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Powiat z Parafi¹ przystêpuj¹ do projektu

Nie uda³o siê o¿ywiæ
szpitala, wiêc wziêli siê
za kulturê

Powiatowy
Dzieñ
Edukacji
Narodowej
Ruszy³y rozgrywki
Zachodniopomorskiej
Ligi Pi³ki Rêcznej

(ŒWIDWIN) Jest wielki
projekt o¿ywienia
kultury w Œwidwinie.

Œwidwinianie
rozpoczêli
ligê od
zwyciêstwa!

Apteka w Drawnie zatrudni
Kierownika
Atrakcyjne wynagrodzenie, system premiowy,
ubezpieczenie OC, samochód s³u¿bowy.
CV na adres: praca@acppharma.pl
– z dopiskiem: Kierownik/Drawno

UWAGA
ROLNICY!
PPZ Bronis³aw sp. z o.o.
Grupa kapita³owa „PEPEES” SA w £om¿y
prowadzi w kampanii jesiennej 2013 r.

SKUP

NIEKONTRAKTOWANYCH ZIEMNIAKÓW
ODMIAN PRZEMYS£OWYCH I JADALNYCH
Zapraszamy wszystkich chêtnych rolników do wspó³pracy.
Szczegó³owych informacji dotycz¹cych warunków skupu udziela
Dzia³ Kontraktacji i Skupu, tel. 52 318-93-90, 52 318-93-91

CMYK

Z drugiej strony
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Z DRUGIEJ STRONY

Platformerscy
praktycy
amerykañskich idei

Kazimierz Rynkiewicz

P

rzypadkowo przypomnia³a
mi siê poni¿sza sprawa, bo
jakoœ ucich³o o niej. Streœci³ j¹ jeden z internautów.
Wed³ug informacji dziennika
Gazeta Polska Codzienna - premier
Donald Tusk nie podj¹³ interwencji
w sprawie Amber Gold ze wzglêdu
na zbli¿aj¹ce siê mistrzostwa Europy w pi³ce no¿nej. Œledztwo ws.
prania brudnych pieniêdzy wszczêto przez Prokuraturê Okrêgow¹ w
Gdañsku dopiero pod koniec czerwca, gdy koñczy³o siê Euro 2012.
„Gazeta Polska Codziennie”: ukryli
aferê ws. Amber Gold na czas Euro
2012. Prezydent Gdañska pan Adamowicz, dr prawa, by³y wyk³adowca prawa na Uniwersytecie Gdañskim. W³aœnie dziêki jego promocji
i chwaleniu firmy AG, jego faworyt
Marcin P. „znalaz³” a¿ ok. 3 miliony
z³ na film o L. Wa³êsie. Prezydent
publicznie chwali³ spó³kê AG,
przedstawiaj¹c j¹ jako wzór do naœladowania oraz przyk³ad prê¿nej i
innowacyjnej firmy. Mówi siê, ¿e
jego jedno z 7 mieszkañ jest w s¹siedztwie mieszkania ¿ony Marcina
P. (Amber Gold by³ m.in. sponsorem
filmu Andrzeja Wajdy o Lechu Wa³êsie).
Syn premiera, Micha³ Tusk, potocznie zwany „piorunochronem”
AG. Studiowa³ w latach 2001-2008
(!) w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Gdañskiego. Obroni³ pracê
magistersk¹ pod tytu³em: „Dysfunkcje w przekazywaniu ról p³ciowych w rodzinach i jej skutki spo³eczne”. Temat pracy, daleki od
kwestii transportu, sprawia, ¿e na
niektórych forach w Internecie pojawiaj¹ siê g³osy, ¿e .. specjalist¹ to
on mo¿e jest, ale ds. ról p³ciowych,
a nie samolotów i poci¹gów. To w³aœnie on by³ tym, który jednoczeœnie
pracowa³ w dwóch konkuruj¹cych
ze sob¹ firmach; jako etatowy pracownik PLL LOT oraz jako doradca
Amber Gold w firmie OLT Express.
Wystarczy³ jeden telefon od prezesa Amber Gold Marcina P. (28 l.)
i by³a szefowa Prokuratury Rejonowej Gdañsk-Wrzeszcz, Marzanna
Majstrowicz, w³aœciwie odpuœci³a
œledztwo przeciw niemu. Takie szokuj¹ce ustalenia przynios³o przes³uchanie odwo³anej ju¿ prokurator

przed Krajow¹ Rad¹ Prokuratury.
„Super Express” dotar³ do szczegó³ów posiedzenia KRP. (Ÿród³o AFERA AMBER GOLD. Zeznania
PROKURATOR Marzanny MAJSTROWICZ. Pani prokurator NA
TELEFON) oraz Sprawy trzech
prokuratorów od Amber Gold trafi¹
do s¹du dyscyplinarnego.
Prokuratura Okrêgowa w Gdañsku, która przez 3 miesi¹ce nie zajmowa³a siê skarg¹ zg³oszon¹ jej
przez KNF ws. AG, dyrektor w Prokuraturze Krajowej - Piotr Weso³owski (6 miesiêcy trzyma³ w swoim
biurku sprawê skargi KNF na AG).
Wg „Rzeczpospolitej” 31.08.2012
r., ..dokument utkn¹³ u Piotra Weso³owskiego - prokuratora z Gdañska
i wicedyrektora Biura Prokuratora
Generalnego. Pomorskie s¹dy, które ustanowi³y dwóch ca³kowicie
nieodpowiedzialnych kuratorów
pilnuj¹cych Marcina P., wielokrotnie skazanego przestêpcy: za przyw³aszczenie, wy³udzanie pieniêdzy,
oszustwa, fa³szerstwa oraz inne
przestêpstwa gospodarcze. S¹ one
odpowiedzialne za brak nadzoru
s¹dowego nad tymi kuratorami. S¹d
rejestrowy w Gdañsku zarejestrowa³ spó³kê AG, której prezesem by³
wielokrotnie karany przestêpca
Marcin P. S¹d nie sprawdzi³ go w
KRK, gdy o dziwo, ka¿dego taksówkarza przed udzieleniem mu licencji sprawdza siê na karalnoœæ!
Zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem
Marcin P., który by³ skazany za ww.
przestêpstwa, ani przez sekundê nie
mia³ prawa byæ prezesem ¿adnej ze
spó³ek. Samo sprawdzenie przez
sêdziego w KRK trwa do kilka minut, ale jak widaæ zabrak³o takiej
woli s¹du.
W powy¿szym materiale przewinê³o siê nazwisko Adamowicza.
Jak poda³ w maju br. portal „trójmiasto.pl”: Prezydent Gdañska zarabia
na etacie w urzêdzie blisko 160 tysiêcy z³otych rocznie. Ponad 120 tysiêcy dorabia zasiadaj¹c w radach
nadzorczych. Dochód przynosi mu
te¿ wynajem mieszkañ: w zesz³ym
roku blisko 147 tys. z³.
PóŸniej jego nazwisko pojawi³o
siê ponownie, gdy CBA zaczê³o
sprawdzaæ jego oœwiadczenie maj¹tkowe. Wtedy wyda³ oœwiadczenie, napisa³ m.in.: „W polskiej kulturze, w przeciwieñstwie do amerykañskiej, mówienie o zarobkach,
dochodach i maj¹tku jest nacecho-

wane niepotrzebnymi emocjami i
podejrzliwoœci¹. U nas powszechnie podejrzewa siê, ¿e jak ktoœ ma
pieni¹dze, to znaczy, ¿e zdoby³ je w
sposób przynajmniej nie do koñca
uczciwy. Jakoœ nie mówi siê, ¿e
mo¿e polega to na czym innym - na
dobrym gospodarowaniu, zapobiegliwoœci”.
Ju¿ po kontroli, gdy CBA skierowa³o sprawê do s¹du, powiedzia³:
- Pomyli³em siê kilka razy, ale czy to
powód, by od razu odcinaæ komuœ
g³owê? To by³y naturalne pomy³ki,
które mog³y siê przytrafiæ ka¿demu.
- Jako przyk³ady pomy³ek wymieni³
m.in. brak w oœwiadczeniu jednego
z posiadanych mieszkañ i ni¿szy dochód z wynajmu mieszkañ, ni¿ faktycznie osi¹gniêty. Wróæmy do pocz¹tku tekstu; Adamowicz by³ wyk³adowc¹ prawa na Uniwersytecie
Gdañskim. Doktor prawa nie wie,
ile ma mieszkañ?
Mnie najbardziej ra¿¹ s³owa nawi¹zuj¹ce do amerykañskiej kultury dorabiania siê. To prawdziwa
twarz wiêkszoœci cz³onków PO –
etatowych biznesmenów wciskaj¹cych nam k³amstwa o rynku. Dla
nich niby rynkiem jest pañstwo, w
którym obywatele maj¹ walczyæ, by
prze¿yæ za tysi¹c z³otych, a prawdziwym wolnym rynkiem s¹ dopiero etaty, pó³ etaty, dodatkowe etaty
i umowy zlecenia, o które walcz¹
tak, jak amerykañscy farmerzy w
czasie suszy w Kolorado lub górnicy wydobywaj¹cy ropê w Teksasie.
Tak wygl¹da amerykañski liberalizm w politycznej praktyce PO milioner na etacie i oszust z Amber
Gold na „wolnym” rynku. Nikt tak w
Polsce nie kompromituje idei wolnego rynku jak Platforma.
A¿ œwierzbi mnie rêka, by zdradziæ receptê jakiejkolwiek partii na
pokonanie w wyborach rz¹dz¹cej
koalicji PO-PSL. Wystarczy przed
wyborami kilka hase³: rz¹d obiecywa³o ciep³¹ wodê w kranach - my
sprawimy, ¿e woda bêdzie cieplejsza. Albo: rz¹d zad³u¿y³ Polskê, my
zad³u¿ymy szybciej i bardziej.
Albo: Rz¹d PO-PSL podniós³ cenê
œmieci - my podniesiemy jeszcze
wiêcej. Rz¹d PO-PSL podniós³
wiek emerytalny do 67 lat - my podniesiemy do 69. Mówi¹c krótko zrobimy to wszystko, co PO-PSL,
tylko lepiej i bardziej. To najkrótszy
komentarz do referendum w Warszawie.
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Sesja Rady Miasta Œwidwin

Ustal¹ podatki
na przysz³y rok
(ŒWIDWIN) Radni Œwidwina
zbieraj¹ siê na obradach Rady
Miasta 24 paŸdziernika (czwartek) o godz. 11.00 w Urzêdzie
Miasta w sali nr 55.
Na pocz¹tku interpelacje i zapytania radnych. Nastêpnie ,,Czas dla
samorz¹du”, czyli dla przedstawicieli osiedli. W kolejnym punkcie
bêdzie informacja o oœwiadczeniach
maj¹tkowych radnych i pracowników samorz¹dowych, a nastêpnie
burmistrz omówi materia³y planistyczne do projektu bud¿etu na 2014
rok. W bloku uchwa³odawczym radni rozpatrz¹ projekty uchwa³ w sprawach: odwo³ania radnego ze sk³adu
Komisji Rewizyjnej; zmian w bud¿ecie; ustalenia regulaminu Targowiska Miejskiego w Œwidwinie przy
ulicy Orl¹t Lwowskich 1; okreœlenia
wysokoœci stawek podatku od œrodków transportowych i nieruchomoœci oraz okreœlenia wysokoœci op³aty
targowej i sposobu jej poboru na
2014 rok.
Na koniec wolne wnioski i zapytania oraz odpowiedzi na wnioski,
interpelacje i zapytania.
(r)
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Bezpieczeñstwo na 22 Lipca i wycinka drzew

