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Zdzis³aw Pawelec nowym
wójtem Gminy Œwidwin
Zdzis³aw Pawelec bêdzie nowym wójtem Gminy Œwidwin – tak zdecydowali mieszkañcy tej
gminy, którzy wziêli udzia³ w wyborach w dniu
10 maja. Dzisiaj na uroczystej sesji Rady Gminy nowy wójt ma zostaæ zaprzysiê¿ony i rozpocz¹æ urzêdowanie.
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Sk³ady komisji
wyborczych w
Po³czynie

Pose³ Karpiniuk otworzy³ biuro
poselskie w Œwidwinie

Konkursy na
dyrektorów
DWD i ZSP
w Po³czynie

W zwi¹zku z rewitalizacj¹ placu

Nast¹pi zmiana
organizacji ruchu
Rozpoczyna siê rewitalizacja Placu Konstytucji 3
Maja w Œwidwinie, w zwi¹zku czym nast¹pi zmiana
organizacji ruchu w centralnym punkcie miasta.

DODATKOWA PRACA
Zostañ Doradc¹ Finansowym
Zapewniamy szkolenie
i telefon s³u¿bowy
Wynagrodzenie prowizyjne
Tel. 518-016-629

PO¯YCZKA NA ¯YCZENIE
300 - 2500 z³
Œwidwin i okolice
Akceptujemy ró¿ne formy dochodu

Tel. 094-343-07-49 lub 518-016-604
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Upadaj¹ce stocznie w cieniu
powstaj¹cych boisk

Kazimierz Rynkiewicz
Relacje z otwieranych boisk nazywanych Orlikami pokazuj¹, ¿e w³adze
uwa¿aj¹ to za wielkie wydarzenia
wszelkiego typu; sportowego, politycznego i zapewne gospodarczego.
Na tak¹ miarê, ¿e warto zapraszaæ na
nie nawet ministrów. Dlaczego nie,
skoro niektóre boiska otwiera³ sam
premier. Czytaj¹c relacje o tych „uroczystych” otwarciach tak uroczyœcie
oprawionych w wystêpy i goœci, takiemu staremu zgredowi jak ja, wyposa¿onemu niestety w pamiêæ, niechybnie
przypomnia³y siê czasy... komuny. To
wtedy nast¹pi³ przerost formy nad treœci¹ i chyba ju¿ nam tak zosta³o. Próbujê
doszukaæ siê czegoœ wznios³ego w takim wydarzeniu jak otwarcie boiska, ale
niczego nie znajdujê. Jedynie wielka
wydaje siê... kwota (oko³o milion dwieœcie tysiêcy), za jak¹ takie boiska s¹
budowane. Bo reszta to sprawy prozaiczne – jak siê wyk³ada pieni¹dze, to
firma przyje¿d¿a i robi. W budowie
takiego boiska nie ma ¿adnego osi¹gniêcia jakiejkolwiek wielkoœci – technologicznej, logistycznej, gospodarczej.
No chyba, ¿e jest to sukces sporto-

wo-polityczny. W koñcu jak wa¿ne
jest boisko pokaza³ sam premier graj¹c
w pi³kê w czasie obrad Sejmu. Mam
tylko nadziejê, ¿e radni mimo wszystko nie wezm¹ z niego przyk³adu.
Co innego takie stocznie. Te wymagaj¹ wysi³ku wszelkiego rodzaju; od
logistycznego, technologicznego, finansowego a¿ po nawet dyplomatyczny. No i nie bêdzie stoczni, bo to za
du¿y wysi³ek, jak na nasz sportowy
rz¹d. Gdyby¿ to nasi politycy uprawiali boks, d¿udo lub podnosili ciê¿ary, mo¿e by udŸwignêli problem. Nie
udŸwignêli, wiêc bêd¹ tylko boiska. Ta
dyscyplina sprowadza siê do du¿o
mniej mêcz¹cego ich otwierania, przecinania wstêg i wrêczania paru pi³ek.
Jak ju¿ premier Tusk poradzi sobie
z „zadymiarzami” stoczniowcami i zaprowadzi w kraju spokój, przy pomocy sonda¿y oczywiœcie, to wreszcie
bêdzie mo¿na wzi¹æ siê za gospodarkê
morsk¹ na powa¿nie.
W³aœnie niedawno otrzymaliœmy z
Urzêdu Marsza³kowskiego w Szczecinie informacjê, ¿e Zarz¹d Województwa Zachodniopomorskiego zaakceptowa³ wniosek ws. og³oszenia otwartego konkursu ofert na dotacjê dla zadania „Zachowanie dziedzictwa morskiego oraz zwiêkszenie œwiadomoœci
morskiej m³odzie¿y”. Czytam, ¿e:
„Inicjatywa ma na celu identyfikacjê
potencja³u, który tkwi w œrodowiskach m³odzie¿owych, zwiêkszenie

œwiadomoœci morskiej spo³eczeñstwa
oraz kszta³towanie postaw patriotycznych. Projekt dobrze wpisuje siê
w za³o¿enia programu wojewódzkiego
pn. „Strategia rozwoju gospodarki
morskiej Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2015” oraz w has³o
promocyjne województwa „Zachodniopomorskie morze przygody”. W
ramach realizacji zadania wsparciu
bêd¹ podlega³y projekty z zakresu organizowania przedsiêwziêæ, których
celem jest zachowanie dziedzictwa
morskiego, zwiêkszanie œwiadomoœci
morskiej m³odzie¿y oraz kszta³towanie postaw patriotycznych. Na realizacje tego zadania przeznaczono z
bud¿etu Województwa Zachodniopomorskiego na 2009 rok œrodki finansowe w wysokoœci 20 000 z³ brutto”. koniec cytatu.
Proszê sobie tylko wyobraziæ –
siadamy i dzielimy 20 tysiêcy na wnioski dla np. 10 chêtnych je realizowaæ.
Wyjdzie nam po 2 tys. z³. Tyle warta
jest œwiadomoœæ morska mieszkañców
nadmorskiego regionu po zamkniêciu
stoczni.
Ale ¿ebym nie wyszed³ na zrzêdê
doceniê to, ¿e jak daj¹ to trzeba braæ i
cieszyæ siê. Teraz taka moda – daj¹ „za
darmo”, ale to równie¿ slogan wziêty
z komuny, bo wiadomo, ¿e za darmo to
boli gard³o. Przecie¿ pieni¹dze nie
rosn¹ na drzewie, wiêc ktoœ za to p³aci
(jak znam ¿ycie musz¹ to byæ podatni-

cy), ale tu tego rozstrz¹saæ nie bêdê.
Proponujê wiêc, by nasi gminni fachowcy od marketingu i promocji z
urzêdów sk³adali wnioski na te 2 tys.
z³. Pomys³ jest prosty; w czasie wakacji wysypujemy na Orlika 10 przyczep piasku i organizujemy turniej
pi³ki pla¿owej. Wiadomo, ¿e jak jest
pla¿a, to jest morze, a jak jest morze,
to œwiadomoœæ morska robi siê sama.
Pozyskaliœmy pieni¹dze? Pozyskaliœmy. Mamy zabawê? Mamy. Œwiadomoœæ morska roœnie? Roœnie. Wiêc jak
uroœnie w którymœ pokoleniu, to i
stocznie zbuduj¹. A dlaczego nie.
Wszystko mo¿na rozpisaæ na programy i uzasadniæ. Nie wierzycie? Przypatrzcie siê reklamie telewizyjnej, która zachêca Polaków do spo¿ywania
ryb! Po tym jak zlikwidowano flotê
ryback¹, zez³omowano kutry i ograniczono limity po³owów! Na reklamie
flaga unijna i takie tam znaczki, niechybnie wskazuj¹ce na Ÿród³o jej sfinansowania. To tak jakby daæ Polakom
w twarz. Zabiera siê nam narzêdzia
po³owów i jednoczeœnie zachêca do jedzenia ryb. Paranoja? Nie, sonda¿e
jeszcze tego nie potwierdzaj¹. Ufff.
PS. Stocznie w Gdyni i Szczecinie
zosta³y sprzedane jednemu inwestorowi. Na dzisiaj doœæ tajemniczemu. Trzeba przygl¹daæ siê, co z tego bêdzie.

Po wyborach

Zdzis³aw Pawelec nowym wójtem
Gminy Œwidwin
Zdzis³aw Pawelec bêdzie nowym
wójtem Gminy Œwidwin – tak zdecydowali mieszkañcy tej gminy, którzy wziêli udzia³ w wyborach w dniu
10 maja. Dzisiaj na uroczystej sesji
Rady Gminy nowy wójt ma zostaæ
zaprzysiê¿ony i rozpocz¹æ urzêdowanie.
Tylko przez czas kampanii wyborczej niektórzy mogli mieæ wra¿enie, ¿e do pojedynku wyborczego o
stanowisko wójta stanêli dwaj równorzêdni kandydaci. Wyniki wyborów pokaza³y, ¿e tak nie by³o. Zdzis³aw Pawelec wygra³ zdecydowanie
pokonuj¹c Andrzeja Rauflajsza
wielk¹ iloœci¹ g³osów. Zdoby³ prawie 800 g³osów wiêcej, ni¿ jego konkurent. O rozmiarze pora¿ki Rauflajsza œwiadczy fakt, ¿e nie wygra³ on w
¿adnym okrêgu wyborczym, nawet
w swoim miejscu zamieszkania – w
Smardzku.

Frekwencja, jak na wybory
przedterminowe, okaza³a siê spora; do lokali wyborczych posz³o
32,34 proc. spoœród uprawnionych, czyli na 4953 doros³ych
mieszkañców wydano kart do
g³osowania dla 1602 z nich. 1183
wyborców popar³o Zdzis³awa Pawelca co stanowi 73,84 proc. g³osuj¹cych, a Andrzeja Rauflajsza

– 386 g³osuj¹cych, czyli 24,09
proc.
G³osowano w 8 obwodach wyborczych. Najwiêksz¹ frekwencjê
odnotowano w lokalu w Bierzwnicy,
gdzie g³osowa³o ponad 45 proc.
wyborców. Najmniej wyborców
uda³o siê do lokalu w Œwidwinie, bo
zaledwie 23 proc. spoœród uprawnionych, a by³ to obwód najwiêkszy. (r)

Wyniki w poszczególnych obwodach.
Rusinowo: Pawelec - 167 g³osów; Raufajsz – 64
Lekowo: Pawelec – 136; Rauflajsz – 70
Bierzwnica: Pawelec – 195; Rauflajsz – 29
Klêpczewo: Pawelec – 111; Rauflajsz – 46
Smardzko: Pawelec – 114; Rauflajsz – 80
Oparzno: Pawelec – 203; Rauflajsz – 21
Œwidwin: Pawelec – 174; Rauflajsz – 28
Krosino: Pawelec – 83; Rauflajsz – 48
Razem: Pawelec – 1183; Rauflajsz – 386.
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Konkursy na dyrektorów
DWD i ZSP w Po³czynie
Zarz¹du Powiatu w Œwidwinie o g³osi³ konkursy na stanowiska dyrektora Domu Wczasów
Dzieciêcych w Po³czynie-Zdroju oraz Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Po³czynie-Zdroju
Oferty nale¿y sk³adaæ w za-
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mkniêtych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora (wybraæ odpowiedni¹ placówkê)”, w terminie do 28 maja 2009 r., na adres starostwa.
(r)

Starosta Powiatu Œwidwiñskiego
podaje do publicznej wiadomoœci,
¿e na tablicach og³oszeñ Starostwa Powiatowego w Œwidwinie
oraz urzêdów poszczególnych miast i gmin powiatu
œwidwiñskiego, a tak¿e na stronie internetowej
www.bip.powiatswidwinski.pl
zosta³ opublikowany wykaz nieruchomoœci
stanowi¹cych w³asnoœæ Skarbu Pañstwa, przeznaczonych
do zbycia i oddania w najem, obejmuj¹cy:
- dzia³kê nr 40 po³o¿on¹ w obrêbie Brze¿no, gmina Brze¿no,
zabudowan¹ budynkiem mieszkalnym,
- dzia³ki nr 56/1, 101/1 po³o¿one w obrêbie Batyñ, gmina
R¹bino, zabudowane stacj¹ transformatorow¹.

