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Wkrótce kolejne remonty ulic
w centrum miasta

Samorz¹d miasta Œwidwin
przystêpuje do dwóch
kolejnych inwestycji
drogowych: trzeciego etapu
rewitalizacji ulicy 3 Maja
oraz remontu ulicy
Wenedów.
Centrum Œwidwina zosta³o w
ostatnich latach gruntownie przebudowane. W miejsce starego asfaltu
po³o¿ono kostkê brukow¹ nadaj¹c¹
œródmieœciu klimat starówki, wykonano nowe chodniki, a przy okazji rozkopów równie¿ wyremonto-

wano instalacje podziemne. W
pierwszym i drugim etapie rewitalizacjê wykonano na odcinku od
Bramy Kamiennej a¿ po zamek,
czyli w najbardziej reprezentacyjnej czêœci miasta. Ponadto - w ramach odrêbnej inwestycji - wykonano przebudowê placu Konstytucji 3
Maja.
W ten sam sposób zostanie w
najbli¿szym czasie zmodernizowany ostatni fragment ulicy 1 Maja
znajduj¹cy siê pomiêdzy Bram¹
Kamienn¹ a placem Jana Paw³a II.
Bêdzie to trzeci etap rewitalizacji, w
ramach którego zaplanowano wy-

konanie nawierzchni z kostki kamiennej (550 mkw.), poszerzenie
chodnika (330 mkw.), a tak¿e naprawê kanalizacji deszczowej i wodoci¹gowej.
W podobnym stylu zostanie
wykonana przylegaj¹ca do 1 Maja
ulica Wenedów. Tu przewidziano
u³o¿enie nawierzchni ulicy 470
metrów kwadratowych ze starobruku oraz 150 metrów kwadratowych
chodnika z tego samego materia³u.
Przy okazji prac równie¿ bêd¹ uregulowane instalacje podziemne.
Miasto og³osi³o ju¿ przetargi i
zarezerwowa³o w bud¿ecie pieni¹-

Bêdzie tablica upamiêtniaj¹ca
prezydenta RP Lecha
Kaczyñskiego
Tablica upamiêtniaj¹ca
wizytê prezydenta RP
Lecha Kaczyñskiego
w Œwidwinie zostanie
ods³oniêta 1 czerwca na
budynku Urzêdu Miasta.
Prezydent Lech Kaczyñski
dwukrotnie goœci³ w Œwidwinie.
Po raz pierwszy przyjecha³ 18 lutego 2008 roku, aby uczestniczyæ
w pogrzebie ofiar wojskowego samolotu CASA. Organizacj¹ jego
pobytu zajmowa³o siê wtedy wojsko. Po raz drugi natomiast przyjecha³ na zaproszenie burmistrza
Jana Owsiaka 1 czerwca 2009 roku
i wówczas ciê¿ar odpowiedzialnoœci za przebieg prezydenckiej wizyty spad³ na w³adze miasta.

Tego dnia prezydent odwiedzi³
trzy miasta: Rewal i Trzebiatów, a
na zakoñczenie Œwidwin, sk¹d nastêpnie odlatywa³ samolotem do
Warszawy. Najpierw z³o¿y³ kwiaty
pod pomnikiem na Placu Lotników,
upamiêtniaj¹c lotników poleg³ych
pod Miros³awcem i w innych katastrofach lotniczych. PóŸniej przyjecha³ na Plac Konstytucji 3 Maja,
gdzie ze sceny przemówi³ do
mieszkañców miasta. W owym czasie zbli¿a³y siê wybory do Parlamentu Europejskiego, tote¿ tematyka wyborcza zdominowa³a jego
wyst¹pienie. Burmistrz Jan Owsiak
wrêczy³ prezydentowi pami¹tkowy
obraz z wizerunkiem Œwidwina, a
nastêpnie zaprosi³ go na krótkie
spotkanie do Urzêdu Miasta. Prezydent wpisa³ siê do pami¹tkowej
ksiêgi.

- Uzna³em, ¿e wizyta g³owy
pañstwa polskiego jest w dziejach
naszego miasta wydarzeniem na
tyle donios³ym, ¿e warto je upamiêtniæ – mówi burmistrz Œwidwina Jan Owsiak. – Nie jest to zreszt¹
tylko moje zdanie. Konsultowa³em ten pomys³ z radnymi i z
mieszkañcami naszego miasta i
wiele osób wyra¿a³o podobn¹ opiniê. Dlatego na budynku Urzêdu
Miasta zostanie umieszczona tablica, która bêdzie przypomina³a
pobyt Lecha Kaczyñskiego w Œwidwinie. - powiedzia³ burmistrz.
Stanie siê tak dok³adnie w
drug¹ rocznicê prezydenckiej wizyty – 1 czerwca 2011 roku. Tego
dnia odbêdzie siê sesja Rady Miasta, a jednym z jej punktów bêdzie
ods³oniêcie tablicy.
UM

dze - 299 tysiêcy z³otych na rewitalizacjê ulicy 1 Maja oraz 140 tysiêcy
na remont ulicy Wenedów. Rzeczywiste koszty inwestycji bêd¹ jednak
znane po rozstrzygniêciu przetargów i podpisaniu umów z wykonawcami. Prace na ulicy 1 Maja bêd¹
trwa³y przez 3 miesi¹ce od podpisania umowy, a na Wenedów – 2 miesi¹ce.
UM
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Wyjazdowa sesja Rady Miejskiej

Sesja Rady Miasta Œwidwin

Radni pojechali na wieœ

O stanie opieki zdrowotnej
w mieœcie

(PO£CZYN-ZDRÓJ) 25
maja odby³a siê ósma
sesja Rady Miejskiej
w Po³czynie-Zdroju.
By³a doœæ nietypowa,
gdy¿ radni wyruszyli
w teren, by zapoznaæ siê
z najwa¿niejszymi
problemami w kilku
wybranych wsiach gminy.
W pierwszej kolejnoœci odwiedzili Red³o, gdzie zapoznali siê z
prac¹ Oœrodka Aktywizacji Sportowo-Kulturalnej oraz obejrzeli przepompowniê. Kolejnym obiektem
by³a œwietlica wiejska w £êgach. Po
odwiedzeniu tej czêœci gminy udali
siê do Ko³acza. Tu odwiedzono
œwietlicê wiejsk¹, umiejscowion¹ w
dawnym budynku szkolnym. Œwietlica zosta³a wyposa¿ona w komputery, dziêki czemu mo¿e w niej odbywaæ siê „kszta³cenie na odleg³oœæ”. Radni i zaproszeni goœcie
odwiedzili jeszcze œwietlice wiejskie w Popielewie i Bruœnie.
Dalsza czêœæ sesji – merytorycz-

na - odby³a siê w Bruœnie, w gospodarstwie „Mazurówka”. Tutaj us³yszeli informacjê na temat „Polodowcowej Krainy Drawy i Dêbicy”.
Ma to byæ produkt turystyczny trzech
gmin: Po³czyna-Zdrój, Barwic i Czaplinka. Zostanie wydzielony teren,
na który powstan¹ obiekty turystyczne w formie punktów widokowych i
œcie¿ek turystycznych oraz miejsc
odpoczynku dla turystów.
Radni rozpatrzyli tylko trzy
uchwa³y: w sprawie zgody na zastosowanie bonifikaty przy sprzeda¿y
lokali mieszkalnych po³o¿onych na
terenie gminy na rzecz najemców;
zmienili uchwa³ê o uchwalaniu statutów dla so³ectw oraz wskazali
przedstawicieli Rady Miejskiej do
komisji przetargowej do sprzeda¿y
spó³ki miejskiej „Energetyka Cieplna” w Po³czynie-Zdroju.
Za przyjêciem uchwa³ g³osowali
wszyscy radni. W sk³ad komisji
przetargowej powo³ano radnych
Roberta Doœpia³a i Roberta Halca.
Zostanie sprzedanych 2607 udzia³ów tej spó³ki o wartoœci nominalnej
1.000 z³ ka¿dy. Nikt z radnych nie
z³o¿y³ zapytañ i interpelacji. Sesja
zakoñczy³a siê po tych punktach. (o)

Wa¿na informacja
dla krwiodawców
Chcemy poinformowaæ mieszkañców miasta i gminy Po³czynZdrój, ¿e 9 czerwca odbêdzie siê
tu kolejny pobór krwi.
Krew mo¿na bêdzie oddaæ w sali

Urzêdu Miejskiego. Jest to kolejna
inicjatywa spo³eczna radnej Krystyny Nowakowskiej i pani Jolanty
Stochmal ze œwidwiñskiego oddzia³u PCK. Chêtnych do oddania „Daru
¿ycia” zapraszamy.
(o)

Radni Œwidwina zbior¹ siê na
obradach w dniu 1 czerwca o godz.
11.00, w sali nr 55 Urzêdu Miasta.
Przed obradami wezm¹ udzia³ w
ods³oniêciu i poœwiêceniu tablicy
upamiêtniaj¹cej wizytê Prezydenta
Lecha Kaczyñskiego w Œwidwinie.
Tablica zostanie umieszczona wewn¹trz
budynku
urzêdu.
Po rozpoczêciu sesji radni bêd¹
mogli sk³adaæ interpelacje i zapytania, a po nich przedstawiciele rad
osiedli, czyli „Czas dla samorz¹du”.
Nastêpnie zebrani wys³uchaj¹ informacji na temat stanu opieki zdrowotnej w mieœcie oraz informacji
Komisji Rewizyjnej na temat dzia³alnoœci oddzia³ów przedszkolnych

w szko³ach podstawowych nr 1 i 2.
Radni rozpatrz¹ projekty uchwa³ w
sprawach: ustalenie op³at za œwiadczenia udzielane przez przedszkola
samorz¹dowe prowadzone przez
Miasto Œwidwin; poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomoœci; okreœlenia zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji spo³ecznych z mieszkañcami miasta.
Sesjê zakoñcz¹ wolne wnioski i zapytania oraz odpowiedzi na nie. (r)

FIRMA
ZATRUDNI
OD ZARAZ
- Kierownika wytwórni
elementów budowlanych
- Przedstawiciela handlowego
- Kierowców kat. C+E
- Mechanika samochodowego
- Spawaczy
- Betoniarzy
- oraz pracowników bez
zawodu

CENNIK
P£YTY OSB 3
ROGOZINA 7A.
TEL 602-131-760
TEL/FAX 91-38-74-806
Gruboœæ p³yty cena z vat za szt
6 mm
33 z³
8 mm
35,5 z³
10 mm
44,7 z³
12 mm
51,6 z³
15 mm
62,4 z³
18 mm
75,7 z³
22 mm
91,3 z³
25 mm
103,5 z³
Podbitka
30.30 z³/mkw

Tel. kontaktowe: 509 288 386,
509 288 407.

