Z narkotykami pod os³on¹ nocy
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Sk³ad Zarz¹du Powiatu uzupe³niony o Grzegorza Sajkowskiego

By³y wójt gminy Œwidwin,
Zdzis³aw Pawelec, zosta³
wicestarost¹ Powiatu
Œwidwiñskiego. Zast¹pi³
Romana Kozubka
(ŒWIDWIN) Zdzis³aw
Pawelec, który przegra³
wybory na wójta gminy
Œwidwin, zosta³ w
miniony czwartek
wybrany na
wicestarostê. Na sesji
Rady Powiatu radni
wybrali równie¿
pozosta³ych cz³onków
zarzadu. Po¿egna³ siê z
nim Roman Kozubek,
który nie zdoby³
mandatu radnego i nie
wiadomo, co bêdzie
robiæ dalej.

Wesprzyj
ich
dzia³ania,
przeka¿ 1
procent
(ŒWIDWIN) Gdy w ostatnim
numerze „Zwiastuna”, gazety parafii Œwiêtego Micha³a Archanio³a
w Œwidwinie, przeczyta³em artyku³ o budowie Oœrodka Rekreacji
dla M³odzie¿y nad jeziorem w
Bystrzynie, pomyœla³em, ¿e warto tê inicjatywê przedstawiæ tak¿e
naszym czytelnikom, bo jest tego
warta.
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Podwy¿ka o prawie
600 z³otych

Romana Kozubka na stanowisku wicestarosty zast¹pi³ Zdzis³aw
Pawelec.

Odprawa roczna
œwidwiñskiej Policji

Wójt
Brze¿na
z podwy¿k¹
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Sk³ad Zarz¹du Powiatu uzupe³niony o Grzegorza Sajkowskiego

By³y wójt gminy Œwidwin, Zdzis³aw
Pawelec, zosta³ wicestarost¹ Powiatu
Œwidwiñskiego. Zast¹pi³ Romana Kozubka
(ŒWIDWIN) Zdzis³aw Pawelec,
który przegra³ wybory na wójta
gminy Œwidwin, zosta³ w miniony
czwartek wybrany na wicestarostê.
Na sesji Rady Powiatu radni wybrali równie¿ pozosta³ych cz³onków zarzadu. Po¿egna³ siê z nim Roman
Kozubek, który nie zdoby³ mandatu
radnego i nie wiadomo, co bêdzie
robiæ dalej.
Zanim dosz³o do wyboru nowego Zarz¹du Powiatu, starosta Miros³aw Majka, przedstawiaj¹c informacjê z pracy Zarz¹du w okresie miêdzysesyjnym, poiformowa³, ¿e w
spó³ce prowadz¹cej szpital w Po³czynie-Zdroju wynagrodzenia dla
pracowników i dzier¿awa dla Powiatu p³acane s¹ w terminie. Trwaj¹
spotkania i dyskusje nad Kontrtaktem Samorzadowym. Powiat przyjmie od 1 lutego, na dwutygodniowy
pobyt w Domu Wczasów Dzieciêcych w Po³czynie-Zdroju, 50. dzieci
z Ukrainy.
W interpelacjach radny Wies³aw
Partacz pyta³, czy Powiat uzgodni³ ze

Od lewej: Roman Kozubek, starosta Miros³aw Majka
spó³k¹ prowadz¹c¹ szpital w Po³czynie plan modernizacji placówki, by
dostosowaæ j¹ do standardów lecznoczych, czego wymagaj¹ przepisy.
Dostosowanie ma nast¹piæ do 2016
r., wiêc czasu jest ma³o.
Nastêpnie odby³y siê wybory
wicestarosty. Starosta zg³osi³ na to
stanowisko by³ego wójta gminy
Œwidwin Zdzis³awa Pawelca. W g³o-

sowaniu tajnym otrzyma³ on 11 g³osów poparcia, 5 radnych by³o przeciw, a jeden wstrzyma³ siê od g³osu.
Nastêpnie starosta zg³osi³ trzech
kandydatów na cz³onków zarz¹du.
Po przeg³osowaniu zostali nimi radni: Ryszard Miedzk, Ryszard Rozwadowski i Grzegorz Sajkowski z Po³czyna-Zdroj, dyrektor poczty w
Z³ocieñcu.
KAR

Dwutygodnik Powiatowy

Ocalmy pamiêæ o nich

Poszukujê informacji o ¿o³nierzach
armii gen. Andersa i Polskich Si³
Zbrojnych na Zachodzie, którzy
osiedli w powiecie œwidwiñskim
i na Pomorzu Zachodnim
W zwi¹zku z przygotowywaniem
publikacji o ¿o³nierzach armii gen.
W³adys³awa Andersa (Kresowiakach i Sybirakach Armii Polskiej na
Wschodzie i II Korpusu Polskiego)
oraz Polskich Si³ Zbrojnych na Zachodzie, poszukujê wszelkich informacji, które mog³yby uzupe³niæ wiedzê na ich temat i poszerzyæ listê
tych ¿o³nierzy, jaka bêdzie zamieszczona w tej publikacji, która ma wype³niæ lukê w historii naszego regio-

i nowy wicestarosta
Zdzis³aw Pawelec

nu i upamiêtniæ ich walkê o wolnoœæ
kraju.
¯o³nierze ci wracali do kraju, najczêœciej do rodzin sybirackich, które
zosta³y osiedlone na Pomorzu Zachodnim, równie¿ w powiecie œwidwiñskim. Z ustalonych do tej pory
ponad 250 takich osób w ró¿nych
powiatach, ¿adna ju¿ nie ¿yje, ale ich
dzieci i wnuki mog¹ posiadaæ dokumenty i zdjêcia, jakie po nich zosta³y,
a przynajmniej jak¹œ wiedzê i wspo-

mnienia po nich. Takie informacje
mog¹ posiadaæ równie¿ ich s¹siedzi,
ludzie którzy z nimi pracowali, dalsza
rodzina.
Zwracam siê do Pañstwa z
proœb¹ o podzielenie siê t¹ wiedz¹,
by j¹ utrwaliæ dla naszej tu historii.
Proszê o kontakt:
Kazimierz Rynkiewicz
tel. 91 39 73 730
kom. 504-042-532
mail: wiesciswidwin@wp.pl

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 31.1.2015 r.

Z narkotykami
pod os³on¹ nocy
Policjanci KPP w Œwidwinie
podczas nocnego patrolu, zatrzymali do kontroli drogowej samochód osobowy. Kieruj¹cemu zatrzymane zosta³y uprawnienia do kierowania pojazdem mimo, ¿e by³ trzeŸwy.
Policjanci w nocy, tu¿ po 4.00, na
jednej z ulic Œwidwina, zatrzymali do
kontroli drogowej opla. Kierowca
by³ trzeŸwy, lecz jego zachowanie,
zupe³nie temu zaprzecza³o. Jak siê
okaza³o, stan œwiadomoœci 42 letniego mieszkañca gm. Œwidwin by³ spowodowany za¿yciem œrodków odurzaj¹cych. Przypuszczenia policjantów potwierdzi³o badanie, które wy-

kaza³o, ¿e kierowca jest pod dzia³aniem amfetaminy. Podczas kontroli
okaza³o siê te¿, ¿e towarzysz¹cy mu
jako pasa¿er 25 latek by³ równie¿ pod
dzia³aniem narkotyków. Policjanci
znaleŸli przy nim amfetaminê, niestety mê¿czyzna nie móg³ sobie przypomnieæ, w jakich okolicznoœciach sta³
siê jej w³aœcicielem.
Kierowca utraci³ prawo jazdy za
kierowanie pojazdem pod wp³ywem
œrodka odurzaj¹cego, grozi mu oprócz
zakazu prowadzenia pojazdów, kara
pozbawienia wolnoœci do 2 lat.
Pasa¿er równie¿ odpowie przed
s¹dem, za posiadanie œrodków odurzaj¹cych, za co grozi mu utrata wolnoœci do 3 lat.
(kp)

Sesja Rady Gminy Brze¿no
(BRZE¯NO) Radni gminy
Brze¿no zbior¹ siê na obradach 10
lutego 2015 r. o godz.14.00.
W programie m.in. uchwalenie
planu pracy Rady Gminy, zatwierdzenie planów pracy sta³ych komisji; zarz¹dzenie wyborów so³tysów i
rad so³eckich; uchylenie uchwa³y z
dnia 28 stycznia 2004r. w sprawie
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zwolnienia z podatku od nieruchomoœci w ramach regionalnej pomocy
dla przedsiêbiorców na terenie gminy Brze¿no.
Podjêcie uchwa³y w sprawie
wyboru metody ustalenia op³aty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenie stawki takiej
op³aty. Zapytania i odpowiedzi. Trybuna obywatelska.
(r)

Podwy¿ka o prawie 600 z³

Wójt Brze¿na
z podwy¿k¹
(BRZE¯NO) Wójt Brze¿na Jerzy Anielski nie mia³ konkurenta w
wyborach i ponownie, po otrzymaniu w g³osowaniu poparcia wiêkszoœci g³osuj¹cych, obj¹³ to stanowisko. Na drugiej sesji nowej kadencji, w grudniu 2014 roku, radni
podnieœli mu pensjê o prawie 600 z³.
Radni ustalili dla wójta Jerzego
Anielskiego wynagrodzenie w kwocie 9.395,00 z³. W minionej kadencji

zarabia³ 8.800 z³. Radni podnieœli
wójtowi zarobki doœæ skromnie: o
100 z³ pensjê zasadnicz¹, a dodatek
funkcyjny o 5 procent (z najni¿szego
poziomu 20 proc. do 25).
Teraz pensja wójta sk³ada siê z
nastêpuj¹cych sk³adników: - wynagrodzenie zasadnicze 5.100 z³; - dodatek za wys³ugê lat 20% 1.020 z³; dodatek funkcyjny 1.600 z³; - dodatek specjalny w wysokoœci 25%
1.675 z³.
(r)

Kancelaria Adwokacka Artura Siewiorka
informuje o zmianie godzin
funkcjonowania kancelarii.
Godziny pracy kancelarii:
poniedzia³ek/pi¹tek
wtorek/œroda
czwartek

09.00 - 17.00
11.00 - 17.00
09.00 - 15.00

Sta³y dy¿ur w ka¿d¹ œrodê

13.00 - 17.00

KancelariaAdwokacka
Adwokat Artur Siewiorek
ul. 1 Maja 24
78-300 Œwidwin

tel. 94 712 84 42
tel. kom. 781 900 800 / 601 733 134
www.adwokat-siewiorek.pl
e-mail: kancelaria@adwokat-siewiorek.pl

