Stypendia Starosty przyznane

Wpuœcili ponad sto
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XVII FESTIWAL PIOSENKI
RELIGIJNEJ W ŒWIDWINIE
(ŒWIDWIN) 13 kwietnia,
odby³ siê ju¿ XVII Festiwal
Piosenki Religijnej, organizowany przez Klub 1. Skrzyd³a
Lotnictwa Taktycznego i Parafiê wojskow¹ pw. Wniebowst¹pienia Pañskiego w Œwidwinie.

Wybory
uzupe³niaj¹ce
do Rady
Miasta

Tegoroczna edycja festiwalu
mia³a dwa g³ówne akcenty,
pierwszy to fakt, ¿e Festiwal odbywa³ siê w odremontowanym
klubie, drugi - to zdecydowana
przewaga wykonawców indywidualnych nad wieloosobowymi zespo³ami.
Str. 9

(ŒWIDWIN) Wojewoda og³osi³ termin wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Miasta w Œwidwinie.
Odbêd¹ siê 16 czerwca 2013 w
okrêgu wyborczym nr 8. Do 27
kwietnia trzeba zg³osiæ Komisarzowi Wyborczemu utworzenie komitetu wyborczego, a do 30 kwietnia
kandydatów na cz³onków Miejskiej
Komisji Wyborczej. Zg³aszanie list
kandydatów na radnych do Miejskiej Komisji Wyborczej do 17
maja do godz. 24.
(r)

XI Powiatowy Konkurs Recytatorski
„Ptaszki”
(ŒWIDWIN) W kwietniu 2013 roku Publiczne
Przedszkole nr 2 „Pod Topol¹” po raz kolejny zorganizowa³o Konkurs Recytatorski „Ptaszki”.
Drugi etap konkursu
odby³ siê 18 kwietnia w naszym przedszkolu. Wziê³o
w nim udzia³ 37 dzieci z 11
placówek naszego powiatu.

CMYK

Pamet Œwidwin i
Oldboje Zryw Kretomino
zagrali w finale

I Memoria³
im. Zbigniewa
Rausa
w Halowej
Pi³ce No¿nej
Oldbojów
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Z drugiej strony

Wybraæ wolnoœæ
i obroniæ prawdê
Kazimierz Rynkiewicz

T

ymi s³owami prezydent
Lech Kaczyñski koñczy³
swoje napisane przemówienie, które mia³ wyg³osiæ w Katyniu. Nie wyg³osi³. Zgin¹³ wraz z
rodz¹c¹ siê elit¹ wolnej Polski pod
Smoleñskiem.
Na chwilê prze³ama³ siê obraz
Polski i Polaków. Okaza³o siê, ¿e
¿yliœmy w mediokracji – obrazie
Polski wykreowanym przez media,
które brutalnie uprawiaj¹ politykê
dla w³asnych korzyœci i obcych nam
interesów. Polska dla nich to teren,
na którym rozgrywa siê ró¿ne gry.
Teren do zagospodarowania. Chce
go zagospodarowaæ Wschód i Zachód. Ró¿ne mafie i polityki, wywiady i cywilizacje. Znajduj¹ w
Polsce swoich wyznawców i popleczników. Za pieni¹dze i splendor
na salonach. Za poklepanie po plecach. St¹d w polityce polskiej stronnictwa rosyjskie i niemieckie.
Rosn¹ zastêpy stronnictwa unijnego. Polska to¿samoœæ rozrywana
jest na ró¿ne sposoby. Przeszkadza.
Pierwsza myœl, jaka przysz³a mi do
g³owy, gdy us³ysza³em, ¿e wszyscy
zginêli – wszystkim ta œmieræ jest na
rêkê. Wszystkim stronnictwom w
Polsce, bo zginêli prezes IPN i prezes NBP, i wszystkim na Wschodzie
i Zachodzie, bo prezydent Kaczyñski nie bêdzie ju¿ przeszkadza³. Nie
bêdzie ju¿ wierci³ dziury w pamiêci
o Katyñ, nie bêdzie mówi³ o równym
prawie ma³ych narodów i pañstw w
unii przy podejmowaniu decyzji
przez wielkich. By³ jak kamieñ na
drodze miêdzy Niemcami a Rosj¹.
Tak jak w 1939 roku – Polska te¿
wtedy im przeszkadza³a. Jak¿e siê
cieszyli Sowieci z hitlerowcami,
gdy spotkali siê na Bugu.Teraz musieli omin¹æ Polskê ruroci¹giem.
Jak¿e to niewygodne.
M³odzi ocknêli siê. Zobaczyli,
jak byli oszukiwani. Zw³aszcza
przez media. Tyle polsko brzmi¹cych tytu³ów prasowych z zagranicznymi w³aœcicielami. Mówi¹
nam, co mamy robiæ, jak myœleæ.
I nagle to poruszenie, przebicie
siê przez ten obraz medialny i polityczny g³osu zwyk³ych ludzi. I jak¿e
okazuje siê on niezwyk³y. Szczery,
zatroskany sprawami ojczyzny,
wra¿liwy, pe³en solidarnoœci z roda-

kami, wspó³czuj¹cy. Ludzie daj¹
coœ od siebie, bo chc¹ daæ, wyraziæ,
nieprzymuszani. Nikt im za to nie
zap³aci, nic z tego mieæ nie bêd¹, ot,
tak, po ludzku, po polsku w³aœnie.
Za chwilê ten g³os zniknie w tumulcie, jazgocie, interesach. One
tylko na chwilê przycich³y, ale s¹. W
stronnictwach rosyjskich i niemieckich, w korzeniach komuny, których
nie wyrwano, a to w Polsce wielkie
stronnictwo, rosyjskie, dzisiaj mo¿e
ju¿ tylko kosmopolityczne w robieniu i zabezpieczaniu interesów, które
zrobili ojcowie i dziadkowie na krwi
polskich patriotów. Przecie¿ ¿yj¹ i
maj¹ siê dobrze ci, którzy wprowadzali tu komunizm i z niego ¿yli. Ci,
którzy wyrzucali ludzi z pracy za s³owo Katyñ, którzy awansowali najwiêkszych nieudaczników, byle byli
partyjni, którzy donosili w zak³adach
pracy, szko³ach, na ulicach, za srebrniki i awanse. Przecie¿ nie wyparowali, s¹ wœród nas. Dla nich prof.
Lech Kaczyñski, najlepiej wykszta³cony z dotychczasowych prezydentów, zawsze by³ g³upi i œmieszny.
Albo przeszkadza³, bo wtr¹ca³ siê w
te ich geszefty. Albo chcia³ pamiêtaæ
o tym, o czym oni chcieli zapomnieæ.
To przypominanie tak dra¿ni³o.
Jak choæby o Katyniu, gdy mia³
tam powiedzieæ: „Œwiat mia³ siê nigdy nie dowiedzieæ. Rodzinom ofiar
odebrano prawo do publicznej ¿a³oby, do op³akania i godnego upamiêtnienia najbli¿szych.
Po stronie k³amstwa stoi potêga
totalitarnego imperium, stoi aparat
w³adzy polskich komunistów. Ludzie mówi¹cy prawdê o Katyniu
p³ac¹ za to wysok¹ cenê. Tak¿e
uczniowie. W roku 1949 za wykrzyczan¹ na lekcji prawdê o Katyniu
dwudziestoletni uczeñ z Che³ma
Józef Ba³ka wyrokiem wojskowego
s¹du trafia na trzy lata do wiêzienia.
S¹ jednak tak¿e „nieugiêci ludzie” i
– po czterech dekadach – totalitarny
Goliat zostaje pokonany. Prawda –
ta ostateczna broñ przeciw przemocy – zwyciê¿a. Tak jak k³amstwo
katyñskie by³o fundamentem PRL,
tak prawda o Katyniu jest fundamentem wolnej Rzeczpospolitej. To
wielka zas³uga Rodzin Katyñskich.
Ich walki o pamiêæ o swoich bliskich, a wiêc tak¿e – o pamiêæ i to¿samoœæ Polski. Zas³uga m³odzie¿y.
Uczniów takich jak Józef Ba³ka.
Zas³uga tych nauczycieli, którzy –
mimo zakazów – mówili dzieciom

prawdê. Zas³uga ksiê¿y, w tym ksiêdza pra³ata Zdzis³awa Peszkowskiego i zamordowanego w styczniu
roku 1989 ksiêdza Stefana Niedzielaka – inicjatora wzniesienia krzy¿a
katyñskiego na cmentarzu pow¹zkowskim. Zas³uga drukarzy nielegalnych wydawnictw. Zas³uga wielu niezale¿nych inicjatyw i „Solidarnoœci”. Milionów rodziców opowiadaj¹cych swoim dzieciom prawdziw¹ historiê Polski”.
Gdzie s¹ ci wojskowi, którzy skazali Józefa Ba³ka na trzy lata wiêzienia? Co robi¹ wojskowi, którzy
wprowadzali stan wojenny w Polsce,
by utrzymaæ tu podleg³oœæ ZSRR?
Ilu nauczycieli mówi³o prawdê o
Katyniu, o AK, o ¯o³nierzach Wyklêtych? Ilu mówi? Dlaczego w £obzie,
Gryficach, Drawsku nie ma nawet
ulicy Ofiar Katynia? Dlaczego w
Kaliszu Pomorskim liceum nazwano
imieniem ofiar zamachu 11 wrzeœnia
w Nowym Jorku, a nie imieniem ofiar
Katynia?Zapewne wymyœlili to nauczyciele. Polska inteligencja wychowana na „Szkle kontaktowym”?
Dlaczego w Po³czynie-Zdroju nie
zmieniono nazwy ulicy gen. Œwierczewskiego (i kilku innych), zdrajcy
i bolszewika, który z Rosjanami napada³ na Polskê w 1920 roku, a czego
od tamtejszych w³adz domaga³ siê
prezes IPN Janusz Kurtyka? Jedna z
mieszkanek dzwoni i mówi, ¿e to
wymiana tablic i piecz¹tek, a to kosztuje, a ona nie chce wydaæ tych paru
z³otówek i jej Œwierczewski nie przeszkadza. Tak powiedzia³a – nie przeszkadza, bo pracuje w Niemczech i
ma to w nosie. Zapewne podciera
ty³ki starym Niemcom, bo m³odzi
Niemcy nie chc¹ tego robiæ. Nie zastanawia siê, dlaczego tak jest.
„Tragedia Katynia i walka z
k³amstwem katyñskim to doœwiadczenie wa¿ne dla kolejnych pokoleñ
Polaków. To czêœæ naszej historii.
Naszej pamiêci i naszej to¿samoœci.
To jednak tak¿e czêœæ historii ca³ej
Europy, œwiata. To przes³anie dotycz¹ce ka¿dego cz³owieka i wszystkich
narodów. Dotycz¹ce i przesz³oœci, i
przysz³oœci ludzkiej cywilizacji.
Zbrodnia Katyñska ju¿ zawsze
bêdzie przypominaæ o groŸbie zniewolenia i zniszczenia ludzi i narodów. O sile k³amstwa. Bêdzie jednak tak¿e œwiadectwem tego, ¿e ludzie i narody potrafi¹ – nawet w
czasach najtrudniejszych – wybraæ
wolnoœæ i obroniæ prawdê”. - mia³

powiedzieæ prezydent Lech Kaczyñski w Katyniu. Nie powiedzia³.
P³acz nad ofiarami Smoleñska
jest lamentem nad stanem Polski.
Coœmy zrobili z nasz¹ wolnoœci¹? A
có¿ to jest wolnoœæ i prawda – zapyta wielu z tych, którzy do niedawna
tê wolnoœæ i prawdê zamykali w
wiêzieniach, skazywali na banicjê.
Wtedy wiedzieli. Myœlê, ¿e i dzisiaj
wiedz¹, ale tak jak wtedy, tak i dzisiaj, boj¹ siê i prawdy i wolnoœci. Ot,
parszywa lokajska mentalnoœæ.
Mam nadziejê, ¿e powoli odchodz¹ca na w³aœciwe miejsce – margines.
Ps. Ten tekst napisa³em trzy lata
temu. Postanowi³em go przypomnieæ w kontekœcie „rozegrania”
rz¹du i pañstwa polskiego przez
Rosjan ws. memorandum gazowego, skandalicznego wyroku s¹du
ws. Grudnia 70, a tak¿e œwiêta Konstytucji 3 Maja.
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Œwiêtowali
Stypendia Starosty
nadejœcie wiosny... przyznane
(POWIAT) Niecierpliwie wyczekiwana przez wszystkich pora
roku nareszcie siê pojawi³a. Wraz
z nadejœciem wiosny udziela siê
nam dobre samopoczucie i chêæ
spêdzania wolnego czasu na œwie¿ym powietrzu. Coraz bardziej
widoczni staj¹ siê ci, którzy dla
polepszenia swojego humoru u¿ywaj¹ alkoholu. Niestety iloœci
wypitych trunków niektórych dos³ownie powalaj¹ z nóg.
Po³czyñscy policjanci otrzymali
zg³oszenie o mê¿czyŸnie le¿¹cym
na chodniku w centralnym miejscu
miasta. Znany policjantom mieszkaniec Po³czyna-Zdroju nie mia³
¿adnych obra¿eñ cia³a, a poniewa¿
nie uda³o siê nawi¹zaæ kontaktu,
obecnoœæ ratowników by³a konieczna. W czasie interwencji mê¿czyzna
odzyska³ œwiadomoœæ, lecz intensywny zapach alkoholu wulgaryzmy i be³kotliwa mowa mog³y
œwiadczyæ tylko o nadmiarze wypitego przez niego trunku.
Podobna sytuacja zaistnia³a na
terenie jednej z miejscowoœci powiatu œwidwiñskiego, tym razem
zg³oszenie dotyczy³o m³odej kobiety. W czasie zabawy, w której
uczestniczy³a 30 letnia mieszkanka
Gryfic, nie brakowa³o napojów z
procentami. Oko³o pó³nocy policja
œwidwiñska przyjê³a zg³oszenie
które wymaga³o podjêcia interwencji.

