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Po³czyn-Zdrój

Konkurs
na dyrektora
po³czyñskiej
„Jedynki”
Stra¿nicy
w Stra¿y
Miejskiej

Po¿egnaliœmy
Tragiczny wypadek trzecioklasistów.
Teraz zdaj¹ maturê
na niestrze¿onym
Ruch poci¹gów do Œwidwina wstrzymany
na prawie 4 godziny

przejeŸdzie

26 kwietnia 2013 r., w auli szkolnej ZSP
im. W. Broniewskiego w Œwidwinie odby³a siê
uroczystoœæ zakoñczenia roku szkolnego
dla uczniów klas maturalnych LO.
Str. 2
(£OBEZ) W minion¹
sobotê, 11 maja 2013 r.,
kilka minut po godzinie
14., dosz³o w £obzie do
tragicznego wypadku,
w wyniku którego zgiê³y
dwie osoby, a ruch
poci¹gów do Œwidwina
zosta³ wstrzymany na
prawie cztery godziny.
Do wypadku dosz³o na niestrze¿onym przejeŸdzie, prowadz¹cym
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od szosy œwidwiñskiej, na wysokoœci krochmalni, w kierunku ogródków i by³ej stacji paliw. Poci¹g osobowy j¹d¹cy z £obza do Œwidwina
uderzy³ w samochód marki jeep.
Zginê³o dwóch mieszkañców
£obza.
Auto wjecha³o na tory, pomimo
znaku stop. Po uderzeniu zosta³o odrzucone do rowu. Poci¹g zatrzyma³
siê ponad sto metrów dalej i sta³
przez prawie 4 godziny, a¿ prokurator i s³u¿by techniczne zakoñczy³y
czynnoœci z kieruj¹cymi sk³adem i
oglêdziny poci¹gu.
KAR

Przychodnia Lekarza
Rodzinnego otwarta
NZOZ ANA-LEK informuje, ¿e po d³ugim remoncie
zosta³a otwarta ponownie przychodnia przy ul. Drawskiej
38. Trwaj¹ zapisy do lekarzy rodzinnych.
Dostêpne s¹ PORADNIE:
Kardiologiczna, Neurologiczna, Rehabilitacyjna.

Rejestracja: tel. 94 36 521 34
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ŒWIDWIN

Wieœci œwidwiñskie 13.5.2013 r.

Po¿egnaliœmy trzecioklasistów.
Teraz zdaj¹ maturê
26 kwietnia 2013 r., w auli
szkolnej ZSP im. W. Broniewskiego w Œwidwinie odby³a siê uroczystoœæ zakoñczenia roku szkolnego
dla uczniów klas maturalnych
LO.
Odbieraj¹c œwiadectwa abiturienci zakoñczyli swoj¹ przygodê ze
szko³¹ œredni¹, tym samym nabieraj¹c prawo przyst¹pienia do egzaminów maturalnych.
Wœród 121 absolwentów byli
tacy, którzy szczególnie wyró¿nili
siê osi¹gniêciami. Dyrektor szko³y
p. Edward Wójcik oraz wicedyrektor p. Krzysztof Mrowiñski pogratulowali im tak wspania³ych wyników
oraz wrêczyli nagrody ksi¹¿kowe
ufundowane przez Radê Rodziców.
Absolwent z najwy¿sz¹ œredni¹
ocen (5,25), Micha³ Ejankowski,
otrzyma³ ponadto pami¹tkowe pióro.
¯yczenia i s³owa uznania najlepszym z najlepszych przekazali tak¿e
Starosta Powiatu Œwidwiñskiego
pan Miros³aw Majka oraz przewodnicz¹ca Rady Powiatu pani Danuta
Malitowska, wrêczaj¹c nagrody i
listy gratulacyjne. Na wyró¿nienie
zas³u¿y³ Sebastian Rosa, maturzysta z klasy humanistycznej, który
odebra³ nagrodê za debiut poetycki.
Do grupy najlepszych do³¹czyli
tak¿e: Anna Bletzer (4,81), Kajetan
Karabela (5,20), Jakub KaŸmierczak (4,81), Weronika Rze¿utka
(5,13), Kamil Skrzyniarz (4,75),
Sebastian Uziuk (4,75) a tak¿e Magdalena Drabiuk, Szymon Firlinger,
Paulina G³uchowska, Dawid Grygorcewicz, Karolina Klim, Angelika Kricka, Martyna Stanis³awska,
Paulina Stasiak, Patrycja Sobala,
Magda Wróblewska, Alicja ¯o³êdziowska.
Nagrodzeni zostali równie¿ ci,
którzy wyró¿nili siê prac¹ na rzecz
szko³y, powiatu, byli laureatami
olimpiad oraz konkursów.
Maturzyœci
zaprezentowali
swoim m³odszym kolegom i kole¿ankom, nauczycielom oraz zaproszonym goœciom refleksyjn¹ czêœæ
artystyczn¹, podczas której nie zabrak³o wzruszeñ. M³odzie¿ podsumowa³a swój trzyletni pobyt w szkole, wspominaj¹c najwa¿niejsze dla
niej momenty.
W tym roku, po raz pierwszy,
po¿egnaliœmy równie¿ absolwentów Liceum Ogólnokszta³c¹cego
dla Doros³ych. Wœród nich najwy¿szymi wynikami w nauce wyró¿ni³y
siê: p. Dorota Pude³ek, p. Joanna
Liptak i p. Katarzyna Twardys.
Wszystkim abiturientom ¿yczymy powodzenia!
MM
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Zmar³ zas³u¿ony
dla Œwidwina
lekarz stomatolog
Aleksander Kostulski
Lekarz pan Jacek Ro¿añski
poinformowa³, ¿e 19 kwietnia
2013 roku zmar³ lekarz stomatolog Aleksander Kostulski.
Stwierdzi³, ¿e by³ to szanowany i zas³u¿ony dla Œwidwina
cz³owiek i nale¿y o tym fakcie
poinformowaæ mieszkañców
miasta i przypomnieæ Jego osobê. Zmar³y spocz¹³ obok swojej
niedawno zmar³ej ¿ony Janiny,
na cmentarzu w Lutomiersku
ko³o £odzi, sk¹d przyjecha³ do
Œwidwina.
Na tê okolicznoœæ siêgnêliœmy do archiwum „Tygodnika
œwidwiñskiego” z 2002 roku (nr
27), w którym zamieœciliœmy wywiad z panem Aleksandrem Kostulskim, jaki przeprowadzi³
Marcin Paradecki.

O mandat powalczy trzech
kandydatów

Pierwszy to Komitet Wyborczy
Wyborców RAFA£A TERLECKIEGO. Jego pe³nomocnikiem wyborczym i finansowym jest Tomasz
Sobieraj.
Drugi to KWW ZENONA KO£ODZIEJCZAKA. Jego pe³no-

Poslowie spotkali siê z mieszkañcami

PiS otworzy³o biuro
poselskie w Po³czynie
-Zdroju

Œp. Aleksander Kostulski by³
najd³u¿ej mieszkaj¹cym i pracuj¹cym lekarzem w Œwidwinie.
Przyjecha³ do miasta w 1953 r. i
by³ pierwszym lekarzem stomatologiem w garnizonie œwidwiñskim, a dodatkowo przyjmowa³
pacjentów w gabinecie kolejowym PKP. Przez rok pe³ni³ obowi¹zki szefa s³u¿by zdrowia w dywizji.
- W 1953 roku, jak tutaj przyby³em, œrodek miasta le¿a³ w gruzach. W soboty i niedziele wyje¿d¿aliœmy na tzw. czyny spo³eczne. Ja osobiœcie, tam gdzie
teraz jest Biedronka przy koœciele, taczkami wywozi³em gruz” wspomina³ wówczas.
Odszed³ na emeryturê w 1980
roku, w stopniu podpu³kownika.

Wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Miasta

(ŒWIDWIN) Wiadomo ju¿, ¿e
w wyborach uzupe³niaj¹cych do
Rady Miasta w Œwidwinie o mandat powalczy trzech kandydatów,
gdy¿ zarejestrowane zosta³y trzy
komitety wyborcze. Znane s¹ te¿
nazwiska dwóch kandydatów.