Zabójcy
w rêkach Policji
Policjanci ze Œwidwina zatrzymali dwóch mê¿czyzn podejrzanych
o zabójstwo 73-letniego mê¿czyzny.
Grozi im do¿ywocie.
Na pocz¹tku maja policjanci ze
Œwidwina zostali powiadomieni, ¿e
w S³onowicach dosz³o do zabójstwa
starszego mê¿czyzny. O zdarzeniu
policjantów poinformowa³ bratanek,
który opiekowa³ siê 73-latkiem.
Kiedy policjanci pojechali na miejsce, okaza³o siê, ¿e drzwi do domu s¹
zamkniête. Wezwano stra¿ po¿arn¹,
która je wywa¿y³a. Po wejœciu do œrodka, w kuchni mundurowi znaleŸli cia³o
73-letniego mê¿czyzny. Na ciele widoczne by³y rany. Jedna z nich znajdowa³a siê na szyi a druga na klatce piersiowej.
Po tej informacji na miejscu zdarzenia rozpoczêli pracowaæ œledczy ze
Œwidwina, równoczeœnie funkcjonariusze z Sekcji Kryminalnej œwidwiñskiej
komendy rozpoczêli dzia³ania zmierzaj¹ce do zatrzymania sprawców tego
zdarzenia. Podjêto dzia³ania operacyjno-rozpoznawcze. Policjanci jeszcze
tego samego dnia w nocy zaczêli typo-

waæ sprawców zabójstwa. Wszystkie
zebrane przez kryminalnych dane doprowadzi³y ich do jednego z mieszkañców powiatu. Zosta³ on zatrzymany
i trafi³ do policyjnego aresztu. Ju¿ na
drugi dzieñ rano funkcjonariusze ze
Œwidwina ustalili i zatrzymali drugiego
ze sprawców. Odzyskano równie¿
skradzione z domu mienie tj. telefon
komórkowy i radioodtwarzacz.
Od rana na miejscu zbrodni pracowali eksperci z Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie z technikiem kryminalistyki oraz prokuratorem. Funkcjonariusze pod nadzorem
prokurator prowadz¹cej, szczegó³owo
wykonali oglêdziny miejsca zdarzenia
zabezpieczaj¹c znalezione na miejscu
œlady. Znaleziono m.in. narzêdzia
zbrodni tj. dwa no¿e.
Ju¿ po po³udniu funkcjonariusze ze
Œwidwina przetransportowali na miejsce zbrodni obu zatrzymanych, z których udzia³em prokurator przeprowadzi³a wizjê lokaln¹. Zatrzymani mê¿czyŸni, 29-letni Bogdan G. i 31-letni
Tomasz W. przyznali siê do pope³nienia zbrodni. Za zabójstwo grozi im nawet do¿ywotnie wiêzienie.
(kp)

Starosta Powiatu Œwidwiñskiego
podaje do publicznej wiadomoœci, ¿e na tablicach og³oszeñ
Starostwa Powiatowego w Œwidwinie oraz urzêdów
poszczególnych miast i gmin powiatu œwidwiñskiego, a tak¿e
na stronie internetowej www.bip.powiatswidwinski.pl
zosta³ opublikowany wykaz nieruchomoœci
stanowi¹cych w³asnoœæ Skarbu Pañstwa, przeznaczonych
do zbycia i oddania w najem, obejmuj¹cy:
- dzia³kê nr 86/2 po³o¿on¹ w obrêbie Kaszanowo, gmina
Brze¿no, zabudowan¹ budynkiem stodo³y,
- lokal mieszkalny w budynku posadowionym na dzia³ce
nr 111 w obrêbie Lipie, gmina R¹bino,
- lokal mieszkalny w budynku posadowionym na dzia³ce
nr 34/4 po³o¿onej w obrêbie Role, gmina R¹bino.
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Pose³ Karpiniuk otworzy³ swoje biuro w Œwidwinie
12 maja pose³ Sebastian Karpiniuk otworzy³ w Œwidwinie swoje
biuro poselskie. Mieœci siê ono
przy pl. 3 Marca (w hali sportowej
na piêtrze).

List do redakcji

W oficjalnym otwarciu biura,
obok pos³a Sebastiana Karpiniuka,
uczestniczyli m.in. wicestarosta Powiatu Œwidwiñskiego Roman Kozubek, a tak¿e Przewodnicz¹cy Zarz¹du Powiatu Œwidwin PO Sebastian
Witek. Na spotkaniu nie zabrak³o
równie¿ mieszkañców powiatu œwidwiñskiego, sympatyków Platformy
Obywatelskiej, a tak¿e przedstawicieli samorz¹dów i instytucji publicznych.
Biuro poselskie bêdzie otwarte
we wtorki i czwartki w godzinach od
17:00 do 19:00.
Tel. kontaktowy 784 901 734. Biuro ma u³atwiæ mieszkañcom powiatu
œwidwiñskiego uzyskanie bezpoœredniego kontaktu z pos³em oraz
s³u¿yæ pomoc¹ prowadz¹c m.in. bezp³atne porady prawne.

Sebastian Karpiniuk (ur. 4 grudnia 1972 w Ko³obrzegu) – polityk i
prawnik, pose³ na Sejm V i VI kadencji. Ukoñczy³ studia na Wydziale
Prawa i Administracji Uniwersytetu
Gdañskiego, nastêpnie uzyska³
uprawnienia radcy prawnego. Pracowa³ jako rzecznik prezydenta miasta Ko³obrzeg i w kancelarii radcowskiej. Od 2004 do 2005 pe³ni³ funkcjê
wiceprezydenta Ko³obrzegu.
W latach 90. dzia³a³ w Kongresie
Liberalno-Demokratycznym, nastêpnie w Unii Wolnoœci. Od 2001
nale¿y do Platformy Obywatelskiej.
W 2005 r. z listy PO zosta³ wybrany
pos³em V kadencji w okrêgu koszaliñskim, a w 2007 pos³em obecnej
kadencji.
W lutym 2008 wszed³ w sk³ad
sejmowej komisji œledczej ds.
nielegalnego wywierania wp³ywu na funkcjonariuszy s³u¿b specjalnych i wymiaru sprawiedliwoœci. Na pocz¹tku tego roku
zosta³ jej przewodnicz¹cym w
miejsce Andrzeja Czumy, który

zrezygnowa³ z tej funkcji w zwi¹zku z powo³aniem na urz¹d ministra sprawiedliwoœci. W stycznia 2009 r. Sebastian Karpiniuk

zosta³ jednog³oœnie wybrany na
nowego przewodnicz¹cego zachodniopomorskich struktur
Platformy Obywatelskiej. (o)

Zamieszanie z biletami PKS

W miniony weekend,
podró¿uj¹c autobusem,
spotka³am siê z zaskakuj¹c¹ i niemi³¹ sytuacj¹.
Wraca³am ze Szczecina
autobusem w kierunku
Po³czyna – Zdroju 18:30.
Zakupi³am bilet w kasie
uprawniaj¹cy mnie do zni¿ki
studenckiej. Po okazaniu biletu kierowcy, okaza³o siê, ¿e
nie jest on wa¿ny, poniewa¿
kasê obs³uguje inna spó³ka.
Po powrocie do domu, oburzona zaistnia³¹ sytuacj¹ napisa³am maila do PKS Œwidwin opisuj¹cego sytuacjê:
11.05.2009
Dzieñ dobry!
W ubieg³y weekend mia³am „przyjemnoœæ” podró¿owaæ autobusem nale¿¹cym do
pañstwa firmy. Kurs Szczecin
G³ówny – Po³czyn-Zdrój
18:30. Zakupi³am, wiêc w kasie bilet na legitymacjê uprawniaj¹c¹ mnie do zni¿ki. Po okazaniu biletu kierowcy – ku
mojemu zdumieniu- okaza³o
siê, ¿e mój bilet, który zakupi³am kilka minut wczeœniej w
kasie na dany autobus, nie
uprawnia mnie do przejazdu

nim. Pan kierowca uprzejmie poinformowa³ mnie, ¿e z powodu
trudnoœci w p³atnoœciach stwarzanych przez firmê obs³uguj¹c¹
kasê, honorowane s¹ jedynie bilety zakupione u kierowcy. Okaza³
mi równie¿ informacjê na ten temat. Postanowi³am jednak odnaleŸæ racjonalne wyjaœnienie zaistnia³ej sytuacji na pañstwa stronach internetowych, niestety bez
powodzenia. Je¿eli macie pañstwo podstawy prawne do tego
typu rozwi¹zañ, kasa nie powinna
byæ uprawniona do sprzeda¿y
owego biletu, a przynajmniej informacja o tym powinna byæ wywieszona w okienku kasowym.
Je¿eli wprowadzacie pañstwo takie zmiany, informacja
powinna byæ zamieszczona, na
waszych stronach internetowych, oraz w mediach. To, ¿e
pan kierowca „machnie” mi
kartk¹ z informacj¹ przed nosem, mo¿e wskazywaæ jedynie
na bezprawnoœæ pañstwa postêpowania. Uprzejmie proszê o
odpowiedŸ.
Z powa¿aniem
Pasa¿erka
Kolejnego dnia uzyska³am
odpowiedŸ:

W odpowiedzi na Pani skargê uprzejmie informujemy, ¿e
ulgi jakie otrzyma³a m³odzie¿
szkolna i studenci jest ulg¹ promocyjn¹ zastosowan¹ przez
nasze przedsiêbiorstwo, a nie
przez ustawodawcê.
Ustawodawca wprowadzi³
ulgi ustawowe na przejazdy w
komunikacji autobusowej tylko
przy zakupie biletu miesiêcznego z miejsca zamieszkania do
uczelni, szko³y.
Ulgi promocyjne zastosowane przez przewoŸnika obowi¹zuj¹ w kursach danego
przewoŸnika.
Poniewa¿ kasy biletowe
sprzedaj¹c bilety pobieraj¹
op³aty manipulacyjne w wysokoœci 10% od ka¿dego biletu,
przedsiêbiorstwo nasze rozwa¿a³o mo¿liwoœæ zmniejszenia
ulgi promocyjnej do 30% lub
wp³yn¹æ na podró¿nych, aby bilety by³y nabywane w autobusie.
Maj¹c na uwadze dobro
podró¿nych zachowujemy promocjê w wysokoœci 40% natomiast od pewnego czasu w autobusach do Szczecina propagowana jest ulotka informacyjna z proœb¹ do m³odzie¿y szkol-

nej i studenckiej o nabywaniu
biletów ulgowych w autobusie
zamiast w kasie biletowej.
Wydaje nam siê, ¿e nasza
propozycja jest korzystna dla
nas oraz naszych podró¿nych.
W zwi¹zku z powy¿szym
prosimy o nabywanie biletów
ulgowych promocyjnych w autobusie.
Odnoœnie strony internetowej informujemy, ¿e jest ona w
przebudowie i nie mamy mo¿liwoœci umieœciæ informacji,
której Pani oczekuje.
Z powa¿aniem
T. Markiewicz
Od Redakcji
OdpowiedŸ z pozoru wydaje siê logiczna, a zastosowana przez PKS zni¿ka korzystna dla uczniów i studentów, jednak wykonanie pomys³u – kiepskie. Kierowca nie
powinien odmawiaæ mo¿liwoœci przejazdu, je¿eli klient
naby³ bilet w dobrej wierze.
Trzeba problem jakoœ logistycznie rozwi¹zaæ, by przy
dobrych chêciach i mo¿liwoœci uzyskania pozytywnego
wizerunku firmy nie osi¹gaæ
efektu odwrotnego.
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XIII ŒWIDWIÑSKI DZIEÑ
KULTURY KRESOWEJ

Zapraszamy na spotkanie
ze Stanis³awem Srokowskim

Pod patronatem Burmistrza Miasta Œwidwin
Organizatorami imprezy kresowej na ziemi Œwidwiñskiej od 13 lat s¹: Klub Towarzystwa Mi³oœników
Lwowa i Kresów Po³udniowo – Wschodnich, Oddzia³
Towarzystwa Mi³oœników Wilna i Kresów Wschodnich, Œwidwiñski Oœrodek Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna, przy wsparciu w³adz samorz¹dowych powiatu, miasta i sponsorów.

