie bêd¹ remontowane: Izba Przyjêæ,
Zespó³ Pracowni Specjalistycznych,
Laboratorium i ZOL, który bêdzie nowym oddzia³em w pomieszczeniach na
parterze. Prace remontowe tego etapu
zostan¹ zakoñczone najpóŸniej do koñca wrzeœnia 2014 r.
16 wrzeœnia br. odby³o siê spotkanie z personelem Szpitala w Po³czynieZdroju, w którym uczestniczyli: Starostowie, dyrekcja Szpitala i przedstawiciele Spó³ki Szpitale Polskie. Omówiono funkcjonownie Szpitala i planowane
zmiany wynikaj¹ce z uchwa³y Rady
Powiatu z 30 lipca br. w sprawie akceptacji Programu funkcjonalno - medycznego Szpitala Polskiego Po³czyn-Zdrój
(w tym harmonogram inwestycji).

œciach spó³ki wobec niego, ale
uzna³, ¿e to jest sprawa miêdzy
spó³k¹ a firm¹ i nie zareagowa³ na tê
sytuacjê.
Na sesji pada³y pytania o to, czy
spó³ka zap³aci³a ju¿ starostwu
czynsz dzier¿awny i czy zarz¹d ma
wiedzê o innych zobowi¹zaniach
operatora. Na te pytania nie pad³y
Zarz¹d wyrazi³ zgodê na rozbiórkê
budynku (baraku) s³u¿by zdrowia posadowionego na dzia³ce nr 57/12 po³o¿onej w obrêbie 005 miasta Po³czynZdrój, stanowi¹cej w³asnoœæ Powiatu
Œwidwiñskiego. Budynek znajduje siê
na terenie Szpitala w Po³czynie i wchodzi w sk³ad nieruchomoœci dzier¿awionej przez Szpitale Polskie S.A. Stan
techniczny tego budynku (baraku) nie
pozwala na jego dalsze u¿ytkowanie.
Dach baraku jest pokryty eternitem.
Budynek jest wpisany do gminnego
planu „Usuwanie wyrobów zawieraj¹cych azbest z terenu Gminy Po³czyn Zdrój”, dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i
Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
19 wrzeœnia 2013 r. do Zarz¹du
Powiatu w Œwidwinie wp³ynê³o zawiadomienie Starosty Œwidwiñskiego, ¿e w
toku postêpowania prowadzonego na
wniosek Szpitali Polskich w sprawie
wydania pozwolenia na przebudowê
budynku Szpitala Polskiego Po³czynZdrój, zebrano dowody i materia³y,
umo¿liwiaj¹ce wydanie decyzji.
Inwestor zaplanowa³ realizacjê
przebudowy w 4 etapach. Zakres projektu budowlanego jest zgodny z
uchwalonym przez Radê Powiatu 30
lipca br. programem funkcjonalno medycznym Szpitala Polskiego.
Zarz¹d nie wniós³ uwag i zastrze¿eñ
do zebranych dowodów i materia³ów, w
sprawie wydania pozwolenia na przebudowê budynku Szpitala Polskiego
Po³czyn-Zdrój.

odpowiedzi. Starosta zapewnia³ jedynie, ¿e ma rozpocz¹æ siê remont
szpitala w ruchu, a jak nie bêdzie
realizacji robót, to spó³ka dostanie
wypowiedzenie.
KAR
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Co za du¿o to…
wykroczenie
(ŒWIDWIN) Policjanci Ruchu Drogowego w Œwidwinie kilka dni temu zatrzymali do kontroli busa. W pojeŸdzie by³o tak
t³oczno, ¿e czêœæ pasa¿erów sta³a
miêdzy siedzeniami.
W trakcie kontroli drogowej w
jednej ze wsi powiatu œwidwiñskiego, policjantka „drogówki” zwróci³a uwagê na pasa¿erów, dla których
zabrak³o miejsca w pojeŸdzie.
W przepe³nionym busie by³o 28
osób; ¿eby mogli pomieœciæ siê
wszyscy, czêœæ pasa¿erów zmuszona by³a staæ pomiêdzy siedzeniami.
Pasa¿erami byli g³ównie uczniowie szkó³. Wszystkim zale¿a³o, aby
dojechaæ do Œwidwina na czas, dlatego nikt skar¿y³ siê na komfort. Nie

Wysz³a na grzyby i zaginê³a

OdnaleŸli zaginion¹
staruszkê
(S£AWOBORZE) Œwidwiñscy policjanci uratowali 86 letni¹
kobietê. Staruszka rano wysz³a
na grzyby. Mundurowi przed pó³noc¹ znaleŸli j¹ wyziêbion¹ w
pobli¿u lasu.

wiadomo czy troska o pasa¿erów,
czy chêæ zysku sprawi³a, ¿e mê¿czyzna nie odmówi³ transportu podró¿nym. Kierowca z ponad 40 letnim
doœwiadczeniem nie potrafi³ wyjaœniæ, dlaczego przewozi siedem
dodatkowych osób. Mê¿czyzna by³
trzeŸwy, stan techniczny pojazdu
równie¿ nie budzi³ zastrze¿eñ, kontrola drogowa zakoñczy³a siê mandatem i punktami karnymi. (kp)

Zatrzymany na
gor¹cym uczynku
(PO£CZYN-ZDRÓJ) Policjanci œwidwiñskiej jednostki zatrzymali mieszkañca Po³czynaZdroju, który z nieczynnego
dworca PKP, krad³ metalowe
czêœci konstrukcji.
Kilka dni temu policjanci drogówki otrzymali zg³oszenie o ha³asie w pobli¿u nieczynnej stacji PKP
w Po³czynie-Zdroju. Mundurowym
szybko uda³o siê ustaliæ, ¿e nie jest
to zwyk³e zak³ócanie spokoju, a raczej odg³osy szabrowników. Trzej
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mê¿czyŸni, doskonale znani policjantom, wyrywali z budynku elementy metalowe. Panowie znajduj¹c siê na wysokoœci pierwszego
piêtra, bez skrêpowania i obaw wyrzucali ³upy przez okna. Widz¹c
dzia³ania policjantów, szabrownicy
ratowali siê ucieczk¹. Zatrzymany
przez policjantów 28 latek, by³ ju¿
wczeœniej karany za kradzie¿e, dwaj
pozostali œwiadomi konsekwencji
ukrywaj¹ siê. Za kradzie¿ grozi im
pozbawienie wolnoœci do lat 5. (kp)

Kilka dni temu œwidwiñska policja otrzyma³a wieczorem informacjê, ¿e w okolicach S³owieñska, w
gminie S³awoborze, trwaj¹ poszukiwania mieszkanki tej wsi. Starsza
pani wczeœnie rano wysz³a na grzyby i do wieczora nikt z s¹siadów i
rodziny jej nie widzia³. Poszukiwania rozpoczêli sami mieszkañcy, z
pomoc¹ przyszli równie¿ stra¿acy.
Na miejsce udali siê policjanci
œwidwiñskiego patrolu, i chocia¿

ich s³u¿ba mia³a siê ku koñcowi, nie
szczêdzili si³ i starañ, aby odnaleŸæ
zaginion¹ kobietê. Mundurowi zdecydowali, ¿e sprawdz¹ teren, który
prowadzi w stronê lasu. By³a to decyzja ¿ycia, bo w³aœnie tam zaginiona przez kilkanaœcie godzin oczekiwa³a pomocy. Starsza pani by³a
przytomna, lecz nie mog³a siê poruszaæ; wyziêbionej i os³abionej brakowa³o si³, ¿eby wo³aæ o pomoc. Kobiecie towarzyszy³ jej pies, który
nawet na moment nie odstêpowa³
swojej pani.
Gdyby nie doœwiadczenie i intuicja policjantów, a na pewno chêæ
pomocy, które prze³o¿y³y siê na pomyœlne zakoñczenie wydarzeñ, mog³o dojœæ do nieszczêœcia.
(k)

Wybory uzupe³niaj¹ce
15 grudnia
(PO£CZYN-ZDRÓJ) Wojewoda og³osi³ termin wyborów
uzupe³niaj¹cych w Po³czynieZdroju, celem wyboru radnego w
miejsce zmar³ego radnego Roberta Halca. Odbêd¹ siê one 15 grudnia 2013 r., w okrêgu wyborczym
nr 8.
Jak wynika z kalendarza wybor-

czego, do 26 paŸdziernika nale¿y
zawiadomiæ komisarza wyborczego
o utworzeniu komitetu wyborczego,
do 29 bm. nale¿y zg³osiæ kandydatów na cz³onków Miejskiej Komisji
Wyborczej, a do 15 listopada do
godz. 24.00 nale¿y zg³aszaæ do komisarza listy z kandydatami na
radnych.
(r)

Wójt Gminy Œwidwin informuje
¿e na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.)
podaje do publicznej wiadomoœci, ¿e w siedzibie Urzêdu Gminy
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Œwidwin zosta³ wywieszony na okres 21 dni, wykaz nieruchomoœci przeznaczonych do wydzier¿awienia.
Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ pod numerem telefonu 94
36 520 15 do 16 lub w Urzêdzie Gminy Œwidwin pok. Nr 48.

Str
Str.. 4

ŒWIDWIN

Wieœci œwidwiñskie 7.10.2013 r.

