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Kazimierz Rynkiewicz

W

sobotê pracujê nad
Wieœciami œwidwiñ
skimi. By umiliæ sobie
czas, w³¹czam w internecie Radio
Wnet. To zupe³nie niezale¿na stacja
radiowa za³o¿ona w Warszawie
przez dziennikarza Krzysztofa
Skowroñskiego, który po wyrzuceniu z mediów publicznych doszed³
do wniosku, ¿e na instytucjach publicznych œwiat siê nie koñczy, a
w³aœciwie to poza nimi dopiero siê
zaczyna. Akurat w tym dniu relacjonuje na ¿ywo obchody czwartej
rocznicy powstania. Zorganizowano
je w postaci jarmarku, na który zaproszono s³uchaczy i przyjació³. Do
mikrofonu mówi m³ody cz³owiek,
który wczeœniej pracowa³ w korporacji zagranicznej, a teraz organizuje spó³dzielniê. Wraz z zaprzyjaŸnionymi rolnikami bêd¹ organizowaæ w Warszawie sieæ sprzeda¿y
zdrowej ¿ywnoœci. Anga¿uj¹ w to
ma³e sklepiki i osiedlowe targowiska
oraz emerytów, którzy chc¹ zostaæ
spó³dzielcami, a mo¿e zapisaæ siê
ka¿dy chêtny, a którzy najchêtniej
poszukuj¹ w sklepach zdrowej,
wiejskiej i polskiej ¿ywnoœci. Do
mikrofonu podchodz¹ ró¿ni ludzie,
w tym artyœci i pisarze, którzy opowiadaj¹ o ró¿nych sprawach, muzycy wychodz¹ na scenê i graj¹ dla
ludzi, wszyscy razem œpiewaj¹ refreny i bardziej znane piosenki. Nikt nie
przejmuje siê tym, ¿e coœ czasami
zazgrzyta, ¿e ktoœ ma chrypkê lub nie
potrafi œpiewaæ – to program na
¿ywo i wa¿ne s¹ tutaj inne rzeczy, jak
choæby prawdziwe emocje, szczeroœæ, prawda, tworzenie wspólnoty,
w której mo¿na czuæ siê dobrze.
Drugi obrazek – ktoœ (pozdrawiam) przysy³a mi na pocztê mailow¹ link. Klikam i otwiera siê telewizja internetowa MaxTV, czyli
Max Kolonko Mówiê Jak Jest.
Dziennikarz opisuje wydarzenia w
Anglii, gdzie dwóch Muzu³manów
uciê³o maczet¹ g³owê m³odemu Anglikowi. Opowiada o tym, jak relacjonowa³y to brytyjskie media i
puszczaj¹c nagranie pokazuje, o
czym nie powiedzia³y w tej sprawie,
a – jak siê okazuje - skrzêtnie omija³y wypowiedzi jednego z morderców, który mówi³ o zabijaniu Anglików w imiê Koranu. Kolonko zrobi³
swoj¹ telewizjê.

Z DRUGIEJ STRONY
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Pochwa³a obywatelskiego zaanga¿owania

„Zbyt m¹drzy na anga¿owanie
siê w politykê s¹ karani
rz¹dami g³upszych”
Jak widaæ, media publiczne coraz bardziej ulegaj¹ poprawnoœci
politycznej i ta fala zak³amania przybiera postaæ kuli œniegowej, która
tocz¹c siê zabiera po drodze wszystko i robi siê coraz wiêksza. Pêdzi w
przepaœæ. Jak daleko to idzie, pokazuje dzisiejsza szko³a. Podczas
œwiêta szko³y podstawowej w Wêgorzynie dzieci mia³y warsztaty „Tolerujê, akceptujê, rozumiem – nie
oceniam”. Fragment relacji: „Wszyscy uczniowie klas 4-6 spotkali siê z
pani¹ psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w £obzie,
która mówi³a o tym, jak wa¿ne jest
akceptowanie innych ludzi, ich pogl¹dów i ró¿nic”. Czy to znaczy, ¿e
jak ja bêdê namawia³ pani¹ psycholog na naæpanie siê, to pani psycholog naæpa siê razem ze mn¹, bo zaakceptuje moje pogl¹dy na palenie
trawki? A w dalszej konsekwencji –
czy dziecko po takim praniu mózgu
pójdzie razem z jakimœ Muzu³maninem i utnie g³owê napotkanemu
cz³owiekowi, bo przecie¿ nauczono
je, ¿e nale¿y tolerowaæ, akceptowaæ
i rozumieæ pogl¹dy innych ludzi, ba,
w dodatku - o zgrozo - nie oceniaæ!
Jak mo¿na w szkole uczyæ bezmyœlnoœci?! Przecie¿ nie ocenianie jest
w³aœnie bezmyœlnoœci¹. Ca³a historia cz³owieka i ludzkoœci to ocenianie, co jest dla niego dobre, a co z³e.
Mam wra¿enie, ¿e wracamy na drzewo.

wany zaleg³oœciami po komunizmie
móg³ sprawiæ, ¿e mogliœmy uwierzyæ, ¿e ona mo¿e w ten sposób dzia³aæ. Sfera publiczna (dobro wspólne)
wymaga nieustannego anga¿owania
siê obywateli, by j¹ ci¹gle kontrolowaæ i odnawiaæ, z jednej prostej
przyczyny – takie jest ¿ycie. To nieustanny ruch emocji, idei, kultury,
œcieranie siê pogl¹dów, ludzkich
namiêtnoœci i ¿¹dz, walka dobra ze
z³em, m¹droœci z g³upot¹, wielkoœci
z ma³oœci¹. To wszystko odradza siê
z ka¿dym nowo narodzonym cz³owiekiem i ka¿dym pokoleniem, i nikt
jeszcze nie stworzy³ takiej struktury
politycznej, która by nam zapewni³a
w sferze publicznej sta³e i niezmienne funkcjonowanie dobra, prawdy i
sprawiedliwoœci. Wci¹¿ przychodz¹
nowi barbarzyñcy, którzy nie uznaj¹
¿adnych zasad i próbuj¹ budowaæ
œwiat od nowa, tak jakby nie by³o
wczeœniejszej wiedzy i doœwiadczenia lub tak, jak jest im wygodnie.
Dzisiaj barbarzyñcy nie pal¹ wsi i nie
niszcz¹ miast. Dzisiaj barbarzyñcy
niszcz¹ zasady, logikê i zdobyte doœwiadczenie. Wdzieraj¹ siê do szkó³
i na uniwersytety, do mediów i w³adzy. Pal¹ stare ksiêgi i m³ode umys³y, zarzynaj¹ prawdê, zasiewaj¹
zw¹tpienie, szkol¹ dzieci przeciwko
rodzicom, wywracaj¹ do góry nogami logikê i przenicowuj¹ znaczenie
s³ów, odcinaj¹, plasterek po plasterku, wolnoœæ.

Mia³a byæ pochwa³a obywatelskiego zaanga¿owania – wiêc z jednej strony owe niezale¿ne media i
obywatele, z drugiej instytucje publiczne, które z ma³ych i du¿ych obywateli robi¹ miazgê. Coœ jednak pod
podszewk¹ dyszy. Oto w kilku miastach odwo³ano prezydentów i burmistrzów i nawet ca³e rady, w referendach, które do tej pory rzadko siê
udawa³y. To tak¿e przejaw obywatelskiego zaanga¿owania. Mo¿emy
je ró¿nie oceniaæ, ale to pokazuje, ¿e
tracimy zaufanie do w³adzy publicznej. W ostatniej dekadzie, gdy ludzie
nie garnêli siê do uczestnictwa, t³umaczono, ¿e wybieraj¹c radnych lub
pos³ów przekazuj¹ im mandat do
rz¹dzenia w ich imieniu, wiêc sami
ju¿ nie musz¹ siê anga¿owaæ. Dzisiaj
coraz wyraŸniej widaæ, ¿e tak uargumentowana demokracja nie sprawdza siê. Tylko brak wiedzy spowodo-

To wszystko jest mo¿liwe przy
zdobywaniu w³adzy nad obywatelami. Dlatego obywatele powinni nieustannie czuwaæ przy ognisku swojej wolnoœci, wystawiaæ stra¿e, zwo³ywaæ siê, organizowaæ. Kto przyœnie, temu zarzuc¹ kaptur i zaci¹gn¹
w krzaki, kto siê zmêczy³, tego zajd¹
od ty³u i powal¹, kto siê podda³, ju¿
jest trupem. ¯ycie koñczy siê dopiero na cmentarzu, nie wczeœniej.
Emerytura to przecie¿ tylko odpoczynek od pracy, a nie od ¿ycia.
Nie ma nowych prawd. Wci¹¿
obowi¹zuj¹ stare. ¯eby dokonywaæ
wyborów, trzeba oceniaæ. ¯eby dobrze oceniaæ, trzeba zdobywaæ wiedzê i doœwiadczenie. ¯eby mieæ wiedzê, trzeba siê uczyæ, by mieæ doœwiadczenie, trzeba siê anga¿owaæ.
Ju¿ Platon przestrzega³: „Zbyt m¹drzy na anga¿owanie siê w politykê
s¹ karani rz¹dami g³upszych”.
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Serial kinowy
w Po³czynie trwa
(PO£CZYN-ZDRÓJ) Na sesji
29 maja w Radzie Miejskiej w Po³czynie-Zdroju, dosz³o do ponownego g³osowania nad po¿yczk¹ z
funduszu „Jessica”, na remont i
rozbudowê starego kina „Goplana”.
Radni musieli g³osowaæ ponownie, choæ nie wyjaœniono im dlaczego. Przypomnijmy, ¿e pierwszy raz
decyzjê o po¿yczce radni, na wniosek burmistrz Barbary Nowak,
uchwalili na sesji nadzwyczajnej w
styczniu br. Burmistrz Nowak chce
za te pieni¹dze wyremontowaæ kino
Goplana na ul. Koœciuszki i w tym
budynku mia³aby powstaæ Po³czyñska Agencja Rozwoju Kultury. Zosta³by do niego przeniesiony dom
kultury.
Ju¿ wtedy radni byli podzieleni
co do mo¿liwoœci finansowych
Gminy i potrzeb tego rodzaju inwe-

stycji w dobie kryzysu. Po gor¹cej
dyskusji 8 radnych popar³o projekt
burmistrz Nowak, 4 by³o przeciw, a
2 wstrzyma³o siê.
Na sesji majowej w uchwale
zmieniono zapis, ¿e zaci¹ga siê po¿yczkê nie w okreœlonej kwocie, ale
„do” 4.922.299 z³.
Wiêkszoœæ radnych (9), pomimo
wielu g³osów krytyki, ponownie
potwierdzi³o wolê zaci¹gniêcia d³ugu na ten cel. Przeciwko by³o 6:
Franciszek Pilip, Edmund Gradzik,
Robert Halec, Robert Doœpia³, Marek Modzelewski i Antoni Banaszewski.
Gmina weŸmie pieni¹dze w
trzech ratach w trzech kolejnych
latach (w tym roku ok. 1,5 mln, a
sp³aci je do 2028 r.). Koszt po¿yczki
(odsetki i obs³uga) to oko³o milion
z³otych.
(r)