Str
Str.. 3

INFORMACJE - REKLAMA

Wieœci œwidwiñskie 13.5.2013 r.

mocnikiem jest Halina Ko³odziejczak.
Trzeci KWW przyj¹³ nazwê
„DZIA£AJMY RAZEM”. Jego pe³nomocnikiem jest Alfred Piotr Dojan. Kogo wystawi w wyborach,
jeszcze nie wiadomo, gdy¿ termin
rejestrowania kandydatów na radnych jeszcze nie min¹³.
Mieszkañcy bêd¹ wybieraæ swojego radnego w okrêgu nr 8, który
obejmuje ulice: Boczna, Jurija Gagarina, Lotnicza, Szturmowców,
Ta³dykina, ¯wirki i Wigury. Wybory
odbêd¹ siê 16 czerwca 2013 r. KAR

(PO£CZYN-ZDRÓJ) Trzech
pos³ów Prawa i Sprawiedliwoœci
wziê³o udzia³ w otwarciu biura
poselskiego w Po³czynie-Zdroju.
Otwarcie biura nast¹pi³o 21
kwietnia 2013 r. PóŸniej, w Centrum Kultury, spotkali siê z mieszkañcami.
Biuro mieœci siê przy ul. Grunwaldzkiej 9-11, na drugim piêtrze
pasa¿u handlowego. Jest to filia biura pos³ów Marka Kuchciñskiego i
Czes³awa Hoca, którym w otwarciu
towarzyszy³ pose³ do Parlamentu
Europejskiego Marek Grabarczyk
oraz Bogus³aw Ogorza³ek, powiato-

wy pe³nomocnik tej partii w powiecie œwidwiñskim, który jednoczeœnie bêdzie pe³niæ dy¿ury w tym
biurze w pi¹tki w godzinach 17-19.
Po otwarciu biura pos³owie spotkali siê w Centrum Kultury z mieszkañcami miasta. Na spotkaniu pojawi³o siê oko³o stu osób. Pytañ mieli
sporo, pytali miêdzy innymi o to,
czy PiS wprowadzi kadencyjnoœæ
burmistrzów i wójtów, kiedy urzêdnicy bêd¹ odpowiadaæ za b³êdne
decyzje i co parlamentarzyœci mog¹
zrobiæ dla Po³czyna, by zatrzymaæ
emigracjê m³odych i jak zapobiec
katastrofie demograficznej.
(r)

Dzieñ Godnoœci Osoby
Niepe³nosprawnej
Dyrektor Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wychowawczego w S³awoborzu zaprasza na uroczystoœci zwi¹zane z obchodami VI Dnia Godnoœci
Osoby Niepe³nosprawnej, które odbêd¹ siê 14 maja 2013 r. w Œwidwinie.
Przebieg uroczystoœci.
9.00 Msza œw. w koœciele pw. MBNP w Œwidwinie
10.30 Festyn integracyjny Œwiat doros³ych - œwiat dzieci: - prezentacje
artystyczne - sala widowiskowa Œwidwiñskiego Oœrodka Kultury; - wystawa prac Integracyjnego Konkursu Plastycznego; - Œwiat doros³ych, œwiat
dzieci - sala wystaw Œwidwiñskiego Oœrodka Kultury
- piknik integracyjny - dziedziniec zamkowy
14.00 Uroczyste zakoñczenie VI Dnia Godnoœci Osoby Niepe³nosprawnej.

Starosta Powiatu Œwidwiñskiego informuje
¿e na tablicach og³oszeñ Starostwa Powiatowego w Œwidwinie
oraz urzêdów poszczególnych miast i gmin powiatu
œwidwiñskiego, a tak¿e na stronie internetowej
www.bip.powiatswidwinski.pl zosta³ opublikowany wykaz
nieruchomoœci stanowi¹cych w³asnoœæ Skarbu Pañstwa
przeznaczonych do zbycia, obejmuj¹cy dzia³kê zabudowan¹
nr 93/4 po³o¿on¹ w obrêbie Szeligowo, gmina Po³czyn-Zdrój.
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Stra¿nicy w po³czyñskiej Konkurs na dyrektora
Stra¿y Miejskiej
po³czyñskiej „Jedynki”
(PO£CZYN-ZDRÓJ) Znany
jest ju¿ sk³ad Stra¿y Miejskiej w
Po³czynie.
Pod koniec marca 2013 r. nast¹pi³ wybór komendanta SM. Zosta³
nim S³awomir Tomasz Goszczyñski

z Wardynia Górnego. Pod koniec
kwietnia wybrano osobê, która bêdzie pe³niæ funkcjê stra¿nika. W
wyniku zakoñczenia procedury naboru zosta³ nim Krzysztof Stefanio
z Red³a.
(r)

Rozprawa administracyjna
w sprawie biogazowni
(RED£O, gm. Po³czyn-Zdrój)
W Redle odbêdzie siê otwarta dla
spo³eczeñstwa rozprawa administracyjna w sprawie budowy biogazowni.

Biogazownia o mocy 0,5 MW
ma powstaæ na dzia³kach w obrêbie
Sucha. Rozprawa odbêdzie siê 17
maja (pi¹tek), o godz. 10., w œwietlicy wiejskiej (dawna remiza). (r)

Po naborach w Urzêdzie
Gminy Œwidwin
(GMINA ŒWIDWIN) Zakoñczy³y siê tutaj nabory na dwa stanowiska urzêdnicze w Urzêdzie
Gminy Œwidwin.
Pierwszy dotyczy³ naboru na referenta do spraw ochrony œrodowi-
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ska. Referentem zosta³ pan Grzegorz Korol ze Œwidwina. W drugim
szukano referenta do spraw ksiêgowoœci bud¿etowej. Referentem zosta³a pani Paulina Be³czyñska ze
Œwidwina.
(r)

(PO£CZYN-ZDRÓJ) Burmistrz Po³czyna og³osi³a konkurs
na stanowisko dyrektora Szko³y
Podstawowej nr 1 im. Adama
Mickiewicza w Po³czynie-Zdroju.

daæ osoba zajmuj¹ca stanowisko
dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach
szkó³ publicznych i rodzajach publicznych placówek.

Do konkursu mo¿e przyst¹piæ
osoba, która spe³nia wymagania
wynikaj¹ce z rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27
paŸdziernika 2009 r. w sprawie
wymagañ, jakim powinna odpowia-

Oferty nale¿y sk³adaæ w urzêdzie miejskim lub poczt¹ do 23 maja
do godz. 15.15. Konkurs odbêdzie
siê 24 maja o godz. 11. i zostanie
przeprowadzony przez komisjê powo³an¹ przez burmistrza.
(r)

Tragiczny d³ugi weekend
(ŒWIDWIN) Podczas d³ugiego majowego weekendu na polskich drogach zginê³o 77 osób.
Tragedie drogowe nie ominê³y
Œwidwina. W wypadku drogowym pod Œwidwinem zginê³y dwie
osoby.
Dosz³o do niego 30 kwietnia
2013 r. przed godz. 14. na drodze
Œwidwin – Wilczkowo. Wed³ug
ustaleñ Policji kieruj¹cy samochodem ciê¿arowym marki Fiat Dukato
wykonuj¹c manewr wyprzedzania

prawid³owo jad¹cego przed nim
rowerzysty, zjecha³ na lew¹ stronê
jezdni, uderzaj¹c czo³owo w nadje¿d¿aj¹cy z naprzeciwka, jad¹cy
prawid³owo, samochód marki VW
Transporter. W Dukato znajdowa³
siê tylko kieruj¹cy, natomiast VW
jecha³ kierowca i 4 pasa¿erów. W
wyniku zderzenia wszyscy uczestnicy wypadku zostali przewiezieni
do szpitali. Niestety, dwóch pasa¿erów w wieku 74 i 79 lat zmar³o. Obaj
kieruj¹cy pojazdami byli trzeŸwi.

Z ¯YCIA POWIATU
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Powiatowy Turniej
Bezpieczeñstwa
w Ruchu Drogowym

Mi³oœnicy dwóch kó³ek
rozpoczêli sezon

Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej – Œwidwin w ramach
promocji ruchu rowerowego zaprosi³o sympatyków dwóch kó³ek
do udzia³u w dniu 21.04.2013r. w
Rajdzie Rowerowym „Szlakiem
bocianich gniazd”.

26 kwietnia 2013r. na terenie
Szko³y Podstawowej nr 1 w Œwidwinie odby³y siê powiatowe eliminacje XXXVI Ogólnopolskiego
Turnieju Bezpieczeñstwa w Ruchu Drogowym.
W konkursie wziê³y udzia³ trzyosobowe dru¿yny z 5 szkó³ podstawowych i 5 gimnazjów powiatu
œwidwiñskiego. Dru¿yna z „Jedyn-

ki” w sk³adzie: Bartek Czerniawko,
Damian Lindobeja i Filip Kurlapski
zajê³a I miejsce w kategorii szkó³
podstawowych. Indywidualnie I
miejsce zdoby³ Bartek Czerniawko,
II - Damian Lindobeja, a III - Filip
Kurlapski. Podczas uroczystego
zakoñczenia turnieju zawodnicy
otrzymali puchar, dyplomy i nagrody rzeczowe. Opiekunem dru¿yny
by³ p. Jaros³aw Pawelec.
(o)

Podziêkowania dla
m³odych krwiodawców
26 kwietnia po¿egnano maturzystów z Zespo³u Szkó³ Rolniczych CKP w Œwidwinie, z klas
Technikum Informatycznego,
¯ywienia, Ekonomicznego, Mechanizacji Rolnictwa, którzy regularnie oddawali krew
.
57 osobowa grupa z wielkim
zaanga¿owaniem i chêci¹ uczestniczy³a w akcjach Szkolnego Ko³a
PCK i HDK. Uczniowie, którzy
oddali najwiêksz¹ iloœæ krwi otrzymali nagrody i dyplomy od przewodnicz¹cego Rady Miasta Œwidwina pana Henryka Klamana.
Warto podkreœliæ wyj¹tkowe postawy m³odych ludzi, chc¹cych bezinteresownie pomagaæ.
Lidia Zychowicz