Rondo w Œwidwinie nazwane

Genera³ Roman Abraham
wpisany w historiê Œwidwina
(ŒWIDWIN) Rondo na skrzy¿owaniu ulicy Szczeciñskiej
i Energetyków bêdzie nosi³o imiê
genera³a Romana Abrahama.
W ten sposób Rada Miasta postanowi³a upamiêtniæ cz³owieka, bez
którego zapewne wielu dawnych
i obecnych mieszkañców Œwidwina mieszka³oby zupe³nie gdzie indziej.
¯yciorys genera³a Romana Abrahama (mo¿na siê z nim zapoznaæ
w poœwiêconym mu haœle w Wikipedii) splata siê ze Œwidwinem tylko
raz, jednak w bardzo znacz¹cy sposób. Po wojnie w 1946 roku przyjecha³ tu jako delegat przy generalnym
pe³nomocniku rz¹du ds. repatriacji
w Pañstwowym Urzêdzie Repatriacyjnym. Za zadanie mia³ rozwi¹zanie
powa¿nego problemu ze spor¹ grup¹
przesiedleñców z Krotoszyna (niewielkiej miejscowoœci w okolicach
Lwowa), którzy zbuntowali siê przeciwko osiedleniu w Œwidwinie.
Transport utkwi³ na dworcu i blokowa³ ruch kolejowy, lokalne w³adze
bezskutecznie namawia³y ich do pozostania. Oni jednak chcieli jechaæ na
Œl¹sk, aby do³¹czyæ innych krotoszynian, którzy wyruszyli wczeœniejszymi transportami. Genera³ Roman
Abraham szybko znalaz³ porozumienie ze swoimi pobratymcami spod
Lwowa (byli wœród nich jego dawni
¿o³nierze). To dziêki jego zdolnoœciom negocjacyjnym uda³o siê przekonaæ ich do pozostania na ziemi œwidwiñskiej. Wówczas wydawa³o im
siê, ¿e to stan przejœciowy, jednak
okaza³o siê, ¿e zamieszali tu ju¿ na
zawsze. Wœród dzisiejszych mieszkañców miasta jest wielu potomków
krotoszynian, którzy osiedlili siê tu
dziêki Romanowi Abrahamowi.
Z inicjatyw¹ nazwania ronda na
skrzy¿owaniu Szczeciñskiej i Energetyków wyst¹pi³o Towarzystwo Mi³oœników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich.
Poparcia udzielili dr Leszek Laskowski z Koszalina, który napisa³
pracê doktorsk¹ na temat genera³a
oraz dr Antoni Cieœliñski, syn jednego z krotoszyñskich przesiedleñców.
Ten ostatni napisa³ artyku³ na temat
historii zbuntowanego transportu,
który ukaza³ siê w 2012 roku w „Wieœciach œwidwiñskich”.
Oto uzasadnienie wniosku, jakie z³o¿y³ w tej sprawie Zarz¹d Klubu
Towarzystw Mi³oœników Lwowa i
Kresów Po³udniowo-Wschodnich w
Œwidwinie do Rady Miasta.
Zarz¹d Klubu Towarzystw Mi³oœników Lwowa i Kresów Po³udnio-

wo-Wschodnich w Œwidwinie zgodnie z Uchwa³¹ Nr 1 poz. 20 z Zebrania
Sprawozdawczo-wyborczego Klubu
TML i KPW w Œwidwinie z dnia
20.02.2013 r. wystêpuje z wnioskiem
o nadanie nazwy dla ronda na ulicy
Szczeciñskiej „Rondo Genera³a Romana Abrahama”.
Uzasadnienie
Nazwanie œwidwiñskiego ronda
imieniem Genera³a Romana Abrahama, jednego z najbardziej zas³u¿onych dla niepodleg³oœci Polski bohatera i dla Œwidwina sprawcy osiedlenia siê tu w 1946 roku lwowian spod
Krotoszyna k. Lwowa, bêdzie mia³o
ogromny walor historyczno – wychowawczy, tym bardziej ¿e prê¿nie dzia³aj¹cy (jak oceniaj¹ nasze w³adze samorz¹dowe) Klub Towarzystwa Mi³oœników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich zadba o przeprowadzenie „¿ywych lekcji historii” w œwidwiñskich szko³ach, a przewodnicy
turystyczni, Centrum Informacji Turystycznej i PTTK bêd¹ mieli doskona³y temat do przedstawiania turystom walorów historycznych i wspó³czesnych naszego zacnego grodu nad
Reg¹.
Imieniem Genera³a Abrahama nazywane s¹ szko³y w Polsce, koszalinianin dr Leszek Laskowski napisa³
pracê doktorsk¹ nt. osi¹gniêæ z zakresu wojskowoœci i spo³ecznej dzia³alnoœci gen. Abrahama, powsta³o wiele
rozpraw naukowych i publikacji na
jego temat.
Urodzi³ siê we Lwowie 28 lutego
1891 roku, gdzie uczy³ siê i studiowa³
uzyskuj¹c w 1925 r. jako b. m³ody
cz³owiek tytu³ doktora praw i umiejêtnoœci politycznych. Ukoñczy³ te¿
Oficersk¹ Szko³ê Kawalerii. Przez
ca³¹ I Wojnê Œwiatow¹ s³u¿y³ w si³ach
austrowêgierskich i jako oficer, po
wojnie wst¹pi³ do organizacji Polskie
Kadry Wojskowe. Podczas wojny
polsko-ukraiñskiej by³ dowódc¹ sektora „Góra Stracenia”, po czym stwo-

rzy³ bardzo zas³u¿ony oddzia³ „Straceñcy”, który o œwicie 22 listopada
1918 roku zatkn¹³ sztandar polski na
lwowskim ratuszu. Dalej dowodzi³
samodzielnym batalionem, pu³kiem i
Grup¹ Operacyjn¹ w³asnego nazwiska w dywizji p³k. W³adys³awa Sikorskiego, bra³ te¿ udzia³ w walkach z
Ukraiñcami o polski Przemyœl.
W 1920 roku w wojnie z bolszewikami odnosz¹c wiele zwyciêstw –
ranny le¿¹c na noszach dowodzi³ nadal, a jego ¿o³nierze oparli siê wielokrotnie liczniejszej konnicy Budionnego, by kosztem ogromnych strat w
ludziach jednak powstrzymaæ nawa³ê
pod Zadwórzem ko³o Lwowa, która to
akcja bojowa zosta³a nazwana dla
historii polskimi Termopilami.
W okresie miêdzywojennym
dzia³a³ na rzecz powstañców œl¹skich,
kszta³ci³ siê w Wy¿szej Szkole Wojennej w Warszawie, gdzie zosta³ kierownikiem katedry taktyki ogólnej,
dowodzi³ 26 Pu³kiem U³anów w Baranowiczach, Brygad¹ Kawalerii
„Toruñ”, „Bydgoszcz” i Wielkopolskiej Brygady Kawalerii w Poznaniu.
By³ te¿ pos³em na Sejm. W 1938 r.
awansowany na genera³a brygady.
W wojnie 1939 r. dowodzi³ brygad¹ kawalerii w sk³adzie Armii „Poznañ”, od 9 wrzeœnia dowodzi³ walkami nad Bzur¹ Grup¹ Operacyjn¹
w³asnego imienia, a jego oddzia³y kawalerii nie ponios³y ani jednej pora¿ki, nie pogr¹¿y³y ani jednej bitwy, dowodzi³ nastêpnie kawaleri¹ podczas
obrony Warszawy. Ciê¿ko ranny zosta³ aresztowany przez Niemców i
wiêziony na Al. Szucha, w Poznaniu
w Cytadeli, w czterech oflagach, a
uwolniony zosta³ 30 kwietnia 1945 r.
przez wojska amerykañskie.
Po wojnie w 1945 r. powróci³ z
Francji do Polski, gdzie przez Naczelne Dowództwo WP skierowany zosta³
do pracy na stanowisko delegata w
Pañstwowym Urzêdzie Repatriacyjnym, pracowa³ dalej w PCK, w Ministerstwie Administracji Publicznej w

spó³dzielczoœci do 1950 roku, gdy¿
na skutek zastraszania przez UB przeszed³ na emeryturê. Publikowa³ prace
wojskowo-historyczne w „Wojskowym Przegl¹dzie Historycznym”,
„Wiêzi” i „Kierunkach”, napisa³ te¿
„Wspomnienia wojenne znad Warty i
Bzury”. By³ ¿onaty z Mart¹ ze Œmiglów, mia³ jednego syna, który ¿y³
bardzo krótko. Sam zmar³ 26 sierpnia
1976 r. w Warszawie. Pochowany jest
na Cmentarzu Farnym we Wrzeœni, tablicê pami¹tkow¹ jego pamiêci wmurowano na Cmentarzu £yczakowskim, a tak¿e w Bazylice Œwiêtego
Krzy¿a w Warszawie.
Ordery i odznaczenia:
Krzy¿ Z³oty Orderu Wojennego Virtiuti Militari
Krzy¿ Srebrny Orderu Wojennego
Virtiuti Militari
Krzy¿ oficerski Orderu Odrodzenia
Polski
Krzy¿ Niepodleg³oœci z Mieczami
Krzy¿ walecznych-piêciokrotnie
Z³oty Krzy¿ zas³ugi – czterokrotnie
Krzy¿ Obrony Lwowa
Medal Dziesiêciolecia Odzyskanej
Niepodleg³oœci
Komandor Orderu Leopolda (Belgia)
Komandor Legii Honorowej (Francja)
Jako delegat PUR w 1946 roku
osobiœcie w Œwidwinie przekona³
zmierzaj¹cych na Œl¹sk przesiedleñców spod Lwowa, by osiedli tu, w
Œwidwinie, gdzie ju¿ trzecie pokolenie osiedleñców buduje polsk¹ teraŸniejszoœæ i przysz³oœæ naszego miasta.
Uzasadnienie wniosku oparto na
za³¹cznikach.
Sekretarz mgr Marian Wiszniewski,
Prezes mgr Mieczys³aw Kostur

Za³¹czniki:
1. Roman Abraham – Wikipedia,
wolna encyklopedia.
2. Opinia dra Leszka Laskowskiego - poparcie wniosku.
3. Opinia dra Antoniego Cieœliñskiego - popieraj¹ca wniosek.
4. „Jak gen. Abraham namówi³
krotoszynian do osiedlenia w Œwidwinie” w „Wieœciach œwidwiñskich” z 19.11.2012 r. – autora Antoniego Cieœliñskiego.
5. Artyku³ „Krotoszynianka” – Z
historii miasta i ziemi œwidwiñskiej w
„Zwiastunie” Nr 7 z 30.09.2013 r.
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OG£OSZENIA DROBNE - INFORMACJE

(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl Zarz¹d
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927
Powiatu
Œwidwiñskiego
MIESZKANIA
NIERUCHOMOŒCI
INNE
zdecydowa³

Powiat drawski

Sprzedam mieszkanie 3-pokoje
Z³ocieniec-Budowo, po remoncie,
kuchnia w zabudowie + sprzêt AGD.
Pow. 48 mkw. + piwnica 1,5 mkw.
Cena 145000,00 mo¿liwoœæ negocjacji. Tel. 692 408 182 lub 606 258
374. Mo¿liwoœæ przes³ania zdjêæ na
meila.

Powiat ³obeski
Mieszkanie 4 pokojowe, pow. 56,2
mkw. w centrum £obza, I piêtro,
sprzedam. Tel. 607 099 240
£obez – centrum sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 48 mkw., IV piêtro, okna PCV, panele. Cena 116
tys. z³. Tel. 532 563 549.