Sezon na sprawne autokary
(POWIAT ŒWIDWIÑSKI)
Zbli¿aj¹ siê wakacje i wraz z nadejœciem lata, nasze pociechy
maj¹ du¿o okazji, aby z klas¹ lub
przyjació³mi pojechaæ na zorganizowan¹ wycieczkê.
Tymczasem czujnoœæ rodziców i
opiekunów wzrasta, ka¿dy chce
mieæ œwiadomoœæ, ¿e autokar jest
przygotowany do wyjazdu a kieruj¹cy posiada odpowiednie kwalifikacje.
W powiecie œwidwiñskim mundurowi chêtnie odpowiadaj¹ na apel
rodziców i niemal ka¿da wycieczka
rozpoczyna siê kontrol¹ drogow¹.
Policjanci oprócz stanu techniczne-
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go sprawdzaj¹, wyposa¿enie i wymagane oznakowanie autobusu,
ka¿dorazowo sprawdzana jest równie¿ trzeŸwoœæ kierowcy.
Przedœwi¹teczna wycieczka
œwidwiñskich przedszkolaków,
równie¿ wziê³a swój pocz¹tek od
dok³adnej kontroli policjanta ruchu
drogowego. Ze wzglêdu na usterki
techniczne i koniecznoœæ naprawy,
pojazd zosta³ unieruchomiony. Jednak wizyta mechanika zosta³a niezauwa¿ona, policjant w oczekiwaniu obdarowa³ maluchy odblaskami. Po naprawie weso³y autobus
rozeœmianych dzieci móg³ udaæ siê
w podró¿.
(kp)

Ewakuacja w gimnazjum
- uczeñ rozpyli³ gaz
obezw³adniaj¹cy
(PO£CZYN-ZDRÓJ) Wybryk ucznia po³czyñskiego gimnazjum postawi³ w stan gotowoœci wszystkie s³u¿by ratunkowe
powiatu œwidwiñskiego. 14-latek
w przerwie miêdzy lekcjami rozpyli³ gaz obezw³adniaj¹cy. Ewakuowano wszystkich uczniów i
pracowników szko³y, a kilkadziesi¹t osób trafi³o do szpitala.
Po wczorajszym zg³oszeniu o
rozpyleniu gazu w budynku szko³y,
do dzia³añ przyst¹pi³y wszystkie
s³u¿by ratunkowe. Konieczna by³a
ewakuacja blisko 400 osób i ustalenie rodzaju rozproszonej substancji, której dzia³ania spowodowa³y u
grupy uczniów trudnoœæ w oddy-

chaniu. Z tego powodu kilkadziesi¹t
osób umieszczono w szpitalach, a
dla pozosta³ych uczniów tego dnia i
nastêpnego odwo³ano zajêcia.
Dziêki wspólnym dzia³aniom
policjantów i personelu szko³y
sprawca zosta³ szybko ustalony.
Okaza³o siê, ¿e winnym ca³ego zajœcia jest jeden z uczniów. 14-letni
gimnazjalista przyzna³ siê do rozpylenia gazu pieprzowego. Wyjaœni³,
¿e mimo swojej niepe³noletnoœci
gaz kupi³ na targu.
Swoje postêpowanie, nastolatek
bêdzie musia³ wyt³umaczyæ przed
S¹dem Rodzinnym i Nieletnich, który podejmie decyzjê o wymiarze
kary.
(kp)

Ewa Dunder zast¹pi
Krystynê Weso³owsk¹
(PO£CZYN-ZDRÓJ) W wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szko³y Podstawowej
nr 1 w Po³czynie-Zdroju, nowym
dyrektorem tej szko³y zosta³a dotychczasowa wicedyrektor Ewa
Dunder. Konkurs przeprowadzono
24 maja 2013 roku, w zwi¹zku z

List do redakcji
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odejœciem dyrektor Krystyny Weso³owskiej na emeryturê, z dniem 31
sierpnia br. Do konkursu zg³osi³a siê
tylko jedna osoba, dotychczasowa
wicedyrektor Ewa Dunder i przez
komisjê konkursow¹ zosta³a zaakceptowana. Nowa dyrektor obejmie
stanowisko 1 wrzeœnia br.
(r)

Wyjaœnienie dotycz¹ce
dokumentacji hali sportowej
Szanowny Panie
Redaktorze

Po przeczytaniu tekstu
zamieszczonego w „Wieœciach œwidwiñskich” z dnia
27.05.2013 r., dotycz¹cego
dokumentacji hali sportowej
przy ul. 3 Marca 50 w Œwidwinie
stwierdzam, ¿e w artykule nast¹pi³o
przek³amanie. Nie dociekam, czy
jest to wynik nieporozumienia, czy
np. nierzetelnoœci dziennikarskiej.
To nieistotne. Chcia³bym odnieœæ
siê do fragmentu, cytujê: „Poszliœmy do dyrektora, a dyrektor mówi,
¿e nic nie ma”.
Oœwiadczam, ¿e nikt do mnie w
tej sprawie nie przychodzi³. To pracownik Parku Wodnego Relax, na
telefoniczn¹ proœbê pani Sierputowicz z Referatu Gospodarki Nieruchomoœciami (Starostwo), dostarczy³ posiadane przez nas dokumenty do siedziby Referatu, która znajduje siê przy ul. Ko³obrzeskiej.

Dokumenty te (na bie¿¹co prowadzona ksi¹¿ka obiektu budowlanego oraz „Projekt – inwentaryzacja”
wykonany w roku 2006) mia³y byæ
podobno przedstawione na posiedzeniu Zarz¹du Powiatu. W nied³ugim czasie dokumenty zosta³y nam
zwrócone. Ze swojej strony Urz¹d
Miasta poinformowa³ Starostwo, ¿e
posiada równie¿ dokument: pozwolenie na budowê.
W zwi¹zku z powy¿szym,
stwierdzenie, ¿e hala nie ma dokumentacji jest niezasadne. Powinno
to raczej brzmieæ: hala ma dokumentacjê, ale niepe³n¹. Nie s¹dzê
jednak, aby w latach osiemdziesi¹tych ubieg³ego stulecia dokonano
uroczystego, w blasku fleszy, otwarcia hali bez stosownych pozwoleñ.
Ponadto obiekt jest ujawniony w
ksiêgach wieczystych, co niew¹tpliwie wymaga³o pe³nej dokumentacji.
Z powa¿aniem.
Leszek Jasiukiewicz,
dyrektor PW „Relax”.
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
INNE

NIERUCHOMOŒCI

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

GARA¯E, WIATY BLASZANE,
DOWÓZ GRATIS, MONTA¯.
Tel. 598 334 536, 605 286 058,
661 953 331. PRODUCENT
GO-STAL PRZECHLEWO. U
nas najtaniej

PRACA
Powiat ³obeski
Zatrudniê pracownika. Mile widziane doœwiadczenie w: malowaniu
pistoletowym, pracach blacharskich, oklejaniu, szpachlowaniu.
Tel. 506 135 335.

Region

Regionalny przedstawiciel handlowy, bran¿a spo¿ywcza, region: woj.
zachodniopomorskie, Szczecin,
Œwidwin, Drawsko Pom. Koszalin.
Poszukujemy m³odych, ambitnych
osób. Wymagania: umiejêtnoœæ
nawi¹zywania kontaktów z klientami; wysoko rozwiniêta komunikatywnoœæ; umiejêtnoœæ organizowania pracy w³asnej; wysoka kultura
osobista; prawo jazdy kat. B. Aplikacje prosimy kierowaæ na adres mailowy: dominika.r@smakmak.pl
Tel. 535 963 377

ROLNICTWO

Region

Wynajmê lub sprzedam sklep
spo¿ywczo - przemys³owy w
Radowie Ma³ym k/koœcio³a.
Tel. 668 545 249.
Lokal u¿ytkowy ok. 30 mkw. w centrum £obza obok Pepco wynajmê
od 01.07.2013r. Idealny pod biuro,
gabinet itp. Wszystkie media + internet. Tel. 501 894 828.
OKAZJA !!! Tanio sprzedam dom, w
powiecie ³obeskim, wraz z budynkami gospodarczymi, do remontu, na
dzia³ce o pow. 1 ha w Lesiêcinie.
Dogodny uk³ad komunikacji kolejowej i drogowej. Tel. 697 041 489
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
Do wynajêcia lokal u¿ytkowy w Gryficach przy ul. Sportowej 5a, na
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ - zak³ad
fryzjerski, gabinet kosmetyczny,
biuro itp. Tel. 514-786-715 po godz.
16.00.
Sprzedam 3 dzia³ki z warunkami
zabudowy w Rzêskowie. Tel. 512
584 156.

MIESZKANIA
Powiat gryficki

Wieœci œwidwiñskie 10.6.2013 r.
(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

US£UGI
Powiat œwidwiñski

Sprzedam worek treningowy, rêkawice, hantle, telewizor Sony, mieszkanie dwupoziomowe 137 mkw. w
Gryficach. Tel. 693 343 401.

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

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 4 pokojowe
w centrum Gryfic. Odrêbna w³asnoœæ. Tel. 695 554 340

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 lub wynajmê 4 pokojowe
mieszkanie w £obzie. Tel. 91 397
5088
Lesiêcin – 6 km od £obza i Wêgorzyna. 4 pokojowe mieszkanie 76
mkw. Plus pomieszczenie gospodarcze. Tylko 64 tys. Fundament.
Tel. 698 683 405

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

Us³ugi elektryczne – Marek Tymoszczuk. Remonty instalacji,
pomiary, monta¿ nowych instalacji itp. Tel. 691 014 733.
Kominki, wk³ady kominkowe, budownictwo techniczne i wykoñczeniowe. Tel. 661 025 368
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.

Powiat drawski
Us³ugi tartaczne . Tel. 661 194 854
lub 94 363 1258.
Wywóz nieczystoœci p³ynnych. Tel.
661 194 854 lub 94 363 1258.

Region
Koszenie traw i prasowanie siana.
Tel. 661 194 854 lub 94 363 1258.

MOTORYZACJA

Us³ugowo wykonam wszelkie prace
polowe. Nowy ci¹gnik 150 KM. Wywóz nieczystoœci p³ynnych. Tel. 661
194 854 lub 943631258.