PRZEWÓZ OSÓB

od osoby ‐ 220zł

tel. kom. 500 677 080

Str
Str.. 4

REPORTA¯

Wieœci œwidwiñskie 30.5.2011 r.

Kiedy nastêpny raz?

O sp³ywie, ku czci b³ogos³awionego
Jana Paw³a II
Coroczne sp³ywy kajakowe
zwi¹zane z osob¹ Jana Paw³a II
wpisa³y siê ju¿ w tradycjê ZSP w
Po³czynie-Zdroju i osób spoza
szko³y. Dla przypomnienia jesienny
sp³yw zwi¹zany jest z wyborem Jana
Paw³a II na Papie¿a i odbywa siê od
5 lat w sobotê najbli¿sz¹ dacie 16
paŸdziernika. Sp³yw wiosenny natomiast zwi¹zany jest z rocznic¹
urodzin Karola Wojty³y 18 maja i
odbywa siê te¿ w sobotê najbli¿sz¹
tej dacie.
Do tej pory sp³ywy odbywa³y siê
rzekami i jeziorami przez, które
kajaki mog³y przep³yn¹æ stosunkowo swobodnie, choæ nie bez trudnoœci i przygód, które najd³u¿ej siê
pamiêta. Jednak najbli¿sza Po³czynowi rzeka Dêbnica bardzo rzadko
odwiedzana jest przez niewielkie
grupy doœwiadczonych kajakarzy,
ze wzglêdu na stopieñ trudnoœci.
Sp³ywy w du¿ej grupie, jak tu opisywany, jest pierwszym tego rodzaju
na Dêbnicy. Okreœlenie sp³yw Dêbnic¹ nie oddaje rzeczywistoœci, której doœwiadczaj¹ kajakarze, trzeba
mówiæ raczej o przeprawie przez
Dêbnicê. Na odcinku 1 kilometra
naliczyæ mo¿na nawet do 50 przeszkód w postaci zwalonych drzew i
nurtu poroœniêtego wierzbami i osikami. Przez tak zaroœniêt¹ rzekê
trzeba siê przedzieraæ z wielkim
wysi³kiem. W wielu miejscach trzeba przenosiæ kajaki l¹dem, a jeœli nie
ma takiej mo¿liwoœci, wyjœæ z kajaków do wody i przeci¹gaæ je nad
przeszkodami.
Tak jak w ¿yciu, czêsto co bliskie, tak jak bliska Po³czynowi Dêbnica, wydaje siê byæ trudne i ponad
nasze si³y. Chcielibyœmy wybraæ

jakieœ inne, nie swoje ¿ycie, bo
wydaje nam siê ³atwiejsze, uciec od
problemów, trudnoœci i przeszkód
jak najdalej. Rzeczywiste jest jednak to, ¿e mamy do prze¿ycia nie
inne, ale w³asne ¿ycie i jego problemy, które jest nam dane i zadane,
jak mówi³ Jan Pawe³ II. Jednak z
Bo¿¹ pomoc¹ to, co niemo¿liwe,
staje siê realne.
Po d³ugim wstêpie wypada³by
opisaæ sp³yw - przeprawê przez
Dêbnicê, jaki odby³ siê 21 maja
2011 roku. Uczestnicy w liczbie 20.
zebrali siê rano na placu przy ulicy
Kruczej w Po³czynie-Zdroju, gdzie
te¿ zaparkowa³a przyczepa z kajakami. Ka¿dy otrzyma³ specjalny
emblemat sp³ywu z wizerunkiem
b³ogos³awionego Jana Paw³a II i
herbem Po³czyna. Odprawa w tym
roku mia³a szczególn¹ wymowê,
gdy¿ wyruszaj¹cych na sp³yw pob³ogos³awi³ i pokropi³ wod¹ œwiê-

con¹ ksi¹dz proboszcz Ireneusz
Maraszkiewicz. Po b³ogos³awieñstwie, uczestnicy przybyli na miejsce wodowania, w pobli¿u m³yna w
Popielawach. To co dzia³o siê od
wyp³yniêcia, czyli od 9.50, opisane
zosta³o we wstêpie, wiêc nie bêdê
siê powtarza³, uzupe³nienie stanowi¹ zdjêcia.
Zakoñczenie sp³ywu mia³o odbyæ siê na moœcie w pobli¿u Rudna,
po 15 km, jednak uci¹¿liwoœci i du¿a
liczba kajaków oraz brak doœwiadczenia niektórych obsad sprawi³y,
¿e wa¿niejsze okaza³o siê dop³yniêcie wszystkich do najbli¿szego bezpiecznego miejsca. Stanowi³ je most
w Buœlarkach, odleg³y oko³o 8 km
od wyp³yniêcia. Pierwsze obsady
kajaków, które tam dotar³y, zajê³y
siê rozpaleniem ogniska. Po dop³yniêciu wszystkich, przy ognisku ledwie ¿ywi kajakarze posilili siê pieczonymi kie³baskami.
Na koniec sp³ywu do uczestników przyjecha³ ksi¹dz Adam Dzia³owski, wikariusz z parafii NP. NMP
w Po³czynie-Zdroju, który przewodzi³ nabo¿eñstwu majowemu pod
go³ym niebem. Uczestnicy w skupieniu, wœród zapachu kwitn¹cych
g³ogów, na polnej drodze, odmówili
Litaniê Loretañsk¹. Po nabo¿eñstwie tych, którzy nie zamoczyli siê
w Dêbnicy, a by³a to wyraŸna mniejszoœæ, ksi¹dz Adam obla³ wod¹ z
sikawki, uzyskuj¹c aplauz u tych
przemoczonych.
Jako organizator sp³ywu i p³yn¹cy ostatnim kajakiem, sam potwornie zmêczony i mokry, z myœl¹ nigdy wiêcej, spodziewa³em siê od
uczestników czegoœ w rodzaju lin-

czu za prze¿yte „przygody”. Mo¿e
by³by on dla mnie lepszy, od widoku
uœmiechniêtych twarzy, czekaj¹cych na mnie na moœcie i pytaj¹cych, kiedy p³yniemy nastêpny raz?
- No có¿, takie ¿ycie, taka m³odzie¿! Czy mo¿na odmówiæ?
Parafrazuj¹c wypowiedŸ b³ogos³awionego, ku czci którego p³ynêliœmy, jest mo¿liwoœæ odmowy, ale
trzeba postawiæ kolejne pytanie, czy
warto?
Na koñcu chcia³bym podziêkowaæ osobie bez, której zaanga¿owania sp³yw by siê nie odby³, czyli
Panu Kazimierzowi Kuchowiczowi, który sam by³ uczestnikiem, za³atwi³ i przywióz³ kajaki w³asnym
transportem. Jego zaanga¿owanie
przyczyni³o siê do znacznego pomniejszenia kosztów, a tym samym
cenowej dostêpnoœci tak wspania³ego prze¿ycia dla uczestników sp³ywu. Podziêkowania nale¿¹ siê równie¿ Panom Mariuszowi Smolarkowi i Marcinowi Kuczukowi za dowiezienie uczestników na miejsce
sp³ywu i odwiezienie. Dodaæ nale¿y, ¿e Pan Marcin by³ najstarszym
uczestnikiem sp³ywu, a jego poczucie humoru i opanowanie krzepi³y
serca w¹tpi¹cych w jego szczêœliwe
zakoñczenie. Do³¹czyæ nale¿y do
tego grona Pana Andrzeja Ostrowskiego, który jako jedyny z uczestników pokona³ ju¿ Dêbnicê kilka
razy; bez jego doœwiadczenia trudno by³oby podejmowaæ w³aœciwe
decyzje odnoœnie przebiegu sp³ywu.
Zapraszam czytelników na kolejne sp³ywy papieskie.
Bogus³aw Ogorza³ek
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Majówka z Wand¹ Chotomsk¹
Znakomita polska pisarka pani
Wanda Chotomska zaszczyci³a
swoj¹ obecnoœci¹ Klub 1. Skrzyd³a
Lotnictwa Taktycznego w Œwidwinie. 20 maja 2011 r. na zaproszenie
Biblioteki Oœwiatowej goœciliœmy
autorkê wielu wspania³ych wierszy
i opowiadañ dla dzieci i m³odzie¿y.
Maluchy znaj¹ tomiki wierszy
„Remanent” , „Kram z literkami”,
„Od rzeczy do rzeczy” i wiele innych. Doroœli pamiêtaj¹ dobranocki o Jacku i Agatce. Pani Wanda
debiutowa³a na ³amach „Œwiata
M³odych”, pisa³a tak¿e do innych
czasopism dzieciêcych. Dorobek
pisarski systematycznie siê powiêksza, a liczba napisanych ksi¹¿eczek
to ponad 200 tytu³ów, s¹ równie¿
scenariusze do filmów krótkometra¿owych i spora iloœæ piosenek oraz
sztuk do teatrzyków szkolnych i
audycji telewizyjnych. Pani Chotomska jest laureatk¹ wielu konkursów literackich, pomys³odawczyni¹
Orderu Uœmiechu. Za twórczoœæ dla
dzieci otrzyma³a nagrodê Stowarzyszenia Autorów ZAIKS, a w
2003 roku nagrodê Prezydenta RP
Sztuka M³odym.
Urocza starsza Pani swym ciep³ym usposobieniem i umiejêtnoœci¹ rapowania szybko zdoby³a serca pokaŸnego grona m³odych czytelników, witaj¹c siê z nimi w hiphopowym stylu, a¿ trudno by³o prowadz¹cej spotkanie przedstawiæ i oficjalnie powitaæ przemi³ego goœcia.
Dla pani Wandy i zgromadzonych
m³odych jak i starszych mi³oœników
Jej twórczoœci piosenkê pt. „S³oñce

