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Wspomnienia ostatniej
mieszkanki Wyspy Bielawy
na jeziorze Drawsko
Od nowego roku ¿ycie
w Po³czynie bêdzie dro¿sze
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Niemcy za parê dni maj¹ w Warszawie powstrzymywaæ Polski Pochód Niepodleg³oœci

Ho³d Ruski w niepodleg³ej i demokratycznej
Polsce nadal utajniony
Szczêœciem wielkim mamy
i takich profesorów
Profesor Józef Szaniawski poinformowa³ o czterechsetnej rocznicy Ho³du
Ruskiego. Powiedzia³: - 29 paŸdziernika
minê³o dok³adnie czterysta lat od wielkiego sukcesu, wielkiego triumfu w dziejach
Polski. Na Zamku Królewskim w Warszawie mia³ miejsce Ho³d Ruski. By³ to nie
tylko wielki, ale w ogóle by³ to najwiêkszy triumf, podkreœlam, najwiêkszy
triumf w ca³ej historii Polski. Nigdy wczeœniej i nigdy póŸniej Polska nie mia³a takiego triumfu, jak 29 paŸdziernika 1611
roku. W sobotê (29 X) minê³o czterysta lat
od tego pamiêtnego wydarzenia.
Dlaczego my mamy obchodziæ tê
rocznicê? No w³aœnie dlatego, ¿e ani w
podrêcznikach, ani w podrêcznikach naszych ojców, nikt nigdy i nikogo o tym nie
uczy³. Ani w podstawówce, ani w szkole
œredniej, ani nawet na uniwersytecie. Data
jest wykreœlona z polskiej historii przez
cenzurê nie sowieck¹, tylko carsk¹, rosyjsk¹, w pierwszej po³owie XIX wieku.
Historycy z³ej woli, a nawet agentura rosyjska dzisiaj, i poprawnoœæ polityczna,
nadal wymazuj¹ tê datê. Jeœli pañstwo
zajrz¹ do Encyklopedii, do Leksykonu,
pod has³o 29 paŸdziernika 1611 roku, pod
has³o Ho³d Ruski, to tam tego nie ma. A
jednak by³. By³ Ho³d Ruski i to by³o epokowe, najwa¿niejsze ... najwiêkszy triumf
w dziejach Polski i s¹ tego w ksi¹¿kach,
ciekawe, ¿e w rosyjskich, bardzo dok³adne œlady.
Stanis³aw ¯ó³kiewski
Wielki wódz polski Kanclerz Wielki Koronny i Hetman Wielki Koronny w
jednej osobie - Stanis³aw ¯ó³kiewski,
rozbi³ potê¿n¹ armiê rosyjsk¹ w bitwie
pod K³uszynem. Niedaleko Smoleñska,
czwartego lipca 1610 roku. W konsekwencji 28 sierpnia 1610 roku zdoby³
Moskwê i wzi¹³ do niewoli ca³e przywództwo pañstwa rosyjskiego. To byli
wrogowie Polski, a w szczególnoœci car
Wasyl IV. I oto do Warszawy, do stolicy
Rzeczypospolitej, zwyciêski wódz Hetman Stanis³aw ¯ó³kiewski 29 X 1611
roku przywióz³ cara Rosji Wysala IV,
jego ¿onê carycê Katarzynê, nastêpcê
tronu Wielkiego Ksiêcia Iwana, i wreszcie dowódcê ca³ej armii rosyjskiej Wielkiego Ksiêcia Dymitra. Tych pomniejszych bojarów ju¿ w tej chwili nie wymieniam.
Tam, gdzie stoi Kolumna
Zygmunta
Na Placu Zamkowym stolicy Polski, mniej wiêcej tam, gdzie dzisiaj stoi
Kolumna Zygmunta, zosta³ wybudowany wspania³y £uk Triumfalny nawi¹zuj¹cy do ³uków rzymskich. I pod tym
£ukiem przejecha³ najpierw zwyciêski
wódz Stanis³aw ¯ó³kiewski, za nim inni
dowódcy polscy, husaria, artyleria, na
koñcu pod konwojem polskich dragonów na piechotê szed³ car Rosji konwojowany na Zamek Królewski. Zamek
Królewski by³ nie tylko siedzib¹ króla,

ale i by³ siedzib¹ Sejmu, Senatu – najwa¿niejszych urzêdów Rzeczypospolitej. I oto zebra³ siê na wspólnym uroczystym posiedzneiu Polski Sejm i Polski
Senat. Odby³o siê wspólne posiedzenie
obu izb Parlamentu w obecnoœci króla,
prymasa, wiêkszoœci biskupów, wiêkszoœci wojewodów, wszystkich pos³ów,
wszystkich senatorów, najwa¿niejszych polskich polityków. ¯ó³kiewski
wprowadzi³ na salê sejmow¹, a dok³adnie na salê senack¹ Zamku Królewskiego wrogów Polski, jeñców rosyjskich.
(...) Car Wasyl IV musia³ paœæ na kolana
przed polskim Sejmem, przed polskim
królem i przed polskim prymasem. Klêcz¹c musia³ dotkn¹æ praw¹ d³oni¹ pod³ogi sali sejmowej Zamku Królewskiego. Nastêpnie musia³ poca³owaæ œrodek
swojej d³oni i koniuszki palców. Nastêpnie z³o¿yl przysiêgê, ¿e Rosja nigdy
ju¿ wiêcej na Polskê pierwsza nie napadnie. Musia³ siê uznaæ z pokonanego.
Prosi³ króla, Sejm i Senat o ³askê. Car
by³ przekonany, ¿e mu w Warszawie
utn¹ g³owê, tak jak to by³o w barbarzyñskim zwyczaju Rosji. W Moskwie. Tam
wziêtych do niewoli jeñców zawsze
mordowano. Tutaj okazano mu mi³osierdzie. Zgodnie z polsk¹ tradycj¹ tolerancji i ludzkiego traktowania jeñców. Dopiero po tym wszystkim król
Zygmunt III Waza poda³ mu trzy palce
prawej rêki do uca³owania. Ten ceremonia³ powtórzy³ dowódca armii rosyjskiej pobity pod K³uszynem Wielki
KniaŸ Dymitr. On musia³ uderzyæ czo³em o pod³ogê i te¿ z³o¿yæ przysiêgê, ¿e
jest pokonany i ju¿ nigdy wiêcej na
Polskê nie napadnie. To samo zrobi³
nastêpca tronu rosyjskiego Wielki
Ksi¹¿e Iwan. On uderzy³ czo³em o pod³ogê polskiego Sejmu trzy razy. Z³o¿y³
przysiêgê, ¿e nie bêdzie bra³ udzia³u w
¿adnym napadzie na Polskê i rozp³aka³
siê na oczach ca³ego polskiego Sejmu.
To by³ Ho³d Ruski, a jednoczeœnie przed
Sejmem, Senatem, królem, prymasem,
wojewodami le¿a³o kilkanaœcie zdobytych na Kremlu najwa¿niejszych sztandarów, w tym ten najwa¿niejszy - carski
z dwug³owym or³em. Tak wygl¹da³
Ho³d Ruski. Mia³ ogromne znaczenie w
skali Polski i Rosji, Europy. Cenzura
rosyjska wykreœli³a to z historii Polski.
Wielkie zwyciêstwo, wielki triumf w
historii Polski.
Bywa³o ...
Najwa¿niejsze przemówienie wyg³osi³ oczywiœcie Stanis³aw ¯ó³kiewski. Oto fragment przemówienia podkanclerza Feliksa Kryskiego: „Bywa³o
– si³a triumfów. Bywa³o za pradziadów
naszych – si³a zwyciêstw. Ale gospodarza moskiewskiego tutaj stawiæ, gubernatora ziemi wszystkiej przyprowadziæ,
g³owê i rz¹d pañstwa moskiewskiego
panu swemu i ojczyŸnie oddawaæ, to dopiero dziwy, nowina. Mêstwo rycerstwa
i sama s³awa. „
Dlaczego musimy o tym pamiêtaæ? A
choæby dlatego, ¿e wrogowie Polski nie

chc¹, abyœmy o tej dacie pamiêtali. I w
ogóle o niej wiedzieli. 29 paŸdziernika
1611 roku. Ho³d Ruski – czterysta lat temu.
Niepodleg³oœæ
– to s³owo te¿ na indeksie?
W pewnych krêgach to s³owo - niepodleg³oœæ - jest bardzo Ÿle widziane. W
krêgach ogólnie bior¹c ludzi, którym nie
zale¿y na Polsce. Nie zale¿y na w³asnej
ojczyŸnie. Nie zale¿y na tym, co dla nas
jest najwa¿niejsze. Niepodleg³oœæ, to
jest zaprzeczenie podleg³oœci. Je¿eli ktoœ
jest niepodleg³y, to nie podleg³a nikomu.
Proszê zwróciæ uwagê, jak w niektórych
gazetach pisze siê s³owo niepodleg³oœæ.
W jednych z ma³ej litery, a w niektórych
z du¿ej. To jest zasadnicza ró¿nica, jak
ktoœ traktuje nie tylko niepodleg³oœæ, ale
i Polskê, w³asn¹ Ojczyznê.
Oto niektórym nie przeszkadza, ¿e
Polska mo¿e byæ podleg³a. A przez prawie pó³tora wieku Rosji, Niemcom i
Austrii. Niektórym nie przeszkadza, ¿e
Polska mo¿e byæ podleg³a tak¿e dzisiaj
w ró¿nych strukturach Unii Europejskiej. To jest wa¿ny problem nie tylko
na 11 Listopada, to jest wa¿ny problem
na ca³y rok. Na ka¿dy rok.
Ho³d Pruski kontra Ho³d Ruski
Niech Pañstwo zwróc¹ uwagê, ¿e
Ho³d Pruski jest w sposób w³aœciwy
pokazywany. Aczkolwiek znaczenie
Ho³du Pruskiego, to jak mówi¹ nasi studenci, jest „ma³y pikuœ” wobec Ho³du
Ruskiego. A Jan Matejko namalowa³
nie tylko Ho³d Pruski, ale namalowa³
tak¿e Ho³d Ruski. S¹ te obrazy, a namalowa³ ich dwa. Nie s¹ eksponowane w
polskich muzeach. S¹ ukrywane tak
samo, jak sam fakt Ho³du Ruskiego.
Kolumna Zygmunta
Kolumna Zygmunta na placu Zamkowym stoi tam nieprzypadkowo. W³aœnie w tym miejscu, gdzie postawiono
£uk Triumfalny wczeœniej. I kolumna,
i ³uk triumfalny, w staro¿ytnym Rzymie
to by³y symbole najwiêkszych zwyciêstw. Jak ten £uk pocz¹³ siê sypaæ (by³
zbudowany w poœpiechu, z ceg³y), to
potem postawiono w tym miejscu Kolumnê Zygmunta. Najpiêkniejszy Pomnik w Polsce. Na nim jest wszystko w
³acinie opisane, co ja tutaj opowiadam.
Tak¿e zdobycie Smoleñska przez wojska polskie. Ho³d Ruski ma dla nas tak¿e i takie znaczenie, ¿e Rosjanie o tym
oczywiœcie wiedz¹, i o tym siê ucz¹,
maj¹ dla nas ogromny respekt. Z tego
powodu, ¿e Polska i Polacy, s³absi i
mniejsi od Rosji i od Rosjan, jednak
pokonali ich.
PóŸniej
W kilka miesiêcy póŸniej car Wasyl
i jego politycy zostali zamordowani
przez agenturê rosyjsk¹ w Polsce. Proszê sobie wyobraziæ: do ich dyspozycji
Rzeczpospolita odda³a zamek w Gostyninie, w pobli¿u P³ocka. Oni tam byli
wiêŸniami stanu, ale ca³y zamek by³ do