Sprzedam Toyotê Carina Epsilon
1.6, w dobrym stanie technicznym,
serwisowana, rok 1995. Cena 8 tys.
z³. Tel. 608297416.

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

LOKALE NA SPRZEDA¯/WYNAJEM
Œwidwin - lokal u¿ytkowy o pow. 24mkw, centrum
Po³czyn Zdrój - lokal u¿ytkowy o pow. 40mkw
£obez - lokal u¿ytkowy o pow. 42mkw
£obez - lokal u¿ykowy o pow. 140mkw
MIESZKANIA NA SPRZEDA¯
Œwidwin - 2 pokoje, II piêtro, pow. 53,5 mkw
Œwidwin - 3 pokoje, parter, pow. 66,59m
Œwidwin - 3 pokoje, IV piêtro, pow. 60,14mkw
Œwidwin (okolica) - 3 pokoje, parter, pow. 52,5 mkw
Œwidwin (okolica) - 3 pokoje, I piêtro, pow. 77,6mkw
Po³czyn Zdrój - 4 pokoje, parter, pow. 74,5mkw
Po³czyn Zdrój - 3 pokoje, II piêtro, pow. 47mkw

- CZYNSZ 800 z³/mc
- CENA 140.000 z³
- CENA 155.000 z³
- CENA 3500 z³/mc
- CENA 148.000 z³
- CENA 148.000 z³
- CENA 170.000 z³
- CENA 68.000 z³
- CENA 144.000 z³
- CENA 132.000 z³
- CENA 115.000 z³
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Graj¹, œpiewaj¹ i wygrywaj¹
Ogromny sukces odnieœli m³odzi artyœci ze Œwidwina na XXIV
Festiwalu Pieœni Religijnej „Cantate Domino”, który odby³ siê w
dniach 1 i 2 czerwca w Koszalinie.
Niemal wszyscy reprezentanci
Œwidwina zajêli wysokie miejsca.
Niew¹tpliwie najwiêkszym osi¹gniêciem jest wysoka pozycja grupy
muzycznej „Przed siebie”, która
zdoby³a pierwsze miejsce wœród
zespo³ów oraz Grand Prix Festiwalu. Zespó³ pracuje pod kierunkiem
Roberta Ussa, a wystêpuje w sk³adzie: Kinga Miksza, Martyna Klimañska, Izabela Cio³ek, Kamila
Mañka, Adrianna Halak, Pawe³ Kudelski i Wojciech Roszak.
Pozostali œwidwinianie, którzy
zakwalifikowali siê do koszaliñskiego festiwalu tak¿e mog¹ siê pochwaliæ osi¹gniêciami:
I m. Micha³ W¹sowicz-Piekarski

(SP 1, op. Edyta Uss)
II m. Marcelina Kosiñska (Gim.
nr 1, op. Barbara Kolasiñska)

III m. Micha³ Miêkczyñski (SP 2)
Wyró¿nienia: Julia Mazurkiewicz (SP 1, op. Edyta Uss) i zespó³

dzieciêcy Œwietliki (SP 3, op. Robert Uss). Wœród doros³ych II miejsce zajê³a p. Ewelina Kamiñska. (o)

Konkurs „Ptaki i ptaszki polne” rozstrzygniêty
(ŒWIDWIN) W œwidwiñskim
zamku odby³y siê, 24 maja 2013 r.,
eliminacje powiatowe 45 Turnieju
Recytatorskiego „Ptaki, ptaszki
i ptaszêta polne”.
Komisja w sk³adzie: Krzysztof
Rotnicki, Bartosz Kowalczyk i Barbara Radzikowska, po wys³uchaniu
22 recytatorów w trzech kategoriach wiekowych, zakwalifikowa³a
do eliminacji wojewódzkich nastêpuj¹ce osoby:
Kat. Ptaszêta: Korneliê Bzdek
z SP 1 w Po³czynie-Zdroju, Adriana
G¹siorowskiego z Zespo³u Szkó³
w Bierzwnicy.
Kat. Ptaszki: Aleksandrê Paprock¹ z SP 1 w Œwidwinie, Ameliê
Rakowsk¹ z SP 3 w Œwidwinie.
Kat. Ptaszki: Dorotê Ma³ek
i Oksanê Mariak z Publicznego
Gimnazjum w Œwidwinie.

Ponadto komisja wyró¿ni³a: Juliê Mazurkiewicz z SP 1 w Œwidwi-

nie, Jakuba Popielewskiego z SP 1
w Po³czynie-Zdroju i Huberta Oko-

nowicza z Zespo³u Szkó³ w S³awoborzu.
(o)
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LISTY - OPINIE - POLEMIKI

O sytuacji szpitala z drugiej strony
(PO£CZYN-ZDRÓJ) Od Zawodowego Zwi¹zku Pracowników Ochrony Zdrowia w Po³czynie-Zdroju otrzymaliœmy sprostowanie wraz za³¹czonym pismem z marca br. oraz dodatkowo
reakcjê na artyku³ w ostatnim numerze „Wieœci œwidwiñskich”.
Gwoli wyjaœnienia czytelnikom,
nasza rozmowa ze Starost¹ by³a reakcj¹ na faktyczny anonim, jaki
otrzymaliœmy, gdy¿ owe pismo nie
by³o podpisane. Uznaj¹c jednak
poruszone w nim sprawy za wa¿ne
dla mieszkañców powiatu, przeprowadziliœmy rozmowê ze Starost¹,
by odniós³ siê do poruszonych w
nim problemów. Pismo ZZPOZ reakcjê na artyku³ - zamieszczamy
poni¿ej. Reaguj¹c na wypowiedzi
ró¿nych osób trzeba natomiast odró¿niaæ ich opinie od opinii, jakie
referuj¹ czy przytaczaj¹ w swoich
wypowiedziach, bo mo¿e to prowadziæ do ró¿nych nieporozumieñ,
które nie u³atwiaj¹ dialogu. Pisma
poni¿ej.
Sprostowanie
Sprawa wymagaj¹ca wyjaœnienia dotyczy wypowiedzi Pana Sta-

rosty w „Wieœciach œwidwiñskich”
z dnia 27 maja 2013 r. w artykule „O
Szpitalu w Po³czynie-Zdroju”. Pan
Starosta stwierdzi³, ¿e otrzyma³
„drugi taki anonim”. Anonimem
nazwa³ Pan Starosta pismo z dnia
14.03.2013 r., dostarczone do Starostwa za potwierdzeniem odbioru,
podpisane przez Zwi¹zek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia
w imieniu ni¿szego i œredniego personelu z nag³ówkiem Zawodowy
Zwi¹zek Pracowników Ochrony
Zdrowia Po³czyn-Zdrój ul. Gwardii
Ludowej 5. Dodaæ nale¿y, ¿e pismo
by³o wys³ane tak¿e do innych osób,
m.in. do pani Burmistrz Po³czynaZdroju Barbary Nowak i Pana Pos³a
Stanis³awa Wzi¹tka. Wy¿ej wymienione osoby nie potraktowa³y tego
pisma, jako anonimu i zorganizowa³y spotkanie ze Zwi¹zkami Zawodowymi.
W za³¹czeniu wysy³am „pierwszy anonim” do oceny Pana Redaktora, czy faktycznie jest to anonim (z
pe³n¹ nazw¹ Zwi¹zku Zawodowego
i jego adresem).
Z powa¿aniem. Za Zarz¹d Zw.
Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia Przewodnicz¹ca Anna
Bieñkosz.

Reakcja na artyku³
w „Wieœciach œwidwiñskich”
Po³czyn-Zdrój,
2 czerwca 2013 r.
My, pracownicy oddzia³u pediatrycznego „Szpitali Polskich”, wyra¿amy stanowczy sprzeciw wobec
planowanych dzia³añ w³adz powiatu œwidwiñskiego maj¹cych na celu
likwidacjê tak dobrze prosperuj¹cego oddzia³u pediatrycznego.
Sprzeciwiamy siê tak¿e Pana
s³owom zamieszczonym w dwutygodniku powiatowym „Wieœci œwidwiñskie” nr 9 z dnia 27.05.2013 r.
Cytuj¹c: „skoro nie rodz¹ siê dzieci,
nie przychodz¹, nie lecz¹ siê i nie ma
sensu utrzymywaæ pediatrii, gdy jest
5, 10 czy 20 dzieci w miesi¹cu...”.
Po pierwsze, s³owami tymi zaprzecza Pan sam sobie, gdy¿ chwilê
póŸniej, w tej samej rozmowie, z
Pana strony padaj¹ takie oto s³owa:
„z naszej strony s¹ naciski, aby po³o¿nictwo zosta³o, bo w Po³czynie
zawsze rodzi³y siê dzieci, rodz¹ i
chcemy, aby siê nadal rodzi³y”. Skoro wiêc maj¹ siê dzieci rodziæ, to
myœl¹c przysz³oœciowo, wypada³oby, ¿eby te same dzieci mia³y siê
gdzie leczyæ. Nikt przecie¿ nie bêdzie jecha³ 37,6 km do narzucanego
nam punktu przyjêæ ma³ych pacjentów. Dzieci, jako istoty kruche, wymagaj¹ jak najszybszej reakcji.
Po drugie, nie ¿yczymy sobie w
przysz³oœci podobnego wprowadzania opinii publicznej w b³¹d i
naginania faktów do pasuj¹cej Panu
wersji. W zwi¹zku z tym chcielibyœmy poinformowaæ Pana, ¿e od 1
stycznia do 31 maja 2013 roku w
oddziale pediatrycznym przebywa³o 359 dzieci. Miesiêcznie wiêc
wychodzi, kieruj¹c siê statystyk¹,
71,8 osób. Niepowa¿nym wiêc jest
mówienie o 5 czy 10 osobach w ci¹gu miesi¹ca. Nieprawdziwa jest tak¿e podana przez Pana liczba czterech etatów lekarskich w oddziale
dzieciêcym. Na dwa oddzia³y: dzieciêcy i noworodkowy zatrudnionych jest trzech lekarzy. Od pierwszego czerwca jeden z nich pracuje
na jedn¹ czwart¹ etatu.
Pracuj¹c tyle lat z takim oddaniem i pokor¹, mówimy takiemu
zak³amaniu stanowcze NIE. Nie
pozwolimy, by za nasz¹ ciê¿k¹ pracê i g³odowe pensje pielêgniarek