na stole” zaœpiewa³a Marta Lipkowicz. Potem rozpoczê³a siê opowieœæ o wspomnianym Jacku i Agatce z dobranocki autorstwa pani Chotomskiej i tu dzieci ujrza³y wspó³czesne pacynki tych postaci, a doroœli przypomnieli sobie widok pacynek oryginalnych z lat 60., które
przechowa³a z tamtych lat jedna z
naszych czytelniczek. Pani Wanda
mówi³a o pocz¹tkach swojej twórczoœci, opowiada³a co przyczyni³o
siê do powstania ksi¹¿ki pt. „Piêciopsiaczki”. Prezentuj¹c tomik
„Rodzinna herbatka” z do³¹czon¹
p³yt¹, bawi³a siê wspólnie z dzieæmi
przy piosence „Jajecznica z szeœciu
jaj”. Dzieciaki odegra³y scenkê w
re¿yserii pani Wandy w rytm piosenki „Na majówkê, na wêdrówkê”.
Poetka recytowa³a swoje wiersze, ale nie omieszka³a wys³uchaæ
dzieciêcej recytacji wierszy w³asnych i wierszy ró¿nych autorów, a
dzieci ochoczo garnê³y siê do prezentacji przed takim autorytetem.
Pani Chotomska mówi³a o przys³owiach, rymowankach, tañczy³a,
rapowa³a, bawi³a ucz¹c. Dzieli³a siê
zami³owaniem do podró¿y, opowiadaj¹c gdzie by³a i co zobaczy³a,
miêdzy innymi o misiu koala z podró¿y do Australii, wspomina³a o innych zwierzêtach, którymi opiekowa³a siê córka Ewa, a z koniecznoœci i sama pisarka, z czym wi¹za³o
siê wiele perypetii. Odpowiada³a na
liczne pytania najm³odszych
uczestników spotkania.
Po oficjalnej czêœci, podziêkowaliœmy wyj¹tkowemu goœciowi za
przybycie, wrêczaj¹c pani Wandzie

jej portret narysowany przez Marlenê Boraœ - czytelniczkê naszej biblioteki i malarkê z zami³owania.
Spotkanie uwieñczy³y autografy
autorki w ksi¹¿eczkach. Ka¿da dedykacja by³a oryginalna i niepowtarzalna. Wpis do kroniki Klubu
brzmia³ jak przes³anie: „Kto czyta
nie b³¹dzi! – Wanda Chotomski tak
s¹dzi.”
Nasz podziw dla pani Wandy
Chotomskiej nie ma granic, serdecznie wszyscy dziêkowali i dziêkuj¹ pisarce, ¿e w sympatycznej atmosferze, któr¹ stworzy³a, mogliœmy spêdziæ z ni¹ prawie trzy godziny. Po tak czaruj¹cym spotkaniu
osoba pani Wandy pozostanie w

naszych sercach i pamiêci na lata. W
tym miejscu pozwolê sobie zacytowaæ fragment wiersza Edwarda Lutczyna – „Wywiad”.
- Jest wiele autorek
Od Oslo do Omska,
lecz ¿adna nie pisze
jak Wanda Chotomska.
Wszystkie marz¹ o Noblu.
Nawet te, co w Andach.
Có¿ pewnik jest jeden tylko
- to Chotomska Wanda!!!”
Warto by³o uzbroiæ siê w cierpliwoœæ i po trzech latach starañ spe³niæ marzenia czytelników i swoje
w³asne.
Gra¿yna Szyszka,
fot. Martyna Szyszka

„TRÓJKOWE” SPOTKANIE Z WAND¥ CHOTOMSK¥
Ten pi¹tek na zawsze
pozostanie w pamiêci
dzieci ze Szko³y
Podstawowej nr 3.
W³aœnie tego dnia
nast¹pi³o d³ugo
wyczekiwane spotkanie z
niezwyk³ym cz³owiekiem i
niesamowit¹ poetk¹ – p.
Wand¹ Chotomsk¹.
Po spotkaniu w Œwidwiñskim
Oœrodku Kultury przysz³a kolej na
Bibliotekê Oœwiatow¹ Klubu 1.SLT,
w której goœcinnych progach mo¿na
by³o nie tylko spotkaæ niezwyk³¹
poetkê, ale i nabyæ jej ksi¹¿ki.
Wanda Chotomska zaskoczy³a wszystkich „powitalnym rapem”,
potem zaskoczenia by³y obopólne,
kiedy np. szeœcioletni Maciej dawa³

odpowiedŸ na pytanie o rymy w
wierszach, a starsi uczniowie zadawali wnikliwe pytania, z iœcie dziennikarskim polotem. Nie brakowa³o
inscenizacji, w które anga¿owali siê
nie tylko najm³odsi uczniowie
„Trójki”, by³y recytacje cudzych i
w³asnych utworów poetyckich i
wspomnienia artystycznych dokonañ z by³ych ju¿ „Chotolandii”.
Spotkanie by³o d³ugie i wcale nie
mêcz¹ce, a kolejka po autografy
naprawdê rekordowa. Ka¿da dedykacja osobiœcie skierowana do m³odego czytelnika (i do tych troszkê
starszych), by³a niepowtarzalnym
prze¿yciem, tak jak niepowtarzalny
jest styl pani Chotomskiej, który
oby jak najd³u¿ej kszta³towa³ kolejnych koneserów poezji i wielbicieli sztuki przez du¿e SZ. Takich,
jakich mnóstwo uczy siê w Szkole
Podstawowej nr 3.
K. Kupiec – bibliotekarka PSP nr 3
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Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu
11 maja w sali widowiskowej
Œwidwiñskiego Oœrodka Kultury
odby³y siê eliminacje powiatowe
VI Festiwalu Piosenki o Zdrowiu.
G³ównym organizatorem imprezy by³ Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Œwidwinie.
Tematyka Festiwalu w 2011 roku
ukierunkowana by³a na obchody
Œwiatowego Dnia Bez Tytoniu.
Prezentowane piosenki dotyczy³y
wp³ywu palenia tytoniu na zdrowie cz³owieka i profilaktyki chorób spowodowanych paleniem
tytoniu.
Dzieci i m³odzie¿ z powiatu
œwidwiñskiego ju¿ po raz trzeci
mogli wykazaæ siê swoimi umiejêtnoœciami muzycznymi. W konkursie udzia³ wziê³o 37 uczniów reprezentuj¹cych przedszkola, szko³y
podstawowe i gimnazjalne.
W kategorii szko³y podstawowe
I miejsce zajê³a Publiczna Szko³a
Podstawowa Nr 1 w Œwidwinie.
M³odzie¿ zaprezentowa³a piosenkê
pt. „Palisz – a wiesz?•h, opiekunem
zespo³u i autorem tekstu jest Pani
Edyta Uss – nauczyciel. Miejsce II
zajê³a Publiczna Szko³a Podstawowa przy Zespole Szkó³ w Bierzwnicy, której uczennice zaœpiewa³y
utwór „Nie pij, nie pal, bo to z³e•h,
opiekunem zespo³u i autorem tekstu
jest Pani Agnieszka Jasiñska.
Na festiwalu zaprezentowa³a siê
równie¿ m³odzie¿ z Niepublicznego
Gimnazjum im. Jana Paw³a II w
Rzepczynie, debiutuj¹c piosenk¹

„Tyle zdrowia w ca³ym mieœcie”,
której s³owa napisa³ uczestnik Jacek
Borzyszkowski, a twórc¹ podk³adu
muzycznego by³ Mateusz Kreft.
Zgodnie z regulaminem VI Festiwalu Piosenki o Zdrowiu laureaci
I miejsca w kategorii szko³y podstawowe i gimnazja zakwalifikowani
zostali do fina³u wojewódzkiego
konkursu.
W kategorii przedszkola miejsce I zajê³y egzekwo wszystkie zespo³y:
Przedszkolaki z Publicznego
Przedszkola Nr 2 ,,Pod Topol¹’’ w
Œwidwinie:
- ,,Smerfy” za piosenkê pt. „G³os
dzieci”; tekst napisa³ opiekun grupy
Pani Joanna B¹kowska,
- ,,Leœne Ludki•h za piosenk¹
„Nie lubiê dymu•h, z tekstem opiekuna grupy Pani Ma³gorzaty Wolewicz,

- „Jagódki” za piosenkê ,,Proszê
nie pal”; tekst napisa³a Pani Joanna
Zimny, opiekun grupy
Przedszkolaki z Przedszkola
Samorz¹dowego w Redle
- „Niezapominajki•h za piosenkê pt. ,,Czyste Powietrze•h; autorkami tekstu s¹ Pani Beata Weilandt,
Ewa Niewiarowska, Izabella Zaziemska
Przedszkolaki z Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjalnek w
Po³czynie-Zdroju za piosenkê „Zachêcamy wszystkich•h, do której
s³owa napisa³a s. Teresa Kokiel.
W nagrodê ka¿da placówka
otrzyma³a pami¹tkowy dyplom,
wszyscy uczestnicy otrzymali upominki, których sponsorami byli:
Park Wodny ,,RELAX•f•f, Urz¹d
Gminy w Œwidwinie, Urz¹d Gminy
w S³awoborzu, Starostwo Powiatowe oraz Pañstwowa Inspekcja Sani-

Tydzieñ Bibliotek w Redle
W ramach Tygodnia Bibliotek
13 maja pracownica Filii Bibliotecznej w Redle, Genowefa Posak,
zorganizowa³a Konkurs Piêknego Czytania wierszy Juliana Tuwima.
W konkursie wziêli udzia³
uczniowie z klas III Publicznej
Szko³y Podstawowej w Redle.
Komisja konkursowa w sk³adzie:
Agnieszka Kuty³a-Pycka, przewodnicz¹ca, Marta Paradecka, Izabela
Zaziemska i Beata Weilandt nagrodzi³a: Olê Staszkop, Konrada Krickiego i Damiana Strza³kowskiego.
Wyró¿nione zosta³y Karolina Bakinowska i Karolina Nowicka.
Imprezê uatrakcyjni³a pani
Marta Paradecka - instruktor z Centrum Kultury w Po³czynie-Zdroju
swoj¹ interpretacj¹ „Lokomotywy”
Juliana Tuwima. Dla zwyciêzców
by³y nagrody ksi¹¿kowe i dyplomy,
a dla wszystkich dzieci s³odki poczêstunek.
(o)

tarna w Œwidwinie. Wszystkim
sponsorom dziêkujemy za aktywne
w³¹czenie siê w kszta³towanie prozdrowotnych postaw wœród dzieci i
m³odzie¿y.
Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Œwidwinie wyra¿a
serdecznie podziêkowania dyrektorom placówek, nauczycielom zaanga¿owanym w przygotowanie wystêpów, a tak¿e przedszkolakom i
uczniom za aktywne uczestnictwo w
Festiwalu. Dziêkuj¹c za dotychczasow¹ wspó³pracê, ¿yczymy aby podejmowane przez Pañstwa dzia³ania profilaktyczne, s³u¿¹ce promowaniu zdrowego stylu ¿ycia wp³ynê³y na ukszta³towanie postaw i zachowañ m³odzie¿y tak, by w przysz³oœci pozwoli³y im skutecznie radziæ sobie z problemami ¿yciowymi.
PSSE w Œwidwinie