ich dyspozycji. Agentura rosyjska, Polacy w s³u¿bie Moskwy przedostali siê
tam i Wasyla IV i innych zg³adzili. Historycy rosyjscy opisuj¹c to, pisz¹
wprost o tym, kto tego dokona³. Mówi¹,
¿e to by³o zainspirowane z inicjatywy
patriarchy Moskwy Filareta i bojara
Micha³a Romanowa. Dlaczego? Dlatego, ¿e dopóki car Wasyl IV ¿y³, car
Rosji, to bojarzy na Kremlu nie mogli
wybraæ nowego cara. I trzeba by³o zamordowaæ w³aœnie Wasyla IV, który w
dodatku by³ w rêkach Polaków, którzy
mogli przez niego wp³ywaæ na politykê
rosyjsk¹. I tak agentura rosyjska dzia³a³a ju¿ w Polsce nie tylko w czasach
komuny, nie tylko w czasach PRL-u, nie
tylko w czasach III RP, ale agentura
rosyjska by³a w Polsce ju¿ na pocz¹tku
XVII wieku i jak widaæ skutecznie.
Z punktu widzenia triumfu, to zwyciêstwo by³o najwiêkszym w historii
Polski. Nie myœlê tu o skali wydarzenia,
a o jego znaczeniu.
***
W Polsce w Warszawie przeciwnikami Listopadowego Marszu Niepodleg³oœci maj¹ byæ w tym roku przybywaj¹cy do nas z tej okazji bojówkarze zza
Odry. Niemcy.
Tadeusz Nosel
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Drogi na Zatorzu jak nowe
(ŒWIDWIN) Dobieg³
koñca remont szeœciu
dróg na œwidwiñskim
osiedlu Zatorze.
Wykonawcy wywi¹zali
siê z zadania terminowo
i wraz z koñcem
paŸdziernika zg³osili
zakoñczenie robót.

Jest to kolejna inwestycja drogowa miasta Œwidwin, zrealizowana w
ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych, zwanego schetynówkami. Oznacza to, ¿e
po³owa wartoœci zadania, które kosztowa³o 2 miliony 79 tysiêcy z³otych,
zosta³a sfinansowana z dotacji rz¹dowej. Za drug¹ po³owê miasto zap³aci³o z w³asnego bud¿etu.
Inwestycjê wykona³y trzy firmy,
poniewa¿ przetarg dopuszcza³ mo¿-

liwoœæ czêœciowego sk³adania
ofert. Zak³ad Us³ug Drogowo-Mostowo-Transportowych Jan Kruszewski z Redlina wykona³ przebudowê ulic Poznañskiej i Walki M³odych, Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Us³ugowo-Handlowe „Drokon”
sp. jawna ze Œwidwina zajê³o siê ulicami GnieŸnieñsk¹ i Grudzi¹dzk¹,
natomiast Firma Budowlana
Krzysztof Gomu³ka z Nowych Bie-

lic przebudowa³a ulicê Pomorsk¹ i
Wroc³awsk¹. Na ulicy Poznañskiej i
Walki M³odych wykonano nawierzchniê z asfaltu, pozosta³e maj¹
nawierzchniê z polbruku. Ogó³em
u³o¿ono 1794 metry bie¿¹ce nowych dróg.
Umowy z wykonawcami podpisano w kwietniu, termin zakoñczenia prac min¹³ 31 paŸdziernika.
Wykonawcy go dotrzymali. UM

Piêæset szczepionek antygrypowych

Burmistrz wnios³a, radni przyjêli

Mo¿na ju¿ szczepiæ
siê przeciw grypie

Od nowego roku
¿ycie w Po³czynie
bêdzie dro¿sze

(PO£CZYN-ZDRÓJ). S¹
ju¿ szczepionki przeciw
grypie dla mieszkañców
gminy Po³czyn-Zdrój,
powy¿ej 65 roku ¿ycia.
Akcja szczepieñ zosta³a zorganizowana przez Komisjê Zdrowia i
Pomocy Spo³ecznej Rady Miejskiej. Z kasy miejskiej w tym roku

zosta³o zakupionych piêæset szczepionek antygrypowych. Zosta³y one
przekazane do gabinetów lekarzy
rodzinnych. Pewn¹ iloœæ przekazano równie¿ pielêgniarkom œrodowiskowym, które zajmuj¹ siê szczepieniami w terenie. Akcja ta zosta³a
zapocz¹tkowana kilka lat temu, gdy
przewodnicz¹c¹ komisji zosta³a
radna Krystyna Nowakowska.
Szczepienia trwaj¹ ju¿ od po³owy
paŸdziernika.
(r)

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 zosta³y opublikowane wykazy
nieruchomoœci stanowi¹cych w³asnoœæ Skarbu Pañstwa:
- przeznaczonych do oddania w najem, obejmuj¹cy lokal
mieszkalny znajduj¹cy siê w budynku posadowionym na dzia³ce
nr 114/3 w obrêbie Lipie gmina R¹bino,
- przeznaczonych do zbycia, obejmuj¹cy: dzia³kê nr 40 po³o¿on¹ w
obrêbie Brze¿no, gmina Brze¿no, lokal mieszkalny znajduj¹cy siê w
budynku posadowionym na dzia³ce nr 320 w obrêbie Pêczerzyno, gmina
Brze¿no, i dzia³kê nr 95/2 po³o¿on¹ w obrêbie Batyñ, gmina R¹bino.

(PO£CZYN-ZDRÓJ).
Na
ostatniej sesji Rady Miejskiej, na
wniosek burmistrz Barbary Nowak, radni zdecydowali o podniesieniu podatków.
Nowy rok 2012 zapowiada siê
wieloma podwy¿kami. W górê poszybowa³a op³ata uzdrowiskowa,
podatek od nieruchomoœci, op³ata
targowa, a nawet op³ata za psa.
Wiêkszoœæ radnych zgodnie
przeg³osowa³a podniesienie podatków od stycznia 2012 roku. W
konsekwencji op³ata uzdrowiskowa z 3,20 z³ zosta³a podwy¿szona
na 4,09 z³. Op³ata targowa rów-

nie¿ zosta³a podwy¿szona. Handel
z samochodu do 1,5 tony wynosiæ
bêdzie 48,87 z³, a z samochodu o
tona¿u przekraczaj¹cym 1,5 tony 100,23 (op³ata dzienna). Handel
ze stoiska za ka¿dy metr kwadratowy handluj¹cy bêdzie musia³ zap³aciæ 10,54 z³. Wzroœnie tak¿e
podatek od nieruchomoœci; za ka¿dy metr
kwadratowy
powierzchni mieszkania zap³acimy 63 grosze. Op³ata za psa wzroœnie do 40 z³. Œredni wzrost podatków i op³at w gminie wyniós³ 6,3
proc., przy wskaŸniku wzrostu cen
podanym przez GUS - 4,2 proc. (r)

Starosta Powiatu Œwidwiñskiego informuje
¿e na tablicach og³oszeñ Starostwa Powiatowego
w Œwidwinie i urzêdów poszczególnych miast i gmin
od dnia 4 listopada 2011 r. publikowane jest
og³oszenie o sprzeda¿y nieruchomoœci Skarbu
Pañstwa oznaczonej dzia³k¹ nr 97 o pow. 0,0700 ha,
po³o¿on¹ w obrêbie Rogalino, gmina Œwidwin.
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Schiwelbein.
Miasto, którego
nie ma

Stowarzyszenie Spo³ecznoKulturalne „Carpe diem” zaprasza
wszystkich do wziêcia udzia³u w
nietypowej wystawie plenerowej
poœwiêconej przedwojennemu Œwidwinowi „Schivelbein. Miasto którego nie ma”.
Wystawa przygotowana zosta³a
w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie projektu „Schivelbein
- Œwidwin. Korzenie to¿samoœci”.
Przy jej tworzeniu wykorzystano
prywatne zbiory Piotra Feliñskiego,
Paw³a Kordowieckiego, Przemys³awa Kopki oraz Huberta Sapa³y.
Ekspozycja prezentuje obrazy powsta³e na podstawie pocztówek,
które wydane by³y w wiêkszoœci
przez przedwojennych œwidwiñskich wydawców m.in. Hugo Dominicka, Waltera Pinza czy Friedricha
Puchsteina.
Do marca 1945 r. dzisiejszy
Œwidwin by³y ma³ym, niemieckim

miastem o nazwie Schivelbein. W
trakcie dzia³añ wojennych, jakie
mia³y miejsce w pierwszych dniach
marca 1945 r., miasto utraci³o
wiêksz¹ czêœæ historycznej zabudowy. Dziêki wystawie mog¹ Pañstwo
poznaæ wygl¹d przedwojennych
ulic oraz nieistniej¹cych ju¿ dziœ
budynków.
Ekspozycja sk³ada siê z ponad
31 prac, które bêdzie mo¿na ogl¹daæ w ró¿nych miejscach na terenie
miasta w dniach od 25 paŸdziernika
do 30 listopada 2011 r. Wiêcej informacji na temat rozmieszczenia wystawy na stronie stowarzyszenia.
Zdjêcia prezentowane na wystawie mo¿na równie¿ obejrzeæ na stronie internetowej Stowarzyszenia:
http://www.ssk-carpediem.org/
index.php/galeria/schivelbein-miasto-ktorego-nie-ma
Koordynator projektu
Piotr Feliñski
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Wspominanie tych, którzy odeszli