(najni¿sze w kraju) nas oczerniano
w prasie.
Jesteœmy przekonani, ¿e priorytetem w³adz powiatu œwidwiñskiego z Panem na czele, jako naszym
przedstawicielem, powinno byæ dobro Naszych pacjentów, ich rodzin,
a tak¿e nas – pracowników, a nie Ÿle
rozumiane i przesadnie traktowane
wzglêdy ekonomiczne.
Pracownicy Oddzia³u
Dzieciêcego.
Przewodnicz¹ca ZZPOZ
Anna Bieñkosz
***
Dla uzupe³nienia obrazu sytuacji szpitala przytaczamy fragmenty z listu wys³anego w marcu
br. do starosty Miros³awa Majki.
Dnia 8.03.2013 r. Pan Miros³aw
Majka udzieli³ wywiadu dla Radia
Koszalin. Wywiad dotyczy³ przysz³oœci naszego szpitala. (...) Poinformowa³ Pan, cytat: „ginekologia i
pediatria, te oddzia³y mog¹ znikn¹æ
ze szpitala w Po³czynie-Zdroju.
Takie plany ma dzier¿awi¹ca po³czyñski szpital spó³ka”. Stwierdzi³
Pan, ¿e ww. oddzia³y s¹ te¿ w szpitalu w Drawsku i bez sensu by³oby
utrzymywanie tych oddzia³ów w
dwóch szpitalach.
Panie Starosto, pytamy, dlaczego akurat nasz szpital ma byæ pozbawiony tych oddzia³ów (w sumie
czterech: ginekologicznego, po³o¿niczego, dzieciêcego i noworodkowego)??? Przypominamy, ¿e jest
Pan Starost¹ powiatu œwidwiñskiego, a nie drawskiego. (...) Dalej ³adnie mówi Pan o planach otwarcia w
naszym szpitalu oddzia³u neurologicznego z ³ó¿kami udarowymi, ma
powstaæ zak³ad opiekuñczo-leczniczy. Ma to nast¹piæ do roku 2016.
(...) Ju¿ raz przerabialiœmy podobny
scenariusz. W miejscu szpitalnej
kuchni mia³a byæ druga sala operacyjna, mia³ byæ otwarty tak¿e oddzia³ kardiologiczny.
Na dzieñ dzisiejszy drugiej sali
operacyjnej nie ma, a w miejscu,
gdzie by³a dobrze wyposa¿ona
kuchnia jest sk³adowisko starych
³ó¿ek, natomiast personel kuchni
zosta³ zwolniony. Nie powsta³ te¿
¿aden dodatkowy oddzia³. Zniknê³o
te¿ z naszego szpitala Pogotowie
Ratunkowe. (...)
KAR

W niedzielê wybory uzupe³niaj¹ce
(ŒWIDWIN) W niedzielê, 16 czerwca 2013 r., odbêd¹ siê wybory
uzupe³niaj¹ce do Rady Miasta w Œwidwinie.
Mieszkañcy okrêgu nr 8 bêd¹ mogli wybraæ radnego spoœród trzech
kandydatów. O mandat ubiegaj¹ siê: 63-letni Zenon Adam Ko³odziejczak,
27-letni Rafa³ Piotr Terlecki i 55-letni Czes³aw G³uchowski.
(r)

CMYK
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Piêtnastolecie konkursu „Tradycje
wileñskie w naszym regionie”
W ramach swojej dzia³alnoœci
Towarzystwo Mi³oœników Wilna i
b. Kresów Wschodnich od roku
1998 organizowa³o konkurs
„Tradycje wileñskie w naszym
regionie”. Mia³ on na celu pielêgnowanie i upowszechnianie dorobku obyczajowego, kulturowego i naukowego naszych przodków, którzy przyczynili siê do rozwoju nauki nie tylko polskiej, ale
europejskiej i œwiatowej, a tak¿e
zacieœnienie wiêzi z rodakami,
Polakami mieszkaj¹cymi na swojej ojcowiŸnie, ale ju¿ na Litwie.
Przez piêtnaœcie lat przewija³a
siê nastêpuj¹ca tematyka: „Kaziuki
Wileñskie”, „Obyczaje Bo¿onarodzeniowe”, „Tradycje wielkanocne”, „Piêkny zak¹tek Wileñszczyzny”, „Kartka z kalendarza”, „Moje
wymarzone spotkanie z Wilnem”,
„Szukamy œladów Wileñszczyzny w
swoim œrodowisku”.
Przez piêtnaœcie lat…
Konkurs mia³ charakter otwarty.
Wiek uczestników siêga³ od 5 do 88
lat. Przebiega³ w dwóch kategoriach: plastycznej i literackiej. Zawsze koñczy³ siê wystaw¹ pokonkursow¹, organizowan¹ na terenie
ŒOK i MBP. Laureaci otrzymywali
nagrody i dyplomy ufundowane
przez Burmistrza Miasta i Starostê,
ŒOK, MBP, KOS „Wspólnota Polska”, œp. Senatora RP Witolda G³adkowskiego, œp. Halinê Niedzielsk¹,
œwidwiñskich w³aœcicieli placówek
handlowych...
Wszystkim ofiarodawcom dziêkujemy za sponsorowanie tej dzia³alnoœci, dziêki czemu konkurs wykroczy³ daleko poza granice województwa, obj¹³ niemal¿e ca³¹ Polskê i spe³ni³ swoje zadanie. Autorzy
prac to mieszkañcy powiatów bia³ogardzkiego, drawskiego, ko³obrzeskiego, ³obeskiego, s³upskiego,
szczecineckiego, œwidwiñskiego,
Koszalina, £om¿y, Matyldowa z
woj. mazowieckiego, Szczecina,
Wroc³awia, Zielonej Góry.
Przez piêtnaœcie lat wp³ynê³o
1711 prac, a ich autorzy to wychowankowie i uczniowie placówek
oœwiatowo-wychowawczych, nauczyciele, bibliotekarze, architekci,
ksiêgowi, plastycy, poeci... Najliczniej do konkursu przystêpowali:
- wychowankowie Przedszkola
nr 2 „Pod Topol¹”, którego dyrektorem jest Zofia Derenowska - laureatka Ogólnopolskiego Konkursu
„Przyjazne Przedszkole”, a dziatwa
najczêœciej pracowa³a pod opiek¹

Ma³gorzaty Wolewicz, Joanny Nawrockiej, Doroty Osak, Joanny
Zimny, Joanny B¹kowskiej;
- uczniowie ze Szko³y Podstawowej nr 1 im. Or³a Bia³ego w Œwidwinie, któr¹ przez lata kierowa³a
Krystyna Zaremba, póŸniej Iwona
KaŸmierczak, obecnie Barbara Pe³ka, a bezpoœrednio z uczniami pracowali: Jaros³aw Pawelec, Anna
Stroñska, Monika Babiak,
- dzieci z sekcji plastycznej
ŒOK, pracuj¹ce wczeœniej pod
czujnym okiem Iwony Wiszniewskiej, a obecnie Joanny Nowickiej;
- uczniowie ze Szko³y Podstawowej nr 3 im. Lotników Polskich z
dyrektor Izabel¹ Starzyñsk¹ i nauczycielami El¿biet¹ Horak oraz
Katarzyn¹ Kupiec;
- uczniowie ze Szko³y Podstawowej w Lekowie i nauczycielami
Joann¹ Pawlec, Ew¹ Gralak, Ma³gorzat¹ Grygorcewicz;
- uczniowie ze Szko³y Podstawowej nr 2 im. Emilii Gierczak,
któr¹ przez lata kierowa³a Danuta
Malitowska, obecnie Magdalena
Bujakowska, a uczestnikami konkursu opiekowa³y siê Jolanta Soboniak i El¿bieta Klekowiecka.
Oprócz tego do konkursu przystêpowali wychowankowie Przedszkola nr 1, uczniowie ze Szko³y
Podstawowej w Oparznie, Rusinowie i S³onowicach.
Nasi sojusznicy, fani,
laureaci…
Na przestrzeni tych lat wiernymi

sojusznikami, fanami, uczestnikami
i laureatami byli: z Koszalina: Regina Adamowicz, Ma³gorzata Jasiñska, Jêdrzej Kozak, Ludmi³a RaŸlak
i Roman Szafarz, Maria Ostromêcka-Mêhcel, Grzegorz Fieduk z Kêpic (woj. pomorskie), ze Œwidwina:
Katarzyna Kupiec, Janina Kuderemska, œp. Janina MieczkowskaKostulska, Maria Ko¿urno z Po³czyna-Zdroju, Kamil Krzemiñski z
Wroc³awia, Lucyna Pawelec z Z¹browa, Jaros³aw Pawelec z Krosina,
Genowefa Rakszewicz-Chyczyñska z £om¿y, Ryszard Szwedowicz
ze Szczecinka, Jacek Trzciñski z
Ustki, Jolanta Soboniak z Wardynia,
Eugeniusz Zaliñski ze Szczecina,
Henryk Szylkin z Zielonej Góry, Jan
Wanago z Wrzeœnicy ko³o S³upska.
Tegoroczni zwyciêzcy
W tym roku w grupie przedszkolnej zwyciê¿y³y Nadia Micha³ek (4 lata), Marysia Kondracka (4

lata), Antonina Lindobeja (3 lata) z
Przedszkola nr 2.
W grupie szkolnej: I - £ukasz
Gac z Gorzowa Wlkp., uczeñ z Zespo³u Szkó³ Rolniczych CKP, II Karolina Bieroñska z ZSR CKP,
Anna Pugacz z Bierzwniccy, uczennica Szkó³ Ponadgimnazjalnych
im.W³adys³awa Broniewskiego; III
- Marta Godzieba z Brze¿na, uczennica Gimnazjum.
W grupie doros³ych: I - Malwina
Suchojad, II - Jarek Jadachowski,
III - Monika Misiura – wszyscy z
Kalisza Pomorskiego.
Za pracê literack¹ wyró¿nienie
otrzyma³a Regina Adamowicz z
Koszalina.
Wszystkim uczestnikom i ich
opiekunom dziêkujemy za lata
wspó³pracy, gratulujemy osi¹gniêæ i
¿yczymy dalszych sukcesów, licz¹c
na dalsz¹ wspó³pracê.
Anna Teresiñska,
Prezes TMWib.KW
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Piknik w ZSP w Po³czynie-Zdroju
Po³czyn-Zdrój, sobota - 18
maja 2013 roku, godziny poranne. Z otwartych okien i drzwi otaczaj¹cych Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych przy ulicy Staszica 6 dochodz¹ odg³osy i zapachy
niepozostawiaj¹ce z³udzeñ - czas
na piknik.
Tymczasem na boisku szkolnym
stoj¹ ju¿ atrakcje: zje¿d¿alnia, dmuchane zamki, loteria fantowa, kiermasz roœlin ozdobnych, stanowiska
pokazowe i konkursowe, sprzêt
sportowy, farby do malowania twarzy, sklepik, stoiska z przygotowanymi przez uczniów i nauczycieli
posi³kami i wiele, wiele innych.
Krz¹tanina m³odzie¿y przygotowuj¹cej siê do tego niezwyk³ego
wydarzenia przyci¹gnê³a dzieci z
okolicznych domów ju¿ przed rozpoczêciem imprezy, które z zaciekawieniem dopytywa³y co tu siê bêdzie dzia³o. A dzia³o siê sporo.
Równo o godzinie 10.00 pan
Zenon Darosz, prowadz¹cy, rozpocz¹³ piknik szkolny od powitania
wszystkich przyby³ych goœci mieszkañców miasta i gminy Po³czyn-Zdrój oraz starostê Powiatu
Œwidwiñskiego pana Miros³awa
Majkê, wiceburmistrza Po³czynaZdroju pana Miros³awa Pierza, nadleœniczego Nadleœnictwa Po³czynZdrój Sebastiana Witka oraz pani¹
Zofiê Wilczyñsk¹.
Dzieci, przebieraj¹c nogami, od
razu wskoczy³y na „dmuchañce”, na
których szala³y do woli. Czêœæ z
nich bra³a udzia³ w konkursach
sportowych, w których oprócz medali i pucharów, otrzymali tak¿e
zdrowe przek¹ski w postaci owoców. Z kolei animatorzy, w rolê których wcielili siê uczniowie i nauczyciele Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Po³czynie-Zdroju, orga-

