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4 CZERWCA
W SAMO
PO£UDNIE
W PO£CZYNIE…
20 LAT PÓ•NIEJ

Bogus³aw Zajdecki spada³ i podnosi³ siê jak Sfinks z popio³ów

Szabla dla Zajdeckich

Ku dojrza³oœci
- rekolekcje
w drodze dla
kandydatów
do bierzmowania
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Eurowybory 2009 – PO przed PiS, SLD i PSL

Polityczny spektakl przed nieliczn¹
publicznoœci¹
Je¿eli do wyborów nie posz³o
23 miliony Polaków, to kogo reprezentuj¹ pos³owie w Parlamencie Europejskim? W koñcu trzeba
to powiedzieæ – tak niska frekwencja podwa¿a mandat spo³eczny pos³ów, którzy maj¹ reprezentowaæ Polskê w Europarlamencie. Ale nie tylko Polskê, bo
kryzys zaufania politycznego, a
tak mo¿na oceniæ tak nisk¹ frekwencjê, dotkn¹³ ca³¹ Europê (z
wyj¹tkiem kilku krajów). Ju¿ zupe³nie Ÿle wygl¹da to w naszym
okrêgu zachodniopomorsko-lubuskim (nr 13), a jeszcze gorzej w
gminach naszego powiatu, gdzie
frekwencja wynios³a od 10 do
kilkunastu procent.
KRAJ
Przy liczbie uprawnionych do
g³osowania 30 565 272 Polaków, w
wyborach udzia³ wziê³o 7 505 261
osób. Oddano 132 533 g³osów niewa¿nych, czyli 1,77% ogólnej liczby
g³osów. G³osów wa¿nych oddano 7
497 296. Frekwencja wynios³a
24,53%.
Wybory wygra³a PO, na któr¹
zag³osowa³o 3 271 852 obywateli
(44,43% g³osów wa¿nych). PiS popar³o 2 017 607 wyborców (27,40%).
Na koalicjê SLD-UP oddano 908 765
g³osów (12,34%). PSL uzyska³o 516
146 g³osów (7,01%). Pozosta³e komitety nie przekroczy³y progu wyborczego.
Platforma Obywatelska bêdzie
mia³a w Parlamencie Europejskim 25
pos³ów, PiS – 15, SLD-UP – 7, PSL – 3.

OKRÊG nr 13 (Lubuskie i Zachodniopomorskie)
Liczba wyborców uprawnionych do g³osowania wynosi³a 2 168
667. Posz³o do wyborów 452 460
osób. Kart niewa¿nych by³o 347.
Kart wa¿nych by³o 451 861, czyli frekwencja wynios³a 20,84%. G³osów
niewa¿nych oddano 9 301, co stanowi 2,06 ogólnej liczby g³osów. G³osów wa¿nych oddano 442 560.
PSL otrzyma³o 22 290 g³osów
(5,04%). SLD-UP – 89 471 (20,22%).
PO – 203 038 (45,88%). PiS – 89 605
(20,25%). Trzeba pamiêtaæ, ¿e s¹ to
œrednie z dwóch województw.
Pos³ami z naszego okrêgu zostali: S³awomir Nitras, PO (107 413 g³osów), Artur Zasada, PO (z Lubuskiego, 25 875), Marek Gróbarczyk PiS
(41 409), Bogus³aw Liberadzki, SLDUP (69 909). PSL nie uzyska³o mandatu.

POWIAT ŒWIDWIÑSKI
Frekwencja w powiecie wynios³a
16,92%. Oznacza to, ¿e na 39 723
uprawnionych do g³osowania w
ca³ym powiecie, do wyborów posz³o
6731 mieszkañców, bo tyle kart wydano. G³osów wa¿nych oddano
6534, czyli prawie 200 g³osów oddano niewa¿nych, co te¿ ma swoj¹
wymowê.
Najwy¿sz¹ frekwencjê odnotowano w samym Œwidwinie – 21,01
proc. Najni¿sza by³a w gminie Œwidwin – 12,55 proc. (na 12715
uprawnionych g³osowa³o 2672
osób). Niewiele wiêksza by³a w
gminie S³awoborze – 12,65 proc. W
gminie R¹bino do wyborów posz³o
13,15 proc. mieszkañców. W gminie Brze¿no udzia³ w wyborach
wziê³o 319 mieszkañców, czyli
14,10 proc. uprawnionych. W gminie Po³czyn-Zdrój frekwencja wynios³a 17,09 proc.
W powiecie zdecydowanie zwyciê¿y³a Platforma Obywatelska,
otrzymuj¹c 42,23 proc. g³osów. Na
drugim miejscu znalaz³ siê PiS – 21,27
proc. Koalicja SLD-UP by³a trzecia z
wynikiem 19,44 proc. PSL osi¹gnê³o
wynik 7,22 proc. Pozosta³e partie nie
przekroczy³y progu wyborczego
(Samoobrona 3,26; Centrolewica
1,50; Prawica Rzeczypospolitej 1,44;
Polska Partia Pracy 1,35; Libertas
1,29 i UPR – 1,01).
Jak rozk³ada³y siê preferencje
wyborców w poszczególnych gminach? W mieœcie Œwidwin wygra³a
PO (44,97), przed SLD-UP (22,72),
PiS (20,17) i PSL (3,79).
Gmina Œwidwin to elektorat PSL.

Oparzno zaprasza na Turniej „O Szablê Wójta”
Ju¿ po raz kolejny
mieszkañcy so³ectw
stocz¹ ze sob¹ „bój”
dru¿ynowy w
zmaganiach o trofeum
jakim jest Szabla Wójta.
Ostatnie kilka lat turniej odbywa³ siê w okresie jesienno-zimowym na Hali Sportowej w Lekowie, teraz powraca na powietrze.
Wed³ug ubieg³orocznego regulaminu, zwyciêzca ostatniego turnieju bêdzie honorowym gospo-

darzem kolejnych zawodów.
Przez dwa lata so³ectwo Oparzno
dzielnie walczy³o o ten przywilej,
zdobywaj¹c zwyciêstwo i to w³aœnie w Oparznie w dniu 20 czerwca br. w ró¿norodnych konkurencjach tj. wieszanie mokrego prania na czas, biegi w workach,
wyœcigi taczkami, przelewanie
wody ma³ymi kubeczkami z wiadra do wiadra, itd., itp., zmagaæ
siê bêd¹ dru¿ynowo przedstawiciele so³ectw gminy. Konkurencje
sportowe urozmaic¹ swoim wystêpem dzieci z zespo³u akrobatyczno-tanecznego
„Kluczko-

