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Cuda siê zdarzaj¹

Odzyskane ¿ycie
31.letni letni Marek Downar jest
mieszkañcem £obza. Pod koniec grudnia ubieg³ego roku nie dawano mu
szans na ¿ycie. Obawiano siê, ¿e wykoñczony chorobami, bez szans na
wyleczenie, nie prze¿yje œwi¹t. Dziœ
Marek samodzielnie chodzi po zakupy,
funkcjonuje i cieszy siê ¿yciem. Cud?
Zamiast wyrostka – rak trzustki
W salonie na stole, gdzie usiedliœmy, by porozmawiaæ, le¿y pe³na dokumentacja chorobowa Marka. Gruba teczka wyników badañ i wypisów
ze szpitali i kliniki szczeciñskiej. karcie informacyjnej Oddzia³u Klinicznego Chirurgii Hepatobiliarnej w
Szczecinie z dnia 09.09.2009 czytamy: choroba Recklinghausena, guz
g³owy trzustki na wi¹zad³o w¹trobowo- dwunastnicze. Przerzuty do wêz³ów ch³onnych. Olbrzymia torbiel
krwotoczna jamy brzusznej.
Dowiadujê siê, ¿e Marek by³ pacjentem niemal wszystkich okolicznych szpitali – po kilka razy. W szczeciñskiej klinice równie¿ i to w ci¹gu
jednego roku.
- W 2008 roku w grudniu Marek
by³ na stole operacyjnym w Nowogardzie. Zosta³ tam skierowany na wyciêcie wyrostka. Okaza³o siê, ¿e diagnoza by³a mylna. Dopiero w Resku,
przy drugiej operacji, zobaczyli, ¿e
jest guz. Wówczas mia³ 29 lat. Leczono go ró¿nymi sposobami. PóŸniej
usuniêto mu czêœæ ¿o³¹dka, zaklamrowano dwunastnicê. Niewiele to
pomog³o, bo okaza³o siê, ¿e guz by³
tak du¿y, ¿e zablokowa³ przep³yw
p³ynów.
W Szczecinie by³ przygotowywany do usuniêcia guza. Po otwarciu
okaza³o siê, ¿e jest to niemo¿liwe.
By³y przerzuty. Docent, który operowa³ Marka, by³ przera¿ony. Dziwi³
siê, jak ten cz³owiek funkcjonuje.
Usuniêto mu tylko potê¿ny torbiel.
Nie dawano mu ¿adnej szansy ¿ycia
ani na gastrologii, ani na chirurgii hepatobilarnej – powiedzia³ p. Antoni
Downar, ojciec Marka.
Rodzice Marka opowiadaj¹ tragiczne chwile, o tym jak tracili nadziejê i odzyskiwali j¹. Opowieœæ
rwie siê, ¿ywe wspomnienia nieodleg³ych chwil œciskaj¹ jeszcze zbyt
mocno za gard³o, ³zy zbyt d³awi¹, by
móc opowiadaæ o tym spokojnie. Przy
stole jest puste miejsce. Marka nie ma
z nami. Nikt nie wspomina co siê z
nim dzieje w tej chwili. Z kuchni jedynie s³ychaæ delikatne odg³osy krz¹tania. Zastanawiam siê, gdzie jest
bohater tej opowieœci. Mo¿e œpi?
Mo¿e jest w szpitalu? Mam w pamiêci informacjê, ¿e trzy miesi¹ce wczeœniej ten dziœ 31. letni mê¿czyzna
wa¿y³ zaledwie 44 kg. To potê¿ne
wycieñczenie organizmu. Musi up³yn¹æ zapewne du¿o czasu, by nabra³
si³. Nie chcê pytaæ o to rodziców

Marka. Czekam cierpliwe, a¿ sami
powiedz¹. Pozwalam toczyæ siê rozmowie swobodnie, w miarê swobodnie, zwa¿aj¹c na towarzysz¹ce emocje i nie do koñca wyp³akany ból.
Siedz¹cy z nami przy stole Ryszard ¯urowski bioenergoterapeuta z
£obza, wykorzysta³ ciszê, jaka zapanowa³a na chwilê. Emocje jednak
daj¹ coraz bardziej znaæ o sobie.
- Zadzwoni³ do mnie ojciec Marka. Powiedzia³, by spróbowaæ, bo
Markowi lekarze nie daj¹ ¿adnych
szans. Powiedzia³em, ¿e ludzie czasami robi¹ wszystko, ¿eby mieæ spokojne sumienie; wykorzystali wszystkie
mo¿liwoœci. Marek by³ ju¿ w tak ciê¿kim stanie, ¿e nie by³o mo¿liwoœci,
aby przywieŸæ go do mnie. Mia³ problemy ze wstawaniem, z pójœciem do
toalety. Nie przyjmowa³ ju¿ pokarmu.
To by³o przed Wigili¹. Cera nie by³a
szara, ale czarna, nie wiem jak to okreœliæ. Sama waga mówi za siebie. Nie
by³o tkanki miêœniowej – powiedzia³
bioenergoterapeuta.
Gdy inni ludzie zasiadali do sto³ów
wigilijnych, w domu Marka panowa³a
atmosfera ciszy. Rodzice zmieniali siê
przy jego ³ó¿ku, czuwaj¹c i modl¹c
siê. Oczekiwali na najgorsze i pragnêli byæ przy nim, gdy nadejdzie czas
ostatniego po¿egnania.
Okaza³o siê jednak, ¿e œmieræ nie
poda³a Markowi d³oni i nie przeprowadzi³a go na drug¹ stronê. Odesz³a,
pozostawiaj¹ Marka w spokoju.
Zacz¹³ wstawaæ z ³ó¿ka, samodzielnie chodziæ do ³azienki. Wczeœniejsze ci¹g³e wymioty skoñczy³y
siê. Po œwiêtach do Marka pan ¯urowski przyjecha³ po raz drugi.
£obzianin nabiera³ si³, a siny kolor skóry odchodzi³.
- Minê³y dwa - trzy tygodnie po
mojej trzeciej wizycie u Marka. Pañstwo Downarowie nie dzwonili. Nie
wiedzia³em co dzieje siê u ich syna.
Przypadkowo spotka³em znajomego
mieszkaj¹cego w pobli¿u pañstwa
Downarów i spyta³em o Marka. A on
odpar³, ¿e widzia³ go, jak szed³ po
bu³ki do sklepu.
Marek jest niesamowity. Niezmiernie kulturalny, emanuje z niego
tyle dobra, pokory, tak jakby równoczeœnie chcia³ podziêkowaæ i przeprosiæ za to, ¿e ¿yje. Takich ludzi nie
spotyka siê codziennie – doda³ R.
¯urowski.
- On mnie ca³y czas przeprasza³.
Martwi³ siê, ¿e robi nam przykroœæ
swoj¹ chorob¹, ¿e sprawia nam tyle
problemów... Bêd¹c bardzo chorym,
myœla³ o prezentach pod choinkê, a
my nie wiedzieliœmy czy prze¿yje
Wigiliê ... - wspomina p. Halina.
Z kuchni wychodzi szczup³y mê¿czyzna. Niesie fili¿ankê z kaw¹. Stawia j¹ przede mn¹. Uœmiecha siê.
Wychodzi ponownie do kuchni, ceremonia powtarza siê. Przynosi te¿ dla

siebie. Ka¿demu nak³ada po kawa³ku
ciasta. Zajmuje puste krzes³o. Przez
chwilê przys³uchuje siê rozmowie.
Uœmiech nie znika z jego twarzy,
uœmiechaj¹ siê te¿ jego oczy. Rzeczywiœcie jest niesamowity - myœlê pomiêdzy jednym a drugim ³ykiem
kawy. Ma w sobie ogromny spokój i
dobro. Z niejakim za¿enowaniem siêga po drugi kawa³ek ciasta. Jego
mama wyjaœnia, ¿e jest ³asuchem –
uwielbia wypieki. Atmosfera niezauwa¿alnie zmienia siê, tak jak szary
dzieñ, gdy wyjdzie s³oñce. Spokój
Marka zaczyna dzia³aæ na wszystkich. Wracamy do rozmowy. Przebiega ju¿ inaczej, bez kamienia w gardle.
Marek w³¹cza siê do rozmowy, od
czasu do czasu dopowiadaj¹c, przypominaj¹c zdarzenia, ale nie mówi o
sobie, o tym co czu³, ca³y czas mówi
o innych.
- Jeszcze przed operacj¹ doktor,
która mnie prowadzi³a, pop³aka³a siê
– Spyta³em, dlaczego p³acze... Nie
odpowiedzia³a - mówi.
- Przysz³a siê po¿egnaæ z Markiem
i nie by³a w stanie. Rozp³aka³a siê. Ju¿
wiedzia³am, ¿e jest beznadziejnie.
Czekaliœmy przed sal¹ operacyjn¹,
ale w³aœciwie byliœmy ju¿ przygotowani na najgorsze. Gdy skoñczy³a siê
operacja, wysz³a doktor, która go operowa³a i wrêcz rzuci³a mi siê na szyjê.
Nie mog³a oderwaæ siê. Nie wiedzia³am co siê dzieje. Myœla³am, ¿e ju¿
jest po Marku. Powiedzia³a, ¿e tam w
œrodku jest wszystko do wyrzucenia.
Ona to widzia³a, by³a przy operacji. W
tym momencie terapia zosta³a zakoñczona. Nie ma na to leku. Przy stanie
zapalnym trzustki stosowana jest jedynie g³odówka. A tu? Pada³a propozycja chemioterapii. Jednak Marek
by³ tak s³aby, ¿e nie zdecydowaliœmy
siê na takie rozwi¹zanie. Zabraliœmy
go do domu. Guz nadal jest, pozwala
mu jednak ¿yæ. Marek za¿ywa kreon,
ale ¿yje. Najwa¿niejsze, ¿e jest– powiedzia³a p. Halina.
Dwa miesi¹ce po operacji Marek
pojawi³ siê w klinie w Szczecinie. Na
jego widok, doktor, która go operowa³a, mia³a wykrzykn¹æ: „To ty jeszcze ¿yjesz?”. To pytanie, bêd¹ce wynikiem ogromnego zaskoczenia, ale i
szczêœcia, ¿e odpowiedŸ jest jednoznaczna, obrazuje, w jakim stanie

wypisywano Marka do domu.
To kolejny przypadek, w którym
choroba przezwyciê¿y³a mo¿liwoœci
medycyny konwencjonalnej. W takim momencie mo¿na jedynie liczyæ
na cud. Ten wydarzy³ siê. Czy jest to
zas³uga bioenergoterapeuty? On sam
mówi, ¿e to dziêki Bogu, a on jest tylko narzêdziem. Mo¿e te¿ dziêki samemu Markowi, w którym jest niezmiernie wiele dobra i pokory.
To z kolei zapewne sprawi³o, ¿e
tak du¿o osób modli³o siê za Marka
zarówno przed operacj¹, jak i modli
teraz.
Magdalena Mucha
Tygodnik £obeski
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„Cz³owiek jest tyle wart
Œwidwin dnia 25.03.2010 rok
ile mo¿e daæ drugiemu cz³owiekowi”
(Jan Pawe³ II)
Szanowni Pañstwo
Przemiany spo³eczno-gospodarcze jakie zasz³y w naszym kraju przynios³y wolnoœæ w wielu dziedzinach naszego ¿ycia . Nie wszystko jednak
uda³o siê zrobiæ. G³ównie z powodu bezrobocia pog³êbiaj¹ siê ró¿nice w
poziomie ¿ycia. Obok ludzi ¿yj¹cych na wysokim lub œrednim poziomie jest
wiele rodzin biednych w tym czêsto wielodzietnych, niewydolnych finansowo i wychowawczo.
Tak dzieje siê równie¿ w naszym mieœcie.
Wydaje siê , ¿e przyszed³ czas aby szczególnie dzieciom z takich rodzin
udzieliæ pomocy. Naszym pomys³em na tak¹ pomoc jest budowa przez
Caritas przy Parafii œw. Micha³a œwietlicy terapeutycznej. Caritas Parafia
jest w³aœcicielem terenu przy ul. Popie³uszki, na której mo¿na wybudowaæ
taki obiekt. Na ukoñczeniu jest równie¿ dokumentacja. W projektowanym
budynku mieœciæ siê bêd¹ dwie œwietlice oraz magazyn na gromadzenie
darów odzie¿y i ¿ywnoœci z przeznaczeniem dla ludzi biednych.
Niestety, Caritas nie dysponuje wystarczaj¹cymi œrodkami finansowymi na realizacjê tego zamierzenia i bez pomocy ludzi dobrej woli, wra¿liwych na biedê, nie da siê tego wykonaæ. Dlatego oœmielamy siê prosiæ o
wsparcie, w zale¿noœci od mo¿liwoœci, finansowe lub rzeczowe w postaci
materia³ów budowlanych. W przypadku poparcia naszej inicjatywy i wyra¿enia woli pomocy w bezpoœredniej rozmowie przeka¿emy szczegó³owe
informacje na temat naszego zamierzenia oraz formy pomocy.
Czasu na rozpoczêcie inwestycji mamy niewiele bowiem chcemy j¹
rozpocz¹æ w dniu beatyfikacji Ojca Œw. Jana Paw³a II i nasz trud ofiarowaæ
Papie¿owi Polakowi, który tak kocha³ dzieci.
W sprawie tej mo¿na siê kontaktowaæ pod numerem telefonu943657340.
Z wyrazami szacunku
Genowefa Po¿oga, Teresa Szo³dra, Jolanta Kopyœæ,
Grzegorz Czarny, ks. Roman Tarniowy

OG£OSZENIE
Starosta Powiatu Œwidwiñskiego informuje
¿e na tablicach og³oszeñ Starostwa Powiatowego
w Œwidwinie oraz urzêdów poszczególnych miast
i gmin powiatu œwidwiñskiego, a tak¿e na stronie
internetowej www.bip.powiatswidwinski.pl zosta³
opublikowany wykaz nieruchomoœci stanowi¹cych
w³asnoœæ Skarbu Pañstwa przeznaczonych do
zbycia, obejmuj¹ce: udzia³ do 3/6 czêœci dzia³ki
nr 11 po³o¿onej w obrêbie Przybys³aw, gmina Œwidwin,
zabudowanej dwoma budynkami gospodarczymi oraz
udzia³ do 1/2 czêœci dzia³ki nr 114 po³o¿onej w obrêbie
Ogartowo, gmina Po³czyn Zdrój, zabudowanej
budynkiem mieszkalnym jednokondygnacyjnym
z poddaszem oraz dwoma budynkami gospodarczymi.

