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Kazimierz Rynkiewicz

W

niedzielê, 13 stycznia
2013 r. pojecha³em do
Modlimowa, w gminie
P³oty, na spotkanie za³o¿ycielskie
Stowarzyszenia Bezpieczne OZE
(Odnawialne •ród³a Energii). Rzecz
niebywa³a – zebrali siê ludzie z ca³ego województwa, którzy powiedzieli
doœæ bezprawiu zwi¹zanemu ze stawianiem elektrowni wiatrowych w
pobli¿u ich domów i organizuj¹ siê,
bo w kupie si³a. Wielu z nich reprezentuje stowarzyszenia, które pozak³adali w gminach, dla obrony interesów mieszkañców, ale nikt z nimi siê
nie liczy. Co najwy¿ej uzyskali status
strony w sprawach, w których, jako
zwykli mieszkañcy, takiego statusu w
œwietle prawa nie mieli. To mnie zawsze zadziwia³o, ¿e obywatel mo¿e
z³o¿yæ zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu pope³nienia przestêpstwa, a gdy ta umorzy sprawê, nie
mo¿e siê za¿aliæ, bo okazuje siê, ¿e
nie jest stron¹, chocia¿ najczêœciej
wystêpuje w interesie gminy, a wiêc
wspólnoty mieszkañców, przeciwko
którym pope³niono przestêpstwo. A
przecie¿ nale¿y do tej wspólnoty, ale
ju¿ stron¹ nie jest.
To zapewne wynika z tak stworzonego polskiego systemu prawnego, w którym gdy ktoœ pope³nia przestêpstwo, to co najwy¿ej ³amie prawo
i przepisy. To taki abstrakt. St¹d u nas
nie ma ³awy przysiêg³ych. W USA
jest ³awa przysiêg³ych z³o¿ona z obywateli i to oni os¹dzaj¹ oskar¿onego.
Tam je¿eli ktoœ pope³nia przestêpstwo, to pope³nia je przeciwko innym
obywatelom, jako spo³ecznoœci, która finansuje i utrzymuje wszelkie instytucje i pañstwo z podatków. Wiêc
je¿eli ktoœ okrada urz¹d, to nie pope³nia przestêpstwa przeciwko urzêdowi i prawu, ale przeciwko obywatelom, gdy¿ okrada ich – obywateli.
Drobna ró¿nica, a jak¿e znacz¹ca.
To dygresja na kanwie wielu wypowiedzi, jakie pad³y podczas spotkania w Modlimowie. Oto jedna z
charakterystycznych.
- Wyci¹gnêliœmy burmistrzowi z
gard³a, kto finansuje plan zagospodarowania przestrzennego gminy. Okaza³o siê, ¿e jest to umowa trójstronna.
Pan inwestor przyprowadzi³ sobie
urbanistê – to jest mój urbanista. Podpiszemy umowê i on bêdzie dla mnie
robi³, jak ja chcê i bêdê mu p³aci³.
Uzyskaliœmy tê umowê trójstronn¹,
po czym zg³osiliœmy to do prokuratu-

Z DRUGIEJ STRONY
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Pañstwo w rozk³adzie. Z jego
naprawiania nikt nas nie zwolni
ry. Prokuratura to umorzy³a. Taki jest
trend i tak bêdzie, do czasu, bo nied³ugo to siê zmieni. Powiadomiliœmy
RIO. Okaza³o siê, ¿e jest to nielegalne, ale pan burmistrz odpowiedzia³ w
piœmie, ¿e jest to inwestycja celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, ze wzglêdu na pakiet klimatyczny UE. RIO wycofa³o siê, bo jak jest
to taka inwestycja, to inwestor ma
prawo inwestowaæ i sponsorowaæ
urbanistów, podczas gdy Krajowa
Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych mówi jasno, ¿e nie mo¿na. Inwestor przekaza³ plan gminie darowizn¹. Przysz³a NIK ze Szczecina na
kontrolê. Mamy raport, ¿e to jest nielegalne. I jaki skutek prawny – ¿aden!
Pose³ Julia Pitera przytacza³a nasz¹
sprawê w rozmowie z prezesem NIKu. Po tym wszystkim rozmawia³em z
ni¹ i ona powiedzia³a, ¿eby wytrzymaæ. W tym roku ma byæ troszeczkê
zmienione prawo i ma byæ tak, ¿e to
co uzna NIK za naruszenie prawa, to
ma tym zajmowaæ siê prokuratura –
mówi³ przedstawiciel jednej z podkoszaliñskich gmin.
Ta jedna wypowiedŸ, jak w soczewce, pokazuje problemy, z jakimi
borykaj¹ siê mieszkañcy wielu gmin,
ale te¿ obrazuje rozk³ad pañstwa, jaki
nast¹pi³ pod obecnym mi³oœciwie
nam panuj¹cym rz¹dem, którego polityk¹ jest „ciep³a woda w kranie”.
To dla mnie nie by³o zaskoczenie,
gdy¿ bardzo podobn¹ drogê przeszli
mieszkañcy Gryfic, którzy protestowali przeciwko lokalizacji wiatraków w pobli¿u ich domów. Znam
sprawy i pisma, wiêc wiem, ¿e tak
w³aœnie wygl¹da nasze pañstwo i jego
instytucje kontrolne. Podobne przyk³ady mo¿na pokazywaæ w prawie
ka¿dej gminie w wielu innych sprawach.
To bezho³owie dzieje siê w pañstwie prawa. Takie s³yszymy zapewnienia, ¿e jest to pañstwo prawa. Otó¿
uruchomi³o siê w Polsce mo¿liwoœæ
stawiania wiatraków i ca³ych farm, a
nie okreœli³o ¿adnych parametrów
tego stawiania. Prawnie nie uregulowano odleg³oœci wiatraków od zabudowañ, wiêc trwa tu zupe³na dowolnoœæ. Jeden z uczestników przypomnia³, ¿e w Unii Europejskiej prowadzono dyskusjê o ustanowieniu takiej
odleg³oœci w granicach 2 – 4 kilometrów od zabudowañ, ale j¹ zaniechano. Ministerstwo zdrowia zaleca 3
kilometry, ale to tylko zalecenia, a nie
nakaz, i tak trwa zabawa w ciuciubabkê. Tê sytuacjê jak najbardziej wykorzystuj¹ firmy wiatrakowe, które
licz¹ na zyski, chocia¿ jest to najdro¿sza z produkowanych energii. Tam,
gdzie stoi dom, mo¿na postawiæ wiatrak, ale tam gdzie stoi wiatrak, ju¿

nie mo¿na nic budowaæ. Ot, takie prawo dzia³aj¹ce w jedn¹ stronê. A pose³
Pitera ka¿e ludziom cierpliwie czekaæ.
By zdaæ sobie sprawê z tego, w jakim miejscu bêdziemy nied³ugo
mieszkaæ, podam, ¿e wiatraki stoj¹
ju¿ w prawie ca³ym pasie nadmorskim regionu koszaliñskiego, a u nas
planowane s¹ (prace mocno zaawansowane) w gminach £obez, Resko,
Radowo Ma³e, P³oty, Gryfice, Karnice (tu ju¿ stoj¹ i planuje siê nastêpne),
Drawsko Pomorskie (Gajewo), Z³ocieniec, Brze¿no, R¹bino, Golczewo,
ca³y powiat kamieñski, okolice Stargardu Szczeciñskiego, Pyrzyce, Gryfino, Szczecinek, Koszaliñskie itd.
Jad¹c do pracy s³ucham dyskusji
o odtworzeniu Stoczni Szczeciñskiej. Rozmówca mówi, ¿e w Niemczech stocznie maj¹ siê dobrze. Tutaj
kupiono stoczniowców odprawami i
zak³ad zamkniêto. Zlikwidowano
tym samym zwi¹zki zawodowe, które
mog³yby wypowiadaæ siê w sprawach
istotnych dla ludzi. Ale gdy ju¿ wydawa³o siê, ¿e zapad³o g³uche milczenie, w Szczecinie pojawili siê na ulicach rolnicy i – o dziwo – chocia¿
blokowali ulice i utrudniali ruch, zostali przez szczecinian przyjêci ¿yczliwie, co sam widzia³em. Ludzie po
prostu czuj¹, ¿e nie s¹ reprezentowani.
Ju¿ w pracy zagl¹dam na portal
wPolityce. Œledzê z uwag¹ poczynania kandydata na premiera rz¹du
technicznego prof. Piotra Gliñskiego, bo kiedyœ siê poznaliœmy i darzê
go wielk¹ sympati¹. To po prostu
porz¹dny cz³owiek i z ogromn¹
wiedz¹, w dodatku rzadkiego gatunku – z zakresu spo³eczeñstwa obywatelskiego. Bez zwi¹zków z oligarchi¹, jak by³y prezydent Aleksander
Kwaœniewski, z kawiorowej lewicy, o
którym ostatnio mówi siê, ¿e za kasê
doradza Kulczykowi i prezydentowi
Kazachstanu. Prof. Gliñski mówi, ¿e
blokuj¹ go w mediach. Normalka.
Inni twierdz¹, ¿e jest naiwny. No tak,
wizja spo³eczeñstwa obywatelskiego
mo¿e w Polsce wydawaæ siê dzisiaj
nawin¹, ale lepiej dla nas, obywateli,
popieraæ tak¹, ni¿ obietnice postkomunistycznych oligarchów.
Jeszcze jeden przyczynek do rozk³adu pañstwa. Prof. Gliñski mówi w
wywiadzie dla wPolityce:
- Ostatnio odwiedzi³em te¿ Zakopane, gdzie mia³em okazjê z bliska
zobaczyæ, jak dzia³a nasza demokracja. Odbywa siê tam dziœ referendum
w sprawie odwo³ania burmistrza,
który nie wykona³ bud¿etu, a jego rodzina jest zamieszana w ró¿ne afery...
Sytuacja jest taka, ¿e Platforma
Obywatelska wezwa³a do bojkotu re-

ferendum, co ju¿ samo w sobie jest
rzecz¹ niebywa³¹. Druga strona z³o¿y³a pozew do s¹du w trybie wyborczym. Sêdzia go odrzuci³ i powiedzia³, ¿e wnioskodawcy maj¹ 48 godzin na odwo³anie siê od tej decyzji.
A kiedy oni w tym terminie odwo³anie z³o¿yli, to ten sam sêdzia oœwiadczy³... ¿e siê pomyli³, bo termin odwo³awczy wynosi³ 24 godziny. I pozwu
nie przyj¹³! Tak w Polsce dzia³a prawo! - mówi profesor Gliñski.
Zarówno rolnicy jak i za³o¿yciele
Stowarzyszenia Bezpieczne OZE
sami ponosz¹ koszty swoich dzia³añ,
by przeciwdzia³aæ rozk³adowi instytucji i pañstwa, które powinno staæ na
stra¿y ich praw, a które ju¿ raz op³acili, by to robi³o. Ale tak to ju¿ jest z
obywatelami, ¿e jak pañstwo nie
dzia³a, trzeba wysi³ku i determinacji,
by je uporz¹dkowaæ. Pañstwo nie jest
nam dane raz na zawsze, trzeba je nieustannie odnawiaæ. Tu jedyn¹ metafor¹ mo¿e byæ uprawianie ogrodu.
Jak poprzestaniemy na chwilê, to
zaroœnie. Tak jest z pañstwem, rz¹dem, kultur¹ i cywilizacj¹. Trzeba te
ogrody uprawiaæ, je¿eli chcemy zwaæ
siê obywatelami.
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Ukrad³ samochód
Beata Winiszewska
i rozbi³ go na drzewie radn¹ Rady Powiatu
(PO£CZYN-ZDRÓJ)
Œwidwiñscy policjanci
zatrzymali mieszkañca
powiatu œwidwiñskiego,
który na podstawie
nakazu s¹du, zosta³
umieszczony w areszcie
œledczym, gdzie spêdzi
pó³tora roku.
Takich zatrzymañ przez œwidwiñsk¹ policjê jest wiele. Ten przypadek nie by³by szczególny, gdyby
nie fakt, ¿e mê¿czyzna w niedzielny