Wójt Gminy Œwidwin na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2014 r., poz.
518) podaje do publicznej wiadomoœci, ¿e w siedzibie Urzêdu Gminy
Œwidwin oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Œwidwin zosta³o wywieszone na okres 30 dni:
1) og³oszenie o V ustnym przetargu na sprzeda¿ nieruchomoœci
obejmuj¹cej dzia³kê gruntu nr 212/45 o powierzchni 0,1029 ha wraz z
posadowionym na niej budynkiem w Œwidwinie przy ul. Cmentarnej 7/
5 (obecnie siedziba Gminnego Zak³adu Gospodarki Komunalnej),
2) og³oszenie o III przetargu na sprzeda¿ nieruchomoœci zabudowanej lokalem u¿ytkowym o powierzchni 142,8 m? wraz z udzia³em
wynosz¹cym 1410/10000 czêœci w prawie u¿ytkowania wieczystego
dzia³ki gruntu nr 5 i 6 i we wspó³w³asnoœci czêœci wspólnej budynku
po³o¿onego w Œwidwinie przy ulicy Koœciuszki nr 15 (obecnie siedziba
Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej).
Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ pod numerem telefonu 94 36 520
15 do 16 lub w siedzibie Urzêdu Gminy Œwidwin pok. nr 48.
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Odprawa roczna œwidwiñskiej Policji
22 stycznia 2015 roku w sali
konferencyjnej starostwa powiatowego w Œwidwinie w obecnoœci I Zastêpcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Jana
Pytki, przedstawicieli w³adz samorz¹dowych oraz s³u¿b i podmiotów
na co dzieñ wspó³pracuj¹cych z
Policj¹, œwidwiñscy policjanci podsumowali efekty pracy jakie osi¹gnêli w roku 2014.
Spotkanie rozpocz¹³ Komendant
Powiatowy Policji w Œwidwinie insp.
Robert RzeŸnik omówieniem stanu
bezpieczeñstwa na terenie powiatu
œwidwiñskiego oraz wyników, jakie
osi¹gnêli policjanci poszczególnych komórek jednostki. Œwidwiñska policja mo¿e poszczyæ siê znacznym spadkiem przestêpstw, w porównaniu do roku 2013 w analizowanym czasie odnotowano o 124 przestêpstwa mniej.
Analizê zdarzeñ o charakterze
kryminalnym przedstawi³ Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w
Œwidwinie podinsp. Robert Naumiec. W kategorii przestêpstw
uwa¿anych za najbardziej dokuczliwe spo³ecznie s¹ przestêpstwa rozboju; w 2014 roku stwierdzono o 17
mniej tego typu przestêpstw, ni¿ w

roku poprzednim. Wykrywalnoœæ
100% w tej kategorii oznacza, ¿e ka¿dy sprawca tego rodzaju przestêpstwa zosta³ wykryty i nie unikn¹³
odpowiedzialnoœci karnej.
Podobnie przedstawia siê kategoria bójek i pobiæ. W 2014 roku
odnotowano o 1 zdarzenie wiêcej,
ni¿ w 2013 roku, mimo to wykrywalnoœæ na poziomie 100% wskazuje na
du¿e zaanga¿owanie policjantów,
poniewa¿ wszystkie przestêpstwa w
tej kategorii zosta³y wykryte.
Problematyka bezpieczeñstwa w
ruchu drogowym omawiana w szko³ach, a tak¿e ró¿nego rodzaju dzia³ania prewencyjne z pewnoœci¹ w du-

Gabinet Podologiczny
„ZDROWE STOPY”
Joanna Kubacka
Gabinet Podologiczny „ZDROWE STOPY” powsta³ z myœl¹
o osobach poszukuj¹cych fachowej i profesjonalnej
pomocy w pielêgnacji stóp oraz pragn¹cych zlikwidowaæ
lub z³agodziæ nieprawid³owoœci w ich obrêbie.
Us³ugi obejmuj¹ równie¿ specjalistyczn¹ pielêgnacjê stóp
diabetyków. Wszystkie zabiegi wykonywane s¹ przez kosmetologa
ze specjalizacj¹ oraz doœwiadczeniem podologicznym.
W moim gabinecie oferujê Pañstwu:
- Bezp³atn¹ konsultacjê
- Pedicure specjalistyczny / leczniczy
- Pedicure kosmetyczny
- Pedicure stopy cukrzycowej
- Bezbolesne i fachowe korygowanie wrastaj¹cych
oraz wkrêcaj¹cych paznokci
- Usuwanie modzeli, odcisków
- Zabiegi na pêkaj¹ce piêty i rozpadliny
- Leczenie nadpotliwoœci stóp za pomoc¹ jonoforezy
- Rekonstrukcje p³ytki paznokciowej
- Pobieranie materia³u do badañ w kierunku grzybicy paznokci
- Usuwanie brodawek wirusowych
- Ortezy indywidualne, wykonywane pod wymiar, zalecane
w przypadku haluxów, palców m³oteczkowatych, otaræ
- Dobór ortez silikonowych.
ZAPRASZAM

£obez, ul. Ogrodowa 5a
Konsultacje odbywaj¹ siê w godzinach 9.15-10.30 i 16.30-17.30.
Wszelkie informacje udzielane s¹ pod nr tel. 692 098 231.

¿ym stopniu wp³ynê³y na iloœæ zdarzeñ drogowych w naszym powiecie. Mimo to w roku 2014 dosz³o do
26 wypadków drogowych i 298 kolizji. Na drogach naszego powiatu
zginê³y 4 osoby, a 27 zosta³o rannych. Zmniejszenie liczby wypadków i minimalizacja ich skutków stanowi priorytet dzia³añ œwidwiñskiej
policji.
Nie zabrak³o te¿ podziêkowañ
dla przedstawicieli instytucji samorz¹dowych, bez pomocy których
osi¹gniêcie najlepszych na przestrzeni kilku ostatnich lat wyników
by³o by po prostu niemo¿liwe.
Podczas spotkania mówiono
równie¿ o planach zwi¹zanych z
budow¹ nowej siedziby jednostki,
projekt popierany przez Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz Starostê œwidwiñskiego i Burmistrza
Miasta Œwidwin.
Dziêkuj¹c za sumienn¹ i rzeteln¹

s³u¿bê insp. Jan Pytka, okreœli³ kategorie dzia³añ, na jakie nale¿y zwróciæ
uwagê, by utrzymaæ dotychczasowy stan bezpieczeñstwa. Omówi³
równie¿ priorytety wskazane przez
Komendê G³ówn¹ Policji, które obliguj¹ zarówno œwidwiñsk¹ jednostkê
jak i wszystkie pozosta³e w kraju.
Policjanci podczas odprawy us³yszeli, ¿e w pe³ni zas³uguj¹ na lepsze
warunki pracy. Insp. Jan Pytka potwierdzi³, ¿e procedura powstania
nowej jednostki jest ju¿ rozpoczêta,
przyst¹pienie do budowy to kwestia
uzupe³nienia dokumentacji.
Wiele ciep³ych s³ów pod adresem policjantów KPP w Œwidwinie
skierowali obecni na spotkaniu goœcie, którzy w swoich wyst¹pieniach
zapewniali, ¿e widz¹ ogrom pracy i
wysi³ek, jaki na co dzieñ wszyscy
policjanci wk³adaj¹ w to, aby wszyscy mieszkañcy powiatu œwidwiñskiego mogli czuæ siê bezpiecznie.

WYCINAMY

FIRMA ZATRUDNI
OD ZARAZ

na gruntach rolnych
drzewa i krzaki
tzw. samosiejki
nieodp³atnie.
Tel. 91/3971951, 509288386,
509288407

* KIEROWCÊ ci¹gnika
rolniczego
* PILARZA
* MECHANIKA
* SPAWACZA-ŒLUSARZA
tel. 913971951, 509-288-386

Wójt Gminy Œwidwin na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518)
podaje do publicznej wiadomoœci, ¿e w siedzibie Urzêdu Gminy Œwidwin
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Œwidwin zosta³o wywieszone na okres 30 dni:
1. og³oszenie o IV ustnym przetargu na sprzeda¿ nieruchomoœci
obejmuj¹cej dzia³kê gruntu nr 140 o powierzchni 0,30 ha po³o¿onej w
obrêbie Kluczkowo;
2. og³oszenie o II ustnym przetargu na dzier¿awê nieruchomoœci
obejmuj¹cej dzia³kê gruntu nr 124/1 o powierzchni 0,2860 ha po³o¿onej
w obrêbie Rogalino;
3. og³oszenie o I ustnym przetargu na dzier¿awê nieruchomoœci
gruntowej obejmuj¹cej dzia³kê gruntu nr 127/1 o powierzchni 0,52 ha
po³o¿onej w obrêbie Rogalino.
Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ pod numerem telefonu 94 36 520
15 do 16 lub w siedzibie Urzêdu Gminy Œwidwin pok. nr 48.
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OG£OSZENIA DROBNE

Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
ROLNICTWO
Kury i kurczêta Leghorna i inne rasy
nieœne, tel. 501-057-385.

Region

US£UGI

MIESZKANIA

Powiat ³obeski

Region

Powiat ³obeski

Dom w Radowie Ma³ym po remoncie sprzedam lub zamieni¹ na inn¹
nieruchomoœæ w podobnej cenie.
Powierzchnia 80 mkw., dzia³ka
1500 mkw., z osobnym wejœciem,
pomieszczenia gospodarcze, 2
gara¿e. Wchodzisz i mieszkasz.
Cena 185000 z³ do negocjacji. Tel.
501894828.

Po¿yczki bankowe do 2000 z³, gotówka od rêki, tylko sta³e dochody.
£obez, tel. 501894828.

Sprzedam atrakcyjne mieszkanie
w Runowie Pomorskim : 80 m? , 4
pokoje, kuchnia, ³azienka i przestronny przedpokój. Okna PCV,
w³asne c.o. Mieszkanie znajduje
siê na parterze, w bloku piêciorodzinnym. Do mieszkania przynale¿¹ 2 piwnice oraz 2 pomieszczenia gospodarcze. W pobli¿u stacja
PKP, szko³a podstawowa i biblioteka. Cena 139 tyœ. z³ do uzgodnienia. Kontakt: 91 39 138 69 / 790 500
974

Wynajmê domek wolno stoj¹cy w
Trzebiatowie. 3 pokoje, kuchnia i 2
wc. Spokojna okolica. Tel. 505389-183.

Powiat ³obeski
Sprzedam Renault Scenic, pojemnosc 2.5 DCI. Rok prod. 2005, przebieg 128.5 tys. Cena 12.000 z³. Do
negocjacji. Tel. 603464265.
Opony zimowe Kumho Izen 4 szt.
225/60/17 w bardzo dobrym stanie.
Cena 550 z³/komplet. £obez, tel.
501894828 2. Nowa pojedyncza
opona letnia Hankook Optimo 225/
60/17 na nowej alufeldze. Cena
500 z³. £obez, tel. 501894828.

INNE
Powiat ³obeski
Szybka po¿yczka równie¿ dla osób
z zajêciami komorniczymi, dochodami z MOPS, zasi³kami i alimentami. Tel. 666 000 555 lub 600 465
417
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez - BIURO ul.
Chrobrego 6a; - DOM ul. Warcis³awa 2. Tel. 505 972 167.

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

Powiat œwidwiñski
Szybka po¿yczka równie¿ dla osób
z zajêciami komorniczymi, dochodami z MOPS, zasi³kami i alimentami. Tel. 666 000 555 lub 692 469
894.

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

NIERUCHOMOŒCI

Us³ugi elektroinstalacyjne, instalacje elektro–budowlane, monta¿
bram, monitoringu i domofonów.
Tel. 696 443 643

Powiat gryficki

Motoryzacja
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Sprzedam dzia³kê w P³otach 3070
mkw. lub 1/2 tego. Tel. 696 160 731.

NAUKA
Powiat ³obeski
Korepetycje z jêzyka polskiego –
szko³a podst., gimnazjum. Tel. 607
252 492

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

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

Biuro og³oszeñ
Wieœci œwidwiñskich
tel. 504 042 532
e-mail: wppp1@wp.pl

Sprzedam
myjkê
ultradŸwiêkow¹
Intersonic IS 2F
Czyœci metal, z³oto,
inne przdmioty
Wymiary wanny:
240 x 300 x 100mm
Pojemnoœæ zbiornika: 2,3-4,4 l.
Wystawiam faktury.

Tel. 504 042 532

Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe
w centrum £obza (stare budownictwo, parter). Dobra cena. Tel. 501
343 040
Mieszkanie w Resku do ma³ego
remontu w budynku poniemieckim,
pow. 80 mkw., dzia³ka ponad 700
mkw., osobne wejœcie, gara¿, piwnica, pom. gosp. Cena 130000 z³.
Tel. 501894828.