W³ama³ siê, wypi³ i zasn¹³
Policjanci z komendy w Œwidwinie zatrzymali kilka dni temu
w³amywacza w sklepie spo¿ywczym. Sprawca nie by³ œwiadom,
¿e w³aœnie zosta³ przy³apany na
gor¹cym uczynku, spa³ przy ladzie sklepowej.
Policjanci, którzy przyjechali na
miejsca zdarzenia zobaczyli, ¿e
w³amywacz dosta³ siê do sklepu po
uprzednim wybiciu szyby w
drzwiach wejœciowych p³yt¹ chodnikow¹. Gdy weszli do lokalu okaza³o siê, ¿e sprawca jest w œrodku,

jednak nie zareagowa³ na widok
policjantów. W³amywacz nie by³
œwiadom, i¿ zosta³ przy³apany na
gor¹cym uczynku, le¿a³ na pod³odze przy ladzie sklepowej, a w rêku
trzyma³ niemal w ca³oœci opró¿nion¹ pó³litrow¹ butelkê wódki. 48letni mieszkaniec Wielkopolski by³
tak pijany, ¿e pewnie nie zdawa³
sobie sprawy z tego, ¿e zosta³ zatrzymany. Trafi³ do szpitala celem
wytrzeŸwienia. Po dojœciu do siebie
us³ysza³ zarzut kradzie¿y z w³amaniem, za który grozi od roku do 10
lat pozbawienia wolnoœci.
(kp)

Wyd³u¿ony czas pracy
Urzêdu Skarbowego
Celem u³atwienia podatnikom rozliczenia siê z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT za 2010 r. Urz¹d Skarbowy w Bia³ogardzie:
- wyd³u¿a czas pracy od dnia 26 kwietnia do dnia 02 maja tj.:
26 kwiecieñ (wtorek)
- 7.15 - 17.00
27 kwiecieñ (œroda)
- 7.15 - 17.00
28 kwiecieñ (czwartek)
- 8.00 - 17.00
29 kwiecieñ (pi¹tek)
- 7.15 - 17.00
02 maj (poniedzia³ek)
- 8.00 - 17.00
- pracuje dodatkowo 30 kwietnia (sobota) w godzinach 9.00-13.00.
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Sesja Rady Miejskiej w Po³czynie-Zdroju

Drastyczne ciêcia w bud¿ecie
Jeszcze przed
rozpoczêciem sesji,
uroczyœcie po¿egnano
wiceburmistrz Danutê
Kozik, która po wielu
latach pracy przesz³a
na emeryturê. Burmistrz
Barbara Nowak
na stanowisko
wiceburmistrza
powo³a³a Miros³awa
Pierza.
Sesja Rady Miejskiej odby³a siê
30 marca w sali Urzêdu Miejskiego
w Po³czynie-Zdroju. Bra³o w niej
udzia³ 15 radnych. Tematem wiod¹cym by³a organizacja funkcjonowania jednostek oœwiatowych na terenie Gminy w celu przygotowania
nowego roku edukacyjnego oraz
ocena realizacji bud¿etu w zakresie
usuwania szkód po zimie.
W punkcie zapytania i interpelacje g³os zabierali radni: Stanis³aw
Tokarski, Marek Modzelewski,
Wojciech Halec, Franciszek Pilip.
Radny Stanis³aw Tokarski pyta³ o
dodatki motywacyjne dla nauczycieli. Radny Marek Modzelewski
zada³ kilka pytañ z ró¿nych dziedzin
gospodarki i oœwiaty. Pyta³ o drogê
wewnêtrzn¹ na terenie £ê¿ka, o instalacjê progów zwalniaj¹cych

prêdkoœæ przy ulicy Targowej.
Zada³ pytanie, dlaczego w bud¿ecie
od wielu lat umieszcza siê dzia³kê za
sanatorium „Gryf”. Kolejne pytanie
dotyczy³o op³at za zajêcia w po³czyñskim Centrum Kultury. Pytania „oœwiatowe” dotyczy³y przewidywanych konkursów na dyrektorów szkó³, które maj¹ odbyæ siê w
roku 2011. Spyta³ równie¿, dlaczego pracownicy obs³ugi nie otrzymali jeszcze „trzynastej” pensji za rok
2010.
G³ówny punkt sesji referowa³a
inspektor oœwiaty Renata Radziusz.
Poinformowa³a wszystkich zebranych o wysokoœci subwencji oœwiatowej na rok 2011. Zosta³a ona
zmniejszona o ponad 800 tysiêcy z³.
Zarz¹dzeniem burmistrza w gminie
maj¹ zostaæ wprowadzone drastyczne oszczêdnoœci, zarówno w
oœwiacie jak i w zadaniach gospodarczych.
W poszczególnych placówkach
oœwiatowych maj¹ zostaæ wprowadzone programy oszczêdnoœciowe.
W najmniejszych szko³ach na terenie gminy nast¹pi po³¹czenie klas na
przedmioty artystyczne oraz na zajêcia z informatyki, religii i wychowania fizycznego. Ponadto ograniczy siê iloœæ godzin œwietlicy, bibliotek. W szko³ach wiêkszych klasy bêd¹ liczniejsze. Zmniejszono
iloœæ kursów na dowozach uczniów.
Wprowadzono niep³atne zastêpstwa wœród nauczycieli i pomniej-

Micha³ Bajor
wyst¹pi w Œwidwinie
16 kwietnia w sobotê
o godz. 18.00 w sali
widowiskowej zamku
w Œwidwinie wyst¹pi
Micha³ Bajor.
Bilety w cenie 30 z³ do nabycia w
sekretariacie ŒOK od 4 kwietnia.
Artysta zaœpiewa niezapomniane
piosenki Marka Grechuty i Janusza
Kofty. „Micha³ Bajor – piosenki
Marka Grechuty i Jonasza Kofty” – to
najnowszy dwup³ytowy album Micha³a Bajora. Znajdziemy tu a¿ 26
utworów wybitnych twórców w nowej i niepowtarzalnej interpretacji
artysty.
Krótka biografia ARTYSTY
Micha³ Bajor to wybitny polski
aktor i piosenkarz. Syn aktora-lalka-

rza Ryszarda Bajora i brat aktora Piotra. Bêd¹c uczniem wystêpowa³ jako
piosenkarz m. in. na festiwalach w
Zielonej Górze, Opolu, Sopocie i
Ko³obrzegu.
W 1979 roku zadebiutowa³ na
scenie Teatru Ateneum w sztuce
„Equus” P. Shaffera. Rok póŸniej
ukoñczy³ PWST w Warszawie. W
latach 1980-94 aktor Teatru Ateneum
w Warszawie. Od drugiej po³owy lat
80-tych wystêpuje przede wszystkim
z w³asnymi recitalami, czêsto wzorowanymi na stylu i repertuarze piosenkarzy francuskich. Nagra³ kilka p³yt,
wystêpowa³ w filmach, œpiewa³ w
musicalach. Za wszechstronne osi¹gniêcia w teatrze, filmie i na estradzie
otrzyma³ nagrodê im. S. Wyspiañskiego (1985). Film „Quo Vadis” by³
powrotem artysty, na plan filmowy w
niezapomnianej roli Nerona.

szono znacznie dodatki motywacyjne nauczycieli i dyrektorów szkó³. To
by³y krótkie informacje o przysz³oœci po³czyñskiej oœwiaty, której reforma nast¹pi w póŸniejszym czasie.
Inspektor Katarzyna Nosko poinformowa³a Radê o stanie ulic i
dróg gminnych na terenie miasta i
gminy Po³czyn-Zdrój. Stwierdzi³a,
¿e stan techniczny jezdni i chodników wymaga gruntownego remontu
i trzeba w bud¿ecie gminy zabezpieczenia znacznych œrodków. Ponadto w tym roku nie ma œrodków bie¿¹cych na utrzymanie ulic tj. oznakowanie pionowe i poziome, remonty barier zabezpieczaj¹cych
przebudowy nawierzchni chodników. Po tej informacji Rada zaczê³a
procedowaæ uchwa³y.
G³osowanie nad uchwa³ami
przebiega³o bez zak³óceñ. Dwie z
nich wzbudzi³y kontrowersje u radnych, chocia¿ zosta³y dok³adnie
omówione na Komisji Bud¿etowej.
Pierwsza z nich, to uchwa³a o zmianie bud¿etu gminy na rok 2011.
Kwoty z poszczególnych dzia³ów
zosta³y przesuniête do dzia³u oœwiata, aby zapewniæ jej dzia³anie w
roku 2011.
Druga uchwa³a by³a jeszcze bardziej kontrowersyjna. Z inicjatywy
burmistrz Barbary Nowak powsta³
projekt uchwa³y o zawieszeniu funduszu so³eckiego na rok 2012. Tu
zaczê³a siê dyskusja. Poprosi³ o g³os
radny, a zarazem so³tys Bolkowa
Edmund Gradzik. W ostrych s³owach polemizowa³ z burmistrz Nowak w tej sprawie. Powiedzia³, ¿e
pieni¹dze z funduszu by³y wykorzystywane w sposób efektywny na wsi.
So³tysi wykorzystywali fundusz do
drobnych remontów, dbali równie¿