Wieœci œwidwiñskie 30.5.2011 r.
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Dzieñ Matki w Popielewie

Sprawê powinna zbadaæ RIO

Gmina sama
ma d³ugi,
ale burmistrz
umorzy³a
Uzdrowisku
ponad 220 tysiêcy
(PO£CZYN-ZDRÓJ) Burmistrz Po³czyna-Zdroju Barbara
Nowak umorzy³a w 2010 roku po³czyñskiemu Uzdrowisku ponad
220 tysiêcy z³otych podatku, chocia¿ gmina sama ma spore d³ugi i
zobowi¹zania wymagalne.
Filia Biblioteczna w Popielewie
zorganizowa³a 26 maja imprezê z
okazji Dnia Matki. Pracownik filii
Anna So³owiej wraz z dzieæmi i
m³odzie¿¹ przez tydzieñ szykowali
siê do tej uroczystoœci. Wszyscy
chêtnie brali udzia³ w przygotowaniu czêœci artystycznej, scenografii,
zaproszeñ i laurek dla mam. Trzeba
by³o równie¿ zapewniæ s³odki poczêstunek - wspólnie upiekli pierni-

ki w foremkach o kszta³cie serc i
misiów. Ciasta zosta³y piêknie zapakowane, oddzielnie dla ka¿dej
mamy. Mamy z Popielewa mog³y
wraz z dzieæmi uroczyœcie obchodziæ swoje œwiêto, podziwiaæ, jak
ich dzieci recytowa³y wierszyki,
œpiewa³y dla nich piosenki. Na koniec imprezy dosta³y kolorowe laurki z ¿yczeniami, pierniki w kszta³cie
serc i kwiaty. (ck)

Dzieñ Matki w Buœlarach

14 maja w Œwietlicy Wiejskiej
w Buœlarach odby³o siê spotkanie
z okazji zbli¿aj¹cego siê Dnia
Matki.
Dzieci przygotowa³y siê do tej
uroczystoœci bardzo starannie: w³a-

snorêcznie zrobi³y laurki, specjalnie na tê okazjê nauczy³y siê nowych
wierszyków i piosenek. Jedna z
mam upiek³a ciasto. Mamy ze wzruszeniem s³ucha³y wyst¹pieñ Kasi,
Roksany, Nadii, Kingi i Oliwii.

Jak wynika ze sprawozdania z
wykonania bud¿etu Gminy Po³czyn-Zdrój za miniony rok, Gmina
osi¹gnê³a dochody w wysokoœci
48.173.842 z³ (96,61 proc. wykonania dochodów). By³y to g³ównie
dochody zwi¹zane ze wzrostem
subwencji oœwiatowej, dotacji pañstwa na pomoc spo³eczn¹ i œrodkami unijnymi. Gmina wyda³a
50.272.065 z³, a chcia³a wiêcej,
wiêc tu wykonano plan w nieca³ych
95 procentach. Nadwy¿kê wydatków w kwocie ponad 2 mln z³ pokryto po¿yczkami oraz emisj¹ obligacji
komunalnych. Na koniec roku 2010
zobowi¹zania wymagalne gminy
wynios³y 1.353.451 z³.
Na koniec roku minionego gmina by³a zad³u¿ona na kwotê
18.580.528 z³, co stanowi³o 38,55
proc. zrealizowanych dochodów.
Co prawda próg ustawowy zad³u¿enia wyznaczono na 60 proc. i do
niego daleko, ale gmina jak widaæ
ma problemy z bie¿¹c¹ p³atnoœci¹
(zobowi¹zania wymagalne).
Trudno w tym przypadku zrozumieæ decyzjê burmistrz o umorzeniu podatku Uzdrowisku Po³czyn,
któremu umorzy³a zaleg³oœci za
2004 i 2005 rok, ³¹cznie na sumê
220.610 z³. Trudno zrozumieæ, bo
jak samemu ma siê d³ugi, to nie
umarza siê komuœ innemu, rezygnuj¹c z pieniêdzy. Tym bardziej, ¿e
Uzdrowisko Po³czyn by³o do 2010
roku spó³k¹ Skarbu Pañstwa, a póŸniej zosta³o sprzedane konsorcjum
finansowemu KGHM.
Za finanse spó³ki pañstwowej
odpowiada jej organ za³o¿ycielski,

czyli pañstwo. Pañstwo ustanawia
prowo o podatkach i „œciga” wszystkich, by je p³acili. A samo nie chce
p³aciæ??? Dochodzimy do prawnej
paranoi. Oczywiœcie, ¿e spó³ki
Skarbu Pañstwa s¹ na w³asnym rozrachunku, ale jak to jest, ¿e po odwo³aniu jednego prezesa, nastêpny
zatrudnia sobie wiceprezesa, którego wczeœniej nie by³o! To znaczy, ¿e
spó³ka ma pieni¹dze! Ten¿e wiceprezes na pewno pobra³ przez czas
swojego urzêdowania ponad 100
tys. z³, które burmistrz spó³ce umorzy³a za jeden rok, a mo¿e nawet i
ca³¹ umorzon¹ kwotê. Burmistrz
wiêc tym umorzeniem uhonorowa³a
rozrzutn¹ spó³kê? Jakim prawem?
Te pieni¹dze by³y nale¿ne mieszkañcom po³czyñskiej gminy, i gdyby te 220 tys. z³ trafi³o np. na wsie,
mog³yby one polepszyæ swoj¹ infrastrukturê. A jest na wsiach marnie.
W czyim wiêc interesie dzia³a³a
burmistrz Nowak?
Jednak kuriozum prawnym stanowi uzasadnienie decyzji o umorzeniu. Taka decyzja musi mieœciæ
siê w granicach okreœlonych przepisami, wiêc nie mo¿e byæ dowolna.
Otó¿ w uzasadnieniu umorzeñ zaleg³oœci, w obu przypadkach, czytamy: „Najwiêkszy podmiot w gminie, zatrudniaj¹cy 300 osób, który
swoj¹ dzia³alnoœci¹ podkreœla
uzdrowiskowe walory miasta”. Tej
pory wydawa³o mi siê, ¿e to najwiêksi przedsiêbiorcy utrzymuj¹
bud¿ety gmin, a tu nowoœæ – najwiêkszy nie p³aci. A mo¿e po prostu
w bud¿ecie spó³ki zabrak³o pieniêdzy na stanowisko wiceprezesa i w
ten cudowny sposób siê znalaz³y.
Samym uzasadnieniem powinna
zaj¹æ siê Regionalna Izba Obrachunkowa. Zbadaæ, ile jest warte
„podkreœlanie” uzdrowiskowego
charakteru miasta. Mo¿e wiêcej?
Wtedy RIO powinna nakazaæ Gminie dop³aciæ!
KAR
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¯ywa lekcja historii

NIEZWYK£E ¯YCIE EUGENA
VON MUSZYÑSKIEGO, WIÊ•NIA
LEBENSBORNU, AUSCHWITZ I UB
W dniu 10 maja 2011
w œwietlicy ZSP im.
Stanis³awa Staszica,
odby³o siê spotkanie
uczniów klas II LO
z pu³kownikiem Eugenem
von Muszyñskim,
wiêŸniem Lebensbornu.
By³ to oœrodek
przeznaczony do
germanizacji dzieci,
który w czasach III Rzeszy
mieœci³ siê w budynku
obecnego sanatorium
„Borkowo” w Po³czynieZdroju.
Spotkanie odby³o siê z inicjatywy Pani Burmistrz Barbary Nowak,
która korzystaj¹c z pobytu na kuracji w sanatorium „Borkowo” zaprosi³a Pana Eugena von Muszyñskiego i w porozumieniu z Panem Dyrektorem Stefanem Myc¹, umo¿liwi³a spotkanie uczniów naszej
szko³y z tak wa¿nym œwiadkiem
minionych wydarzeñ, które rozgrywa³y siê w czasie II wojny œwiatowej
równie¿ w naszym mieœcie.
Pan Eugen von Muszyñski urodzi³ siê 23 maja 1935 r. w amerykañskiej Warsaw, czyli Warszawie.
Jego rodzice naukowo zajmowali

siê badaniem emigracji z Europy do
USA. W celach naukowych w 1938
roku przyjechali do Królewca w
Prusach Wschodnich. Rodzina
Pana Eugena posiada³a korzenie
polskie, niemieckie i duñskie. W
okolicach Królewca posiada³a du¿e
posiad³oœci ziemskie i nieruchomoœci. Zbli¿aj¹ca siê II wojna œwiatowa zwróci³a uwagê Gestapo na
ma³¿eñstwo przyby³e z Ameryki. W
paŸdzierniku 1941 r., we Wroc³awiu, rodzina zosta³a aresztowana.
Rodzice Eugena zostali skazani na
karê œmierci, a dla szeœcioletniego
Eugena nadszed³ czas przyspieszonego dorastania - jak sam okreœli³
okres straconego dzieciñstwa. W
czasie wojny Eugen nie wiedzia³, co
siê dzieje z jego rodzicami; jedyn¹
informacjê, jak¹ dosta³ w czasie
przes³uchañ od Gestapo, by³o zapewnienie, ¿e rodzice s¹ w podró¿y
s³u¿bowej.
Od momentu aresztowania rodziców losy szeœcioletniego dziecka splot³y siê z Bad Polzin, dzisiejszym Po³czynem-Zdrój, gdzie zosta³ umieszczony w oœrodku zniemczania dzieci Lebensborn „Pommern”. Mia³ w nim staæ siê w przysz³oœci oddanym III Rzeszy nazist¹.
Euglen doskonale mówi³ po niemiecku. Jednak upór ch³opca, przed
okreœleniem siebie jako Niemca,
sprawia³ personelowi oœrodka nie
lada trudnoœci. Dwie próby uciecz-

ki, jakie zorganizowa³ z innymi
dzieæmi, które z inspiracji Eugena
wyruszy³y w œwiat szukaæ rodziców,
sprawi³y, ¿e zosta³ zes³any na reedukacjê do obozu koncentracyjnego w
Auschwitz (Oœwiêcim).
Warto przytoczyæ w tym miejscu
scenê, jak¹ plastycznie wymalowa³
w wyobraŸni przed oczami s³uchaj¹cych nasz goœæ. Kilkanaœcioro
dzieci, wœród których najstarszy by³
szeœcioletni Eugen, trzymaj¹cy za
rêkê dwóch czterolatków, prowadzi
grupê alej¹ w kierunku Po³czyna w