Maile prosimy kierowaæ:

wianki” z Kluczkowa, bêdzie stoisko z pysznymi ciastami, o co
zadba Rada So³ecka. Dla wszystkich uczestników przewidziany
jest ciep³y posi³ek. Zwyciêzcy
otrzymaj¹ nagrodê g³ówn¹, któr¹
stanowi piêkna Szabla oraz prawo
do organizacji zawodów w przysz³ym roku. Na zakoñczenie
wspólna zabawa choæby i do rana
przy dŸwiêkach orkiestry. Honorowy patronat nad imprez¹ obj¹³
Wójt Gminy Œwidwin Zdzis³aw
Pawelec.
Serdecznie zapraszamy!
Organizatorzy

wppp1@wp.pl

Wygra³a PO (36,72), przed PSL
(21,61), PiS (16,42) i SLD-UP (13,57).
W gminie Po³czyn nie by³o niespodzianek, chocia¿ PiS osi¹gn¹³ tu
najlepszy wynik w powiecie. Pierwsza by³a PO (44,39), przed PiS (24,36),
SLD-UP 18,42) i PSL (4,46).
Równie¿ S³awoborze zamieszkuje spory elektorat PSL. Pierwsza PO
(39,95), przed SLD-UP (18,61), PiS
15,38) i PSL 11,66).
PO najni¿szy wynik zanotowa³a
w gminie R¹bino, ale i tak wygra³a
(29,92), przed PiS (24,30), SLD-UP
(15,09) i PSL (1252).
Gmina Brze¿no: PO (33,01), PiS
(21,68), SLD-UP (16,50), PSL (15,86).
W tej gminie Samoobrona przekroczy³a próg wyborczy uzyskuj¹c
wynik 6,15 proc. g³osów.
WNIOSKI
Czerwona kartka dla wszystkich
naszych polityków za aktywnoœæ w
regionie.
KAR
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Prezydent RP z wizyt¹
w Œwidwinie
1 czerwca 2009 r. do Œwidwina
przyby³ Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej Lech Kaczyñski.
Na pocz¹tku swej wizyty Prezydent z³o¿y³ kwiaty pod Pomnikiem
Pamiêci Ofiar Katastrofy Lotniczej w
dniu 23 stycznia 2008 r. pod Miros³awcem, nastêpnie przejecha³ na
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Plac Konstytucji 3 Maja, gdzie spotka³ siê z mieszkañcami miasta. W
wyg³oszonym apelu zachêca³ do
udzia³u w wyborach do Parlamentu
Europejskiego. Prezydent podkreœli³, ¿e ziemie, na których dziœ stoi, s¹
polskie od 64 lat i Polacy s¹ tu jedynym gospodarzem.
(o)

Przetarg na remont
SOSW w S³awoborzu
Starostwo w Œwidwinie og³osi³o przetarg nieograniczony na remont w Specjalnym Oœrodku
Szkolno-Wychowawczym w S³awoborzu. Do zakresu prac wchodzi: remont pomieszczeñ szko³y,
pomieszczeñ internatu, rozbiórka

budynku gospodarczego i budowa nowego budynku gospodarczego. Oferty mo¿na sk³adaæ do
22.06.2009 r., godz. 9.30, w SOSW w
S³awoborzu przy ul. Lepiñskiej 3.
Tam te¿ mo¿na uzyskaæ wszelkie
informacje.
(r)

Dzisiaj dy¿uruje rzecznik
Urz¹d miejski w Po³czynieZdroju poinoformowa³, ¿e dzisiaj,
15 czerwca br., od godziny 13.00 w
biurze Rady Miejskiej w Po³czynieZdroju, ul. Plac Wolnoœci 3-4 (pokój nr 8 a) bezp³atnych porad prawnych bêdzie udziela³ Rzecznik

Praw Konsumenta. Ponadto w tym
samym czasie dy¿ur pe³niæ bêd¹:
Jerzy Jacewicz - Wiceprzewodnicz¹cy Rady Powiatu w Œwidwinie
oraz Franciszek Pilip - Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Po³czynieZdroju.
(u)

Komisja rady bêdzie omawiaæ

Kanaliza na osiedlu
wojskowym, ocena ZUK,
skarga na burmistrza,
remonty Nowej i Tuwima

Sesja bez
szpitala?

Zaci¹gaj¹
kredyt

Najbli¿sza sesja Rady Powiatu
mia³a dotyczyæ spraw powiatowego ZZOZ, wyboru strategii i przysz³oœci szpitala w Po³czynie-Zdroju. Sesjê zwo³ano na czwartek, 18
czerwca, na godz. 13.00, jednak w
porz¹dku obrad nie ma punktu dotycz¹cego s³u¿by zdrowia. Zarz¹d
Powiatu przyzwyczai³ ju¿ radnych
do niespodzianek, wiêc zapewne i
teraz coœ wymyœli.
(r)

Urz¹d Miasta Œwidwin og³osi³
przetarg nieograniczony na „udzielenie d³ugoterminowego kredytu w
kwocie do 4.000.000 z³ w 2009 r. na
finansowanie planowanego w 2009 r.
deficytu”. ³ata kredytu ma nast¹piæ w
okresie 5-letnim (2010 – 2014 r.).Ca³y
planowany deficyt ma wynieœæ prawie 5,5 mln z³. Chodzi o to, ¿e w bud¿ecie miasta zaplanowano o tak¹ kwotê
wiêksze wydatki od dochodów. (r)

Tomasz Hajdasz - przewodnicz¹cy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Bud¿etu oraz Komisji Bezpieczeñstwa, Praworz¹dnoœci, Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Œrodowiska Rady Miasta Œwidwin, poinformowa³, ¿e komisja
odbêdzie swoje posiedzenie w
dniu 16 czerwca br. o godz. 10, w
sali nr 55 Urzêdu Miasta. Posiedzenia komisji s¹ otwarte i ka¿dy
mieszkaniec mo¿e wzi¹æ w nich
udzia³.
Komisja omówi nastêpuj¹ce tematy:
1. Plany Miasta dotycz¹ce gospodarki wodno-kanalizacyjnej na

