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Miros³aw Majka
ponownie starost¹,
Barbara Nowak
wygrywa w Po³czynie,
Jerzy Anielski wójtem
Brze¿na

Podsumowanie
rozgrywek
Pogoni
Po³czyn

Super puchar
dla gimnazjum
w Po³czynie
Zdroju
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W drugiej turze Barbara Nowak wygrywa w Po³czynie, Jerzy Anielski w Brze¿nie

Wyborcza dogrywka
na w³odarzy gmin odby³a siê
w Po³czynie-Zdroju i Brze¿nie
PO£CZYN-ZDRÓJ
Tutaj do dogrywki stanêli zwyciêzcy pierwszej tury – burmistrz
Barbara Nowak i Józef Nizio³,
przedsiêbiorca z Ogartowa. Wygra³a burmistrz Nowak i przez
kolejn¹ kadencjê bêdzie zarz¹dzaæ sprawami gminy. Nowak
otrzyma³a 2345 g³osów, co stanowi³o 64,00 procent poparcia tych,
którzy poszli g³osowaæ.
Józef Nizio³ otrzyma³ 1319
g³osów, czyli 36,00 procent poparcia.
Niestety, te zdobyte stanowisko ma bardzo niskie poparcie
spo³eczne mieszkañców, którzy
po prostu nie poszli g³osowaæ w
drugiej turze. Frekwencja by³a
dramatycznie niska i wynios³a
27,81 procent, co oznacza, ¿e do
urn posz³o zaledwie 3703 wyborców spoœród 13282 uprawnionych do g³osowania. Czyli prawie
10 tys. mieszkañców pozosta³o w
domach! Dlaczego? To temat na
g³êbsze badania socjologiczne w
tej gminie. Je¿eli przeliczymy g³osy oddane na zwyciêzcê drugiej
tury, to oka¿e siê, ¿e burmistrza
wybra³o oko³o 17,5 procent
mieszkañców uprawnionych do
g³osowania.
Co ciekawsze, to Barbara Nowak w drugiej turze otrzyma³a
mniej g³osów, ni¿ w pierwszej! W
pierwszej popar³o j¹ 2770 wyborców, w drugiej – 2345.
Zyska³ jej konkurent Józef Nizio³, który w pierwszej turze zdoby³ 776 g³osów, ale w drugiej ju¿
1319. To o ponad tysi¹c za ma³o,
czyli o sporo za ma³o, by zagroziæ
urzêduj¹cej burmistrz, ale pokazuje zachowania po³czyñskich
wyborców.
A jakie rozstrzygniêcie by³oby, jakby poszli, chocia¿by ci z
pierwszej tury? Warto przypomnieæ, ¿e frekwencja wynosi³a
wtedy 48,09 procent, i stopnia³a w
drugie do owych 27,81 proc. Z

6389 wyborców do 3703 w dogrywce, czyli 2686 osób uzna³o,
¿e im wszystko jedno, kto z tej
dwójki zostanie burmistrzem.
Bardzo mo¿liwe, ¿e akurat ci
kandydaci nie spe³niali oczekiwañ wyborców i dlatego nie poszli
g³osowaæ, ale nie wiadomo, co by
siê dzia³o, gdyby do drugiej tury
trafi³ ktoœ o bardziej wyrazistych
pogl¹dach i potrafi³ zmobilizowaæ
wyborców. Jednak tak du¿a iloœæ
kandydatów rozdrobni³a g³osy,
które w rezultacie przepad³y. Teoretyzuj¹c wystarczy zsumowaæ
g³osy np. Tutura i Kowalskiego
(podobne elektoraty) i mamy zdecydowanego kontrkandydata w
drugiej turze. Ale to oczywiœcie
spekulacje.

BRZE¯NO
Tutaj w drugiej turze rozstrzyga³y siê losy przysz³ego wójta
gminy. W szranki wyborcze stanêli urzêduj¹cy zastêpca wójta Jerzy Anielski, namaszczony
przez wójta Szeredego oraz An-

drzej Janas. Ten pierwszy wygra³ pierwsz¹ turê, ale nie na
tyle, by móg³ spaæ spokojnie.
Anielski wyprzedzi³ wtedy Janasa zaledwie 84 g³osami (uzyska³ 628 g³osów, Janas 544).
Wszystko wiêc zale¿a³o od tego,
jak zachowa siê elektorat trzeciego kandydata Roberta Stêpnia, który otrzyma³ 216 g³osów.
Frekwencja by³a wtedy wysoka i
wynosi³a 60,65 procent.
Jednak druga tura nie przynios³a jakiegoœ zdecydowanego rozstrzygniêcia; Jerzy Anielski co
prawda pozyska³ wiêcej wyborców, ale wygra³ z Janasem tylko
108 g³osami. Otrzyma³ 691 g³osów, a wiêc pozyska³ zaledwie 63
mieszkañców wiêcej, ni¿ w pierwszej turze (691 – 628).
Andrzej Janas otrzyma³ 583
g³osy, a wiêc pozsyka³ równie¿
niewielu, bo 39 wyborców. Frekwencja utrzyma³a siê na wysokim poziomie – 55,31 procent,
czyli ponad po³owa mieszkañców
jest zainteresowana tym, kto ma
zarz¹dzaæ sprawami gminy.

Miros³aw Majka
ponownie starost¹,
Danuta Malitowska
przewodnicz¹c¹ Rady
Pierwsza sesja Rady Powiatu Œwidwiñskiego IV kadencji odby³a siê 30 listopada.
Radni z³o¿yli œlubowanie. By³y
dwie uchwa³y do podjêcia;
wybór
przewodnicz¹cego
Rady Powiatu i starosty.
Now¹ przewodnicz¹c¹ Rady
Powiatu zosta³a Danuta Malitow-

ska, która zdoby³a mandat z KW
PSL. Na starostê ponownie wybrano Miros³awa Majkê. Wybór Starosty poparli wszyscy radni. W
czwartek druga sesja, na której radni wybior¹ wiceprzewodnicz¹cych rady, wicestarostê i cz³onków
zarz¹du oraz ustal¹ sk³ady komisji
i wybior¹ ich przewodnicz¹cych.
Pocz¹tek o godz. 13.00.
(r)

Zwyciêstwo Anielskiego jest
niewielkie i bêdzie on musia³ ju¿
jako wójt mocno pracowaæ przez
4 lata, je¿eli chce myœleæ o wyborze na drug¹ swoj¹ kadencjê. A nie
bêdzie mieæ ³atwo, bo jego konkurent startowa³ równie¿ do rady
gminy, zdoby³ mandat i wprowadzi³ do rady wiêkszoœæ radnych ze
swojego ugrupowania, którzy
wybrali go na przewodnicz¹cego
rady. W tej konfiguracji Janas bêdzie mieæ spore mo¿liwoœci, by
uprawiaæ w³asn¹ politykê i punktowaæ wójta, zbieraj¹c punkty do
startu w przysz³ych wyborach.
Kazimierz Rynkiewicz
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INFORMACJE - REKLAMA

Krótko

Dy¿ur radnego
(ŒWIDWIN) 14 grudnia br. od
godz. 10.00 do godz. 11.00 w biurze
Rady Miasta (pokój nr 9) pe³ni dy¿ur radny Marian Ostapowicz, przewodnicz¹cy Komisji Oœwiaty, Kultury, Sportu i Polityki Spo³ecznej.
Zaprasza wszystkich zainteresowanych. Telefon do biura Rady: 94 36
480 48.
(um)

Zastêpuje
dyrektor
przedszkola
(RED£O) Burmistrz Barbara
Nowak zarz¹dzeniem z dnia 15 listopada br. wyznaczy³a pani¹ Magdalenê Kosmalê-Tokarsk¹ na nauczyciela zastêpuj¹cego dyrektora
Przedszkola „S³oneczna Kraina” w
Redle na czas nieobecnoœci dyrektora do dnia 31 stycznia 2011 roku. (r)
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Sesja w Brze¿nie

MPGO chce
odbieraæ
œmieci
(PO£CZYN-ZDRÓJ) Burmistrz Po³czyna poinformowa³a
o wszczêciu postêpowania w
sprawie zezwolenia na prowadzenie dzia³alnoœci polegaj¹cej
na odbiorze odpadów komunalnych sta³ych od w³aœcicieli nieruchomoœci z terenu gminy Po³czyn-Zdrój, w zwi¹zku ze z³o¿onym wnioskiem Miêdzygminnego Przedsiêbiorstwa Gospodarki
Odpadami sp. z o.o. w Wardyniu
Górnym. W zwi¹zku z tym ka¿dy
ma prawo do sk³adania uwag i
wniosków w tej sprawie w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomoœci. Obwieszczenie opublikowano w BIP z dat¹ 2 gudzieñ 2010
rok.

Biuro Spisowe
W przysz³ym roku odbêdzie
siê Narodowy Spis Powszechny
Ludnoœci i Mieszkañ. W zwi¹zku
z tym w gminach tworzone s¹
Gminne Biura Spisowe. Ich kierownikami s¹ burmistrzowie,
wójtowie i prezydenci miast.
Burmistrz Œwidwina wyznaczy³ na swojego zastêpcê Andrzeja Rewiñskiego, który bêdzie odpowiedzialny za prawid³owe realizowanie zadañ Gminnego Biura Spisowego i bêdzie jego kierownikiem. Cz³onkami biura zostali: Artur Pliszka, Krystyna KuŸnia i Jolanta Falkowska-Gasek. Do
zadañ tego sk³adu nale¿y m.in.
przeprowadzenie naboru na rachmistrzów spisowych.
(r)

Wójt Anielski
z³o¿y
œlubowanie
Jutro, 14 grudnia br.,
o godz. 14.00, odbêdzie
siê druga sesja VI
kadencji Rady Gminy
Brze¿no.
Na pierwszej sesji, w dniu 2
grudnia, wybrano przewodnicz¹cego rady, którym zosta³ radny Andrzej Janas. Po wyborze na wójta
Jerzego Anielskiego (w drugiej
turze) z³o¿y on jutro przed rad¹
œlubowanie. Nastêpnie radni
ustal¹ mu wynagrodzenie oraz
zajm¹ siê rozpatrzeniem projektu
uchwa³y uchylaj¹cej tegoroczn¹
uchwa³ê w sprawie regulaminu
utrzymania czystoœci i porz¹dku.
To jedyny projekt zaplanowany
na tê sesjê. Oprócz tego radni
bêd¹ mogli sk³adaæ interpelacje i
zapytania oraz wys³uchaæ odpowiedzi na nie. Na zakoñczenie
Trybuna obywatelska, czyli mo¿liwoœæ do wypowiedzenia siê
mieszkañców.
(r)
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I ty mo¿esz zostaæ rachmistrzem spisowym

NABÓR KANDYDATÓW
NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH
Publikujemy ogloszenia
burmistrzów Œwidwina i
Po³cyzna-Zdroju o
naborze na
rachmistrzów
spisowych. Takie nabory
przeprowadzaj¹
wszystkie gminy, wiêc
ka¿dy zainteresowany
mo¿e ubiegaæ siê o
zostanie rachmistrzem
w swojej gminie.
Rachmistrzowanie jest
p³atne.