o estetykê wsi. Zawieszenie funduszu na rok 2012, sprawi, ¿e po³czyñska wieœ znowu bêdzie zaniedbana.
(warto przypomnieæ, ¿e fundusz so³ecki w gminie Po³czyn-Zdrój, zosta³ wprowadzony w roku 2009).
W imieniu so³tysów g³os zabra³
Grzegorz Brzeziñski, so³tys z Bronowa. W swoim wyst¹pieniu powiedzia³ o trudnoœciach, jakie wynikn¹
z jego zawieszenia. Jednak te g³osy
na niewiele siê zdaj¹. Likwidacja
funduszu przechodzi 11 g³osami za,
przy 3 przeciwnych i 1 wstrzymuj¹cym. Za zawieszeniem funduszu
g³osowali nawet radni bêd¹cy zarazem so³tysami. Przeciw by³ tylko
Edmund Gradzik, radny i so³tys z
Bolkowa. Do³¹czyli do niego radni
miejscy Krystyna Nowakowska i
Marek Modzelewski. Uwa¿aj¹ oni,
¿e fundusz so³ecki musi istnieæ w
ka¿dym roku bud¿etowym, gdy¿
sprzyja on rozwojowi wsi. Zdziwienie wywo³a³o takie g³osowanie radnych pochodz¹cych ze wsi. Nasuwa
siê tu refleksja: „wieœ, musi byæ za
wsi¹, a nie przeciw niej”. Krótka to
dygresja, ale wyra¿aj¹ca prawdê o
radnych, wybranych w okrêgach
wiejskich.
Po g³osowaniach nad uchwa³ami burmistrz Barbara Nowak udzieli³a odpowiedzi na pytania radnych.
Z powodu braku pieniêdzy, remont
drogi wewn¹trz £ê¿ka nie bêdzie
wykonany, progi zwalniaj¹ce zostan¹ zamontowane po remoncie
ulicy Targowej.
Przewodnicz¹cy Rady Franciszek Pilip odczyta³ pisma do Rady,
które wp³ynê³y miêdzy sesjami. Po
tym punkcie, sesja Rady Miejskiej
zakoñczy³a siê.
(r) foto: UM Po³czyn
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XV Festiwal Piosenki Religijnej
Pawe³ Wierucki z Grand Prix,
Trzecia Godzina Dnia na dok³adkê
Ma³y cz³owiek o wielkim g³osie
- ,,s³owik” Pawe³ Wierucki z Brze¿na otrzyma³ Grand Prix XV Festiwali Piosenki Religijnej, który odby³
siê 26 marca w klubie 1.SLT na osiedlu wojskowym w Œwidwinie. By³a
to jednoczeœnie nagroda Dowódcy
1. Skrzyd³a Lotnictwa Taktycznego.
XV Festiwal by³ wyj¹tkowy…
Wyj¹tkowa gwiazda, czyli zespó³
TRZECIA GODZINA DNIA
(TGD) i wyj¹tkowi uczestnicy Festiwalu. Ten Festiwal zgromadzi³
wokó³ siebie prawie 350 uczestników, nie wspominaj¹c ju¿ o rodzicach, opiekunach, instruktorach...
W tym roku by³a to najwiêksza liczba osób, a w zwi¹zku z problemem
,,czasowym” - w kategorii dzieciêcej uczestnicy wykonywali tylko po
jednej piosence konkursowej. 26
marca od rana Jury w sk³adzie: Przewodnicz¹ca - dr hab. Iwona Wiœniewska-Salamon, Boles³aw Kurek, ks. Pastor Adam Ciuæka oraz
Bart³omiej Michalczyk wys³ucha³o
45 (!) podmiotów wykonawczych.
O godz. 17.30 w Koœciele Garnizonowym odczytano werdykt i wrêczono nagrody laureatom i wyró¿nionym.
Wyró¿nieni zostali: MICHA£
MIÊKCZYÑSKI (Œwidwin), WERONIKA STAROSTA (Bierzwnica), MARTA LIPKOWICZ (Œwidwin), KAROLINA JANKOWSKA
(Œwidwin), MICHA£ S£OMKA
(Œwierczyna), NATALIA KÊDZIERSKA (Wa³cz), STOKROTECZKI (S³awoborze), TRÓJKA
(Œwidwin), INTERFOUR (Œwidwin) oraz chór LAUDATE DOMINUM z parafii pw. NMBP w Œwidwinie.
LAUREATAMI XV FESTIWALU ZOSTALI:
- ... no oczywiœcie PAWE£ WIERUCKI, zdobywaj¹c GRAND
PRIX
- BLANKA ADAMCZYK z
Osowa (nagroda Burmistrza Miasta
Œwidwin)
- EWA DREWIANKOWSKA
reprezentuj¹ca Klub 1. Skrzyd³a
Lotnictwa Taktycznego w Œwidwinie
- ALEKSANDRA ŒLIWIÑSKA
- Z³ocieniec (ale niestety bez kwalifikacji do Fina³u Diecezjalnego w
Koszalinie)
- ANGELIKA GOWOR i JULIA
CIO£EK z Koszalina
- ANNA MAÑKA (Drawsko
Pom.) i SEBASTIAN WOROBIEJ
(Œwidwin) – NAGRODA STAROSTY POWIATU ŒWIDWIÑSKIEGO

- zespó³ dzieciêcy UNISONO
pod kier. Piotra Adamczyka
- PRZED SIEBIE (Œwidwin) –
NAGRODA DOWÓDCY 21
BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO
- SUN DAY LOVE – £obez (niestety, równie¿ bez kwalifikacji do
Fina³u w Koszalinie, poniewa¿
£obez jest parafi¹ w Diecezji Kamieñsko-Pomorskiej, a nie w Koszaliñsko-Ko³obrzeskiej)
- GRUPA UWIELBIAJ¥CA
ZBORU ZIELONOŒWI¥TKOWEGO W ŒWIDWINIE (zespó³
wokalno-instrumentalny pod kier.
Piotra Bychowskiego)
Nagrodê Publicznoœci otrzyma³a ALEKSANDRA LECH z Czaplinka.
A teraz troszkê komentarza….
Pani Przewodnicz¹ca Jury w
Koœciele Garnizonowym powiedzia³a swoje s³uszne racje – co do
wykonawców i instruktorów (ca³oœæ
Festiwalu znajdziecie na portalu
chomikuj o nazwie KLUB1SLT).
Nie ,,dopowiedzia³a” tylko jednego
(byæ mo¿e zapomnia³a): INSTRUKTORZY!!! Piosenka religijna jest piosenk¹ uwielbiaj¹c¹
Pana Boga. Po co wiêc zatem siêgaæ
do tekstów w stylu ,,WADOWICE”,
LIST (Edyty Górniak – pierwsze
dwa s³owa ,,aniele mój” nie czyni z
tego utworu piosenki religijnej), czy
te¿ NIEWIDZIALNA D£OÑ (mo¿na to, owszem, skojarzyæ z rêk¹
Pana Boga – do momentu: „w bia³e
kwiaty wtulam twarz, gra muzyka z
tamtych lat…” - jest to piosenka
Natalii Kukulskiej o swojej mamie).
Znalaz³oby siê jeszcze wiêcej przyk³adów, wiêc zastanówcie siê na
przysz³y rok.
Nadmieniam – rok temu œwietna
wokalistka z Drawska Pomorskiego
wykona³a ,,LIST” z rep. Edyty Górniak. W finale diecezjalnym w Ko-

szalinie zosta³a zdyskwalifikowana, poniewa¿ pierwsze dwa s³owa
,,Aniele mój” – nie czyni¹ z tego
utworu piosenkê religijn¹, tylko
wyra¿aj¹ mi³oœæ kobiety do swojego mê¿czyzny.
A teraz bardziej przyjemnie…
Grupa TRZECIA GODZINA
DNIA ok. godz. 18.00 rozpoczê³a
swój koncert.
Nie wiem, czy to dobrze uj¹³em,
maj¹c na myœli s³owo koncert, poniewa¿ z relacji œwiadków by³o to
jedno wielkie nabo¿eñstwo ekumeniczne. Krótkie kazania, œwiadectwa nawrócenia oraz przepiêkne
utwory TGD wprowadzi³y do koœcio³a Garnizonowego ducha ewangelizacji. Ludzi p³akali, oddawali
swoje ¿ycie Bogu, modlili siê o
uzdrowienie. W koœciele rzymskokatolickim mogli spotkaæ siê katolicy, baptyœci, zielonoœwi¹tkowcy i
nie wiem kto jeszcze… SUPER!!!
A na zakoñczenie – dziêkujemy
z ca³ego serca wszystkim sponsorom, bez których ta impreza nie
odby³a by siê. NASI SPONSORZY:
- Dowódca 1. Skrzyd³a Lotnictwa Taktycznego
- Dowódca 21 Bazy Lotnictwa
Taktycznego

- Burmistrz miasta Œwidwin
- Starostwo Powiatowe Œwidwin
- Wójt Gminy Œwidwin
- Pomorski Bank Spó³dzielczy w
Œwidwinie
- Wojskowe Ko³o £owieckie
,,CYRANKA”
- ,,AGNES” A. G. Czarny
- INTECH – Janusz Paprocki
- Cukiernia ,,KOKOSANKA”
- BIS-PAK Bogus³aw Zajdecki
- FERMAPOL Smardzko
- Piekarnia p. Pi¹tkowskich
- PRO ENVIRO – R. Golczyk,
B. Siwiec
- P.H.U. MOGADOR Barbara
Marsza³ek
- Firma handlowa p. Latkowskich
- Firma handlowa p. Lasota
- Zak³ad Przemys³u Drzewnego
– tartak w Œwidwinie
- DRAGON Gra¿yna Szczepanik
- p. Marta i Maciej Miêkczyñscy
- PROBUD – Ryszard Pi¹tek
- p. Henryk Serafin
- HOTEL Œwidwin, p. El¿bieta
Rybicka
P.S Wielkie podziêkowania dla
ANETKI za grochówkê w Kawiarni
Klubu 1SLT.
Rafa³ Nizio³,
Instruktor Klubu 1. SLT
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UWAGA ROLNICY!
Przedsiêbiorstwo Przemys³u Ziemniaczanego
„Nowamyl” S.A. rozpoczê³o podpisywanie umów
z plantatorami ziemniaków na rok gospodarczy
2011/2012. W bie¿¹cym roku warunki cenowe
skupu ziemniaka skrobiowego s¹ nastêpuj¹ce:
1. Cena podstawowa 1,00 z³/kg + VAT dostarczonej skrobi do Zak³adu, p³atna w ci¹gu 14 dni,
2. Dop³ata dodatkowa 0,12 z³/kg skrobi dostarczonej do zak³adu
+ VAT, p³atna w dwóch ratach do 30.04.2012 r. oraz do 30.09.2012 r. po
spe³nieniu nastêpuj¹cych warunków:
- wyprodukowanie skrobi ziemniaczanej przez PPZ „Nowamyl” S.A.
minimum w 80% przyznanej kwoty produkcyjnej tj. 10.500 ton,
- wykonanie przez Plantatora minimum w 90% zakontraktowanego
ekwiwalentu skrobi,
- uzyskanie przez PPZ „Nowamyl” S.A. œredniej ceny ze sprzeda¿y
skrobi ziemniaczanej powy¿ej 2,6 tys. z³ za tonê, w okresie od 01.09.2011r.
do 31.08.2012 r.
3. Dop³ata transportowa zale¿na od odleg³oœci producenta ziemniaków od Zak³adu:
Od 0 do 20 km – 0,04 z³/kg skrobi dostarczonej do zak³adu + VAT,
Od 21 do 40 km – 0,06 z³/kg skrobi dostarczonej do zak³adu + VAT,
Od 41 do 60 km – 0,08 z³/kg skrobi dostarczonej do zak³adu + VAT,
Od 61 do 80 km – 0,10 z³/kg skrobi dostarczonej do zak³adu + VAT,
81 km i powy¿ej – 0,12 z³/kg skrobi dostarczonej do zak³adu + VAT.
Ponadto ARR dop³aci do 1 tony ziemniaków o skrobiowoœci 18,5%
dop³atê zwi¹zan¹ z produkcj¹ w wysokoœci 51,95 z³ oraz dop³atê niezwi¹zan¹ z produkcj¹ ok. 440 z³/ha posadzonych ziemniaków skrobiowych (dop³atê niezwi¹zan¹ otrzymaj¹ plantatorzy, którzy w 2008 r.
posiadali umowê kontraktacji).
Spó³ka nasza, wzorem lat ubieg³ych, zaopatruje plantatorów w sadzeniaki i œrodki ochrony roœlin. Proponujemy plantatorom bardzo
korzystne warunki rozliczenia za zakupione œrodki do produkcji w
formie kredytowej do wysokoœci 2500 z³/ha posadzonych ziemniaków
skrobiowych.
Pracownicy PPZ „Nowamyl” S.A. pomagaæ bêd¹ w wype³nianiu
wniosków:
- do zakupionych sadzeniaków kwalifikowanych zgodnie z „Warunkami uzyskania dop³aty z tytu³u zu¿ytego do siewu lub sadzenia materia³u siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany”,
- o p³atnoœæ kompensacyjn¹ po zakoñczeniu skupu ziemniaków.
Ze strony Przedsiêbiorstwa Przemys³u Ziemniaczanego „Nowamyl”
S.A. bezpoœrednio wspó³pracuj¹ z plantatorami, podpisuj¹ umowy kontraktacji, pomagaj¹ w prowadzeniu kart technologicznych gospodarstw
oraz s³u¿¹ fachow¹ pomoc¹ specjaliœci ds. kontraktacji i skupu:
W³odzimierz Wiatr i Boles³aw ¯y³a – Rejon Nowogard,
Marian £epik – Rejon £obez,
Kierownik Dzia³u Kontraktacji W³odzimierz Wiœniewski – Rejon
Œwidwin.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wspó³pracy.
£obez dnia 04.04.2011 r.
ZARZ¥D SPÓ£KI
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Rozwi¹zali Stowarzyszenie Gmin i Powiatów
Pojezierza Drawkiego, Gmina Œwidwin
wyst¹pi³a z Pomeranii i Unii Miast
i Gmin Dorzecza Regi

