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Rondo ma ju¿ patrona

Lwowski genera³
ze œwidwiñskim epizodem
(ŒWIDWIN) Genera³
Roman Abraham jest
ju¿ oficjalnie patronem ronda na skrzy¿owaniu ulic Szczeciñskiej i Energetyków. Uroczystoœæ
nadania rondu imienia odby³a siê w
czwartek, 21 listopada 2013 roku.

Kuriozalny
plakat.
Zamiast
upamiêtniaæ
niemieckie
wydarzenia,
poznajmy
w³asne

Radni odrzucili wezwanie Marcina Olejnickiego
(ŒWIDWIN) Radni Rady Powiatu Œwidwiñskiego, na sesji 19
listopada, odrzucili wezwanie pana
Marcina Olejnickiego do usuniêcia
naruszenia interesu prawnego lub
uprawnienia.
Pan Olejnicki wezwa³ radê, w
zwi¹zku z jej uchwa³¹ o akceptacji
programu funkcjonalno-medycznego
spó³ki Szpitala Polskiego w Po³czynie-Zdroju, by wycofa³a uchwa³ê,
która narusza jego prawa, jako mieszkañca tego powiatu, do leczenia w
okreœlonym zakresie us³ug w szpitalu
powiatowym, poprzez zgodê radnych
na likwidacjê kilku oddzia³ów tego
szpitala.
Radni odrzucili wezwanie pana
Oleœnickiego, który nie móg³ akurat w
tym dniu uczestniczyæ w sesji.
W uzasadnieniu do uchwa³y napisano: Nie uwzglêdnia siê wezwania

CMYK

wnioskodawcy Pana Marcina Olejnickiego, z³o¿onego do Rady Powiatu
w Œwidwinie w dniu 21 paŸdziernika
2013 r., do usuniêcia naruszenia prawa uchwa³¹ Nr XXVI/148/13 Rady
Powiatu w Œwidwinie z dnia 30 lipca
2013 r. w sprawie akceptacji programu funkcjonalno-medycznego Szpitala Polskiego Po³czyn-Zdrój, z przyczyn okreœlonych w uzasadnieniu.
Rada zapewni³a, ¿e bêd¹ kompleksowo œwiadczone us³ugi zdrowotne z wykorzystaniem i na warunkach synergetycznego zarz¹dzania,
specjalistycznej kadry i sprzêtu medycznego Drawskiego Centrum Specjalistycznego, które to przedsiêbiorstwo wchodzi, tak jak Szpital Polski
Po³czyn-Zdrój, w sk³ad podmiotu
leczniczego „Szpitale Polskie” S.A.
Zgodnie z tym programem, zostanie
rozbudowana izba przyjêæ z zapleczem zabiegowym, zostanie powiêkszona baza ambulatoryjna oraz opie-

ka specjalistyczna wraz z zespo³em
pracowni diagnostycznych. Powstan¹
ponadto – jako nowe- zak³ad opiekuñczo-leczniczy, zak³ad rehabilitacji
leczniczej, oddzia³ neurologii z pododdzia³em udarowym oraz oddzia³ intensywnej opieki medycznej. Zostanie
uruchomiona sala intensywnego nadzoru kardiologicznego w oddziale
chorób wewnêtrznych. Do po³owy
2015 roku nie zak³ada siê ograniczenia, b¹dŸ likwidacji oddzia³ów chirur-

gii ogólnej, ginekologii i pediatrii.
Natomiast w drugiej po³owie 2015 r.
mimo likwidacji tych oddzia³ów,
œwiadczenia medyczne z ich zakresu
bêd¹ udzielane w innej formie, zgodnie z wymogami i standardami okreœlonymi dla tego rodzaju œwiadczeñ
medycznych.
£atwo z tego uzasadnienia odczytaæ, ¿e do wyborów samorz¹dowych
na jesieni 2014 roku ma byæ spokój, a
póŸniej mo¿ecie likwidowaæ. KAR
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Kuriozalny plakat. Zamiast upamiêtniaæ
niemieckie wydarzenia, poznajmy w³asne

Kazimierz Rynkiewicz
W poprzednim numerze odnios³em siê do niemieckich ksi¹¿ek
przekazanych œwidwiñskiej bibliotece. Kilka dni póŸniej w mieœcie
pojawi³ siê kuriozalny plakat
(obok), zachêcaj¹cy do udzia³u w
obchodach rocznicy „Nocy Kryszta³owej”, firmowany przez pastora
Adama Ciuækê.
Dlaczego kuriozalny? Cytujê:
„75 lat temu w Œwidwinie podpalono, a nastêpnie wysadzono w powietrze synagogê ¿ydowsk¹. Zdemolowano sklepy i domy...” itd.
W „Zwiastunie” jest przytoczona wypowiedŸ pastora, który mówi³
na obchodach: - Jesteœmy tutaj tak¿e
jako ludzie Koœcio³a, by pamiêtaæ,
¿e wówczas g³os sprzeciwu Koœcio³ów katolickiego i protestanckiego
wobec nazistowskich przeœladowañ
by³ bardzo s³aby.
Brak historycznej œwiadomoœci
kolejnych pokoleñ jest po prostu
niebezpieczny i niedopuszczalny. Ta
dzisiejsza uroczystoœæ mog³aby byæ
tak¿e piêkn¹ lekcj¹ tolerancji i przestrog¹ dla m³odych, gdyby m³odzi tu
dzisiaj byli”.
Zanim pastor Ciuæka zacznie
uzupe³aniaæ braki historycze m³odym, powinien uzupe³niæ w³asne.
Otó¿ w roku 1938 nie by³o Œwidwina, który jest nazw¹ polsk¹ obecnego miasta, a by³ Schivelbein, miasto
niemieckie. Nie mog³o wiêc w Œwidwinie dojœæ do pogromów, co mo¿e
coraz gorzej kszta³conym historycznie uczniom sugerowaæ, ¿e jak
w Œwidwinie, to zrobili to Polacy.
Zapytam - co oznacza bezosobowe: podpalono, wysadzono, zdemolowano? Zrobi³y to krasnoludki, czy
mo¿e œwidwinianie, Polacy, bo ju¿
na Zachodzie pisz¹ o polskich obozach koncentracyjnych? Czy taka
retoryka plakatu nie wpisuje siê w te
tendencje?
Pastor chcia³by, by ta uroczystoœæ by³a przestrog¹ dla m³odych.
Czy to znaczy, ¿e pastor chce uczyæ
m³odych Polaków na przyk³adach
niemieckich? Mo¿e jednak na polskich, mówi¹c przy takiej okazji
choæby o ratowaniu ¯ydów przez
Polaków w czasie wojny, za co grozi³a kara œmierci. Na zachodzie
Europy Niemcy nie karali œmierci¹
za pomaganie ¯ydom.

Tzw. Noc Kryszta³owa wydarzy³a siê w innym pañstwie. Czy to
znaczy, ¿e pastor zapocz¹tkowa³
szlachetny obyczaj obchodzenia w
Polsce wydarzeñ, do jakich dosz³o
w innych pañstwach? Czekam na
twórcze rozwiniêcie pomys³u; w
kolejce stoj¹ nieporównywalnie tragiczniejsze rocznice: g³ód na Ukrainie radzieckiej czy rzeŸ Ormian.
S³owa o s³abym g³osie sprzeciwu Koœcio³ów „wobec przeœladowañ nazistowskich” k³adê na karb
braku wiedzy historycznej, bo przecie¿ nie prywatnych uprzedzeñ.
A je¿eli ju¿ pastor Ciuæka chce
wype³niaæ brak historycznej œwiadomoœci kolejnych pokoleñ, uwa¿aj¹c ten¿e - i s³usznie - za niebezpieczny i niedopuszczalny, to w tym
samym czasie, 11 listopada, mo¿naby zapocz¹tkowaæ obchody rocznicy mordu w Piaœnicy. Przypominam
o tym artyku³em Tomasza Pisuli, w
ramach wype³niania braków historycznych i polecam. Mo¿e przyjdzie wiêcej m³odych.
***

11.11. Pierwsze masowe
ludobójstwo drugiej
wojny œwiatowej
74 lata temu, 11 listopada 1939 r.
mia³a miejsce najwa¿niejsza z niemieckich egzekucji w pomorskiej
Piaœnicy. Trwaj¹ca od paŸdziernika
1939 r. Zbrodnia Piaœnicka by³a
prawdopodobnie pierwszym masowym ludobójstwem drugiej wojny
œwiatowej. Przez szeœæ miesiêcy na
prze³omie 1939 i 1940 r. w lesie otaczaj¹cym Piaœnicê Niemcy zamordowali oko³o 14.000 osób, wykazuj¹c
siê przy tym nieznanym wczeœniej w
nowo¿ytnej historii bestialstwem,
poza rozstrzelaniami m.in. roztrzaskuj¹c dzieciom g³ówki o pnie drzew
(miejsca kaŸni lokalizowano póŸniej
m.in. po zêbach i w³osach dzieci, które pozosta³y w korze), czy zakopuj¹c
czêœæ ofiar ¿ywcem w masowych grobach. Ofiarami Niemców padli
przede wszystkim mieszkaj¹cy na

Pomorzu przed wojn¹ Polacy i ¯ydzi;
polskie rodziny, które wyemigrowa³y
do Niemiec przed wojn¹ w celach zarobkowych oraz pacjenci niemieckich szpitali psychiatrycznych.
11 listopada 1939 r., w polskie
œwiêto Niepodleg³oœci, przeprowadzono najwiêksz¹ z egzekucji, morduj¹c w niej ponad 300 przedstawicieli polskiej elity Pomorza, a zw³aszcza Gdañska i Gdyni. W grupie tej
znaleŸli siê znani obywatele ziemscy,
polscy urzêdnicy pañstwowi, polscy
dzia³acze spo³eczni oraz grupa 34
ksiê¿y katolickich i sióstr zakonnych
z przedwojennego powiatu morskiego. Egzekucja z 11 listopada, tak jak
i ca³a zbrodnia w Piaœnicy by³a czêœci¹ prowadzonej przez Niemców
tzw. pomorskiej „Intelligenzaktion”,
zorganizowanego ludobójstwa, maj¹cego na celu fizyczne wyniszczenie
polskich wy¿szych klas spo³ecznych i
zatarcie jakichkolwiek œladów po polskiej kulturze na terenach Pomorza
wcielanych do Rzeszy. Szacuje siê, ¿e
zamordowano wówczas ³¹cznie do
40.000 Polaków.
O zwierzêcej wrêcz nienawiœci
Niemców do swoich ofiar œwiadczy
nie tylko bestialstwo w formach zadawanej œmierci, ale tak¿e i szczególna
data egzekucji pomorskiej elity. (...)
Koszmarna zbrodnia w Piaœnicy,
porównywalna pod prawie ka¿dym
wzglêdem z sowieckim Katyniem, nie
by³aby mo¿liwa, gdyby nie ¿ywio³owy udzia³ niemieckiego Selbstschutzu, jednostki paramilitarnej tworzonej przez niemieckich cywilów. Bez
list proskrypcyjnych, na których niemieccy cywile zawczasu umieszczali
swoich polskich s¹siadów, skazuj¹c
ich na œmieræ; bez jednostek ochotniczych tworzonych przez niemieckich
cywilów, wykazuj¹cych siê potwornym okrucieñstwem i bezwzglêdnoœci¹, nie by³oby ani Piaœnicy, ani dziesi¹tków tysiêcy polskich ofiar cywilnych w innych miejscowoœciach.
Spontaniczny udzia³ niemieckich
cywilów w ludobójstwie, w³aœnie w
takim jak w Piaœnicy w 1939 r. jest dla
mnie kluczowym argumentem w sporach o granice niemieckiej odpowiedzialnoœci za zbrodnie drugiej wojny
œwiatowej. Pokazuje tak¿e, ¿e rutynowe ju¿ przenoszenie odpowiedzialnoœci za drugowojenne niemieckie
zbrodnie na mityczn¹ grupê „nazistów”, zdejmowanie jej z bogobojnych niemieckich cywilów na rzecz
Wehrmachtu, a z pokojowo nastawionego Wehrmachtu na rzecz diabolicznego SS jest po prostu historycznym
fa³szem. Rozumiem, ¿e Niemcy mog¹
mieæ problemy z poczuciem winy za
niewyobra¿alne wrêcz zbrodnie,
choæby i nawet w czwartym pokoleniu, ale nie naszym zadaniem jest dziœ
pomagaæ im zak³amywaæ historiê.

Moim zdaniem, ka¿dy, kto przyk³ada
do tego rêkê, np. emituj¹c niemieckie produkcje propagandowe w Polskiej telewizji, bezczeœci pamiêæ milionów ich ofiar. Nie chodzi tu o brak
wra¿liwoœci na cudzy, w tym wypadku niemiecki, punkt widzenia na historiê. Wydaje mi siê, ¿e w ramach
w³asnej wra¿liwoœci, wiedzy i odpowiedzialnoœci mamy œwiête prawo i
obowi¹zek nazywaæ k³amstwo k³amstwem.
Jestem przekonany, ¿e piaœniccy
mêczennicy, wraz z og³oszon¹ przez
Jana Paw³a II b³ogos³awion¹ s. Alicj¹
Kotowsk¹, modl¹ siê w³aœnie za swoich niemieckich przeœladowców.
Przebaczenie nie zwalnia nas jednak
z obowi¹zku stania na stra¿y pamiêci
o najwa¿niejszych wydarzeniach w
naszej historii. Choæby tak koszmarnych, jak mord w piaœnickim lesie.
Dziœ ju¿, wbrew wszelkiemu rozs¹dkowi, prawie zapomniany.
Autor, Tomasz Pisula, jest socjologiem, prezesem fundacji Wolnoœæ i
Demokracja. Od 1998 r. zaanga¿owany w projekty demokratyzacyjne
w krajach postsowieckich. Przedruk
za portalem wPolityce.pl
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INFORMACJE - REKLAMA

Wybory uzupe³niaj¹ce w Po³czynie-Zdroju

Piêcioro kandydatów
powalczy o mandat radnego
(PO£CZYN-ZDRÓJ)
15
grudnia 2013 roku odbêd¹ siê
wybory uzupe³niaj¹ce do Rady
Miejskiej w Po³czynie-Zdroju, w
okrêgu wyborczym nr 8. O mandat radnego powalczy piêcioro
kandydatów.
Termin rejestracji kandydatów
min¹³ 15 listopada. W wyznaczonym czasie zarejestrowa³o siê 5 kandydatów na radnego. Miejska Komisja Wyborcza przyzna³a komitetom numery list. W wyborach kandyduj¹:
Lista nr 1 – z KWW Barbary
Kêdzior - Barbara Kêdzior.
Lista nr 2 – z KWW „Razem dla
Po³czyna” - Józef Guzik.
Lista nr 3 – z KWW Solidna Gmina - Sindalski Ryszard Tadeusz.

