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Mistrzostwach Województwa Zachodniopomorskiego
w Sztafetowych Biegach Prze³ajowych

Gimnazjaliœci ze Œwidwina
Mistrzami Województwa

1500 ksi¹¿ek
niemieckich
trafi³o do
biblioteki
w Œwidwinie
Poczytajmy
po niemiecku?
A mo¿e
najpierw
po polsku
„Carpe diem”
zbiera
podpisy

Odbiór
drogi w
Ogartowie
(PO£CZYN-ZDRÓJ) Dzisiaj,
4 listopada, nast¹pi odbiór drogi
w Ogartowie, w gminie Po³czynZdrój.
Droga zosta³a przebudowanej
na odcinku 1,5 km, dziêki dotacji o
wartoœci niemal 430 tys. z³, przyznanej z bud¿etu Województwa
Zachodniopomorskiego.
Swój udzia³ w otwarciu zapowiedzia³ cz³onek Zarz¹du Jaros³aw
Rzepa.
Odbiór drogi wynika z realizacji
zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Ogartowo-Ogrodno, d³. 1,5 km, szer. 4 m,
obrêb Ogartowo”. Kwota dotacji
wynios³a 429 852,03 z³.
(r)

Spójnia ma du¿y
potencja³
na przysz³oœæ
CMYK

Z drugiej strony
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Kazimierz Rynkiewicz
Informacja podana przez
Urz¹d Miasta w Œwidwinie sk³ania
do refleksji. Podajê j¹ w skrócie:
„Ogromny zbiór literatury niemieckojêzycznej zosta³ uroczyœcie przekazany czytelnikom Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im.
Jana Œpiewaka w Œwidwinie. Jest to
efekt wspó³pracy kilku samorz¹dów
lokalnych, Konsulatu Generalnego
Niemiec w Gdañsku i wielu ludzi
dobrej woli, którzy zaanga¿owali siê
w tê inicjatywê. Szczególnie nale¿y tu
wyró¿niæ trzy osoby: Karinê Karwowsk¹, Barbarê Kirchhainer oraz
Thomasa Simona. Uda³o siê zebraæ
kilka tysiêcy ksi¹¿ek. Wiêkszoœæ pochodzi z Sanitz, czêœæ z Biblioteki
Centralnej w Berlinie, z Ambasady
Szwajcarii, z Konsulatu Generalnego
Niemiec oraz z wydawnictw niemieckich. W zbiorze znajduj¹ siê przede
wszystkim leksykony, encyklopedie,
powieœci znanych autorów. Jest tak¿e
sporo ksi¹¿ek z ilustracjami, przeznaczonych dla najm³odszych czytelników, którzy nie znaj¹ jeszcze dobrze
jêzyka niemieckiego. W akcjê w³¹czy³ siê tak¿e samorz¹d miasta Œwidwin, który udostêpni³ Miejsk¹ i Powiatow¹ Bibliotekê Publiczn¹. Ksiêgozbiór wzbogaci³o oko³o 1500 ksi¹¿ek niemieckojêzycznych. Uroczystoœæ ich przekazania odby³a siê 29
paŸdziernika 2013 r.”
Doceniam wysi³ek Niemców, którzy zorganizowali akcjê zbierania i
osi¹gnêli imponuj¹cy rezultat. To cecha charakteru tego narodu. Jednak
kto wpad³ na taki pomys³ po stronie
polskiej i w ogóle dlaczego? I dlaczego w³¹czy³y siê w to w³adze - jak czytam - miejskie, gminne i powiatowe?
Sprawa dzieje siê przecie¿ na Pomorzu Zachodnim, a wiêc w okreœlonym
historycznie miejscu, jak¿e wra¿liwym, z nie zagojon¹ jeszcze przesz³oœci¹, z ludŸmi pamiêtaj¹cymi i doœwiadczonymi okropnoœciami czynionymi przez Niemców. To jedna
strona medalu. Druga, to nasza s³aba
wiedza historyczna i niska œwiadomoœæ narodowa, spowodowana spustoszeniem umys³owym po budownictwie socjalistycznym, w szczególnym wydaniu w³aœnie na tych ziemiach. To powinno zobowi¹zywaæ
polsk¹ inteligencjê na Pomorzu do
odrobienia strat oœwiatowych ludnoœci, poniesionych w czasie wojny i w
okresie PRL-u, choæby poprzez stosowan¹ tu kolektywizacjê, zarówno
materialn¹, jak i umys³ow¹. Kolekty-

Z DRUGIEJ STRONY

Wieœci œwidwiñskie 4.11.2013 r.

Poczytajmy po niemiecku?
A mo¿e najpierw po polsku
wizacjê materialn¹ powoli pokonujemy, ale z umys³ow¹ wci¹¿ mamy
ogromne problemy. Pisa³em o tym w
dwóch esejach o kulturze na Pomorzu, wiêc tylko w skrócie: to dzisiaj
bardzo s³aba znajomoœæ w³asnej historii, w tym istniej¹ce nadal tzw. bia³e plamy; wyparcie siê tradycji rodziców i dziadków; szukanie korzeni w
tutejszej ziemi, a nie kulturze; ho³ubienie znanych tu przed wojn¹ Niemców, a milczanie na temat w³asnych
bohaterów i autorytetów (przypomnê
s³awetny rajd szlakiem wie¿ Bismarcka i tablica Virchowa). Dobrze, ¿e
chocia¿ Kresowianie zawalczyli o
rondo gen. Romana Abrahama, o którym przypomnia³ œwidwinianom…
gryficzanin dr Cieœliñski, a przecie¿
podobnych historii jest wiele, tylko
ma³o komu chce siê j¹ odkrywaæ, bo
lenistwo umys³owe jest cech¹ owej
wdro¿onej tu kolektywizacji z domieszk¹ internacjonalizmu socjalistycznego.
Czy ju¿ nie wystarcza, ¿e po przejêciu brytyjskiego koncernu prasowego niemiecki koncern medialny Verlagsgruppe Passau, dzia³aj¹cy w Polsce pod nazw¹ Polskapresse, sta³ siê
w³aœcicielem 90 procent gazet i portali regionalnych? Magda Figurska
sformu³owa³a to bardzo zgrabnie: „W
Niemczech 95 procent gazet jest
niemieckich. W Polsce te¿”. Je¿eli
takie gazety podsycaj¹ np. walkê o autonomiê Œl¹ska, to czyje wyra¿aj¹ interesy? Czy zatem nied³ugo w polskich bibliotekach bêdzie 90 procent
niemieckich ksi¹¿ek do poczytania?
Jaki punkt widzenia na historiê, gospodarkê i politykê polsk¹ przedstawiaj¹ niemieckie ksi¹¿ki? Przesadzam? A kto by pomyœla³ 20 lat temu,
¿e prasa w Polsce bêdzie niemiecka?
Teraz o niskiej œwiadomoœci historycznej: „W czasie okupacji niemieckiej w latach 1939-1945 na ka¿dy tysi¹c mieszkañców zabitych zosta³o 220 osób. W niemieckich kazamatach zamordowano ponad 80
proc. polskiej inteligencji. W czasie
wszystkich wojen, jakie przetoczy³y
siê przez Polskê w jej tysi¹cletniej
historii, zgin¹³ zaledwie niewielki
u³amek liczby ludnoœci zabitej przez
Niemców w latach 1939-1945.
Rzeczpospolita straci³a 38 proc.
przedwojennego maj¹tku narodowego. Utraciliœmy 90 proc. dóbr kultury
narodowej i 90 proc. infrastruktury
przemys³owej. Kiedy czyta siê „Sprawozdanie Biura Odszkodowañ Wojennych w przedmiocie strat i szkód
wojennych Polski 1939-1945” sporz¹dzone przez Biura Odszkodowañ
Wojennych przy Prezydium Rady
Ministrów z 1947 r., trudno nie oprzeæ
siê refleksji, ¿e cztery lata okupacji
niemieckiej nie maj¹ swojego odpo-

wiednika w ¿adnej katastrofie humanitarnej w naszych dziejach. Raport i
póŸniejsze badania historyczne nie
pozostawiaj¹ z³udzeñ. Republika Federalna Niemiec powinna wyp³aciæ
Polsce zadoœæuczynienie bêd¹ce
ekwiwalentem 50 mld dolarów o sile
nabywczej z 1939 r., co po uwzglêdnieniu inflacji wynosi ok. 1 bln dolarów o wartoœci z 2013 r.” (Pawe³ £epkowski w „Uwa¿am Rze”).
Teraz pytanie do Niemców. Oto
Polska odzyska³a w ostatnich latach
zaledwie mikr¹ czêœæ zrabowanych
dzie³ kultury (obrazy, ksi¹¿ki). Na
przyk³ad takie: Ksiêgi (s¹dowa i miejska) z XV i XVI w. zrabowane z Archiwum Pañstwowego w Krakowie;
rewindykowane z Niemiec w 2002 r.
Pierwszy z rêkopisów to ksiêga s¹dowa z lat 1472-1486 dokumentuj¹ca
prace powo³anego przez Kazimierza
Wielkiego S¹du Wy¿szego Prawa
Magdeburskiego. Ksiêga zawiera
cenny materia³ do historii miast i wsi
ma³opolskich w XV wieku, szczególnie interesuj¹cy, ¿e nie zachowa³y siê
akta tych miejscowoœci.
Drugi rêkopis to ksiêga ziemska
zatorska, obejmuj¹ca lata 1531-1562.
Jest to ksiêga s¹du szlacheckiego z
ksiêstwa zatorskiego. W 1939 roku
ksiêgi zosta³y zrabowane przez niemieckich ¿o³nierzy. Po rabunku, w
latach 1941 - 1944 znalaz³y siê w posiadaniu niemieckiego sêdziego przebywaj¹cego w Krakowie. PóŸniej
wywiezione do Niemiec.
Ksiêga Jura Vicariorum - ze zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego w
Poznaniu. Wywieziona przez Niemców w czasie wojny. Rewindykowana do Polski w 2007 r.
W 2007 roku powróci³a do Polski
ksiêga Iura Vicariorum Ecclesie Cathedralis Poznaniensis, a dok³adnie
kopiariusz kolegium wikariuszy przy
katedrze poznañskiej, która zrabowana zosta³a w czasie wojny ze zbiorów
Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu. Rewindykacja ta mia³a du¿e
znaczenie nie tylko ze wzglêdu na
znaczn¹ wartoœæ dokumentacyjn¹ i
historyczn¹ ksiêgi, ale i ogrom strat
poniesionych przez to archiwum w
latach 1939-1945 (sp³onê³o oko³o
250 dokumentów pergaminowych i
co najmniej 25.000 dokumentów papierowych z XVI-XVIII wieku).
Dla równowagi przytoczê prof.
Andrzeja Nowaka: „W Rosji znajduje siê kilkanaœcie tysiêcy polskich jednostek archiwalnych (jednostka obejmuje od jednej do kilkunastu teczek).
Wymieniê tylko najwa¿niejsze zespo³y: Naczelne Dowództwo Wojska
Polskiego - 194 jednostki, Komenda
G³ówna Policji Pañstwowej - 232 jednostki, Okrêgi Wojskowe - 133 jed-