PRACA

Region
Zatrudniê kierowcê C+E (WALTER), W³ochy-Szwecja. Tel. 607
585 561.
Opiekunki z j. niemieckim, du¿o
ofert do 1450 euro. Tel. 799 301
177.
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Tworz¹ Oœrodek Rekreacji dla M³odzie¿y nad jeziorem w Bystrzynie

Wesprzyj ich dzia³ania, przeka¿ 1 procent
(ŒWIDWIN) Gdy w ostatnim
numerze „Zwiastuna”, gazety parafii Œwiêtego Micha³a Archanio³a
w Œwidwinie, przeczyta³em artyku³
o budowie Oœrodka Rekreacji dla
M³odzie¿y nad jeziorem w Bystrzynie, pomyœla³em, ¿e warto tê inicjatywê przedstawiæ tak¿e naszym
czytelnikom, bo jest tego warta.
Warto tê inicjatywê wspieraæ z
kilku powodów. Powstanie Oœrodka
dla m³odzie¿y, który jest ju¿ na ukoñczeniu, to przede wszystkim wysi³ek
spo³eczny ludzi, którzy rozumiej¹
jak wa¿ne jest wychowanie dzieci i
m³odzie¿y wogóle, a w dzisiejszych
czasach szczególnie. Musi byæ dla
nich stworzona jakaœ alternatywa
wobec zagro¿eñ, jakie nios¹ ze sob¹
wspó³czesne chaotyczne przemiany
spo³eczne, bieda i brak autorytetów.
Oœrodek jest tak¹ propozycj¹, i to
doœæ atrakcyjn¹. Moje pokolenie
pamiêta dobroczynny wp³yw obozów i kolonii na kszta³towanie siê
samodzielnoœci i zaradnoœci w
¿yciu. Tak¿e ogromn¹ dla zdrowia
rolê sportu, a dla rozwoju spo³ecznego - naukê bycia razem, w grupie, w
której zawi¹zuj¹ siê przyjaŸnie i
oparte na nich relacje spo³eczne,
których siê zwyczajnie te¿ trzeba
uczyæ. M³ody cz³owiek siedz¹cy
ca³ymi dniami przed komputerem
takich relacji nie uczy siê i w doros³ym ¿yciu nie bêdzie potrafi³ ich
budowaæ.

Oœrodek buduje Stowarzyszenie
Inicjatyw Spo³ecznych (SIS) w Œwidwinie, z udzia³em ks. Romana Tarniowego, Caritas i wielu ludzi dobrej
woli, których ogromn¹ czêœæ stanowi¹ sponsorzy.
W artykule w „Zwiastunie” Zarz¹d podsumowa³ miniony rok, sprawozdaj¹c, co zosta³o zrobione. A
zosta³o zrobione sporo: - wykoñczenie pomieszczeñ g³ównego ci¹gu
oœrodka (sala kominkowa z zapleczem kuchennym i sanitarnym wraz
z pomieszczeniem gospodarza
obiektu), za³o¿enie oœwietleniam,
zakoñczenie i uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania, za³o¿enie instalacji odgromowej, wykonanie drugiej po³owy parkingu, utwardzenie polbrukiem wjazdu wraz z
chodnikiem wokó³ budynku oraz
wykonanie ocieplenia z elewacj¹
ca³ego oœrodka.
Wraz z prowadzeniem prac budowlanych podjêto jednoczeœnie
próby pozyskania œrodków finansowych na wyposa¿enie oœrodka.
Starania odnios³y pe³ny sukces.
Uda³o siê: wyposa¿yæ pomieszczenia kuchenne i sanitarne w meble,
zakupiæ dziesiêæ kompletów sto³ów
z krzes³ami, sprzêt RTV i AGD , 10
zestawów piknikowych do wykorzystania na zewn¹trz oœrodka, rowery dla doros³ych i dzieci wraz z
gokartami, z których bêdzie mo¿na
korzystaæ ju¿ w tym roku. Zadbano
równie¿ o teren oœrodka, nasadzono

Antonia Krzysztoñ
œpiewa³a kolêdy
P

arafia pw. Œw. Micha³a Archanio³a w Œwidwinie, po raz
drugi zaprosi³a na koncert Antoniny
Krzysztoñ. Tym razem pieœniarka zaœpiewa³a kolêdy przez siebie skomponowane. Koncert odby³ siê 27
grudnia 2014 roku w zamku. Œwidwinianie ju¿ po pierwszym koncercie,
jaki odby³ siê w zamku, w kwietniu
2014 r., polubili wykonawczyniê i
licznie przybyli pos³uchaæ jej pieœni.
Nie zawiedli siê, choæ nowe kolêdy
nie s¹ tak popularne jak jej wczeœniejsze przeboje, to ciekawie zaaran¿owane i wykonane ze znakomitymi muzykami zaspokoi³y najwybredniejsze gusta muzyczne. Czekamy na kolejny wystêp pani Antoniny w Œwidwinie.
(r)

Zainteresowani, którzy chcieliby wesprzeæ to dzie³o,
mog¹ wp³acaæ pieni¹dze na konto:

30 1240 3682 1111 0000 4200 2150
w PKO S.A I O/ Œwidwin
oraz przekazaæ 1% dla Stowarzyszenia Inicjatyw Spo³ecznych w Œwidwinie, nr KRS 0000230780, przy sk³adaniu rocznych deklaracji podatkowych za rok 2014 w terminie do 30 kwietnia 2015 roku.
tuje, dokoñczono trawniki, zakupiono sprzêt do gier i zabaw (pi³ki, zestawy do tenisa sto³owego i badmintona, szachy, skakanki itp).
Jak informuje Zarz¹d SIS, latem,
mimo trwaj¹cych prac, oœrodek w
ramach swoich mo¿liwoœci by³ udostêpniany wszystkim chêtnym. Ko-

rzystano ze sprzêtu wodnego w
okresie letnim oraz z pomieszczeñ
sali kominkowej z zapleczem i grilem
przy okazji imprez towarzyskich i
rodzinnych.
Efekt tych prac najlepiej mog¹
oceniæ ci, co korzystali z oœrodka ,ale
równie¿ ci, dziêki którym realizacja
planów i zadañ by³a mo¿liwa, czyli
sponsorów i wszystkich ludzi dobrej
woli, których wsparcie finansowe,
materia³owe lub w ka¿dej innej formie, da³o efekt widoczny go³ym
okiem. Co dalej?
Jak stwierdza Zarz¹d SIS - „Przed
nami kolejny rok pracy, bo przecie¿
nie wszystko zosta³o jeszcze zrobione. G³ówny cel to wykoñczyæ i udostêpniæ do u¿ytku szatnie damskie,
mêskie wraz z zapleczem sanitarnym
oraz wybudowaæ pomieszczenie dla
rowerów. Termin zakoñczenia tych
prac to pocz¹tek czerwca.
Ksi¹dz Roman Tarniowy szykuje
nam niespodziankê w postaci budowy 3 domków z mo¿liwoœci¹ noclegu. W tym roku planowany jest jeden. Nastêpne w zale¿noœci od posiadanych œrodków. Aktualny stan
oœrodka daje nam podstawy do planowania w bie¿¹cym roku zorganizowanego wypoczynku przez ca³y
okres wakacji. Tak naprawdê to co
robimy i wspieramy jest przecie¿ dla
nas wszystkich”.
Jak widaæ jest to inicjatywa warta
wsparcia, wiêc przeka¿cie 1%. KAR
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Ogólnopolski
Przedszkolaki wyst¹pi³y
Konkurs Historyczny dla babæ i dziadków
Informacja z Przedszkola nr 2

10 grudnia 2014 roku uczniowie Szko³y Podstawowej nr 2 wziêli
udzia³ w rejonowym etapie XX
Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego „Losy ¿o³nierza i dzieje orê¿a polskiego w latach 972- 1514. Od
Cedyni do Orszy”.
Uczestnicy II etapu konkursu,
który odby³ siê w Koszalinie, przez
dwie godziny rozwi¹zywali test hi-

storyczny, za który mogli uzyskaæ 47
punktów. Do III etapu - wojewódzkiego, który odbêdzie siê 9 kwietnia
2015 roku zakwalifikowali siê nastêpuj¹cy reprezentanci SP 2:
- Micha³ W³odarczyk z klasy VI a,
zdobywaj¹c 44 punkty
- Wojciech Derwisz z klasy VI a,
zdobywaj¹c 39 punktów.
Gratulujemy Micha³owi i Wojtkowi. ¯yczymy powodzenia w etapie wojewódzkim.
(szk)

Informacja z Przedszkola nr 1

Dzieñ Babci
i Dziadka

21 stycznia Œwidwiñski Oœrodek Kultury, Studia Tañca „Iskra”
oraz Publiczne Przedszkole nr 1
im. Kubusia Puchatka w Œwidwinie
wspólnymi si³ami zorganizowali
uroczysty Dzieñ Babci i Dziadka
dla mieszkañców Œwidwina.
Celem imprezy by³o wype³nienie
czasu wszystkim babciom i dziadkom (zw³aszcza tym, których wnukowie i wnuczki mieszkaj¹ daleko) tak,

aby nikt tego dnia nie czu³ siê samotnie. Przyby³o mnóstwo osób przyprowadzaj¹c ze sob¹ ca³e rodziny!
Natomiast na scenie przedszkolaki z
Publicznego Przedszkola nr 1 (z grupy Kangurków) oraz mali i duzi wychowankowie pani Katarzyny Radomskiej prezentowali uk³ady taneczne, wierszyki i piosenki umilaj¹c
w ten sposób czas swoim mi³ym
goœciom.
(o)

Termin tegorocznych ferii zimowych przyczyni³ siê do tego, ¿e
trochê wczeœniej ni¿ wskazuje na to
kalendarz w naszym przedszkolu
odby³y siê uroczystoœci zwi¹zane ze
œwiêtem babci i dziadka.
Co roku seniorzy bardzo chêtnie
odwiedzaj¹ nasz¹ placówkê by podziwiaæ wystêpy swoich wnuków.
Liczne zainteresowanie sprawia, ¿e
ze wzglêdów organizacyjnych uroczystoœci musz¹ siê odbywaæ w ci¹gu kilku dni.
Dzieñ Babci i Dziadka to œwiêto,
do którego przygotowuj¹ siê nie
tylko dzieci i personel przedszkola.
Aktywnie anga¿uj¹ siê te¿ rodzice
organizuj¹c s³odki poczêstunek.
Tegoroczny maraton uroczystoœci rozpoczê³a najm³odsza grupa
„Biedronki” zaprezentowa³y swoje
umiejêtnoœci w tañcu i piosence oraz
wspólnej recytacji. Nastêpnie grupy: „Smerfy” i „Jagódki” zaprosi³y
swoich dziadków do spotkañ przy
choince. „Smerfy” da³y popis wspania³ej pamiêci recytuj¹c wiersze
wspólnie i indywidualnie oraz poczuciu rytmu w tañcu nowoczesnym. „Jagódki” zaœ w piêknych
strojach zaprezentowa³y siê w in-

scenizacji bo¿onarodzeniowych Jase³ek.
Nie zabrak³o oczywiœcie piosenek i wierszy dla babci i dziadka.
Trzeciego dnia prezentowa³a siê
grupa najstarsza, czyli „Têczowa
Gromadka”. Ciekawe i pomys³owe
stroje przygotowane przez rodziców
robi³y naprawdê niesamowite wra¿enie w czasie widowiska „Jesienny
galimatias”. Zachwyci³ te¿ piêknie
zatañczony „trojak”. Jako ostatni
swoich goœci zaprosi³a grupa „Krasnale”. Dziadkowie oprócz czêœci artystycznej sk³adaj¹cej siê z wierszy, piosenek i tañca mogli wzi¹æ
udzia³ w konkursach przygotowanych specjalnie dla nich.
Przy s³odkim poczêstunku, kawie i herbacie wszyscy dziadkowie
oklaskiwali gromkimi brawami swoich wnuków. Na zakoñczenie ka¿dej
uroczystoœci dzieci wraz z paniami
odœpiewa³y g³oœne „sto lat” i obdarowa³y babcie i dziadków ca³usami,
¿yczeniami oraz drobnymi upominkami np. w³asnorêcznie wykonanymi laurkami. Dziadkowie dziêkuj¹c za
pamiêæ i zaproszenie obiecali, ¿e
równie¿ za rok stawi¹ siê w tak licznym gronie.
(o)
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Informacje ze Szko³y Podstawowej nr 3

„Ca³a Polska Czyta Dzieciom”
i pasowanie na czytelnika

12 stycznia 2015 r. nadszed³ d³ugo wyczekiwany przez uczniów klas
pierwszych Publicznej Szko³y Podstawowej nr 3 dzieñ uroczystego
pasowania najm³odszych na pe³noprawnych czytelników biblioteki
szkolnej. Uroczyste pasowanie po³¹czone zosta³o z akcj¹ „Ca³a Polska
czyta dzieciom”. Goœciem specjalnym akcji by³a emerytowana nauczycielka naszej szko³y – p. Krystyna NiedŸwiedzka. Uczniowie z
wielk¹ uwag¹ wys³uchali opowiadania Marka Majewskiego – „Jak to
jest z tym œniegiem”, nawi¹zuj¹ce do
pory roku i obchodzonego w lutym
Dnia NiedŸwiedzia. Po wys³uchaniu
opowiadania uczniowie odpowiadali na pytania dotycz¹ce zachowania
w bibliotece i szacunku dla ksi¹¿ek.
Ka¿dy uczeñ otrzyma³ dyplom ze