Kryzys
stowarzyszeñ
samorz¹dowych
W dniu 22 marca 2011 roku
Walne Zgromadzenie Cz³onków
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów
Pojezierza Drawkiego podjê³o decyzje o rozwi¹zaniu Stowarzyszenia. Do Stowarzyszenia od kilku
lat nale¿a³y gminy Po³czyn-Zdrój
i £obez.
Na spotkaniu w Po³czynieZdroju przedstawiciele stowarzyszonych gmin i powiatów przeg³osowali uchwa³ê o rozwi¹zaniu Stowarzyszenia. Za podjêciem uchwa³y g³osowa³o 7 z 10 obecnych przedstawicieli cz³onków. Pozostali
wstrzymali siê od g³osu.
Do kryzysu dosz³o po tym, jak
niektóre gminy i powiaty wyrazi³y
chêæ wyst¹pienia ze Stowarzyszenia, a niektóre to zrobi³y, argumentuj¹c, ¿e nie przynosi ono im po¿ytku, a sk³adki trzeba p³aciæ. W opinii
ich przedstawicieli ka¿da z gmin ma
swoje wydzia³y promocji, które za
te pieni¹dze lepiej mog¹ realizowaæ
zadania zwi¹zane z promocj¹. Gminy w zale¿noœci od wielkoœci p³aci³y rocznie sk³adkê od 10 do 20 tys.
z³.
Na lutowej sesji radni Gminy
Œwidwin podjêli decyzje, ¿e wystêpuj¹ ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania oraz
Unii Miast i Gmin Dorzecza Regi.
Gdyby by³y coroczne sprawoz-

dania z dzia³alnoœci takich gremiów
i korzyœci, jakie przynosz¹ wszelkie
przynale¿noœci do nich, byæ mo¿e
wiêkszoœæ gmin ju¿ dawno by siê z
nich wypisa³a. Radni szukaj¹
oszczêdnoœci licz¹c z³otówki w ka¿dym dziale bud¿etu, a przymykaj¹
oczy na wydatki na przeró¿ne stowarzyszenia i zwi¹zki, gdzie funduje siê jakimœ ludziom wysokop³atne
posady. Za co? A któ¿ to wie. Czy
ktoœ widzia³ jakiekolwiek sprawozdanie jakiegoœ przedstawiciela gminy do takiego stowarzyszenia lub
zwi¹zku, w którym by rozliczono
sk³adki, jakie dana gmina p³aci z
pieniêdzy swoich podatników przecie¿? Ja nie widzia³em. Zazwyczaj
argumentacja zamyka siê w zdaniu
– ta przynale¿noœæ przyniesie nam
korzyœæ. PóŸniej p³aci siê latami, a
o korzyœci ju¿ nikt nie pyta. W tym
przypadku w koñcu ktoœ zapyta³. I
stowarzyszenie rozwi¹zano, a Gmina Œwidwin podjê³a stosowne decyzje.
KAR

Gmina Brze¿no
z funduszem
so³eckim
Radni Gminy Brze¿no podjêli
na sesji decyzjê, ¿e wyodrêbni¹ w
bud¿ecie na 2012 rok fundusz so³ecki.
KAR

„Z³ote serce”
Krystyna Nowakowska jest pielêgniark¹ œrodowiskow¹ w Po³czynie-Zdroju. Jednoczeœnie jest radn¹
Rady Miejskiej w tym mieœcie. Z jej
inicjatywy ju¿ wiele razy w Po³czynie odby³y siê akcje o charakterze
spo³ecznym. Pierwszy pobór krwi
odby³ siê w paŸdzierniku 2010 r.
Teraz przysz³a pora na now¹ akcjê
pani Krystyny.
Pani Krystyna po raz kolejny
samodzielnie zorganizowa³a akcjê
krwiodawcz¹. Sprawi³a, ¿e 31 marca przed Urz¹d Miejski w Po³czynie
zajecha³ autobus ze Szczecina, w

którym wszyscy chêtni mogli oddaæ
krew. Akcja trwa³a osiem godzin. W
tym czasie krew odda³o 53 honorowych dawców. Przewa¿a³a m³odzie¿ z po³czyñskiego Liceum im.
Stanis³awa Staszica. Zebra³a siê
tak¿e du¿a grupa osób starszych,
oddaj¹cych ten „cenny dar” od wielu lat. Tê akcjê radna Nowakowska
zorganizowa³a przy wspó³pracy
pani Jolanty Stochmal. Takich ludzi
jak Krystyna Nowakowska mamy
ma³o i trzeba o nich pisaæ tak¿e na
stronie internetowej miasta, bo oni
maj¹ naprawdê „z³ote serce”. (r)
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Dwójka œwiêtowa³a swoje 50. urodziny
W dniach 1 i 2 kwietnia
2011 roku Szko³a
Podstawowa nr 2
obchodzi³a 50-lecie
swojego istnienia.
Odwiedzili nas liczni
goœcie, przyjaciele,
absolwenci ró¿nych
roczników.
Wspólne prze¿ywanie tej okr¹g³ej rocznicy rozpoczê³a msza œwiêta, odprawiona 1 kwietnia w koœciele œw. Micha³a Archanio³a. Po niej,
ju¿ w auli szko³y, przepiêknie na tê
okolicznoœæ przyozdobionej, nast¹pi³y oficjalne uroczystoœci, podczas
których pani dyrektor Magdalena

Bujakowska ciep³o powita³a zgromadzonych oraz przypomnia³a najciekawsze wydarzenia z pó³wiecznej z historii Dwójki. Drug¹ czêœæ
gawêdy o szkole zaprezentowa³a
p. Józefa Hawraniak, wicedyrektor placówki. W dalszej czêœci
obejrzeliœmy wzruszaj¹cy program artystyczny przygotowany
przez naszych uczniów pod kierunkiem pañ Marii Odyniec,
Klaudii Hanasz, Anny £ubniewicz oraz pana Roberta Ussa. W
monta¿u muzyczno – s³owno tanecznym przepe³nionym tematyk¹ szkoln¹ nie zabrak³o odniesieñ do najwa¿niejszych wartoœci
ludzkich. Ca³oœæ zwieñczy³o tradycyjne w naszej szkole - odtañczenie przez uczniów ró¿nych
grup wiekowych poloneza (in-

struktork¹ tañca jest od wielu lat
nasza matematyczka, pani Katarzyna Ciu³a). Akademiê wzbogaci³
wystêp dziewcz¹t z dzia³aj¹cego
przy szkole zespo³u romskiego, a
tak¿e czytane z podzia³em na role
(przez znanych absolwentów
„Dwójki”) sparafrazowane wiersze
polskich klasyków. Kulminacyjnym
momentem by³o przyznanie honorowego tytu³u Przyjaciela Szko³y
panu Zbigniewowi Piastunowi,
pierwszemu kierownikowi, a potem
d³ugoletniemu dyrektorowi naszej
szko³y. Dyrekcja podziêkowa³a tak¿e najbardziej zas³u¿onym dla rozwoju placówki osobom specjalnymi
statuetkami. Po licznych wyst¹pieniach goœci, wype³nionych gratulacjami, podziêkowaniami i ¿yczeniami dla spo³ecznoœci szkolnej nast¹-

pi³o uroczyste otwarcie pracowni
jêzykowej i zwiedzanie szko³y. Na
sam koniec ods³oniêto tablicê jubileuszow¹, widniej¹c¹ tu¿ przy wejœciu do budynku.
Drugi dzieñ œwiêtowania (sobota, 2 kwietnia) up³yn¹³ w myœl has³a
„Œladami wspomnieñ”. By³o to spotkanie w formie kawiarenki, urz¹dzonej w auli, z udzia³em goœci,
absolwentów, osób zwi¹zanych ze
szko³¹. Pobyt umila³ zespó³ muzyczny prowadzony przez pana
Roberta Ussa. Za pomoc¹ pokazu
slajdów oraz wystawy kronik zaprezentowano historiê i twórczoœæ
szko³y. Wspomnieniom i radosnym
rozmowom przy stolikach nie by³o
koñca. Jedni wyra¿ali swoje emocje
w indywidualnych rozmowach, inni
za pomoc¹ mikrofonu.

WESO£E PRZEDSZKOLE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3
Pocz¹tek roku szkolnego oddzia³y dla szeœcio i piêciolatków
rozpoczê³y z now¹ energi¹ – dos³ownie i w przenoœni. Now¹ wychowawczyni¹ oddzia³u przedszkolnego zosta³a pani Anna Radomska.
Ka¿da dotychczasowa pora roku
to piêkne kolory w sali, mnóstwo
prac wykonywanych przez dzieci,
nowe piosenki i wierszyki, które
dzieci z zapa³em i wielkim zaanga¿owaniem recytuj¹. Ju¿ wkrótce jeden z przedszkolaków – Miko³aj
Miedzik - bêdzie reprezentowa³
nasz¹ szko³ê. Dzieci bior¹ udzia³
zarówno w wewnêtrznych, jak i w
zewnêtrznych konkursach. W nadchodz¹cych dniach, w konkursie
zewnêtrznym, oceniane bêd¹ anio³ki autorstwa naszych milusiñskich.
Przedszkolaki chêtnie wyko-

nuj¹ prace na konkursy organizowane przez bibliotekê szkoln¹. Miejsce to nie jest dla nich zupe³nie obce,
poniewa¿ w ramach zapoznawania
siê z najbli¿szym otoczeniem najm³odsi zapisali siê ju¿ do biblioteki.
Oczywiœcie maluchy nie potrafi¹
jeszcze – zazwyczaj – czytaæ, jednak daje to rodzicom mo¿liwoœæ na
wprowadzenie dziecka w nowy dla
niego œwiat, pe³en magii œwiat s³owa czytanego. Ze s³owem czytanym
piêciolatki mog¹ zapoznaæ siê równie¿ w ramach akcji „Ca³a Polska
czyta dzieciom”, organizowanej
przez bibliotekê.
Po raz pierwszy przedszkolaki wspólnie z rówieœnikami zapoznawa³y siê z tradycjami andrzejkowymi, wita³y Miko³aja, ¿egna³y odchodz¹c¹ zimê. Ju¿ wkrótce pochwal¹
siê znajomoœci¹ zwyczajów wielkanocnych, a ju¿ teraz z zapa³em

æwicz¹ wierszyki na Dzieñ Matki.
Wszystko to w atmosferze niezwykle przyjaznej i twórczej wspó³pracy pomiêdzy pani¹ Ani¹ Radomsk¹,
rodzicami i szko³¹.
Zapraszamy wszystkich rodziców naszych przysz³ych uczniów do

jak najczêstszego zagl¹dania szczególnie w dniach otwartych - do
ka¿dego zakamarka naszej szko³y,
w pe³ni zas³uguj¹cej na miano przyjaznej, twórczej i bezpiecznej.
Katarzyna Kupiec
bibliotekarka PSP nr 3
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Poznajemy kraje niemieckojêzyczne
Barwny szkic Bramy Brandenburskiej i Reichstagu, flagi
Niemiec, Szwajcarii, ksi¹¿ki niemieckojêzyczne
z
autografami to tylko niektóre elementy wystroju, jakie pojawi³y
siê dnia 31 marca 2011 roku w
œwietlicy Gimnazjum Nr 1 w Œwidwinie.
Tu¿ przed godzin¹ 11.00 uczestnicy w pogodnych nastrojach oczekiwali rozpoczêcia Miêdzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach Niemieckiego Obszaru Jêzykowego.
Celem nadrzêdnym spotkania
uczniów z okolicznych placówek
by³a dobra zabawa. Nie mniej nie
zabrak³o walorów edukacyjnych,
kulturalnych a tak¿e towarzyskich!
Inicjatorami spotkania by³y Do-

rota Grudzieñ, Agata Firlinger, Barbara Rze¿utka – nauczycielki jêzyka niemieckiego œwidwiñskiego
gimnazjum, Karina Karwowska –
germanistka z Zespó³u Szkó³ w Lekowie oraz reprezentanci Zwi¹zku
Mniejszoœci Niemieckiej. Gimnazjaliœci przygotowali pod kierunkiem swoich nauczycielek oprawê
artystyczn¹ konkursu. Ciekawie
skomponowane slajdy pojawia³y
siê przy pytaniach zadawanych
uczniom z poszczególnych szkó³.
Nie zabrak³o tak¿e ciekawostek o
krajach niemieckojêzycznych. Prezentacjê multimedialn¹ o osobliwoœciach Niemiec przedstawili gimnazjaliœci. Niezwykle plastyczne fotografie najciekawszych miast czy te¿
nowoœci z niemieckiej sceny muzycznej to tylko niektóre punkty

odniesienia. O wielokulturowoœci
Konfederacji Szwajcarskiej opowiadali reprezentanci Szko³y Podstawowej w Klêpczewie oraz Zespo³u Szkó³ w Lekowie. Mo¿na by³o
tak¿e ods³uchaæ ludowe kompozycje muzyczne rodem ze Szwajcarii,
a tak¿e us³yszeæ o ró¿norodnoœci
jêzykowej tego kraju.
W tym konkursie ka¿dy by³ zwyciêzc¹! Wszyscy uczniowie rzetelnie przygotowali siê do konkursu i
tym samym wszyscy spisali siê na
medal. Gra by³a bardzo wyrównana.
Przy dziesi¹tym pytaniu emocje siêgnê³y zenitu. Okaza³o siê, ¿e o rozstrzygniêciu zadecyduj¹ dwie dogrywki: o pierwsze i drugie oraz o
trzecie i czwarte miejsca. Ostatecznym werdyktem najwy¿sz¹ notê
otrzymali uczniowie Szko³y Podstawowej Nr 2 w Œwidwinie (I miejsce).
Kolejne miejsca zajêli reprezentanci Szko³y Podstawowej w Klêpczewie (II miejsce), uczniowie Szko³y
Podstawowej Nr 1 w Œwidwinie (III
miejsce) oraz goœcie z Zespo³u
Szkó³ w Lekowie (IV miejsce).
Starania uczestników zosta³y

docenione i sowicie nagrodzone.
Wartoœciowe i liczne nagrody nap³ynê³y z przeró¿nych Ÿróde³: Ambasady Szwajcarii, Wydawnictwa
Szkolnego PWN, od Pañstwa Marty
i Grzegorza Wójcików, a nawet od
Daniela Kubasa – prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rannych
i Poszkodowanych na Misjach Poza
Granicami Kraju. G³ówne nagrody
tj. s³owniki, samouczki z p³ytami i
pamiêci przenoœne USB ufundowa³o Stowarzyszenie Spo³eczno-Kulturalne Mniejszoœci Niemieckiej
Powiatu Œwidwiñskiego, które reprezentowali Lilia Przepiórka, Ilona Baranowska i Alfred Dojan.
Zdobywanie wiedzy o kulturze
krajów niemieckojêzycznych w tradycyjny sposób z pewnoœci¹ stanowi du¿e wyzwanie. Jednak odkrywanie osobliwoœci tych krajów poprzez uczestnictwo w konkursie
mo¿e okazaæ siê niezwyk³a przygod¹ i doskona³¹ zabaw¹, która
owocuje kszta³towaniem tolerancji
oraz otwartoœci na kulturê innych
nacji.
Karina Karwowska