Wszystkich Œwiêtych
i Zaduszki w Po³czynie
(PO£CZYN-ZDRÓJ) 1 listopad to dzieñ Wszystkich Œwiêtych, a po nim Zaduszki. Odwiedzamy najbli¿szych na cmentarzach i ³¹czymy siê w modlitwie i
pamiêci za tych, których ju¿ nie
ma z nami.
Tego dnia po³czyñski cmentarz
wype³ni³ siê mieszkañcami i przyjezdnymi, którzy chcieli zapaliæ
znicze i z³o¿yæ kwiaty na grobach
bliskich oraz oddaæ ho³d tym, którzy
odeszli.
W nauce Koœcio³a Rzymskokatolickiego 1 listopad to dzieñ obchodzony ku czci wszystkich œwiêtych, czyli tych, którzy w pe³ni oddali swe ¿ycie Bogu. W homilii
wyg³oszonej w tym dniu w Watykanie papie¿ Benedykt XVI zauwa¿y³, ¿e ten szczególny dzieñ jest idealn¹ okazj¹ do spojrzenia poza ho-

ryzont ziemskich spraw do wymiarów Boga, wiecznoœci i œwiêtoœci.
Podkreœli³ tak¿e, ¿e ten dzieñ w liturgii przypomina wszystkim wyznawcom Chrystusa, czym jest powo³anie do œwiêtoœci.
Tu trzeba wspomnieæ znamienitych mieszkañców miasta i gminy,
którzy od nas odeszli, ale w naszej
pamiêci zostali. To m.in. znani nauczyciele: œp. Józef Szafran, Leszek Kolisz, Andrzej Marciszonek, Zygmunt Adamiak. Zas³u¿eni lekarze dla Po³czyna: Franciszek
Zawadzki, Jan Pilarz, Zdzis³aw
¯ukowski, Mieczys³aw Skorupka, Stanis³aw Skalski. Byli to
wspaniali fachowcy, a zarazem
przyjaŸni ludzie dla ka¿dego. Co
roku lista ta zwiêksza siê. Odchodz¹
od nas mniej znani, ale na zawsze
pozostaj¹ w pamiêci swoich bliskich.
(PZ)

W gminach
wybrali ³awników
(POWIAT) Rady miejskie
i gminne wybra³y ju¿
³awników do S¹du
Rejonowego w
Bia³ogardzie na
kadencjê 2012-2015.
W Brze¿nie ³awnikiem bêdzie
Ewa Tkacz-Biniek z Brze¿na.
W Œwidwinie ³awnikami S¹du

Rejonowego zostali: Krystyna D³ugosz, Agnieszka Dreslerska i Aneta
Ogiñska, a do S¹du Pracy: Wincenty
Horanin i Jadwiga Kopeæ.
W Po³czynie-Zdroju ³awnikami
w S¹dzie Rejonowym bêd¹: Miros³awa Kuczuk, Wojciech Marciszonek, Violetta Miszczak i Honorata
Podgórska. W S¹dzie Pracy ³awnikami zostali Regina Bartnik i Adam
Korszy³owski.
(r)

Prezes GUS og³osi³, radni obni¿yli
Uroczysta sesja Rady Powiatu

Uhonoruj¹ za zas³ugi
dla Powiatu Œwidwiñskiego
(ŒWIDWIN) W zwi¹zku z obchodami Œwiêta Niepodleg³oœci, 10
listopada (czwartek), o godzinie
13.00 w internacie Zespo³u Szkó³
Rolniczych CKP im. Stefana
¯eromskiego w Œwidwinie, przy ul.
Szczeciñskiej 88, odbêdzie siê uroczysta sesja Rady Powiatu w Œwidwinie.

Na sesji zostanie przedstawiony artystyczny program okolicznoœciowy z okazji „Rocznicy Odrodzenia Polski” oraz zostan¹ uhonorowane osoby „Za Zas³ugi dla Powiatu Œwidwiñskiego”.
To nowe sposób wyró¿niania
przyjêty przez radnych powiatu.
(r)

W gminie Brze¿no podatek
rolny - 55 z³/dt
(BRZE¯NO) Tutejsi radni
ustalili wysokoœæ stawki,
jaka bêdzie s³u¿y³a do
obliczania podatku
rolnego.
Prezes GUS w tym roku wywindowa³ stawkê s³u¿¹c¹ do obliczania

podatku rolnego z 37,64 z³ za dt do
74,18 z³. To wskaŸnik do obliczania
podatku w roku przysz³ym. Wzrost
nastapi³ wiêc o prawie sto procent,
chocia¿ rolnicy twierdz¹, ¿e zbiory
nie by³y najlepsze, a ceny zbó¿ a¿
tak zawrotnie nie wzros³y.
Radni Rady Gminy Brze¿no obni¿yli tê stawkê do 55 z³.
(r)
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Obj¹³ schedê po Zygmuncie Maksiaku

Tomasz Hajdasz
po cichutku
zosta³ prezesem
ZUK
(ŒWIDWIN) Po tym, jak
burmistrz Jan Owsiak
powo³a³ 15 wrzeœnia br.
na swojego zastêpcê
dotychczasowego
prezesa Zak³adu Us³ug
Komunalnych, oficjalnie
nie by³o nowego
powo³ania na to
stanowisko. Jednak
prezes by³ - zosta³ nim
Tomasz Hajdasz.
Piszê „oficjalnie”, gdy¿ nigdzie
nie ma og³oszenia o konkursie na to
stanowisko ani nawet zarz¹dzenia
burmistrza o powierzeniu mu tej

„fuchy”. Jednak Hajdasz ju¿ figuruje w BIP ZUK i urzêdu jako prezes,
a nawet we wrzeœniu, na drugi dzieñ
po odwo³aniu Zygmunta Maksiaka
zd¹¿y³ z³o¿yæ oœwiadczenie maj¹tkowe w³aœnie jako prezes. Poda³, ¿e
zarabia na tym stanowisku 6500 z³
brutto.
Jak teraz wygl¹da zarz¹dzaniem
ZUK-iem? Pan Tomasz Hajdasz jest
prezesem jednoosobowego Zarz¹du tej spó³ki komunalnej.
Prokurentami s¹ Anna Bobko
(g³ówna ksiêgowa) i Waldemar Jeznach (kierownik ZGM).
Radê Nadzorcz¹, której sk³ad
powo³uje burmistrz, stanowi¹: przewodnicz¹cy - Andrzej Torska, wicerzewodnicz¹cy - Maria Niska, sekretarz - Edward Jakubowski. (r)

Radni spotkaj¹ siê
w komisji
(ŒWIDWIN) Zbiera siê tu
Komisja Bezpieczeñstwa, Praworz¹dnoœci, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Œrodowiska,
która przedyskutuje projekty
uchwa³ na najbli¿sz¹ sesjê Rady
Miasta.
Radni chc¹ wypracowaæ stanowisko w sprawie projektu uchwa³y
zmieniaj¹cej uchwa³ê w sprawie
ustalenia na terenie miasta Œwidwin
liczby punktów sprzeda¿y napojów
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Propozycje kulturalne w listopadzie

Klub 1. Skrzyd³a Lotnictwa
Taktycznego zaprasza
Œwiêto Niepodleg³oœci
10 listopada - z okazji Œwiêta
Niepodleg³oœci w Œwidwinie bêdzie
uroczyœcie. O godz. 17.00 przed
urzêdem miasta, na placu Konstytucji 3 Maja, odbêdzie siê uroczysta
zbiórka z udzia³em kompanii honorowej i pododdzia³ów œwidwiñskiej
jednostki.
Natomiast o godz. 18.00 Klub 1.
Skrzyd³a Lotnictwa Taktycznego
zaprasza w goœcinne progi œwidwiñskiego zamku (sala widowiskowa)
na wystêp kabaretu „Koñ Polski” z
Koszalina (wstêp za okazaniem
wejœciówek); wejœciówki mo¿na
pobraæ w Klubie 1. SLT na osiedlu
wojskowym lub w sekretariacie
Œwidwiñskiego Oœrodka Kultury
(bezp³atnie). Zapraszamy.

Zaduszki muzyczne
17 listopada po raz trzeci w Klubie 1. SLT na osiedlu wojskowym bêdzie muzycznie i wspominkowo,
czyli „Zaduszki muzyczne”, maj¹ce na celu przybli¿yæ twórczoœæ artystów, którzy odeszli do innego
œwiata. Zaœpiewaj¹ artyœci klubu &
przyjaciele: Bartek Michalczyk,
Ewa Drewiankowska, Pawe³ Wierucki, Iza Sitarska, Alicja Grochala,
Judyta Jasiñska, Blanka Adamczyk
oraz Mejg II. Zapraszamy na godz.
18.00. Wstêp wolny.

Spotkanie z pisark¹
Iren¹ Matuszkiewicz

Wielbicieli twórczoœci Ireny
Matuszkiewicz zapraszamy dnia 18
listopada o godz. 16.30 na spotkanie
autorskie z pisark¹ w Klubie 1. SLT
w Œwidwinie (osiedle wojskowe)
przy ul. Gagarina 6. Wstêp wolny.
Pisarka debiutowa³a powieœci¹
„Agencja z³amanych serc” w 2000
roku. W swoich powieœciach obyczajowych trafnie ukazuje polsk¹
wspó³czesnoœæ, nierzadko jednak
siêga g³êboko w przesz³oœæ - w
¿ycie matek i babek swoich bohaterek. Zachêcamy do osobistego
kontaktu z Iren¹ Matuszkiewicz.
Bêdzie te¿ mo¿na zakupiæ ksi¹¿ki
pisarki i uzyskaæ autograf. Naprawdê warto.

alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem
piwa) przeznaczonych do spo¿ycia
poza miejscem sprzeda¿y, jak i w
miejscu sprzeda¿y oraz zasad usytuowania na terenie miasta Œwidwin
miejsc sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych. Radni zajm¹ siê
te¿ innymi sprawami wynikaj¹cymi
z porz¹dku posiedzenia.
Radni bêd¹ obradowaæ 9 listopada br. o godz. 13.00 w sali nr 55
Urzêdu Miasta. Wstêp wolny. (r)

Netto w Po³czynie
(PO£CZYN-ZDRÓJ). 3 listopada nast¹pi³o otwarcie, d³ugo
wyczekiwanego w Po³czynieZdroju, nowego sklepu sieci Netto.
Firma tego dnia przygotowa³a
dla swoich nowych klientów wiele
atrakcji. Nowy sklep powsta³ w
szybkim tempie. Dawny plac jest nie
do poznania. Dziœ stoi na nim oka-

za³y sklep, z przestronnym, oœwietlonym parkingiem, tak¿e z miejscem dla osób niepe³nosprawnych.
Market ma 660 metrów kwadratowych, w tym powstan¹ w jego ramach dwa niezale¿ne stoiska piekarskie oraz miêsne.
W sklepie zatrudnienie znalz³o
ponad 10 osób z tej gminy.
(r)