nostki, II Oddzia³ (wywiadowczy)
Sztabu Generalnego - 3391 jednostek
(razem z ekspozyturami - przesz³o 5
tys. jednostek), Polskie organizacje
niepodleg³oœciowe (m.in. Zwi¹zek
Walki Czynnej, Strzelec, Zwi¹zek
Strzelecki, Legiony - w tym archiwum
I Brygady, POW) - 2337 jednostek,
Polskie organizacje polityczne w czasie I wojny œwiatowej - 484 jednostki,
Komunistyczna Partia Polski - 123
jednostki, Polskie poselstwa i konsulaty - 105 jednostek, Sejm RP i Komisje wyborcze do Sejmu i Senatu - 38
jednostek. Historia II Rzeczypospolitej i polskiego czynu niepodleg³oœciowego poprzedzaj¹cego jej odbudowanie jest bez tych materia³ów nie do napisania”.
Mo¿e w ramach poniesionych
przez nas strat Niemcy zakupi¹ do
biblioteki w Œwidwinie kilka zrabowanych nam dzie³ kultury, byœmy lepiej poznali w³asn¹ historiê i w ogóle
- jak chce prof. Nowak - by by³a mo¿liwoœæ jej pe³niejszego opisania, a
wiêc i zrozumienia. A mo¿e wtedy nie
bêdziemy zachowywaæ siê jak uwiedzeni tubylcy prowincjonalnego pañstewka.
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„TRÓJKOWE”
WSPOMINANIE…
„Gdzie gaœnie pamiêæ ludzka,
dalej mówi¹ kamienie” - to jedna z
myœli, któr¹ w dniach listopadowych czêsto s³yszymy. ¯yjemy tu i
teraz, pamiêtaj¹c jednak o tych, którzy odeszli.
Jak w ka¿dej spo³ecznoœci, tak
równie¿ w naszej - pracowników i
patronów Publicznej Szko³y Podstawowej nr 3 - lotników polskich,
„po tamtej stronie” mamy ju¿ wielu
przyjació³. Pamiêtamy o tych, którzy „bramê wiecznoœci” przekroczyli ju¿ wiele lat temu, o tych, których œmieræ wyrwa³a spomiêdzy nas
w sposób szczególnie nag³y, jak lotników polskich - ofiary licznych katastrof lotniczych, a w sposób szczególny o tych, którzy odeszli w ostatnim roku.
Jak co roku delegacja uczniów
ze Szko³y Podstawowej nr 3, pod
opiek¹ nauczyciela, uda³a siê na
cmentarze œwidwiñskie, by oddaæ
ho³d zmar³ym pracownikom i lotnikom polskim i sw¹ postaw¹ udowodniæ, ¿e nasza pamiêæ - póki ¿yjemy, nie gaœnie.
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Miejska Komisja Konkurs na
Wyborcza
dyrektora ZPO
(ŒWIDWIN) Zarz¹d Powiatu
powo³ana
(PO£CZYN-ZDRÓJ) Wojewoda powo³a³ cz³onków Miejskiej
Komisji Wyborczej w Po³czynieZdroju do wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Miejskiej, które odbêd¹ siê 15 grudnia.
Wojewoda powo³a³ komisjê w
sk³adzie: Józef Jankowski, Helena
Zieliñska, Danuta Fangrat, Wies³aw
Rasa³a, Wies³awa Wojtiuk, Dorota
Terebecka i Mariola Bogucka. (r)

w Œwidwinie og³osi³ konkurs na
stanowisko dyrektora Zespo³u
Placówek Oœwiatowych w Po³czynie-Zdroju, przy ul. Grunwaldzkiej 33.
W sk³ad Zespo³u Placówek
Oœwiatowych, który rozpocznie
dzia³alnoœæ z dniem 1.01.2014 r.,
wchodz¹ Dom Wczasów Dzieciêcych i Bursa Szkolna w Po³czynieZdroju. Oferty nale¿y sk³adaæ do 15
listopada 2013 r. do godz. 15.15 na
adres starostwa.
(r)

Posiedzenie komisji

Pamiêtamy o zmar³ych z naszej
- nie tylko najbli¿szej, ale równie¿
„Trójkowej” rodziny, o ludziach,
których spotykaliœmy i z którymi
³¹czy³o nas wiele myœli i celów i
zwyk³a, ludzka przyjaŸñ.
K. Kupiec PSP 3

Wójt Gminy Œwidwin informuje
¿e zosta³o opublikowane og³oszenie o przetargu
na sprzeda¿ nieruchomoœci gruntowej niezabudowanej w
Œwidwinie przy ul. Spó³dzielczej dzia³ka nr 16/2 pow. 4,1918
ha oraz przetarg na dzier¿awê czêœci dzia³ki nr 28/10 w
Smardzku z przeznaczeniem na dzia³alnoœæ gospodarcz¹.
Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ pod numerem telefonu
94 36 520 15 do 16.

Firma TransCargo Sp. z o.o. oddzia³ Szczecin

zatrudni przewoŸników
z ci¹gnikami siod³owymi
do holowania naszych naczep w relacjach:
1. przewoŸnicy z licencj¹ krajow¹ Szczecin-ca³a Polska- Szczecin
2. przewoŸnicy z licencj¹ miedzynarodow¹ Szczecin-Dania- Szczecin
P³acimy za ka¿dy kilometr (pusty i pe³ny), bez ¿adnych kosztów dzier¿awy naczep. Sta³a praca, du¿e miesiêczne przebiegi. Gwarantowane
terminy p³atnoœci. Mo¿liwe uzyskanie przyœpieszonej p³atnoœci za
wystawione faktury.
Kontakt: tel. 91-881-7208 w godz. 08:00-16:00
lub e-mail: gkr@transcargo.pl

(ŒWIDWIN) Komisja Oœwiaty, Kultury, Sportu i Polityki Spo³ecznej Rady Miasta zbiera siê na
posiedzeniu w dniu 6 listopada
2013 r., o godz. 11.00, w sali nr 55
Urzêdu Miasta.
Radni wys³uchaj¹ informacji z

dzia³alnoœci M³odzie¿owej Rady
Miasta. Bêdzie spotkanie z trenerami i kierownikami sekcji sportowych, czyli podsumowanie roku
2013 oraz przygotuj¹ plan pracy
komisji na 2014 rok. Bêd¹ równie¿
wolne wnioski i zapytania. (um)

INFORMACJA
Od dnia 4.11.2013 r. PKS GRYFICE Sp. z o.o.
w ca³oœci przejmuje autobusowy rozk³ad jazdy
wykonywany dotychczas przez PKS ŒWIDWIN.
Sprzeda¿ biletów jednorazowych i miesiêcznych
prowadzimy w punkcie przy ul. Niedzia³kowskiego
(kiosk przy zamku). Zapraszamy
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Stowarzyszenie „Carpe diem” zbiera podpisy

Zabiegaj¹, by mieszkañcy mogli
sk³adaæ projekty uchwa³
W dniu 14 paŸdziernika 2013 r.
Stowarzyszenie Spo³eczno-Kulturalne „Carpe diem” rozpoczê³o akcjê: „Ja, Ty, My. Inicjatywa uchwa³odawcza dla mieszkañców Œwidwina”. Jej celem jest dokonanie
zmian w statucie miasta poprzez
dodanie do niego zapisów dotycz¹cych mo¿liwoœci sk³adania przez
mieszkañców projektów uchwa³.
Obecnie inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiadaj¹ jedynie: Burmistrz, Komisje, Kluby oraz Radni
w liczbie co najmniej 5. Chcielibyœmy, aby z prawa inicjatywy uchwa³odawczej mogli korzystaæ tak¿e
mieszkañcy. Warunkiem bêdzie napisanie projektu uchwa³y i zebranie
120 podpisów popieraj¹cych go.
Czym jest prawo inicjatywy
uchwa³odawczej?
W praktyce jest to prawo mieszkañców do przedk³adania w³adzy
samorz¹dowej projektów uchwa³.
Podstawê prawn¹ do wniesienia inicjatywy uchwa³odawczej stanowi
ustawa reguluj¹ca dzia³anie danej
jednostki samorz¹du terytorialnego
oraz jej statut. Wprowadzenie inicjatywy uchwa³odawczej mieszkañców do statutu gminy mo¿e nast¹piæ w Polsce na podstawie art. 3
ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 i art.
40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorz¹dzie gminnym
Dlaczego to robimy ?
Zale¿y nam na zachêcaniu
mieszkañców do aktywnego udzia³u w ¿yciu lokalnej spo³ecznoœci.
Jesteœmy za tym, aby mieszkañcy

czuli siê obywatelami, którzy
wspó³decyduj¹ o rozwoju swojego
miasta, a ich rola nie sprowadza siê
jedynie do wrzucania g³osu do urny.
Chcemy, aby osoby zamieszkuj¹ce
Œwidwin w wiêkszym ni¿ dotychczas stopniu mog³y wp³ywaæ na
¿ycie miasta. Naszym zdaniem takie
mo¿liwoœci stwarza inicjatywa
uchwa³odawcza gdy¿ mo¿e odnosiæ
siê do wiêkszoœci obszarów funkcjonowania miasta: strategicznych
(np. wieloletnich inwestycji lub kierunków rozwoju ca³ego obszaru),
ale i szczegó³owych (np. gospodarowania odpadami). Chodzi nam
g³ównie o to, aby stworzyæ mieszkañcom nowe formy aktywnoœci,
które umo¿liwi¹ im w³¹czenie w
procesy decyzyjne w jednostkach
samorz¹du terytorialnego.
Czy inicjatywa uchwa³odawcza
ogranicza inicjatywê Burmistrza,
Komisji, Klubów czy Radnych?
Nie, nasze dzia³ania maj¹ na
celu poszerzenie, a nie ograniczenie
krêgu podmiotów mog¹cych wyst¹piæ z projektem uchwa³y. Poza tym
projekt obywatelskiej uchwa³y
przechodzi³ bêdzie podobn¹ œcie¿kê legislacyjn¹ jak inne uchwa³y.
Bêdzie musia³ uzyskaæ pozytywn¹
opiniê radcy prawnego, bêdzie omawiany przez radnych na komisjach,
bêdzie musia³ otrzymaæ akceptacjê
skarbnika, (w zakresie zwi¹zanym z
wydatkami z bud¿etu miasta) i na
koniec podlega³ bêdzie g³osowaniu
na sesjach rady miasta. Je¿eli radni
dojd¹ do przekonania, ¿e projekt
uchwa³y jest niekorzystny dla mieszkañców, co przecie¿ mo¿e siê zda-

