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Czarny tydzieñ na drogach
(POWIAT) W odstêpie zaledwie dwóch dni dosz³o do dwóch
tragicznych wypadków, w których na drogach powiatu œwidwiñskiego zginê³y dwie osoby.
Kilka dni wczeœniej dwóch œwidwinian zginê³o ko³o Bia³ogardu.
30 czerwca br. oko³o godziny
14.40, na drodze ko³o Po³czynaZdroju 45-letni motocyklista czo³owo zderzy³ siê z autobusem. W
wyniku zderzenia poniós³ œmieræ na
miejscu.
2 lipca br. o godzinie 15.00, na
trasie Po³czyn-Zdrój - Czaplinek
(droga nr 163) samochód osobowy
zderzy³ siê z ciê¿arowym. Kieruj¹cy autem osobowym poniós³ œmieræ
na miejscu.
Kilka dni wczeœniej, 27 czerwca, w wypadku na drodze krajowej
nr 6, ko³o Karlinka (pow. bia³ogardzki), kieruj¹cy BMW nie opanowa³ samochodu, wypad³ z drogi i
uderzy³ w przydro¿ne drzewa. Zginêli 33-letni i 35-letni mieszkañcy
Œwidwina. Uwa¿ajmy!
(r)

Radna zarzuci³a staroœcie k³amstwo
i z³o¿y³a skargê. Rada j¹ odrzuci³a
Radna Krystyna Wojnicka
z³o¿y³a skargê na starostê
Miros³awa Majkê.
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Zarz¹d Powiatu przedstawia

Plan na
szpital
Zarz¹d Powiatu na posiedzeniu w dniu 19 czerwca 2013 r.
wyrazi³ zgodê na przeprowadzenie prac modernizacyjnych w
szpitalu w Po³czynie-Zdrój, wed³ug harmonogramu przedstawionego przez Szpitale Polskie
S.A. w Katowicach oraz zaakceptowa³ plan funkcjonalno-medyczny szpitala.
Harmonogram w pierwszym
etapie, od 1.10.2013 r., zak³ada wy³¹czenie funkcjonowania oddzia³u chirurgii ogólnej i oddzia³u
ginekologii, gdzie po remoncie zostan¹ wprowadzone nowe funkcje.
Nastêpnie w IV kw. 2014 r., zostanie wy³¹czony oddzia³ pediatrii, w
miejscu którego powstanie oddzia³
rehabilitacji leczniczej.
Oddzia³ porodowo-noworodkowy nadal bêdzie na I piêtrze z
utrzymaniem w dotychczasowym
miejscu bloku porodowo-zabiegowego. W trakcie remontu od 1 stycznia 2014 r. przewiduje siê zawieszenie dzia³alnoœci tego oddzia³u.
Docelowo Szpital w Po³czynieZdroju bêdzie dysponowa³ i udziela³ œwiadczenia zdrowotne w nastêpuj¹cych oddzia³ach i zak³adach:
Parter: izba przyjêæ, zak³ad badañ endoskopowych, oddzia³ intensywnej opieki medycznej, zespó³
poradni specjalistycznych z pracowniami diagnostycznymi AOS,
zak³ad opiekuñczo-leczniczy.
I piêtro: oddzia³ neurologii z
poddzia³em urazowym, oddzia³ po³o¿niczo-noworodkowy, oddzia³ i
zak³ad rehabilitacji leczniczej.
II piêtro: oddzia³ chorób wewnêtrznych z sal¹ wzmo¿onego
nadzoru kardiologicznego.
Prace budowlano-modernizacyjne maj¹ byæ rozpoczête w sierpniu 2013 r. od utworzenia izby przyjêæ (w miejscu by³ej kuchni). Zakoñczenie I etapu modernizacji zaplanowane jest do 31 stycznia 2015
r. Spó³ka Szpitale Polskie w Katowicach przed³o¿y³a dokumenty potwierdzaj¹ce posiadanie zabezpieczenia finansowego na planowan¹
modernizacjê szpitala.
(zp)
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Spotkanie Stowarzyszenia Rzemieœlników, Kupców i Handlowców w Œwidwinie

Szabla przedsiêbiorczoœci dla IN-TECH-u.
Dyskusja o wa¿nych sprawach miasta
W œwidwiñskiej Restauracji
Zamkowa odby³o siê 10 maja 2013
r., coroczne spotkanie Stowarzyszenia Rzemieœlników, Kupców i
Handlowców w Œwidwinie. Celem
walnego zgromadzenia by³o przyjêcie sprawozdania finansowego
za rok 2012, udzielenie absolutorium zarz¹dowi za rok poprzedni
oraz podjêcie planu dzia³ania na
2013 rok.
Nie by³o to jednak jedynym powodem spotkania. Otó¿, tradycyjnie, stowarzyszenie wybra³o „firmê
roku”, czego uwieñczeniem by³o
przekazanie jej w³aœcicielom „szabli przechodniej”. Zgromadzenie
wybra³o najlepiej prosperuj¹c¹,
trwa³¹ i stabiln¹ firmê, któr¹ zosta³o Centrum Budowlane IN-TECH
s.c. Janusz Paprocki i Ryszard Potoczny. Szablê wrêczy³ prezes Stowarzyszenia Zdzis³aw Zapotoczy
na rêce wspó³w³aœciciela pana Ryszarda Potocznego, z gratulacjami i
¿yczeniami powodzenia i rozwoju
na przysz³oœæ.
Oprócz tego zgromadzenie
przyjê³o piêciu nowych cz³onków.
Jest to dowód na to, ¿e dzia³alnoœæ,
jak¹ prowadzi stowarzyszenie, jest
potrzebne lokalnemu rynkowi i cieszy siê coraz wiêksz¹ popularnoœci¹, co œwiadczy, i¿ w œrodowisku
przedsiêbiorców jest potrzeba
³¹czenia siê, wzajemnego wspiera-

nia, jak równie¿ udzielania pomocy.
Poza tym Zgromadzenie porusza³o temat pracy stra¿y miejskiej, a
przede wszystkim koniecznoœæ
przywrócenia jej statutowego dzia³ania tj. dzia³ania na rzecz i dla
mieszkañców, a nie polowania na
kierowców, którzy Ÿle zaparkuj¹,
gdy¿ takie dzia³ania powoduj¹ odstraszanie potencjalnych klientów
od zakupów w naszym mieœcie.
Poruszono równie¿ sprawê parkingu przed Urzêdem Miasta, gdzie
w znacznym stopniu jest od wczesnych godzin rannych zajêty przez
pracuj¹cych urzêdników, gminnych, miejskich i starostwa, a który
to parking przede wszystkim powinien s³u¿yæ mieszkañcom i goœciom
naszego miasta, a wobec tego nale¿y zadaæ pytanie w³adzom miasta,
czy nie nale¿y wprowadziæ drobnej
op³aty za parkowanie na tym w³aœnie parkingu.
Poruszano równie¿ sprawê podatków lokalnych oraz kosztów prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, przy braku zachêcaj¹cych ulg
ze strony w³adz Miasta i urzêduj¹cego Burmistrza, dla firm ju¿ istniej¹cych oraz nowo otwieranych, co
przy tak znacznym spowolnieniu
gospodarczym nie jest bez znaczenia, a nale¿y zaznaczyæ, i¿ brak

dzia³añ prorozwojowych przek³ada
siê na brak zwiêkszania miejsc pracy oraz wiêkszych kosztów dzia³alnoœci bie¿¹cej firm, za co p³ac¹ te¿
mieszkañcy Œwidwina w codziennych zakupach.
Na koniec odby³a siê uroczystakolacja, któr¹ przygotowa³a dzier¿awczyni restauracji Zamkowa, do
której zapraszamy mieszkañców i
goœci.
ZZ

Zaproszenie: Ko³obrzeg, 26 lipca

X Festiwal Piosenki Poetyckiej im. Jacka
Kaczmarskiego „Nadzieja”
Zapraszamy na X jubileuszow¹ edycjê Festiwalu Piosenki Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego „Nadzieja”, która odbêdzie siê w 26 lipca br. w Ko³obrzegu.
Zapraszamy na NOC PIEŒNI
JACKA KACZMARSKIEGO do
Ko³obrzegu. Odbêdzie siê tu tak¿e
specjalny koncert pt. „Pieœñ o œnie”
dedykowany pamiêci Przemys³awa
Gintrowskiego. Ca³oœæ poprowadzi
ANDRZEJ PONIEDZIELSKI.
Festiwal rozpocznie siê o godzinie 17.00 w hali £uczniczka przy ul.

£opuskiego i tradycyjnie publicznoœæ bêdzie mia³a okazjê zobaczyæ i us³yszeæ wykonawców
ubiegaj¹cych siê o laury w konkursie festiwalowym.
O godzinie 21.00 rozpocznie
siê wspomniana Noc Pieœni Jacka
Kaczmarskiego. O godzinie 22.30
odbêdzie siê og³oszenie werdyktu
konkursowego, a o 23.00 koncert
„Pieœñ o œnie” - poœwiêcony pamiêci zmar³ego w paŸdzierniku
2012 r. pieœniarza, który wielokrotnie wystêpowa³ na tym festiwalu. Wstêp wolny.
KAR

Dwutygodnik Powiatowy
Redakcja:
Kazimierz Rynkiewicz - redaktor
naczelny (tel. 504 042 532).
Adres redakcji:
73-150 £obez, ul. S³owackiego 6,
tel./fax (91) 3973730.
E-mail: wppp1@wp.pl
Wydawca:
Wydawnictwo Polska Prasa Pomorska, Kazimierz Rynkiewicz,
73-150 £obez, ul. S³owackiego 6,
tel./fax 91 39 73 730; e-mail:
wppp1@wp.pl; NIP 859-001-1930; Konto:PKO Bank Polski Oddzia³ 1 w £obzie 72 1020 2847
0000 1502 0067 0927
Nak³ad: 1000 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo
skracania i adiustacji tekstów.
Materia³ów nie zamawianych nie
zwracamy. Nie odpowiadamy za
treœæ reklam, og³oszeñ.
Nasze Wydawnictwo wydaje:
„tygodnik ³obeski”,
„tygodnik pojezierza drawskiego”,
tygodnik „gazeta gryficka”.
Sk³ad i druk: WPPP - £obez;
tel./fax (91) 39 73 730.

Wieœci œwidwiñskie 8.7.2013 r.

Str
Str.. 3

INFORMACJE - REKLAMA

Uroczyste obchody
60-lecia garnizonu
œwidwiñskiego

Wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Miasta

Rafa³ Terlecki
nowym radnym
(ŒWIDWIN) Jest ju¿ po wyborach uzupe³niaj¹cych do Rady
Miasta w Œwidwinie.

uprawnionych do g³osowania do urn
posz³o 181 osób, co stanowi 27,30
proc. frekwencji.

Wybory odby³y siê 16 czerwca
2013 r. w okrêgu nr 8. Nowym radnym zosta³ Rafa³ Terlecki. Wygra³
zdecydowanie z dwoma kontrkandydatami, przy sporym, jak na takie
wybory, zainteresowaniu. Na 663

Rafa³ Terlecki uzyska³ 84 g³osów poparcia. Drugi kandydat za
nim – Czes³aw G³uchowski z komitetu „Dzia³ajmy Razem” dosta³ 61
g³osów, a trzeci – Zenon Ko³odziejczyk – 31 g³osów.
(r)

Uczniowie z „Trójki”
najlepsi w teœcie
(ŒWIDWIN) W dniach 28-29
czerwca 2013 r. na terenie garnizonu Œwidwin odby³y saiê uroczystoœci zwi¹zane z 60-leciem funkcjonowania garnizonu i œwiêtem
21. Bazy Lotnictwa Taktycznego.
W pi¹tek 28 czerwca na zaproszenie Dowódcy 1. SLT gen. bryg.
pil. Tadeusza Mikutela na obchody
rocznicowe przyjecha³o ponad 220
by³ych ¿o³nierzy i pracowników
wojska.
Po rejestracji uczestników, w
Koœciele Garnizonowym odprawiona zosta³a Msza œwiêta w intencji
¿o³nierzy i pracowników wojska.
G³ównym celebrantem by³ proboszcz parafii wojskowej ks. mjr
Miga³a, który wraz z ks. Puchalskim
i ks. Kizielewiczem odprawili uroczyst¹ Mszê œwiêt¹. Nastêpnie delegacja uczestników obchodów rocznicowych z³o¿y³a kwiaty i zapali³a
znicze przed pomnikiem poœwiêconym lotnikom garnizonu, którzy
zginêli pe³ni¹c s³u¿bê w stalowych
mundurach.
Kolejnym punktem programu
by³o zwiedzanie bazy lotniczej. Po
¿o³nierskim obiedzie przyszed³
czas na spotkanie pokoleñ, w trakcie którego uczestnicy spotkania

wspominali najciekawsze historie z
czasów s³u¿by w garnizonie. Na
„deser” Dowódca Skrzyd³a zafundowa³ wszystkim uczestnikom 60lecia wystêp kabaretu Paranienormalni. Wieczorem tego samego dnia
by³a jeszcze kolacja, gdzie wspominkom o czasach minionych nie
by³o koñca. Ka¿dy z uczestników
obchodów rocznicowych otrzyma³
zestaw pami¹tek, wœród których
by³y min. p³yta DVD z filmem o
historii garnizonu, któr¹ wykona³
kpt. rez. pil. Miros³aw Mazur, medalem 60-lecia oraz 104 stronicowe
wydawnictwo pt. „60 lat Lotniczego Garnizonu Œwidwin” wydane
przez Wojskowe Centrum Edukacji
Obywatelskiej.
Nastêpnego dnia przy s³onecznej pogodzie, mo¿na by³o podziwiaæ umiejêtnoœci naszych pilotów
na Su-22 i MiG-29. Nasze lotnisko
po raz kolejny odwiedzi³o wiele tysiêcy ludzi. Meldunek o gotowoœci
pododdzia³ów do uroczystoœci
œwiêta 21. BLT odebra³ Dowódca
Si³ Powietrznych gen. broni pil.
Lech Majewski. Œwiêto bazy
uœwietni³y swoj¹ obecnoœci¹ Kompania Reprezentacyjna SP i Orkiestra SP z Dêblina.
(WG-SP)

Dla szko³y ka¿dy test oceniany
zewnêtrznie i ukazuj¹cy wyniki
uczniów, jest wydarzeniem bardzo
wa¿nym, szczególnie, jeœli mamy na
myœli sprawdzian klas szóstych.
Osi¹gniêty przez szóstoklasistów wynik testu - œrednia punktów:
24,72 - okaza³ siê sukcesem naszej
placówki. Dodaæ nale¿y, ¿e w skali
przedzia³ów punktowych od najni¿szego do najwy¿szego, a¿ 14
uczniów uzyska³o wyniki w przedzia³ach od œredniego do najwy¿szego. Na szczególne uznanie zas³uguje piêcioro uczniów, którzy uzyskali wyniki w granicach 30 - 35
punktów.

Najlepszy wynik nasi uczniowie
uzyskali w obszarze czytanie, bo a¿
w 81 % opanowali odczytywanie
tekstu popularnonaukowego i literackiego. W wszystkich obszarach
umiejêtnoœci œrednie wyniki naszych uczniów plasuj¹ siê na poziomie wy¿szym, w porównaniu z wynikami szkó³ w okrêgu i województwie (œrednia krajowa wynios³a 24,03, okrêgu poznañskiego
23,37, naszego województwa
22,98, powiatu 21,32, a miasta
22,15 pkt.).
¯yczymy im sukcesów w nowym
etapie edukacji.
K. Kupiec - PSP 3
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl

Wieœci œwidwiñskie 8.7.2013 r.
(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

INNE

NIERUCHOMOŒCI

MIESZKANIA

US£UGI

Powiat ³obeski

Powiat gryficki

Powiat ³obeski

Powiat œwidwiñski

GARA¯E, WIATY BLASZANE,
DOWÓZ GRATIS, MONTA¯.
Tel. 598 334 536, 605 286 058,
661 953 331. PRODUCENT
GO-STAL PRZECHLEWO. U
nas najtaniej
Skup kwiatu lipy 3,5 kg z³/kg lipa
skupowana jest wraz z listkiem,
³odyg¹ oraz samymi kwiatkami, nierozkwitniête kwiaty równie¿ nadaj¹
siê do skupu. Przy iloœciach ponad
20 kg przyje¿d¿amy po kwiaty. Ponadto skupowaæ bêdziemy: liœcie
maliny, brzozy, czarnej porzeczki i
wiœni, kasztany, korê kasztanowca,
ró¿ê i jarzêbinê, jab³ka, czarn¹ porzeczkê i owoc czarnego bzu. Tel.:
726 041 097. Peka³o Krzysztof,
Dalno 14. Gm. £obez.
Kozie mleko sprzedam £obez, tel.
696 308 679
Przyczepê kempingow¹ typu HOBBY sprzedam, £obez tel. 721 766
576

Region
Kupiê antyki oraz ró¿ne starocie.
Tel. 501-126-109.