Wybieramy radnego w okrêgu nr
8, obejmuj¹cym ulice: Batalionów
Ch³opskich, B³. Adolfa Kolpinga,
Boles³awa Chrobrego, Gdañskiej,
Kazimierza Wielkiego, Ko³obrzesk¹, Koszaliñsk¹, Mickiewicza, Ogrodow¹, Okrzei, Rzemieœlnicz¹ i Wiejsk¹.
Mieszkañcy bêd¹ g³osowaæ w
Szkole Podstawowej nr 1 w Po³czynie przy ul. Grunwaldzkiej.
Lokal wyborczy w dniu g³osowania bêdzie otwarty od godziny
8.00 do 22.00.
(r)

Jak w mieœcie funkcjonuje
gospodarka odpadami

Obrady rozpoczn¹ interpelacje i
zapytania radnych. PóŸniej „Czas
dla samorz¹du”. W kolejnym punkcie - informacja o pracy M³odzie¿owej Rady Miasta Œwidwin. Kolejne:
funkcjonowanie miasta w zakresie
usuwania odpadów komunalnych;
stan sanitarno-epidemiologiczny
miasta oraz informacja Komisji Rewizyjnej z kontroli Przedszkola nr 2.
Do rozpatrzenia projekty
uchwa³ w sprawach: uchwalenia
Rocznego Programu Wspó³pracy
Miasta Œwidwin z organizacjami

Miasto wypuszcza
obligacje

Lista nr 4 – z KWW „Razem dla
Po³czyna i Szwajcarii Po³czyñskiej” - Krzysztof Szewczuk.
Lista nr 5 – z KWW Prawica
razem - Kalinowski Wojciech Tomasz.

Sesja Rady Miasta Œwidwin

(ŒWIDWIN) Sesja Rady Miasta Œwidwin odbêdzie siê 27 listopada (œroda) 2013 r. o godz. 11.00
w Urzêdzie Miasta.
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pozarz¹dowymi; uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzia³ania Narkomanii na 2014 rok; zmiany Statutu
Osiedla Nr 1; zmiany w podziale
Miasta Œwidwin na okrêgi wyborcze i na sta³e obwody g³osowania;
przeniesienia prawa w³asnoœci;
przyjêcia regulaminu korzystania z
placów zabaw w mieœcie; ustalenia
wysokoœci stawek op³at za zajêcie
pasa drogowego dróg gminnych w
mieœcie; zakazu sprzeda¿y i u¿ywania materia³ów pirotechnicznych;
zmian bud¿etu i wieloletniej prognozy finansowej.
Sesjê zakoñcz¹ wolne wnioski i
zapytania oraz odpowiedzi.
(r)

(ŒWIDWIN) W œrodê 20 listopada w Urzêdzie Miasta zosta³a
podpisana umowa na emisjê obligacji komunalnych pomiêdzy
gmin¹ miejsk¹ Œwidwin, a bankiem Polska Kasa Opieki S.A.
Kilka miesiêcy temu decyzjê o
emisji obligacji podjêli stosown¹
uchwa³¹ radni. Teraz przysz³a pora
na jej realizacjê. Gmina miejska
wyemituje do koñca 2013 roku 3
letnie obligacje w seriach na kwotê
6 milionów 300 tysiêcy z³otych. Ich
emitentem bêdzie bank PKO S.A.,
który zaproponowa³ najkorzystniejsze warunki. Miasto wykupi obligacje w latach 2019 - 2021.
Dok³adne warunki emisji i wykupu obligacji sprecyzowano w
umowie, która zosta³a podpisana w
œwidwiñskim Urzêdzie Miasta 20
listopada. W imieniu banku umowê

podpisali pe³nomocnicy Jolanta
Królak oraz Ferdynand Wawryka,
natomiast Œwidwin reprezentowa³
burmistrz Jan Owsiak przy kontrasygnacie skarbnik Urszuli Cieœliñskiej.
Obligacje nie zwiêkszaj¹ d³ugu
miasta. Zostan¹ wyemitowane w
celu wczeœniejszej sp³aty zobowi¹zañ z poprzednich lat, a tak¿e pokrycia deficytu z roku 2013. Efekt bêdzie widoczny ju¿ wkrótce - na koniec roku 2013 zad³u¿enie miasta
zmniejszy siê o 54 tysi¹ce z³otych.
Ogólne zad³u¿enie miasta bêdzie na
koniec roku wynosi³o 14 milionów
781 tysiêcy 250 z³, co stanowi 31,7
procenta planowanych dochodów.
Emisja obligacji pozwoli spe³niæ od
2014 r. ograniczenia wynikaj¹ce z
ustawy o finansach publicznych, a
dotycz¹ce wysokoœci sp³aty zobowi¹zañ w roku bud¿etowym. (um)

Zaproszenie

Debata o bezpieczeñstwie
(ŒWIDWIN) Komenda Powiatowa Policji w Œwidwinie zaprasza
wszystkich mieszkañców na debatê
spo³eczn¹. Odbêdzie siê 27 listopa-

da 2013 roku o godz. 17.00 w sali
narad Urzêdu Miasta w Œwidwinie.
Jej tematem bêdzie bezpieczeñstwo
uczestników ruchu drogowego. (o)

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:
- trzy przylegaj¹ce do siebie dzia³ki gruntowe w Œwidwinie ul.
Spó³dzielcza o ³¹cznej pow. 0,2688 ha - na wniosek u¿ytkownika
wieczystego,
- nieruchomoœæ gruntowa o pow. 0,30 ha w Kluczkowie - przetarg
nieograniczony.
Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ pod numerem telefonu 94 36
520 15 do 16 lub w siedzibie Urzêdu Gminy Œwidwin pok. nr 48.
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Rondo ma ju¿ patrona

Lwowski genera³ ze œwidwiñskim epizodem
(ŒWIDWIN) Genera³ Roman
Abraham jest ju¿ oficjalnie patronem ronda na skrzy¿owaniu ulic
Szczeciñskiej i Energetyków.
Uroczystoœæ nadania rondu imienia odby³a siê w czwartek, 21 listopada 2013 roku.
Z inicjatyw¹ nazwania ronda
wyst¹pi³o œwidwiñskie Towarzystwo Mi³oœników Lwowa i Kresów
Po³udniowo Wschodnich. Nieprzypadkowo zaproponowano na patrona w³aœnie genera³a Romana Abrahama (1891 – 1976). W jego ¿yciorysie Lwów odgrywa ogromn¹ rolê.
Urodzi³ siê w tym mieœcie, wychowa³, wykszta³ci³ i zas³u¿y³ siê w
czasie walk o Lwów w roku 1918.
Uczestniczy³ tak¿e w wojnie polsko-bolszewickiej w roku 1920,
nastêpnie w okresie miêdzywojennym by³ dowódc¹ wielu jednostek i
pi¹³ siê po szczeblach wojskowej
kariery. Uczestniczy³ równie¿ w
kampanii wrzeœniowej, gdzie nie
poniós³ ¿adnej pora¿ki. Wojnê spêdzi³ w niemieckiej niewoli. Po wojnie tak¿e pozosta³ aktywny – miêdzy innymi zaanga¿owa³ siê w walkê o przywrócenie chwa³y niszczonemu cmentarzowi Orl¹t we Lwowie i opublikowa³ wiele prac.
Genera³ Roman Abraham trwale
zapisa³ siê tak¿e w dziejach Œwidwina. Komunistyczne w³adze nie pozwoli³y mu wst¹piæ do wojska, by³
natomiast przez pewien czas delegatem przy generalnym pe³nomocniku rz¹du ds. repatriacji w Pañstwowym Urzêdzie Repatriacyjnym. W tej w³aœnie roli zosta³ skierowany w 1946 roku do Œwidwina,
aby rozwi¹zaæ problem z grup¹
zbuntowanych przesiedleñców z
Krotoszyna pod Lwowem. W³adze
namawia³y ich do pozostania tu na
sta³e, oni jednak chcieli jechaæ na
Œl¹sk, gdzie ju¿ wczeœniej dotar³a
inna grupa krotoszynian. Wczeœniejsze próby negocjacji nie przy-

nios³y rezultatu, a ogromny transport sk³adaj¹cy siê z oko³o 60 wagonów blokowa³ ruch na dworcu. Genera³ Roman Abraham podj¹³ siê
roli mediatora. Znalaz³ wspólny jêzyk ze swoimi pobratymcami z ziemi lwowskiej, wœród których byli
tak¿e jego dawni ¿o³nierze. Dziêki
jego namowom osiedlili siê oni w
Œwidwinie i w okolicznych wsiach,
gdzie zajêli gospodarstwa rolne.
Pozostali tu ju¿ na sta³e, a kolejne
pokolenia ich potomków ¿yj¹ tu
nadal.
Postaæ genera³a przypomniano
podczas uroczystoœci na rondzie.
Wspomina³ go miêdzy innymi dr
Leszek Laskowski z Koszalina, który napisa³ o nim pracê doktorsk¹.
Tablicê ods³onili: burmistrz Jan
Owsiak, przewodnicz¹cy Rady
Miasta Henryk Klaman, inicjator
nadania imienia, prezes towarzystwa lwowskiego Mieczys³aw Kostur, syn jednego z przesiedleñców
dr Antoni Cieœliñski oraz prezes
Miejskiej Energetyki Cieplnej, Jan
Szo³dra, który jako dziecko równie¿
by³ w transporcie zbuntowanych
mieszkañców Krotoszyna. Poœwiêcenia dokona³ proboszcz Parafii
Wojskowej ks. mjr Andrzej Miga³a.
Jak wspomina³ dr Antoni Cieœliñski, gdy przyjecha³ tym transportem z liczn¹ rodzin¹, mia³ 8 lat.
Nam Krotoszyn kojarzy siê z miastem niedaleko Poznania, ale „ich”
Krotoszyn to wieœ znajduj¹ca siê w
pobli¿u Lwowa.
- Do Lwowa by³o blisko. Mój
ojciec chodzi³ piechot¹ do pracy do
miasta. To by³a spora wieœ, liczy³a
ponad czterystu mieszkañców.
Czêœæ wtedy wyjecha³a na Œl¹sk.
Nasz transport skierowano do Œwidwina. Rzeczywiœcie ludzie nie
chcieli tu zostaæ, chcieli jechaæ do
na Œl¹sk, do swoich. Koczowaliœmy
na stacji chyba z dziesiêæ dni. Dopiero genera³ Roman Abraham namówi³ mieszkañców na osiedlenie

Wystawa o gen. Romanie Abrahamie w Zespole Szkó³ Rolniczych, od lewej:
Mieczys³aw Kostur, dyr. szko³y Andrzej Muchorowski, dr Antoni Cieœliñski i dr
Leszek Laskowski.

siê tutaj – wspomina³ dr Cieœliñski,
który zachowa³, przekazany mu
przez ojca Franciszka, odrêczny
zapis genera³a na niemieckim druku, jego adresu w Warszawie. Byli

krotoszynianie osiedlili siê wówczas w Œwidwinie, Brze¿nie, Rzepczynie, Oparznie, S³onowicach,
Pêczerzynie, Przybys³awiu i Wilczkowie.
(r)

TransCargo Sp. z o.o.

Poszukuje kierowcy C+E/PL-DK
Firma TransCargo Sp. z o.o. poszukuje kierowcy ze Szczecina
b¹dŸ bliskich okolic do pracy w przewozach miêdzynarodowych
w relacji Polska - Dania.
Wymagania:
- doœwiadczenie w przewozach miêdzynarodowych;
- w³asna dzia³alnoœæ gospodarcza (za³o¿enie);
- karta kierowcy;
Oferty z CV proszê przesy³aæ na adres mailowy podany w og³oszeniu.
Kontakt: telefon 601 141 165, e-mail: kor@transcargo.pl
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
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Powiat ³obeski

Powiat gryficki

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

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

Sprzedam dzia³kê o pow. 1734
mkw. Borzyszewo. Tel. 785-200900.

Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe
w Resku, ul. D¹browszczaków 14.
£azienka, c.o., gara¿, I piêtro, stare
budownictwo. Cena 50.000 z³. Tel.
665 922 273.

Powiat ³obeski

Sprzedam mieszkanie o pow. 75
mkw., 3 pokoje, ³azienka, wc osobno, piwnica. £obez ul. Koœciuszki
15/4, I piêtro. Tel. 531 665 209.
Sprzedam mieszkanie M2 w £obzie,
ul. Koœciuszki 12/1, z osobnym wejœciem. Tel. 501 343 040.
£obez – centrum sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 48 mkw., IV piêtro, okna PCV, panele. Cena 116
tys. z³. Tel. 532 563 549.

Powiat œwidwiñski
Sprzedam mieszkanie w centrum
Œwidwina 53,5 mkw., 2 niezale¿ne,
jasne, ustawne pokoje. Du¿a kuchnia, ³azienka, oddzielna ubikacja.
Do mieszkania przynale¿y piwnica.
Tel. 724 154 621

BIZNES
Powiat gryficki

Lokale mieszkalne i u¿ytkowe do
wynajêcia w Radowie Ma³ym. Tel.
602 811 467
Wynajmê jeden z dwóch lokali u¿ytkowych przy ul. Obroñców Stalingradu w £obzie o pow. 83 mkw. i 62
mkw. Tel. 696 371 082

Powiat drawski
SPRZEDAM DOM w zabudowie
bliŸniaczej w Mielenku Drawskim o
pow. 55 mkw. sk³adaj¹cy siê z 2 pokoi, kuchni, ³azienki i przedpokoju.
Do domu przynale¿y ogród (pow.
727 mkw.) oraz budynek gospodarczy z gara¿em. CENA 110.000 z³ tel. 504-829-588.