Weronika Bieniek klasa 3b T¯iGD,
cz³onek Szkolnego Ko³a PCK.
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W imprezie uczestniczyli mieszkañcy Œwidwina i £obza. W niedzielne s³oneczne przedpo³udnie
mi³oœnicy rekreacji na œwie¿ym powietrzu z zapa³em przemierzyli niezwyk³e zak¹tki okolic gminy i powiatu œwidwiñskiego. Malownicza
trasa mia³a d³ugoœæ oko³o 53 km.
Rajd rozpocz¹³ siê zbiórk¹ uczestników na placu przed Urzêdem Miasta, którzy nastêpnie udali siê na tra-

sê wiod¹ca przez Oparzno - £¹kowo
- Osowo - Rusinowo - Kowanowo Berkanowo i Z¹browo. W doskona³ych humorach dotarli do Domu
Myœliwskiego Ko³a „Sokó³” w Miêdzyrzeczu, gdzie na ka¿dego czeka³
ciep³y posi³ek.
Trasa powrotna do Œwidwina
przebiega³a przez Kartlewo - Lekowo - Jastrzêbniki - Przymiarki Bia³y Zdrój i Bystrzyno. W eskapadzie rowerowej brali udzia³ zarówno seniorzy jak i m³odzi cykliœci.
Organizatorzy dziêkuj¹ wszystkim za udzia³ w rajdzie i zapraszaj¹
na kolejn¹ imprezê regionaln¹ Rajd rowerowy „Œladami Kot³a
Œwidwiñskiego”
zaplanowany
na 19 maja 2013 r.
(o)

Œwidwinianka
w dru¿ynie mistrzów
Polski
27 kwietnia br. Akademicki
Klub Tañca Politechniki Koszaliñskiej obroni³ tytu³ Mistrza Polski w kategorii Rueda de casino, a
kapitanem tej¿e formacji by³a,
pochodz¹ca ze Œwidwina Dominika Lipkowicz.
Tancerka z wieloletnim sta¿em,
która niejednokrotnie reprezentowa³a nasze miasto na ogólnopolskich i miêdzynarodowych turniejach tañca towarzyskiego, obecnie
trenuje w koszaliñskim klubie pod
okiem Romana Filusa.
W tym roku Krajowe Mistrzostwa Polski IDO odby³y siê w Zagnañsku k. Kielc, a udzia³ wziê³y w
nich dru¿yny m.in. z Poznania, Opola, Gdyni i Przemyœla. Zawody te
by³y eliminacjami do Mistrzostw
Œwiata, które w tym roku odbêd¹ siê
w Libercu (Czechy).
(o)
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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

INNE

MIESZKANIA

US£UGI

Powiat ³obeski

Powiat gryficki

Powiat gryficki

Powiat œwidwiñski

Sprzedam 9 ha ziemi, gmina £obez.
Tel. 91 397 5894.
Sprzedam gospodarstwo rolno –
hodowlane, 38 ha, z zabudow¹.
Atrakcyjnie po³o¿one w powiecie
³obeskim. Tel. 602 507 454.
£obez, sprzedam pó³ bliŸniaka 110
mkw., piwnica, strych, gara¿. Cena
255 tys. z³. Tel. 695 985 67

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.

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

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

MIESZKANIA

Region
Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe
w Golczewie (63mkw.). Jasne, przestronne, balkon, du¿a piwnica. Dobra lokalizacja. Mo¿liwoœæ póŸniejszego dokupienia gara¿u. Atrakcyjna cena. Tel. 663 030 705, 663 033
095.

Sprzedam
grunt
Popielewo 3,74ha
74 000 PLN

tel. 531 998 690

Sprzedam ³adne, s³oneczne
mieszkanie na parterze, w centrum P³otów. 62 mkw., 3 pokoje,
du¿a kuchnia czêœciowo wyposa¿ona, ³azienka i toaleta osobne, balkon. Do mieszkania przynale¿y du¿a piwnica. Tel. 605
698 213

Powiat ³obeski
SPRZEDAM MIESZKANIE W WÊGORZYNIE! Pow. 53 mkw., w bloku
na II piêtrze, 2 pokojowe, kuchnia,
³azienka + piwnica. W³asnoœciowe
spó³dzielcze. Cena 105 tys. z³. Tel.
663 248 859.
Sprzedam M5 (78 mkw.) po remoncie, Wêgorzyno os. 40 Lecia. Tel.
663 316 587.

Powiat œwidwiñski
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.

PRACA

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.

Kominki, wk³ady, budownictwo
techniczne i wykoñczeniowe. Tel.
661 025 368

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.

ROLNICTWO

Region

Powiat gryficki
Przyjmê pracownika- traktorzystê/mechanika, prawo jazdy kat.
B i C, doœwiadczenie w mechanice maszyn rolniczych. Okolice
Gryfic. Tel. 667 612 010
Zatrudniê kucharkê w pensjonacie
w Rewalu praca od zaraz tel. 607
683 604.

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. 67 mkw, dzia³ka 6200 mkw
Œwidwin (okolica) - wolnostoj¹cy o pow. 210 mkw, dzia³ka 2600 mkw
Œwidwin(okolica) - dworek o pow.280 mkw, dzia³ka 3,5 ha
Œwidwin (okolica) - dom o pow.80 mkw, dzia³ka 400 mkw
Œwidwin(okolica) - bliŸniak o pow. 61 mkw, 2 pokoje, dzia³ka 700 mkw
Œwidwin (okolica) - bli¿niak o pow. 72 mkw, 4 pokoje, dzia³ka 712 mkw
Brze¿no - dom o pow.127 mkw, 5 pokoi, dzia³ka 1031 mkw
MIESZKANIA NA SPRZEDA¯
Œwidwin - 2 pokoje, pow.53,5 mkw, II piêtro
Œwidwin - 3 pokoje, parter, pow. 66,59 mkw
Œwidwin - 3 pokoje, IV piêtro, pow. 60,14 mkw
Œwidwin - 3 pokoje, I piêtro, pow. 68,93 mkw
Œwidwin (okolica) - 3 pokoje, pow. 52,5 mkw, parter

- CENA 419.000 z³
- CENA 650.000 z³
- CENA 100.000 z³
- CENA 249.000 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
- CENA 68.000 z³
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Eliminacje do konkursu Sukces dzieci z Ko³a
recytatorskiego
Plastycznego z zamku

W sali rycerskiej œwidwiñskiego zamku odby³y siê 17.04.2013 r.
miejsko-gminne eliminacje Turnieju Recytatorskiego pn. „Ptaki,
ptaszki i ptaszêta polne”.
Zaprezentowa³o siê 26 recytatorów w trzech kategoriach wiekowych:
kl. I-III „Ptaszêta”, IV-VI „Ptaszki” i klasy gimnazjalne „Ptaki”.
Do eliminacji powiatowych komisja zakwalifikowa³a:
Juliê Mazurkiewicz z SP nr 1 w Œwidwinie
Adriana G¹siorowskiego z Zesp. Szkó³ w Bierzwnicy
Aleksandrê Paprock¹ z SP nr 1 w Œwidwinie
Agnieszkê Ma³ek z SP nr 2 w Œwidwinie
Ameliê Rakowsk¹ z SP nr 3 w Œwidwinie
Milenê Rysiukiewicz z Zesp. Szkó³ w Bierzwnicy
Dorotê Ma³ek Publiczne Gimnazjum nr 1 w Œwidwinie
Oksanê Mariak Publiczne Gimnazjum nr 1 nr w Œwidwinie
Magdalenê Bieñkowsk¹ Publiczne Gimnazjum nr 1 w Œwidwinie
Ponadto wyró¿niono Wiktora Perskiewicza z SP nr 1 w Œwidwinie i
Daniela Wojdalskiego z SP nr 3 w Œwidwinie.
(o)

W po³czyñskim Centrum Kultury odby³o siê powiatowe podsumowanie konkursu plastycznego
„Najpiêkniejszy pomnik przyrody w mojej gminie” Wojewódzkiego Przegl¹du Twórczoœci Zespo³ów Plastycznych Dzieci i M³odzie¿y.
Prace oceniane s¹ w kilku kategoriach wiekowych. W etapie powiatowym wziê³y udzia³ dzieci z
Ko³a Plastycznego z Zamku pod
opiek¹ Joanny Nowickiej, zdobywaj¹c wyró¿nienia oraz tytu³ Laureata. Laureaci zostali zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego. Gratulujemy!
Fina³ konkursu - otwarcie wystawy wojewódzkiej i wrêczenie na-

gród odbêdzie siê 25 maja 2013 r. w
Œwidwiñskim Oœrodku Kultury.
Kategoria 6-9 lat: I m-ce Oliwia
Wisniewska, II m-ce Maja Adametz, wyró¿nienie: Bruno Tokarski
i Marlena Tokarska.
Kategoria 10-12 lat: wyró¿nienia: Marta Bajurska i Hanna
£uczków.
(c)

Rzepczyno

Wspólnota na majówce
W d³ugi weekend majowy nasza wspólnota pracowników socjalnych uda³a siê na majówkê
nad jezioro Têczyno.
Ciep³e dni weekendu sprzyjaj¹
wspólnej integracji, dalszemu poznawaniu siê i wspieraniu na polu
pracy zawodowej jak i rodzinnej.
Ognisko, pieczenie ziemniaka, kaszanki i kie³basek lepiej jednoczy
wspólnotê i daje jej mo¿liwoœæ inte-

gracji i wspólnego poznawania siê.
Zbieranie chrustu, rozmowy przy
ognisku, spo¿ywanie posi³ku,
wspólny œpiew i opowiadanie ¿yciowych historii jest otwieraniem siê
jeden na drugiego. Warto nieraz razem siê spotkaæ po pracy, aby budowaæ wspóln¹ rodzinê, wzajemnie siê
wspieraæ i dalej d¹¿yæ do œwiêtoœci,
a trudy i znoje pozostawiæ w rêku
Pana Boga.
Jaros³aw sdb.
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Szko³a Podstawowa nr 1 w Œwidwinie