nizowali przeró¿ne gry i zabawy dla
wszystkich uczestników. Najm³odsi
mieli te¿ okazjê do pomalowania
twarzy, a wszyscy u¿ytkownicy
dwóch kó³ek - do oznakowania swojego roweru (akcjê prowadzi³a policja). Nie nale¿y te¿ zapomnieæ o
dwóch kucach, które umila³y czas
(szczególnie najm³odszym) krótkimi przeja¿d¿kami.
Najwiêkszym zainteresowaniem cieszy³a siê loteria fantowa, w
której, oprócz wielu wspania³ych
nagród, mo¿na by³o wygraæ rower
górski. W przeciwieñstwie do innych tego typu atrakcji, tu ka¿dy los
wygrywa³, tote¿ zami³owanie
uczestników do loterii zaskoczy³o
wszystkich.
Na uwagê zas³uguje nietypowy
konkurs - „Rodzinne gotowanie”,
do którego przyst¹pili uczniowie
szko³y wraz ze swoimi rodzinami.
Rywalizacja by³a zaciêta, ¿adna z
rodzin nie ustawa³a w wysi³kach,
tote¿ do samego koñca trudno by³o
stwierdziæ, która z nich prowadzi.
Po degustacji potraw przez jury i oddanych g³osach, przyszed³ czas na
werdykt, który og³osi³ dyrektor
szko³y pan Stefan Myca. Pierwsze
miejsce za pyszne krokiety zdoby³a
Joanna PoŸniak z klasy IT¯ wraz ze
swoj¹ mam¹, pani¹ Marzen¹ Dymitrów, drugie miejsce zajêli Marcel
Gumowski z klasy IT¯ i jego mama,
pani Monika Skowron, którzy przygotowali placek po wêgiersku, trzecie miejsce, ale nadal na podium,
przypad³o w udziale twórczyniom
wiosennej zupy szczawiowej,
uczennicy Aleksandrze Miñkiewicz, która tak¿e gotowa³a ze swoj¹
mam¹, pani¹ Jolant¹ Miñkiewicz.
Zwa¿ywszy na ogromne zainteresowanie tym konkursem, organizatorzy planuj¹ reedycjê we wrzeœniu
2013 roku.
Pani Krystyna Kawicz- ¯abska,
opiekunka szkolnego ko³a „Pomocy
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Fina³ konkursu
plastycznego

przedmedycznej” wraz ze swoimi
podopiecznymi, przygotowa³a konkurs udzielania pierwszej pomocy.
W turnieju bra³y udzia³ trzyosobowe zespo³y z ka¿dej klasy. Uczestnicy, oprócz wiedzy teoretycznej,
musieli popisaæ siê przede wszystkim praktyczn¹, gdy¿ czeka³o na
nich a¿ dziewiêæ zadañ, miêdzy innymi: amputacja, zawa³ serca, rozleg³e oparzenie i inne. Zwyciêzcami
tego konkursu zosta³a dru¿yna z klasy Iab: Martyna Matczuk, Pawe³
Grabowski i Jakub Englot.
Wart¹ podkreœlenia inicjatyw¹
by³ zorganizowany przez panie
Hannê Bohuszewicz i Kingê Dolatowsk¹ kiermasz ksi¹¿ek, przy którym ¿ywo pomagali uczniowie
szko³y. Zebrane pieni¹dze pos³u¿¹
wyposa¿eniu biblioteki szkolnej w
kolejne ciekawe pozycje.
Przez ca³y czas trwania imprezy
by³a mo¿liwoœæ zwiedzenia budynku szko³y, zajrzenia do pracowni, a
tak¿e zapoznania siê z ofert¹ programow¹ szko³y. Zwiedzaj¹cy bardzo chêtnie uczestniczyli w lekcji
pokazowej biologii, któr¹ sumiennie przygotowali uczniowie. Prezentowali oni przeró¿ne eksponaty,
przeprowadzali doœwiadczenia, pokazywali jak pracowaæ z mikroskopem. Powodzeniem cieszy³y siê te¿
doœwiadczenia fizyczne, a tak¿e
konkursy organizowane w poszczególnych pracowniach. Odwiedzaj¹cy mogli tak¿e przejrzeæ wystawione kroniki szko³y. Byæ mo¿e niektórzy z nich odnaleŸli na ich kartach
siebie lub bliskie osoby.
Zwa¿ywszy na fakt, ¿e z definicji piknik, to posi³ek spo¿ywany na
œwie¿ym powietrzu, uczniowie klas
technikum pod kierunkiem pañ
Hanny Zieliñskiej, Izabeli ¯uchow-

skiej i Matyldy Markizañskiej przygotowali grilla. Oprócz tradycyjnych kie³basek, by³a mo¿liwoœæ
skosztowania kaszanki, karkówki i
przepysznego bigosu. Nie zabrak³o
te¿ œwie¿ych warzyw, pachn¹cego
pieczywa i domowych marynat.
Ka¿da z klas przygotowa³a te¿ ciasta, które cieszy³y siê du¿¹ popularnoœci¹ nie tylko ze wzglêdu na smak,
ale te¿ wyj¹tkowo du¿e porcje. Stoisko z napojami i s³odyczami, zorganizowane przez pani¹ Joannê Tokarsk¹, by³o oblegane przede
wszystkim ze wzglêdu na ch³odne
soki, które przynosi³y ulgê w tym
upalnym dniu.
Dziêki licznemu i aktywnemu
udzia³owi mieszkañców Po³czynaZdroju i wspania³ej pogodzie, piknik nale¿y uznaæ za bardzo udany.
Mamy nadziejê, ¿e uczestnikom
tego przedsiêwziêcia podoba³o siê
tak samo, jak nam.
Organizatorzy szkolnego pikniku sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania wszystkim osobom i instytucjom, które wspar³y organizacjê
pikniku.
APS

(ŒWIDWIN) 25 maja w œwidwiñskim zamku odby³ siê fina³
Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego Dzieci i M³odzie¿y pn.
„Najpiêkniejszy pomnik przyrody w mojej gminie”.
Do fina³u zosta³o zakwalifikowanych ponad 130 uczestników, z
których jury w sk³adzie: Grzegorz

Jaronin, Barbara Brylska i Marek
¯ak wy³oni³o zwyciêzców - laureatów i wyró¿nionych w 4 kategoriach wiekowych.
Wœród wyró¿nionych w kategorii najm³odszych znalaz³y siê dwie
podopieczne Joanny Nowickiej instruktora plastyka z ŒOK: Oliwia
Wiœniewska i Maja Spychalska. (o)

Wybrano M³odzie¿ow¹
Radê Miasta
(ŒWIDWIN) Po przed³u¿onych wyborach wybrano wreszcie M³odzie¿ow¹ Radê Miasta
Œwidwin.
Radni M³odzie¿owej Rady Miasta Œwidwin III kadencji bêdzie ob-

radowaæ w sk³adzie: Igor Firlinger,
Dawid Kardas, Michalina Komorowska, £ukasz KuŸmicki, Wojciech £ambucki, Izabela Orenczak,
Julia Pêtlak, Anna Pugacz, Martyna
Rudziñska, Dominika Tyszczuk,
Micha³ Waszek i Marcel Zych. (o)

Podziêkowanie
W imieniu naszych czworono¿nych podopiecznych, serdecznie dziêkujemy za okazane serce - dyrekcji, nauczycielom, rodzicom i przedszkolakom przedszkoli: Publiczne Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka i Publiczne Przedszkole nr 2 im. Pod Topol¹ w Œwidwinie za zorganizowanie
zbiórki karmy.
Towarzystwo Opieki nad Zwierzêtami Oddzia³ Œwidwin
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Ocaliæ Kresy od zapomnienia
Po raz siedemnasty
w Œwidwinie odby³ siê
Dzieñ Kultury Kresowej.
Organizatorami wspania³ej imprezy kresowej by³y: Towarzystwa
Kresowe Lwowa - prezes Mieczys³aw
Kostur, Wilna - prezes Anna Teresiñska, Œwidwiñski Oœrodek Kultury dyrektor Boles³aw Kurek i Miejska
Biblioteka Publiczna - kierownik Teresa Ludwikowska, a patronat nad
imprez¹ obj¹³ Burmistrz Miasta Œwidwin Jan Owsiak.
W dniu 23 maja br. o godz. 17.00
do sali widowiskowej zamku na organizowane spotkanie z p. Jerzym Garniewiczem przybyli Kresowianie i
zainteresowani mieszkañcy miasta.
Przed tym spotkaniem prezes
TMWibKW Anna Teresiñska przedstawi³a wyniki XV Konkursu „Tradycje wileñskie w naszym regionie”.
Wp³ynê³o 159 prac w trzech grupach wiekowych: przedszkola, szko³y
i doroœli, wœród których wy³oniono 10
laureatów, 3 wyró¿nionych przyznaj¹c dyplomy i nagrody. Nagrodzone
prace zosta³y wyeksponowane na wystawie pokonkursowej. W pokazie filmowym przedstawiono historiê œwidwiñskich „Kaziuków Wileñskich”,
organizowanych od 1992 r. corocznie
na Œwidwiñskiej Hali Targowej oraz
konkursu „Tradycje wileñskie w naszym regionie”.
Z wielk¹ radoœci¹ wys³uchaliœmy
wspania³ego recitalu „Stare wileñskie
ulice” Jerzego Garniewicza, urodzonego w Wilnie œpiewaj¹cego aktora i
solisty „Kapeli wileñskiej”, obecnie
mieszkañca Poznania. W czasie pokazu filmowego Kresowianie przenieœli
siê myœlami do Wilna, wspominaj¹c z
nutk¹ nostalgii swoje dzieciñstwo i
m³odoœæ. Organizatorzy spotkania
serdecznie podziêkowali Panu Jerzemu za wspania³y recital, wrêczaj¹c
upominki, a Mieczys³aw Kostur w dowód przyjaŸni lwowian i wilnian wrêczy³ wydanie albumowe „Moje serce
zosta³o we Lwowie”. Mieliœmy tak¿e
okazjê obejrzeæ dwie wystawy prac
konkursowych i fotograficzn¹ „Ocaliæ
kresy od zapomnienia”. Wystawy