W zwi¹zku z zaproszeniem pisarza Stanis³awa Srokowskiego
na spotkanie autorskie w Œwidwinie w dniu 29 maja w bibliotece
(patrz program obok) przedstawiamy jego sylwetkê i zapraszamy na
spotkanie z nim.
***
Stanis³aw Srokowski, pisarz,
poeta, prozaik, dramaturg, krytyk
literacki, t³umacz, publicysta. Urodzony - Hnilcze, k. Podhajec, woj.
Tarnopol. Rodzice zajmowali siê
rolnictwem. W 1945 roku wypêdzeni z Kresów, osiedlili siê w
Mieszkowicach, woj. zachodniopomorskie.
Szko³ê Podstawow¹ ukoñczy³ w
1951 r. w Mieszkowicach, liceum w
1955 w Dêbnie Lub., przez rok (195556) pracowa³ jako nauczyciel w wiejskiej szkole w Zielinie. W 1960 r.
ukoñczy³ filologiê polsk¹ w Wy¿szej
Szkole Pedagogicznej w Opolu.
Praca w Technikum Elektroenergetycznym w Legnicy (1960-68). Po
wydarzeniach marcowych 1968 r. z
powodów politycznych zmuszony
do opuszczenia szko³y. W latach
1968-1969 pracownik Klubu Seniora we Wroc³awiu. W latach 19701981 dziennikarz dzia³u kultury tygodnika „Wiadomoœci”. Przez pewien czas red. naczelny „Kultury
Dolnoœl¹skiej”. Po stanie wojennym wyrzucony z pracy. Blisko dwa
lata bezrobotny. W okresie 1983-89
na wygnaniu w Zag³êbiu Miedziowym w Lubinie. W latach 19901993 wyk³adowca Uniwersytetu
Wroc³awskiego. 1993-94 bezrobotny. Od 1995 red. naczelny za³o¿onego przez siebie, unikalnego, jedynego w Europie czasopisma edukacyjno-twórczego, budowanego
przez dzieci i m³odzie¿ w wieku 8-16
lat, „Nowe Twarze” (wczeœniejszy
tytu³: „Gazeta Dzieci”). Przez wiele
lat nale¿a³ do Zwi¹zku Literatów
Polskich oraz ZAIKS-u. Po rozwi¹zaniu ZLP po stanie wojennym nie
uczestniczy w ¿yciu organizacyjnym zwi¹zków literackich. Obecnie
nale¿y do Stowarzyszenia T³umaczy Polskich.

Mamy przyjemnoœæ zaprosiæ mieszkañców Ziemi Œwidwiñskiej
i goœci na organizowan¹ imprezê artystyczn¹.
31 maja 2009 (niedziela) - Podzamcze
11.00
12.00 - 13.20

Jarmark Kresowy – kramy handlowe
Wystêp Zespo³u „MOPSIK” z Œrodowiskowego Domu
Samopomocy w Œwidwinie i „CONBRIO” ze SzP nr.2
w Œwidwinie
13.30 Otwarcie XIII Dnia Kultury Kresowej- 2009
13.40 - 15.00
Wystêpy zespo³ów artystycznych ludowych,
szkolnych i tanecznych: „Leszczyna”
z Pêczerzyna, „Barka” z Krosina i
zespó³ z Publicznego Gimnazjum w Œwidwinie.
15.00 - 16.30
„Jezioranki” z Wierzchowa gm. Szczecinek, romski
„Tene Ciercheniora” dzia³aj¹cy przy SzPnr 2 w Œwidwinie
„Standard” z ŒOK
16.30 - 18
„Dombrowiacy” z Rusinowa, „Piccolo”
z Zespo³u Szkó³ w Lekowie, „Pantera” z ŒOK
i szko³a tañca „Iskra” w Œwidwinie
18.00 - 20.30
„Swojacy” z Sitna gm. Szczecinek, „Uœmiech” z £obza
i kapela „Przylesianie” z Koszlina
O ko³o godz.16.30 Podsumowanie konkursu „Tradycje Wileñskie
w naszym regionie”.

29 maja (pi¹tek) godz. 17.00
w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej:
- Spotkanie autorskie z pisarzem Stanis³awem Srokowskim z Wroc³awia
nt. „Losu Kresowian” podczas II Wojna Œwiatowej (notka o pisarzu obok).
- Otwarcie wystawy „Dawne polskie Kresy Wschodnie w fotografi barwnej”, któr¹ mo¿na zwiedzaæ w dni powszednie w godz.12.00-18.00 od 1 do 20
czerwca br.
Mieczys³aw Kostur

Bra³ udzia³ w wielu dzia³aniach
na rzecz odnowy moralnej, spo³ecznej i politycznej w kraju. Za³o¿yciel
„Solidarnoœci” w redakcji „Wiadomoœci”, doradca Z.W. NSZZ „Solidarnoœæ” R.I. we Wroc³awiu, rzecznik prasowy rolniczej „Solidarnoœci”. Wspó³organizator Zwi¹zków
Twórczych i Stowarzyszeñ Naukowych we Wroc³awiu, przewodnicz¹cy klubu „Odrodzenie”. Wspó³twórca stowarzyszenia kulturalnego polsko-ukraiñskiej wspó³pracy:
„Bia³y ptak”. Twórca i pierwszy prezes Towarzystwa Polsko-Greckiego
we Wroc³awiu. Wspó³za³o¿yciel Instytutu Wincentego Witosa. Debiutowa³ jako poeta i prozaik w 1958
roku w Opolu.
Laureat wielu nagród, m.in. miêdzynarodowej nagrody POLCUL w
Australii, nagrody im. Stanis³awa
Piêtaka za powieœci „Przyjœæ, aby
wo³aæ” i „Fatum”, Funduszu Literatury, I-ej nagrody za sztukê teatraln¹ „Drzwi”, III nagrody za
sztukê teatraln¹ „Œciana”, I nagrody w konkursie poetyckim w £odzi,
IIn agrody za powieœæ „Ladacznica
i ch³opcy” w Lublinie. Powieœæ „Repatrianci” zosta³a uznana (1988)
przez czytelników za ksi¹¿kê roku.
(notka i zdjêcie ze strony autorskiej)

Radni przyznali dotacjê Przed³u¿yli dzier¿awê
na Bramê
na odwodnienie
Œwidwiñscy radni na sesji odbytej w dniu 29 kwietnia br. przyznali
Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy w
Œwidwinie dotacjê celow¹ na odwodnienie fundamentów i wykonanie kanalizacji deszczowej w wysokoœci 33 897 z³.
(r)

(ŒWIDWIN) Radni miejscy Œwidwina uchwa³¹ przed³u¿yli w trybie bezprzetargowym dzier¿awê Bramy Kamiennej z przyleg³¹ kamieniczk¹ przy ul. 1 Maj¹, dotychczasowemu dzier¿awcy - firmie
Agnes Agnieszki i Grzegorza Czarnych. Radni maj¹ nadziejê, ¿e
dzier¿awca zainwestuje w ten zabytkowy, XIV-wieczny obiekt. (r)
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Wybory do Parlamentu Europejskiego

S¹ ju¿ sk³ady komisji wyborczych
Zarz¹dzeniem z dnia 13 maja
br. burmistrz Po³czyna-Zdroju powo³a³a obwodowe komisje wyborcze do przeprowadzenia glosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Wybory odbêd¹ siê 7 czerwca
2009 roku. Ka¿da z partii startuj¹ca w
wyborach mog³a zg³osiæ swoich
kandydatów do komisji wyborczych. Do wyborów przyst¹pi³o
³¹cznie 10 komitetów wyborczych.
Burmistrz powo³a³a 9 obwodowych
komisji wyborczych (OKW). W ka¿dej z nich znajduje siê jeden urzêdnik. Oto ich sk³ady.
OKW Nr 1 z siedzib¹ w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Po³czynie-Zdroju
¯uchowska Izabela
Pracz Edward
Mankiewicz Wojciech
Jakóbowska Barbara
Stachowiak Patryk
Bogucka Mariola
Rogalska Honorata

OKW Nr 2 z siedzib¹ w Zespole
Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Po³czynie-Zdroju
¯uchowski Sergiusz
Zienkiewicz Jerzy
Horbacz-Pietrzak Bogdana
4. Kot Barbara
Kuchciñska Krystyna
Hyjek Janusz
7. Ocalewski Tadeusz
OKW Nr 3 z siedzib¹ w Zespole
Szkó³ im. S. Staszica w Po³czynieZdroju
Faliñska Maria Irena
Janowicz Gra¿yna
Zieliñska Anna
Gola Sylwia
Wójcicka Anna
Ksi¹¿ek Maria
Or³owska Wies³awa
OKW Nr 4 z siedzib¹ w Centrum
Kultury w Po³czynie-Zdroju
Jankowski Józef
Mielcarek El¿bieta

Ziêtkiewicz Teresa
Gola Jadwiga
Ksi¹¿ek Andrzej
Matusiak Bogumi³a
Sowiñska Eugenia

OKW Nr 7 z siedzib¹ w Publicznej Szkole Podstawowej w Toporzyku
1. G³owacki Rados³aw
2. Tokarski Piotr
Pedrycz Henryk
Kot Andrzej
Mañkiewicz Ma³gorzata
6. Raniowski Arkadiusz
7. Kaperzyñska Zofia

OKW Nr 5 z siedzib¹ w Urzêdzie
Miasta i Gminy w Po³czynie-Zdroju
Jankowska Krystyna
Kapral Bo¿ena Violetta
Zieliñska Helena
Uciñski Marek
Raniowska Danuta
Partacz S³awomir
Œwi¹tkowska Lucyna

OKW Nr 8 z siedzib¹ w Publicznej Szkole Podstawowej w Redle
1. Raszkiewicz Ewa
Ejankowska Jolanta
Rozp³och Danuta
Grz¹dko Maciej
5. Jesio³owski Damian
Anio³kowski Jerzy
Szymañska Krystyna

OKW Nr 6 z siedzib¹ w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Po³czynie-Zdroju
Kotkowska Danuta
Szymañska Maria
Wiœniewska Aleksandra
GuŸliñski Rafa³
Jab³oñska Alina
Durkiewicz Maria
Pluta El¿bieta

OKW Nr 9 z siedzib¹ w Publicznej Szkole Podstawowej w
Bolkowie
Marchewka Zofia
Cieœlak Andrzej
Kêdzior Barbara
Kowalczyk Adam
Owczarz Stanis³aw
Soko³owska El¿bieta
Kloc Ewa

Seniorzy wrócili z Ko³obrzegu

Teraz zarabia 9828 z³

Radni
podnieœli
pensjê
burmistrzowi
Œwidwina

W dniach od 18 kwietnia do
2 maja osiemdziesiêcioosobowa grupa emerytów i rencistów
ze Œwidwina przebywa³a na
wczasach rehabilitacyjnych w
oœrodku „Wistom” w Ko³obrzegu.
Seniorzy nie tylko siê leczyli,
ale i dobrze siê bawili oraz aktywnie spêdzali czas. Wyjazd
zorganizowa³a przewodnicz¹ca
Zarz¹du Rejonowego Polskiego Zwi¹zku Emerytów Rencistów i Inwalidów p. Stefania
Krauz.
(z)

(ŒWIDWIN) Radni Œwidwina na
ostatniej sesji rady miejskiej, odbytej pod koniec kwietnia, zdecydowali, ¿e burmistrz miasta Jan Owsiak
bêdzie zarabiaæ wiêcej. Radni podwy¿szyli mu pensjê do 9828 z³, z
wyrównaniem od 1 stycznia br. (r)

Gmina Po³czyn wziê³a
auto w leasing
Na marcowej sesji radni przeg³osowali uchwa³ê w sprawie zakupu nowego auta dla urzêdu
miejskiego. Zdecydowali, ¿e gmina nabêdzie fabrycznie nowy samochód w formie leasingu do kwoty 70 tys. z³ netto.
W zwi¹zku z tym burmistrz
og³osi³a przetarg. Stanê³a do niego

tylko jedna firma - Auto Park Zofia
Szczêœniak z Pi³y, dystrybutor samochodów Skoda. Zaoferowa³a
auto za 68.278 z³ netto (83.300 z³
brutto) i komisja przetargowa zatwierdzi³a tê ofertê. Gmina nabêdzie auto w formie leasingu: wp³ata
- 5% + rata na 59 miesiêcy - 1348 z³
netto + wykup.
(r)
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Teatr w Jedynce
Od paŸdziernika 2007 roku w
ramach zajêæ pozalekcyjnych w
Szkole Podstawowej na 1 dzia³a
ko³o teatralne. W tym roku szkolnym przygotowa³o i wystawi³o bajkê
Jana Brzechwy pt. „Kot w butach”.
W przygotowanie scenografii
aktywnie w³¹czyli siê rodzice.
Uczniowie chêtnie brali udzia³ w zajêciach teatralnych, æwiczyli sumiennie swoje role. Spotykali siê raz
w tygodniu, przed zajêciami lekcyjnymi. Pierwsze przedstawienie obejrzeli uczniowie z klas 0 – V.
Ponadto w dniu 29.04.2009 r. grupa wziê³a udzia³ w Powiatowym
Przegl¹dzie Zespo³ów Teatralnych,
który odby³ siê Œwidwiñskim Oœrodku Kultury.
Natomiast 1 i 2 maja mieszkañcy
Œwidwina mogli obejrzeæ bajkê w
wykonaniu „Teatralnej gromadki z
klasy II a, za poœrednictwem telewizji
kablowej.