ŒWIDWIN
Burmistrz Miasta Œwidwin –
Gminny Komisarz Spisowy og³asza
nabór kandydatów na rachmistrzów
spisowych do przeprowadzenia
Narodowego Spisu Powszechnego
Ludnoœci i Mieszkañ w 2011
roku, który odbêdzie siê w dniach od
1 kwietnia 2011 roku
do dnia 30 czerwca 20011 roku.

I. WYMAGANIA :
1) osoba pe³noletnia, korzystaj¹ca z pe³ni praw publicznych i niekarana za przestêpstwa pope³nione
umyœlne (w tym przestêpstwa skarbowe),
2) co najmniej œrednie wykszta³cenie,
3) zamieszkiwanie, praca, nauka
na terenie Miasta Œwidwin
4) znajomoœæ obs³ugi komputera i funkcjonowania obs³ugi GPS,
5) praktyczna umiejêtnoœæ korzystania z map cyfrowych,
6) dyspozycyjnoœæ , sprawnoœæ
fizyczna , posiadanie umiejêtnoœci
interpersonalnych w postaci ³atwego nawi¹zywania kontaktów,
7) obowi¹zkowoœæ, rzetelnoœæ,
starannoœæ, cierpliwoœæ oraz umiejêtnoœæ organizacji w³asnej pracy.

II. HARMONOGRAM
ZADAÑ
– dyspozycyjnoœæ rachmistrzów:
24 - 26 stycznia 2011r.- szkolenie rachmistrzów, czas trwania
szkolenia: 3 dni zakoñczone egzaminem,
1-17 marca 2011r. - obchód
przedspisowy,

6-7 kwietnia 2011r. - odprawa
przedspisowa,
8 kwietnia - 30 czerwca 2011r. spis powszechny.

Wa¿na informacja!
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych og³oszony przez
Burmistrza jest pierwszym etapem
naboru. Osoby wybrane w pierwszym etapie zobligowane s¹ do
wziêcia udzia³u w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu
oraz w warsztatach nt. pos³ugiwania
siê terminalami i zainstalowanymi
na nich aplikacjami. Kandydat, który nie wzi¹³ udzia³u w ca³oœci szkolenia, nie mo¿e przyst¹piæ do egzaminu koñcz¹cego szkolenie.
Drugim etapem naboru jest powo³anie rachmistrzów przez dyrektora urzêdu statystycznego na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego po uzyskaniu pozytywnej oceny
z egzaminu koñcz¹cego szkolenie
oraz po z³o¿eniu pisemnego przyrzeczenia o treœci okreœlonej w art.
12 ustawy o statystyce publicznej.

III. TERMIN
SK£ADANIA OFERT:
do 20 grudnia 2010r.

IV. WYMAGANE
DOKUMENTY
1. Zg³oszenie swojej kandydatury z podaniem: - imienia i nazwiska,
- adresu zamieszkania, - telefon,
adres e-mail, data urodzenia, miejsce zatrudnienia – nazwa i adres
zak³adu pracy, - dokument poœwiadczaj¹cy wykszta³cenie.
2. Oœwiadczenie o korzystaniu z
pe³ni praw publicznych,
3. Oœwiadczenie o niekaralnoœci
za przestêpstwa pope³nione umyœlnie (w tym przestêpstwa skarbowe),
4. Oœwiadczenie o wyra¿eniu
zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy
dla potrzeb niezbêdnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z
ustaw¹ z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

V. MIEJSCE SK£ADANIA
OFERT
Urz¹d Miasta Œwidwin, Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Œwidwin,
Sekretariat (pok. nr 28)
Wymagane dokument nale¿y

sk³adaæ w formie pisemnej osobiœcie lub przes³aæ poczt¹ (liczy siê
data wp³ywu wniosku do Urzêdu) z
dopiskiem: „Zg³oszenie kandydata
na rachmistrza spisowego w Narodowym Spisie Powszechnym Ludnoœci i Mieszkañ 2011”.
Dokumenty, które wp³yn¹ do
Urzêdu po wy¿ej okreœlonym terminie lub bêd¹ niekompletne nie bêd¹
rozpatrywane.

PO£CZYN-ZDRÓJ
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludnoœci i Mieszkañ w
2011 r.
Burmistrz Po³czyna-Zdroju Gminny Komisarz Spisowy og³asza
nabór kandydatów na rachmistrzów
spisowych do przeprowadzenia
Narodowego Spisu Powszechnego
Ludnoœci i Mieszkañ w 2011 r., który odbêdzie siê w dniach od 1 kwietnia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r.
Liczba rachmistrzów ustalonych
przez G³ówny Urz¹d Statystyczny
wynosi 9 osób.

I. WYMAGANIA
STAWIANE
KANDYDATOM:
1) ukoñczone 18 lat,
2) korzystanie z pe³ni praw publicznych i niekaralnoœæ za przestêpstwa pope³nione umyœlnie (w
tym przestêpstwa skarbowe),
3) co najmniej œrednie wykszta³cenie (preferowani s¹ studenci i osoby z wy¿szym wykszta³ceniem),
4) bieg³a znajomoœæ obs³ugi
komputera i funkcjonowania systemu GPS i map cyfrowych,
5) komunikatywnoœæ, umiejêtnoœci interpersonalne, uprzejmoœæ i
cierpliwoœæ
6) dyspozycyjnoœæ, obowi¹zkowoœæ, rzetelnoœæ, starannoœæ oraz
umiejêtnoœæ organizacji w³asnej
pracy,
7) zamieszkiwanie/ praca/ nauka na terenie gminy Po³czynZdrój,
8) pe³na sprawnoœæ fizyczna (ze
wzglêdu na specyfikê pracy).
9) dysponowanie czasem umo¿liwiaj¹cym prawid³ow¹ realizacje
zadañ spisowych (preferowani kandydaci nie pozostaj¹cy w stosunku
zatrudnienia)

II. HARMONOGRAM
ZADAÑ
? 5 stycznia-25 lutego 2011 r.szkolenie rachmistrzów (szkolenie
odbywaæ siê bêdzie w Urzêdzie
Miejskim w Gryficach, tak¿e w sobotê, dojazd na szkolenie we w³asnym zakresie) - czas trwania szkolenia: 3 dni (szkolenie poœwiêcone
zostanie na omówienie i warsztaty z
aplikacj¹ mobiln¹ w trybie obchodu
przedspisowego oraz spisu) zakoñczone egzaminem.
? 1-17 marca 2011 r.- obchód
przedspisowy (zapoznanie siê rachmistrza z terenem, na którym przeprowadzaæ bêdzie spis, potwierdzenie istnienia budynków w danym
punkcie adresowym, zweryfikowanie podstawowych informacji o budynku, dopisanie budynków nieujêtych w wykazie, usuniêcie budynków z wykazu).
? 6-7 kwietnia 2011 r.- szkolenie uzupe³niaj¹ce oraz odprawa
przedspisowa dla rachmistrzów.
15-16 kwietnia 2011 r.- spis
osób bezdomnych,
? 1 kwietnia – 30 czerwca
2011 r.- spis ludnoœci i mieszkañ.
W czasie swojej pracy rachmistrz bêdzie pos³ugiwa³ siê urz¹dzeniem typu hand-held, wyposa¿onym w specjalnie opracowan¹ aplikacjê formularzow¹, opracowanie
GIS (system informacji geograficznej) oraz modu³ aplikacji zarz¹dczej (kalendarz pracy).

WA¯NA INFORMACJA!
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych og³oszony przez
Burmistrza Po³czyna-Zdroju jest
pierwszym etapem naboru.
Osoby wybrane w pierwszym
etapie zobligowane s¹ do wziêcia
udzia³u w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w
warsztatach nt. pos³ugiwania siê terminalami i zainstalowanymi na nich
aplikacjami. Kandydat, który nie
weŸmie udzia³u w ca³oœci szkoleñ,
nie bêdzie móg³ przyst¹piæ do egzaminu koñcowego.
Drugim etapem naboru jest powo³anie rachmistrzów spisowych
przez Dyrektora Urzêdu Statystycznego na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu koñcz¹cego szkolenie oraz po z³o¿eniu pisemnego przyrzeczenia o przestrzeganiu tajemnicy statystycznej.

Wieœci œwidwiñskie 13.12.2010 r.
Rachmistrz wykonywaæ bêdzie
pracê na podstawie umowy zlecenia. Kryteria obliczania wynagrodzenia dla rachmistrza okreœlone s¹
w projekcie Rozporz¹dzenia Rady
Ministrów w sprawie wynagrodzenia za wykonywanie czynnoœci
zwi¹zanych narodowym spisem
ludnoœci
i
mieszkañ
w
2011r.(www.stat.gov.pl/bip)

III. TERMIN SK£ADANIA
OFERT: do 17 grudnia
2010 r.
Wymagane dokumenty nale¿y
sk³adaæ w formie pisemnej osobiœcie lub przes³aæ za poœrednictwem
poczty (liczy siê data wp³ywu wniosku do Urzêdu) z dopiskiem „Zg³oszenie kandydata na rachmistrza
spisowego w Narodowym Spisie
Powszechnym Ludnoœci i Mieszkañ
w 2011 r.”
Dokumenty, które wp³yn¹ do
Urzêdu po wy¿ej okreœlonym terminie lub bêd¹ niekompletne nie bêd¹
rozpatrywane.
Rozmowy kwalifikacyjne odbêd¹ siê w dniu 20 grudnia 2010r.
Kandydaci spe³niaj¹cy wymagania
formalne zostan¹ poproszeni na
rozmowê kwalifikacyjn¹ droga telefoniczn¹ lub e-mailem.

IV. WYMAGANE
DOKUMENTY:
1) pisemne zg³oszenie swojej
kandydatury z podpisem z podaniem nastêpuj¹cych danych: imienia, nazwiska, adresu zameldowania, nr telefonu kontaktowego, adresu e-mail, daty urodzenia, miejsca
zatrudnienia
(w
przypadku
uczniów/studentów miejsce pobierania nauki), informacja o ewentualnym pobieraniu renty, emerytury
b¹dŸ o posiadanym statusie bezrobotnego. W przypadku braku pracyokreœlenie bezrobotny,
2) kserokopia dokumentu poœwiadczaj¹cego wykszta³cenie,
3) oœwiadczenie o korzystaniu z
pe³ni praw publicznych,
4) oœwiadczenie o niekaralnoœci
za przestêpstwa pope³nione umyœlnie (w tym przestêpstwa skarbowe),
5) oœwiadczenie kandydata o
wyra¿eniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych zawartych w
ofercie dla potrzeb niezbêdnych do
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustaw¹ z dnia 29.08.1997 r. o
ochronie danych osobowych.