M³oda kobieta znajduj¹c siê w
stanie upojenia alkoholowego, nie
potrafi³a podaæ swojego nazwiska,
miejsca z którego pochodzi, ani te¿
osób, z którymi spêdza³a wieczór.
Widok dla policjantów by³ szokuj¹cy, kobieta nie by³a w stanie samodzielnie poruszaæ siê, tote¿ przy
ka¿dej próbie przybrania pionowej
pozycji, upada³a na grz¹sk¹ ziemiê.
Przeprowadzone badanie trzeŸwoœci wykaza³o, ¿e kobieta ma ponad
2,5 promila! Dopiero kilkunastogodzinny pobyt w policyjnym areszcie
przywróci³ formê i pamiêæ.
Zanim znajdzie siê okazja do
biesiadowania warto pamiêtaæ o
konsekwencjach wprowadzenia siê
w stan upojenia alkoholowego.
„Utrata pamiêci” nie jest okolicznoœci¹, która mog³aby usprawiedliwiaæ pope³niane przy tej okazji wykroczenia. Nale¿y te¿ pamiêtaæ o
w³asnym wizerunku, stracony szacunek i reputacja mog¹ byæ trudne
do odbudowania.
(kp)

Wójt Gminy Œwidwin informuje
¿e na tablicach og³oszeñ, BIP Urzêdu Gminy Œwidwin
oraz So³tysi zostali powiadomieni o og³oszeniu III-ciego
przetargu nieograniczonego na sprzeda¿ lokalu po³o¿onego
w £¹kowie, po zlikwidowanej wiejskiej mleczarni. Z lokalem
zwi¹zany jest udzia³ w czêœciach wspólnych budynku i
dzia³ki w wysokoœci 28/100. Powierzchnia lokalu 58,26 mkw.

(ŒWIDWIN) 16 kwietnia w
Starostwie Powiatowym zosta³y po raz kolejny rozdane stypendia Starosty dla 24 najlepszych uczniów ze szkó³ ponadgimnazjalnych powiatu œwidwiñskiego.
Uczniowie stypendia otrzymali
za najlepsze wyniki w nauce, za I
semestr roku szkolnego 2012/2013,
w jednorazowej kwocie 700 z³.
Spotkanie uroczyœcie otworzy³
naczelnik Wydzia³u Edukacji Bogdan Kaczmarczyk. Powita³ zebranych oraz przedstawi³ kryteria, na
podstawie których przyznane zosta³y wyró¿nienia.
Przewodnicz¹ca Rady Powiatu
Danuta Malitowska, starosta Miros³aw Majka oraz przewodnicz¹cy
Komisji Edukacji i Promocji Bogus³aw Ogorza³ek podziêkowali dyrektorom szkó³ za ogromny wk³ad i
stworzenie odpowiednich warunków do nauki w ich placówkach, a
uczniom za to, ¿e niejednokrotnie
swoimi osi¹gniêciami s³awili Powiat Œwidwiñski. Z³o¿yli tak¿e m³odzie¿y ¿yczenia dalszych sukcesów,
satysfakcji z osi¹ganych wyników
oraz by w kolejnym semestrze równie¿ mogli poszczyciæ siê podobnymi efektami.

Stypendium Starosty otrzymali
uczniowie:
Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Po³czynie-Zdroju:
1. Aleksandra Gajdziel
2. Damian Aleksandrowicz
3. Martyna Matysek
4. Alicja Tokarska
5. Natalia Zochniak
6. Wojciech Matuszyñski
7. Karolina Siemierz
8. Mateusz Dziedzic
Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. W³. Broniewskiego w
Œwidwinie:
1. Anna Katarzyna Pugacz
2. Agnieszka Teresa Wypych
3. Diana Miêkczyñska
4. Karolina Ogrodowska
5. Weronika Rze¿utka
6. Izabela Orenczak
7. Izabela Grabowska
Zespo³u Szkó³ Rolniczych CKP
im. St. ¯eromskiego w Œwidwinie:
1. Marek Jaciubek
2. Bartosz Darosz
3. Joanna Wojtysiak
4. Weronika Wiktoria Bieniek
5. Marcelina Ksi¹¿ek
6. Anna Bodys
7. Ewa Kossakowska
8. Anna Emilia Bia³ek
9. Joanna Klim
(sp)

Wójt Gminy Œwidwin informuje
¿e zosta³o opublikowane og³oszenie o przetargach
na sprzeda¿ ni¿ej podanych nieruchomoœci:
1) dzia³ka nr 21/14 o pow. 0,0084 ha po³o¿ona w obrêbie
Klêpczewo zabudowana budynkiem gara¿owym,
2) dzia³ka nr 230/8 zabudowana budynkiem gara¿owym,
u¿ytkowanym przez najemcê, udzia³ gminy w dzia³ce 0,0082
ha po³o¿onej w obrêbie Bierzwnica.
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Sesja Rady Miasta w Œwidwinie

Zabezpieczenie miejsc
Jak skorzystaæ z
energii s³onecznej? w przedszkolach
Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotycz¹ce instalacji
systemów
fotowoltaicznych,
przeznaczonych do uzyskiwania
energii elektrycznej z energii s³onecznej. Odbêdzie siê ono 8 maja
2013 roku o godzinie 17 w sali nr
55 Urzêdu Miasta.
Systemy te, tzw. systemy PV
nale¿¹ do najbardziej promowanych spoœród wszystkich Ÿróde³
energii odnawialnej ze wzglêdu na
wymogi dyrektyw unijnych oraz
umów miêdzynarodowych, wed³ug których Polska zobowi¹za³a
siê posiadaæ 15 procent udzia³u
odnawialnej energii do 2020 roku.
Z tego powodu w tym roku zostan¹
udostêpnione dotacje na wsparcie
instalacji paneli fotowoltaicznych.
Burmistrz Œwidwina zaprosi³
przedstawicieli firmy RedNet, która wspó³pracuje przy tym projekcie
z Bankiem Ochrony Œrodowiska
oraz Agencj¹ Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa, aby mogli
przedstawiæ tê ofertê mieszkañcom
gminy miejskiej Œwidwin.

Program spotkania obejmuje:
Prezentacjê poœwiêcon¹ odnawialnym Ÿród³om energii
Przedstawienie wchodz¹cej w
najbli¿szym czasie ustawy Feed-intarrif (FIT) gwarantuj¹cej przewidywalnoœæ przychodów z inwestycji w odnawialne Ÿród³a energii
przez ustalony okres czasu
Przedstawienie warunków dotacji do systemów PV z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Przedstawienie oferty finansowania zakupu paneli fotowoltaicznych poprzez kredyty Banku Ochrony Œrodowiska
Naszkicowanie i przedstawienie
za³o¿eñ modelu biznesowego opartego na idei programu stabilizacji
dochodów w obszarach miejsko –
wiejskich dziêki zastosowaniu produktów fotowoltaicznych
Zapraszamy do zapoznania siê z
za³o¿eniami tego projektu, który
poprzez wspart¹ dotacjami inwestycjê w produkcjê ekologicznej energii stwarza mo¿liwoœæ uzyskiwania
dodatkowych dochodów.
UM

Obchody rocznicy
uchwalenia Konstytucji
3 Maja
(ŒWIDWIN) Urz¹d Miasta w
Œwidwinie zaprasza w dniu 3
maja na uroczystoœci poœwiêcone
222 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Program uroczystoœci.
Godz. 10.10 - dziedziniec zamku œwidwiñskiego - zbiórka pocztów sztandarowych i przemarsz z towarzyszeniem Œwidwiñskiej Orkiestry Dêtej do koœcio³a pw. MBNP.

Godz. 10.30 - Koœció³ p.w.
MBNP - Msza Œw. w intencji Ojczyzny z udzia³em pocztów sztandarowych, w³adz samorz¹dowych, kompanii honorowej Wojska Polskiego
i mieszkañców.
Godz.11.30 - Plac Konstytucji 3
Maja – Pomnik Pamiêci Poleg³ym i
Pomordowanym ¯o³nierzom, Ofiarom Faszyzmu i Stalinizmu - wyst¹pienie burmistrza miasta, apel poleg³ych, salwa honorowa, z³o¿enie
wi¹zanek kwiatów pod pomnikiem.

Po naborze w Urzêdzie Gminy Œwidwin

Katarzyna Ksi¹¿ek referentem
ds. gospodarki odpadami
(GMINA ŒWIDWIN) W Urzêdzie Gminy Œwidwin zosta³ rozstrzygniêty nabór na stanowisko referenta do spraw gospodarki odpadami. Referentem zosta³a pani Katarzyna Ksi¹¿ek ze S³awoborza.
(r)

(ŒWIDWIN) Radni Rady
Miasta w Œwidwinie zbior¹ siê na
sesji 25 kwietnia 2013 roku o
godz. 11.00 w Urzêdzie Miasta w
sali nr 55.

Na pocz¹tku radni bêd¹ mogli
sk³adaæ interpelacje i zapytania. Po
nich „Czas dla samorz¹du”. Bêdzie
sprawozdanie z realizacji programu
wspó³pracy Miasta Œwidwin z organizacjami pozarz¹dowymi za 2012
rok oraz informacja o stanie zabezpieczenia miejsc w przedszkolach i
oddzia³ach przedszkolnych przy
szko³ach podstawowych w Œwidwinie na rok szkolny 2013/2014. Tak-

¿e informacja Komisji Rewizyjnej z
kontroli Zarz¹dów Osiedli nr 5, 7 i 8.
Radni rozpatrz¹ projekty uchwa³
w sprawach: przyjêcia „Gminnego
Programu Opieki nad Zabytkami
Miasta Œwidwin na lata 20132017”; przeznaczenia do zbycia
dzia³ek gruntu w Œwidwinie przy
ulicy Jesiennej; zmiany uchwa³y
Miejskiego Programu Profilaktyki i
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzia³ania
Narkomanii na 2013 rok i zmiany w
bud¿ecie.
Sesjê zakoñcz¹ wnioski i zapytania oraz odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania.
(r)

Sesja Rady Miejskiej w Po³czynie-Zdroju

Opieka zdrowotna
w gminie i kolejna
po¿yczka
(PO£CZYN-ZDRÓJ) Radni
zbieraj¹ siê na sesji w œrodê, 24
kwietnia, o godz. 10., w sali urzêdu miejskiego.
Radni obrady rozpoczn¹ interpelacjami i zapytaniami. Burmistrz
przedstawi sprawozdanie o tym, co
robi³a w ostatnim czasie. Bêdzie
informacja o dzia³alnoœci opieki
zdrowotnej oraz stanie melioracji w
gminie.