Mistrz ortografii wy³oniony
W kwietniu w Szkole Podstawowej nr 1 w Œwidwinie odby³ siê
szkolny konkurs ortograficzny
dla klas drugich i trzecich.
Jego celem by³o wy³onienie mistrza ortografii z klas II i III, wyrabianie nawyku stosowania regu³
ortograficznych w praktyce oraz
motywowanie uczniów do doskonalenia umiejêtnoœci ortograficznych.
Konkurs sk³ada³ siê z II etapów:
W pierwszym wszyscy uczniowie
pisali dyktando, w wyniku czego z
ka¿dej klasy do drugiego etapu zakwalifikowa³o siê po 3 uczniów.
Celem II etapu by³o wy³onienie mistrzów ortografii na poziomie klas
drugich i trzecich. Reprezentanci
klas samodzielnie rozwi¹zywali
zagadki, krzy¿ówki, rebusy, diagramy, teksty z lukami.
Prace uczniów oceni³a komisja

w sk³adzie: p. Anna Stroñska – wicedyrektor oraz p. Halina Michna i
p. Miros³awa Kalbarczyk - organizatorki konkursu. Konkurs obserwowa³a dyrektor p. Barbara Pe³ka.
Wyniki konkursu
Klasy drugie
Mistrz ortografii - Lidia Matysiak klasa II a
Wicemistrz ortografii – Julia
Radzikowska klasa II a
III miejsce – Jakub Bujak klasa
II b
Klasy trzecie
Mistrz ortografii – Justyna Baca
klasa III a oraz Martyna Hajdasz
klasa III b
Wicemistrz – Maksymilian
Staszkiewicz klasa III b
III miejsce – Kaja Pol klasa III a
Wszystkim uczniom gratulujemy i ¿yczymy sukcesów w nauce.(o)

Spotkanie z Duchem Historii Konkurs na najciekawszy strój
przedstawiaj¹cy wiosnê

W Szkole Podstawowej nr 1 w
Œwidwinie, 25 kwietnia 2013
roku, odby³ siê apel z okazji 222
rocznicy uchwalenia Konstytucji
3 Maja.
Uczniowie klasy V c i IV b pod
kierunkiem p. Moniki Babiak, Renaty Jurcaby, Edyty Uss przygotowali czêœæ artystyczn¹, która przypomnia³a wszystkim zebranym historiê obchodów tej uroczystoœci.
Rocznicê uchwalenia Konstytucji 3
Maja obchodzili polscy patrioci ju¿
podczas rozbiorów, pomimo repre-

sji i sprzeciwu zaborców. W wolnej
Polsce dopiero 6 kwietnia 1990
roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydowa³ przywróciæ dzieñ
3 Maja jako œwiêto pañstwowe.
Trzy pierwsze majowe dni s¹ dla
Polaków szczególnie uroczyste 1
Maja - Œwiêto Pracy, 2 Maja - Œwiêto Flagi Narodowej, 3 Maja rocznica uchwalenia pierwszej polskiej
Konstytucji z 1791 roku.
By³a to piêkna lekcja historii,
inna ni¿ zazwyczaj, lecz bardzo interesuj¹ca. M. Babiak, R. Jurcaba

24 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 1 w Œwidwinie odby³ siê
konkurs na najciekawszy strój
przedstawiaj¹cy wiosnê.
W rywalizacji uczestniczy³o 14
uczennic. Decyzj¹ jury najciekawszy strój zaprezentowa³a Nadia
Frehland z klasy IIc.
Zdjêcie Nadii zosta³o zg³oszone
do konkursu og³oszonego przez
ksiêgarniê jêzykow¹ Polanglo. Od
16 maja do 7 czerwca bêdziemy g³osowaæ drog¹ internetow¹ na nasz¹
reprezentantkê.
Pozosta³ym uczestniczkom konkursu dziêkujemy za przygotowanie
bardzo ciekawych strojów. (SP1)
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XI fina³ Miêdzypowiatowego Konkursu
Piosenki i Poezji Angielskiej za nami
(ŒWIDWIN) W sali widowiskowej œwidwiñskiego zamku odby³ siê
9 kwietnia 2013 roku kolejny ju¿,
jedenasty fina³ Miêdzypowiatowego Konkursu Piosenki i Poezji Angielskiej.
Tegoroczny konkurs zgromadzi³
25 uczestników oraz ich opiekunów,
reprezentowali oni szko³y gimnazjalne i ponadgimnazjalne z powiatu
œwidwiñskiego i ³obeskiego. Organizatorami konkursu s¹ nauczyciele z
Zespo³u Szkó³ Rolniczych Centrum
Kszta³cenia Praktycznego w Œwidwinie oraz Œwidwiñski Oœrodek Kultury. Pomys³odawc¹ i koordynatorem
imprezy jest pani Magdalena Dembicka, nauczyciel jêzyka angielskiego w ZSR CKP w Œwidwinie. Wychowankowie pani Magdaleny z klasy IB
Technikum ¯ywienia i Us³ug Gastronomicznych pe³nili funkcje konferansjerów i obs³ugi technicznej.
Pomimo niesprzyjaj¹cej pogody,
uczestnicy konkursu oraz zaproszeni
goœcie dotarli do Œwidwiñskiego
Oœrodka Kultury na czas. Swoj¹
obecnoœci¹ zaszczycili nas: pani Danuta Malitowska - Przewodnicz¹ca
Rady Powiatu Œwidwiñskiego, pan
Henryk Klaman - Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Œwidwin, pani Miros³awa Lemañczyk - Radna Miasta Œwidwin, pan Marian Ostapowicz - Radny Miasta Œwidwin, pan Boles³aw
Kurek - Dyrektor Œwidwiñskiego
Oœrodka Kultury oraz pan Andrzej
Muchorowski - Dyrektor Zespo³u
Szkó³ Rolniczych Centrum Kszta³cenia Praktycznego w Œwidwinie.
Na wstêpie prowadz¹cy przywitali goœci oraz podziêkowali sponsorom, dziêki którym tegoroczny konkurs móg³ siê odbyæ. Nagrody dla
laureatów oraz wszystkich uczestników konkursu ufundowali: Starostwo
Powiatowe w Œwidwinie, Urz¹d Miasta Œwidwin, Przedsiêbiorstwo Handlowo - Us³ugowe „Karpol” w Karlinie, Zak³ad Przetwórstwa Spo¿ywczego „Solar” w Œwidwinie, Zak³ad
Elektromechaniki Pojazdowej ul.

Sportowa w Œwidwinie, Towarzystwo Ubezpieczeniowe „Warta”, Salon „Orange” w Œwidwinie, Wydawnictwo Oxford University Press,
Amar Spó³ka z o.o. w³aœciciel sklepów „Intermarche”, Sklep Papierniczy „Almako” w Œwidwinie, Ksiêgarnia „Trio” w Œwidwinie, Bank Gospodarki ¯ywnoœciowej w Œwidwinie, Pomorski Bank Spó³dzielczy II
Oddzia³ w Œwidwinie, Salon „Plus”
w Œwidwinie, „Ferroplast” Rybiccy
Sp.J. w Œwidwinku, Sklep Papierniczy „Bronka” w Œwidwinie, Salon
Meblowy „Jard” w Œwidwinie, Bank
Zachodni WBK w Œwidwinie, Sklep
Ties z Zespo³u Szkó³ Gimnazjalnych
w £obzie. Ten rockowy zespó³ zaprezentowa³ w³asny utwór „To err is human” i zdoby³ uznanie publicznoœci.
Ostatnim wykonawc¹ w tegorocznym konkursie by³ Tomasz To³wiñski z Brze¿na, który zaprezentowa³ siê elegancko w utworze Rihanny
„Stay” i zosta³ nagrodzony d³ugimi
brawami. Poza konkursem wyst¹pili
uczniowie Zespo³u Szkó³ Rolniczych
w dwóch skeczach pt. „The photographer” i „Sun of Jamaica”.

AGD „Neonet” w £obzie, Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-HandlowoUs³ugowe „Intech” w Œwidwinie,
Piekarnia „Ma³gorzatka” w Œwidwinie i Fabryka Okien „Karabela” w
Œwidwinie.
Nastêpnie przedstawiono regulamin konkursu, zgodnie z którym
uczestnicy mogli zaprezentowaæ siê
w trzech kategoriach: piosenka gimnazjalna, piosenka ponadgimnazjalna oraz wiersz. W komisji oceniaj¹cej wystêpy zasiedli nauczyciele jêzyka angielskiego (grupa I - przyznaj¹ca punkty w skali 1-6), muzycy
(grupa II - przyznaj¹ca punkty w skali

1-10) oraz dwie osoby oceniaj¹ce
prezencjê i ogólne wra¿enie artystyczne (grupa III - przyznaj¹ca
punkty w skali 1-6). Funkcjê sekretarza komisji pe³ni³a pani Magdalena
Dembicka.
Jako pierwsza na scenie wyst¹pi³a Stella Litwin z Gimnazjum im.
Kazimierza Górskiego w Resku z
piosenk¹ „People help the people”.
Hubert Okonowicz z Gimnazjum w
S³awoborzu, z drugim numerem startowym, zaprezentowa³ siê œwidwiñskiej publicznoœci w wierszu
„Spring” G. M. Hopkinsa i zdoby³
gromkie brawa za prawdziwie artystyczny wystêp.
Szczególnym uznaniem m³odych
wykonawców w tym roku cieszy³a siê
piosenka „People help the people”
Birdy, która zosta³a zaprezentowana
trzykrotnie. Pojawi³y siê tak¿e pere³ki takie, jak „Spider's web” Katy
Melua w wykonaniu Patrycji Jaremko z Zespo³u Szkó³ Gimnazjalnych w
£obzie czy „Sky fall” Adele w wykonaniu Julii Borowskiej z Publicznego
Gimnazjum w Œwidwinie. Nie zawiedli tak¿e cz³onkowie zespo³u Blue