Powiat gryficki
Sprzedam mieszkanie 2 – poziomowe, 137 mkw. w Gryficach. Tel. 693
343 401.
Wynajmê mieszkanie w Gryficach,
bardzo tanio, na mieszkanie lub biuro. Tel. 609 160 464.

US£UGI
Powiat gryficki
Gryfice - wynajem rusztowañ. Tel.
790-530-042.

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

Powiat gryficki

Do wynajêcia lokal u¿ytkowy po³o¿ony w Gryficach przy ul. Sportowej
5A - na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ –
zak³ad fryzjerski, gabinet kosmetyczny itp. Tel. 514 786 715 po godz.
16-tej.
Sprzedam dzia³ki z warunkami zabudowy w Rzêskowie. Tel. 512-584156.

Powiat ³obeski
Sprzedam lub wynajmê lokal w³asnoœciowy w zabudowie szeregowej w £obzie. Parter z przeznaczeniem na dzia³alnoœæ, piêtro –
mieszkanie dwupokojowe. Atrakcyjne miejsce do prowadzenia
ka¿dej dzia³alnoœci. Cena do negocjacji. Tel. 516 078 456
Lokal u¿ytkowy ok. 30 mkw. w centrum £obza obok Pepco wynajmê.
Idealny pod biuro, gabinet itp.
Wszystkie media + internet. Tel.
501894828.

Region
Kupiê nieu¿ytki, ³¹ki, powierzchnia
4 – 5 ha. Kontakt: 696 443 643.

MOTORYZACJA

Powiat ³obeski

Przyjmê czysty gruz – Przemys³aw.
Tel. 507 893 890.

Powiat gryficki
Sprzedam antyki. Tel. 507 984 367

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

Powiat gryficki
Dam pracê zagranic¹ - przygotowywanie do szparagów i ich wycinka.
Tel. 790-530-042.

Region
Zatrudniê kierowców kat. C+E, Polska – Skandynawia, tel. 607585561.

ROLNICTWO
Kurki nioski 17 tyg. i 19. tyg. Tel.
501-057-385.

Powiat ³obeski
Sprzedam 4 nowe opony zimowe
japoñskiej firmy Yokohama 165/
70R1383. Tel. 606 227 270

Reklama w gazecie
Tel. 504 042 532

Powiat ³obeski
Glazura, terakota, malowanie,
szpachlowanie, regipsy itp. Tel. 690
989 273.
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.

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

DOMY NA SPRZEDA¯
Œwidwin - wolnostoj¹cy o pow. 210 mkw, dzia³ka 511 mkw
- CENA 419.000 z³
Œwidwin - wolnostoj¹cy o pow. 270 mkw, dzia³ka 758 mkw
- CENA 650.000 z³
Œwidwin (okolica) - bliŸniak o pow. 61mkw, 2 pokoje, dzia³ka 700mkw - CENA 88.000 z³
Œwidwin (okolica) - wolnostoj¹cy o pow. 67 mkw, dzia³ka 6200 mkw - CENA 100.000 z³
Œwidwin (okolica) - bli¿niak o pow. 72mkw, 4 pokoje, dzia³ka 712mkw - CENA 110.000 z³
Œwidwin (okolica) - dom o pow.80mkw, dzia³ka 400 mkw
- CENA 143.000 z³
Œwidwin (okolica) - wolnostoj¹cy o pow. 210 mkw, dzia³ka 2600 mkw - CENA 229.000 z³
Œwidwin (okolica) - dworek o pow.280mkw, dzia³ka 3,5 ha
- CENA 610.000 z³
MIESZKANIA NA SPRZEDA¯Œwidwin - 3 pokoje, parter, pow. 66,59m - CENA 138.000
z³Œwidwin - 3 pokoje, IV piêtro, pow. 60,14mkw
- CENA 170.000 z³
Œwidwin - 3 pokoje, I piêtro, pow. 68,83mkw
- CENA 102.000 z³
Œwidwin - 2 pokoje, parter, o pow. 39,38 mkw
- CENA 77.000z³
Œwidwin (okolica) - 3 pokoje, parter, o pow. 52,5 mkw
- CENA 55.000 z³

Zarz¹d w drodze uchwa³y powo³a³ komisjê konkursow¹ na stanowisko dyrektora Zespo³u Placówek
Specjalnych, zatwierdzi³ konkurs
oraz powierzy³ stanowisko dyrektora ZPS w S³awoborzu pani Danucie
Fic na piêæ lat szkolnych tj. od dnia
24 wrzeœnia 2013 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r.
Zarz¹d na wniosek Wójta Gminy Brze¿no pozytywnie uzgodni³
projekt zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
gminy Brze¿no dla miejscowoœci
S³onowice. Zmiana planu przewiduje powstanie terenu eksploatacji
kruszyw naturalnych w miejscowoœci S³onowice, obejmuj¹cego obszar o powierzchni 2 ha.
Zarz¹d przyj¹³ informacjê o
podjêciu przez Radê Gminy R¹bino
uchwa³: o przyst¹pieniu do zmiany
studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
gminy R¹bino oraz o przyst¹pieniu
do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy R¹bino w rejonie miejscowoœci Biernów. Zmiany zwi¹zane s¹ z
przywróceniem funkcji rolniczej
czêœci dzia³ek w rejonie miejscowoœci Biernów.
Zarz¹d pozytywnie rozpatrzy³
wniosek Spo³ecznej Stra¿y Rybackiej w Œwidwinie o dofinansowanie
w wysokoœci 3.200 z³ na zakup
sprzêtu i wyposa¿enia.
Wniosek Polskiego Zwi¹zku
Emerytów i Rencistów w Œwidwinie
o sfinansowanie zakupu szczepionki przeciwko grypie oraz wniosek
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w S³awoborzu o 50 tys. na zakup samochodu Zarz¹d rozpatrzy³ negatywnie, z powodu braku œrodków finansowych oraz braku mo¿liwoœci
prawnych.

Zaproszenie

Drugie Forum
So³tysów
Organizatorzy zapraszaj¹ so³tysów z powiatu œwidwiñskiego na II
Forum So³tysów. Zapisy do 18 paŸdziernik 2013 roku pod numerem
telefonu 94 36 500 88.
(o)
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Œwidwiñska Orkiestra Dêta œwiêtowa³a
Sobota 28 wrzeœnia przebieg³a
pod znakiem dwóch jubileuszy.
Œwidwiñska Orkiestra Dêta obchodzi³a swoje 20 lecie, jednoczeœnie mija³o 45 lat dzia³alnoœci kulturalnej w zamku.
Œwidwiñska orkiestra jest dobrze znana mieszkañcom, poniewa¿
zapewnia oprawê muzyczn¹ wiêkszoœci imprez miejskich. Czêsto
tak¿e wyje¿d¿a na imprezy powiatowe, wojewódzkie, bierze udzia³ w
konkursach i festiwalach. We wrzeœniu 1993 roku powo³a³ j¹ do ¿ycia
Józef Frukacz, który przez pierwszych 10 lat by³ jej kapelmistrzem.
Drugie dziesiêciolecie up³ynê³o natomiast pod batut¹ W³adys³awa Makowskiego.
We wrzeœniu równie¿ od wielu
lat przypada lokalne œwiêto œwidwiñskiej kultury. W 1968 roku, po
kilkuletnim remoncie przekazano
zamek na potrzeby oœrodka kultury,
co by³o wówczas sporym wydarzeniem. W jego rocznicê (28 wrzeœnia) organizowany jest lokalny
dzieñ dzia³acza kultury. W tym roku
zbieg³y siê dwa zatem „okr¹g³e”
jubileusze.
Obchody rozpoczê³y siê ju¿ w
sobotê rano, msz¹ w intencji pracowników i dzia³aczy kultury. Nastêpnie orkiestra wyst¹pi³a w koncercie na placu Konstytucji 3
Maja. Druga czêœæ uroczystoœci
odby³a siê po po³udniu i wieczorem w sali widowiskowej zamku.
By³a okazj¹ do podsumowania 45
lat dzia³alnoœci Œwidwiñskiego

Oœrodka Kultury w zamku, najwa¿niejszych inicjatyw, imprez,
spotkañ i przypomnienia zas³u¿onych osób. W programie artystycznym zaprezentowa³y siê grupy i soliœci dzia³aj¹cy w sekcjach
ŒOK – muzykuj¹ca m³odzie¿, tancerze, recytatorzy, chór kameralny
„Sonores”. W roli g³ównej wyst¹pi³a ponownie Œwidwiñska Orkiestra Dêta, która spotka³a siê z owacyjnym przyjêciem. Na zakoñczenie uroczystoœci burmistrz Jan
Owsiak nagrodzi³ wyró¿niaj¹cych
siê dzia³aczy kultury, a dyrektor
ŒOK Boles³aw Kurek nagrodzi³
muzyków orkiestry.
W salonie wystaw przygotowano wystawê podsumowuj¹c¹ 45 lat
dzia³alnoœci ŒOK w zamku. Zapraszamy do jej zwiedzania.
(um)

Koncert muzyki kameralnej
i organowej w Lekowie
We wrzeœniu w koœciele pw.
œw. Piotra i Paw³a w Lekowie mia³o miejsce ciekawe wydarzenie
kulturalne - koncert muzyki organowej i kameralnej.
Wydarzenia muzyczne w Lekowie staj¹ siê tradycj¹. Raz w roku w
sezonie letnim mo¿na pos³uchaæ
muzyki klasycznej w niecodziennych i nowatorskich ods³onach. Tegoroczny koncert by³ czwartym z
kolei. Swój talent publicznoœci zaprezentowali Ulrike Sinapius (flet),
znany polskim muzyk Bogdan Narloch (organy) oraz Justyna Tukajska (wiolonczela).
W niezwyk³y œwiat muzyki
wprowadzi³ publicznoœæ Bogdan
Narloch, który otworzy³ koncert

CMYK

Toccat¹ i fug¹ d-moll J. S. Bacha.
Podczas koncertu mo¿na by³o us³yszeæ niesztampowe wykonanie
„Wiosny” i „Zimy” Vivaldiego w
transkrypcji na organy. Artyœci wykonali wspólnie tak¿e „Greensleeves” (angielsk¹ pieœñ mi³osn¹ z 17.
wieku) oraz trzy czêœci z Suity hmoll J.S.Bacha: Polonaise, Menuet
i Badinerie.
Dziêki pañstwu Sinapius oraz
zaanga¿owaniu ks. Grzegorza Marquardta muzyka w Lekowie od kilku lat rozbrzmiewa na nowo powsta³ych organach koœcielnych.
Po koncercie pad³o wiele s³ów
uznania i podziwu dla koncertuj¹cych po ca³ym œwiecie muzyków,
którzy zaszczycili swoj¹ obecnoœci¹ tak¿e Lekowo. K. Karwowska