wieczór dokona³ kradzie¿y pojazdu. 27 latek wykorzystuj¹c nieuwagê w³aœcicieli zaopatrzy³ siê w kluczyki Opla i tym sposobem, bez
wiêkszego wysi³ku, odjecha³ z po³czyñskiego parkingu. Podró¿ jednak nie by³a ani d³uga ani te¿ udana,
gdy¿ po przejechaniu kilku kilometrów mê¿czyzna samochodem uderzy³ w drzewo i uciek³ z miejsca
zdarzenia.
Szybkie dzia³ania policjantów
doprowadzi³y do ustalenia i zatrzymania sprawcy. Mê¿czyzna przyzna³
siê do pope³nionego przestêpstwa.
Teraz mo¿e groziæ mu kara nawet 10
lat pozbawienia wolnoœci.
(kp)

Sesja Rady Powiatu

Bezpieczeñstwo i rynek
pracy w powiecie
(ŒWIDWIN) W starostwie
w Œwidwinie odbêd¹ siê
31 stycznia 2013 r.
obrady Rady Powiatu w
Œwidwinie. Pocz¹tek o
godz. 13.
Sesjê rozpoczn¹ interpelacje i
zapytania radnych. Nastêpnie Zarz¹d Powiatu przedstawi informacjê
z pracy w okresie miêdzysesyjnym,
a Komisja Bezpieczeñstwa i Porz¹dku sprawozdanie o stanie bezpieczeñstwa w powiecie za 2012 r.
Bêdzie równie¿ informacja o rynku

pracy w powiecie i funkcjonowaniu
Powiatowego Urzêdu Pracy. Radni
przyjm¹ plany pracy komisji i rady
na 2013 r.
Nastêpnie radni rozpatrz¹ projekty uchwa³ w sprawach: trybu
udzielania i rozliczania dotacji z
bud¿etu Powiatu Œwidwiñskiego
dla szkó³ oraz placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli
prawid³owoœci ich wykorzystania
oraz wysokoœci stawek op³at za zajêcie pasa drogowego, dla dróg których zarz¹dc¹ jest Zarz¹d Powiatu.
Sesjê zakoñcz¹ odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz
wolne wnioski.
(r)

(ŒWIDWIN) Rada Powiatu w
Œwidwinie uchwa³¹ z 20 grudnia
2012 r. stwierdzi³a wst¹pienie na
miejsce radnego Rady Powiatu w
Œwidwinie, kandydata z tej samej
listy, pani Marioli Beaty Winiszewskiej z Kluczkowa.
Przypomnijmy, ¿e w roku ubieg³ym zmar³ radny Zenon Diakun. W
wyborach tzw. proporcjonalnych
nie ma wyborów uzupe³niaj¹cych,
lecz wolny mandat obejmuje osoba
nastêpna na liœcie tego samego komitetu, którego mandat wygas³, a
który w kolejnoœci otrzyma³ najwiêcej g³osów.
Jako ¿e radny Zenon Diakun by³
wybrany w okrêgu wyborczym Nr 2
z listy Nr 15 – KWW Powiatowa
Wspólnota Samorz¹dowa jego
miejsce zajê³a kandydatka z tej samej listy pani Mariola Beata Wi-

niszewska. Rada powo³a³a Mariolê
Winiszewsk¹ do sk³adu Komisji Edukacji i Promocji oraz Komisji Infrastruktury i Ochrony Œrodowiska.
Jak zwodna jest ordynacja tzw.
proporcjonalna, niech œwiadcz¹
wyniki osi¹gniête w tym okrêgu:
Zenona Diakun zdoby³ 684 g³osy
startuj¹c z pierwszego miejsca. Pani
Mariola Winiszewska zdoby³a... 57
g³osów. Ciekawostk¹ jest, ¿e równie¿ 57 g³osów zdoby³ równie¿ Tomasz Wypych z Be³tna, tylko ¿e M.
Winiszewska by³a na 4 miejscu na
liœcie, a T. Wypych na 6., dlatego ona
uzyska³a mandat.
Gdyby wybory odbywa³y siê
systemem wiêkszoœciowym (wchodzi ten, który dostaje najwiêksz¹
liczbê g³osów, to obecn¹ radn¹ pokona³oby przynajmniej 10. innych
kandydatów, którzy otrzymali w
wyborach du¿o wiêcej g³osów. (r)

Sesja w Po³czynie-Zdroju

Co dalej ze
szko³ami wiejskimi?
(PO£CZYN-ZDRÓJ) Wraca
temat reorganizacji placówek
oœwiatowych w gminie. Radni
zajm¹ siê nim na najbli¿szej sesji,
w œrodê, 30 stycznia. Pocz¹tek
obrad w sali urzêdu o godz. 10.
Sesjê tradycyjnie rozpoczn¹ interpelacje i zapytania radnych oraz
przedstawienie sprawozdania z prac
burmistrza. Kolejny punkt: organizacja placówek szkolnych – projekt
restrukturyzacji oœwiaty. Radni
bêd¹ zastanawiaæ siê, co dalej ze

szko³ami w Toporzyku i Bolkowie.
Nastêpny punkt równie¿ bêdzie dotyczy³ organizacji, ale gminnej kultury.
W projekcie obrad jest tylko jeden punkt dotycz¹cy uchwa³ – w
sprawie okreœlenia dziennych stawek op³aty uzdrowiskowej. Po nim
nast¹pi¹ odpowiedzi na zg³oszone
zapytania i informacja o realizacji
uchwa³ Rady Miejskiej w okresie
miesi¹ca. Sesjê zakoñcz¹ wolne
wnioski.
(r)
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Z ¯YCIA POWIATU

EKOLAND popiera protest
rolników zachodniopomorskich

Wyra¿amy poparcie dla akcji protestacyjnej rolników z województwa
zachodniopomorskiego. W szczególnoœci ¿¹damy realizacji postulatów
zmierzaj¹cych do usuniêcia nieprawid³owoœci w obrocie ziemi¹.
Nieprawid³owoœci te polegaj¹ na wykupywaniu polskiej ziemi przez
osoby podstawione (tzw. s³upy), co spowodowa³o do tej pory utratê oko³o
1 miliona hektarów ziemi rolnej przejêtej przez obcy kapita³. Domagamy
siê wprowadzenia przepisów umo¿liwiaj¹cych rolnikom przetwarzanie
w³asnych surowców i ich sprzeda¿, co pozwoli konsumentom uzyskaæ
dostêp do lokalnych produktów dobrej jakoœci. Stanowczo ¿¹damy wprowadzenia zakazu obrotu i upraw GMO, zawartego w ustawie, a nie w formie
rozporz¹dzeñ ³atwych do uchylenia.
Danuta Pilarska, przewodnicz¹ca Zarz¹du G³ównego Stowarzyszenia
Ekoland,
Edyta Jaroszewska-Nowak, wiceprzewodnicz¹ca Zarz¹du G³ównego
Stowarzyszenia Ekoland

PROGRAM NA FERIE ZIMOWE
W ZAMKU 28.01.- 8.02.2013 r.
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Konkurs
„Magia Œwi¹t”

W Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. W. Broniewskiego w
Œwidwinie rozstrzygniêty zosta³ 7
stycznia 2013 r. miêdzyszkolny
konkurs plastyczny, zorganizowany przez bibliotekê szkoln¹.
Zadaniem uczestników by³o wykonanie pracy w dwóch kategoriach: ozdoba œwi¹teczna i kartka
œwi¹teczna.
Jury w sk³adzie: p. Agnieszka
Szyposzyñska i p. Aleksandra Wachowiak – specjalistki ds. turystyki
w ŒOK oraz p. Joanna Nowicka –
plastyczka w ŒOK, w kategorii
ozdób œwi¹tecznych przyzna³o
pierwsze miejsce uczennicy ZSR
im. S. ¯eromskiego w Œwidwinie,
Annie Gajdzie, która wykona³a bo-

¿onarodzeniow¹ szopkê z ró¿norodnych makaronów. Doceniona
zosta³a pomys³owoœæ pracy oraz
precyzyjnoœæ wykonania. W tej samej kategorii drugie miejsce przyznano Aleksandrze Kisiel (LO) za
œwi¹teczny stroik, a trzecie
Weronice Bieniek (ZSR) za papierow¹ choinkê. W kategorii kartek
œwi¹tecznych wygra³a praca Agaty
Grudzieñ (LO).
Wyró¿nionym uczennicom dyplomy oraz nagrody ksi¹¿kowe wrêczy³ dyrektor ZSP, p. Edward Wójcik. Zwyciêska szopka zosta³a ponadto wylicytowana podczas tegorocznego fina³u Wielkiej Orkiestry
Œwi¹tecznej Pomocy, a dochód z jej
sprzeda¿y zosta³ przekazany na
konto WOŒP.
MK

Apel TOZ

Pomó¿ zwierzêtom
przetrwaæ zimê!!!
Towarzystwo Opieki nad Zwierzêtami w Œwidwinie prowadzi
zbiórkê na rzecz bezdomnych zwierz¹t. Zbieramy wszystko: karmê,
koce, legowiska, miski, obro¿e,
smycze. Punktem zbiórki jest sklep
zoologiczno-wêdkarski przy ul.
Nowomiejskiej.

bezdomnego pieska, to prosimy o
kontakt pod nr tel. 694 339 639 przyjedziemy, zabierzemy.

Mo¿e ktoœ z Pañstwa ma zbêdn¹
budê, która mo¿e byæ domem dla

KRS 0000154454 koniecznie z
dopiskiem Oddzia³ Œwidwin. TOZ

Nadszed³ czas rozliczeñ, TOZ
zwraca siê do Pañstwa z gor¹c¹
proœb¹ o przekazanie 1% podatku
dla naszych podopiecznych.
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Nasz lokalny bank
Or³em Agrobiznesu

(WARSZAWA-ŒWIDWIN) W
Domu Literatury w Warszawie
odby³ siê 12 grudnia 2012 roku
fina³ 41. edycji konkursu, pod honorowym patronatem Wicemarsza³ka Sejmu RP, o nagrodê Orze³
Agrobiznesu.

wych, zebraniu opinii klientów i
mieszkañców, odwiedzeniu wybranych placówek oraz po ocenie produktów Banku na tle produktów
konkurencji, wyró¿ni³a Pomorski
Bank Spó³dzielczy w Œwidwinie
nagrod¹ Orze³ Agrobiznesu 2012.