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

Powiat ³obeski
Sprzedam gêsi z domowego chowu. Tel. 602 811 467

Sprzedam sklep spo¿ywczy w P³otach (Jagiellonów 30), w pe³ni wyposa¿ony. Atrakcyjna cena 15.000 z³.
Tel. 669 060 659.

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

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.

Powiat gryficki
Monta¿ anten satelitarnych oraz poprawa ustawieñ. Tel. 535 415 696
Notebook siê przegrzewa? Naprawa laptopów: Tel. 535 415 696

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

Region
T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.
GARA¯E, WIATY BLASZANE,
DOWÓZ GRATIS, MONTA¯.
Tel. 598 334 536, 605 286 058,
661 953 331. PRODUCENT
GO-STAL PRZECHLEWO. U
nas najtaniej

Biuro og³oszeñ
Wieœci œwidwiñskich

tel. 512 138 349
e-mail: wppp1@wp.pl
Czytaj Wieœci w internecie:
www.wppp.vel.pl

DOMY NA SPRZEDA¯
Œwidwin - wolnostoj¹cy o pow. 210 mkw, dzia³ka 511 mkw
- CENA 412.000 z³
Œwidwin (okolica) - wolnostoj¹cy o pow. 67 mkw, dzia³ka 6200 mkw - CENA 100.000 z³
Œwidwin (okolica) - bliŸniak o pow. 72mkw, 4 pokoje, dzia³ka 712mkw - CENA 110.000 z³
Œwidwin (okolica) - dom o pow. 80 mkw, dzia³ka 400 mkw
- CENA 143.000 z³
Œwidwin (okolica) - wolnostoj¹cy o pow. 156 mkw, dzia³ka 3891 mkw - CENA 290.000 z³
Œwidwin (okolica) - wolnostoj¹cy o pow. 210 mkw, dzia³ka 2600 mkw - CENA 199.000 z³
MIESZKANIA NA SPRZEDA¯
Œwidwin - 3 pokoje, I piêtro, pow. 66,97 mkw
- CENA 115.000 z³
Œwidwin - 3 pokoje, I piêtro, pow. 68,83 mkw
- CENA 102.000 z³
Œwidwin - 2 pokoje, parter, o pow. 39,38 mkw
- CENA 77.000 z³
Œwidwin - 2 pokoje, III piêtro, o pow. 30,68 mkw
- CENA 75.000 z³
Œwidwin (okolica) - 2 pokoje. I piêtro, o pow. 52,5 mkw
- CENA 140.000 z³
Brze¿no - 2 pokoje, parter, o pow. 42,4 mkw
- CENA 85.000 z³

Sprzedam Telefon Samsung S5610
NOWY z sieci ORANGE. Tel. 504
042 532.
Sprzedam opony zimowe MATADOR. 2 szt. 155/80/r13, 2 szt. 165/
82/r13. Tel. 504 042 532.
Sprzedam ¿erdzie ró¿nej d³ugoœci.
Tel. 602 811 467
Wynajmê tanio rusztowania, 50 gr
za element. Tel. 602 811 467
Przyjmê reklamê odp³atnie w formie
baneru na ogrodzenie dzia³ki budowlanej o pow. 197 mkw. w £obzie
przy skrzy¿owaniu ulic Boczne i
Pó³nocnej (jedyny wyjazd z Lidlaulica jednokierunkowa). Du¿y ruch
pieszy i ko³owy. Mo¿liwoœæ wynajmu
ca³ej dzia³ki i podpisania d³ugoletniej umowy. Mo¿liwoœæ postawienia
bilbordu. Media np. pr¹d w drodze.
Tel. 501 894 828.

PRACA
Powiat ³obeski
Pilnie poszukujê opiekunki do 1,5
letniego dziecka w £obzie. Na pocz¹tku opieka w domu zamieszkania dziecka. Tel. 667 329 389.

Region
Praca w Niemczech – Opiekunki
Osób Starszych, wyjazdy od zaraz, pe³na organizacja wyjazdu,
atrakcyjne zarobki. Tel : 501 357
022
Praca w Niemczech – Opiekunki
Osób Starszych, wyjazdy od zaraz, pe³na organizacja wyjazdu,
atrakcyjne zarobki. Tel. 666 096
761, 666 096 774
Opiekunki do osób starszych w
Niemczech, legalne zarobki do
1350 euro na miesi¹c, mile widziana znajomoœæ niemieckiego. Tel.
799-30-11-77

List do redakcji
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Dlaczego dziœ sami oddaliœmy ju¿ prawie wszystko?
Szanowny Pan
Kazimierz Rynkiewicz.
Redaktor naczelny
„Wieœci œwidwiñskich”

Jestem czytelnikiem pañskiej gazety od jej pocz¹tku
istnienia, a mo¿e i „dzieñ d³u¿ej”, zwa¿ywszy, ¿e pisa³ pan
w „Wiadomoœciach œwidwiñskich”,
tylko pod innym tytu³em gazety. Pañskie pogl¹dy i wyra¿ane myœli w artyku³ach redakcyjnych, czêsto bardzo
g³êbokiej treœci i du¿ej wiedzy historyczno-spo³ecznej, w moim odbiorze
wzbudzaj¹ pozytywny niepokój.
Otwiera pan oczy czytelnikowi na
obrzydliwe fakty, przynosz¹ce nam,
Polakom, negatywn¹ opiniê jako spo³ecznoœci: zakompleksionej, pozbawionej honoru, upadaj¹cej moralnie,
upadlaj¹co - uzale¿niaj¹cej siê od silniejszych s¹siadów, którzy tylko
dziêki nam, Polakom, uniknêli „mi³oœci” komunizmu (1920 r.). I to jest
oczywista prawda.
Dlaczego dziœ sami, bez jednego
wystrza³u, bez ¿adnej rewolucji, oddaliœmy ju¿ prawie wszystko, co
ciê¿k¹ prac¹ polskiego robotnika i
ch³opa, polskiego in¿yniera i intelektualisty potrafiliœmy zbudowaæ, pomimo ¿e przez wiele dziesi¹tków lat
trzyma³ nas za gard³o „starszy brat”.
Oddaliœmy ju¿ wszystko, pozosta³a
tylko zmaltretowana dusza Polaka,
któr¹ „m¹dre” nasze w³adze uni¿enie, dla zachowania swoich spo³ecznych pozycji i apana¿y, przekazuj¹ na
Zachód i Wschód. St¹d z Polakiem
nie liczy siê Europa, w której polski
magister pracuje w Berlinie u Turka
na zmywaku.
Starsi wiekiem Polacy dobrze
pamiêtaj¹, nie tylko z historii, jak to

nasi geograficzni s¹siedzi ze Wschodu i Zachodu, dzielili Polskê za jej
¿ywota (1939 r.). O tym trzeba pamiêtaæ i trzeba pisaæ do ludzi, którzy
zostali wychowani w czasach wy¿szoœci ekonomi socjalistycznej nad
kapitalistyczn¹. Ich dzieci i wnuki
dziœ ¿yj¹ w z³udnym dobrobycie; fura
(czêsto kradziona) komóra, kolczyki
i s³uchawki na uszach. To jest ich sens
¿ycia, ich przewodni szpan. Nie mo¿na ich winiæ za taki tryb ¿ycia, takie
warunki zosta³y im stworzone od
przedszkola do uczelni. Ale kto stworzy³ takie warunki? Panie redaktorze,
proszê, pisz Pan o ludziach tzw. dy¿urnych w telewizji publicznej: Niesio³owskim, Senyszyn, Biedroniu,
Millerze, Palikocie, Na³êczu, Olejnik, Lisie, Wojewódzkim, ¯akowskim i innych „zas³u¿onych”. To oni
kreuj¹ trendy spo³eczne i normy
œwiatopogl¹dowe, to oni trzymani na
uwiêzi materialnej realizuj¹ programy stworzone przez ich zwierzchników. Przepraszam za formê, ale pisz
Pan o funkcjonowaniu naszej s³u¿by
zdrowia, oœwiaty, szkolnictwa wy¿szego, przemys³u, rolnictwa, budownictwa, kupiectwa, rzemios³a rybo³ówstwa itd. O emerytach, którzy
za g³odowe emerytury nie s¹ w stanie
wykupiæ przepisanych na receptach
lekarstw. A mo¿e znajdzie Pan jak¹œ,
choæ jedn¹, dzia³alnoœæ w naszej Rzeczypospolitej, która w miarê dobrze
funkcjonuje dla dobra jej obywateli,
czy dla dobra zasobnoœci naszego
kraju, czy dla dobra stworzenia pozytywnej opinii miêdzynarodowej dla
Polski. Je¿eli bêdzie Pan takim wynalazc¹, to stawiam nagrodê do Pañskiego wyboru. A je¿eli Pan nie znajdzie ani jednej pozytywnej dzia³alnoœci spo³eczno-gospodarczej w Pol-

sce, to napisz Pan artyku³, w którym
na litoœæ Bosk¹ obroni Pan sprzeda¿
polskich lasów, bo to ju¿ jest nasze
ostateczne dobro.
Korzystaj¹c z okazji, w nawi¹zaniu do „Wieœci œwidwiñskich” Nr 17,
zaskoczy³ mnie pozytywnie artyku³
„Trójkowe" wspomnienia”. Jak niewielu kontynuuje krzewienie pamiêci o tych, którzy odeszli, o zas³u¿onych, którzy odeszli na wieczn¹ s³u¿bê Bogu w ostatnim czasie oraz latach
wczeœniejszych. By³o mi mi³o, gdy
we Wszystkich Œwiêtych, na grobie
kolegi pu³kownika Zbigniewa Ksi¹¿ka przeczyta³em napis treœci: „Nasza
pamiêæ nie umiera”. By³em bardzo
ciekawy, kto zdoby³ siê na tego rodzaju dowód pamiêci. Dziœ wiem i gratulujê dyrekcji Szko³y Podstawowej Nr
3 w Œwidwinie oraz bezpoœrednim
wykonawcom plakietek, obywatelskiej, chrzeœcijañskiej z g³êbi serca
pamiêci o tych, którzy nas opuœcili.
Na marginesie pragnê poinformowaæ, ¿e na naszym starym cmentarzu spoczywa dwóch legionistów,
którzy w przewrocie majowym, na
moœcie Poniatowskiego, stanowili
bezpoœredni¹ ochronê Pana Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego, oraz marynarz ze s³ynnego okrêtu wojennego
„Garland”, który wielce siê zas³u¿y³
w czasie wojny i dla Œwidwina po
wojnie. Informujê o powy¿szym,
gdy¿ uwa¿am, ¿e w Œwidwinie znajdzie siê jakaœ patriotyczna organizacja, która chocia¿ raz do roku odwiedzi ich groby.
Dziêkujê Panu redaktorowi za
optymistyczny artyku³ o „Spójni, która ma du¿y potencja³ na przysz³oœæ”.

Niestety, na to trzeba cierpliwie poczekaæ. Lata bezmyœlnego nieróbstwa i niekompetencja w³adz odpowiedzialnych za sport w mieœcie oraz
ca³kowity brak zainteresowania sportem w Œwidwinie przez ludzi, których
zobowi¹zuje do tego Ustawa Sejmu
Rzeczypospolitej nie pobudza do
¿adnego optymizmu, lecz ¿enady. Panie redaktorze, gdzie ta pi³ka no¿na
œwidwiñska (III liga), gdzie tenis sto³owy (I liga), gdzie pi³ka rêczna kobiet (II liga), gdzie zapaœnicy itd...
Gdzie wychowawcy tych sportowców: Tadziu Jaworski, Linkiewicz,
Idziniak, Tadeusz Ma³ecki i Marian
Dañczyszyn - kto o ich zas³ugach dziœ
pamiêta? Pytam, dlaczego tak jest.
Aktualny zespó³ reprezentuj¹cy
w pi³ce no¿nej miasto powiatowe,
opuszcza kolejkê mistrzowsk¹ w klasie okrêgowej, w której wystêpuj¹
prawie same wsie i s¹ sportowo
sprawniejsi. Dlaczego? O tym, je¿eli
Pan redaktor pozwoli, to znaj¹c historiê pi³ki no¿nej Œwidwina od 1949
roku i bêd¹c jej uczestnikiem, napiszê artyku³, w którym wyartyku³ujê
przyczyny s³aboœci œwidwiñskiej pi³ki no¿nej. Niemniej jednak ju¿ teraz
chcia³bym zaznaczyæ, ¿e, ta namiastka istniej¹cej pi³ki no¿nej w naszym
mieœcie, to tylko zas³uga jednego
dzia³acza sportowego, pana Stefana
Basiów, który z wielkim poœwiêceniem, kosztem swojej pracy zawodowej, obowi¹zków rodzinnych, prywatnych pieniêdzy i zdrowia, kreuje
stare zasady œwidwiñskich by³ych
dzia³aczy sportowych.
Z wyrazami szacunku.
Franciszek Paszel
(od miesi¹ca trener „Spójni”)