MOTORYZACJA
Kupiê stare motory, motorowery,
samochody. Tel. 501-126-109.

Sprzedam 3 dzia³ki z warunkami zabudowy w Rzêskowie. Tel. 512 584
156.

Powiat ³obeski

Lokal u¿ytkowy ok. 30 mkw. w centrum £obza obok Pepco wynajmê.
Idealny pod biuro, gabinet itp.
Wszystkie media + internet. Tel.
501894828.
Wynajmê sklep ogrodniczy przy ul.
Chrobrego 2 w £obzie, tel. 516 078
456.
Wynajmê plac na ul. Podgórna 4D w
£obzie (by³y skup z³omu). Tel. 606
762 527

Powiat drawski
Do wynajêcia pawilon handlowy 27
mkw. na targowisku w Drawsku
Pomorskim. Tel. 728 399 105
Sprzedam ³adnie po³o¿on¹ dzia³kê
budowlan¹ o pow. 0,1589 ha, na
Osiedlu Pomorskim w Z³ocieñcu.
Tel. 888 815 285

ZATRUDNIÊ OD ZARAZ
- kierowcê kat. C + E
- kierowcê ci¹gnika
rolniczego
- pilarzy
- betoniarzy
- oraz innych pracowników
tel. 91/3971951, 509 288 386,
509 288 387

FIRMA ZATRUDNI
- KIEROWNIKA WYTWÓRNI
ELEMENTÓW BETONOWYCH
- SPECJALISTÊ DS.
POZYSKANIA BIOMASY

Wynajmê mieszkanie w £obzie, 2
pokojowe, kuchnia, ³azienka. Tel.
607 129 519
Sprzedam mieszkanie dwupokojowe o powierzchni 42,3 mkw w centrum £obza. Cena 100.000 z³. Tel.
664 927 727 lub 602 722 172
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.

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

ROLNICTWO

Region

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.

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

Region
T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.
Koszenie traw i prasowanie siana.
Tel. 661 194 854 lub 94 363 1258.
Us³ugowo wykonam wszelkie prace
polowe. Nowy ci¹gnik 150 KM. Wywóz nieczystoœci p³ynnych. Tel. 661
194 854 lub 943631258.

PRACA
Powiat ³obeski
Plantacja borówki w Siwkowicach k/£osoœnicy zatrudni zbieraczy. Zapisy w terminie od 1 lipca do 10 lipca 2013r. Tel. 515
144 186. Organizujemy dowóz.

tel. 509 288 387, 509 288 386

LOKALE NA SPRZEDA¯/WYNAJEM
£OBEZ – lokal u¿ytkowy o pow. 42 mkw
– CZYNSZ 800 z³
PO£CZYN ZDRÓJ– lokal u¿ytkowy o pow. 40mkw
– CENA 140.000 z³
£OBEZ – lokal u¿ytkowy o pow. 42mkw
– CENA 155.000 z³
£OBEZ - lokal u¿ykowy o pow. 140mkw
– CENA 3500 z³/mc
£OBEZ– obiekt biurowo-us³ugowy o pow. 227,8mkw
– CENA 1.100.000 z³
£OBEZ– lokal us³ugowo – biurowy o pow. 116mkw
– CENA 580.000 z³
£OBEZ– dzia³ka zabudowana o pow. 1776mkw, hala o pow. 800mkw
– CENA 700.000 z³
£OBEZ ul. Magazynowa – dzia³ka komercyjna z magazynami o pow. 6599mkw – CENA 320.000 z³
£OBEZ– dzia³ka przemys³owa 7351mkw, teren parku inwestycyjnego
– CENA 1.122.000 z³
£OBEZ (okolica) – obiekt handlowy – sklep o pow. 46mkw
– CENA 43.000 z³
RESKO – lokal u¿ytykowy o pow. 19,75mkw
– CENA 33.000 z³
RESKO – obiekt wielofunkcyjny o pow.438mkw
– CENA 2.500.000 z³
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Jest ksiêdzem
od 25 lat

W œrodowe popo³udnie 12
czerwca œwidwiñski Koœció³ pw.
MBNP wype³ni³ siê dŸwiêkami
muzyki sakralnej w wykonaniu
jednej z najbardziej renomowanych orkiestr w Polsce – „Victorii” z Warszawy Rembertowa.
Okazj¹ by³o 25 lecie kap³añstwa
proboszcza parafii ks. kanonika
Ryszarda Kizielewicza.
Orkiestra dzia³a od ponad 15 lat
przy Parafii Matki Boskiej Zwyciêskiej w Warszawie Rembertowie.
Ma w swoim repertuarze g³ównie
pieœni religijne i patriotyczne. Wielokrotnie wystêpowa³a z nimi w kraju i za granic¹, koncertowa³a miêdzy
innymi w Watykanie przed papie¿em Janem Paw³em II. Dla mieszkañców Œwidwina by³a to zatem
doœæ niecodzienna okazja wys³uchania popularnych pieœni, a tak¿e
wspólnego œpiewania ich z artysta-

mi. Koœció³ wype³ni³ siê publicznoœci¹, która nagrodzi³a wykonawców
gor¹cymi brawami.
Nieprzypadkowo koncert odby³
siê 12 czerwca. To szczególny dzieñ
dla ks. kanonika Ryszarda Kizielewicza, który w³aœnie 12 czerwca
1988 roku otrzyma³ œwiêcenia kap³añskie. Zanim trafi³ do Œwidwina,
pe³ni³ swoj¹ pos³ugê w Krajence, w
Koszalinie, w Pi³awie i w Ko³obrzegu (gdzie by³ dyrektorem Domu
Ksiê¿y Emerytów). Od 1 lipca 2005
roku jest proboszczem œwidwiñskiej parafii pw. MBNP. 25 lecie
kap³añstwa ks. Ryszarda Kizielewicza zgromadzi³o zaprzyjaŸnionych
ksiê¿y, którzy wspólnie z nim poprowadzili mszê œw. oraz licznych
przyjació³, których zyska³ sobie w
œwidwiñskiej parafii. Po nabo¿eñstwie dziesi¹tki osób sk³ada³y mu
¿yczenia jeszcze wielu lat wytrwa³oœci w duszpasterskiej pracy. (o)
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Papie¿ – turysta
w twórczoœci
m³odych œwidwinian

W pomieszczeniach biblioteki
i czytelni mieszcz¹cych siê w internacie przy œwidwiñskim technikum rolniczym odby³a siê 6
czerwca uroczystoœæ podsumowuj¹ca konkurs plastyczny „Jan
Pawe³ II - Papie¿ Turysta”.
Z³o¿y³y siê na ni¹: wystawa prac
i ciekawostek o JPII, nagrodzenie
laureatów i spotkanie uczestników
przy s³odkim poczêstunku. Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy
i nagrody, a ka¿dy z uczestników
konkursu, jak i zaproszeni goœcie
dostali okolicznoœciowe plakietki –
co sta³o siê ju¿ tradycj¹ na imprezach organizowanych PTTK.
Na konkurs zorganizowany
przez oddzia³ PTTK w Œwidwinie,
nap³ynê³o ponad sto prac z szeœciu
szkó³ i placówek opiekuñczo-wychowawczych naszego powiatu.
Realizacje by³y bardzo ciekawe
i ró¿norodne, wykonane rozmaitymi technikami. Najczêœciej nawi¹-

zywa³y do górskich lub kajakowych
„szlaków turystycznych” naszego
papie¿a.
Równorzêdnymi laureatami
konkursu zostali: Julia Ziemska,
Daria Uss, Daria Olesiñska, Aleksandra Kuprianiec, Natalia Kwiatkowska, Marta Sieradzka, Agnieszka Markiewicz, Patryk Paczkowski,
Kinga Paczkowska, Marcelina
Paczkowska, Monika Momot i Micha³ W¹sowicz-Piekarski (za prezentacjê multimedialn¹!).
Nagrody wrêczali: starosta powiatu œwidwiñskiego Miros³aw
Majka, naczelnik Wydzia³u Edukacji przy starostwie Bogdan Kaczmarczyk i prezes Oddzia³u PTTK
w Œwidwinie El¿bieta Grabiñska.
Serdecznie gratulujemy zwyciêzcom i dziêkujemy wszystkim
uczestnikom za wykonanie piêknych prac. Mo¿na je obejrzeæ na
wystawie w bibliotece Zespo³u
Szkó³ Rolniczych przy ul. Szczeciñskiej 87.
(o)

Krystyna i Andrzej Hapka
w Sieci
Decyzj¹ Zarz¹du Województwa
cz³onkami Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Pomorze Zachodnie zosta³y kolejne gospodarstwa naszego
regionu: Folwark „Biernów Park”
Gospodarstwo Ekologiczne Krystyna i Andrzej Hapka z Po³czynaZdroju oraz Gospodarstwo rybackie „Zielenica” Anna Skowroñska z
Kobylnicy.
Folwark „Biernów Park” Go-

spodarstwo Ekologiczne Krystyna i
Andrzej Hapka, prowadzi ró¿norodn¹ produkcjê oraz przetwórstwo
¿ywnoœci, m.in. zbó¿ i owoców
miêkkich, przetwórstwo grzybów
(produkt tradycyjny „Grzyby marynowane z szyszk¹”), przetwórstwo
warzyw (dynia deserowa, dynia suszona), produkcja zwierzêca (byd³o
miêsne rasy Limousine). Prowadzi
tak¿e dzia³alnoœæ edukacyjn¹. (r)
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Kresowiacy biesiadowali przy ognisku

Jak co roku u progu lata odby³ siê
„Piknik Kresowy”
Organizatorami tej tradycyjnej
ju¿ imprezy byli prezesi Towarzystw Kresowych: mi³oœników
Lwowa Mieczys³aw Kostur, i mi³oœników Wilna Anna Teresiñska, a
tak¿e dyrektor Œwidwiñskiego
Oœrodka Kultury Boles³aw Kurek.
W dniu 24.06.2013 r. o godz.
18.00 na podzamczu przy ognisku
zebrali siê biesiadnicy - cz³onkowie
Towarzystw Kresowych oraz zaproszeni cz³onkowie Uniwersytetu III
Wieku Zamek w Œwidwinie i zespó³
ludowy „Leszczyna” z Pêczerzyna.
By³o nas oko³o 120 osób.
Organizatorzy serdecznie powitali naszych goœci: Krystynê Wojnick¹ - radn¹ Rady Powiatu, Mariana Chorobê - radnego Rady Miasta,
Jerzego Anielskiego - Wójta Gminy
Brze¿no i Jana Jarycha.
Zespó³ „Leszczyna” w znakomity sposób uatrakcyjni³ artystycznie
nasze biesiadowanie. Przedstawi³
program „sobótkowy”, przy p³on¹cym ognisku, pieczeniu kie³basek,
œpiewie, tañcach oraz puszczaniu
wianków na rzekê Rega. Weso³o

up³ywa³ czas i panowa³ radosny
nastrój. Solenizantom: Janom, Janinom, Danutom, W³adys³awom i
Marianom - prezes M. Kostur wrêczy³ laurki imieninowe. Zagrano i
zaœpiewano tradycyjne 100 lat.

Organizatorzy serdecznie dziêkuj¹ za wsparcie organizacyjne:
Miros³awowi Majce - Staroœcie Powiatu, Jerzemu Anielskiemu - wójtowi gminy Brze¿no, zespo³owi
„Leszczyna”, Andrzejowi Mucho-

rowskiemu - dyr. ZSRCKP, Józefowi Zychowiczowi, Barbarze i
Krzysztofowi G³owackim, Mieczys³awowi Polowi.
Do zobaczenia na po¿egnaniu
lata.
Mieczys³aw Kostur

Nowe w³adze
w Zwi¹zku Emerytów
w Po³czynie-Zdroju
W dniu 15 czerwca 2013 roku
w Polskim Zwi¹zku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów - Rejon
Po³czyn-Zdrój odby³o siê walne
zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym ustêpuj¹cy zarz¹d
podsumowa³ piêcioletni¹ dzia³alnoœæ.
W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goœcie: Janina Kokowska przewodnicz¹ca Zarz¹du Okrêgowego PZERiI w Koszalinie, Miros³aw Pierz - wiceburmistrz Po³czyna-Zdroju, Roman Kozubek - wicestarosta Powiatu Œwidwiñskiego.
Ustêpuj¹cy Zarz¹d przedstawi³
sprawozdanie merytoryczne i finansowe ze swojej dzia³alnoœci, jak
równie¿ otrzyma³ od zebranych absolutorium. Przewodnicz¹ca Halina
Kluczyñska indywidualnie oraz
ca³y Zarz¹d wspólnie otrzymali z
r¹k wiceburmistrza Miros³awa Pie-

rza pami¹tkowe medale „Zas³u¿ony
dla Po³czyna-Zdroju”.
Wybrano nowe w³adze zwi¹zku,
które w znacznej czêœci sk³adaj¹ siê
z dotychczasowych cz³onków Zarz¹du:
Prezydium Zarz¹du:Halina Kluczyñska - Przewodnicz¹ca, Halina
Bogdañska - Wiceprzewodnicz¹ca,
Jan WoŸniak - Wiceprzewodnicz¹cy, Dorota Chaiñska - Sekretarz,
Regina Leszczyñska - Skarbnik.
Cz³onkowie Zarz¹du: Jadwiga
Wasicionek, Halina K³awsiuæ, Sylwester M¹drowski, Aleksandra
Kryszan, Alicja Jab³oñska, Maria
WoŸniak, Irena Adamska.
Komisja Rewizyjna ukonstytuowa³a siê w nastêpuj¹cym sk³adzie:
Przewodnicz¹ca: Irena Nyrka,
cz³onkowie: Jerzy Anio³kowski i
Wac³aw Bujniewicz.
Dorota Chaiñska

Wieœci œwidwiñskie 8.7.2013 r.
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Z ¿ycia radnych Rady Powiatu Œwidwiñskiego