Mieszkañcy pytaj¹ radnych, radni
pytaj¹ urzêdników
(PO£CZYN-ZDRÓJ) Na
ostatniej sesji radni
poruszyli kilka spraw,
o jakie pytali ich
mieszkañcy. Jak
bumerang wraca sprawa
bezpieczeñstwa w
mieœcie oraz dosz³y
sprawy zwi¹zane
z wycinkami drzew w
Dziwogórze i Po³czynie.
¯urki wci¹¿ œwiêtuj¹ 22 lipca
Radna Anna Zieliñska wyrazi³a proœbê: - Mam proœbê w imieniu
mieszkañców do Stra¿y Miejskiej,
aby zwiêkszyæ patrole na skwerze
przy ulicy 22 Lipca, poniewa¿ jest
to teraz miejsce biesiad niektórych
panów.
Radnej odpowiedzia³ wiceburmistrz Miros³aw Pierz: - Ju¿ kilkakrotnie zwraca³em uwagê komendantowi Policji i komendantowi
Stra¿y Miejskiej o wzmo¿enie kontroli na tym terenie. Osoby tam przebywaj¹ce, kiedy pojawi siê policja,
czy Stra¿ Miejska, przemieszczaj¹
siê na teren by³ego dworca PKP i po
jakimœ czasie wracaj¹ na ³aweczki
na skwerze przy ul. 22 Lipca.

Wzmo¿emy kontrole na tym terenie
– zakoñczy³ wiceburmistrz.
Problem wydaje siê byæ kwadratur¹ ko³a, czyli czymœ, z czym w³adze wszelakie nie potrafi¹ sobie
poradziæ. Sarkastycznie mo¿na powiedzieæ, ¿e jaka ulica, takie rozwi¹zywanie problemu.
Dwie wycinki drzew
– nielegalna i legalna
Franciszek Pilip zapyta³ o wycinkê drzew: - Od pewnego czasu w
Po³czynie-Zdroju jest g³oœno o nielegalnym wyciêciu kilkudziesiêciu
drzew. Po tym zdarzeniu mieszkaniec Po³czyna-Zdroju poinformowa³ mnie, ¿e na dzia³ce, która jest
wydzier¿awiona osobie fizycznej, a
zaplanowana pod budownictwo jednorodzinne równie¿ zosta³y wyciête drzewa. Czy Burmistrz wie o
wyciêciu na tej dzia³ce 10 hektarowej, jeœli wie, to kto wyda³ zezwolenie na wyciêcie tych drzew, ile
drzew wyciêto i co siê z tymi drzewami sta³o? Jeœli nie wydano zezwolenia, czy jest prowadzone
œledztwo w tej sprawie?
Przewodnicz¹cy rady doprecyzowa³: - Chodzi o dzia³kê, któr¹
Gmina wydzier¿awi³a osobie fizycznej na kilka lat, a w planie ma
byæ budownictwo jednorodzinne.

Jak podpowiada pani Lucyna Œwi¹tkowska, chodzi o dzia³kê przy ulicy
Ko³obrzeskiej.
Przewodnicz¹cy rady otrzyma³
odpowiedŸ od burmistrz Barbary
Nowak na piœmie. Je¿eli chodzi o
pierwsze pytanie – do nielegalnej
wycinki drzew dosz³o w na drodze
w Dziwogórze, nale¿¹cej do Gminy
Po³czyn-Zdrój. Z oglêdzin dokonanych przez urzêdników wynika, ¿e
wyciêto tam 22 drzewa z gatunku:
topola, osika, jesion i d¹b. Burmistrz nie informuje, czy urz¹d zawiadomi³ prokuraturê o kradzie¿y
mienia gminnego, a jedynie podaje,

¿e postêpowanie w tej sprawie prowadzi policja.
Je¿eli chodzi o drug¹ zg³oszon¹
wycinkê, odpowiedŸ brzmi: „Burmistrz Po³czyna-Zdroju wyrazi³ pisemn¹ zgodê (znak OŒ.6131.
222.3.2012) z dnia 21.11.2012 roku
na usuniêcie drzew z dzia³ek nr: 38,
40, 41 i 119 w obrêbie 001 Po³czynZdrój, oznaczonej wed³ug rejestru
gruntów jako: pastwiska trwa³e, ³¹ki
trwa³e i grunty orne na wniosek
dzier¿awcy pana Paw³a Michalskiego z Budziszowa. Celem zamierzonej wycinki by³o przywrócenie
mo¿liwoœci u¿ytkowania dzia³ek
zgodnie z ich przeznaczeniem, tj. na
u¿ytkach rolnych.
Na podstawie zgody Burmistrza
Po³czyna-Zdroju dzier¿awca wyst¹pi³ z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usuniêcie drzew z ww.
dzia³ek do Starosty Œwidwiñskiego.
Starosta Œwidwiñski wyda³ decyzjê
– zezwolenie z dnia 28.11.2012
roku panu Paw³owi Michalskiemu
na usuniêcie drzew z ww. dzia³ek,
maj¹c na wzglêdzie prowadzenie
gospodarki rolnej.
Zgodnie z art. 90 ustawy o
ochronie przyrody organem decyzyjnym w sprawie wycinki drzew i
krzewów na gruntach gminnych jest
Starosta Œwidwiñski”.
KAR

Wójt Gminy Œwidwin informuje
¿e na podstawie art. 35 ust. 1 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 Œwidwin oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Œwidwin zosta³ wywieszony
na okres 21 dni, wykaz nieruchomoœci przeznaczonej do sprzeda¿y:
- nieruchomoœæ gruntowa niezabudowana po³o¿ona w strefie inwestycyjnej miasta Œwidwina, powierzchnia ca³kowita dzia³ki - 4,1918 ha.
Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ pod numerem telefonu 94 36 520
15 do 16 lub w siedzibie Urzêdu Gminy Œwidwin pok. nr 48.

Biuro og³oszeñ: tel. 504 042 532
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Powiat z Parafi¹ przystêpuj¹ do projektu

Nie uda³o siê o¿ywiæ szpitala,
wiêc wziêli siê za kulturê
(ŒWIDWIN) Jest wielki
projekt o¿ywienia
kultury w Œwidwinie.
Na razie co prawda
o¿ywione maj¹ byæ
mury, ale widocznie
radni i starosta maj¹
nadziejê, ¿e mury
„przemówi¹” i pojawi
siê kultura. Niektórzy
podejrzewaj¹ jednak,
¿e wcale nie chodzi tu
o kulturê, a o pieni¹dze
na remonty.
Starostwo ju¿ od dawna ma apetyt na salê znajduj¹c¹ siê za œcian¹
sali obrad Rady Miejskiej. Chodzi o
salê na ty³ach starostwa, w której
ostatnio mieœci³ siê klub nocny
Madisson. Obiekt od dawna stoi zamkniêty. Jest w³asnoœci¹ osoby prywatnej. Niestety, jest objêty ochron¹
konserwatora zabytków, co podwy¿sza koszty jego remontu, bo
trzeba bêdzie zachowaæ jego wnêtrze zgodnie w wytycznymi konserwatora.
Radni i starosta ju¿ raz przymierzali siê do kupna sali, jeszcze w
poprzedniej kadencji, w 2009 roku.
Nawet zaplanowali na kupno sali
500 tys. z³. Jednak zrezygnowali po
tym, jak zabrak³o im pieniêdzy na
dokoñczenie rozbudowy Zespo³u
Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Po³czynie-Zdroju, bo nie otrzymali
pieniêdzy, o jakie wnioskowali z
funduszy europejskich.
Teraz wrócili do pomys³u i z³o¿yli wniosek w odpowiedzi na konkurs og³oszony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Tym razem jako konsorcjum: Powiat Œwidwiñski z Parafi¹ Koœcio³a
pw. MBNP w Œwidwinie.
Radni zostali trochê zaskoczeni,
bo projekt uchwa³y w tej sprawie
otrzymali na sesji, 26 wrzeœnia,
gdy¿ wniosek do ministra trzeba
by³o z³o¿yæ do koñca tego miesi¹ca.
Zapewne kwota zrobi³a na nich wra¿enie, bo przyjêli uchwa³ê bez g³êbszej dyskusji. A do pozyskania jest
oko³o 7 milionów z³otych.

Nazwa projektu: „O¿ywienie
kulturalne w Powiecie Œwidwiñskim na bazie rewitalizowanych
obiektów kultury”. To o¿ywienie
kulturalne mia³oby polegaæ na
utworzeniu przez starostwo Powiatowego Centrum Kultury w Œwidwinie oraz remoncie i konserwacji elewacji trzech œcian koœcio³a, czym
zajê³aby siê parafia.
Wartoœæ inwestycji powiatowej
wynieœæ ma maksymalnie 7,1 mln
z³otych, a parafialnej – 1,4 mln z³otych. Ministerstwo pokrywa 85
proc. wartoœci, a to oznacza, ¿e powiat musi zarezerwowaæ w bud¿etach kolejnych lat (2014, 2015 i
2016) prawie 1,1 mln z³otych, a
parafia 210 tys. z³otych (po 15 procent wartoœci kosztów kwalifikowanych). Ca³kowita wartoœæ projektu
wyniesie maksymalnie 8,5 mln z³.
W Powiatowym Centrum Kultury mia³yby mieœciæ siê: sala widowiskowo-kinowa z zapleczem oraz
sale: audiowizualna, multimedialna
i obrad. Zachowane mia³yby zostaæ
zabytkowe elementy architektoniczne: balkony widokowe i scena.
Od podjêcia uchwa³y minê³o ju¿
trochê czasu, w którym rozgorza³
wœród mieszkañców spór o to, czy
budowanie centrum kultury w bliskiej odleg³oœci od zamku, w którym mieœci siê Œwidwiñski Oœrodek
Kultury i jest w nim kino – mam
sens. Kino buduje równie¿ Po³czyn.
Opinie s¹ podzielone; z jednej strony wielu narzeka na brak propozycji

kulturalnych dla m³odych ludzi, z
drugiej – nikt nie przedstawi³ planu
finansowego utrzymania powiatowego centrum kultury, a perspektywa finansowa powiatu nie jest zbyt
dobra. Miasto dok³ada co roku do
ŒOK ponad 800 tys. z³. Ile bêdzie
dok³adaæ starostwo? Nie wiadomo,
ale bêdzie.
Dzisiaj nie sztuka coœ wybudowaæ lub kupiæ, sztuk¹ okazuje siê
tego utrzymanie. Powiat przekona³
siê o tym na przyk³adzie szpitala i
przekonuje na szko³ach; ca³kiem
niedawno do³o¿y³ do ZSP w Po³czynie 300 tys. z³. Dlaczego? Policzy³em; w ci¹gu ostatnich lat uby³o w

szko³ach
powiatowych
444
uczniów (spadek z 2086 uczniów w
roku szkolnym 2009/10 do 1642
uczniów w roku szkolnym 2013/14;
spadek klas z 72 do 60). To spory
ubytek subwencji oœwiatowej, przy
sta³ych (a nawet rosn¹cych) kosztach utrzymania szkó³. Spadek musi
nastêpowaæ w sprzeda¿y mienia i
we wp³ywie podatków. To wszystko
„zjada” wydatki na inwestycje,
przede wszystkim w drogi powiatowe, o które ju¿ nawet nikt nie pyta.
Po co wiêc dwa kina w jednym
mieœcie? Bêd¹ wyœwietlaæ na okr¹g³o „Titanica”? „Samych swoich”?
Zobaczymy…
KAR