„Zerówka” wygra³a Misia Uszatka!
Dzieci z oddzia³u przedszkolnego 0 „b”,
przy ZSP w Brze¿nie, wziê³y udzia³ w konkursie plastycznym og³oszonym przez
Redakcjê G³osu Koszaliñskiego z okazji
Miêdzynarodowego Dnia Misia (25.11).
Zerówkowicze, œwietnie siê bawi¹c, przygotowali pod kierunkiem
p. M. Krawczyk zbiorow¹ pracê
„Dlaczego kocham pluszowe misie?” Ta w³aœnie praca otrzyma³a
jedn¹ z trzech g³ównych nagród –
zaproszenie do zwiedzania fabryki
KOLOR PLUSZ w Koszalinie oraz
ma³ego muzeum misiów i pluszowych zabawek, które dzia³a przy

fabryce. 30 marca „mali artyœci”
skorzystali z zaproszenia i udali siê
do Koszalina, gdzie mieli okazjê
dowiedzieæ siê, jak dawniej powstawa³y pluszowe zabawki, a jak robi
siê to dziœ. Dzieci odebra³y nagrodê
– wyj¹tkowego MISIA USZATKA,
a ka¿dy uczestnik wycieczki otrzyma³ breloczek z ma³ym misiaczkiem.
(o)
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AMELIA RAKOWSKA Ida wœród laureatów
- „TRÓJKOWA” LAUREATKA
MA£EGO KONKURSU
RECYTATORSKIEGO
Mimo, ¿e akcja odkrywania talentów dopiero siê rozpoczê³a, w
naszej szkole mo¿na ich odnaleŸæ
mnóstwo. Do ich grona ju¿ kilka lat
temu do³¹czy³a Amelia Rakowska –
obecnie uczennica drugiej klasy, z
wielkim zaanga¿owaniem odkrywaj¹ca urodê i tajemnice s³owa
mówionego. Ta zdolna uczennica
ma na swoim koncie ju¿ sporo sukcesów.
Jako jedna z kilku osób - Aleksandry Grzecy, Agnieszki Pañczyk
(2 klasa) i Ernesta Cepy (klasa 5)
Amelia reprezentowa³a Publiczn¹
Szko³ê Podstawow¹ nr 3 w powiatowych etapie Ma³ego Konkursu Recytatorskiego (26 marca) i jako jedyna uczennica kategorii szko³y
podstawowe, zakwalifikowa³a siê
do wojewódzkich eliminacji konkursu. W powiatowych eliminacjach dostrze¿ono równie¿ talent
debiutuj¹cej w recytacji uczennicy
klasy 2 – Oli Grzecy, która otrzyma³a wyró¿nienie.
W wojewódzkich eliminacjach
Ma³ego Konkursu Recytatorskiego,
organizowanych na Zamku Ksi¹¿¹t
Pomorskich w Szczecinie w dniach
1-2 kwietnia, w kategorii klas 1 – 3
konkurencja by³a bardzo du¿a.
Swoje recytacje prezentowa³y 24

Ida Górska, uczennica kl. II
Publicznego Gimnazjum w Œwidwinie, zdoby³a tytu³ laureata w
finale wojewódzkim Ma³ego
Konkursu Recytatorskiego w
Szczecinie.
Konkurs odby³ siê w pi¹tkowe
popo³udnie 1 kwietnia br. w kameralnej sali kinowej Zamku Ksi¹¿¹t
Pomorskich. W zmaganiach konkursowych wziê³o udzia³ 19 recytatorów - laureatów eliminacji powiatowych. Jury (Dorota Doballadyñ-

ska, Iwona Kowalska-Zych i Miros³aw Grzegorczyk) zgodnie przyzna³o, ¿e poziom uczestników by³
bardzo wysoki i nie mieli ³atwego
zadania w wyborze zdobywcy tytu³u laureata.
Ida urzek³a jurorów piêkn¹
barw¹ g³osu i interpretacj¹ prezentowanych utworów. Recytatorka ze
Œwidwina zakwalifikowa³a siê do V
Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Przebudzeni do ¿ycia”
w Bielsku-Bia³ej. Konkurs odbêdzie siê w dniach 20 - 22 maja br. (o)

osoby. Tekstami Danuty Wawi³ow –
„Urodzinki” i wzruszaj¹cym
„Uœmiecham siê do mamy” Ewy
Szelburg, Amelia podbi³a serca jury,
otrzymuj¹c zaszczytny tytu³ laureatki. Dodaæ nale¿y, ¿e Amelia nie
spoczywa na laurach i doskonali
swój warsztat twórczy pod czujnym
okiem mamy, jak równie¿ wychowawczyni klasy 2 – pani El¿biety
Horak, czasem zasiêgaj¹c konsultacji w szkolnej bibliotece. Za dalsze
sukcesy trzymamy kciuki.
K. Kupiec
bibliotekarka PSP nr 3

Warsztat teatralno-dramowy

Nowatorskie podejœcie do profilaktyki uzale¿nieñ
i przemocy w SOSW w S³awoborzu
SOSW w S³awoborzu we wspó³pracy z Teatrem STOP z Koszalina
zrealizowa³ Warsztaty TeatralnoDramowe dla uczniów wszystkich
klas gimnazjum w swoim œwidwiñskim oddziale. Warsztaty nastawione by³y na wykreowanie wspólnego
przekonania, i¿ ka¿dy m³ody cz³owiek ma szansê œwiadomego wyboru - pokierowania w³asnym ¿yciem.
CELE OGÓLNE WARSZTATU:
propagowanie ¿ycia bez u¿ywek,
promocja zdrowia i twórczego rozwoju indywidualnego; wzmacnianie czynników chroni¹cych m.in.
poprzez wskazanie mo¿liwoœci
¿ycia satysfakcjonuj¹cego oraz rozwijanie potencjalnych mo¿liwoœci
m³odzie¿y; os³abianie czynników
ryzyka i przeciwdzia³anie im poprzez wskazanie na istnienie alter-

natywnych i atrakcyjnych mo¿liwoœci samorealizacji.
Warsztatowa forma pracy stworzy³a atrakcyjny sposób przekazania podstawowych informacji dotycz¹cych problemów, jakie wnosz¹
w codzienne ¿ycie wszelkie uzale¿nienia, przemoc i agresja.
Warsztaty da³y mo¿liwoœæ aktywnego udzia³u ca³ej grupy w odgrywaniu scen dramowych.
„Wchodzenie w rolê” stworzy³o
cz³onkom grupy warsztatowej mo¿liwoœæ empatycznego wczuwania
siê w prze¿ycia kreowanych postaci, zwróci³o ich uwagê na postawê
asertywn¹ – uczeñ uœwiadomi³ sobie, ¿e nie musi ulegaæ presji otoczenia, ¿e ma prawo powiedzieæ
„nie”.
Odgrywane sytuacje mog¹ pojawiæ siê w przysz³oœci w realnym

¿yciu uczestników zajêæ. Ci jednak
w pewien sposób bêd¹ ju¿ na okreœlone problemy uwra¿liwieni (przy-

gotowani) i ³atwiej bêdzie im podejmowaæ decyzje s³u¿¹ce im samym.
Koordynator projektu Bo¿ena Jurczyk
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III Szkolny Konkurs Oratorski w ZSR
CKP w Œwidwinie
Jêzyk polski, ukszta³towany
przez wieki naszych dziejów, œwiadczy o naszej kulturze, tradycji, historii. To bezcenne dobro nas Polaków. O czym na co dzieñ zapominamy, poniewa¿ wraz z rozwojem kultury masowej nasili³y siê zjawiska
degradacji jêzyka polskiego. Coraz
czêœciej w pogoni dnia codziennego, zapominamy mówiæ tak, by
wyraziæ jêzykowe piêkno. Zubo¿enie jêzyka mo¿emy zauwa¿yæ nie
tylko wœród m³odzie¿y czy doros³ych. Równie¿ osoby, które powinny dbaæ o poprawnoœæ i piêkno
mowy ojczystej, np. politycy, ludzie
kultury, prezenterzy u¿ywaj¹ obraŸliwych, prymitywnych i potocznych
zwrotów.
Dlatego, jeœli jest tylko taka
mo¿liwoœæ, nale¿y propagowaæ i
zachêcaæ do poprawnego konstruowania wypowiedzi s³ownych w
jêzyku ojczystym. Szczególnie m³odzie¿ nale¿y uwra¿liwiaæ, uœwiadamiaæ i nak³aniaæ, by dbali o czystoœæ

i piêkno s³ownego przekazu.
Uczniowie ZSR CKP w Œwidwinie mieli okazjê popracowaæ nad
konstruowaniem wypowiedzi s³ownych bior¹c udzia³ 1 kwietnia br. w
III Szkolnym Konkursie Oratorskim.
M³odym oratorom przyœwieca³a
myœl z „Beniowskiego” Juliusza
S³owackiego: „Chodzi mi o to, aby
jêzyk giêtki powiedzia³ wszystko, co
pomyœli g³owa”. Organizatorkami
konkursu by³y p. Jadwiga Zbieg i p.
Anna Strzelecka-Knut.
Celem konkursu by³o doskonalenie umiejêtnoœci krasomówczych
i argumentowania, propagowanie
kultury ¿ywego s³owa, ale przede
wszystkim przeæwiczenie formy
prezentacji przydatnej uczniom na
ustnej maturze z jêzyka polskiego.
Jury w sk³adzie: dyr. Andrzej
Potaczek, Anna Wróbel, Anna
Mróz, Igor Naumiec i Rados³aw
Marzêcki (uczeñ z III b T¯iGD)
ocenia³o: kompozycjê wypowiedzi

UWAGA NA INTERNET
Zabi³, bo oszuka³
(Mielenko Drawskie, gm. Drawsko
Pom.) Do tragicznego wydarzenia dosz³o pod koniec lutego br. w miejscowoœci Mielenko Drawskie. 28 letni mieszkaniec Mielenka Drawskiego zosta³ zamordowany przed swoim domem.
Zgin¹³ od ciosów zadanych no¿em
przez 21 letniego mieszkañca Zamoœcia.
Ch³opak po zabiciu mê¿czyzny powiadomi³ policjê. Do tragedii dosz³o z
powodu zawodu mi³osnego. Mieszkaniec Zamoœcia kilka lat temu w Telegazecie zamieœci³ anons towarzyski informuj¹cy o chêci poznania pani w celu
znajomoœci towarzyskiej. Na jego og³o-

szenie odpowiedzia³ mieszkaniec Mielenka, podaj¹c siê za kobietê. Wymiana
mailów trwa³a d³ugo. To, czy sprawca
zabójstwa w pewnym momencie zorientowa³ siê, ¿e ma do czynienia z
oszustem, czy mo¿e chcia³ z³o¿yæ swojej „wybrance” niezapowiedzian¹ wizytê, nie jest do koñca jasne. Faktem
jest, ¿e zdoby³ w jakiœ sposób adres
„swojej mi³oœci” i postanowi³ j¹ odwiedziæ. Z takim w³aœnie fina³em.
Zbrodnia ta jest kolejnym przyk³adem na to, jak niebezpieczny mo¿e byæ
Internet i jaka kara mo¿e spotkaæ tych,
którzy igraj¹ z losem podszywaj¹c siê za
kogoœ innego.
MB

Skatowa³a kole¿ankê
(RESKO). W minion¹ œrodê dosz³o
w tym mieœcie do tragicznego w skutkach pobicia. Justyna Biñczyk, mieszkanka gminy Resko, jest w stanie
œpi¹czki farmakologicznej ze st³uczeniem mózgu.
Do zdarzenia mia³o dojœæ na skraju
parku, poza terenem Gimnazjum. Oficjalnie nieznane s¹ jeszcze przyczyny
tak dramatycznego zdarzenia, jednak
nieoficjalnie mówi siê o zemœcie napastniczki – Darii £., za obra¿aj¹ce
wpisy na portalu spo³ecznoœciowym.
Bójce mia³a przygl¹daæ siê m³odsza kole¿anka. Wszystkie dziewczyny
uczêszcza³y do reskiego gimnazjum.