Radna zarzuci³a staroœcie k³amstwo
i z³o¿y³a skargê. Rada j¹ odrzuci³a
(ŒWIDWIN) Radna Rady
Powiatu Œwidwiñskiego
Krystyna Wojnicka
z³o¿y³a skargê na
starostê Miros³awa
Majkê, zarzucaj¹c mu
k³amstwo. Rada na sesji
w dniu 20 czerwca 2013
r. odrzuci³a jej skargê.
Najpierw skargê zbada³a Komisja Rewizyjna i ta rekomendowa³a
radzie wniosek o jej odrzucenie. O
przyczynach napisa³a w uzasadnieniu do uchwa³y, które objaœnia sprawê. Rada uzna³a wiêc skargê radnej
Krystyny Wojnickiej z dnia 3 czerwca 2013 r. na dzia³alnoœæ Starosty
Œwidwiñskiego za bezzasadn¹.
UZASADNIENIE
Skarga radnej Krystyny Wojnickiej z dnia 3 czerwca 2013 r. jest
bezzasadna.
Skar¿¹ca oceniaj¹c wypowiedzi
Starosty, które zosta³y udzielone na
sesjach Rady Powiatu, w odpowiedzi na Jej zapytania tycz¹ce toku
wp³ywu do Starostwa Powiatowego
dokumentacji o wynikach kontroli
prowadzonej przez Urz¹d Marsza³kowski w Szczecinie w sprawie realizacji projektu inwestycyjnego
pod nazw¹ „Budowa sal do praktycznej nauki zawodu w Zespole
Szkól Ponadgminnych im. W. Broniewskiego w Œwidwinie oraz zakupu œrodków dydaktycznych na potrzeby szko³y”, zarzuci³a Staroœcie
k³amstwo. W ocenie skar¿¹cej, Starosta na sesji Rady Powiatu w dniu
25 paŸdziernika 2012 r. poinformowa³ radnych, i¿ protoko³u z tej kontroli jeszcze nie ma, zaœ na sesji
Rady Powiatu w dniu 31 stycznia
2013 r. poinformowa³, ¿e protokó³
prawdopodobnie wp³yn¹³ w listopadzie. Skar¿¹ca powo³uj¹c siê na to,
¿e pierwszy protokó³ z kontroli zosta³ podpisany przez Starostê i Wicestarostê w dniu 16 sierpnia 2012 r.
Uzna³a ponadto, ¿e brak wiedzy na
temat wp³ywu dokumentacji pokontrolnej, a w szczególnoœci zarzutów
zg³oszonych przez kontroluj¹cych
co do realizacji wymienionej inwestycji, uniemo¿liwi³ skuteczn¹
obronê, gdy¿ Starosta nie wykorzysta³ dostêpnych mo¿liwoœci udzielenia wyjaœnieñ kontroluj¹cym, w
tym wyjaœnieñ osób zaanga¿owanych w realizacjê projektu inwesty-

cyjnego. W oparciu o powy¿sz¹
ocenê, radna Krystyna Wojnicka
wystêpuje do Rady Powiatu o podjêcie dzia³añ maj¹cych na celu wyegzekwowanie od Starosty przyznanie siê do k³amstwa w zakresie terminu wp³ywu protoko³u pokontrolnego oraz wyegzekwowanie uzasadniania, dlaczego sk³ama³ i dlaczego nie skorzysta³ ze wszystkich
mo¿liwie dostêpnych form wyjaœnienia uchybieñ.
Okolicznoœci faktyczne zwi¹zane z tokiem wp³ywu dokumentacji
pokontrolnej, jak i obejmuj¹ce wyjaœnienia Starostwa Powiatowego z
uwzglêdnieniem odpowiedzi udzielanych Staroœcie przez pracownika
pe³ni¹cego wówczas funkcjê koordynatora projektu inwestycyjnego,
by³y przedmiotem czynnoœci kontrolnych wykonanych przez zespó³
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu.
Wyniki tej kontroli zosta³y przedstawione Radnym Rady Powiatu na
sesji w dniu 23 maja 2013 r.
Na podstawie ustaleñ dokonanych przez zespó³ Komisji Rewizyjnej uzasadnione jest stwierdzenie,
¿e informacje przekazywane przez
Starostê na sesji by³y zgodne z tokiem wp³ywu dokumentacji pokontrolnej, zaœ b³êdy wykazane w protokole Urzêdu Marsza³kowskiego
polega³y na nie budz¹cych w¹tpliwoœci przypadkach naruszenia, w
toku wykonywania projektu inwestycyjnego, przepisów ustawy prawo zamówieñ publicznych.
Przepisy prawa zamówieñ publicznych i postanowienia umowy,
zawieraj¹ normy prawa, które winny byæ bezwzglêdnie przestrzegane.
Nie ma tu miejsca na uznawanie i
usprawiedliwianie naruszeñ. Wytkniête ostatecznie przez kontroluj¹cych naruszenia realizacji przed-

miotowego projektu inwestycyjnego, to fakty, których nie mo¿na zanegowaæ ani te¿ usprawiedliwiæ. W
takim przypadku nie ma znaczenia
wiedza o dacie dorêczenia protoko³u jednostce kontrolowanej, jest
to bowiem okolicznoœæ z tego
wzglêdu marginalna. Z tego te¿
wzglêdu nie mo¿na uznaæ za trafn¹
ocenê zamieszczon¹ w skardze
radnej, ¿e to dzia³ania Starosty w
sprawie nieudostêpnienia w stosownym czasie protoko³u z kontroli doprowadzi³y do koniecznoœci
zwrotu czêœci dotacji.
Bior¹c pod uwagê powy¿sze,
oraz uwzglêdniaj¹c subiektywny
kontekst zarzutów radnej Krystyny
Wojnickiej, dostrzegaj¹c tak¿e, ¿e

wypowiedzi zarówno skar¿¹cej jak
i Starosty, odnosi³y siê do spraw
podnoszonych ad hoc (bo w ostatnim formalnym - a wiêc nie merytorycznym - punkcie z planu obrad
Rady), w ocenie Rady Powiatu, nie
mo¿na zarzuciæ Staroœcie k³amstwa
w sprawach zwi¹zanych z tokiem
rozpatrywania przez Zarz¹d Powiatu okolicznoœci zwi¹zanych z zarzutami przedstawionymi w protokole
Urzêdu Marsza³kowskiego oraz co
do dzia³añ maj¹cych na celu wyczerpuj¹ce odniesienie siê do postawionych zarzutów.
Rada, nie bacz¹c na retorykê
skargi radnej Krystyny Wojnickiej,
uznaj¹c jej troskê co do spraw odnosz¹cych siê do dzia³añ Starostwa w
ochronie interesów maj¹tkowych
wspólnoty samorz¹dowej, nie mo¿e
jednak uznaæ za zasadne zarzuty
podniesione w jej skardze z przyczyn wy¿ej przedstawionych.
Zgodnie z treœci¹ art. 239 Kodeksu postêpowania administracyjnego w przypadku, gdy skarga, w
wyniku jej rozpatrzenia zosta³a
uznana za bezzasadn¹ i jej bezzasadnoœæ wykazano w odpowiedzi na
skargê, a skar¿¹cy ponowi³ skargê
bez wskazania nowych okolicznoœci - organ w³aœciwy do jej rozpatrzenia mo¿e podtrzymaæ swoje
poprzednie stanowisko z odpowiedni¹ adnotacj¹ w aktach sprawy - bez
zawiadomienia skar¿¹cego.
(r)

Zmiany w szkolnictwie powiatowym

Drugie liceum dla doros³ych
w ZSR i ZPS w S³awoborzu
(POWIAT) S¹ zmiany w szkolnictwie powiatowym. Od 1 wrzeœnia 2013 r. zacznie dzia³aæ Zespó³
Placówek Specjalnych w S³awoborzu, byæ mo¿e z nowym dyrektorem
oraz II Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla Doros³ych w Zespole Szkó³
Rolniczych w Œwidwinie.
Rada Powiatu w marcu 2013 r.
zdecydowa³a o za³o¿eniu publicznej
placówki: Oœrodek RewalidacyjnoWychowawczy w Œwidwinie oraz
utworzeniu Zespo³u Placówek Specjalnych w S³awoborzu. Specjalny
Oœrodek Szkolno-Wychowawczy w
S³awoborzu z dniem 1 wrzeœnia 2013
r. stanie siê czêœci¹ sk³adow¹ tego Zespo³u. W zwi¹zku z tym Zarz¹d odwo³a³ z funkcji dyrektora SOSW pani¹

Danutê Fic, z dniem 31 sierpnia br.
Nastêpnie og³osi³ konkurs na dyrektora ZPS w S³awoborzu. Z³o¿ono
dwie oferty. Komisja konkursowa 17
czerwca zakoñczy³a pracê na etapie
oceny formalnej z³o¿onych ofert i
podjê³a uchwa³ê o niedopuszczeniu
kandydatów do kolejnego etapu postêpowania konkursowego. Konkurs
zosta³ og³oszony ponownie.
II Liceum Ogólnokszta³c¹ce
dla Doros³ych
Na sesji 20 czerwca 2013 r. radni
zdecydowali o utworzeniu II Liceum
Ogólnokszta³c¹cego dla Doros³ych w
Zespole Szkó³ Rolniczych CKP w
Œwidwinie. Zacznie dzia³aæ 1 wrzeœnia br., jako trzyletnie liceum, z egzaminem dojrza³oœci. KAR
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Zakoñczenie roku szkolnego w PSP
Nr 3 im. Lotników Polskich w Œwidwinie
Rok szkolny 20112/2013 przeszed³ do historii - rok intensywnej
pracy, ale i sukcesów, o których do
zgromadzonych na uroczystym apelu osób mówi³a p. dyrektor - Izabella Starzyñska. Uroczyste zakoñczenie roku szkolnego dla klas I - V
zaszczycili sw¹ obecnoœci¹ goœcie:
Radni Miasta Œwidwin - panowie
Zdzis³aw Dostatni i Rafa³ Terlecki,
Dowódca 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego p³k dypl. pil. Ireneusz
Starzyñski, przedstawiciel 1. Skrzyd³a Lotnictwa Taktycznego pp³k
Micha³ Dojcz, Dowódca 1 grupy
Poszukiwawczo - Ratowniczej mjr.
pil. Adam Kupiñski, Przewodnicz¹ca Rady Rodziców - p. Iwona Jagodziñska, jak równie¿ licznie zgromadzeni rodzice. Odczytano list
skierowany w imieniu Burmistrza
Miasta Œwidwin - p. Jana Owsiaka.
Nasi uczniowie - zarówno w
klasach m³odszych, jak i starszych,
odnosili sukcesy na wszystkich polach, od naukowych do przez artystyczne, po sportowe. Najwy¿sz¹
œredni¹ klasow¹ mogli pochwaliæ
siê uczniowie klasy IV, niewielk¹
ró¿nic¹ punktow¹ na drugim miejscu uplasowa³a siê klasa V. Oczywiœcie wyniki indywidualne stanowi¹
osobny temat, doœæ wspomnieæ, ¿e
blisko 50 osób osi¹gnê³o najwy¿sze
noty, a wœród nich nale¿y szczególnie wymieniæ osoby z klas starszych: Aleksandrê Grzeca z kl. IV
(5,45), Igora Wiœniewskiego z kl. V
(5,45), Aleksandrê Badowsk¹ z kl.
V (5,28), Zofiê Bielick¹ z kl. IV
(5,27), Jakuba Prygiel z kl. V (5,27).
Za wynikami w nauce sta³a równie¿
wysoka frekwencja, która na poziomie szko³y wynios³a 92 %, a w klasach I - V znalaz³y siê osoby ze stuprocentow¹ frekwencj¹: Marta Sieradzka (kl. I), Aleksandra Grzeca
(kl. IV), Kacper Turek (kl. IV),

Wiktoria Macioszek (kl. V). W skali
nauki szeœcioletniej najwy¿sz¹ wzorow¹ frekwencjê osi¹gn¹³
uczeñ klasy VI - Micha³ Miszczyszyn.
W minionym roku szkolnym
osi¹galiœmy szczególne wyniki
sportowe, których przypieczêtowaniem by³o osi¹gniête przez uczennicê klasy V - Wiktoriê Macioszek
III miejsce w Finale Wojewódzkich
IMS w rzucie pi³eczk¹ palantow¹
dla dziewcz¹t w Koszalinie. W ostatecznym podsumowaniu Nagrod¹
Burmistrza uhonorowano wy¿ej
wymienion¹ uczennicê i nauczyciela wychowania fizycznego - p. Kamila Piotrowskiego.
Nasi uczniowie anga¿owali
siê czynnie w rozmaite akcje, z których wymieniæ nale¿y 2. miejsce w
miêdzyszkolnej zbiórce makulatury
(na 7.szkó³ bior¹cych udzia³ w akcji). W szkolnej statystyce 1. miejsce zajê³a klasa IV, 2. miejsce klasa
V, a 3.miejsce - klasa II.
Du¿ym sukcesem sta³ siê wynik testu klasy szóstej - œrednia
24,72 punktów (œrednia krajowa
wynios³a 24,03, okrêgu poznañskiego 23,37, naszego województwa 22,98, powiatu 21,32, a miasta
22,15 punktów). Po¿egnanie klasy
VI sta³o siê powodem do rozlicznych podsumowañ. Absolwenci po¿egnali szko³ê programem artystycznym ( z du¿¹ doz¹ humoru)
zorganizowanym pod kierunkiem
wychowawcy - p. Ma³gorzaty Pulnik.
Wszystkim uczniom pani dyrektor - Izabella Starzyñska, ¿yczy³a wspania³ego wypoczynku, szczêœliwego powrotu do szko³y i sukcesów, jednoczeœnie gratuluj¹c
wszystkim rodzicom i dziêkuj¹c za
owocn¹ z nimi wspó³pracê. Do zobaczenia w nowym roku szkolnym.
K. Kupiec PSP 3

Bezpieczne wakacje

18 czerwca w œwidwiñskim oddziale Specjalnego Oœrodka SzkolnoWychowawczego w S³awoborzu odby³o siê spotkanie z policjantkami
Powiatowej Komendy Policji.
Czêœæ dzieci i m³odzie¿y wyjedzie poza miasto, na obozy i kolonie. W
ramach akcji Bezpieczne Wakacje 2013 przedstawicielki Komendy Policji
w Œwidwinie w przystêpny sposób przekaza³y uczniom informacje i rady,
dotycz¹ce bezpiecznego wypoczynku w miejscu zamieszkania i poza nim.

Wieœci œwidwiñskie 8.7.2013 r.
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Ca³oroczna praca zosta³a doceniona
Najlepsi uczniowie odebrali
stypendia, najlepsi
nauczyciele otrzymali
nagrody, a ponadto
wyró¿niono placówki
oœwiatowe, które
uczestniczy³y siê w akcji
zbiórki makulatury.
Uroczystoœæ podsumowuj¹ca
koñcz¹cy siê rok szkolny
2012/2013 odby³a siê
25 czerwca w zamku.
Koñcówka roku szkolnego tradycyjnie ju¿ jest okazj¹, by doceniæ
najlepszych uczniów i nauczycieli z
placówek miejskich. W tym roku
burmistrz Jan Owsiak wrêczy³ stypendia 19 uczniom oraz 12 nauczycielom. Oto ich nazwiska.
UCZNIOWIE
Publiczna Szko³a Podstawowa
nr 1: Micha³ W¹sowicz Piekarski.
Publiczna Szko³a Podstawowa
nr 2: Patryk Hanasz, Micha³ Miêkczyñski, Marcelina Greszata, Julia
Kopaczewska.
Publiczna Szko³a Podstawowa
nr 3: Wiktoria Macioszek.
Publiczne Gimnazjum nr 1:
Monika Rze¿utka , Filip Wantoch
- Rekowski, Piotr Klasiñski, Adam
Kotarski, Marcin W³odarczyk,

Marcelina Kosiñska, Kamila Mañka, Kinga Miksza, Martyna Klimañska, Adrianna Halak, Izabela
Cio³ek, Pawe³ Kudelski, Seweryn
Ciszewski.
NAUCZYCIELE
Publiczna Szko³a Podstawowa
nr 1: Edyta Uss.
Publiczna Szko³a Podstawowa
nr 2: Renata Tomal, Marzena Gajda - Gancarz, Jolanta Soboniak.
Publiczna Szko³a Podstawowa
nr 3: Kamil Piotrowski.
Publiczne Gimnazjum nr 1: Renata Muchorowska, El¿bieta
Skoczny, Barbara Pop³awska Rychter, Halina Fija³ek, Hubert
Markiewicz, Robert Uss, Tadeusz
Ciszewski.
Placówki oœwiatowe uczestniczy³y w trwaj¹cej przez kilka miesiêcy akcji zbiórki makulatury.
Ogólnie zebrano 21 tysiêcy 483 kg.
Przy ocenie poszczególnych szkó³ i
przedszkoli brano pod uwagê iloœæ
zebranej makulatury przypadaj¹cej
na jednego ucznia. Najlepiej wypad³o Publiczne Przedszkole nr 2 „Pod
Topol¹” z wynikiem 35,74 kg na
jedno dziecko, drugie miejsce zajê³a Szko³a Podstawowa nr 3 (20,56
kg), a trzecie Szko³a Podstawowa nr
1 (15,65 kg).
Na zakoñczenie uroczystoœci
wyst¹pi³ zespó³ muzyczny „Przed
siebie”.
(um)