rzyæ, to zawsze mog¹ go odrzuciæ w
g³osowaniu. Ponadto inicjatywa u³atwi pracê radnym, którzy dostan¹ od
mieszkañców gotowe lub prawie
gotowe projekty uchwa³. Co wa¿niejsze instrument ten nie wywo³uje
konfliktów, a wrêcz czêsto im zapobiega. W wielu gminach inicjatywa
uchwa³odawcza mieszkañców ju¿
funkcjonuje i przynosi wszystkim
konkretne korzyœci
Dlaczego tylko 120 podpisów,
a nie na przyk³ad 500 ?
Tak okreœlona liczba (oko³o 1%
mieszkañców Œwidwina posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze) ma
na celu zachêcenie mieszkañców do
bycia aktywnymi, a nie blokowanie
ich dzia³alnoœæ poprzez ustanowienie liczby podpisów na zbyt wysokim poziomie. Naszym zdaniem
zebranie liczby 120 podpisów pod
rozs¹dny, racjonalnym wnioskiem
nie powinno byæ du¿ym problemem.
Z drugiej strony liczba ta stanowi
tak¿e ochronê przed sk³adaniem
uchwa³, które mia³yby na celu blokowanie prac samorz¹du.
Jak dzia³amy?
W dniu 14 listopada 2013 r. na
rêce Przewodnicz¹cego Rady Miasta - p. Henryka Klamana z³o¿ymy
wniosek z propozycj¹ zmiany statutu Œwidwina. Opracujemy te¿ za³¹cznik, precyzuj¹cy œcie¿kê przechodzenia projektów uchwa³ mieszkañców przez radê miejsk¹. Dodatkowo do wniosku do³¹czona zostanie petycja z co najmniej 120 podpisami. Nim to jednak nast¹pi bêdzie-

my starali siê dotrzeæ do jak najwiêkszej liczby mieszkañców z informacj¹ na temat inicjatywy obywatelskiej. Temu celowi s³u¿yæ bêdzie lokalna kampania spo³eczna,
do udzia³u w której zaprosimy lokalnych dzia³aczy sportowych i kulturalnych, przedstawicieli samorz¹du, instytucji kultury oraz mieszkañców Œwidwina.
O projekcie
Dzia³amy w ramach ogólnopolskiej akcji Masz g³os, masz wybór
prowadzonej przez Fundacjê im.
Stefana Batorego.
Wiêcej informacji na temat akcji
https://www.facebook.com/
events/726976613983427/
Na powy¿szej stronie mo¿ecie
zadawaæ nam pytania, dzieliæ siê
swoimi w¹tpliwoœciami lub sugestiami.
Osoba do kontaktu:
Koordynator akcji Piotr Feliñski, telefon 792009329, adres mail:
pfelinskicd@gmail.com

Sesja Rady Powiatu Œwidwiñskiego
(ŒWIDWIN) 24 paŸdziernika
odby³a siê sesja Rady Powiatu
Œwidwiñskiego.
Zainteresowanie radnych wzbudzi³a informacja o przeprowadzonej w bie¿¹cym roku kontroli z
Urzêdu Marsza³kowskiego stwierdzaj¹cego nieprawid³owoœci w zamówieniach publicznych.
W posiedzeniu uczestniczy³ tak¿e dyrektor Powiatowego Zarz¹du
Dróg Krzysztof Wasicionek, który
omówi³ zrealizowan¹ modernizacjê
ulic Kolejowej i Lipowej w S³awoborzu. Nastêpnie sprawozdanie z
realizacji zadañ oœwiatowych, z

uwzglêdnieniem wyników egzaminów maturalnych i zawodowych za
rok szkolny 2012/2013 przedstawi³
naczelnik Edukacji Bogdan Kaczmarczyk.
Radni podjêli uchwa³y w sprawie: przyznania Wyró¿nienia Honorowego „Za Zas³ugi dla Powiatu
Œwidwiñskiego”, uczestniczenia
Powiatu Œwidwiñskiego w realizacji projektu „ZSIN – Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o
Nieruchomoœciach – Faza I”, o
przyjêciu „Programu wspó³pracy
Powiatu Œwidwiñskiego z organizacjami pozarz¹dowymi oraz dokonali zmian w bud¿ecie Powiatu. (sp)
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OG£OSZENIA DROBN

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

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

MIESZKANIA

NIERUCHOMOŒCI

US£UGI

INNE

Powiat ³obeski

Powiat gryficki

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Kompleksowe wykañczanie wnêtrz,
du¿e doœwiadczenie, tanio i solidnie, tel. 500-860-076.

Przyjmê czysty gruz – Przemys³aw.
Tel. 507 893 890.

Odnajmê mieszkanie w Dalnie, 70
mkw., bez czynszowe, w³asne o.c.,
gara¿, podwórko. Tel. 726 041 197
Sprzedam mieszkanie M2 w £obzie,
ul. Koœciuszki 12/1, z osobnym wejœciem. Tel. 501 343 040.
£obez – centrum sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 48 mkw., IV piêtro, okna PCV, panele. Cena 116
tys. z³. Tel. 532 563 549.

Sprzedam dzia³ki z warunkami zabudowy w Rzêskowie. Tel. 512-584156.

ROLNICTWO
Kurki nioski 17 tyg. i 19. tyg. Tel.
501-057-385.

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

Powiat œwidwiñski

BIZNES

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

Powiat gryficki

PRACA

Region

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

MOTORYZACJA
DOMY NA SPRZEDA¯
Œwidwin - wolnostoj¹cy o pow. 210 mkw, dzia³ka 511 mkw
- CENA 412.000 z³
Œwidwin - wolnostoj¹cy o pow. 280 mkw, dzia³ka 423 mkw
- CENA 480.000 z³
Œwidwin - wolnostoj¹cy o pow. 270 mkw, dzia³ka 758 mkw
- CENA 590.000 z³
Œwidwin (okolica) - wolnostoj¹cy o pow. 67 mkw, dzia³ka 6200 mkw - CENA 100.000 z³
Œwidwin (okolica) - bli¿niak o pow. 72 mkw, 4 pokoje, dzia³ka 712 mkw - CENA 110.000 z³
Œwidwin (okolica) - wolnostoj¹cy o pow. 210 mkw, dzia³ka 2600 mkw - CENA 199.000 z³
Œwidwin (okolica) - wolnostoj¹cy o pow. 156 mkw, dzia³ka 3891 mkw - CENA 290.000 z³
MIESZKANIA NA SPRZEDA¯
Œwidwin - 2 pokoje, parter, pow. 39,38 mkw
- CENA 77.000 z³
Œwidwin - 3 pokoje, I piêtro, pow. 68,93 mkw
- CENA 102.000 z³
Œwidwin - 3 pokoje, I piêtro, pow. 66,97 mkw
- CENA 115.000 z³
Œwidwin - 3 pokoje, parter, pow. 66,59 mkw
- CENA 138.000 z³
Œwidwin - 3 pokoje, parter, pow. 65,4 mkw
- CENA 170.000 z³

uka¿e siê ono w tej samej
cenie tak¿e
w innych gazetach: Gazecie
Gryfickiej, Tygodniku £obeskim
Tygodniku Pojezierza
Drawskiego
To niedrogo - 1 z³ za linijkê
w kuponie. Przeœlij mailem otrzymasz wyliczenie
- wp³acisz na konto
i za³atwione
tel. 91 39 73 730;
email: wppp
@wp.pl
wppp1@wp.pl
www
.wppp.vel.pl
www.wppp.vel.pl

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

Region

Sprzedam sklep spo¿ywczy w P³otach (Jagiellonów 30), w pe³ni wyposa¿ony. Atrakcyjna cena 15.000 z³.
Tel. 669 060 659.

Zlecaj¹c
og³oszenie drobne
do Wieœci
œwidwiñskich

Region

Kupiê skuter marki ZUMICO OS z
2008 r. Tel. 601-583-788.

Biuro og³oszeñ
Wieœci œwidwiñskich

tel. 512 138 349
e-mail: wppp1@wp.pl
Czytaj Wieœci w internecie:
www.wppp.vel.pl

Praca w NIEMCZECH na prefabrykacji betonu OD ZARAZ! Dla
zbrojarzy-betoniarzy, spawaczy, brygadzistów, elektryków.
Tel. 508 351 450.

Praca w Niemczech – Opiekunki
Osób Starszych, wyjazdy od zaraz,
pe³na organizacja wyjazdu, atrakcyjne zarobki. Tel : 501 357 022
Opiekunki do osób starszych w
Niemczech, legalne zarobki do
1350 euro na miesi¹c, mile widziana znajomoœæ niemieckiego. Tel.
799-30-11-77

Rowerami nad jezioro
(ŒWIDWIN) Radni z M³odzie¿owej Rady Miasta wybrali
siê na wycieczkê rowerow¹
wraz z wychowawcami i dzieæmi z Placówki Wsparcia Dziennego Towarzystwa Przyjació³
Dzieci.
Wycieczka odby³a siê 12 paŸdziernika, a jej trasa prowadzi³a do
Bystrzna. Dzieci, opiekunowie i
m³odzi radni pokonali malownicz¹
trasê, która prowadzi³a wzd³u¿ jesiennie przystrojonych pól i lasów.
Celem wycieczki by³ wspólny grill i
odpoczynek nad jeziorem w Bystrznie.
Uczestnicy dziêkuj¹ wszystkim,
którzy pomogli w zorganizowaniu
wycieczki. (um)
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Diabetycy badali
klientów p³ywalni

W dniu 23.10.2013 r., Polskie
Stowarzyszenie Diabetyków Oddzia³ Powiatowy w Œwidwinie w
ramach wspó³pracy z Parkiem Wodnym Relax, zorganizowa³o po raz
kolejny w ostatnim okresie akcjê
przesiewow¹ w kierunku cukrzycy.
Polega ona na bezp³atnych badaniach stê¿enia cukru we krwi oraz
ciœnienia têtniczego dla wszystkich
chêtnych osób korzystaj¹cych z p³ywalni (na podstawie wykupionego
biletu).

Jak zwykle akcja cieszy³a siê
sporym zainteresowaniem korzystaj¹cych z p³ywalni. Przebadano
oko³o 60 osób oraz wymieniono
bezp³atnie 2 glukometry. Skorzystali z niej nie tylko mieszkañcy Œwidwina, ale te¿ wielu przyjezdnych z
okolicznych miejscowoœci w tym
np. z P³otów, Wêgorzyna, Po³czynaZdroju a nawet z odleg³ego Nowogardu. Wspólnie ustalono, i¿ w
zwi¹zku ze zg³oszeniami chêtnych
na nastêpne badania, wspó³praca
bêdzie kontynuowana.
(o)

Wieœci œwidwiñskie 4.11.2013 r.