osiedlu wojskowym i powstaj¹cych
osiedlach domków jednorodzinnych przy ulicy Po³czyñskiej.
2. Informacja i ocena dzia³alnoœci ZUK Sp. z o. o. po po³¹czeniu
spó³ek.
3. Rozpatrzenie skargi Pani Kazimiery Dunaj dotycz¹cej braku udzielenia odpowiedzi Burmistrza Œwidwina na wniosek w sprawie przydzia³u mieszkania.
4. Pismo od mieszkañców ulic
Nowej i Tuwima dotycz¹ce remontu
nawierzchni ulic.
5. Projekty uchwa³ na najbli¿sz¹
sesjê oraz inne sprawy. Sesja Rady
Miejskiej odbêdzie siê 26 czerwca br. (r)
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4 CZERWCA W SAMO PO£UDNIE
W PO£CZYNIE… 20 LAT PÓ•NIEJ
W celu uczczenia rocznicy 20lecia upadku komunizmu w Polsce, w Po³czynie-Zdroju odby³a siê
uroczystoœæ w formie happeningu
nawi¹zuj¹ca do symboliki tego
dnia, na któr¹ sk³ada³ siê najbardziej wymowny plakat wyborczy z 4
czerwca 1989 roku „W samo Po³udnie•h, z Garym Cooperem w roli
szeryfa ze znaczkiem Solidarnoœci w klapie i kartk¹ wyborcz¹ zamiast rewolweru.
Z tej symboliki wywiedziony zosta³ pomys³ dokonania rekonstrukcji historycznej w postaci uczestnictwa rzeczywistego konia i jeŸdŸca w
stylu western. Pocz¹tek imprezy, tak
jak na plakacie, rozpocz¹³ siê w samo
po³udnie pod dêbem ko³o budynku
Poczty, zbiórk¹ uczestników reprezentuj¹cych cztery po³czyñskie
szko³y: PSP Nr 1, Gimnazjum im.
Miko³aja Kopernika, Zespó³ Szkó³
im. Stanis³awa Staszica i ZSP.
Uczniowie gimnazjum przybyli w
bia³o-czerwonych strojach i dodatkowo pomalowali w tym kolorze twarze. Na pocz¹tku pochodu niesiony
by³ wydrukowany na ten cel wspomniany plakat. Na koñcu szed³ osiod³any koñ prowadzony za uzdê przez
Pana Jacak Gugulskiego w stroju
szeryfa ze wspomnianego plakatu.
Dodatkowej symboliki dodawa³
fakt miejsc i nazewnictwa ulic, którymi pod¹¿a³a manifestacja. D¹b - jako
symbol pocz¹tków Pañstwa Pol-

skiego, ulica Grunwaldzka - jako
symbol zwyciêstwa, ul. 5 Marca odzyskania pradawnych ziem i Plac
Wolnoœci, który w swojej wymowie
podkreœla³ to, co wydarzy³o siê dla
Polaków 4 czerwca 1989 roku.
Przed budynkiem ratusza, na Placu Wolnoœci, przyby³ych powita³a
Pani wiceburmistrz Danuta Kozik.
Zebrani wys³uchali wprowadzenia
historycznego i osobistych wspomnieñ z tamtego czasu nauczycieli
historii w naszym mieœcie: pana
Andrzeja Tworka z po³czyñskiego

LO oraz dyrektora ZSP Bogus³awa
Ogorza³ka - pomys³odawcy happeningu. Ich wyst¹pienia przerywane
by³y ku uciesze zebranych radosnym r¿eniem westernowego konia.
Kolejnym punktem mia³o byæ
wys³uchanie okolicznoœciowego
utworu Jana Kaczmarka pt. „Warto
by³o czekaæ na tak piêkne czasy”.
Niestety sprzêt zawiód³ i zebrani
otrzymali, jako zadanie domowe wyszukanie go w Internecie i tym
samym uzyskanie odpowiedzi,
czym sta³y siê dla Polski i œwiata

wybory 4 czerwca 1989 roku. Trzeba dodaæ, ¿e tego dnia jeszcze jednym zwyciêstwem wyborczym by³o
wybranie czasu uroczystoœci miêdzy godz. 12.00 a 12.30, kiedy to
œwieci³o s³oñce, miêdzy jedn¹
ulew¹ a drug¹, ale to ju¿ nie zas³uga
organizatorów.
Pragnê w tym miejscu podziêkowaæ pracownikom Centrum Kultury
i po³czyñskim szko³om, które w³¹czy³y siê we wspólne œwiêtowanie
tego radosnego œwiêta.
Bogus³aw Ogorza³ek

Koniec roku szkolnego w najwy¿szych klasach ZSZ
W œrodê, 10 czerwca br., o godzinie 12. rozpoczê³a siê uroczystoœæ
zakoñczenia nauki w Zasadniczej
Szkole Zawodowej nr 2 w Œwidwinie.
W spotkaniu uczestniczyli dyrektor
szko³y Edward Wójcik, Grono Pedagogiczne, zaproszeni goœcie: Renata Klukojæ-WoŸna oraz Katarzyna
Klimczak, a tak¿e uczniowie klas II s
i III w.
Dyrektor Edward Wójcik wrêczy³ pami¹tkowe pióro najlepszej
absolwentce ZSZ Anicie Krysiak (II
s), a nastêpnie wraz z wychowawcami – Halin¹ Czaplak i Miros³awem
Bieñkowskim – nagrody ksi¹¿kowe
wyró¿niaj¹cym siê uczennicom:
Weronice Suszyñskiej (III w) i Iwonie RodŸ (III w). Potem nast¹pi³o
rozdanie œwiadectw i podziêkowanie absolwentów panu dyrektorowi,
nauczycielom, pani pedagog za
przygotowanie do egzaminów, wyrozumia³oœæ oraz wspóln¹ pracê. kf
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Boisko Orlik
w Œwidwinie otwarte
W pi¹tek 5 czerwca
2009 zosta³ oddany
do u¿ytku kompleks
boisk wielofunkcyjnych przy ulicy Sportowej, zrealizowany
przez miasto Œwidwin
w ramach rz¹dowego
programu „Moje boisko – Orlik 2012”.
Program rz¹dowy „Moje Boisko
– Orlik 2012” zak³ada budowê nowoczesnych, bezpiecznych, ogólnodostêpnych i nieodp³atnych
kompleksów boisk sportowych
wraz z budynkiem sanitarno - szatniowym, w ka¿dej gminie na terenie
ca³ego kraju. Za³o¿eniem programu
jest udostêpnienie dzieciom i m³odzie¿y nowoczesnej infrastruktury
sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu i rozwoju fizycznego
pod okiem trenera oraz popularyzacja aktywnego stylu ¿ycia.
Œwidwin jest jednym z wielu
miast w Polsce, które odczuwa³o
brak nowoczesnej bazy sportowej,
dlatego przyst¹pienie do rz¹dowego programu by³o rzecz¹ oczywist¹.
W marcu 2008 r. Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego podj¹³
uchwa³ê w sprawie udzielenia pomocy finansowej miastu Œwidwin w
wysokoœci 333 tysiêcy z³otych.
Umowê z Urzêdem Marsza³kowskim
podpisano 27 sierpnia.
W czerwcu natomiast decyzjê o
finansowaniu przedsiêwziêcia w
takiej samej wysokoœci podj¹³ Minister Finansów i dnia 18 wrzeœnia
podpisano umowê z Wojewod¹ Zachodniopomorskim o przekazaniu
miastu dotacji celowej z bud¿etu
pañstwa.