II Œwidwiñski Marsz Nordic Walking
Ponad 40 osób mi³oœników wêdrowania z kijkami nordic walking spotka³o siê w sobotê 8
czerwca, by wspólnie przemierzyæ piêkne, œwidwiñskie szlaki.
Osoby, dla których impreza by³a
pierwszym spotkaniem z t¹ form¹
rekreacji, mia³y sposobnoœæ nauczyæ siê podstawowej techniki
marszu pod okiem wykwalifikowanego instruktora. Po solidnej rozgrzewce, porcji informacji dotycz¹cych spraw organizacyjnych i bezpieczeñstwa, uczestnicy ruszyli na
trasê, zaopatrzeni w wodê, okrycia
g³owy i olejki do opalania.
Podczas zaplanowanych przerw
by³ czas na odpoczynek, ³yk wody
mineralnej, æwiczenia wzmacniaj¹ce i zabawy. Piêkna pogoda, mi³e
towarzystwo, ciekawe rozmowy to
wszystko sprawi³o, ¿e na twarzach
uczestników ca³y czas goœci³
uœmiech.
Po kilku kilometrach przyszed³
czas na d³u¿szy odpoczynek i posi-

³ek. W Oœrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym Bukowiec u Pañstwa
Kostrzewskich czeka³a na wszystkich mi³a niespodzianka - ognisko,
kie³baski, nie mog³o te¿ zabrakn¹æ
pysznego ciasta i kawy. Chêtni mogli skorzystaæ z jazdy konnej prowadzonej przez instruktora jeŸdziectwa, pograæ w pi³kê siatkow¹ na

przygotowanym boisku, poskakaæ
na trampolinie lub poopalaæ siê na
nowych pomostach.
Po zregenerowaniu si³ uczestnicy ruszyli w drogê powrotn¹ do
miasta, aby na koniec otrzymaæ zas³u¿ony dyplom i pami¹tkowe zdjêcie.
(o)

Na podium
w Koszalinie
Amazonki ze Œwidwina wygra³y VIII Regionaln¹ Spartakiadê, która odby³a siê 15 czerwca br.
w Koszalinie.
Spartakiada stawia sobie za cel
poprawê sprawnoœci psychofizycznej kobiet po operacji piersi, jak
równie¿ mobilizuje do aktywnego
trybu ¿ycia, poprzez wspólne rozgrywki i zabawê. Jest to równie¿
œwietna okazja do integracji œrodowiska amazonek ze spo³eczeñstwem lokalnym i do pokazania, ¿e
z chorob¹ mo¿na ¿yæ godnie. W
spartakiadzie wziê³o udzia³ 20.
czteroosobowych dru¿yn z ca³ego
województwa.
Œwidwiñskie stowarzyszenie reprezentowa³y panie: Maria Adamajtys, Iwona Wróbel-Adamska, Halina Hawran i Ewa Bodnar.
Serdecznie gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów.
Œwidwiñskie Stowarzyszenie
„Amazonka”
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WO£YÑ „NADAL” WO£A O PAMIÊÆ!
P

an Bogus³aw Szarwi³o, redaktor internetowego portalu Wo³yñ
opublikowa³ 18 lutego 2011 roku poni¿szy tekst z tak¹ oto
adnotacj¹: „W Tygodniku œwidwiñskim nr 32 (74) z dn. 07.08.2003
redaktor Kazimierz Rynkiewicz napisa³ ni¿ej przedstawiony artyku³, nie
tylko o tragedii Wo³ynia, ale i o procesie okaleczania naszej narodowej
historii Polski. Powiecie stary artyku³, co tu po nim, ano w³aœnie proszê
go przeczytaæ i stwierdziæ, na ile jego treœæ, na chwilê obecn¹, straci³a
swoj¹ aktualnoœæ. Ja osobiœcie z przykroœci¹ stwierdzam, ¿e owszem
mamy inny rz¹d, premiera i prezydenta, a amnezja w sprawach
wo³yñskich pozosta³a. Jestem przekonany, ¿e zniknê³a w Œwidwinie
ulica gen. Zawadzkiego wspomniana w artykule autora, nie sadzê aby
nazwano j¹ ulic¹ „Ofiar OUN-UPA”. Dlatego jako syn Wo³yniaka,
ze smutkiem i gorycz¹, muszê dodaæ do tytu³u tylko jedno s³owo;
(to w cudzys³owie) WO£YÑ „NADAL” WO£A O PAMIÊÆ!”
Ten wpis spowodowa³, ¿e postanowi³em ów tekst, sprzed dziesiêciu lat,
przypomnieæ. Tak¿e z tego powodu, ¿e 11 lipca 2013 roku przypada 70
rocznica tragicznych wydarzeñ a Wo³yniu.
KAR

WO£YÑ WO£A O PAMIÊÆ!
- Przez piêædziesi¹t lat o tym
nikomu nie mówi³em. Pan jest
pierwszy. - mówi Edward Kaczmarczyk i rozpoczyna swoj¹ opowieœæ o
¿yciu i œmierci. ¯yciu swoim i œmierci najbli¿szych; matki, babci, dziadka, rodzeñstwa; Polaków na Wo³yniu. Œmierci domu, w którym mieszka³, osady, gdzie sta³ dom, œcie¿ek,
po których chodzi³, krajobrazu, który zapamiêta³. - By³em tam dziesiêæ
lat temu z córk¹ i absolutnie nie ma
tam nic. Jest tylko las. - mówi rozpoczynaj¹c swoj¹ opowieœæ.
O rzezi Polaków na Wo³yniu
przez ponad piêædziesi¹t lat nie
mówi³o siê wcale. Krótkie wzmianki historyczne nie pokazywa³y obrazu tragedii, jaka siê tam rozegra³a.
Historia Polski by³a okaleczona, jak
okaleczeni byli ci, którzy rzeŸ prze¿yli, jak okaleczona by³a pamiêæ
nastêpnych pokoleñ Polaków, którzy wiedzieæ powinni. Ze wstydem
muszê przyznaæ, ¿e i ja prawie nic o
tamtych wydarzeniach nie wiedzia³em. Zadaj¹c sobie pytanie - dlaczego? - uderzy³ mnie ogrom milczenia,
jakie zapad³o nad losem Polaków z
Wo³ynia. Spotyka³em przecie¿ ludzi, którzy prze¿yli Golgotê
Wschodu, a i bia³e plamy historii po
dziewiêædziesi¹tym roku szybko
przecie¿ zaczêliœmy - jako naród wype³niaæ. Spotyka³em wiêc i rozmawia³em z Sybirakami, dzieæmi
oficerów pomordowanych w Katyniu i Miednoje, Akowców wywiezionych po wojnie do ZSRR, ¿o³nierzami Andersa, którzy po wojnie
powrócili do kraju, ¿o³nierzami
podziemia, przeœladowanymi przez
stalinowski re¿im.
Pojawia³y siê ksi¹¿ki, wspomnienia, artyku³y, filmy, zaczêto
obchodziæ rocznice poszczególnych wydarzeñ, upamiêtniaæ je w
nazwach ulic, placów i szkó³. O

Wo³yniu milczano. - Ale ci ludzie
gdzieœ musz¹ byæ - pomyœla³em sobie z okazji mocno nag³oœnionych,
oficjalnych obchodów tragedii. Na
pewno mijam ich na chodniku, spotykam w sklepie, mo¿e mieszkaj¹
gdzieœ przy ulicy, któr¹ czêsto chodzê. Gdzieœ przecie¿ musz¹ byæ... A
jakby ich nie by³o.
Przy pierwszej okazji zapyta³em
o to pana Franciszka Paszela. Musi
coœ wiedzieæ, mieszka w Œwidwinie
„od pocz¹tku”, te¿ z Kresów, wiêc
powinien byæ wyczulony na „tych”
ludzi, na te tematy. Pan Franek zaskoczony pytaniem d³u¿sz¹ chwilê
„grzeba³” w pamiêci. - Zaraz, zaraz... Kaczmarczyk... Edward
Kaczmarczyk. Chodzi³em z nim do
szko³y, ale o Wo³yniu to on nigdy nie
chcia³ mówiæ. Zawsze by³ ma³omówny. Nie wiem, czy bêdzie chcia³
z dziennikarzem rozmawiaæ.
Mieszka chyba na Zawadzkiego.
Zawiozê pana, to mo¿e mi siê uda go
przekonaæ - mówi i za chwilê wsiadamy do samochodu.
OFIARY
Z ULIC OPRAWCÓW
Z ulicy Armii Krajowej skrêcamy w Genera³a Zawadzkiego. Z których to Zawadzkich? - zastanawiam
siê przez chwilê. Je¿eli genera³, to
chyba nie Aleksander, powojenny
aparatczyk komunistyczny, za³o¿yciel - o ironio - Zwi¹zku Patriotów
Polskich. Wiêc chyba Stanis³aw,
równie¿ utrwalacz w³adzy komunistycznej, osta³ siê jako bohater zas³uguj¹cy na pozostawienie mu ulicy. Czy zwalcza³ Armiê Krajow¹?
Bardzo prawdopodobne.
Skrzy¿owanie takich ulic jest
polsk¹ odmian¹ ironii, jaka przenika historiê. Przypominam sobie
tych wszystkich ludzi, których spotyka³em wczeœniej, prawdziwych
bohaterów i patriotów, którym po
wojnie zgotowano piek³o.

W normalnym kraju byliby otaczani czci¹ i szacunkiem; w Polsce
ludowej mieszkali w zatêch³ych
mieszkaniach czynszowych kamienic, w suterynach, klitkach ze œlepymi kuchniami, w pegeerowskich
czworakach, jakich wiele wybudowano na wsiach. ¯o³nierze Wrzeœnia, Monte Cassino, bitew morskich i Powstania Warszawskiego,
cywile obozów i zes³añ, zaszczuci i
sponiewierani musieli nieraz ca³e
¿ycie mieszkaæ na ulicach swoich
oprawców; Stalinów, Bierutów, Zawadzkich...
W¥TPLIWY ŒWIADEK
HISTORII
W dzielnicy du¿ych domów jednorodzinnych, wybudowanych ca³kiem niedawno, musi zaskakiwaæ
widok domku poniemieckiego,
przypominaj¹cego chatkê, przycupniêt¹ tutaj, pozostawion¹ jakby
przez roztargnienie architekta lub
planisty miejskiego. Domek nale¿y
do miasta, czyli komunalny. Wiêc i
tym razem nie jestem zaskoczony.
Pan Edward nie jest bohaterem
¿adnych wielkich wydarzeñ. Nie
jest nawet stra¿nikiem historii. Nie
ma czego pilnowaæ i dogl¹daæ; gdyby chocia¿ skrawek grobu... Nawet
jako œwiadek móg³by byæ w¹tpliwy,
bo gdy „tamto” siê wydarzy³o, by³
dzieckiem. Mia³ zaledwie szeœæ lat,
jak wymkn¹³ siê œmierci. Wyskoczy³
z wozu, którym ucieka³a jego ca³a
rodzina. Wszyscy zginêli. Nie ma
¿adnych zdjêæ, dokumentów, pami¹tek, niczego. Oprócz pamiêci.
BRAK JAKICHKOLWIEK
INFORMACJI
Rodzina
Kaczmarczyków
mieszka³a na koloni Siniaków, w
gminie Poddêbce[1], w powiecie
£uckim. Edward urodzi³ siê w Berestianach i by³ synem Stanis³awy,
córki Wac³awa i Weroniki Kaczmarczyków. Matka mia³a jeszcze szeœciu braci: Józefa, Jana, Stanis³awa,
Kazimierza, Tadeusza i Mieczys³awa. Dla szeœcioletniego wówczas
Edwarda byli oni wujkami, chocia¿
Mieczys³aw by³ prawie jego rówieœnikiem; mia³ zaledwie dziewiêæ lat,
Tadeusz - trzynaœcie a Kazimierz
oko³o piêtnastu. Dziadek z babci¹
prowadzili gospodarstwo rolne. Pan
Edward wyci¹ga kartkê i dok³adnie
rysuje uk³ad zabudowañ gospodarstwa, drogi, domy s¹siadów, którzy
mieszkali w pobli¿u; Ojciusia, Poliszuka i Kamiñskiego. Zapamiêta³
Belweder. - Tak nazywaliœmy maj¹tek, do którego chodziliœmy - mówi,
ale nie potrafi powiedzieæ , czy to