Reklama w gazecie

512 138 349
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XII Powiatowy Konkurs Poezji
i Piosenki Lwowskiej Œwidwin 2011

W œwidwiñskim zamku sobota
15 paŸdziernika br. up³ynê³a pod
znakiem wspomnieñ o Lwowie.
Przeprowadzony zosta³ XII Powiatowy Konkurs Poezji i Piosenki Lwowskiej pod patronatem
Starosty Œwidwiñskiego Miros³awa Majki.
Organizatorami byli: Klub Towarzystwa Mi³oœników Lwowa i
Kresów Po³udniowo-Wschodnich,
Œwidwiñski Oœrodek Kultury i
Miejska Biblioteka Publiczna.
Dyrektor ŒOK Boles³aw Kurek
rozpoczynaj¹c tê sentymentaln¹
imprezê, wskaza³ na jej motto: „Jest
takie miasto, co zwie siê Lwów,
znów o nim wolno dziœ mówiæ i œpiewaæ, a przede wszystkim pamiêtaæ”
– by ocaliæ od zapomnienia.
Powita³ przyby³ych zaproszonych goœci: starostê œwidwiñskiego
Miros³awa Majkê – patrona konkursu, Danutê Malitowsk¹ - przewodnicz¹c¹ Rady Powiatu, Jana Owsiaka – burmistrza Miasta Œwidwin,
Henryka Klamana – przewodnicz¹cego Rady Miasta, Mariana Ostapowicza – przewodnicz¹cego Komisji
Oœwiaty i Kultury.
W sposób szczególny prezes
Klubu Mieczys³aw Kostur powita³
dyrektorów szkó³, nauczycieli,
opiekunów i wystêpuj¹c¹ m³odzie¿
– to oni s¹ bohaterami dzisiejszego
konkursu. Z okazji Dnia Edukacji
Narodowej z³o¿y³ nauczycielom
najserdeczniejsze ¿yczenia oraz
podziêkowa³ za wsparcie naszej
dzia³alnoœci.
Starosta i burmistrz w swoich
wyst¹pieniach podkreœlili znacz¹c¹
rolê towarzystwa lwowskiego w
¿yciu spo³ecznym i kulturalnym
miasta i powiatu. Docenili, ¿e w
piêkny sposób upowszechniana jest
kultura i tradycje kresowe na ziemi
œwidwiñskiej i z³o¿yli gratulacje.

Burmistrz wrêczy³ w dowód uznania prezesowi nagrodê, ¿ycz¹c dalszych sukcesów na polu dzia³añ
kulturotwórczych.
Re¿yserem konkursu, a tak¿e
prowadz¹c¹ by³a Beata Górska, instruktor ŒOK. Przedstawi³a konkursowe jury w sk³adzie: przewodnicz¹cy Boles³aw Kurek, cz³onkowie
Anna Teresiñska i Lucyna Dziewiatowska. Po przes³uchaniu wszystkich prezentacji jury wy³oni³o laureatów i wyró¿nionych, wrêczy³o
upominki ksi¹¿kowe wraz z dyplomami, a pozosta³ym wrêczono dyplomy uczestnictwa.
W kategorii recytacja
- wszystkie szko³y
Szko³a Podstawowa kl. I - III
1 miejsce Amelia Rakowska PSP
3 Œwidwin
2 miejsce Aleksandra Grzeca
PSP nr 3 Œwidwin
Szko³a Podstawowa kl. IV - VI
1 miejsce Marcelina Kosiñska
PSP 2 Œwidwin
2 miejsce Julia Jêdrys PSP 3
Œwidwin
3 miejsce Joanna Wasylów PSP
2 Œwidwin
Wyró¿nienia: Ernest Cepa PSP 3
Œwidwin
Gimnazja
1 miejsce Marta Lewandowska
Œwidwin
2 miejsce Aleksandra Raniecka
Po³czyn-Zdrój
3 miejsce Pawe³ Owczarczyk
Brze¿no i Aleksandra Ko³odziej
Œwidwin
Wyró¿nienia: Izabela Bo¿ek
Œwidwin
Szko³y œrednie

2 miejsce Anna Jab³oñska ZSP
Œwidwin i Diana Ciesielska ZSR CKP
3 miejsce Paula Zatoñ i Weronika Zaj¹c ZSR CKP
Wyró¿nienia: Donata Simiñska i
Anna Maria Kalbarczyk ZSP Œwidwin i Monika Jurkowska ZSR CKP
Kategoria piosenka
- wszystkie szko³y
1 miejsce Pawe³ Wierucki Gim.
Brze¿no
2 miejsce Kinga Miksza i Julia
Borowska Gim. Œwidwin
3 miejsce zespó³ wokalny „INTERFOUR” Gim. Œwidwin
wyró¿nienie: Aneta Borkowska
1 miejsce Klaudia Rajecka ZSR
CKP Œwidwin – nagroda od firmy
„PROBUD” Ryszarda Pi¹tka.
Prezes Klubu podziêkowa³ serdecznie w³adzom samorz¹dowym
powiatu i miasta za wsparcie finansowe i organizacyjne: Janowi Jarychowi, Ryszardowi Pi¹tkowi, dyrektorowi ZSR CKP Andrzejowi

Muchorowskiemu i Lidii Zychowicz i uczniom tej szko³y oraz pracownikom ŒOK, w szczególnoœci
Teresie Ludwikowskiej, wrêczaj¹c
stosowne podziêkowanie.
Szczególne s³owa uznania i podziêkowania dla jurorów, prowadz¹cej konkurs, m³odzie¿y oraz nauczycieli, którym wrêczono 20 okolicznoœciowych podziêkowañ za
wieloletni trud w podejmowaniu
dzia³añ z m³odzie¿¹ szkoln¹ na
rzecz upowszechnienia kultury
dawnego polskiego Lwowa na ziemi œwidwiñskiej. Upominki ksi¹¿kowe otrzymali: Artur Ardziejewski, Artur Domaradzki i Robert Uss.
Wspólna pozytywna opinia i
ocena tej inicjatywy kulturalnej,
trwaj¹cej z powodzeniem ju¿ ponad
10 lat, napawa optymizmem twórczym i nadziej¹, i¿ upowszechnianie kultury kresowej, jako piêknego,
znacz¹cego sk³adnika kultury narodowej, bêdzie trwa³o przez nastêpne dziesiêciolecia.
Mieczys³aw Kostur

REKLAMY

KOSTKA
GRANITOWA
SZARA I KOLOROWA
PIASKOWIEC
Tel. 502 770 750
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Konkurs im. Œpiewaka Rockowo
rozstrzygniêty
w S³awoborzu
(S£AWOBORZE) W Gminnym Oœrodku Kultury w S³awoborzu odby³ siê 21 paŸdziernika
koncert muzyki rockowej.
Gwiazd¹ wieczoru by³ wirtuoz
gitary Dariusz Kurman ze Szczecina. Wykona³ w³asne interpretacje
utworów J. Hendrixa, C. Santany, E.
Claptona, a tak¿e utworów muzyki
klasycznej – J. S. Bacha i J. Brahmsa.
W drugiej kolejnoœci wyst¹pi³
zespó³ ze Œwidwina „Od Stefana”.
Wykona³ w³asne aran¿acje Perfec-

tu, D¿emu, T. Nalepy i innych wykonawców.
Nastêpnie zagra³ zespó³ „Blue
Tise” z £obza. Muzycy zagrali m.in.
utwory z repertuaru Hey, Pink Floyd
i Nirvany.
Pod koniec wyst¹pi³ gitarzysta
ze S³awoborza - Remigiusz Karnauch, który zagra³ piosenki z repertuaru Lady Pank.
Organizatorem koncertu by³
GOPS w S³awoborzu we wspó³pracy z Urzêdem Gminy S³awoborze.
Remigiusz Karnauch

Jury 42. Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jana Œpiewaka i Anny Kamieñskiej w Œwidwinie zakoñczy³o prace i wyda³o werdykt.
Jury w sk³adzie: Katarzyna Boruñ-Jagodziñska z Warszawy, Magdalena
Jankowska z Lublina, Miros³awa Kurpeta z Podkowy Leœnej – sekretarz,
Marian Wiszniewski ze Œwidwina i Piotr Muldner-Nieckowski z Warszawy
– przewodnicz¹cy, po przeczytaniu i przeanalizowaniu 81 zestawów wierszy, które nap³ynê³y z kraju i z zagranicy na 42. Ogólnopolski Konkurs
Poetycki im. Jana Œpiewaka i Anny Kamieñskiej, postanowi³o dokonaæ na
posiedzeniu jury w dniu 12.10.2011r. w Podkowie Leœnej nastêpuj¹cego podzia³u nagród:
Nagroda G³ówna – Tytu³ Honorowego Obywatela Zamku Œwidwiñskiego ze Z³otym Kluczem do Bramy Zamkowej i 2.000 z³
God³o: Jasiek Szalej – autor Janusz Solarz z USA
Trzy równorzêdne wyró¿nienia I stopnia po 1.000 z³:
- God³o: Marina – autor Milena Rytelewska z Myszkowa
- God³o: El Girasol – autor Katarzyna Zychla z ¯ar
- God³o: Zawody i zwody – autor Rafa³ Baron z Gdañska
Szeœæ równorzêdnych wyró¿nieñ II stopnia po 500 z³:
- God³o: Ad acta - autor Mariola Kruszewska z Miñska Maz.
- God³o: Indygo – autor Natalia Zalesiñska z Katowic
- God³o: Karkówka – autor Karol Graczyk z Torunia
- God³o: Lamke – autor Edyta Wysocka z Miastka
- God³o: Mulieris – autor Agnieszka Tomczyszyn-Harasymowicz z
G³ucho³az
- God³o: Srebrna woda – autor Marta Jurkowska z Olkusza
Ponadto Komisja przyzna³a 17 nastêpuj¹cym autorom tytu³ Nominowany do nagrody: Mariusz Cezary Kosmala z Legionowa, Katarzyna Zaj¹c z
Ozimka, Stefan Przybylski ze Œwidwina, Urszula Kulbacka z E³ku, Jerzy Wolicki z Warszawy, Anna Fojtel zAnglii, Piotr Zemanem z Bielska Bia³ej, Hanna
Dikta z Piekar Œl¹skich, Barbara Zakrzewska z Ostro³êki, Piotr Prokopiak ze
Szczecinka, Bogdan Nowicki ze Œwiêtoch³owic, Bo¿ena Kaczorowska z Warszawy, Dominik ¯yburtowicz z Drawska Pom., Agnieszka Marek z Bielska
Bia³ej, Maciej Kot³owski z Wejherowa, Tadeusz Czarnuszko z Suwa³k. (o)