Biogazowania
w Brze¿nie
(BRZE¯NO) Ju¿ od
ponad roku trwaj¹
zabiegi spó³ki Petromix
o uruchomienie w
Brze¿nie biogazowni.
W tej sprawie we wrzeœniu br.
spó³ka Petromix, Brze¿no 30, z³o¿y³a w Urzêdzie Gminy wniosek
wraz z raportem oddzia³ywania na
œrodowisko, o wydanie decyzji o
œrodowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsiêwziêcia. Ma

to byæ biogazowania rolnicza o
mocy 800 kWel, 810 kWth, posadowiona na dzia³ce nr 243/24 w Brze¿nie.
Obecnie przyst¹piono do przeprowadzenia oceny oddzia³ywania
inwestycji na œrodowisko. Musz¹
byæ poczynione uzgodnienia z Regionalnym Dyrekcj¹ Ochrony Œrodowiska w Szczecinie – I Wydzia³
Spraw Terenowych w Koszalinie
oraz z Pañstwowym Inspektorem
Sanitarnym w Œwidwinie. Decyzjê
wyda wójt.
(r)
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OG£OSZENIA DROBNE - INFORMACJE

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

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

MIESZKANIA

NIERUCHOMOŒCI

US£UGI

INNE

Powiat drawski

Powiat gryficki

Powiat œwidwiñski

Powiat ³obeski

Odnajmê mieszkanie w Dalnie, 70
mkw., bez czynszowe, swoje c.o.,
gara¿, podwórko. Tel. 726 041 197
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
SPRZEDAM MIESZKANIE W WÊGORZYNIE! Pow. 53 mkw. w bloku
na II piêtrze, 2 pokoje, kuchnia,
³azienka + piwnica. W³asnoœciowe spó³dzielcze. Cena 95 tys. z³. Tel.
663 248 859.

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
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.

Odnajmê mieszkanie w £obzie. Tel.
880 085 176.

PRACA

Mieszkanie 4 pokojowe, pow. 56,2
mkw. w centrum £obza, I piêtro,
sprzedam. Tel. 607 099 240

Region

£obez – centrum sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 48 mkw., IV piêtro, okna PCV, panele. Cena 116
tys. z³. Tel. 532 563 549.

Praca w NIEMCZECH na prefabrykacji betonu OD ZARAZ! Dla
zbrojarzy-betoniarzy, spawaczy, brygadzistów, elektryków.
Tel: 508 351 450.

Powiat gryficki
Sprzedam mieszkanie 2 – poziomowe, 137 mkw. w Gryficach. Tel. 693
343 401.

Poszukujemy Handlowca
w bran¿y z³omu.
CV prosimy wysy³aæ na adres:
dpiela@dpm.com.pl

Zlekcewa¿y³ zakaz
Policjanci œwidwiñskiej jednostki zatrzymali 37-latka który
lekcewa¿¹c nakaz s¹dowy, próbowa³ dostaæ siê do mieszkania by³ej
¿ony. Dla mê¿czyzny problemem
by³y zamkniête drzwi, które na
miarê swojej si³y próbowa³ sforsowaæ.
Chwile grozy prze¿y³a mieszkanka Œwidwina, któr¹ „odwiedziæ”
postanowi³ jej by³y m¹¿. Mê¿czyznê skazanego za znêcanie nad
¿on¹, obowi¹zywa³ zakaz zbli¿ania
siê do rodziny. W niedzielne popo³udnie 37 latek uda³ siê do dotychczasowego mieszkania, ¿¹daj¹c aby
go wpuszczono do œrodka. Sprzeciw by³ej ¿ony wywo³a³ wœciek³oœæ,

mê¿czyzna niszcz¹c drzwi, za
wszelk¹ cenê chcia³ dostaæ siê do
wnêtrza. Z chwil¹ pojawienia siê na
miejscu patrolu, furiat swoj¹ agresjê
skierowa³ na mundurowych. Awanturnik nie szczêdzi³ policjantom
wulgaryzmów i gróŸb, decyzja o
zatrzymaniu nie ostudzi³a jego emocji. W trakcie krótkiego doprowadzenia do jednostki, mê¿czyzna
uszkodzi³ elementy wyposa¿enia
radiowozu. Badanie trzeŸwoœci
wykaza³o ponad 1,5 promila alkoholu. Zatrzymanemu ju¿ przedstawiono zarzuty naruszenia zakazu
s¹dowego, zniewa¿enia i naruszenia nietykalnoœci cielesnej funkcjonariusza.
(kp)

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

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. 505 972 167.

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

MOTORYZACJA
Kupiê skuter marki ZUMICO OS z
2008 r. Tel. 601-583-788.

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

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

KURSY
OCHRONY
w Trzebiatowie
od 07.11.2013 r.
Tel. 668 151 221, 501 776 592.

Zlecaj¹c og³oszenie drobne

do naszej gazety uka¿e siê ono w tej samej cenie tak¿e

w innych gazetach: Gazecie Gryfickiej, Tygodniku £obeskim
i Tygodniku Pojezierza Drawskiego.
Og³oszenie mo¿na przes³aæ mailem:
wiesciswidwin@wp.pl
tel. 91 397 37 30 lub 504 042 532

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 - wolnostoj¹cy o pow. 280 mkw, dzia³ka 423 mkw
- CENA 480.000 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. 156 mkw, dzia³ka 3891 mkw - CENA 290.000z³
Œwidwin (okolica) - dworek o pow.280mkw, dzia³ka 3,5 ha
- CENA 610.000 z³
MIESZKANIA NA SPRZEDA¯
Œwidwin - 3 pokoje, I piêtro, pow. 66,97 mkw
- CENA 125.000z³
Œwidwin - 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
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XIV Powiatowy Konkurs Poezji
i Piosenki Lwowskiej rozstrzygniêty
W œwidwiñskim zamku sobota
12 paŸdziernika up³ynê³a pod
znakiem wspomnieñ o Lwowie.
Przeprowadzony zosta³ XIV
Powiatowy Konkurs Poezji i Piosenki Lwowskiej pod patronatem
Starosty Œwidwiñskiego Miros³awa
Majki. Organizatorzy to Klub Towarzystwa Mi³oœników Lwowa i
Kresów Po³udniowo-Wschodnich,
Œwidwiñski Oœrodek Kultury-Zamek i Miejska Biblioteka Publiczna.
Dyrektor ŒOK Boles³aw Kurek
rozpoczynaj¹c tê sentymentaln¹
imprezê wskaza³ na jej motto: „Jest
takie miasto co zwie siê Lwów, znów
o nim wolno dziœ mówiæ i œpiewaæ,
a przede wszystkim pamiêtaæ - by
ocaliæ od zapomnienia”. Powita³
przyby³ych goœci: starostê Miros³awa Majkê, przewodnicz¹c¹ Rady
Powiatu Danutê Malitowsk¹, burmistrza Œwidwina Jana Owsiaka,
wiceprzewodnicz¹cego Rady Miasta Mariana Chorobê, kierownika
Wydzia³u Kultury i Oœwiaty Bogdana Wachowiaka.
Prezes Klubu TMLiKPW Mieczys³aw Kostur w sposób szczególny powita³ dyrektorów szkó³, nauczycieli z wystêpuj¹c¹ m³odzie¿¹.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
z³o¿y³ nauczycielom serdeczne
¿yczenia oraz podziêkowa³ za
wspó³pracê i wspieranie naszej
dzia³alnoœci, a uczniom sukcesów w
nauce.
Przed rozpoczêciem konkursu
prezes Klubu odczyta³ listê osób
wyró¿nionych uchwa³ami Zarz¹du
G³ównego Towarzystwa Mi³oœników Lwowa Wroc³aw i w imieniu
prezesa Zarz¹du G³ównego doktora
Andrzeja Kamiñskiego dokona³ ich
wrêczenia. Uhonorowani Z³ot¹ Odznak¹ Zas³u¿onego dla TMLiKPW
zostali: Bogdan Wachowiak, Pawe³
Piñczuk, Teresa Ludwikowska, Bar-

bara Radzikowska, W³adys³aw Nowak. Uhonorowani Jubileuszowym
Medalem 25-lecia TMLiKPW Wroc³aw zostali wyró¿nieni: starosta
Miros³aw Majka i burmistrz Jan
Owsiak, wiceprzewodnicz¹cy Rady
Miasta Marian Choroba, dyrektor
ŒOK Boles³aw Kurek i cz³onkowie
Klubu: Adam Malinka, Andrzej Kamiñski, Jan Szo³dra, W³adys³aw
Nowak, a odznak¹ 25-lecia: Krystyna Gawe³ i Marianna Dembicka.
Nastêpnie prowadzeniem konkursu zajê³a siê Barbara Radzikowska oraz Jury: Anna Teresiñska przewodnicz¹ca i Lucyna Dziewiatowska. Po przes³uchaniu wszystkich prezentacji Jury wy³oni³o Laureatów i wyró¿nionych, wrêczaj¹c
stosowne dyplomy i ksi¹¿ki.
Prezes Klubu podziêkowa³ w³adzom samorz¹dowym powiatu i
miasta za wsparcie finansowe oraz
za wsparcie organizacyjne: Janowi
Jarychowi, dyrektorowi ŒOK i jego
pracownikom, Lidii Zychowicz i jej
uczniom z ZSR CKP, wrêczaj¹c stosowne podziêkowanie.