Emeryci na
turystycznym szlaku

Zarz¹d Polskiego Zwi¹zku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowa³ dwudniow¹
wycieczkê do Torunia i Lichenia.
Uczestnicy zwiedzili miêdzy innymi bazylikê z wod¹ œwiêcon¹ w
Klasztornej Górce, stary rynek z
zabytkowym koœcio³em, pomni-

kiem Kopernika i Krzyw¹ Wie¿ê.
Spacerowali równie¿ nabrze¿em
Wis³y i degustowali pierniki toruñskie. Po obejrzeniu bogatej architektury Torunia wyruszyli do Lichenia, gdzie zwiedzili bazylikê i Golgotê. W drodze powrotnej obejrzeli
katedrê w GnieŸnie.
(o)

Cukrzycy mog¹ liczyæ na pomoc
5 paŸdziernika w Œwidwiñskim zamku odby³y siê obchody
Powiatowego Dnia Walki z Cukrzyc¹.
W powiecie œwidwiñskim cukrzycy nie s¹ zdani tylko na siebie.
Œrodowisko chorych jest zintegrowane dziêki atrakcyjnym formom
pracy, do których zaliczaj¹ siê miêdzy innymi wczasy szkoleniowo lecznicze nad morzem, spotkania z
lekarzami oraz przedstawicielami
firm farmaceutycznych i inne.
Uroczystoœæ
zorganizowa³
Pawe³ Gasztold, prezes Oddzia³u
Powiatowego PSD w Œwidwinie.
Goœciem specjalnym spotkania by³
Ordynator Kliniki Diabetologicznej
w Policach dr n.med Piotr Molêda,
który w krótkim wyk³adzie ukaza³
problem cukrzycy i konsekwencje
choroby.
Z³ot¹ Odznakê PSD otrzymali:
Danuta Malitowska, Teresa Szczerbiñska, Helena Joñska, Tadeusz
Fiodorek, Anna Œpiewok. Srebrn¹

Odznakê PSD otrzymali: El¿bieta
Wielgosz, Andrzej Warianka, Monika Kamiñska, Wac³aw Jaworski,
Anna Szczypiñska, Wies³awa Cio³ek, Teresa Romanowska, Zygmunt
Falkowski.
Obecnoœci¹ swoj¹ zaszczycili:

starosta Powiatu Miros³aw Majka,
przewodnicz¹ca Rady Powiatu Danuta Malitowska, radna Powiatu
Krystyna Wojnicka, radny Powiatu
Miros³aw Kêpka, wiceburmistrz
Œwidwina Zygmunt Maksiak, radna
Miasta Œwidwin Miros³awa Lemañ-

czyk, wójt Gminy Œwidwin Zdzis³aw Pawelec, kierownik Wydzia³u
Wydzia³u Oœwiaty, Zdrowia, Kultury i Sportu w Urzêdzie Miasta Bogdan Wachowiak, sponsorzy i sympatycy ko³a PSD.
Pawe³ Gasztold

Wieœci œwidwiñskie 4.11.2013 r.
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Czytanie nastolatkom
Zaduszki muzyczne w „Trójce”
Zaproszenie

(SWIDWIN) Klub Wojskowy
1. SLT zaprasza 7 listopada w
czwartek o godz. 17.00 na „ZADUSZKI MUZYCZNE”.
Jak co roku, wyst¹pi¹ artyœci z
Klubu Wojskowego, Œwidwiñskiego Oœrodka Kultury i Zespo³u Szkó³
Rolniczych ze Œwidwina. Gwiazd¹
wieczoru bêdzie WOJTEK KUBIAK ( zespó³ CHOCOLATE SPO-

ON) znany ze œcie¿ki dŸwiêkowej
do filmów Magda M. („Jestem wolny”) i serialu „Dziki”. Zaduszki rozpoczn¹ siê wystêpem wszystkich
gitarzystów z Klubu 1.SLT i zaproszonych goœci w utworze Jimiego
Hendrixa „Hej Joe”. Wroc³awskiego rekordu Guinessa na pewno nie
pobij¹ ale... SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
KLUB 1.SLT

Œwiat zaklêty w dyni
- warsztaty artystyczne

„Kto czyta, ¿yje wielokrotnie”,
mówi bardzo m¹dre przys³owie.
Oczywiœcie czytanie wszystkiego
co „wpadnie nam w rêce” nie jest
najlepszym sposobem. Dzieci przewa¿nie czytaj¹ bajki, cz³owiek doros³y - jeœli oczywiœcie czyta - ma
ju¿ swój okreœlony gust. Ludzie w
wieku nastoletnim poszukuj¹ swojej czytelniczej drogi, czêsto w³aœnie wtedy zbyt wiele czasu poœwiêcaj¹c internetowi i telewizji.
Aby pomóc nastolatkom w wyborze dobrej lektury, która na dodatek uczy czegoœ nowego i rozwija,
ju¿ kolejny rok w naszej szkole
prowadzona jest akcja „Czytamy
nastolatkom”, równolegle z czytaniem najm³odszym i akcj¹ „Ca³a
Polska czyta dzieciom”.
25 paŸdziernika uczniowie z
klas 4 - 6, mogli zapoznaæ siê z literatur¹ science - fiction dostêpn¹ w
bibliotece szkolnej - i nie tylko.

Poniewa¿ powszechnie mówi siê o
przewadze humanistów nad umys³ami œcis³ymi, warto udowodniæ,
¿e jest to niesprawiedliwe uogólnienie. Oprócz czêœci g³ównej - czytanego fragmentu literatury, przeznaczonego wy³¹cznie do s³uchania,
uczniowie mogli wys³uchaæ opowiadania z zagadk¹ naukow¹ i w
nagrodê otrzymaæ… oczywiœcie
ksi¹¿ki.
Spotkanie sta³o siê równie¿
okazj¹ rozstrzygniêcia konkursu
„Napisz list do Alfreda Nobla”, w
którym uczniowie opisywali dokonany przez siebie wynalazek. By³a
to mo¿liwoœæ do rozwiniêcia
„skrzyde³ twórczej fantazji”, sprawdzenia siê w dosyæ ju¿ rzadkiej formie pisanej - niestety, jak¹ jest list.
By³a to równie¿ okazja do wspomnienia postaci Alfreda Nobla, którego 180 rocznica urodzin minê³a w
paŸdzierniku tego roku.
KK

Promocja na targach
Œwidwin uczestniczy³ w targach turystycznych „Tour Salon”
w Poznaniu.

Dyniowe warsztaty organizowane od lat na ca³ym œwiecie s¹ ogromnie popularne i z roku na rok przyci¹gaj¹ coraz wiêksze rzesze fanów.
Od tego roku tak¹ atrakcjê oferuje
równie¿ gospodarstwo agroturystyczne „Zak¹tek Rogalino”, po³o¿one zaledwie 8 km od Œwidwina.
24 paŸdziernika br. uczniowie
Zespo³u Placówek Specjalnych w
S³awoborzu brali udzia³ w zajêciach
warsztatowych na terenie gospodarstwa agroturystycznego „Zak¹tek
Rogalino”, podczas których poznawali dekoracyjne mo¿liwoœci dyni.

W trakcie warsztatów, które poprowadzili w³aœciciele gospodarstwa
uczniowie poznawali sztukê artystycznego rzeŸbienia w warzywach,
przede wszystkim w dyni.
Zajêciom towarzyszy³a wspania³a atmosfera i niezwykle ciep³e
przyjêcie naszej grupy przez w³aœcicieli Danutê i W³adys³awa Lachiewiczów. Warsztaty zakoñczy³y siê
wspólnymi zabawami oraz spotkaniem przy ognisku.
Dziêkujemy za otwartoœæ i zrozumienie dla potrzeb uczniów o
specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Bo¿ena Jurczyk

Jest to najwiêksza impreza wystawiennicza bran¿y turystycznej w
Polsce, daj¹ca szansê na dotarcie do
du¿ej liczby odbiorców. Bior¹ w
nich udzia³ dziesi¹tki firm dzia³aj¹cych w tej bran¿y, promuj¹ siê regiony, miasta i gmin, swoje stoiska
maj¹ równie¿ praktycznie wszystkie kraje, którym zale¿y na popularnoœci wœród polskich turystów. Targi s¹ corocznie odwiedzane przez
tysi¹ce zwiedzaj¹cych. Tym razem
pierwszy dzieñ (17 paŸdziernika)
przeznaczono dla osób z bran¿y turystycznej, natomiast dwa kolejne
by³y otwarte dla wszystkich zainteresowanych.
Œwidwin prezentowa³ siê w ramach stoiska Zachodniopomorskiej
Regionalnej Organizacji Turystycznej, na którym promowano g³ówne
atrakcje województwa zachodnio-

pomorskiego. Du¿ym zainteresowaniem zwiedzaj¹cych cieszy³y siê
mapy miasta, foldery promocyjne,
ulotki, zawieraj¹ce skrótowe informacje o mieœcie. Goœcie zadawali
sporo pytañ dotycz¹cych mo¿liwoœci spêdzenia wolnego czasu na
œwidwiñskiej p³ywalni, zwiedzania
zamku oraz na temat tras turystycznych w okolicach miasta.
(um)
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Klasy humanistyczne na poetycko
18 paŸdziernika 2013 r., liceum w Œwidwinie odwiedzi³o trio
poetyckie, w sk³ad którego weszli:
pani Katarzyna Boruñ-Jagodziñska, pani Agnieszka Syska oraz
pan Piotr Müldner-Nieckowski.
Artyœci spotkali siê z klasami o
profilu humanistycznym.
M³odzie¿ z klasy II c LO uczestniczy³a w zajêciach prowadzonych
przez pani¹ Agnieszkê Syskê.
Uczniowie z uwag¹ s³uchali o
inspiracjach, motywach, pojawiaj¹cych siê w twórczoœci artystki a tak¿e o w³aœciwym sposobie tworzenia
wspó³czesnej poezji. Pani Agnieszka podsunê³a kilka wskazówek, w
jaki sposób mo¿na zab³ysn¹æ w tej
dziedzinie i osi¹gn¹æ sukces. Okazuje siê, ¿e jest to proces d³ugotrwa³y i skomplikowany i choæbym nie
wiem jak bardzo siê stara³a, nie jestem w stanie go odtworzyæ i dok³adnie opisaæ.
Podczas spotkania mieliœmy
okazjê wys³uchaæ kilku wierszy
poetki. Niestety, jak na poezjê
wspó³czesn¹ przysta³o, przy pierwszym czytaniu tekst nie zosta³ w
ca³oœci zrozumiany przez s³uchaczy. Pojawia³y siê tam liczne nawi¹zania do twórczoœci Tadeusza Ró¿ewicza, którym to zafascynowana
zdaje siê byæ pisarka, a tak¿e dalekie skojarzenia i metafory.
Uwa¿am, ¿e równie ciekawa jak
jej wiersze jest osoba samej poetki.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹
czarnogórskie korzenie poetki.

Warto wiêc wspomnieæ, ¿e jest
to absolwentka i doktorantka Uniwersytetu Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Warszawie (Wydzia³
Teologiczny, Katedra Misjologii).
Oprócz tego ukoñczy³a Papieski
Wydzia³ Teologiczny w Warszawie
(Wydzia³ Teologiczny, Katedra
Teologii Ogólnej), a tak¿e Wy¿sze
Zawodowe Studia Katechetyczne
przy Papieskim Wydziale Teologicznym.
Jako pisarka zaanga¿owana jest
w pracê wielu organizacji literackich, miêdzy innymi: Stowarzyszenia Pisarzy Polskich Oddzia³ Warszawa, Polish-American Poets Academy, Zrzeszenie Artystyczne ZA,
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich Oddzia³ Warszawa. Wielokrotnie honorowana wyró¿nieniami

takimi, jak: Laureat Symbolicznej
Nagrody Poetyckiej Roku oraz nagradzana, g³ównie pierwszymi lokatami, w wielu konkursach literackich. Publikowana w Odrze, Wyspie, Akancie.
Spoœród jej licznych wierszy
drukiem ukaza³y siê zbiory:
„Krzyk przedœwiatów”, Instytut
Wydawniczy Œwiadectwo, Bydgoszcz 2007,
„Jego usta maj¹ rogi”, Instytut
Wydawniczy Œwiadectwo, Bydgoszcz 2008,
- „Stworzony z prawiersza oraz
Strzeg³em ciê jak Ÿrenicy abecad³a”, Instytut Wydawniczy Œwidectwo, Bydgoszcz 2009.
Na opublikowanie czeka tom
zatytu³owany „Œpiewa³a m³oda
prawda”.