Obchody Dnia
Niepodleg³oœci w Œwidwinie
10 listopada w Œwidwinie odbêd¹ siê uroczystoœci z okazji
Dnia Niepodleg³oœci.
Program imprez:
15.45 – dziedziniec zamku œwidwiñskiego - przejœcie pocztów
sztandarowych do Koœcio³a p.w.
MBNP
godz. 16 – Koœció³ pw. MNBP –
Msza œw. za ojczyznê w 93 rocznicê
odzyskania niepodleg³oœci przez
Polskê z udzia³em pocztów sztandarowych i kompanii honorowej Wojska Polskiego
Godz. 17 – Plac Konstytucji 3

Maja - Pomnik Pamiêci Poleg³ym i
Pomordowanym ¯o³nierzom, Ofiarom Faszyzmu i Stalinizmu
- przemarsz Orkiestry Reprezentacyjnej Si³ Powietrznych z Koszalina
- hymn pañstwowy
- apel poleg³ych
- salwa honorowa
- sk³adanie wi¹zanek kwiatów
Po uroczystoœciach w Œwidwiñskim Oœrodku Kultury wyst¹pi kabaret „Koñ Polski”.
Zapraszamy mieszkañców miasta i gminy do wziêcia udzia³u w
uroczystoœci.
UM
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Moje ¿ycie na Bielawie

Wspomnienia ostatniej mieszkanki
Wyspy Bielawy na jeziorze Drawsko
Na listopadowe wieczory i
tzw. szare godziny, które kiedyœ wype³nione by³y opowieœciami starszych ludzi, a atmosfera migaj¹cej œwiecy lub
lampy naftowej podkreœlaj¹ca tajemniczoœæ sprawia³a, ¿e
zas³uchane dzieci z otwartymi
ustami s³ucha³y opowieœci
dziadków, chcia³bym przedstawiæ czytelnikom wywiad wspomnienia z ostatni¹ ¿yj¹c¹
mieszkank¹ wyspy Bielawy na
jeziorze Drawskim Pani¹
W³adys³aw¹ Terleck¹, zamieszka³¹ obecnie w Po³czynie-Zdroju.
Wywiad stanowi¹cy odpowiedzi na przedstawione przeze mnie
na piœmie pytania, zosta³ przeprowadzony przez wnuka, ucznia klasy
I b ZSZ w Po³czynie-Zdroju Kacpra
Kopaczewskiego. Spisane odrêcznie notatki postara³em siê wiernie
zaprezentowaæ pañstwu. Nie zawieraj¹ one postawionych pytañ, jedynie same odpowiedzi Pani W³adys³awy. Uzna³em, ¿e s¹ na tyle ciekawe, ¿eby nie nanosiæ na nie ¿adnych
poprawek i po prostu przenieœæ tekst
w wersjê elektroniczn¹. Wed³ug
mojej wiedzy, wyspa Bielawa by³a
jedynym przypadkiem w Polsce,
gdy ktoœ zamieszkiwa³ na sta³e na
jeziornej wyspie. Zaprezentowane
zdjêcie jest zeskanowan¹ wersj¹
wersji papierowej, wiêc jakoœæ
mo¿e nie byæ najlepsza. Mimo tego
zapraszam pañstwa do lektury. Byæ
mo¿e pozwoli pañstwu doœwiadczyæ przedstawionej na wstêpie atmosfery zas³uchania.
Bogus³aw Ogorza³ek,
nauczyciel ZSP w Po³czynie-Zdroju

Opowieœæ pani Terleckiej.
Nazywam siê Terlecka W³adys³awa, urodzi³am siê w 1923 roku w
miejscowoœci Bia³e B³ota pod Warszaw¹.
Na wyspie Bielawa zamieszka³am w 1967 r. G³ównym powodem
mojej przeprowadzki ze Starego
Drawska by³ fakt, i¿ jako wdowa z
czwórk¹ dzieci powtórnie wysz³am
za m¹¿ za zamieszka³ego na wyspie
Terleckiego Stanis³awa.
Wspólnie z mê¿em prowadziliœmy gospodarstwo rolne. Uprawiana by³a 15. hektarowa ziemia, hodowaliœmy te¿ zwierzêta, dok³adnie 20
krów, 50 owiec, 15 œwiñ, 2 konie,
kozy, a tak¿e drób tj. gêsi, kaczki,
indyki, perliczki i kury. Ja zajmowa³am siê g³ównie przygotowaniem
gleby do siewów zbo¿a, sadzenia
ziemniaków, buraków.
¯ycie na wyspie by³o du¿o trudniejsze ni¿ l¹dowe. Ró¿ni³o siê w³aœciwie pod ka¿dym wzglêdem. Nie
mieliœmy pr¹du, w zwi¹zku z tym
wiele lat korzystaliœmy z lamp naftowych. W póŸniejszych latach
czerpaliœmy pr¹d z akumulatorów i
¿arówek 12 V. Ponadto brakowa³o
nam maszyn, takich jak kombajn
czy ci¹gnik, zmuszeni wiêc byliœmy
uprawiaæ ziemiê rêcznie i tak zbo¿e
koszone by³o kos¹ (dopiero w póŸniejszych latach kosiark¹ konn¹),
orka równie¿ odbywa³a siê konno.
Konie zastêpowa³y nam l¹dowe ci¹gniki i kombajny.
Plony takie jak zbo¿e czy ziemniaki by³y sprzedawane, handlowaliœmy tak¿e nabia³em, tak wiêc mleko oraz przetwory mleczne w³asnej
produkcji (œmietana, mas³o, twaróg,
jajka) by³y sposobem zarobkowania.

S³ynny buk na Bielawie, z³amany po burzy we wrzeœniu 2008 r.

¯ycie na wyspie to by³y codzienne zmagania z wod¹. Pomimo ró¿nych pór roku, pomimo ch³odu, gêstych mgie³, wysokich fal, czy te¿
tafli lodu, na jeziorze, pomimo tych
wszystkich niebezpieczeñstw, co
rano pokonywaliœmy 700 m do najbli¿szego l¹du w Starym Drawsku,
gdzie uczêszcza³y dzieci do szko³y.
Przed drog¹ powrotn¹ robi³am codziennie zakupy (g³ównie pieczywo
i cukier, gdy¿ jak ju¿ wspomnia³am,
byliœmy w du¿ym stopniu samowystarczalni), a tak¿e zostawia³am
mleko w mleczarni.
Jeœli chodzi o œwiêta, to niewiele
ró¿ni³y siê od dnia codziennego,
zbyt wiele obowi¹zków nie pozwala³o nam na œwiêtowanie.
Dzikich zwierz¹t na wyspie nie
by³o, jedynie zaj¹ce i dziki. Latem
90-tego roku mia³am na ganku niespodziewanego goœcia. By³ to jenot,
którego sama pokona³am, broni¹c
drobiu, a tak¿e siebie. Przyznajê ¿e
sprawi³o mi to wiele k³opotu, ale
uda³o siê i by³ to jedyny nieproszony
dziki goœæ przez te wszystkie lata.
Mieliœmy tylko jednego s¹siada,
który zaczyna³ tak jak my od rolnictwa, jednak poniewa¿ sobie nie radzi³, zaj¹³ siê agroturystyk¹. S¹siad
by³ cz³owiekiem doœæ rozrywkowym, dlatego te¿ wspólnych zainteresowañ i tematów nie mieliœmy,
jednak¿e, gdy tylko zasz³a potrzeba
powa¿nej pomocy, to nigdy nie by³o
problemu.
Wodê czerpaliœmy ze studni, jedynej zreszt¹ na wyspie, stoj¹cej
pod naszym domem. S¹siedzi wodê
czerpali z jeziora, gdy¿ tak by³o im
bli¿ej.
Co lato na wyspê przyje¿d¿ali

wczasowicze. Ich domki rozsiane
by³y po ca³ej wyspie, tak wiêc ludzi
by³o wiele, jak w teraŸniejszych
kurortach wczasowych i to od wczesnej wiosny po póŸn¹ jesieñ. Wyspa
Bielawa to wspania³e miejsce do
wypoczynku, jednak wówczas by³o
zbyt t³ocznie. W latach 90. wczasowicze (byli to g³ównie Poznaniacy)
zmuszeni byli swe domki rozebraæ,
gdy¿ gmina Czaplinek dopatrzy³a
siê, ¿e ich istnienie jest nielegalne.
W ten sposób wyspa Bielawa po latach powróci³a do stanu pierwotnego
i nic dziwnego, ¿e sta³a siê Drawskim
Parkiem Krajobrazowym.
Jeœli chodzi o nas i nasze ostatnie lata na wyspie spêdzone, to w
1989 roku przesz³am na emeryturê i
wspólnie z mê¿em uprawialiœmy 30.
arow¹ przys³uguj¹c¹ nam dzia³kê.
Gdy w 1991 roku m¹¿ zmar³, wysprzeda³am zwierzêta i kupi³am ci¹gnik ogrodowy, aby choæ w ten sposób u³atwiæ sobie uprawê ziemi. I
tak spêdzi³am na wyspie jeszcze
szeœæ lat. W 1997 roku uleg³am namowom dzieci i przyzna³am racjê,
¿e najwy¿sza pora sprzedaæ dorobek ¿ycia i zamieszkaæ z któr¹œ z
córek w mieœcie.
Tak wiêc na wyspie Bielawa
mieszka³am przez równe 30 lat.
Pozostawi³am tam dom, ogród i
budynki gospodarcze w œwietnym
stanie, jednak z tego, co mi dziœ
wiadomo, nie wszystkie s¹ w ca³oœci.
Dziœ mam 89 lat i pracuj¹c ca³e
¿ycie, nie potrafiê bezczynne siedzieæ. Jedyne co mogê robiæ to swetry, skarpety itp. robótki rêczne, tak
wiêc robiê, aby tylko zaj¹æ rêce i
wype³niæ czas...