W kategorii recytacja - wszystkich szkó³:
szko³a podstawowa kl. I - III
I m. DANIEL WOJDALSKI - PSP nr 3 Œwidwin
II m. KASPER K¥DZIELA - ZSP S³awoborze
szko³a podstawowa kl. IV - VI
I m. AMELIA RAKOWSKA - PSP nr 3 Œwidwin
II m. KINGA MONIKA LASER - PSP nr 2 Œwidwin
gimnazjum
I m. WIKTORIA RUDZIÑSKA - Po³czyn-Zdrój
i ALEKSANDRA PAPROCKA - S³awoborze
II m. DOMINIKA ZACHOSZCZ - Po³czyn-Zdrój
III m. MONIKA TOMCZAK - S³awoborze
wyró¿nienie KINGA WÓJTÓW - Po³czyn-Zdrój
szko³y ponadgimnazjalne
I m. MARTA LEWANDOWSKA - ZSP Œwidwin
wyró¿nienie: IZABELA KULIÑSKA i ALEKSANDRA HUME - ZSR CKP
kategoria piosenka - gimnazjum Œwidwin
II m. MARCELINA KOSIÑSKA
III m. ADRIANA KONDRACKA
Szczególne s³owa uznania i podziêkowania dla jurorów, prowadz¹cej imprezê i nauczycieli, którym wrêczono podziêkowania za
wieloletni trud w podejmowaniu
dzia³añ z m³odzie¿¹ szkoln¹ na
rzecz upowszechniania kultury
dawnego polskiego Lwowa na ziemi œwidwiñskiej wraz z upominkiem ksi¹¿kowym.
Na zakoñczenie konkursu za-

œpiewa³a Marta Kruczkowska, wielokrotna laureatka konkursu w Œwidwinie i Koszalinie.
Starosta M. Majka i Bogdan
Wachowiak w imieniu burmistrza
Jana Owsiaka z³o¿yli prezesowi
Klubu Mieczys³awowi Kosturowi
podziêkowania za wspania³¹ pracê
na rzecz kultury lwowskiej na ziemi
œwidwiñskiej, ¿ycz¹c jednoczeœnie
wytrwa³oœci oraz sukcesów. MK
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Powiatowy Dzieñ Edukacji Narodowej
(ŒWIDWIN) Z okazji Dnia
Edukacji Narodowej, w auli ZSP
im. W. Broniewskiego spotkali siê
11 paŸdziernika 2013 r., nauczyciele, pracownicy administracji i
obs³ugi, zaproszeni goœcie, a tak¿e
uczniowie szko³y, by uczciæ to
œwiêto.
Akademiê otworzy³ dyrektor
Edward Wójcik wraz z przewodnicz¹cym SU Karolem Starzyñskim,
witaj¹c przyby³ych goœci i sk³adaj¹c
¿yczenia nauczycielom i pracownikom szko³y.
M³odzie¿, pod opiek¹ p. Barbary Przepiórki, przygotowa³a zabawn¹ czêœæ artystyczn¹.
Uczniowie po raz kolejny wcielili siê w role nauczycieli, by z przymru¿eniem oka przedstawiæ scenki
z ¿ycia szko³y. Zebrani mieli tak¿e
okazjê podziwiaæ talenty wokalne
Anety Borkowskiej i Adrianny Halak.
Nie lada zainteresowaniem
cieszy³ siê wynik plebiscytu
Edwardów. Nerwami ze stali mo¿e
pochwaliæ siê p. Ma³gorzata Pluta, na stra¿y ¿elaznej dyscypliny
stoi p. Katarzyna Gulczyñska, mistrzyni¹ ciêtej riposty ju¿ po raz
drugi zosta³a p. Miros³awa Ciechanowska, trendy profesor to p.
Maja Mazurkiewicz, natomiast
bratni¹ dusz¹ niezmiennie jest p.
Andrzej Sawka.
Zgodnie z tradycj¹ podczas
DEN wrêczone zosta³y tak¿e stypendia Starosty Œwidwiñskiego za
II semestr roku szkolnego 2012/
2013. W jednorazowej kwocie 700
z³ otrzyma³o je 52 uczniów szkó³
ponadgimnazjalnych.

Z Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Po³czynie-Zdroju:
1. Natalia Zochniak Ia LO
– 5,50
2. Pawe³ Grabowski Ia LO
– 5,25
3. Alicja Tokarska Ia LO
– 5,25
4. Aleksandra Gajdziel Ia LO – 5,25
5. DamianAleksandrowicz IIa LO - 5,21
6. Martyna Matczuk Ia LO
– 5,19
7. Wojciech Matuszyñski Ia LO - 5,19
8. Gabriela Weksej Ia LO
- 5,13
9. Michalina Nizio³ IIc LO
– 5,08
10. Piotr Bia³ek IIa LO
– 5,07
11. Karolina Nowacka IIa LO – 5,07
12. Natalia Dru¿biñska III TH – 5,06
13. Paulina Banner Ia LO
– 5,00
14. Kinga G¹ska Ia LO
– 5,00
15. Paulina Miter Ia LO
– 5,00
16. Micha³ Zam³yñski Ia LO – 5,00
17. Anna Maria Stando IIa LO – 5,00
18. And¿elika Netkowska Ic LO – 5,00
19. Ma³gorzata Zemlik II T¯ - 5,00
20. Paulinie Kis³y II T¯
– 5,00
21. Sylwii Styczeñ IIa ZSZ – 4,60

Z Zespo³u Szkó³ Rolniczych
CKP im. St. ¯eromskiego w Œwidwinie:
1. Marek Jaciubek III TE
– 5,44
2. Rafa³ Mosler IVa TE
– 5,29
3. Bart³omiej Sekura IVa TE – 5,21
4. Ewa Kossakowska III TE – 5,17
5. Maciej D¹bski IIIb TMR – 5,17
6. Tomasz Petrów IV TI
– 5,17
7. Marcelina Ksi¹¿ek III TE – 5,11
8. Agata Krychowska IV TE – 5,07
9. Anna Dudyñska IV TE
– 5,07
10. Patrycja Brodziak IV T¯iUG – 5,06
11. Jakub Pyda III TI
– 5,06
12. Grzegorz i Kêpa IIb TMR – 5,05
13. Weronika Nowakowska IV TE - 5,00
14. Mateusz £omako IV TMR – 5,00
15. Marcin Przydatek IV TMR – 5,00

Zbiórka baterii
- podsumowanie
W ubieg³ym roku szkolnym
Szko³a Podstawowa nr 1 w Œwidwinie , przy wspó³pracy z Organizacj¹ Odzysku S.A. Reba, przyst¹pi³a do Ogólnopolskiej Akcji
„Zbiórki baterii”.
W ci¹gu ca³ego roku szkolnego
nasi uczniowie zebrali 92 kg baterii
(ok. 3937 sztuk), co da³o naszej szkole
90 punktów. Najwiêcej baterii, w roku
szkolnym 2012/2013, zgromadzi³y
klasy: II B - 542 sztuk, V C - 488 sztuk
i 0 A - 478 sztuk.
Otrzymane punkty wymieniliœmy
na nagrody rzeczowe: puzzle ortograficzne i encyklopediê „Ma³y obserwator przyrody”. Serdecznie dziêkujemy
wszystkim bior¹cym udzia³ w akcji:
uczniom, rodzicom i nauczycielom.

Poprzez zbiórkê baterii przyczyniamy siê do poprawy stanu œrodowiska naturalnego wokó³ nasi, dlatego w
bie¿¹cym roku szkolnym postanowiliœmy, ¿e akcjê bêdziemy kontynuowaæ.
Pamiêtajmy - zu¿yte baterie podlegaj¹ recyklingowi.
Koordynatorzy akcji: Agnieszka
Górska, Ewa Marciniak. (sp)

16. Piotr Waszczyk IIb TMR – 5,00
17. Kamil Kuczyñski IIIa TMR – 5,00
18. Weronika Bieniek IV TZiUG – 5,00
19. Patrycja Œrubka II TZiUG – 5,00
20. Grzegorz Durbaj³o IV TI – 4,92
21. Patrycja Ganske IV TI
– 4,91
22. Kinga Budzis³awska II ZSZ – 4,65

Z Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. W³. Broniewskiego w
Œwidwinie:

1. Anna Pugacz IIId LO
– 5,30
2. Diana Miêkczyñska IIa LO – 5,25
3. Karolina Ogrodowska IIa LO – 5,25
4. Agnieszka Wypych IIId LO – 5,14
5. Aleksandra Zdunek IIb LO – 5,12
6. Pawe³ Kuœ IIa LO
– 5,00
7.Aleksandra Peszczyñska IIIa LO – 4,92
8. Magdalena Krasucka II ZSZ – 4,00
(sp)

Sprostowanie
W jednym z wczeœniejszych wydañ dwutygodnika ukaza³a siê informacja o za³o¿eniu nowego stowarzyszenia pod nazw¹ Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Niepe³nosprawnych „S³oneczna Jesieñ” w Œwidwinie. W
informacji wymieniono sk³ad Zarz¹du, w którym, przez nieuwagê, pomin¹³em funkcjê skarbnika pani¹ Ma³gorzatê Maœnik. Funkcja skarbnika
jest bardzo wa¿na dla prawid³owej dzia³alnoœci Stowarzyszenia. Tutaj
stwierdzam, ¿e wybór nie by³ przypadkowy. Wiem na bie¿¹co jakimi funduszami Stowarzyszenie dysponuje.
Dla przypomnienia podajê pe³ny w³aœciwy sk³ad Zarz¹du Stowarzyszenia:
Karol Pniewczuk
- Prezes
Krystyna Pilarska
- Wiceprezes
Stefania Krauz
- Wiceprezes
Krystyna Humieja-Kojder
- Sekretarz
Ma³gorzata Maœnik
- Skarbnik
Zyta Podsiad³o
- Cz³onek
Ryszard Czernik
- Cz³onek
Tym samym przepraszam czytelników i zainteresowane osoby za b³¹d,
jaki powsta³ z mojej winy i niedopatrzenia.
Karol Pniewczuk - Prezes Stowarzyszenia
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Dzieñ Edukacji Narodowej w Szkole
Podstawowej Nr 3
Œwiêto Edukacji Narodowej to
okazja, by zatrzymaæ siê w zadumie nad zmieniaj¹cymi siê sposobami nauczania i realiami pracy
nauczyciela.
Jak co roku obchody Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole zdominowa³y uœmiechniête twarze odœwiêtnie ubranych uczniów, uroczysty apel wzbogacony piêknymi wierszami i uczniowskim humorem. Apel
zakoñczony zosta³ wrêczeniem symbolicznej ró¿y wszystkim pracownikom szko³y, odpowiedzialnym prawid³owe funkcjonowanie placówki.
Apel sta³ siê równie¿ okazj¹ do
zaprezentowania wyników konkursów przedmiotowych etapu szkolnego - z jêzyka polskiego i matematyki.
Zwyciêzcom gratulowa³a dyrektor
Izabella Starzyñska.
Mi³o nam równie¿ poinformowaæ, ¿e p. El¿bieta Horak - nauczyciel naszej szko³y, zosta³a odznaczona medalem Komisji Edukacji Narodowej, w dowód uznania za liczne
dokonania w piêknym i trudnym zawodzie nauczyciela.
K. Kupiec PSP 3