Listopadowa refleksja nad wrzeœniowym spotkaniem
Listopad, to szczególny, refleksyjny miesi¹c zadumy nad tymi, którzy
odeszli, a tak¿e nad ¿yciem ludzi, którzy ginêli walcz¹c o niepodleg³¹ Polskê.
Oczywiœcie oprócz tych, którzy ginêli,
byli na przestrzeni wieków Polacy, którzy chlubê przynosili swym ¿yciem,
czêsto cichym, a bardzo ofiarnym. Do
ich grona do³¹czy³a w ostatnich dniach
matka b³ogos³awionego ks. Jerzego Marianna Popie³uszko.
Refleksja nad zas³u¿onymi dla ojczyzny rodakami zrodzi³a siê ju¿ 16
wrzeœnia. Tego dnia mia³o miejsce spotkanie z profesorem Jerzym Robertem
Nowakiem, zorganizowane dziêki
uprzejmoœci ks. proboszcza Romana
Tarniowego, w plebanii koœcio³a p. w.
œw. Micha³a Archanio³a. Spotkanie zosta³o zorganizowane z inicjatywy klubu
Gazety Polskiej i zgromadzi³o ludzi,
mo¿na to tak uj¹æ, z³aknionych wiedzy
o prawdziwej historii naszego narodu,
sytuacji politycznej, charakterze narodowym i wielu innych, trudnych i ciekawych zagadnieniach. Podczas przerwy w dyskusji mo¿na by³o nabyæ licz-

ne publikacje pana profesora i naprawdê ka¿dy móg³ znaleŸæ coœ dla siebie. W
moim przypadku by³a to pozycja o ludziach, których Polska da³a œwiatu. Bo
wbrew pozorom i wmawianiu, jak pe³nym kompleksów, jadu i niezbyt wykszta³conym jesteœmy narodem, profesor wytrwale szuka³ ludzi odwa¿nych.
Byliœmy przedmurzem chrzeœcijañstwa
i antytotalitaryzmu, kolebk¹ tolerancji,
biliœmy siê o wolnoœæ „wasz¹ i nasz¹”.
Nasz wk³ad jest nieoceniony w rozwoju
wielkich Stanów Zjednoczonych,
ogromne znaczenie mia³a tzw. Wielka
Emigracja. Polaków mo¿na by³o spotkaæ na syberyjskich szlakach, Polak
by³ twórc¹ pierwszej wy¿szej uczelni na
Syberii, inny Polak odkry³ nadkaspijskie tereny naftowe, jeszcze inny za³o¿y³ pierwsz¹ politechnikê amerykañsk¹. Polacy pojawiali siê na wszystkich kontynentach, byli odkrywcami,
budowniczymi, nafciarzami, socjologami, in¿ynierami, architektami. Wiele
zas³ug zosta³o przemilczanych. Nie
sposób pomin¹æ wk³adu polskiego duchowieñstwa, a i zas³u¿onych kobiet

by³o niema³o. Ich lista nie koñczy siê na
Helenie Modrzejewskiej, czy Marii
Sk³odowskiej-Curie. To tylko dwa
przyk³ady. Mimo to, wielu ludzi usi³uje
nam wmówiæ wiele z³ych rzeczy, i tak,
zamiast dumnie podnieœæ g³owê, coraz
ni¿ej j¹ opuszczamy. Czêsto pod wp³ywem nie kogo innego, jak naszych rodaków.
Koñcz¹c, mam nadziejê, ¿e takie
spotkanie, zdecydowanie za krótkie,
nie by³o jedynym, bo wielu jest œwiat³ych Polaków i wiele tematów do omówienia, by z mowy wynika³y czyny. I by
nie dosz³o do innej rzeczy, bardzo z³ej,
o której przeczytaæ mo¿na w ksi¹¿ce
„Charakter narodowy Polaków i innych” Edmunda Lewandowskiego, z
której cytat, mro¿¹cy krew w ¿y³ach,
pozwolê sobie na koniec przytoczyæ.
Autor opisuje, jak bohater powieœci autobiograficznej Mariana Turwida zwiedza³ w 1956 r. ruiny Kancelarii Rzeszy
i spotka³ tam Niemca z Berlina Zachodniego. Wywi¹za³a siê miêdzy nimi rozmowa:
- Kiedy¿ nam wreszcie Polacy od-

dacie nasz Szczecin, Gdañsk i Wroc³aw?
- Nigdy.
- Taki pan pewny? A ja tymczasem
jestem g³êboko przekonany, ¿e miasta te
wróc¹ do nas bardzo prêdko.
- Czy¿by pan myœla³ o trzeciej wojnie?
- Nie, by³by to œrodek najkosztowniejszy. Przewidujemy tañsze. (…) wy
Polacy byliœcie i jesteœcie jak dzieci.
Albo jak szaleñcy. Nie umiecie ani rozs¹dnie myœleæ, ani porz¹dnie gospodarowaæ. I nie umiecie pracowaæ pod w³asnym, polskim kierownictwem. Wiêc
wczeœniej czy póŸniej wasza przys³owiowa „polnische Wirtschaft” zrobi
swoje. Doprowadzi do krañcowego
kryzysu. A wtedy wy, specjaliœci od
anarchii i powstañ, taki spowodujecie
rozgardiasz, taki arcypolski ba³agan, ¿e
nawet najlepszy ustrój i rz¹d nic nie
zdo³aj¹ poradziæ. (…) Wówczas my
wygramy trzeci¹ wojnê bez wojny”.
A przecie¿ my nie doceniliœmy ju¿
wielu ludzi, tak w pozytywnym, jak i
negatywnym znaczeniu tego s³owa…
Czytelniczka
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Sesja Rady Miejskiej w Po³czynie-Zdroju

Op³aty za psy i uzdrowiskowa,
podatek „transportowy”
(PO£CZYN-ZDRÓJ)
Radni
zbior¹ siê na obradach w œrodê, 27 listopada, o godz. 10., w Sali urzêdu
miejskiego w Po³czynie, by rozpatrzyæ jedenaœcie projektów uchwa³.
Na pocz¹tku sesji radni bêd¹ mogli
sk³adaæ interpelacje i zapytania. Burmistrz przedstawi sprawozdanie ze
swojej pracy, inwestycjach wykonanych w tym roku i przygotowaniach do
zimowego zabezpieczenia dróg.
W bloku uchwa³odawczym projekty uchwa³ do rozpatrzenia: program
wspó³pracy Gminy z organizacjami
spo³ecznymi; dzier¿awy dzia³ek; zgoda na bonifikatê przy sprzeda¿y mieszkañ komunalnych na rzecz najemców,

a druga uchwa³a dotyczy zmiany zasad
sprzeda¿y mieszkañ i budynków komunalnych. S¹ te¿ dotycz¹ce zamiany nieruchomoœci i zawarcia umowy najmu.
Jest projekt, by Gmina przyst¹pi³a
do Lokalnego Funduszu Po¿yczkowego „Samorz¹dowa Polska” Po³czynZdrój sp. z o.o. z siedzib¹ w Po³czynie
oraz do Krajowego Funduszu Dorêczeniowego „Samorz¹dowa Polska” w
Warszawie.
Trzy projekty dotycz¹ op³at i podatków; za posiadanie psów, uzdrowiskowej oraz od œrodków transportowych.
Po tym bloku bêd¹ odpowiedzi na
zg³oszone pytania, a na zakoñczenie
informacja o realizacji uchwa³ Rady
Miejskiej za ostatnie dwa miesi¹ce i
wolne wnioski.
(r)

Buduj¹ centrum kultury
(PO£CZYN-ZDRÓJ) Jest ju¿ po
przetargu na przebudowê budynku
by³ego kina Goplana na Centrum
Kultury w Po³czynie-Zdroju.
Do urzêdu wp³ynê³y cztery oferty.
Jedn¹ odrzucono. Z pozosta³ych trzech
najni¿sz¹ kwotê za wykonanie robót
z³o¿y³a firma THERMBAU sp. z o.o.
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sp. k. z Pi³y. Chce wykonaæ to zadanie
za 5.223.810 z³ brutto. Zadanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” dotyczy
przebudowy z rozbudow¹ budynku
dawnego kina Goplana na Centrum
Kultury w Po³czynie-Zdroju przy ul.
Parkowej 4. Zadanie ma byæ dofinansowane z UE.
(r)

Medale dla
pracowników oœwiaty
(SZCZECINEK) podczas uroczystej sesji Rady Powiatu w
Szczecinku, 30 paŸdziernika 2013
r. pracownikom oœwiaty z powiatów œwidwiñskiego, szczecineckiego i drawskiego wrêczono odznaczenia nadane przez Prezydenta RP.
Wyró¿nionych nagrodzono medalem za szczególne osi¹gniêcia i
wieloletni¹ s³u¿bê.
W imieniu Prezydenta RP medale wrêczali pan Wies³aw Suchowiejko - pose³ na Sejm RP i pan Ryszard
Miæko - Wicewojewoda Zachodniopomorski. W uroczystej czêœci sesji
udzia³ wzi¹³ równie¿ pan Krzysztof
Rembowski - Wicekurator Zachodniopomorski.
Odznaczeni pracownicy Szko³y
Podstawowej nr 1 w Œwidwinie:
pani Bo¿ena Niedzia³ek, g³ówny ksiêgowy - Medal Z³oty za D³ugoletni¹ S³u¿bê
pani Halina Michna, nauczyciel
edukacji wczesnoszkolnej - Medal
Srebrny za D³ugoletni¹ S³u¿bê

pani Mariola Skoczylas, nauczyciel plastyki - Medal Br¹zowy
za D³ugoletni¹ S³u¿bê
pani Katarzyna Kosmala, nauczyciel wychowania fizycznego Medal Br¹zowy za D³ugoletni¹
S³u¿bê.
Zaproszeni goœcie z³o¿yli
wszystkim odznaczonym gratulacje, ¿ycz¹c im kolejnych sukcesów
i wytrwa³oœci w trudnej pracy. (o)

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY
- PRACA DODATKOWA

XV Posiedzenie
Rady LGD
- „Powiatu Œwidwiñskiego”
W dniu 27.11.2013 r. o godz. 09:00 w siedzibie
LGD przy ul. Ko³obrzeskiej 43 w Œwidwinie odbêdzie siê XV Posiedzenie Rady - organu decyzyjnego
Lokalnej Grupy Dzia³ania - „Powiatu Œwidwiñskiego”
w sprawie dokonania oceny wniosków o przyznanie
pomocy w ramach dzia³ania „Wdra¿anie lokalnych
strategii rozwoju” dla operacji odpowiadaj¹cych warunkom przyznania pomocy dla dzia³ania „Odnowa i
rozwój wsi” oraz „Male projekty” tj. operacji, które
nie odpowiadaj¹ warunkom przyznania pomocy w ramach dzia³ania Osi 3, ale przyczyniaj¹ siê do osi¹gniêcia celów tej osi, objêtych Programem Rozwoju Obszarów na lata 2007-2013.
Limit dostêpnych œrodków na „Odnowê i rozwój
wsi” wynosi³ 840 580,58 z³, a na „Ma³e projekty” 463
473,67 z³.
Prezes Zarz¹du Zdzis³aw Pawelec

Przedsiêbiorstwo Ekologiczne „Ekoflora” w Kraœniku jest jednym z wiod¹cych producentów nawozów dolistnych w Polsce. W zwi¹zku z dynamicznym
rozwojem firmy poszukujemy aktywnych ludzi dysponuj¹cych wolnym czasem (chc¹cych sobie dorobiæ) do pozyskiwania nabywców na nasze produkty.
Najodpowiedniejszym kandydatem na to stanowisko bêdzie osoba z wykszta³ceniem rolniczym lub pokrewnym rolniczemu (wy¿szym lub œrednim technicznym)
prowadz¹ca w³asne gospodarstwo rolne lub pracuj¹ca w gospodarstwie rolnym
(np. u rodziców), zamieszkuj¹ca na terenie powiatu ziemskiego Œwidwin.
Osoba ta bêdzie odpowiedzialna za nawi¹zywanie kontaktów z rolnikami i
promowanie naszych nawozów dolistnych wstêpnie tylko na terenie powiatu ziemskiego Œwidwin, pozyskiwanie zamówieñ i nadzorowanie ich realizacji oraz utrzymywanie nienagannych relacji z naszymi Nabywcami.
Zapewniamy ze swej strony korzystne warunki wspó³pracy, nie koliduj¹ce z
dotychczas prowadzon¹ dzia³alnoœci¹ rolnicz¹, sadownicz¹, warzywnicz¹, a tak¿e
handlow¹ (poza rynkiem nawozów dolistnych), a pozwalaj¹ce na osi¹gniêcie
znacz¹cych dodatkowych dochodów.
Ze swej strony oferujemy korzystny system wynagrodzenia uzale¿niony od
wyników pracy, szkolenia produktowe, prê¿ny i m³ody zespó³ wsparcia marketingowego, technicznego i naukowego oraz elastyczne podejœcie do warunków wspó³pracy.
Posiadasz wykszta³cenie rolnicze lub pokrewne rolniczemu (wy¿sze lub œrednie techniczne), dodatkowo mo¿e masz doœwiadczenie w kontaktach z nabywcami
rolnymi i znajomoœæ rynku powiatowego? Czy Twoja aktywnoœæ zawodowa zwi¹zana jest z rolnictwem, sadownictwem, warzywnictwem? Mo¿e jesteœ m³odym
rolnikiem, który skorzysta³ lub planuje skorzystaæ z programu unijnego „U³atwianie startu m³odym rolnikom?” Chcesz sobie dorobiæ? - ta praca jest dla Ciebie!
Mile widziane bêd¹ osoby mieszkaj¹ce na terenie
powiatu ziemskiego Œwidwin!!!
W wyniku efektywnej wspó³pracy i dodatkowych ustaleñ istnieje mo¿liwoœæ dzia³ania na terenie wiêkszym, ni¿ jeden powiat.
Niezbêdna by³aby nam jedna kreatywna osoba. Dla porz¹dku informujemy, ¿e odpowiemy tylko na wybrane oferty. Dla porz¹dku zg³oszenia kandydatów uprzejmie prosimy przesy³aæ pisemnie (listem) na adres firmy: Przedsiêbiorstwo Ekologiczne „EKOFLORA” Siewielec Tadeusz, ul. Kolejowa 14,
23-200 Kraœnik.
Ewentualne pytania prosimy kierowaæ do Kierownika Dzia³u Sprzeda¿y
Dobros³aw Rudny, tel. 504 190 037, 504 328 873.

Str
Str.. 8

Z ¯YCIA SZKÓ£

Wieœci œwidwiñskie 25.11.2013 r.