poszukiwaniu rodziców. Oczywiœcie dzieci nieœwiadome tego, ¿e
stanowi¹ tak rozpoznawaln¹ grupê,
zosta³y szybko zauwa¿one tu¿ po
dotarciu do skraju miasta przez policjê. Szczera dzieciêca odpowiedŸ
Eugena, ¿e id¹ szukaæ rodziców, nie
przekona³a niemieckiego policjanta
i wszystkich odstawiono z powrotem do oœrodka Lebensborn.
W Oœwiêcimiu przebywa³ ponad 2 lata. Opowieœæ o prze¿yciach
w obozie uczniowie wys³uchali w
absolutnej ciszy i ze wzmo¿on¹
uwag¹. Przytaczane przez opowiadaj¹cego zdarzenia, sytuacje i postacie, np. doktora Mengele, wywo³a³y poczucie uczestnictwa w tamtych wydarzeniach.
Dalsze losy po zwolnieniu z
Oœwiêcimia, dziêki Pani Marii Kossak z Rady G³ównej Opiekuñczej organizacji zajmuj¹cej siê pomoc¹
spo³eczn¹ w czasie okupacji, tolerowanej przez Niemców - zaprowadzi³y naszego bohatera do Warszawy, tu¿ przed wybuchem Powstania,
w maju 1944 roku. W Powstaniu
bra³ udzia³ jako jedno z wielu walcz¹cych wtedy dzieci, 9-letni Eugen
by³ ³¹cznikiem AK, pod pseudonimem „¯uk”. 14 sierpnia 1944 r. zosta³ odznaczony Krzy¿em Walecznych za zniszczenie niemieckiego
czo³gu i awansowany na stopieñ
starszego strzelca. W koñcowej fazie powstania przedosta³ siê wp³aw
na wschodni brzeg Wis³y i zosta³

Wieœci œwidwiñskie 30.5.2011 r.
¿o³nierzem I Dywizji Piechoty im.
Tadeusza Koœciuszki, z któr¹ przeby³ ca³y szlak bojowy, a¿ do Berlina.
W 1945 roku odwiedzi³ „Borkowo”,
by - jak mówi³ - zemœciæ siê na kierowniku oœrodka Lebensborn, jednak Niemcy ewakuowali siê wczeœniej. Na gmachu budynku wywiesi³
wiêc polsk¹ flagê z kirem, by chocia¿ w ten sposób upamiêtniæ cierpienia w³asne i innych dzieci odebranych rodzicom i przeznaczonych na zniemczenie.
Po wojnie, 12-letniego ch³opca,
wojsko, w którym by³ zwiadowc¹,
odda³o pod opiekê przedwojennemu polskiemu porucznikowi, który
mia³ odpowiadaæ za jego wykszta³cenie. Niestety, jego opiekun zosta³
wkrótce aresztowany przez UB. Byæ
mo¿e ten fakt sta³ siê powodem
aresztowania ch³opca, który tym
razem przesiedzia³ w polskich wiêzieniach kolejne prawie dwa lata.
Cierpienia i tortury z tamtego okresu uzna³ za porównywalne z tymi,
jakich dozna³ od Niemców w
Oœwiêcimiu.
Korzystaj¹c z pomocy jednego
ze stra¿ników wiêzienia, uda³o mu
siê napisaæ list z proœb¹ o pomoc do
znajomego radzieckiego oficera, z
którym by³ w zwiadzie w czasie
wojny. Prawdopodobnie ten fakt
zawa¿y³, ¿e 13-letni Eugen zosta³
objêty amnesti¹ i zwolniony z wiêzienia.
Po zwolnieniu z wiêzienia Pan
Eugen von Muszyñski ukoñczy³
szko³ê podstawow¹ i œredni¹ oraz
studia w zakresie psychiatrii. Uzyska³ w dziedzinie psychiatrii stopieñ
doktora habilitowanego. Przez wiele
lat w Polsce i USA zajmowa³ siê problemami uzale¿nionej m³odzie¿y.
Jego wizyta w naszej szkole pozwoli³a uczestnikom spotkania zobaczyæ œwiadka tamtych trudnych
czasów. Pytanie, jakie z trosk¹ postawi³ nasz Goœæ na koñcu spotkania: - Czy dzisiejsza m³odzie¿ by³aby w stanie podjêæ takie wyzwania,
jakie by³y udzia³em m³odych Polaków w czasie drugiej wojny œwiatowej? - pozostaje aktualne. Odpowiedzi¹ na to pytanie mo¿e byæ
stwierdzenie jednego z uczestników, ¿e w³aœnie dziêki takim spotkaniom m³odzi mog¹ uwierzyæ w to, ¿e
patriotyzm jest dzisiaj nie tylko
mo¿liwy, ale i niezbêdny do tego,
aby ¿yæ piêknie i godnie.
Do³¹czaj¹c siê do podziêkowañ
z³o¿onych Panu Eugenowi przez
przedstawicieli
spo³ecznoœci
uczniowskiej, w tym miejscu sk³adam równie¿ podziêkowania Panu
pu³kownikowi Eugenowi von Muszyñskiemu za wspania³¹ ¿yw¹ lekcjê historii i patriotyzmu
Opracowanie i zdjêcia:
Bogus³aw Ogorza³ek,
nauczyciel ZSP
w Po³czynie-Zdroju
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Chór „Sonores” na I Miêdzynarodowym
Festiwalu Pieœni Chóralnej w Drohobyczu
W dn. 4-5 maja 2011 r. w Drohobyczu na Ukrainie odby³ siê I
Miêdzynarodowy Festiwal Pieœni
Chóralnej „Chwalite gospoda z
nebes”. W³adze miasta Drohobycz zaprosi³y do wziêcia udzia³u
w tym¿e festiwalu Œwidwiñski
Kameralny Chór „Sonores”.
Sta³o siê to za spraw¹ naszego
dyrygenta, Boles³awa Kurka, który
jako absolwent uniwersytetu w Drohobyczu, jest osob¹ znan¹ w tamtejszym œrodowisku muzycznym. Jego
nauczycielami byli m.in. Oleg Cyhy³yk, profesor Akademii Muzycznej we Lwowie i œwiatowej s³awy
dyrygent Igor Cykliñski, obecnie
dyrygent Miejskiego Chóru Kameralnego „Legenda - Collegium Vocale”. Mieliœmy reprezentowaæ Polskê jako nieliczni, ze œwiadomoœci¹,
¿e wyst¹pimy obok najlepszych i
uznanych chórów zawodowych, takich jak Miejski Kameralny Chór
„Kijów” miasta Kijów, czy wspomniana wczeœniej „Legenda”. Nic
wiêc dziwnego, ¿e wyjazd nasz poprzedzi³y d³ugie i ¿mudne æwiczenia. Próby trwa³y tygodniami, a nasz
maestro nie mia³ nad nami litoœci…
Pojechaliœmy w sk³adzie wzbogaconym o jeden dodatkowy g³os bas, którego w³aœcicielem jest przesympatyczny Artur Kurek, gimnazjalista, beniaminek naszego zespo³u (zdolnoœci muzyczne odziedziczy³ zapewne po rodzicach). Pierwszego dnia pobytu w Drohobyczu
chór nasz da³ oprawê muzyczn¹ do
mszy w przepiêknym XIII-wiecznym koœciele œw. Bart³omieja. Bezpoœrednio po mszy, w tym¿e koœciele, wyst¹piliœmy z godzinnym koncertem, który spotka³ siê z ciep³ym
przyjêciem. Po koncercie podchodzono do nas z gratulacjami i s³owami uznania. Szczególnie komplementowane by³y nasze solistki Marzena Marko i Katarzyna Metza,
które obdarowano bukietami kwiatów. Dziewczêta oczarowa³y zarówno œpiewem, jak i urod¹.
Nastêpnego dnia udaliœmy siê
jako nieliczni na zaproszenie mera
do ratusza, bo spoœród wszystkich
chórów bior¹cych udzia³ w festiwalu, tylko trzy dost¹pi³y tego zaszczytu. W³adze miasta uhonorowa³y dyrygentów upominkami, w tym B.
Kurka, który po piêknym przemówieniu w j. polskim i ukraiñskim,
wrêczy³ materia³y promocyjne Œwidwina.
Z najwiêkszymi jednak emocjami czekaliœmy na galê koncertow¹,
w której mia³y zaprezentowaæ siê
cztery chóry, w tym nasz, wybrane
spoœród czternastu. Koncert w Te-

atrze Dramatycznym skupi³ znamienitych goœci, muzyków i dyrygentów, nie tylko z Ukrainy, ale i z Polski, S³owacji i Litwy. Trzeba te¿
podkreœliæ, ¿e by³ to swoisty egzamin dla naszego dyrygenta, który
zaprezentowaæ siê mia³ przed
wszystkimi znajomymi i dawnymi
profesorami. Nasz wystêp rozpoczêliœmy od najtrudniejszych kompozycji wspó³czesnych twórców
polskich: Romualda Twardowskiego i Mariana Sawy. Nastêpnie wykonaliœmy kilka utworów muzyki
dawnej, by wreszcie „wyœpiewaæ”
prezent dla jubilata Igora Cykliñskiego, który obchodzi³ 35-lecie
dzia³alnoœci artystycznej. By³a to
pieœñ w j. ukraiñskim „Ked mi
pryjszla karta”. Koncert zakoñczyliœmy piêknymi œwiatowymi standardami chóralistyki. Ze sceny
schodziliœmy przy wtórze szczerych
i gromkich oklasków. Do dziœ czerpiemy satysfakcjê z faktu, ¿e profesjonaliœci wysoko ocenili nasz
œpiew, czemu dawali wyraz w zakulisowych rozmowach z naszym dyrygentem. Wystêpy zwieñczy³o
wspólne wykonanie pieœni przez
cztery chóry „Chwalite gospoda z
nebes”.
Na tym nie koniec wra¿eñ natury
artystycznej, bowiem 7. maja zaœpiewaliœmy w katedrze lwowskiej.
Skupia ona na nabo¿eñstwach Polaków mieszkaj¹cych we Lwowie, a
tak¿e mo¿e poszczyciæ siê bogat¹
histori¹, gdy¿ sk³ada³ tu œluby Jan
Kazimierz, a tak¿e w 2000 r. przebywa³ papie¿ Jan Pawe³ II. Ten trójnawowy gmach w stylu gotyckim zachwyci³ architektur¹ i unikalnymi
witra¿ami ró¿nych artystów, m.in.
Jana Matejki, czy Józefa Mehoffera.
Warto te¿ wspomnieæ, ¿e odwiedziliœmy siedzibê Polskiego Towarzystwa Ziemi Lwowskiej, gdzie
stacjonuje lwowski chór „Echo”.
Chór ten goœci³ w 2008 r. w Œwidwi-