Laureaci z „Trójki” w Konkursie Poezji
i Piosenki Lwowskiej
Jak co roku, m³odzie¿ szkolna
zmaga siê dzielnie z trudn¹, ale
jak¿e chwytaj¹c¹ za serce poezj¹
lwowsk¹.
12 paŸdziernika w goœcinnych
zamkowych progach odby³a siê
kolejna edycja tego konkursu, w
którym wystartowali uczniowie Publicznej Szko³y Podstawowej nr 3
im. Lotników Polskich w Œwidwinie. W tym roku reprezentowali nas
recytatorzy - Amelia Rakowska i
Adrianna Cepa z klasy 5. oraz Daniel Wojdalski z klasy 3. Opiekunami czuwaj¹cymi nad doborem repertuaru i sposobem wyrazu byli nauczyciele - p. K. Bujacz i p. K. Kupiec.
W zaciêtej rywalizacji pierwsze
miejsca i mo¿liwoœæ startu w koszaliñskiej edycji konkursu zdobyli
uczniowie Amelia Rakowska i Daniel Wojdalski. Gratulujemy zaanga¿owania recytatorskiego, talentu
i ¿yczymy powodzenia w dalszych
zmaganiach z piêknym, lwowskim,
poetyckim s³owem.
K. Kupiec PSP 3
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Nauczyciele zostali nagrodzeni
(ŒWIDWIN) Jak ro roku wyró¿niaj¹cy siê pracownicy oœwiaty odebrali nagrody z okazji Dnia
Edukacji Narodowej.
Z oœwiat¹ zwi¹zana jest znaczna
czêœæ mieszkañców Œwidwina. W
samych tylko placówkach miejskich
pracuje oko³o 160 nauczycieli i 70
pracowników obs³ugi i administracji, a uczêszcza do nich prawie 2000
przedszkolaków i uczniów. Do tego
dochodz¹ szko³y powiatowe, co w
sumie daje w samym tylko Œwidwinie ponad 400 pracowników oraz
3500 uczniów.
Coroczne spotkanie z okazji
Dnia Edukacji Narodowej odby³o
siê tym razem w sali rycerskiej œwidwiñskiego zamku. Rozpoczê³o siê
krótkim programem artystycznym
w wykonaniu œwidwiñskich muzyków - Piotra Adamczyka i Roberta
Ussa. Nastêpnie burmistrz Jan
Owsiak oraz wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miasta Marian Choroba wrê-

czyli nagrody nauczycielom i pracownikom z placówek miejskich.
W tym roku nagrodzono nastêpuj¹ce osoby:
Szko³a Podstawowa nr 1: Barbara Pe³ka i Anna Kuzio.

Szko³a Podstawowa nr 2: Magdalena Bujakowska i Wioletta Ogiñska.
Szko³a podstawowa nr 3: Izabella Starzyñska i El¿bieta Horak.
Publiczne Gimnazjum nr 1:
Pawe³ Piñczuk, El¿bieta Skoczny i
Hubert Markiewicz.

Przedszkole nr 1: Violetta Mazurkiewicz i Jolanta Popielewska.
Przedszkole nr 2: Zofia Derenowska i Joanna Zimny.
Miejski Zespó³ Administracji
Przedszkoli: Ma³gorzata Karolewska.
(um)

Rzepczyno

M³odzie¿ przyzna³a swoje medale
Podziêkowanie za trud wychowawczy i edukacyjny okazali
wychowankowie swoim wychowawcom i nauczycielom oraz
wszystkim pracownikom M³odzie¿owego Oœrodka Wychowawczego w Dniu Edukacji Narodowej w dniu 14.10.2013 r.
Przygotowali akademiê dla ca³ej
kadry pracowników. Tematem granych scenek by³o ¿ycie wychowawcy i wychowanka przez ca³y rok
szkolny. Du¿o ¿artów i œpiewu przewija³o siê przez grane sceny teatralne z ¿ycia wychowawców i wychowanków. W trakcie akademii zosta³y wrêczone specjalne medale za
szczególne osi¹gniêcia w dziedzi-

nie; dobrej gospodarnoœci i zaufaniu m³odemu cz³owiekowi - otrzyma³ dyrektor ks. I. Œliwiñski sdb, z
matematyki - geometrii otrzyma³a
pani Teresa Micha³owska, za prawid³ow¹ i z³ot¹ ortografiê pani M. Miko³ajska, za donoœny g³os w ca³ym Oœrodku tradycyjnie pani J. Pietras, ksiêdzem roku za ka¿de ró¿ne
i ciekawe wpadki zosta³ ks. Z. Cholewiñski sdb, medal w dziedzinie
„sokole oko” otrzyma³ pan M. Kopryna.
Nastêpnie g³os zabra³ dyrektor
ks. Ireneusz Œliwiñski sdb, podziêkowa³ za w³o¿one serce w kszta³towaniu m³odego pokolenia, ukazywanie w³aœciwej drogi ¿ycia i przestrzeganie dekalogu. Zosta³y wrê-

czone równie¿ Nagrody Dyrektora,
które otrzymali pracownicy; w dziedzinie szkolnictwa i nauki pani A.
Dunajska - j. angielski, wychowawca pan M. Kopryna grupa V, z dzia³u
socjalnego pani J. Szymkiewicz i
pani G. Skorupa - g³. ksiêgowy.
Po wrêczeniu medali i nagród
nasi pracownicy zostali nagrodzeni
gromkimi brawami i wszyscy udali
siê na spotkanie przy torcie i kawie
w jadalni. Przy wspólnych rozmowach i ¿artach oraz œpiewie zapanowa³a rodzinna atmosfera.
Ci¹g dalszy œwiêtowania to spotkanie wychowanków w poszczególnych grupach i klasach z wychowawcami i nauczycielami. Uroczysta Eucharystia i homilia ks. dyrektora I. Œliwiñskiego dope³ni³a uro-

czystoœci, w czasie której wychowankowie skorzystali z sakramentu
pokuty i Eucharystii. Umocnieni duchowymi darami udaliœmy siê na
uroczysty obiad, aby nabraæ si³ do
dalszej pracy.
Wychowankom dziêkujemy za
przygotowan¹ akademiê, a wychowawcom, nauczycielom i ca³emu
personelowi ¿yczymy: cierpliwoœci
do m³odego cz³owieka, codziennego uœmiechu, duchowych ³ask i darów i aby ich dobrze wykorzystaæ w
codziennym ¿yciu, wszelkiej pomyœlnoœci w ¿yciu osobistym i rodzinnym, wiele dobra i mi³oœci.
Doœwiadczenie wskazuje ¿e
wdziêcznoœæ w nauce i wychowaniu
m³odzie¿y jest zapowiedzi¹ szczêœliwej przysz³oœci. Jaros³aw sdb.
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Poœmiertna czeœæ Józefowi i Olimpii Chro³owiczom

Wychowali dziecko partyzantów
- Od dziecka wiedzia³em, ¿e nie jestem
dzieckiem moich rodziców Chro³owiczów – rozpoczyna swoj¹ opowieœæ pan
Czes³aw Chro³owicz. - Ale chcia³bym im
wyraziæ czeœæ za to, ¿e mnie wychowali,
bo za to, ¿e wziêli dziecko partyzantów
na wychowanie, grozi³a im œmieræ. Mo¿e
poœmiertnie uda³oby siê ich w jakiœ sposób uhonorowaæ? - zastanawia siê.

P

an Czes³aw mieszka we wsi
£ob¿any pod £obzem, chocia¿ z £obzem jest zwi¹zany od
dzieciñstwa, od 1946 r., kiedy przyjecha³ tu z kresów wschodnich,
maj¹c trzy lata. Maj¹c siedem lat
pods³ucha³ na podwórku, ¿e nie jest
dzieckiem Józefa i Olimpii Chro³owiczów, których uwa¿a³ za rodziców. Nie zdziwi³ siê wiêc, gdy ojciec powiedzia³ mu o tym, gdy ju¿
dorós³. Pomimo ¿e ta wiedza w jakiœ
sposób wp³ynê³a na jego póŸniejsze
¿ycie, nie zmieni³a wzajemnych relacji. Pan Czes³aw ¿yje ze œwiadomoœci¹, ¿e mia³ dwie matki i dwóch
ojców. Tych rodziców, którzy go
poczêli, i tych, którzy go wychowali. Wojna nadawa³a polskim losom
podwójnie tragiczny wymiar; przez
jednego okupanta – niemieckiego –
zetknê³a ze sob¹ dwie obce sobie
rodziny, przez drugiego – sowieckiego – rozdzieli³a je na zawsze.
¯ycie pana Czes³awa zawis³o gdzieœ
pomiêdzy. Ale nie o sobie chcia³
nam opowiedzieæ. Chcia³ oddaæ
czeœæ rodzicom, którzy wziêli na
wychowanie obce dziecko, by je
ocaliæ. Ocalili. Wszystkich Œwiêtych jest dobrym momentem, by o
takich ludziach rozmyœlaæ.
- Rodzice przyjechali do £obza
ze mn¹ w 1946 roku. Mieszkaliœmy
na ul. Komuny Paryskiej. Mia³em
21 lat, o¿eni³em siê i z ¿on¹ zamieszka³em na ul. Dubois. Pewnego razu
przyszed³em do ojca, a on zebra³ siê
na szczeroœæ i mówi – ty nie jesteœ
nasz. Ale ja to wiedzia³em ju¿ od
dziecka, ale nie chcia³em im robiæ
przykroœci z tego powodu, wiêc nie
dawa³em po sobie poznaæ, ¿e wiem.
Traktowa³em ich jak rodziców. Ojciec powiedzia³: - odszukaj swoj¹
matkê, bo ojciec twój nie ¿yje,
zgin¹³ w partyzantce. Matka nazywa
siê Anna Anisowicz, ale nie wiem,
gdzie siê urodzi³eœ.
W 1967 rozpocz¹³em poszukiwania. Napisa³em do Czerwonego

Krzy¿a, ale dosta³em odpowiedŸ, ¿e
muszê podaæ kilka danych, których
nie zna³em. Napisa³em do ambasady radzieckiej w Warszawie, by³em
w konsulacie w Szczecinie, ale to
samo – bez danych nie bêd¹ szukaæ.
I zdarzy³ siê przypadek. Do pañstwa
Jacewiczów w £obzie przyjecha³o z
Wilna ma³¿eñstwo Sajkowskich z
dzieæmi. Dzieci chorowa³y, wiêc
trafili do mojej teœciowej, która robi³a zastrzyki i która ca³¹ historiê im
opowiedzia³a. Ci pañstwo zaoferowali pomoc; jak wróc¹ do Wilna, to
poszukaj¹. To by³o w maju, a w paŸdzierniku dostajê wiadomoœæ, ¿e
odnaleŸli matkê i brata. Po otrzymaniu adresu napisa³em do matki, by
przys³a³a mi „wyzyf”, zaproszenie,
bo tylko na nie móg³bym wjechaæ do
ZSRR. Ona mi odpisuje, ¿e nie
mo¿e, bo jest kwarantanna i nikt nie
mo¿e do Bia³orusi wje¿d¿aæ. Wpadliœmy na pomys³, ¿e Sajkowscy
przyœl¹ zaproszenie, a z Wilna to siê
ju¿ jakoœ do Miñska dostanê. Tak
zrobiliœmy i pojecha³em do Wilna.
Tu przyjecha³ mój brat, o trzy lata
starszy ode mnie i poznaliœmy siê.
Jednak musia³ na drugi dzieñ wracaæ do pracy. Siedzê i myœlê, jak tu
dostaæ siê do Miñska, bo przecie¿
legalnie nie mog³em poruszaæ siê.
By³em w sowieckiej Litwie, a chcia³em dostaæ siê do sowieckiej Bia³orusi. Nie wytrzyma³em, zostawi³em
walizki u Sajkowskich, by nie rzuca³o siê w oczy, ¿e jestem z zagranicy, wsiad³em w poci¹g i pojecha³em.
Znalaz³em brata w Miñsku, a na
drugi dzieñ pojechaliœmy do matki,
która mieszka³a na wsi. Chcia³em
poznaæ tajemnicê swojego ¿ycia.
Matka poprosi³a mnie o przebaczenie, ¿e mnie odda³a i opowiedzia³a, jak do tego dosz³o. Ojciec
by³ w partyzantce, której du¿e i silne
oddzia³y schroni³y siê w Puszczy
Nalibockiej. By³ rok 1943 i te tereny
zajêli Niemcy, po inwazji na ZSRR