W maju szko³ê odwiedz¹ dzieci ze
œwidwiñskich przedszkoli, które
bêd¹ mia³y okazjê obejrzeæ przedstawienie i poznaæ bli¿ej swoj¹ przysz³¹
szko³ê.
Lista wykonawców przedstawienia J. Brzechwy pt. „Kot w butach”: Klaudia Kasprzycka (Kot w
butach), Krzysztof Malecha (Janek),
Natalia Ostapiec (Bratowa), Kacper
Jakubowski (Brat Janka), Karolina
Œwi¹tek (Królewna), Dagmara Zalot
(Król), Marcin Szczepañski (Ochmistrz), Szymon Osiak (Ochmistrz),
Natalia Klimczak (Dworzanin), And¿elika Niedbalska (Dama pierwsza),
Sara Wiœniewska (Dama druga), Julia Godzieba (Zaj¹czek), Aleksandra
Czaplewska (Zaj¹czek), Kamila Kaniewska (Herold), Jakub Majkowski
(Dobosz). Opiekunem „teatralnej”
gromadki z klasy II a jest pani Halina
Michna.
Zdjêcia z przedstawienia wykonali uczniowie tej klasy.
(o)

Konkurs ekologiczny
w „Jedynce”
29 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 1 odby³ siê konkurs ekologiczny pod has³em „Ratujmy Ziemiê”. To ju¿ czwarta edycja potyczek ekologicznych, w których
swoj¹ wiedz¹ wykazuj¹ siê szóstoklasiœci.
W tym roku rywalizowa³y ze
sob¹ czteroosobowe zespo³y z klas:
szóstej „a” (Paulina Ta³ocha, Sandra
Osuch, Oliwia Petrow, Aleksandra
Wysokiñska), szóstej „b” (Agata
Pawlik, Zuzanna Zapotoczna, Mi³osz Szynkowski, Daniel Alaba),
szóstej „c” (Aleksandra Kowalska,

Kamil Ogrodnik, Beniamin Zglenicki, Kamil Iwaniec).
Zwyciê¿y³a dru¿yna z klasy 6 „c”,
która wyprzedzi³a tylko po³ow¹
punktu klasê 6 „b”.
Dzieci otrzyma³y nagrody ufundowane przez Nadleœnictwo Œwidwin oraz Starostwo Powiatowe.
Serdecznie dziêkujemy naszym
sponsorom i goœciom – p. Dorocie
Pulnik – przedstawicielce Nadleœnictwa oraz panu W³odzimierzowi
B³aszczykowi – naczelnikowi Wydzia³u Ochrony Œrodowiska - za
przybycie i udzia³ w jury konkursowym.
(o)

Szko³a z tradycjami
Jak co roku Gimnazjum Publiczne w Œwidwinie obchodzi³o
swoje œwiêto.
Szko³a ta organizuje co roku
uroczyste spotkanie uczniów, nauczycieli i zaproszonych goœci w
okolicach rocznicy zakoñczenia II
wojny œwiatowej. Tym razem placówkê odwiedzili miêdzy innymi:
burmistrz miasta Jan Owsiak, weteran walk o niepodleg³oœæ pu³kownik Bogdan Rydzio, zastêpca
dowódcy 1 Skrzyd³a Lotnictwa
Taktycznego p³k dypl. pil. Eugeniusz Gardas.

Dyrektor Pawe³ Piñczuk podkreœli³, ¿e szko³a przywi¹zuje szczególn¹ wagê do wychowania patriotycznego i pochwali³ siê jej sukcesami. Œwidwiñskie gimnazjum od pocz¹tku swego istnienia znajduje siê
w œcis³ej czo³ówce w wojewódzkim
rankingu olimpiad przedmiotowych.
Nie inaczej jest w tym roku – jak
zwykle spora grupa uczniów zdoby³a w olimpiadach wysokie miejsca, a
absolwenci z sukcesami kontynuuj¹
kszta³cenie w liceach i na studiach.
Uczniowie zaprezentowali goœciom i
swoim kolegom patriotyczny program artystyczny.
(o)
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III Miêdzyszkolny Konkurs Ekologiczny
w Szkole Podstawowej Nr 3 w Œwidwinie
„Skarby przyrody to takie unikaty, jak dzie³a Rafaela. Zniszczyæ je
³atwo, ale odtworzyæ nie ma mo¿liwoœci” – to przewodnie motto III
Miêdzyszkolnego Konkursu Ekologicznego, który odby³ siê 8 maj¹ br.
w murach Szko³y Podstawowej nr 3
im. Lotników Polskich w Œwidwinie.
Konkurs zosta³ zorganizowany z
okazji przypadaj¹cego na 22.04
Dzieñ Ziemi – wielkiego œwiêta naszej planety. Jego g³ównym celem
by³o poszerzanie wiedzy w zakresie
edukacji ekologicznej.
Powodzenie tego przedsiêwziêcia w du¿ym stopniu zale¿a³o od
pozyskania funduszy na zakup nagród dla uczestników. I tu nieoceniona okaza³a siê pomoc nadleœniczego
Nadleœnictwa Œwidwin p. Jana Kusza, Burmistrza Miasta p. Jana
Owsiaka i Starosty Powiatu Œwidwiñskiego p. Miros³awa Majki –
g³ównych sponsorów konkursu. Z
tego miejsca kierujê bardzo gor¹ce
podziêkowania za wsparcie naszych
szkolnych, ekologicznych dzia³añ.
W III Miêdzyszkolnym Konkursie Ekologicznym udzia³ wziê³y cztery szko³y, których reprezentami by³y
4-osobowe zespo³y: Szko³a Podstawowa nr 1 z opiekunem p. Ew¹ Marciniak, Szko³a Podstawowa w Redle
z opiekunem p. Andrzejem Wolañskim, Szko³a Podstawowa w R¹binie
z opiekunem p. Marzen¹ Pokor¹ i
Szko³a Podstawowa w Po³czynieZdroju z opiekunem p. Renat¹ Szczepañsk¹. W tej edycji Szko³a Podstawowa nr 3, bêd¹c gospodarzem konkursu, nie wziê³a udzia³u w czêœci
konkursowej.
Konkurs rozpocz¹³ siê powitaniem przez pani¹ dyrektor szko³y
Annê Mas³owsk¹ poszczególnych
zespo³ów wraz z ich opiekunami i
cz³onków jury, w którego gronie zasiedli: pan Janusz Kusz – Nadleœniczy Nadleœnictwa Œwidwin, pan Arkadiusz Kot – reprezentuj¹cy Urz¹d
Miasta i pani Anna Kêpka – reprezentuj¹ca Starostwo Powiatowe.
Zanim zespo³y szkolne przyst¹pi³y do zmagañ z poszczególnymi
zadaniami, zapozna³y siê z czêœci¹
artystyczn¹ wykonan¹ przez
uczniów Szko³y Podstawowej nr 3.
W Konkursie uczniowie sprawdzali swoje umiejêtnoœci w oœmiu
konkurencjach, miêdzy innymi w
quizie ekologicznym czy segregacji
odpadów. Ponadto zaprezentowali
równie¿ swoje zdolnoœci artystyczne, prezentuj¹c modê ekologiczn¹.
Dobrej zabawie nie by³o koñca! W
¿yczliwej – ale nie pozbawionej rywalizacji atmosferze, konkurs do-

bieg³ koca i wy³onieni zostali zwyciêzcy.
I miejsce zajêli uczniowie Szko³y
Podstawowej w R¹binie, II miejsce –
uczniowie Szko³y Podstawowej nr 1
i miejsce III – uczniowie Szko³y Podstawowej w Po³czynie-Zdroju. Zwyciêskie szko³y otrzyma³y puchary i
dyplomy, a ich reprezentanci – encyklopedie i albumy oraz nagrody niespodzianki – dyplomy, notesy, smycze, bransoletki i portfele. Nikt nie
wróci³ z pustymi rêkami. Podziêkowania i drobne upominki otrzymali
równie¿ opiekunowie poszczegól-

nych dru¿yn. Po uroczystym wrêczeniu nagród i pami¹tkowych zdjêciach, na goœci – uczniów i ich opiekunów, czeka³ s³odki poczêstunek, w
trakcie którego dzielono siê wra¿eniami. A by³o ich sporo… Uczestnicy konkursu wraz z opiekunami,
odwiedzili ponadto szkoln¹ Salê
Tradycji, gdzie dokonali pami¹tkowych wpisów.
Dzia³alnoœæ proekologiczna w
szko³ach to jedno z wa¿niejszych
zadañ, które nale¿y zaszczepiaæ w
¿yciu m³odego cz³owieka. Wszelkiego rodzaju akcje, maj¹ce na celu

poprawê stanu œrodowiska naturalnego i uzmys³owienie stopnia zagro¿enia jakie mu grozi, s¹ z pewnoœci¹
zasadne. Myœlê – i mam g³êbok¹
nadziejê, ¿e organizacj¹ III Miêdzyszkolnego Konkursu Ekologicznego przyczyni³am siê do propagowania idei ochrony œrodowiska, pamiêtaj¹c o tym, ¿e „Cz³owiek naginaj¹c przyrodê do swoich potrzeb zapomnia³, ¿e sam jest jej cz¹stk¹ i nie
mo¿e ¿yæ ani bez niej, ani poza ni¹”.
Agnieszka Rosiñska – nauczyciel przyrody w Szkole Podstawowej
nr 3 w Œwidwinie.

Œwiêto Flagi w „Dwójce’
4 maja w Szkole
Podstawowej nr 2 odby³
siê uroczysty apel.
Uczennice klas starszych pod
kierunkiem nauczycielek: pani Alicji
Grochali, Klaudii Hanasz, Anny
£ubniewicz i Marioli Odyniec zaprezentowa³y monta¿ s³owno - muzyczny z okazji Dnia Flagi Pañstwowej
oraz 218 rocznicy uchwalenia przez
Sejm Wielki Konstytucji 3 Maja.
Akademia uœwiadomi³a wszystkim zebranym uczniom jak wa¿ne s¹
polskie symbole narodowe i ¿e powinniœmy siê do nich odnosiæ z wielkim szacunkiem. Przedstawione treœci przybli¿y³y nas do wydarzeñ

sprzed ponad dwóch wieków, dostarczaj¹c zarówno informacji, jak i
wzruszeñ.