Nagroda jest wyró¿nieniem za
osi¹gniêty sukces rynkowy dla starannie wybranych, nielicznych firm
z bran¿y rolno-spo¿ywczej i jej otoczenia oraz banków wspieraj¹cych
agrobiznes. Na uroczystej gali og³oszono wyniki konkursu oraz wrêczono nagrody i nominacje.
Kapitu³a konkursu, z³o¿ona z
polityków zajmuj¹cych siê problematyk¹ konsumenck¹ i rynkow¹,
marketingowców, ekonomistów
oraz specjalistów zajmuj¹cych siê
polityk¹ jakoœci i wizerunkiem - po
przeanalizowaniu przedstawionych
rekomendacji, informacji dotycz¹cych Banku i jego dokonañ rynko-

Przy ocenie brana by³a pod uwagê równie¿ skutecznoœæ wchodzenia z nowymi produktami na rynek,
umiejêtnoœæ prowadzenia negocjacji handlowych, terminowoœæ w
kontaktach biznesowych, sposób
promocji, tworzenie wizerunku
Banku przyjaznego konsumentowi
i u¿ytkownikowi oraz dobra wspó³praca z w³adzami samorz¹dowymi.
Z r¹k Wicemarsza³ek Sejmu RP
Ewy Kierkowskiej, obecnie Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów oraz Wicemarsza³ka Sejmu RP Eugeniusza Grzeszczaka nagrodê odebra³ Wiceprezes
Zarz¹du Banku Tomasz Œwiês. (o)

Zeznania przez Internet
- szkolenie w US Bia³ogard
Naczelnik Urzêdu Skarbowego
w Bia³ogardzie informuje, ¿e w
dniach 1.02.2013 r. o godzinie
13.00 oraz 4.02.2013 r. o godzinie
15.30 w siedzibie urzêdu przy ul.
Mickiewicza 3, w sali konferencyjnej, pokój 9 (parter), odbêd¹ siê
bezp³atne szkolenia instrukta¿owe
na temat sk³adania zeznañ podatkowych za 2012 r. drog¹ elektroniczn¹. Szkolenie ma na celu zapoznanie podatników z interaktywnymi formularzami oraz sposobem ich
wype³niania.

W trakcie szkolenia osoby zainteresowane bêd¹ mia³y mo¿liwoœæ
z³o¿enia zeznania przez Internet
korzystaj¹c z pomocy pracownika
Urzêdu Skarbowego. Chêtnych prosimy o zabranie dokumentów Ÿród³owych. Jednoczeœnie oferujemy
mo¿liwoœæ przeprowadzenia ww.
szkolenia dla zak³adów pracy z terenu dzia³ania Urzêdu Skarbowego w
Bia³ogardzie, w ich siedzibach.
Zainteresowanych prosimy o
kontakt pod numerem 94 3110406,
94 3110437.
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Za ksiêdzem Bosko…

Œwiêto naszego
patrona

(RZEPCZYNO) Jako Salezjanie wychowujemy m³odzie¿ w duchu Ksiêdza Jana Bosko. Nasz
Oœrodek Wychowawczy w Rzepczynie opiera siê na prewencyjnym systemie wychowawczym
œwiêtego. W tym roku trochê
wczeœniej obchodziliœmy swoje
œwiêtowanie naszego patrona, z
okazji wczeœniejszych zimowych
ferii.
Ca³y tydzieñ poprzedzaj¹cy
wyjazd wychowanków trwa³ na
wspomnieniu Ojca i Nauczyciela
M³odzie¿y. Zosta³y przygotowane
liczne spotkania i czytane wspomnienia, wyœwietlany film, odby³y
siê liczne konkursy, m³odzie¿ przygotowa³a gazetki o tym œwiêtym.
W pi¹tek nast¹pi³a kulminacyja
- zosta³a odprawiona uroczysta
Msza œwiêta, której przewodniczy³
ks. Marek Barejko sdb z Pi³y. Ksi¹dz
kaznodzieja bardzo ciekawie opowiedzia³ i wyjaœni³ naszej m³odzie¿y, na czym polega ¿ycie w salezjañskim wychowaniu. ¯ywo i aktywnie
wskazywa³ na rolê wzajemnego szacunku i mi³oœci chrzeœcijañskiej
przestrzegaj¹c dekalogu. Po uroczystej Eucharystii wszyscy zostali
zaproszeni na uroczyst¹ wieczerzê.
W tym miejscu nie zabrak³o serdecznej rozmowy i wspomnieñ o
œwiêtym Janie Bosko. Wszyscy zostali poczêstowani okolicznoœciowym torem. Po zakoñczonej biesiadzie zosta³y wrêczone liczne nagrody i dyplomy tym, którzy zdobyli
pierwsze miejsca w ró¿nych konkursach plastycznych. Nagrody
wrêcza³ ks. dyrektor I. Œliwiñski sdb
wraz z ks. goœciem M. Barejko sdb.

Po tych uroczystoœciach czêœæ wychowanków wyjecha³a na zimowe
ferie do swoich rodzinnych domów.
Ksi¹dz Jan Bosko naucza³: „Je¿eli,
wy kochacie to, co kocha m³odzie¿,
to m³odzie¿ bêdzie kochaæ to, co wy
kochacie”.
Ks. Jaros³aw sdb.
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INFORMACJE - OG£OSZENIE

„Trójkowe wspomnienie”

Pi¹ta rocznica katastrofy
pod Miros³awcem
(ŒWIDWIN) Wydaje siê, ¿e to
by³o tak niedawno, a ju¿ minê³o 5
lat od dnia, gdy us³yszeliœmy tragiczn¹ wiadomoœæ o katastrofie
samolotu CASA, w której pod Miros³awcem Polska straci³a elitê
wojskow¹, a wielu z nas znajomych i przyjació³. Doczesne
szcz¹tki naszych wspania³ych lotników spoczywaj¹ na wielu nekropoliach, rozsianych po obszarze ca³ego kraju.
Z okazji tej smutnej rocznicy
delegacja uczniów klas starszych
Publicznej Szko³y Podstawowej nr
3 im. Lotników Polskich, pod
opiek¹ nauczyciela odwiedzi³a groby spoczywaj¹cych na œwidwiñskim cmentarzu tragicznie zmar³ych pilotów: majora Piotra Firlingera - Szefa Sekcji Techniki Lotniczej 21. Bazy Lotniczej w Œwidwinie i podpu³kownika Zbigniewa
Ksi¹¿ka - zastêpcy dowódcy 22.
Bazy Lotniczej w Malborku.
Na grobach zap³onê³y znicze ze
specjalnymi podziêkowaniami -

Przed pomnikiem, na którym
umieszczono tablicê z nazwiskami
tragicznie zmar³ych ¿o³nierzy i statecznik z rozbitego samolotu, odczytano nazwiska ofiar, z³o¿ono
wieñce, oddano salwê honorow¹,
zapalono te¿ 20 bia³ych i czerwonych zniczy.
sposób takiego uhonorowania
zmar³ych przyjació³ i przedstawicieli patronów naszej szko³y, to inicjatywa pani dyrektor - Izabelli Starzyñskiej, która w dniu 23 stycznia
reprezentowa³a nasz¹ szko³ê w obchodach upamiêtniaj¹cych 5. rocznicê katastrofy, które odby³y siê
przed pomnikiem stoj¹cym na miejscu wypadku przy 12. Komendzie
Lotniska w Miros³awcu. Wziêli w
niej udzia³ wiceminister obrony narodowej Robert Kupiecki, zastêpca
szefa Sztabu Generalnego Wojska
Polskiego gen. dyw. Anatol Wojtan,
dowódca Si³ Powietrznych gen. broni pilot Lech Majewski i rodziny
tragicznie zmar³ych wojskowych.

Samolot transportowy CASA C295 M z 13. Eskadry Lotnictwa Taktycznego w Krakowie rozbi³ siê 23
stycznia 2008 roku podczas podchodzenia do l¹dowania na lotnisku
w 12. Bazie Lotniczej w Miros³awcu. W katastrofie zginê³o 20 zawodowych ¿o³nierzy - 16 wysokiej rangi oficerów Si³ Powietrznych oraz
czterech cz³onków za³ogi - zginêli
przedstawiciele patronów naszej
szko³y, elitarne grono ludzi, którzy
byli mistrzami w swoim zawodzie,
ale przede wszystkim ludŸmi o nienagannych manierach i sercach
otwartych na ka¿d¹ potrzebê. Prawdziwi przyjaciele … Bêdziemy o
nich zawsze pamiêtaæ.
K. Kupiec - bibliotekarka PSP 3

Powiat
sprzedaje
udzia³y
(ŒWIDWIN) Powiat Œwidwiñski sprzedaje udzia³y w „Miêdzygminnym Przedsiêbiorstwie
Gospodarki Odpadami” w Wardyniu Górnym.
Najpierw wszyscy wspólnicy
(Powiat i Gminy) chcieli sprzedaæ
swoje udzia³y w spó³ce w Wardyniu
Górnym. Jednak 20 listopada 2012
roku wspólnicy odst¹pili od prywatyzacji spó³ki, gdy¿ gospodarowanie odpadami komunalnymi sta³o
siê zadaniem w³asnym gmin, a nie
powiatów. Szczególne zmiany w
tym zakresie zosta³y wprowadzone
ustaw¹ z dnia 1 lipca 2011 r., a wejd¹
w ¿ycie 1 lipca br.
W zwi¹zku z tym Powiat stwierdzi³, ¿e dalszy udzia³ w tej spó³ce
jest nieuzasadniony. Na prze³omie
roku Zarz¹d Powiatu poinformowa³, ¿e Powiat Œwidwiñski planuje
sprzedaæ wszystkie swoje udzia³y
(185) miastu Szczecinek. Aktualnie
Zarz¹d Powiatu oczekuje na wniosek burmistrza Szczecinka w tej
sprawie.
(r)

Szukasz Pracy? To praca szuka ciebie!
Instytut Edukacji Komputerowej zaprasza do udzia³u w projekcie dofinansowanym ze œrodków UE, który dziêki odbyciu p³atnych
sta¿ów zawodowych, praktycznych kursów, warsztatów i treningów, a tak¿e dofinansowania wynagrodzenia, profesjonalnego
doradztwa i poœrednictwa pracy w realny sposób umo¿liwi Tobie uzyskanie sta³ego miejsca zatrudnienia w bran¿y turystycznej.
Projekt skierowany do osób pozostaj¹cych bez pracy powy¿ej 12
miesiêcy w wieku poni¿ej 25 roku ¿ycia.
Oferujemy:
• Stypendium finansowe dla uczestników na czas trwania szkoleñ
• Bezp³atny serwis kawowy oraz lunch
• Bezp³atne pomoce dydaktyczne w czasie szkoleñ
• Bezp³atny dojazd na szkolenia oraz dzia³ania aktywizuj¹co
-motywuj¹ce (lub refundacja kosztów dojazdu)
• Wynagrodzenie dla wszystkich uczestników w okresie sta¿y
• Gwarantowane zatrudnienie dla czêœci uczestników projektu
z wynagrodzeniem dotowanym przez Uniê Europejsk¹
(Subsydiowane zatrudnienie)
• Poradnictwo psychologiczno-aktywizuj¹ce
• Doradztwo zawodowe i poœrednictwo pracy
• Gwarantowany 3-miesiêczny sta¿ zawodowy daj¹cy mo¿liwoœæ
wykazania doœwiadczenia zawodowego u przysz³ych
pracodawców

CMYK

• Praktyczny kurs jêzyka niemieckiego
• Kurs komputerowy
• Œwiadectwo/ certyfikat
Planowane zakoñczenie procesu rekrutacji - styczeñ 2013
Szczegó³owe informacje dotycz¹ce projektu, jak równie¿ regulamin
rekrutacji wraz z wymaganymi dokumentami, mo¿na uzyskaæ w siedzibie Biura Projektu
"Twoja szansa na rynku pracy"
mo¿na uzyskaæ w biurze projektu
Instytut Edukacji Komputerowej
Ul. Obozowa 5
78-100 Ko³obrzeg
Tel. (94) 352 32 99 /(94) 35 42 555
oraz na stronie internetowej www.szansa.kol.pl
Cz³owiek - najlepsza inwestycja
Projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

Wieœci œwidwiñskie 28.1.2013 r.