Wieœci œwidwiñskie 7.10.2013 r.
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Po¿egnali lato
Powiat do³o¿y³ ZSP w plenerze
w Po³czynie-Zdroju
300 tysiêcy z³otych
Brakuje pieniêdzy na oœwiatê

(POWIAT ŒWIDWIÑSKI)
Jeszcze kilka miesiêcy temu Zarz¹d Powiatu analizuj¹c projekt
arkusza organizacyjnego Zespo³u
Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Po³czynie-Zdroju stwierdzi³, ¿e nie
spe³nia on warunków finansowego zabezpieczenia funkcjonowania szko³y. Wówczas Zarz¹d zobowi¹za³ dyrektora Stefana Mycê
do dostosowania arkusza organizacyjnego szko³y do planu finansowego. Teraz okaza³o siê, ¿e to
Zarz¹d dostosowa³ siê do arkusza
organizacyjnego i do³o¿y³ szkole
sporo pieniêdzy.
Zarz¹d zwiêkszy³ bud¿et Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w
Po³czynie-Zdroju o 300 tys. z³ i jednoczeœnie zobowi¹za³ dyrektora do
przed³o¿enia projektu arkusza organizacyjnego uwzglêdniaj¹cego te
zmiany.
Brakuje pieniêdzy tak¿e
w DWD
W wyniku zmniejszenia subwencji na br. o kwotê 425 tys. z³
(zmiana naliczania), Dom Wczasów
Dzieciêcych w Po³czynie-Zdroju

wykazuje niedobór dochodów. Zarz¹d zobowi¹za³ dyrektora do dalszego wypracowania dochodów w
celu zmniejszenia niedoboru i zdecyduje o wysokoœci dop³aty z bud¿etu Powiatu.
Stypendia dla uczniów
Zarz¹d przyzna³ 50 uczniom stypendia Starosty Œwidwiñskiego za
osi¹gniête wyniki w drugim semestrze roku szkolnego 2012/2013 w
wysokoœci po 700 z³, w tym: 8
uczniom Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Œwidwinie, 21 Zespo³u Szkó³ Rolniczych w Œwidwinie i
21 uczniom Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Po³czynie-Zdroju.

Amazonki zapraszaj¹ na
spotkanie z psychologiem
Œwidwiñskie Stowarzyszenie
„Amazonka” serdecznie zaprasza
na spotkanie z psychologiem. Wyk³ad pt. „Pokochaæ siebie. Jak zaakceptowaæ siebie? Jak radziæ sobie z
bólem nie cia³a, ale duszy?” wyg³osi
pani Jolanta ¯abska.

Spotkanie odbêdzie siê w sali
konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Œwidwinie, przy ul. Ko³obrzeskiej 43, w dniu 8.10.2013 r. o
godzinie 14.00. Na spotkanie organizatorzy zapraszaj¹ osoby niepe³nosprawne z rodzinami.
(o)

Biuro og³oszeñ
Wieœci œwidwiñskich
tel. 504 042 532
e-mail: wppp1@wp.pl

(BRZE¯NO) 28 wrzeœnia
Cz³onkowie
Stowarzyszenia
Emerytów i Rencistów „S³oneczna Jesieñ” w Œwidwinie spotkali
siê na pikniku zorganizowanym w
goœcinnych obiektach WK£ „Cyranka”, w miejscowoœci Przyrzecze w gminie Brze¿no.
Spotkanie uœwietnili swoj¹
obecnoœci¹ zaproszeni goœcie Starosta Œwidwiñski Miros³aw Majka

oraz Prezes Ko³a £owieckiego Jan
Jaszczyk. Has³em przewodnim by³o
„Po¿egnanie lata i Œwiêto Pieczonego Ziemniaka”. Pogoda dopisa³a.
Czêœæ wykorzysta³a bliskoœæ lasu i
wybra³a siê na grzyby. Plonem grzybobrania by³y g³ównie prawdziwki.
W przygotowanym ognisku by³o
pieczenie ziemniaków i kie³basek,
bawiono siê równie¿ przy muzyce,
tañce, zabawa.
(o)
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Lotnicy – nasi przyjaciele
Trwaj¹ca od wielu lat wspó³praca œwidwiñskiej Publicznej
Szko³y Podstawowej nr 3 z lotnikami zosta³a symbolicznie przypieczêtowana pomnikiem samolotu. Wstêgê uroczyœcie przeciêto
w pi¹tek 27 wrzeœnia.
„Trójka” s¹siaduje i wspó³pracuje z wojskiem od pocz¹tku swego
istnienia, czyli od 1967 roku. Na
przestrzeni tego czasu wielokrotnie
zmienia³a siê struktura organizacyjna si³ powietrznych, niejedn¹ reformê przesz³a tak¿e oœwiata, jednak
wiêzi niezmiennie trwaj¹.
Szko³a znajduje siê na osiedlu
wojskowym,
znaczn¹
czêœæ
uczniów stanowi¹ wiêc dzieci kadry
lotniczej, a dowódcy s¹ zapraszani
na wszystkie szkolne uroczystoœci.

W 1998 roku „Trójce” nadano
imiê Lotników Polskich. Teraz natomiast, w 15 rocznicê tego wydarzenia, przed szko³¹ ustawiono pomnik, podkreœlaj¹cy jej zwi¹zki z
wojskiem. Jest to samolot szkoleniowy TS 11 Iskra, który jeszcze do
2011 roku by³ wykorzystywany w
œwidwiñskiej jednostce.
Okazj¹ do jego ods³oniêcia by³o
wspólne Œwiêto 1 Skrzyd³a Lotnictwa Taktycznego oraz Szko³y Podstawowej nr 3. W sali klubu 1 SLT
odby³a siê akademia z udzia³em
miêdzy innymi przedstawicieli kuratorium oœwiaty, w³adz samorz¹dowych, w³adz wojewódzkich, licznych oficerów si³ powietrznych, a
tak¿e dawnych dyrektorów szko³y
oraz dawnych dowódców œwidwiñskich jednostek wojskowych.

Uroczystoœæ sk³ada³a siê z czêœci „cywilnej”, podczas której m.in.
dyrektor szko³y Izabella Starzyñska
nagrodzi³a wyró¿niaj¹cych siê pracowników oraz „wojskowej”, gdzie
z kolei zas³u¿eni ¿o³nierze odebrali
nagrody od dowódcy genera³a brygady pilota Tadeusz Mikutela. By³a
te¿ okazja do przypomnienia historii szko³y oraz historii wojsk lotniczych na ziemi œwidwiñskiej. Na
scenie zaprezentowa³y siê dzieci z
programem artystycznym nawi¹zuj¹cym do tematyki œwiêta.
G³ówna czêœæ uroczystoœci, czyli ods³oniêcie pomnika odby³a siê z
towarzyszeniem kompanii reprezentacyjnej i wojskowej orkiestry
dêtej - niestety, w strugach ulewnego deszczu. Pogoda pokrzy¿owa³a

nieco plany, dlatego ostatni¹ czêœæ
uroczystoœci przeniesiono do sali
gimnastycznej. By³a to okazja do
podziêkowañ, gratulacji i ¿yczeñ
dalszej, równie owocnej wspó³pracy szko³y z wojskiem.
(um)

Emeryci wypoczywali nad morzem
W dniach 9 do 17 wrzeœnia br.
na wypoczynku w Dar³ówku
przebywali cz³onkowie Stowarzyszenia Emerytów Rencistów i
Niepe³nosprawnych „S³oneczna
Jesieñ” ze Œwidwina.
Uczestniczy³o w turnusie wypoczynkowym 117 osób, w tym 27
osób ze Stowarzyszenia w Nysie i
w Koszalinie. Miejscem wypoczynku by³ Oœrodek Wczasowy
„Neptun” przy ulicy Zwyciêstwa,
prowadzonym przez pani¹ Walentynê Trybock¹. Uczestnicy byli zakwaterowani w pawilonach po³o¿onych w lesie, wœród wysokich
sosen. Po³o¿enie to zapewnia³o
dodatkow¹ atrakcjê, jak¹ by³o
zbieranie grzybów. Nie trzeba by³o
wychodziæ poza obszar oœrodka.
Zbierano podgrzybki, zaj¹czki, a
szczêœciarze znajdowali nawet
prawdziwki.

Nie zmarnowano ¿adnego
dnia. Wykorzystywano ³adn¹ pogodê do spacerów, a nawet opalania siê na pla¿y. By³y osoby, które
zbiera³y bursztyn. Oprócz wolnego czasu, który w ci¹gu dnia wykorzystywano dowolnie, zapewniono
uczestnikom wczasów wieczorki
taneczne, grill, wieczór karaoke.
Na zakoñczenie lata i powitanie
jesieni zorganizowano bal przebierañców. W balu przebierañców pod
has³em „Po¿egnanie lata i przywitanie jesieni”. I miejsce przyznano
Mieczys³awowi Kosturowi za kostium „Hawajki”, II miejsce za
„Babciê” Teresie Rzeszowskiej z
dalekiego Kazachstanu, która na nasze spotkanie przyby³a autostopem,
III miejsce przyznano Ma³gorzacie
Maœnik za strój „Zielarki”. Wyró¿nienie specjalne przyznano Urszuli
Siwiec za „Ma³e lato”. Wieczór
poezji, którego tematem by³a twór-

czoœæ W³adys³awa Broniewskiego,
ze spektaklem poetyckim „Scena
poezji p³onê i krzyczê” wyst¹pi³ aktor Teatru Propozycji „Dialog” pan

Jerzy Litwin. Na zakoñczenie turnusu na wieczorku z³o¿ono podziêkowania dla obs³ugi i kierownictwa
oœrodka.
(o)
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ŒWIDWIN