mo¿na ogl¹daæ w MBP w Œwidwinie
w okresie do 30.08.2013 w godz.
12.00 - 18.00.
W dniu 26 maja w Koœciele Parafialnym pw. MBNP - dziêki uprzejmoœci ks. dziekana Ryszarda Kizielewicza - ks. neoprezbiter Miko³aj Szwaja
odprawi³ mszê œw. w intencji Polaków
na Wschodzie i Kresowian na ziemi
œwidwiñskiej z opraw¹ kresow¹ i darami o³tarza. Uczestniczy³ w niej te¿
œwidwiñski Chór Kameralny „Sonores” pod batut¹ Boles³awa Kurka i solistki chóru koœcielnego Ma³gorzata
Staszewska, Ma³gorzata G¹siorowska
i Marzena Saj, œpiewaj¹ce pieœni liturgiczne, w tym s³ynn¹ pieœñ Jerzego
Michotka „Wierne Madonny”, przy
wspó³udziale organisty Sebastiana
Dombka.
PóŸniej w sali widowiskowej zamku nast¹pi³ fina³ XVII Dnia Kultury
Kresowej- Œwidwin 2013. Jego otwarcia wraz z organizatorami dokona³
patron tej imprezy Jan Owsiak - Burmistrz Miasta Œwidwin. Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczycili goœcie Miros³aw
Majka - starosta, Danuta Malitowskaprzewodnicz¹ca Rady Powiatu, Krystyna Wojnicka - radna Rady Powiatu,
Mieczys³aw Patyk - inspektor ds.
Sportu i Kultury Urzêdu Gminy Œwidwin i inspektor KPP Robert RzeŸnik.
Prowadz¹ca imprezê Barbara Radzikowska przedstawi³a ca³y program
artystyczny, który trwa³ do godz.
19.00. W pierwszej kolejnoœci zaprosi³a szkolne artystki - solistki laureatki „Konkursu Piosenki Lwowskiej
2013” w Œwidwinie i Koszalinie. Zaœpiewa³y po dwie piosenki - Julia
Mazurkiewicz PSP nr 1, Julia Borowska i Aneta Borkowska z Gimnazjum
oraz Karolina Jankowska ZSR CKP,
wprowadzaj¹c publicznoœæ w radosny
nastrój dawnego Lwowa. Nastêpnie
B. Radzikowska zaprosi³a na scenê
najbardziej oczekiwany zespó³ - Reprezentacyjny Zespó³ Folklorystyczny „¯ytnica” (Spichlerz) z Klicewa na
Bia³orusi. Wystêpuje od 1991r. pod
kierownictwem W³adimira Vaaksa, a
w swoim repertuarze ma najpiêkniejsze pieœni Bia³orusi i wystêpowa³ na
wielu festiwalach. W dniu 25 maja
wyst¹pi³ w Jeleniu gmina Borne Suli-

nowo na Wiosennym Przegl¹dzie
Folklorystycznym „Piknik Folk
2013”. St¹d goœcinnie wystêpuje w
Œwidwinie, przyje¿d¿aj¹c z zespo³em
„Jarzêbiny” z Jelenia na proœbê jego
kierownika Wojciecha Wiêckowskiego i Tomasza Nowackiego kierownika
„Kapeli Przylesianie” z Koszalina i
organizatorów Œwidwiñskiego Dnia
Kultury Kresowej.
Publicznoœæ przyjê³a zespó³ bardzo serdecznie, do czego z ca³¹ pewnoœci¹ przyczyni³ siê starannie dobrany repertuar, charakteryzuj¹cy siê
du¿¹ kreatywnoœci¹ sceniczn¹, wielorakoœæ brzmienia rzadko spotykanych
instrumentów muzycznych i piêkno
strojów - wszystko to wzbudzi³o ¿ywe
zainteresowanie odbiorców. Publicznoœæ nie szczêdzi³a oklasków i zgotowa³a owacje na stoj¹co. Dziêkuj¹c zespo³owi w³adze samorz¹dowe i organizatorzy wrêczyli upominki, a M.
Kostur - kosz kwiatów, jako dar od
kwiaciarki p. Ireny Borkowskiej. Kierownik zespo³u podziêkowa³ za upominki i bardzo serdeczne przyjêcie
przez publicznoœæ. Po wystêpie cz³onkowie zespo³u zostali zaproszeni
przez dyrektora B. Kurka na zwiedzanie zamku, a nastêpnie do nowo otwartej restauracji „Zamkowa” pani Doroty Wojtanowskiej, która poczêstowa³a
goœci ¿urkiem i pierogami kresowymi
oraz tortem ufundowanym przez p.
Jana Jarycha.
W dalszej kolejnoœci wystêpowa³y zespo³y: „Leszczyna” z Pêcerzyna,
„Jarzêbiny” z Jelenia, „D¹browiacy”
i „Barwinok” z Rusinowa, „Swojacy”
z Sitna, wys³uchaliœmy poezjê kresow¹ w wykonaniu p. Czes³awa Kaszubiaka, aktora teatru „Dialog” z Koszalina, a na zakoñczenie zagra³a

Kapela „Przylesianie” z Koszalina. W
czasie tych wystêpów publicznoœæ
równie¿ nie szczêdzi³a aplauzu.
W towarzystwie kapeli Mieczys³aw Kostur w imieniu organizatorów
podziêkowa³ zespo³om za udzia³ w
imprezie, a konferansjerce Barbarze
Radzikowskiej, mistrzyni s³owa i humoru, za wspania³e prowadzenie i
wrêczanie wystêpuj¹cym dyplomów
za uczestnictwo i upowszechnianie
kultury kresowej na ziemi œwidwiñskiej. Zaprosi³ te¿ wszystkich obecnych na poczêstunek ¿urkiem kresowym, kaw¹, herbat¹ i ciasteczkami,
gdzie obs³ugê sprawowali uczniowie
ZSR CKP w Œwidwinie pod czujnym
okiem Lidii Zychowicz.
Organizatorzy serdecznie dziêkuj¹ w³adzom samorz¹dowym Powiatu i Miasta Œwidwin za wsparcie finansowe, a za wsparcie organizacyjne: Wójtom Gmin Œwidwin, Brze¿no,
Szczecinek, Burmistrzowi Miasta i
Gminy Borne Sulinowo, Barbarze i
Krzysztofowi G³owackim, Irenie Borkowskiej, Janowi Jarychowi, Restauracji „Zamkowa” Doroty Wojtanowskiej, Andrzejowi Muchorowskiemu
dyrektorowi ZSR CKP oraz Lidii Zychowicz i jej uczniom, pracownikom
ŒOK: Joannie Nowickiej - za oprawê
plastyczn¹ i przygotowanie wystaw,
Agnieszce Szyposzyñskiej, Andrzejowi Wariance, Polskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków Oddzia³u Powiatowego w Œwidwinie za zabezpieczenie medyczne, a tak¿e Stra¿y Miejskiej i Policji za czuwanie nad bezpieczeñstwem.
Bêdziemy kontynuowaæ tradycje
kultury kresowej i zapraszamy na
XVIII DKK w 2014 r.

Mieczys³aw Kostur
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Szko³a Podstawowa nr 1 œwiêtowa³a
25 maja 2013r. Szko³a Podstawowa nr 1 w Œwidwinie obchodzi³a swoje œwiêto. Ju¿ od rana, na
przekór pochmurnej aurze, przygotowywaliœmy przy ogromnym
wsparciu i zaanga¿owaniu rodziców stoiska na festyn rodzinny.
Œwiêtowanie rozpoczê³o siê od
prezentacji pani Moniki Babiak,
która przypomina³a historiê naszej
szko³y i zas³u¿onych dla jej rozwoju dyrektorów i nauczycieli. Nastêpnie dyrektor Barbara Pe³ka, odnosz¹c siê do patrona szko³y, pochwali³a uczniów - nasze ma³e orlêta - za
ich osi¹gniêcia w konkursach na
szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. Podziêkowa³a tak¿e rodzicom, którzy byli pomys³odawcami
dzisiejszego pikniku oraz sponsorom, którzy hojnie wsparli nas w
organizacji tego przedsiêwziêcia.
Na koñcu zabrali g³os uczniowie
i zaprezentowali program artystyczny, którego motywem przewodnim
by³a rodzina, najpierw najbli¿sza domowa, potem szkolna i wreszcie
ojczysta. Deklamowali wiersze w³asnego autorstwa. Prócz talentów
recytatorskich i wokalnych mogliœmy tak¿e oklaskiwaæ graj¹ce na
skrzypcach i pianinie uczennice.
Warto podkreœliæ, ¿e w wystêpie
wziêli udzia³ tak¿e rodzice, pañstwo
Arleta i Tomasz Hajdaszowie, stwarzaj¹c ciep³¹ i rodzinn¹ atmosferê.
Po zakoñczeniu czêœci oficjalnej rozpocz¹³ siê rodzinny piknik.
Ka¿dy móg³ na nim znaleŸæ coœ dla
siebie: mi³oœnicy tradycyjnego, polskiego jedzenia mogli skosztowaæ
pysznej, wojskowej grochówki,
swojskiego chleba ze smalcem i
ogórkiem ma³osolnym, grillowanych kie³basek. Zwolennicy zdrowej ¿ywnoœci delektowali siê pe³nymi witamin surówkami, sa³atkami i