REGION

Str
Str.. 7

Wyszli poza op³otki w³asnych gmin

Powstaje Stowarzyszenie
Bezpieczne OZE
(REGION) Do tej pory
mieszkañcy gmin, którzy
sprzeciwiali siê stawianiu
wiatraków w pobli¿u ich domów oraz mieli zastrze¿enia
do przestrzegania procedur w
tej sprawie, dzia³ali w pojedynkê. Teraz zrzeszaj¹ siê, by
uzyskaæ wiêksz¹ si³ê i sprawnoœæ w dochodzeniu swoich
praw, a przede wszystkim pokazaæ, ¿e problem dotyczy ca³ego województwa zachodniopomorskiego.
Za³o¿yciele spotkali siê w minion¹ niedzielê w motelu Europa w
Modlimowie, w gminie P³oty. Dlaczego tutaj? Plany dzia³ania stowarzyszenia dotycz¹ ca³ego województwa, wiêc wybrano miejsce, by
wszystkim by³o blisko, zarówno
tym z regionu szczeciñskiego, jak i
koszaliñskiego. Wielokrotnie pisaliœmy o problemach ze stawianiem
elektrowni wiatrowych, jednak informacje nie wychodzi³y poza dan¹
gminê lub powiat. Zjazd za³o¿ycielski pokaza³, ¿e problem jest wspólny dla ca³ego województwa. Przybyli przedstawiciele komitetów i
stowarzyszeñ zainteresowani t¹
problematyk¹ z gmin: Gryfino, Pyrzyce, Golczewo, Stargard Szczeciñski, Stepnica, Gryfice, Brojce,
Siemyœl, Sianów, Koszalin, Biesiekierz i S³awno.
- Stowarzyszenie powsta³o z potrzeby ludzi, którzy nie mog¹ sobie
poradziæ z problemem posadawiania wiatraków zbyt blisko zabudowañ. W moim przypadku jest to
oko³o 370 metrów. - powiedzia³
witaj¹c goœci prezes Stowarzyszenia Roman Kuœnierz z Ma³kocina.
Wyliczy³ cele, jakie stowarzyszenie
chce zrealizowaæ: sk³adanie wniosków do wojewódzkiego planu zagospodarowania przestrzennego,
ustanowienie prawne odleg³oœci 3
kilometrów wiatraków od domów i
zakaz ich budowy w obszarach Natura 2000.
- Chcemy, ¿eby stowarzyszenie
skupi³o jak najwiêksz¹ liczbê osób,
przedstawicieli z poszczególnych
regionów. Zacz¹³em tworzyæ mapê
oddzia³ywania wiatraków dla odleg³oœci 10 kilometrów i przestraszy³em siê. Z informacji jakie uzyska³em, powiatu Kamienia Pomorskiego nie ma, to znaczy nie ma miejsca,

na które by nie oddzia³ywa³y wiatraki. - kontynuowa³ prezes Kuœnierz.
Chce stworzyæ dok³adn¹ mapê województwa z wiatrakami. Ju¿ pobie¿ny rzut oka pozwala stwierdziæ,
¿e prawie ca³y jego obszar jest pokryty wiatrakami, które ju¿ stoj¹ lub
s¹ przymiarki, by sta³y. Robi to piorunuj¹ce wra¿enie, bo za chwilê
mo¿e okazaæ siê, ¿e bêdziemy jeŸdziæ po Pomorzu slalomem miêdzy
wiatrakami i zniknie perspektywa
rozwoju argoturystycznego tych
ziem, a tak¿e zostan¹ ograniczone
mo¿liwoœci budowy domów i siedlisk.
Zebrani przedstawiali problemy, jakie dotycz¹ wiatraków, czy to
ju¿ postawionych, czy planowanych, w ich so³ectwach i gminach.
Najwa¿niejsze problemy to: brak
wiedzy mieszkañców o zagro¿eniach i przepisach dotycz¹cych wiatraków, ³amanie przez w³odarzy
gmin procedur zwi¹zanych z ich stawianiem; pocz¹wszy od uchwa³, zawiadamiania, a¿ po uchwalanie planów i studiów zagospodarowania
przestrzennego gmin, a tak¿e ba³agan w prawie polskim, w którym nie
okreœlono odleg³oœci wiatraków od
zabudowañ, a tak¿e innych parametrów z nimi zwi¹zanych. To powoduje ogromny chaos i dowolnoœæ w
interpretowaniu oraz wykorzystywanie luk prawnych przez inwestorów i w³adze gmin.
Oto jedna z charakterystycznych
wypowiedzi na ten temat.

- Wyci¹gnêliœmy burmistrzowi z
gard³a, kto finansuje plan. Okaza³o
siê, ¿e jest to umowa trójstronna.
Pan inwestor przyprowadzi³ sobie
urbanistê – to jest mój urbanista.
Podpiszemy umowê i on bêdzie dla
mnie robi³, jak ja chcê i bêdê mu p³aci³. Uzyskaliœmy tak¹ umowê trójstronn¹, po czym zg³osiliœmy to do
prokuratury. Prokuratura to umorzy³a. Taki jest trend i tak bêdzie, do
czasu, bo nied³ugo to siê zmieni.
Powiadomiliœmy RIO. Okaza³o siê,
¿e jest to nielegalne, ale pan burmistrz odpowiedzia³ w piœmie, ¿e
jest to inwestycja celu publicznego
o znaczeniu ponadlokalnym, ze
wzglêdu na pakiet klimatyczny UE.
RIO wycofa³o siê, bo jak jest to taka
inwestycja, to inwestor ma prawo
inwestowaæ i sponsorowaæ urbanistów, podczas gdy Krajowa Rada
Regionalnych Izb Regionalnych
mówi jasno, ¿e nie ma takiej mo¿liwoœci. Przysz³a NIK ze Szczecina
na kontrolê. Mamy raport, ¿e to jest
nielegalne, wiêc przekazano plan
gminie darowizn¹. I jaki skutek
prawny – ¿aden! Pose³ Julia Pitera
przytacza³a nasz¹ sprawê w rozmowie z prezesem NIK-u. Po tym
wszystkim rozmawia³em z ni¹ i ona
powiedzia³a, ¿eby wytrzymaæ. W
tym roku ma byæ troszeczkê zmienione prawo i ma byæ tak, ¿e to co
uzna NIK za naruszenie prawa, to
ma tym zajmowaæ siê prokuratura –
mówi³ przedstawiciel jednej z gmin
podkoszaliñskich.

Ta jedna wypowiedŸ, jak w soczewce, pokazuje problemy, z jakimi
borykaj¹ siê mieszkañcy wielu gmin,
ale te¿ obrazuje rozk³ad pañstwa,
jaki nast¹pi³ pod obecnym rz¹dem.
Zebrani przedstawiali konkretne sprawy w ró¿nych aspektach, co
pozwoli³o zobaczyæ problem jako
ca³oœæ. Wygl¹da on doœæ przera¿aj¹co. W³odarze gmin, z braku jakiejkolwiek polityki gospodarczej pañstwa chwytaj¹ siê wiatraków, które
maj¹ zapewniæ im dochody, by mogli przetrwaæ na stanowiskach, nie
martwi¹c siê o skutki dla mieszkañców i przysz³ych pokoleñ. Mieszkañcy protestuj¹, ale nikt ich nie
s³ucha, a jak zg³aszaj¹ nieprawid³owoœci, to instytucje kontrolne niby
coœ robi¹, ale bez konsekwencji.
Istny „dziki zachód” z wiatrakowym
Eldorado, pod opiek¹ pañstwa.
Stowarzyszenie ma to zmieniæ.
Chce nag³aœniaæ problemy i byæ
stron¹ w tocz¹cych siê postêpowaniach w gminach. Ma ju¿ konkretne
pomys³y, które zebranym przedstawi³a Iwona Krêpic ze Stepnicy; w
nied³ugim czasie z³o¿y wnioski do
planu zagospodarowania przestrzennego województwa, a na marzec zapowiada konferencjê, na której przedstawi wszystkie problemy
„wiatrakowe” w województwie.
Chêtnym do wspó³pracy polecam stronê internetow¹ Stowarzyszenia Bezpieczne OZE: www.bezpieczneoze.org.
KAR
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Uznanie œwidwiñskim ¿o³nierzom
- sportowcom (cz. 4)
Rok 1952 – garnizon œwidwiñskich lotników
rozpocz¹³ zaznaczaæ swoj¹ obecnoœæ na mapie
sportowej. Ju¿ budowniczowie lotniska, ¿o³nierze
sportowcy z ró¿nych miast Polski organizuj¹ siê
w zespo³y sportowe, które bior¹ udzia³ w ró¿nych
zawodach sportowych z cywilami.
Pamiêtam jak w 1953 r. pi³karze
¿o³nierze ze Smardza, na mecz towarzyski ze œwidwiñskim „Kolejarzem”, maszerowali w szyku dwójkowym pod dowództwem plutonowego Edmunda Strosina, który równoczeœnie by³ doskona³ym prawym
obroñc¹.
W tym czasie, z uwagi na to, ¿e
garnizon nie posiada³ klubu, a w
wojsku byli dobrzy pi³karze, za po-

rozumieniem cywilów z dowództwem garnizonu, pi³karze wojskowi
o odpowiednich kwalifikacjach
wzmacniali miejski KS „Kolejarz”.
Przykro mi, ale wszystkich
wspomagaj¹cych pi³karzy wojskowych dziœ ju¿ nie pamiêtam, choæ
razem z nimi gra³em i ich trenowa³em. Przewa¿nie byli to pi³karze, od
których nasi œwidwiñscy adepci pi³ki mogli siê uczyæ gry w pi³kê no¿n¹.