Warto wspomnieæ, ¿e Pani
Agnieszka by³a jednym z jurorów
Turnieju Recytatorskiego O Z³oty
Szczebel Baszty, który odby³ siê
18.10.2013 r. w ramach 44. Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego
im. Jana Œpiewaka i Anny Kamieñskiej w Sali Rycerskiej œwidwiñskiego zamku.
Licealistom bardzo podoba³y
siê zajêcia z poetk¹. Po lekcji mo¿na
by³o us³yszeæ same pochlebne opinie, zarówno o sposobie prowadzenia, jak i o prowadz¹cej spotkanie.
Uczestnicy ¿ywi¹ szczere nadzieje
na rych³e odwiedziny, a jednoczeœnie chc¹ podziêkowaæ poetce za
czas im poœwiêcony oraz za przekazan¹ wiedzê.
Izabela Orenczak, II c LO

Œlubowanie uczniów klas pierwszych
w „Jedynce”
(ŒWIDWIN) 24 paŸdziernika ponad szeœædziesiêcioro pierwszoklasistów zosta³o przyjêtych w poczet spo³ecznoœci uczniowskiej Publicznej Szko³y Podstawowej nr 1 im. Or³a Bia³ego w Œwidwinie.
W trakcie uroczystoœci Pierwszaki piêknie zaprezentowa³y przygotowan¹ czêœæ artystyczn¹ tematycznie zwi¹zan¹ ze szko³¹, rodzinnym miastem i Ojczyzn¹. W obecnoœci zaproszonych goœci, licznie przyby³ych
rodziców, nauczycieli oraz uczniów starszych klas z³o¿y³y uroczyste œlubowanie, a pasowania na ucznia tradycyjnie dokona³a pani dyrektor Barbara
Pe³ka.
Ka¿dy uczeñ klasy pierwszej otrzyma³ legitymacjê szkoln¹, pami¹tkowy dyplom, s³odki upominek i zak³adkê do ksi¹¿ki przygotowan¹ przez
starszych kolegów.
Pe³noprawnymi uczniami od tego dnia s¹ uczniowie z klas:
I a – wychowawczyni pani Halina Michna,
I b – wychowawczyni pani Miros³awa Piñczuk,
I c – wychowawczyni pani Maria Kamiñska.
Wszystkim pierwszoklasistom ¿yczymy wielu sukcesów i bardzo dobrych wyników w nauce.
Organizatorzy
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ZE ŒWIDWIÑSKIEGO ZAMKU
NA DWÓR ARTUSA
Dni od 28.09 do 2.10 up³ynê³y
w Toruniu pod znakiem uroczystoœci objêtych wspóln¹ nazw¹
VIII Anielskie Spotkania.
Impreza, zainicjowana 8 lat
temu przez Jacka Beszczyñskiego,
toruñskiego pieœniarza i animatora
kultury, odbywa siê obecnie pod
auspicjami toruñskiego oddzia³u
Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Chrisitiana.
30 wrzeœnia w Dworze Artusa
odby³a siê wielka gala z udzia³em
w³adz miasta, podczas której uhonorowano ludzi zas³u¿onych dla
œrodowiska, ludzi o wielkich sercach, którzy nie szczêdz¹c czasu,
wysi³ku i œrodków potrafi¹ i chc¹
pomagaæ innym.
Œwidwiñski Kameralny Chór
„Sonores” pod dyrekcj¹ Boles³awa
Kurka dost¹pi³ zaszczytu uœwietnienia tej uroczystoœci, daj¹c blisko
godzinny koncert. Gwiazdami wie-

czoru byli znana i lubiana wokalistka Alicja Majewska i akompaniuj¹cy jej równie znany i ceniony kompozytor W³odzimierz Korcz. Wystêp na jednej scenie z popularnymi artystami stanowi³ dla nas wyró¿nienie, zw³aszcza ¿e utwór
„Jeszcze siê ¿agiel bieli” zaœpiewaliœmy wspólnie. S¹dz¹c po reakcji,
uda³o nam siê podbiæ serca publicznoœci.
Kolejna uroczystoœæ, w której
wziêliœmy udzia³ nastêpnego dnia,
mia³a równie podnios³y charakter.
By³ to benefis pani Krystyny Szalewskiej, artystki obchodz¹cej 50lecie swojej dzia³alnoœci. Krótki
koncert zadedykowaliœmy Jubilatce, w geœcie uznania dla jej artystycznych dokonañ.
Mówi siê, ¿e muzyka i œpiew
³agodz¹ obyczaje i ³¹cz¹ ludzi. Tak
te¿ siê sta³o w naszym przypadku.
Gdy w marcu wystêpowaliœmy w
œwidwiñskim zamku na zaproszenie

M³odzi radni
bogatsi w wiedzê

redaktorów „Echa Œwidwina” i w³aœciciela wydawnictwa „Adam Marsza³ek”, nie spodziewaliœmy, ¿e nasze drogi powiod¹ do Torunia. W
tym miejscu pragniemy gor¹co po-

dziêkowaæ zarówno za zaproszenie,
jak i za goœcinê oraz serdeczne przyjêcie, a tak¿e za „opiekê”, jak¹ nad
nami bezpoœrednio sprawowa³ pan
Jacek Beszczyñski.
R.M.

„Œpiewak”
rozstrzygniêty

(ŒWIDWIN) S³awa Rudnicka
z Ko³obrzegu zosta³a tegoroczn¹
laureatk¹ 44 Konkursu Poetyckiego im. Jana Œpiewaka i Anny
Kamieñskej.
(ŒWIDWIN) Ostatniego dnia
paŸdziernika radni z M³odzie¿owej Rady Miasta przeszli szkolenie na temat promowania swoich
dzia³añ w lokalnym œrodowisku.
Szkolenie nosi³o nazwê „Promocja i widocznoœæ dzia³añ M³odzie¿owej Rady Miasta”, a popro-

wadzi³a je Katarzyna HenchkeOzga z Sekretariatu do Spraw M³odzie¿y Województwa Zachodniopomorskiego. Dla m³odych radnych
by³a to okazja do zapoznania siê z
najwa¿niejszymi kompetencjami
Rady. Zachêci³o ich do podejmowania dzia³añ, które spotkaj¹ siê z zainteresowaniem rówieœników. (um)

Jurorzy, którym przewodniczy³
Piotr Muldner-Nieckowski, wybrali j¹ po przeczytaniu 275 zestawów
wierszy nades³anych przez poetów
z ca³ej Polski. Przyznali równie¿
trzy równorzêdne wyró¿nienia I
stopnia i trzy wyró¿nienia II stopnia.
Wyniki konkursu og³oszono podczas imprezy fina³owej w œwidwiñ-

skim zamku, w sobotê 19 paŸdziernika.
(o)
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Andrzej Gudañski – odkrycie
(£OBEZ) W siedzibie
LOT w £obzie, przy
ul. Bema 27, zosta³a
otwarta wystawa
prac ³obeskiego
malarza Andrzeja
Gudañskiego. Ukaza³
nam siê wielki talent.
Artysta urodzony w 1979 r. zajmuje siê malarstwem, rysunkiem
oraz ceramik¹. Zacz¹³ malowaæ ju¿
w wieku 8. lat. Ukoñczy³ ³obeskie
Liceum Ogólnokszta³c¹ce. Obdarzony niezwyk³ym talentem jest samoukiem, a o wartoœci jego prac
niech œwiadczy fakt, i¿ jego prace
znajduj¹ siê w domach na ca³ym
œwiecie. Obrazy Andrzeja Gudañskiego by³y m.in. w Nowym Jorku w
„World Fine Art Gallery” w 2008 r,
w Londynie w „New City Gallery”
w 2008 r., we Francji, Belgii, Holandii, W³oszech, Meksyku. Otrzyma³
równie¿ presti¿owe zaproszenia do
wystawienia swoich prac w Art
Expo w Nowym Jorku oraz na Biennale we Florencji.
Wiele obrazów A. Gudañskiego
przywodzi na myœl chêæ zatrzymania tego, co w ruchu, a ruch to ¿ycie,
symbolami ¿ycia i œmierci z kolei s¹
prastare symbole ryby i ptaka, czêsto wystêpuj¹ce w twórczoœci ³obeskiego artysty.
Symbole te wystêpowa³y ju¿ w
staro¿ytnym Sumerze, Egipcie,
Grecji, Syrii, w Palestynie, w mitologii s³owiañskiej; maj¹ równie¿
znaczenie w chrzeœcijañstwie. To
dwa filary œwiata nierozerwalnie
zwi¹zane z axis mundi, z drzewem
¿ycia, gdzie ryba jest symbolem i
przewodnikiem do zaœwiatów po
œmierci – jak delfin w staro¿ytnej
Grecji uznawany wówczas za rybê,
ptak - symbol zmartwychwstania,
odrodzenia, jak feniks powstaj¹cy z
popio³ów.
Pomiêdzy tymi œwiatami – œwiat
ludzi, którzy po œmierci prowadzeni
przez rybê powracaj¹ do ¿ycia ptasi¹ drog¹ (Mleczn¹ Drog¹) za swoimi przewodnikami - ptakami. To
ko³o ¿ycia i œmierci, prastare archetypiczne symbole nierozerwalnie
zwi¹zane z najstarszymi cywilizacjami. W chrzeœcijañstwie z kolei
ryba jest symbolem Chrystusa, go³¹b z kolei – symbolem Ducha Œw.
W starych cywilizacjach bóg
ryba daje ludziom wiedzê, m¹droœæ,
nauki i pismo, jest przewodnikiem
ku zmartwychwstaniu, bowiem

zgodnie z powiedzeniem - jak w
niebie tak i na ziemi, ryba symbolicznie ³¹czy³a podziemny, wodny
œwiat z praoceanem, a praocean to
kosmos. Z praoceanu wszystko powsta³o i wszystko w nim zanurzone.
Pomiêdzy wodnym œwiatem a
niebem, œwiat cz³owieka nierozerwalnie zwi¹zany jest z ¿yciem i
œmierci¹, rozwojem, m¹droœci¹, o
ile chce do niej d¹¿yæ, a tym samym
drog¹. Drog¹, która bêdzie zale¿eæ
od wielu czynników, ale w gruncie
rzeczy wêdrowiec bêdzie czerpa³ z
najstarszych archetypów, bo nie
sposób uciec od ¿ycia, jak i nie sposób uciec od œmierci. Droga to poszukiwanie siebie, odkrywanie na
nowo, poznawanie w³asnych mo¿liwoœci poprzez doœwiadczenia.
W obrazach A. Gudañskiego
pojawi¹ siê kolejne symbole, jak nosoro¿ec – symbol Chrystusa, który
mówi³ – „Ja jestem drog¹, prawd¹ i
¿yciem”, symbol s³onia symbolizuj¹cego si³ê i moc, przede wszystkim
duchow¹, ale te¿ symbol wiedzy. To
tylko nieliczne symbole pojawiaj¹ce siê w obrazach artysty, wystêpuje
bowiem jeszcze np. jajo – symbol
narodzin i zmartwychwstania, odrodzenia siê duchowego, one wszystkie jednak ³¹cz¹ siê w jednym punkcie – poszukiwania siebie, wzrastania, odradzania siê i nieustannego
rozwoju na drodze, jak¹ jest ¿ycie
dane tu i teraz w powrocie do domu.
Obrazy mo¿na podziwiaæ do 8
listopada w godzinach od 12. do 17.
w Galerii Bema 27 w £obzie. M
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Remont, zajêcie
i zabawa