REKLAMY

Docenili pracowników oœwiaty
(ŒWIDWIN) Z okazji Dnia
Edukacji Narodowej wyró¿niaj¹cy siê nauczyciele i pracownicy
oœwiaty odebrali nagrody burmistrza miasta.
Coroczne spotkanie w Urzêdzie
Miasta rozpoczê³o siê programem
artystycznym
w
wykonaniu
uczniów Gimnazjum Publicznego.
Nastêpnie burmistrz Jan Owsiak
oraz przewodnicz¹cy Rady Miasta
Henryk Klaman wrêczyli nagrody
pracownikom placówek, dla których organem za³o¿ycielskim jest
Miasto Œwidwin.
Uhonorowano tak¿e troje na-

uczycieli - laureatów konkursu
"Belfer na 6", zorganizowanego
przez œwidwiñski oddzia³ Zwi¹zku
Nauczycielstwa Polskiego. W spotkaniu uczestniczyli równie¿ nauczyciele, którzy tego samego dnia
w Koszalinie z r¹k kuratora zachodniopomorskiego odebrali Medale
Komisji Edukacji Narodowej.
Ponadto prezes œwidwiñskiego
ZNP Wies³awa Reszczyñska wrêczy³a Z³ote Medale ZNP dla dwóch
nauczycieli.
Nagrody burmistrza miasta dla
nauczycieli i pracowników oœwiaty
w roku 2011
Szko³a nr 1 - Iwona KaŸmierczak, Halina Michna
Szko³a nr 2 Magdalena Bujakowska,
Maria
Odyniec
Szko³a nr 3 - Izabella Starzyñska,
Robert Uss
P. Gimnazjum
nr 1 - Pawe³ Piñczuk, Halina Fina³ek, Zbigniew Gajaszek

Skrzyd³a KRD dla Pomorskiego Banku
Spó³dzielczego w Œwidwinie

„Skrzyd³a KRD” za promowanie etyki i rzetelnoœci w biznesie przyznane
zosta³y ju¿ po raz czwarty. Wrêczenie statuetek laureatom odby³o siê podczas
gali zorganizowanej 13 paŸdziernika 2011 roku w Teatrze Dramatycznym im.
Gustawa Holoubka w Warszawie. W uroczystoœci wziê³o udzia³ ponad 250
osób.
Galê poprowadzili Agnieszka Szulim prezenterka Telewizji Polskiej w
towarzystwie Adama £¹ckiego prezesa Zarz¹du Krajowego Rejestru D³ugów
BIG SA.
Kulminacyjnym punktem gali by³o wrêczenie statuetek Skrzyd³a KRD.
To specjalna nagroda, przyznawana w tym roku po raz czwarty, dla przedsiêbiorstw, dziennikarzy, instytucji, które w sposób szczególny wyró¿niaj¹ siê
w promowaniu zasad rzetelnoœci w swojej dzia³alnoœci. £¹cznie przyznano
26 statuetek. Wsród laureatów znalaz³ siê Pomorski Bank Spó³dzielczy w
Œwidwinie. Nagrody wrêczali pañstwo Ma³gorzata i Maciej Kaczmarscy wraz
z prezesem Adamem £¹ckim.

Przedszkole nr 1 - Jolanta Helwig, Iwona M¹dry
Przedszkole nr 2 - Zofia Derenowska, Ma³gorzata Wolewicz
Placówka Wsparcia Dziennego Marzena Kostrzewa
Nagrody z okazji otrzymania
tytu³u "Belfer na "6"
Hubert Markiewicz - laureat
Maria Odyniec - wyró¿nienie
Ma³gorzata Wolewicz - wyró¿nienie

Medal Komisji Edukacji Narodowej
Miros³awa Piñczuk
Katarzyna Kosmala
Anna Drozd-Marecka
Wioletta Ogiñska
Józefa Hawraniak
Gra¿yna Tyszkiewicz
Beata Wachowiak
Z³ote Odznaki ZNP
Iwona £uczków
Krystyna £aput

Wieœci œwidwiñskie 7.11.2011 r.

Z ¯YCIA POWIATU

Pamiêæ i modlitwa

RZEPCZYNO. W niedzielê
23.10.2011 r. nasi wychowankowie wraz z ca³ym personelem naszej wspólnoty udali siê do Czaplinka na poœwiêcenie tablicy ku
czci œp. Kazimierza Lewandowskiego sdb.
Inicjatywa czaplineckiej salezjañskiej wspólnoty wraz z parafianami i zarz¹dem Ko³a AA przygotowa³a uroczyst¹ Mszê œwiêt¹, obecna równie¿ by³a Oaza z salezjañskich placówek. Eucharystii przewodniczy³ ks. inspektor Marek
Chmielewski sdb, który podkreœli³
sens ¿ycia dla powierzonych parafian oraz naszego MOW w duchu ks.
Jana Bosko. Ka¿de ¿ycie kap³ana
poœwiêcone Panu Bogu i bliŸniemu
zapada wiernym do serca, a jego
œmieræ przybli¿a nam jego dzia³alnoœæ i ³¹cznoœci z nim. Nasi wychowankowie skorzystali z sakramentu
pokuty i g³êbszej modlitwy za swojego by³ego dyrektora ks. Kazimierza sdb. Pamiêæ i modlitwa to wa¿ne

elementy naszego ¿ycia, które daj¹
przetrwanie, pe³ne cz³owieczeñstwo i wartoœci naszego ziemskiego
chrzeœcijañskiego przemijania.
Po tych duchowych prze¿yciach
i obiedzie udaliœmy siê do miasteczka Borne Sulinowo, aby odwiedziæ
siostry karmelitanki, zwiedziæ miasteczko z przewodnikiem, a na koniec woja¿y wejœæ do bunkru umocnieñ Wa³u Pomorskiego. Taki resocjalizacyjny wyjazd da³ naszym
wychowankom okazjê odnajdywania sensu ¿ycia, dzielenia siê dobrem i radoœci¹, budowania wspólnoty, wzajemn¹ pomoc i naukê godnego cz³owieczeñstwa.
Jak uczy³ ks. Bosko: „Rozmawiaj¹c ze sob¹, wyjaœniaj¹c sobie
ka¿dy konflikt – ³atwo siê zrozumiemy, nie niszcz¹c mi³oœci chrzeœcijañskiej. Dobre intencje pamiêæ i
modlitwa, wspólne wêdrowanie buduj¹ wspólnotê i j¹ umacniaj¹, i
duchowo i fizycznie”.
Ks. Jaros³aw sdb.

Zaproszenie

Spektakl w zamku
Œwidwiñski Oœrodek Kultury
zaprasza na spektakl Ba³tyckiego
Teatru Dramatycznego pt. „Dwoje biednych Rumunów mówi¹cych po polsku”.
Odbêdzie siê on 12 listopada
(sobota) o godz. 19.00 w sali widowiskowej zamku. Bilety w cenie 15
z³ do nabycia w sekretariacie ŒOK.
„Dwoje biednych Rumunów
mówi¹cych po polsku” to utwór
dramatyczny Doroty Mas³owskiej.
Spektakl trwa 1 godz. 30 min (bez
przerwy). Krótki, pe³en humoru i
niekoñcz¹cych siê gagów dramat.

„Dwoje przesympatycznych bohaterów pod wp³ywem niejasnego impulsu udaje siê w niezamierzon¹ frenetyczn¹ podró¿ ¿ycia po Polsce,
pe³n¹ œmiesznych przygód, które
stopniowo przestaj¹ byæ tak a¿
œmieszne, a wrêcz przeciwnie, ca³kowicie nieœmieszne, a wrêcz
straszne. Widz musi siê liczyæ z tym,
¿e jest to sztuka nie a¿ tak weso³a,
jak mo¿e siê wydawaæ, jej bohaterowie nie reprezentuj¹ pozytywnych
postaw spo³ecznych i psychologicznych, a ta podró¿ wcale nie musi
okazaæ siê podró¿¹ ¿ycia, a wrêcz
przeciwnie”.
(o)
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Œwiêtowanie Patrona
Oœrodka b³. Jana Paw³a II

Rzepczyno. W niedzielê
16 paŸdziernika nasz dom
œwiêtowa³ swojego
patrona Jana Paw³a II.
M³odzie¿ z nauczycielami
i wychowawcami
przygotowa³a
okolicznoœciow¹ gazetkê
i sztukê teatraln¹.
W czasie Mszy œwiêtej ks. dyrektor Ireneusz Œliwiñski sdb podkreœli³ znaczenie ca³ego pontyfikatu Jana Paw³a II w ¿yciu ka¿dego
chrzeœcijanina, cz³owieka wolnego
i ¿yj¹cego wed³ug przykazañ Bo¿ych. Ka¿dy wybór i decyzja nale¿y
tylko do cz³owieka, który pragnie
dobra i szczêœcia, aby ¿yæ ze sumieniem w³aœciwie uformowanym.
Ka¿da radoœæ i pomoc niesiona
przez bliŸniego daje najwiêcej satysfakcji i cz¹stkê siebie. Tak
ukszta³towane cz³owieczeñstwo
bêdzie zawsze siê rozwijaæ, ¿yj¹c

dla siebie, bliŸniego i Pana Boga.
Uroczysty obiad na bia³ych obrusach, cytowane myœli b³. Jana Paw³a
II i czytane wspomnienia innych
osób o b³. Papie¿u przybli¿a³y nam
postaæ i osobowoœæ b³. Jana Paw³a
II. Wieczorem po kolacji w naszej
kaplicy zosta³a wystawiona sztuka
teatralna „B³. Jan Pawe³ II poœród
nas”. Wychowankowie wraz z pani¹
Barbar¹ Biernat przygotowali makietê naszego domu w kszta³cie serca, na którym zosta³y uwidocznione
ró¿ne zdjêcia z ¿ycia naszego Patrona. Ca³a nasza wspólnota zosta³a
zaanga¿owana do udzia³u w tym
przedstawieniu –zapalaj¹c œwieczkê i uk³adaj¹c. Sztuka by³a przeplatana œpiewem pieœni, których uczy³
i najbardziej lubi³ b³. Jan Pawe³ II.
W zadumie i rozmyœlaniu bieg³y
myœli do Watykanu i tych dni, kiedy
¿y³, pracowa³ i podtrzymywa³ nas na
duchu nasz papie¿ Jan Pawe³ II.
Ukazywanie wdziêcznoœci w m³odzie¿y jest zapowiedzi¹ szczêœliwej
przysz³oœci.
Ks. Jaros³aw sdb.