V. MIEJSCE SK£ADANIA
OFERT
Urz¹d Miejski w Po³czynieZdroju, Plac Wolnoœci 3-4, 78-320
Po³czyn-Zdrój, Biuro podawcze
pok. nr 01. Wszelkie informacje
mo¿na uzyskaæ pod numerem telefonu (94) 36 66 116.

INFORMACJE
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Henryk Klaman
przewodnicz¹cym
œwidwiñskiej Rady Miasta
Nowi radni Rady
Miasta Œwidwin zostali zaprzysiê¿eni 30
listopada na inauguracyjnej sesji Rady
Miasta. Wybrali spoœród siebie przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cych.
Œlubowanie z³o¿y³
równie¿ burmistrz
Jan Owsiak.
Pierwsz¹ czêœæ sesji poprowadzi³ radny senior, czyli Edward
Fryszkowski. Radni z³o¿yli œlubowanie, po czym w tajnym g³osowaniu dokonali wyboru przewodnicz¹cego. Pad³a tylko jedna kandydatura - Henryka Klamana. By³ on ju¿
kilkakrotnie przewodnicz¹cym w
poprzednich kadencjach. Przez
ostatnie cztery lata zasiada³ w Radzie Powiatu Œwidwiñskiego, a teraz znów powróci³ do Rady Miasta
Œwidwin, uzyskuj¹c zreszt¹ najlepszy wynik wyborczy spoœród
wszystkich kandydatów (531 g³osów).
W tajnym g³osowaniu za kandydatur¹ Henryka Klamana opowiedzia³o siê 14 radnych. Tym sposobem ponownie zosta³ on przewodnicz¹cym. Równie¿ w tajnym g³osowaniu wybrano wiceprzewodnicz¹cych: Edwarda Fryszkowskiego (13
g³osów) i Stanis³awa Cieœliñskiego
(14 g³osów).
Œlubowanie z³o¿y³ burmistrz Jan
Owsiak. Przemawiaj¹c do radnych
podkreœli³, ¿e tak du¿y sukces wyborczy ugrupowania „Œwidwin Razem” zobowi¹zuje wszystkich do
szczególnie rzetelnej pracy na rzecz
miasta.
- Cztery lata temu mieszkañcy
dali nam kredyt zaufania. Tym razem natomiast nie ma mowy o ¿adnym kredycie. Wyborcy ocenili
nasz¹ pracê. - powiedzia³ burmistrz.
Przypomnijmy, ¿e minione wybory okaza³y siê ogromnym sukcesem burmistrza Jana Owsiaka (który uzyska³ 84,13 % g³osów) oraz
jego komitetu wyborczego „Œwidwin Razem”, który zdoby³ w Radzie Miasta Œwidwin wszystkie
mandaty.
(UM)
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Sesja w Po³czynie-Zdroju

Burmistrz z³o¿y œlubowanie,
radni wybior¹ komisje
Dzisiaj o 10.00 w sali
urzêdu miejskiego
w Po³czynie-Zdroju
rozpocznie siê
posiedzenie Rady
Miejskiej. Burmistrz
Barbara Nowak z³o¿y
œlubowanie, a radni
ustal¹ sk³ady komisji
sta³ych rady.
Przypomnijmy, ¿e na pierwszej
sesji Rady Miejskiej nowej, VI kadencji, która odby³a siê 1 grudnia,
radni wybrali przewodnicz¹cego i
jego zastêpców. Przewodnicz¹cym
rady zosta³ ponownie Franciszek
Pilip, z komitetu burmistrz Barbary
Nowak. Wiceprzewodnicz¹cymi
zostali Edmund Gradzik i Mariusz
Rutkowski.
5 grudnia odby³a siê druga tura
wyborów na burmistrza, któr¹ wygra³a Barbara Nowak. Na dzisiejszej sesji z³o¿y œlubowanie i obejmie to stanowisko na kolejn¹ kadencjê. Nastêpnie przedstawi informacjê o swojej pracy w ostatnim okre-

sie. Przewodnicz¹cy rady Franciszek Pilip poinformuje o kierunkach
pracy rady w kadencji 2010 – 2014.
Nastêpnie radni ustal¹ sk³ady osobowe komisji sta³ych oraz Komisji
Uzdrowiskowej i wybior¹ ich przewodnicz¹cych.
Dwa ostatnie projekty uchwa³ to
zmiana w statucie Gminy oraz wybór przedstawicieli Gminy w Zgromadzeniu Zwi¹zku Miast i Gmin
Dorzecza Parsêty. Sesjê zakoñcz¹
odpowiedzi na pytania i interpelacje.
Przypominamy nowy sk³ad
Rady Miejskiej.
1) Banaszewski Antoni
2) Doœpia³ Robert
3) Gradzik Edmund
4) Halec Robert
5) Halec Wojciech
6) Król Jaros³aw
7) Modzelewski Marek
8) Nowakowska Krystyna
9) Nowakowski Zbigniew
10) Pilip Franciszek
11) Podpora Janusz
12) Rutkowski Mariusz
13) Tokarski Stanis³aw
14) Wysoczañska Zofia
15) Zieliñska Anna
(r)

Na lwowsk¹ nutê

M³odzi wyró¿nieni
w Koszalinie
W listopadowym XVI Koszaliñskim Konkursie Poezji i Piosenki Lwowskiej 2010,
w którym uczestniczy³o 98 wykonawców,
m³odzie¿ powiatu œwidwiñskiego zdoby³a
wysokie miejsca i wyró¿nienia.
W kategorii recytacja:
szko³y podstawowe; wyró¿nienie - Amelia Rakowska (PSP nr 3
Œwidwin),
gimnazja: I miejsce Ida Górska,
III miejsce Emilia Miksza - (Gimnazjum Œwidwin), III miejsce Damian
Aleksandrowicz (Gimnazjum Po³czyn), a wyró¿nienie Martyna
£azarz (te¿ Gimnazjum Po³czyn);
szko³y œrednie: II miejsce
Agnieszka Gryczan ZSP Œwidwin.
Kategoria piosenka:
szko³a podstawowa: I miejsce:
Pawe³ Wierucki (ZS Brze¿no), gimnazja: I miejsce Karolina Jankowska, II miejsce Kinga Miksza, III

miejsce Ewa Amiri, wyró¿nienie:
Aneta Borkowska (wszyscy z Gimnazjum Œwidwin),
szko³y œrednie: II miejsce: Ewa
Drewiankowska (Klub Garnizonowy Œwidwin), III miejsce: Klaudia
Rajecka (ZSR CKP Œwidwin).
W imieniu zarz¹du Klubu Towarzystwa Mi³oœników Lwowa w Œwidwinie sk³adam gratulacje nagrodzonym, a opiekunom serdeczne
podziêkowanie za przygotowanie
m³odzie¿y: Renacie Muchorowskiej, Annie Lipkowicz, Beacie
Banderowicz, Katarzynie Kupiec,
Arturowi Ardziejewskiemu, Arturowi Domaradzkiemu i Rafa³owi Nizio³owi.
Mieczys³aw Kostur
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SPOTKANIE
W PÓ£ DROGI…

Konkurs Poetycki im. Jana Œpiewaka
i Anny Kamieñskiej rozstrzygniêty

Do trzech razy sztuka
Wojciech Roszkowski z Tykocina zosta³ laureatem kolejnego,
czterdziestego pierwszego, Konkursu Poetyckiego im. Jana Œpiewaka i Anny Kamieñskiej. Symboliczny Z³oty Klucz i tytu³ Honorowego Obywatela Œwidwiñskiego Zamku odebra³ podczas uroczystej imprezy fina³owej.

Od kilku lat w Œwidwiñskim Oœrodku Kultury
funkcjonuje zespó³ wokalno-instrumentalny
„W pó³ drogi”. Zapytaliœmy nauczyciela prowadz¹cego, p. Roberta Ussa, jak to siê sta³o,
¿e zespó³ istnieje. Odpowiedzia³ bez zastanowienia: - Po prostu raz spotkaliœmy siê
i tak zosta³o do dziœ. Sk³ad zespo³u znacznie siê
zmieni³ od czasu za³o¿enia. Jednak
przez ostatnie dwa lata jest sta³y.
M³odych wokalistów i instrumentalistów mogliœmy podziwiaæ na ró¿nych uroczystoœciach zwi¹zanych z
miastem Œwidwin. Liczne wystêpy i
konkursy pozwoli³y oswoiæ siê ze
scen¹ i sprawi³y, ¿e zespó³ z dnia na
dzieñ by³ coraz lepszy.
Na prze³omie czerwca i lipca
2009 r. ca³a ekipa wyjecha³a na
Szczeciñskie Warsztaty Muzyki
Rozrywkowej, gdzie rozwija³a swoje umiejêtnoœci. Spotkanie ze znanymi i bardzo cenionymi muzykami
w Polsce dostarczy³o zespo³owi
motywacji, aby nagraæ swoje utwory. Po ciê¿kiej i mozolnej pracy w
roku szkolnym 2009/10 wyjechali
do Radia Koszalin, w celu uwiecznienia swoich piosenek. Spêdzili
tam popo³udnie oraz ca³¹ noc. Nagrania okaza³y siê bardzo mêcz¹ce.
Jednak zespó³ nie podda³ siê tak
³atwo. Po powrocie kontynuowali
swoj¹ dzia³alnoœæ. Wspólne próby
by³y ciê¿kie, ale mi³a atmosfera
sprawia³a, ¿e wszyscy byli zadowoleni.
Nasta³ s³oneczny, wrzeœniowy
poranek. Zespó³ „W pó³ drogi” ponownie rusza do Koszalina, by poprawiæ nagrania. Bardziej doœwiad-

czeni spêdzaj¹ trzy dni w studio
nagrañ. Pocz¹tkowo towarzysz¹ im
nerwy. Ktoœ Ÿle zaœpiewa i ca³e nagranie trzeba poprawiaæ. Zajmuje to
du¿o czasu. Po kilku godzinach atmosfera rozluŸnia siê. Zespó³ zaczyna siê œwietnie bawiæ. Po zakoñczeniu nagrañ ka¿dy wychodzi ze
studia z uœmiechem na twarzy.
Wszystko posz³o zgodnie z planem.
Teraz tylko trzeba czekaæ na efekty
pracy, które bêd¹ zapewne satysfakcjonuj¹ce.
W sk³ad zespo³u wchodz¹:
- wokal: Ma³gorzata Bieñkowska, Angelika Kricka, Magdalena
Kruk, Kamila Kulczewska, Ewelina KuŸniar, Natalia Piaskowska,
Nicole Piaskowska, Ola Sznycer,
- gitara elektryczna: Natalia
Wasicionek,
- gitara akustyczna: p. Robert
Uss,
- gitara basowa: Micha³ Wasicionek,
- fortepian: Mateusz ¯ebryk,
- nauczyciel prowadz¹cy: p.
Robert Uss.
M³odzi cz³onkowie zespo³u s¹
absolwentami lub uczniami ZSP im.
W. Broniewskiego w Œwidwinie.
Zespo³owi ¿yczê owocnej pracy
oraz dalszych sukcesów.
Angelika, LO Œwidwin.