Apel w „Trójce” z okazji odzyskania
niepodleg³oœci
Niepodleg³oœæ nie jest dana ¿adnemu narodowi raz na zawsze, ale
jest zadana ka¿demu z nas. O odzyskanie niepodleg³oœci po utracie
suwerennoœci nasi przodkowie starali siê ponad sto lat, wytrwa³¹ prac¹
i walk¹ pod sztandarem z napisem
„Bóg, honor i Ojczyzna”. Te wartoœci dla naszych przodków by³y najwa¿niejsze i dziœ, kiedy o wolnoœæ
ju¿ nie trzeba walczyæ z broni¹ w
rêku, naszym zadaniem - jako nauczycieli, rodziców i wszystkich
Polaków, jest uczyæ mi³oœci Ojczyzny kolejne pokolenia m³odych Polaków.
W Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Lotników Polskich w
Œwidwinie s³owo patriotyzm jest
s³owem ¿ywym. Dla wolnej Polski
nasi uczniowie ucz¹ siê i rozwijaj¹
swoje zdolnoœci. Bior¹ udzia³ w rozmaitych akcjach i konkursach, a z
efektów tej dzia³alnoœci jesteœmy
bardzo dumni.
Jedn¹ z mo¿liwoœci wyra¿enia
patriotyzmu jest równie¿ udzia³ w
apelu z okazji odzyskania niepodleg³oœci. Kilkanaœcie osób z klas: szóstej, pi¹tej i trzeciej, pod kierunkiem nauczycieli: p. K. Bujacz, p.
K. Kupiec i p. R. Ussa, przedstawi³o historiê tamtych dni w monta¿u
s³owno - muzycznym. Oprócz tradycyjnych recytacji s³awi¹cych
piêkno polskiej ziemi i odwagê
przodków, jak równie¿ postacie
s³ynnych twórców kultury i marsza³ka Józefa Pi³sudskiego, uczniowie przedstawili krótkie scenki hi-

storyczne z postaciami twórcy m.in.
gen. D¹browskiego, twórcy hymnu
Józefa Wybickiego i wieszcza narodowego Adama Mickiewicza. M³odzi artyœci niezwykle szybko wczuli
siê realia epoki i przyznaæ nale¿y, ¿e
byæ mo¿e mamy do czynienia z rodz¹cymi siê talentami scenicznymi.
Uroczysty apel sta³ siê równie¿
okazj¹ do rozstrzygniêæ konkursowych i og³oszenia jednej z licznych
akcji, w których nasi uczniowie
bior¹ udzia³. Tym razem, pod kierunkiem nauczyciela przyrody,
uczniowie zaopiekuj¹ siê zbiórk¹
karmy dla bezdomnych kotów, zarówno tych, które ju¿ zamieszkuj¹
schroniska dla zwierz¹t, jak i tych,
którym trudna zimowa pora bardzo

doskwiera. Wszak stosunek cz³owieka do zwierz¹t, jest wyznacznikiem cz³owieczeñstwa nie tylko w

„Aby Polska by³a Polsk¹”
(RZEPCZYNO) 11 listopada
dla nas, Polaków, jest daniem jedynym i niecodziennym, a zarazem wolnym od zajêæ w szkole i
pracy. Jest to dzieñ œwiêtowania
niepodleg³oœci.
Dobr¹ sztuk¹ jest umieraæ dla
Ojczyzny, ale najwiêksz¹ sztuk¹ jest
dobrze ¿yæ dla niej. Historia jest
matk¹ i nauczycielk¹ ¿ycia, jak mówimy i wspominamy. Pamiêæ o ojczyŸnie, o bohaterach, którzy za ni¹
oddali swoje ¿ycie, o naszych
przodkach, o ¿yciu i dzia³aniach
Józefa Pi³sudzkiego, o wojnie œwiatowej, o czasach stalinowskich, o
solidarnoœci i czasach obecnych
napawa nas mi³oœci¹ do naszego

kraju. Wspominaj¹c te wszystkie
wydarzenia w naszym Oœrodku
Wychowawczym odby³ siê uroczysty apel niepodleg³oœciowy. Nasi
wychowankowie odœwiêtnie ubrani
przedstawili akademiê o odzyskaniu niepodleg³oœci przez nasz kraj.
Wspominali dziejowe drogi do wolnoœci, a wszystko to by³o przeplatane pieœniami patriotycznymi, gdzie
aktywny udzia³ wziêli wszyscy
zgromadzeni. Dziêkujmy wychowankom za aktywny udzia³ w akademii, a pani polonistce za przygotowanie i aran¿acje. Wspólnie budujmy nasze dobro, której imiê Polska,
pamiêtaj¹c, aby Polska by³a zawsze
Polsk¹. Wierna przodkom i przykazaniom Pana Boga. Jaros³aw sdb.

stosunku do istot s³abszych i œwiata
przyrody, ale i stosunku do drugiego
cz³owieka.
K. Kupiec
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Uroczyste œlubowanie w „Trójce”
Ka¿dego roku przychodzi taki
moment, kiedy nasi pierwszoklasiœci z wielk¹ powag¹, przy ogólnym wzruszeniu wszystkich zgromadzonych, sk³adaj¹ uroczyste
œlubowanie, staj¹c siê pe³noprawnym uczniem Publicznej Szko³y
Podstawowej nr 3 imienia Lotników Polskich w Œwidwinie. W
roku szkolnym 2013/14 ten uroczysty moment nadszed³ 30 paŸdziernika.
Wszystkich przyby³ych powita³a dyrektor Izabella Starzyñska.
Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczycili nas:
wiceburmistrz Zygmunt Maksiak,
przewodnicz¹cy Rady Miasta Henryk Klaman, przewodnicz¹ca Komisji ds. Oœwiaty Anna Zdunek,
przedstawiciel 1. Skrzyd³a Lotnictwa Taktycznego p³k pil. mgr in¿.
Wojciech Piku³a, przedstawiciel 21.
Bazy Lotnictwa Taktycznego pp³k
Wac³aw Krzeszowiec i kierownik
Klub 1. Skrzyd³a Lotnictwa Taktycznego £ucjan Siwiec.
Wobec goœci, licznie zgromadzonych rodziców, grona pedagogicznego, jak równie¿ starszych i
m³odszych kolegów, g³ówni bohaterzy stanêli dumnie by zaprezentowaæ stan swojej gotowoœci do nauki
i godnego reprezentowania „barw”

naszej placówki. Po s³owach dyrektor przyszed³ czas na program artystyczny, zrealizowany pod kierunkiem wychowawcy p. Narcyzy Juszczak, w którym udzia³ wziêli
uczniowie klasy 4, którzy - stanowi¹c wspaniale zgrany zespó³ aktorski, zaprezentowali przedstawienie
o darach m¹drych zwierz¹t, które niczym bajkowe wró¿ki podarowa³y pierwszakom to, co najwa¿niej-

Przedszkolaki
na ludowo

Obchody Dnia Nauczyciela w
Przedszkolu „Pod Topol¹” to ju¿
tradycja. W tym dniu w progach
naszej placówki goœcimy nie tylko
pracowników, ale równie¿ emerytów. Tego roku po³¹czyliœmy je ze
Œwiêtem Ogrodu, które swoj¹ formu³¹ i ide¹ nawi¹zywaæ mia³o do
tradycyjnych do¿ynek.
W przedszkolu pojawi³y siê tradycyjne wieñce do¿ynkowe, dary z
sadu i ogrodu, kukie³ki jarzynowe
wykonane przez dzieci. Grupa
„Smerfy” przedstawi³a program artystyczny, sk³adaj¹cy siê z wierszy,

tañców ludowych i przyœpiewek,
natomiast „Leœne ludki” przygotowa³y dla wszystkich pañ przepiêkne
upominki. Mi³ym akcentem by³a
równie¿ wiadomoœæ, ¿e jedna z naszych kole¿anek, Dorota Osak, zosta³a odznaczona Medalem Komisji
Edukacji Narodowej.
Ca³¹ imprezê zwieñczy³ wspania³y wystêp zespo³u ludowego
„Leszczyna”, który poderwa³ do
tañca wszystkie przedszkolaki. Zabawa by³a doskona³a, przekona³a
wszystkich, ¿e „ludowoœæ” i tradycja nie odesz³y do lamusa i daj¹ dzieciom wiele radoœci.
JB

sze w pracy ka¿dego ucznia. Po czêœci artystycznej przysz³a pora na
uroczyste œlubowanie, dyplomy,
przemówienia goœci i liczne podarunki na „dobry pocz¹tek”.
W gronie naszej szkolnej spo³ecznoœci pojawili siê równie¿ nowi
uczniowie z klas II - VI, którzy po
raz pierwszy w tym roku szkolnym
przekroczyli progi naszej szko³y. W
roku szkolnym 2013/2014 uczniów

tych by³o naprawdê wielu i mamy
nadziejê, ¿e dziêki ¿yczliwoœci kolegów, grona pedagogicznego i innych pracowników szko³y, szybko
siê zaaklimatyzuj¹. Tak pierwszakom, jak i nowym uczniom ¿yczymy
najlepszych ocen i samych pochwa³.
Niech za przyk³ad bior¹ najlepszych
- dzielnych i utalentowanych patronów naszej szko³y - Lotników Polskich.
K. Kupiec

Pamiêæ o przodkach
(RZEPCZYNO) Od czasów
istnienie ludzkoœci i swoich bliskich pamiêæ jest czymœ najwa¿niejszym i najpiêkniejszym. Pamiêtaæ o swoich bliskich i nie tylko, to z mini dzieliæ los i dalsze
¿ycie.
Wspólne wêdrowanie przez
œwiat odbija siê przyjaŸni¹ i wspominaniem jednego o drugim. Taki
czas jest wyznaczony w naszym
¿yciu i kalendarzu. Jest to œwiêto
Wszystkich Œwiêtych, kiedy spotykamy siê w domach, a nastêpnie
przy mogi³ach naszych najbli¿szych. Czas ten jest jedyny i niepowtarzalny. Znicze, chryzantemy,
modlitwy, Eucharystia - to w³aœnie
w tym czasie nas ³¹czy najbardziej.
Równie¿ i nasza wspólnota ca³ego
MOW prze¿ywa³a takie wielkie
œwiêtowanie. By³ czas na Euchary-

stiê, modlitwy za zmar³ych, odwiedzenie pobliskiego cmentarza i zapalenie zniczów na opuszczonych
grobach. Czas zadumy i ³¹cznoœci z
naszymi bliskimi zmar³ymi. Odwiedzanie cmentarza w czasie oœmiu
dni i uzyskiwanie odpustu za jedn¹
zmar³¹ osobê, przybli¿a nas do nich
i wzmacnia nasz¹ wiarê w Chrystusa
Zmartwychwsta³ego. Pamiêæ jest
cech¹ dobrego cz³owieka, który
potrafi ³¹czyæ ¿ycie ziemskie z
wiecznym.
Jaros³aw sdb.
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Pieœni, które znaj¹ wszyscy
(ŒWIDWIN) Wieczór pieœni
legionowych i partyzanckich ju¿
po raz ósmy zgromadzi³ w œwidwiñskim zamku mi³oœników
wspólnego œpiewania.
Impreza organizowana przez
œwidwiñskie towarzystwa kresowe

(lwowskie i wileñskie) mia³a tym
razem wyj¹tkowy charakter. Nieco
wczeœniej bowiem odby³a siê uroczystoœæ nadania imienia genera³a
Romana Abrahama rondu na skrzy¿owaniu ulic Szczeciñskiej i Energetyków. Spotkanie w zamku by³o
okazj¹ do przypomnienia tej nie-

zwyk³ej postaci, która zapisa³a siê
równie¿ w dziejach Œwidwina.
Uczyni³ to dr Leszek Laskowski z
Koszalina.
W programie artystycznym wyst¹pi³y dzieci z grup folklorystycznych „Jagódki” i „S³oneczka” z
Bierzwnicy oraz recytatorzy z gru-

„Dzieñ postaci z bajek”
w „Trójce”
6 listopada jest obchodzony
jako „Dzieñ postaci z bajek”. Z tej
okazji 8 listopada biblioteka
szkolna PSP 3 ju¿ tradycyjnie
œwiêtowa³a ten dzieñ wœród najm³odszych dzieci naszej szko³y.
W ramach rozwoju aktywnoœci
spo³ecznej, uczennice klas starszych: Daria Pañczyk (kl.4) i Adrianna Cepa (kl.5) - jako ochotniczki - cz³onkinie aktywu bibliotecznego, przeczyta³y m³odszym kolegom
i kole¿ankom ulubione baœnie
„Piêkna i bestia” i „O³owiany ¿o³nierzyk”. Ta kontynuowana ju¿ kolejny rok akcja, daje mo¿liwoœæ
poznania najm³odszym zarówno
utworów literatury stosownej dla
ich wieku, jak i poznania starszych

kolegów. Starsi uczniowie maj¹ niepowtarzaln¹ okazjê wyrobiæ sobie
zas³u¿on¹ estymê wœród osób m³odszych, wracaj¹c jednoczeœnie do
ulubionych bajek z dzieciñstwa.
Spotkanie czytelnicze sta³o siê
równie¿ mo¿liwoœci¹ do rozstrzygniêcia przez bibliotekarkê szkoln¹
konkursu - „Ulubiona postaæ z bajki”, og³oszonego w klasie 1. W konkursie nagrodzeni zostali uczniowie klasy 1: Wiktor Pleciak, Zuzia
Borkowska, Oliwia Plewa i Karolina Dziubiñska. Uczniowie odebrali
nagrody ksi¹¿kowe (i „s³odkie dodatki”). Zwyciêzcom gratulujemy,
maj¹c nadziejê, ¿e bajki stanowi¹
dobry pocz¹tek do przygody z literatur¹ w dalszych latach.
K. Kupiec PSP 3

py „Teka” ze Œwidwiñskiego
Oœrodka Kultury. Natomiast popularne pieœni legionowe i partyzanckie mogli ju¿ œpiewaæ wszyscy, poniewa¿ ich teksty wyœwietlano na
ekranie. I bez tego jednak wiêkszoœæ
uczestników zamkowego spotkania
zna³a je na pamiêæ.
(um)