nie. Spotkaliœmy siê z nader serdecznym i mi³ym przyjêciem. Wiadomo, co mo¿e wynikn¹æ ze spotkania chórzystów - wspólne muzykowanie! Opowiadaæ by wiele!
Bêd¹c we Lwowie nie mogliœmy
nie zwiedziæ Cmentarza £yczakowskiego i Cmentarza Orl¹t Lwowskich, miejsc wa¿nych dla Polaków,
nad którymi unosi siê duch historii.
Nie odmówiliœmy sobie równie¿
przyjemnoœci spaceru po Starym
Rynku i obejrzenia Lwowa z lotu
ptaka, widzianego z perspektywy
Wysokiego Zamku. Lwów zwiedzaliœmy w towarzystwie Mieczys³awa
Kostura, prezesa œwidwiñskiego
klubu Towarzystwa Mi³oœników
Lwowa i Kresów Po³udniowoWschodnich i radnego Rady Miasta
Mariana Choroby wraz z ¿on¹ Gabriel¹, którzy towarzyszyli nam w
tej artystycznej peregrynacji.
Z perspektywy czasu mo¿na
powiedzieæ, ¿e by³y to bardzo
owocne dni, obfituj¹ce w doznania
artystyczne. Chóry ukraiñskie s³yn¹
z wysokiego kunsztu artystycznego.
Bezpoœrednie obcowanie z takim
œpiewem dostarczy³o wiele, niezapomnianych wrêcz, prze¿yæ. Udzia³
w festiwalu wzbogaci³ nas, ale nie
traktujemy tego li tylko jako swoistej, turystycznej przygody, lecz
jako asumpt do dalszego doskonalenia warsztatu. Mamy do tego jeszcze jeden powód - przed nami obchody jubileuszu 5-lecia istnienia
chóru „Sonores” (odby³y siê w minion¹ sobotê - przyp. red.). Nawet
najlepsze pomys³y i idee nie s¹ w
¿yciu realizowane ze wzglêdu na
ró¿ne ograniczenia finansowe. Nie
dosz³oby zapewne do tego wyjazdu,
gdyby nie czêœæ œrodków pozyskanych od w³adz Miasta i Powiatu, za
co serdecznie w tym miejscu dziêkujemy.
B. Piñczuk we wspó³pracy
z R. Muchorowsk¹
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NIGDY WIÊCEJ WOJNY
Pod takim has³em 18 maja br.
przebiega³a kolejna impreza w bibliotece w Brze¿nie, z udzia³em
gimnazjalistów (wspieranych
przez dwóch absolwentów).
W 67 rocznicê bitwy pod Monte
Cassino odby³o siê spotkanie z kombatantami, Sybirakami oraz pierwszymi osadnikami. Obecni na nim
byli tak¿e mieszkañcy Brze¿na oraz
zespó³ „Leszczyna” z Pêczerzyna.
Dla zgromadzonych goœci przygotowany zosta³ monta¿ s³ownomuzyczny, przypominaj¹cy najistotniejsze karty z historii II wojny
œwiatowej, od obrony Westerplatte
po wyzwolenie.
Nie zabrak³o wspomnieñ, tym
cenniejszych, ¿e ¿yj¹cych œwiadków tamtych zdarzeñ jest coraz
mniej.
Spotkanie przygotowane zosta³o przez panie Mariê £agutko i Annê
Pólkowsk¹.
(zps)

Teatry amatorskie
wystêpowa³y w zamku

W dniach 20 – 22 maja w œwidwiñskim zamku odby³ siê Przegl¹d Amatorskich Zespo³ów Teatralnych. W przegl¹dzie wziê³o
udzia³ 42 zespo³ów - ³¹cznie 570
uczestników.
Oto wyniki przegl¹du.
W kategorii szkó³ podstawowych tytu³y Laureata otrzymali:
Teatrzyk Ruchu i Œpiewu ze Œwinoujœcia, Dzieciêcy Teatr „Promyki” z
Rusinowa i Teatrzyk „Z Boku” z
Bonina.
Wyró¿nienia przyznano: Klasie
IIIa z SP nr 10 w Szczecinie, Grupie
teatralnej „Super Paka” z Dêbna,
Zespo³owi teatralnemu „Kochane
urwisy” ze Szczecina, Ko³u teatralnemu z SP w Sownie, Zespo³owi
teatralnemu „Czapelki” z Czaplinka, Teatrzykowi „Tespisek” z Gryfina i Zespo³owi teatralnemu z SP nr

Rocznica nadania
szkole imienia

1 w Stargardzie Szczeciñskim.
W kategorii gimnazjów tytu³y
Laureata otrzymali: Zespó³ teatralny „Kurtyna 2” z Koszalina i Grupa
teatralna ze Spo³ecznego Ogniska
Muzycznego w Koszalinie.
Wyró¿nienie przyznano Grupie
teatralnej „Elipsa 2” z Polic.
W kategorii liceów i doros³ych
tytu³ Laureata zdoby³ Teatr „KOD”
z Dêbna.
Wyró¿nienia przyznano: Teatrowi „Trik” ze Œwidwina, Zespo³owi teatralnemu z Drawska Pomorskiego i Teatrowi „Elipsa” z Polic.
Jury ocenia³o w sk³adzie: przewodnicz¹cy Krzysztof Rotnicki,
cz³onkowie: Iwona KowalskaZych, Leszek Zaleski i Krzysztof
Wilkowski.
(o)

15 maja minê³a 2. rocznica
nadania imienia Kardyna³a
Ignacego Je¿a szkole w Brze¿nie.
Z tej okazji odby³ siê apel, przypominaj¹cy etapy przygotowañ
do tej wa¿nej dla placówki uroczystoœci.
Przypomniano tak¿e najwa¿niejsze fakty z ¿ycia patrona. Nastêpnie dyrektor szko³y, p. M. Janas,
wraz z przedstawicielami spo³ecznoœci uczniowskiej zapali³a znicz
pod pami¹tkow¹ tablic¹, przedstawiaj¹c¹ Ignacego Je¿a.

Nie mog³o oczywiœcie obyæ siê
bez odœpiewania hymnu szko³y, który powsta³ rok temu dziêki wspólnej
pracy pani I. Musiaka i p. A. Ardziejewskiego.
Podczas apelu wrêczono równie¿ nagrody osobom, które wziê³y
udzia³ w konkursie wiedzy o patronie. W szkole podstawowej zwyciê¿y³a Natalia Staszkiewicz, natomiast w gimnazjum- Monika Biniek. Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy i drobne upominki. Nagrody zosta³y ufundowane przez
sklepik szkolny.
(zps)
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
MIESZKANIA
Powiat ³obeski
Sprzedam w £obzie mieszkanie 4
pokojowe na ul. Orzeszkowej 4.
Du¿y balkon, przestronna piwnica,
bezkonfliktowe s¹siedztwo. Tel. 91
397 5637, 692 070 387
Sprzedam mieszkanie w Starogardzie £obeskim o pow. 78 mkw., II p.,
4 pokoje, w³asna instalacja gaz.,
wymienione okna, niskie op³aty.
Cena 99 tys. z³. Tel. 667 404 875
Sprzedam: 3-pokojowe mieszkanie
w³asnoœciowe, bezczynszowe, na
parterze domu dwurodzinnego,
przy ul. M. Konopnickiej. Pow. 61
mkw., du¿a piwnica, ogród, pom.
gospodarcze, gaz, okna PCV, panele. Cena 205 tys. Tel. 508 263 111.
Sprzedam 4-pokojowe mieszkanie
bezczynszowe 78 mkw. w Wierzbiêcinie, z piwnic¹, przylegaj¹cym
ogródkiem i gara¿em. Cena 140 tys.
z³. Tel. 511 213 566.
Sprzedam kawalerkê w Resku 28
mkw. + pomieszczenie gospodarcze. Cena do uzgodnienia. Tel. 608
727 083
Sprzedam kawalerkê w £obzie na
osiedlu H. Sawickiej. Niski czynsz,
w³asne ogrzewanie. Tel. 91 397
5500
Sprzedam mieszkanie bez czynszowe 50 mkw. w Dobrej, 2 pokojowe z
ogrodem, piwnic¹, komórk¹ gospodarcz¹. Cicha okolica w centrum.
Cena 55 tys. z³. Tel. 511 213 566.
Wynajmê mieszkanie 2 pokojowe w
centrum £obza. Tel. 886 045 332.
Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe,
umeblowane, III piêtro, w £obzie na
ul. Orzeszkowej. Tel. 602 446 694.
Sprzedam mieszkanie w £obzie 4 pokojowe na parterze. Tel. 91 397
5088.
Resko - sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 93 mkw., dzia³ka 831 mkw.,
cena 134.000 z³. Tel. 888 169 572
£obez ul. Ogrodowa sprzedam bardzo ³adne mieszkanie dwupoziomowe 101 mkw. Cena 240 tys. z³.
Tel. 600 265 547. NEGOCJACJA

Powiat gryficki

MIESZKANIA

INNE

Powiat drawski

Powiat ³obeski

Sprzedam kawalerkê w Drawsku
Pom. o powierzchni 27 mkw., na
parterze, sk³adaj¹c¹ siê z pokoju
po³¹czonego z aneksem kuchennym przedzielone barem, przedpokoju oraz ³azienki z wc. W³asne
ogrzewanie co. Niski czynsz w wysokoœci 80 z³. Tel. 663768423.

NIERUCHOMOŒCI
Powiat ³obeski
Sprzedam pó³ domu wolno staj¹cego w Kraœniku, do remontu, pow. 86
mkw., z dzia³k¹ ok 1 ha. Cena 75 tys.
z³. Tel. 798 799 947 lub 91 395 4166
Pilnie sprzedam w Dobrej k. Nowogardu 1/2 domu o pow. 100 mkw. i
gara¿ 42 mkw., powierzchnia dzia³ki 750 mkw. Tel. 668 431 301
Tucze nad j. Woœwin dz.budowl.
2700 m2 - 59 000 z³. Tel. 600 265 547

Powiat drawski
Sprzedam dom 126 mkw. z du¿ym
ogrodem w Drawsku Pom. Tel. 607
798 595.