Leszek Kawa. Zas³u¿ony dzia³acz sportowy. 25 lat kierownik dru¿yny WKS
„Granit”, 16 lat cz³onek Zarz¹du OZPN Koszalin.

1989 r. Kadra WKS „Granit”. Od lewej stoj¹: Dariusz Paprzycki, Dariusz
Bartniak, Miros³aw Folp, Zbigniew Piesak, Maciej Bo¿ek, Mariusz Pedrycz,
Janusz Lipka, Tomasz Guga³a, NN, Dariusz Sobañski, Andrzej Domañski,
Adam Miesza³a Dariusz Malazdra, Andrzej Kucharski – trener. W przysiadzie od lewej: Dariusz Grzelak, Andrzej Niemczyk, Robert Kowalczyk,
Jacek Osiñski, Tomasz Matyszczak, Piotr Kawêcki.

1978 r. Tomaszów Mazowiecki, zespó³ WKS „Granit” zdobywc¹ Mistrzostw
DWL przed Dêblinem, Oleœnic¹ i Powidzem. Trener Stanis³aw Filipek, kier.
dru¿yny Leszek Kawa.

Z tych, których pamiêtam, to wyró¿niaj¹cymi siê pi³karzami wojskowymi, którzy wspomagali miejski klub,
byli: Jan Szuster forstoper „Ruchu”
Chorzów, który po powrocie z wojska gra³ w pierwszym sk³adzie „Ruchu” (z Wyrobkiem, Alszerem, Cieœlikiem, Cebul¹, Bartyl¹ i innymi),
Stanis³aw Korpalski po wojsku gra³
w pierwszym sk³adzie „Polonii”
Bydgoszcz, z braæmi Norkowskimi,
Dziadkiem, Murzynem, Komas¹ i

innymi, Erwin Rudy - œrodkowy
napastnik z ligowego „Piasta” Gliwice, por. Stanis³aw Gajos lewoskrzyd³owy ze Skar¿yska, Henryk
Janicki, lewy obroñca, po wojsku
pozosta³ w Œwidwinie, a nastêpnie
przeszed³ do II-ligowej „Gwardii”
Koszalin, Edmund Strosin pozosta³
w Œwidwinie, a po zakoñczeniu kariery pi³karskiej by³ najlepszym sêdzi¹ pi³karskim w województwie i
kpt. pil. Eugeniusz Kondrat, dosko-

1981 r. WKS „Granit”. Stoj¹ od lewej: Adam K³ak, Grzegorz Mackiewicz,
Tomasz Guga³a, Jacek Lewandowski, Marek Sobieraj, Piotr Kampa, Brett,
Leszek Kawa – kierownik dru¿yny; w przysiadzie, od lewej: Grzegorz Szczeœniak, Roman Boderek, Jacek Szolc i Piotr Horodziejewicz.

Wieœci œwidwiñskie 28.1.2013 r.
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WKS „Granit” 1988 r. Od lewej stoj¹: Marek Maj – kierownik dru¿yny, Dariusz Paprzycki, Piotr Lala, Karol Skolik, Tomasz Holak, Miros³aw Moszczyñski, Jacek Wrzeszcz, Krzysztof Kowalewski, Marek Konieczka, Franciszek Paszel – trener. Siedz¹ od lewej: Mariusz Pedrycz, Piotr W¹chol,
Teofil Szaj, Marek Woroñko, Maciej Bo¿ek, Piotr Cichocki.

1956 r. Franciszek Paszel z najlepszym pi³karzem s³u¿¹cym w œwidwiñskim
garnizonie Janem Szusterem z KS „Ruch” Chorzów.

Bramkarz kpt. pil. Eugeniusz Kondrat, skutecznie walczy z reprezentantami Polski, od lewej: Sobkowiakiem, Teodorem Anio³¹ (król polskich ligowych
strzelców) i Wojciechowskim. Mecz towarzyski KS „Kolejarz” Œwidwin – KS
„Kolejarz” Poznañ (dziœ Lech Poznañ). Wynik 1:4, bramkê strzeli³ Wac³aw
Piecak. 1956 rok.

1962 r. WKS „Skrzydlaci” i KS „Kolejarz”, od lewej: Tama, Wachaczyk, Gaca,
Illek, Filipek, Kacy, Jakubczyk, Wasiak, Jaszczyñski i Hibner.

na³y bramkarz, który niestety zgin¹³
w katastrofie lotniczej.
Na bazie istniej¹cego ¿ycia sportowego i zaanga¿owania dowództwa garnizonu, powo³ano WKS
„Skrzydlaci”, z sekcjami: pi³ki no¿nej, boksu i siatkówki. O sekcjach
poza pi³k¹ no¿n¹ niewiele mogê
powiedzieæ. Jako kibic mogê tylko
oœwiadczyæ, ¿e chodzi³em na bardzo
ciekawe mecze bokserskie i pi³ki
siatkowej, których poziom by³ minimum miêdzywojewódzki, czyli na
poziomie II ligi, w których uczestniczyli. Pi³karze zaœ, których by³em
trenerem, uczestniczyli w rozgrywkach wojewódzkich lub miêdzywojewódzkich. Byli to przewa¿nie zawodnicy z wojska poborowego z
ró¿nych klubów Polski, którzy odbywali s³u¿bê zasadnicz¹ w garnizonie œwidwiñskim. Pracowa³em z pi³karzami WKS „Skrzydlaci”, a nastêpnie, po reorganizacji, z zawodnikami WKS „Granit”. Nad ca³oœci¹
funkcjonowania powy¿szych klubów czuwali dowódcy dywizji poprzez Zarz¹d Klubu, który na co
dzieñ ¿y³ sprawami zabezpieczenia
mo¿liwoœci realizacji programów
szkoleniowych i zabezpieczenia logistycznego. Szczególnie pozostali
mi w pamiêci dowódcy: p³k dypl.
pil. Wiktor Iwoñ, p³k dypl. pil. Kazimierz Dziok (nastêpnie gen. dyw.
pil. Dowódca WLOP), p³k dyp. pil.
Stanis³aw Targosz (nastêpnie gen.
broni pil. Dowódca Si³ Powietrznych).

Wœród dzia³aczy sportowych
szczególnym zaanga¿owaniem, dla
dobra by³ych klubów wojskowych
w Œwidwinie (Granit, Skrzydlaci),
zas³u¿yli siê: pp³k Pacanowski, pp³k
Fr¹szczak, mjr Sroczyñski, pp³k
Bogdan Krzykowski, kpt. Koœko,
Basiejko, Marek Maj, Bo¿emowski
i Leszek Kawa, który nie ma sobie
równych w zas³ugach wœród dzia³aczy sportowych, pracuj¹cych bezpoœrednio w klubie i jako dzia³acz
wojewódzkich w³adz sportowych.
W okresie funkcjonowania sekcji pi³ki no¿nej w WKS „Skrzydlaci” i WKS „Granit” szkoleniem pi³karzy zajmowali siê trenerzy: Franciszek Paszel, Kapilewicz, Stanis³aw Filipek i Andrzej Kucharski.
Powy¿sze dane, o których wspominam, pozosta³y mi z czasów, kiedy poprzez pracê by³em zwi¹zany z
poszczególnymi zespo³ami. Dziœ z
uwagi na zawodnoœæ pamiêci i odleg³y czas, nie pamiêtam ju¿ wszystkich faktów oraz imion i stopni wojskowych wymienionych wy¿ej
wspó³pracowników, za co przepraszam. Chêci¹ wyrównania ewentualnych, nieumyœlnie pope³nionych
nietaktów, powy¿sze wspomnienia
uzupe³niam zdjêciami, które niew¹tpliwie przywo³aj¹ pamiêæ. Bêdê
wdziêczny, je¿eli ktoœ z by³ych kibiców, czy dzia³aczy klubowych,
uszczegó³owi moje wspomnienia.
Franciszek Paszel
(zdjêcia z w³asnego zbioru).
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Jase³ka najm³odszych w parafii wojskowej
(ŒWIDWIN) Wiara kszta³tuje
siê od najm³odszych lat, nic wiêc
dziwnego, ¿e i najm³odsi czuj¹ potrzebê jej wyra¿ania.
13 stycznia dzieci cztero, piêcio
i szeœcioletnie pod kierunkiem pañ:
Marty Jakubik, Dominiki Kaszuba i
Ewy Wiszniewskiej, przedstawi³y
jase³ka (premiera odby³a siê w PSP
nr 3).
Inicjatywa najm³odszych spotka³a siê z du¿ym zainteresowaniem

i ¿yczliwoœci¹, zarówno zgromadzonej publicznoœci, jak i Parafii
Wojskowej, której kapelan - proboszcz - ks. mjr Andrzej Miga³a,
zawsze chêtnie wspiera wszelkie
dzia³ania spo³ecznoœci lokalnej, w
tym uczniów Publicznej Szko³y
Podstawowej nr 3.
Wspólne wystêpy artystyczne
sta³y siê zdecydowanie inicjatyw¹
integruj¹c¹ obie grupy dzieci najm³odszych, które ju¿ wkrótce kolejno wejd¹ w „rzeczywistoœæ szkoln¹”.

Jase³ka to kolejna mo¿liwoœæ
uspo³ecznienia maluchów i odkrycia nowych talentów - nie tylko artystycznych. Wszak umiejêtnoœæ publicznego przemawiania staje siê

ostatnio talentem nie do przecenienia i rzecz¹ przydatn¹ w kolejnych
etapach edukacji, a po takim debiucie mo¿e byæ ju¿ tylko lepiej.
K. Kupiec - bibliotekarka PSP 3

„Nad przepaœci¹”
Szko³a Podstawowa nr 1 w Œwidwinie

Wiadomoœci z klasy 3a

Nadszed³ czas podsumowania
naszej pracy w I semestrze. W
czwartek, 24 stycznia, odby³o siê
zebranie ogólne z rodzicami na,
którym przekazaliœmy wiadomoœci z ¿ycia naszej klasy.
Pochwaliliœmy siê naszymi talentami i osi¹gniêciami, wspomnieliœmy te¿ o tym, nad czym musimy
popracowaæ. Obiecaliœmy, ¿e posta-

ramy siê poprawiæ w nauce i w zachowaniu.
Rodzicom podoba³ siê nasz wystêp, widoczne to by³o na ich
uœmiechniêtych twarzach.
Byli zadowoleni, ¿e ich dzieci a¿
tyle potrafi¹. Potem pani rozda³a
oceny opisowe i wynik testu próbnego. Teraz czas na odpoczynek, po
feriach weŸmiemy siê do pracy.
Uczniowie klasy 3a