Laureatami XI Miêdzypowiatowego Konkursu Piosenki i Poezji
Angielskiej zostali:
kategoria I - piosenka gimnazjalna
I m. - Patrycja Jaremko z Zespo³u
Szkó³ Gimnazjalnych w £obzie
II m. - Julia Borowska z Gimnazjum w Œwidwinie
III m. - zespó³ Blue Ties z ZSG w
£obzie
kategoria II - piosenka ponadgimnazjalna
I m. - Ewa Drewiankowska z ZSR
CKP w Œwidwinie
II m. - Patrycja Kar³owska z Zespo³u Szkó³ im. T. Koœciuszki w
£obzie
III m. - Justyna Margiel z ZSR
CKP w Œwidwinie
kategoria III - wiersz
I m. (ex aequo) - Hubert Okonowicz z Gimnazjum w Œ³awoborzu i
Ewa Kossakowska z ZSR CKP w
Œwidwinie
II m. - Paula Zatoñ z ZSR CKP w
Œwidwinie
III m. - Martyna Rudziñska z
Gimnazjum w Œwidwinie
Publicznoœæ przyzna³a trzy nagrody dla ulubionych wykonawców.
Zdobyli je: Klaudia Rajecka z ZSR
CKP w Œwidwinie, Ewa Drewiankowska z ZSR CKP w Œwidwinie i
zespó³ Blue Ties z Zespo³u Szkó³
Gimnazjalnych w £obzie.
Anna Samulak
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Œwiêto Konstytucji 3 Maja w Brze¿nie
Dzieñ 3 maja 1791 roku zosta³
uznany œwiêtem Konstytucji 3
Maja, która by³a pierwsz¹ w Europie, a drug¹ na œwiecie ustaw¹
reguluj¹c¹ organizacjê w³adz
pañstwowych, prawa i obowi¹zki
obywateli.
Dla nas Polaków jest to niew¹tpliwy powód do dumy. Obchody
tego œwiêta by³y zakazane podczas
rozbiorów, a ponownie jego obchodzenie zosta³o wznowione w II Rzeczypospolitej w kwietniu 1919
roku. Od 1990 r. œwiêto Konstytucji
3 Maja nale¿y do uroczyœcie obchodzonych polskich œwi¹t.
Z okazji kolejnej, 222 rocznicy
jej uchwalenia, uczniowie klasy II a
Publicznego Gimnazjum w Brze¿nie, pod kierunkiem nauczycieli
Danuty i Artura Ardziejewskich,
przygotowali monta¿ s³owno-muzyczny. Historyczne treœci i patriotyczne utwory poetyckie zaprezentowane przez uczniów oraz pieœni
„Mazurek 3 Maja”, „Rota”, „Cho-

ra³” i „O Bartoszu” w wykonaniu zespo³u wokalnego, przybli¿y³y spo³ecznoœci szkolnej historiê powstania naszej konstytucji. Apel odby³

siê z udzia³em pocztu sztandarowego, a obecni na uroczystoœci odœpiewali hymn narodowy oraz hymn
szko³y. Rocznica uchwalenia trze-

ciomajowej konstytucji ma ogromny wymiar patriotyczny, jest te¿
symbolem nowoczesnego myœlenia
o pañstwie.
(zps)

Konstytucja 3 Maja w „Trójce”
O Konstytucji 3 Maja przez
wiele lat naszemu narodowi nie
pozwalano pamiêtaæ. Potem na
krótko - cieszyliœmy siê niepodleg³¹ Polsk¹, by - po latach „za
¿elazn¹ kurtyn¹” - odzyskaæ
wolne pañstwo. Konstytucja o
której mowa, chocia¿ obowi¹zywa³a krótko, sta³a siê - i powinna
pozostaæ - nasz¹ chlub¹.
Myœl o takim rozumieniu historycznych faktów towarzyszy³a równie¿ uczniom klasy V Publicznej
Szko³y Podstawowej nr 3, którzy pod kierunkiem swego wychowawcy p. I. Soroczyñskiej i bibliotekarki szkolnej p. K. Kupiec, zorganizowali rocznicowy apel.
A poniewa¿ sztampowe treœci
nigdy nie wchodz¹ w grê, uczniowie
zrealizowali go w konwencji „mieszanej”, do piêknej poezji i faktów
historycznych dodaj¹c szczyptê nowoczesnoœci - dialogi ze „szkolnej
³awy”, które w radosny sposób
przybli¿y³y tamte dni.
Sta³o siê to - niespodziewanie ¿yczeniem prezydenta RP p. Bronis³awa Komorowskiego, który w liœcie okolicznoœciowym, skierowanym równie¿ do naszej spo³ecznoœci, napisa³: „Proszê was (…) o zorganizowanie szkolnych uroczystoœci, które bêd¹ okazj¹ do nowoczesnego wyra¿enia patriotyzmu prze¿ywanego radoœnie”.

Naszych uczniów „odwiedzi³a„
Konstytucja 3 Maja, kieruj¹c do
swych s³uchaczy bardzo sugestywne s³owa: „Nie zawsze mog³am obchodziæ tak hucznie swoje urodziny.
Po II wojnie œwiatowej nie pozwalano, aby Polacy czcili moje œwiêto.
Dopiero 6 kwietnia 1990 roku Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej zdecydowa³ przywróciæ dzieñ 3 maja i ustanowi³ go dniem wolnym od pracy.
Dziêki temu ja mam nareszcie swoje
urodziny, a wy wolny od pracy dzieñ
i jednoczeœnie d³ugi weekend”. S³o-

wa proste, treœciwe i z ca³¹ pewnoœci¹ zosta³y zapamiêtane przez
wszystkich s³uchaj¹cych, podobnie
jak strofy poezji i dŸwiêki naszych
polskich, radosnych, patriotycznych utworów z muzyki powa¿nej.
Nastrój radoœci towarzyszy³
nam równie¿ w okolicznoœciach
podsumowañ dokonañ uczniów, tak
najm³odszych, jak i starszych klas,
zarówno na polu zmagañ w przedmiotach œcis³ych, jak i recytacjach
artystycznych i wiedzy o otaczaj¹cym nas œwiecie.

Gratulacje z r¹k dyrektor Izabelli Starzyñskiej przyjê³y wszystkie
obecne wyró¿nione osoby.
Dziœ nie musimy dokonywaæ
wielkich czynów, by wyraziæ swój
patriotyzm. 3 maja reprezentacja
naszej szko³y - uczniowie klasy
czwartej z wychowawc¹ - stawili siê
na uroczystej Mszy œwiêtej i obchodach rocznicowych Œwiêta Konstytucji i Dnia Flagi, aby - jak poprosi³
w swym liœcie Pan Prezydent - cieszyæ siê „Majówk¹ z Polsk¹”.
K. Kupiec, PSP 3
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Teatr dla najm³odszych
8 maja Szko³ê Podstawow¹ nr
1 w Œwidwinie odwiedzi³y dzieci
ze œwidwiñskich przedszkoli.
Ju¿ na progu szko³y, przedszkolaków powita³y dzieci z oddzia³ów
zerowych ze swoimi wychowawcami. Mali goœcie otrzymali drobne
upominki. Z zainteresowaniem
ogl¹da³y szko³ê do, której bêd¹ chodzi³y od wrzeœnia.
Przedszkolaki mia³y okazjê
obejrzenia przedstawienia pt. „Jêdrek Je¿yk” w wykonaniu uczniów
z klasy III a, pracuj¹cych pod kierunkiem pani Haliny Michny, wychowawcy klasy.
Na przedstawieniu obecna by³a
równie¿ pani dyrektor Barbara Pe³ka, pani wicedyrektor Anna Stroñska, uczniowie z klas O - IV, rodzice
i nauczyciele.
Bajka wszystkim siê bardzo podoba³a. My sami pokonaliœmy tremê
oraz stres i z zaanga¿owaniem wcieliliœmy siê w grane postacie.
Muzykê opracowa³ dla nas pan
J. Pawelec, a piosenkê pani E. Uss.
W przygotowanie dekoracji i
pomoc w organizacjê przedstawienia w³¹czyli siê jak co roku nasi
kochani rodzice. Dziêkujemy
szczególnie pani ¯. Kulczyk, pani
A. Ogiñskiej, panu Z. Peczinka,
panu J. Balickiemu, paniom A. Zawada i R. Petkowskiej. Wszystkim

naszym rodzicom dziêkujemy za
piêkne i pomys³owe stroje.
Warto by³o uczêszczaæ na zajêcia ko³a teatralnego. Jesteœmy przez
to odwa¿niejsi, bogatsi wewnêtrznie, lepiej siê poznaliœmy i potrafimy wspó³pracowaæ ze sob¹.
Aktorzy: Narratorzy - K. Petkowska i J. Baca; Jêdrek Je¿yk - M.
Woliñska; Matka - D. Michalak;
Ojciec - T. Peczinka; Siostry - K.
Duklas i K. Balicka; ¯aby - ¯. Kulczyk i N. Ogiñska; Trawa - N. Brucka; Osty - K. Balicki, K. Dumañski,
D. Bednarski; Ma³a Wró¿ka - K.
Pol; Ksiêga Czarów - A. Kozio³.
Uczniowie z klasy III a z
wychowawc¹ Halin¹ Michn¹.