Miasto og³osi³o 31 lipca 2008
roku przetarg na wybór wykonawcy. Zosta³ on rozstrzygniêty 27
sierpnia. Zwyciêzc¹ zosta³o Przedsiêbiorstwo Produkcyjno Handlowo Us³ugowe PROBUD ze Œwidwina. Umowa z firm¹ zosta³a podpisana 5 wrzeœnia, a cztery dni póŸniej
miasto przekaza³o plac budowy i
rozpoczê³y siê prace.
Pocz¹tkowy termin realizacji inwestycji wynosi³ 3 miesi¹ce, a wiêc
zgodnie z umow¹ budowa powinna
zakoñczyæ siê do 8 grudnia 2008 r.
Ze wzglêdu na warunki pogodowe
termin zosta³ przesuniêty na 15
kwietnia 2009 r., co wymaga³o sporz¹dzenia z Wykonawc¹ aneksu do
umowy.
Kolejny termin zosta³ ju¿ dotrzymany bez problemu i 15 kwietnia br. wykonawca zg³osi³ zakoñczenie robót. W dniach 22 – 24
kwietnia dokonano koñcowego
odbioru robót budowlanych. W
kolejnych tygodniach trwa³y prace przy zagospodarowaniu terenu.
W ramach inwestycji przy ulicy
Sportowej powsta³ sportowy kompleks sk³adaj¹cy siê z boiska do
pi³ki no¿nej z trawy syntetycznej o
powierzchni 1860 m kw. oraz boiska do pi³ki rêcznej koszykówki i
siatkówki o powierzchni 613,11 m
kw. Wykonano równie¿ budynek
zaplecza boisk, oœwietlenie, ogrodzenie terenu wraz z bram¹ wjazdow¹.
Ca³kowity koszt inwestycji
(wraz z wykonaniem podziemnej
infrastruktury technicznej, dokumentacji, inspektorem nadzoru
i zagospodarowaniem terenu)
wyniós³ 1 milion 066 tysiêcy 513
z³otych, 19 groszy. Uzupe³nieniem „Orlika” jest plac zabaw dla
dzieci, za który miasto zap³aci³o z
w³asnego bud¿etu kwotê 35 tysiêcy 313 z³otych, 84 grosze.
(UM)
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NASZ PROBOSZCZ
Jubileusz 50-lecia œwiêceñ kap³añskich ksiêdza
proboszcza Parafii Niepokalanego Poczêcia
w Po³czynie-Zdroju.
28 maja w Po³czynie-Zdroju, o
godzinie 17.00, zosta³a odprawiona
dziêkczynna Msza œwiêta z okazji
50-lecia œwiêceñ kap³añskich ks.
Stefana Leszczyñskiego. Jubileusz
by³ obchodzony w gronie przyjació³, wspó³pracowników i licznie zaproszonych goœci.
Szczególnie zauwa¿alna by³a
grupa kole¿anek i kolegów, z którymi
w 1954 roku ksi¹dz proboszcz koñczy³ liceum ogólnokszta³c¹ce w
Chojnicach. Ksi¹dz jubilat móg³ cieszyæ siê obecnoœci¹ rzeszy wikariuszy, którzy przez prawie 30 lat pe³nienia pos³ugi proboszcza w Po³czynieZdroju pod ojcowskim okiem zdobywali duszpasterskie doœwiadczenie.
Homiliê wyg³osi³ ksi¹dz Piotr
Borhard, obecnie proboszcz parafii
w R¹binie. W ¿yczeniach i homilii
przewija³y siê w¹tki charakterystyczne dla pos³ugi duszpasterskiej
ksiêdza proboszcza takie jak: duszpasterstwo rodzin i nauczycieli oraz
troska o powo³ania kap³añskie.
Szczególnie ten ostatni aspekt uwidoczni³ siê podczas pracy duszpasterskiej w parafii NPNMP, z której
wysz³o w stosunku do liczby ludnoœci najwiêcej powo³añ w diecezji.
W ¿yciu ca³ej spo³ecznoœci Po³czyna-Zdroju ksi¹dz proboszcz zaznaczy³ siê, jako osoba która objê³a
trosk¹ zaniedbany budynek koœcielny, zas³ugami doprowadzenia go do
œwietnoœci. Szczególnie zauwa¿yæ
nale¿y odbudowê w 1981 r. wie¿y
koœcielnej, która sp³onê³a od uderzenia pioruna 20 kwietnia 1950 roku.
W³aœnie z tym wydarzeniem zwi¹zane jest osobiste wspomnienie ksiêdza proboszcza, który zapamiêta³
burzê, jako czternastoletni ch³opiec,
a po latach, jako kap³an, dowiedzia³
siê o jej skutkach w koœciele w Po³czynie.

Liczna rzesza parafian z ró¿nych
grup i instytucji miasta podkreœla³a
troskê o wychowanie w duchu umi³owania Ojczyzny. Dla wielu Po³czynian i znajomych ksiê¿y ksi¹dz proboszcz by³ znakiem wiernoœci powo³aniu poprzez codzienne rzetelne
wype³nianie obowi¹zków, pomimo
zdrowia nadszarpniêtego wypadkiem i licznymi chorobami. Nigdy nie
brakowa³o Go o czasie w kancelarii
parafialnej, koœciele i konfesjonale.
W codzienny krajobraz miasta
przez lata wpisa³ siê widok wolno
przeje¿d¿aj¹cej Skody Fabii, a wczeœniej innych samochodów, które
zawsze o czasie wyznaczonym obowi¹zkami duszpasterskimi przeje¿d¿a³y ulicami miasta. Jak w anegdocie o punktualnym filozofie Kancie z Królewca, Po³czynianie mogli
równie¿ regulowaæ zegarki wed³ug
kursów Skody z plebanii do koœcio³a
parafialnego.
Myœlê, ¿e okreœlenie nasz proboszcz bêdzie najwiêkszym podziêkowaniem za lata poœwiêcone
wszystkim parafianom i mieszkañcom miasta. To dziêki Niemu wielu
Po³czynian zalaz³o wa¿ne w ¿yciu
cz³owieka poczucie zadomowienia,
które niemo¿liwe jest bez osoby
Ojca, jakim sta³ siê dla nas - nasz
proboszcz.
Po Mszy œwiêtej odby³o siê ods³oniêcie pomnika ksiêdza kardyna³a Ignacego Je¿a, honorowego obywatela Po³czyna-Zdroju. Wraz z
wczeœniej wzniesionym pomnikiem
biskupa Erazma Manteuffla, ostatniego biskupa Pomorza zachodniego, stanowi on klamrê dziejow¹ spinaj¹c¹ historiê Koœcio³a na Pomorzu
Zachodnim. Dla Po³czyna tê historiê
przez d³ugi czas tworzy³ i upamiêtnia³ ksi¹dz proboszcz Stefan Leszczyñski.
Bogus³aw Ogorza³ek
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Ku dojrza³oœci - rekolekcje w drodze
dla kandydatów do bierzmowania
W Po³czynie-Zdroju w parafii
Niepokalanego Poczêcia Najœwiêtszej Marii Panny, na zakoñczenie
rocznego przygotowania do sakramentu Bierzmowania, 12 czerwca
2009 roku, w dzieñ wolny od zajêæ
lekcyjnych, odby³ siê rajd pieszy
po³¹czony z elementami ilustruj¹cymi najwa¿niejsze doœwiadczenia
zwi¹zane z ¿yciem w wierze.
Trasa rajdu bieg³a leœnymi drogami i bezdro¿ami przez piêkne, lecz
niewielu znane zak¹tki pó³nocnej
granicy gminy Po³czyn-Zdrój z
gmin¹ Tychowo, któr¹ zakreœla³y
wid³y rzeki Dêbnicy i Parsêty. Zakoñczenie rajdu mia³o miejsce w
Koœciele Matki Boskiej Szkaplerznej
w Wicewie, po drugiej stronie Parsêty.
W rajdzie wziê³o udzia³ 22 uczestników, którzy za tydzieñ stan¹ siê
absolwentami po³czyñskiego gimnazjum i w wiêkszoœci od 1 wrzeœnia
uczniami Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Po³czynie-Zdroju, oraz
opiekun ksi¹dz Krzysztof Sendecki,
animator Jadwiga Cudyk i przewodnik Bogus³aw Ogorza³ek.
Trasa rajdu, nieznana wczeœniej
¿adnemu uczestnikowi, mia³a symbolizowaæ sytuacjê, w jakiej znajduj¹
siê m³odzi ludzie podejmuj¹cy pierwszy raz decyzjê o wyborze nowej
szko³y, a tym samym staj¹ przed nieznan¹ przysz³oœci¹, wymagaj¹c¹ zaufania Przewodnikowi - Bogu.
Po przekroczeniu symbolicznej
granicy Nowego ¯ycia na betonowym moœcie, nad rzek¹ Dêbnic¹ w
okolicach Rudna, tak jak w ¿yciu, nie
by³o ju¿ drogi powrotnej do sytuacji
sprzed decyzji o wyruszeniu w drogê. Droga przez las wymaga³a zaufania przewodnikowi, który zna trasê.
Tak jak narodziny dziecka, które bez-