Otrzêsiny w lekowskim
gimnazjum
W Zespole Szkó³ w Lekowie
odby³y siê otrzêsiny klasy pierwszej gimnazjalnej. Przygotowa³a
je klasa IIa i IIb pod opiek¹ pani
Anny Rynkiewicz i pani Ró¿y Tabaszewskiej. Udzia³ wziê³a równie¿ klasa III Gimnazjum, która
rzetelnie kibicowa³a wybranym
grupom „kotków”.
Tego dnia wszystkie pierwszaki
pojawi³y siê wybranych przez siebie
strojach. By³y kotki, kocury oraz
myszki. Kociaczki, podzielone zosta³y na 6 grup, tak aby ka¿dy uczeñ
móg³ wzi¹æ udzia³ w zabawie. Komisja, w sk³ad, której wchodzi³y
wychowawczynie klas II, przewodnicz¹ca Samorz¹du Uczniowskiego
i dyrektor szko³y przyznawa³a
punkty, bior¹c pod uwagê zaanga¿owanie przy wykonywaniu zadania oraz czas wykonania. Prowadz¹cymi uroczystoœæ by³y uczennice
klas II, Weronika Stasiak oraz Bernadeta Krepsztul.
Wœród konkurencji sportowych
znalaz³y siê: tor przeszkód, skakanka, bieg w workach, slalom z jajkiem. By³y równie¿ konkurencje
muzyczne i taneczne, gdzie ka¿da z
grup mia³a zanuciæ wylosowan¹
piosenkê, miaucz¹c oraz zatañczyæ
z miot³¹ w rytm piosenki. Czym by³aby impreza uczniowska bez
sprawdzenia wiedzy? Uczniowie
klasy II Gimnazjum zweryfikowali
wiedzê naszych kociaków na temat

szko³y. By³y pytania m.in. o nazwisko wicedyrektora, iloœæ schodów
miêdzy parterem a piêtrem, iloœæ
pracuj¹cych w szkole nauczycieli.
Nie mog³o zabrakn¹æ konkurencji
kulinarnych, które wzbudzi³y wiele
œmiechu. Najwiêksz¹ popularnoœci¹ cieszy³a siê konkurencja jedzenia kisielu na czas.
Aktywny udzia³ w otrzêsinach
bra³a wychowawczyni kotków, pani
Agnieszka Pruss, pomagaj¹c ka¿dej
z grup. Nie spodziewa³a siê, ¿e jedna z konkurencji bêdzie dotyczy³a
w³aœnie jej. Grupy mia³y namalowaæ portret „swojej pani”. W tej
konkurencji wszyscy uzyskali maksymaln¹ iloœæ punktów, a swoje portrety pani Agnieszka zabra³a na pami¹tkê.
Uroczystoœæ okaza³a siê wyœmienita zabaw¹. Reprezentant grupy, która uzyska³a najwiêcej punktów, mia³ zaszczyt zatañczyæ z wychowawczyni¹. Wspólny taniec zakoñczy³ ten niezapomniany dzieñ
dla pierwszaków i organizatorów.
Anna Rynkiewicz
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INFORMACJE - OG£OSZENIE

Wyœpiewane
sukcesy

(ŒWIDWIN) Micha³ W¹sowicz-Piekarski, uczeñ Publicznej
Szko³y Podstawowej nr 1 w Œwidwinie znalaz³ siê wœród najlepszych wokalistów w Polsce i w województwie.
20 paŸdziernika na Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Dzieciêcej w Szczecinie „Piosenka na dobre i na z³e” Micha³ zdoby³ trzecie

miejsce. Kolejnym jego sukcesem
okaza³ siê wystêp na Wojewódzkim
Przegl¹dzie Piosenki Polskiej
„Skolwiñskie przeboje”, w którym
bezkonkurencyjnie zaj¹³ najwy¿sze
miejsce na podium.
Teraz Micha³ przygotowuje siê
do kolejnego wystêpu w Konkursie
Kolêd i Pastora³ek Angielskich.
M³ody wokalista pracuje pod
kierunkiem Edyty Uss.
(o)

Szko³a Podstawowa nr 1 w Œwidwinie

Poznajemy zawody
rodziców - z wizyt¹ w salonie
sukien œlubnych „Agnes”

(ŒWIDWIN) 29 paŸdziernika
wybraliœmy sie na wycieczkê do
jednego z zak³adów pracy naszych mam - salonu sukien œlubnych w Œwidwinie.
Zwiedziliœmy pracownie, gdzie
powstaj¹ projekty sukien, które nastêpnie wêdruj¹ w rêce pañ krawcowych, które szyj¹ suknie, ozdabiaj¹
i prasuj¹. Dziewczynki by³y zachwycone piêknymi materia³ami,
dodatkami do sukienek, a tak¿e zdobieniami. Niektórym z ch³opców tak

bardzo spodoba³a siê praca przy
maszynie, ¿e za zgod¹ pañ zasiedli
do nich. Trzeba przyznaæ, ¿e poradzili sobie œwietnie.
Uczniowie jednog³oœnie stwierdzili, ¿e szycie sukien to trudna i
odpowiedzialna praca.
Na koniec podziêkowaliœmy paniom i wrêczyliœmy laurkê. Mi³ym
zaskoczeniem by³y s³odkoœci, za
które bardzo dziêkujemy.
Uczniowie kl. 3C z wych.
Magdalena Haraj
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ZARZ¥D POWIATU
Og³asza kolejny - III przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci gruntowej zabudowanej stanowi¹cej w³asnoœæ Powiatu £obeskiego, po³o¿onej w mieœcie Resko przy ul. Stodólnej.
Dane o nieruchomoœci:
Ksiêga wieczysta nr SZ1L/00002561/0, dzia³ka nr 6/1, pow. 0,3491 ha, sklasyfikowana jako "B". Nieruchomoœæ po³o¿ona w mieœcie Resko przy ul. Stodólnej. Z trzech stron ogrodzona p³otem ¿elbetonowym, uzbrojona w energiê elektryczn¹, wodoci¹g, kanalizacjê, szambo lokalne. Czêœæ dz. oko³o 700m2 - utwardzona betonem. Nieruchomoœæ w niewielkim stopniu zadrzewiona (œwierki,
orzech w³oski), po³o¿ona przy zbiegu dróg asfaltowych, publicznych: powiatowej
nr 3435Z i gminnej nr 252025Z ³¹cz¹cej siê z droga wojewódzk¹ nr 152 relacji
Resko - P³oty. Zabudowana 5 budynkami o ³¹cznej pow. u¿. 633,61m2: w tym:
parterowy budynek gara¿owy o pow. u¿. 16,02 m2 -1970r, budynek gara¿owy o
pow. u¿. 118,90m2 - 1935r,budynek gospodarczy pow. u¿. 282,66m2- dwukondygnacyjny z betonowymi posadzkami i instalacj¹ wodn¹- 1935r, budynek gospodarczy o pow. u¿. 44,65m2 - 1935r, jednorodzinny budynek mieszkalny w zabudowie wolnostoj¹cej 2 kondygnacyjny o pow. u¿ 171,38m2 - 1935r.
Nieruchomoœæ po³o¿ona na obszarze gdzie brak jest obowi¹zuj¹cego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obszar nie jest objêty obowi¹zkiem sporz¹dzenia tego planu. Gmina Resko nie og³osi³a o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia planu ani do zmiany Studium obejmuj¹cego dzia³kê nr 6/1.
Nieruchomoœæ oznaczona nr dzia³ki 6/1 posiada nastêpuj¹ce uwarunkowania
- zabudowa mieszkaniowa z funkcjami uzupe³niaj¹cymi - ogrody dzia³kowe, inne
wieloletnie sady oraz kierunki - Strefa zabudowy wielofunkcyjnej.
Przedmiot zbycia jest w trwa³ym zarz¹dzie Domu Pomocy Spo³ecznej w Resku
z siedzib¹ przy ul. Wojska Polskiego 40, 72-315 Resko. Z chwil¹ ustalenia kandydata na nabywcê, a przed podpisaniem aktu notarialnego trwa³y zarz¹d zostanie
wygaszony decyzj¹ administracyjn¹.
Cena wywo³awcza - 220.800 z³ , Wadium 5% ceny wywo³awczej wynosi
11.040 z³. Post¹pienie: nie mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej z zaokr¹gleniem do
pe³nych dziesi¹tek z³otych (2.210 z³). O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu. Sprzeda¿ korzysta ze zwolnienia z podatku VAT
Przetarg rozpocznie siê dnia 19 grudnia 2013 r. o godz. 10.00
w Sali konferencyjnej Starostwa
Powiatowego w £obzie przy ul. Konopnickiej 41
Przetarg jest wa¿ny bez wzglêdu na liczbê uczestników, je¿eli przynajmniej
jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno post¹pienie powy¿ej ceny wywo³awczej.
W przetargu mog¹ braæ udzia³ osoby fizyczne i prawne lub ich pe³nomocnicy
je¿eli najpóŸniej w dniu 16.12.2013r wp³ac¹ wymagane wadium w pieni¹dzu na
konto depozytowe Starostwa Powiatowego w £obzie nr 65 1020 2847 0000 1202
0009 6669 w PKO BP S.A. 1 Oddzia³ w £obzie. Dat¹ uiszczenia wadium jest data
uznania rachunku bankowego, a nie data dokonania wp³aty. Wadium wp³acone
przez uczestnika przetargu zwraca siê niezw³ocznie po odwo³aniu albo zamkniêciu przetargu, nie póŸniej jednak ni¿ przed up³ywem 3 dni od dnia odwo³ania, zamkniêcia, uniewa¿nienia lub zakoñczenia przetargu wynikiem negatywnym, za
wyj¹tkiem uczestnika, który przetarg wygra³. Uczestnikowi wygrywaj¹cemu
przetarg wadium zalicza siê na poczet ceny nabycia.
Pe³nomocnicy uczestników przetargu winni okazaæ komisji przetargowej pe³nomocnictwa notarialne, dokument stwierdzaj¹cy to¿samoœæ i obywatelstwo.
Wy³oniony w drodze przetargu kandydat na nabywcê nieruchomoœci jest zobowi¹zany w terminie do 21 dni, licz¹c od daty rozstrzygniêcia przetargu dokonaæ
wp³aty ceny ustalonej w przetargu pomniejszonej o wp³acone wadium, na konto
Starostwa Powiatowego w £obzie nr 47 1020 2847 0000 1402 0009 5828 w PKO
BP S.A. 1 Oddzia³ w £obzie. Dat¹ uiszczenia wp³aty jest data uznania rachunku
bankowego, a nie data dokonania wp³aty.
Je¿eli osoba ustalona jako nabywca nieruchomoœci nie dokona wymaganej
wp³aty w okreœlonym terminie lub nie stawi siê bez wczeœniejszego uzasadnionego
usprawiedliwienia w wyznaczonym przez sprzedaj¹cego terminie i Kancelarii
Notarialnej do zawarcia umowy notarialnej, to organizator przetargu odst¹pi od
zawarcia umowy, a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi. Wszelkie koszty
zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi strona kupuj¹ca.
Je¿eli wy³oniony w drodze przetargu kandydat na nabywcê za¿¹da okazania
granic zbywanej nieruchomoœci jest on zobowi¹zany do za³¹czenia do ¿¹dania,
dowodu wp³aty na konto depozytowe Starostwa Powiatowego w £obzie nr 65 1020
2847 0000 1202 0009 6669 w PKO BP S.A. 1 Oddzia³ w £obzie kwoty zaliczki
na poczet ceny okazania granic wynosz¹cej 2.952 z³ brutto. Z ¿¹daniem kupuj¹cy
mo¿e wyst¹piæ w terminie do 14 dni od daty rozstrzygniêcia przetargu. Wszelkie
koszty notarialne i s¹dowe pokrywa strona kupuj¹ca
Wszelkich informacji o przetargu mo¿na uzyskaæ w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w £obzie przy ul. G³owackiego 4, pokój nr 14
I piêtro lub telefonicznie (91 39-760-89).
Zastrzega siê prawo odwo³ania og³oszonego przetargu bez podania przyczyn.
£obez, dnia 07.11.2013 r.
W/z Starosty £obeskiego Jan Zdanowicz - Wicestarosta

Str
Str.. 12

Z ¯YCIA SZKÓ£

Œlubowanie
w Zespole
Szkó³
w Lekowie

Szko³a Podstawowa nr 2 w Œwidwinie

Tydzieñ eTwinning
(ŒWIDWIN) Jak co roku, tak
i tym razem obchody „Tygodnia
eTwinning” zaaferowa³y wielu
uczniów i nauczycieli Szko³y Podstawowej nr 2.
„eTwinning” to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii
informacyjno-komunikacyjnych
(TIK) w szko³ach europejskich.
Uczniowie i nauczyciele wykorzystuj¹ Internet do wspó³pracy ponad
granicami. Wspó³dzia³aj¹, wymieniaj¹ siê informacjami i materia³ami
do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych mo¿liwoœci
oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia
na Europê.
W tym roku, oprócz efektownych obchodów „Tygodnia eTwinning”, nauczycielki jêzyka angielskiego postawi³y sobie za cel w³¹czenie jeszcze wiêkszej liczby
uczniów i nauczycieli w dzia³ania
zwi¹zane ze wspó³prac¹ zagraniczn¹ i aktywnoœæ szkoln¹.
Uczniowie z wielkim przejêciem i zaanga¿owaniem rysowali
pocztówki dla chorej dziewczynki,
której marzeniem by³o to, aby dostaæ jak najwiêcej kartek urodzinowych. W to dzia³anie w³¹czyli siê nie
tylko starsi uczniowie, ale równie¿
„zerówkowicze”. To marzenie chyba siê spe³ni³o, bo Oliwia otrzyma³a
pocztówki z wielu krajów i zosta³y
one przywiezione na miejsce ciê¿arówk¹.
Poza tym, w tym roku uda³o nam
siê nawi¹zaæ wspó³pracê z W³ochami, Rumuni¹, Ukrain¹, Francj¹,
Turcj¹, Hiszpani¹ i Niemcami, z
którymi bêdziemy siê wymieniaæ
kartkami bo¿onarodzeniowymi.