by³a w³aœciwa nazwa, czy okreœlenie potoczne.
Ju¿ póŸniej, po powrocie do redakcji, odnajdujê wzmiankê o Siniakowie i Belwederze w dwutomowym wydaniu W³adys³awa i Ewy
Siemaszków pt. „Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraiñskich na ludnoœci polskiej Wo³ynia
1939-1945”[2]. Mo¿na siê z niej dowiedzieæ, ¿e Belweder by³ polsk¹
osad¹ wojskow¹, licz¹c¹ 29 gospodarstw. Powsta³a ona z parcelacji
maj¹tku Siniaków Stanis³awa hr. Jezierskiego.
Ksi¹¿ka Siemaszków to jedyne
w tej chwili dzie³o w tak ogromny i
rzetelny zarazem sposób dokumentuj¹ce zbrodnie dokonane na Polakach na Wo³yniu. Autorzy opisali
historiê opieraj¹c siê na ponad dwu
i pó³ tysi¹ca dokumentów i relacji,
do których dotarli i które uda³o im
siê samym zgromadziæ. O Belwederze s¹ zaledwie dwie wzmianki oznaczone numerami 536 i 2274; pierwsza pochodzi z Instytutu Hoovera w
Stanfordzie, druga z londyñskiego
wydania „Z Kresów Wschodnich
R.P. Wspomnienia z osad wojskowych 1921-1940”. Sam maj¹tek Siniaków figuruje pod has³em: „Brak
jakichkolwiek informacji o losach
Polaków ¿yj¹cych w 1943 r.”
Mo¿e relacja pana Edwarda pierwsza? jedyna? - wyma¿e chocia¿ plamkê w tej zapomnianej historii.
RZE•
- To by³o w lipcu 1943 roku zaczyna opowieœæ. - W tym czasie
ju¿ by³o s³ychaæ, ¿e Ukraiñcy morduj¹ Polaków. To tam rodzinê wymordowali, to gdzie indziej. Przed
nami wymordowali jedenastoosobow¹ rodzinê.
On nazywa³ siê Wagner. Chyba
by³ Czechem, a ona chyba Polk¹;
uratowa³ siê tylko szeœcioletni
ch³opczyk, w moim wieku. Gdy rozmawiali o tym w domu ju¿ by³a
mowa, ¿eby uciekaæ do wiêkszych
skupisk Polaków. Pod koniec czerwca zostaliœmy doszczêtnie obrabowani przez bandê ukraiñsk¹. Dziadek i moi wujkowie zostali strasznie
pobici. Mieszka³a u nas pani Paciejewska z szesnastoletni¹ córk¹, któr¹
gwa³cono na moim ³ó¿ku.
Mieszkanie obrabowano i zdemolowano, wszystko pot³ukli. Dziadek postanowi³, ¿e mamy uciekaæ.
Dobytek za³adowali na wóz.
Wszystko siê nie zmieœci³o, wiêc
mieli drugi raz przyjechaæ. Niedaleko od budynku spotkaliœmy siê z
druga rodzin¹, z któr¹ razem mieliœmy jechaæ do £ucka. Nie dotarliœmy
daleko. Gdy wjechaliœmy w w¹wóz,
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w takie zag³êbienie terenu, po obu
stronach drogi ros³y krzaki tarniny,
us³ysza³em krzyki. Ukraiñcy napadli
na nas i czym mieli r¿nêli. Pad³y te¿
strza³y. Ja z tego strachu zeskoczy³em z wozu i uciek³em w krzaki, a z
krzaków w zbo¿e. Pojawili siê Ukraiñcy na koniach z karabinami maszynowymi i zaczêli szukaæ uciekinierów. Nie wiem, czy mnie zauwa¿yli,
ale strasznie strzelali; zbo¿e a¿ sycza³o od kul. Ja przywar³em do ziemi
i jak odjechali, wróci³em do gospodarstwa. Nie zdawa³em sobie sprawy, ¿e tam wszystkich wymordowali. Myœla³em, ¿e ktoœ wróci³, wiêc
wo³a³em - mamo, babciu, ale nikogo
nie by³o.
TU£ACZKA
Zacz¹³em siê tu³aæ i to trwa³o
oko³o dwa tygodnie. Spotka³em
Wagnera, tego szeœciolatka, o którym wspomina³em wczeœniej i tu³aliœmy siê razem. Od¿ywialiœmy siê
tym, co zosta³o w piwnicy, która by³a
wykopana ko³o domu, do którego co
rusz wracaliœmy. W koñcu postanowiliœmy, ¿e trzeba dok¹dœ pójœæ, w
kierunku placówki, gdzie s³yszeliœmy, ¿e Polacy gromadzili siê chroni¹c siê przed napadami. Po drodze
znaleŸliœmy dwa muce, tak mówiliœmy na kucyki, którymi wo¿ono
mleko, i na nich ruszyliœmy dalej.
Pod lasem natknêliœmy siê na Ukraiñców, ale uda³o siê nam uciec i w
koñcu dotarliœmy do placówki. By³y
tam trudne warunki. W nocy tak nas
oblaz³y pch³y, ¿e nie mo¿na by³o
spaæ. Po dwóch dniach poszliœmy
dalej szukaæ swoich rodzin. Czy on
znalaz³, to nie wiem, ale prawdopodobnie nie. Ja poszed³em w kierunku
maj¹tku Siniaków. Po drodze napotka³em kilku ludzi, którzy kopali dó³,
gdzieœ dwa na dwa i pó³ metra. Gdy
podszed³em do nich, jeden po ukraiñsku powiedzia³: Edek, uciekaj, bo
ciebie zar¿n¹. Kaza³ mi iœæ do swego
domu, gdzie by³a swego czasu
ochronka, czyli przedszkole. Tam
kobieta da³a mi mleka i jak siê napi³em, wróci³em do domu.
Nikogo ci¹gle nie by³o, wiêc
postanowi³em pójœæ do s¹siadów,
pañstwa Kamiñskich. Musia³em
przejœæ przez gospodarstwo Ukraiñca, nazywa³ siê Ojciuœ i mia³ trzech
synów: Stiopê, Kolê i Aloszê. U
Kamiñskich puka³em, ale nikt nie
otwiera³. Gdy mia³em odchodziæ,
uchyli³y siê drzwi i starsza pani Kamiñska powiedzia³a: Edziu, nie
wchodŸ, bo mo¿e Ukraiñcy s¹ na was
Ÿli, to i nas wymorduj¹. Da³a mi w
chustkê kawa³ek chleb i butelkê mleka i kaza³a iœæ w stronê £ucka. Zaledwie min¹³em stodo³ê, patrzê, a tu
Niemiec stoi. Zaskoczony stan¹³em
i nie wiedzia³em co zrobiæ. W koñcu
rzuci³em siê do ucieczki, a on zacz¹³
wo³aæ - Edek, Edek, stój. Okaza³o
siê, ¿e to mój wujek Józek, brat
mamy, który by³ w partyzantce.
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Prze¿y³ rzeŸ, wraz z bratem Janem,
bo pracowa³ w £ucku i nie by³o ich
na furmance podczas napadu. Poszliœmy wiêc razem w stronê wioski
Chara¿d¿e, do £ucka.
Tam ulokowa³ mnie u pani Leokadii Andre. To by³a ¿ona przedwojennego majora. Mia³a córkê Wandê.
Po zajêciu £ucka przez Rosjan, dostaliœmy nakaz opuszczenia miasta.
Zostaliœmy ewakuowani transportem do Che³ma Lubelskiego. Wanda
zosta³a, by³a aktork¹ i zwi¹za³a siê z
jakimœ oficerem radzieckim.
Staliœmy na stacji dwa tygodnie
i póŸniej przewieziono nas do Lublina, gdzie przydzielono nam pó³ pokoiku. Trzeba by³o z czegoœ ¿yæ,
wiêc pani Andre wys³a³a mnie do
sprzeda¿y gazet. - Gazeta Lubelska,
ciekawa, dzisiejsza. - tak siê krzycza³o ca³y czas. By³o ciê¿ko, ca³y
dzieñ pracowa³em o kawa³u chleba.
Po pewnym czasie znowu spotka³em
wujka Józka, w kolumnie samochodowej, która przeje¿d¿a³a przez miasto. Zabra³ mnie ze sob¹ do Warszawy. Jak go zdemobilizowali, zacz¹³
szukaæ na ziemiach zachodnich
punktu zaczepienia.
Trafiliœmy do Œwidwina, na ul.
Zduñsk¹. Byli jeszcze Niemcy, ale
póŸniej zostali wysiedleni. By³o
dobrze, dopóki wujek siê nie o¿eni³.
Zamieszka³em wiêc z wujkiem Jankiem, który przeszed³ ca³y front, do
Berlina. Odszuka³ Józka i te¿ zamieszka³ w Œwidwinie.
PRZYSTANEK ŒWIDWIN
Pan Edward musi podj¹æ pracê,
chocia¿ skoñczy³ dopiero piêtnaœcie
lat. Pracuje przy rozbiórce budynków. - Rêce to by³a jedna wielka rana
od cegie³. - wspomina. Rzucaj¹ go do
pracy w Polskê, pod Olsztyn, na
¯u³awy.
Wreszcie wraca na sta³e do Œwidwina. Podejmuje pracê magazyniera w Pañstwowym Oœrodku Maszynowym (POM). Dzisiaj praca magazyniera wydaje siê byæ lekk¹, ³atw¹
i przyjemn¹, ale wtedy... - Jako magazynier paliw musia³em wszystko
rêcznie pompowaæ, bo nie by³o maszyn. Paliwo zaci¹ga³o siê ustami.
Trzeb by³o wtaczaæ na wozy beczki
dwustu i piêæsetlitrowe, a by³em
sam. Dopiero póŸniej doszed³ pomocnik, pan WlaŸlik.
Przy takiej pracy doœæ czêste
by³y zatrucia o³owiem. Pan Edward
musia³ wiêc zmieniæ pracê, bo zaczê³o mu szwankowaæ zdrowie. Znalaz³
now¹ w mleczarni. Doczeka³ emerytury. ¯yje skromnie z ¿on¹, której
¿ycie równie¿ nie oszczêdza³o. Jej
matkê Rosjanie wywieŸli na Syberiê. By³a w jedenastu ³agrach. Do
Polski nie powróci³a. Nieletnia
wówczas dziewczyna zosta³a sama.
Wychowali dwóch synów i córkê.
Jeden z nich mieszka w Resku. Córka od czterech lat nie mo¿e znaleŸæ
pracy. Ot, polskie losy w pigu³ce.

PRZEBACZYÆ?
Nie nam przebaczaæ za tych, których zdradzono o œwicie - mówi poeta. Dzisiaj w proces wybaczania
wtargnê³a polityka i przy ró¿nych
okazjach ustawiaj¹ siê kolejki polityków, skorych wybaczaæ w czyimœ
imieniu, biæ siê w piersi, mówiæ o
pojednaniu w duchu politycznego
konformizmu zabiegaj¹c o polityczne punkty w rankingach popularnoœci. Jak robi to prezydent Aleksander
Kwaœniewski, którego przecie¿ formacja na pó³ wieku zamrozi³a proces
pojednania, a dzisiaj s¹ na pierwszej
linii wybaczaj¹cych i prosz¹cych o
wybaczenie. By proces wybaczania
win móg³ dobiec koñca, musz¹ byæ
spe³nione ró¿ne warunki. Podstawowym jest wiedza o faktach, na podstawie których trzeba dyskutowaæ,
oraz wolnoœæ wypowiedzi. Krzywda, strach, ¿al, nienawiœæ, tamowane
w sercach i duszach, bez mo¿liwoœci
ich wypowiedzenia, nazwania, wyp³akania i op³akania, nie mog¹ przemieniæ siê w wybaczenie. Zalegaj¹c
w umys³ach i sercach zatruwaj¹ je.
Wypowiedziane i wy¿alone, ocenione i os¹dzone, mog¹ przekszta³ciæ
siê w wybaczenie, bo cz³owiek nie
urodzi³ siê, by nienawidziæ.
Wo³yniakom nie dano jednak
szansy na to. Prezydent Kwaœniewski w imieniu swojej formacji powinien wiêc najpierw do nich zwróciæ
siê o przebaczenie, za odebranie tej
szansy, za tajenie faktów i manipulowanie nimi, za to, ¿e Kresowiacy
zostali sami ze swoim bólem pamiêci, zignorowani, zaszczuci, sponiewierani k³amstwami.
- Chcia³em o tym mówiæ, ale nie
pozwalano. Sk³ada³em ¿yciorys do
POM-u, to mi odrzucili, bo napisa³em, ¿e mi rodzinê wymordowali
Ukraiñcy. Pan Berkowski, wtedy by³
sekretarzem komitetu zak³adowego,
powiedzia³, bym napisa³, ¿e zginêli
w czasie dzia³añ wojennych. Tak
napisa³em i przyjêli. - mówi pan
Edward.
WO£YÑ WO£A O PAMIÊÆ
Z otch³ani naszej, polskiej historii, wci¹¿ wydobywaj¹ siê krzyki
pomordowanych i pokrzywdzonych. To pokolenia naszych ojców i
dziadów wo³aj¹ o pamiêæ. Wo³yñ
szczególnie domaga siê pamiêci. Z
badañ CBOS przeprowadzonych w
dniach 4-7 lipca br. wynika, ¿e 44
proc. Polaków nic nie wie o wydarzeniach na Wo³yniu.
Pokolenia wychowane w PRL-u
zosta³y ustawione plecami do w³asnej historii. St¹d dzisiaj chêtniej
czcimy Sydoniê i Puchsteina w
£obzie, Feiningera w Trzebiatowie,
Virchowa w Œwidwinie i wielu innych znanych Niemców na Pomorzu, œlêczymy nad niemieckimi starodrukami, przepisuj¹c nie swoj¹
historiê, stawiamy pami¹tkowe ka-
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mienie niemieckim przodkom,
oczyszczamy niemieckie cmentarze
zgorszeni wandalizmem ludzkiego
zapomnienia i nietaktu. Wzruszeni
swoim humanitaryzmem nie s³yszymy krzyku za plecami. Nie dopuszczamy myœli o zdradzie, jakiej dokonaliœmy na naszych przodkach, odsy³aj¹c ich w niebyt, morduj¹c ich po
raz wtóry - naszym zapomnieniem.
Odp³ac¹ nam wzgardliwym œmiechem swoich wnuków i prawnuków,
którzy za nic bêd¹ mieæ nasze dokonania; cmentarze bêd¹ dobre na
schadzki i picie wina, a czciæ bêd¹
Ozziego Osbourna, Madonnê i Micha³a Wiœniewskiego z Ich Troje, bo
dlaczego nie, gdy sami nauczyliœmy
ich, jak uniewa¿niaæ historiê...
IDÊ DO LASU, ZAPALAM
ŒWIECZKÊ I P£ACZÊ
- Nad moim ¿yciem wisi jakieœ
fatum - próbuje sobie wyt³umaczyæ
swój los Edward Kaczmarczyk. - Do
dziœ jestem z³y, ¿e znalaz³em siê na
ziemiach, gdzie jest pe³no Ukraiñców. Bo czy to nie fatum, ¿e ofiary
osiedlono razem z oprawcami? Nigdy nie wiem, z kim rozmawiam, czy
mogê szczerze rozmawiaæ, czy nie.
PóŸniej to oni robili kariery w PRLu, w partii. Pisa³em do G³ównej
Komisji Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, opisa³em,
kto i gdzie zgin¹³. Opowiedzieli w
ten sposób, ¿e nie wiedz¹, o co mi siê
rozchodzi. Jeszcze w dodatku podpis z nazwiskiem czysto ukraiñskim.
To mnie jeszcze gorzej dobi³o. PóŸniej dosta³em pismo, ¿e moj¹ sprawê
przekazano do prokuratury. To by³o
po 1992 roku. I na tym koniec. - Pyta
pan, czego oczekiwa³em? Chcia³em
pojechaæ i wskazaæ ten dó³, gdzie
prawdopodobnie le¿y pomordowana rodzina. ZnaleŸæ grób. Przez te
piêædziesi¹t lat nie mia³em nawet
gdzie zapaliæ œwieczki. W Zaduszki,
we Wszystkich Œwiêtych wszyscy
id¹ na groby i zapalaj¹ znicze. Ja idê
do lasu, zapalam œwieczkê i p³aczê.
¯ona to rozumie. Wci¹¿ s³yszê te
krzyki, gdy ich mordowano. Bojê siê
ludzi, uciekam od nich.
Kazimierz Rynkiewicz
P.S. Z badañ CBOS przeprowadzonych w dniach 4-7 lipca wynika,
¿e 44 proc. Polaków nic nie wie o
wydarzeniach na Wo³yniu.
[1] Wieœ PODDÊBCE. Upowcy
zamordowali, przez przybicie do
ziemi zaciosanym ko³kiem, Halinê
Dmochowsk¹, d³ugoletni¹ kierowniczkê szko³y i dzia³aczkê spo³eczn¹
wœród ludnoœci ukraiñskiej.
[2] „Ludobójstwo dokonane
przez nacjonalistów ukraiñskich na
ludnoœci polskiej Wo³ynia 1939 1945”, W³adys³aw i Ewa Siemaszko; Wydawnictwo von borowiecky,
Warszawa 2000.

Str
Str.. 12

Z ¯YCIA POWIATU

Znany jasnowidz
w Œwidwinie

Zatrzymany uzbrojony
awanturnik
(PO£CZYN-ZDRÓJ)
Po³czyñscy policjanci podczas interwencji domowej zatrzymali mê¿czyznê, a tak¿e zabezpieczyli
amunicjê i broñ, na które 56- latek nie posiada³ pozwolenia. Interwencja policjantów dotyczy³a
zg³oszenia znêcania siê mieszkañca gminy Po³czyn-Zdrój nad
¿on¹.

We wtorek 18 czerwca br. w sali rycerskiej zamku odby³o siê spotkanie
z Krzysztofem Jackowskim i Katarzyn¹ Œwi¹tkowsk¹ wspó³autork¹ ksi¹¿ki
"Zmarli mówi¹, autobiografia jasnowidza". Spotkanie przyci¹gnê³o wielu
mieszkañców Œwidwina i okolic i up³ynê³o w sympatycznej atmosferze.

Wieœci œwidwiñskie 8.7.2013 r.

Mundurowi po przyjeŸdzie pod
wskazany adres potwierdzili powy¿sz¹ informacjê. Zuchwa³y mê¿czyzna nie przerwa³ swojego agresywnego zachowania nawet w obecnoœci policjantów.
Ustalono, ¿e do nieporozumienia miêdzy ma³¿onkami mia³o dojœæ
po wspólnie wypitym alkoholu.