Powiat œwidwiñski

Po³czyn Zdrój - hala o powierzchni
1000 mkw mo¿liwoœæ wydzier¿awienia lub sprzeda¿. Tel 694 821 461
Dzia³ka Po³czyn Zdrój, 1086 mkw.
Tel. 600 565 719

US£UGI

Wynajmê mieszkanie
w Gryficach. Os. XXX Lecia,
I piêtro. Tel. 609 301 800.

Powiat ³obeski

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

Praca przedstawiciel finansowy
dla osób z terenu £obza i Wêgorzyna. Zarobki ok. 250 z³ w tygodniu, 3 godziny pracy dziennie.
Tel. 608 660 180

Tanie meble KA-MAR ul. Bema (
przy SCMB). Nowoczesne meble
u¿ywane, meble dobrej jakoœci!
Atrakcyjne ceny. ZAPRASZAMY

Powiat gryficki

Powiat gryficki
Sprzedam rega³y sklepowe i ladê
ch³odnicz¹. Cena do uzgodnienia.
Tel. 663 983 782

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

NAUKA

Zatrudniê kombajnistê. Wymagane prawo jazdy, doœwiadczenie w zakresie maszyn rolniczych. Tel. 667 612 010

Powiat œwidwiñski
Przyjmê do pracy w gospodarstwie
operatora z praktyk¹ na nowoczesny sprzêt: kombajn, traktor, opryskiwacz, siewnik. Mo¿liwoœæ zamieszkania. Œwidwin, tel. 887
101 209.
Przyjmê do pracy dozorcê lub dozorczyniê na zasi³ku sta³ym lub
emeryturze. Œwidwin, tel. 887
101 209.

ROLNICTWO

Powiat ³obeski
Korepetycje j. angielski, 20 z³/godz.
Tel. 504 899 897

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

Powiat ³obeski
Pracowa³eœ/Pracujesz za granic¹??!! Odzyskamy twój podatek. (Holandia, Dania, Norwegia,
Niemcy, Szwecja, Irlandia,
Wlk.Brytania) Zasi³ki rodzinne.
Firma TAX-PRO, ul.Orzeszkowej 6A, 73-150 £obez, Telefon:
511 99 22 70.
Us³ugi hydrauliczne. Tel. 600 382
214, 91397 9109
Wykoñczenia wnêtrz, p³ytki, panele, regipsy, malowanie, szpachlowanie, stolarka itp. Tel. 792 289 761,
661 545 391
Wideofilmowanie. Tel. 605 732 267.

Gryfice szukam kawalerki do wynajêcia. Tel. 663 656 827.

PRACA

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

W tym tygodniu polecamy
Mieszkania na sprzeda¿
£obez - 3 pokoje, pow. 57,85 mkw
- cena 139.000 z³
£obez - 2 pokoje, pow. 55,59 mkw
- cena 115.000 z³
£obez - 2 pokoje, pow. 42,8 mkw
- cena 120.000 z³
£obez - 4 pokoje, pow. 67,7 mkw
- cena 163.000 z³
£obez - 4 pokoje, pow. 56 mkw
- cena 154.000 z³
£obez - 3 pokoje, pow. 57,8 mkw
- cena 175.000 z³
£obez (okolica) - 3 pokoje, pow. 111,6 mkw
- cena 150.000 z³
Œwidwin - 4 pokoje, pow. 100 mkw
- cena 290.000 z³
Red³o - 2 pokoje, pow. 40,5 mkw
- cena 80.000 z³
Wêgorzyno - 2 pokoje, pow. 46 mkw
- cena 129.000 z³
Wêgorzyno - 3 pokoje, pow. 63 mkw
- cena 143.000 z³
Wêgorzyno (okolica) - lokal po by³ym sklepie z mo¿liwoœci¹ adaptacji na mieszkanie - cena 100.000 z³
Radowo ma³e - 4 pokoje, pow. 80 mkw
- cena 175.000 z³
Radowo ma³e - 4 pokoje, pow. 80 mkw
- cena 105.000 z³
Resko - 2 pokoje, pow. 46 mkw
- cena 100.000 z³
Resko - dwa mieszkania cena jednego, 4 pokoje, pow. 54 mkw
- cena 150.000 z³
Domy na sprzeda¿
£obez ul. Niepodleg³oœci 64/1- parter domu, 3 pokoje, pow. 136 mkw, dzia³ka 1421 mkw - cena 320.000 z³
£obez - okolica, 3 pokoje, pow. 70 mkw, dzia³ka 1ha
- cena 195.000 z³
£obez - 4 pokoje, pow. 93 mkw, dzia³ka 560 mkw
- cena 350.000 z³
£obez - piêtro domu, 2 pokoje, pow. 82 mkw, dzia³ka 114 mkw
- cena 215.000 z³
£obez - 5 pokoi, pow. 96 mkw, dzia³ka 554 mkw
- cena 450.000 z³
Œwidwin - do wykoñczenia,3 pokoje + salon, pow. 158 mkw, dzia³ka 1000 mkw
- cena 460.000 z³
Œwidwin (okolica) - stan surowy otwarty, pow. 128 mkw, dzia³ka 1500 mkw
- cena 175.000 z³
Œwidwin (okolica) - dom wolno stoj¹cy o pow. 184 mkw, dzia³ka 2400 mkw
- cena 185.000 z³
Wêgorzyno (okolica) - do remontu kapitalnego, pow.150 mkw, dzia³ka 3300 mkw - cena 70.000
Resko - parter domu, 3 pokoje, pow. 93 mkw, dzia³ka 835 mkw
- cena 144.000 z³
Resko (okolica) - stan surowy otwarty, 5 pokoi, pow 439 mkw, dzia³ka 2000 mkw - cena 320.000 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 179.000 z³
Dzia³ki na sprzeda¿
£obez - dzia³ka z war. Zabudowy o pow. 1011 mkw
- cena 78.000 z³
£obez - dzia³ka o pow. 10008 mkw
- cena 70.000 z³
£obez - dzia³ka o pow. 6042 mkw
- cena 181.000 z³
Radowo ma³e - okolica, pow. 3484 mkw
- cena 48.000 z³
Resko - okolica, mo¿liwoœæ zabudowy, pow. 3003 mkw
- cena 45.000 z³
Resko - dzia³ka budowlana, pow. 382 mkw
- cena 70.000 z³
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Srebrny medal œwidwinianina
na Sportowych Igrzyskach Europy!
21 maja rozegrane zosta³y na
Litwie Sportowe Igrzyska Europy Siauliai 2011. Ekipy seniorów
20. pañstw rywalizowa³y w jedenastu dyscyplinach sztuk walki,
na imponuj¹cym, kilkutysiêcznym obiekcie Siauliai Arena.
Na tak wa¿nej imprezie sportowej kontynentu nie mog³o oczywiœcie zabrakn¹æ reprezentacji Polski
w sumo, do której powo³anie otrzyma³ Mateusz Kurlapski ze œwidwiñskiego klubu SUMO-TEAM. Kategoria wagowa 85 kg., w której Mateusz bra³ udzia³, zosta³a najmocniej obsadzona przez blok wschodni uczestników – Rosjan, Litwinów
i Bia³orusinów.
Pierwsz¹ walkê œwidwinianin
stoczy³ z Rosjaninem. Zastosowanie siê do wytycznych trenera kadry
Marka Paczkowa – bezwzglêdnie
szybki start, uchwyt za pas, odpowiednie zblokowanie r¹k i haczenia
wytr¹caj¹ce z równowagi, przynios³o rewelacyjne zwyciêstwo z zawodnikiem, z którym tak po prostu
siê nie wygrywa. W walce o wejœcie
do fina³u Mateusz spotka³ siê z Bia³orusinem, który wczeœniej pokona³
Estoñczyka i Rosjanina. Jednak
starcie z Mateuszem bia³oruski zawodnik zakoñczy³ poza dohyo. Pomimo, i¿ dopiero w finale nasz sumoka uleg³ kolejnemu Rosjaninowi, radoœæ ze srebrnego medalu by³a
ogromna. Œwidwiñskie sumo kolejny raz udowodni³o, ¿e w Europie
nale¿y liczyæ siê z SUMO-TEAM.
Ogromne znaczenie w przygotowaniu do igrzysk, mia³y zajêcia z trenerem klubowym Krzysztofem Kuligowskim. Zawodnik ze swoim
szkoleniowcem dokonali szeregu
analiz dotychczasowych zawodów i
przeprowadzili wielu symulacji, co
przynios³o tak imponuj¹cy efekt.
Prócz emocji zwi¹zanych z sukcesem o srebrnym kolorze, pragniemy równie¿ przekazaæ wra¿enia z
wizyty w litewskim Siauliai (Szawle). To le¿¹ce w pó³nocnej czêœci
kraju, 140-tysiêczne, uniwersyteckie miasto, zwane jest Miastem
S³oñca. Na trwale wpisane w architekturê pomniki Jutrzenki i S³onecznego Ch³opca, wsparte naturalnym
œwiat³em S³oñca podaj¹ ka¿demu
przybyszowi jednoznaczne, promienne skojarzenia. Na uwagê zas³uguje Góra Krzy¿y, bêd¹ca symbolem niez³omnoœci wiary i nadziei
nie tylko narodu litewskiego. Zniesione z ca³ego œwiata krzy¿e, liczone w tysi¹cach, stanowi¹ Górê Krzy-

¿y, miejsce sakralne, o której Jan
Pawe³ II powiedzia³: „Tê Górê
Krzy¿y powinniœcie pokazywaæ ca³ej Europie, ca³emu œwiatu”. Siauliai to tak¿e nowoczesna architektura, zaprojektowana i wykonana pod
dyktando s³oneczne. Obiekt Siauliai Arena, w którym rozgrywano
igrzyska, to nowoczesna, trzypoziomowa hala, z restauracjami, punktami gastronomicznymi, gabinetami
SPA, odnowy biologicznej, przygotowana do przyjêcia wielotysiêcz-

nej widowni. Elewacja okr¹g³ej budowli, wykonana z ogromnych tafli
szk³a, lœni wyj¹tkowo w blasku s³oñca od wschodu do jego zachodu.
Dodatkowy efekt wizualny uzyskali
projektanci dziêki œwietlnej, kilkukolorowej, odwróconej têczy, zmieniaj¹cej ci¹gle swe po³o¿enie. Ogl¹daj¹c foldery i galerie zdjêæ z organizowanych w jej wnêtrzach imprez, jednoznacznie mo¿na stwierdziæ, ¿e sport jest traktowany jak
dobry biznes. W czasie trwania

przez cztery dni igrzysk, hotele by³y
w pe³ni zakwaterowane, w restauracjach smakowano tradycyjne bliny,
w kantorach wymieniano walutê, a
w muzeach kupowano bilety wstêpu. Zestawiaj¹c to wszystko mo¿na
stwierdziæ, ¿e nieprzypadkowo europejskie federacje sportowe wybra³y Litwê i jej Miasto S³oñca do
organizacji Europejskich Igrzysk
Sportowych, które na olimpijski
wzór rozgrywane s¹ raz na cztery
lata.
Roman Kurlapski
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Otwarte Szachowe Mistrzostwa Powiatu
Œwidwinskiego Szkó³ Podstawowych
i Gimnazjalnych Red³o 2011