Serdecznie dziêkujemy za tê wyj¹tkow¹ lekcjê historii! (uczennice
A. Czajczyk i A. Prejsewicz, ww)
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Zwyciêzcy i laureaci z „Trójki”
Uczniowie Szko³y
Podstawowej nr 3 w
Œwidwinie nie od dziœ
przynosz¹ chlubê naszej
placówce – zarówno jako
recytatorzy, jak i uczestnicy
konkursów jêzykowych i
przedmiotowych.
Na wyró¿nienie zas³uguje uczennica klasy III – Julia Jêdrys. W
ostatnim czasie Julia zdoby³a tytu³
Laureatki Ma³ego Konkursu Recytatorskiego (na szczeblu lokalnym) wykonuj¹c utwory Aleksandra Fredry – „Pawe³ i Gawe³” i
„Wiersz o Kubusiu” (fragment poetycki prozy A. A. Milne). Jako reprezentantka naszego miasta wyst¹pi³a w Szczecinie na wojewódzkim
szczeblu wy¿ej wymienionego konkursu, zdobywaj¹c wyró¿nienie,
mimo ogromnej konkurencji. Julia
wytrwale pracuje nad swoim talentem, co zauwa¿yli jurorzy konkursu.
Sukcesami „z ostatniej chwili”, jakie
odnotowa³a Julia Jêdrys s¹: tytu³
laureatki konkursu „Ptaki, ptasz-

ki i ptaszêta polne”, w którym Julia
startowa³a po raz ostatni w kategorii
„ptaszków” i wyró¿nienie pierwszego stopnia w Regionalnym Konkursie Ortograficznym. Zdaniem
jurorów nasza uczennica wyró¿nia
siê wyczuciem recytatorskim, ekspresj¹ i przede wszystkim ambitnym
doborem repertuaru. Równie¿ inne
nasze recytatorki – pomimo braku
wyró¿nieñ, odnotowa³y pochwa³ê
jurorsk¹, odnosz¹c¹ siê do znajomoœci technik recytacji, które czêsto
umykaj¹ ich recytuj¹cym kolegom i
kole¿ankom. Julia Jêdrys reprezentowaæ bêdzie nasz¹ szko³ê i miasto
na wojewódzkim szczeblu konkursu
w Koszalinie.Opiekê nad Juli¹ roztaczaj¹ panie: wychowawczyni – El¿bieta Horak i bibliotekarka szkolna –
Katarzyna Kupiec.
W VI Miêdzyszkolnym Konkursie Jêzyka Angielskiego i Niemieckiego w zwyciêskiej czo³ówce znalaz³ siê Sebastian Skiba – uczeñ klasy IV. W konkursie udzia³ bra³y Szko³y Podstawowe Powiatu bia³ogardzkiego i œwidwiñskiego. Tym wiêkszym sukcesem jest zdobyte II miej-

Recytatorki ze Szko³y Podstawowej nr 3 w Œwidwinie – od lewej: Julia
Jêdrys, Monika Rze¿utka, Karina Nowakowska, Kornelia Burzyñska,
Aleksandra Pawlak.
sce w kategorii klas czwartych, zdobyte przez Sebastiana, który – podobnie jak Julia – osi¹ga bardzo
dobre wyniki w nauce, jest aktywny
spo³ecznie i utalentowany nie tylko
jêzykowo. Opiekunem Sebastiana i

innych uczniów Szko³y Podstawowej nr 3 bior¹cych udzia³ w tym konkursie by³ nauczyciel jêzyka angielskiego – pani Irmina Soroczyñska.
Katarzyna Kupiec
bibliotekarz SP3

Goœciliœmy pani¹ Stefaniê Olesiejuk

Kresowe spotkanie w Szkole Podstawowej nr 3
28 kwietnia br. goœciliœmy w naszej szkole pani¹ Stefaniê Olesiejuk – by³ego dyrektora Szko³y Podstawowej nr 3, niestrudzonego pedagoga, dzia³acza Towarzystwa Mi³oœników Wilna i by³ych kresów
wschodnich i naszego wiernego
przyjaciela.
Pani Stefania Olesiejuk odwiedzi³a nas, by opowiedzieæ nam o
konkursie og³oszonym przez stowarzyszenie. Konkurs ten odbywa siê
ju¿ po raz jedenasty pod nazw¹ „Podania, legendy i mity wileñskie”,
pod patronatem Starosty Powiatu

Œwidwiñskiego Miros³awa Majki.
Ma na celu poznanie folkloru wileñskiego, odkrywanie prawdziwych
kart historii Polaków mieszkaj¹cych
na kresach, popularyzowanie folkloru wileñskiego, jak równie¿ stworzenie mo¿liwoœci publicznej prezentacji w³asnej twórczoœci artystycznej.
Z za³o¿enia ma on pielêgnowaæ mi³oœæ do naszych dawnych kresów
wschodnich i wszelkie tradycje, jakie wi¹¿¹ siê z tamtymi ziemiami.
Og³oszony konkurs – w którym
mog¹ wzi¹æ udzia³ zarówno dzieci
klas 3, jak i m³odzie¿ klas 4 - 6 i osoby

Pani Stefania Olesiejuk z uczennic¹ klasy 5 Klaudi¹ Toczek
z Aktywu Bibliotecznego

Pani Stefania Olesiejuk opowiada o konkursie na spotkaniu
z uczniami klas 3 – 6 Szko³y Podstawowej nr 3 w Œwidwinie

doros³e, ma na celu ocalenie od zapomnienia legend i tradycji kresowych, tak dobrze znanych naszym
dziadkom, a teraz – gdy œwiat pêdzi
naprzód, czêsto znikaj¹ one w mrokach historii. Dlatego w³aœnie chêtnie s³uchamy takich ludzi, jak pani
Stefania Olesiejuk, która s³owem
„namalowa³a” przed naszymi oczami
uroczy œwiat swego kresowego
dzieciñstwa i m³odoœci, a licznymi
zdjêciami z póŸniejszych wyjazdów
w krainê swych najpiêkniejszych lat,
oczarowa³a wszystkich s³uchaczy,

którzy z zapartym tchem ogl¹dali
wspania³e budynki i kresowe krajobrazy. Wielu z nich zadawa³o mnóstwo pytañ, na które dostali wyczerpuj¹ce odpowiedzi.
Spotkanie, które - mamy nadziejê
- zaowocuje pracami konkursowymi,
zakoñczy³o siê „ukwieconymi podziêkowaniami” i obustronn¹ deklaracj¹ wielu jeszcze spotkañ w tak
mi³ej atmosferze, które przyczyni¹
siê do wzrostu œwiadomoœci narodowej i ducha patriotyzmu.
K. Kupiec Bibliotekarz SP3
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
MIESZKANIA

ROLNICTWO

PRACA

Region

Powiat ³obeski

Sprzedam kawalerkê w S³awoborzu; parter, balkon. Cena do
uzgodnienia. Tel. 603301819.

Zatrudniê kierowcê kat. C + E na
paszowóz do firmy w £obzie. Wszelkie informacje tel. 661-879-011.

Powiat ³obeski

Poszukujê osoby do pomocy przy
odrabianiu lekcji. Zakres: szko³a
podstawowa, gimnazjum. Mile widziana znajomoœæ j. angielskiego.
Tel. 509760110.

Sprzedam mieszkanie bezczynszowe 69 mkw., 3 pokoje, budynki gospodarcze, gara¿. Wêgorzyno. Tel. 662657982.

Powiat gryficki
Do wynajêcia mieszkanie 2-pokojowe, I piêtro, centrum Gryfic. Tel.
694613202.
Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe
w Gryficach. Tel. 507 100 356.
Pokoje do wynajêcia. Tel. 509 431
779.

NIERUCHOMOŒCI
Powiat drawski
Kawalerka do wynajêcia w nowo
wybudowanym budynku przy ul.
Z³ocienieckiej
w
Drawsku
Pom.Tel. 604 564 418.

Powiat drawski

Powiat ³obeski

Drawsko Pom. - sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, 4-pokojowe,
nowe budownictwo, 3 piêtro, c.o.
Kuchnia, ³azienka, wc, balkon. £adnie po³o¿one, zadbane. Tel. kom:
692-515-479.

W centrum £obza ul. Koœcielna 6F
do wynajêcia lokal pow. 60 m2 na
dzia³alnoœæ handlowo-us³ugow¹.
Niska
cena
wynajmu.
Tel.
601212335.

INNE

Sprzedam dzia³ki budowlane +
media w ZagoŸdziu przy trasie
Drawsko-£obez. 5 km od Drawska.
Tel. 696 972 337

Powiat ³obeski
Szukam opiekunki dla dwójki
ma³ych dzieci. £obez tel. 505
972 167.

Region
Kupiê ka¿dy ci¹gnik i maszyny rolnicze oraz belarkê.
Tel. 607809288.
Grzejniki panelowe c.o., niemieckie, u¿ywane, nowe. Ró¿ne rozmiary. Tel. 691 686 772.
Piece gazowe c.o., u¿ywane z gwarancj¹, do mieszkania. Niemieckie
- Vaillant. Cena 1200 z³. Tel. 691
686 772.
Sprzedam wagê dziesiêtn¹ i pompy ró¿ne. Tel. 604 997 741

Owczarki niemieckie 8-tygodniowe, zaszczepione, rodzice do
obejrzenia na miejscu – Dobros³aw, sprzedam. Cena 400 z³.
Tel. 506-577-017

Sprzedam dom jednorodzinny w
zabudowie bliŸniaczej, budynki gospodarcze, gara¿, na dzia³ce o pow.
503 mkw. w £obzie przy ul. Konopnickiej. Tel. 662 012 049

Powiat œwidwiñski
Autoryzowany Partner ORANGE
zatrudni Przedstawiciela Handlowego dzia³aj¹cego w rejonie Œwidwina i okolic. Zg³oszenia proszê
kierowaæ na adres: Krzysztof.wisnik@top-orange.pl lub telefonicznie 501626953.

MOTORYZACJA
Powiat ³obeski

US£UGI
Powiat ³obeski
Lokal do wynajêcia na komunie,
wesela, imprezy okolicznoœciowe w £obzie. Tel. 781 933 521.
Szybka po¿yczka.
£obez, tel. 666063420.

Powiat gryficki
Projekty budowlane, adaptacje,
kierownictwo budowy, inwentaryzacja. Tel. 785793000.

Region
Wypo¿yczalnia przyczepek. £obez,
tel. 503560756.
Gara¿e blaszane, bramy uchylne - najtaniej. Monta¿ i dowóz gratis. Tel. 0598
334 536, 605 286 058, 660 385 917.
Wideofilmowanie – Tel. 0605 732 267.
Czyszczenie poœcieli we³nianej lanolin¹. Tel. 0 604 373 143.

Sprzedam Volvo 340 po kapitalnym
remoncie cena do uzgodniania .
Tel. 696 972 337

T³umacz przysiêg³y - francuski, Ko³obrzeg. Kom. 694 667 941, tel. 094
352 10 58.

Sprzedam Mercedesa-Benz 210,
rok prod.1993, poj.2,9 cena do
uzgodnienia. Tel. 500264338

Zespó³ muzyczny „KONTENT” na
ka¿d¹ okazjê - wesela, bankiety itp.
Tel. 604 221 339, 091 395 41 72.
www.kontent.com.pl

Drugi etap remontu

Zamek pod nowym dachem

Sprzedam dom jednorodzinny w
zabudowie szeregowej – segment
skrajny. £obez, ul. Konopnickiej.
Cena do uzgodnienia. Tel. 609-989843.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹,
uzbrojon¹ o pow. 602 mkw. w
£obzie, ul. Czcibora 2. Cena 58 tys.
Tel. 600 295 316 lub 666 839 356.
Sprzedam dzia³kê budowlanoroln¹ 3500 mkw. z dojœciem do
rzeczki z mo¿liwoœci¹ za³o¿enia
stawów. Rogowo 10, gm. Radowo
Ma³e. Tel. 091 39 78 451.
Wynajmê lokal przystosowany na
dzia³alnoœæ w Resku przy g³ównej
ulicy. Tel. 600 807 480, 606 428 699.

Region

Powiat ³obeski

Poszukujê do wynajêcia lokali na
sklep o pow. 50 mkw. w miastach
powiatowych. Tel. 0507 070 430.