kanapkami przygotowanymi przez
uczniów i rodziców. Rajem dla ³asuchów by³a kawiarenka, pe³na przepysznych ciast autorstwa nieocenionych rodziców. Ich walory smakowe zosta³y wysoko ocenione przez
smakoszy i po godzinie nie zosta³
nawet okruszek.
Piknik obfitowa³ w liczne atrakcje: by³y stoiska z loteri¹ fantow¹,
rêkodzie³em, gdzie ka¿dy chêtny
móg³ samodzielnie wyfilcowaæ
ozdoby czy pomalowaæ twarz, stoisko, na którym przemi³e policjantki znakowa³y rowery. Kto chcia³
sprawdziæ stan swego zdrowia,
móg³ zmierzyæ ciœnienie czy zbadaæ
poziom cukru we krwi. Równoczeœnie w hali odbywa³y siê konkurencje sportowe dla uczniów, a tak¿e
zawody rodzinne.
Na placu przed szko³¹ mo¿na
by³o oklaskiwaæ uczniów, którzy
wraz z wychowawcami przygotowali krótkie wystêpy w ramach akcji „Mikrofon dla wszystkich”.
Wielkim aplauzem nagrodzono
uczniów klasy I c, którzy zaprezentowali wystêp pod tytu³em „Bajki,
baœnie i bajeczki”. Z kolei w sali
sportowej po zakoñczeniu rozgrywek dla 0-III mo¿na by³o podziwiaæ
wystêpy tancerzy z zespo³u „Omen”
i oklaskiwaæ zespó³ wokalny Boom
Boomy. Na zakoñczenie pikniku
zosta³y rozegrane mecze pi³ki no¿nej klas IV i V oraz pi³ki rêcznej klas
VI.
Dziêkujemy wszystkim, którzy
wraz z nami obchodzili œwiêto naszej szko³y i uczestniczyli w pikniku rodzinnym. Serdecznie dziêkujemy wszystkim, którzy nas wsparli w
przygotowaniu tego przedsiêwziêcia - sponsorom, rodzicom,
uczniom. Cieszymy siê, ¿e nasza
szkolna rodzina chêtnie bawi siê
razem i mi³o spêdza czas.
Organizatorzy pikniku
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Teatr uczy i rozwija
(RZEPCZYNO) Ju¿ tradycyjnie co jakiœ czas goœcimy w
MOW teatr „Metanoia” z Krakowa. Tym razem aktorzy zagrali
nam sztukê pt. „Czapki, szale i
œpiew”.
Terapia przez sztukê, szkolenia
i edukacjê pozwala naszym wycho-

wankom uczyæ siê myœlenia i przewidywania oraz swobodnego wyci¹gania w³aœciwych wniosków.
Zagrana sztuka teatralna przez
pani¹ Lucynê umo¿liwi³a naszym
wychowankom zagranie ról wraz z
wychowawcami.
Nauka tañca, zadawane pytania

i odpowiedzi kszta³tuj¹ w³aœciw¹
postawê ¿yciow¹ i ca³y proces resocjalizacji. Odwaga w dzia³aniu, wychodzenie naprzeciw swoich trudnoœci, wzajemna pomoc daj¹ wychowankom pewnoœæ dzia³ania w
ró¿nych sytuacjach rodzinnych i
spo³ecznych. Œpiew znanych piose-

nek przybli¿a do aktora i daje mo¿liwoœæ lepszego kantaku oraz
wspólnego zagrania i zaœpiewania
ulubionych piosenek przez wszystkich. Nauka dobroci, odwagi w
dzia³aniu, ukazywanie co piêkne i
buduj¹ce prowadzi do pomocy bliŸniemu i s³u¿by jemu. Jaros³aw sdb.

Otrzymali Dary Ducha Œwiêtego
(RZEPCZYNO) 23 maja br.
wychowankowie MOW w Rzepczynie prze¿ywali sakrament dojrza³oœci chrzeœcijañskiej - bierzmowanie.
Po trudach przygotowañ, intensywnej nauki i powtórzenia wiadomoœci o naszej wierze oraz chrzeœcijañstwie zostali dopuszczenie do
tego wznios³ego sakramentu. Duchowe dary zosta³y udzielone wychowankom przez Jego Ekscelencjê
ks. bp. Edwarda Dajczaka.
Uroczysta Msza œwiêta odby³a
siê w rzepczyñskim wieczerniku u
stóp Matki Bo¿ej Dobrej Rady.
Licznie przybyli rodzice wychowanków, œwiadkowie i rodzeñstwo.
Po Eucharystii wszyscy bierzmowani udali siê pod figurê Matki
Bo¿ej Skrzatuskiej Pani, aby ca³kowicie zawierzyæ swoje dalsze chrzeœcijañskie ¿ycie. Wspólnie zano-

szona modlitwa zawierzenia i odœpiewana pieœñ maryjna "Chwalcie
³¹ki umajone" wzruszy³a wszystkich i dope³ni³a ca³¹ liturgiê sakramentu Darów Ducha Œwiêtego. Nastêpnie odby³a siê wieczerza dla
wszystkich goœci wraz z J.E ks. bp.
E. Dajczakiem i duchowieñstwem z
naszego dekanatu.
Wypowiedzi naszych wychowanków o sakramencie dojrza³oœci
chrzeœcijañskiej: Filip W. - Staje siê
bardziej odpowiedzialny za swoj¹
wiarê, a duchowym darem bêdê s³u¿y³ bliŸniemu. Marcin D. - Jestem
bardziej katolicki i czujê siê bardziej umocniony duchowymi darami. Leszek C. - Bêdê bardziej pomaga³ kolegom i s³u¿y³ duchowym
darem. Adrian B. - Sakrament
Bierzmowania pomóg³ mi pojednaæ
siê z Bogiem, ¿yæ w pokoju serca i
dzieliæ siê z kolegami i ich wspieraæ.

Przemys³aw Z. - Sta³em siê bardziej
rozmowny i zacz¹³em panowaæ nad

moim zachowaniem i uwierzy³em w
Zmartwychwsta³ego Pana.
(JK)

„M³odzi w potrzebie”

(RZEPCZYNO) Pod takim tytu³em ukaza³a siê publikacja
ksi¹¿kowa pani Claudii Prestel,
któr¹ goœciliœmy w naszym
Oœrodku Wychowawczym w
Rzepczynie.
Pobyt pani profesor by³ zwi¹zany z sympozjum naukowym, jakie
odby³o siê 20 maja br. Sympozjum
porusza³o tematy wychowania - jak
by³o kiedyœ, a jak jest obecnie. Nasi
wychowankowie w czasie spotkania
z pani¹ Claudi¹ Prestel dowiedzieli
siê wiele szczegó³ów z funkcjonowania takiego oœrodka w latach
1901-1933.
W zawartej publikacji ukazany
jest opis ¿ycia m³odzie¿y znajduj¹cej siê w potrzebie, jak jej pomóc,
jakie wówczas stosowano kary, a
jakie nagrody. Profesor z zacieka-

wieniem opowiada³a, jak trafia³a
tutaj m³odzie¿, sk¹d pochodzi³a, jak
siê uczy³a. Liczne zadawane pytania
przez naszych wychowanków wyjaœnia³y dan¹ sytuacjê ¿yciow¹ ówczesnej m³odzie¿y. Jak stwierdzi³a
pani Caludia Prestel, ksi¹¿ka ta opisuje historiê ¿ydowskiej i niemieckiej m³odzie¿y i jaki sukces wychowawczy osi¹gniêto na ówczesne
lata. Pani Claudia Prestel jest historykiem, zna jêzyki; niemiecki,
¿ydowski, w³oski, francuski, angielski. Bierze udzia³ w wyk³adach na
znanych uniwersytetach na ca³ym
œwiecie.
Nie s³owami, ale w³asnym przyk³adem prowadzimy naszych wychowanków do mi³oœci i odnajdywania sensu ¿ycia w pokorze i cierpliwoœci.
J.K. sdb.

Z³udzenia,
a rzeczywistoœæ

(RZEPCZYNO) W naszym
Oœrodku Wychowawczym goœciliœmy pana W³adys³awa Kieresa –
iluzjonistê. Pokaza³ nam œwiat
prawdy i œwiat ró¿nych z³udzeñ.
Cz³owiek ci¹gle dopytuje siê, a
zarazem stawia sobie ró¿ne pytania,
np. Co to jest? Dlaczego? Jakie to
jest? I wymaga od siebie informacji
jak i wyt³umaczenia. Ci¹gle pada
odpowiedŸ przez rozum, który jest
uœwiadomion¹ instrukcj¹ albo odpowiada instynktem – który jest nieuœwiadomion¹ instrukcj¹. Zachodz¹ca relacja ukazuje nam dwa
œwiaty miêdzy rozumem a zmys³ami
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prawd¹ obiektywn¹ lub subiektywn¹. Taki œwiat przedstawi³ naszym wychowankom wspomniany
pan W³adys³aw.
M³odzie¿ z zaciekawieniem
przypatrywa³a siê na ró¿ne sztuczki
pokazywane pana iluzjonistê. Opowiadaj¹c ciekawe historyjki zafascynowa³y wychowanków, z czego
zrodzi³o siê wiele pytañ. Ukazany
œwiat ciekawych zjawisk magicznych prowadzi do psychosymulacji,
z czego wyodrêbniamy prawdê,
odró¿niaj¹c j¹ od z³udzenia. Ze zjawiskami spotykamy siê, a sytuacjê
zawsze oceniamy. Jaros³aw sdb.

Szko³a Podstawowa nr 1 w Œwidwinie

Wystêp ma³ych aktorów

(ŒWIDWIN) Uczniowie klasy
Ic Publicznej Szko³y Podstawowej nr 1 w Œwidwinie wyst¹pili 25
maja 2013 r. przed publicznoœci¹
zebran¹ na uroczystoœci z okazji
Œwiêta Szko³y.
Czêœæ artystyczna przygotowa³a p. Agata NiedŸwiedzka, wychowawczyni klasy Ic, która wy-

kaza³a siê ogromnym zaanga¿owaniem i pomys³owoœci¹. Dzieci z
uœmiechem na twarzy odegra³y
swoje role, rozbawi³y publicznoœæ i rozgrza³y atmosferê, która
mimo kapryœnej pogody dopisa³a
ca³ej imprezie. Mali „aktorzy” ze
swoim przedstawieniem wyst¹pi¹
równie¿ w œwidwiñskich przedszkolach.
(T.A.)