Zaproszenie

Kolêdy po
angielsku
Nauczycielki ze Szko³y Podstawowej nr 1 w Œwidwinie: p. Edyta
Uss, p. Barbara Orliñska, p.
Agnieszka Gut-Dawid organizuj¹ II
Miêdzyszkolny Przegl¹d Kolêd i
Pastora³ek Angielskich „Christmas
Carols Competition”.
Impreza planowana jest na 19
grudnia 2013 r. o godz. 10. w Œwidwiñskim Oœrodku Kultury. Szczegó³y w regulaminie konkursu na stronie www.sp1swidwin.duu.pl (SP1)

Dzieci mog³y pog³êbiæ swoj¹
wiedzê na temat idei eTwinningu
podczas lekcji oraz czytaj¹c gazetkê w holu g³ównym.
„Tydzieñ eTwinning” rozpocz¹³
siê konkursem piosenki „Must be
the music”.
Do konkursu zg³osi³o siê bardzo
du¿o uczestników. Impreza rozpoczê³a siê od klas starszych, czyli 46, a póŸniej œpiewa³y klasy 1-3.
wszyscy uczestnicy zaprezentowali
bardzo wysoki poziom. Jury mia³o
twardy orzech do zgryzienia, ale po
burzliwej naradzie wy³oni³o 3
pierwsze miejsca w klasach 4-6, a
tak¿e 3 pierwsze miejsca w kl. 1-3.
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Oto zwyciêzcy konkursu „Must
be the music”:
Klasy 4-6:
1. Julia Sikorska kl.6,
2. Wiktoria Bujak kl.4a,
3. Wiktoria Kêpa, Olimpia Szybisty (kl.2b), Julia Kêpa kl.4b
Klasy 1-3:
1. Oliwia Dombek kl.2b,
2. Ines NiedŸwiedŸ
3. Oliwia Hawryluk, Kacper
Górski, Wiktoria Kruk, Magda Kilian kl.1
Konkurs prowadzi³y uczennice
klasy 5B: Paulina Kosiñska i Emilia
Œwiœ.
Anna Bujak, Joanna Miku³ko

Uroczystoœæ odby³a siê 22 paŸdziernika w obecnoœci dyrektora
Jakuba Szynkowskiego, zaproszonych goœci, rodziców oraz nauczycieli.
G³ówni bohaterowie pierwszoklasiœci byli wspaniali. Odwa¿nie
zaprezentowali wiersze i piosenki.Za to dla nich mi³¹ niespodziankê
przygotowali uczniowie kl. II i III, a
tak¿e z oddzia³u przedszkolnego.
Pierwszaki przyrzekali wzorowo
wype³niaæ uczniowskie obowi¹zki i
godnie reprezentowaæ swoj¹ szko³ê. Po œlubowaniu aktu pasowania
dokona³a by³a dyrektor szko³y pani
Miros³awa Kieruzel. Pami¹tkowe
dyplomy wrêczy³a wychowawczyni
Ma³gorzata Grygorcewicz. Na zakoñczenie odby³a siê sesja zdjêciowa i s³odki poczêstunek przygotowany przez rodziców.
(mg)

Œniadanie Daje Moc
„Œniadanie daje moc” - to program promuj¹cy zasady zdrowego od¿ywiania siê i zwiêkszaj¹cy
œwiadomoœæ uczniów na temat
roli pierwszego posi³ku w diecie
dziecka.
Szko³a Podstawowa nr 2 w Œwidwinie przy³¹czy³a siê 8 listopada
do ogólnopolskiej akcji spo¿ywania
zdrowego œniadania, w ramach której uczniowie klas trzecich wraz z
wychowawczyniami: klasa 3a
(wych. B. Kury³o-Czerenda), klasa
3b (wych. B. Wachowiak) i klasa 3c
(wych. B. Kopaczewska), przygotowali pyszne i zdrowe œniadanie.
Omówiono tak¿e w jaki sposób
taki posi³ek powinien byæ skomponowany, jakie zalety p³yn¹ ze zdrowego od¿ywiania. Uczniowie klas
trzecich od ponad tygodnia przygotowywali siê do tej ogólnopolskiej
akcji. Ka¿da klasa przygotowa³a
zdrowe menu, omówiono 12 zasad
zdrowego od¿ywiania siê i w dniu 8
listopada przygotowano zdrowe i

pyszne œniadanie. Tego dnia na korytarzach szko³y pachnia³o œwie¿ym ogórkiem, aromatycznym pieczywem, wêdlin¹ i twaro¿kiem, a
uczniowie pod czujnym okiem wychowawczyñ przygotowali zdrowy

posi³ek, bo „samochód bez benzyny
nie zabierze nas na wycieczkê, a
uczeñ bez œniadania nie bêdzie mia³
si³y do zabawy i nauki. Jednemu i
drugiemu potrzebne jest paliwo”.
Barbara Kury³o-Czerenda
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Dzielnicowy w Republice Malucha
Wizyta œwidwiñskich policjantów w placówkach wychowawczych
ma³ych miejscowoœci ma szczególny oddŸwiêk. Dla dzieci które na co
dzieñ spêdzaj¹ wiêkszoœæ swojego
czasu, poza miejskim zgie³kiem,
odwiedziny mundurowych s¹ wyj¹tkowym doœwiadczeniem.
Spotkanie w „Republice Malucha” jest dowodem na to, ¿e takie
wizyty maj¹ szczególny wymiar,
poniewa¿ wiedza z zajêæ przek³ada
siê na umiejêtnoœci.
Tym razem grupê maluchów,
odwiedzi³ dzielnicowy tego rejonu
asp. Sylwester Wojtan. W czasie
spotkania trwa³a rozmowa o bezpiecznych zachowaniach dzieci na
drodze i w domu, o w³aœciwym i
taktownym sprawowaniu oraz o tym

jakie s¹ tego korzyœci. Dzielnicowy
przypomnia³ zasady prawid³owego
przechodzenia przez jezdniê i wyjaœni³ na czym polega regu³a ograniczonego zaufania wobec osób nieznajomych. Znalaz³a siê te¿ chwila
na opowiadania dotycz¹ce ciekawych wydarzeñ zwi¹zanych prac¹
policjanta. Na zakoñczenie spotkania dzieci korzystaj¹c z zaproszenia
usiad³y za stery prawdziwego pojazdu s³u¿bowego. Nie brakowa³o
przy tej okazji sygna³ów dŸwiêkowych i œwietlnych które wywo³a³y
niezwyk³y entuzjazm. Dla przypomnienia najwa¿niejszych informacji przedszkolaki z Republiki Malucha otrzyma³y broszurki, a w nich
obrazkowe zasady bezpieczeñstwa
u¿ytkowników dróg.
(kp)

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej
TOZ Po³czyn-Zdrój
Towarzystwo Opieki nad Zwierzêtami Oddzia³ Po³czyn-Zdrój,
mieszcz¹ce siê (siedziba tymczasowa) w Po³czynie-Zdroju, przy ulicy
M³yñska 9 dzia³aj¹c na podstawie
decyzji Burmistrza Po³czyna-Zdroju Barbary Nowak nr SW.
5331.3.2012 z dnia 12 paŸdziernika
2012 przeprowadzi³o w okresie od
15-10-2012 do 10-10-2013 zbiórkê
publiczn¹ z przeznaczeniem zebranych œrodków na dzia³alnoœæ statutow¹. Zebrane œrodki przeznaczono
na:
Leczenie i sterylizacjê zwierz¹t
bezdomnych i wolno ¿yj¹cych, jak
równie¿ porzuconych.
Pomoc zwierzêtom bezdomnym, porzuconym i skrzywdzonym
przez cz³owieka.
Zbiórka odby³a siê w nastêpuj¹cych formach: darowizny pieniê¿ne
do zamkniêtych szklanych skarbon,
które komisyjnie zosta³y przeliczone i sporz¹dzony zosta³ protokó³;
zbiórka ofiar w naturze (karmy i
koce zebrane przez ofiarodawców i
przekazane organizacji).
Zbiórkê przeprowadzono w nastêpuj¹cy sposób: w wybranych
sklepach (za zgod¹ w³aœcicieli)
ustawiono skarbony, do których
ofiarodawcy wrzucali pieni¹dze:
Sklep wêdkarsko-zoologiczny Pani
El¿biety Wiœniewskiej (ul. Mariacka 1), Sklep Oliwia Pani Kamili Kostrzewy (ul. Mariacka 6), sklepik w
szpitalu „U Marzenki” Pani Marzeny Gawroñskiej (ul. Gwardii Ludowej 5).

Jedna skarbona zosta³a umieszczona - za zgod¹ zarz¹du Polskiego
Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Rejon Po³czyn-Zdrój w
biurze zwi¹zku (ul. Koœciuszki 5).
Zbiórka przeprowadzona by³a
równie¿ w czasie imprez organizowanych na terenie miasta Po³czynZdrój. Na oznaczonym stanowisku
cz³onkowie TOZ-u wraz z wolontariuszami zbierali datki do skarbony,
rozprowadzali materia³y informacyjne dotycz¹ce praw zwierz¹t itp.
Na innym stoisku wolontariuszki
przygotowa³y gad¿ety („kiermasz
staroci”), które sprzedawa³y po
symbolicznej cenie. Ca³kowity dochód z tego kiermaszu (ponad 120
z³) przekaza³y do skarbony TOZ-u.
Zbiórki by³y przeprowadzone w
czasie imprez: Majówka (4.05.13);
Radoœæ bez Granic (7.06.13); Dni
Miasta „Po³czyn wszystkim przyjazny” (27.07.13).
Wolontariuszki przygotowa³y
ozdobne jajka wielkanocne i sprzedawa³y je osobom chêtnym, a ca³kowity dochód z tej sprzeda¿y przekaza³y na leczenie zwierz¹t bezdomnych (76 z³).
Zbiórka w naturze przekazana
przez ofiarodawców (Karmy dla
psów, kotów bezdomnych i wolno
¿yj¹cych, koce i inne akcesoria).
M³odzie¿ z Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Stanis³awa
Staszica w Po³czynie-Zdroju (karmy: 100,45 kg, koce). Przekazano
równie¿ kwotê pieniê¿n¹ zebran¹
wœród m³odzie¿y - 212,68 z³.

Darczyñca przekaza³ kwotê 200
z³ na rzecz leczenia zwierz¹t bezdomnych i wolno ¿yj¹cych.
Anonimowa kuracjuszka z Sanatorium Gryf przekaza³a kwotê
100 z³ na rzecz leczenia zwierz¹t
bezdomnych i wolno ¿yj¹cych.
W wyniku zbierania dobrowolnych datków do skarbon pozyskano
kwotê: 1544,41 z³.
Wszelkie koszty zwi¹zane z organizacj¹ zbiórki TOZ - Oddzia³ Po³czyn-Zdrój (dowóz skarbon, przygotowanie materia³ów informacyjnych itp.) poniesione zosta³y przez
cz³onków organizacji na zasadzie
wolontariatu. Firma Foto Film Nowak Pana Dariusza Nowaka przygotowa³a bezp³atnie materia³y (fotografie) dotycz¹ce pomocy zwierzakom z terenu gminy Po³czyn-Zdrój.
Zebrane karmy zosta³y przekazane spo³ecznym opiekunom zwierz¹t na dokarmianie zwierz¹t bezdomnych i kotów wolno ¿yj¹cych
oraz wolontariuszom z przeznaczeniem dla zwierz¹t przebywaj¹cych
w prowadzonych przez nich domach tymczasowych.
TOZ - Oddzia³ Po³czyn-Zdrój
pomóg³ ok. 20 zwierzakom bezdomnym i wolno ¿yj¹cym, które
uleg³y wypadkom lub cierpia³y na
choroby wymagaj¹ce pomocy lekarza weterynarii.
Towarzystwo Opieki nad Zwierzêtami w Polsce Oddzia³ Po³czynZdrój, ul. M³yñska 9.
Lucyna Nowosielska Skarbnik,
Dorota Chaiñska Prezes.

Uwaga na pieszych!

Chcia³ zarobiæ
ryzykuj¹c
zdrowiem?
(ŒWIDWIN) Jak wa¿ne jest
przestrzeganie przepisów ruchu
drogowego, przekona³ siê kierowca opla. M³ody mê¿czyzna od sobotniego wydarzenia, z pewnoœci¹ ze szczególn¹ ostro¿noœci¹
bêdzie omija³ pieszych, a ju¿ na
pewno przeznaczone dla nich
przejœcia.
Mieszkaniec powiatu œwidwiñskiego pokonuj¹c w sobotnie popo³udnie ulice Œwidwina, nie jecha³
szybko. Mimo sprzyjaj¹cych warunków i pilnej sprawy, prowadzi³
swojego opla z bezpieczn¹ prêdkoœci¹. Gdy pojazd zbli¿y³ siê do
przejœcia dla pieszych, z chodnika
wprost pod samochód wybieg³ mê¿czyzna. Tylko reakcja kierowcy i
prêdkoœæ samochodu, nad któr¹
móg³ zapanowaæ, nie doprowadzi³y
do tragedii. Tymczasem zachowanie pieszego by³o zaskakuj¹ce, poniewa¿ za polubowne za³atwienie
sprawy za¿¹da³ 200 z³. Kierowca
tymczasem upieraj¹c siê przy powiadomieniu policji, sp³oszy³ mê¿czyznê, który szybko oddali³ siê.
Okolicznoœci œwiadczy³y o celowym postêpowaniu i zamiarze wy³udzenia pieniêdzy.
Dziêki zdyscyplinowaniu kierowca unikn¹³ nieprzyjemnych doœwiadczeñ. Traumatyczne prze¿ycie i konsekwencje prawne z pewnoœci¹ nie by³yby obojêtne 21 letniemu mê¿czyŸnie.
(kp)
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VIII Turniej Tenisa Sto³owego im. S. Karpiniuka
w Ko³obrzegu

Wieœci œwidwiñskie 25.11.2013 r.

Wrócili z medalami

Œwidwiñscy tenisiœci
wœród najlepszych

W dniach 10-11.11.2013 r.
odby³ siê dwudniowy turniej tenisa sto³owego w Ko³obrzegu, w
którym uczestniczy³o ponad 100
osób. Bardzo dobrze wypadli w
nim zawodnicy ze Œwidwina.