Zaproszenie na koncert Carlos Piñana Trio
Carlos Piñana Conesa nale¿y do
rodziny o d³ugich tradycjach flamenco. Wnuk legendy cantes mineros (rodzaj cante jondo, który jest
typem andaluzyjskiej muzyki folkowej) Antonio Piñany (ojca) i syn gitarzysty Antonio Piñany (syna), Carlos ¿y³ poœród muzyki flamenco i
uczy³ siê jej od dziecka. Jego ojciec
by³ jego pierwszym nauczycielem,
przyczyniaj¹c siê od samego pocz¹tku do wykszta³cenia go na gitarzystê.

1998 r. otrzyma³ Narodow¹ Nagrodê Gitary Koncertowej „Ramon
Montoya” na festiwalu Cordoba Art
Flamenco i w tym samym roku I
nagrodê „Sabicas” na Narodowym
Festiwalu M³odych Muzyków Flamenco w Calasparra oraz nagrodê
„Importante 98” przyznawan¹
przez gazetê „La Opinión de Murcia”. W 2001 r. Fundacja Emma
Egea przyzna³a mu nagrodê „Alumbre 2001” w uznaniu za jego pracê
i poœwiêcenie.

W 1990 r. rozpocz¹³ studia gitary klasycznej w Konserwatorium
Muzycznym w Cartagenie i równolegle zag³êbia³ siê w œwiecie muzyki
na gitarê flamenco, w którym bardzo
szybko zacz¹³ siê wybijaæ. W 1998
r. uzyska³ dyplom Konserwatorium
Wy¿szego w Murcji w dziedzinie
gitary klasycznej.

Gitarzysta zaprezentuje muzyczno-taneczny spektakl, a na scenie towarzyszyæ mu bêd¹: Nadia
Márquez (taniec) oraz Miguel Áengel Orengo (instrumenty perkusyjne).
Projekt nosi nazwê Body & Soul
- cia³o symbolizowaæ ma tutaj taniec, zaœ dusza - muzykê. Jednak
Body & Soul rozumieæ nale¿y tak¿e
jako po³¹czenie dwóch przeciwieñstw. Ów dualizm w³aœnie stanowi, wed³ug Carlosa Piñany, istotê
prawdziwego flamenco. Na jego
gruncie bowiem niejednokrotnie

W swojej karierze zawodowej
otrzyma³ wiele nagród, w tym m. in.
I nagrodê oraz nagrodê „Bordon
Minero” na Miêdzynarodowym Festiwalu Cantes Mineros w 1996 r. W

radoœæ spotyka siê ze smutkiem,
mi³oœæ - z nienawiœci¹, zaœ ¿ycie - ze
œmierci¹. Takie w³aœnie bêd¹ historie, które za pomoc¹ s³owa, gestu i
dŸwiêku zaprezentuj¹ goœcie z
Hiszpanii - pe³ne skrajnych emocji
i pasji. Wszystko to zamkniête zo-

stanie w tradycyjnych formach flamenco, zaœ wirtuozeria Piñany oraz
niezwyk³a charyzma jego towarzyszy wprawi¹ w zachwyt najbardziej
wymagaj¹cych koneserów, ale równie¿ tych, którzy pragn¹ po prostu
wzruszyæ siê do ³ez.
(ŒOK)
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Szko³a Podstawowa nr 2 w Œwidwinie

„Dwójka” pomaga dzieciom z Bassar w Togo
Bassar to licz¹ce ok 25 tysiêcy
miasto le¿¹ce w pó³nocno-centralnej czêœci Togo. Togo to niewielkie pañstwo po³o¿one w zachodniej Afryce. Kraj ten jest s³abo rozwiniêty gospodarczo, a jego
mieszkañcy zajmuj¹ siê g³ównie
rolnictwem. W³aœnie z takiego
kraju pochodzi Pani Wapondi
Gbati, która zwróci³a siê do naszej szko³y z proœb¹ o pomoc dla
dzieci z jej rodzinnego miasta
Bassar.
Jak wygl¹da ¿ycie dzieci w Afryce, mogliœmy siê dowiedzieæ z gazetki szkolnej, zaprezentowanej
przez szkolne ko³o PCK i p. Adama
Dzika. Natomiast jak wygl¹da ¿ycie
dzieci w Bassar, ich szko³a, ¿ycie
pozaszkolne i rodzinne, opowiedzia³a nam ju¿ sama Pani WapondiPiaskowska, która odwiedzi³a nasz¹
szko³ê 26 kwietnia.
Swoje opowiadania uœwietni³a
fantastycznie przygotowan¹ prezentacj¹ z zdjêæ zrobionych w czasie swojej ostatniej wizyty w rodzinnych stronach. Podczas spotkania w
którym wziê³y udzia³ klasy VA, VB,
IVB, IIA nie zabrak³o tak¿e wielu
pytañ ze strony naszych dzieci. By³y
ciekawe wszystkiego, pocz¹wszy
od jedzenia, hodowanych przez rówieœników zwierz¹t, spêdzania czasu przez dzieci po szkole oraz sytuacji w szkole.
Na wszystkie pytania Pani Wapondi odpowiada³a osobiœcie. Jest
bowiem ona ju¿ od d³u¿szego czasu
mieszkank¹ powiatu œwidwiñskiego.
Dzieci s³ucha³y jej z wielkim zainteresowaniem, a po spotkaniu wszyscy
czuliœmy pewien niedosyt i chêæ

jeszcze dalszej wspó³pracy i pomocy
dla potrzebuj¹cych.
Efektem podjêtych przez nas
dzia³añ by³o zorganizowanie przez
Samorz¹d Uczniowski i p. Renatê
Tomal szkolnej zbiórki na rzecz
pomocy dzieciom z Bassar w Togo.
Nasze wsparcie jest odpowiedzi¹ naszych uczniów na fatalne
warunki w jakich musz¹ uczyæ siê i
¿yæ rówieœnicy naszych dzieci. Z
pewnoœci¹ zebrane fundusze ok.
750 z³ trafi¹ dok³adnie w potrzeby
jakie maj¹ dzieci ze szko³y Togo.
Znamy dok³adnie ich sytuacjê i
mamy swojego sprzymierzeñca w
osobie Pani Wapondi.
(a.d./r.t.)

Dzieñ Ziemi w naszej szkole
Program i tematykê kolejnych obchodów polskiego Dnia Ziemi kszta³tuj¹ wa¿ne i bie¿¹ce tematy dotycz¹ce
ekologii i œrodowiska. Obchody Œwiatowego Dnia Ziemi w 2013 roku zwi¹zane s¹ z realizacj¹ ogólnopolskiej
kampanii edukacyjnej w zakresie w³aœciwego postêpowania ze zu¿ytym
sprzêtem elektrycznym i elektronicznym pt. „Elektroodpady - proste zasady”.
Wiemy, ¿e ochrona œrodowiska zaczyna siê od prostych dzia³añ i entuzjazmu m³odych ludzi, którzy pragn¹ dowiedzieæ siê, jak nale¿y postêpowaæ na
co dzieñ, aby jak najmniej szkodziæ Ziemi i ¿yæ w zgodzie z natur¹. Dlatego od
wielu lat podejmujemy ró¿ne inicjatywy,
których celem jest aktywizacja uczniów
do prac na rzecz ochrony przyrody.

Z okazji Dnia Ziemi w naszej szkole
zosta³ zorganizowany konkurs ekologiczny dla klas V oraz quiz ekologiczny
dla klas m³odszych, w którym uczniowie wykazali siê du¿¹ wiedz¹ z zakresu
ekologii i ochrony œrodowiska. Dzieci
bra³y tak¿e udzia³ w konkursie plastycznym o tematyce zwi¹zanej z
ochron¹ œrodowiska, ogl¹da³y filmy,
uczestniczy³y w pogadankach o tematyce ekologicznej. Uczestniczy³y te¿ podczas przerw w karaoke ucz¹c siê piosenek o tematyce ekologicznej.
Realizuj¹c ideê, i¿ dba³oœæ o piêkne
otoczenie szko³y jest wa¿nym elementem dzia³añ na rzecz ochrony œrodowiska naturalnego, przeprowadziliœmy
akcjê upiêkszania naszego otoczenia,
dziêki czemu przyszkolny ogródek
wzbogaci³ siê w nowe okazy roœlin. (bf)
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Towarzystwa Kresowe Lwowa i Wilna, Œwidwiñski
Oœrodek Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna
serdecznie zapraszaj¹

Na XVII DZIEÑ KULTURY
KRESOWEJ ŒWIDWIN 2013r.
pod patronatem Burmistrza Miasta
23 i 26 maja na Dziedziñcu Zamkowym w Œwidwinie