(RZEPCZYNO) W œrodê, 23
stycznia br. w M³odzie¿owym
Oœrodku Wychowawczym w
Rzepczynie goœciliœmy teatr „Metanoia” z Krakowa.
Artyœci ukazali nam sztukê pt.
„Nad przepaœci¹”, która ukazywa³a
¿ycie „galerianki”. Ukazany by³
mê¿czyzna i kobieta, ¿yj¹cy w narzeczeñstwie, pod jednym dachem,
troszcz¹cy siê o siebie i razem tworz¹ca przysz³¹ rodzinê. ¯ycie, które
toczy siê wœród swobody i zabaw.
Dobra muzyka, tañce, lekkoœæ ¿ycia
opisuj¹ teraŸniejszoœæ, nie myœl¹c o
przysz³oœci.
Któregoœ codziennego zwyczajnego dnia wydarzy³ siê wypadek,
który parali¿uje mê¿czyznê. Leczenie zabiera du¿o czasu i zarazem
jest kosztowane. W domu kurczy siê
bud¿et pieniê¿ny i by³o coraz ciê¿ej. Kobieta postanawia wiêc zapra-

cowaæ i zdobywaæ trochê grosza
jako „galerianka” i zarabiaæ na leczenie przysz³ego mê¿a.
Czas leczenia dobiega³ koñca,
ale okaza³o siê, ¿e kobieta zachorowa³a na choroby weneryczne. Zdrowiej¹cy przysz³y pan domu dochodzi do zdrowia, ale jego przysz³a
ma³¿onka je traci. Przyznanie siê do
winy i w jaki sposób zarobi³a na jego
uleczenie, zostaj¹ jej wybaczone,
ale ona jest w ciê¿kim stanie. Nast¹pi³a odwrócenie ról. Sztuka koñczy
siê wzajemnym zrozumieniem,
przebaczeniem jedno drugiemu i
wspólnym wyci¹gniêciem wniosku.
Nasi wychowankowie ogl¹dali
sztukê bardzo ¿ywo. Ich wypowiedzi na temat sztuki byli ró¿ne, ale zapamiêtali kilka w¹tków; dobra muzykê, ubiór, sceneriê i wzajemne
przebaczenie i dalsze wspieranie
siê. Mi³oœæ przekracza ból i wybacza winy.
Jaros³aw sdb.
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Powitaliœmy Nowy Rok 2013
(RZEPCZYNO) W ostatnim
dniu starego roku kalendarzowego, wychowankowie MOW w
Rzepczynie, wraz z wychowawcami, przygotowali ró¿ne ciekawe
niespodzianki. Oprócz codziennych obowi¹zków przygotowywali siê do po¿egnania starego
roku.
Zrobili sztukê teatraln¹ o przemijaniu kartek z kalendarza, opowiadali o prze¿ytych dniach w naszym domu, dzielili siê wra¿eniami
zdobytymi w Zielonej Szkole, a tak¿e ró¿ne ciekawe historyjki ze swojego ¿ycia jak i wyczytane z ksi¹¿ek.
Tu¿ przed pó³noc¹ uczestniczyli we

Mszy œwiêtej, dziêkuj¹c Panu Bogu
za prze¿yty ca³y rok i prosz¹c o Bo¿e
B³ogos³awieñstwo na rok 2013.
Nastêpnie odby³ siê pokaz fajerwerk i tradycyjny szampan. ¯yczenia noworoczne i bogata kolacja
oraz œpiew kolêd. Czas ten mija³ w
rodzinnej atmosferze i wspólnym
budowaniu jednoœci, wzajemnego
zrozumienia i wspólnych rozmowach. Dla ka¿dego znalaz³a siê ma³a
niespodzianka, która radowa³a serca naszych wychowanków. Radosna
wspólnota otwiera serce dla ka¿dego i ka¿dy z niej bêdzie czerpaæ to,
co najlepsze i buduj¹ce.
Jaros³aw sdb.

Podsumowanie akcji ,,Góra Grosza"
w Szkole Podstawowej nr 1
Zakoñczyliœmy XIII edycjê
akcji „Góra Grosza”, której organizatorem jest Towarzystwo
Nasz Dom. Celem akcji jest zbieranie funduszy na pomoc dla Domów Dziecka, rodzin zastêpczych
i rodzinnych domów dziecka.
Najdrobniejsze monety zebrane w takiej du¿ej iloœci mog¹ stworzyæ ogromny fundusz, dziêki któremu udzielona zostanie istotna
pomoc bardzo wielu dzieciom, którzy znaleŸli siê w trudnej sytuacji
¿yciowej.
W tym roku zebraliœmy wspólnymi si³ami grosiki o ³¹cznej wartoœci 455,10 z³.
Bardzo dziêkujê wszystkim wychowawcom, dzieciom i ich rodzicom, którzy wziêli udzia³ w akcji i
wspomogli j¹ swoim „groszem”, bo
przecie¿:
„Jeden grosz znaczy niewiele,
ale Góra Grosza jest najwiêksza na
œwiecie”.
Anna Kuzio
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OG£OSZENIA DROBNE

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

Wieœci œwidwiñskie 28.1.2013 r.
(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

NIERUCHOMOŒCI

PRACA

US£UGI

MIESZKANIA

Powiat ³obeski

Powiat gryficki

Powiat ³obeski

Powiat œwidwiñski

Borkowo Wlk. - gospodarstwo z
domem, dwoma budynkami gospodarczymi, dzia³k¹ 90 ar. Ok.115 tys.
tel. 501 307 666.

Zatrudniê ca³orocznie pana (chêtnie po 50-roku ¿ycia) na stanowisko
gospodarza oœrodka w DŸwirzynie.
Tel. 668-103-008.

Zwierzynek - samodzielna po³owa
domu 65 mkw do remontu dzia³ka
1100 mkw. 49 000 z³, tel. 783 534
677.
Mieszewo - 7,12 ha ziemi uprawianej sprzedam za 12.500 ha, tel. 660
206 833.
Nowogard okolice ok. 2 ha pod
KRUS, dop³aty tel. 889 133 882.
Wynajmê w centrum £obza lokal
u¿ytkowy 50 mkw. na sklep, us³ugi,
biuro. Tel. 691 305 860.

Powiat gryficki
Do wynajêcia lokal u¿ytkowy
w Gryficach przy ul. Sportowej
5A; na dzia³alnoœæ gospodarcz¹
– zak³ad fryzjerski, gabinet kosmetyczny itp. Tel. 514 786 715
po godz. 16-tej.

Zatrudniê mechanika maszyn rolniczych. Wymagane doœwiadczenie,
prawo jazdy kat. B i T. Tel. 667 612
010.

Powiat gryficki

Przyjmê pracownika do gospodarstwa rolnego z doœwiadczeniem
przy obs³udze nowoczesnego
sprzêtu rolniczego i prawem jazdy
kat. T. Powiat œwidwiñski. Tel. 887
101 209.

Drzewo opa³owe i kominkowe ³upane. Tel. 667-612-010.

Region

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

Zatrudniê kierowcê kat. C+E, z doœwiadczeniem Polska + Norwegia.
Tel. 607 585 561.

Region

INNE
Kupiê spawarkê wirow¹ lub transf.
tel. 531-090-643.

Powiat ³obeski
Sprzedam dwie nowe szafy trzydrzwiowe. Tel. 510 332 012

Wynajmê domek jednorodzinny 75
mkw. w Trzebiatowie, umeblowany,
3 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc,
czynsz + media. Tel. 505 389 183

MEBLE KA–MAR. Du¿y wybór mebli u¿ywanych; £obez ul. Bema
(hale ZNMR ). Zapraszamy. Tel. 721
766 576.

Powiat ³obeski
Lokal u¿ytkowy ok. 30 mkw. w centrum £obza (g³ówne skrzy¿owanie
miasta) do wynajêcia od 01.02.
2013 r. Idealny pod dzia³alnoœæ
us³ugow¹ np. gabinet stomatologiczny. Dostêpne s¹: media, internet, monitoring zewnêtrzny oraz
miejsce na reklamê/szyld swojej
dzia³alnoœci. Tel. 501 894 828.

Biuro reklamy
Wieœci Œwidwiñskich
Tel. 91 39 73 730
Tel. 504 042 532
email: wppp1@wp.pl

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

Powiat œwidwiñski

Podnajmê czêœæ lokalu w centrum
Gryfic kosmetyczce (ale nie koniecznie). Tel. 501-141-136.

BIZNES

Glazura, terakota, wykoñczenia
wnêtrz. Tanio i profesjonalnie.
Tel. 507-827-130.

Powiat gryficki
Kursy ochrony w Trzebiatowie.
Rozpoczêcie 07.02.2013r.
Tel. 668 151 221

ROLNICTWO
Powiat gryficki
Kupiê gospodarstwo lub
grunt rolny. Tel. 664 944 635.

Powiat œwidwiñski

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

Sprzedam mieszkanie w bloku w
S³awoborzu, 2 pokoje z kuchni¹ +
du¿y balkon, po kapitalnym remoncie, c.o., c.w. w³asne gazowe.
Mieszkanie nie wymaga wk³adu finansowego,. W miejscowoœci koœció³, bank, szko³y, przychodnie lekarskie, sklepy i poczta. Cena do
uzgodnienia. Tel. 500 308 446
Kêpczewo – 5 km od Œwidwinasprzedam mieszkanie 3 pokojowe,
66,5 mkw. I piêtro, mieszkanie wewnêtrzne + gara¿. Tel. 503 430 152

Powiat ³obeski
SPRZEDAM MIESZKANIE W WÊGORZYNIE! Powierzchnia 53
mkw., w bloku na II piêtrze. 2 pokoje
+ piwnica. Mieszkanie w³asnoœciowe spó³dzielcze. Cena: 110 tys. Tel.
663 248 859.
Do wynajêcia kawalerka w £obzie
Tel. 889 072 373

Powiat gryficki
Sprzedam jasne, parterowe, 2–pokojowe mieszkanie z balkonem i
wyposa¿on¹ kuchni¹, po remoncie
w centrum P³otów. Tel. 602 345 883