Jeden z najstarszych konkursów
poetyckich w Polsce odbywa siê w
Œwidwinie nieprzerwanie od 1970
roku i wci¹¿ cieszy siê sporym zainteresowaniem twórców z ca³ego
kraju. W rekordowych latach nadsy³a³o na niego nawet po 300 – 400
autorów, dziœ jest ju¿ ich mniej – w
tym roku swoje wiersze przys³a³o
168 poetów. Jurorzy jednak nad tym
nie ubolewaj¹, poniewa¿ dawniej
zg³asza³o siê doœæ du¿o osób przypadkowych, co obecnie nie zdarza
siê czêsto. O ile w minionych latach
komisja czêsto ju¿ na wstêpie musia³a odrzuciæ znaczn¹ czêœæ prac,
to obecnie ma raczej problem z
wyborem tych najlepszych. Bez
w¹tpienia œwidwiñski konkurs w
ci¹gu tylu lat istnienia zyska³ niekwestionowan¹ renomê i przyci¹ga
osoby, które nierzadko maj¹ ju¿ sporo poetyckich sukcesów. Tak by³o i w
tym roku – wœród dziesiêciu laureatów znaleŸli siê autorzy, maj¹cy na
koncie zwyciêstwa nawet w kilkudziesiêciu konkursach w Polsce.
Fina³ „Œpiewaka” to dwudniowe
œwiêto poezji, które rozpoczê³o siê
w pi¹tek 26 listopada przegl¹dem
recytatorskim „O Z³oty Szczebel
Baszty”. Jurorzy konkursu mieli
spotkania w szko³ach oraz w bibliotece, ponadto otwarto wystawê
Macieja Stachowiaka w salonie
wystaw zamku.
Kulminacyjnym punktem by³a
jednak impreza fina³owa, która w
sobotnie popo³udnie 27 listopada
zgromadzi³a w zamku laureatów,
jurorów, w³adze miasta i wszystkich
zainteresowanych poezj¹. Tym razem ze wzglêdu na remont sali widowiskowej wyj¹tkowo konkurs
odby³ siê w sali rycerskiej. Muzyczn¹ oprawê zapewni³ œwidwiñski zespó³ J.S. Kwartet wykonuj¹cy
utwory J.S. Bacha w nietypowej
aran¿acji, natomiast wiersze laureatów odczyta³ aktor Miros³aw Kupiec. Publicznoœæ wybra³a w swoim
plebiscycie swego faworyta – jak siê
okaza³o po og³oszeniu wyników, by³
nim zdobywca Z³otego Klucza,
Wojciech Roszkowski z Tykocina.
Pozostali laureaci przy wtórze fanfar równie¿ odebrali swoje nagrody.

Nowy laureat g³ównej nagrody
(na zdjêciu) ju¿ dwukrotnie uczestniczy³ w œwidwiñskim konkursie
jako laureat, ale po raz pierwszy
uda³o mu siê zaj¹æ pierwsze miejsce. Podobnie, jak niektórzy z innych laureatów wielokrotnie zajmowa³ wysokie miejsca na innych konkursach w Polsce. Poezjê, podobnie, jak wszyscy laureaci, traktuje
jako swoj¹ pasjê, utrzymuje siê z
opracowywania tekstów do przewodników turystycznych.
Wyniki 41 Ogólnopolskiego
Konkursu Poetyckiego im. Jana
Œpiewaka i Anny Kamieñskiej
Jury pracowa³o w sk³adzie: Lech
Marek Jakób z Ko³obrzegu, Piotr
Muldner-Nieckowski z Warszawy,
Jerzy Górzañski z Warszawy i Marian Wiszniewski ze Œwidwina (sekretarz).
Nagroda g³ówna, tytu³ Honorowego Obywatela Zamku Œwidwiñskiego ze Z³otym Kluczem do bramy zamkowej: Wojciech Roszkowski z Tykocina.
Trzy równorzêdne wyró¿nienia
I stopnia: Pawe³ Podlipiak z Radomia, Piotr Macierzyñski z £odzi,
Czes³aw Markiewicz z Zielonej
Góry.
Szeœæ równorzêdnych wyró¿nieñ II stopnia: Edyta Wysocka z
Miastka, Hanna Dikta z Piekar Œl¹skich, Maciej Rzymski z £odzi,
Karol Graczyk z Deszczna, Mariusz
Partyka z Zabrza, Ewelina Kuœka z
Jastrzêbia Zdroju.
Ponadto komisja przyzna³a 9
autorom tytu³ „nominowany do nagrody”. S¹ to nastêpuj¹ce osoby:
Beata Patrycja Klary z Gorzowa
Wlkp., Tadeusz Hutkowski z Sochaczewa, Artur Wodarski z Wyszkowa, Milena Rytlewska z Myszkowa,
Dominik Piotr ¯yburtowicz z Koszalina, Jerzy Woliñski z Warszawy,
Wojciech Hieronymus Borkowski z
Olsztyna, Natalia Zalesiñska z Katowic.
(o)
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Ucz¹ dzieci
pierwszej pomocy

Wieczór poetycko-muzyczny
w Brze¿nie

Szko³a Podstawowa nr 2 otrzyma³a sprzêt i materia³y szkoleniowe do
nauki udzielania pierwszej pomocy.
Ponadto dwie nauczycielki przesz³y
szkolenie, uprawniaj¹ce do prowadzenia zajêæ w klasach I – III.

Niekiedy s³yszy siê, ¿e m³ode
pokolenie nie pamiêta o historii.
Najlepszym przyk³adem potwierdzaj¹cym, ¿e nie jest to prawd¹,
by³ wystêp m³odzie¿y w bibliotece
gminnej w Brze¿nie.

18 listopada br. nauczycielki œwidwiñskiej SP 2, Iwona £uczków oraz
Kamila Mich, bra³y udzia³ w szkoleniu
pedagogów edukacji wczesnoszkolnej,
w ramach programu „Ratujemy i Uczymy Ratowaæ”, prowadzonego przez
Fundacjê Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy. Wolontariusze w formie
warsztatowej uczyli nauczycieli zasad
udzielania pierwszej pomocy. Program
szkolenia obejmowa³ podstawy pierwszej pomocy czyli: wezwanie pomocy,
zachowanie w razie utraty przytomno-

œci oraz resuscytacjê kr¹¿eniowo-oddechow¹.
Po ukoñczeniu szkolenia szko³a
otrzyma³a odpowiedni certyfikat oraz
nieodp³atne materia³y dydaktyczne tj.
podrêcznik dla nauczyciela, ksi¹¿ki dla
dzieci oraz zestawy fantomów (jeden
du¿y i cztery ma³e) i wydawnictwa
DVD. Dziêki przeszkolonym pedagogom dzieci ucz¹ siê najprostszych zasad
udzielania pierwszej pomocy: od prawid³owego wezwania pomocy przez
telefon, po najprostsze czynnoœci przy
osobie poszkodowanej.
Szkolenie by³o ca³kowicie bezp³atne, a jedyne czego Fundacja bêdzie
wymagaæ, to przes³anie do biura Fundacji karty przeprowadzonych zajêæ po
lekcjach z dzieæmi ucz¹cymi siê w klasach I-III.
(o)

16 listopada w bibliotece gminnej w Brze¿nie przed zgromadzon¹
publicznoœci¹ zaprezentowali siê
uczniowie gimnazjum w poruszaj¹cej inscenizacji, poœwiêconej walce
narodu polskiego o niepodleg³oœæ.
Pozostaj¹cy w konwencji opowieœci dziadka, wzbogacony o
wzruszaj¹ce wiersze i piosenki wystêp, wywo³a³ wœród obecnych osób
niezwyk³y nastrój. Podnios³a cisza,

a nastêpnie ciep³e s³owa skierowane
od adresem m³odzie¿y osób obecnych by³y najlepszym dowodem, ¿e
takie spotkania s¹ potrzebne.
Tu trzeba wspomnieæ, ¿e wieczorki poetycko-muzyczne w bibliotece w Brze¿nie nale¿¹ ju¿ do
tradycji. Przynajmniej kilka razy do
roku p. Maria £agutko wspierana
przez nauczycieli przygotowuje z
uczniami wystêpy dla mieszkañców
wsi, spoœród których wielu jest sta³ymi goœæmi.
Spotkania te nie tylko odrywaj¹ od
codziennych zajêæ, nie tylko przypominaj¹ o wa¿nych datach, ale przede
wszystkim pozwalaj¹ zebranym
otrzeæ siê o prawdziw¹ kulturê. (o)
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„TRÓJKOWE” MIKO£AJE I KONKURSOWE „CHOINKI”
Mimo, ¿e „Trójkowe”, jak
zwykle by³y na pi¹tkê. To oczywiœcie taki s³owny ¿art, a mowa jest
o Miko³ajach, które tradycyjnie
odwiedzi³y Publiczn¹ Szko³ê Podstawow¹ nr 3.
Pojawi³y siê znienacka – jak to
zwykle z Miko³ajami bywa i odwiedzi³y
wszystkie dzieci. W oddziale szeœciolatków i przedszkolu podarunki sprawi³y szczególn¹ radoœæ. By³ te¿ towarzysz¹cy temu niepokój – na szczêœcie
Miko³aj nie mia³ dla nikogo rózgi. Jak
zawsze wiedzia³ wszystko o ka¿dym
dziecku – czy ma³o je, czy za du¿o siedzi przy komputerze, czy pomaga rodzicom. Wiedza by³a imponuj¹ca... Klasy
1 - 3 powita³y Miko³aja kolêdami, piosenkami œwi¹tecznymi i wierszykami.
Prezentowa³y mu równie¿ swoje osi¹gniêcia. Miko³aj chêtnie zagl¹da³ do
zeszytów i rozdawa³ swoje s³odkie czekoladowe podobizny. Starsi uczniowie
– choæ mniej odwa¿ni od swoich m³odszych kolegów i bardziej zdystansowani (!) starali siê zaœpiewaæ choæ kilka linijek œwi¹tecznych tekstów i zachêcani
przez Œnie¿ynkê (w tej roli pisz¹ca te
s³owa) wydawali typowe dla Miko³aja
okrzyki. Nie by³o osoby, która nie mia³aby uœmiechu na twarzy. Na koniec
Miko³aj trafi³ równie¿ do gabinetu pani
dyrektor, na której rêce wrêczy³ czeko-

ladowe Miko³ajki dla grona pedagogicznego, które – jak mówi³ – ma nadziejê, by³o równie grzeczne jak
uczniowie naszej szko³y.
Nie by³a to jedyna atrakcja tego
dnia. Uczniowie wszystkich klas mogli
obejrzeæ konkurs na najlepsze choinkowe przebranie. Do konkursu mogli
przyst¹piæ uczniowie klas 4 - 6. jak
zwykle najodwa¿niejsze by³y uczennice. One to mia³y najwiêksz¹ inwencjê
twórcz¹. Wszyscy zgromadzeni oklaskami mogli wybieraæ swojego faworyta. Konkurs wygra³a uczennica klasy 6
– Agata £ukasik, drugie miejsce przypad³o Natalii Adamowicz z klasy 5, a
ostatnie medalowe miejsce zajê³a
uczennica klasy 4 – Marlena Bo¿ek.
Wszyscy bior¹cy udzia³ w konkursie
zostali nagrodzeni „miko³ajkowymi”
s³odyczami i specjalnymi niespodziankami. Konkurs na najciekawsze choinkowe przebranie to debiut szkolny – do
tej pory dzieci przebiera³y siê za Miko³aje i renifery. Mamy nadziejê, ¿e tradycja bêdzie siê rozwijaæ i w przysz³ym
roku konkurs poszerzy siê o inne œwi¹teczne elementy. Wszyscy zainteresowani jak zwykle mog¹ dostaæ zdjêcia
robione przez „Œnie¿ynkê” – najwiêkszym zainteresowaniem ciesz¹ siê oczywiœcie te wykonane z „lotu ptaka”, czy
jak kto woli – „z lotu bibliotekarki”…