W porz¹dku obrad jest piêæ projektów uchwa³ do podjêcia, w sprawach: zmian w bud¿ecie, zaci¹gniêcie po¿yczki, wyra¿enie zgody na
wydzier¿awienie dzia³ek w Czarnkowie i Bolkowie oraz zbycie nieruchomoœci zabudowanej w £êgach.
Sesjê zakoñcz¹ odpowiedzi na
zg³oszone pytania oraz informacja o
realizacji uchwa³ w minionym miesi¹cu.
(r)

Wybory do M³odzie¿owej
Rady Miasta
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o wyborach do
M³odzie¿owej Rady Miasta Œwidwin z dnia 9 kwietnia 2013 roku.
Na podstawie § 3 ust. 1 Ordynacji Wyborczej do M³odzie¿owej
Rady Miasta Œwidwin stanowi¹cej
za³¹cznik nr 1 do Statutu M³odzie¿owej Rady Miasta Œwidwin nadanego Uchwa³¹ Nr XVII/155/08
Rady Miasta Œwidwin z dnia 27
czerwca 2008 roku w sprawie powo³ania M³odzie¿owej Rady Miasta
Œwidwin, nadania jej Statutu oraz
okreœlenia zasad i trybu wyboru

Radnych (Dz. Urz. Woj. Zachodn.
Nr 73, poz. 1617 ze zmianami)
Miejska Komisja Wyborcza zarz¹dza wybory do M³odzie¿owej Rady
Miasta Œwidwin w dniu 28 maja
2013 roku w godz. od 9.00 do
13.00.
Siedzib¹ Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach do M³odzie¿owej Rady Miasta Œwidwin jest
Urz¹d Miasta Œwidwin, Plac Konstytucji 3 Maja 1, pokój nr 9 (parter).
Przewodnicz¹ca
Miejskiej Komisji Wyborczej
Marzena Tyszczuk
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Wpuœcili ponad sto kilogramów lina i karpia

Zarybili po³czyñski zalew
(PO£CZYN-ZDRÓJ) W wyniku zakoñczonych sukcesem starañ Zarz¹du Ko³a PZW w Po³czynie-Zdroju o pozyskanie œrodków
na uzupe³nienie strat w naturalnym tarle, spowodowanym wahaniami poziomu wody w zalewie na
rzece Wogrze, w dniu 20 kwietnia
nast¹pi³o zarybienie zbiornika
ponad stoma kilogramami lina i
karpia.
Œrodki na zakup ryb uzyskano ze
Starostwa Powiatowego w Œwidwinie w kwocie 1000 z³ i Urzêdu
Miejskiego w Po³czynie-Zdroju w
wysokoœci 800 z³.
W zarybieniu zalewu wziêli
udzia³ cz³onkowie Zarz¹du Ko³a i
wêdkarze na czele z prezesem Robertem Mielnickim.
Relacjê pisemn¹ i fotograficzn¹
sporz¹dzi³ gospodarz ko³a Bogus³aw Ogorza³ek, który w tym miejscu w imieniu ca³ego Zarz¹du Ko³a
i wszystkich po³czyñskich wêdkarzy sk³ada na rêce Starosty Pana
Miros³awa Majki i Burmistrz Pani
Barbary Nowak najserdeczniejsze
podziêkowania za wsparcie udzielone po³czyñskim wêdkarzom.
Wpuszczone do zbiornika ryby
poprawi¹ atrakcyjnoœæ wêdkarsk¹
³owiska.
(BO)

Wiosenna akcja krwiodawstwa
Zaraz po powrocie z wielkanocnej przerwy œwi¹tecznej, 3
kwietnia 2013 roku, w Zespole
Szkó³ Ponadgimnazjalnych im.
W. Broniewskiego w Œwidwinie
odby³a siê kolejna akcja oddawania krwi, zorganizowana przez
Miejsko-Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi, we wspó³pracy ze szkolnym ko³em PCK
przy ZSP, prowadzonym przez
pani¹ Danutê Lachowicz.
Ju¿ od godziny 10.00 szkolna
czytelnia zaczê³a zape³niaæ siê chêtnymi do oddania krwi osobami.
Najpierw krwiodawcy musieli wype³niæ ankietê, dotycz¹c¹ m.in.
przebytych chorób, czy przyjmowanych leków, póŸniej zostali poddani
badaniom lekarskim i badaniu krwi.
Wszystko, po to, aby mieæ pewnoœæ,
¿e pobranie krwi nie zaszkodzi dawcy, a jej przetoczenie nie spowoduje
zaka¿enia u pacjenta. Kiedy lekarz
stwierdzi³ ju¿, ¿e nie ma przeciwwskazañ do oddania krwi, mo¿na
by³o zacz¹æ jej pobieranie. Po za-

biegu dzielnych krwiodawców czeka³o jeszcze 15 minut odpoczynku.
Ka¿dy dosta³ kartonik czekolady i
napój, aby zregenerowaæ si³y.
W akcji wziê³o udzia³ 40 krwiodawców. Ka¿dy odda³ 450 ml krwi,
co da³o w sumie 18 litrów. Pobrana
krew trafi³a do Stacji Terenowej
Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie, sk¹d zostanie przekazana potrzebuj¹cym pacjentom. Z tego prawie 10 litrów pop³ynie do oœmioletniej Oli Ziêtarskiej, pacjentki Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera w Poznaniu. Ola choruje na
aplazjê szpiku - jej szpik kostny nie
jest zdolny do produkowania nowych krwinek, dlatego dziewczynka codziennie potrzebuje transfuzji
krwi, ca³y czas czeka tak¿e na przeszczep szpiku.
Dziêkujemy wszystkim honorowym krwiodawcom za poœwiêcenie
cennego czasu i bezinteresown¹
pomoc. Oddana przez Was krew na
pewno pozwoli na uratowanie ¿ycia
wielu osobom. Podziêkowania

nale¿¹ siê tak¿e panu Waldemarowi
Szotowi - prezesowi zarz¹du Miejsko-Gminnego Klubu HDK w Œwidwinie, który pomóg³ szkolnemu
ko³u PCK w sprawnym przeprowadzeniu akcji. Mamy nadziejê, ¿e

takie akcje, które w naszej szkole
sta³y siê ju¿ tradycj¹, bêd¹ przyci¹gaæ coraz wiêcej szlachetnych, chêtnych do pomocy ludzi. Pamiêtajcie,
¿e razem mo¿emy wiêcej!
Ola Peszczyñska, kl.2a LO, SK PCK
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OG£OSZENIA DROBNE - REKLAMA

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

(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

NIERUCHOMOŒCI

MIESZKANIA

ROLNICTWO

PRACA

Powiat ³obeski

Powiat œwidwiñski

Powiat gryficki

Powiat gryficki

Sprzedam 9 ha ziemi, gmina £obez.
Tel. 91 397 5894

Powiat gryficki
Wydzier¿awiê punkt gastronomiczny w Mrze¿ynie - centrum.
500676974.
Sprzedam gara¿ murowany przy ul.
Litewskiej w Gryficach. Cena do
uzgodnienia. Tel. 609 662 729.

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

Powiat ³obeski
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.

Region
Us³ugowo wykonam wszelkie prace
polowe. Nowy ci¹gnik 150 KM. Wywóz nieczystoœci p³ynnych. Us³ugi
tartaczne z dojazdem do klienta.
Tel. 661 194 854 lub 943631258.
T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.

Kurki nioski odchowane, 7-tygodni (szczepione), sprzeda¿
od 25 marca. Gospodarstwo
Rolno-Drobiarskie ¯abowo 13.
Tel. 91 391 0666

Zatrudniê w ma³ym oœrodku wypoczynkowym w Pobierowie kucharkê
na sezon letni (maj - wrzesieñ).
Wymagamy ksi¹¿czke zdrowia i
doœwiadczenie. Kontakt tel. 601 79
40 49.

Powiat ³obeski

Zatrudniê kucharkê w pensjonacie
w Rewalu praca od zaraz tel. 607
683 604.

Sprzedam M5 ( 78 mkw ) po remoncie, Wêgorzyno Oœ. 40 Lecia. Tel.
663 316 587

¯yto jare, ekologiczne, sprzedam.
Tel. 600 173 955.

Powiat ³obeski

Mam do wynajêcia kawalerkê w
£obzie. Tel. 880 301 179.

Region

Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe,
pow. 66,5 mkw., I piêtro, wewnêtrzne, w Klêpczewie gm. Œwidwin. W
cenie mieszkania gara¿. Tel 503
430 152, 505 186 865.

Powiat ³obeski

INNE
Powiat ³obeski
Nowe meble do biura kredytowego,
punktu kasowego sprzedam: kontuar, 2 biurka, 2 kontenerki, rega³, 4
krzes³a, 2 fotele obrotowe ze skóry
ekol. Meble by³y robione na wymiar.
Cena 3000 z³ do negocjacji. Zdjêcia
przeœlê na ¿yczenie. Kontakt: 501
894 828.

Powiat gryficki
Kursy ochrony w Trzebiatowie Pocz¹tek 10.05.2013. Tel.
668-151-221.
Drewno kominkowo-opa³owe. Tel.
726-873-444.
GARA¯E, WIATY BLASZANE,
DOWÓZ GRATIS, MONTA¯.
Tel. 598 334 536, 605 286 058,
661 953 331. PRODUCENT
GO-STAL PRZECHLEWO. U
nas najtaniej

DOMY NA SPRZEDA¯
Œwidwin - wolnostoj¹cy o pow. 210 mkw, dzia³ka 511 mkw
Œwidwin - wolnostoj¹cy o pow. 270 mkw, dzia³ka 758 mkw
Œwidwin (okolica) - wolnostoj¹cy o pow. 210 mkw, dzia³ka 2600 mkw
Œwidwin(okolica) - dworek o pow.280mkw, dzia³ka 3,5 ha
Œwidwin (okolica) - dom o pow.80mkw, dzia³ka 400 mkw
Œwidwin(okolica) - bliŸniak o pow. 61mkw, 2 pokoje, dzia³ka 700mkw
Œwidwin (okolica) - bli¿niak o pow. 72mkw, 4 pokoje, dzia³ka 712mkw
BrzeŸno - dom o pow.127mkw, 5 pokoi, dzia³ka1031mkw
MIESZKANIA NA SPRZEDA¯
Œwidwin - 2 pokoje, pow.53,5mkw, II piêtro
Œwidwin - 3 pokoje, parter, pow. 66,59m
Œwidwin - 3 pokoje, IV piêtro, pow. 60,14mkw
Œwidwin - 3 pokoje, I piêtro, pow. 68,93mkw

- CENA 419.000 z³
- CENA 650.000 z³
- CENA 260.000 z³
- CENA 610.000 z³
- CENA 143.000 z³
- CENA 88.000 z³
- CENA 110.000 z³
- CENA 400.000 z³
- CENA 148.000 z³
- CENA 148.000 z³
- CENA 170.000 z³
- CENA 102.000 z³

Zatrudniê pracownika do renowacji
urz¹dzeñ przemys³owych. Tel. 506
135 335.

MOTORYZACJA
Powiat ³obeski
Sprzedam BMW rok 2008, seria 1
i seria 3. Tel. 602-507-454.

Sprzedam
grunt
Popielewo 3,74ha
74 000 PLN

tel. 531 998 690
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60-lecie Garnizonu Œwidwin