radne wchodzi w œwiat, opromienione s¹ jednak mi³oœci¹ rodziców gotow¹ zaradziæ wszelkim potrzebom,
tak samo wejœcie w dojrza³e ¿ycie
wymaga doœwiadczenia Mi³oœci

Bo¿ej, która przeprowadzi przez najwiêksze jego trudnoœci. Temu celowi s³u¿y³o œwiadectwo jednego z
uczestników, który opowiedzia³, jak
przed laty doœwiadczy³ Bo¿ej Mi³oœci.
Tak jak w drodze doskwiera³y
ró¿nego rodzaju niewygody, miêdzy
innymi przyk³adem tego by³ kamyk
w³o¿ony do buta uczestnika marszu,
który mia³ uœwiadomiæ, jak niewygodna jest droga przez ¿ycie z grzechem. Co za ulga, gdy po jakimœ czasie wyjê³o siê go z buta! - œwiadectwo
jednego z uczestników.
Jednym z najpiêkniejszych prze¿yæ na trasie by³ widok panoramy
doliny Parsêty, jaki rozci¹ga³ siê z
jednego ze wzgórz podmytych przez
rzekê. Mia³o to przypomnieæ biblijn¹
górê Nebo, z której Moj¿esz podziwia³ Ziemiê Obiecan¹. Niektórzy
dokonywali tam tzw. skoku wiary
zaufania Bogu - dos³ownie poprzez

skok kilka metrów w dó³ ze skarpy
brzegowej. Pomimo, ¿e ze skarpy
widaæ by³o ju¿ cel podró¿y, czyli
wie¿ê koœcio³a w Wicewie, jednak
nie by³o to jeszcze miejsce, w którym
mo¿na by³o przekroczyæ rzekê. Podobnie jak w ¿yciu, nie to, co wydaje
siê nam najpiêkniejsze, stanowi o
rzeczywistej jego wartoœci i mo¿e
czyniæ nas dojrza³ymi ludŸmi. Czasami, a raczej czêœciej, bezpieczne
przejœcie, droga, ukryte s¹ w szarej
codziennoœci, trudach, nieprzyjemnoœciach, a nie szczytach zadowolenia.
Kolejny etap trasy bieg³ do Ÿród³a, które symbolizowa³o Ducha
Œwiêtego, którego powinniœmy pragn¹æ tak samo jak wody, Wielu z
utêsknieniem pyta³o - kiedy wreszcie bêdzie mo¿na siê napiæ. Tym
wiêksza by³a radoœæ po dotarciu do
Ÿród³a w œrodku lasu, tryskaj¹cego
na wysokoœæ prawie 1 metra, gdy
mo¿na by³o skosztowaæ z niego
wody i ugasiæ pragnienie.
Ostatni etap, przed przekroczeniem „brzegu doros³oœci”, stanowi³a przeprawa przez Parsêtê po przerzuconej k³adce - belce. Belka to
symbol bierzmowania. To w³aœnie
bierzmo - belka podtrzymuje wiêŸbê
dachow¹. Tak belka nad Parsêt¹
podtrzymywa³a przechodz¹cych po
niej. Dojrza³oœæ to wziêcie na siebie
odpowiedzialnoœci za innych, by
mogli szczêœliwie iœæ przez ¿ycie.
Przeprawa stanowi³a swoisty
„chrzest” w Jordanie, tym bardziej,
¿e podniesiony stan wody w Parsêcie spowodowa³ zalanie belki i trzeba by³o na boso przejœæ przez przelewaj¹c¹ siê po k³adce wodê.
„Œwiadkami swoistego bierzmowania” stali siê studenci Politechniki