P

rzyjechali, przyszli, zostali przewiezieni z Kresów
Wschodnich na zachodnie. Przynieœli ze sob¹
kawa³ historii Polski i czêsto niesamowite wrêcz
historie osobiste. To zadanie dla nauczycieli,
historyków, mi³oœników „ma³ej ojczyzny”, by te
historie zosta³y wydobyte i utrwalone dla potomnych.

w 1942 r. Puszcza Nalibocka to oko³o tysi¹c kilometrów kwadratowych
lasów i bagien, które doskonale s³u¿y³y partyzantom za schronienie.
Co ciekawe, by³a tu partyzantka
sowiecka, akowska, a nawet ¿ydowska. Niemcy, pomimo ¿e nieustannie próbowali z nimi walczyæ, nie
odwa¿yli siê wejœæ do œrodka, bo nie
potrafili walczyæ na bagnach. Oddzia³ polski liczy³ do tysi¹ca partyzantów, sowiecki nawet kilkanaœcie
tysiêcy, a ¿ydowski zamieszkiwa³ w
lasach nawet z ca³ymi rodzinami.
Sowieci czuli siê tak silni, ¿e napadali na Polaków. Im przypisuje siê
spalenie i wymordowanie 128
mieszkañców wsi Naliboki.
Z opowieœci matki pana Czes³awa wynika³o, ¿e musia³a ona uciekaæ do partyzantów. W lesie urodzi³
siê ma³y Micha³, bo tak pierwotnie
dano na imiê dziecku. Gdy dosz³o do
powa¿nych walk z Niemcami, do-

wódca wyda³ rozkaz ewakuacji
dzieci z lasu. Matka uda³a siê do
pobliskiej wsi i tam odda³a dziecko
zupe³nie obcym ludziom, a trafi³a na
Chro³owiczów. Ci musieli w szczególny sposób dbaæ o nie, bo gdyby
Niemcy siê o tym dowiedzieli, zabili by ca³¹ rodzinê, a gdyby coœ sta³o
siê dziecku, mogliby dostaæ kulê od
partyzantów. Micha³ mia³ wtedy
roczek. Dano mu nowe imiê - Czes³aw. Jak dowiedzia³ siê póŸniej,
ojciec by³ Polakiem i nazywa³ siê
Antoni Anisowicz. Pochodzi³ z powiatu Wo³o¿yn. Zgin¹³ w partyzantce w 1943 r. Matka Anna ukrywa³a
siê razem z nim do czasu nadejœcia
Armii Czerwonej. By³a Bia³orusink¹, z powiatu Dzier¿yñsk (po
stronie rosyjskiej), dlatego nie
chcia³a st¹d wyje¿d¿aæ po wojnie.
Gdy Chro³owiczowie, którzy
mieszkali w Bardzie, w 1946 r. zdecydowali siê wyjechaæ do Polski,
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chcieli oddaæ ju¿ trzyletniego
ch³opca, ale on nie poznawa³ ju¿
matki, a ona mieszka³a k¹tem u brata, bo ich dom spalono, wiêc stwierdzi³a, ¿e synowi bêdzie lepiej w tej
rodzinie, w której ju¿ jest. Tak wiêc
ma³y Micha³ Anisowicz trafi³ do
£obza i sta³ siê Czes³awem Chro³owiczem.
Pañstwo Chro³owiczowie prowadzili gospodarstwo rolne przy ul.
Komuny Paryskiej, co dzisiaj mo¿e
wydawaæ siê czymœ dziwnym, bo
stoj¹ tu bloki mieszkalne, ale w tamtych czasach przy tej ulicy i dzisiejszej Spokojnej znajdowa³y siê gospodarstwa rolne; stodo³y, obory,
trzymano konie, krowy i œwinie.
Oboje ju¿ nie ¿yj¹. Mieli tylko córkê Bronis³awê, która równie¿ zmar³a, nie zostawiaj¹c potomstwa. Po
wielu latach spêdzonych w £obzie
pan Czes³aw przeniós³ siê na gospodarstwo w £ob¿anach, gdzie mieszka do dziœ. Dla przyjemnoœci œpiewa jeszcze w chórze.
- Chcia³bym, ¿eby za ich trud i
poœwiêcenie w³adze bia³oruskie
jakoœ uhonorowa³y poœmiertnie rodziców. Za to, ¿e siê poœwiêcili. mówi pan Czes³aw. Trudno jednak
powiedzieæ, czy ktoœ tam dostrze¿e
ich trud. A tu, u nas? ¯ydzi uczynili
z ratowania swoich rodaków wielk¹
œwiatow¹ akcjê. Nawet nakrêcili
g³oœny film „Opór” o partyzantach
¿ydowskich z Puszczy Nalibockiej,
gdzie g³ównymi bohaterami s¹ bracia Bielscy (w postaæ Tewje Bielskiego wcieli³ siê Dawid Craig),
których z kolei Polacy oskar¿aj¹ o
rabunki i mordy na miejscowej ludnoœci i zawalczanie AK. Œwiat pozna³ ich historiê, nie martwi¹c siê za
bardzo o prawdê. My to ogl¹damy,
a pod nosem mamy tyle w³asnych historii, tylu cichych bohaterów naszych dni powszednich.
Grzebi¹c w internecie znalaz³em jeszcze jedn¹ historiê; Antoni
Anisowicz, ur. 10.09.1910 r. w
Dzienisy bra³ udzia³ w konspiracji
Okrêgu Armii Krajowej „Nów”
(Nowogródek) w sto³pecko-nadlibockim zgrupowaniu AK por. Adolfa Pilcha „Góry”. W zwi¹zku ze
zbli¿aj¹cym siê frontem radzieckim
ponad 850 partyzantów wysz³o z
Puszczy Nalibockiej i przechodz¹c
w wiadomy tylko sobie sposób 400
kilometrów dotar³o do walcz¹cej
Warszawy i podjê³o walkê z Niemcami. Antoni Anisowicz zgin¹³
29.09.1944 r. na ¯oliborzu. Kim by³
dla Micha³a Anisowicza vel Czes³awa Chro³owicza? Ojcem, wujkiem?
Jak¿e spl¹tane s¹ polskie losy.
Ile¿ w nich tragedii, dramatycznych
wyborów, ale te¿ heroizmu i patriotyzmu. Trzeba tylko siê w nie wczytywaæ, by wiedzieæ, kim jesteœmy i
co nam mówi¹ te kamienne krzy¿e
na cmentarzach.
Kazimierz Rynkiewicz
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Wycieczka cz³onków PTTK

W sobotê, 5 paŸdziernika 2013
roku œwidwiñski oddzia³ Polskiego Towarzystwa TurystycznoKrajoznawczego zorganizowa³
dla swoich cz³onków wycieczkê
autokarow¹ do Stargardu Szczeciñskiego.
By³a to impreza podsumowuj¹ca sezon turystyczny 2012/2013
Szkolnych Kó³ Krajoznawczo-Turystycznych.. Uczestniczy³o w niej
55 osób, w tym cz³onkowie SKKT z
SP1, SP2, SP3, Gimnazjum nr 1,
Domu Dziecka i Szko³y Specjalnej w
Œwidwinie, a tak¿e m³odzie¿ z Zespo³u Szkó³ Publicznych w Brze¿nie.
Oko³o godziny ósmej zebraliœmy siê pod œwidwiñskim basenem,
gdzie czekali na nas opiekunowie p. El¿bieta Grabiñska, p. El¿bieta
Horak, p. Iwona Goleniowska, p.
Ewa Kotarska, p. Monika Dowejko
i p. Wies³aw Wieczorek. Gdy wsiedliœmy do autobusu, pojechaliœmy
jeszcze do Wilczkowa, Brze¿na i
S³onowic, aby zabraæ pozosta³ych
uczestników oraz p. Dariê Smolarek. Podczas jazdy by³o bardzo
weso³o i nie by³o wiêc czasu na
nudê.
Kiedy dojechaliœmy do Stargardu, do³¹czy³a do nas pani przewodnik Jolanta Borak. Wysiedliœmy z
autobusu, aby obejrzeæ najwiêkszy
z polskich krzy¿y pokutnych. Wysoki na oko³o trzy i pó³ metra granitowy krzy¿ kryje bardzo ciekaw¹ historiê. Nie wszyscy jej wys³uchali,
gdy¿ zajêli siê ratowaniem kotka,
który nie potrafi³ zejœæ z pobliskiego drzewa.
PóŸniej pojechaliœmy w stronê
centrum. Wysiedliœmy na parkingu
nad rzek¹ In¹ i ruszyliœmy na - jak
siê potem okaza³o - szeœciogodzin-

ny spacer. Najpierw minêliœmy dwa
mniejsze koœcio³y, Basztê Bia³og³ówkê i piêknie odrestaurowan¹
Bramê Wa³ow¹, dawn¹ bramê
miejsk¹, wychodz¹c¹ w kierunku
Œwidwina, Koszalina i Gdañska.
Nastêpnie odwiedziliœmy wspania³¹ œwi¹tyniê, wybudowan¹ pod
koniec XIII wieku, pw. Matki Boskiej Królowej Œwiata. Tam przewodniczka opowiedzia³a nam legendê o koœciele, jego historiê, wyt³umaczy³a jakie detale architektoniczne stanowi¹ o wielkiej wartoœci
tej œwi¹tyni oraz oprowadzi³a nas po
jej wnêtrzu. Obejrzeliœmy wspania³e o³tarze i kapliczki i ró¿norakie
typy sklepieñ. Na koniec czeka³a
nas wspinaczka na wie¿ê koœcieln¹,
wysok¹ na 88 metrów. Stamt¹d roztacza³y siê wspania³e widoki na ca³e
miasto. Doskonale mogliœmy siê zorientowaæ, jakie jeszcze zabytki zobaczymy tego dnia, bo piêknie wyró¿nia³y siê one swoj¹ ceglan¹ budow¹ na tle miasta.
Po wyjœciu z koœcio³a minêliœmy
ratusz gotycki, odwach (dawn¹ siedzibê stra¿y miejskiej), fontannê i
parê piêknych kamienic mieszczañskich - wszystko mieœci³o siê przy
Starym Rynku. Po kilku minutach
dotarliœmy do le¿¹cego w granicach
murów obronnych Muzeum Archeologiczno-Historycznego „Basteja”, które dziêki funduszom europejskim zmieni³o siê w nowoczesny
budynek edukacyjny. Zobaczyliœmy
eksponaty, z których ka¿dy by³ opisywany na dotykowych ekranach.
Obejrzeliœmy ciekawie wyeksponowane przedmioty z przesz³oœci ziemi stargardzkiej, dawne ryciny,
pocztówki, dokumenty, mapy, naczynia, monety, a nawet stuletnie
reklamy.