Gdy Justyna upad³a, Daria £. kopnê³a
le¿¹c¹ w g³owê, po czym dziewczyny
odesz³y z miejsca zdarzenia.
S¹d w trybie pilnym zadecydowa³ o
umieszczeniu napastniczki na trzy miesi¹ce w schronisku dla nieletnich.
- Stan Justyny powoli poprawia siê,
ale nadal przebywa na oddziale intensywnej terapii. To s¹ bardzo ciê¿kie
obra¿enia. Mamy œwiadomoœæ, ¿e proces leczenia potrwa oko³o tygodnia, a
nawet d³u¿ej. Na szczêœcie badania nie
wykaza³y dodatkowych uszkodzeñ cia³a, poza tymi, jakie zosta³y zdiagnozowane od razu – powiedzia³ Rajmund
Rajewski z gryfickiego szpitala. MM

u³o¿onej przez uczestnika, kulturê
s³owa, jak i równie¿ sposób wyg³oszenia tekstu i perswazyjn¹ wartoœæ
przygotowanej mowy.
Zgromadzona publicznoœæ wys³ucha³a mów o ró¿norodnej tematyce. Oratorzy wyg³aszali teksty, w
których zachwycali siê motoryzacj¹
oraz literatur¹ romantyczn¹, nawo³ywali do godnego traktowania
zwierz¹t, do zainteresowania siê
kultur¹ Japonii, przedstawiali
„ciemne strony” dziewcz¹t, jak i
cechy idealnego ch³opaka.

II miejsce - Katarzyna Stêpniak II b T¯iGD (Prima Aprilis- bo
siê pomylisz!)
III miejsce - Ewelina Trojgo III
a T¯iGD (Zwierzêta s¹ jak ludziete¿ czuj¹!)
III miejsce - Weronika Bieniek
I b T¯iGD (Blondynka czy brunetka? Która...)

WYNIKI KONKURSU:
I miejsce - Diana Ciesielska I
TE (Kultura Japonii)

Wyró¿nienie otrzyma³ Tomasz
Auguœcik II b TMR (Moc motocykli).
A. S-K

NAGRODÊ PUBLICZNOŒCI
otrzyma³ £ukasz Pietraszewski II
b T¯iGD (Jak zachêciæ i zniechêciæ
do pójœcia na dyskotekê do Areny?).

W TYM TYGODNIU POLECAMY
MIESZKANIA NA SPRZEDA¯
£obez - 3 pokoje, pow 58 mkw
- cena 154.500 z³
£obez - 4 pokoje, pow. 56 mkw
- cena 154.000 z³
£obez - 2 pokoje, pow. 86 mkw, bezczynszowe
- cena 250.000 z³
£obez - 3 pokoje, pow. 57,8 mkw
- cena 180.000 z³
Wêgorzyno - 2 pokoje, pow. 46 mkw
- cena 129.000 z³
Wêgorzyno - 3 pokoje, pow. 63 mkw
- cena 143.000 z³
Resko - 2 pokoje, pow. 46 mkw
- cena 110.000 z³
Resko - 3 pokoje, pow. 93 mkw
- cena 144.000 z³
P³oty - 2 pokoje, pow. 54 mkw
- cena 145.000 z³
Nowogard - 3 pokoje, pow. 62 mkw
- cena 195.000 z³
DOMY NA SPRZEDA¯
£obez - parter domu, 2 pokoje, pow.82 mkw, dzai³ka 114 mkw - cena 223.000 z³
£obez - 4 pokoje, pow. 93 mkw, dzia³ka 560 mkw
- cena 350.000 z³
£obez - 5 pokoi, pow. 96 mkw, dzia³ka 554 mkw
- cena 450.000 z³
£obez - okolica, 3 pokoje, pow. 75 mkw, dzia³ka 1ha - cena 205.000 z³
Dobra - 3 pokoje, pow. 73 mkw, dzia³ka 324 mkw
- cena 180.000 z³
Dobra - okolica, 2 pokoje, pow. 80 mkw, dzia³ka 1000 mkw - cena 170.000 z³
DZIA£KI NA SPRZEDA¯
£obez - dzia³ka z war. zabudowy o pow. 1011 mkw
- cena 78.000 z³
£obez - dzia³ka o pow. 10008 mkw
- cena 69.000 z³
Radowo Ma³e - okolica, pow. 3484 mkw
- cena 48.000 z³
Resko - okolica, pow. 3003 mkw
- cena 45.000 z³
Resko - dzia³ka budowlana, pow. 382 mkw
- cena 70.000 z³
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
MIESZKANIA
Powiat ³obeski
Kupiê mieszkanie w £obzie do 50
mkw., parter lub I piêtro. Tel. 724 294
111
Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe,
110 mkw. + suterena mieszkalna,
sad 47 mkw., dzia³ka, gara¿ – w³asnoœæ prywatna, £obez ul. Niepodleg³oœci 64, ogrzewanie gazowe i
piecowe. Tel. 91 397 4448, 661 432
005
Sprzedam w £obzie mieszkanie 4 pokojowe , III piêtro,Oœ. Orzeszkowej. Cena 160 tys. z³. Tel. 91 397
5637, 692 070 387
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, 2 pokoje, o pow. 48 mkw., IV
piêtro, przy ul. Murarskiej w £obzie.
Tel. 91 397 4819
Zamieniê mieszkanie 4 pokojowe o
pow. 56,23 mkw. na mieszkanie 2
pokojowe na parterze lub I piêtrze w
£obzie. Tel. 798 677 976
Mieszkanie w Radowie Ma³ym, 3
pokoje, po remoncie, w pe³ni wyposa¿one ( RTV, meble, AGD), gara¿
sprzedam. Wchodzisz – mieszkasz. Tel. 602 301 017.
Sprzedam mieszkanie w bloku przy
ul. Wybickiego w £obzie, II piêtro, 3
pokoje, 86 mkw., z w³asnym ogrzewaniem gazowym, niski czynsz. Tel.
609 593 801
Resko sprzedam mieszkanie 93
mkw., dzia³ka 831 mkw., 3 pokoje,
cena 139.000 z³. Tel. 888 169 572.
Sprzedam mieszkanie bez czynszowe w £obzie, 65 mkw., 3 pokoje,
w³asne co, ma³y ogródek na grila +
wiata. Tel. 783 792 696
£obez ul. Browarna sprzedam
mieszkanie 55 mkw., 3 pokoje.
Cena 150 tys. z³. Tel. 600 265 547
£obez ul. Ogrodowa sprzedam bardzo ³adne mieszkanie dwupoziomowe 101 mkw. Cena 240 tys. z³.
Tel. 600 265 547

Powiat drawski
Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe
w Wierzchowie. Tel. 602 760 877,
692 653 140.

MOTORYZACJA
Powiat ³obeski
Opony ma³o u¿ywane Dunlop Sport
195/65/15 letnie, przebieg 15.000
km, cena: 500 z³/komplet, £obez.
Tel. 501 894 828

US£UGI
Powiat ³obeski
Wykoñczenia wnêtrz, p³ytki, panele, regipsy, malowanie, szpachlowanie, stolarka itp. Tel. 792 289 761,
661 545 391
VIDEO-FOTO. Tel. 691 793 005.
www.supi.co
Wideofilmowanie. Tel. 605 732
267.

Powiat œwidwiñski

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

ROLNICTWO
Powiat gryficki
Karpia narybek sprzedam. Tel. 503
177 347
Kurki nioski odchowane powy¿ej 7
tygodnia - sprzeda¿ od 21 marca,
Gospodarstwo Drobiarskie ¯abowo
13. tel. 91 3910 666

Region
Gorczycê, faceliê sprzedam. Tel.
502 853 573

INNE

NIERUCHOMOŒCI

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

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

Wynajmê lub sprzedam lokal pod
dzia³alnoœæ us³ugowo-handlow¹ z
wyposa¿eniem po sklepie spo¿ywczym w £obzie ul. Chrobrego 2 z
mo¿liwoœci¹ wynajêcia mieszkania
na piêtrze. Tel. 516 078 456.

Sprzeda¿ drewna opa³owego, ciête
w klocki. Dowóz na terenie £obza
gratis. Tel. 695 284 904
Otwarto sklep prozdrowotny
TOTU GAMA w £obzie, ul. Przedmiejska 11. Oferujemy artyku³y
prozdrowotne, us³ugi œwiecenia i
konchowania uszu. Tel. 91
3974273.

Powiat gryficki
Drewno - ga³êziówka - buk,
ciête na 25 cm, pakowane w
worki 50 l. Cena za worek 16 z³.
Tel. 726 493 956.

Tucze nad j. Woœwin dz.budowl.
2700 m2 - 59 000 z³. Tel. 600 265 547

Powiat drawski
Poszukujê lokalu do wynajêcia w
Drawsku Pomorskim na us³ugê
handlow¹. Tel. 661 196 337
Wynajmê niewielki gara¿ lub pomieszczenie do przechowywania
skutera w okolicy osiedla Pomorskiego w Z³ocieñcu, Tel. 663 563 778

Region

NAUKA

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

Powiat drawski

Windykacje. Bezpoœrednio.
Wykup d³ugów.
Tel. 515-291-074
Topolê k³ody 26 m3 sprzedam. Tel.
502 853 573
T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.

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

PRACA

Region

Zatrudniê kierowcê kat. C+E, jazda
3 na 1 tydzieñ. Tel. kont. Artur 609
493 989
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Eliminacje powiatowe konkursów recytatorskich
26 marca w sali
rycerskiej zamku
w Œwidwinie odby³y siê
eliminacje powiatowe
Ma³ego Konkursu
Recytatorskiego
i 56. Ogólnopolskiego
Konkursu
Recytatorskiego.
Jury w sk³adzie: Miros³aw Grzegorczyk, Janina Cieœlak i Jolanta
Gornowska postanowi³o nagrodziæ
i tym samym zakwalifikowaæ do
przegl¹du wojewódzkiego w MKR:
- Ameliê Rakowsk¹ (uczennicê
szko³y Podstawowej nr 3 w Œwidwinie w kat. wiekowej kl. I-III)
- Idê Górsk¹ (uczennicê Publicznego Gimnazjum w Œwidwinie)
- Martynê £azarz (uczennicê
Publicznego Gimnazjum w Po³czynie Zdroju)

Ponadto Jury wyró¿ni³o: Bartosza Tatysa, Milenê Rysiukiewicz,
Aleksandrê Grzecê, Micha³a W¹sowicza -Piekarskiego, Jakuba Terleckiego, Klaudiê Rolak, Izabelê Nikipierowicz, Joannê Wasylów i Mar-

celinê Kosiñsk¹.
W 56. Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim udzia³ wziê³o 4
uczestników w kategorii szkó³ œrednich i doros³ych.
Jury wytypowa³o 2 laureatów:

£ukasza G³uchowskiego i Klaudynê
Lewandowsk¹ ze ŒOK, którzy bêd¹
reprezentowaæ nasze miasto Œwidwin w Szczecinie 16.04.2011 r. na
eliminacjach wojewódzkich. Ponadto Jury wyró¿ni³o Anitê Skrzekut.