60 lecie œwidwiñskiego
garnizonu – koniec
zapisów
Zbli¿a siê koniec zapisów do
udzia³u w obchodach 60-lecia funkcjonowania garnizonu Œwidwin.
Warto podkreœliæ, ¿e w ponad 60letniej historii istnienia lotnictwa w
Œwidwinie, to pierwsze takie spotkanie rocznicowe, którego gospodarzem jest Dowódca 1. Skrzyd³a
Lotnictwa Taktycznego gen. bryg.
pil. Tadeusz Mikutel.
Od kilku miesiêcy w ró¿nych
mediach informowaliœmy o organizacji w dniu 28.06.2013r. obchodów rocznicowych. Jest jeszcze
szansa na zapisanie siê do udzia³u w
tej uroczystoœci. Na spotkanie mo¿e
zg³osiæ siê ka¿dy, kto w minionych
latach s³u¿y³ lub pracowa³ w jednostkach garnizonu Œwidwin. Wymagane jest tylko zg³oszenie i op³ata na pokrycie kosztów organizacyjnych w tym kompletu upominków o
wartoœci 30 z³. Termin zapisów i

wp³at up³ywa 10 czerwca 2013 r. Na
uczestników uroczystoœci czeka
wiele atrakcji i tak: zwiedzanie bazy
lotniczej i lotniska, spotkanie pokoleñ, wystêp kabaretu „Paranienormalni”- tylko dla uczestników uroczystoœci, kolacja wspomnieñ dla
chêtnych. Te wszystkie atrakcje czekaj¹ na goœci w pi¹tek 28.06.2013r.
Natomiast dnia nastêpnego tj. 29
czerwca (sobota) na lotnisku w
Œwidwinie odbêdzie siê Piknik Lotniczy z wieloma atrakcjami w tym z
pokazami w powietrzu samolotów
MiG-29 i Su-22.
Je¿eli nie masz zaproszenia, a
by³eœ ¿o³nierzem lub pracowa³eœ w
jednostce wojskowej, to wype³nij
swoje zg³oszenie i przeœlij poczt¹
lub drog¹ mailow¹ na adres jednostki wojskowej. Zapraszamy.
Za organizatorów: mjr Wies³aw
Gasek, tel. 94 382 2195.
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Gminny Turniej Tenisa
Sportowcy „Trójki”
Sto³owego w S³awoborzu w ogólnopolskim mitingu
W hali sportowej w S³awoborzu odby³ siê 31.05.13 r. lekkoatletycznym
turniej tenisa sto³owego.
Rywalizowano w czterech kategoriach.
Juniorzy do 16 lat:
1. Damian Szczerba - Œwidwin
2. Szymon ŒledŸ - S³awoborze
3. Marcin Nowakowski - S³awoborze
Dziewczyny:
1. Magdalena G¹siorowska - Œwidwin
2. Joanna Andrzejak - Œwidwin
3. Zuzia Spychalska - Œwidwin
Seniorzy:
1. Grzegorz Spychalski - Œwidwin
2. Krzysztof Jusiñski - S³awoborze
3. Adrian Kucharzyk - Œwidwin
Weterani:
1. Zdzis³aw Klasiñski - Œwidwin
2. Ryszard Domañski - S³awoborze
3. Andrzej Golba - Œwidwin

4 maja w Bia³ogardzie odby³
siê Ogólnopolski Miting Otwarcia Sezonu Lekkoatletycznego.
Nasze miasto reprezentowali
sportowcy z Publicznej Szko³y
Podstawowej nr 3. Uczniom kibicowali opiekunowie - nauczyciele: Kamil Piotrowski i Katarzyna
Marzec.
Mo¿emy pochwaliæ siê dobrymi
rezultatami, które zosta³y sklasyfikowane w rankingu Polskiego
Zwi¹zku Lekkiej Atletyki.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguje
rezultat 12-letniej Wiktorii Macio-

szek, która w pchniêciu kul¹ uzyska³a rezultat 7,43 m i zajmuje obecnie
5 miejsce w rankingu dzieci starszych (do lat 13).
Z kolei 13-letni Filip Tomaszczuk, który w biegu na 100 metrów
osi¹gn¹³ wynik 13,81 sekund i obecnie zajmuje 6 miejsce w rankingu
PZLA.
By³ to debiut zawodników ze SP
3 w tak du¿ej imprezie sportowej.
Gratulujemy i ¿yczymy dalszych
sukcesów.
Nauczyciel w-f Kamil Piotrowski

Turniej Szachowy Grand Prix
Ligi Szkolnej w Po³czynie
-Zdroju 25 maj 2013
Wyniki.
Grupa zaawnsowana
1 Strza³kowski Damian
2 Szulerecki Mateusz
3 Truszkowski £ukasz
4 Pilip Patryk
5 Górska Alicja
6 Jankowski Dominik
7 Bia³ek Ma³gorzata
8 Seku³a Zosia
9 Tomczak Artur

1200
1200
1400
1000
1000
1000
1000
1000
1000

Grupa pocz¹tkuj¹ca
1. Kalinowski Micha³
1. Stempak Krzyœ
1. Kosinski Staœ
2. Tomczak Mateusz
3. Filipiak Weronika
4. ¯abski Kuba

Po³czyn
Po³czyn
Po³czyn
Po³czyn
Red³o
Po³czyn

Red³o
Po³czyn
Red³o
Po³czyn
Po³czyn
Po³czyn
Po³czyn
Red³o
Po³czyn

6.0
5.0
4.0
4.0
3.0
3.0
2.0
1.0
0.0
4 pkt.
4 pkt.
4 pkt.
3 pkt.
2 pkt.
1 pkt.

Wieœci œwidwiñskie 10.6.2013 r.

Str
Str.. 15

SPORT

Grali w tenisa sto³owego
Z okazji „Dni Œwidwina” w dniu 2.06.2013 w hali
sportowej „Relax” przy ul. 3 Marca odby³ siê
II turniej tenisa sto³owego.
Udzia³ wziê³o ogó³em 52 zawodników i zawodniczek ze Œwidwina,
Reska, Borkowa, Siemyœla, S³awoborze, Cieszeniewa i Pi³y.
Rywalizowano w piêciu kategoriach:
Kategoria Kobiet (open)
I m. Magdalena G¹siorowska (Œwidwin)
II m. Weronika Janus (Borkowo)
III m. Martyna Bober (Borkowo)
IV m. Karina Mazur (Resko)
V m. Weronika Smoleñska (Borkowo)
VI m. Joanna Andrzejak (Œwidwin)
Kategoria Ch³opców (szko³y podstawowe)
I m. Damian Szczerba (Œwidwin)
II m. Tomasz Wandus (S³awoborze)
III m. Dawid Zelek (Œwidwin)
IV m. Grzegorz NiŸnikiewicz (Resko)
V m. Grzegorz Samoæko (Œwidwin)
VI m. Adrian Sibera (Œwidwin)
Kategoria Juniorów (17-20lat)
I m. £ukasz Szachnowicz (Œwidwin )
II m. Adrian Kucharczyk (Œwidwin)
III m. Kamil Zelek (Œwidwin)
IV m. Patryk Bodys (Resko)
V m. Patryk Turczyñski (Resko)
VI m. Cyprian Karczyñski (S³awoborze)
Kategoria Seniorów (20-45lat)
I m. Pawe³ Iwaniec (Œwidwin)
II m. Grzegorz Spychalski (Œwidwin)

III m. Robert Kluczewski (Pi³a)
IV m. Grzegorz Neimann (Pi³a)
V m. Pawe³ Prêdota (Œwidwin)
VI m. Jakub Dobrowolski (Siemyœl)
Kategoria powy¿ej 45lat
I m. Ryszard Domañski (S³awoborze)
II m. Zdzis³aw Klasiñski (Œwidwin)
III m. Dariusz G¹siorowski (Œwidwin)
IV m. Andrzej Golba (Œwidwin)
V m. Rafa³ Garus (Œwidwin)
VI m. Henryk Wojtaluk (Siemyœl)
Wyró¿niono najm³odsz¹ zawodniczkê turnieju Karen Znamierowsk¹ z
Reska. Organizatorem zawodów by³ Adam Wilk reprezentuj¹cy Miejski
Szkolny Zwi¹zek Sportowy w Œwidwinie. Nagrody ufundowa³ Urz¹d Miasta Œwidwin.
Dziêkujemy p. Dariuszowi Jokielowi, sêdziemu g³ównemu zawodów
oraz kierownictwu Parku Wodnego Relax za udostêpnienie sali.
(o)

Zaproszenie

Oldboje zagraj¹
w pi³kê rêczn¹
KS Relax Œwidwin zaprasza
na II Miêdzynarodowy Turniej
Pi³ki Rêcznej Oldbojów.
Wezm¹ w nim udzia³ dru¿yny z
Koszalina, Szczecina, Nowogardu,

Wielunia, Kluczborka, Kaliningradu. Turniej odbêdzie siê 15 czerwca
w godzinach 9 - 16 w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
nr 1. Wstêp wolny.
(o)
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Drugi Œwidwiñski Marsz Nordic Walking
dla Amazonek
W ciep³e, s³oneczne, pi¹tkowe
po³udnie 24 maja 2013r. amazonki ze œwidwiñskiego stowarzyszenia oraz zaprzyjaŸnione z nimi
amazonki z Ko³obrzegu, Koszalina, Szczecina i Bia³ogardu wyposa¿one w kijki, napoje i uœmiech
wyruszy³y w drogê.
Pod kierunkiem p. Ma³gorzaty
Miêkczyñskiej instruktorki nordic
walking ze Studia Æwiczeñ Ruchowych Reha-Fit, panie pokona³y ponad piêciokilometrow¹ trasê. Pogoda dopisywa³a wiêc maszeruj¹c
mo¿na by³o cieszyæ siê delikatnymi
promieniami s³oñca, lekkim wiaterkiem, który ch³odzi³ spocone cia³o.
Wokó³ piêkne widoki budz¹cej siê
do ¿ycia przyrody, zapach zieleni,
œwie¿e powietrze i kole¿anki, z którymi mo¿na by³o porozmawiaæ.
Na koniec by³ wyœmienity obiad,
kawa, herbata, pyszne ciasto i kie³baski z grilla, a wszystko w mi³ej
atmosferze i piêknej scenerii „Helena - Park” przy ul. Wiejskiej, gdzie
uczestniczki marszu dotar³y po
dwóch godzinach wêdrówki. Zadowolone z aktywnie spêdzonego

dnia, zmêczone, ale chêtne do
uczestnictwa w kolejnych takich
wêdrówkach, pe³ne entuzjazmu biesiadowa³y przy dŸwiêkach muzyki.
Œwidwiñskie amazonki dziêkuj¹ wszystkim przyjezdnym amazonkom i goœciom za przybycie: p.
Miros³awowi Majce - Staroœcie Powiatu Œwidwiñskiego, p. Danucie

Malitowskiej - przewodnicz¹cej
Rady Powiatu, p. Krystynie Wojnickiej - radnej Powiatu. Szczególne
podziêkowania kierujemy dla p.
Jerzego Anielskiego - wójta Gminy
Brze¿no oraz p. Zdzis³awa Pawelca
- wójta Gminy Œwidwin za dofinansowanie „Drugiego Marszu Nordic
Walking dla Amazonek”.

Dziêkujemy równie¿ w³aœcicielowi i pracownikom „Helena - Park”
za przygotowanie poczêstunku i
jak¿e mi³e przyjêcie. Pani Ma³gorzacie Miêkczyñskiej za lekcje instrukta¿owe oraz poprowadzenie
grupy wyznaczon¹ tras¹.
Œwidwiñskie Amazonki
Zdjêcia: Aneta Ogiñska