T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego, £obez, ul. Warcis³awa 2. (kierunek na Dalno) Tel.
091 397 59 24, 505 972 167.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 0,15
ha z rozpoczêt¹ budow¹ domu drewnianego w leœnej osadzie. Cena
20.000,00 z³. Tel. 091 395 21 88.

7 maja br. w œwidwiñskim Urzêdzie Miasta zosta³a podpisana umowa na remont dachu œwidwiñskiego
zamku, a ju¿ wkrótce rozpoczn¹ siê
prace.
To ju¿ drugi etap remontu dachu na najbardziej reprezentacyjnym obiekcie Œwidwina. Pierwszy
przeprowadzono w ubieg³ym
roku, kiedy to wyremontowano
dwa skrzyd³a: wschodnie i zachodnie. Teraz przysz³a pora na
kolejne dwa. Podobnie, jak w

ubieg³ym roku inwestycjê dofinansuje Ministerstwo Kultury i
Sztuki.
W drodze przetargu wy³oniono
wykonawcê prac. Zosta³a nim firma
WASZ DACH sp. z o.o. Hurtownia
Pokryæ Dachowych z Poznania. Prokurent tej spó³ki Leszek Szczecki
podpisa³ 7 maja umowê z burmistrzem Œwidwina Janem Owsiakiem.
Planowany koszt prac wynosi 436
860 z³. Ministerialna dotacja wyniesie 223 890 z³. Termin zakoñczenia
robót ustalono na 30 wrzeœnia br. (o)
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Zespó³ Szkó³ w Bierzwnicy

Kwiecieñ pe³en atrakcji
Miesi¹c kwiecieñ w Zespole
Szkó³ w Bierzwnicy by³ pe³en
atrakcji, ale wymaga³ od uczniów
wielu starañ.
8 kwietnia dzieci z klasy IV, pod
opiek¹ wychowawczyni Agnieszki
Jasiñskiej i katechetki Bo¿eny Bujas, wyst¹pi³y w przedstawieniu pt.
„Wielkanocne spotkanie z barankiem”. Wykonawcy przypomnieli
pozosta³ym uczniom obyczaje œwi¹teczne. Piêkna dekoracja oraz doskonale przygotowani aktorzy
wzbudzi³y zachwyt, jednak widowni
najbardziej spodoba³o siê tradycyjne polewanie wod¹.
Uroczystoœæ zakoñczono rozdaniem nagród finalistom konkursu na
naj³adniejsz¹ pracê plastyczn¹ zwi¹zan¹ tematycznie z Wielkanoc¹.
Kolejnym œwiêtem obchodzonym w naszej szkole by³ Dzieñ Ziemi.
Poprzez gry i zabawy propagowaliœmy potrzebê ochrony œrodowiska.
Organizatorki imprezy - Joanna Samulak, El¿bieta Kocikowska i
Agnieszka Jasiñska przeprowadzi³y
du¿o ciekawych konkurencji, np. na
skonstruowanie
,,œmiesznego

œmietnika”, który swoim wygl¹dem
zachêci do wrzucania doñ odpadów
oraz turniej wiedzy o ekologii. Po
wy³onieniu zwyciêzców m³odzie¿
uda³a siê w goœcinê do stra¿aków,
którzy naszykowali ogromne ognisko. Uczniowie mogli upiec kie³baski
i poogl¹daæ sprzêt stra¿acki.
Nastêpnego dnia, w œwiêto Mi³osierdzia Pañskiego i jednoczeœnie
Caritasu, grupa wychowanków nale¿¹ca do Szkolnego Ko³a Caritas
wraz z opiekunk¹ B. Bujas przygotowa³a oprawê mszy œw. Ksi¹dz proboszcz B. Wójcik wrêczy³ im legitymacje cz³onkowskie i podziêkowa³ za
trud, zaanga¿owanie, dyspozycyjnoœæ. Postawa tych uczniów zas³uguje na wyj¹tkowe uznanie, ma³o kto
znajduje czas, aby pomóc innym.
Ten obfituj¹cy w wydarzenia
miesi¹c zakoñczy³a wizyta Prezesów
Fundacji SCSR, którzy wykupili i
podarowali dwunastu gimnazjalistom licencje do nauki j. angielskiego Online-GlobalEnglisch. M³odzie¿ dziêki temu mo¿e uczestniczyæ
w lekcjach przez Internet, poznawaæ
kolegów z innych krajów.
Bierzwniczanie stanêli równie¿

do walki z uczniami Zespo³u Szkó³ w
Brze¿nie w kategorii najwiêksza
iloœæ ukoñczonych kursów - w tej
wygra³ Robert Kêpa, a w kategorii
najwiêksza iloœæ ukoñczonych lekcji
wyró¿niono Asiê Wojtysiak. Osoby
te zosta³y nagrodzone przez sponsorów.

Podczas uroczystoœci rodzice
podziêkowali za kilkuletni¹ ju¿ pomoc
w do¿ywianiu oraz za umo¿liwienie
rozwijania zdolnoœci jêzykowych.
Spotkanie uœwietni³ wystêp szkolnego zespo³u „Bursztynki” prowadzonego przez Barbarê Kolasiñsk¹.
Ma³gorzata Miko³ajska

Œwiêto Flagi i rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Dnia 4 maja br., w majowe przedpo³udnie uczniowie Szko³y Podstawowej nr 3 zgromadzili siê, by uroczystym apelem uczciæ Œwiêto Flagi i kolejn¹ rocznicê uchwalenia
Konstytucji 3 Maja.
Zebrani na apelu uczniowie mieli
okazjê zapoznaæ siê z genez¹ Œwiêta
Flagi ustanowionego 20 lutego 2004
roku, a wiêc niespe³na 5 lat temu i
histori¹ uchwalenia Konstytucji 3
Maja – dokumentu, którego powstanie hucznie œwiêtowano jeszcze w

dwudziestoleciu miêdzywojennym,
zabraniaj¹c jakiegokolwiek wspomnienia o tym œwiêcie w czasach
Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.
I w³aœnie o fladze polskiej, barwach narodowych, godle Polski i
szacunku do barw narodowych okazywanym w ró¿nych sytuacjach,
opowiadali narratorzy apelu. Ciekawe wiadomoœci piêkn¹ recytacj¹
patriotycznych wierszy ozdobili
utalentowani recytatorzy. Ca³oœci
dope³nia³y piêkne polskie melodie –
Mazurek 3 Maja i opracowane przez

dzieci piosenki: „Jak d³ugo w sercach naszych” i „P³ynie Wis³a p³ynie”, œpiewane do melodii nagranych przez pana Roberta Ussa i pod
jego kierunkiem.
Apel odbywa³ siê w scenerii
ukwieconego, szlacheckiego dworku, nad którym powiewa³a polska
flaga. Scenariusz, nadzór pedagogiczny i dekoracje – bibliotekarka
szkolna – Katarzyna Kupiec. Specjalne podziêkowania nale¿¹ siê pani
dyrektor – Annie Mas³owskiej, za

pomys³ dekoracji, jakim natchnê³a
wykonawczyniê.
W przededniu apelu delegacja
uczniów klasy szóstej i nauczycieli
(p. Alicja Pêtlak, Katarzyna Kupiec i
S³awomir Horanin) wziê³a udzia³ w
uroczystych obchodach œwiêta
uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
uczestnicz¹c w Mszy œwiêtej i sk³adaniu wi¹zanek kwiatów przed pomnikiem poleg³ych.
Katarzyna Kupiec
bibliotekarz SP3

Str
Str.. 12

SPORT

Wieœci œwidwiñskie 18.05.2009 r.

Mistrzostwa Szkó³ Podstawowych w P³ywaniu

5 maja na p³ywalni Parku
Wodnego „Relax” odby³y siê
Mistrzostwa Szkó³
Podstawowych w P³ywaniu.
W zawodach wziê³y udzia³ dru¿yny ze œwidwiñskich szkó³: SP 1, SP 2
i SP 3. Klasyfikacjê ogóln¹ wygra³a
Szko³a Podstawowa nr 2 zdobywaj¹c
243 pkt. Szko³a Podstawowa nr 1
uzyska³a 241 pkt. zdobywaj¹c drugie
miejsce, natomiast trzecie Szko³a
Podstawowa nr 3 z wynikiem 44 pkt.
Zawodnicy rywalizowali w trzech
stylach p³ywackich, w których zwyciê¿ali:
Ch³opcy (I-IV) styl dowolny 25M
1. Szymon Basiejko 0:18»4
2. Kacper Prusaczyk 0:18»8
3. Igor Go³¹b 0:18»94

Ch³opcy (V-VI) styl dowolny 50M
1. Micha³ Kleszcz 0:33»00
2. Marcin Góralczyk 0:35»64
3. Filip Kawa³ko 0:35»76
Dziewczêta (V-VI) styl dowolny 50M
1. Kinga Miksza 0:36»16
2. Kinga Januszczak 0:37»66
3. Zuzanna Zapotoczna 0:39»39
Ch³opcy (V-VI) styl grzbietowy 50M
1. Micha³ Kleszcz 0:45»89
2. Patryk Rudy 0:51»75
3. Beniamin Zglenicki 0:52»81
Dziewczêta(V-VI)stylgrzbietowy50M

1. Iza Ostapiec 0:46»56
2. Kinga Januszczak 0:46»59
3. Michalina Komorowska 0:49»49

1. SP 2 2:10»13
2. SP 1 2:33»18
3. SP 3 3:41»75

Ch³opcy (V-VI) styl klasyczny 50M
1. Filip Wantoch-Rekowski 0:44»81
2. Filip Kawa³ko 0:48»06
3. Kamil Ogrodnik 0:50»26

(V-VI) 6x50 M
1. SP 1 3:47»87
2. SP 2 4:03»98
3. SP 3 5:50»45

Dziewczêta (V-VI) styl klasyczny 50M
1. Zuzanna Zapotoczna 0:47»46
2. Kinga Miksza 0:47»98
3. Ada Paszel 0:51»02

Zdobywcy pierwszych trzech
miejsc otrzymali pamiatkowe dyplomy oraz medale, a Szko³a Podstawowa nr 2 jako zwyciêzca klasyfikacji
ogólnej otrzyma³a puchar Dyrektora
Parku Wodnego „Relax” wrêczony
przez p. Leszka Jasiukiewicza. (o)

Sztafety:
(I-IV) 6x25 M

Siatkówka pla¿owa w mieœcie

Dziewczêta (I-IV) styl dowolny 25M
1. Ola Ksi¹¿ak 0:19»58
2. Ma³gorzata Fudali 0:20»00
3. Zuza Kostrzewska 0:20»09
Ch³opcy (I-IV) styl grzbietowy 25M
1. Kacper Prusaczyk 0:22»85
2. Pawe³ Kudelski 0:24»31
3. Krzysztof Malecha 0:25»47
Dziewczêta (I-IV) styl grzbietowy
25M
1. Roksana Kurlapska 0:23»84
2. Ma³gorzata Fudali 0:24»21
3. Klaudia Adamowicz 0:26»73
Ch³opcy (I-IV) styl klasyczny 25M
1. Basiejko Szymon 0:24»67
2. Micha³ Musto 0:26»65
3. Krzysztof Malecha 0:27»17
Dziewczêta (I-IV) styl klasyczny 25M
1. Martyna Rudziñska 0:24»96
2. Klaudia Adamowicz 0:29»81
3. Wiktoria Szott 0:30»76

2 maja br. na boisku do pi³ki pla¿owej Parku
Wodnego „Relax” rozegrano mecze pi³ki siatkowej dla dzieci i m³odzie¿y. Do zawodów zg³osi³o
siê 8 zespo³ów (Bolki i Lolki, Kombinerki, FC
Burza, XD, XP, FC Sajgonki, Maduñ Team, FC
Jankoœ). Rozgrywki trwaj¹.
(o)

Wyniki i tabele

Wodnik zorganizowa³

Udana „RYBKA 2009”
2 maja br. na Placu Konstytucji
3 Maja w Œwidwinie ko³o WODNIK
zorganizowa³o VII FESTYN WÊDKARSKI „RYBKA 2009”.
Przygotowaliœmy szereg atrakcji
tak dla dzieci jak równie¿ dla doros³ych. Dzieci bra³y udzia³ w konkurencjach rzutowych do tarcz, rzutach zanet¹ do celu, ³apaniu rybek
oraz konkursie z wiedzy o mieœcie i
ochronie œrodowiska. W zawodach
startowa³a rekordowa liczba 167
dzieci. Najm³odszy uczestnik KACPER RUDY mia³ 4 lata.