Katarzyna Kupiec
– bibliotekarka PSP nr 3

Echo wspomnieñ
Choæ sporo czasu ju¿ up³ynê³o,
niemniej jednak postanowi³yœmy napisaæ kilka s³ów o „Wieczorze Wspomnieñ o Janie Pawle II”, który odby³
siê w Zespole Szkó³ w Lekowie dla
miejscowego spo³eczeñstwa. To w³aœnie uczestnicy spotkania domagaj¹
siê, aby echo posz³o poza nasz¹ miejscowoœæ.
Otó¿, w ostatnim dniu paŸdziernika, z okazji rocznicy pontyfikatu Jana
Paw³a II, przygotowa³yœmy z m³odzie¿¹
gimnazjaln¹ prezentacjê o Wielkim
Polaku. Na uroczysty wieczór zostali
zaproszeni mieszkañcy Lekowa. Sw¹
obecnoœci¹ zaszczyci³ nas ksi¹dz pro-

boszcz naszej parafii. Deklamacje i pieœni m³odzie¿ wykona³a nad podziw. Z
ich m³odzieñczych serc p³ynê³y rozczulaj¹ce s³owa, które u niejednej osoby
wycisnê³y ³zê z oka. Ukradkiem panie
wyciera³y wilgotne oczy. Po zakoñczeniu brawom nie by³o koñca.
Zebrani dziêkowali m³odzie¿y i
nam przygotowuj¹cym uroczystoœæ.
Ponadto ksi¹dz proboszcz w Koœciele
równie¿ podziêkowa³ m³odzie¿y, nauczycielom i tym, którzy uczestniczyli
w spotkaniu. Uzna³ ten fakt jako docenienie Wielkiego Polaka jakim jest Jan
Pawe³ II, za dobrze pojêty patriotyzm.
Ewa Po³owin i Agata Wiœniewska
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DZIEÑ PLUSZOWEGO
MISIA W „TRÓJCE”

Jak co roku, 25 listopada, w
Polsce i na œwiecie obchodzony jest
„Dzieñ pluszowego misia”. Ka¿dy z
nas kiedyœ takiego misia mia³ i dlatego ten dzieñ, mimo swej „misiowej niepozornoœci” cieszy siê du¿ym sentymentem w krêgach wiekowych od „lat kilku do stu”.
W³aœnie dlatego biblioteka Publicznej Szko³y Podstawowej nr 3
ju¿ drugi rok z rzêdu organizuje
konkurs „Mój pluszowy miœ”. W
tym roku konkursowi towarzyszy³a
wystawa licznych prac wykonanych
w ubieg³ym roku. Dzieci zachêcone
przyk³adem zg³osi³y swoje prace w
równie imponuj¹cej iloœci. Plastyczne wizje misia – przy pomocy
ró¿nych technik plastycznych mog³y zg³osiæ dzieci klas 1 - 2 i szeœcio-

latki z oddzia³u zerowego. Trzecioklasiœci, z racji swego „powa¿nego
wieku” ulubionego pluszaka opisywa³y. Oczywiœcie jako organizatorka konkursu by³abym bardzo zawiedziona, gdyby przy tak ciekawych
opisach nie znalaz³a siê postaæ misia. Wszystkie nagrodzone prace
zosta³y wyeksponowane, a wszyscy
uczestnicy konkursu nagrodzeni
ma³ym s³odkim „co nieco” i oczywiœcie pluszowymi zabawkami, co sta³o siê ju¿ bardzo mi³¹ tradycj¹. Zadowolone dzieci ju¿ czekaj¹ na kolejne konkursy i „Akcjê czytania
dzieciom”, której towarzysz¹ rozstrzygniêcia konkursów bibliotecznych w naszej szkole.
Katarzyna Kupiec
– bibliotekarka PSP nr 3
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„ANDRZEJKOWE”
TRADYCJE
W „TRÓJCE”

Tego dnia myœli dorastaj¹cych
dziewcz¹t i ch³opców zawsze bieg³y
w przysz³oœæ. I tak jest do dnia dzisiejszego. Wszak popularne „andrzejki” to jeszcze jedna tradycja,
charakteryzuj¹ca nasz¹ kulturê, nie
gorsza od tradycji importowanych z
zachodniej, anglosaskiej kultury.
W naszej szkole atrakcji nie zabrak³o. Ju¿ 26 listopada wszyscy
uczniowie – i nauczyciele – mogli
skorzystaæ z „Salonu wró¿b andrzejkowych” umieszczonego w
centralnym miejscu szko³y. Wró¿by
zadziwia³y sw¹ trafnoœci¹, wzbudzaj¹c ogromne zainteresowanie.
Nie mniejszym powodzeniem cieszy³o siê ró¿ne rodzaje ciasta – w
tym specjalny s³odki wyrób z wró¿bami. Ciasta by³y jak zwykle dzie³em r¹k nieocenionych mam, które
jak zawsze stanê³y na wysokoœci
zadania.
Kiedy ju¿ wybrzmia³ ostatni
dzwonek, po uprzednich wielkich
przygotowaniach m³odzie¿ klas 4 -

6 mog³a spêdziæ pi¹tkowe popo³udnie przy dŸwiêkach muzyki, s³odkoœciach i kolejnych „andrzejkowych” wró¿bach. Najm³odsi –
przedszkolaki, szeœciolatki i klasy
1 - 3 dok³adnie w dniu 30 listopada
mogli obejrzeæ specjalnie do nich
skierowane przedstawienie pt.
„Bursztynowy ksi¹¿ê”. Na s³owa
uznania zas³u¿y³y „andrzejki” najm³odszych – zw³aszcza oddzia³u
szeœciolatków, które tego dnia mog³y przenieœæ siê w „Krainê Wielkich Wró¿b”. Specjalne listy z zagadkami „wys³a³a” do nich, przy
pomocy swoich „wiernych nietoperzy”, dobra czarownica. By³y oczywiœcie s³odycze, owoce, zdjêcia i
dobra zabawa pod czujnym okiem
wychowawczyni pani Dominiki, na
któr¹ przyszli równie¿ zaciekawieni rodzice. Jak zwykle i tym razem
kulinarne talenty rodziców nie zawiod³y, a zabawa by³a przednia.
Katarzyna Kupiec
– bibliotekarka PSP nr 3

Dar krwi – darem serca

Franciszek Makurat goœci³ w brze¿nieñskim gimnazjum
W dniu 3 grudnia odby³o siê
spotkanie uczniów klas III gimnazjum w Brze¿nie z zas³u¿onym
Honorowym Krwiodawc¹, panem Franciszkiem Makuratem.
Okaza³o siê ¿e wœród nas ¿yje
cz³owiek bardzo skromny, ale o
wielkim sercu. Pan Makurat odda³
ponad 50 litrów krwi - to robi wra¿enie! Uczniowie z wielkim zaciekawieniem wys³uchali prelekcji na
temat idei oddawania krwi. Ponadto
interesowa³o ich zw³aszcza to, kto
mo¿e i od kiedy zostaæ krwiodawc¹.
Pytali jak oddawanie krwi wp³ywa
na organizm cz³owieka i czy nie
grozi chorobami.

Spotkanie by³o bardzo interesuj¹ce i potrzebne. Niektórzy
uœwiadomili sobie dopiero podczas
spotkania, jak cennym darem serca
jest krew i ilu ludziom mo¿na w ten
sposób pomóc, a nawet uratowaæ
¿ycie. Wszyscy uznaliœmy pana
Makurata za niezwyk³ego cz³owieka, urzek³ nas sw¹ skromnoœci¹
oraz optymizmem. M³odzie¿ serdecznie dziêkowa³a panu Frankowi
i zaœpiewa³a mu sto lat. Spotkanie
by³o bardzo udane. Uczestniczy³y
w nim równie¿: pani K. Bejm, pielêgniarka szkolna, która prowadzi³a spotkanie oraz nauczyciele panie
D. Ardziejewska i E. PolitowskaBia³ek.
(zps)
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OG£OSZENIA DROBNE

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

US£UGI

INNE

MIESZKANIA
Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Sprzedam sklep budowlany w Wêgorzynie w centrum miasta. Sklep z
magazynami o pow. 426 mkw.,
dzia³ka 1111 mkw. Tel. 504 162 768

Wesele z klas¹ to tylko z zespo³em
muzycznym KONTENT. Rabat na
2011r. Zadzwoñ 604 221 339.

T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.

¯elmowo - wieœ w gm. Radowo segment domu 3 pok. kuchnia, 65 mkw.
kawa³ek dzia³ki, mo¿na zamieszkaæ, 41.000z³. Tel. 501 307 666
Zwierzynek k/Dobrej - samodzielna
po³owa domu 60 mkw., 3 pok., kuchnia, ³azienka, dzia³ka 1000 mkw.,
wymagany remont 58.000 z³. Tel.
502 103 432
Mieszewo ziemiê roln¹ 4.20 ha w IV
kl za 12.000 z³ i 1.20 ha przy drodze
z mo¿liwoœci¹ zabudowy za 18.000
z³. Tel. 660 206 833
Tucze. Dzia³ka pod zabudowê jednorodzinn¹, pow. 2700 m2, Media w
drodze. 1000 mb od jeziora Woœwin. Cena 67 000 z³. tel. 600 265
547.