W dalszej czêœci spaceru po
Stargardzie minêliœmy wiele ciekawych budowli, takich jak Baszta
Tkaczy, Baszta Morze Czerwone,
dawne mury miejskie, wie¿a ciœnieñ, Brama Pyrzycka, cerkiew,
koœció³ œw. Jana i inne. Ostatnim z
wa¿nych zabytków by³a niezwyk³a,
rozpostarta nad rzek¹ Brama M³yñska. Tam po¿egnaliœmy nasz¹ przewodniczkê i wróciliœmy do centrum.
Na koniec odwiedziliœmy centrum handlowe „Starówka”, gdzie pod okiem opiekunów - mieliœmy
godzinê wolnego czasu na posi³ek i
zakupy. Potem ustawiliœmy siê w
pary, dostaliœmy po pysznym lodzie
i wróciliœmy do autobusu. Po drodze
œpiewaliœmy stare piosenki i oko³o
godziny osiemnastej byliœmy w
Œwidwinie.
Wycieczka by³a dobrze zorganizowana i œwietnie przeprowadzona.
Przekonaliœmy siê, ¿e niedaleko
Œwidwina równie¿ s¹ œwietne atrakcje. Wyjazd zosta³ dofinansowany
przez Starostwo Powiatowe w Œwidwinie i Urz¹d Miasta Œwidwin.
Warto dodaæ, i¿ wycieczka by³a
kolejnym przedsiêwziêciem, zrealizowanym w ramach Roku Przewodników Turystycznych, ustanowionym przez Zarz¹d G³ówny PTTK w
roku 2013. Decyzja taka podjêta
zosta³a z uwagi na fakt okr¹g³ej,
dwusetnej rocznicy wydania pierwszego patentu przewodnickiego.
Otrzyma³ go Franz Pabel z ówczesnego Carlsberga (obecnie Kar³ów
w Górach Sto³owych) od króla Prus,
Fryderyka Wilhelma III.
Anna Brodowicz,
kl. I gimnazjum. Uzupe³nienia
i fotografie: Wies³aw Wieczorek.
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Spotkanie z podró¿nikiem
(RZEPCZYNO) „Wyjœæ z
domu i siê zagubiæ” - tak rozpocz¹³ swoje podró¿owanie i opowiadanie Mariusz Kurc ze Szczecina.
Mia³ ze sob¹ 120 z³otych i paszport oraz kamerê w plecaku i zwiedzi³ kawa³ œwiata. Wspomina³ ciê¿kie chwile ¿ycia z dzieciñstwa. W
domu alkohol przewy¿sza³ wszystko. W szkole by³ traktowany jako
jeden z najgorszych, Ÿle siê uczy³,
ale wzi¹³ siê w garœæ postanowi³
skoñczyæ szko³ê, a nastêpnie w trudnych warunkach losu i ¿ycia zdaæ
maturê, co mu siê uda³o.

Pewien okres ¿ycia spêdzi³ w
wiezieniu za przemyt papierosów z
Niemiec. Taki baga¿ ¿ycia pozwoli³
mu na refleksjê i dzia³anie w dobru
i podró¿owaniu.
Pan Mariusz w niedzielê 29
wrzeœnia br. odwiedzi³ nasz Oœrodek Wychowawczy. Podzieli³ siê z
nami swoimi wra¿eniami jako podró¿nik i obie¿yœwiat. Zwiedzi³ 73
kraje Azji, Afryki i Europy oraz
Australii. Zawsze podró¿uje sam,
zabiera ze sob¹ œpiwór i kilka dolarów. ¯yje skromnie u napotykanych
ludzi, którzy go zaprosz¹ do siebie.
Zna jêzyk angielski, który pozwala

mu porozumieæ siê i nawi¹zaæ kontakt. Zawsze zabiera ze sob¹ kamerê, któr¹ nagrywa swoje podró¿e.
Ma przyjaciela ksiêdza Juliusza
Szyszko, który go wspiera i przyjmuje w domu. Odwiedza domy
dziecka, zak³ady poprawcze i karne
oraz wiêzienia. Dzieli siê swoim doœwiadczeniem i dzieciñstwem oraz
zdobyt¹ wiedz¹ z podró¿owania.
Opowiada o swoich niesamowitych
podró¿ach, napotykanych ludziach,
pochodz¹cych z takiego samego
œrodowiska, w jakim sam dorasta³.
Daleki wschód wspomina najbardziej, poniewa¿ tam panuje goœcinnoœæ i radoœæ z przyby³ego goœcia.

W najbli¿sz¹ podro¿ wybiera siê
z mam¹, której obieca³ podró¿ do
Afryki. W ¿yciu ma trzy cele: pomóc
mamie, przestaæ spo¿ywaæ napoje
alkoholowe i podró¿owaæ do koñca
swojego ¿ycia.
Spotkanie z panem Mariuszem
uwa¿amy za bardzo pouczaj¹ce,
mobilizuj¹ce do dalszego lepszego
¿ycia, ¿e jednak mo¿na ¿yæ inaczej,
lepiej i zdobywaæ œwiat swoj¹ mi³oœci¹ i pomoc¹ innym. ¯yczymy
panu Mariuszowi ciekawego wêdrowania przez œwiat, zdobywania
¿yciowych celów i zdrowia duszy i
cia³a.
Jaros³aw sdb.

Nasze ukochane drzewa - zabawy przyrodniczo
-terapeutyczne w szkó³ce leœnej Kartlewo
„Z ekologi¹ za Pan Brat”,

Posprz¹taliœmy
nasz¹ okolicê

(RZEPCZYNO) Zacznijmy
do siebie, aby nasz œwiat i krajobraz wygl¹da³ jeszcze lepiej i
piêkniej.
W sobotê 21 wrzeœnia br. odby³o
siê sprz¹tanie œwiata w naszej okolicy, po³¹czone z dniem ekologii.
Wychowankowie wraz z nauczycielami wyszli zbieraæ porzucone
œmieci. Utworzono grupy i ka¿da
otrzyma³a swój rejon. Wychowankowie z zapa³em pod¹¿ali czyniæ
porz¹dki w okolicy. Trasa przebie-

ga³a pod Koszanowo, Karsibór i
Brze¿no. Po skoñczonych zajêciach
odby³y siê lekcje na temat ekologii
i czasu rozk³adu poszczególnych
opakowañ. Ciekawe lekcje po³¹czone z czynem na d³ugo pozostan¹ w
pamiêci, a wychowankowie zapamiêtaj¹, jak pomagali przyrodzie w
jej prawid³owym funkcjonowaniu.
Ka¿dy kto chce zaprowadziæ porz¹dek w swoim domu, niechaj zacznie od swojego serca i sumienia.
Jaros³aw sdb.

Poznawali œwiat przyrody
w szkó³ce leœnej

(ŒWIDWIN) 15 paŸdziernika
2013 roku uczniowie Oœrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w
Œwidwinie brali udzia³ w zajêciach na terenie gospodarstwa
szkó³karskiego w Kartlewie.
Celem zajêæ by³o kszta³towanie
wiêzi emocjonalnych z przyrod¹,
uwra¿liwienie na piêkno lasu jesieni¹ oraz obserwacje przyrodnicze w
szkó³ce leœnej. Ponadto nasi wychowankowie mieli mo¿liwoœæ poznawanie œwiata poprzez zmys³y, roz-

budzania ciekawoœci poznawczej
oraz w³asnej aktywnoœci badawczej.
Oœrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Œwidwinie jest now¹
placówk¹ (funkcjonuje od 1.09.
2013 roku) wchodz¹c¹ w strukturê
Zespo³u Placówek Specjalnych w
S³awoborzu i przeznaczony jest dla
uczniów z g³êbok¹, znaczn¹ oraz
umiarkowan¹ niepe³nosprawnoœci¹
intelektualn¹ oraz niepe³nosprawnoœciami sprzê¿onymi.
(o)
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Ruszy³y rozgrywki Zachodniopomorskiej
Ligi Pi³ki Rêcznej

Œwidwinianie
rozpoczêli ligê
od zwyciêstwa!

Najbli¿szy mecz w Œwidwinie ju¿ w niedzielê o 10.
Zapraszamy!
(ŒWIDWIN) W po³owie
paŸdziernika rozpoczê³y
siê rozgrywki
Zachodniopomorskiej
Ligi Pi³ki Rêcznej.
Pi³karze rêczni ze Œwidwina,
startuj¹cy w kategorii m³odzik, rozegrali swój pierwszy mecz na wyjeŸdzie z dru¿yn¹ Chrobry Gryfice.
Dru¿yna prowadzona przez Leszka
Bronowickiego odnios³a pierwsze
zwyciêstwo, wygrywaj¹c 27:22.
Mecze ligowe rozgrywane bêd¹
systemem „ka¿dy z ka¿dym” w

dwóch rundach - jesiennej i wiosennej. W lidze wystartowa³o 8 zespo³ów: po dwa ze Szczecina, Koszalina
i Gryfina oraz z Gryfic i Œwidwina.
Ju¿ dziœ zapraszamy na mecz
œwidwiñskich zawodników z dru¿yn¹ KS Energetyk I Gryfino do
hali sportowej Szko³y Podstawowej nr 1 w dniu 27 paŸdziernika o
godz. 10.00 (niedziela).
Zawodnicy dru¿yny s¹ uczniami
Gimnazjum nr 1 w Œwidwinie, zrzeszonymi w Miejskim Szkolnym
Zwi¹zku Sportowym.
(r)

Biuro og³oszeñ
Wieœci œwidwiñskich
tel. 504 042 532
e-mail: wiesciswidwin@wp.pl
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Dziewczeta i ch³opcy
ze szko³y nr 1 w Œwidwinie
Mistrzami Powiatu
w sztafetowych biegach
prze³ajowych

(ŒWIDWIN) W Œwidwinie odby³y siê 27.09.2013 r. Mistrzostwa
Powiatu w Sztafetowych Biegach
Prze³ajowych. W ka¿dej kategorii wiekowej startowa³y dru¿yny
ze Œwidwina, Brze¿na, S³awoborza, Lekowa i R¹bina.
Zarówno dziewczêta jak i ch³opcy ze Œwidwina znakomicie zaprezentowali swoje umiejêtnoœci i zdecydowanie pokonali swoich rywali.
Sk³ad dru¿yny dziewcz¹t: Wiktoria Pianka, Klaudia Alaba, Mag-

dalena Jusiel, Wiktoria Salamon,
Iga Baska, Natalia Stasiak, Hania
Pawlos, Marta Kowalska, Marika
Dereñ, Karolina Gogo³.
Sk³ad dru¿yny ch³opców: Jakub
Jakubik, Filip Kurlapski, Jakub
Szczytkowski, Jakub Góralczyk,
Hubert Babiak, Adrian Mamak,
Kordian B³a¿ejczyk, Szymon Knap,
Kamil Rosa, Rafa³ Zarzycki.
Trenerami dru¿yn s¹ pani Katarzyna Kosmala oraz pan Cezary Moskalewicz. Dziêkujemy, gratulujemy i ¿yczymy kolejnych sukcesów.