Badanie mê¿czyzny wykaza³o dwa
promile alkoholu w organizmie,
natomiast jego ¿ona nie zgodzi³a siê
na badanie. Kobieta z obra¿eniami
g³owy przewieziona zosta³a do szpitala.
Splot wydarzeñ ujawni³ jeszcze
jedn¹ mroczn¹ tajemnicê 56-latka,
policjanci zabezpieczyli w mieszkaniu amunicjê oraz broñ domowej
roboty. Je¿eli badania potwierdz¹,
¿e broñ w³asnego rzemios³a posiada
cechy broni palnej, lista zarzutów
wobec mê¿czyzny mo¿e byæ d³u¿sza.
Spraw¹ zajê³a siê ju¿ bia³ogardzka prokuratura, za nielegalne
posiadanie broni mê¿czyŸnie grozi
do 8 lat wiêzienia, natomiast za znêcanie S¹d mo¿e orzec karê do 5 lat
pozbawienia wolnoœci.
(kp)

W parku jest miejsce
Piknik „Warto mieæ pasjê…” na ognisko

Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Œwidwinie w ramach projektu „Profilaktyczny
program w zakresie przeciwdzia³ania uzale¿nieniu od alkoholu, tytoniu i innych œrodków psychoaktywnych” zorganizowa³ 8.06. br. punkt
promocji zdrowia podczas Pikniku
Sportowo-Rekreacyjnego
pn.
„Warto mieæ pasjê…”.
Inicjatorem przedsiêwziêcia by³a
Akademia Pi³karska „Technik” Œwidwin, partnerem zaœ Inspekcja Sanitarna w Œwidwinie.
W programie przewidziano wielki
turniej pi³karski dla dzieci, w którym
uczestniczy³y dru¿yny m.in. ze Œwidwina, Szczecinka, Ko³obrzegu, Bobolic, Koszalina, Po³czyna-Zdroju,
Reska i Czaplinka. Wziê³y w nim
udzia³ równie¿ rodziny oraz zaproszeni goœcie. Wspólna zabawa by³a
okazj¹ do zaprezentowania umiejêtnoœci sportowych dzieci uczestnicz¹cych w turniejach pi³karskich. Celem
by³a popularyzacja zajêæ, sportoworekreacyjnych, które wskazuj¹ formy

spêdzania czasu wolnego jako alternatywê dla zachowañ niebezpiecznych i szkodz¹cych zdrowiu.
W punkcie promocji zdrowia wystawiono roll -up promuj¹cy projekt.
Ponadto osoby pal¹ce mog³y zbadaæ
poziom tlenku wêgla w wydychanym
powietrzu, a tak¿e pozbyæ siê papierosów wrzucaj¹c je do specjalnego pojemnika. W zorganizowanym przez
pracowników PSSE w Œwidwinie
„Turnieju wiedzy o zdrowym stylu
¿ycia” wziê³o udzia³ 66 dzieci.
Uczestnicy otrzymali drobne upominki. Nagrodê g³ówn¹ dla zwyciêzców
wrêczy³ Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Œwidwinie pani
Halina G³owacka.
Wszystkim zainteresowanym
przekazywano ulotki o szerokiej tematyce prozdrowotnej, a tak¿e materia³y edukacyjno-informacyjne opracowane przez pracownika Oœwiaty
Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE
w Œwidwinie. Punkt promocji zdrowia
cieszy³ siê zainteresowaniem zarówno goœci, jak i mieszkañców.
AM

U progu sezonu wakacyjnego
w Œwidwinie wyznaczono miejsce
do palenia ognisk. Znajduje siê
ono w tzw. du¿ym parku.
Na sporej polanie zosta³o wykonane palenisko, ³aweczki oraz kosze
na œmieci. Mo¿na ju¿ tutaj organizowaæ ogniska, trzeba jednak przestrzegaæ zasad bezpieczeñstwa, które zamieszczamy poni¿ej. W³aœciciel parku, czyli Urz¹d Miasta Œwidwin przypomina, ¿e zorganizowane grupy maj¹ obowi¹zek zg³osiæ
wczeœniej zamiar zorganizowania
ogniska, w Wydziale Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Œrodowiska,
tel. 94 364 80 25, 27.
Dopuszcza siê palenie ognisk
wy³¹cznie w wyznaczonym i urz¹dzonym do tego celu miejscu na terenie Parku.
Zorganizowanie ogniska mo¿liwe jest wy³¹cznie po uzyskaniu zgo-

dy w³aœciciela terenu. Wniosek o
zgodê na zorganizowanie ogniska
zawieraj¹cy informacje o: - terminie
planowanej imprezy; - iloœci uczestników; - osobach odpowiedzialnych za przeprowadzenie imprezy
wraz z numerem kontaktowym nale¿y z³o¿yæ do Urzêdu Miasta na piœmie, w sekretariacie lub drog¹
mailow¹ na adres: ratusz@swidwin.pl z co najmniej 3 dniowym
wyprzedzeniem.
Dzieci i m³odzie¿ mog¹ korzystaæ z wyznaczonych miejsc na
ognisko tylko w obecnoœci pe³noletniego opiekuna.
Osoby planuj¹ce ognisko zobowi¹zane s¹ zabezpieczyæ potrzebn¹
do tego celu iloœæ drewna we w³asnym zakresie, zagasiæ skutecznie
ognisko po zakoñczeniu imprezy,
zasypuj¹c piaskiem lub zalewaj¹c
wod¹ oraz pozostawiæ miejsce w
nale¿ytym porz¹dku.
(um)
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Piknik Rodzinny w „Trójce”
Szko³a to obowi¹zki, ale same
obowi¹zki - bez chwili odpoczynku, staj¹ siê bardzo uci¹¿liwe.
Wypoczynek jest niezbêdny zw³aszcza czas spêdzony aktywnie, w gronie najbli¿szych i innych
¿yczliwych osób.
15 czerwca w naszej szkole
odby³ siê ju¿ Trzeci Piknik Rodzinny. Ka¿dy - niezale¿nie od wieku,
móg³ znaleŸæ coœ dla siebie. Szczególnie oblegane przez dzieci by³y
stoiska z wodnymi tatua¿ami i malowaniem twarzy. Osoby dociekliwe obserwowa³y przeprowadzane
przez starszych uczniów eksperymenty naukowe. Pasjonaci kultury
obejrzeli wystêpy taneczne najm³odszych (cztero, piêcio i szeœciolatków), pokazy tañca hip - hop w
wykonaniu klas 1 - 3, wystêp wokalny zespo³u „Œwietliki”. Wielbiciele
sportu ekscytowali siê zawodami
sprawnoœciowymi klas m³odszych i
wygranym przez uczniów meczem
„w dwa ognie” - uczniowie kontra
nauczyciele. Wszyscy uczestnicy
konkursów otrzymali s³odkie podarunki. Czytelnicy w wielu od lat szeœciu do jedenastu - wraz z rodzicami, mogli wzi¹æ udzia³ w bibliotecznym konkursie skojarzeniowym z
nagrodami tak dla dzieci, jak i dla
rodziców.
Jak zwykle ogromnym zainteresowaniem cieszy³ siê przyjazd i

pokazy stra¿ackie. Osoby zainteresowane mog³y zmierzyæ ciœnienie,
stan cukru w organizmie, skontrolowaæ wagê na stoisku „Doktor
Zdrówko i Siostry Strzykawki” (w
tych rolach nauczycielki naszej placówki).
Wszyscy mogli zapoznaæ siê z
pracami plastycznymi i poezj¹
uczniów, jak równie¿ artyku³ami z
prasy lokalnej na temat naszej szko³y. Mo¿na by³o równie¿ nabyæ naj-

nowszy numer gazetki szkolnej
„Trójkowe Wieœci”, w du¿ej mierze
redagowanej przez uczniów. Ka¿dy
doros³y uczestnik pikniku otrzyma³
„kolorowy kwiatek” z napisem dotycz¹cym naszego pikniku. Prawdziw¹ niespodziank¹ sta³ siê przyjazd posiadaczy wspania³ych motorów, którzy ka¿d¹ chêtn¹ osobê
wozili wokó³ szkolnego boiska.
Szczególne wyrazy podziêkowania nale¿¹ siê „g³osowi prowa-

dz¹cemu” - panu Tomaszowi Makarewiczowi.
Trzeci Piknik Rodzinny otworzy³a i zamknê³a pani dyrektor Izabella Starzyñska, podkreœlaj¹c przy
okazji, ¿e naprawdê udanym imprezom plenerowym towarzyszy wspania³a pogoda, która w przypadku
naszego pikniku by³a po prostu „jak
na zamówienie”. Za rok bêdzie jeszcze ciekawiej. Obiecujemy.
K. Kupiec PSP 3

„Dwójka” wœród najlepszych
Szko³a Podstawowa nr 2 znalaz³a siê wœród laureatów konkursu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Ja i Ty – bezpieczni w
szkole”. Sukces jest tym wiêkszy,
¿e bra³y w nim udzia³ setki szkó³ z
ca³ej Polski.
Mijaj¹cy rok szkolny Ministerstwo Edukacji Narodowej og³osi³o
Rokiem Bezpiecznej Szko³y i zorganizowa³o ogólnopolsk¹ akcjê „Ja
i Ty - bezpieczni w szkole”, której
celem by³o pobudzenie aktywnoœci
œrodowisk zwi¹zanych ze szko³¹:
uczniów, nauczycieli, rodziców do
podejmowania aktywnoœci w zakresie szeroko pojêtej problematyki
bezpieczeñstwa, przeciwdzia³ania
negatywnym aspektom zachowania, relacji wzajemnych, kszta³towania w³aœciwych postaw, kompetencji spo³ecznych, odpowiedzialnoœci, czyli szerokiego wachlarza
dzia³añ maj¹cego na celu eliminowanie zjawisk negatywnych.
Realizuj¹c bie¿¹c¹ politykê
oœwiatow¹, nasza szko³a stworzy³a
ponadprzedmiotowy program dzia-

³añ wychowawczych pt. „Bezpieczna Dwójka”, którego has³o przewodnie „Bezpieczeñstwo, PrzyjaŸñ, Tolerancja, Integracja” zawiera wiod¹ce treœci, realizowane
przez ca³y rok szkolny. Równoczeœnie zg³osiliœmy swój akces do
udzia³u w akcji MEN – w obszarze
„Dbamy o klimat szko³y”, wype³niaj¹c ankietê i szczegó³owo informuj¹c o podejmowanych przedsiêwziêciach.
Na podstawie takowych informacji oraz reporta¿y zamieszczanych na szkolnej stronie internetowej, MEN wraz z kuratorami oœwiaty oraz kapitu³¹ akcji, wy³oni³o finalistów i laureatów konkursu „Ja i Ty
- bezpieczni w szkole”. Finaliœci
wybrani zostali przez kuratorów
oœwiaty poszczególnych województw. Z ka¿dego województwa
zakwalifikowano po 3 wyró¿niaj¹ce siê placówki. Z Zachodniopomorskiego obok œwidwiñskiej
„Dwójki” doceniono Gimnazjum nr
34 ze Szczecina i SP nr 2 w Nowogardzie.

14 czerwca br. Kapitu³a Akcji
„Ty i ja – bezpieczni w szkole” og³osi³a wyniki. Okaza³o siê, ¿e wœród
laureatów (czyli po jednej szkole z
ka¿dego województwa) znalaz³a siê
Publiczna Szko³a nr 2 im. ppor.
Emilii Gierczak w Œwidwinie.
26 czerwca w Szkole Podstawowej nr 23 w Warszawie odby³o siê
uroczyste podsumowanie przedsiêwziêæ realizowanych w ramach

Roku Bezpiecznej Szko³y z udzia³em p. dyrektor Magdaleny Bujakowskiej. Cieszymy siê, ¿e podjête
przez nas dzia³ania znalaz³y uznanie
i mamy nadziejê, ¿e przyczyni³y siê
do poprawy poziomu bezpieczeñstwa w szkole. Dziêkujemy wszystkim partnerom szko³y, szczególnie
rodzicom, za wsparcie w wielu dzia³aniach na rzecz bezpieczeñstwa
uczniów.
(o)
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Powiatowy Konkurs Recytacji Poezji
Angielskiej
11 czerwca 2013 w Publicznej
Szkole Podstawowej nr 3 odby³a
siê kolejna ju¿ - jubileuszowa X
edycja MIÊDZYSZKOLNEGO
KONKURSU POEZJI I PROZY
ANGIELSKIEJ.
Jest to konkurs organizowany
dla uczniów klas IV - VI szkó³ podstawowych powiatu œwidwiñskiego, którego nasza szko³a jest organizatorem.
Celem konkursu jest przede
wszystkim poszerzenie wiedzy w
zakresie znajomoœci jêzyka angielskiego, doskonalenie sprawnoœci
jêzykowych, a przez to rozwijanie
zainteresowañ jêzykowych i popularyzacja kultury anglojêzycznej.
Oczywiœcie konkursy takie stymuluj¹ ró¿ne formy aktywnoœci twórczej, a najwa¿niejsze jest to, ¿e kontakt ze sob¹ nawi¹zuj¹ nie tylko
szko³y, ale i sami uczniowie.
Uczniowie - do trzech osób z jednej
szko³y, mogli zaprezentowaæ wybrane przez siebie utwory: wiersze,
fragmenty prozy, teksty piosenek w
jêzyku angielskim (minimalnie 3-4
zwrotki 4 wersowe).
Sponsorami konkursu byli: Burmistrz Miasta Œwidwin, Dyrektor
Publicznej Szko³y Podstawowej nr
3 w Œwidwinie, Wydawnictwo Macmillan i importer podrêczników do
nauki jêzyka angielskiego POLANGLO. Organizatorzy zapewnili
uczestnikom atrakcyjne nagrody i

dyplomy dla trójki laureatów, drobne upominki dla pozosta³ych wystêpuj¹cych, a w trakcie konkursu podany zosta³ s³odki poczêstunek. Za
przygotowanie konkursu odpowiedzialna by³a p. Irmina Soroczyñska.
Prowadzenie konkursu - oczywiœcie w jêzyku angielskim - uczennice klas 4 -5 naszej szko³y.
Jury z³o¿one z pañ: Aleksandry
Szewczyk - reprezentanta wyd.
Macmillan i nauczyciel jêzyka ang.
- p. Marta Mazur - wnikliwie rozpatruj¹c wystêpy wszystkich konkursowiczów, po d³ugich obradach,

wybra³o laureatów i osoby wyró¿nione.
Pierwsze miejsce uzyska³a
Klaudia Makowska z SP WZSP w
R¹binie. Drugie miejsce przypad³o
Marcelowi Stukanowi z Publicznej
Szko³y Podstawowej nr 1 w Œwidwinie. Trzecie miejsce wywalczy³a
uczennica kl. 5 Szko³y Podstawowej nr 3 - Kalina Jagodziñska. Ponadto przyznano wyró¿nienia: Danuta Kossakowska (PSP Brze¿no),
Aleksandra Grzeca (PSP 3 Œwidwin), Aleksandra Paprocka (PSP 1
Œwidwin), Kamila Kolanus (PSP
Brze¿no), Norbert Krawczyñski

(SP WZSP R¹bino), Jakub Krymowski (PSP Brze¿no), Klaudia
Kasprzycka (PSP 1 Œwidwin). Oceniana by³a wymowa (akcent, intonacja), interpretacja utworu, jego d³ugoœæ i z³o¿onoœæ. Wszyscy poradzili sobie znakomicie.
Nagrodzeni uczniowie odebrali
- oprócz upominków, serdeczne gratulacje i ¿yczenia dalszego recytatorskiego rozwoju, z r¹k dyrektora
Publicznej Szko³y Podstawowej nr
3 w Œwidwinie - pani Izabelli Starzyñskiej.
Do zobaczenia za rok!
K. Kupiec PSP 3

Uczniowie w akcji „Trzymaj Formê”
14 czerwca 2013 r. uczniowie klasy pi¹tej
Publicznej Szko³y Podstawowej nr 3 w Œwidwinie: A. Fertykowska, K. Jagodziñska, W.
£ukasik, W. Macioszek, M. S³oniowski, M.
Wojdalski i I. Wiœniewski reprezentowali
nasz¹ placówkê podczas fina³u, podsumowuj¹cego VII edycjê programu „Trzymaj formê”.
Uczniowie wyst¹pili z przedstawieniem
„Rozprawa s¹dowa nad fast foodami”, w którym
starali siê kszta³towaæ trwa³e nawyki prozdrowotne w zakresie aktywnego stylu ¿ycia oraz
zbilansowanej diety, wp³ywaj¹c jednoczeœnie na
podejmowanie œwiadomych decyzji sprzyjaj¹cych utrzymaniu dobrego stanu zdrowia.
W nagrodê za propagowanie zdrowego stylu ¿ycia uczniowie otrzymali dyplomy i pi³ki, a
ich opiekunowie - realizatorzy programu: p.
Agnieszka Rosiñska i p. Kamil Piotrowski - pisemne podziêkowania. Najwa¿niejszy jednak
cel - zdrowy tryb ¿ycia, zosta³ rozpoczêty, a przecie¿ zdrowe spo³eczeñstwo, to spo³eczeñstwo
szczêœliwe.
AR
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„Warto mieæ pasjê...” Najwiêcej wiedz¹
o ma³ej ojczyŸnie