Powiat gryficki
Profesjonalna pomoc w porz¹dkach domowych. Kontakt 517 217
326
Videofilmowanie, fotografia. Tel.
505 747 377

Region

GARA¯E, WIATY BLASZANE,
MONTA¯ - DOWÓZ GRATIS.
TEL. 598 334 536, 605 286
058, 661 953 331. PRODUCENT GO-STAL PRZECHLEWO. U nas najtaniej.
Dywanopranie. Tel. 604 373 143

WÊGIEL BRUNATNY Z BOGATYNI - KÊSY I ORZECH. Mo¿liwy
transport. Nowy sk³ad opa³u Resko
ul. Browarna. Tel. 792 800 843.
Elektr. maszynê do robienia trzonków sprzedam Tel. 505 721 688
Kredens pokojowy, stary z Niemiec
sprzedam. Tel. 505 721 688
Pstr¹g, karp, ¿ywy i wêdzony. Smak
wyborny. Lesiêcin Tel. 503 177 347
Otwarto sklep prozdrowotny
TOTU GAMA w £obzie, ul. Przedmiejska 11. Oferujemy artyku³y
prozdrowotne, us³ugi œwiecenia i
konchowania uszu. Tel. 91
3974273.

Radowo Ma³e. Nieruchomoœæ rolna
niezabudowana o ³¹cznej pow.
4,8769 ha, w tym 1,0969 ha z mo¿liwoœci¹ zabudowy jednrodzinnej
(1000 mb od j. G³êbokiego),1,9300
ha ³¹ki, 1,850 ha orna kl. IV. Dop³aty,
KRUS.Cena za ca³oœæ: 65 000 z³.tel.
600 265 57

Us³ugi foto video, tel. 502 743 646.

Powiat œwidwiñski

Zagin¹³ ma³y piesek shih-tzu, wabi
siê Fox, koloru bia³o-be¿owego.
Ktokolwiek widzia³ albo wie, gdzie
on jest, proszê o kontakt. Tel. 781
090 472. Dla znalazcy nagroda !

Sprzedam dom wolno stoj¹cy w
£obzie 82 mkw., dzia³ka 342 mkw.
Dom do remontu. Cena do negocjacji. Tel. 91 397 4530, 607 444 135.

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

Kupiê antyki, militaria, ró¿ne starocie. Tel. 501 126 109

£obez okolice. Na wsi segment
domu do remontu 70 mkw., 3 pokoje, kuchnia, ogródek, 42 tys. z³. Tel.
660 206 833.
Wieœ Zwierzynek k. Dobrej. Samodzielna po³owa domu 65 mkw., 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, dzia³ka
1100 mkw.. 57 tys. z³. Tel. 501 307
666.

Wideofilmowanie. Tel. 605 732
267.

GARA¯E BLASZANE OCYNKOWANE – PRODUCENT. Tel.
059 8334312, 798 710 329, 698
230 205. F.T. Wróbel Przechlewo. www.blaszanygaraz.pl

ROLNICTWO
Powiat ³obeski

£obez ul. Bema 27. Lokal handlowy
o pow. 72 mkw. w budynku wolnostoj¹cym. Udzia³ w 1/2 w dzia³ce
630 mkw. Standard podstawowy.
Cena 100 000 z³. Tel. 600 265 547.

Sadzonki orzech w³oski 3 letnie
sprzedam 10 szt. Tel.505 721 688

Powiat œwidwiñski

Sprzedam tuczniki tel. 504 209 551,
91 395 1994

Sprzedam budynki du¿e na trasie
Po³czyn - Œwidwin na dzia³ce 0,82
ha. Tel. 604 594 711.

Powiat drawski
Z³ocieniec ul. Sikorskiego 1a, lokal
o pow. 60m2, parter nowej kamienicy w œcis³ym centrum do wynajêcia
od lutego. Cena do uzgodnienia,
kontakt: 509588042

Region

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

DRUKARNIA w £obzie
poleca us³ugi
poligraficzne
wizytówki, plakaty,
samokopie
Ul. S³owackiego 6,
tel. 913973730

Sprzedam mieszkanie w £obzie 3pokojowe, na I piêtrze, 62 mkw.,
tanie w utrzymaniu, okna pcv,
ogrzewanie gazowe. Tel. po godz.
17-tej 665 169 070.
Sprzedam mieszkanie w Radowie
Ma³ym, 2 pok., parter. Tel. 91 397
8730.
Resko, sprzedam mieszkanie 93
mkw., dzia³ka 2200 mkw. 3 pokoje,
145 000 z³, 888 169 572.

Powiat drawski

Poszukujê mieszkania do wynajêcia w Drawsku Pomorskim lub okolicach, Tel. 605036564

MOTORYZACJA
Toyota Picnic, rok prod. 99, 2.0,
benzyna + gaz. Tel. 501 894 828.
£obez. Sprzedam opony 13 zimowe
z felgami. Tel. 669 673 939.
Sprzedam CITROEN C5 rok prod.
2001, Diesel, stan idealny. Cena
14.300 z³. Tel. 607 578 874
Kupiê stare motocykle, motorowery,
rowery, samochody. Tel. 501 126
109

NAUKA
Powiat drawski
Z³ocieniec. Korepetycje jêzyk polski, angielski. Przygotowanie do
matury. Tanio. Tel. 663 563 778

Powiat gryficki
Korepetycje z fizyki, przygotowanie
do matury w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Tel. 91 384
3325

Zlecaj¹c og³oszenie drobne

do naszej gazety uka¿e siê
ono w tej samej cenie tak¿e
w innych gazetach: Gazecie Gryfickiej,
Tygodniku £obeskim Tygodniku Pojezierza
Drawskiego i Wieœciach Œwidwiñskich
To niedrogo - sprawdŸ.
91 397 37 30 wppp1@wp.pl
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Super puchar dla po³czyñskiego gimnazjum
W dniu 26.11. br. w Po³czynieZdroju odby³ siê 5 powiatowy
Turniej LZS w pi³ce siatkowej
dziewcz¹t szkó³ ponadgimnazjalnych i gimnazjów.
Na turniej zaproszono szko³y
ponadgimnazjalne ze Œwidwina i
Po³czyna, Tychowa, Goœcina i
Drawska oraz szko³y gimnazjalne z
powiatu œwidwiñskiego.
W wyniku zaciêtej rywalizacji
na parkiecie zwyciê¿y³y dziewczêta:
Szko³y ponadgimnazjalne
1. Tychowo
2. Po³czyn-Zdrój
3. ZSR CKP Œwidwin
Szko³y gimnazjalne
1. Po³czyn-Zdrój
2. Lekowo
3. Red³o
Zwyciêzcy z poszczególnych
grup rozegrali pierwszy raz w historii tego turnieju mecz o super puchar
starosty Powiatu Œwidwiñskiego.
Zdoby³y go dziewczêta z gimnazjum w Po³czynie-Zdroju, pokonuj¹c swoje starsze kole¿anki z Tychowa. Zwyciêzcy otrzymali puchary i
dyplomy, które wrêczyli Zbigniew
Wiater, sekretarz RP LZS oraz Ryszard D¹gielski, koordynator sportu RP LZS.
Rada Powiatowa LZS uprzejmie
dziêkuje za pomoc w przeprowadzeniu turnieju Starostwu Powiato-

Dziewczêta, które stoj¹, zaje³y pierwsze miejsce, dziewczêta siedz¹ce zajê³y II miejsce.
wemu, UM w Po³czynie oraz sponsorowi panu Ryszardowi Ga³oszowi
ze Œwidwina.
W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cymi siê
œwiêtami oraz Nowym Rokiem
Rada Powiatowa LZS sk³ada serdeczne ¿yczenia wszystkim spor-

towcom, dzia³aczom, dyrektorom
szkó³ prezesom klubów spod znaków LZS - wszystkiego najlepszego. Takie same ¿yczenia sk³adam
wszystkim samorz¹dowcom z powiatu œwidwiñskiego.
Redakcji Wieœci œwidwiñskich

¿yczymy w dalszym ci¹gu ¿yczliwoœci w stosunku do naszych dzia³añ w upowszechnianiu sportu
wœród dzieci m³odzie¿y w powiecie
œwidwiñskich.
Ryszard D¹gielski
Koordynator sportu LZS

M³odzie¿owa Liga Siatkówki

Siatkarki z Brze¿na wygrywaj¹ pod siatk¹
Szko³a z Brze¿na uczestniczy
w rozgrywkach M³odzie¿owej
Ligi Siatkówki. Spotkania odbywaj¹ siê w hali OSiR w Œwidwinie.
Warto zauwa¿yæ sukcesy dziecz¹t
z tej szko³y.
24 listopada mia³a miejsce kolejna tura rozgrywek. ZSP Brze¿no
reprezentowa³y dwie dru¿yny: Blue
Power czyli Brze¿no 1 i Smerfetki,
czyli Brze¿no 2.
W sk³ad dru¿yny Blue Power
wchodz¹: Ewa Kossakowska, Dominika Piskorz, Kornelia Brodzik,
Beata Szo³dra, Paulina Surmiak i
Olga Nieœcieronek. Dziewczyny po
raz kolejny pokaza³y klasê wygrywaj¹c z Technikum 2:0 i z „Mamuœkami” równie¿ 2:0. Najbardziej zadziwi³ wynik drugiego seta w meczu
z Technikum; Blue Power wygra³

25:7! To naprawdê wspania³e zwyciêstwo, bior¹c pod uwagê fakt, i¿ w
poprzednich latach to w³aœnie Technikum by³o liderem! Dziewczyny
poradzi³y sobie po mistrzowsku, jak
na razie nie przegra³y ani jednego
meczu!
W sk³ad dru¿yny Smerfetki
wchodz¹: Zosia Ardziejewska, Julita Rajecka, Joanna Laskowska, Pamela Puzia i Karina Orliñska. Ta
dru¿yna równie¿ œwietnie poradzi³a
sobie w ostatnich rozgrywkach,
wygrywaj¹c 2:0 z Technikum i 2:0 z
Lekowem! Dziewczyny by³y bardzo zgrane i skupione na grze, z
uwag¹ s³ucha³y rad trenerki Sabiny
Bublik-Smaga. Na szczególne wyró¿nienie zas³uguj¹ zawodniczki z
klas I i II gimnazjum, które w tym
roku debiutuj¹ na zawodach w Œwidwinie.
(o)
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Klub chce wróciæ do V ligi