OBIEKTY / LOKALE NA SPRZEDA¯
DOBRA - lokal u¿ytkowy, pow. 137,76 mkw
- CENA 93.000 z³
DOBRA- lokal u¿ytkowy o pow. 281 mkw, czêœciowo zaadaptowany pod
przychodniê
- CENA 399.000 z³
DRAWSKO POM. (okolica) - oœrodek wczasowy z w³asn¹ lini¹ brzegow¹
- CENA 2.000.000 z³
£OBEZ - lokal u¿ytkowy w centrum o pow. 42 mkw, parter
- CENA 155.000 z³
£OBEZ - lokal w atrakcyjnej lokalizacji o pow. 111,80 mkw, I piêtro
- CENA 559.000 z³
£OBEZ - lokal u¿ytkowy o pow. 116 mkw na parterze, wybudowany w 2007 r.
- CENA 580.000 z³
£OBEZ - teren przemys³owy zabudowany hal¹ o pow. 800 mkw,dzia³ka 1776 mkw
- CENA 700.000 z³
£OBEZ - budynek biurowo-administracyjny w zabudowie szeregowej,
pow. 227,8 mkw
- CENA 1.100.000 z³
£OBEZ- teren inwestycyjny sk³adaj¹cy siê z 5 dzia³ek wraz z zabudowaniami
- CENA 2.400.000 z³
IÑSKO - 3 lokale o pow. 30/49,4/85,1 mkw
- CENA 2700 z³/mkw netto
PO£CZYN ZDRÓJ - lokal u¿ytkowy 40 mkw w centrum, parter
- CENA 140.000 z³
RESKO - lokal u¿ytkowy o pow. 19,75 mkw
- 33.000 z³
RESKO - sklep-pub-bar o pow. 200 mkw, parter
- CENA 500.000 z³
RESKO - lokal u¿ytkowy 300 mkw, dotychczas bar, dyskoteka
- CENA 750.000 z³
RESKO - obiekt wielofunkcyjny 438,5 mkw, dzia³ka 1682 mkw
- CENA 2.500.000 z³
RESKO (okolica) - lokal o pow. 46 mkw u¿ytkowany dotychczas jako sklep
- CENA 43.000 z³
RESKO (okolica) - dom wczasowy - pensjonat o pow. 400 mkw, dzia³ka 1515 mkw
- CENA 495.000 z³
WÊGORZYNO - lokal handlowo-us³ugowy o pow. 57 mkw, dzia³ka 113 mkw w centrum - 150.000 z³
WÊGORZYNO (okolica) - z mo¿liwoœci¹ adaptacji na mieszkanie, pow. 102,17 mkw - CENA 85.000 z³
WÊGORZYNO (okolica)-sklep, bar, dyskoteka o pow. 139,9 mkw, dzia³ka 300 mkw
- CENA 150.000 z³
OBIEKTY / LOKALE NA WYNAJEM
£OBEZ - lokal u¿ytkowy o pow. 140 mkw w centrum, parter
- CZYNSZ 3.500 z³
£OBEZ (okolica) - gospodarstwo o pow. 169 mkw + 2 hale produkcyjne
- CZYNSZ 3.000 z³
P£OTY - lokal u¿ytkowy o pow. 40 mkw, parter
- CZYNSZ 800 z³
P£OTY - lokal u¿ytkowy o pow. 30 mkw, parter
- CZYNSZ 850 z³
RESKO - sklep-pub-bar o pow. 200 mkw, parter
- CZYNSZ 3.000 z³
RESKO - lokal u¿ytkowy 300 mkw, dotychczas bar, dyskoteka
- CZYNSZ 4.500 z³
RESKO - gabinet lekarski o pow. 20,4 mkw, parter
- CZYNSZ 1.200 z³
RESKO - lokal pod gabinet stomatologiczny pow. 20,7 mkw
- CZYNSZ 1.200 z³
RESKO - obiekt wielofunkcyjny o pow. 438,5 mkw, dzia³ka 1682 mkw
- CZYNSZ 8.000 z³
BEZP£ATNA POMOC W UZYSKANIU KREDYTU - OFERTA 20 BANKÓW

Wieœci œwidwiñskie 28.1.2013 r.

Z ¯YCIA POWIATU

Str
Str.. 13

Fina³ WOŒP w Zespole WOŒP w Œwidwinie
Szkó³ Publicznych
przez trzy dni
w Brze¿nie

(BRZE¯NO) W Zespole Szkó³
Publicznych w Brze¿nie 21. Fina³
WOŒP rozpocz¹³ siê ju¿ 11 stycznia.
W sali gimnastycznej zgromadzili siê wszyscy uczniowie i nauczyciele, by wzi¹æ udzia³ w licytacji przedmiotów przekazanych
przez Fundacjê Jurka Owsiaka. Atmosfera szybko sta³a siê bardzo
gor¹ca. Na ka¿dy przedmiot by³o
wielu chêtnych, ale niektóre z licytacji (koszulki, ramki na zdjêcia, kubka
i kalendarza) dostarczy³y wielu emocji zgromadzonym i co chwila wywo³ywa³y g³oœne westchniêcia z
uczniowskich szeregów. W przerwach œpiewa³y przygotowane przez

p. Artura Ardziejewskiego dziewczêta z zespo³u wokalnego. Ich wystêpy
spotka³y siê z ¿ywio³owym przyjêciem - trybuny falowa³y.
Tego samego dnia odby³a siê
tak¿e zbiórka do puszek, czego widocznym efektem sta³y siê dumnie
poprzyklejane serduszka oraz loteria, z której po³owa dochodu zasili
konto WOŒP. Ale na tym nie koniec. W niedzielê, 13 stycznia, wolontariusze zbierali pieni¹dze w
miejscach swojego zamieszkania,
a w poniedzia³ek sprzedawali ciasto. Uzyskane fundusze w wysokoœci 1732,76 z³ zasil¹ przeprowadzon¹
przez
Samorz¹d
Uczniowski akcjê.
(zps)

(ŒWIDWIN) W Œwidwinie 21. Fina³ WOŒP trwa³ 3 dni. W pi¹tek 11
stycznia publicznoœæ wys³ucha³a koncertu chórów „Kanon” z Cewlina
pod dyr. Ewy Szeredy i „Sonores” z ŒOK pod dyr. Boles³awa Kurka
oraz obejrza³a program dzieci z Przedszkola nr 1 „Misiaczki” pod
opiek¹ art. Olgi Kurek.
W sobotê natomiast t³umnie przybyli widzowie zaœmiewali siê do ³ez
ogl¹daj¹c wystêp kabaretu LIMO z Gdyni.
A w niedzielê impreza fina³owa trwa³a od godz. 15. do 21. Mo¿na by³o
pos³uchaæ koncertu grupy „Nadmiar” z Pi³y, zespo³u „Przed siebie” pod
opiek¹ art. Roberta Ussa, Œwidwiñskiej Orkiestry Dêtej oraz grupy „Heaven” z Koszalina, a tak¿e podziwiaæ tancerzy z Klubu Tañca „Omen” oraz
ze Szko³y Tañca „Iskra”. W miêdzyczasie prowadzone by³y licytacje, które
cieszy³y siê zainteresowaniem publicznoœci i w efekcie uda³o siê zebraæ
kwotê 2.240 z³!
Przyk³ady wylicytowanych przedmiotów:
Anio³ek ze Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wychowawczego
w S³awoborzu wykonany przez dzieci - 35 z³, obrazek z anio³kiem - 40 z³.
Koszulka WOŒP - 100 z³
Koszulka WOŒP z limitowanej serii - 220 z³
Kubek WOŒP - 100 z³
Body niemowlêce WOŒP - 30 z³
Apteczka - 40 z³
Kalendarz WOŒP - 50 z³
Firana ze sklepu pañstwa Jêdrowiak i Uss - 70 z³
Figurka ze sklepu Edwarda Balickiego - 45 z³
Zwyciêska praca konkursu "Magia Œwi¹t" Anny Gajdy z ZSR - 25 z³
Sesja na œmig³owcach od 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego - 120 oraz 100 z³
Statuetka (j.w) - 160 z³
Lot symulatorem SU-22 od Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej - 220 z³
P³yta zespo³u Heaven - 65 z³
Zestaw na biurko od Burmistrza - 60 z³
Ksi¹¿ka od Starosty - 55 z³
Ogó³em zebraliœmy 14.609,21!!!
Bardzo dziêkujemy sponsorom: Burmistrzowi Miasta Janowi Owsiakowi, Staroœcie Œwidwiñskiemu Miros³awowi Majce, Grupie Poszukiwawczo-Ratowniczej, 21. Bazie Lotniczej, Bankowi PKO SA, Firmie
ochroniarskiej WACHTA II, pañstwu Pi¹tkowskim, Dorocie Wojtanowskiej, Parkowi Wodnemu „Relax”, Ryszardowi Ga³oszowi, Bankowi
Spó³dzielczemu, Olgierdowi Moskalewiczowi, Salonowi Fryzjerskiemu
„Zuzann”, Salonowi Kosmetycznemu „Lejdis”, Zak³adowi Fotograficznemu „Krzyœ”, pañstwu Jêdrowiak i Uss, restauracji „Va Bank”, Psiemu
Fryzjerowi „Fiona”, Sklepowi Jubilerskiemu „Beryl”, Sklepowi „Almako”, SOSW w S³awoborzu.
Org.
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Piracki bal na zamku
(ŒWIDWIN) W œwidwiñskim
zamku odby³ siê 9 stycznia wielki
bal karnawa³owy, na który zosta³y zaproszone dzieci z rodzicami i
rodzeñstwem.
Organizatorem imprezy pt. „PIRACKI BAL NA ZAMKU” by³a
Rada Rodziców przy Przedszkolu
nr 2 „Pod Topol¹”. Bal poprowadzi³o dwóch odwa¿nych rodziców (p.
Sebastian Gutowski i p. Daniel Nowak), którzy na czas zabawy wcielili siê postacie „Piratów” - Kapitana Haka oraz D³ugobrodego. Dzielnie pomaga³a im „Piratka”, w któr¹
wcieli³a siê dyrektor przedszkola
Zofia Derenowska.
Uczestnicy przed tañcami musieli z³o¿yæ uroczyst¹ przysiêgê, ¿e
bêd¹ siê dobrze bawiæ, przestrzegaæ
regulaminu pirackiego i s³uchaæ
króla i kapitana D³ugobrodego.
Weso³a zabawa przerywana by³a
konkursami dla dzieci i rodziców,
np. „£amacz jêzyka”, gdzie tatusiowie ³amali sobie jêzyk czytaj¹c tekst
z najtrudniejszymi polskimi s³owami albo dzieci mia³y jak najszybciej
nakarmiæ mamê lub tatê jogurtem.
Konkurs zrêcznoœciowy pt. „Szuka-

nie skarbów” polega³ na odnalezieniu z³otych dukatów ukrytych w piasku… i wiele innych weso³ych zabaw. Ka¿dy odwa¿ny uczestnik
konkursu by³ mianowany na Pirata,
otrzymywa³ nagrodê oraz pami¹tkowy dyplom. Przez ca³y czas trwa-

Jase³ka w zamku
(ŒWIDWIN) Przedstawienie
teatralne pt. „Kalejdoskop po
œwi¹teczny” odby³o siê 24 stycznia
w sali widowiskowej zamku.
Wziêli w nim udzia³ uczniowie
œwidwiñskich szkó³, zespó³ „Przed
siebie” pod opiek¹ artystyczn¹
Roberta Ussa oraz zespó³ wokalny Piotra Adamczyka.
Widowisko teatralno-muzyczne
pt. „Kalejdoskop po œwi¹teczny”
pokaza³ Teatr TE KA, dzia³aj¹cy
przy Œwidwiñskim Oœrodku Kultury „Zamek”. Opiekunem artystycznym grupy teatralnej TE KA jest
pani Dorota Budziñska-Cholawo.
Aktorzy bior¹cy udzia³ w spektaklu:
Zuzanna Kostrzewska
Marta Lewandowska
Izabela Bo¿ek
Patryk W¹sowicz
Emilka Œwiœ
Julia Mazurkiewicz
Marcysia Kosiñska
Marta Lipkowicz
Kacper Wieczorkiewicz
Konrad ¯ukowski
Paulina Kosiñska
Magda Bodnar
Julia BruŸdziñska
Diana Rusek
Kinga Szatanik
Wiktoria Borkowska