W konkurencji dla doros³ych:
dojenie krowy, swoich si³ próbowa³
tylko jeden mê¿czyzna, ale lepsze
okaza³y siê panie. Najlepsza zawodniczka w ci¹gu dwóch minut udoi³a
3 litry mleka. Do konkursu „w jedzeniu kie³basy na czas 10 minut” zg³osi³o siê trzech mê¿czyzn. Dobry humor ich opuœci³, gdy okaza³o siê, ¿e
do zjedzenia ka¿dy z zawodników
otrzyma³ kie³basê o d³ugoœci 1 metra.
Zwyciêzca zjad³ 67 cm kie³basy i
otrzyma³ w nagrodê szampana. Pozostali uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia.

Pogoñ
urywa punkt
liderowi
Najstarszym wêdkarzem na festynie okaza³ siê KONSTANTY
MAJKOWSKI, który nale¿y do
PZW od 1956 r. Organizatorzy uhonorowali go beczk¹ piwa. Natomiast
nagrodê g³ówn¹ rozlosowano
wœród uczestników festynu. Rower
górski wylosowa³a p. RENATA
OSIAK. W czêœci artystycznej festynu zaprezetowa³y sie nastêpuj¹ce zespo³y: Szko³a Tañca ISKRA,
Klub Tañca OMEN, Zespo³y BAR-

KA i CAMBRIO, Zepó³ TERNE
CIERCHENIORA.
Do godziny 23. mieszkañców
Œwidwina zabawia³ zespó³ AVATAR
z Koszalina. Festyn zakoñczy³ pokaz
fajerwerków.
Wspó³organizatorami festynu
by³ Urz¹d Miasta i ŒOK Œwidwin.
Dziêkujemy wszystkim sponsorom za okazan¹ pomoc. To dziêki nim
nasz festyn z roku na rok cieszy siê
coraz wiêksz¹ popularnoœci¹. (o)

Mecze siatkówki

Jednostka Wojskowa
wyprzedzi³a Kanonierów
6 i 13 maj¹ w hali sportowej „Relax” zosta³y rozegrane trzecia i
czwarta kolejka Œwidwiñskiej
Amatorskiej Ligi Pi³ki Siatkowej.
6 maj¹ rozegrano dwa spotkania,
w których zespó³ Kanonierzy pokona³ 3:0 (25:23; 25:20; 28:26) dru¿ynê
Broniewsky, natomiast zespó³ Jednostki Wojskowej 32-94 wynikiem
3:1 (18:25; 25:16; 25:23; 25:23) pokona³ zespó³ Sezam.
13 maja rozegrano mecze rewan¿owe Amatorskiej Ligi Pi³ki
Siatkowej. W pierwszym spotka-
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niu dru¿yna Sezam pokona³a 3:0
dru¿ynê Broniewsky (25:22;
25:18; 25:17), natomiast w drugim
Jednostka Wojskowa 32-94 zwyciê¿y³a 3:1 z Kanonierami (25:15;
24:26; 25:18; 25:22). W klasyfikacji ogólnej, przewag¹ „ma³ych”
punktów na pierwsze miejsce wysunê³a siê dru¿yna Jednostki
Wojskowej 32-94 (7 pkt.), drugie
miejsce zajmuj¹ Kanonierzy (7
pkt.), trzecie Sezam (6 pkt.), a
czwarte Broniewsky (4 pkt.). Nastêpna kolejka odbêdzie siê 20
maj¹. Pocz¹tek o godz. 17.30. (o)

POGOÑ Po³czyn-Zdrój
– PIAST Drzonowo 2:2 (0:1)
Pogoñ Po³czyn-Zdrój sprawi³a
swoim kibicom niespodziankê remisuj¹c z liderem Piastem Drzonowo
2:2. Pogoñ straci³a bramkê tu¿ przed
przerw¹ i pora¿ka wisia³a w powietrzu. Jednak dziesiêæ minut po przerwie wyrówna³ S³awomir Woszczyñski, bohater tego meczu, a gdy po
kolejnych dziesiêciu minutach
strzeli³ bramkê z karnego, zanosi³o
siê na sensacjê. Jednak po³czynianie cieszyli siê zaledwie trzy minuty,
bo po szybkiej akcji Piotr £upkowski
zdoby³ gola wyrównuj¹cego dla Piasta.
Pogoñ zagra³a w sk³adzie: Wojciech Ostrowski – Konrad Weso³owski, Adrian Pietrzela, Artur Skorupa, Robert Woszczyñski, Pawe³
Œwiebodzki (65' Marcin Pieczara),
S³awomir Woszczyñski, Piotr Czarnota, Olaf Pietrzela, Igor Walczak i
Marcin Wardak.
(r)

V liga
Lech Czaplinek – G³az Tychowo
3:0, Victoria Sianów – B³onie Barwice
4:1, Gryf Polanów – Arkadia Malechowo 1:2, Olimp Z³ocieniec – Rasel Dygowo 3:2, Pogoñ Po³czyn-Zdrój – Piast
Drzonowo 2:2, Wiekowianka Wiekowo
– Dar³ovia Dar³owo 0:0, Orze³ £ubowo
– MKS Sokó³ Karlino 1:2, Mirstal Miros³awiec – ¯aki 94 Ko³obrzeg 3:0 (vo).
1. Piast Drzonowo
57 63:32
2. Lech Czaplinek
51 62:30
3. Arkadia Malechowo
50 58:26
4. Rasel Dygowo
43 64:44
5. Wiekowianka Wiekowo 41 34:25
6. Orze³ £ubowo
40 52:41
7. MKS Sokó³ Karlino
40 39:32
8. Gryf Polanów
37 40:29
9. Pogoñ Po³czyn-Zdrój
37 49:31
10. Victoria Sianów
34 39:42
11. Mirstal Miros³awiec
31 40:36
12. G³az Tychowo
30 42:58
13. Olimp Z³ocieniec
29 39:64
14. Dar³ovia Dar³owo
26 35:39
15. B³onie Barwice
24 34:54
16. ¯aki Ko³obrzeg
2 10:117
Klasa okrêgowa
Spójnia Œwidwin – Calisia Kalisz
Pom. 2:1, Jednoœæ Tuczno – Wielim
Szczecinek 0:3, Grom Gi¿yno – B³êkitni Gonne Ma³e 6:1, Drzewiarz Œwierczyna – Red³ovia Red³o 3:1, Korona
Cz³opa – Pionier 95 Borne Sulinowo
2:3, Zawisza Grzmi¹ca – Hubertus Bia³y Bór 0:3.
1. Wielim Szczecinek
24 64 89:24
2. Hubertus Bia³y Bór
24 62 85:18
3. Zawisza Grzmi¹ca
24 49 70:29
4. Pionier Borne Sul.
25 42 47:47
5. Drawa II Drawsko
23 41 46:30
6. Lech II Czaplinek
24 37 57:63
7. Calisia Kalisz Pom.
23 35 55:39
8. Drzewiarz Œwierczyna 23 33 56:52
9. Jednoœæ Tuczno
23 31 41:33
10. Korona Cz³opa
25 28 43:54
11. Spójnia Œwidwin
23 27 34:54
12. Grom Gi¿yno
24 25 42:63
13. B³êkitni Gonne M.
24 21 39:84
14. Aksa Œwidwin
28 14 23:84
15. Red³ovia Red³o
23 10 24:77

Oldboje I liga
Ina Iñsko – Olimp Z³ocieniec 7:1, Unia
Bia³ogard – Œwiatowid £obez 2:2, Drink
Team Szczecin – Amator Ko³obrzeg 3:0,
Bukowina Wa³cz – Konsorcjum Bia³ogard 0:3, Bajcar Gryf 95 S³upsk – Sarmata Dobra 1:3, Pamet Œwidwin – Zryw
Kretomino 2:3.
1. Zryw Kretomino
37 43:16
2. Konsorcjum Bia³ogard
29 31:16
3. Bukowina Wa³cz
25 34:33
4. Amator Ko³obrzeg
25 32:30
5. Sarmata Dobra
24 34:28
6. Œwiatowid £obez
24 30:24
7. Drink Team Szczecin
21 27:36
8. Ina Iñsko
20 30:33
9. Pamet Œwidwin
20 44:48
10. Bajcar Gryf S³upsk
18 28:34
11. Unia Bia³ogard
15 27:43
12. Olimp Z³ocieniec
13 34:53

Klasa okrêgowa
23 maja, godz. 16.00
Red³ovia Red³o – Spójnia Œwidwin

GRANIE W PLANIE

Oldboje
23 maja, godz. 17.00
Pamet Œwidwin – Bajcar Gryf 95 S³upsk
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Stra¿acy œwiêtowali

W Œwidwinie odby³y siê obchody wojewódzkie
Dnia Stra¿aka
Uroczystoœæ zgromadzi³a stra¿aków zawodowych i ochotników z
ca³ego województwa oraz wielu zaproszonych goœci: parlamentarzystów, przedstawicieli w³adz wojewódzkich, samorz¹dowych i wielu
instytucji i s³u¿b, wspó³pracuj¹cych
na co dzieñ ze stra¿¹ po¿arn¹. Nie
zabrak³o tak¿e zaprzyjaŸnionych
stra¿aków z Niemiec.
Wszystko rozpoczê³o siê uroczyst¹ msz¹ œw. w koœciele mariackim
koncelebrowan¹ przez biskupa
Krzysztofa Zadarko. Nastêpnie parada stra¿aków przesz³a marszowym
krokiem z towarzyszeniem orkiestry
dêtej na Plac Konstytucji 3 Maja,
gdzie odby³a siê g³ówna ceremonia.

Tegoroczne obchody przebiega³y w cieniu tragedii w Kamieniu Pomorskim. Komendant wojewódzki
zachodniopomorskiej Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej Henryk Cegie³ka
poprosi³ uczestników o uczczenie
minut¹ ciszy ofiar po¿aru. W swoim
przemówieniu podkreœla³, ¿e stra¿acy nale¿ycie wywi¹zali siê ze swoich
obowi¹zków podczas akcji ratunkowej. - Podjêliœmy siê ogromnego
wyzwania budowy systemu powiadamiania ratunkowego – mówi³. –
Umo¿liwi to b³yskawiczne przyjêcie
zg³oszenia o zdarzeniach. Nie zapominamy tak¿e o doposa¿eniu naszych jednostek w nowoczesny
sprzêt.

O najtragiczniejszym po¿arze
ostatnich lat wspomnia³ równie¿ zastêpca komendanta g³ównego Marek Kowalski: - Ta tragedia dotknê³a
nasz¹ formacjê, bo to my, stra¿acy,
podejmowaliœmy trud ratowania ludzi. Stra¿acy z komendy powiatowej, jak równie¿ stra¿acy z ochotniczych stra¿y po¿arnych podjêli to
wyzwanie i wszelkimi dostêpnymi

si³ami i œrodkami udzielili pomocy. Za
to wam, stra¿acy, dziêkujê.
Dzieñ Stra¿aka by³ okazj¹ do nagrodzenia i awansowania kilkudziesiêciu zas³u¿onych stra¿aków. Po
zakoñczeniu g³ównej uroczystoœci
mieszkañcy miasta mieli okazjê podziwiaæ stra¿ackie wozy bojowe,
które zosta³y ustawione na placu i
s¹siednich ulicach. (o)

Sukces œwidwiñskich tancerzy
Formacja taneczna „Biesiada Polska” ze Œwidwina
zakwalifikowa³a siê do Miêdzynarodowego Festiwalu
Piosenki i Tañca w Koninie.