Str
Str.. 14

SPORT

Wieœci œwidwiñskie 21.10.2013 r.

Udane starty
Inauguracja sezonu
zawodników „Œwitu” w tenisie sto³owym
W Przylesiu Opolskim odby³y siê w dniach 11-13. bm. III Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów do lat 20, i 23 Seniorów i
Seniorek, Weteranów i Weteranek w Wyciskaniu Sztangi Le¿¹c
Klasycznym (bez sprzêtu specjalistycznego).
Udany wystêp zanotowali zawodnicy Klubu Sportów Si³owych
„ŒWIT” Œwidwin, zdobywaj¹c jeden z³oty medal i jeden srebrny Mistrzostw Polski.
Z³oty medal zdoby³ w kategorii
120 kg z wynikiem 185 kg Jaros³aw
Bastek, który ju¿ w pierwszym podejœciu wyciskaj¹c sztangê o ciê¿arze 170 kg zapewni³ sobie tytu³
Mistrza Polski. Zawodnik Klubu
ŒWIT Œwidwin Jaros³aw Bastek jest
na co dzieñ policjantem Powiatowej
Policji w Szczecinku, gdzie tak¿e
trenuje i zamieszkuje.
Srebrny medal w kategorii do 74
kg zdoby³ Zbigniew Hodowaniec
zaliczaj¹c w drugim podejœciu
127,5 kg. W trzecim podj¹³ próbê
ataku na z³oty medal, jednak ciê¿ar
135 kg okaza³ siê za du¿y. Zbigniew
Hodowaniec jest pracownikiem
Urzêdu Miasta Œwidwin oraz Prezesem Klubu Sportów Si³owych

(ŒWIDWIN) MSZS Œwidwin
rozpocz¹³ sezon w tenisie sto³owym i rozgrywki w IV lidze.

ŒWIT Œwidwin, a trenuje w si³owni
Parku Wodnego Relax.
Zawodnicy Œwitu zakoñczyli
tegoroczne starty siêgaj¹c po 11
medali Mistrzostw i Pucharów Polski 4 z³ote, 5 srebrnych i dwa br¹zowe.
Klub posiada dwóch cz³onków
Kadry Narodowej Zbigniewa Hodowañca i Mariusza Rufkiewicza,
którzy w 2013 roku zajêli odpowiednio 8 i 10 miejsca w Mistrzostwach Œwiata, które odbywa³y siê
w Pradze.
(o)

Rowerem po okolicy

(RZEPCZYNO) Oprócz nauki i spotkañ wychowawczych
wychowankowie MOW w Rzepczynie dzia³aj¹ w ró¿nych ko³ach,
m.in. w rowerowym.
Ko³o to prowadzi pan Maciej
Kopryna. Wychowankowie ucz¹ sie
dbaæ o sprzêt rowerowy, organizowaæ wolny czas, zdobywaæ doœwiadczenie cyklisty i uczyæ siê
wspó³pracy w grupie.
Dobr¹ sztuk¹ jest zdobywaæ
umiejêtnoœci poruszania siê na drogach w grupie i byæ odpowiedzial-

nym za siebie nawzajem. Naprawianie kó³, przerzutek, smarownie ³añcucha i czyszczenie swojego roweru uczy dba³oœci i odpowiedzialnoœci za powierzone mienie. Ubiór i
kondycja fizyczna pozwalaj¹ podziwiaæ piêkno naszej okolicy. Nasi
cykliœci zwiedzili ju¿ okolice
£obza, Œwidwina i Drawska Pom.
Pozosta³e rejony zosta³y zaplanowane na przysz³y rok, tj. Po³czyna,
S³awoborza, Reska i Domacyna.
Dobrze spêdzony czas jest jak
poduszka, która ³agodzi nasze uderzenia ¿ycia.
Jaros³aw sdb.

7.09.2013 r. w Sianowie odby³
siê I WTK m³odzików, w którym
bardzo dobrze wypad³ nasz zawodnik MSZS Œwidwin Damian Szczerba zajmuj¹c 4 miejsce.
8.09.2013 r. w Sianowie odby³
siê I WTK juniorów. Klub ze Œwidwina reprezentowa³o trzech juniorów; £. Szachnowicz, A. Kucharzyk
i K. Zelek. Najlepiej zaprezentowa³
siê £. Szachnowicz, zajmuj¹c 8
miejsce.
29.09.2013 r. odby³ siê I Grand
Prix Koszalina w tenisie sto³owym.
W tym turnieju bardzo dobrze wypad³ nasz zawodnik £. Szachnowicz
zajmuj¹c 2 miejsce. Klub MSZS
Œwidwin wywalczy³ awans do IV
ligi tenisa sto³owego. W IV lidze
wystêpuj¹:
1. 13 Szczecin
2. Zalew Stepnica
3. Orlik Z³ocieniec
4. Borne Sulinowo
5. ZTTS Z³ocieniec
6. ATS Stargard Szcz.
7. Pomorzanin S³awoborze
8. MSZS Œwidwin
5.10.2013 r. odby³a siê I kolejka
IV ligi. Dru¿yna MSZS Œwidwin podejmowa³a u siebie Pomorzanina
S³awoborze. Mecz by³ bardzo wyrównany i zakoñczy³ siê remisem 5:5.
Punkty dla Œwidwina zdobyli: G.
Spychalski - 2, A. Kucharzyk - 2 i A.
Wojnar - 1.

Dru¿yna MSZS Œwidwin.

Damian Szczerba z opiekunem
Dariuszem G¹siorowskim.
Punkty dla S³awoborza: P. Iwaniec - 2,5, K. Jusiñski - 1, S. Frankowski - 0,5, T. Œmigasiewicz - 0,5
i R. Domañski - 0,5.
Nastêpna kolejka odbêdzie siê
równie¿ w Œwidwinie, dnia 26.10.
2013 r. (sobota). O godz. 10. podejmowaæ bêdziemy Borne Sulinowo.
O godz. 14. podejmowaæ bêdziemy
Orlika Z³ocieniec.
Serdecznie zapraszamy kibiców - wstêp wolny - hala OSIR, ul.
3 Marca w Œwidwinie.
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Szachowe Mistrzostwa Szkó³ Powiatu Œwidwiñskiego
(RED£O) W ZSP w Redle odby³y siê 5 paŸdziernika Szachowe
Mistrzostwa Powiatu Œwidwinskiego Szkó³ Podstawowych,
Gmnazjalnych i Ponadgimnazjalnych.
W zmaganiach sportowych
wziê³o udzia³ 67 m³odych zawodników z Po³czyna, Œwidwina, Red³a i
S³awoborza. Organizatorem turnieju byli cz³onkowie klubu szachowego „Caissa” z Po³czyna-Zdroju: panowie Wies³aw Buæko i Wojtek
Kalinowski. Zwyciêzc¹ turnieju i
posiadaczem okaza³ego pucharu
ufundowanego przez wicestarostê
œwidwiñskiego p. Romana Kozubka
zosta³ Damian Strza³kowski z Red³a. Puchar Burmistrza Po³czynaZdroju Barbary Nowak przypad³
najlepszej szachistce Karolinie Makowskiej z Œwidwina. Puchar dla
najm³odszego szachisty ufundowany przez radn¹ Helenê K³usewicz
przypad³ Micha³owi Kalinowskiemu z Po³czyna-Zdroju. Oficjalnego
wrêczenia nagród dokona³ wicestarosta Roman Kozubek.
Pierwsze trójki
W kategorii klas 1-3 ch³opcy: I
miejsce zaj¹³ Mi³osz Pizon ze S³awoborza, II - Staœ Koœinski z Po³czyna, a III - Mateusz Tomczak z
Po³czyna.
W kategorii klas 1-3 dziewczynki: I - miejsce Ala Górska z Po³czyna, II - Ala Kujawka z Red³a, III Olimpia Szajda z Red³a.
W kategorii klas 4-6 ch³opcy: I Damian Strza³kowski z Red³a, II Mateusz Szulerecki z Po³czyna, III
- Hubert Janiuk z Red³a.
W kategorii Gimnazjum ch³opcy: I miejsce - Patryk Pilip z Po³czyna, II - Wojciech Znaczko ze S³awoborza, III - £ukasz Truszkowski z
Red³a.
Wyniki koñcowe
1 Strza³kowski, Damian 6
2 Szulerecki, Mateusz 6
3 Pilip, Patryk
G
4 Makowska, Karolina S
5 Znaczko, Wojciech G
6 Zajder, Kajetan
S
7 Truszkowski, £ukasz G
8 Skrilec, Kamil
S
9 Kosobucki, Pawe³ S
10 Czajkowski, Maciej G
11 Jaworski, Mariusz S
12 Michota, Krystian S
13 Sereda, Adam
G
14 Janiuk, Hubert
6
15 Kowalski, B³a¿ej G
16 Grz¹dko Marta
17 Górska, Ala
3
18 Jankowski, DominikG
19 Kalinowski, Szymon6

W kategorii Gimnazjum dziewczêta: I miejsce zajê³a Monika Gozdek ze S³awoborza, II - Anna Budna
ze S³awoborza, III - Natalia
Bzdziuch i Adrianna Osiak ze S³awoborza.
W kategorii Szko³y Œrednie
ch³opcy: I miejsce zaj¹³ Kajetan
Zajder ze Œwidwina, II - Kamil Skrilec ze Œwidwina, III - Pawe³ Kosobucki ze Œwidwina.
W kategorii Szko³y Œrednie
dziewczêta: I miejsce zajê³a Karolina Makowska ze Œwidwina. S³odki
poczêstunek ufundowali pañstwo
Renata i Maciej Ma³eccy oraz Pani
Anna Strza³kowska. Uczennice ze
szko³y w Redle uatrakcyjni³y turniej
wystêpem wokalnym.
Sponsorem strategicznym imprezy jest Starostwo Powiatowe w
Œwidwinie. Organizatorzy dziêkuj¹
sponsorom: firmie BIURKOMFLAMPOL Sp.z o.o z Szeligowa,
Nadleœnictwu Po³czyn, Us³ugowy
Zak³ad Kominiarski Bart³omiej
B³ach z Po³czyna-Zdroju.
W.B.
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Pizon, Mi³osz
3
Chachu³a, Hubert G
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Gozdek, Monika
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Mañkowski, Marcin G
Bia³ek, Ma³gorzata 6
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Budna, Anna
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Kujawka, Ala
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