„z³ot¹ czytelnicz¹ myœl¹”. Uroczystego pasowania dokonano przy
pomocy „prawdziwego” dwurêcznego miecza – rodem z Malborka.
Spotkanie sta³o siê równie¿ okazj¹
do rozstrzygniêcia skierowanego do
pierwszaków konkursu plastycznego „Podró¿ kamyczka”. By³y miejsca
na podium i nagrody pocieszenia, a
na koniec podziêkowanie dla osoby
czytaj¹cej i wspólne – z wychowawcami – zdjêcie upamiêtniaj¹ce mi³e
chwile. Czytanie rozwija wyobraŸniê, a tak¿e uwra¿liwia cz³owieka –
ka¿dego, szczególnie zaœ tych najm³odszych, którzy ju¿ od pierwszego
dnia t³umnie ruszyli do biblioteki
szkolnej, by „czarny druk zamieni³
siê w kolorowy œwiat” wyobraŸni,
która zbuduje ich przysz³oœæ.
K. Kupiec, bibliotekarka PSP 3

„Trójkowe” jase³ka

Kiedy zakoñczy³y siê ju¿ œwiêta
i przeszed³ uroczysty orszak
Trzech Króli, nadszed³ czas, gdy
najm³odsi uczniowie naszej szko³y
– pierwszoklasiœci, pod kierunkiem wychowawców p. Martyny
Król i p. Edyty Wszelakiej, korzystaj¹c z goœcinnoœci parafii garnizonowej, przedstawi³y uroczyste
jase³ka.
11 stycznia 2015, podczas Mszy
Œwiêtej uczniowie zaprezentowali
historiê narodzin Jezusa. By³y od-

wiedziny anio³ów, pastuszków i
trzech króli, recytacje i kolêdy.
Wszystko zaprezentowane z prawdziwym, aktorskim zaciêciem, scenografi¹ i kolorowymi kostiumami
wzbudzi³o entuzjazm wœród osób
zgromadzonych na Mszy œw. Artystów powita³ i podziêkowa³ im serdecznie ks. mjr Andrzej Miga³a. Inicjatork¹ jase³ek i organizatork¹ ju¿
tradycyjnie by³a p. Ewa Wiszniewska – nauczyciel religii.
K. Kupiec PSP 3

Wieœci œwidwiñskie 31.1.2015 r.

„TRÓJKA”
W ORSZAKU
TRZECH KRÓLI

6 stycznia 2015 roku przeszed³
ju¿ do historii Œwidwina, za spraw¹
w³¹czenia siê mieszkañców naszej
œwidwiñskiej spo³ecznoœci do tradycji ogólnopolskiej - „Orszaku
Trzech Króli”. I chocia¿ by³ to
pierwszy marsz, spodziewana frekwencja przeros³a najœmielsze
oczekiwania. Zamiast spodziewanych kilkuset, w orszaku stanê³o
kilka tysiêcy Œwidwinian.
Papierowe korony Trzech Króli
na³o¿yli na g³owy równie¿ uczniowie
i rodzice ze Szko³y Podstawowej nr 3.
Ka¿da szko³a mia³a przyporz¹dkowany swój w³asny kolor szat - w tym
przypadku by³ to kolor niebieski, w
który ubrany by³ „nasz król”.
Scenariusz Orszaku nawi¹zywa³
do tradycji ulicznych jase³ek. Jak
ka¿e biblijny przekaz i tradycja kolêdnicza, królewski orszak poprzedza³a betlejemska gwiazda. Za ni¹ na
spotkanie ze Œwiêt¹ Rodzin¹ pod¹¿yli konno królowie ze swoimi dworzanami, odró¿niaj¹cymi siê od sie-

bie czerwonym, niebieskim i zielonym kolorem szat.
W rolê Baltazara - afrykañskiego króla, wcieli³a siê pracuj¹ca w
naszej szkole pani Wapondi Gbati
Piaskowska, która mówion¹ przez
siebie kwestiê przet³umaczy³a na jêzyk u¿ywany w Togo. Mogliœmy
wiêc us³yszeæ s³owa króla w oryginalnym, jak¿e egzotycznym dla nas
brzmieniu. Niebieska dru¿yna Baltazara wyruszy³a ze œpiewem kolêd do
celu swej podró¿y. Przemarsz zakoñczy³ siê na dziedziñcu œwidwiñskiego zamku, gdzie zbudowana by³a
stajenka. Trzej królowie z³o¿yli dary
i pok³onili siê nowo narodzonemu
Jezusowi. Zanim królowie dotarli do
stajenki, przejechali przez specjalnie
dla nich otwarte wrota bramy kamiennej, zagl¹daj¹c - jak ka¿e tradycja, do pa³acu Heroda.
W „Orszaku Trzech Króli” z licznie zgromadzonymi wiernymi szli
wszyscy duszpasterze naszych œwidwiñskich parafii.
K. Kupiec, PSP3
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Wiadomoœci z Happy Days
W pierwszym tygodniu listopada dzieci z Niepublicznego Anglojêzycznego Przedszkola Happy Days
w Œwidwinie wybra³y siê wraz z opiekunami do Osiedlowego Centrum
Zdrowia. Pan dr Szczytkowski pokaza³ dzieciom gabinet lekarski oraz
gabinet zabiegowy i opowiedzia³ o
pracy lekarza.
Tydzieñ póŸniej starsza grupa
przedszkolaków - S³oneczka - bra³a
udzia³ w organizowanym w œwidwiñskim Zamku Powiatowym Konkursie
Pieœni Patriotycznej i Wojskowej.
Przedszkolaki za zajêcie 3 miejsca
otrzyma³y piêkn¹ statuetkê. Gratulujemy!
20 listopada obie grupy przedszkolne zwiedzi³y wytwórniê bombek i wytwórniê zabawek w Koszalinie. Z obu fabryk dzieci przywioz³y
piêkne prezenty. Tego samego dnia
starsza grupa wyst¹pi³a podczas
Wieczoru Pieœni Legionowej na œwidwiñskim Zamku.
21 listopada m³odsza grupa
przedszkolna - Smerfy - mia³a swój
wielki dzieñ - Pasowanie na Przedszkolaka. Dzieci zaprezentowa³y
przygotowany wystêp przed rodzicami oraz zaproszonymi goœæmi z
Urzêdu Miasta. Wszystko wypad³o
rewelacyjnie. Dzieci spisa³y siê na
medal!
W listopadzie przedszkole odwiedzi³a Stra¿ Po¿arna, która poka-

za³a dzieciom ubiór stra¿aka oraz nauczy³a jak prawid³owo zg³aszaæ zagro¿enie przez telefon. 25 listopada przedszkolaki obchodzi³y Dzieñ
Pluszowego Misia - tego dnia ka¿dy
móg³ przynieœæ swojego pluszaka
do przedszkola by wspólnie bawiæ
siê nim z innymi dzieæmi.
Jak w ka¿dym miesi¹cu, równie¿
i w listopadzie goœciliœmy muzyków
z Filharmonii Koszaliñskiej. Dzieci
mia³y okazjê wys³uchaæ charakterystycznych melodii z ca³ej Europy. Na
koniec miesi¹ca - 28 listopada - obie
grupy bawi³y siê podczas zabawy
andrzejkowej. By³ to dzieñ otwarty
dla rodziców. Dzieci wspólnie z wychowawcami i rodzicami wziê³y
udzia³ w ró¿nych konkursach, wró¿bach oraz tañcach.
Grudzieñ rozpocz¹³ siê wyj¹tkowo dla Niepublicznego Anglojêzycznego Przedszkola Happy Days
w Œwidwinie. Ju¿ pierwszego dnia
odby³ siê fina³ Europejskiego Dnia
Jêzyków Obcych, na który starsza
grupa zaprosi³a dzieci z Przedszkola
nr 1 im. Kubusia Puchatka w Œwidwinie oraz goœci z Urzêdu Miasta.
S³oneczka zaprezentowa³y swoj¹
wiedzê na temat krajów europejskich, œpiewa³y piosenki w jêzyku
angielskim oraz wystawi³y bajkê
"Czerwony kapturek" w tym jêzyku.
Na zakoñczenie wszystkie dzieci
wspólnie siê bawi³y wyklejaj¹c

kontury ró¿nych krajów kolorow¹
krepin¹.
5 grudnia przedszkolaki z obu
grup wybra³y siê do parku na poszukiwanie Miko³aja, który zab³¹dzi³.
Przyprowadzi³y go do przedszkola
gdzie rozda³ prezenty i wspólnie z
dzieæmi œpiewa³ piosenki. Dzieciaki
by³y zachwycone!
W kolejnym tygodniu przedszkole odwiedzi³ teatr. Dzieci obejrza³y przedstawienie pt. Opowieœæ o
Miko³aju.
17 grudnia z okazji II jarmarku
Bo¿onarodzeniowego na Zamku w
Œwidwinie, dzieci ze starszej grupy
zaœpiewa³y œwi¹teczn¹ piosenkê po
angielsku oraz zaprezentowa³y ta-

niec przygotowany wspólnie z pani¹
Katarzyn¹ Radomsk¹. Miko³aj, który odpoczywa³ ze swoim reniferem
na dziedziñcu zamkowym zaprosi³
dzieci na swoje sanie, a chêtni jeŸdzili na kucyku. Wra¿eñ by³o moc..
Nastêpnego dnia muzycy z Filharmonii Koszaliñskiej zagrali dla
dzieci koncert - Zwariowane wariacje. Dzieci wys³ucha³y ca³ego wystêpu z wielk¹ uwag¹.
19 grudnia w przedszkolu by³
wspólnym dniem dla dzieci i rodziców. Grupa m³odsza oprócz zajêæ i
ró¿nych zabaw wykonywa³a ozdoby choinkowe, grupa starsza dekorowa³a pierniki oraz œpiewa³a kolêdy.
Katarzyna K³onowska

ŒWIATOWY DZIEÑ AIDS- KONFERENCJA EDUKACYJNA
Na terenie powiatu œwidwiñskiego w dniu 10 grudnia 2014
roku z inicjatywy Pañstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Œwidwinie ju¿ po raz szósty Œwiatowy Dzieñ AIDS zosta³ zorganizowany w formie konferencji edukacyjnej skierowanej do uczniów
szkó³ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu œwidwiñskiego.
Podczas konferencji m³odzie¿ ze
szkolnego ko³a teatralnego przy
Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych
im. W³adys³awa Broniewskiego w
Œwidwinie zaprezentowa³a spektakl
profilaktyczny pt. „Historia Istotnej
Victorii” poœwiêcony problematyce
HIV/AIDS. Opiekunem grupy by³a
pani Monika Fabianiak. Ponadto zaproszony goœæ prof. dr n. med. Mi³osz Parczewski kierownik Kliniki
Chorób ZakaŸnych, Chorób W¹troby i Nabytych Niedoborów Immunologicznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
wyg³osi³ wyk³ad pt. „Jeden test. Dwa
¿ycia”, nawi¹zuj¹c do kampanii spo³ecznej o charakterze edukacyjno-

profilaktycznym pt. „Jeden test.
Dwa ¿ycia”, prowadzonej przez Krajowe Centrum ds. AIDS, skierowanej do kobiet planuj¹cych macierzyñstwo i bêd¹cych w ci¹¿y oraz do
lekarzy ginekologów.
Wierzymy, ¿e obecnoœæ pana
profesora i udzielone przez niego
merytoryczne wsparcie obejmuj¹ce
zagadnienia profilaktyki HIV/AIDS
przyniesie wymierne efekty i niew¹tpliwie zmotywuj¹ m³odzie¿ do brania
odpowiedzialnoœci za swoje zdrowie
wp³ywaj¹c jednoczeœnie na podejmowanie œwiadomych decyzji w
kontekœcie zminimalizowania czynników ryzyka.
Podczas konferencji odby³ siê
równie¿ „Miêdzyszkolny Turniej
Wiedzy o HIV/AIDS” skierowany
do uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych z terenu powiatu œwidwiñskiego. Ide¹ turnieju by³o pog³êbienie
wiedzy o HIV/AIDS oraz zwrócenie
uwagi m³odzie¿y na zachowania ryzykowne w kontekœcie przenoszenia
siê wirusa HIV.
W turnieju udzia³ wziê³y trzyosobowe dru¿yny uczniów z Zespo³u

Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. W³adys³awa Broniewskiego w Œwidwinie oraz Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Po³czynie-Zdroju. W turnieju zwyciê¿y³a reprezentacja
uczniów z Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. W³adys³awa Broniewskiego w Œwidwinie. Wszyscy
laureaci otrzymali pami¹tkowe dyplomy oraz cenne nagrody.