W Zespole Szkó³
Publicznych w Redle,
15 maja br., odby³ siê
Szachowy Otwarty
Turniej Powiatu
Œwidwinskiego Szkó³
Podstawowych
i Gimnazjalnych.
W zawodach wziê³o
udzia³ 54 uczniów
z: Pi³y, Czaplinka,
Œwidwina, Po³czynaZdroju, S³awoborza
oraz Red³a.
Oficjalnego otwarcia Turnieju
dokona³ dyrektor Zespo³u Szkó³
Publicznych w Redle Maciej
Szwed.
Zwyciêzc¹ turnieju zosta³ Marcel Butyrowski z Pi³y, który otrzyma³ okaza³y puchar ufundowany
przez wicestarostê Powiatu Œwidwñskiego Romana Kozubka.
Drugie miejsce zaj¹³ Jan Pinczuk
ze Œwidwina, a trzecie - Damian

Strza³kowski z Red³a. Najlepsz¹
zawodniczk¹ turnieju zosta³a Aleksandra Majewska z Pi³y i otrzyma³a puchar ufundowany przez wiceburmistrza Po³czyna-Zdroju Miros³awa Pierza.
Puchar dla najlepszej zawodniczki w kategorii klasa 1-3 ufundowa³a wiceprzewodnicz¹ca Rady
Powiatu pani Helena K³usewicz.
Puchar ten wywalczy³a Ania Skowerska z Po³czyna. Dla najm³odszej zawodniczki turnieju - Pameli
Kury³o - puchar ufundowa³ radny
Rady Miejskiej w Po³czynie Jaros³aw Król. Puchar dla najlepszego
zawodnika w kategorii klas 4-6 które wywalczy³ Jan Pinczuk, a ufundowa³ go pan Józef Nowaczyk, w³aœciciel spó³ki „Biurkom-Flampol”.
Puchar „Fair Play” ufundowa³a firma „Almako” Œwidwin, a to cenne
trofeum organizatorzy przyznali
Kubie Sekule z Red³a.
A oto jak przedstawia³a siê tabela wyników w poszczególnych przedzia³ wiekowych: w kategorii gimnazjum ch³opcy:
I miejsce zdoby³ Pawe³ Kosobucki z Œwidwina, II - Seweryn

Mañkowski ze S³awoborza, III Jacek Bajer ze S³awoborza.
W kategorii gimnazjum
dziewczêta:
I miejsce zdoby³a Klaudia
Mañkowska, II - Klaudia Bajer,
III - Aleksandra Kowalska (ca³a
trójka ze S³awoborza).
W kategorii klasy 4-6 ch³opcy:
I miejsce zaj¹³ Jan Pinczuk ze
Œwidwina, II - Maciej Czajkowski
z Red³a, III - £ukasz Truszkowski
z Red³a.
W kategorii klasy 4-6
dziewczynki:
I miejsce zajê³a Aleksandra
Majewska z Pi³y, II - Paulina
Strzygielska z Red³a, III - Paulina
Kury³o z Red³a.
W kategorii klasy 1-3 ch³opcy:
I miejsce zaj¹³ Marcel Butyrowski z Pi³y, II - Damian Strza³kowski z Red³a, III - Kacper Iwicki
z Pi³y.
W kategorii dziewczynki klasy
1-3: I miejsce zajê³a Ania Skower-

ska z Po³czyna, II - Zosia Seku³a z
Red³a, III - Ma³gorzata Lipiñska z
Czaplinka.
Uroczystego wrêczenia nagród i
pucharów dokona³ wicestarosta Powiatu Œwidwñskiego Roman Kozubek, który jest wielkim mi³oœnikiem
i propagatorem tej dyscypliny sportu w naszym regionie. Wiele wysi³ku i serca w przygotowanie i przeprowadzenie turnieju w³o¿yli pasjonaci tej królewskiej gry: Wies³aw
Buæko oraz Gra¿yna i Maciej
Szwed. Wszystkim smakowa³y
ciastka, napoje, kawa i herbata ufundowane przez pañstwo Renatê i
Macieja Ma³eckich.
Organizatorzy Turnieju sk³adaj¹
serdeczne podziêkowanie sponsorom; to dziêki ich hojnoœci ka¿dy
uczestnik Turnieju otrzyma³ nagrodê i wywióz³ mi³e wra¿enia z Red³a,
zapowiadaj¹c przyjazd za rok.
Lista darczyñców: Starostwo
Powiatowe, Bank Zachodni WBK,
Firma „Biurkom-flampol” Szeligowo, Nadleœnictwo Po³czyn, Hurtownia Vetoquinol - Biowet - Bogus³aw Bartkowiak, Pañstwo Monika
i Bernard Rykaczewscy.
WB
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DZIECI – NASZE ANIO£Y…
Dzieñ godnoœci osoby niepe³nosprawnej obchodzony by³ 12 maja
i w³aœnie z tej okazji utalentowane
wokalnie dziewczêta z Publicznej
Szko³y Podstawowej nr 3 wyst¹pi³y
w Œwidwiñskim Oœrodku Kultury.
Repertuar przygotowany
pod
okiem p. El¿biety Horak i p. Roberta Ussa prezentowa³y uczennice z
dwóch grup – 6 klasy, której talenty
przeka¿emy ju¿ niebawem innym,
by mogli je dalej pielêgnowaæ i 2
klasy, w której ju¿ w tej chwili drzemie wielki potencja³, a bior¹c pod
uwagê inne sukcesy artystyczne – na
polu recytatorskim i œpiewanym –
ten potencja³ ju¿ dawno siê „przebudzi³”.
Dziewczêta pod opiek¹ p.
dyrektor - Izabelli Starzyñskiej i p.
El¿biety Horak- wychowawcy klasy 2 - po udanym wystêpie zapozna³y siê z ofert¹ czytelnicz¹ Biblioteki
Publicznej i kramów z rêkodzie³em.
Nasze uczennice stawi³y siê równie¿ w sali wystawowej, w której
eksponowane by³y prace konkursowe przedstawiaj¹ce wspania³e anio³y. W konkursie tym brali udzia³
uczniowie naszej szko³y – ³¹cznie z
dzieæmi szeœcioletnimi i przedszko-

lakami. Najlepsi uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni i wœród nich
znaleŸli siê równie¿ najm³odsi, których prace mog¹ naprawdê „uskrzy-

M³odzie¿ Amazonkom
(BRZE¯NO) Uczniowie
szko³y w Brze¿nie,
wspierani przez by³¹
uczennicê ¯anetê Szygendê, zaprezentowali
siê podczas 5-lecia
utworzenia Œwidwiñskiego Stowarzyszenia
„Amazonka”, na którym
oprócz cz³onkiñ, by³y
obecne przedstawicielki kó³ z ca³ego województwa oraz w³adze
samorz¹dowe.
Kabaret „Szpila” prowadzony
przez panie A. Pólkowsk¹ i L.
£okietek-Skóra pokaza³ siê z parodi¹ bajki o Jasiu i Ma³gosi, a czêœæ
muzyczn¹ przygotowa³ p. A. Ardziejewski. Wystêpy bardzo spodoba³y siê zgromadzonym, jednak¿e
prawdziw¹ furorê zrobi³ Pawe³ Wierucki, któremu zgotowano owacje
na stoj¹co za niesamowite wykonanie piosenek Edyty Geppert i Czes³awa Niemena.
(zps)

dlaæ”. Bez cienia przesady nale¿y
zacytowaæ modne obecnie, ale jak¿e wiele mówi¹ce zdanie, ¿e dzieci
to nasze anio³y i ich obecnoœæ mo¿e

„dodaæ skrzyde³” najwiêkszym ponurakom.
Katarzyna Kupiec
bibliotekarka PSP nr 3
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Sukces uczniów
œwidwiñskich
w turnieju BRD

W dniach 12 - 13 maja na terenie oœrodka wypoczynkowego „Wielki B³êkit” w £ukêcinie
odby³y siê eliminacje wojewódzkie XXXIV Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeñstwa w Ruchu Drogowym.
Udzia³ w nim wziêli uczniowie
21 szkó³ podstawowych i 21
gimnazjów z ca³ego województwa.
Powiat œwidwiñski w kategorii
szkó³ podstawowych reprezentowali uczniowie Publicznej Szko³y Podstawowej nr 1 w Œwidwinie. Podczas pierwszego dnia konkursu zawodnicy rozwi¹zywali test ze znajomoœci przepisów ruchu drogowego.
Sprawdzili równie¿ swoje umiejêtnoœci z zakresu udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej. W drugim natomiast ka¿dy uczestnik

zmierzy³ siê z miasteczkiem ruchu
drogowego oraz rowerowym torem
przeszkód.
Dru¿yna w sk³adzie: Julia Bañkowska, Dominik Jakubowski i Jakub Kowalski (uczniowie klasy VI
a) okaza³a siê najlepsza.
Ponadto indywidualnie I miejsce wywalczy³ Dominik Jakubowski, II miejsce zajê³a Julia Bañkowska, a III Jakub Kowalski.
Podczas uroczystego zakoñczenia turnieju zawodnicy otrzymali
pami¹tkowe dyplomy, nagrody rzeczowe i puchary.
Nasi uczniowie reprezentowaæ
bêd¹ województwo zachodniopomorskie podczas Fina³u Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeñstwa w
Ruchu Drogowym, który odbêdzie
siê w dniach 2 – 4 czerwca w I³awie.
Opiekunem dru¿yny jest p. Jaros³aw
Pawelec.
(o)

DRUKARNIA
Oferujemy druk:
- ulotek, plakatów, wizytówek
- druków, samokopii
£obez ul. S³owackiego 6
Tel./fax - 91 39 73 730

Foto-galeria tygodnika
I Komunia œwiêta Ani

Nikola z Ameli¹
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