(ŒWIDWIN) Na boiskach Zespo³u Szkó³ Rolniczych w Œwidwinie" odby³ siê 8.06.2013 r. I Œwidwiñski Piknik sportowo-rekreacyjny „Warto mieæ pasjê...”.
G³ównym elementem imprezy
by³ dzieciêcy turniej pi³ki no¿nej w
czterech kategoriach wiekowych.
Udzia³ w nim wziê³o blisko 250
dzieci, które reprezentowa³y swoje
dru¿yny: AP Kotwicê Ko³obrzeg,
AP Szczecinek, B³êkitnych Gonne
Ma³e, AP Spartê Gryfice, UKS Iras
Czaplinek, Olimpus R¹bino, Pogoñ
Po³czyn-Zdrój, Gwardiê Koszalin
oraz najliczniejsza grupa reprezentuj¹ca gospodarza oraz organizatora imprezy AP Technik Œwidwin.
Dzieci uczestnicz¹ce w rywalizacji mog³y liczyæ na doping i
wsparcie licznie zgromadzonych
kibiców, bra³y udzia³ w wielu konkursach przygotowanych przez
partnerów organizatora m.in. Stowarzyszenie Lotnictwa Rekreacyj-

nego, Powiatow¹ Stacjê SanitarnoEpidemiologiczn¹ w Œwidwinie czy
Bank BG¯ S.A.
Wszystkich uczestników imprezy nagrodami w postaci medali oraz
pucharów udekorowali Wicemarsza³ek Województwa Anna Mieczkowska, Starosta Powiatu Œwidwiñskiego Miros³aw Majka, Dyrektor
PSSE w Œwidwinie Halina G³owacka oraz przedstawiciele sponsorów
Rafa³ Wnuk (BUD-MAX) oraz
Przemys³aw Pisula (BG¯ S.A.).
W najm³odszej kategorii z rocznika 2005 zwyciêstwo przypad³o
ex-aequo AP Kotwica Ko³obrzeg,
AP Szczecinek oraz AP Technik
Œwidwin, w kategorii rocznika 2003
wygra³ UKS Iras Czaplinek, w roczniku 2002 Pogoñ Po³czyn-Zdrój,
natomiast w najbardziej presti¿owej, najstarszej grupie z rocznika
2000 zwyciêstwo odnieœli gospodarze - AP Technik Œwidwin.
Rafa³ Terlecki,
AP Technik Œwidwin

(BRZE¯NO) W Zespole Szkó³
Publicznych w Brze¿nie odby³a
siê 11 czerwca br. druga edycja
miêdzyszkolnego konkursu krajoznawczego „Czy znasz swój powiat?”.
Konkurs zorganizowali nauczyciel historii i opiekun Szkolnego
Ko³a Krajoznawczo-Turystycznego PTTK w szkole, p. Andrzeja Janasa, a jego celem by³a popularyzacja wiedzy o ma³ej ojczyŸnie - jej
najwa¿niejszych
elementach,
wchodz¹cych w sk³ad powiatu œwidwiñskiego.
W turnieju, który mia³ formê testu wyboru, wziê³o udzia³ ponad 30
uczniów.

W kategorii szkó³ podstawowych zwyciê¿yli ex aequo Ania Brodowicz i Adrian Sibera (oboje z kl.
VIa SP2 w Œwidwinie), trzecie miejsce zajê³a czwartoklasistka ze œwidwiñskiej „Dwójki” - Paulina Kosiñska.
W grupie gimnazjalistów równie¿ dwie osoby uzyska³y najwy¿sz¹ liczbê punktów: Monika
Biniek i Dominika Stêpieñ z III klasy gimnazjum w Brze¿nie. Trzecie
miejsce przypad³o Darii Koby³ka,
uczennicy klasy II miejscowego
gimnazjum.
Wymienieni uczniowie otrzymali cenne nagrody ksi¹¿kowe.
(ww)

Tytu³ „Bezpiecznej Szko³y” dla Publicznego
Przedszkola nr 2 „Pod Topol¹” w Œwidwinie
19 czerwca w Szczeciñskim
Pa³acu M³odzie¿y spotkali siê
przedstawiciele wszystkich placówek oœwiatowych naszego województwa, bior¹cych udzia³ w
kolejnej edycji programu „Bezpieczna Szko³a”.
W gronie laureatów znalaz³o siê
nasze przedszkole. Na rêce dyrektor
Zofii Derenowskiej oraz nauczycielki Joanny Zimny przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji,
Kuratorium Oœwiaty, Fundacji „Razem Bezpieczniej” oraz Urzêdu
Marsza³kowskiego wrêczyli nagrodê rzeczow¹ i certyfikat HONOROWY TYTU£ „BEZPIECZNEJ
SZKO£Y”, za realizacjê autorskich, innowacyjnych i uniwersalnych inicjatyw profilaktycznych.
Koordynatorem tych dzia³añ

by³a pani Joanna Zimny, która w
ramach programu ukoñczy³a Policyjne Studium Bezpieczeñstwa.
Dzia³ania przedszkola dotyczy³y
projektu pt. „Nasi przyjaciele”,
gdzie realizowano m.in. cykl spotkañ: ze Stra¿¹ Miejsk¹, z Policjantem oraz wycieczka do Stra¿y Po¿arnej, które mia³y za zadanie przybli¿yæ naszym podopiecznym osoby odpowiedzialne za bezpieczeñstwo w naszym mieœcie.
Kompleksowoœæ inicjatywy, pedagogiczne przygotowanie, a tak¿e
wspó³praca z s³u¿bami mundurowymi z ca³¹ pewnoœci¹ doda³y jakoœci
naszym dzia³aniom oraz przynios³y
oczekiwane rezultaty. Dziêkujemy
wszystkim za wspó³pracê.
Zofia Derenowska
Joanna Zimny
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DZIEÑ DZIECKA w Specjalnym Oœrodku
Szkolno-Wychowawczym
Dnia 6 czerwca odby³y siê w
naszej szkole obchody „Dnia dziecka”. Celem imprezy by³a przede
wszystkim integracja uczniów o
ró¿nym stopniu niepe³nosprawnoœci podczas gier i zabaw ruchowych.
Propagowano formy aktywnego
sposobu spêdzania czasu wolnego
oraz wpajano zasady zdrowej i
uczciwej rywalizacji sportowej.
Wszyscy uczniowie (zarówno

ch³opcy, jak i dziewczêta) indywidualnie startowali w ró¿nego rodzaju konkurencjach, takich jak: ¿onglowanie pi³ki nog¹, krêcenie kó³kiem hula-hop, skoki przez skakankê, rzuty do kosza. Na ka¿dej stacji
zdobywali okreœlon¹ liczbê punktów lub wykonywali dane zadanie
na czas.
W trakcie rozgrywek sportowych zorganizowany zosta³ rów-

nie¿ konkurs plastyczny pt. „Sport
to zdrowie”.
Jak co roku, odby³y siê zawody
w przeci¹ganiu liny - konkurencja
wywo³uj¹ca ogrom emocji i radoœci
wœród dzieci.
Dziêki wsparciu sponsorskiemu

Powitanie lata
w Przedszkolu nr 1

Z okazji zbli¿aj¹cego siê lata
grupa „Przyjació³ Stumilowego
Lasu” przygotowa³a znakomite
przedstawienie, zrealizowane
pod okiem nauczycieli: Agnieszki
Moskal i Anny Krawiec-Ró¿.
W rolach g³ównych wyst¹pi³y:
pszczó³ki, motylki, b¹czki, ¿aby,
muchy, biedronki oraz zaj¹czek,
paj¹k, komar i bocian. Na kwiatowej ³¹ce, kolorowej i pachn¹cej, nie
zabrak³o humoru, s³oñca, piosenek i
weso³ej zabawy. Przedszkolaki z
wielkim zaanga¿owaniem zaprezentowa³y swoje umiejêtnoœci ak-

torsko-wokalne. Rodzice za wspania³y wystêp nagrodzili maluchy
gromkimi brawami oraz specjalnymi niespodziankami.
Wszystkim dzieciom i rodzicom
¿yczymy s³onecznych, pogodnych,
bezpiecznych i rozeœmianych wakacji. Odpoczywajcie w pe³nym s³oñcu i przy ³adnej pogodzie, nabierajcie si³ i „³adujcie akumulatory”, byœcie po wakacjach szczêœliwi, wypoczêci i pe³ni energii wrócili do
naszego przedszkola.
Agnieszka Moskal, Publiczne
Przedszkole imienia Kubusia
Puchatka w Œwidwinie

Zarz¹du Energa Obrót S.A., zwyciêzcy poszczególnych dyscyplin
oraz wszystkie zespo³y klasowe
otrzyma³y atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Zwieñczeniem imprezy by³a
wspólna zabawa przy ognisku. (o)

Piknik z okazji „Dni
Œwidwina”

W dniu 1 czerwca, podczas
„Dni Œwidwina” Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w
Œwidwinie zorganizowa³ punkt
informacyjny w ramach projektu
„Profilaktyczny program w zakresie przeciwdzia³ania uzale¿nieniu od alkoholu, tytoniu i innych œrodków psychoaktywnych”.
Pracownicy Inspekcji Sanitarnej wszystkim zainteresowanym
odwiedzaj¹cym nasze stoisko
udzielali porad i informacji pozwalaj¹cych na pog³êbienie wiedzy w
zakresie kreowania motywacji do
ograniczania b¹dŸ eliminowania

konsumpcji u¿ywek, a tym samym
upowszechnianie do dzia³añ korzystnych dla stanu zdrowia, jak i
ju¿ posiadanego lub planowanego
potomstwa, a w konsekwencji lepszego funkcjonowania rodzin.
Podczas pikniku wszystkim zainteresowanym przekazywano ulotki o szerokiej tematyce prozdrowotnej, a tak¿e materia³y edukacyjno informacyjne opracowane przez
pracownika Oœwiaty Zdrowotnej i
Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
Œwidwinie.
Anna Majczyna
PSSE w Œwidwinie
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Studenci
z dalekiego kraju

Sesja naukowa

W maju w naszym Oœrodku
Wychowawczym goœciliœmy studentów z UPS-u z Rzymu.
Przybyli do nas wraz z profesorem katedry psychologii spo³ecznej
ks. Zbigniewem Formell¹ sdb. Podzieli siê umiejêtnoœciami zdobytymi na studiach i doœwiadczali nowych realiów w polskiej rzeczywistoœci. Spotkanie z wychowankami,
wychowawcami i dyrekcj¹ ubogaci³o ich przybycie do naszego domu w
nowe realia. Spotkania miêdzynarodowe otwieraj¹ drogê do nowych
wartoœci studiowania i spogl¹dania
w naukê z doœwiadczeniem. Ubogaceni wiedz¹ i przyk³adem ¿ycia
wyci¹gali wnioski, aby nasze

wspólne dobro wychowania m³odzie¿y sz³o w dobrych kierunkach
wychowawczych, resocjalizacyjnych i psychologicznych.
Nowe spostrze¿enia, uwagi i
swoje doœwiadczenia buduj¹ œwiat
nauki ze œwiatem oczekuj¹cej ich
pracy. Ka¿de doœwiadczenie ubogaca nasz¹ wiedzê, osobowoœæ i daje
nowe ciekawsze rozwi¹zania z codziennego ¿ycia.
Wszystkim ¿yczymy wiele ciekawych spostrze¿eñ, dobrej nauki w
zdobywaniu wiedzy i doœwiadczenia oraz wyci¹gania w³aœciwych
buduj¹cy wniosków. Ka¿da praca i
nauka niesie za sob¹ swoje tajemnicze wynagrodzenie. Jaros³aw sdb.

W naszym M³odzie¿owym Oœrodku Wychowawczym odby³a siê 20
maja br. niezwyk³a miêdzynarodowa
sesja naukowa pt. „M³odzi w potrzebie”.
Tytu³ zosta³ zaczerpniêty z ksi¹¿ki
pani profesor historii Caludi Prestel pt.
„Jugent in Not”. Plan sesji obejmowa³
wyst¹pienia zaproszonych prelegentów, zacnych i cenionych profesorów i
wyk³adowców. Pierwszym omawianym
tematem zatytu³owanym „G³ówne linie
rozwoju kultury spo³eczeñstwa Pomorza Zachodniego” zreferowa³ profesor
dr hab. Zygmunt Szultka. Nastêpnym
ciekawym wyk³adem, który odnosi³ siê
do „Dialogu miêdzykulturowego i miêdzyreligijnego - cele i zadania” z zaciekawieniem wszystkich ukaza³ ks. profesor dr hab. Henryk Skorowski sdb.
Kolejnym prelegentem, który przybli¿y³ nam „Pedagogikê zak³adu opiekuñczego (1900-1933) by³a mgr Alicja
Koœcielna. Kolejny punkt zawiera³
„Mo¿liwoœci i ograniczenia reintegracji spo³ecznej wychowanków placówek
resocjalizacyjnych”, a przedstawi³ je dr
Hubert Kupiec.

Po przerwie obiadowej prelegenci
omówili „Proaktywnoœæ w resocjalizacji - pro aktywny wychowawca - wychowanek - doros³y” - ciekawe postacie
przybli¿y³ nam dr Pawe³ Popek. Nastêpnie g³os zabra³a prof. historii Claudia
Prestel, przybli¿aj¹c nam ¿ycie zawarte
w publikacji „Jungend in Not” (M³odzi
w potrzebie), omawiaj¹cej codzienne
¿ycie wychowanków w latach 1900 1933. „Salezjanie w Polsce”, to nastêpny referat ks. Jaros³awa W¹sowicza SD,
który ukaza³ nam rozmieszczenie
wspó³braci na naszym terytorium i charyzmat pracy w duchu ksiêdza Jana Bosko. Na zakoñczenia i podsumowanie
g³os zabra³ nasz ks. dyrektor Ireneusz
Œliwiñski sdb, który przedstawi³ ¿ycie
codzienne naszych wychowanków, ich
radoœci i co im dokucza najbardziej.
Po zakoñczonej sesji wszyscy zostali zaproszenie na poczêstunek do sali
multimedialnej. Warto siê spotykaæ na
wysokim szczeblu nauki historycznej
jak i resocjalizacyjnej, aby wspólnie
dzia³aæ dla dobra m³odzie¿y w salezjañskim duchu mi³oœci, prawdy i wzajemnego zrozumienia.
Kobia³ka sdb.