Rudolf Virchow uhonorowany
(ŒWIDWIN) Nowa tablica ku
czci Rudolfa Virchowa zosta³a ods³oniêta w przerwie sesji Rady
Miasta w œrodê 25 wrzeœnia. Tym
sposobem wybitny œwidwinianin
ponownie zosta³ upamiêtniony w
mieœcie, w którym siê wychowa³.
Chocia¿ od œmierci Rudolfa Virchowa minê³o ponad 100 lat i chocia¿ Œwidwin nie jest ju¿ - jak za
jego ¿ycia - miastem niemieckim, to
pamiêæ o nim wci¹¿ jest ¿ywa. Bez
w¹tpienia nale¿y do najwybitniejszych ludzi, którzy siê tu urodzili i
wychowali. Jako wybitny lekarz,
patolog, autor wielu prac naukowych i polityk, nale¿a³ do najbardziej znanych ludzi swojej epoki.
Wspó³czeœni mieszkañcy Œwidwina
podejmuj¹ wiele inicjatyw, aby nie
zosta³ zapomniany. Szczególnie
dbaj¹ o to nauczyciele œwidwiñskich szkó³, którzy prowadz¹ poœwiêcone mu lekcje i przygotowuj¹
wiele uroczystoœci. Niespe³na dwa
lata temu zosta³y otwarte zamkowe
komnaty muzealne, gdzie znalaz³
siê równie¿ k¹cik poœwiêcony Virchowowi. Teraz natomiast w ods³oniêto pami¹tkow¹ tablicê.
Poprzednia tablica z takim samym napisem znajdowa³a siê do
niedawna na ulicy Drawskiej. Niestety, w ubieg³ym roku pad³a ofiar¹
wandali. W³adze miasta postanowi-

³y wykonaæ now¹ tablicê i umieœciæ
j¹ na tym samym obelisku. Sam
obelisk jednak zosta³ przeniesiony z
Drawskiej do œcis³ego centrum miasta. Miejsce jest niew¹tpliwie bardziej reprezentacyjne i bezpieczniejsze, poniewa¿ nadzoruj¹ je kamery miejskiego monitoringu. Przy
okazji oczyszczono obelisk i zagospodarowano plac wokó³ niego.
Podczas uroczystoœci ods³oniêcia tablicy uczniowie ze Szko³y
Podstawowej nr 2 przypomnieli sylwetkê lekarza. Lekarz Jacek Ro¿añski, pasjonat Virchowa, inicjator
umieszczenia poprzedniej tablicy,
pochwali³ w³adze miasta za decyzjê
o umieszczeniu jej w tym miejscu.
Ods³oniêcia dokona³ burmistrz Œwidwina, Jan Owsiak, który nastêpnie
wraz z przewodnicz¹cym Henrykiem Klamanem z³o¿y³ kwiaty. Wi¹zanki z³o¿y³y tak¿e przedstawicielki mniejszoœci niemieckiej. (um)

Hipoterapia dla uczniów niepe³nosprawnych dziêki
wsparciu Banku Spó³dzielczego w Œwidwinie
(ŒWIDWIN) 11 wrzeœnia
2013 roku odby³o siê
spotkanie integracyjne
wychowanków,
rodziców oraz
nauczycieli Oœrodka
Rewalidacyjno
-Wychowawczego
w Œwidwinie.
Placówka funkcjonuje w strukturze Zespo³u Placówek Specjalnych w S³awoborzu od 1.09.2013 r.
i jest przeznaczona dla uczniów z
g³êbok¹, znaczn¹ b¹dŸ umiarkowan¹ niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹.
Spotkanie mia³o miejsce w
oœrodku nauki jazdy konnej „Stajnia Bukowiec” i zosta³o po³¹czono
z zajêciami hipoterapii dla dzieci
niepe³nosprawnych.
Zajêcia z hipoterapii w „Stajni
Bukowiec” zawiera³y æwiczenia

adaptacyjne dzieci: g³askanie, dotykanie, przytulanie, wsiadanie i zsiadanie z asekuracj¹, terapeutyczna
jazda konna. Dzieci mia³y mo¿liwoœæ równie¿ podania poczêstunku
koniom. Wyzwoli³o to pierwsze
wiêzi emocjonalne oraz pozwoli³o
dzieciom pokonaæ strach.
Dzieci wraz z rodzicami, nauczycielami i opiekunami po zakoñczeniu zajêæ uczestniczy³y w imprezie integracyjnej przy ognisku.
Spotkanie mia³o wyj¹tkowy
charakter dziêki ogromnej ¿yczliwoœci i otwartoœci w³aœcicielki
„Stajni Bukowiec” pani Eweliny
Kostrzewskiej oraz dziêki wsparciu
finansowemu Banku Spó³dzielczego w Œwidwinie, dziêki któremu
mogliœmy obj¹æ zajêciami hipoterapii uczniów zarówno Oœrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego, jak
i Zespo³u Placówek Specjalnych w
S³awoborzu.
W imieniu wychowanków Oœrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego
serdecznie im dziêkujemy.
(w)
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M³odzie¿ z Cieszeniewa aktywna przez
ca³e lato
,,Aktywne lato w naszej wsi Baw siê i ucz z nami” - pod tym
has³em we wsi Cieszeniewo w
okresie wakacyjnym i pocz¹tkiem
roku szkolnego m³odzi mieszkañcy wsi uczestniczyli w programie
finansowanym z EFR.
Zajêcia odbywa³y siê od 15.07
do 30.09., ³¹cznie 30 godzin zajêæ
tanecznych, teatralnych, plastycznych, w tym wycieczka rowerowa i
zajêcia kulinarne.
Pocz¹tek wakacji dzieci rozpoczê³y piknikiem na boisku sportowym, gdzie uczestniczy³y w warsztatach tanecznych oraz zabawach i
konkursach. Dzieci w wieku od 4
do 14 lat wzbogaci³y swoje umiejêtnoœci w tañce latynoskie, hiphop, a na zajêciach plastycznych
wszyscy uczyli siê, jak mo¿na wykorzystaæ surowce wtórne, z których powstawa³y piêkne prace artystyczne.
Du¿ym zainteresowaniem cieszy³a siê wycieczka do gospodarstwa
Ekologicznego Pañstwa Marii i Antoniego Giluków. M³odzi goœcie
mogli poznaæ tajniki pieczenia chleba oraz w³asnorêcznie, pod bacznym
okiem Pani Marysi, przygotowaæ i

upiec chleb, a tak¿e jak przyrz¹dzaæ
przetwory i napoje bez konserwantów, a wszystko z w³asnego ogrodu.
Na terenie gospodarstwa dzieci
uczestniczy³y w zabawach integracyjnych i konkursach, a tak¿e przygotowywa³y zabawki ekologiczne.
Wieczorem wszyscy zasiedli do
wspólnego biesiadowania przy
ognisku z kie³baskami.

Podczas warsztatów mo¿na by³o
odkryæ wiele talentów tanecznych i
plastycznych .
Na ostatnim spotkaniu na warsztatach, rodzice mogli podziwiaæ
swoje pociechy podczas wystêpu
artystycznego. We wszystkich spotkaniach uczestniczyli Pañstwo Gilukowie, którzy równie¿ byli sponsorami nagród i poczêstunku.

Pani Marcelina Bujak opiekun
œwietlicy wiejskiej, pomaga³a we
wszelkich przygotowaniach do zajêæ. Zajêcia prowadzi³a instruktor
aktor scen muzycznych pani Barbara Kolasiñska.
Lato we wsi Cieszeniewo up³ynê³o pod znakiem zabawy, tañca,
teatru i nauki zwi¹zanej z promocja
walorów naszej wsi.
BiK

Pod Topol¹ ju¿ siê sporo dzieje
(ŒWIDWIN) Nowy rok szkolny 2013/2014 ruszy³ pe³n¹ par¹.
Równie¿ w Publicznym Przedszkolu nr 2 „Pod Topol¹” w Œwidwinie wiele siê dzieje ju¿ od
pierwszych dni wrzeœnia.
Przede wszystkim w progach
naszej placówki powitaliœmy nowe
dzieci. Nasze „maluchy” okres adaptacji maj¹ ju¿ za sob¹, zaczynaj¹
œwietnie czuæ siê w murach swojego
przedszkola, nabra³y zaufania do

nauczycieli i personelu, œwietnie
bawi¹ siê z rówieœnikami.
Grupa czterolatków we wrzeœniu poznawa³a twórczoœæ Juliana
Tuwima, ich wiedza zosta³a podsumowana konkursem na temat poety.
Starsze przedszkolaki tak¿e nie
pró¿nuj¹, bawi¹c siê ucz¹, poznaj¹
najpiêkniejsze zak¹tki naszego miasta, zabytki i tradycje regionalne,
uczestnicz¹ w wycieczkach do zak³adów pracy, takich jak poczta,
zak³ad fryzjerski oraz Komendy

Powiatowej Policji i Œwidwiñskiego Oœrodka Kultury. Piêciolatki z
grupy „Smerfy” przygotowa³y monta¿ s³owno-muzyczny i zaprezentowa³y go podczas Powiatowego
Œwiêta Plonów w Lekowie.
Mamy nadziejê, ¿e ca³y rok
szkolny bêdzie tak aktywny, pe³en
wra¿eñ i okazji do poznawania i doœwiadczania œwiata.
JB
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Byli na Festiwalu Nauki
na Politechnice

Szko³a Podstawowa nr 3 w Œwidwinie

Kolejny sezon
g³oœnego czytania
„Kto czyta ksi¹¿ki, ¿yje wielokrotnie” - z t¹ bardzo popularn¹
sentencj¹ zgodz¹ siê zapewne
wszyscy wielbiciele czytania.

26 wrzeœnia 2013 roku uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 2
w Œwidwinie i Szko³y Przysposabiaj¹cej do Pracy byli na XIII Zachodniopomorskim Festiwalu
Nauki na Politechnice Koszaliñskiej. By³o to prawdziwe œwiêto
nauki, pe³ne eksperymentów, doœwiadczeñ i pokazów.
Uczelnia ju¿ po raz trzynasty
otworzy³a drzwi dla wszystkich,
którzy chcieli wiedzieæ wiêcej. Tym
razem wielkie œwiêto wiedzy odby³o siê jednoczeœnie w trzech kampusach. Przed wejœciem do gmachu
Politechniki przy ul. Œniadeckich
uczniowie ogl¹dali wystawiony tam

sprzêt rolniczy - ogromnych rozmiarów kombajny i traktory.
Na korytarzach i w salach uczelni by³o gwarno i bardzo t³oczno.
Najbardziej zachwyci³y uczniów
robotyka, eksperymenty termowizyjne i doœwiadczenia chemiczne.
W laboratorium z robotami wielkie
emocje wzbudza³ robot-skorpion.
Wszystkich atrakcji, jakie Politechnika przygotowa³a na Festiwal
Nauki nie sposób wymieniæ.
Oprócz atrakcji czysto naukowych mo¿na by³o pos³uchaæ muzyki, zobaczyæ wystawê prac studentów Instytutu Wzornictwa, a po
zwiedzaniu i przyswojeniu wiedzy
poczêstowaæ siê grochówk¹.