GRAND PRIX Festiwalu M³odziczki MIESZKA
na wojewódzkim podium
Piosenki Religijnej
dla Brze¿na!
W sobotê oraz niedzielê, drugiego i trzeciego kwietnia w Wa³czu odby³ siê drugi turniej fina³owy Ligi Wojewódzkiej M³odziczek. Bardzo dobrze spisa³y siê
zawodniczki MKS Mieszko Po³czyn-Zdrój, które id¹c w œlady
juniorów zdoby³y tak¿e br¹zowy
medal w województwie.
Osi¹gniêcie to premiowane jest
awansem do 1/8 Mistrzostw Polski.
Gospodarzem zawodów, które od-

Ju¿ po raz 15 odby³ siê Festiwal Piosenki Religijnej, którego
organizatorem s¹ Klub 1. Skrzyd³a Lotnictwa Taktycznego i Parafia Wojskowa w Œwidwinie.
W sobotê, 26 marca, przes³uchania trwa³y od wczesnych godzin
porannych do godziny 17., a udzia³
w nich wziê³o 311 wykonawców!
Nagrodê
g³ówn¹
festiwalu,
GRAND PRIX, otrzyma³ uczeñ

szko³y podstawowej w Brze¿nie
Pawe³ Wierucki. Jego opiekunem
jest Artur Ardziejewski. Najlepsi
wykonawcy konkursu wezm¹ udzia³
w finale, który obêdzie siê w Koszalinie. Warto wspomnieæ, ¿e szko³a z
Brze¿na od kilku lat uczestniczy w
tym festiwalu i w poprzednich edycjach wyraŸnie zaznacza³a swój
udzia³ – by³y wyró¿nienia i tytu³
Laureata.
Trzymamy kciuki za
wystêp Paw³a w Koszalinie! (o)

bêd¹ siê w dniach 15-17.04. br. bêdzie przedstawiciel województwa
kujawsko-pomorskiego.
Sk³ad MKS Mieszko: Paulina
Walczak, Aleksandra Gajdziel, Paulina Wszelaka (L), Kamila Sobótek,
Anna Otrêbska, Ma³gorzata Nieborak, Alicja Tokarska, Magdalena
Bimkiewicz, Ewelina Klich (L),
Ewa Bimkiewicz, Sandra Zaczkowska. Trener: Janusz Podpora.
D.CH.

Wyniki II Fina³u A:
Libero Wa³cz - MKS Mieszko 2:0
Osiemnastka I Szczecin - Barnim Goleniów 2:1
MKS Mieszko - Barnim 0:2
Osiemnastka I - Libero 1:2
Osiemnastka I - MKS Mieszko 0:2
Libero - Barnim 1:2
Tabela koñcowa po I i II turnieju fina³owym:
1. UKS Barnim Goleniów 11 11/3
2. UKS Libero Wa³cz 10 9/6
3. MKS Mieszko Po³czyn-Zdrój 8 5/9
4. UKS Osiemnastka I Szczecin 7 4/11

Harcerstwo w „Trójce” – sprostowanie
Do poprzedniego artyku³u, dotycz¹cego harcerstwa w naszej szkole, wkrad³
siê b³¹d. Otó¿ opiekunem naszych nieustraszonych „Orl¹t” bêdzie rzeczywiœcie
druh dru¿ynowy – pan Mariusz Bia³ecki – senior, tato naszego absolwenta – równie¿ Mariusza Bia³eckiego. Zarówno tato, jak i syn –nosz¹cy te same imiona –
dzia³aj¹ w harcerstwie, st¹d powsta³o to istotne, choæ pozornie ma³e uchybienie.
Zainteresowanych przepraszamy, jednoczeœnie informuj¹c, ¿e nasz absolwent –
obecnie uczeñ drugiej klasy gimnazjum – Mariusz Bia³ecki obieca³, ¿e bêdzie istotnie interesowa³ siê losami prowadzonej przez tatê dru¿yny i s³u¿y³ œwie¿ym, gimnazjalnym spojrzeniem i rad¹.
K. Kupiec – bibliotekarka PSP nr 3
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Konkurs Piosenki i Poezji Angielskiej
23 marca w Œwidwinie
odby³ siê fina³ IX
Miêdzypowiatowego
Konkursu Piosenki
i Poezji Angielskiej.
Wzorem lat ubieg³ych
goœciliœmy w murach
œwidwiñskiego zamku –
siedzibie Œwidwiñskiego
Oœrodka Kultury.
Do udzia³u w koncercie fina³owym zakwalifikowa³o siê 28 wykonawców ze szkó³ gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych naszego regionu. Byli to g³ównie soliœci, ale
pojawi³y siê tak¿e zespo³y wokalne
oraz
wokalno-instrumentalne.
Zgodnie z regulaminem konkursu,
jury nie ocenia³o akompaniamentu,
chocia¿ z prawdziw¹ przyjemnoœci¹
wys³ucha³o, wraz z publicznoœci¹,
gry duetu gitarowego z Zespo³u
Szkó³ Gimnazjalnych w £obzie w
utworze zespo³u Metallica.
Kolejnoœæ wystêpów poszczególnych uczestników zosta³a ustalona w drodze losowania bezpoœrednio przed konkursem. W jury,
sk³adaj¹cym siê z szeœciu osób,
zasiedli: nauczyciele jêzyka angielskiego oceniaj¹cy poprawnoœæ
jêzykow¹ (grupa I), osoby oceniaj¹ce muzykalnoœæ i dykcjê (grupa
II) oraz osoby oceniaj¹ce prezencjê i ogólne wra¿enie artystyczne
(grupa III). Funkcjê sekretarza pe³ni³a pani Magdalena Dembicka –
pomys³odawczyni i organizatorka
konkursu.
A gdy ju¿ zgas³y œwiat³a, na scenie pojawili siê gospodarze spotkania czyli uczniowie Zespo³u Szkó³
Rolniczych Centrum Kszta³cenia
Praktycznego w Œwidwinie. Przywitali zaproszonych goœci, wykonawców i ich opiekunów oraz zgromadzon¹ na sali publicznoœæ. Swoj¹
obecnoœci¹ uœwietni³ uroczystoœæ
pan Andrzej Muchorowski – dyrektor ZSR CKP w Œwidwinie oraz
przedstawiciele lokalnych w³adz.
Pani Danuta Malitowska – przewodnicz¹ca Rady Powiatu, powita³a zebranych w imieniu goœci i
¿yczy³a sukcesów m³odym wykonawcom, podkreœlaj¹c udzia³ m³odzie¿y w ¿yciu kulturalnym miasta i
powiatu.
Zanim na scenie pojawili siê
wykonawcy, prezenterka przypomnia³a, ¿e ocena poszczególnych
uczestników odbywaæ siê bêdzie w
dwóch kategoriach, a s¹ nimi PIO-

SENKA i WIERSZ. Jako pierwsza
wyst¹pi³a uczennica Gimnazjum w
Wêgorzynie, recytuj¹c wiersz
„Song” Allena Ginsberga. I tak rozpoczê³a siê uczta duchowa. Zmieniali siê aktorzy, s³owa i style. Publicznoœæ nagradza³a wykonawców
brawami.
Organizatora imprezy, czyli Zespó³ Szkó³ Rolniczych w Œwidwinie
reprezentowa³a Paula Zatoñ, recytuj¹ca wiersz „The Telephone” Roberta Frosta oraz cztery wokalistki:
Klaudia Rajecka w piosence „Stop”
Sama Browna, Ma³gorzata Wijatyk
w piosence „Luka” z repertuaru
Suzanne Vega, ¯aneta Szygenda
wykonuj¹ca piosenkê „Black Velvet” Allany Miles oraz Ewa Drewiankowska z piosenk¹ Celine Dion
„My Heart Will Go On”.
W tym roku dziewczêta zdecydowanie zdominowa³y scenê w
œwidwiñskim zamku, a nieliczni
uczniowie, którzy wyst¹pili w konkursie, dali siê zapamiêtaæ jako
„ch³opaki z gitarami”. £ukasz Stefanowski i Marcin Bieñkowski z
Zespo³u Szkó³ Gimnazjalnych w
£obzie to ci z gitarami elektrycznymi w utworze „Fade To Black” zespo³u Metallica. Natomiast Lucjan
£ukomski z Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Po³czynie Zdroju
to ten z gitar¹ klasyczn¹, w piosence Leonarda Cohena „Hallelujah”.
Jako ostatnia z uczestników konkursu, z numerem startowym 28,
wyst¹pi³a Agata Siwka z Publicznego Gimnazjum w Po³czynie
Zdroju w piosence „Rehab” Amy
Winehouse.

Kiedy przebrzmia³y ostatnie
dŸwiêki, gospodarze spotkania
og³osili przerwê i zaprosili wszystkich wykonawców oraz ich opiekunów na obiad do restauracji „Zamkowej” która, jak sama nazwa wskazuje, mieœci siê w murach naszego
zamku. W³aœciciele restauracji,
pani Anna K³osiñska oraz pan Roman Ta³ocha, zapewne z mi³oœci do
muzyki i poezji, zasponsorowali
obiad w piêknie urz¹dzonym lokalu.
Obradom jury towarzyszy³y
emocje, których nie sposób unikn¹æ
w podobnej sytuacji, bowiem wszyscy m³odzi artyœci zas³u¿yli na nagrody. Ostatecznie, decyzj¹ jury
oraz publicznoœci, która wybiera³a
swoich faworytów, przyznano tytu³y laureatów w poszczególnych kategoriach.
W kategorii WIERSZ
I miejsce zajê³a Paula Zatoñ z
ZSR CKP w Œwidwinie
II miejsce zajê³a Weronika
Miksza z ZSP w Œwidwinie
III miejsce zajê³a Agnieszka
Dziuba z Gimnazjum w Resku
W kategorii PIOSENKA
I miejsce przyznano Marcie
Kruczkowskiej z ZSP w Œwidwinie
II miejsce przyznano Klaudii
Rajeckiej z ZSR CKP w Œwidwinie
III miejsce przyznano Katarzynie Serafin z Gimnazjum w R¹binie
Nagrodê Publicznoœci zdoby³a
Klaudia Rajecka.
Uroczyœcie wrêczono nagrody
tegorocznym laureatom oraz upominki wszystkim uczestnikom

MKPiPA. By³y gratulacje, oklaski i
uœmiechy w œwietle reflektorów, ale
przede wszystkim ogromna satysfakcja z osi¹gniêtych sukcesów po
kilkumiesiêcznych przygotowaniach. Nale¿y jednak, w tym miejscu, przypomnieæ, ¿e ta uroczystoœæ
nie mog³aby siê odbyæ bez wsparcia
finansowego wielu instytucji i zak³adów. Pragniemy wiêc serdecznie
podziêkowaæ i przedstawiæ naszych
sponsorów. Oto oni:
- Starostwo Powiatowe w Œwidwinie
- Urz¹d Miasta Œwidwin
- Zak³ad Elektromechaniki Pojazdowej ul. Sportowa w Œwidwinie
- Towarzystwo Ubezpieczeñ i
Reasekuracji „Warta”
- Przedsiêbiorstwo Produkcyjno
– Handlowo - Us³ugowe „In-Tech”
w Œwidwinie
- Przedsiêbiorstwo Produkcyjno
– Handlowo - Us³ugowe „Probud”
w Œwidwinie
- Zak³ad Przetwórstwa Spo¿ywczego „Solar” w Œwidwinie
- Wydawnictwo Pearson Longman
- Wydawnictwo Oxford University Press
- Salon „Orange” w Œwidwinie
- Amar Sp. z o.o., w³aœciciel
sklepów Intermarche
- Hurtownia Spo¿ywcza „Tora”
w Œwidwinie
- Sklep papierniczy „Almako” w
Œwidwinie
- Ksiêgarnia „Trio” w Œwidwinie
- Przedsiêbiorstwo Handlowo –
Us³ugowe „Karpol” w Karlinie
- Restauracja „Zamkowa” w
Œwidwinie
Anna Samulak
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Mistrzostwa Si³ Powietrznych w tenisie sto³owym
W dniach 30.03 1.04.2011 r. w Œwidwinie
odby³y siê Mistrzostwa
Si³ Powietrznych
w tenisie sto³owym.
Organizatorem by³a
21. Baza Lotnictwa
Taktycznego w
Œwidwinie.
Najlepsi zawodnicy mistrzostw
wejd¹ w sk³ad reprezentacji Si³ Powietrznych na Mistrzostwa Wojska
Polskiego, które odbêd¹ siê w Poznaniu na pocz¹tku kwietnia.
W zawodach uczestniczy³y reprezentacje skrzyde³, brygad i centrów szkolenia: 1 SLT; 2 SLT; 3
SLTr, + WOSzK Zakopane; 4 SLSz
, + SP SP Dêblin; CSSP + SP SP
Koszalin + CPSP Ustka + 21 CPL
Nadarzyce; COP + CH SZ RP; 3
BRt; CWT; 1 ORel. 3 BR OP + 1
BLot. + 36 splt, + 1 BR OP + 61 pr
OP +78 pr OP + DSP.
W sumie startowa³o 10 dru¿yn
(dla potrzeb zawodów reprezentacje utworzone nawet z kilku jednostek wojskowych), ka¿da po 4 zawodników.
Zawody zosta³y rozegrane w
hali sportowej „Relax” przy ulicy 3
Marca 50. Przez trzy dni na 8 sto³ach
toczy³y siê zaciête pojedynki o tytu³
mistrzowski.
Wrêczenia nagród dla najlepszych zawodników Si³ Powietrznych w tenisie sto³owym dokona³
Dowódca 1. Skrzyd³a Lotnictwa
Taktycznego gen, bryg. pil. Tadeusz
MIKUTEL.
W krótkim wyst¹pieniu, podkreœli³ jak wa¿n¹ rolê w ¿yciu ka¿dego
¿o³nierza odgrywa sprawnoœæ fizyczna. Pogratulowa³ zwyciêzcom i
zaprosi³ do ponownego odwiedzenia goœcinnej ziemi œwidwiñskiej.
Na podkreœlenie zas³uguje fakt
powierzenia organizacji mistrzostw
po raz kolejny 21. Bazie Lotnictwa
Taktycznego w Œwidwinie. Dowództwo Si³ Powietrznych zna i
docenia umiejêtnoœci organizatorskie instruktorów wf miejscowej
bazy nie tylko w zakresie organizacji mistrzostw w tenisie sto³owym.
Gospodarze czyli reprezentacja
1. Skrzyd³a Lotnictwa Taktycznego,
okaza³a siê „ma³o goœcinna” i wygra³a g³ówn¹ klasyfikacjê zawodów. W sk³adzie reprezentacji
1.SLT grali: mjr CERKASKI Arkadiusz – sztab 1.SLT, plut.
OSTROWSKI Adam – 23.BLT, kpr.
Adam WOJNAR - 21.BLT, st. szer.
Damian TULWIN - 23.BLT.
Foto i tekst: mjr Wies³aw GASEK