Jest to pierwsza œwidwiñska grupa artystyczna, która weŸmie udzia³
w tej presti¿owej imprezie. W zespole tañczy 10 par, ale do Konina, ze
wzglêdu na ograniczenia wiekowe,
pojad¹ cztery z nich. Grupa zakwali-

fikowa³a siê na podstawie nagrania
swoich wystêpów. Zaprezentowa³a
uk³ad sk³adaj¹cy siê z piêciu polskich tañców.
Nie jest to pierwszy sukces œwidwiñskiej formacji. Grupa zdoby³a

ju¿ wczeœniej czwarte miejsce na
Mistrzostwach Polski i przygotowuje siê do ponownego wystêpu na tej
imprezie.
Instruktork¹ zespo³u jest Katarzyna Radomska.
(o)
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Odebrano mu broñ, chêæ zabijania zwierz¹t zosta³a

Zastrzeli³ syna na polowaniu
Tragedia rozegra³a siê na
polu rzepaku w Makowicach
w pobli¿u P³otów; Lech P.
polowa³ z 26-letnim synem
Grzegorzem P. Gdy ten
wszed³ w rzepak chc¹c
wyp³oszyæ dziki, pad³ strza³.
Pocisk trafi³ mê¿czyznê w
g³owê. Wszystko wskazuje na
to, ¿e strzela³ ojciec. Syn
zmar³ po kilku dniach w
gryfickim szpitalu.
Prokuratura chce postawiæ
ojcu zarzut nieumyœlnego
spowodowania œmierci syna,
ale nie tylko. Ojciec nie mia³
prawa strzelaæ, bo wczeœniej
odebrano mu broñ za
k³usownictwo. Jednak chêæ
zabijania okaza³a siê
silniejsza.
Tragedia wydarzy³a siê 6 maja
wieczorem. W tym dniu Lech P. wybra³ siê z synem na polowanie, a raczej mo¿na powiedzieæ, ¿e syn z ojcem, gdy¿ tylko syn posiada³ pozwolenie na broñ. Ojcu zosta³o odebrane kilka lat wczeœniej za k³usownictwo. Syn zabra³ ze sob¹ sztucer i
dubeltówkê. Na polu wszed³ w rzepak, by wyp³oszyæ dziki. Zapada³
zmierzch, wiêc trodno by³o rozró¿niæ, co w rzepaku siê rusza. Pad³
strza³. Kula trafi³a Grzegorza P. w
g³owê. Nieoficjalnie us³yszeliœmy,
¿e mog³a to byæ jedna z trzech kul
o³owianych, jakie trafi³y mê¿czyznê,
gdy¿ nabój móg³ zawieraæ dziewiêæ
takich kulek. Takie naboje s¹ dostêpne ma rynku, ale nie wolno nimi
strzelaæ. Tê wersjê potwierdzi lub

wykluczy sekcja zw³ok, jaka mia³a
byæ wczoraj przeprowadzona. Tak
czy inaczej, œmiertelne okaza³o siê
trafienie w g³owê. Po dwóch dniach
Grzegorz P. zmar³ w gryfickim szpitalu.
Dy¿urny Komendy Powiatowej
Policji w Gryficach otrzyma³ zg³oszenie o wypadku oko³o godz. 22.
Dzwoni¹cy nie poda³ nazwiska, poinformowa³ tylko o postrzeleniu
myœliwego. Dopiero póŸniej policjanci ustalili, ¿e dzwoni³ Lech P.
Jedna z nieoficjalnych wersji mówi,
¿e w tym samym czasie Lech P. zadzwoni³ równie¿ po pomoc do znajomego myœliwego, który polowa³ w
pobliskim rewirze. Lech P. mia³ zeznaæ, ¿e tylko odwióz³ syna na polowanie i odjecha³. Zawróci³, gdy us³ysza³ wystrza³. Ta wersja kierowa³a by
uwagê na to, ¿e albo syn sam siê
postrzeli³ lub zosta³ postrzelony
przez innego myœliwego.
Szef prokuratury gryfickiej nie
chcia³ ujawniaæ ¿adnych szczegó³ów, zas³aniaj¹c siê tajemnic¹ œledztwa. Zapytany, czy Lech P. przyzna³
siê do postrzelenia syna powiedzia³
tylko, ¿e nie neguje on faktu postrzelenia. Jednak po tym tragicznym zdarzeniu zosta³ mu postawiony zarzut
nieumyœlnego spowodowania ciê¿kich obra¿eñ cia³a. Po zgonie mê¿czyzny ma zostaæ przekwalifikowany na nieumyœlne spowodowanie
œmierci. Grozi za to do 5 lat wiêzienia.
Prawdopodobnie dojd¹ do tego
inne zarzuty – bezprawne u¿ycie
broni i k³usownictwo.
Lech P. nie mia³ prawa polowaæ i
pos³ugiwaæ siê broni¹, gdy¿ w ubieg³ym roku zosta³ skazany na pó³tora

W zwi¹zku z rewitalizacj¹ placu

Nast¹pi zmiana
organizacji ruchu
Rozpoczyna siê rewitalizacja Placu Konstytucji 3
Maja w Œwidwinie, w zwi¹zku czym nast¹pi zmiana
organizacji ruchu w centralnym punkcie miasta.
Dzisiaj, 18 maja, ma nast¹piæ
przekazanie placu budowy wybranemu w drodze przetargu wykonawcy – Przedsiêbiorstwu Robót Budowlanych „Prin” z Grzybowa. Plany zak³adaj¹ miêdzy innymi przebudowê nawierzchni na Placu Konstytucji 3 Maja, wykonanie nowego
oœwietlenia, now¹ organizacjê
miejsc parkingowych. Termin za-

koñczenia zosta³ wyznaczony na 15
paŸdziernika 2009 roku.
W zwi¹zku z rozpoczynaj¹cymi
siê pracami nast¹pi zmiana organizacji ruchu. Dojazd do urzêdów administracji publicznej (Urzêdu Miasta,
Urzêdu Gminy i Starostwa Powiatowego) zostanie wyznaczony z ulicy
Niedzia³kowskiego poprzez Grodzk¹
i £¹czn¹.
(o)

roku wiêzienia z zawieszeniem na 4
lata. S¹d wymierzy³ mu wówczas po
pó³ roku za trzy sprawy: k³usownictwo w paŸdzierniku 2005 roku, spowodowanie obra¿eñ cia³a policjanta
Janusza Dêbi w styczniu 2006 roku,
który równie¿ przy³apa³ Lecha P. na
k³usownictwie oraz za nielegalne
przechowywanie broni gazowej w
domu. S¹d wówczas zarekwirowa³
mu sztucer, a Policja odebra³a mu
pozwolenie na broñ.
O poturbowaniu policjanta Janusza Dêbi Gazeta Gryficka informowa³a wówczas na bie¿¹co, przedstawiaj¹c równie¿ wersjê Lecha P. By³ on
wówczas radnym. Zwo³a³ nawet wtedy spotkanie z mieszkañcami P³otów,
na którym broni³ siê przed zarzutami.
To w³aœnie w trakcie tamtej kadencji
ktoœ przypomnia³, ¿e Lech P. by³ karany ju¿ nawet w latach dziewiêædziesi¹tych, m.in. za sk³adanie fa³szywych zeznañ. Lech P. mia³ zawsze
w³asn¹ wersjê zdarzeñ i oczywiœcie
we wszystkich tych przypadkach
uwa¿a³ siê za niewinnego. To wszystko nie przeszkadza³o mu pe³niæ funkcji szefa Komisji Bezpieczeñstwa w
radzie miejskiej. Mia³ tam mocne poparcie, nie pomog³y apele o to, by
zrzek³ siê tej funkcji, a gdy chciano go
odwo³aæ wniosek nie uzyska³ wiêkszoœci.
- Wiedzia³em, ¿e to kiedyœ mo¿e
siê tak skoñczyæ, ¿e dojdzie do tragedii. Gdyby wczeœniej ktoœ zareago-

wa³ bardziej zdecydowanie, byæ
mo¿e Grzegorz by dziœ ¿y³. To by³
dobry ch³opiec. Nie lubi³ polowañ i
dziwiê siê, ¿e zosta³ myœliwym. Podejrzewam ¿e zrobi³ to dla ojca. Gdy
ten straci³ pozwolenie na broñ, syn
zapisa³ siê do Zwi¹zku £owieckiego,
by móc j¹ kupiæ i dawaæ ojcu postrzelaæ. Zupe³nie nie rozumiem tej chêci
zabijania zwierz¹t. - ocenia tê ca³¹
sytuacjê jeden z naszych rozmówców dobrze znaj¹cy tutejsze œrodowisko.
W zwi¹zku z ró¿nymi wersjami
œmierci Grzegorza P. i mo¿liwoœci¹
matactwa w tej sprawie gryficka prokuratura zastanawia siê, czy nie z³o¿yæ do s¹du wniosku o tymczasowe
aresztowanie Lecha P. Decyzja mo¿e
zapaœæ w najbli¿szych dniach.
Kazimierz Rynkiewicz

Odpowie za fa³szywe zawiadomienie

Wymyœli³a historyjkê,
bo ba³a siê rodziców
Siedemnastoletnia mieszkanka
jednej z miejscowoœci w powiecie
œwidwiñskim w doœæ nietypowy sposób postanowi³a znaleŸæ wyt³umaczenie na swój spóŸniony powrót do
domu. Z³o¿y³a fa³szywe zawiadomienie, za co mo¿e jej groziæ kara
do 3 lat pozbawienia wolnoœci.
3 maja rano dziewczyna zg³osi³a
siê do Komendy Powiatowej Policji
w Œwidwinie zawiadamiaj¹c, ¿e
dzieñ wczeœniej cztery nieznane jej
kobiety si³¹ wci¹gnê³y j¹ do samochodu Volkswagen Golf, gdzie nastêpnie zmusi³y j¹ do po³kniêcia piêciu nieokreœlonych tabletek, po których straci³a œwiadomoœæ. Przytomnoœæ odzyska³a dopiero w dniu nastêpnym rano w jednej z miejscowoœci na terenie powiatu œwidwiñskiego, w mieszkaniu nieznanego jej

mê¿czyzny, od którego wróci³a do
domu autostopem. Jak wynika³o z relacji nastolatki, w wyniku zajœcia nic
jej siê nie sta³o, utraci³a jedynie w nieokreœlonych okolicznoœciach telefon komórkowy o wartoœci 200 z³.
Podjête niezw³ocznie czynnoœci
przez policjantów pozwoli³y na bezsprzeczne ustalenie, ¿e zdarzenie
o jakim zawiadamia³a dziewczyna
w ogóle nie mia³o miejsca. Faktycznie przebywa³a ona poza domem,
jednak by³a tam dobrowolnie i nikt
nie zmusza³ jej do za¿ywania jakichkolwiek œrodków. Dziewczyna obawiaj¹c siê rodziców postanowi³a
wymyœliæ ca³¹ historiê nie przypuszczaj¹c, ¿e prawda mo¿e wyjœæ na jaw.
Teraz mo¿e groziæ jej odpowiedzialnoœæ karna do lat 3, poniewa¿ tak¹
sankcjê za sk³adanie fa³szywych zeznañ przewiduje Kodeks Karny. (kp)

Kronika naszych mieszkañców
Nasz Œlub: Magda i Damian

FOTO-VIDEO "Krzyœ" Renata i Marek Pyrczak
ul. 1 Maja 20, Œwidwin tel: 094 365 53 38

Zaproszenie
na sp³yw
NAGRODA
Miesi czna pr
enumer
at
Wie ci widwi sskich”
kich”
prenumer
enumerat
ataa „„W
Poprawne rozwi¹zania nale¿y wysy³aæ na adres:
73-150 £obez, ul. S³owackiego 6.

Zwi¹zek Miast i Gmin Dorzecza
Parsêty w Karlinie organizuje VIII
Miêdzynarodowy Sp³yw Kajakowy
„Parsêta 2009” w dniach 2326.07.2009 r.
Wp³aty bêd¹ przyjmowane do
1.07.2009 r. lub do wyczerpania

miejsc. Liczba uczestników ograniczona do 150 osób! Decyduje
kolejnoœæ zg³oszeñ wed³ug daty
wp³yniêcia wpisowego na konto
organizatora. W tym roku odp³atnoœæ za udzia³ w sp³ywie wynosi
180 z³. Szczegó³owe informacje
pod tel. 094 311 72 47.
(o)