„POGOÑ” PO£CZYN-ZDRÓJ
NA PÓ£METKU SEZONU 2010/11
W sezonie 2010/2011
K.S. „Pogoñ” Po³czynZdrój znalaz³a siê w
Lidze Okrêgowej Grupy
Po³udniowej, na skutek
s³abej postawy dru¿yny
w zesz³ym sezonie i
decyzji podjêtej przez
KOZPN. Dlatego celem
nadrzêdnym jest awans
do V ligi. Dru¿yna
prowadzona przez
Romana Ko³¹czyñskiego
w rundzie jesiennej
sprawuje siê bardzo
dobrze i nale¿y s¹dziæ,
¿e ma du¿e szanse
na powrót do V ligi.
W rundzie jesiennej w „Pogoni”
grali nastêpuj¹cy zawodnicy:
Bramkarze: Tomasz Tkacz,
Mariusz Pedrycz.
Obroñcy: Konrad Weso³owski,
Artur Skorupa (kapitan), Adrian
Pietrzela, Robert Woszczyñski, Micha³ Makowski, Pawe³ Wojas,
£ukasz Kruk.
Pomocnicy: Patryk Owoc, Jacek Korszy³owski, S³awomir Woszczyñski, Pawe³ Œwiebodzki, Andrzej Pawlikowski, Tomasz Wojtalik, Piotr Œwiebodzki, Mariusz Lewandowski, Krystian Wasiluk, Wojciech Machla, Kamil Halec.
Napastnicy: Marek Tkacz, Igor
Walczak, Nowosielski Marek, Tomasz Kieszkowski.
Trener: Roman Ko³¹czyñski.
Jesieni¹ do dru¿yny przybili:
Tomasz Tkacz, Micha³ Makowski,
Marek Tkacz (z Red³ovii Red³o) i
Mariusz Lewandowski (wznowi³
grê). Z gry w „Pogoni” zrezygnowali: Marcin Najdzion, Piotr Czarnota
(graj¹ w Mieszku Po³czyn), Krzysztof Lorkiewicz. W trakcie sezonu w
prawach zawodnika zostali zawieszeni: Wojciech Machla, Tomasz
Kieszkowski i Dominik Je¿yk.
Rundê jesienn¹ „Pogoñ” rozpoczê³a od pora¿ki w Pucharze Polski
z Drzewiarzem Krosino 3:1 (bramkê dla „Pogoni” zdoby³ S³awomir
Woszczyñski). Dru¿yna odpad³a z
dalszych rozgrywek.

ROZGRYWKI LIGOWE
Pionier 95 Borne Sulinowo – K.S. „Pogoñ” Po³czyn-Zdrój (wyjazd) 3:3
Bramki: Woszczyñski S³awomir 2, Tkacz Marek.
Calisja Kalisz Pomorski – K.S. „Pogoñ” Po³czyn-Zdrój (wyjazd) 1:2
Bramki: Tkacz Marek, Walczak Igor.
K.S. „Pogoñ” Po³czyn-Zdrój – Lech II Czaplinek (dom) 5:3
Bramki: Woszczyñski S³awomir 2, Tkacz Marek 2, Walczak Igor.
Zawisza Grzmi¹ca – K.S. „Pogoñ” Po³czyn-Zdrój (wyjazd) 0:1
Bramki: Tkacz Marek.
K.S. „Pogoñ” Po³czyn-Zdrój – Jednoœæ Tuczno (dom) 4:0
Bramki: Weso³owski Konrad, Woszczyñski Robert, Makowski Micha³,
Walczak Igor.
Hubertus Bia³y Bór – K.S. „Pogoñ” Po³czyn-Zdrój (wyjazd) 0:0
K.S. „Pogoñ” Po³czyn-Zdrój – Grom Gi¿yno (dom) 3:2
Bramki: Walczak Igor 2, Weso³owski Konrad.
Spójnia Œwidwin – K.S. „Pogoñ” Po³czyn-Zdrój (wyjazd) 3:4
Bramki: Walczak Igor, Woszczyñski S³awomir, Tkacz Marek, samob.
dla Pogoni.
K.S. „Pogoñ” Po³czyn-Zdrój – Drawa II Drawsko Pomorskie (dom) 3:1
Bramki: Tkacz Marek 2, Woszczyñski S³awomir.
Wiarus ¯ó³tnica – K.S. „Pogoñ” Po³czyn-Zdrój (wyjazd) 2:5
Bramki: Woszczyñski S³awomir 4, Tkacz Marek.
K.S. „Pogoñ” Po³czyn-Zdrój – Mirstal Miros³awiec (dom) 3:1
Bramki: Tkacz Marek 2, Woszczyñski S³awomir
Drzewiarz Œwierczyna – K.S. „Pogoñ” Po³czyn-Zdrój (wyjazd) 0:0
K.S. „Pogoñ” Po³czyn-Zdrój – Korona Cz³opa (dom) 2:0
Bramki: Œwiebodzki Pawe³, Walczak Igor.
Najwiêcej bramek zdobyli:
1. S³awomir Woszczyñski - 12 (11 liga+1 Puchar Polski)
2. Marek Tkacz - 11
3. Igor Walczak - 7
4. Konrad Weso³owski - 2
Po jednej: Robert Woszczyñski, Micha³ Makowski, Pawe³ Œwiebodzki.
Zestawienie rundy jesiennej (dom/wyjazd)
Zwyciêstwo Remis Pora¿ka
Dom
6
0
0
Wyjazd 4
3
0
Razem 10
3
0
„Pogoñ” okaza³a siê ma³o goœcinna dla dru¿yn przyjezdnych
wygrywaj¹c wszystkie mecze na
swoim boisku. Na wyjeŸdzie te¿
pokaza³a pazury, wygrywaj¹c 4
mecze i remisuj¹c 3. W tym okresie
nie przegra³a ¿adnego meczu w rundzie jesiennej. Jedyna pora¿ka mia³a miejsce na pocz¹tku sezonu, kiedy w Pucharze Polski przegra³a
mecz z Drzewiarzem Krosino. Trener Roman Ko³¹czyñski dobrze
pouk³ada³ zespó³, a zarz¹d klubu
zadba³ o wzmocnienia dru¿yny.
Podsumowuj¹c rundê jesienn¹
„Pogoñ” Po³czyn-Zdrój zajmuje II
miejsce (zdobywaj¹c 33 punkty, bilans bramkowy 35-16=19, notuj¹c
10 zwyciêstw, 3 remisy, 0 pora¿ek),
po prowadz¹cym Hubertusie Bia³y
Bór (obie dru¿yny maj¹ tê sam¹
iloœæ punktów, zremisowa³y mecz
ze sob¹, ale „Pogoñ” ma gorsz¹ ró¿nicê bramkow¹).
Te wyniki daj¹ podstawy, by my-

œleæ o awansie na koniec rozgrywek.
WYNIKI POZOSTA£YCH
GRUP WIEKOWYCH
K.S. „Pogoñ” Po³czyn-Zdrój
– TRAMPKARZE
Jednoœæ Tuczno – K.S. „Pogoñ”
Po³czyn-Zdrój 0:3 (walkower)
K.S. „Pogoñ” Po³czyn-Zdrój –

Mirstal Miros³awiec 1:2
Grom Gi¿yno – K.S. „Pogoñ”
Po³czyn-Zdrój 0:4
Mirstal Miros³awiec – K.S.
„Pogoñ” Po³czyn-Zdrój 4:5
K.S. „Pogoñ” Po³czyn-Zdrój –
Grom Gi¿yno 5:0
K.S. „Pogoñ” Po³czyn-Zdrój –
Korona Cz³opa 2:0
K.S. „Pogoñ” Po³czyn-Zdrój –
Jednoœæ Tuczno 3:0 (walkower)
Korona Cz³opa – K.S. „Pogoñ”
Po³czyn-Zdrój 2:2
Trenerem dru¿yny jest Wojciech Halec. Dru¿yna trampkarzy
zajmuje I miejsce zdobywaj¹c 19
punktów, bilans bramkowy to 25
zdobytych bramek przy 8 straconych (=17). Dru¿yna zanotowa³a 6
zwyciêstw, 1 remis i 1 pora¿kê.
K.S. „Pogoñ” Po³czyn-Zdrój
– JUNIORZY STARSI
Jednoœæ Tuczno – K.S. „Pogoñ”
Po³czyn-Zdrój 3:3
K.S. „Pogoñ” Po³czyn-Zdrój –
Mirstal Miros³awiec 5:3
Sad Chwiram – K.S. „Pogoñ”
Po³czyn-Zdrój 2:2
K.S. „Pogoñ” Po³czyn-Zdrój –
Santos K³êbowiec 8:1
Drzewiarz Œwierczyna – K.S.
„Pogoñ” Po³czyn-Zdrój 0:7
K.S. „Pogoñ” Po³czyn-Zdrój –
Grom Gi¿yno 8:0
K.S. „Pogoñ” Po³czyn-Zdrój –
Korona Cz³opa 2:0
Trenerem dru¿yny jest Roman
Ko³¹czyñski. Dru¿yna zajmuje I
miejsce zdobywaj¹c 17 punktów,
bilans bramkowy: bramki zdobyte
35, stracone 9 (ró¿nica 26). Dru¿yna zanotowa³a 5 zwyciêstw, 2 remisy i 0 pora¿ek.
Dorota Chaiñska,
Zbigniew Halec

Zarybili Bukowiec linem
Wêdkarze z ko³a PZW
„Wodnik-Miasto” ju¿ po
raz trzeci w tym roku
zarybili jezioro Bukowiec.
Tym razem do jeziora zosta³o
wpuszczonych 61 kg narybku lina
wielkoœci 10 - 25 cm. Zarybianie
oby³o siê 27 listopada br. i by³o to

ju¿ ostatnie w tym roku. W sumie do
jeziora Bukowiec w roku 2010 zosta³o wpuszczonych 60 kg narybku
szczupaka, 16 kg wêgorza i 61 kg
lina. W przysz³ym roku równie¿ planowane jest zarybianie jeziora Bukowiec gatunkami ryb drapie¿nych
(szczupak, wêgorz). Narybek zosta³
zakupiony przez Urz¹d Miasta w
Œwidwinie.
(o)
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II Dwubój Si³owy im.
Zbyszka Soko³owskiego

W hali sportowej w Lekowie, w sobotê, 27 listopada br.,
odby³ siê II Turniej w dwuboju
si³owego im. Zbyszka Soko³owskiego.
Na zaproszenie klubu sportowego Sokó³ „Smardzko” i Gminy Œwidwin do zmagañ przyst¹pi³o 13 zawodników z ca³ej Polski, w tym jedna kobieta.
Dwubój si³owy sk³ada siê z
dwóch konkurencji: wyciskanie
sztangi le¿¹c i ci¹g martwy. Rywalizacja miêdzy zawodnikami by³a

zaciêta do ostatniej chwili. Najlepszym zawodnikiem okaza³ siê Andrzej Œwierszcz z Wa³cza, który
uzyska³ 310,25 punktów wed³ug
tabeli Wilks’a, drugie miejsce zaj¹³
Mariusz Rufkiewicz z Jankowa z
³¹czn¹ sum¹ punktów 301,35, a trzecie miejsce Tomasz Czapiewski z
Czarnej Wody z wynikiem 287,69.
Organizatorzy serdecznie dziêkuj¹ wszystkim sponsorom za
wsparcie rzeczowe i finansowe.
Wszystkich zawodników i kibiców zapraszamy na kolejny Turniej
ju¿ za rok!
(o)