Zwyciêska dru¿yna 1.SLT
KOMUNIKAT KOÑCOWY
Komisja weryfikacyjna w sk³adzie: Przewodnicz¹cy: p³k dypl.
mgr in¿. Mariusz LIPIÑSKI; Zastêpca przewodnicz¹cego: mjr mgr
Dariusz BARANOWSKI; Sêdzia
G³ówny: Przedstawiciel DSP mjr
mgr Andrzej B£ASZCZAK; Kierownik zawodów: chor. Tomasz
MAKAREWICZ; Sêdzia PZTS
prowadz¹cy zawody: p. Dariusz
JOKIEL; dopuœci³a 40 zg³oszonych
zawodników z 10 reprezentacji. W
wyniku sportowej rywalizacji w
poszczególnych konkurencjach
uzyskano nastêpuj¹ce rezultaty:
Turniej dru¿ynowy:
I miejsce - 1. SLT
II miejsce - 2. SLT
III miejsce - 3. BR OP
Turniej deblowy:
I miejsce - 1. SLT mjr CERKASKI – plut. OSTROWSKI
II miejsce - 4. SLSz m³. chor.
sztab. SIDORUK – plut. KU•MIAK
III miejsce - 3. BRt m³. chor.
NADOLSKI - m³. chor. MIKO£AJCZAK
Turniej indywidualny kadry
do 35 lat:
I miejsce - st. szer. UZARCZYK
Micha³ 2. SLT
II miejsce - plut. KU•MIAK
Zbigniew 4. SLSz
III miejsce - chor. CERKASKI
Krzysztof 3. BR OP
Turniej indywidualny kadry
powy¿ej 35 lat:
I miejsce - plut. OSTROWSKI
Adam 1. SLT
II miejsce - mjr CERKASKI

Mjr Arkadiusz Cerkaski w akcji
Arkadiusz 1. SLT
III miejsce - m³. chor. sztab. SIDORUK Tadeusz 4. SLSz
Tytu³ Najlepszego Zawodnika
Mistrzostw wywalczy³ st. szer.
UZARCZYK Micha³.
W klasyfikacji zespo³owej poszczególne miejsca zajêli:
I miejsce - 1. SLT
II miejsce - 4. SLSz
III miejsce - 2. SLT
IV miejsce - CSSP
V miejsce - 3. BR OP
VI miejsce - 3. SLTr
VII miejsce - 3. BRt
VIII miejsce - 1. ORel
IX miejsce - COP
X miejsce - CWT
Uroczystego wrêczenia nagród dokonali:
- Dowódca 1. SLT gen. bryg. pil.
Tadeusz MIKUTEL
- Z-ca Dowódcy 21. BLT p³k.
Mariusz LIPIÑSKI
- Przedstawiciel DSP – mjr Andrzej B£ASZCZAK

- Dyrektor Parku Wodnego „RELAX” – p. Leszek JASIUKIEWICZ
W trakcie trzydniowych rozgrywek wy³oniono zawodników do reprezentacji Si³ Powietrznych na
Mistrzostwa Wojska Polskiego,
które odbêd¹ siê w dniach 1115.04.2011r. w Centrum Szkolenia
Wojsk L¹dowych w Poznaniu.
Do reprezentacji zakwalifikowani zostali:
- mjr CERKASKI Arkadiusz
1. SLT
- st. chor. WALKOWIAK Marek
3. BR OP
- chor. CERKASKI Krzysztof
3. BR OP
- m³. chor. NADOLSKI Leszek
3. BRt
- plut. OSTROWSKI Adam
1. SLT
- plut. KWIECIÑSKI £ukasz
2. SLT
- plut. KU•MIAK Zbigniew
4. SLSz
- st. szer. UZARCZYK Micha³
2. SLT

Wieœci œwidwiñskie 11.4.2011 r.

Str
Str.. 15

INFORMACJE

Igrzyska m³odzie¿y szkolnej w pi³ce rêcznej

Bierzwniczanki awansowa³y do turnieju
pó³fina³owego
Dwie dru¿yny Zespo³u
Szkó³ w Bierzwnicy
awansowa³y do turnieju
pó³fina³owego w pi³ce
rêcznej dziewcz¹t
województwa
zachodniopomorskiego.
W ramach igrzysk
m³odzie¿y szkolnej
dziewczêta ze Szko³y
Podstawowej pokona³y
zespo³y z Mielna i
Bia³ogardu.
W rozgrywkach na szczeblu gimnazjalnym zawodniczki naszej Gminy
pokona³y szko³y z Mielna i Szczecinka. Zarówno zawodniczki ze
Szko³y Podstawowej jak i Gimnazjum uleg³y w finale bardziej utytu³owanym szczypiornistkom z Koszalina. Dru¿yny z Koszalina s¹

zespo³ami, które rywalizuj¹ o punkty ligowe i stanowi¹ zaplecze AZS
Politechniki Koszaliñskiej.
Pi³karki rêczne ze Szko³y Podstawowej i Gimnazjum znalaz³y siê
w gronie oœmiu najlepszych szkó³
uprawiaj¹cych tê dyscyplinê sportow¹ w naszym województwie.

Liczymy, ¿e dotychczasowe
sukcesy nie skoñcz¹ siê i dziewczêta zobaczymy w finale!
Pó³fina³: Igrzyska M³odzie¿y
Szkolnej (Szko³a Podstawowa):
Lekowo, 11.04.2011r.
S.P. Bierzwnica - S.P. Szczecin

S.P. Nowogard - S.P. Koszalin
Gimnazjada - Nowogard,
06.04.2011r.
Gim. Bierzwnica – Gim. Szczecin
Gim. Nowogard – Gim. Koszalin
Jacek Ga³as

EUROPEJSKI TYDZIEÑ SZCZEPIEÑ
W dniach 23– 30 kwietnia 2011
po raz szósty obchodzimy Europejski Tydzieñ Szczepieñ w Polsce. Tak jak w latach ubieg³ych
jest to inicjatywa kierowana i
koordynowana przez Œwiatow¹
Organizacjê Zdrowia. Has³o tegorocznego Tygodnia brzmi:
Wspólne dzia³ania wobec wspólnych zagro¿eñ.
Europejski Tydzieñ Szczepieñ
powsta³ w celu ujednolicenia wyszczepialnoœci spo³eczeñstwa europejskiego, obserwuje siê bowiem
pog³êbiaj¹c¹ siê nierównoœæ w zakresie opieki zdrowotnej. W krajach
wysokorozwiniêtych wyszczepialnoœæ jest znacznie wy¿sza ni¿ w krajach biednych. Osoby niezamo¿ne
maj¹ czêsto mniejszy dostêp do
us³ug opieki medycznej, szczepienia ochronne stosowane w krajach
bogatszych s¹ niedostêpne dla obywateli innych pañstw. Niezwykle
wa¿ne jest d¹¿enie do zwiêkszenia
dostêpnoœci szczepieñ dla wszystkich. Tak, aby nie by³y one tylko
przywilejem grupy najzamo¿niejszych obywateli.
Masowe stosowanie szczepieñ
zabezpiecza nie tylko ludzi szczepionych, ale przez eliminowanie
kr¹¿¹cych w œrodowisku drobnoustrojów, zmniejsza prawdopodo-

bieñstwo zachorowania osób niezaszczepionych.
Bezpieczeñstwo szczepieñ
Wspó³czeœnie produkowane
szczepionki s¹ bardzo dok³adnie
sprawdzane w specjalnych badaniach przed ich zatwierdzeniem do
stosowania u ludzi. Badania te obejmuj¹ zarówno analizê skutecznoœci
preparatu, jak i bezpieczeñstwa
jego stosowania. Badania te s¹ obowi¹zkowo przeprowadzane przez
firmy farmaceutyczne produkuj¹ce
szczepionki, a nastêpnie ich wyniki
s¹ szczegó³owo analizowane przez
specjalne instytucje rz¹dowe. Ocena bezpieczeñstwa szczepionek nie
koñczy siê w chwili pojawienia siê
preparatu w aptekach. Od tego momentu monitorowane s¹ niepo¿¹dane reakcje poszczepienne. Ta nieustaj¹ca obserwacja skutków szczepieñ ju¿ w okresie ich powszechnego stosowania pozwala na wykrycie
bardzo rzadkich reakcji niepo¿¹danych.
W rezultacie wysokich wymagañ jakie stawiane s¹ preparatom
szczepionkowym, szczepionki stosowane u nas w kraju s¹ bezpieczne.
Czy celowe jest szczepienie
przeciw chorobom których ju¿ nie
ma w danym kraju?
W przypadku ospy prawdziwej,

która zosta³a zlikwidowana (wyeradykowana) z powierzchni ziemi,
szczepienia nie s¹ stosowane. Stosujemy je jednak w stosunku do tych
chorób, które zosta³y wyeliminowane w naszym regionie, ale wystêpuj¹
w krajach s¹siednich lub nawet w
odleg³ych obszarach globu. Spadek
zachorowañ na dan¹ chorobê powoduje brak wystêpowania w populacji
odpornoœci naturalnej. W dzisiejszych czasach mo¿na szybko przywieŸæ chorobê nie wystêpuj¹c¹ w
Polsce nawet z odleg³ych zak¹tków
ziemi. Zawleczenie takiej choroby
do Polski mog³oby doprowadziæ do
szybkiego rozwoju epidemii.
Skutecznoœæ dzia³ania szczepionek zale¿y od zachowania prawid³owego cyklu szczepieñ, odstêpów
czasu miêdzy dawkami, co uregulowane jest w kalendarzu szczepieñ.
Niew¹tpliwie szczepionki s¹ najnowoczeœniejszym osi¹gniêciem
medycyny. Jedn¹ z niewielu us³ug
medycznych, która cechuje siê niskim kosztem oraz daj¹ca olbrzymie
korzyœci dla zdrowia populacji.
Szczepienia s¹ najskuteczniejsz¹ metod¹ zapobiegania zachorowaniom na wiele groŸnych
chorób. Warto wiêc zaszczepiæ siê w
celu zabezpieczenia przed samym
zachorowaniem oraz ewentualnymi
powik³aniami. Przed przyst¹pie-

niem do jakiegokolwiek szczepienia nale¿y zg³osiæ siê do lekarza.
Dziêki organizacji kampanii
propaguj¹cym szczepienia ochronne obserwuje siê wzrost liczby rodziców zasiêgaj¹cych informacji na
temat szczepieñ w placówkach
opieki zdrowotnej oraz planuj¹cych
zaszczepiæ swoje rodziny, w szczególnoœci dzieci.
Niech wiêc Europejski Tydzieñ
Szczepieñ bêdzie dla nas wszystkich okazj¹ do poszerzenia wiedzy
na temat skutecznoœci szczepieñ,
jak równie¿ do podjêcia radykalnych dzia³añ w kierunku poprawy
stanu zdrowia i zapobiegania rozprzestrzeniania siê groŸnych chorób, poprzez zastosowanie szczepieñ ochronnych.
Szczegó³owe informacje na temat szczepieñ obowi¹zkowych i
zalecanych znajduj¹ siê na portalu
Szczepienia.info pod adresem
www.szczepienia.pzh.gov.pl.
W dniach 26 – 29 kwietnia 2011
w siedzibie PSSE w Œwidwinie przy
ul. Drawskiej 38 zostanie uruchomiony punkt informacyjny dotycz¹cy stosowania szczepieñ ochronnych. Zainteresowanych mieszkañców powiatu œwidwiñskiego zapraszamy w godzinach 12:00-15:00.
Marcelina Rolik
PSSE w Œwidwinie
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