Pragniemy bardzo serdecznie
podziêkowaæ wszystkim goœciom,
nauczycielom i osobom na co dzieñ
wspó³pracuj¹cych z Pañstwow¹ Inspekcj¹ Sanitarn¹ w Œwidwinie - bez
Pañstwa zaanga¿owania nasze dzia³ania edukacyjne nie zdoby³yby tak
du¿ej liczby odbiorców.
Anna Majczyna
PSSE w Œwidwinie
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Ponad 12 tysiêcy z³otych zabrano w Œwidwinie
podczas 23 fina³u Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej
Pomocy.

Orkiestra pomocnych
serc zagra³a
w œwidwiñskim zamku

Wieœci œwidwiñskie 31.1.2015 r.

„Ma³e wielkie marzenia”
dzieci z „Trójki”

Grudzieñ nieodmiennie kojarzy
siê ze œniegiem i odwiedzinami
uœmiechniêtego œwiêtego, który zna
najskrytsze marzenia dzieci. Tym razem pomocnikiem œwiêtego Miko³aja okaza³a siê „Kasa Stefczyka”.
W zorganizowanym przez ni¹
konkursie „Ma³e wielkie marzenia”
wziêli udzia³ uczniowie klas I-III z Publicznej Szko³y Podstawowej nr 3.
Dzieci rysowa³y i malowa³y swoje

marzenia - te ma³e i nieco wiêksze.
Wszystkich bior¹cych udzia³ w konkursie odwiedzili pracownicy banku
z podarunkami - s³odyczami i uroczymi drobiazgami. Piêæ prac zakwalifikowa³o siê do dalszego etapu konkursu. Ca³oœæ akcji pilotowana jest
przez pani¹ Irminê Soroczyñsk¹.
Wszystkim uczestnikom konkursu
gratulujemy talentu i wyobraŸni.
K. Kupiec PSP3

Brawo dla „Œwietlików”
z SP nr 3
Tradycyjnie ju¿ w przededniu
œwidwiñskiego fina³u odby³ siê „Kabareton na zamku”. Tym razem wyst¹pi³ kabaret K2, a dochód zosta³
przeznaczony na WOŒP. W niedzielê 11 stycznia, podobnie jak w ca³ej
Polsce, na ulice miasta wyruszyli
wolontariusze. Po po³udniu w zamkowej sali widowiskowej rozpoczê³a
siê impreza fina³owa. Zebran¹ publicznoœæ powitali Kierownik Wydzia³u Oœwiaty, Zdrowia, Kultury i
Sportu w Urzêdzie Miasta, Bogdan
Wachowiak, Dyrektor Oœrodka Kultury – Zamek Boles³aw Kurek i szefowa sztabu Agnieszka Szyposzyñska. Imprezê prowadzi³a Barbara
Radzikowska z wolontariuszami
Julk¹ Radzikowsk¹ i Karolem Zychowiczem. Przez kilka godzin na scenie
trwa³y prezentacje muzyczne i taneczne w wykonaniu miêdzy innymi
Œwidwiñskiej Orkiestry Dêtej,
Przedszkola „Pod Topol¹”, Klubu
Tañca „Omen”, zespo³ów „Od Stefana”, „Przed siebie”, rapera „Barrado
Rap” ze Stargardu oraz grupy rockowej „One future” z Miastka. Pomiêdzy kolejnymi wystêpami prowadzono licytacje. Na sprzeda¿ wysta-

wiono miêdzy innymi upominek od
burmistrza Œwidwina, lot symulatorem oraz zwiedzanie jednostki wojskowej od œwidwiñskich lotników,
gad¿ety WOŒP, stroje wykonane
przez przedszkolaki i dzieci z ko³a
plastycznego Joanny Nowickiej i
liczne przedmioty ufundowane przez
lokalnych przedsiêbiorców. Na zakoñczenie wyst¹pili tancerze z Klubu Tañca „Iskra”, a chwilê póŸniej w
niebo strzeli³y sztuczne ognie.
Pieni¹dze na bie¿¹co podlicza³y
pracownice banku Pekao SA, zatem
ju¿ chwilê pod zakoñczeniu imprezy
znany by³ dok³adny wynik. £¹cznie
z kabaretonu, kwesty oraz z licytacji
œwidwiñski sztab WOŒP uzyska³ 12
006 z³otych 71 groszy.
Organizatorzy dziêkuj¹ wolontariuszom, którzy mimo tak nieprzyjaznej aury dzielnie chodzili po ulicach
miasta, paniom z Banku PEKAO
S.A. za sprawne liczenie pieniêdzy,
restauracji Zamkowa za pyszn¹ grochówkê, pañstwu Pi¹tkowskim za
bu³ki dla wolontariuszy, wytwórni
SOLPOL za napoje, Cukierni Henryka Wilka za ciasto dla dzieci, Stra¿y
Miejskiej i Policji za pomoc i opiekê.

14 listopada 2014 roku w Œwidwiñskim Oœrodku Kultury odby³
siê I Powiatowy Konkurs Pieœni Patriotycznej i Wojskowej.
Mi³o nam oznajmiæ, ¿e w tym
nowym przedsiêwziêciu grupa wokalna „Œwietliki”, rodem ze Szko³y
Podstawowej nr 3 im. Lotników Polskich w Œwidwinie, prowadzona pod
kierunkiem p. Roberta Ussa, otrzyma³a wyró¿nienie. Naszej grupie

Kto przygarnie
tego mi³ego
psiaka
Witam. Zwracam siê z proœb¹ o
przygarniêcie bezdomnego psa, którego ktoœ porzuci³ w Rogalinie.
Prosimy o kontakt 783827508,
jest bardzo ³agodny, grzeczny, przyjacielski, nie gryzie, da siê przytulaæ.

dziêkujemy za
nieustann¹ pracê nad warsztatem wokalnym i
godne reprezentowanie szko³y
na forum publicznym
i
¿yczymy dalszych - coraz
wiêkszych sukcesów.
K. Kupiec PSP 3
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Uczymy siê ratowaæ
Uczniowie drugiego etapu edukacyjnego, czyli klasy IV, V, VI
wziêli udzia³ w szkoleniu w formie
warsztatów z zakresu udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej,
których tematem by³a resuscytacja
kr¹¿eniowo-oddechowa, wych³odzenie i wyprowadzanie z hipotermii, utrwalenie zasad bezpieczeñstwa na akwenach wodnych zim¹
oraz prezentacja samoratownictwa
i pomocy osobie, która znalaz³a siê
w zagro¿eniu.
Szkolenie prowadzili ratownicy z
Oddzia³u Terenowego Wodnego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Œwidwinie. Æwiczenia trwa³y trzy dni i odby³y siê w warunkach
naturalnych nad jeziorem w Oœrodku Wypoczynkowo-Rekreacyjnym
Bukowiec. Uczniowie zostali dowiezieni na miejsce autokarami firmy
przewozowej EDMAR.
Wa¿nym elementem æwiczeñ
by³a profilaktyka polegaj¹ca na
uœwiadomieniu zagro¿eñ, jakie czyhaj¹ na akwenach wodnych zim¹.
Przedsiêwziêcie wpisa³o siê w corocznie przeprowadzan¹ w ca³ym
kraju akcjê „Bezpieczne ferie”.
Serdecznie dziêkujemy ratownikom, którzy z cierpliwoœci¹ i oddaniem przekazywali uczniom cenn¹

wiedzê i pomogli w propagowaniu
prawid³owych zasad niesienia pomocy poszkodowanym w wypadkach. Szkolenie by³o doskonale
przygotowane zarówno pod wzglêdem technicznym jak i merytorycznym.
Jesteœmy wdziêczni Pañstwu
Renacie i Arturowi Kostrzewskim za
nieodp³atne udostêpnienie pomieszczeñ i terenu oœrodka Bukowiec.
Dziêkujemy Panu Janowi Owsiakowi, Burmistrzowi Miasta Œwidwin
i Panu Bogdanowi Wachowiakowi,

Konkurs literacki pod has³em
„¯ycie wolne od dymu tytoniowego”
w ramach obchodów Œwiatowego
Dnia Rzucania Palenia Tytoniu
W dniu 20.11.2014r. w siedzibie
Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Œwidwinie odby³o siê
rozstrzygniêcie konkursu literackiego
pod has³em ,,¯ycie wolne od dymu
tytoniowego'' zorganizowanego w ramach obchodów Œwiatowego Dnia
Rzucania Palenia Tytoniu. Konkurs
adresowany by³ do uczniów III klas
szkó³ gimnazjalnych i uczniów szkó³
ponadgimnazjalnych z terenu powiatu
œwidwiñskiego. Zadanie konkursowe
polega³o na napisaniu przez uczniów
opowiadania.
G³ównym celem konkursu by³o
promowanie i upowszechnienie wœród
uczniów zasad zdrowego stylu ¿ycia
bez uzale¿nieñ, ze szczególnym
uwzglêdnieniem szkodliwoœci palenia
tytoniu.
W konkursie udzia³ wziêli uczniowie z Publicznego Gimnazjum nr 1 im.
Miko³aja Kopernika w Po³czynieZdroju, Zespo³u Szkó³ ponadgimnazjalnych im. W³adys³awa Broniewskiego w Œwidwinie oraz uczniowie z Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w
Po³czynie-Zdroju.

Tematyka prac konkursowych zawiera³a treœci prozdrowotne, tj. profilaktykê chorób spowodowanych paleniem tytoniu, wp³yw czynnego i biernego palenia tytoniu na zdrowie cz³owieka, zdrowy styl ¿ycia bez na³ogów
oraz zachowania ryzykowane dla zdrowia.
Uczniowie w swoich pracach wykazali siê wiedz¹ na temat promowania
i upowszechniania zasad zdrowego stylu ¿ycia bez uzale¿nieñ, ze szczególnym uwzglêdnieniem szkodliwoœci palenia tytoniu oraz wykorzystali odpowiednie argumenty zachêcaj¹ce rówieœników do zainteresowania siê t¹ tematyk¹. W opowiadaniach wykorzystano
równie¿ has³o konkursowe „¯ycie wolne od dymu tytoniowego”.
Spoœród wszystkich uczestników
konkursu zostali wy³onieni laureaci 3
pierwszych miejsc w dwóch kategoriach: gimnazjum i szko³y ponadgimnazjalne.
Wszyscy laureaci otrzymali pami¹tkowe dyplomy oraz nagrody.
Anna Majczyna
PSSE w Œwidwinie

Kierownikowi Wydzia³u Oœwiaty,
Zdrowia, Kultury i Sportu Urzêdu
Miasta Œwidwin za pomoc finansow¹ w realizacji szkolenia.
Podziêkowania nale¿¹ siê tak¿e
rodzicom, którzy towarzyszyli
uczniom podczas trzydniowych
warsztatów: Grzegorzowi Spychalskiemu, Iwonie Ziemskiej, Jadwidze
Jakubowskiej, Marlenie Peczinka,
Grzegorzowi Gojlik, Jolancie Bielewicz, Jolancie Paszuk, Iwonie Martul oraz nauczycielom: Agnieszce
Gut Dawid, Barbarze Orliñskiej, Edycie Uss – kierownikom wycieczek,
Agnieszce Perskiewicz, Katarzynie

Kosmali, Monice Babiak, Barbarze
Mariak, Magdalenie Szyd³owskiej –
opiekunom.
Zdjêcia: Monika Babiak,
Agnieszka Perskiewicz, Magdalena
Szyd³owska.
Organizatorzy:
Beata Wachowiak, nauczyciel,
Publiczna Szko³a Podstawowa nr 1
im. Or³a Bia³ego w Œwidwinie,
Albert Fr¹czyk, Prezes Oddzia³u
Terenowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Œwidwinie.