Byli ¯o³nierze i Pracownicy Wojska Jednostek
Wojskowych Garnizonu Œwidwin!
Ju¿ 60 lat temu, w styczniu
1953 roku, na œwidwiñskim lotnisku wyl¹dowa³y pierwsze samoloty nale¿¹ce do 40. pu³ku lotnictwa
myœliwskiego, daj¹c pocz¹tek tutejszemu garnizonowi.
W zwi¹zku z tym, 2013 rok bêdzie poœwiêcony 60-leciu funkcjonowania lotnictwa wojskowego na
Ziemi Œwidwiñskiej. W zaistnia³ej
sytuacji, maj¹c na wzglêdzie jak
najlepsze uœwietnienie 60. Rocznicy istnienia lotnictwa wojskowego
w Œwidwinie, zwracam siê do Pañstwa z proœb¹ o pomoc w organizacji tego przedsiêwziêcia.
Przystêpuj¹c do organizacji obchodów 60-lecia Garnizonu Œwidwin, pragnê poinformowaæ, i¿ oficjalne uroczystoœci rocznicowe tak
wa¿ne dla historii garnizonu zosta³y
zaplanowane na dni 28-29 czerwca
2013 roku. Zdajê sobie sprawê, ¿e
istnieje znaczna rozbie¿noœæ pomiêdzy faktyczn¹ dat¹ a planowanymi uroczystoœciami, niemniej jednak, za takim wyborem przemawia
kilka argumentów.
Po pierwsze, uwzglêdniaj¹c
trudne warunki pogodowe w styczniu, wp³ywaj¹ce na dojazd do Œwidwina, oraz wiek naszych ¿o³nierzyseniorów czêsto ograniczaj¹cy ich
mo¿liwoœci podró¿owania, rozs¹dnym wydaje siê zorganizowanie
uroczystoœci w cieplejszej porze
roku.
Po drugie, rocznicy powstania
garnizonu Œwidwin, jako garnizonu
lotniczego, powinna byæ nadana
odpowiednia ranga w skali ca³ych
Si³ Powietrznych. Wreszcie po trzecie, ze wzglêdów logistycznych i
organizacyjnych przygotowanie tak
du¿ej imprezy, korzystniej jest po³¹czyæ z innymi uroczystoœciami na
terenie garnizonu.
Te trzy powody z³o¿y³y siê na
podjêcie decyzji o po³¹czeniu obchodów 60-lecia Garnizonu Œwidwin z obchodami œwiêta 21. Bazy
Lotnictwa Taktycznego. W projekcie ramowego programu obchodów
rocznicowych, na pi¹tek 28 czerwca 2013 roku, przewidywana jest
organizacja „spotkania pokoleñ”
poœwiêconego wspomnieniom z historii budowy i rozwoju jednostek
wojskowych stacjonuj¹cych w garnizonie Œwidwin. Kolejnym punktem programu w tym dniu, bêdzie
koncert artystyczny w Klubie
1.Skrzyd³a Lotnictwa Taktycznego.
Nastêpnie uczestnicy rocznicowych
obchodów bêd¹ mieli mo¿liwoœæ

zwiedzenia obiektów 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego, a na zakoñczenie dnia wspomnieñ zapraszamy na
¿o³nierski poczêstunek. W sobotê,
29 czerwca, odbêdzie siê czêœæ oficjalna 60. rocznicy powstania i
funkcjonowania jednostek garnizonu Œwidwin, po³¹czona ze œwiêtem
21. Bazy Lotnictwa Taktycznego.
Bêdziemy równie¿ uczestnikami
„PIKNIKU LOTNICZEGO”, w
tym pokazów lotniczych podczas
których zostan¹ zademonstrowane
samoloty jednostek 1. Skrzyd³a Lotnictwa Taktycznego.
W zwi¹zku z tym proszê wszystkich by³ych ¿o³nierzy i pracowników wojska, którzy pe³nili s³u¿bê i
pracowali w jednostkach wojskowych stacjonuj¹cych w Œwidwinie o
pomoc w organizacji „spotkania
pokoleñ”. Proponujê, aby informacjê o organizacji 60. rocznicy istnienia naszego garnizonu rozpropagowaæ wœród by³ych ¿o³nierzy garnizonu. Proszê równie¿ Szanownych
Pañstwa o przygotowanie w formie
pisemnej wspomnieñ (zapisków
sporz¹dzonych rêcznie, maszynowo, na komputerze lub na dyktafonie) i zdjêæ oraz przes³anie ich, b¹dŸ
osobiste dostarczenie do organizatorów na adres podany poni¿ej. Zebrane materia³y pos³u¿¹ do wydania
folderu, w którym zamieszczone
zostan¹ najciekawsze teksty i materia³y fotograficzne z lat s³u¿by w
jednostkach stacjonuj¹cych w Œwidwinie w tym: wspomnienia ¿o³nierzy Dywizji i 1. Brygady Lotnictwa
Taktycznego, 40.PLMB, 28.
RWNS, 47.PWL, 1.CDB, 86.B£ i
innych.
Okres luty-kwiecieñ, przeznaczony bêdzie na zbieranie materia³ów wspomnieniowych. W maju
zostanie przygotowany projekt folderu „60. lat garnizonu Œwidwin”
oraz opracowany szczegó³owy scenariusz uroczystoœci. Na pocz¹tku
czerwca powinien zostaæ wydrukowany folder oraz zakupione niezbêdne materia³y promocyjno-reklamowe, a tak¿e rozes³ane zaproszenia do uczestników spotkania i
goœci honorowych.
W zwi¹zku z rang¹ uroczystoœci
oczekiwany jest udzia³ w niej Dowódcy Si³ Powietrznych oraz by³ych dowódców jednostek wojskowych stacjonuj¹cych w Œwidwinie.
Poniewa¿ intencj¹ Dowódcy Garnizonu Œwidwin jest dotarcie z zaproszeniami do jak najwiêkszej liczby
¿o³nierzy zwi¹zanych z naszym garnizonem, proszê o przygotowanie

wykazu by³ych ¿o³nierzy wraz z
aktualnymi stopniami i adresami
zamieszkania - do celów korespondencyjnych. Wyra¿am przekonanie,
¿e dziêki wspólnym wysi³kom, godnie uczcimy 60. lat funkcjonowania
lotnictwa wojskowego w garnizonie
Œwidwin.
G³ówny ciê¿ar organizacji uroczystoœci rocznicowych przyjmuj¹
na siebie ¿o³nierze 1.SLT i 21.BLT.
Do kontaktów roboczych upowa¿niam oficerów prasowych skrzyd³a
i 21. bazy: mjr Wies³aw Gasek (tel.
94 382 2195, e-mail: rzecznik.1slt@sp.mil.pl ) i mjr Miros³aw
Lorenc (tel. 94 382 3069, e-mail:
Rzecznik21blt@sp.mil.pl ).

Korzystaj¹c z okazji jeszcze raz
zapraszam wszystkich ¿o³nierzy i
kombatantów garnizonu Œwidwin
do wspó³pracy w organizacji uroczystoœci rocznicowych oraz ¿yczê
wszystkiego najlepszego w Nowym
2013 roku.
Zg³oszenia do udzia³u w obchodach rocznicowych proszê przesy³aæ na w/w adresy mailowe lub
poczt¹ na adres: JW. 2715 ul. Po³czyñska 32, 78-301 Œwidwin z dopiskiem: „60-lecie”. Podaj¹c dane:
st. imiê i nazwisko, datê urodzenia,
lata s³u¿by w Œwidwinie, potrzeby
noclegowe, adres zamieszkania, nr
telefonu, mail, itp.
DOWÓDCA gen. bryg. pil.
Tadeusz MIKUTEL

RAMOWY PROGRAM OBCHODÓW „60-LECIA
FUNKCJONOWANIA GARNIZONU ŒWIDWIN”
28.06.2013 r. (pi¹tek)
godz. 9.00 - 11.00 rejestracja uczestników - Klub 1.SLT,
godz. 10.00 - Msza Œwiêta w intencji ¿o³nierzy i pracowników wojska,
Koœció³ osiedle
godz. 11.00 - 14.00 zwiedzanie bazy szkoleniowej 21.BLT,
godz. 14.00 - 15.00 przerwa obiadowa - sto³ówka ¿o³nierska,
godz. 15.30 - 17.30 wyst¹pienia wspomnieniowe Klub 1.SLT,
18.00 - 19.15 wystêp Kabaretu Paranienormalni,
19.30 - 19.45 przejazd na miejsce kolacji,
20.00 - 24.00 kolacja pokoleñ - ul. Wiejska 11 p. Górnicki.
29.06.2013 r. LOTNISKO
godz. 10.00 - 10.45 przyjazd uczestników,
godz. 11.00 - 11.45 uroczysta zbiórka,
godz. 11.45 - wspólne zdjêcie,
godz. 12.00 - 13.00 spotkanie dla zaproszonych goœci w domku pilota,
godz. 13.00 - 14.00 obiad dla goœci w „Strefie 60-lecia”,
13.00 - 16.00 pokazy lotnicze,
16.00 - 17.00 wyjazd uczestników uroczystoœci rocznicowych.
KARTA ZG£OSZENIOWA (wype³niæ i przes³aæ do JW. 2715)
1. Stopieñ, imiê i nazwisko, rok urodzenia:
2. Lata s³u¿by lub pracy w Garnizonie Œwidwin:
3. Aktualny adres zamieszkania, numer telefonu i e-mail:
4. Informacja o przes³anych zdjêciach e-mailem (zeskanowane i opisane zdjêcia):
5. Zg³oszenia i informacje, czy chcia³by Pan/Pani zabraæ g³os w dyskusji, jeœli
tak to proszê o przys³anie tekstu wyst¹pienia lub wspomnieñ do druku (czas do
7 minut, 3 kartki formatu A-4) na adres: JW. 2715 ul. Po³czyñska 32, 78-301
Œwidwin lub e-mail: rzecznik.1slt@sp.mil.pl w terminie do 10 maja 2013 r. z
dopiskiem „60-lecie”.
6. Data noclegu - nocleg zamawia z bazy danych i op³aca osoba zainteresowana:
7. Wp³ata na pokrycie kosztów organizacyjnych (wy¿ywienie, plakietka i medal
60-lecia, breloczek, smycz, reklamówka, p³yta DVD, folder wspomnieniowy itp.).
8. Koszty organizacyjne (bez noclegu): wpisz wybrany wariant i dokonaj wp³aty
na konto:
Wariant 0 - uczestniczê w spotkaniu (tylko koszt upominków) - 30 z³;
Wariant 1 - 1- dzieñ z obiadem - 40 z³;
Wariant 2 - 1- dzieñ z obiadem i kolacj¹ - 80 z³;
Wariant 3 - 2- dni z 2 obiadami i kolacj¹ - 90 z³;
Wariant 4 - koszt upominków i kolacja - 70 z³.
9. Wp³ata na konto: nr 15 1540 1043 2104 8105 5267 0001
Bank Ochrony Œrodowiska S.A oddzia³ Koszalin, 75-021 Koszalin, ul. Zwyciêstwa 42 do 10.06.2013r. z dopiskiem „60-lecie”.
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Profesor Jan Lubiñski w Œwidwinie
12 kwietnia 2013 r. w sali rycerskiej zamku odby³ siê wyk³ad
pt. „Selen i metale ciê¿kie a ryzyko chorób”, poœwiêcony dobroczynnym w³aœciwoœciom selenu,
¿elaza i cynku. Wyg³osi³ go prof.
dr hab. n. med. Jan Lubiñski, kierownik Zak³adu Genetyki i Patomorfologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
Pan profesor jest miêdzynarodowej s³awy badaczem nowotworów dziedzicznych, goœci³ w Œwidwinie ju¿ po raz drugi. Licznie
przybyli goœcie wys³uchali obszernego wyk³adu na temat zale¿noœci
pomiêdzy poziomem selenu a ryzykiem raka. Poznali wiele statystyk
na temat zachorowañ w Polsce, a
obecnoœci¹ selenu w organizmie,
dowiedzieli siê w jakich produktach
¿ywnoœciowych jest najwiêcej tego
pierwiastka, jak i gdzie mo¿na wykonaæ badania stwierdzaj¹ce poziom selenu w organizmie.
Prof. Lubiñski ukaza³ jak bardzo

wa¿na jest œwiadoma i przemyœlana
profilaktyka przy pomocy selenu.
Polacy wci¹¿ maj¹ zbyt ma³¹ wiedzê
na temat dobroczynnych w³aœciwoœci selenu jak i na temat konsekwencji niedoboru tego pierwiastka w
diecie. Po wyk³adzie naukowiec
odpowiada³ na liczne pytania s³uchaczy, wyrazi³ równie¿ chêæ przyjazdu do naszego miasta w przysz³ym roku. Dziêkujemy wszystkim
przyby³ym za obecnoœæ, p. Danucie
Malitowskiej – przewodnicz¹cej
Rady Powiatu, p. Sebastianowi Basiejko - kierownikowi Referatu
Oœwiaty, Kultury i Zdrowia Gminy
Œwidwin , p. Krystynie Wojnickiej –
Radnej Powiatu, p. Agnieszce Brodowskiej – kierownik Lokalnej Grupy Dzia³ania Powiatu Œwidwiñskiego. Dziêkujemy Urzêdowi Gminy
Œwidwin za pomoc w zorganizowaniu spotkania, a obecnym na wyk³adzie za aktywn¹ dyskusjê.
Dla zainteresowanych podajemy stronê internetow¹ na której
znajduj¹ siê aktualne informacje

dotycz¹ce optymalizacji poziomu
selenu w organizmie, w tym tak¿e
jego suplementacji: http://www.selenowanie.pl Spotkanie zosta³o zorganizowane przez Œwidwiñskie
Stowarzyszenie „Amazonka” i
Urz¹d Gminy Œwidwin.