Na mocy porozumienia i najmu
Urz¹d Gminy w Brze¿nie przekaza³
w dzier¿awê by³¹ œwietlicê wiejsk¹
naszemu Oœrodkowi.
Œwietlica by³a opuszczona i zaniedbana. Wymaga gruntownego
remontu, przede wszystkim po³o¿enia pod³ogi, wymiany okien i za³o¿enia ogrzewania oraz przeprowadzenia modernizacji instalacji elektrycznej. Wolne pomieszczenie bêdzie przeznaczone na œwietlicê grupow¹ dla poszczególnych kó³ zainteresowañ, istniej¹cych w naszym
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Oœrodku. Tutaj ka¿dy znajdzie swoje miejsce do wk³adu rozwoju swoich zainteresowañ. Pocz¹wszy od
przeprowadzenia remontu, a¿ do
spêdzania wolnego czasu i rozwijania swoich hobby i przeprowadzania
ró¿nych ciekawych gier i zabaw.
Uœwiecanie poprzez dzia³anie w
czynieniu dobra i piêkna oraz wzajemnej pomocy dojdziemy do zbawienia. Dobrze wykorzystaæ czas i
nauczyæ siê pracowaæ dla innych jest
wielk¹ sztuk¹ w m³odzieñczym wieku.
Jaros³aw sdb.

„Awans”

Zawierzaj¹c Matce Bo¿ej
Bolesnej ze Skrzatusza

21 wrzeœnia br. nasi wychowankowie wraz z ca³¹ kadr¹ pracowników M³odzie¿owego Oœrodka Wychowawczego udali siê do Skrzatusza, aby rozpocz¹æ nowy rok szkolny u stóp Skrzatuskiej Pani, wszystko jej zawierzyæ i oddaæ siê w jej
opiekê oraz wstawiennictwo.
Liturgii Eucharystycznej przewodniczy³ i okolicznoœciowe kazanie wyg³osi³ dyrektor ks. Ireneusz
Œliwiñski sdb. Oprowadzeni po
sanktuarium z wyjaœnieniem jego
powstania i jak wielkie cuda dzia³a³a i dzia³a M.B.B., poruszy³a serca
naszych wychowanków. Licznie
przyst¹pili do sakramentu pokuty i

Eucharystii. Wspólnotowe zdjêcie
utrwali³o to wydarzenie i zapisa³o
nie tylko w sercu, ale i na papierze
lub w komputerze. Po Mszy œwiêtej
wszyscy udali siê do Pi³y, na grób ks.
Kazimierza Lewandowskiego sdb,
aby wspólnie siê pomodliæ, zapaliæ
znicze i po³o¿yæ symbolicznego
kwiatka pamiêci.
Ubogaceni duchowo, lekko
zmêczeni przybyliœmy do Rzepczyna, aby dalej rozwa¿aæ swoje postêpowanie, a toczone dzieje swojego
losu oprzeæ na dekalogu, zawierzaj¹c Skrzatuskiej Pani. Wiemy dobrze, ¿e z Maryj¹ dojdziemy do Jej
syna Jezusa Chrystusa.
Jaros³aw sdb.

Jesienne prace

23.pa¿dziernika goœciliœmy w
naszym Oœrodku Wychowawczym
teatr Metanoia z Krakowa. Pokaza³
nam spektakl kabaretowy pt.
„Awans”.
Zgromadzeni wychowankowie
z zaciekawieniem ogl¹dali sztukê
teatraln¹, a nawet brali w niej czynny udzia³. Spektakl opowiada³ o
awansie rolnika na pos³a na sejm.
Ukazane ró¿ne perypetie ¿yciowe i
odpowiedni image i zachowanie
oraz kampania wyborcza daj¹ szansê zostania pos³em. Sztuka, przeplatana tañcem i œpiewem, zaanga¿owa³a naszych wychowanków i nauczycieli do czynnego udzia³u w jej
realizacji. Spektakl zawiera³ ró¿ne

staropolskie przys³owia, które dokañczali wychowankowie. Brali
czynny udzia³ w przeprowadzeniu
kampanii wyborczej, co nawet
sprytnie im posz³o. Za to wszystko
zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Chwila refleksji, humoru,
radoœci i œpiewu da³o du¿o do myœlenia, ale i pewn¹ refleksjê ¿ycia
kulturalnego.
Warta dalej siê uczyæ i poznawaæ
¿ycie, a przy tej okazji i rozpoznawaæ znaki czasu kszta³tuj¹cej siê
historii wokó³ nas. Wspólna radoœæ,
teatr, zabawa i wzajemne trwanie
daj¹ nam przywilej bycia razem i radowania siê z ka¿dej chwili spêdzonego czasu.
Jaros³aw sdb.

Jesieñ jest bardzo ciekawa w
ró¿ne barwy i odcienie kolorów,
ale i jednoczeœnie czeka nas sporo
pracy z porz¹dkowaniem naszej
posesji.
Ka¿da grypa wychowanków zawsze pomaga w utrzymaniu czystoœci wokó³ naszego pa³acu. Obecnie
nie brakuje prac porz¹dkowych
zwi¹zanych ze zwózk¹ opadaj¹cych

liœci. Kolorowo, jesiennie i z zapartym tchem wrze praca z grabieniem
zwo¿eniem liœci.
Ka¿da pora roku jest dobra na
zauwa¿anie zmieniania siê przyrody i œwiata dziej¹cego siê wokó³ nas.
Pokochaæ œwiat, jego przyrodê i ¿yæ
z nim w symbiozie, to rozpoznawaæ
znaki Bo¿ej Opatrznoœci.
Jaros³aw sdb.
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Mistrzostwach Województwa Zachodniopomorskiego w Sztafetowych Biegach Prze³ajowych

Gimnazjaliœci ze Œwidwina Mistrzami

Województwa
Uczniowie Gimnazjum
nr 1 w Œwidwinie w dniu
17.10.2013 r. wziêli
udzia³ w Mistrzostwach
Województwa
Zachodniopomorskiego
w Sztafetowych Biegach
Prze³ajowych, które
od wielu lat odbywaj¹
siê w Tychowie.
Jest to najwiêksza impreza lekkoatletyczna w województwie, która skupia ³¹cznie ponad 900
uczniów. Startuj¹ tylko dru¿yny
mistrzów powiatu wy³onione we
wczeœniejszych zawodach. Zawodnicy podzieleni s¹ na 3 grupy: szko³y podstawowe, szko³y gimnazjalne
i ponadgimnazjalne. W ka¿dej grupie prawo startu ma 21 zespo³ów z
podzia³em na ch³opców i dziewczêta, zespó³ sk³ada siê z 11 zawodników w tym jeden rezerwowy, ka¿dy
z uczniów biegnie na dystansie 1000
m (ch³opcy szko³y gimnazjalne i
ponadgimnazjalne, pozostali 800
m).
Najlepszy czas w naszej dru¿ynie uzyska³ Maciej Tyszkiewicz
3:08 s., natomiast ³¹czny czas zespo³u to 33:03 s. Wynik ten da³ nam
I miejsce i tytu³ Mistrzów Województwa. Opiekunem zespo³u by³
Jaros³aw Król.
(o)

Od lewej strony drugi szereg Jakub Woliñski, Krzysztof Wiak, Maciej Tyszkiewicz,
Bartosz Babulewicz, Bart³omiej Jas, Kamil Kamiñski, Patryk Zaczkowski, Szymon
Murawski, Rafa³ Sikorski, Sebastian Skiba, Micha³ Miêkczyñski, Jacek
Wojciechowski, Jaros³aw Król, Dawid Kurlapski i Marek Jakubiak.

Szczypiornistki KS Relax Œwidwin w Wieluniu
Dziesiêæ dru¿yn wziê³o udzia³
w miêdzynarodowych zawodach
pi³ki rêcznej z okazji jubileuszu
30-lecia MKS Wieluñ. Wœród
nich Relax Œwidwin
O puchar burmistrza Wielunia
rywalizowa³o ze sob¹ osiem dru¿yn
mêskich systemem pucharowym, a
dwie ¿eñskie – KS Relax Œwidwin i
Warsovia Warszawa stoczy³y ze
sob¹ bój w dwumeczu. Oldbojki ze
stolicy okaza³y siê nieco lepsze,
pokonuj¹c Œwidwinianki 12:11 i
16:7. Na korzyœæ KS Relax przemawiaj¹ jednak dwie z trzech przyznawanych nagród indywidualnych:
najlepsz¹ zawodniczk¹ turnieju zosta³a Anna Piechocka, a najlepsz¹
bramkark¹ Iwona Marcisz. Wœród
mê¿czyzn najlepsz¹ okaza³a siê dru-

¿yna Or³y Zglinickiego z Warszawy,
która pokona³a w finale goœci z

Rosji – Amber Kaliningrad. Przed
oldbojkami KS Relax Œwidwin jesz-

cze jeden turniej w tym roku - 16 listopada zagraj¹ w Szczecinie. (r)
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Spójnia ma du¿y potencja³ na przysz³oœæ
Spójnia Œwidwin – Drawa II Drawsko Pomorskie 1:3 (0:1)
(ŒWIDWIN) Œwidwiñska Spójnia jest po
sporych przejœciach i uratowa³a swój byt tylko dziêki dzia³aniom kilku dzia³aczy, którzy
podjêli siê wyprowadziæ klub z zapaœci organizacyjno-finansowej. Idzie to opornie, ale
zespó³ ma spory potencja³, nawet na grê w
wy¿szej klasie. Trzeba tylko cierpliwoœci.
Okaza³o siê, ¿e pozostanie w okrêgówce nie
musi byæ sukcesem, bo po kilku przegranych
meczach pojawi³o siê widmo spadku, co zniweczy³o by wysi³ek ratowania klubu. Dzia³acze siêgnêli wiêc po doœwiadczonego trenera Franciszka Paszela. Spójnia wygra³a kilka meczów, w tym
z faworytami, jednak nadal s¹ problemy z ustabilizowaniem podstawowego sk³adu dru¿yny. Zdarzy³o siê tydzieñ temu, ¿e Spójnia nie pojecha³a
na mecz, bo nie mog³a zebraæ pe³nego sk³adu.
Jednak meczu z Draw¹ II nie mog³a sobie odpuœciæ. Przegra³a 1:3, z du¿o bardziej doœwiadczonym zespo³em, którego trzon stanowi¹ zawodnicy graj¹cy wczeœniej w IV lidze. Jednak gra Spój-