Wolontariusze z „Trójki”
z wizyt¹ u podopiecznych
MOPS

Zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ ju¿ od
lat szkoln¹ tradycj¹ i w ramach akcji
„Nie jesteœ sam” wolontariusze z
„Trójki” wyruszyli ze œwi¹teczn¹ wizyt¹ do p. kierownik Miejskiego
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej p. Teresy Szczerbiñskiej i podopiecznych
œwidwiñskiego MOPS.
Uczniowie klasy pi¹tej - Maja
Kozera, Daria Tymiñska i Karol Kotula pod opiek¹ nauczycieli p. Ewy
Wiszniewskiej (inicjatorki dzia³añ
wolontariuszy) i p. Kamila Piotrow-

skiego odwiedzili samotne panie ze
œwi¹tecznymi i noworocznymi
¿yczeniami. Czas spotkañ up³yn¹³
szybko i sta³ siê okazj¹ do najwspanialszego prezentu - daru z samych
siebie i obecnoœci drugiego cz³owieka, która to obecnoœæ w dzisiejszym
„zabieganym” œwiecie jest „towarem
deficytowym”. Zw³aszcza w wykonaniu ludzi tak m³odych, na których
wra¿liwoœæ standardowo - a nies³usznie, tak czêsto siê narzeka.
K. Kupiec PSP 3
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UKS AVATAR LEKOWO - podziêkowania
Zmiana jest trudna, ale mo¿liwa! Problemem nie jest problem,
problemem jest Twoje nastawienie
do problemu. Jaki problem i o jak¹
zmianê chodzi? O zmianê sposobu
myœlenia doros³ych, ¿e sport jest
tylko dodatkiem w procesie edukacyjnym m³odego cz³owieka. Chcia³bym, ¿eby m³odzi ludzie pragnêli
zostaæ np. naukowcami, artystami,
pisarzami czy sportowcami, a nie tylko biernymi uczestnikami kolejnego
„reality show”. Przez sport do wiedzy
i lepszej przysz³oœci to dobry kierunek. Potrzebna jest zmiana nastawienia, gdy¿ jest to fakt, który nale¿y zaakceptowaæ, niewa¿ne, w co siê wierzy lub co siê myœli. Niewa¿ne, jeœli
czujemy siê z tym nieswojo. Zaprzeczanie temu jest niemoralne.
Dziêkowa³em ju¿ wszystkim, tylko nie dzieciom, które s¹ w tym
wszystkim najwa¿niejsze, a wszystkie s¹ piêkne i wyj¹tkowe. Dziêkujê
wiêc dzieciom i m³odzie¿y z UKS
AVATAR LEKOWO za wytrwa³oœæ
w odkrywaniu granic swoich mo¿liwoœci i w poszukiwaniu swojego
„kierunku”.
Aktualna, imienna lista naszych
cz³onków: 1. Adrianna Szczygie³, 2.
Ilona Wojnarowicz, 3. Ma³gorzata
Gasparowicz, 4. Kinga Szewczyk, 5.
Sara Franas, 6. Julia Skwarek, 7. Laura Szachnowicz, 8. Weronika Stasiak, 9. Natalia Minkiewicz, 10. Anna
Sad³o, 11. Kamila Dzier¿ak, 12. Ilona
Lis, 13. Sandra Chowaniec, 14. Gabrysia Folega, 15. Wiktoria W³odarczyk, 16. Marta £êcka, 17. Oliwia Zawada, 18. Jagoda Pude³ek, 19. San-

dra Bogusz, 20. Mateusz Kubiœ, 21.
Pawe³ Górski, 22. Piotr Szyd³owski,
23. Daniel Dudziñski, 24. Damian
Orenczak, 25. Kacper W³odarczyk,
26. Mateusz Koz³owski, 27. Kacper
Chowaniec, 28. Damian Wypych, 29.
£ukasz Jankowski, 30. Jakub Szczur-

ko, 31. Przemek Wiœniewski, 32. Filip
Gontarczuk, 33. Adrian Zyska, 34.
Marcin Jankowski, 35. Kacper Sikora, 36. Mariusz Kubiœ, 37. Micha³
Wachnik, 38. Jakub Kozakowski, 39.
Kacper Panasz, 40. Jakub Lemieszek,
41. Kamil Skwarek, 42. Dominik

Œwi¹tczak, 43. Igor Szwedun, 44. Jakub Szczypek, 45. Jakub Knap, 46.
Piotr Zyska, 47. Tomasz W³odarczyk, 48. Karol Junak, 49. Mateusz
Olszewski.
Trener UKS Avatar Lekowo
Krzysztof Gancarz

cow¹ klasyfikacjê ca³ej edycji cyklu
Grand Prix juniorów. Damian zosta³
nagrodzony wieloma nagrodami i

upominkami. W koñcowej klasyfikacji Grand Prix £ukasz Szachnowicz ze
Œwidwina zaj¹³ 3 miejsce.
(o)

Tenisiœci z sukcesami
Reprezentanci Œwidwina w
ostatnich dniach poprzedniego
roku brali udzia³ w dwóch turniejach.
Pierwszy z nich odby³ siê 20
grudnia w Resku. Wystartowali w
nim zawodnicy z Bia³ogardu, £obza,
Reska, Wierzbiêcina, Tychowa, S³awoborza i Œwidwina. Turniej sta³ na
bardzo wysokim poziomie.
Zawody rozegrano w czterech
kategoriach:
I. Kobiet - open: 1. G¹siorowska
M. - Œwidwin. 2. Bekisz M. - Tychowo. 3. Andrzejak J. - Œwidwin.
II. Ch³opcy - szko³a podstawowa:
1. Zelek D. 4. Pyra K. - obaj ze Œwidwina.
III. Ch³opcy - gimnazjum i szko³a œrednia: 1. Jemilianowicz S. Wierzbiêcin. 2. Szczerba D. - Œwidwin. 3. Kucharzyk A. - Œwidwin.

IV. Seniorzy - open: 1. Iwaniec P.
- S³awoborze. 2. Dzida K. - Bia³ogard.
3. Jemilianowicz S. - Wierzbiêcin.
Drugi z turniejów odby³ siê 28
grudnia 2014 r. By³ to IV Grand Prix
Koszalina. Wystartowali w nim zawodnicy z Koszalina, Ko³obrzegu,
Bia³ogardu, S³upska, Miastka,
Szczecinka i Œwidwina. Goœciem honorowym tego turnieju by³ wychowanek klubu z Koszalina Jakub Dyjas, który gra obecnie w I lidze niemieckiej. W kategorii juniorów do 18
lat wygra³ Damian Szczerba ze Œwidwina.
Damian w finale po bardzo wyrównanym pojedynku wygra³ w setach 3:2 ze swym odwiecznym rywalem Micha³em Lubarczykiem z Koszalina.
Nasz zawodnik ze Œwidwina Damian Szczerba wygra³ równie¿ koñ-
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Grand Prix
Po³czyna-Zdroju

Dobra passa
pi³karzy rêcznych

W Centrum Kultury w Po³czynie-Zdroju odby³a siê 25.01.2015 r. pierwsza
edycja turnieju szachowego z cyklu Grand Prix Po³czyna-Zdroju. W zawodach uczestniczy³o 38 zawodników z ca³ego województwa w ró¿nych kategoriach wiekowych. Pierwsze miejsce zaj¹³ Sebastian Matul ze Stargardu
Szczeciñskiego. Motywem przewodnim spotkania by³a ci¹gle aktualna
myœl Konfucjusza: „Kto wie, ¿e pope³ni³ b³¹d i nie próbuje go naprawiæ,
pope³nia drugi b³¹d”.
WB
Wyniki.
Nazwisko Imiê
1 Matul, Sebastian
2 Grzegorz, Dudzik
3 Hryb, Micha³
4 Rasztubowicz, Leszek
5 Foryœ, Tomasz
6 Tararako, Adam
7 Sowiñski, Ryszard
8 Klimaszewski, Ireneusz
9 Buæko, Wies³aw
10 Brêgoszewski, Leon
11 Kopertowski, S³awomir
12 £aszewski, Kazimierz
13 Kwiatkowski, Jan
14 ¯¹dkowski, Zbigniew
15 Ciesielski, Jan
16 Kuczyñski, Micha³
17 Truszkowski, £ukasz
18 Smêtek, Robert
19 Kurek, Mieczys³aw
20 ¯¹dkowski, Andrzej
21 Puszkiewicz, Natalia
22 Nowy, Micha³
23 ¯¹dkowski, Maciek
24 Lampa, Szymon
25 Kalinowski, Szymon
26 Lampa, Mariusz
27 Kalinowski, Wojciech
28 Sielicki, Tadeusz
29 Roczyñski, Oskar
30 Jankowski, Dominik
31 £abêdzki, Kamil
32 Górska, Ala
33 Grund, Patryk
34 Hryniewski, Bart³omiej
35 Wdowiak, Szymon
36 Zió³ek, Piotr
37 Kamiñska, Emilia
38 Cheba, Julka

Ranking
Klub
Pkt.
1800 UKS Skoczek Ch. 8.5
1600 Wie¿a Bia³ogard
6.5
1600 Charzyno
6.5
1400 Czaplinek
6.5
1800 Ko³obrzeg
6.0
1600 Po³czyn Caissa
6.0
1600 Koszalin
6.0
1600 Bia³ogard
5.5
1800 Po³czyn Caissa
5.5
2000 Ko³obrzeg
5.5
1800 Ko³obrzeg
5.5
1800 UKS Szach Gryfice 5.5
1800 S³awoborze
5.0
1800 Bia³ogard
5.0
1600 UKS OPP Ko³obrzeg 5.0
1400 Goœcino
5.0
1400 Po³czyn Caissa
5.0
1600 AKSz Hetman-P. K. 5.0
1600 Bia³ogard
4.5
1000 Szczecinek
4.5
1200 Œwidwin
4.5
1600 Gryfice
4.0
1400 Bia³ogard
4.0
1400 GKSz Solny Grz.
4.0
1200 Po³czyn Caissa
4.0
1000 Ko³obrzeg
4.0
1200 Po³czyn Caissa
4.0
1000 Po³czyn Caissa
4.0
1000 UKS Szach Gryfice 4.0
1000 Caissa Po³czyn
3.5
1400 UKS Szach Gryfice 3.5
1250 Po³czyn Caissa
3.0
1400 Czaplinek
3.0
1400 UKS Szach Gryfice 3.0
1200 AKSz Hetman-P. K. 3.0
1000 Bia³ogard
2.0
1000 Œwidwin
0.5
1000 Bia³ogard
0.5

MBch.
41.00
39.00
37.00
36.50
40.00
38.50
34.50
38.50
37.00
36.50
35.00
35.00
36.50
34.50
34.00
33.00
32.00
31.50
36.50
27.50
21.50
34.50
32.00
31.50
30.50
27.50
27.00
23.00
20.00
30.50
26.00
32.50
29.50
29.00
21.00
22.00
26.00
25.00

TURNIEJ
MIKO£AJKOWY
W Po³czynie-Zdroju odby³ siê 6
grudnia 2014 r. III Powiatowy Turniej Tenisa Sto³owego .
Celem tego turnieju by³a popularyzacja tenisa sto³owego wœród
dzieci.
Bardzo dobrze zaprezentowali
siê ch³opcy ze Œwidwina. Rywalizowano w trzech kategoriach.