Mistrzostwach Województwa w tenisie sto³owym

Dawid Zelek i Marcel
Olejnik mistrzami
województwa

23 maja 2013 r. (czwartek) sala widowiskowa zamku
godz. 17.00 - podsumowanie XV-lecia konkursu „Tradycje wileñskie w
naszym regionie”
- recital Jerzego Garniewicza z Poznania „Stare wileñskie ulice”
- otwarcie wystawy fotograficznej „Ocaliæ Kresy od zapomnienia”
26 maja 2013 r. (niedziela) Koœció³ pw. MBNP
godz. 10.30 - Msza Œw. w intencji Polaków na Wschodzie i Kresowian
na ziemi œwidwiñskiej z opraw¹ kresow¹ i udzia³em œwidwiñskiego Chóru
Kameralnego „SONORES” - Zamek
26 maja 2013 r. (niedziela) dziedziniec zamkowy
godz. 14.30 - otwarcie XVII DNIA KULTURY KRESOWEJ - ŒWIDWIN 2013
14.40 - 15.00 wystêp laureatów Konkursu Piosenki Lwowskiej 2012 r.:
Julii Mazurkiewicz, Karoliny Jankowskiej, Kingi Mikszy.
15.00 - 19.00 wystêpy zespo³ów artystycznych: „Leszczyna” z Pêcerzyna, „Swojacy” z Sitna gm. Szczecinek, „¯ytnica” z Bia³orusi, „Jarzêbiny”
z Jelenia gm. Borne Sulinowo, „D¹browiacy” i „Barwinok” z Rusinowa,
„Przylesianie” z Koszalina.
WARTO PRZYJŒÆ, POS£UCHAÆ I ZOBACZYÆ!
ORGANIZATORZY

Bardzo dobrze zaprezentowali siê na Indywidualnych Mistrzostwach Województwa w Sianowie
tenisiœci sto³owi ze Œwidwina
W Sianowie 14.04.2013r. odby³y siê Dru¿ynowe Mistrzostwa w
kategorii juniorów (rocznik 19951997).
Dru¿yna ze Œwidwina wyst¹pi³a
w sk³adzie: Adrian Kucharzyk, Kamil Zelek i £ukasz Szachnowicz.
Wywalczyli II miejsce i tym samym
zakwalifikowali siê do Pó³fina³u
Mistrzostw Polski w Luboniu.
Natomiast nasze juniorki w sk³a-

dzie: Magdalena G¹siorowska i
Daria Wiœniewska, wywalczy³y
czwarte miejsce.
20.04.2013r. w Sianowie odby³y siê Indywidualnych Mistrzostwach Województwa. I tym razem
bardzo dobrze wypadli nasi podopieczni. W kategorii ¿aków (rocznik 2002- 2003), w grze podwójnej
w sk³adzie Dawid Zelek i Marcel
Olejnik wywalczyli I miejsce i zostali Mistrzami Województwa.
Naszymi zawodnikami opiekuj¹
siê Adam Wilk i Dariusz G¹siorowski.
(o)

W œrodê na basenie mistrzostwa szkó³

Uczniowie bêd¹ p³ywaæ
W dniu 16.05.2013 r. na p³ywalni Parku Wodnego Relax odbêd¹ siê
Mistrzostwa Szkó³ Ponadgimnazjalnych w P³ywaniu. W godzinach

10.00 – 14.00 basen sportowy bêdzie zarezerwowany dla uczestników zawodów. Wiêcej informacji
na stronie Parku.
(o)
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Kickboxerzy
na zawodach

Wieœci œwidwiñskie 13.5.2013 r.

Udany wystêp tenisistów
w II Grand Prix Koszalin

W Koszalinie 28 kwietnia 2013
r. odby³ siê mocno obsadzony turniej w tenisie sto³owym. Dobrze
wypadli zawodnicy ze Œwidwina.

W kategorii juniorów (do 18 lat)
Adrian Kucharzyk zaj¹³ 3 miejsce.
W kategorii amatorów równie¿ 3
miejsce zaj¹³ Grzegorz Byzdra. (o)

Zawodnicy ze œwidwiñskiego
Klubu Sportów Walki „Spartakus” uczestniczyli w Mistrzostwach Polski Kickboxingu, które odby³y siê w dniach 26-28
kwietnia w Ostrowcu Œwiêtokrzyskim Kick-light juniorów i
m³odzie¿owców.
W kategorii juniorów reprezentantami „Spartakusa” byli: Magdalena Rakowska, Aleaksandra Balicka i Patryk Kozera, natomiast w
kategorii m³odzie¿owców Przemys³aw Górny.
Magda powtórzy³a swój wyczyn
z zesz³ego roku zajmuj¹c 3 miejsce,
oddaj¹c jedynie pola w walce o srebro (5 dziewcz¹t w kategorii) kadrowiczce Polski.
Pomimo przygotowañ i w³o¿onej ciê¿kiej pracy, br¹zowy medalista Mistrzostw Polski z roku 2012
Patryk Kozera przegra³ walkê w licz¹cej 31 zawodników kategorii
wagowej 69 kg.
Debiutantka Ola Balicka wykaza³a siê odwag¹, wychodz¹c na
matê i walcz¹c na tak presti¿owych
zawodach, jakimi s¹ Mistrzostwa
Polski.
Przemys³aw Górny stoczy³ dwa
zaciête boje z których jeden wygra³
3:0, ale niestety drugi przegra³, co
da³o mu koñcowe 5 miejsce.
Wyjazd, choæ tak daleki (ponad
1400 km w obie strony) mo¿na zaliczyæ do udanych.
Sukces Magdy Rakowskiej - kolejny br¹zowy medal oraz stoczone
pojedynki na najwy¿szym poziomie

Zaproszenie

Druga edycja Turnieju
Mistrzów Lig Amatorskich
Mê¿czyzn
w duchu fair play, które kszta³towa³y charaktery i postawy naszych zawodników, trenerów jak i tych
wszystkich, którzy im kibicuj¹ przyjacio³om i najbli¿szym.
Podziêkowania nale¿¹ siê panu
burmistrzowi Janowi Owsiakowi za
dofinansowanie wyjazdu oraz naszym sponsorom: Panu nadleœniczemu Janowi Kuszowi i wielu prywatnym darczyñcom, bez których by³oby trudno wyjechaæ na tak odleg³e
zawody.
Dziêkujemy pani dyrektor Magdalenie Bujakowskiej za mo¿liwoœæ
trenowania na sali gimnastycznej w
Szkole Podstawowe nr. 2. Dziêkujemy tak¿e tym, którzy u¿yczaj¹ nam
samochodu na wyjazdy.
Trener Rados³aw Paw³owski

Wojciech Halec trener MKS Mieszko Po³czyn-Zdrój pomys³odawca i g³ówny
organizator zaprasza na II edycjê Turnieju Mistrzów Lig Amatorskich Mê¿czyzn.
W imprezie uczestniczyæ bêd¹ po dwa najlepsze zespo³y z Lig Amatorskich z
Czaplinka, Z³ocieñca i Po³czyna-Zdroju.
Rywalizacja rozpocznie siê w sobotê 11 maja od godziny 10.00 w Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Mieszka I 19.
Po raz kolejny zawody bêd¹ mia³y charakter charytatywny. Rywalizacja toczyæ
siê bêdzie nie o tradycyjne puchary czy medale, a o sprzêt sportowy ufundowany
przez wszystkich uczestników i g³ównego organizatora. Zwyciêzcy zawodów przeka¿¹ nagrodê dowolnie wybranej przez siebie szkole.
Zespo³y uczestnicz¹ce w Turnieju Mistrzów Lig Amatorskich Mê¿czyzn:
Liga Amatorska Czaplinek: Rich-Trans Czaplinek, Metaltech Miros³awiec
Liga Amatorska PLAS Eko-Fiuk Po³czyn-Zdrój: Bêkarty Kazika ,Martinez
Liga Amatorska Z³ocieniec: Ogniwo Z³ocieniec, Styler Karsibór
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„Rowerowa pêtla” – podsumowanie
29. rajdu na raty
Œwidwiñski oddzia³ PTTK
zorganizowa³ jedn¹ ze swoich corocznych imprez – „Rajd na
raty”. Poszczególne etapy, które
odby³y siê w ci¹gu ostatnich miesiêcy cieszy³y siê sporym zainteresowaniem, dlatego powsta³ pomys³ przeprowadzenia dodatkowej raty rajdu.
I RATA
Z uwagi na sprzyjaj¹c¹ wêdrówkom pogodê oraz grupkê chêtnych w
dniu 5 stycznia 2013 r. odby³a siê I
Rata pn. „Tropem dzikich zwierz¹t”. Trzon 22-osobowej grupy stanowili zapaleñcy ze Szko³y Podstawowej nr 2, choæ nie brak³o pojedynczych osób z innych placówek.
Poniewa¿ – z braku œniegu – tropy
zwierz¹t by³y s³abo widoczne,
uczniowie z map¹ i kompasem wcielili siê w role przewodników (rok
2013 jest rokiem przewodników turystycznych w PTTK) po pó³nocnych rubie¿ach Œwidwina, w okolicach lotniska wojskowego.
By³a to ca³kowicie mêska wyprawa, co stworzy³o naturaln¹ okazjê do rywalizacji i wspó³zawodnictwa w „twardych” grach i zabawach
terenowych. Nie zabrak³o berka,
zdobywania flagi, przebijania muru
czy poszukiwania skarbów. Radoœci
by³o co niemiara. W trakcie wycieczki ch³opcy poznawali nieznane
dot¹d okolice miasta, uczyli siê
orientacji w terenie i dzielili siê wieloma doœwiadczeniami, a tak¿e niezwyk³ymi opowieœciami.
II RATA
9 marca 2013 r. odby³a siê II Rata
Rajdu na Raty. Impreza zosta³a po³¹czona z powiatowo-gminnymi obchodami 68. rocznicy likwidacji
Kot³a Œwidwiñskiego pod nazw¹
„Lekcja historii”, których central-