Koszaliñskiej, którzy akurat w tym
miejscu przep³ywali kajakami w czasie naszej przeprawy.
Ostatnim etapem by³a ju¿ droga
do koœcio³a w Wicewie, w którym
odprawiona zosta³a Eucharystia Prawdziwe •ród³o Wody ¯ycia
chrzeœcijanina.
Po Eucharystii parafianie z Wicewa, na czele z ksiêdzem proboszczem
Grzegorzem Marciszewiczem, przygotowali poczêstunek i ognisko.
Podsumowaniem rajdu by³o ponowne spotkanie w koœciele, mia³a tam
miejsce prezentacja multimedialna
zdjêæ przy pomocy rzutnika wykonanych podczas rajdu na jednej ze
œcian koœcio³a. Uczestnicy rajdu i
goœcie mogli ogl¹daæ „œwie¿o upieczone” slajdy z wyprawy z podk³adem muzycznym, nawi¹zuj¹cym do
tematyki rekolekcji w drodze.
Duch Œwiêty przychodzi we
wspólnocie jak ogieñ. Wicewo, jako
jedyna wieœ na œwiecie, to szczególne miejsce, gdzie mo¿na by³o pokazaæ wy³adowanie elektryczne z butelki lejdejskiej w wyj¹tkowych okolicznoœciach. W³aœnie w Wicewie
urodzi³ siê s³ynny uczony Ewald
Jürgen Georg von Kleist, który w
1745 roku dokona³ wynalazku pierwszego na œwiecie kondensatora,
czyli wspomnianej butelki lejdejskiej. Dziêki temu wynalazkowi w³aœnie, wszyscy uczestnicy z³apawszy
siê za rêce, tworz¹c ³añcuch splecionych r¹k, mogli doœwiadczyæ szczególnej mocy wspólnoty. Po na³adowaniu butelki lejdejskiej pr¹dem
maszyny elektrostatycznej przez
Bogus³awa Ogorza³ka, wszyscy zostali jednoczeœnie nim pora¿eni.
Pr¹d - Ogieñ - symbole Ducha Œwiêtego. £añcuch r¹k, który zamykali
dwaj ksiê¿a, wspomniany ju¿ proboszcz i ksi¹dz Krzysztof Sendecki,
wikariusz z parafii NPNMP w Po³czynie-Zdroju. By³ to szczególnie wymowny znak jednoœci Koœcio³a i
udzielania siê Ducha Œwiêtego poprzez pos³ugê kap³anów. Radosny
podskok i okrzyk w jednym czasie a czy radoœæ i taniec nie s¹ jednymi
z owoców Ducha Œwiêtego?
W tym miejscu chcia³bym podziêkowaæ wszystkim tym, którzy
przyczynili siê do zorganizowania
rajdu. Szczególnie ksiêdzu Grzegorzowi Marciszewiczowi, proboszczowi z Byszyna, którego fili¹ jest
koœció³ w Wicewie oraz parafianom
z Wicewa za poczêstunek i ¿yczliwe
przyjêcie, Dyrekcji Uzdrowiska Po³czyn za przewóz uczestników do
miejsca rozpoczêcia i odebrania po
zakoñczeniu rajdu. W koñcu samym
uczestnikom rajdu, którzy zaufali mi
jako przewodnikowi po najpiêkniejszych i ma³o znanych zak¹tkach gminy Po³czyn-Zdrój i Tychowo. No i
najwa¿niejsze - Niebiosom za to, ¿e
tylko na czas rajdu nie pada³o.
Bogus³aw Ogorza³ek
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Trójbój si³owy

„Sokó³” znowu szybuje
(SMARDZKO) Dzia³aj¹cy w
Smardzku klub sportów si³owych
„Sokó³”, prowadzony przez pana
Józefa Soko³owskiego wznowi³
swoj¹ dzia³alnoœæ i od razu odnotowa³ spory sukces.
Pan Józef Soko³owski zorganizowa³ klub sporo lat temu, gdy sam
czynnie wystêpowa³ na ró¿nych zawodach w trójboju si³owym, osi¹gaj¹c medalowe miejsca. Na kilka lat
przerwa³ swoj¹ sportow¹ dzia³alnoœæ, z ró¿nych, osobistych i zdrowotnych wzglêdów. Niedawno powróci³ do szkolenia m³odych ludzi i
ju¿ ma pierwsze wyniki.
Pod koniec maj¹ br. pojecha³ ze
swoim zawodnikiem Marcinem
Czermiñskim z Krosina na Mistrzostwa Europy w trójboju si³owym
Federacji WUAP, jakie odbywa³y
siê w Herzberg w Niemczech. Trójbój to wyciskanie ciê¿aru, przysiad
i ci¹g.
Marcin startuj¹c w kategorii 90 kg
zdoby³ srebrny medal, uzyskuj¹c wynik 575 kg. Maj¹cy 54 lata trener równie¿ przymierzy³ siê do walki, i chocia¿ odczuwa³ jeszcze skutki kontuzji
zdoby³ srebro wynikiem 750 kg.

Zawodnicy za naszym poœrednictwem dziêkuj¹ Urzêdowi Gminy w
Œwidwinie, prezesom firm: Jerzemu
Pa³ubickiemu, Januszowi Malinowskiemu, Krzysztofowi Radomskiemu, W³adys³awowi Œwitale oraz
panu Mariuszowi Olszewskiemu za

pomoc i umo¿liwienie startu w tych
Mistrzostwach. Jak nam powiedzia³
pan Józef – chce on zorganizowaæ
ogólnopolskie zawody w trójboju w
listopadzie br. w Lekowie, z nagrodami
pieniê¿nymi, tak by przyci¹gn¹æ znane nazwiska w tej dyscyplinie. KAR

W Bierzwnicy Dzieñ Dziecka
na sportowo
To by³ naprawdê udany dzieñ tymi s³owami dzieci z Zespo³u Szkó³
w Bierzwnicy podsumowa³y poniedzia³ek - pierwszego czerwca. Pogoda dopisa³a, wiêc uczniowie, zamiast
siedzieæ przy szkolnych stolikach,
œwiêtowali na miejscowym stadionie.
Nauczyciel wychowania fizycznego Jacek Ga³as zorganizowa³ dzie-

ciom imprezê pod has³em: „W zdrowym ciele, zdrowy duch”. Pierwsz¹
atrakcj¹ by³ niezwykle ekscytuj¹cy
mecz pi³ki no¿nej. Kolejnym etapem
by³y zawody lekkoatletyczne. Pan
Jacek dba³ o to, by wszystkie konkurencje przebiega³y zgodnie z zasad¹
fair play.
Po rozgrywkach sportowych
zmêczone, ale radosne dzieci zgro-

madzi³y siê przy wielkim ognisku,
piek³y kie³baski, które po uczciwym
wysi³ku smakowa³y znakomicie. Na
deser Rada Rodziców ufundowa³a
dzieciom lody. Wspania³¹ niespodziankê sprawili pracownicy marketu Intermarche, przywo¿¹c uczniom
s³odycze. Bardzo im za to dziêkujemy!
malgos
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Festyn rodzinny w Szkole Podstawowej nr 2 w Œwidwinie

Szkolny œwiat bez barier

Wieœci œwidwiñskie 15.06.2009 r.