Sukces Sebastiana Rosy
Po raz kolejny zosta³y wydane utwory Sebastiana Rosy,
maturzysty z klasy humanistycznej Zespo³u Szkó³
Ponadgimnazjalnych im. W. Broniewskiego w Œwidwinie.
Sebastian jest autorem wierszy i krótkich szkiców literackich, swój warsztat szlifuje
na zajêciach fakultetu humanistycznego pod kierunkiem polonistki, pani Moniki Fabianiak.
Licealista debiutowa³ na ³amach „Wieœci œwidwiñskich” i „Recogito”. Swoje prace
publikowa³ ju¿ w pomorskim magazynie literacko-artystycznym „Latarnia Morska”,
a tak¿e w antologii poetycko-prozatorskiej „Drzewo jest jedno, a liœci tysi¹ce”. Tym
razem wiersze Sebastiana ukaza³y siê w tomiku poetyckim „Szare i z³ote codziennoœci”. Ksi¹¿ka zosta³a wydana pod patronatem Miêdzynarodowego Stowarzyszenia
Artystów Polskich z siedzib¹ w Londynie i jest dostêpna w bibliotece ZSP. M.O., M.K.
Sebastian Rosa
Z³ote codziennoœci

Uczuciologia

s³oñce poz³aca za oknem
powód do ¿ycia

pierwszy krok
w twoj¹ stronê
serce za szybko
pompuje uczucia
do mózgu

dwa sygna³y do jej g³osu
to kolejna z radoœci
spojrzenie
uœmiech
telepatyczna kole¿anka
imienia nie znam
jej milczenie szczere
wszystko na swoim miejscu
w swoim czasie
kocham pewne
rutynowe wizje
z³otych codziennoœci
wrzesieñ 2012

b³ysk w oku
mówi wszystko
wspólnym szyfrem
ja ciebie
ty wiesz
nie spieszmy siê
zwolniæ têtna
24 sierpnia 2012

Przypominamy, ¿e biuro Œwidwiñskiego Stowarzyszenia „Amazonka” mieœci siê na ul. Ko³obrzeskiej 43 w Œwidwinie. Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ pod nr tel. 792
401 431.
Tekst i zdjêcia: Aneta Ogiñska
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XVII FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ
W ŒWIDWINIE
(ŒWIDWIN) 13 kwietnia,
odby³ siê ju¿ XVII Festiwal Piosenki Religijnej, organizowany
przez Klub 1. Skrzyd³a Lotnictwa
Taktycznego i Parafiê wojskow¹
pw. Wniebowst¹pienia Pañskiego
w Œwidwinie.
Tegoroczna edycja festiwalu
mia³a dwa g³ówne akcenty, pierwszy to fakt, ¿e Festiwal odbywa³ siê
w odremontowanym klubie, drugi to zdecydowana przewaga wykonawców indywidualnych nad wieloosobowymi zespo³ami.
W werdykcie koñcowym jury
podkreœli³o wysoki poziom prezentacji wokalistów, z których a¿ 11
osób uzyska³o kwalifikacje na Diecezjalny Festiwal Pieœni Religijnej
w Koszalinie. Ta kolejna edycja
Festiwalu mog³a siê odbyæ tylko
dziêki ogromnemu zaanga¿owaniu
pracowników klubu oraz hojnoœci
sponsorów.
Rozpoczêcie zmagañ m³odych
artystów zaszczycili swoj¹ obecnoœci¹: Przewodnicz¹cy Rady Miasta
Œwidwin Pan Henryk Klaman i Burmistrz Miasta Pan Jan Owsiak. Festiwale mog¹ siê odbywaæ przede
wszystkim dziêki przychylnoœci
dowódców jednostek wojskowych
garnizonu Œwidwin, niezale¿nie
(by³o wiele zmian strukturalnych i

nazw jednostek) czy by³a tu dywizja, pu³k, brygada, skrzyd³o czy
baza, dowódcy tych jednostek zawsze wspierali tê kulturaln¹ imprezê. I tak jest nadal, gdy dowódc¹
1.Skrzyd³a Lotnictwa Taktycznego
jest gen. bryg. pil. Tadeusz Mikutel,
a dowódc¹ 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego p³k dypl. pil. Ireneusz Starzyñski. Œwidwin ma szczêœcie do
swoich dowódców, którzy m¹drzy
m¹droœci¹ swoich podw³adnych w
ró¿nej formie wspierali i wspieraj¹
organizacjê kolejnych festiwali. I
tak od siedemnastu lat na œwidwiñskiej ziemi i niebie, po którym lataj¹
myœliwsko-bombowe samoloty bojowe Su-22, corocznie jest organizowana impreza „ewenement” w
skali Wojska Polskiego. Na zakoñczenie festiwalu jako gwiazda wieczoru wyst¹pi³ „Szczecin Gospels
Choir”.
Z satysfakcja informujemy, ¿e
Grand Prix XVII Festiwalu Piosenki Religijnej i nagrodê Dowódcy
Skrzyd³a, zdoby³a Ewelina Kamiñska ze Œwidwina. Filmow¹ relacjê z
festiwalu bêdzie mo¿na obejrzeæ w
niedzielê 28 kwietnia o godz. 10.15
w programie Barka w TVP 3. Natomiast poczytaæ o naszym festiwalu
bêdzie mo¿na w najbli¿szym wydaniu Goœcia Niedzielnego i na stronie
internetowej.
(WG)

Wyniki XVII Festiwalu Piosenki Religijnej
Jury w sk³adzie: przewodnicz¹cy Boles³aw Kurek (muzyk, dyrektor Œwidwiñskiego Oœrodka Kultury), cz³onkowie: dr Marek Bohuszewicz (dyrygent chóru Politechniki
Koszaliñskiej), ks. pastor Adam
Ciuæka, ks. Wojciech Kolarz, Bart³omiej Michalczyk (muzyk), Ryszard Pilich - obserwator z ramienia
Civitas Christiana oraz sekretarz
El¿bieta Spychalska, postanowi³o
przyznaæ:
Nagrody za udzia³ w festiwalu
Natalia Szczytkowska - Œwidwin
Paulina Adamajtys - Œwidwin
Julia Sobierajska - S³awoborze
Weronika Starosta - Bierzwnica
Wiktoria Nizio³ - Œwidwin
Jakub Szczytkowski - Œwidwin
Ma³gorzata Szczytkowska
- Œwidwin
Wyró¿nienia
Izabela Cio³ek- Œwidwin
Natalia £êska - Œwidwin
Aneta Borkowska - Œwidwin
Karolina Pszczo³a - S³awoborze

Zespó³ Stokroteczki - S³awoborze
Wyró¿nienie I stopnia
Duetu Aneta Borkowska i Kinga
Miksza - Œwidwin
Karolina Jankowska - Œwidwin
Joanna Margiel - S³awoborze
Zespó³ Stokrotki - S³awoborze
Zespó³ Trójeczka - Œwidwin
TYTU£ LAUREATA
Malwina Czepkowska - Z³ocieniec
Aleksandra Œliwiñska - Z³ocieniec
Ewa Drewiankowska - Œwidwin
Anna Olesiñska - Drawsko Pom.
Ewelina Kamiñska - Œwidwin
Micha³ Miêkczyñski - Œwidwin
Micha³ W¹sowicz-Piekarski
- Œwidwin
Julia Mazurkiewicz - Œwidwin
Marcelina Kosiñska - Œwidwin
Zespó³ Przed Siebie - Œwidwin
Zespó³ Œwietliki - Œwidwin
GRAND PRIX XVII FESTIWALU PIOSENKI RELIGIJNEJ ŒWIDWIN 2013 OTRZYMUJE
Ewelina Kamiñska - Œwidwin

Jury zakwalifikowa³o na XXIV
Festiwal Pieœni Religijnej do Koszalina, który odbêdzie siê w dniu
01 - 02.06.2013 r.
Malwina Czepkowska - Z³ocieniec
Aleksandra Œliwiñska - Z³ocieniec
Ewa Drewiankowska - Œwidwin
Anna Olesiñska - Drawsko Pom.
Ewelina Kamiñska - Œwidwin
Micha³ Miêkczyñski - Œwidwin
Micha³ W¹sowicz-Piekarski
- Œwidwin
Julia Mazurkiewicz - Œwidwin
Marcelina Kosiñska - Œwidwin
Zespó³ Przed Siebie - Œwidwin
Zespó³ Œwietliki - Œwidwin
Jury dziêkuje wszystkim wykonawcom i twórcom za bardzo wysoki poziom prezentacji i ¿yczy sukcesów w dalszej pracy artystycznej
jednoczeœnie jury prosi instruktorów o zwrócenie uwagi na dobór
repertuaru dla swoich wykonawców.

Sponsorami festiwalu byli:
Dowódca 1.Skrzyd³a Lotnictwa
Taktycznego
Dowódca 21. Bazy Lotnictwa
Taktycznego
Urz¹d Miasta Œwidwin
Starostwo Powiatowe Œwidwin
Gmina Œwidwin
Pomorski Bank Spó³dzielczy
w Œwidwinie
Wojskowe Ko³o £owieckie
„CYRANKA”
PeKaO S.A. Œwidwin
„AGNES” A.G. Czarny
Zak³ad Elektroniki Pojazdowej
- Tadeusz Sak
HELENA PARK – Janusz
Górnicki
BIS – PAK Bogus³aw Zajdecki
INTECH – Janusz Paprocki
Cukiernia „KOKOSANKA
Piekarnia Pi¹tkowscy
PRO ENVIRO - R. Golczyk,
B. Siwiec
P.H.U. MOGADOR - B. Marsza³ek
Henryk Serafin
HOTEL-ik Œwidwin El¿bieta
Rybicka
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Nietypowa lekcja
historii
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Ma³y Konkurs Recytatorski - fina³ wojewódzki

Julia Mazurkiewicz
wyró¿niona
Julia Mazurkiewicz z klasy 2a
Szko³y Podstawowej nr 1 w Œwidwinie zdoby³a wyró¿nienie w
wojewódzkim Ma³ym Konkursie
Recytatorskim w Szczecinie, który odby³ siê 6 kwietnia na Zamku
Ksi¹¿¹t Pomorskich.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e to nie
pierwszy sukces Julii. Cieszymy siê
bardzo, gratulujemy i ¿yczymy dalszych osi¹gniêæ w propagowaniu
¿ywego s³owa.
(o)

„Jeœli zapomnê o nich, Ty, Panie
na niebie zapomnij o mnie.”
W Szkole Podstawowej nr 1 w
Œwidwinie, 11 kwietnia 2013 roku,
klasa VI c wraz z wychowawc¹ p.
Monik¹ Babiak zaprosi³a klasy VI a
i VI b na nietypow¹ lekcjê historii.
Obrazem, poezj¹ i muzyk¹ od-

dano ho³d ¿o³nierzom polskim zamordowanym w Katyniu. Spotkanie
to by³o te¿ okazj¹ do uczczenia pamiêci ofiar katastrofy smoleñskiej,
polskich polityków, osób ze œwiata
kultury i nauki, którzy zginêli lec¹c
na obchody 70. rocznicy mordu katyñskiego.
Nie mo¿emy o nich zapomnieæ.

Pojechaliœmy na
wycieczkê do stolicy

Drugie miejsce

W dniach 6-7 kwietnia grupa
uczniów z klas I-VI ze Szko³y
Podstawowej nr 1 w Œwidwinie,
pod opiek¹ nauczycieli p. B. Mariak, E. Pietrucik, A. Perskiewicz, M. Skoczylas wziê³a udzia³
w wycieczce do naszej piêknej
stolicy.