nym punktem by³a szko³a w Brze¿nie.
W imprezie - obok zaproszonych goœci, przedstawicieli lokalnych w³adz samorz¹dowych i organizacji spo³ecznych oraz stowarzyszeñ - udzia³ wziê³a m³odzie¿ reprezentuj¹ca szkolne ko³a krajoznawczo-turystyczne SP2, Gimnazjum
nr 1 i ZSR w Œwidwinie, a tak¿e
Szko³ê Podstawow¹ i Gimnazjum w
Brze¿nie.
M³odzie¿ zosta³a przewieziona
autobusem najpierw do Brze¿na, a
stamt¹d do Wiêc³awia, gdzie nast¹pi³o uroczyste otwarcie imprezy.
St¹d uczestnicy pieszo przemaszerowali do Brze¿na, gdzie w miejscowej szkole czeka³a na nich wystawa historyczna. Wkrótce w hali
sportowej rozpoczê³a siê akademia
historyczna ze wspomnieniami ¿o³nierzy II wojny œwiatowej w wykonaniu m³odzie¿y. Po niej tu¿ obok
szko³y zainscenizowano fragment
bitwy z okresu II wojny œwiatowej.
Na koniec wszyscy zostali zaproszeni do budynku szko³y na posi³ek turystyczny – wojskow¹ grochówkê „z wk³adk¹”. Niektórzy
uczestniczyli w quizie tematycznie
zwi¹zanym z rajdem i akademi¹.
III RATA
20 kwietnia 2013 r. 75 mi³oœników dwóch kó³ek zebra³o siê pod
bram¹ tzw. starego cmentarza, by
wyruszyæ na „Rowerow¹ Pêtlê”.
Poniewa¿ grupa by³a bardzo liczna,
zaœ drogi w niezbyt dobrym stanie,
organizator raty, kol. Janusz Nikipierowicz pokrótce przedstawi³
swoje oczekiwania w stosunku do
zachowania uczestników, aby zachowaæ maksimum bezpieczeñstwa.
Na starcie stawi³y siê grupy ze
szkó³: nr 1, nr 2, gimnazjum, ZSR
CKP oraz z domu dziecka. Ka¿da

mia³a co najmniej dwóch opiekunów. Na trasê grupy rusza³y w odstêpach, umo¿liwiaj¹cych bezpieczne
poruszanie siê na rowerach.
Trasa rajdu wiod³a drog¹ gruntow¹ w pobli¿u lotniska a¿ do Niemierzyna. Stamt¹d zaœ – asfaltem do
Rogalina (mo¿liwa ze wzglêdu na
dotarcie do celu droga gruntowa stanowi obecnie czêœæ prywatnej posesji). Oko³o godz. 11. wszyscy cykliœci dotarli do Rogalina, podziwiaj¹c
po drodze budz¹c¹ siê do ¿ycia
przyrodê oraz przyby³e niedawno z
zamorskich wêdrówek bociany.
Uprzejmoœci miejscowego so³tysa oraz pani ze œwietlicy zawdziêczaliœmy przygotowanie drewna na
opa³ oraz mo¿liwoœæ skorzystania z
boiska sportowego wraz z jego wyposa¿eniem.

Na mecie zaczêto od rozpalenia
ogniska i pieczenia kie³basek. Ale –
poniewa¿ nie samym chlebem i kie³bas¹ cz³owiek ¿yje – wkrótce rozpoczê³y siê gry i zabawy: hula hop,
mecze siatkówki, konkurs przebijania pi³ki przez siatkê, nieœmiertelne
przeci¹ganie liny w ró¿nych konfiguracjach, skoki na skakance na
czas i nie tylko…
Poniewa¿ pogoda dopisa³a, trasa nie by³a zbyt d³uga, nikt nie by³
g³odny i na dodatek w wielu konkurencjach mo¿na by³o zdobyæ s³odkie (i inne te¿…) nagrody i upominki, z Rogalina wszyscy wyje¿d¿ali
zadowoleni, syci wra¿eñ i chêtni na
nastêpne wyprawy. St¹d propozycja, aby w nastêpnym, miesi¹cu zorganizowaæ dodatkow¹ ratê: Majówkê. Mówisz i masz…
(eg/ww)
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„Ruch to zdrowie, ka¿dy Ci to powie”
- marsz amazonek
26 kwietnia 2013r. w ciep³y,
wiosenny dzieñ, amazonki ze Œwidwiñskiego Stowarzyszenia „Amazonka” oraz zaproszeni podopieczni Œrodowiskowego Domu Samopomocy „Na Leœnej” w S³awoborzu
wraz z opiekunami p. Renat¹ Zakrzewsk¹-C¹ka³¹, p. Justyn¹ Œmigasiewicz oraz p. Miros³awem Szymurskim wyruszyli na kilka kilometrowy marsz nordic walking.
Trasa bieg³a przez polne drogi, z
dala od miejskiego ¿ycia, dlatego w
trakcie wêdrówki mo¿na by³o podziwiaæ roztaczaj¹ce siê wokó³ widoki pól i zieleni¹cych siê drzew.
By³a te¿ okazja do poznania siê i
rozmowy z wêdruj¹cymi obok towarzyszami. Po pó³toragodzinnym
marszu grupa pod kierunkiem p.
Ma³gorzaty Miêkczyñskiej - instruktorki nordic walking ze Studia
Æwiczeñ Ruchowych Reha-Fit dotar³a ca³a i zdrowa, z uœmiechem na
twarzy do ogródków dzia³kowych
na osiedlu wojskowym w Œwidwinie, gdzie p. Zygmunt £omnicki
przygotowa³ dla zmêczonych wê-

drówk¹ grilla. Wspólne biesiadowanie przy pieczonych kie³baskach
by³o mi³ym zakoñczeniem dnia.
Œwidwiñskie
Stowarzyszenie
„Amazonka” dziêkuje wszystkim
przyjezdnym za przybycie i mile
spêdzony czas.

Marsz zosta³ zorganizowany w
ramach zadania publicznego pod
tytu³em: Dzia³ania na rzecz osób
niepe³nosprawnych i chorych poprzez organizowanie spotkañ integracyjno- edukacyjnych oraz podejmowanie dzia³añ prozdrowotnych -

„Aktywne amazonki - ruch to zdrowie”. Zadanie realizowane jest od
1.03.do 31.08.2013 r. na podstawie
umowy nr OZKS.032.1.13 zawartej
w dniu 21 stycznia 2013 r. z Gmin¹
Miejsk¹ Œwidwin.
Tekst i zdjêcia: Aneta Ogiñska

Œwidwiñskie dzieci œpiewaj¹ przebój na lato
Œwidwiñski zespó³ dzieciêcy
Boom Boomy, który nagra³ piosenkê „Lato, lato”.
Grupa powsta³a z inicjatywy
muzyka, Piotra Adamczyka, który
od kilku lat wyszukuje w Œwidwinie
wokalne talenty. Stworzy³ zespó³
sakralny Unisono, który odnosi³
sukcesy na przegl¹dach muzyki religijnej, a kolejnym jego pomys³em
jest dzieciêca grupa wokalna, która
bêdzie wykonywa³a przebojow¹
muzykê pop. I tak powsta³y Boom
Boomy – zespó³ sk³adaj¹cy siê z 12

dzieci ze œwidwiñskich szkó³ podstawowych (nr 1 i nr 2 oraz Gimnazjum Publicznego). Pierwsza piosenka nosi tytu³ „Lato, lato”. Muzykê napisa³ Piotr Adamczyk, s³owa
Arkadiusz Zych.
Utwór zarejestrowano w profesjonalnym studiu Radia Koszalin, a
zmiksowano go w studiu nagraniowym w Warszawie. Niedawno, podczas próby grupy w œwidwiñskim
zamku zrealizowano równie¿ klip,
który mo¿na ju¿ obejrzeæ na you
tube. Lato ju¿ wkrótce, zatem grupa
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zamierza intensywnie promowaæ
piosenkê.
- Chcielibyœmy,
aby znalaz³a siê na
playlistach rozg³oœni radiowych specjalizuj¹cych siê w
muzyce pop - mówi
Piotr Adamczyk. W planach mamy
tak¿e wspólne koncerty z innymi zespo³ami. Sezon letni bêdzie swoistym

sprawdzianem. Jeœli ten pomys³ „chwyci”, to byæ
mo¿e nagramy p³ytê - dodaje. (o, foto: you tube)

Rajd rowerowy „Szlakiem
Kot³a Œwidwiñskiego”
Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej w Œwidwinie serdecznie
zaprasza mi³oœników rowerów na
Rajd Rowerowy „Szlakiem Kot³a
Œwidwiñskiego”.
Zbiórka uczestników - 19 maja
2013 r. od godz. 9. (parking przed
Zamkiem - ŒOK).
Start – godzina - 9.30, przewidywana godzina zakoñczenia - 17.00.
Trasa przejazdu: Œwidwin Za-

mek – Œwidwinek- Kluczkowo-Cieszeniewo - Bierzwnica – Rycerzewko - Karsibór- Wiêc³aw – Brze¿no –
Rzepczyna – Przyrzecze – Wierzbnica – Mulite – Chomêtowo – Koszanowo - Œwidwin (63,5 km). GMINY:
Œwidwin, Brze¿no i Drawsko Pomorskie.
Potwierdzenie udzia³u w rajdzie
do 18 maja 2013 r. do godz. 15.00
pod
numerami
telefonów:
518398921, 609653994.