NA SPOTKANIU
Z PREZYDENTEM

Uczniowie Szko³y Podstawowej nr 3
W sobotê, 30 maja br., na terenie
Szko³y Podstawowej nr 2 w Œwidwinie odby³ siê kolejny ju¿ Festyn
Rodzinny, zorganizowany pod has³em „Œwiat bez barier”.
Tego dnia szko³a, boisko sportowe,
aula szkolna, by³y miejscem wspólnej
zabawy i serdecznych, rodzinnych
spotkañ uczniów, ich rodziców i dziadków oraz nauczycieli. S³oneczna pogoda sprzyja³a wszystkim, którzy w sobotnie przedpo³udnie zechcieli odwiedziæ „DWÓJKÊ”. Dla nich w³aœnie
przygotowano szereg atrakcji. Ka¿dy
móg³ znaleŸæ dla siebie coœ interesuj¹cego.
W auli zaaran¿owano kawiarenkê ze
wspania³ymi ciastami (upieczonymi
przez rodziców), kaw¹, herbat¹, ch³odnymi napojami. Na scenie zaœ odbywa³y siê wystêpy artystyczne. W I czêœci
zaprezentowano wokalne i taneczne
popisy z myœl¹ o mamach, w drugiej zaœ
tematycznie nawi¹zuj¹ce do Dnia
Dziecka. W kolejnej czêœci zaprezentowa³ siê teatrzyk kukie³kowy w sztuce
„NIE PALÊ”.
Na boisku natomiast przeprowadzano konkurencje sportowo-rekreacyjne z udzia³em rodziców i dzieci.
Rodzice rywalizowali ze swymi pociechami, a nawet sami ze sob¹, jak choæby
podczas meczu siatkówki, w którym
wyst¹pi³y mamy. Wiele emocji wzbudzi³ „turniej rodzinny”, czyli zabawy,
wyœcigi i sztafety. Nikogo nie trzeba
by³o namawiaæ do tych konkurencji.
Chwile odpoczynku wype³nia³y popisy taneczne i wokalne w wykonaniu 3
zespo³ów dziewczêcych.
Bardzo wa¿nym punktem programu by³ niecodzienny konkurs plastycz-

ny - malowanie przez wszystkie klasy
betonowego ogrodzenia szko³y. Tematem tych niezwyk³ych prac by³ „Œwiat
bez barier”, widziany oczami dzieci.
Malunki s¹ piêkne i – co najwa¿niejsze
- bêd¹ nam wci¹¿ przypominaæ atmosfer¹ tego dnia.
Zmêczeni uczestnicy mogli zregenerowaæ si³y przy pysznych kie³baskach z grilla czy sa³atkach, przygotowanych przez rodziców i nauczycieli.
Spory t³umek zgromadzi³ siê tak¿e
przy stoisku z loteri¹ fantow¹, która
budzi³a wiele emocji, zw³aszcza ¿e
wœród nagród znalaz³y siê ulubione
przez dzieci gad¿ety! Fanty to dary od
naszych uczniów, rodziców i sponsorów.
Przygotowanie festynu wymaga
sporo wysi³ku zarówno ze strony nauczycieli, rodziców jak i uczniów. Imprezê tê poprzedza intensywna praca
wielu ludzi, przygotowania wymagaj¹
du¿ej sprawnoœci organizacyjnej. Wysi³ek ten przynosi jednak fantastyczne
rezultaty. Praca wychowawcza szko³y
nabiera g³êbszego sensu, staje siê bardziej wymierna, owocuje w postaci sta³ych, serdecznych zwi¹zków uczniów,
rodziców i nauczycieli. Festyn daje
szkole równie¿ - bardzo praktyczne i
niezbêdne w obecnej sytuacji oœwiaty
w ogóle - korzyœci finansowe. Te pieni¹dze s¹ bardzo potrzebne i zostan¹ w³aœciwie spo¿ytkowane przez Radê Rodziców.
Dziêkujemy wszystkim, którzy
pomogli w organizacji imprezy oraz
tym, którzy tego dnia byli w „Dwójce”.
Wiemy, ¿e mo¿na zawsze na Was, Drodzy Przyjaciele, liczyæ. Do zobaczenia
w przysz³ym roku.
(o)

1 czerwca 2009 roku z pewnoœci¹
zapisze siê wielkimi literami w kronice Œwidwina. Tego dnia w naszym
mieœcie goœciliœmy Prezydenta RP –
Pana Lecha Kaczyñskiego. To z pewnoœci¹ wielkie, historyczne wydarzenie dla naszego miasta i lokalnej spo³ecznoœci. Po raz pierwszy mo¿na
by³o z bliska zobaczyæ prezydenta i
cz³onków jego biura, podaæ rêkê, a
nawet zadaæ pytanie lub zamieniæ kilka s³ów.
Przyk³adem dla mieszkañców naszego miasta z ca³¹ pewnoœci¹ stali siê
uczniowie œwidwiñskich szkó³. Stawili

siê oni t³umnie na to niecodzienne spotkanie. Wœród zebranych znaleŸli siê
równie¿ reprezentanci Szko³y Podstawowej nr 3. Uczniowie, rodzice i nauczyciele – wszyscy w skupieniu wys³uchali s³ów prezydenta. Nie zabrak³o
akcentu nawi¹zuj¹cego do obchodzonego Miêdzynarodowego Dnia Dziecka.
Prezydent w swoim przemówieniu
odniós³ siê do œwiêta najm³odszych
obywateli naszego miasta. Nie zabrak³o
ufundowanych specjalnie dla nich koszy pe³nych s³odkich niespodzianek.
Katarzyna Kupiec – bibliotekarka
Szko³y Podstawowej nr 3

SUKCESY UCZNIÓW ZE
SZKO£Y PODSTAWOWEJ NR 3
Z prawdziw¹ przyjemnoœci¹ nale¿y odnotowaæ, ¿e koniec roku
szkolnego w Szkole Podstawowej nr
3 obfituje sukcesami naszych
uczniów. Sukcesy artystyczne zajmuj¹ w tym przypadku wysokie
miejsce.
Wiadomoœci¹ z ostatniej chwili s¹
wyró¿nienia odnotowane przez grupê
„Œwietliki” i Juliê Jêdrys. Julia cierpliwie pokonywa³a kolejne etapy konkursu „Ptaki, ptaszki i ptaszêta polne”. W
pierwszym etapie zdoby³a tytu³ laureatki, w etapie miejsko-gminnym zdoby³a wyró¿nienie. Tegoroczn¹ przygodê z tym konkursem - po raz ostatni w
kategorii „ptaszków”, zakoñczy³a na
etapie wojewódzkim, równie¿ z wyró¿nieniem. Nale¿y podkreœliæ, ¿e Julia
w tym konkursie prezentowa³a trudny
repertuar hrabiego Aleksandra Fredry –
wiersz „Pawe³ i Gawe³”. Jej dotychczasowe wyniki pozwalaj¹ wierzyæ w