Pocz¹tkowo dzieci - jak dowiedziono w publikacjach naukowych,
traktuj¹ ksi¹¿kê jako jeszcze jeden
³adny przedmiot. Dopiero kiedy
wzrasta w nich œwiadomoœæ, ¿e
ksi¹¿ka przekazuje pewne treœci,
które na dodatek mo¿emy dobieraæ
indywidualnie do gustu, rodzi siê
uwielbienie, a niejednokrotnie mi³oœæ do czytania na ca³e ¿ycie.
Tak¹ mi³oœæ w Szkole Podstawowej nr 3 w Swidwinie staramy siê
budziæ ju¿ od najm³odszych lat.
Dlatego ju¿ tradycyjnie, w kolejnym roku szkolnym, co tydzieñ
biblioteka szkolna zaprasza najm³odsze dzieci z oddzia³ów przedszkolnych na g³oœne czytanie dostosowanych wiekowo treœci. Co jakiœ
czas dzieci mog¹ przekazaæ swoje
wra¿enia z lektury w sposób plastyczny, co jest nagradzane drobnymi upominkami i ekspozycj¹ wykonanych i wyró¿nionych prac.
W naszej szkole ju¿ od wielu lat,
w ramach akcji „Ca³a Polska czyta
dzieciom”, promujemy s³owo pisane, adekwatne do wieku i zainteresowañ, a tak¿e problemów nurtuj¹cych dzieci.

„Trójka” w Dniu Weterana
Patriotyzm to mi³oœæ do Ojczyzny, która w
sposób naturalny pokazuje nasz¹ przynale¿noœæ do grona ludzi w pe³ni zakorzenionych w
kulturze i cywilizacji. Dziœ, gdy nie musimy
naszego patriotyzmu okazywaæ w walce, umi³owanie ojczyzny poprzez szacunek dla tych,
którzy walczyli kiedyœ o wolnoœæ Polski, to cecha szczególna.
25 wrzeœnia br. uczniowie naszej szko³y (wœród
nich nie zabrak³o laureatów rozmaitych konkursów recytatorskich i prezentacji wokalnych) - pod
kierunkiem p. E. Horak, p. R. Ussa i opiek¹ p. M.
Jakubik, zaprezentowali krótki program artystyczny, s³owem i piosenk¹ nawi¹zuj¹cy do wartoœci
patriotyzmu i szacunku do osób weteranów.
Program zosta³ zaprezentowany podczas spotkania uczniów szkó³ œwidwiñskich z weteranami
ostatniej wojny œwiatowej i zosta³ przyjêty z
du¿ym uznaniem dla m³odych wykonawców.
K. Kupiec PSP 3

1 paŸdziernika oficjalnie rozpoczêliœmy kolejny sezon akcji
„Dniem g³oœnego czytania” (29
wrzeœnia) „Bursztynow¹ bajk¹” z
serii „Kolorowych bajek”. Spotkanie sta³o siê te¿ okazj¹ do rozstrzygniêcia konkursu „Moje najwiêksze
marzenie”, w którym nagrodê
g³ówn¹ i pierwsze miejsce zdoby³a
uczennica klasy 3 - N. Kwiatkowska.
Do czytania zapraszamy - mi³oœników ksi¹¿ek w naszej szkole nie
brakuje.
K. Kupiec PSP3
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Przedszkolaki z wizyt¹
Spotkanie koalicji
u policjantów

„Odœwie¿amy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities)”

lokalnej

(ŒWIDWIN) Komendê Powiatow¹ Policji w Œwidwinie, odwiedzaj¹ zazwyczaj ci, którzy
maj¹c problemy szukaj¹ pomocy,
lecz zdarzaj¹ siê te¿ wizyty bezinteresowne, które, choæ rzadkie, s¹
szczególnie mi³e i oczekiwane.
Chodzi tutaj o niezwykle zdyscyplinowanych goœci, którzy po
nazw¹ „Smerfy” s¹ na co dzieñ wychowankami przedszkola „Pod Topol¹” w Œwidwinie.
Maluchy chocia¿ mia³y po 5 lat,
dzielnie pokonywa³y labirynty korytarzy i pomieszczeñ, gdzie dostêp
maj¹ tylko wyznaczone osoby.
Smerfy potrafi³y trafnie odpowiadaæ na pytania i bez skrêpowania
mówiæ o celu swojej wizyty. Skupione miny przedszkolaków zdradza³y
prawdziwe zainteresowanie zwiedzaniem i opowieœciami na temat

obowi¹zków mundurowych. Najciekawszym miejscem wydawa³ siê
pokój technika kryminalistyki.
Smerfy dowiedzia³y siê, w jaki sposób pobierane s¹ odciski palców i
jakie przeznaczenie ma mini „studio
fotograficzne”.
By³a te¿ okazja, aby przekonaæ
siê na w³asnej skórze, czy pomieszczenia dla osób zatrzymanych s¹
„straszne”, jak wygl¹da radiowóz
od œrodka i wreszcie poznaæ tych,
którzy pracuj¹ w jednostce.
Uœmiechniête buzie i okrzyki
zachwytu mog³y œwiadczyæ o tym,
¿e wizyta w komendzie sprawi³a radoœæ maluchom. Policjanci maj¹ nadziejê, ¿e taka forma prezentacji
jednostki jest dobrym sposobem do
zapoznania dzieci z codziennymi
obowi¹zkami policjantów oraz
funkcj¹, jak¹ pe³ni Policja w spo³eczeñstwie.
(kp)

W dniu 23.09.2013r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w
Œwidwinie odby³o siê ostatnie spotkanie koalicji lokalnej w ramach
projektu „Odœwie¿amy nasze
miasta. TOB3CIT (Tobacco Free
Cities)”, który prowadzony jest
od 1 paŸdziernika 2011 r. i jego
realizacja przewidziana jest do 30
wrzeœnia 2013 r.
W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Powiatu Œwidwiñskiego, Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Œwidwinie, Przewodnicz¹ca Rady Powiatu Œwidwiñskiego,
Rzecznik Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Œwidwinie, Naczelnik Prewencji Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji
Œwidwinie, Przedstawiciel Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w Œwidwinie, Przedstawiciel Komisariatu Policji w Po³czy-

Spo³eczna Kampania Informacyjna PSSE

„Grypoodporni zawsze niezawodni”
Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Œwidwinie w ramach Ogólnopolskiego Programu
Zwalczania Grypy rozpocz¹³ realizacjê Spo³ecznej Kampanii Informacyjnej „Grypoodporni zawsze
niezawodni”.
Dzia³ania Kampanii skierowane
s¹ do œrodowiska medycznego, opinii publicznej, samorz¹dów oraz
pracodawców.
Przedsiêwziêcie spotka³o siê z
ogromn¹ aprobat¹ najwa¿niejszych
instytucji dzia³aj¹cych na rzecz poprawy zdrowia publicznego - Ministerstwa Zdrowia, G³ównego Inspektoratu Sanitarnego, Narodowe-

go Instytutu Zdrowia Publicznego PZH oraz takich jak Naczelna Izba
Lekarska, Naczelna Izba Pielêgniarek i Po³o¿nych.
Celem Programu jest budowanie
œwiadomoœci Polaków w zakresie
zagro¿eñ wynikaj¹cych z zaka¿eñ
wirusem grypy oraz korzyœci zwi¹zanych z aktywn¹ profilaktyk¹ zachorowañ.
Integralnymi czêœciami ww.
Kampanii s¹ akcja i konkurs „Placówka medyczna - Partner Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy”
w zakresie profilaktyki grypy.
Warunkiem zg³oszenia uczestnictwa w akcji jest wype³nienie kwestio-

nariusza umieszczonego na stronie
www.opzg.pl w okresie od 26 sierpnia
do 30 paŸdziernika 2013 roku.
W ramach prowadzonych dzia³añ Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Œwidwinie podj¹³
wspó³pracê z w³adzami samorz¹dowymi oraz podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœæ lecznicz¹ na terenie powiatu œwidwiñskiego.
Dziêki wspólnemu zaanga¿owaniu mo¿emy osi¹gn¹æ wymierne
efekty i korzyœci zdrowotne we
wszystkich grupach wiekowych poprawiaj¹c jednoczeœnie sytuacjê
epidemiologiczn¹ w naszym powiecie.
Anna Majczyna
PSSE w Œwidwinie

nie-Zdroju, Radna Miasta Œwidwin,
Dyrektor Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. W³adys³awa Broniewskiego w Œwidwinie, Przedstawiciel Urzêdu Miejskiego w Po³czynie-Zdroju, Przedstawiciel
Urzêdu Gminy Œwidwin, Przedstawiciel Urzêdu Gminy Brze¿no,
Cz³onek Zarz¹du Powiatu Œwidwiñskiego, Dyrektor Domu Wczasów
Dzieciêcych w Po³czynie Zdroju,
Wójt Gminy S³awoborze, lokalna
telewizja TV Rega oraz Przedstawicielka PCK w Œwidwinie.
Wa¿n¹ czêœci¹ spotkania by³o
omówienie wspólnych dzia³añ podejmowanych w latach 2011 - 2013
w obszarze ochrony spo³eczeñstwa
przed niekorzystnym wp³ywem
dymu tytoniowego poprzez podniesienie œwiadomoœci na temat wp³ywu dymu tytoniowego tzn. biernego
i czynnego palenia, celowoœci tworzenia œrodowisk wolnych od dymu
tytoniowego oraz upowszechnianiu
wiedzy o istniej¹cym prawodawstwie z dnia 9 listopada 1995 roku.
Ponadto koordynator powiatowy programu omówi³ monitoring
prowadzony przez Stra¿ Miejsk¹ w
Œwidwinie, Komendê Powiatow¹
Policji w Œwidwinie i Komisariat
Policji w Po³czynie Zdroju w zakresie przestrzegania zakazu palenia w
powiecie œwidwiñskim.
Zawi¹zanie koalicji lokalnej i
udzielone poparcie w realizacji projektu spowodowa³y zmianê postaw
i zachowañ spo³eczeñstwa w stosunku do tytoniu.
Dziêkujemy za wspó³pracê i zachêcamy do dalszego zaanga¿owania w dzia³ania przyczyniaj¹ce siê
do poprawy zdrowia mieszkañców
powiatu œwidwiñskiego.
Anna Majczyna
PSSE w Œwidwinie
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Telegrafista
Œwidwiñski Turniej
z trzema medalami Strzelecki
(ŒWIDWIN)
Czternastoletni Seweryn
Ciszewski odniós³
kolejny sukces
w szybkiej telegrafii.
Na Mistrzostwach œwiata
HST w Bu³garii zdoby³
trzy br¹zowe medale.
Odbiór i nadawanie alfabetem
Morse’a nie ma w dzisiejszych czasach wiêkszego znaczenia w telekomunikacji, natomiast wci¹¿ stanowi
dyscyplinê sportow¹ uprawian¹
przez mi³oœników szybkiej telegrafii. Do takich pasjonatów zalicza siê
Seweryn Ciszewski. Spory wp³yw
mia³ na niego ojciec Tadeusz Ciszewski, który niegdyœ odnosi³ sukcesy w szybkiej telegrafii, a teraz
trenuje syna i z dum¹ prowadzi go
do kolejnych osi¹gniêæ. Seweryn
ju¿ od kilku lat startuje w miêdzynarodowych zawodach i radzi sobie
coraz lepiej.
Tym razem bra³ udzia³ w Mistrzostwach Œwiata HST (11th
World High Speed Telegraphy
Championship), które odby³y siê w
dniach 22 - 26 wrzeœnia 2013 r. w
miejscowoœci Borovets, 60 km na
po³udnie od Sofii. Startowa³y zespo³y z 12 krajów. Seweryn w swojej kategorii wiekowej mia³ a¿ 13
konkurentów z ró¿nych krajów,
przy czym regulamin dopuszcza³
start do 3 zawodników jednoczeœnie
z danego kraju. Konkurencje to:
nadawanie i odbiór alfabetem Morse’a, Rufz (odbiór ze zmienn¹ prêdkoœci¹) i MorseRunner (test radioamatorski - praca z zak³óceniami).
Postêpy sprawdzano komputerowo
pod okiem miêdzynarodowego jury.