3. Joanna Andrzejak - Œwidwin

Oto miejsca œwidwiñskich tenisistów w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Seniorzy
1. Pawe³ Mazuryk - Œwinoujœcie
2. Adam Wojnar - Œwidwin
3. Adrian Sochaj - Œwidwin

Ch³opcy 9-13 lat
1. Damian Szczerba - Œwidwin
2. Marceli Olejnik - Cieszeniewo
(trenuje w Œwidwinie)
3. Grzegorz Ni¿nikiewicz - Resko
Dziewczyny do 18 lat
1. Marcelina Bujak - Cieszeniewo
2. Magdalena G¹siorowska - Œwidwin

Juniorzy do 18 lat
1. Karol Dzida - Bia³ogard
2. Bartek Soroka - Resko
3. Adrian Kucharzyk - Œwidwin

Gra deblowa mê¿czyzn; dobry
wystêp naszego debla, który ostatecznie zaj¹³ 3 miejsce, graj¹c w
sk³adzie A. Kucharzyk i A. Wojnar.
Damian Szczerba zosta³ uznany
najlepszym zawodnikiem m³odego
pokolenia. Gratulacje.
(o)

Czterech zawodników ze œwidwiñskiego klubu UKS „Technik” bra³o udzia³ w turnieju m³odzików i kadetów w zapasach w
stylu wolnym „Namys³owska Jesieñ 2013”.
Turniej odby³ siê w dniach 8 - 10
listopada 2013 w Namys³owie. Startowa³o w nim 90 zawodników z 14
klubów.
Oto wyniki œwidwiñskich zawodników:
Kategoria wiekowa m³odzicy
(1999 - 2001)
Konrad Kricki kat. 38 kg - srebrny medal. Konrad jako najm³odszy
zawodnik zdo³a³ dotrzeæ do fina³u
pewnie pokonuj¹c swoich przeciwników. W walce o z³oty medal musia³ uznaæ wy¿szoœæ swojego przeciwnika.
Karol Wojciechowski kat. 58 kg
- br¹zowy medal. Karol mimo ¿e
wci¹¿ jest jeszcze m³odzikiem za
zgod¹ organizatorów wystartowa³ w
kategorii wiekowej kadetów gdzie
móg³ sprawdziæ swoje umiejêtnoœci
ze starszymi i bardziej utytu³owanymi przeciwnikami. W rezultacie

koñcowym Karol uplasowa³ siê na
trzecim miejscu.
Krystian Kwaœny kat. 63 kg z³oty medal. Krystian zdecydowanie i pewnie wygra³ wszystkie swoje
walki. Dodatkowo Krystian zosta³
uznany za najlepszego zawodnika
turnieju.
Filip Kawa³ko kat. 69 kg - z³oty
medal. Podobnie jak jego kolega z
klubu Filip by³ najlepszym zawodnikiem w swojej kategorii.
W klasyfikacji dru¿ynowej UKS
Technik Œwidwin uplasowa³ siê na 5
miejscu.
(o)

Naucz¹ graæ
w szachy
(ŒWIDWIN) Stowarzyszenie
„Carpe Diem” i Œwidwiñski Oœrodek Kultury zapraszaj¹ na cykliczne spotkania szachowe.
Pierwsze z nich ju¿ siê odby³o,
natomiast na drugie organizatorzy
zapraszaj¹ w pi¹tek, 29 listopada, w
godzinach 18. – 20. oraz w ka¿dy

kolejny pi¹tek. Bêdzie mo¿na siê
zapisaæ siê na naukê gry w szachy,
skierowan¹ do zarówno do dzieci
jak i doros³ych, którzy chc¹ siê podszkoliæ w szachach. Zapraszamy
wszystkich. Wszelkich informacje
udziela S³awomir Mastyjan, telefon
721 238 595.
(o)
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Sukcesy sportowe „Trójki”
Dziœ, gdy wokó³ s³yszymy tyle
narzekañ na wyniki sportowe naszej
reprezentacji pi³karskiej i ogólny
stan zdrowia m³odzie¿y, jak równie¿ „epidemiê” zwolnieñ lekarskich z zajêæ wychowania fizycznego, radoœæ sprawia fakt, i¿ s¹ m³odzi
ludzie, dla których sport staje siê
prawdziw¹ pasj¹.

W œrodê, 13 listopada 2013 r. w
Szkole Podstawowej nr 1 w Œwidwinie odby³y siê Mistrzostwa Miasta
Szkó³ Podstawowych w Mini Pi³ce
No¿nej. Zawody rozegrano systemem „ka¿dy z ka¿dym”.
Mi³o nam powiadomiæ, ¿e po
zaciêtej grze uczennice Szko³y Podstawowej nr 3 wywalczy³y I miej-

sce. Dru¿yna ch³opców zajê³a miejsce III. Zwyciêskie dziewczêta bêd¹
reprezentowaæ nasz¹ szko³ê i
miasto Œwidwin w zawodach na
szczeblu powiatowym. Gratulacje
nale¿¹ siê równie¿ nauczycielowi
wychowania fizycznego - p. Kamilowi Piotrowskiemu, wspó³twórcy
sukcesu naszych pi³karek.
Do sukcesów sportowych dopi-

sujemy równie¿ osi¹gniêcie ucznia
klasy 6. Konrad Kricki w III Miêdzynarodowym Turnieju „Namys³owska Jesieñ 2013” w zapasach w
stylu wolnym M³odzików i Kadetów (w kategorii wagowej 38 kg)
zdoby³ II miejsce.
Wszystkim naszym zwyciêzcom ¿yczymy powodzenia w dalszych zmaganiach.
K. Kupiec

III Liga Pi³ki Siatkowej

Druga pora¿ka Mieszka
(PO£CZYN-ZDRÓJ) Drug¹
pora¿kê w tym sezonie odnieœli
siatkarze MKS Mieszko Po³czynZdrój wystêpuj¹cy w III Lidze
Mê¿czyzn. Po bardzo ciekawym,
emocjonuj¹cym spotkaniu ulegli
zespo³owi OPP Powiat Ko³obrzeg
2:3 ((25:12, 19:25, 25:18, 24:26,
12:15).)
Decyduj¹cym momentem spotkania by³a koñcówka czwartego
seta, w której zawodnicy z Ko³o-

brzegu potrafili wybrn¹æ z niekorzystnego dla nich wyniku 23:20 dla
MKS Mieszko i wygraæ 26:24.
Ostatni, pi¹ty set to du¿a iloœæ b³êdów pope³nionych przez podopiecznych Wojciecha Halca i zwyciêstwo zespo³u goœci w ca³ym meczu 3:2.
Kolejne spotkanie po³czyñski
zespó³ rozegra w przysz³¹ niedzielê
o godz. 16.00. W meczu wyjazdowym zmierzy siê w Goleniowie z
miejscowym SGS.

MKS Mieszko: Buga³a Pawe³,
¯akowski Mariusz (k.), Pi³atowski
Jakub, Olejnik Mateusz, Kozio³
Gracjan, K³awsiuæ Tomasz, Gajdziel Micha³ (l). Rezerwowi: Solarek Adam, Korczyñski Norbert,
So³tysiak Tomasz (l), Buczkowski
Cezary. Trener: Wojciech Halec.
OPP Powiat: Cichosz Tomasz,
Pankiewicz Jaros³aw, Korniak Dariusz, Sochacki Jakub, Pender
£ukasz, Proskurnicki Dawid, Majzner Marek. Rezerwowi: Andrzejewski Mateusz, Kowalik Mariusz,
Jakowczyk £ukasz, Pintera Oskar.

Trener: Waldemar Pankiewicz.
Sêdziowie: Wi³kowicz, G¹s³awski, Fido.
(kaha)
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Turystyczni weterani na szlaku
(ŒWIDWIN) 9 listopada odby³a siê pi¹ta edycja Rajdu Weterana „Przodownicy - przewodnicy
na swoim terenie”. Uczestniczy³a
w nim kadra programowa i doroœli cz³onkowie œwidwiñskiego oddzia³u Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego.
Tym razem wybraliœmy siê w
niezwykle urokliwe miejsca na po³udniowy - wschód od Œwidwina.
Odwiedziliœmy uroczysko „Wrzosowiec” na terenie Zespo³u Przyrodniczo-Krajobrazowego „Karsibór” oraz najwiêksze w naszym
powiecie jezioro Klêckie. Ma³o zachêcaj¹ca pogoda dnia poprzedniego i tym razem odstraszy³a ludzi
ma³ej wiary. Rajd Weterana zawsze
(!) ma pogodê sprzyjaj¹c¹ wêdrowaniu. W imprezie uczestniczy³o 12
osób, nieprzemakalnych i godnych
miana weterana. Warto zaznaczyæ,
¿e nastêpnego dnia znów la³o…
Korzystaj¹c z w³asnych œrodków transportu ok. godz. 10. udaliœmy siê za Przyrzecze, na specjalnie
wyznaczony parking, bêd¹cy jednoczeœnie start-met¹ pieszego szlaku,
wiod¹cego ponad 2-kilometrow¹
œcie¿k¹ dydaktyczno-przyrodnicz¹
„Torfowisko Karsibór”.
„TORFOWISKO KARSIBÓR”
to oko³o 350-hektarowe torfowisko
ba³tyckie, po³o¿one w pobli¿u rzeki
Regi, 11km na pd.-wsch. od Œwidwina.
200 lat temu torfowisko zwane
by³o Bagienne Mszary i mia³o postaæ kopu³y torfowej, poroœniêtej
zbiorowiskami torfowców z luŸno
tylko wystêpuj¹c¹ kar³owat¹ sosn¹.
Na prze³omie XIX i XX wieku zosta³o odwodnione sieci¹ rowów, a na
dawnych mszarach posadzono sosnê. Dziœ tworzy ona ponad 100-letni drzewostan. Odwodnienie i nasadzenia zniszczy³y bardzo cenne
przyrodniczo mszary torfowe, ale w
zamian powsta³ kompleks cennych
borów i brzezin bagiennych.
W kompleksie torfowym zachowa³y siê dwa urokliwe jeziorka. Na
ich brzegach s¹ fragmenty silnie
uwilgotnionych mszarów. Oba s¹ w
ca³oœci otoczone torfowiskiem i
borami bagiennymi. Prawie zawsze
mo¿na zobaczyæ tu g¹go³y, cyraneczki, czaplê lub ¿urawia. Istniej¹ce w XIX wieku Jezioro Bagienne
Ma³e ca³kowicie ju¿ zaros³o mszarami. Bezwzglêdnie dominuj¹cy
sk³adnik roœlinnoœci stanowi¹ tu malownicze o tej porze roku - bory
i brzeziny bagienne.
Staraniem Klubu Przyrodników
i Nadleœnictwa Œwidwin, w 2005 r.
CMYK

zorganizowano œcie¿kê umo¿liwiaj¹c¹ poznanie obiektu. Prowadzi
ona nad oba jeziorka i przez porastaj¹ce torfowisko bory bagienne. Na
trasie znajduj¹ siê tablice tematyczne oraz dwa podesty widokowe przy
jeziorach. Pokonanie rowów i
miejsc podmok³ych umo¿liwiaj¹
mostki i k³adki. Œcie¿ka zosta³a w
bie¿¹cym roku odnowiona, bo wilgotny klimat nadw¹tli³ jej drewnian¹ infrastrukturê.
Po drodze uczestnicy zapoznawali siê z rozsianymi na trasie tablicami informacyjnymi i rozwi¹zywali zadania dydaktyczne, zwi¹zane
tematycznie z flor¹ i faun¹ zwiedzanego terenu. Mimo zmiennej aury i
zamieraj¹cej ju¿, listopadowej
przyrody, dokonywali ciekawych
obserwacji. Poniewa¿ zwierzêta siê
pochowa³y, staraliœmy siê wypatrzeæ osobliwe roœlinki.
Nastêpnie pokonaliœmy kolejne
2-3 km i zatrzymaliœmy siê na pó³nocno-zachodnim, doœæ stromym
brzegu jeziora Klêckiego (zwanego
tradycyjnie Donatowem, zapewne
od wsi do niego przyleg³ej). St¹d
rozpoœciera³ siê doskona³y widok na
wiêksz¹ czêœæ akwenu w póŸnojesiennej scenerii.
Jezioro Klêckie jest najwiêkszym zbiornikiem wodnym w powiecie œwidwiñskim, po³o¿onym w
pó³nocnej czêœci Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Drawskie”, wœród malowniczych buczyn
pomorskich, porastaj¹cych strome
zbocza wzniesieñ morenowych.

Jego powierzchnia to 97 ha, a maksymalna g³êbokoœæ – 14 m.
Wspólnym wysi³kiem rozpaliliœmy ognisko i piekliœmy kie³baski,
które smakowa³y wyj¹tkowo –
przede wszystkim ze wzglêdu na
wczeœniejszy doœæ d³ugi spacer…
Smakowaliœmy te¿ i inne specja³y
przygotowane na tê okolicznoœæ
przez Kole¿anki i Kolegów.
Jak na prawdziwych turystów
przysta³o, ugasiliœmy ognisko i zabraliœmy œmieci swoje, a tak¿e tych,
którzy odwiedzili Jezioro Klêckie
przed nami… Poniewa¿ warunki
plenerowe nie zachêca³y do d³u¿szego spotkania w gronie dojrza³ych bywalców szlaków turystycznych, po powrocie do Œwidwina
ponownie zebraliœmy siê, by sprawdziæ karty startowe i podsumowaæ
konkurs.
Tak jak siê spodziewaliœmy,
wszystkie karty by³y wype³nione

bezb³êdnie, a co za tym idzie –
wszystkim nale¿a³a siê nagroda.
Nagrodami (równie¿, a mo¿e przede
wszystkim, za ciê¿k¹ pracê opiekunów m³odzie¿y i organizatorów imprez turystycznych) by³y wielce
praktyczne termosy, przydatne na
szlakach.
Odby³o siê równie¿ podsumowanie konkursu na trofeum rajdowe. Tym razem nie by³o dyskusji –
godn¹ nagrody za znalezienie 74dekagramowego (i zdrowego!) borowika uznano kol. El¿bietê Grabiñsk¹.
Kole¿ance Annie Klaman wrêczono zaleg³¹ legitymacjê „25 lat w
PTTK” wraz z odznak¹. Warto zaznaczyæ, ¿e najpierw przez przeoczenie, a potem przez niezale¿ne
od nas okolicznoœci wrêczenie legitymacji odby³o siê 13 lat póŸniej, ni¿
powinno. Spotkanie przeci¹gnê³o
siê do póŸnych godzin wieczornych.
Kolejne takie za rok.
(ww/eg)

DRUKARNIA
oferujemy druk:
ulotek, plakatów, wizytówek, samokopii,
ksi¹¿eczki dla wspólnot, kartoteki itp.

£obez ul. S³owackiego 6
Tel./fax - 91 39 73 730