Rzepczyno

Goœcie z Madagaskaru
Od 5 do 8 czerwca 2013 r.
goœciliœmy w naszym
Oœrodku Wychowawczym
m³odzie¿ z Madagaskaru.
Byli pod opiek¹
ks. misjonarza salezjanina
Ryszarda Szczygielskiego
i salezjanina ze Szko³y
Zawodowej z Iwato.
Reprezentowali ró¿ne zawody
min. stolarz, œlusarz, mechanik samochodowy. Ciekawie opowiadali
o swoim kraju, nauce i wyborze zawodu. M³odzie¿ ta zosta³a ogarniêta opiek¹ poniewa¿ s¹ sierotami lub
pó³sierotami. Nasi wychowankowie przyjêli ich bardzo serdecznie
i ciep³o. Mimo brak nieznajomoœci
jêzyka francuskiego i madagar-

skiego œwietnie sobie poradzi³a,
pisa³a na kartkach, t³umaczy³a
rêcznie malowa³a i siê œwietnie
dogadywa³a. By³ to czas na integracj¹ narodow¹ i kulturow¹, zorganizowan¹ poprzez spotkania na
sali multimedialnej, gdzie ka¿dy
siê przedstawia³ i opowiada³ kilka
zdañ o sobie. Tañce, mecze pi³ki
no¿nej, siatkowej i pla¿owej œwietnie integrowa³y nas wszystkich.
Ognisko i kie³baski oraz œpiewy
budowa³y jednoœæ w duchu ksiêdza
Jana Bosko. Wymiana adresów i
podkoszulek z napisami swoich
imion ca³kowicie dopiê³a przyjaŸñ
z naszymi goœæmi, m³odzie¿¹ z
Madagaskaru.
PrzyjaŸñ jest prawdziw¹ zgod¹
na wszystkie rzeczy i boskie i ludzkie z mi³oœci¹ i uczuciem. J.K. sdb
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Dziesiêæ zespo³ów na turnieju w Œwidwinie

Pi³ka rêczna na
dobrym poziomie
15 czerwca 2013 KS
RELAX ŒWIDWIN we
wspó³pracy z Parkiem
Wodnym Relax zaprosi³
kibiców pi³ki rêcznej
na sportow¹ ucztê w
wykonaniu 10 zespo³ów
kobiet i mê¿czyzn z
Koszalina, Szczecina,
Nowogardu, Koœciana,
Wielunia, Szczecinka,
D¹bia oraz Kaliningradu.
Turniejowi towarzyszy³o mnóstwo emocji, a mecze sta³y na bardzo wysokim i wyrównanym poziomie, o czym œwiadczy choæby fakt,
i¿ o zwyciêstwie w grupie A i awansie do rozgrywek fina³owych zadecydowa³ dopiero ostatni mecz tej
fazy. Równie¿ podczas spotkañ fina³owych kibice nie mogli narzekaæ
na brak sportowych wra¿eñ. W finale mê¿czyzn dru¿yna Têczy Koœcian pokona³a po zaciêtym pojedynku goœci z Rosji - Amber Kaliningrad. III miejsce przypad³o w
udziale Gwardii Koszalin.
W grupie kobiet mecze odbywa³y siê systemem ka¿dy z ka¿dym. Na
najwy¿szym stopniu podium stanê-

³a niepokonana dru¿yna ASZ Koszalin. Na kolejnych miejscach
uplasowa³y siê Pogoñ Szczecin i
Relax Œwidwin.
Profesjonalne zagrania, piêkne
bramki i niezwyk³e parady bramkarzy to tylko kilka okreœleñ podsumowuj¹cych przebieg turnieju. Sportowych emocji opisaæ nie sposób,
trzeba je po prostu prze¿yæ, wiêc ju¿
taraz zapraszamy na kolejny turniej,
za rok. A dziœ dziêkujemy za
wszelk¹ pomoc przy organizacji tegorocznej imprezy oraz za okazane
wsparcie. Ogromne podziêkowania
kierujemy w stronê sponsorów:
Urz¹d Marsza³kowski w Szczecinie, SKOK Chmielewskiego, Urz¹d
Miasta Œwidwin, Starostwo Powiatowe Œwidwin, Park Wodny Relax,
Ferroplast Œwidwin, Zak³ad Przetwórstwa Ryb "Bartek", Hotelik
Œwidwin. Serdeczne podziêkowania nale¿¹ siê równie¿ sêdziom, a
zw³aszcza naszemu œwidwiñskiemu koledze Paw³owi Stêpniakowi
oraz w³aœcicielom Oœrodka Rekreacyjno-Wczasowego "Bukowiec"
za organizacjê bankietu, a szczególnie Arturowi Kostrzewskiemu za
wspania³¹ oprawê muzyczn¹.
Pozdrawiamy serdecznie
KS Relax Œwidwin
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Turniej Szachowy Grand Prix
Po³czyn-Zdrój 2013-06-23
Organizator: Klub Szachowy „Caissa” Po³czyn-Zdrój
Wyniki - runda 9
M-ce Nazwisko Imiê
Rank. Klub
Pkt.
1 Stylinski, Piotr
1580 Ko³obrzeg
7.5
2 W¹cior, Maciej
1758 Ko³obrzeg
7.0
3 Dudzik, Grzegorz
1600 Bia³ogard
7.0
4 Kupiak, Sylwester
1662 Ko³obrzeg
5.5
5 Kurek, Mieczys³aw
1000 Bia³ogard
5.0
6 Wasilewska, Paula
1600 Solny Grzybowo
5.0
7 Borkowski, Helmut
1478 Ko³obrzeg
5.0
8 Sz³apak, Eugeniusz
2000 Z³ocieniec
5.0
9 Buæko, Wies³aw
1800 Red³o
5.0
10 Tararako, Adam
1600 Po³czyn
5.0
11 Ciesielski, Jan
1600 Solny Grzybowo
4.5
12 Kowalczyk, Ryszard
1600 Po³czyn
4.0
13 Iwaniuk, Mieczys³aw 1000 Po³czyn
4.0
14 Maciejewicz, Eugeniusz1800 Czaplinek
3.5
15 Klimaszewski, Ireneusz 1400 Bia³ogard
3.5
16 Rasztubowicz, Leszek 1000 Czaplinek
3.0
17 Sielicki, Tadeusz
1000 Po³czyn
1.0
18 Ciesielska, Ma³gosia
1400 Solny Grzybowo
0.5

Bch.
46.50
48.00
47.50
50.00
48.00
44.50
42.50
40.00
40.00
36.00
32.50
46.00
40.00
31.00
32.50
34.50
35.00
34.50

Szachowe Mistrzostwa Zespo³u
Szkó³ Publicznych w Redle 2013
ZSP w Redle 2013-06-21
Organizator: Klub Szachowy „Caissa” Po³czyn-Zdrój
Wyniki:
M-ce
Nazwisko Imiê
Rank. Klub Pkt. MBch.
1 Czajkowski, Maciej
1000 Red³o 4.5
7.50
2 Ma³ecki, Kuba
1000 Redlo 4.0
10.50
3 Orenczak, Wojtek
1200 Red³o 4.0
9.00
4 Strza³kowski, Damian 6
1200 Red³o 4.0
8.00
5 Truszkowski, £ukasz 6
1400 Red³o 3.0
9.50
6 Grz¹dko, Gosia
1000 Red³o 3.0
8.50
7 Wójcik, Mateusz
1000 Red³o 3.0
8.00
8 Kowalczyk, Hubert
1000 Red³o 3.0
7.50
9 Berent, Norbert
1000 Red³o 3.0
6.50
10 Szczygielska, Paulina
1000 Red³o 2.5
9.50
11 Wiernasz, Ala
1000 Red³o 2.5
5.50
12 Jawilak, Mateusz
1000 Red³o 2.0
8.50
13 Jêcek, Robert
1000 Red³o 2.0
8.00
14 Zdunek, Dominik
1000 Red³o 2.0
7.50
15 Kujawka, Alicja
1000 Red³o 2.0
5.50
16 Koz³owska, Patrycja
1000 Red³o 1.5
8.00
17 Jêcek, Radek
1000 Red³o 1.5
5.50
18 Kotkowska, Nicola
1000 Red³o 1.5
5.00
19 Gr¹¿ka, Gabrysia
1000 Red³o 1.0
6.00

Zaproszenie

TURNIEJ SZACHOWY Z OKAZJI DNI
PO£CZYNA-ZDROJU W KATEGORII
SENIORZY I JUNIORZY
Klasyfikacja koñcowa
KOBIETY: I miejsce - AZS KOSZALIN; II - POGOÑ SZCZECIN; III - RELAX
ŒWIDWIN.
MÊ¯CZY•NI: I miejsce - TÊCZA KOŒCIAN; II - AMBER KALININGRAD; III
- GWARDIA KOSZALIN; IV - MKS WIELUÑ; V - HANDBALL NOWOGARD;
VI - SZCZECIN D¥BIE; VII - HANDBALL SZCZECINEK.
Nagrody indywidualne
Najlepsza bramkarka - Iwona Marcisz, AZS KOSZALIN
Najlepszy bramkarz - Andrey Matcanuk, AMBER KALININGRAD
Najlepsza zawodniczka - Monika D¹bkowska, POGOÑ SZCZECIN
Najlepszy zawodnik - Rados³aw Apanowicz, GWARDIA KOSZALIN

Turniej z cyklu Grand Prix Pomorza.
1. Organizator turnieju: UM Po³czyn-Zdrój i Klub szachowy „Caissa”
Po³czyn-Zdrój.
2. Zawody rozegrane zostan¹ 28 lipca (niedziela) 2013 r. w Gimnazjum
w Po³czynie-Zdroju, ul. Mieszka I 19. Rozpoczêcie turnieju godzina 10.00.
Zapisy w dniu zawodów od godziny 9.30.
3. Zawody rozegrane zostan¹ systemem szwajcarskim na dystansie 9
rund, tempo gry: 15 minut na zawodnika.
4.Dla uczestników turnieju przewidziane s¹ puchary, medale, nagrody
rzeczowe oraz nagrody pieniê¿ne z wpisowego. S³odki poczêstunek.
5. Wpisowe: seniorzy 10 z³, juniorzy 5z³.
6. Kontakt z organizatorem: telefon: 721 127 792.

SPORT
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Si³acze nie zawiedli Zdobyli medale,
teraz odpoczn¹
W Bêdzinie odby³ siê 29.06.
2013 r. Miêdzynarodowy Puchar
Polski w Wyciskaniu Le¿¹c Klasycznym. Udany wystêp zanotowali zawodnicy Klubu Sportów Si³owych „Œwit” Œwidwin, zdobywaj¹c
srebrny br¹zowy medal.

Zawodnicy z klubu Sportów
Si³owych „Œwit” w Œwidwinie odnotowali udany wystêp w Tarnobrzegu podczas Pucharu Polski w
Wyciskaniu Sztangi Le¿¹c. Zdobyli dwa drugie miejsca i pi¹te.
Turniej odby³ siê 8 czerwca.
Startowali w nim zawodnicy z klubów sportowych z ca³ej Polski. W
kategorii wagowej do 74 kg obejmuj¹cej kategorie 66 i 74 kg drugie
miejsce zaj¹³ Zbigniew Hodowaniec z wynikiem 147,5 kg (107,45
pkt.). W kategorii +93 kg obejmuj¹cej kategorie 105, 120 i +120 kg

znakomicie zaprezentowa³ siê Mariusz Rufkiewicz , który z wynikiem
220kg (133,8 pkt) zaj¹³ tak¿e drugie
miejsce. Trzecim zawodnikiem,
który wystartowa³ w kategorii do 93
kg obejmuj¹cej kategorie wagowe
83 i 93 kg by³ Mateusz Rufkiewicz,
który z wynikiem 185 kg uplasowa³
siê na dobrym 5 miejscu.
Puchar Polski sta³ na bardzo wysokim poziomie, a wyniki najczêœciej
oscylowa³y na poziomie rekordów
Polski. Zawodnicy ze Œwidwina startowali bezpoœrednio po 11. godzinnej jeŸdzie samochodem, co jeszcze
bardziej podkreœla ich sukces. (o)

Rozbiegany Œwidwin

Na stadionie Zespo³u Szkó³
Rolniczych w Œwidwinie odby³a
siê 7 czerwca impreza biegowa
„Rozbiegany Œwidwin”, w ramach której zosta³ przeprowadzony Test Coopera, czyli 12 minutowy bieg po bie¿ni, na podstawie którego uczestnicy mogli
ustaliæ swoj¹ wydolnoœæ i sprawnoœæ biegow¹.
Impreza by³a zorganizowana
przez Stowarzyszenie Spo³ecznoKulturalne „Carpe Diem” oraz Park
Wodny „Relax” w Œwidwinie, w
ramach IV Pikniku nad Reg¹. W
biegu wyst¹pi³o 15 zawodników w
przedziale wiekowym od 8 do 61
lat, a œrednia wieku wynosi³a 31 lat.
Ka¿dy zawodnik otrzyma³ certyfikat ze swoim wynikiem i ocen¹ bie-

gu uzyskan¹ na podstawie specjalnych tabel. Co najciekawsze, ka¿dy
z zawodników otrzyma³ minimalnie
ocenê dobr¹. £¹cznie przebiegniêty
dystans to 40100 metrów, czyli niewiele mniej od dystansu maratonu.
Œrednio ka¿dy z biegaczy przebieg³
2680 metrów, co jest naprawdê
wspania³ym wynikiem.
Trzy osoby z najlepszymi wynikami zosta³y nagrodzone podczas
sobotnich warsztatów dla dzieci,
byli to:
1. Filip Bajer 3080 m
2. Mateusz Warianka 3065 m
3. Damian Buczkowski 2970 m
Impreza by³a nadzorowana
przez m³odzie¿ z wczeœniej wspomnianego stowarzyszenia, która w
pe³ni profesjonalnie przygotowa³a
zaplecze logistyczne biegu.
(o)

Z marszu po przejechaniu 600 km
wystartowa³ pierwszy zawodnik w
kategorii do 74 kg Zbigniew Hodowaniec, który zaliczy³ wszystkie podejœcia tzn. 120, 125 i 130 kg, zdobywaj¹c srebrny medal.
Jako drugi wystartowa³ Mateusz
Rufkiewicz w kategorii do 83 kg i
wyciskaj¹c 140 kg, nastêpnie 145 i
152,5 kg zaj¹³ 6 miejsce.
Jako trzeci wystartowa³ Jaros³aw
Bastek, wystêpuj¹cy w kategorii + 93
kg, który zdoby³ br¹zowy medal po
wyciœniêciu ciê¿aru 170 kg. Dwa
nastêpne podejœcia do ciê¿aru 180 kg
spali³.
W Bêdzinie startowa³o 84 zawodników i 26 zawodniczek, a zwyciêzc¹
w kategorii open zosta³ multimedalista i zarazem rekordzista œwiata w

kategorii 93 kg Jan Wegiera z wyciœniêtym ciê¿arem 217,5 kg.
Zawodnicy KSŒ Œwit Œwidwin
zdobyli w pierwszej po³owie tego
roku 9 medali na Mistrzostwach
Polski i w Pucharze Polski oraz 8 i 10
miejsca w Mistrzostwach Œwiata.
Teraz czeka ich okres zas³u¿onego
odpoczynku po wyczerpuj¹cej
pierwszej po³owie roku.
(o)

II Œwidwiñski Maraton
Rowerowy za nami

W Œwidwinie odby³ siê 22 czerwca 2013 r. II Œwidwiñski Maraton
Rowerowy i jednoczeœnie I Maraton Rowerowy Garnizonu Œwidwin.
Jak w poprzednim roku, do Œwidwina przyjechali mi³oœnicy kolarstwa
i rekreacji rowerowej z kilkudziesiêciu polskich, a tak¿e zagranicznych
miejscowoœci. Nie zabrak³o tak¿e mieszkañców Œwidwina, którzy licznie
(nawet ca³ymi rodzinami) brali udzia³ w imprezie. Goœæmi honorowymi byli
panowie Robert i Joachim Czerniakowie (równie¿ uczestnicy naszego
Maratonu), którzy dokonali nie lada wyczynu, przeje¿d¿aj¹c na rowerach
10 tys. km po drogach i bezdro¿ach Australii. W zawodach wziê³o udzia³
ponad 200 rowerzystów w przedziale wiekowym od 10 do ponad 70 lat.
Na zakoñczenie zwyciêzcy podzielili wspania³y tort okolicznoœciowy,
przygotowany przez firmê BRAVO pañstwa Gzyl z Wrzosowa.
PW
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DRUKARNIA
oferujemy druk:
ulotek, plakatów, wizytówek,
ksi¹¿eczek dla wspólnot,
samokopii, kartotek itp.
£obez ul. S³owackiego 6
Tel./fax - 91

Czytaj i komentuj artyku³y w internecie
www.wiesciswidwinskie.xwp.pl
e-mail do redakcji: wppp1@wp.pl

39 73 730