Zaproszenie

IX Ogólnopolskie Zawody
o Puchar Burmistrza Miasta
Œwidwin w Wyciskaniu
Sztangi Le¿¹c
Zawody odbêd¹ siê w dniu 19.12.2010 r. (niedziela) w Œwidwinie ul. 3
Marca 50, Hala Sportowa Parku Wodnego „RELAX”.
Jednostki wspieraj¹ce zawdy: Burmistrz Miasta Œwidwin, Dyrektor
Parku Wodnego „RELAX”. Organizator: Zbigniew Hodowaniec, Miros³aw
Kêpka. Sêdzia g³ówny: Marek Dawidowicz.
Weryfikacja zawodników: w dniu 19. bm. w miejscu zawodów w godzinach 10.00 do godziny 11.30.
Rozpoczêcie zawodów: niedziela 19.12.2010 r., godzina 12.00
Kategorie wagowe: do75kg, do 82.5kg, do 90kg, do 100kg, do 110 kg,
+ 110kg, Open seniorów, Open juniorów do 18 roku ¿ycia, Open weteranów
+ 40 lat.
Nagrody: w ka¿dej kategorii wagowej od I do III miejsca puchary,
dyplomy oraz nagrody rzeczowe w kategoriach Open puchary.
Prawo startu maj¹ zawodnicy, którzy posiadaj¹ stan zdrowia zezwalaj¹cy na start i podpisz¹ odpowiedzialnoœæ osobist¹ za ewentualne nastêpstwa spowodowane startem w niniejszych zawodach, za osoby nieletnie
odpowiedzialnoœæ ponosz¹ prawni opiekunowie.
Op³ata startowa wynosi 20 z³. Strój dowolny dopuszczalne stosowanie
ró¿norodnych ulepszeñ. Zawodnicy ubezpieczaj¹ siê we w³asnym zakresie.
Regulamin wyciskana le¿y wy³¹cznie w gestii organizatora, dopuszcza siê
ró¿norodne techniki wyciskania.
Uprzejmie zapraszamy!
Zbigniew Hodowaniec, Miros³aw Kêpka

Wieœci œwidwiñskie 13.12.2010 r.

Liga Ba³tycka Orlików

Spójnia Œwidwin
liderem grupy VI

20 listopada w Gminnej Hali Sportowej w Lekowie,
odby³ siê trzeci turniej w ramach rozgrywek Liga
Ba³tycka Orlik 2012 dla zespo³ów z grupy VI.
Organizator rozgrywek by³ GLKS Huragan
Bierzwnica.
W turnieju wziê³y udzia³ nastêpuj¹ce zespo³y: Ikar Krosino, Huragan
Bierzwnica, UKS Olimpus R¹bino, Red³ovia Red³o i KSPN Spójnia Œwidwin. Pierwsze miejsce w turnieju z dorobkiem 8 punktów zajê³a Spójnia
Œwidwin (trener Jerzy Matyjasek) i umocni³a siê na pozycji lidera grupy VI.
Wyniki
Ikar Krosino - Huragan Bierzwnica 0:0
Red³ovia Red³o - Spójnia Œwidwin 0:1
Ikar Krosino - UKS Olimpus R¹bino 0:2
Huragan Bierzwnica - Spójnia Œwidwin 0:1
UKS Olimpus R¹bino - Red³ovia Red³o 1:0
Ikar Krosino - Spójnia Œwidwin 0:0
Huragan Bierzwnica - Red³ovia Red³o 0:0
Spójnia Œwidwin - UKS Olimpus R¹bino2:2
Red³ovia Red³o - Ikar Krosino 0:0
Olimpus R¹bino - Huragan Bierzwniac 0:1
Tabela koñcowa turnieju
I m. - Spójnia Œwidwin (trener Jerzy Matyjasek)
II m. - Olimpus R¹bino (trener Stanis³aw Kwiecieñ)
III m. - Huragan Bierzwnica (trener Jacek Ga³as)
IV m. - Ikar Krosino (trener Sebastian Basiejko)
V m. - Red³ovia Red³o(trener Wojciech Grobela)
Tabela grupy VI po 3 turniejach
1. Spójnia Œwidwin
12
2. UKS Olimpus R¹bino
12
3. Huragan Bierzwnica
12
4. Red³ovia Red³o
12
5. Ikar Krosino
8

32
19
17
13
4

8 4-2
7 5-3
5 1-1
3 0-2
2 0-2

47-3
14-27
7-18
8-22
2-8

Memoria³ im.
Stefana Moskalewicza
18 grudnia w Œwidwinie odbêdzie siê kolejny, dziesi¹ty, Memoria³ im
Stefana Moskalewicza z udzia³em czo³owych dru¿yn pi³karskich z ca³ej
Polski.
(o)
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Ucieka³ nie zwa¿aj¹c na stwarzane zagro¿enie

Autobus mia³ wieŸæ dzieci

POŒCIG ZA NIETRZE•WYM
KIEROWC¥

Na wycieczkê
bez hamulców

Policjanci ze Œwidwina po 20
km poœcigu zatrzymali kierowcê
osobowego mercedesa - jak siê
okaza³o by³ on nietrzeŸwy.
30 listopada, oko³o godz. 21.30,
policjanci Zespo³u Patrolowo Interwencyjnego KPP w Œwidwinie, patroluj¹cy teren jednej spod œwidwiñskich miejscowoœci, zauwa¿yli osobowego mercedesa, który na
widok oznakowanego radiowozu
zacz¹³ przyspieszaæ. Policjanci
podjêli decyzjê o zatrzymaniu pojazdu do kontroli. W³¹czyli sygna³y
dŸwiêkowe i œwietlne wydaj¹c tym
samym polecenie kieruj¹cemu do
zatrzymania. Widz¹c to kierowca
jeszcze bardziej przyspieszy³ i
zacz¹³ jechaæ w kierunku miasta z
prêdkoœci¹ znacznie przekraczaj¹c¹ 170 km/h. Po wjechaniu do
miasta kieruj¹cy zwolni³ jedynie
nieznacznie i klucz¹c ulicami usi³owa³ zgubiæ policjantów. Widz¹c, ¿e

nie przynosi to ¿adnego rezultatu
skierowa³ siê w stronê Po³czynaZdroju, znów znacznie przyspieszaj¹c. W trakcie szaleñczej jazdy nie
zwraca³ ¿adnej uwagi na trudne
warunki atmosferyczne, œlisk¹ jezdniê, innych uczestników ruchu czy
te¿ inne przepisy. Dopiero po dojechaniu do Red³a, gdzie zosta³a zablokowana droga, pojazd siê zatrzyma³.
Jak siê okaza³o, za kierownic¹
siedzia³ 38-letni mieszkaniec Œwidwina Grzegorz Ch. W wydychanym powietrzu mia³ podczas pierwszego badania 0,7 promila, a podczas drugiego 0,8.
Z uwagi na okolicznoœci sprawy
mê¿czyzna zosta³ zatrzymany do
wytrzeŸwienia. Stan¹³ przed S¹dem
z uwagi na przeprowadzenie postêpowania w trybie przyspieszonym.
Oprócz grzywny i utraty prawa jazdy mê¿czyŸnie grozi kara pozbawienia wolnoœci do lat 2.
(kp)

Zaproszenie na Gwiazdkowy
Turniej Szachowy
1) Organizatorzy: UM w Po³czynie-Zdroju, Klub szachowy Caissa
Po³czyn-Zdrój, UKS Olimpik Red³o.
2) Termin rozgrywek: 18 (sobota) grudzieñ 2010, godz. 1000
3) Miejsce rozgrywek: Centrum
Kultury w Po³czynie-Zdroju
4) Uczestnictwo: w turnieju
mog¹ wzi¹æ udzia³ dzieci i m³odzie¿
szkolna (szko³a podstawowa, gimnazjum) z gminy Po³czyn-Zdrój

5) System rozgrywek: Turniej
zostanie rozegrany systemem
szwajcarskim na dystansie 9 rund,
tempo gry 10 min. dla zawodnika na
rozegranie ca³ej partii.
6) Nagrody: medale i upominki
dla wszystkich uczestników turnieju
7) Uwagi koñcowe: dla wszystkich uczestników i osób wspó³towarzysz¹cych organizator przygotuje
s³odki poczêstunek
8) Kontakt. Tel . 721 127 792.

W dniu 8 grudnia policjanci
Zespo³u Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Œwidwinie poddali kontroli autobus
wyznaczony do przewozu wycieczki szkolnej. Autobus nie zosta³ dopuszczony do ruchu, poniewa¿ okaza³o siê, ¿e posiada niesprawny
uk³ad hamulcowy. Zamiast wiêc w
trasê, pojazd trafi³ do warsztatu.

Tym razem uda³o siê zapobiec
ewentualnej tragedii.
Policja apeluje o rozwagê w zakresie bezpieczeñstwa podró¿y
przy planowaniu tego rodzaju wyjazdów. Pamiêtajmy, ¿e po ka¿dym
zg³oszeniu policjanci dokonaj¹ stosownych kontroli stanu technicznego pojazdu oraz sprawdz¹ trzeŸwoœæ kierowcy.
(kp)

Gryfuœ w szko³ach
Policjanci Wydzia³u Prewencji i
Ruchu Drogowego KPP w Œwidwinie realizuj¹ kolejn¹ edycjê wojewódzkiego programu prewencyjnego pn. „Przyjaciele Gryfusia”, którego adresatem s¹ dzieci pierwszych klas szkó³ podstawowych.
Jego celem jest przede wszystkim promowanie pozytywnych zachowañ wœród najm³odszych poprzez kompleksowe prezentowanie
wiedzy z zakresu bezpieczeñstwa.
W spotkaniach z dzieæmi bior¹
udzia³ dzielnicowi, funkcjonariusze
ruchu drogowego. Na pocz¹tku
grudnia policjanci odwiedzili dzieci ze Szko³y Podstawowej w Rusinowie. Uczniowie, podczas przeprowadzonej przez policjantów
„lekcji bezpieczeñstwa”, otrzymali
„Elementarz zasad bezpieczeñ-

stwa”. Ksi¹¿eczka zosta³a opracowana w Wydziale Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w
Szczecinie, a sfinansowana ze œrodków województwa zachodniopomorskiego. Aktualne wydanie elementarza jest ju¿ szóstym z kolei.
Na 25 barwnych stronach g³ówny
bohater – policyjna maskotka o
imieniu „Gryfuœ” jest dla najm³odszych przewodnikiem w poznawaniu najwa¿niejszych zasad bezpieczeñstwa.
Na lekcji uczniowie przede
wszystkim wykazuj¹ siê wiedz¹ z
zakresu bezpiecznego poruszania
siê po drogach. Trafnie wymieniaj¹
szereg zasad, których przestrzeganie zapewni im bezpieczeñstwo na
drodze. Rozwi¹zuj¹ te¿ zagadki
autorstwa „Gryfusia”.
(kp)

REKLAMA