Gimnazjaliœci z Brze¿na
w konkursie „Atlas wsi”
(BRZE¯NO) Jaka jest historia o³tarza z koœcio³a w S³onowicach? Który koœció³ na terenie
naszej gminy jest najstarszy?
Gdzie istnia³y œredniowieczne
grodziska?
Na te i wiele innych pytañ odpowiedzi mo¿na znaleŸæ na stronie
internetowej www.atlaswsi.pl
W minionym roku szkolnym
piêcioro uczniów gimnazjum:
Amanta Gerlach, Monika Biniek,
Natalia Jurgiewicz, Pawe³ Owczarczyk i Maciej Pólkowski (pod

opiek¹ A. Pólkowskiej) przyst¹pi³o
do konkursu ogólnopolskiego
„Atlas wsi”, którego celem by³o zachêcenie m³odzie¿y do gromadzenia informacji o ich wsiach i miasteczkach. Zespó³ przez blisko pó³
roku szuka³ informacji o historii 5
wsi: S³onowic, Pêczerzyna, Wiêc³awia, Rzepczyna i Karsiboru. Efektem tej pracy s¹ za³o¿one dla ww.
miejscowoœci strony internetowe,
opatrzone zdjêciami, zarówno nowymi, jak i starymi. Zachêcamy do
zajrzenia na stronkê.
ZPS
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Zawody strzeleckie w Brze¿nie

Celne oko
wychowanków

(RZEPCZYNO, gm. Brze¿no)
"Rok z pasj¹" daje wiele mo¿liwoœci dla naszych wychowanków,
wiele mo¿liwoœci odkrywania
swoich darów i talentów. Jednym
z nich jest powsta³e w tym roku
Ko³o Strzeleckie. M³odzi ludzie
ucz¹ siê pod nadzorem pana Paw³a Pawlikowskiego (LOK) oraz
wychowawców - L. £êskiej, B.
Biernat, i ks. A. Bry³owskiego zasad pos³ugiwania siê broni¹ oraz
zachowania siê na strzelnicy.
Ju¿ pod koniec wrzeœnia odby³o
siê pierwsze spotkanie Ko³a Strzeleckiego, na którym to wychowankowie zostali zapoznani z zasadami
bezpieczeñstwa, budowy i konserwacji broni.
W sobotê 29.10.2011r. na strzelnicy w Brze¿nie odby³y siê powiatowe zawody strzeleckie pod patrona-

tem LOK. Udzia³ wziê³o 15 dru¿yn,
w tym nasze ko³o strzeleckie.
Po wczeœniejszych treningach
na strzelnicy wystawiliœmy dwie
dru¿yny. W wyniku rywalizacji indywidualnie zdobyliœmy II (Andrzej Mokot) i VI miejsce (Adrian
Dziomba), a dru¿ynowo V i VI miejsce.
Jesteœmy dumni, ¿e pomimo
krótkiego czasu, jaki mieliœmy od
utworzenia ko³a do momentu zawodów, osi¹gnêliœmy tak wysokie wyniki. Przed nami kolejne zawody, na
których na pewno damy z siebie
wszystko, które odbêd¹ siê w Stargardzie Szczeciñskim.
Jak uczy³ ks. Jan Bosko: "Wiêcej osi¹gnie siê wzrokiem mi³oœci,
s³owem zachêty, która daje ufnoœæ
sercu, ni¿ licznymi wyrzutami, które jedynie niepokoj¹".
Ks. Jaros³aw sdb.

Zapisy do 10 listopada

Zaproszenie

W Po³czynie
rusza Gminna
Halowa Liga
Pi³ki No¿nej

Obchody
Œwiêta
Niepodleg³oœci

(PO£CZYN-ZDRÓJ) Wkróte
ma ruszyæ tutaj kolejna edycja
Gminnej Halowej Ligi Pi³ki No¿nej.
Zg³oszenia nale¿y sk³adaæ do 10 listopada, do Klubu „Pogoñ” - Roman
Ko³¹czyñski, tel. 505447442 lub do
Urzêdu Miejskiego - Zdzis³aw Wiater, tel. 94 3666123.
(r)

(PO£CZYN-ZDRÓJ) Obchody
Œwiêta Niepodleg³oœci rozpoczn¹
siê w mieœcie 10 listopada, koncertem pt. „Wolnoœæ ju¿ mamy”, w
wykonaniu licealistów z ZSP w Po³czynie. Koncert w domu kultury o
godz. 18.00. 11 listopada o godz. 11.
uroczysta Msza œw. za ojczyznê w
koœciele pw. NMP.
(r)
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Mistrzowsko wycisn¹³
sztangê

(ŒWIDWIN) Zbigniew Hodowaniec ze Œwidwina zosta³ mistrzem Polski w wyciskaniu sztangi le¿¹c.
W dniach 21 - 23 paŸdziernika
2011 roku we W³adys³awowie odby³y siê I Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów do lat 18, 20, i 23
Seniorów i Seniorek, Weteranów i

Weteranek w Wyciskaniu Sztangi
Le¿¹c Klasycznym (bez sprzêtu
specjalistycznego). Zawodnik ze
Œwidwina startowa³ w kategorii
weteranów - grupa wiekowa od 40
do 49 lat, kategoria wagowa do 74
kg wed³ug tabeli Wilksa. Osi¹gn¹³
wynik 83,53 pkt., co zapewni³o mu
tytu³ mistrza Polski.
(o)

Zwyciê¿yli ¿o³nierze
ze Œwidwina

W dniu 18 paŸdziernika 2011
r. na p³ywalni Parku Wodnego
„Relax” odby³y siê Mistrzostwa 1
Skrzyd³a Lotnictwa Taktycznego
w P³ywaniu.
W zawodach wziêli udzia³ reprezentanci: 21 BLT-Œwidwin, 22
BLT-Malbork, i 23 BLT-Miñsk
Mazowiecki. Dru¿ynowo zwyciê¿yli reprezentanci Œwidwina. W
klasyfikacji indywidualnej, zdo-

bywcy trzech pierwszych miejsc
zostali nagrodzeni medalami i dyplomami, a w klasyfikacji generalnej pucharem i dyplomem. Nagrody wrêczali: szef szkolenia 1 SLT
p³k pil. Wojciech Piku³a i dyrektor
Parku Wodnego Relax Leszek Jasiukiewicz.
(o)
Szczegó³owe wyniki i komunikat koñcowy http://www.wodnyrelax.pl/viewpage.php?page_id=76
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Œwidwiñskie Stowarzyszenie Lotnictwa Rekreacyjnego

Rozwijaj¹ lotnicze pasje
Œwidwiñskie Stowarzyszenie
Lotnictwa Rekreacyjnego zorganizowa³o dwie kolejne imprezy
dla dzieci.
W czwartek, 13 paŸdziernika,
odby³y siê pokazy modelarskie,
podczas których prezentowano
zdalnie sterowane modele samolotów i motoszybowców oraz 1,5
metrow¹ rakietê. Dzieci puszcza³y
szybowce i latawce, a na zakoñczenie odby³o siê ognisko z pieczeniem
ziemniaków i kie³basek. Uczestnicy
otrzymali równie¿ s³odycze.
Dzieñ póŸniej odby³a siê cykliczna impreza pt. „M³odzi szybownicy na start”, podczas której
puszczano na odleg³oœæ modele szybowców.
Ponadto Artur Skiba ze Œwidwiñskiego Stowarzyszenia Lotnictwa zdoby³ pierwsze miejsce na zawodach motoparalotniowych, które
odby³y siê w ¯ninie.
(o)

Spinningowe zawody wêdkarskie

Miasto na Tour Salonie

Zwyciê¿y³ Krzysztof Zelek
ze sporym szczupakiem

Œwidwin jak co roku promowa³ siê podczas Targów Regionów
i Produktów Turystycznych
„Tour Salon” w Poznaniu.
16 paŸdziernika br. na jeziorach Bukowiec i Wilczkowo odby³y siê IX Spinningowe Zawody
Wêdkarskie o Puchar Ko³a PZW
Wodnik-Miasto Œwidwin.
Zawody zaliczane by³y do klasyfikacji Wêdkarza Roku Okrêgu
PZW Koszalin. Uczestniczy³o w
nich 93 zawodników, w tym 4 kobiety. Walczono nie tylko o punkty do
klasyfikacji, lecz tak¿e o liczne puchary, upominki i nagrody, ale
przede wszystkim o nagrodê
g³ówn¹, któr¹ by³a ³ódŸ wêdkarska.
W zawodach zwyciê¿y³ kol.

Krzysztof Zelek z ko³a PZW Wodnik-Miasto, ³owi¹c szczupaka o
wadze 5,2 kg. Drugi by³ kol. Henryk
Jankowski, równie¿ z ko³a PZW
Wodnik-Miasto, uzyskuj¹c 2070
pkt., a trzecie miejsce zaj¹³ kol. S³awomir Lampka ze Œwidwina. Najlepszym juniorem okaza³ siê
Krzysztof Lewoczko z Ko³a PZW
Przylesie Koszalin, najm³odszym
uczestnikiem zawodów by³ Jakub
Klimczak, a najwiêksz¹ rybê z³owi³
zwyciêzca zawodów. Ogólnie z³apano 7 szczupaków i 23 okonie, a
sklasyfikowano 19 wêdkarzy.
Jerzy Kowalczyk

Jest to najwiêksza tego typu impreza wystawiennicza w kraju.
Przyci¹ga setki uczestników – biur
turystycznych, organizacji promuj¹cych poszczególne miejscowoœci
lub regiony Polski, samorz¹dy
gminne i powiatowe, a tak¿e przedstawicielstwa dyplomatyczne kilkudziesiêciu krajów.
Wystawcy z województwa zachodniopomorskiego prezentuj¹ siê
wspólnie na stoisku Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji
Turystycznej, gdzie swoj¹ ofertê
wystawia³ równie¿ Œwidwin. Co
najmniej kilkaset osób otrzyma³o
materia³y o mieœcie – miêdzy inny-

mi folder „Siedem wieków tradycji”
zawieraj¹cy najwa¿niejsze informacje o ofercie turystycznej, wydawnictwa promuj¹ce zamek, ulotki Parku Wodnego „Relax” i mapy
Œwidwina.
Targi odbywa³y siê od 19 do 22
paŸdziernika. Dwa pierwsze dni
przeznaczone by³y dla przedstawicieli bran¿y turystycznej, dwa kolejne – dla wszystkich zainteresowanych. Odby³o siê wiele konferencji bran¿owych, koncertów,
prezentacji, konkursów, degustacji
regionalnych produktów. Mo¿na
tak¿e by³o spotkaæ ciekawych podró¿ników: miêdzy innymi autora
programu telewizyjnego i ksi¹¿ek
podró¿niczych Wojciecha Cejrowskiego oraz specjalizuj¹cego siê w
wyprawach na Syberiê Romualda
Koperskiego.
UM
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ŒLUBOWANIE KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM
W LEKOWIE I SPRZEDA¯ STROIKÓW
27 paŸdziernika 2011 r. w Publicznym Gimnazjum w Lekowie
odby³o siê œlubowanie tegorocznych pierwszoklasistów. Do spo³ecznoœci szkolnej przyjêliœmy 27
uczniów.
Na akademii goœcili: dyrektor
El¿bieta Wachowiec, wójt gminy
Œwidwin Zdzis³aw Pawelec, wychowawca klasy I gimnazjum Hubert
Piekarski, grono pedagogiczne, rodzice, uczniowie klasy II, odpowiedzialni za czêœæ nieoficjaln¹, która
by³a niespodziank¹ dla pierwszoklasistów oraz uczniowie klas III.
Przed uroczystoœci¹ widzieliœmy nieco przestraszonych pierwszaków. Po zdaniu raportu przez
przewodnicz¹c¹
Samorz¹du
Uczniowskiego i zaœpiewaniu hymnu pañstwowego, nadszed³ czas na
wniesienie flagi pañstwowej (poczet flagowy w sk³adzie: Daria Jakubiak, Aleksandra Janasik, Dawid
Wiœniewski i Karol Olczak) i nast¹pi³o œlubowanie uczniów I klasy.
Uczniowie ci, ubrani w odœwiêtne stroje, wyst¹pili w kilkunastominutowym przedstawieniu przygotowanym przez p. Huberta Piekarskiego - wychowawcê klasy. Po zakoñczeniu czêœci oficjalnej ka¿dy z