Uczniowie Szko³y Podstawowej nr 1 w Œwidwinie: Alicja Górska, Julia
Marciniak i Krzysztof Malecha, zajêli drugie miejsce w Konkursie Wiedzy
o Krajach Niemieckiego Obszaru Jêzykowego organizowanym przez Publiczne Gimnazjum nr 1 w Œwidwinie.
(o)

Po d³ugiej podró¿y zajechaliœmy wreszcie na miejsce noclegu.
Nastêpnego dnia wypoczêci wyruszyliœmy odkrywaæ nieznane nam
miasto. Pierwszym punktem programu wycieczki by³o zwiedzanie
Stadionu Narodowego. Tam pod
kierunkiem przewodnika odkrywaliœmy tajemnice tego jak¿e wspania³ego gmachu. Zobaczyliœmy miej-

sca niedostêpne zwyk³emu kibicowi, takie jak szatnie pi³karzy, pokój
trenera, salê konferencyjn¹, stanowiska komentatorów i inne.
Ze stadionu udaliœmy siê do
Centrum Nauki Kopernik, gdzie
przez oko³o 3 godziny ka¿dy z nas
mia³ mo¿liwoœæ poczuæ siê odkrywc¹ i naukowcem przez uczestnictwo w ró¿norodnych doœwiadczeniach.
Ostatnim punktem programu by³
spacer po starówce warszawskiej.
Zakupiliœmy drobne pami¹tki, które utrwal¹ nasze wspomnienia z
pobytu w Warszawie.
Pe³ni wra¿eñ wróciliœmy do
Œwidwina i ju¿ dzisiaj planujemy
kolejn¹ wycieczkê.
(o)

Wieœci œwidwiñskie 22.4.2013 r.
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Wiosenne recytacje
- „ptaszki i ptaszêta” z SP 3

17 kwietnia br. na zamku w
Œwidwinie odby³ siê 45. Turniej
Recytatorski „Ptaki, Ptaszki i
Ptaszêta Polne” o zasiêgu miejsko-gminnym.
Wziêli w nim udzia³ uczniowie
SP 3: Amelia Rakowska (kl. IV),
Wiktoria Kostyk (kl. III) i Daniel
Wojdalski (kl. II). W kategorii klas
m³odszych dzieci prezentowa³y
wiersz, natomiast uczennica kl. IV fragment wybranej prozy i poezjê.
Jury wy³oni³o laureatów i osoby
wyró¿nione w ka¿dej z kategorii
wiekowej. W gronie osób nagrodzonych z klas I - III znalaz³ siê uczeñ
Daniel Wojdalski (pod kierunkiem
p. Katarzyny Marzec). Prezentuj¹c

- z du¿¹ lekkoœci¹ wybrany przez
siebie wiersz, swoj¹ interpretacj¹
wzbudzi³ du¿e zainteresowanie jurorów. Po raz kolejny ich serca podbi³a uczennica klasy IV - utytu³owana ju¿ Amelia Rakowska (konsultacje laureatki - p. Danuta Paleñ), prezentuj¹c - z pewn¹ doz¹ ironii fragment prozy i nasycony têsknot¹,
muzyk¹ i deszczem utwór „Preludium deszczowe”. Amelia otrzyma³a tytu³ laureata i mo¿liwoœæ reprezentowania naszej szko³y na szczeblu powiatowym.
Wszystkim wystêpuj¹cym i nagrodzonym serdecznie dziêkujemy i gratulujemy.
K. Kupiec, PSP 3

„Hej górale…”

Rzepczyno. 10 kwietnia goœciliœmy w MOW teatr „Art. - Metanoia” z Krakowa ze sztuk¹ „Hej
górale…”.
Sztuka teatralna opowiada³a o
¿yciu górali, ich przywi¹zaniu do
ojczystej ziemi. Nie zabrak³o œpiewu i góralskich tañców. Ciekawe
góralskie zwroty i ich gwara dawa³y
du¿o radoœci naszym podopiecznym. Przes³anie sztuki by³o jednoznaczne; jak¹ sobie wybraæ dzio³chê
na ¿onê. Wynika³o z tego, ¿e musi
byæ pracowita, bogobojna, pilnuj¹-

ca domowego ogniska. Aktorzy tak
to zagrali, ¿e w³¹czyli do sztuki teatralnej naszych wychowanków,
jako poszukuj¹cych ¿on i potrafi¹cych zadbaæ o swoj¹ przysz³¹ rodzinê. Ponad godzinna sztuka teatralna
zlecia³a nam bardzo szybko, a wychowankowie brali w niej aktywny
udzia³, za który podziêkowali gromkimi brawami. Nawet drobne czyny
s¹ dla nas wielkie i wspania³e, kiedy
s¹ spe³niane z czystym i gor¹cym
pragnieniem podobania siê Panu
Bogu.
Ks. Jaros³aw sdb
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XI Powiatowy Konkurs
Recytatorski „Ptaszki”

(ŒWIDWIN) W kwietniu
2013 roku Publiczne Przedszkole
nr 2 „Pod Topol¹” po raz kolejny
zorganizowa³o Konkurs Recytatorski „Ptaszki”.
Jego g³ównym celem by³o popularyzowanie twórczoœci poetów polskich, propagowanie piêkna i kultury jêzyka polskiego, rozwijanie
zdolnoœci recytatorskich, zainteresowanie dzieci poezj¹, zaanga¿owanie rodziców w ¿ycie placówki
poprzez przygotowanie dzieci do
konkursu i zachêcanie do publicznych wyst¹pieñ.
W tym roku uczestnicy konkursy
recytowali utwory Juliana Tuwima.
Osobami odpowiedzialnymi za
przygotowanie konkursu by³a dyrektor przedszkola Zofia Derenowska I nauczycielka Joanna Zimny.
Pierwszy etap konkursu w naszym przedszkolu odby³ siê 4 kwietnia. Wziê³o w nim udzia³ 29 dzieci.
Jury w sk³adzie: Dyrektor Przedszkola Zofia Derenowska, Ewa Kura¿yñska - emerytowany nauczyciel
z Przedszkola nr 1, Agnieszka Perskiewicz - nauczycielka Szko³y
Podstawowej nr 1 oraz Dorota Osak
- nauczycielka naszego przedszkola
wy³oni³o nastêpuj¹cych laureatów:
- Marysia Hnatowicz „S³oñ
Tr¹balski”- 3 lata
- Marysia Kondracka „SpóŸniony S³owik”- 4 lata
- Adaœ Kruk „Bambo”- 5 lat
Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni nagrodami ufundowanymi
przez dyrektor przedszkola i Radê
Rodziców.
Drugi etap konkursu odby³ siê 18
kwietnia w naszym przedszkolu.
Wziê³o w nim udzia³ 37 dzieci z 11
placówek naszego powiatu. Jury w

sk³adzie: Bogumi³a Pawlik - dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Œwidwinie, Danuta
Malitowska - przewodnicz¹ca Rady
Powiatu oraz Alicja Tudrujek - sekretarz starostwa wybrali nastêpuj¹cych laureatów XI Powiatowego
Konkursu Recytatorskiego:
- Jagoda Kruzel - Niepubliczne Anglojêzyczne Przedszkole
„Happy Days” w Œwidwinie „Bambo” - 3 lata
- Marysia Kondracka - Publiczne Przedszkole nr 2 „Pod Topol¹” w Œwidwinie, „SpóŸniony s³owik” - 4 lata
- Amelka Koz³owska - Przedszkole Samorz¹dowe nr 2 „Pod Jarzêbink¹” w Po³czynie-Zdroju,
„Idzie Grzeœ przez wieœ”, 5 lat
- Ola Zachoszcz - Przedszkole
Samorz¹dowe nr 2 „Pod Jarzêbink¹” w Po³czynie-Zdroju, „Dwa
wiatry”, 6 lat.
Miêdzy recytacjami wyst¹pi³y
dzieci 3-letnie z „Têczowej Gromadki” oraz „Jagódki” z grupy IV z
pokazem tanecznym. Zaproszone
dzieci mia³y mo¿liwoœæ pobawiæ siê
grami edukacyjnymi na tablicy multimedialnej, a tak¿e czêstowa³y siê
³akociami przygotowanymi przez
pracowników przedszkola.
Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni upominkami ufundowanymi przez dyrektor przedszkola Zofiê Derenowsk¹ oraz Radê Rodziców. Pani Danuta Malitowska oraz
Alicja Tudrujek podziêkowa³y za
zaproszenie na konkurs i podarowa³y komplet gier edukacyjnych dla
naszych przedszkolaków - dziêkujemy. Zapraszamy do udzia³u w
konkursie w przysz³ym roku.
Joanna Zimny,
Joanna Nawrocka
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Rzepczyno

Wiosenne wêdrowanie
W czasie trwania œwi¹tecznych ferii wielkanocnych nasi wychowankowie wyjechali do Ko³obrzegu i Koszalina na obóz resocjalizacyjno-terapeutyczny.
Wyjazd mia³ na celu spotkania
siê z rzeczywistoœci¹ i zobaczenie
pewnych œrodowisk kulturalnych i
swobody poruszania siê w spo³eczeñstwie. Muzeum Orê¿a Polskiego, Oceanarium, Pomnik Zaœlubin z
morzem, molo, pla¿a i poszukiwanie bursztynów, latarnia morska,
ró¿nego rodzaje statków, katedrê,
sarkofagi koszaliñskich biskupów,
basen. Wspólne dowartoœciowanie
siê wzajemna pomoc i zale¿noœæ.
Rozmowy i poszukiwanie w³aœciwej drogi ¿yciowej. Ukazywanie
trudu pracy cz³owieka poczciwego,
oraz zabieganie o w³aœciwe prawowierne dzia³anie ¿ycia w rodzinie i
spo³eczeñstwie. Nauka samodzielnoœci i odpowiedzialnoœci za siebie
i bliŸniego to wielki trud, rzetelnoœæ
i sumiennoœæ wobec swojego sumienia i godnoœci. Dobre uczynki s¹
owocem dobrego sumienia.
Jaros³aw sdb

Rzepczyno

Sytuacje nadzwyczajne
Pod takim tytu³em odby³a siê
Nadzwyczajna Rada Szkoleniowa
dla wszystkich pracowników
MOW w Rzepczynie, gdzie obecna by³a równie¿ dyrekcja z SOW
z Trzciñca. Obecni specjalni prelegenci przybyli do nas ze Szczecina ze Schroniska dla Nieletnich dyrektor pan Pawe³ Radziszewicz
ze wspó³pracownikiem panem
Tomaszem Zaj¹cem i dyrektorem
z Grodziska Wielkopolskiego z
Zak³adu Poprawczego panem
Konradem Maciejaszkiem.
Prelegenci omówili nadzwyczajne sytuacje z ¿ycia oœrodków
wychowawczych, w których pracuj¹. Najpierw dyrektor Pawe³ Radziszewicz z SdN omówi³ wszystkie
raporty i instrukcje, które zabezpieczaj¹ pracowników przed pochopnym dzia³aniem wobec wychowanków i s¹ gwarantem bezpieczeñstwa. Nuda prowadzi do buntu i niczemu dobremu nie s³u¿y, wiêc wychowanek musi byæ ci¹gle na oku i
coœ dzia³aæ, ale i zarazem rozwijaæ
swoje hobby. Du¿¹ rolê w ró¿nych
dzia³aniach maj¹ nasze nerwy, nad

którymi musimy ci¹gle pracowaæ i
trzymaæ je na wodzy, a jak wiemy,
zawsze jesteœmy kuszeni i poddawani próbie przez naszych wychowanków. Nie mo¿emy siê daæ sprowokowaæ i dzia³aæ pochopnie. Najwiêksze efekty w dzia³aniu wychowawczym przynosi wspó³praca wychowawców i trzymanie jednej linii
dzia³ania. Obserwacja wychowanków prowadzi do eliminowania drugiego ¿ycia, grypserki i buntu.
Dyrektor z Zak³adu Poprawczego Konrad Maciejaszek omówi³
szczegó³owo, jak prze¿y³ nieliczne
bunty w takich zak³adach i jak do
tego siê ustosunkowa³ i jakie wyci¹gn¹³ wnioski, którymi siê podzieli³. Przed czym nas przestrzega³
i co to jest b³¹d pracownika, który
pracuje w takich zak³adach wychowawczych, a lekcewa¿y podstawowe przepisy prawne. Wspomnia³ o
¿enadzie wychowawczej i zawiœci
cz³owieka zbuntowanego, które
prowadz¹ do ró¿nego rodzaju konfliktów wychowawczych, których
nale¿y unikaæ. Ró¿ni przychodz¹
wychowankowie, wiêc trzeba zawsze czuwaæ, aby nie powstawa³y

trudne, specjalne sytuacje nadzwyczajne. ¯ycie jest bogate, wiêc nale¿y ci¹gle zwiêkszaæ swoje kompetencje zawodowe, a szczególnie w
wychowaniu m³odego pokolenia.
Serdecznie dziêkujemy prelegentom za przeprowadzon¹ Radê
Szkoleniow¹ i podzieleniem siê fachow¹ rad¹, jak dzia³aæ w sytu-

acjach nadzwyczajnych. Miejmy
nadziejê, ¿e w trudnych chwilach
bêdziemy dzia³aæ; bezpiecznie roz³adowywaæ napiêcia i dialogowaæ
miêdzy sob¹ nawzajem wraz z podopiecznymi. Przyk³ad oddzia³ywuje
skuteczniej, ni¿ nauka, bo cz³owiek
nie uwa¿a tego za trud, co widzi jak
czyni¹ inni.
Jaros³aw sdb
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Z ¯YCIA POWIATU

Zwyciêska „Trójka”

10 kwietnia 2013 roku w Publicznym Gimnazjum w Œwidwinie odby³ siê miêdzyszkolny konkurs wiedzy o krajach niemieckiego obszaru jêzykowego dla
szkó³ podstawowych z powiatu
œwidwiñskiego.
Reprezentacjê naszej szko³y
stanowili uczniowie klasy pi¹tej:
Igor Wiœniewski, Jakub Prygiel i
Mariusz Wojdalski i to oni stanêli na
najwy¿szym podium konkursu, zajmuj¹c zaszczytne pierwsze miejsce.