Gimnazjalista ze Œwidwina zdoby³ br¹zowe medale w trzech spoœród czterech konkurencji: za nadawanie, za odbiór oraz za Rufz. Jedynie w konkurencji Morse Runner nie
uda³o mu siê zdobyæ medalu. Nigdy
dot¹d ¿aden Polak nie mia³ w tej
dziedzinie takich osi¹gniêæ. Jedynym zdobytym medalem by³ br¹zowy medal zdobyty w 2010 r. przez
nie¿yj¹cego ju¿ Alfreda Cwenara.
Trzy br¹zowe medale to najwiêkszy, jak dot¹d sukces Seweryna
Ciszewskiego. Swoim wystêpem po
raz pierwszy zaznaczy³ obecnoœæ
Polski na tych trudnych i presti¿owych zawodach sportów ³¹cznoœci.
Wymaga³o to, poza znakomit¹ znajomoœci¹ alfaberu Morse’a, ogromnego skupienia, opanowania stresu i
przede wszystkim, d³ugich i mozolnych æwiczeñ. Zespo³owo wygra³a
Bia³oruœ, przed Rosj¹ i Rumuni¹.
Polska zajê³a 8 miejsce.
Wyjazd sponsorowa³ Polski
Zwi¹zek Krótkofalowców. Seweryn jest cz³onkiem Oddzia³u terenowego PZK OT-22. Sporego
wsparcia udziela mu tak¿e jego
szko³a – Publiczne Gimnazjum w
Œwidwinie.
(um)

Trzecie zwyciêstwo Spójni
pod wodz¹ nowego trenera
(POWIAT ŒWIDWIÑSKI) Po
pora¿kach nast¹pi³y zmiany na pozycji trenerów w Pogoni Po³czyn i
Spójni Œwidwin. To przynios³o zaskakuj¹ce rezultaty.
Pogoñ trenuj¹ obecnie Wojciech
Halec i Mariusz Pedrycz. Zespó³ ma
ambicje powróciæ do wy¿szej klasy.
Zajmuje trzecie miejsce, po wygranej
w Tychowie z G³azem 5:4, po bramkach Bart³omieja Szuniewicza, Marka Tkacza i dwóch Igora Walczaka.
Pogoñ: Ostrowski, Religa, Gajewski, Pietrzela O., Suchecki, Wosz-

czyñski S., Buga³a, Woszczyñski R.,
Œwiebodzki P., Longere, Szuniewicz,
Walczak, Tkacz.
W Spójni Œwidwin, po trzech pora¿kach, pojawi³ siê nowy trener Franciszek Paszel, i zespó³ zacz¹³ wygrywaæ, plasuj¹c siê po ostatnim zwyciêstwie z Or³em £ubowo 1:0 (bramka
Podhajskiego) na siódmym miejscu.
Spójnia: Kostrzewski, Machaj,
Kêdzierski, Wêdrychowicz, Owedyk, Wojszczyk, Pych, Sobola, Wiêcek, Dziedzic, Niechwiadowicz,
Podhajski.
(r)

(ŒWIDWIN) 25 wrzeœnia Œwidwin grzmia³ hukiem wystrza³ów
i chocia¿ w statystykach policyjnych nie uwzglêdniono ¿adnych
szczególnych wydarzeñ, to komend do strza³u pad³o wiele.
II Turniej Strzelecki S³u¿b Mundurowych i Samorz¹dów o Puchar
Dowódcy 1 Skrzyd³a Lotnictwa
Taktycznego, to powód dla którego
odwiedzili nasz powiat przedstawiciele policji oœciennych jednostek i
stra¿y granicznej. Z zaproszenia
skorzystali równie¿ reprezentanci
samorz¹dów i administracji oraz
s³u¿b mundurowych miasta i powiatu œwidwiñskiego, a tak¿e Prokuratury Rejonowej i Nadleœnictw. Organizatorami imprezy byli Komenda Powiatowa Policji w Œwidwinie
i 21 Baza Lotnictwa Taktycznego
Jednostki Wojskowej w Œwidwinie.
Dla uczestnicz¹cych w zmaganiach 24 dru¿yn warunek do spe³nienia by³ jeden, ka¿dy zespó³ w
swoim sk³adzie powinien mieæ
przynajmniej jedn¹ pani¹. W tym
przypadku okreœlenie „s³aba p³eæ”
jest trochê nie na miejscu, panie radzi³y sobie znakomicie, celnoœci
oddanych strza³ów móg³by pozazdroœciæ niejeden strzelec wyborowy.
Chocia¿ potocznie mówi³o siê o
dobrej zabawie, to jednak duch rywalizacji by³ wszechobecny i
wszystkim uczestnikom zale¿a³o,
aby „strzeliæ w dziesi¹tkê”. Gospodarze zadbali, aby czas wolny
uczestników by³ wype³niony te¿ innymi atrakcjami, by³o zwiedzanie
lotniska, pokaz sprzêtu wojskowe-

go i samolotów. Zadbano równie¿ o
w³aœciwe wyró¿nienie zwyciêskich
dru¿yn, a dziêki organizatorom oraz
samorz¹dom powiatu œwidwiñskiego, najlepsi otrzymali puchary i statuetki.
Puchar Dowódcy 1 Skrzyd³a
Lotnictwa Taktycznego wygra³a
dru¿yna mundurowych Stra¿y Granicznej Szczecin-Golenów, II miejsce zajê³a dru¿yna Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku i III dru¿yna 21 Bazy Lotnictwa Taktycznego.
W kategorii samorz¹dów i administracji Puchar wywalczy³ zespó³
21 Bazy Lotnictwa Taktycznego. II
miejsce zajê³a 40 Eskadra Lotnictwa a III - Urz¹d Gminy w Brze¿nie.
Dla najcelniejszych strzelców
przygotowano szczególne wyró¿nienie; otrzymali je Piotr Szeliga z
KPP Ko³obrzeg i Piotr Pliszka z 21
Bazy Lotnictwa Taktycznego. Poœród piêkniejszej czêœci uczestników turnieju najlepsze okaza³y siê
Wioletta Wronkowska Bank PKO
S.A oraz niepokonana Mariola
Astramowicz z KPP Szczecinek,
która w poprzednim turnieju równie¿ by³a najlepsza.
Nagrodzono wszystkich uczestników turnieju. Komendantowi Powiatowemu Policji w Œwidwinie
insp. Robertowi RzeŸnikowi, podczas wrêczania pucharów i statuetek, towarzyszyli gen. pilot Tadeusz Mikutel, dowódca 1 Skrzyd³a
Lotnictwa Taktycznego, p³k. pilot.
Ireneusz Starzyñski, dowódca 21
Bazy Lotnictwa Taktycznego i Miros³aw Majka Starosta Powiatu
Œwidwiñskiego.
(a)
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Rowerzyœci
po¿egnali lato

Zapraszaj¹ do
wspólnego biegania

(ŒWIDWIN) 29 wrzeœnia dwudziestoosobowa grupa mieszkañców Œwidwina i £obza zrzeszona w
Stowarzyszeniu Turystyki Rowerowej wziê³a udzia³ w rajdzie rowerowym „Po¿egnanie lata” .

Œwidwiñscy mi³oœnicy biegania odnosz¹ sukcesy sportowe i zak³adaj¹ stowarzyszenie, do którego zapraszaj¹ wszystkich chêtnych.