ni nie wygl¹da³a najgorzej, bo œwidwinianie mieli kilka okazji sam na sam, których nie wykorzystali. Jest w tej dru¿ynie spory potencja³, s¹ m³odzi pi³karze, zdeterminowani dzia³acze, doœwiadczony trener i liczne zaplecze w postaci
Akademii Pi³karskiej, co powinno procentowaæ
za kilka lat. Zespo³u nie zbuduje siê z dnia na
dzieñ i wszyscy powinni zdawaæ sobie z tego
sprawê. Ale ¿e mo¿na tak¿e tu znaleŸæ talenty,
niech œwiadczy kariera pi³karska Macieja Wyganowskiego ze Œwidwina, który dzisiaj gra w IIIligowej Drawie. Teraz trzeba tylko wygraæ z Sadem Chwiram i dobrze przepracowaæ zimê.
Bramki: dla Spójni – Pych; dla Drawy Kwiatkowski – 2 i Bujnowski.
SPÓJNIA: Wojciech Kostrzewski - Daniel
Kaszyca, Pawe³ Paczkowski, Bartosz Machaj,
Bart³omiej Kêdzierski, Damian Rusek, Bartosz
Kosowski, Artur Pych, Szymon Wojszczyk, Mateusz Nykiel, Wojciech Podhajski oraz w rezer-

wie: Mateusz Bielewicz, Ryszard Skiba, Grzegorz Sobolak, Piotr Dziedzic i Jakub Wiêcek.
Trener Franciszek Paszel.
DRAWA: Mi³osz Szkudlarek - Mateusz Dolak, Tomasz Wyrzykowski, Tomasz Bujnowski,
Micha³ Bany, Ernest Marcinkowski, Rafa³ ¯uk,
Wojciech Witoñ, Maciej Kwiatkowski, Igor Bany
i Jakub Chmielewski oraz Marcin Brener, Piotr
Terlecki, Patryk Korczyñski, Adrian Wawruniak,
Adam P³uska i Piotr Wyrzykowski.
KAR

V Ogólnopolski Turniej w Mini Pi³ce Siatkowej Dziewcz¹t o Puchar Burmistrza Po³czyna-Zdroju.

Na turniej w Po³czynie przyjecha³o
a¿ dziewiêtnaœcie ekip siatkarskich
(PO£CZYN-ZDRÓJ) W dniach 19-20.10.
2013 r. w hali widowiskowo-sportowej w Po³czynie-Zdroju odby³ siê V Ogólnopolski Turniej w Mini Pi³ce Siatkowej Dziewcz¹t o Puchar Burmistrza Po³czyna-Zdroju.
Organizatorami byli: MKS Mieszko Po³czynZdrój, Gmina Po³czyn-Zdrój oraz Starostwo Powiatowe w Œwidwinie.
Turniej rozgrywany by³ w trzech kategoriach
wiekowych na trzech obiektach (hala widowiskowo-sportowa i ma³a sala przy gimnazjum oraz
sala przy SP 1).
„Single” rocznik 2003 i m³odsze (klasy IV)
„Trójki” rocznik 2002 (klasy V)
„Czwórki” rocznik 2001 (klasy VI)
Na turniej przyjecha³o a¿ 19 zespo³ów z ca³ego kraju, m.in. z Bydgoszczy, Polic, Poznania,
Szczecina, Pi³y, Koszalina. £¹cznie z trenerami
udzia³ wziê³o ponad 300 osób.
W fina³ach „Singli” zagra³o 80 dziewcz¹t.
I miejsce zajê³a Daria Dunaj z MKS Gryf Szczecinek, drugie - Julia Skrypkowska z PTPS Pi³a V,
a trzecie Weronika Warpiñska z UKS Rod³o Z³otów I. Aleksandra Miter z MKS Mieszko Po³czyn-Zdrój VII wywalczy³a IV miejsce; XVII
miejsce - MKS Mieszko IV, a XXI - MKS Mieszko Po³czyn-Zdrój III.
„Trójki”
W kategorii wiekowej rocznika 2002 (klasy
V) wygra³a SP Kosieczyn I, przed SP Kosieczyn

II i PTPS Pi³a I. Pierwszy zespó³ Mieszka zaj¹³ IX
miejsce, a drugi - XII.
„Czwórki”
W kategorii rocznika 2001 (klasy VI) I miejsce zajê³a SP 48 Szczecin, przed UKS Volley
Wa³cz i PTPS Pi³a II. MKS Mieszko Po³czynZdrój I wywalczy³ X miejsce, a drugi zespó³ XIV
miejsce.
Na zakoñczenie turnieju odby³o siê wrêczenie dyplomów i pucharów dla szeœciu najlepszych

dru¿yn oraz medali dla najlepszych trzech zespo³ów z ka¿dej grupy wiekowej. Ka¿dy uczestnik
otrzyma³ pami¹tkow¹ przypinkê.
Organizatorzy imprezy dziêkuj¹ za pomoc w
organizacji turnieju Gminie Po³czyn-Zdrój, Starostwu Powiatowemu w Œwidwinie, Dyrektorom
Szkó³ za udostêpnienie sal oraz sponsorom: PSB
Szczesny Materia³y Budowlane, Bank Spó³dzielczy w Po³czynie-Zdroju, Browar Po³czyn-Zdrój.
Kolejna, ju¿ VI edycja Turnieju Mini Pi³ki
Siatkowej Dziewcz¹t odbêdzie siê za rok. KAH

Str
Str.. 14

SPORT

Wieœci œwidwiñskie 4.11.2013 r.

Œwidwiñski Klub Biegacza „Sprint” na „Nocnej Œciemie” w Koszalinie

Wrócili jako zwyciêzcy
W Koszalinie odby³a siê trzecia edycja „Nocnej Œciemy”.
Uczestniczyli w niej zawodnicy ze
œwidwiñskiego Klubu Biegacza
„Sprint”.
Biegaczom nie trzeba chyba t³umaczyæ, czym jest ta impreza, a dla
mniej wtajemniczonych kilka s³ów
wyjaœnienia.
Bieg odbywa siê w nocy, startujemy o godzinie 2.00, a w trakcie
biegu nastêpuje zmiana czasu letniego na czas zimowy i dziêki temu
ka¿dy ma niebywa³¹ okazjê do ustanowienia nowych, niesamowitych
rekordów ¿yciowych. Bieg odbywa
siê na dystansie maratonu (42,195
km) i pó³maratonu (21,097 km).
Tak wiêc nie mog³o nas tam zabrakn¹æ i silna ekipa K.B. SPRINT
Œwidwin w sobotni wieczór uda³a
siê do Koszalina.
Na miejscu oczekiwa³a na nas
znakomita pogoda, sprawnie dzia³aj¹ce biuro zawodów, atrakcyjny pakiet startowy. Po za³atwieniu kwestii formalnych i odebraniu pakietu
startowego udaliœmy siê na makaron
party (paliwo do biegu te¿ potrzebne). Dodatkow¹ atrakcj¹ dla uczestników by³ pokaz tañca wykonany
przez zespó³ „Pasja” (dziewczyny
mia³y moc!!!) oraz prezentacja filmu „Spirit of the Marathon” w Ba³tyckim Teatrze Dramatycznym. Po
obejrzeniu filmu, dodatkowo zmotywowani nieuchronnie zbli¿aliœmy
siê do tego, co nas czeka³o: walki z
czasem, dystansem i w³asnymi s³aboœciami. Godzina startu coraz bli¿ej, wiêc ostatnie przygotowania,
rozgrzewka, ¿yczenia powodzenia i
o godzinie 2.00 (nawet nie wiadomo
kiedy minê³a sobota) zwarci i gotowi staliœmy na linii startu.

Na dystansie maratonu wystartowali: £ukasz Goliñski, Rafa³ Grochowalski, Dariusz Ko³akowski,
Krzysztof Lubawiñski, Tomasz Pietrzyk i Wojciech Weinar.
Z dystansem pó³maratonu postanowili siê zmagaæ: Mateusz Krawczyk, Jerzy Lubawiñski, Agnieszka
Pasieka, Rafa³ Przybysz i Marek
Szczytkowski.
Aby osi¹gn¹æ upragnion¹ liniê
mety nale¿a³o pokonaæ cztery (pó³maraton) b¹dŸ osiem (maraton) pêtli, wcale nie³atwej trasy. Ka¿dy z
nas nie oszczêdza³ siê i da³ z siebie
tyle, na ile by³o go staæ, a wyniki
przeros³y nasze najœmielsze oczekiwania i bardzo mi³o nas zaskoczy³y.
Nikt z nas chyba siê nie spodziewa³,
¿e zawodnicy klubu, który dzia³a tak
naprawdê od czterech tygodni, tak
licznie bêd¹ stawali na podium.
Pe³ne wyniki dostêpne s¹ na
stronie organizatora, a w tym miejscu skupimy siê tylko na naszych
klubowiczach.
Na uwagê zas³uguje równie¿
fakt, i¿ Nocna Œciema by³a dla niektórych z nas debiutem:
Agnieszka i Tomek po raz pierwszy na oficjalnych zawodach ( i to od
razu na tak powa¿nych dystansach),
Darek przebieg³ pierwszy maraton,
a Markowi uda³o siê poprawiæ rekord ¿yciowy.
Podsumowuj¹c, wyjazd do Koszalina mo¿na zaliczyæ do bardzo
udanych i pomimo ogromnego zmêczenia w niedzielê szczêœliwi wróciliœmy do domów, maj¹c nadziejê,
¿e to nie ostatni tak owocny bieg.
Szczególne
podziêkowania
nale¿¹ siê organizatorowi za tak
wyj¹tkow¹ imprezê i dba³oœæ o ka¿dy szczegó³.
(o)

Zaproszenie na szachowe
mistrzostwa szkó³ powiatu
œwidwiñskiego
1. Organizator turnieju: ZSP w Redle, Klub szachowy „Caissa” Po³czyn-Zdrój.
2. Termin i miejsce: Zawody rozegrane zostan¹ w Zespole Szkó³ Publicznych w Redle, w dniu 23 listopada (sobota) 2013 roku. Rozpoczêcie
turnieju godzina 10.00.
3. System rozgrywek Zawody rozegrane systemem szwajcarskim na
dystansie 7 rund.
Zawodnicy bêd¹ sklasyfikowani w kategoriach klasa 1-3 dziewczynki,
klasa 1-3 ch³opcy klasa 4-6 dziewczynki, klasa 4-6 ch³opcy, gimnazjum
dziewczêta, gimnazjum ch³opcy, szko³a œrednia ch³opcy, szko³a œrednia
dziewczynki.
4.Nagrody Dla uczestników turnieju przewidziane s¹ puchary i medale
oraz nagrody rzeczowe.
4.Adres kontaktowy telefon: 721 127 792

PÓ£MARATON
£¹cznie dystans ukoñczy³o 436 biegaczy, a nasi zawodnicy uplasowali
siê: (kolejno: miejsce open, zawodnik, miejsce kat. wiek., miejsce kat. M/
K, czas brutto, czas netto)
2. KRAWCZYK Mateusz
9. PRZYBYSZ Rafa³
90. LUBAWIÑSKI Jerzy
106. PASIEKA Agnieszka
153. SZCZYTKOWSKI Marek

M20/1
M30/2
M55/3
K25/2
M40/20

M/2
M/9
M/85
K/6
M/142

01:24:26
01:27:52
01:42:53
01:45:20
01:50:05

01:24:26
01:27:47
01:42:48
01:45:08
01:49:44

Ponadto w klasyfikacji dru¿ynowej z czasem 06:20:31 K.B.SPRINT ŒWIDWIN
zaj¹³ trzecie miejsce.