uczniów otrzyma³ dyplom pierwszoklasisty z r¹k pana wójta.
M³odzie¿ klasy drugiej pod
opiek¹ p. Danuty Bywalec przygotowa³a dla swoich m³odszych kolegów szereg ciekawych konkursów,
w których pierwszoklasiœci udowodnili, ¿e s¹ godni wst¹piæ w szeregi gimnazjalistów. Klasa pierwsza
zosta³a podzielona na dwa zespo³y:
„Kotki” i „Tygryski”, do ka¿dej
konkurencji by³y wybierane osoby z
tych grup. Jednym z zadañ by³o na-

karmienie kisielem swojej kole¿anki b¹dŸ kolegi, a nie by³o to wcale
³atwe zadanie, bo karmi¹cy mia³
zawi¹zane oczy chustk¹.

Lekcja w gospodarstwie
wiejskim w Kartlewie

21 paŸdziernika uczniowie
klasy ii z Zespo³u Szkó³ w Lekowie
goœcili u pañstwa Do³êskich w ich
gospodarstwie wiejskim.
Gospodarz pokaza³ budynki gospodarcze. Bardzo dok³adnie i ciekawie opowiedzia³ dzieciom o swojej pracy, ¿yciu zwierz¹t hodowlanych oraz nowoczesnych maszynach. Ka¿dy móg³ zobaczyæ i dotkn¹æ cielaczka, co sprawi³o ogóln¹
radoœæ i spor¹ dawkê humoru.
Uczniowie dowiedzieli siê, jak
przebiega dojenie krowy elek-

tryczn¹ dojark¹. Równie¿ wszyscy
mogli wejœæ do nowoczesnej maszyny rolniczej.
Po tej jesiennej wycieczce ka¿dy ju¿ rozumie, jak wa¿na jest praca
rolnika dla ludzi. Na koniec gospodarze przygotowali wspania³e ognisko z kie³baskami oraz prezenty dla
drugoklasistów.
Uczniowie klasy drugiej i wychowawca dziêkuj¹ ca³ej rodzinie
pañstwa Do³êskich i Paluchów za
zorganizowanie pobytu w gospodarstwie.
M.G.

Mimo ró¿nych wyników nikt
tego dnia nie przegra³, obydwie dru¿yny zajê³y pierwsze miejsca. Pod
koniec, aby tradycji sta³o siê zadoœæ,
wychowawca klasy pierwszej odcina³ sztuczny ogon przedstawicielowi klasy. Dla swoich m³odszych
kolegów i kole¿anek klasa II gimnazjum przygotowa³a kocie ogony, a
na czole ka¿dego z pierwszoklasistów widnia³ napis „kot”, co ju¿ jest
tradycj¹ w polskich gimnazjach.

Korzystaj¹c z okazji, i¿ do szko³y przyby³o sporo goœci, uczniowie
ze szko³y przygotowali stroiki na
sprzeda¿. Pieni¹dze zostan¹ przeznaczone na zakup sztandaru. Spora
czêœæ stroików zosta³a sprzedana, a
pozosta³e stroiki uczniowie klas
m³odszych zanieœli na pobliski
cmentarz. Uroczystoœæ Œlubowania
zakoñczy³a siê poczêstunkiem i dyskotek¹, w której uczestniczyli
uczniowie klas I i II gimnazjum. (o)

Jesienna wycieczka
do szkó³ki w Kartlewie

Dwie grupy oddzia³u przedszkolnego Zespo³u Szkó³ w Lekowie wraz
z wychowawczyniami J. Pawelec i A.
Œwiêtojañsk¹ 13 paŸdziernika 2011 r.
pojecha³y do Szkó³ki Leœnej w Kartlewie.
Pani D. Pulnik z Nadleœnictwa w
Œwidwinie oprowadzi³a dzieci po terenie szkó³ki. Zapozna³a je z pracami
wykonywanymi o tej porze roku na
szkó³ce, jak równie¿ poinformowa³a o
tym, jak zachowaæ siê w lesie, jak roœnie
las, co nam daje las, co dzieje siê, gdy
brakuje lasu oraz co robi¹ leœnicy.
Dzieci dowiedzia³y siê, ¿e las to
bogactwo wszelkich form ¿ycia roœlinnego i zwierzêcego, to bogactwo kraju
i ca³ego spo³eczeñstwa. Dobra pozyskane z lasu to nie tylko drewno, ale

tak¿e kora, ¿ywica, wiklina i p³ody runa
leœnego; zio³a, grzyby, poziomki. Las
wp³ywa na klimat, dostarcza tlenu do
atmosfery, przeciwdzia³a powstawaniu
lawin w górach. Jest te¿ obiektem gospodarki ³owieckiej, kszta³tuje krajobraz, jest jego najpiêkniejsz¹ czêœci¹.
Cz³owiekowi dostarcza odpoczynku,
szanujmy wiêc las, bo bez niego nie
móg³by istnieæ œwiat.
Dzieci by³y bardzo szczêœliwe, radosne i pe³ne niezapomnianych wra¿eñ.
Aktywnie uczestniczy³y w zajêciach,
jakie przygotowa³a p. D. Pulnik. Rozwi¹zywa³y zagadki oraz kolorowa³y
ilustracje w kolorowankach, które
otrzyma³y w prezencie. Ucieszy³y siê
równie¿ z opasek odblaskowych, które
bêd¹ przydatne dzieciom o tej porze
roku.
A. Œwiêtojañska i J. Pawelec
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Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat drawski

Powiat ³obeski

Szukam 2-pokojowego mieszkania
do wynajêcia w £obzie, tel.
504041477.

Us³ugi hydrauliczne. Tel. 600 382
214

Sprzedam mieszkanie w Wêgorzynie, 53 mkw., 2 pokoje, + piwnica,
w³asnoœciowe spó³dzielcze. Cena
125 tys. z³. Tel. 663 248 859
Sprzedam tanio mieszkanie 3 pokojowe, 68 mkw. w Radowie Ma³ym.
Tel. 602 301 017

Powiat gryficki
Poszukujê kawalerki do wynajêcia
Tel. 660 172 103
Wynajmê od zaraz domek jednorodzinny w Trzebiatowie, umeblowany, 3 pokoje, kuchnia, wc, ³azienka.
Tel. 505 389 183.

Powiat gryficki
Transport, przeprowadzki,
wynajem. Fiat Ducato Maxi.
Tel. 503-613-854.
Wyburzenia, rozbiórki. Tel. 724510-626.
Przeprowadzki, noszenie, wywóz
starych mebli i innych staroci. Tel.
668-343-638

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

MOTORYZACJA
Powiat ³obeski
Sprzedam opony zimowe, przebieg
ok. 3 000 km, do VW Golfa z felgami
155/80 R13 790. Tel. 608 313 579,
660 781 259

Powiat gryficki
Kupiê czêœci do Fiata 125p, Fiata
126p, Poloneza. Tel. 503 789 806

PRACA

Region
Zatrudniê tynkarzy.
Tel. 605 069 239
Zatrudniê kierowcê z kat. C + E,
Polska – Norwegia, siedziba firmy w
Nowogardzie. Tel. 609 493 989, 607
585 561

Dom wraz z ogrodem
sprzedam w Drawsku Pom.
Tel. 94 363 2176
POJEZIERZE DRAWSKIE –
Nowe Worowo, na sprzeda¿ malowniczy grunt z lini¹ brzegow¹,
idealny na siedliska 8,5 ha i 14 ha;
PROWENT 509157645
Nowo wybudowany pawilon handlowo-us³ugowy (110 mkw., dwupoziomowy) centrum Drawska Pom. Do
wynajêcia. Tel. 602 460 233

Powiat ³obeski
Sprzedam ziemiê 8 ha, miejscowoœæ Budziszcze 6. tel. 91 397 5894
. Cena do uzgodnienia

£abuñ Wielki. Jednorodzinny. Nowopowsta³y o pow. ca³kowitej 245
m2, na dzia³ce 1643 m2 z powodu
pilnego wyjazdu - niska cena (
koszty w³asne ). tel. 600 265 547
Zajezierze gm. £obez Dzia³ka budowlana o pow. 2129 m2, uzbrojona,
warunki zabudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Cena do
uzgodnienia. tel. 600 265 547

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

Region
T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.
Artystyczne malowanie wnêtrz.
Obrazy i portrety na zamówienie.
Kopie znanych malarzy. Nieograniczone mo¿liwoœci. Tel. 504 290
492 ; 510 950 506;
www.gocha.com.pl

ROLNICTWO

Region
Sprzedam ci¹gnik ZETOR 7211,
ZETOR 7245, rozrzutnik wapna i
nawozów, stan idealny – tel. 660
010 540.

Wêgorzyno. £adny solidny dom,
pow. dzia³ki 610 mkw., pow. u¿ytkowa budynku 165 mkw. Cena 430.000
z³. Tel. 600 265 547
£obez dzia³ki rzemieœlnicze, powierzchnia od 2000 mkw., cena od
20 z³ za 1 mkw. Tel. 91 397 3940, 600
265 547

£obez. Dzia³ka inwestycyjna 4,5
ha. Miejscowy plan zagospodar.
przestrzennego. Tel. 600 265 547
Tucze nad j. Woœwin dz.budowl.
2700 mkw. - 59 000 z³. Tel. 600 265
547

Powiat gryficki
Sprzedam pó³ domu, stan bardzo dobry, 84 mkw., ksiêga uregulowana. TANIO. Okolice Gryfic. Tel. 607 259 206

NIERUCHOMOŒCI
Powiat œwidwiñski
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
uzbrojon¹ w Œwidwinie. Tel.794 376
821.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w
Po³czynie-Zdroju 1080 mkw. Tel.
600 565 719.

Biuro og³oszeñ
Wieœci œwidwiñskich
tel. 504 042 532

REKLAMA