Goœcinnie wyst¹pi³ zespó³ wokalno-instrumentalny „Przed siebie”, pod opiek¹ artystyczn¹ Roberta Ussa oraz Zespó³ Dziêciêcy UNISONO, pod opiek¹ artystyczn¹ Piotra Adamczyka, oraz para taneczna
z Klubu Tañca OMEN Iwony Kruk
- Daria Kurlapska i Hubert Babiak.
Scenariusz i re¿yseria, projekt
scenografii oraz choreografia, dobór materia³ów muzycznych, tekstu
i oœwietlenia - Dorota BudziñskaCholawo. Monta¿ dekoracji i oprawa graficzna - Joanna Nowicka.
Realizacja oœwietlenia i nag³oœnienia - Andrzej Warianka.
(o)

nia tej przygody, towarzyszy³a
wszystkim piosenka - Hymn Piratów.
Na szczêœcie by³y to tylko ¿arty,
a kto zg³odnia³ móg³ zajrzeæ do kawiarenki i skosztowaæ pysznego,
domowego ciasta, które upiekli ro-

dzice z poszczególnych grup. Dzieci bawi³y siê wspaniale, mia³y okazjê przenieœæ siê w bajkow¹ krainê
- Tajemnicz¹ Wyspê Piratów.
Joanna Nawrocka, nauczyciel
Przedszkola nr 2. Zdjêcia: Sebastian Gutowski.
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Dwa spotkania op³atkowe
(S£AWOBORZE) Tradycyjnie w SOSW w S³awoborzu odbywaj¹ siê dwa spotkania op³atkowe.
Jedno mia³o miejsce 19 grudnia
2012 r. w Œwidwinie. Brali w nim
udzia³ uczniowie, wychowawcy i
rodzice. Obecni byli równie¿ zaproszeni goœcie: Przewodnicz¹ca Rady
Powiatu Œwidwiñskiego p. Danuta
Malitowska oraz Starosta Powiatu
Œwidwiñskiego p. Miros³aw Majka.
Tegoroczne jase³ka w wersji
wspó³czesnej przedstawiali uczniowie klas gimnazjalnych oraz szko³y
przysposabiaj¹cej do pracy, w oparciu o scenariusz pt. „Jase³ka” autorstwa ks. Jan Twardowskiego. Sztuka zaprezentowana przez uczniów
bardzo spodoba³a siê goœciom i spo³ecznoœci szkolnej.
Dyrektor,
Przewodnicz¹ca
Rady Powiatu Œwidwiñskiego oraz
Starosta z³o¿yli wszystkim obecnym ¿yczenia z okazji zbli¿aj¹cych
siê Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.
Drugie spotkanie wigilijne odby³o siê 20 grudnia 2012 r. w S³awoborzu. Na uroczystoœæ przybyli zaproszeni goœcie: Pani Alicja Tudrujek Sekretarz Powiatu, Pan Miro-

s³aw Kêpka Cz³onek Zarz¹du Powiatu, Wójt Gminy S³awoborze Pan
Marcin Ksi¹¿ek, Przewodnicz¹cy
Rady Gminy S³awoborze Pan Marek KuŸma, Kierownik Posterunku
Policji w S³awoborzu Pan Sylwester
Karolczak oraz przedstawiciele
Rady Rodziców.
Uroczystoœæ rozpoczê³a siê tradycyjnym przedstawieniem jase³-

kowym. Na scenie pojawili siê anio³owie i pasterze. Do Dzieci¹tka,
Maryi i Józefa przybyli Trzej Królowie. M³odzi artyœci zachwycili
swoimi umiejêtnoœciami aktorskimi, piêknymi strojami i œwi¹teczn¹
scenografi¹. Wielu widzom ze
wzruszenia ³za zakrêci³a siê w oku.
Po czêœci artystycznej Dyrektor zapocz¹tkowa³a sk³adanie ¿yczeñ.

Ciep³e s³owa i ¿yczenia skierowali
do uczniów i pracowników zaproszeni goœcie.
Przy œpiewie kolêd, blasku choinki i unosz¹cym siê wokó³ aromacie wigilijnych potraw w SOSW
mo¿na by³o poczuæ tê szczególn¹,
œwi¹teczn¹ atmosferê.
Oby magia Bo¿ego Narodzenia
przetrwa³a w nas jak najd³u¿ej! EL

Spotkanie noworoczne w „Dwójce”
(ŒWIDWIN) Na zajêciach
ko³a teatralnego uczniowie z klasy Ia Publicznej Szko³y Podstawowej nr 1 przygotowali przedstawienie pt. ,,Idzie Nowy Rok”.
Premiera odby³a siê 17 stycznia
2013 r., na któr¹ licznie przybyli
rodzice uczniów. Wszystkie dzieci
mia³y mo¿liwoœæ zaprezentowania
swoich umiejêtnoœci recytatorskich
i muzycznych.
Mimo tremy mali artyœci stanêli
na wysokoœci zadania. Dzieci wyst¹pi³y w piêknych strojach przygotowanych przez swoich rodziców.
Przepiêkn¹, bogat¹ scenografiê,
która nawi¹zywa³a do czterech pór
roku, wykona³a mama jednej z
uczennic - p. ¯. Kulczyk. 18 stycznia uczniowie zaprosili równie¿ na
przedstawienie dyrektor Barbarê
Pe³kê, nauczycieli oraz najm³odszych uczniów szko³y.
Serdeczne i ¿yczliwe przyjêcie
wystêpu przez publicznoœæ jest dla
ma³ych aktorów z klasy Ia zachêt¹
do przygotowywania nastêpnych
przedstawieñ. Artyœci wraz z wychowawc¹ serdecznie dziêkuj¹ ro-

dzicom za przygotowanie scenografii oraz strojów.
Uczniowie wystêpuj¹cy
w przedstawieniu:
Nowy Rok - Joanna Dobrowolska
Pani Zima - Martyna Kulczyk
Narrator - Oliwia Pliszka

Dwanaœcie Miesiêcy: Styczeñ Kondrad Dembiñski, Luty - Patryk
Wojtów, Marzec - Hanna Staruk,
Kwiecieñ - Julia Brewczyñska, Maj
- Mi³osz Sawicki, Czerwiec - Dawid
Stasiak, Lipiec - Igor Jagodziñski,
Sierpieñ - Julia Bober, Wrzesieñ Wiktoria Majewska, PaŸdziernik -

Oliwia Wiœniewska, Listopad - Dawid Orzechowski, Grudzieñ - Julia
Dobek.
Rolê dzieci odegrali: Ksawier
Kaczyñski, Oliwia Wojskonowicz,
Antoni Olszewski, Micha³ Kot,
Przemys³aw Afelt i Iga Szulc.
Wychowawca kl. Ia Anna Kuzio
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„Trójkowe” jase³ka
dla mieszkañców

(ŒWIDWIN) W Publicznej
Szkole Podstawowej nr
3 odby³o siê 23 stycznia
przedstawienie
„Betlejemska
dobranocka”.
G³ównymi bohaterami przedstawienia by³y dzieci z klas I, IV i
VI, przygotowane pod kierunkiem
nauczycieli: p. El¿biety Horak,
Anny Gabinet Krickiej, Ewy Wiszniewskiej (z akompaniamentem p.
Angeliki Krickiej), zaœ adresatami
- ju¿ po raz kolejny, podopieczni
Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Œwidwinie, zaproszeni z
inicjatywy p. dyrektor Izabelli Starzyñskiej, w której imieniu powita³a zebranych p. E. Horak.
Pojawiaj¹ce siê kolejno na scenie bajkowe postacie, przekazywa³y swoje przes³anie: sugestywnie
dr¿¹ca z zimna dziewczynka z zapa³kami, weso³e rodzeñstwo - Jaœ i

Ma³gosia, niesforny pajacyk Pinokio, przedstawicielka leœnych skrzatów - Smerfetka, ufny Czerwony
Kapturek, pracowita i ciekawa œwiata Pszczó³ka Maja, spracowany Rybak ze z³ot¹ rybk¹, dbaj¹ca o zwierzêta Calineczka, pracowita iskierka
radoœci - ma³y Kopciuszek i sierotka
Marysia, dziel¹ca siê tym co ma
najdro¿sze w swym ubóstwie i samotnoœci, udowodni³y, ¿e bajkowe
prawdy, mimo i¿ bardzo stare, nie
straci³y na swej wa¿noœci, czego
dowodem by³ aplauz zgromadzonych goœci, którzy przy s³odkim
poczêstunku, kawie i herbacie mogli
delektowaæ siê prawdziw¹ duchow¹
uczt¹. Nad wszystkim czuwa³y postacie Œwiêtej Rodziny, anio³ów
(prawdziwie anielskich) i pastuszków, którzy ka¿de bajkowe przes³anie ujmowali w sposób Biblijny.
To kolejne takie spotkanie i s¹dz¹c z entuzjazmu tak artystów, jak
i naszych drogich widzów, z pewnoœci¹ nie ostatnie.
K. Kupiec - bibliotekarka PSP 3

XXI KAZIUKI WILEÑSKIE w Œwidwinie 1 - 3.03.2013 r.

IV Zjazd KAZIMIERZY
- 1.03.2013 r.
W dniach 1 i 2 .03.2013 r.
po raz XXI odbêdzie siê
jarmark kresowy, zw.
KAZIUKAMI WILEÑSKIMI,
zakoñczony msz¹ w dn.
3.03.2013 r., w Koœciele
MBNP, odprawian¹
w intencji Polaków
na WileñszczyŸnie
i kresowian na Ziemi
Œwidwiñskiej.
Równoczeœnie w dn. 1.03.2013
r. ju¿ po raz czwarty na ŒHT spotkaj¹ siê Kazie i Kaziki, aby zamanifestowaæ sympatiê do swojego
patrona.
Imprezy te odbywaj¹ siê pod
patronatem Burmistrza MiastaJana Owsiaka, a organizatorami s¹
Towarzystwo Mi³oœników Wilna i b.
Kresów Wschodnich , Œwidwiñski
Oœrodek Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna w Œwidwinie.
Nowo przyby³ym kupcom, rzemieœlnikom i artystom zostan¹ udostêpnione nieodp³atnie stoiska. Poniewa¿ liczba miejsc jest ograniczo-

na, liczy siê czas zg³oszenia udzia³u
w imprezie. Hala Targowa otwarta
jest od godz. 8.00.
Czas handluj¹cym i zwiedzaj¹cym umil¹ w dn. 1.03. wystêpy zespo³ów szkolnych ,przedszkolnych
i ludowych, a 2.03. zespo³ów ludowych. Przewidziana jest równie¿
aukcja na rzecz dzieci komunijnych
z Polskiego Domu Dziecka w Podbrodziu na Litwie.
Serdecznie zapraszamy do
udzia³u w imprezie wszystkich chêtnych, szukaj¹cych reklamy i zbytu
swego towaru, wymiany doœwiadczeñ, wszelkich ciekawostek i dobrej zabawy.
W ten sposób w³¹czymy siê do
propagowania polskiej twórczoœci
ludowej i bogatego folkloru wileñskiego oraz zamanifestujemy solidarnoœæ z Rodakami, zamieszkuj¹cymi Ojcowiznê na Litwie.
Zg³oszenia do udzia³u w XXI
KAZIUKACH WILEÑSKICH i IV
ZjeŸdzie Kazimierzy prosimy nadsy³aæ listownie, telefonicznie lub
faksem na adres:
Œwidwiñski Oœrodek Kultury,
ul. Niedzia³kowskiego 17, 78-300
Œwidwin, tel.(faks) 94365 22 -77.