I. Szko³a podstawowa - ch³opcy:
1. Zelek D. Œwidwin. 2. B³a¿ejczyk M.
- Œwidwin. 3. Pyra K. - Œwidwin.
II. Gimnazjum - ch³opcy: 1.
Szczerba D. - Œwidwin. 2. Samoæko G.
- Œwidwin. 3. Smoleñski Sz. - Po³czyn-Zdrój.
III. Szko³a podstawowa - dziewczyny: 1. Kirkowska H., 2. Smoleñska A., 3. Szyrwiel W.
(o)

Koñcówka ubieg³ego roku by³a
bardzo udana dla m³odych pi³karzy
rêcznych MSZ Œwidwin - uczniów
miejskiego gimnazjum.
W listopadzie odby³ siê Turniej
Pi³ki Rêcznej ch³opców z okazji Œwiêta Niepodleg³oœci o Puchar Burmistrza Miasta Œwidwin. Nasi zawodnicy ulegli tylko dru¿ynie Mistrza
Polski ze Szko³y Mistrzostwa Spor-

towego w Szczecinie i zajêli II miejsce w turnieju. III miejsce wywalczyli zawodnicy Gwardii Koszalin, a IV
UKS Rega.
W grudniu nasi gimnazjaliœci
uczestniczyli w Turnieju Pi³ki Rêcznej w Drawsku Pomorskim. Dru¿yna
nasza wygra³a 2 mecze, z Drawskiem
i Drawnem i w sportowej imprezie
zajê³a I miejsce.
Leszek Bronowicki

Po rozstrzygniêtych konkursach

Kluby otrzyma³y
na dzia³alnoœæ
sportow¹
(PO£CZYN-ZDRÓJ) Jest ju¿
znane rozstrzygniêcie konkursów
dla stowarzyszeñ sportowych na
realizacjê zadañ z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i
sportu w 2015 r. w gminie Po³czyn.

Po³czyñskie Szkolne Towarzystwo Sportowe na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wœród
dzieci i m³odzie¿y szkolnej dosta³o
24.000 z³. Tyle samo, 24 tys. z³, otrzyma³ LKS Red³ovia z Red³a.

Klub Sportowy „Pogoñ” Po³czyn otrzyma³ 64.500 z³.
Miêdzyszkolny Klub Sportowy
„Mieszko” w Po³czynie otrzyma³ 46
tys. z³. Dodatkowo klub otrzyma³ 7
tys. z³ na promowanie gminy poprzez
organizacjê imprez sportowych o
zasiêgu ogólnopolskim dla dzieci i
m³odzie¿y. Razem – 53 tys. z³.

LKS „B³êkitni – Grodzisko” z
Ostrego Barda otrzyma³ 9 tys. z³.
Stowarzyszenie Lokalne Salezjañskiej Organizacji Sportowej RP w
Po³czynie dosta³o 6 tys. z³. Po³czyñskie Towarzystwo Tenisowe i Sportowe „Mecz” w Po³czynie dosta³o
5.500 z³. LUKS Caissa w Po³czynie
otrzyma³ 5 tys. z³.
(r)
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Od goœcinnoœci
do Solidarnoœci
Tegoroczne ferie zimowe w okresie od 19 stycznia do 1 lutego 2015 r.
s¹ spêdzane aktywnie. W pierwszym tygodniu udaliœmy siê do
Gdañska, poznaj¹c nasze Trójmiasto. Dziêki salezjañskim wspó³braciom z Gdañska Oruni z ks. dyrektorem M. Dukiewiczem sdb zostaliœmy
zakwaterowani na ul. Goœcinnej.
Ju¿ pierwszego dnia po przyjeŸdzie zwiedziliœmy Stare Miasto i ul.
D³ug¹. Id¹c chodnikami miasta podziewaliœmy zabytki, domy i podziemne przejœcia. Na jednym z nich
by³o bardzo wiele grafitów, na które
zaraz zareagowali nasi wychowankowie. Mieli co podziwiaæ i ka¿dy z
nich zrobi³ sobie zdjêcia. We wtorek
by³a lekcja historii. Najpierw udaliœmy siê na Westerplatte, aby podziwiaæ by³e koszary wojskowe, przypomnieæ sobie pocz¹tki drugiej wojny œwiatowej i napaœæ Niemców na
nasz kraj. Pomodliæ siê za zmar³ych
obroñców Westerplatte. Kolejne
nasze kroki zosta³y skierowane na
stadion PGE ARENA Gdañsk, tzw.
bursztynowy stadion. W tym miejscu nasi wychowankowie dowiedzieli siê o strukturach i zasadach
meczów pi³ki no¿nej, zobaczyli najwiêksze restauracje, szatnie sportowe z zapleczem i sam stadion z lo¿ami
i miejscami na stadionie, poznali historiê Lechii Gdañsk.
Kolejnym punktem by³a Stocznia Gdañska i ca³a historia „Solidarnoœci”. Zwiedziliœmy plac Trzech
Krzy¿y, bramê wjazdow¹ i Europejskie Centrum Solidarnoœci (ECS).
Miejsca te przypominaj¹ nam rewolucjê Solidarnoœci i upadek komunizmu w Europie. Nastêpnie Muzeum
Stanu Wojennego i koœció³ œwiêtej
Brygidy z bursztynowym o³tarzem i
histori¹ ks. pra³ata Stanis³awa Jankowskiego. Poczta Gdañska i deptak
nad Mot³aw¹ i ¯urawiem Gdañskim.
Po tej lekcji historii udaliœmy siê do
domu na ul. Goœcinn¹, na pyszn¹
obiadokolacjê. Wieczorami by³ czas
na wspominanie prze¿ytego dnia i co
z niego zapamiêta³em oraz gry planszowe.
W trzeci dniu by³ czas na Sopot
i okolice, basen oraz zapoznaniem
siê z pami¹tkami Trójmiasta oraz
podziwianie lotniska im. Lecha Wa³êsy w Gdañsku.
We czwartek udaliœmy siê na
Pó³wysep Helski, aby podziwiaæ ten
skrawek naszego kraju i jak nazywaj¹
to Kaszubi - na Helu jest pocz¹tek
Polski. Fortyfikacje, okopy, pla¿a,

Wieœci œwidwiñskie 31.1.2015 r.

Sprawozdanie ze zbiórki
publicznej przeprowadzonej
przez Towarzystwo Opieki
nad Zwierzêtami w Polsce
Oddzia³ w Po³czynie-Zdroju, w dniach od: 01-12-2013 r.
do 30-11-2014 r.

port - te miejsca s¹ tam wyj¹tkowe i
jedyne. Nasza m³odzie¿ z zachwytem
podziwia³a ca³y pó³wysep, a szczególnie po jednej stronie Morze Ba³tyckie, a po drugiej Zatokê Puck¹. Na
Helu odby³a siê k¹piel naszych morsów. Po obiadokolacji udaliœmy siê
do kina Krewetka na film „Exodus Bogowie i Królowie”. Film grany w
3D da³ nam du¿o wra¿eñ i znaków zapytania. Po filmie pad³o jednio
stwierdzenie, ¿e „z Bogiem siê nie
zadziera”. Opis Moj¿esza i Narodu
Wybranego, plagi egipskie i przejœcie przez Morze Czerwone i upadek
imperium egipskiego przedstawione
by³y w oparciu o Pismo Œwiête. Pod
wra¿eniem wyjazdu na Hel i filmu wychowankowie zasnêli snem sprawiedliwego.
W ostatnim dniu, w pi¹tek, by³
czas na pakowanie, sprz¹tanie i podziêkowanie ca³ej Salezjañskiej
Wspólnocie za okazan¹ goœcinê i
ukazanie nam cz¹stki Trójmiasta.
Chocia¿ droga by³a jeszcze daleka,
to po drodze nasi wychowankowie
zwiedzili jeszcze S³owiñski Park Krajobrazowy i ruchome wydmy w
Smo³dziñskim Lesie raz latarniê. Po
przejœciu przez wydmy do Morza
Ba³tyckiego odby³a siê k¹piel morsów. By³ czas na kanapki, zdjêcia i
podziwianie tego piaszczystego
krajobrazu. Pe³ni wra¿eñ wróciliœmy
do naszego pa³acu w Rzepczynie.
Goœcinnoœæ, Solidarnoœæ, wzajemna wspó³praca i pomoc i zdobywanie konkretnej wiedzy uczy nas
wszystkich matka historii. Zwiedzenie tych wa¿nych miejsc jest dla nas
potrzebne, aby siê zastanowiæ nad
swoim postêpowaniem i byæ naocznym œwiadkiem wszystkich rzeczy
dziej¹cych siê wokó³ nas. Poznawanie œwiata, a szczególnie przez m³odego cz³owieka, zawsze raduje nasze
serce i umys³.
Jaros³aw sdb.

Towarzystwo Opieki nad Zwierzêtami w Polsce - Oddzia³ w Po³czynie-Zdroju, mieszcz¹ce siê (siedziba
tymczasowa) w Po³czynie-Zdroju,
przy ulicy M³yñskiej 9, dzia³aj¹c na
podstawie decyzji Burmistrza Po³czyna-Zdroju Barbary Nowak nr
SW.5311.3.2013 z dnia 25 listopada
2013 r. przeprowadzi³o w okresie od
01-12-2013 do 30-11-2014 r. zbiórkê
publiczn¹ z przeznaczeniem zebranych œrodków na dzia³alnoœæ statutow¹. Zebrane œrodki przeznaczono
na:
1. Leczenie i sterylizacjê zwierz¹t bezdomnych i wolno ¿yj¹cych
jak równie¿ porzuconych.
2. Pomoc zwierzêtom bezdomnym, porzuconym i skrzywdzonym
przez cz³owieka.
Zbiórka odby³a siê w formie darowizn jak równie¿ ofiar w naturze
(karmy, koce, legowiska, kuwety
itp.) Zbiórki przeprowadzone by³y w
czasie imprez organizowanych na
terenie miasta Po³czyna-Zdroju takich jak: „Wakacje z lasami” - Organizator Nadleœnictwo Po³czynZdrój (11 lipca 2014 r.), „Dni Miasta
Po³czyna-Zdroju” (25-26 lipca 2014
r.). Wolontariuszki przygotowa³y
wielkanocne jajka i rozprowadza³y
wœród osób chêtnych, które wrzuca³y datki do skarbon. Równie¿ m³odzie¿ z Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Po³czynie-Zdroju przeprowadzi³a zbiórkê do naszej skarbony. W sumie zebrano 1300,72 z³ Ca³a ta kwota zosta³a wydatkowana
na leczenie i sterylizacjê zwierz¹t z
naszej gminy.
Zbiórka w naturze dotyczy³a
g³ównie karmy: zebrano ponad 129
kg (M³odzie¿ Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Po³czynie-Zdroju
pod kierunkiem pani Katarzyny
Hawryluk zebra³a 104,81 kg). Bardzo
dziêkuje Pañstwu Gra¿ynie i Irene-

uszowi Pacek, Januszowi WoŸniakowi, Dominice Buczmie za przekazan¹ karmê. Karma ta trafi³a do opiekunów spo³ecznych dokarmiaj¹cych koty wolno ¿yj¹ce i do domów
tymczasowych, w których przebywaj¹ psy wymagaj¹ce leczenia.
Wszelkie koszty zwi¹zane z organizacj¹ zbiórki TOZ - Oddzia³ Po³czyn-Zdrój (dowóz skarbon, przygotowanie materia³ów informacyjnych itp.) poniesione zosta³y przez
cz³onków organizacji na zasadzie
wolontariatu. Firma Foto Film Nowak Pana Dariusza Nowaka przygotowa³a bezp³atnie materia³y (fotografie) dotycz¹ce pomocy zwierzakom z terenu Gminy Po³czyn-Zdrój.
TOZ - Oddzia³ w Po³czynie-Zdroju pomóg³ ok. 20 zwierzakom bezdomnym i wolno ¿yj¹cym, które uleg³y wypadkom lub cierpia³y na choroby wymagaj¹ce pomocy lekarza
weterynarii. Choruj¹ce koty wolno
¿yj¹ce na dzia³kach wymagaj¹ce
pomocy weterynaryjnej, pies Borys
(piesek w starszym wieku, wyrzucony na ulicê przez dotychczasowych
w³aœcicieli) chory na nowotwór, obecnie w trakcie leczenia w domu
tymczasowym - szykowany do operacji usuniêcia dwóch guzów. Kotka
Majka (kiedyœ bezdomna) dziœ w
domu sta³ym - wysterylizowana.
Kotek Mroczek z urazem oka - dziœ po
amputacji oka i leczony z kociego
kataru w domu adopcyjnym. Kot
Cezar ciê¿ko pobity i porzucony w
lesie (10 km od Po³czyna) - wielo
od³amowe otwarte z³amanie tylnej
³apki, pêkniêta koœæ na g³owie i z³amany ogon po dwóch operacjach
itp. Zwierzêta te znalaz³y dobre
domy adopcyjne.
Dorota Chaiñska
Prezes Oddzia³u w Po³czynieZdroju Towarzystwo Opieki nad
Zwierzêtami w Polsce.