MARATON
£¹cznie dystans ukoñczy³o 200 biegaczy a nasi zawodnicy uplasowali
siê: (kolejno: miejsce open, zawodnik, miejsce kat. wiek., miejsce kat. M/
K, czas brutto, czas netto)
34. GOLIÑSKI £ukasz
46. WEINAR Wojciech
65. GROCHOWALSKI Rafa³
100. PIETRZYK Tomasz
145. KO£AKOWSKI Dariusz
177. LUBAWIÑSKI Krzysztof

M30/12
M20/2
M35/10
M30/21
M40/22
M30/31

M/32
M/44
M/62
M/96
M/136
M/159

03:35:55
03:42:21
03:52:34
04:12:23
04:34:57
04:53:24

03:35:42
03:42:10
03:52:21
04:12:10
04:34:42
04:53:09

W klasyfikacji dru¿ynowej z czasem 15:23:13 K.B.SPRINT ŒWIDWIN zaj¹³ szóste miejsce.

¯yczenia dla „Cyranki”
z okazji 60-lecia
Na zaproszenie Zarz¹du Wojskowego Ko³a £owieckiego „Cyranka” w
Œwidwinie z okazji 60 lecia Ko³a przebywa³a delegacja naszego Stowarzyszenia ERiN „S³oneczna Jesieñ”. W spotkaniu wziê³y udzia³ wiceprezes
pani Stefania Krauz oraz sekretarz Stowarzyszenia pani Krystyna HumiejaKojder. Spotkanie mia³o miejsce w dniu 19 paŸdziernika b.r. w urokliwym
zak¹tku Przyrzecza na obiektach WK£ „Cyranka”. Równie¿ t¹ drog¹ sk³adamy ¿yczenia z okazji jubileuszu Ko³a.
Prezes Stowarzyszenia ERiN „S³oneczna Jesieñ” Karol Pniewczuk
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Puchar Wodnika 2013 Œwiatowy Dzieñ Rzucania
Palenia Tytoniu

(ŒWIDWIN) Rekordowa liczba 105 zawodników, w tym trzy
kobiety, wziê³a udzia³ w zawodach wêdkarskich XI Jesienny
Puchar Wodnika 2013.
Nagrod¹ g³ówn¹ by³a ³ódŸ wêdkarska. Pogoda nie sprawi³a nam
„psikusa”, ale ryby ju¿ tak. Po 5godzinnych zmaganiach okaza³o
siê, ¿e z³owiono zaledwie 6 szczupaków i 19 okoni. Zawody odby³y
sie na „¿ywej rybie” - ryba po z³owieniu by³a mierzona i wpuszczana
z powrotem do wody.
Równie¿ i w tym roku wêdkarze
ze Œwidwina nie okazali siê goœcinni i zajêli ca³e „pud³o”. Najlepszym
zawodnikiem okaza³ siê kol. MARIUSZ STACHNIAK z ko³a PZW
„WODNIK-MIASTO” - 1980 pkt.,
drugi by³ kol.JÓZEF BISKUP równie¿ z ko³a PZW WODNIK-MIASTO - 1150 pkt., a trzeci by³ kol.DAWID £OKIETEK z ko³a PZW SAZAN Œwidwin - 980 pkt.
Najlepsz¹ zawodniczk¹ by³a
kol. AND¯ELIKA KOSIÑSKA,

która otrzyma³a puchar ufundowany przez Wicemarsza³ka Województwa Zachodnipomorskiego
ANDRZEJA JAKUBOWSKIEGO.
Najm³odszym zawodnikiem by³
kol. MI£OSZ ORZESZAK z Chociwla. Zwyciêzca oprócz ³odzi
otrzyma³ równie¿ okaza³y puchar
oraz upominki rzeczowe. Pierwszych 10 zawodników otrzyma³o
wartoœciowe nagrody rzeczowe,
pami¹tkowe medale. Wyró¿nieni
zostali równie¿ zawodnicy, którzy
z³owili najwkszego okonia i szczupaka. Prezes ko³a kol. Zbyszek
Barszcz wrêczy³ pami¹tkowe statuetki sponsorom wspomagaj¹cym
zawody.
Na zakoñczenie zawodów Prezes Okrêgu PZW Koszalin kol.
Marek Lewandowski wrêczy³ okolicznoœciowe medale ZO PZW
Koszalin dla Burmistrza Miasta
Œwidwin Jana Owsiaka i Kierownika Wydzia³u Kultury, Oœwiaty i
Sportu UM Œwidwin Bogdanowi
Wachowiak. Dziêkujemy uczestnikom zawodów i zapraszamy za rok.

Zarybiali Bukowiec
(ŒWIDWIN) Wêdkarze z ko³a
PZW WODNIK-MIASTO w Œwidwinie kontynuuj¹ akcjê zarybiania jeziora Bukowiec.
W czerwcu 2013 r. Starostwo
Powiatowe w Œwidwinie wspomog³o wêdkarzy kwot¹ 3500 z³, za
któr¹ zakupiono 14 kg narybku wêgorza, natomiast w paŸdzierniku
tego roku, dziêki dotacji Urzêdu
Miasta w Œwidwinie, za kwotê 2360
zl wpuœcili do jeziora Bukowiec 70
kg szczupaka, 50 kg lina, 20 kg okonia i 5 kg karasia z³ocistego. Œwidwiñscy wêdkarze dziêkuj¹ w³adzom samorz¹dowym Œwidwina za
okazywan¹ pomoc w odbudowywaniu rybostanu jeziora Bukowiec. (o)

W 1974 roku dziennikarz Lynn
Smith zaapelowa³ do czytelników
swojej gazety, aby przez jeden dzieñ
nie palili papierosów.
W efekcie, a¿ 150 tysiêcy ludzi
spróbowa³o przez jedn¹ dobê wytrzymaæ bez palenia.
Amerykañskie Towarzystwo
Walki z Rakiem zachêcone powodzeniem akcji uzna³o trzeci czwartek listopada (tydzieñ przed obchodzonym w Stanach Zjednoczonych
Dniem Dziêkczynienia) za Dzieñ
Rzucania Palenia.
W nastêpnych latach akcja objê³a swoim zasiêgiem wszystkie stany
i wiêkszoœæ palaczy. Idea dnia, w
którym zachêca siê palaczy do zerwania z na³ogiem, przyjê³a siê tak¿e w innych krajach.
Od 1991 roku w ka¿dy trzeci
czwartek listopada Fundacja „Promocja Zdrowia” namawia Polaków
do rzucenia palenia.
Realizacjê planu Europy wolnej
od dymu tytoniowego osi¹gamy
poprzez tworzenie spo³ecznego i
politycznego poparcia idei - organizowanie kampanii zdrowotnych
promuj¹cych zdrowy, wolny od
dymu tytoniowego styl ¿ycia.
Wspó³dzia³anie wielu ró¿norodnych instytucji i organizacji, w
tym œrodków masowego przekazu,
pozwala na zwiêkszenie zakresu i
zasiêgu dzia³añ profilaktycznych
oraz stworzenia efektywnie dzia³aj¹cych koalicji na rzecz poprawy
zdrowia spo³eczeñstwa.

Podejmowane dzia³ania maj¹
znacznie wiêkszy wp³yw na postawy zdrowotne spo³eczeñstwa, a w
konsekwencji na stan zdrowia obywateli.
Na ca³ym œwiecie tytoñ zabija
ponad 5 milionów osób ka¿dego
roku - w tym ponad 600 tysiêcy
osób, które pal¹ biernie, wdychaj¹c
dym osób pal¹cych w najbli¿szym
otoczeniu. Pomimo tego, i¿ œmiertelne skutki tego na³ogu s¹ powszechnie znane, g³ównym problemem zwi¹zanym z rzucaniem palenia jest fakt, i¿ papierosy zabijaj¹
powoli. W tej sytuacji palacz mo¿e
nie odczuwaæ skutków swojego na³ogu przez wiele lat.
Dym tytoniowy zawiera ponad 4
000 zwi¹zków chemicznych, w tym
ponad 40 znanych czynników rakotwórczych oraz szereg œrodków toksycznych. Nie ustalono bezpiecznego poziomu nara¿enia na dym tytoniowy, ani te¿ nic nie wskazuje na to,
aby dalsze badania naukowe mia³y
go okreœliæ.
Wiêkszoœæ informacji, które
docieraj¹ do przeciêtnego palacza
skupiaj¹ siê g³ównie wokó³ zagro¿eñ zwi¹zanych z pogorszeniem siê
stanu zdrowia. Jednak palenie tytoniu niesie za sob¹ dodatkowo liczne
skutki spo³eczne i ekonomiczne, na
które nale¿y zwróciæ uwagê palaczy.
ZnajdŸ swoj¹ drogê, aby rozstaæ
siê z na³ogiem!
Anna Majczyna, PSSE w
Œwidwinie

Edukacja
przeciwuzale¿nieniowa
Spotkanie edukacyjne w ramach
„Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdzia³ania uzale¿nieniu od alkoholu, tytoniu i innych
œrodków psychoaktywnych” odby³o
siê w Œwidwinie.
Zachowania zdrowotne, od których uzale¿nione jest utrzymanie na
odpowiednim poziomie naszego
zdrowia to temat zainteresowañ
wielu œrodowisk. Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom Pañstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w
Œwidwinie w ramach prowadzonych dzia³añ profilaktyczno - edukacyjnych zorganizowa³ dniu 28
paŸdziernika 2013 roku w Sali Rycerskiej Œwidwiñskiego Oœrodka
Kultury spotkanie edukacyjne poœwiêcone ograniczeniu u¿ywania
ww. substancji przez kobiety w wieku prokreacyjnym, tj. miêdzy 15 a
49 rokiem ¿ycia.

Podczas spotkania pracownik
Oœwiaty Zdrowotnej i Promocji
Zdrowia pani Anna Majczyna
przedstawi³a g³ówne za³o¿enia
„Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdzia³ania uzale¿nieniu od alkoholu, tytoniu i innych
œrodków psychoaktywnych”, a zaproszony przez Pañstwow¹ Powiatow¹ Inspekcjê Sanitarn¹ lekarz
pani Marta £ubniewicz prowadz¹c
pogadankê z uczestnikami omówi³a
ryzykowne zachowania zdrowotne
kobiet ciê¿arnych oraz ich wp³yw na
zdrowie potomstwa.
Wierzymy, ¿e udzielone przez
lekarza wsparcie merytoryczne
zmotywuje wszystkich uczestników
wyk³adu do brania odpowiedzialnoœci za swoje zdrowie i wp³ynie na
podejmowanie œwiadomych decyzji
w kontekœcie zminimalizowania
czynników ryzyka.
AM
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