Pogoda dopisa³a i o godzinie
10.00 peleton wyruszy³ ze Œwidwina w kierunku: Oparzno - Rusinowo
- Z¹browo - Lekowo - Bia³y Zdrój Œwidwin, przemierzaj¹c oko³o 47
km. By³ to czwarty i ostatni w tym
roku rajd rowerowy.
Ujêci po raz kolejny piêknem
otaczaj¹cych plenerów cykliœci z
¿alem po¿egnali lato. Po powrocie
na uczestników czeka³ grill z pie-

W sobotê 21 wrzeœnia, spora grupa wystartowa³a w XVII Biegu Ulicznym o Sztachetkê w P³otach. Œwidwin i okolice reprezentowa³o 11 zawodników. Doskonale zaprezentowa³o siê dwóch najbardziej doœwiadczonych
biegaczy. W swojej kategorii pierwsze miejsce zaj¹³ Jerzy Lubawiñski, a
drugie Wies³aw Bialik.
czonymi kie³baskami i karkówk¹.
Na zakoñczenie prezes STR Œwidwin Wincenty Horanin podziêkowa³ wszystkim uczestnikom za
czynny udzia³ we wszystkich rajdach organizowanych przez stowarzyszenie i zaprosi³ do udzia³u w
nastêpnym sezonie w roku 2014.
SRT Œwidwin

Grand Prix Po³czyna-Zdroju
2013-09-22 w szachach
Organizator: Klub „Caissa”. Wyniki - runda 9.
M-ce
Nazwisko Imiê
1 Kapral, Krzysztof
2 Parzuchowski, Krzysztof
3 Sliwiñski, Dariusz
4 Styliñski, Piotr
5 Peter, Rafa³
6 Tararako, Adam
7 Tynny, Krzysztof
8 Kurek, Mieczys³aw
9 Buæko, Wieslaw
10 Dudzik, Grzegorz
11 Kupiak Sylwester
12 Rasztubowicz, Leszek
13 Ko³odziejczyk, Piotr
14 Sz³apak, Eugeniusz
15 Modzelewski, Krzysztof
16 Kowalczyk, Ryszard
17 Klimaszewki, Ireneusz
18 Iwaniuk, Mieczys³aw
19 Sielicki, Tadeusz
20 Kwiatkowski, Adam

Rank.
2200
2000
1800
1800
1800
1600
1600
1600
1800
1600
1800
1000
1800
2000
1400
1600
1600
1000
1000
1000

Klub Pkt.
Œwidwin
Czaplinek
£obez
Kolobrzeg
£obez
Po³czyn
Czaplinek
Bia³ogard
Red³o
Bia³ogard
Ko³obrzeg
Czaplinek
Bia³ogard
Czaplinek
Bia³ogard
Po³czyn
Bia³ogard
Po³czyn
Polczyn
Koszalin

MBch.
8.5
35.00
7.5
35.50
6.0
36.50
5.5
35.50
5.0
37.50
5.0
32.50
5.0
32.00
5.0
32.00
4.5
37.50
4.5
34.00
4.5
31.00
4.5
30.50
4.5
27.00
4.0
29.00
4.0
28.50
4.0
26.50
3.5
28.00
3.0
29.00
1.5
28.00
0.0
27.50

Poni¿ej wyniki pozosta³ych naszych biegaczy (w nawiasach podane
miejsce w kategorii wiekowej):
Mateusz Krawczyk M-20 (10) 0:40:54
£ukasz Goliñski M-30 (23) 0:40:55
Wojciech Weinar M-20 (12) 0:41:06
Rafa³ Grochowalski M-30 (37) 0:43:24 - 22 miejsce w klasyfikacji
mundurowej
Jerzy Lubawiñski M-50 (11) 0:44:57 – 1 miejsce w klasyfikacji osób
niepe³nosprawnych
Marek Szczytkowski M-40 (25) 0:48:04
Krzysztof Lubawiñski M-30 (57) 0:48:35 - 34 miejsce w klasyfikacji
mundurowej
Wies³aw Bialik M-50 (25) 0:51:07 - 2 miejsce w klasyfikacji osób niepe³nosprawnych
Dariusz Ko³akowski M-40 (33) 0:51:40
Stanis³aw Kowalczyk 1956 M-50 (26) 0:52:16
Izabella Dêbowska-Szczytkowska K-40 (7) 1:14:19
W Œwidwinie powsta³ klub biegacza „Sprint”. Organizatorzy zapraszaj¹
wszystkich chêtnych, niezale¿nie od wieku, p³ci i doœwiadczenia w sporcie
do klubu i wspólnego biegania.
(o)

Zaproszenie

Rusza trzecia edycja PLAS
(PO£CZYN-ZDRÓJ) Gmina
Po³czyn-Zdrój oraz MKS Mieszko Po³czyn-Zdrój og³aszaj¹ zapisy do III edycji Po³czyñskiej Ligi
Amatorskiej Siatkówki (PLAS)
w kategorii Kobiet i Mê¿czyzn.
Zapraszamy do udzia³u wszystkie chêtne dru¿yny z okolicznych
miejscowoœci, które chc¹ aktywnie
i kulturalnie spêdziæ czas z siatkówk¹. Rozpoczêcie rozgrywek (w

zale¿noœci od liczby zg³oszonych
zespo³ów) planowane jest na ostatni weekend paŸdziernika.
Szczegó³owe informacje i zapisy pod numerami tel.: Wojciech Halec (602677813), Wojciech Kalinowski (609475861). Dla przypomnienia w II edycji PLAS Eko-Fiuk
startowa³o 12 zespo³ów z takich
miejscowoœci jak: Szczecin, Koszalin, Œwidwin, Z³ocieniec, Po³czynZdrój.
(kah)
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Zapaœnicy nie zawiedli
Ogromn¹ niespodziankê sprawili zapaœnicy UKS „Technik”
podczas Miêdzywojewódzkich
Mistrzostwach M³odzików (rocznik 99-01) w zapasach w stylu
wolnym, które odby³y siê w
dniach 27-28.09.13 w Krotoszynie (woj. wielkopolskie).
Na krotoszyñskich matach wystartowa³o 125 zawodników z 20
klubów reprezentuj¹cych nasz makroregion (woj. zachodniopomorskie, pomorskie, wielkopolskie i
lubuskie).
Œwidwiñski klub reprezentowa³o 7 zawodników. W kategorii wagowej 38 kg wystartowa³ Konrad
Kricki (rocznik 2001). By³ to jego
pierwszy turniej w kategorii wiekowej m³odzików uwieczniony zdobyciem br¹zowego medalu. Konrad
swoim startem potwierdzi³ opinie ¿e
jest jednym z najbardziej utalentowanych zawodników w naszym regionie.
W kategorii wagowej 42 kg wystartowa³ Dominik Parniak (rocznik 2001). Równie¿ i dla Dominika
by³ to pierwszy wystêp w kat. wiekowej m³odzików. Dominik w ca³ym turnieju stoczy³ piêæ emocjonuj¹cych walk, z czego trzy zakoñczy³
sukcesem. W walce o br¹zowy medal musia³ uznaæ wy¿szoœæ swojego
przeciwnika, ostatecznie zajmuj¹c
pi¹te miejsce w turnieju.

W kategorii wagowej 47 kg wystartowa³ Maciej Osiak (rocznik
2001), dla którego krotoszyñskie
zawody by³y pierwszym tak powa¿nym sprawdzianem swoich umiejêtnoœci. Maciek, podobnie jak jego
kolega, stoczy³ piêæ walk w turnieju
z czego trzy zwyciêsko. Niestety, w
walce o br¹zowy medal podzieli³ los
Dominika przegrywaj¹c swój pojedynek i zajmuj¹c pi¹te miejsce w
turnieju.
W kategorii wagowej 53 kg wystartowa³ S³awomir Osiak (rocznik
99). Nasz zawodnik po pierwszym
zdecydowanym zwyciêstwie w drugiej walce dozna³ pora¿ki z zawodnikiem gospodarzy, tym samym
przekreœlaj¹c swoje szanse na walkê o z³oty medal. Mimo pora¿ki S³awek wygra³ swoje dwa kolejne pojedynki zdobywaj¹c br¹zowy medal.
W kategorii wagowej 59 kg wystartowa³ Karol Wojciechowski
(rocznik 99). Karol po raz kolejny
potwierdzi³ swoj¹ dominacje w tej
kategorii wiekowej i wagowej w
naszym makroregionie zdecydowanie pokonuj¹c wszystkich swoich
przeciwników tym samym zdobywaj¹c z³oty medal. Swoim wystêpem Karol potwierdzi³ aspiracje do
zdobycia medalu podczas zbli¿aj¹cych siê Mistrzostw Polski M³odzików we W³odawie.
W kategorii wagowej 66 kg wystartowa³ Witold Grzelak (rocznik

99). Witek przez turniejem typowany by³ na jednego z g³ównych kandydatów do zdobycia medalu. W
drodze do fina³u nasz zawodnik
pewnie wygra³ swoje pojedynki.
Marsz Witka po z³oty medal powstrzyma³ w walce fina³owej zawodnik reprezentuj¹cy barwy
„Grunwaldu” Poznañ. Ostatecznie
nasz zawodnik zdoby³ srebrny medal.
W kategorii wagowej 100 kg
wystartowa³ Maciej Kêpka (rocznik 99). Maciek, podobnie jak jego

kolega Karol, nie pozostawi³ z³udzeñ kto by³ najlepszym zawodnikiem podczas krotoszyñskiego turnieju w swojej kategorii wagowej.
Nasz zawodnik stoczy³ trzy zwyciêskie pojedynki zdobywaj¹c z³oty
medal, tym samym potwierdzaj¹c
swoje aspiracje do zdobycia medali
podczas Mistrzostw Polskie M³odzików we W³odawie.
W klasyfikacji dru¿ynowej UKS
„TECHNIK” uplasowa³ siê na drugiej
pozycji, tym samym sprawiaj¹c najwiêksz¹ niespodziankê turnieju. (o)

Pi³karki rêczne znowu w akcji
Po wakacyjnej przerwie
szczypiornistki KS Relax Œwidwin ponownie przyst¹pi³y do
rywalizacji w Ogólnopolskim
Turnieju Pi³ki Rêcznej Oldbojów.
28 wrzeœnia wystartowa³y w VI
Turnieju Pi³ki Rêcznej Oldbojów
Gryfice – Rybokarty. Tym razem
organizatorem imprezy by³ Hand-

ball Nowogard, a miejscem turnieju
piêkna hala Gryf Arena w Gryficach. W rozgrywkach udzia³ wziê³o
w sumie 11 zespo³ów, reprezentuj¹cych Gryfice, Koszalin, Szczecin,
D¹bie, Wieluñ, Koœcian, Nowogard
i Z³otoryjê.
W kategorii mê¿czyzn zwyciê¿yli gospodarze turnieju, pokonuj¹c
w finale Gwardiê Koszalin. III miej-

sce na podium przypad³o w udziale
Pogoni Szczecin. Wœród kobiet
triumfowa³a dru¿yna AZS Koszalin,
wyprzedzaj¹c w klasyfikacji koñcowej Pogoñ Szczecin i Relax Œwidwin. Mnóstwo sportowych emocji,
piêkne bramki i wspania³e parady
bramkarzy sta³y siê ju¿ standardem
turniejów pi³ki rêcznej oldbojów.
Gdy dochodzi do tego jeszcze indy-

widualna nagroda dla naszej zawodniczki – Sylwii Zdunek – najlepszej
bramkarki turnieju, fantastyczna
organizacja imprezy i przyjacielska
atmosfera, to nie sposób nie czekaæ
z niecierpliwoœci¹ na kolejny turniej, a ten ju¿ 12 paŸdziernika w
Wieluniu. Zapraszamy do kibicowania!
Oldbojki KS Relax Œwidwin
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