Tu¿ za nimi uplasowali siê uczniowie ze Szko³y Podstawowej nr 1.
Miejsce trzecie przypad³o zawodnikom ze Szko³y Podstawowej w
Bierzwnicy.
Opiekê merytoryczn¹ nad
uczniami sprawowa³a nauczycielka
przyrody pani Agnieszka Rosiñska.
Naszym zwyciêzcom serdecznie
gratulujemy i ¿yczymy sobie i im
utrzymania tak dobrego poziomu,
jak równie¿ nieustannej ciekawoœci
i pasji w rozwoju naukowym. (AR)
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Wspomnienie o ks. Kazimierzu
Lewandowskim sdb
Rzepczyno.
W drug¹ rocznicê œmierci naszego pierwszego ks. dyrektora
Kazimierza Lewandowskiego
sdb nasi wychowankowie pod
opiek¹ wychowawców i nauczycieli przygotowali specjalna akademiê.
Zosta³a przedstawiana biografia
ks. Kazimierza, nastêpnie wychowankowie recytowali ulubione
wiersze. Pomniano kazanie pogrzebowe, jakie wyg³osi³ ks. Henryk Boguszewski sdb z Moskwy i wspomnienia wychowanków z MOW z
Trzciñca i Rzepczyna oraz innych
osób znaj¹cych by³ego dyrektora.
Liczne wspominania opiera³y siê na
Ruchu Œwiat³o ¯ycie tzw. Oazy. Na
zakoñczenie pokazany zosta³ film o
Nim i jego dzia³alnoœci. S³owo na

zakoñczenie i podziêkowanie skierowa³ do wszystkich zebranych pracowników i wychowanków ks. dyrektor I. Œliwiñski sdb, wspominaj¹c osobê ks. Kazimierza.
Liczy siê pamiêæ i modlitwa oraz
ludzka ¿yczliwoœæ. Dobrze wiemy,
jakie przes³anie przekaza³ nam ks.
Kazimierz swoim podejœciem do
¿ycia; starajmy siê je wype³niaæ.
Aby dziecko i m³odzie¿ wychowaæ,
potrzeba dzielnego wychowawcy, a
nie z³ota.
(o)

Fina³ Œwidwiñskiej Ligi
Pi³ki Siatkowej Mê¿czyzn

Sukcesy uczniów „Trójki” w
Przegl¹dzie Piosenki Religijnej

W Klubie Garnizonowym w
Œwidwinie odby³ siê 13 kwietnia
kolejny ju¿ Przegl¹d Piosenki Religijnej. W konkursowych zmaganiach jak zwykle nie zabrak³o
muzycznie
uzdolnionych
uczniów z Publicznej Szko³y Podstawowej nr 3.
Tytu³ laureata i prawo do wystêpów na dalszym szczeblu zmagañ
otrzyma³ nagradzany ju¿ wielokrotnie w ró¿nych przegl¹dach zespó³
„Œwietliki”, z³o¿ony z uczniów klas
IV - V, prowadzonych pod kierunkiem nauczyciela muzyki p. Roberta Ussa.
W przegl¹dzie wzi¹³ równie¿
udzia³ zespó³ „Trójeczka”, w sk³adzie: Marta Sieradzka, Aleksandra

Kuprianiec (kl. I), Sandra Urbaniak,
Daniel Wojdalski, Kacper Ogrodowski (kl. II), Gabriela Burchardt,
Wiktoria Rokita, Wiktoria Sieradzka (kl. III). Zespó³ pod kierunkiem
p. Katarzyny Marzec, z pomoc¹
muzyczn¹ p. Rafa³a Nizio³a, wykona³ utwory Arki Noego „Nie lêkaj
siê” i „Mamy czas”. Brawurowe wykonanie z akcentami tanecznymi
wywo³a³o ogromny aplauz tak ze
strony widowni, jak i jury, przynosz¹c wymierne efekty w postaci wyró¿nienia pierwszego stopnia. Zaznaczyæ nale¿y, ¿e zespó³ „Trójeczka” to debiutanci. Zwa¿ywszy na ich
energiê i talent mo¿na przypuszczaæ, ¿e jeszcze nieraz o nich us³yszymy.
K. Kupiec PSP 3

(ŒWIDWIN) 10.04.2013 r. rozegrany zosta³ fina³owy turniej w
Œwidwiñskiej Lidze Pi³ki Siatkowej Mê¿czyzn.
W meczu o 3 i 4 miejsce spotka³y
siê zespo³y Bez Sensu i Panki. Zwyciê¿y³ zespó³ Bez Sensu w stosunku
2:1 (18:25; 25:14; 15:11).
W meczu o 1 i 2 miejsce zagra³y
zespo³y Team i Juve. Zwyciê¿y³ zespó³ Team w stosunku 3:0 (25:13;
25:21; 25:19).
Zwyciêski zespó³ w trakcie pó³rocznych rozgrywek wystêpowa³ w
sk³adzie: Waldemar Ma³yszko, Ro-

man Domaga³a, Henryk Œliwa, Leszek Jankowski, Leszek Kopyœæ,
Seweryn Gwiazda, Jan Dadacz,
Adam Majewski, Jan W¹sowiñski,
Mateusz Majka.
Ostateczna klasyfikacja zespo³ów startuj¹cych w Œwidwiñskiej
Lidze Pi³ki Siatkowej Mê¿czyzn
przedstawia siê nastêpuj¹co:
I - Team
II - Juve
III - Bez Sensu
IV - Panki
Zespo³y zosta³y nagrodzone pucharami i dyplomami.
(PW)
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Udane zawody
Œwidwiñscy zapaœnicy
tenisistów ze Œwidwina walczyli w Mielnie
i Teresinie

(KO£OBRZEG) w Ko³obrzegu w hali Milenium odby³ siê
7.04.2013 r. VIII Turniej Tenisa
Sto³owego im. Sebastiana Karpiniuka. Udzia³ wziê³o 80 zawodniczek i zawodników z Bia³ogardu,
Bêdzina, Kêt, Koszalina, Reska,
Œwidwina, Œwinoujœcia, Szczecinka, Warszawy i Ko³obrzegu.

4. Joanna Andrzejak – Œwidwin
Ch³opcy do lat 18
1. Karol Dzida – Bia³ogard
2. Hubert Bekisz – Bia³ogard
3. Adrian Kucharzyk – Œwidwin
4. Kamil Zelek – Œwidwin
7. £ukasz Szachnowicz – Œwidwin
8. Damian Szczerba- Œwidwin

Zawody sta³y na bardzo wysokim poziomie, a wœród zwyciêzców
znaleŸli siê reprezentanci Œwidwina.
Wyniki w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Seniorzy 18-45 lat
1. Rafa³ Godlewski – Œwinoujœcie
2. Grzegorz Spychalski – Œwidwin
3. Mariusz Matejek – Bêdzino
4. Pawe³ Prêdota - Œwidwin
6. Rafa³ Garus – Œwidwin
7. Leszek W¹chnicki – Œwidwin

Dziewczyny do lat 18
1. Natalia Andrysiak – Bia³ogard
2. Magdalena G¹siorowska – Œwidwin
3. Anna Piêtowska – Ko³obrzeg

Weterani 45-60 lat
1. Henryk Dzida – Bia³ogard
2. W³adys³aw Zbylut – Koszalin
3. Dariusz G¹siorowski –Œwidwin

W Mielnie odby³y siê Mistrzostwa Polski Zrzeszenia Ludowych
Zespo³ów Sportowych Kadetów
juniorów/ m³odzie¿owców w zapasach styl wolny. W turnieju wystartowa³o 192 zawodników z 30
klubów. Œwidwiñski klub UKS
Technik reprezentowa³o 6 zawodników.
Kategoria wiekowa kadeci
rocznik 96-98
1. Krystian Kwaœny kat. 63 kg –
6 miejsce
2. Filip Kawa³ko kat. 69 kg zdoby³ br¹zowy medal. Filip znakomicie rozpocz¹³ swoje zmagania od
dwóch zdecydowanych zwyciêstw.
W walce o awans do fina³u po zaciêtym i bardzo wyrównanym pojedynku przegra³ w dwóch rundach z jednym z faworytów w dwóch rundach.
W pojedynku o br¹zowy medal spotka³ siê z zawodnikiem reprezentuj¹cym barwy AKS Bia³ogard. Po
zakoñczeniu trwaj¹cego trzy rundy
pojedynku Fili móg³ œwiêtowaæ
swój pierwszy medal zdobyty podczas Mistrzostw Polski.
3. Kacper Post kat. 76 kg – 12
miejsce
4. Adrian Kita kat. 85 kg – 5
miejsce. Adrian
Kategoria wiekowa juniorzy /
m³odzie¿owcy rocznik 91-95
1. Micha³ Duda kat. 84 kg – 5
miejsce. Micha³ po pierwszym nieznacznie przegranym w dwóch rundach pojedynku z zawodnikiem z
AKS Bia³ogard kolejne dwa poje-

dynki zakoñczy³ swoim zwyciêstwem. W walce o br¹zowy medal
ponownie spotka³ siê z kolejnym
zawodnikiem reprezentuj¹cym barwy AKS Bia³ogard przegrywaj¹c
swój pojedynek w dwóch rundach.
2. Wojciech Wilk kat 96 kg – 8
miejsce
W dniach 13-14.04.2013 odby³
siê w Teresinie Miêdzynarodowy
Turniej Zapaœniczy M³odzików.
Jest to jeden z najsilniej obsadzonych turniejów zapaœniczych
dla m³odzików ( rocznik 98-2000) w
Polsce. Dowodem tego jest udzia³
ekip z Rosji Niemiec Ukrainy, Litwy
Estonii Bia³orusi, które s¹ potêgami
w tej dyscyplinie sportu.
W Teresinie równie¿ nie zabrak³o zawodnika reprezentuj¹cego barwy UKS Technik Œwidwin.
1. Karol Wojciechowski ( by³
jedynym zawodnikiem, który reprezentowa³ œwidwiñski klub) w kategorii wagowej 53 kg. Karol w turnieju stoczy³ 6 pojedynków z czego
4 zakoñczy³ zwyciêsko pokonuj¹c
miêdzy innymi reprezentantów
Ukrainy Rosji i Niemiec. Pierwsz¹
pora¿k¹ by³a przegrana z reprezentantem Rosji póŸniejszym triumfatorem tej kategorii natomiast drug¹
pora¿kê Karol po bardzo zaciêtym
pojedynku odniós³ w walce o br¹zowy medal z reprezentantem Polski
(ubieg³orocznym zwyciêzc¹ Mistrzostw Polski M³odzików) w
dwóch rundach. Ostatecznie Karol
uplasowa³ siê na 5 miejscu.
(o)
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Pamet Œwidwin i Oldboje Zryw Kretomino zagrali w finale

I Memoria³ im. Zbigniewa Rausa
w Halowej Pi³ce No¿nej Oldbojów
(ŒWIDWIN) 13 kwietnia 2013
roku w Hali widowiskowo-sportowej przy placu Jana Paw³a II 5
w Œwidwinie odby³ siê I Memoria³
im. Zbigniewa Rausa, w Halowej
Pi³ce No¿nej Oldbojów. W ten
sposób szykuj¹c siê do rozgrywek
w rundzie wiosennej oldboje postanowili uczciæ pamiêæ o znanym
œwidwiñskim dzia³aczu sportowym i twórcy rozgrywek Pomorskiej Ligi Oldbojów.
Zbigniew Raus zmar³ w nocy z
16/17 kwietnia 2011 roku. Gdy ¿y³,
mawiano i pisano o nim, ¿e to postaæ
s³usznych rozmiarów, charakterystyczna, niepowtarzalna. To cz³owiek o sporcie wiedz¹cy wszystko,
cz³owiek orkiestra, „Alfa i Omega”
œwidwiñskiego sportu i nie tylko.
Niezwykle kompetentny i ¿yczliwy
dla przyjació³ sportu. Jednym zdaniem - postaæ bardzo wyraŸnie zapisana we wspó³czesnej historii Œwidwina.
Zaanga¿owanie w sporcie bywa
ró¿norakie, jedni siêgaj¹ po laury,
inni szkol¹ mistrzów, a jeszcze inni
pracuj¹ dla sportu nie licz¹c nawet
na oklaski. Takiego Zbyszka zapamiêtamy. Sylwetkê Zbyszka Rausa i
jego osi¹gniêcia przedstawi³ Andrzej Schneider - prezes Pomorskiej
Ligi Oldbojów.
Po jego wyst¹pieniu Starosta
Miros³aw Majka oraz Przewodnicz¹ca Rady Powiatu Pani Danuta
Malitowska dokonali oficjalnego
otwarcia imprezy. Na trybunach
zasiad³o wielu kolegów i dawnych
znajomych Zbyszka. Czynnie wyra¿ali podziêkowania za zorganizowanie tego Memoria³u. To niesamowite - choæ od œmierci minê³o 2 lata,
niektórzy z nich wspominaj¹c
Zbyszka mieli ³zy w oczach.
W turnieju bra³o udzia³ 10 zespo³ów, które od wielu lat uczestnicz¹ w rozgrywkach Pomorskiej
Ligi Oldbojów (PLO), podzielonych
w drodze losowania na dwie grupy.
Mecze w grupach rozegrano systemem „ka¿dy z ka¿dym” - ³¹cznie 24
pojedynków. Strzelono 56 bramek,
w tym 8 z rzutów karnych.
Wyniki i tabela Grupa A
1) Przyjaciele Zbyszka - Zryw
Kretomino 1:3
2) Olimp Z³ocieniec - Pomorzanin S³awoborze 0:2
3) Amator Ko³obrzeg - Przyjaciele Zbyszka 1:0