Biuro og³oszeñ
Wieœci œwidwiñskich
tel. 512 138 349; e-mail: wppp1@wp.pl
Czytaj Wieœci w internecie: www.wppp.pl
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Telewidzu, Konstytucjê zmieniaj¹, obudŸ siê

Tadeusz Nosel
Jedn¹ z cech polskiej
demokracji jest jej
fasadowoœæ. To znaczy
pozornoœæ. Czyli – to nie
demokracja. Przyk³ad
z grudniowych dni.
Jacyœ dziwni ludzie
w Sejmie podjêli siê
noc¹ sprzedaæ polskie,
to znaczy nasze, lasy,
uprzednio tej samej
nocy chc¹c zmieniæ
Konstytucjê.
Jakieœ dziwne na tym terytorium
media o zamiarze nie informowa³y.
Wreszcie, tylko piêæ g³osów zadecydowa³o o tym, ¿e zamiar tych dziwnych ludzi siê nie powiód³. O
wszystkim zaœ mo¿na by³o ze szczegó³ami dowiedzieæ siê z radia, ale
katolickiego. Wedle tych ludzi z sejmu, takiego radia, któremu najlepiej
by³oby zakazaæ nadawania, nie wpuœciæ na multipleks, karaæ za podawanie prawdziwych informacji, co ma
miejsce akurat w tych dniach.
Stra¿ Obywatelska
do obrony terytorium Polski?
Do tej pory nikt w kraju, niby
demokratycznym, nie zareagowa³ na
nocne obrady sejmu choæby tak:
powo³ajmy natychmiast Stra¿ Obywatelsk¹ do obrony Polski przed
takimi jak tu pokazywanymi ludŸmi.
Przecie¿, nim dosz³o do próby zmiany Konstytucji, by móc oddawaæ
obcym polskie lasy, to wpierwej
sprzedano ju¿ prawie wszystko. A
gdyby by³a owa Stra¿ Obywatelska,
by³aby Polska jeszcze w ca³oœci? A
mo¿e i uda³oby siê coœ przy³¹czyæ?
Swoje zreszt¹!
Demokracja, w której opozycja
nie ma swoich du¿ych mediów, nie
jest demokracj¹. Co to w takim razie
takiego? A to wolny rynek, wolny a¿
do tego stopnia, w którym, by lasy
sprzedaæ, to posiedzenie Sejmu zwo³uje siê noc¹. Oto polska demokracja, nocna. Jest i pytanie generalne:
a czyj to sejm w takim razie, w którym
tylko piêæ g³osów zadecydowa³o o
tym, ¿e Polskie lasy nadal s¹ nasze,
innymi s³owy – polskie? Wedle ja-

W polskim sejmie
noc¹ na sprzeda¿
nie tylko lasy, ale
i to, co pod nimi
kich kryteriów wyborczych a¿ tylu
pos³ów w sejmie by³o za tym, by Polskê leœn¹ sprzedawaæ? Wedle tej samej od lat ordynacji wyborczej, najbardziej ws³awionej w³aœnie teraz.
S³u¿by dzia³aj¹ - w jakim
kierunku?
Min¹³ miesi¹c od tamtej nocy w
sejmie i nikt do tej pory nie podaje,
¿e w tym partyjno-sejmowym geszefcie w gruncie rzeczy to nie o lasy
idzie. Te siê szybko wytnie i bêdzie
po krzyku. W tym geszefcie chodzi o
to, przede wszystkim, co jest pod
tymi lasami, o wszelkie niezliczone
pod nimi bogactwa. W œwietle tego,
co tu podajê, g³osuj¹cy w sejmie za
leœnym antypolskim geszeftem ju¿
dawno winni byæ na celowniku
wszelkich polskich s³u¿b specjalnych, do czasu powo³ania autentycznej Stra¿y Obywatelskiej. S¹
mo¿e? No, skoro tu jest demokracja,
to naród winien byæ chroniony
przed tego rodzaju wys³annikami nie
za bardzo wiadomo kogo, tylko domys³y. Czuj¹ pañstwo, ¿e w Polsce
s³u¿by dzia³aj¹? W jakim kierunku? I
– czyje to s³u¿by?
A media – wiedz¹ mo¿e
czytelnicy czyje one?
Polskodemokratyczne media w
tym samym czasie nadawa³y o sa³atce konsumowanej na sali obrad
przez jedn¹ z pos³anek, o obraŸliwym
okreœleniu lidera opozycji, nawiasem - opozycji, która uchroni³a przed
wyzbyciem siê olbrzymich terytoriów naszego kraju. Czyje to w takim
razie media? I w³aœnie: owa Stra¿
Obywatelska mia³aby te¿ du¿o roboty z tymi mediami, waruj¹cymi tu
przy sprzedawaniu kraju uwik³anego
w pewnego rodzaju sieæ zwan¹ demokracj¹.
Przyczyn wszelkiego zaniechania w takich sprawach ze strony lu-

dzi, spo³eczeñstwa, upatrujê w braku jakichkolwiek prób, choæby tylko
szcz¹tkowego, tworzenia fundamentów polskiej kultury. A w³aœciwie to odtwarzania jej. Brak jakiegokolwiek u nas autentycznego ¿ycia
kulturalnego w skali kraju skutkuje
milionami istnieñ ludzkich, które w
absolutnie dobrej wierze od rana do
wieczora miêdl¹ podawane im do
prze¿uwania racje p³yn¹ce z tak zwanych telewizji. Owe racje maj¹ takie
wziêcie, lub inaczej – tak¹ si³ê ra¿enia, ¿e w sejmie tylko piêæ g³osów
ratuje lasy polskie przed parlamentarn¹ zdrad¹, i tego, co pod nimi. Ze
strony ludzi, czyli spo³eczeñstwa,
reakcji na tego rodzaju szwindel nie
ma ¿adnej. Do tej pory. A jeœli ju¿, to
znów s¹ miêdlone racje na ten temat
z wiadomym opóŸnieniem podawane przez polskodemokratyczne telewizje w polskodemokratycznym kraju, a¿ tak polskodemokratyczne, by
lasy sprzedaæ w sejmie pod os³on¹
nocy uprzednio w tê sam¹ noc zmieniaj¹c Konstytucjê.
A jednak
Jak jednak zrozumieæ tych sejmowców od sprzeda¿y lasów? Od
wywracania Konstytucji? Pomiñmy
tu wszelkich agentów, podstawionych do sejmu reprezentantów obcego biznesu. Spróbujmy dookreœliæ tych zwyk³ych, codziennych,
tych równych niby goœci i te niby
równe goœciówy. To¿ to to samo, co
za bolszewii. Wtedy owi ganiali z
pepeszami, z nahajami, donosili, torturowali, zabijali, sêdziowie s¹dzili,
skazywali. A dzisiaj? To ju¿ kolejna
odmiana bolszewii na tym terytorium, bolszewia bis, jeszcze z lasami
i z tym, co pod nimi. To bolszewia
portfelowa! Z zamkniêtymi g³owami,
z z....nymi sumieniami, w te miejsca z
otwartymi portfelami. Kto z pañstwa
przypuszcza³, ¿e porw¹ siê nawet na
lasy w tym celu w nocy zmieniaj¹c

Konstytucjê? Nie do wyobra¿enia,
prawda(?), a jednak - sta³o siê. Tak
by³o. To samo towarzystwo nie
chcia³o tu tarczy antyrakietowej, nie
chcia³o wojsk NATO, licz¹c, ¿e tu
jednak Ruski, Niemiec wróci? W ich
otwarte ramiona. W czyim to interesie nie chcia³o? Tylko w swoim, portfelowym. To samo towarzystwo teraz b³aga, by nie rzucaæ Rosji na
kolana, a ju¿ do tego gotowa, bo
mo¿e byæ groŸna. Tak siê boj¹ o swój
wikt, miêdzynarodowo - mieszany, o
swe portfele. Zdaje siê, ¿e ju¿ nied³ugo odejd¹. Tym razem zdrada mog³a
funkcjonowaæ tylko kilka lat. Siedem
+. Ten plus nie bêdzie ju¿ chyba d³ugi. NATO, tarcza, a i lasy nadal polskie. I to co pod nimi. Lasy w naszych rêkach zawdziêczamy PiSowi, jego niez³omnemu przywódcy,
akurat podczas tych obrad zel¿onego przez bolszewiê bis.
Zademokratyzowaæ telewidzów
Przecie¿ kamieniem wêgielnym
demokracji tych dni w Polsce jest
zbrodnia pod Smoleñskiem.A wierz¹
pañstwo, ¿e to jakiœ g³upi ubek z
w³asnej i nieprzymuszonej woli zabi³
cz³owieka w biurze poselskim myœl¹c, ¿e strzela do dra Jaros³awa
Kaczyñskiego? Od Smoleñska, od
tych wydarzeñ, prosta droga do
nocnych obrad sejmu. Do nocnej
zmiany Konstytucji. Noc¹ te¿ obalono rz¹d Jana Olszewskiego. Nazwiska obalaczy (?), proszê bardzo:
Wachowski, Tusk, Geremek, Niesio³owski, Pawlak. Ju¿ czas, by ewentualna S³u¿ba Obywatelska wyjaœnia³a narodowi - kto to taki, te ci¹gle
nocne æmy. Co jest dla nich ogniem?
Polska, czy to, za ile mo¿na j¹ sprzedaæ? S³owem, postsowiecka u nas
demokracja polega na tym, ¿e z tym,
co powy¿ej, z tym geszeftem, ka¿dy
z czytelników siê zgadza, a przecie¿
to chyba nieprawda. Telewidzu –
obudŸ siê, bo ciê zademokratyzuj¹!
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Op³atek u emerytów

Wieœci œwidwiñskie 31.1.2015 r.

Foto Galeria
Amelia
z pluszakami

Seniorzy z Polskiego Zwi¹zku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów
podzielili siê op³atkiem, podczas
noworocznego spotkania op³atkowego w restauracji „S³owiañska”.
Przewodnicz¹ca Jadwiga Galman podziêkowa³a sponsorom za
pomoc w zorganizowaniu spotkania

oraz z³o¿y³a wszystkim goœciom
¿yczenia u progu nowego roku.
Zgodnie z tradycj¹ emeryci podzielili siê op³atkiem i zasiedli do sto³u z
wigilijnymi potrawami. Œpiewano
tak¿e kolêdy przy akompaniamencie
Jana Rysiukiewicza, a wszyscy
uczestnicy zostali obdarowani s³odkim upominkiem.

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

Sylwestrowe
szaleñstwa emerytów

Emeryci, renciœci i niepe³nosprawni ze Stowarzyszenia „S³oneczna Jesieñ” przywitali nowy
rok w sali widowiskowej zamku.

czasie wjecha³ tak¿e olbrzymi, trzypiêtrowy tort przygotowany przez
„Kokosankê” Stanis³awa Skrzyñskiego.

Zarz¹d stowarzyszenia pod kierunkiem Stefanii Krauz zadba³ o
atrakcje konkursowe z nagrodami,
pokazy tañca w wykonaniu uczestników, ciep³¹ atmosferê. Smaczne
potrawy przygotowa³a Restauracja
„Zamkowa”. Dodatkow¹ atrakcj¹
by³ pieczony dzik od ko³a myœliwskiego „Cyranka” pod kierunkiem
Jana Jaszczyka. W odpowiednim

Królami balu zostali tancerze
Barbara Brylska i Lucjan Siwiec,
Daniela Lasota i Stanis³aw KuŸmicz
oraz Maria i Bogdan Opozda. W
nagrodê otrzymali zaproszenia do
lokali pp. Rybickich i Deptów a tak¿e
zabiegi zdrowotno – pielêgnacyjne u
pani Gra¿yny Kiszki. Organizatorzy
szykuj¹ kolejne spotkanie na Walentynki.