4) Olimp Z³ocieniec - Zryw Kretomino 0:1
5) Pomorzanin S³awoborze Amator Ko³obrzeg 1:0
6) Przyjaciele Zbyszka - Olimp
Z³ocieniec 2:0
7) Zryw Kretomino - Pomorzanin S³awoborze 2:0
8) Amator Ko³obrzeg - Olimp
Z³ocieniec 1:1
9) Pomorzanin S³awoborze Przyjaciele Zbyszka 2:1
10) Zryw Kretomino - Amator
Ko³obrzeg 1:0
Wyniki i tabela Grupa B
1) Sparta Gryfice - Lotnik Miros³awiec 4:1
2) Pamet Œwidwin - Oldboje
Iskra Bia³ogard 0:0
3) Stra¿ak Œwieszyno - Sparta
Gryfice 3:0
4) Pamet Œwidwin - Lotnik Miros³awiec 1:0
5) Oldboje Iskra Bia³ogard Stra¿ak Œwieszyno 1:0
6) Sparta Gryfice - Pamet Œwidwin 0:1
7) Lotnik Miros³awiec - Oldboje
Iskra Bia³ogard 0:1
8) Stra¿ak Œwieszyno - Pamet
Œwidwin 1:2
9) Oldboje Iskra Bia³ogard Sparta Gryfice 0:1
10) Stra¿ak Œwieszyno - Lotnik
Miros³awiec 1:3
W pó³fina³ach turnieju zagra³y
zespo³y, które zajê³y w swych grupach 1 lub 2 miejsca. Rozegrano
dwa mecze. W pierwszym lepszym
okaza³ siê Zryw Kretomino, pokonuj¹c 1:0 Oldbojów Iskry Bia³ogard. Na 38 sekund przed zakoñczeniem meczu, przy stanie 0:0, piêknym rajdem popisa³ siê Bartosz

Rudnicki i strzeli³ gola nie do obrony. Bia³ogardzianie poderwali siê
jeszcze do ataku, lecz na wyrównanie zabrak³o ju¿ czasu. Do fina³u
awansowa³ wiêc Zryw Kretomino.
W drugim meczu PAMET Œwidwin po 20 minutach remisowa³ 1:1
z Pomorzaninem S³awoborze. W
serii rzutów karnych lepsi 4:3 okazali siê oldboje Pametu Œwidwin i to
oni jako drugi zespó³ awansowali
do fina³u.
Przegrywaj¹cy z obu pó³fina³owych spotkañ rozegrali mecz o III
miejsce. Tu lepszymi okazali siê
Oldboje Iskra Bia³ogard, którzy
pokonali 2: 0 zespó³ Pomorzanina
S³awoborze.
W meczu fina³owym Zryw Kretomino pokona³ 3:2 Pamet Œwidwin. Tym samym triumfatorem I
Memoria³u im. Zbigniewa Rausa w
Halowej Pi³ceNo¿nej Oldbojów
zosta³ ZRYW KRETOMINO, w
sk³adzie którego wystêpowali: Micha³ Dziennik, Andrzej Koz³owski,
S³awomir Fusiek, Jan Lewandowicz, Rafa³ Popió³, Bartosz Rudnicki,Waldemar Staszek, Jaros³aw Stanecki, Marek Twardowski, Jerzy
Rutkowski, Tomasz Zasada, Adam
Ginter, Andrzej Makulski i Leszek
Lewandowski.
Co prawda organizatorzy nie
przewidzieli nagród indywidualnych, ale warto wspomnieæ, ¿e najwiêcej bramek strzeli³ Tomasz Zasada (Zryw Kretomino), a najmniej
razy wyci¹ga³ pi³kê z bramki Andrzej Ciok (Oldboje Iskra Bia³ogard). Wszystkim zespo³om uczestnicz¹cym w Memoriale pami¹tkowe puchary i dyplomy wrêczy³
Przewodnicz¹cy Rady Miasta Œwidwin Pan Henryk Klaman i Dyrektor Parku Wodnego „Relax” w Œwi-

dwinie Pan Leszek Jasiukiewicz.
W przerwach w turniejowej rywalizacji raczono siê do woli kanapkami czy te¿ wojskow¹ grochówk¹,
a gorycz niektórych pora¿ek os³adzano pysznym ciastem i rogalikami.
Zawody bezb³êdnie prowadzili
sêdziowie z Koszalina: Wies³aw
Mikulski, Eugeniusz £ata i Jerzy
Okuniewicz.
Wspó³organizatorami I Memoria³u byli: Starostwo Powiatowe w
Œwidwinie, Urz¹d Miasta w Œwidwinie, Park Wodny „RELAX” w
Œwidwinie i Stowarzyszenie Oldbojów Pi³ki No¿nej „Pomorska Liga
Oldbojów”. Turniej prowadzili i
czuwalinad jego sprawnym przebiegiem Andrzej Schneider i Józef D¹browski z Zarz¹du Pomorskiej Ligi
Oldbojów w Pi³ce No¿nej, a opiekê
medyczn¹ sprawowa³ ratownik medyczny Micha³ Kogut.
Postanowiono, ¿e dla zachowania w pamiêci dokonañ Zbyszka
Rausa memoria³ jego imienia na sta³e zostaje wpisanyw kalendarz sportowy oldbojów. Kolejne memoria³y
w rocznice œmierci Zbyszka bêd¹ organizowane zawsze w Œwidwinie, w
mieœcie, które wielokrotnie reprezentowa³ i dla którego tak wiele zrobi³.
Drug¹ niezwykle wa¿n¹ spraw¹
jest to, ¿e dzie³o jego ¿ycia - rozgrywki Pomorskiej Ligi Oldbojów
s¹ kontynuowane. 20 kwietnia br.
ruszy³a bowiem runda wiosenna sezonu 2012/2013 - koñcz¹ca ju¿
XXII edycjê tych rozgrywek.
Dziêkujê bardzo serdecznie
wszystkim, którzy pomogli w organizacji tego memoria³u, bez których
Memoria³ nie móg³by siê odbyæ.
Organizatorzy
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Powstaje ksi¹¿ka o Sybirakach
i kresowianach powiatu
³obeskiego
(£OBEZ) Podj¹³em siê opracowaæ monografiê o przesiedleñcach
z by³ych kresów wschodnich oraz
Sybirakach, którzy trafili po wojnie
na teren powiatu ³obeskiego. Wielu
z nich rozjecha³o siê póŸniej po
ca³ym Pomorzu Zachodnim, trafiaj¹c równie¿ do Œwidwina i powiatu
œwidwiñskiego.
W zwi¹zku z tym, ¿e nikt takich
opracowañ do tej pory nie zrobi³, a
ci pierwsi osiedleñcy, przecie¿ ju¿
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Wieczór poezji
w zamku

wiekowi, umieraj¹, istnieje pilna
potrzeba opracowania takich monografii. Na pocz¹tek powiat ³obeski.
Wszystkich, którzy posiadaj¹
jakieœ informacje proszê o pomoc.
Chodzi o nazwiska osób, które z
kresów i Syberii trafi³y do £obza.
Mój telefon: 504 042 532; do
redakcji: 91 39 73 730; mail:
wppp1@wp.pl
Kazimierz Rynkiewicz

TOWARZYSTWO MI£OŒNIKÓW WILNA I b. KRESÓW
WSCHODNICH ODDZIA£ W ŒWIDWINIE
ŒWIDWIÑSKI OŒRODEK KULTURY MIEJSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA w ŒWIDWINIE
og³aszaj¹ w 2013 r.

XV edycjê konkursu pt. „Tradycje
wileñskie w naszym regionie”
nt. „Szukamy œladów Wileñszczyzny w moim mieœcie (wsi, osadzie,
otoczeniu)”.
Cele konkursu:
- odkrywanie prawdziwych kart historii Polaków mieszkaj¹cych na kresach,
- popularyzowanie folkloru wileñskiego,
- stworzenie mo¿liwoœci publicznej prezentacji w³asnej twórczoœci artystycznej,
- wzbogacanie ¿ycia kulturalnego mieszkañców ziemi œwidwiñskiej.
Za³o¿enia regulaminowe.
1. Konkurs jest otwarty. Obowi¹zuje dowolnoœæ wieku artystów i sposobu wypowiedzi ( plastyka lub literatura). Do konkursu przyst¹piæ mo¿na
indywidualnie lub zbiorowo.
2. Ka¿dy uczestnik jest zobowi¹zany przedstawiæ w formie pisemnej
jeden (nie wiêcej ni¿ dwa) w³asne utwory wierszem lub proz¹ (opowiadanie
z u¿yciem dialogu, reporta¿, felieton, kartka z pamiêtnika) albo pracê plastyczn¹ wykonan¹ dowoln¹ technik¹.Dopuszcza siê ³¹czenie formy plastycznej i pisemnej, np. komiks, album.
3. Pracê nale¿y opatrzyæ w lewym górnym rogu god³em, do³¹czyæ
kopertê tak¿e opatrzon¹ god³em, zawieraj¹c¹ wewn¹trz informacje o autorze: imiê i nazwisko, adres zamieszkania, wiek, ew. nr telefonu.
4. W przypadku zbiorowego udzia³u w konkursie nale¿y nades³aæ do
MBP piêæ najlepszych prac wraz z za³¹czon¹ ankiet¹.
5. Organizatorzy nie zwracaj¹ prac nades³anych na konkurs, mo¿na je
odebraæ osobiœcie po wystawie konkursowej po 15 czerwca br.
6. Osoby zakwalifikowane do fina³u zostan¹ poinformowane pisemnie
b¹dŸ telefonicznie.
7. Organizatorzy zapewniaj¹ finalistom konkursu nagrody i pami¹tkowe dyplomy, a opiekunom podziêkowania.
8. Pracê nale¿y dostarczyæ lub przes³aæ do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zamku, ul. Niedzia³kowskiego 17, 78-300 Œwidwin do dn. 15
maja 2013 r.
9. Podsumowanie odbêdzie siê w dniach 24-26.05.2013 r. w ramach
XVII Dnia Kultury Kresowej.
10. Informacje o konkursie udziela kierownik MBP w Œwidwinie Teresa Ludwikowska, ul. Niedzia³kowskiego 17, tel. 94-365-27-60.
11. Prace nale¿y nadsy³aæ na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Niedzia³kowskiego 17 (zamek) 78300 Œwidwin, z dopiskiem „KONKURS WILEÑSKI”.
Komisarz konkursu mgr Anna Teresiñska

(ŒWIDWIN) W Sali Rycerskiej zamku odby³o siê 12 kwietnia wiosenne spotkanie z poezj¹.
Swoje wiersze prezentowali poeci: Eugeniusz KoŸmiñski, Piotr
Pi¹tek, Wojciech Czaplewski, Micha³ Filipowski oraz Beata Mieczkowska-Miœtak ze Stowarzyszenia

Ko³obrzeskich Poetów.Równie¿
zaproszeni goœcie mogli zaprezentowaæ swoj¹ twórczoœæ. Pomys³odawc¹ tego spotkania by³ dyrektor
ŒOK-Zamek Boles³aw Kurek, który
zadba³ te¿ o czêœæ artystyczn¹ i z
Robertem Ussem przygotowa³ krótki wystêp muzyczny.
(o)

Aleksandra Szewczyk

Zdjêcie do Galerii Wieœci mo¿na wykonaæ
w Foto-Video „Krzyœ” w Œwidwinie, www.fotopyrczak.pl