przysz³e sukcesy. Opiekunkami ma³ej
recytatorki s¹: wychowawczyni p. El¿bieta Horak i bibliotekarka p. Katarzyna Kupiec.
31 maja do grona wyró¿nionych
uczniów naszej szko³y do³¹czy³ – po raz
kolejny – zespó³ „Œwietliki” prowadzony przez p. Roberta Ussa. Zespó³ zdoby³ wyró¿nienie w kategorii – dzieciêce
zespo³y wokalno-instrumentalne XX
Festiwalu Pieœni Religijnej Diecezji Koszaliñsko-Ko³obrzeskiej im. Jana Paw³a
II Cantate Domino. Wszyscy wyró¿nieni s¹ objêci œcis³¹ opiek¹ artystyczn¹ i z
pewnoœci¹ jeszcze o nich us³yszymy.
K. Kupiec – bibliotekarz SP3
Na zdjêciu: Julia Jêdrys (w stroju ludowym) i czêœæ zespo³u „Œwietliki” –
od lewej: Malwina Kostanek, Ada Dobek, Agata £ukasik, Ada Dzikoñ i Monika Rze¿utka, podczas jednego ze
szkolnych wystêpów.
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Dzieñ Sportu w „trójce”
Szkolny Dzieñ Sportu wpisa³
siê ju¿ nieodmiennie w „krajobraz” dzia³añ szkolnych naszej placówki. Niezale¿nie od pogody
uczniowie i nauczyciele gromadz¹
siê 1 czerwca na boisku szkolnym
lub w sali gimnastycznej, by poprzeæ aktywnoœæ fizyczn¹ i zdrow¹
rywalizacjê.
1 czerwca pogoda dopisa³a i spo³ecznoœæ szkolna zgromadzi³a siê na
boisku szkolnym. G³ównymi organizatorami sportowych rozgrywek
byli nauczyciele wychowania fizycznego – pani El¿bieta Juszczak i
pan S³awomir Horanin. Ma³a szkolna
olimpiada rozpoczê³a siê odœpiewaniem pieœni szko³y i wprowadzeniem
flagi olimpijskiej. Raport wprowadzaj¹cy z³o¿y³ przewodnicz¹cy Samorz¹du Uczniowskiego – przysz³y
absolwent klasy szóstej – Karol Starzyñski. Nastêpnie uczniowie klasy
szóstej zapalili znicz olimpijski, który sprawi³, ¿e wszyscy uczniowie
poczuli siê uczestnikami tych najwiêkszych zawodów sportowych, w
jakich mog¹ startowaæ sportowcy.
„Ducha sportu” wzmocni³a pani
dyrektor – Anna Mas³owska, która
w krótkich s³owach zagrzewaj¹c
uczniów do prawdziwie sportowej
walki, poinformowa³a spo³ecznoœæ
szkoln¹ o wspania³ym prezencie, jaki
sprawi³a nam klasa 6, osi¹gaj¹c
szczególnie wysokie wyniki w testach koñcz¹cych pierwszy etap
nauki w szkole podstawowej.

Zawody sportowe rozpocz¹³
wystêp najm³odszych – prezentacja
piêciolatków, æwiczenia z chust¹
animacyjn¹, przygotowane pod kierunkiem wychowawcy piêciolatków
– pani Iwony Kruk. Radoœæ sportowej rywalizacji opisa³a piêkn¹ recytacj¹ wiersza „Sport dziœ” uczennica
klasy 6 – Natalia Boguszewska.
Do zawodów ruszyli uczniowie
klas 1 – 3, pokonuj¹c specjalnie
przygotowane tory przeszkód.
Wspólnie z uczniami walczyli nauczyciele. Klasê 1 reprezentowa³a
wychowawczyni – Izabela Starzyñska, klasê 2 – nauczyciel wychowania fizycznego – S³awomir Horanin,
klasê 3 – bibliotekarka Katarzyna
Kupiec. Zwyciê¿y³a klasa 1 przed
klas¹ 3. Br¹zowy medal tej rywalizacji zdoby³a klasa 2. Organizatorem
testu sprawdzaj¹cego klas 1-3 by³a
wychowawczyni klasy 2 – pani Narcyza Juszczak. Dalsz¹ czêœæ sportowej rywalizacji wype³ni³y mecze
Unihokeja, rozgrywane przez klasy
starsze. Zawody sportowe objê³y
równie¿ turniej wiedzy o „Sporcie i
zdrowiu” i kalambur rysunkowy –
„Moja ulubiona dyscyplina”.
Kulminacja emocji nast¹pi³a w
samo po³udnie, kiedy do meczu rewan¿owego pi³ki no¿nej ruszy³y reprezentacje klas 5-6 i nauczyciele.
Rewan¿, w pe³nym tego s³owa znaczeniu, zakoñczy³ siê wynikiem 6-2
dla dru¿yny nauczycieli, którzy udowodnili, ¿e potrafi¹ wyci¹gaæ wnio-

ski z przegranych spotkañ. Sponsorami wrêczonych po zawodach nagród by³y miêdzy innymi pani E.
Juszczak – nauczyciel wychowania
fizycznego i nauczyciel religii p. Ewa
Wiszniewska.
Zmaganiom sportowym towarzyszy³ kiermasz ciast (i innych
„s³odkoœci”) i loteria fantowa, zorganizowana przez panie Ewê Wiszniewsk¹ i Ma³gorzatê Pulnik, Samorz¹d Uczniowski i szkolne ko³o PCK.
Cel kiermaszu by³ szczytny –
zbieraliœmy pieni¹dze na stworzenie
szkolnej strony internetowej. Jako
spo³ecznoœæ szkolna czujemy ju¿ od
dawna potrzebê jej istnienia. W dobie szybkiego przep³ywu informacji
i potrzeby jej uzyskania nasza strona szkolna staje siê potrzeb¹ chwili.
Dlatego w³aœnie nauczyciele i spo³ecznoœæ naszej szko³y wyst¹pili z

Szko³a Podstawowa nr 3 w Œwidwinie

CA£A POLSKA CZYTA DZIECIOM
– OSTATNI RAZ PRZED WAKACJAMI
Wielkimi krokami zbli¿aj¹ siê wakacje i ju¿ ostatni raz przed koñcem
roku szkolnego najm³odsi uczniowie
naszej szko³y mieli okazjê pos³uchaæ
bajek czytanych przez zaproszonego do szko³y goœcia specjalnego.
Tym razem by³a nim pani Maryla
Badowska – chórzystka chóru koœcielnego dzia³aj¹cego przy parafii
Najœwiêtszej Marii Panny w Œwidwinie. Pani Maryla to jednak przede
wszystkim babcia, której wnuki
uczêszczaj¹ do Szko³y Podstawowej
nr 3.
Dzieci mog³y wys³uchaæ legendy o „Z³otej Kaczce” i „Królewnie na
ziarnku grochu”, mog³y te¿ wykonaæ piosenkê – bajkê o królu, królewnie i paziu, tak dobrze znan¹ wielu
pokoleniom najm³odszych.
Spotkanie w ramach akcji „Ca³a
Polska czyta dzieciom” by³o okazj¹

do pasowania uczniów klasy pierwszej, na pe³noprawnego czytelnika
naszej szko³y. Uczniowie klasy
pierwszej Szko³y Podstawowej nr 3

stanowi¹ – jak myœlê – wyj¹tek na tle
swoich rówieœników. W przeciwieñstwie do nich przez ca³y rok zg³êbiaj¹
tajniki czytelnictwa, dziêki czemu

tak¹ inicjatyw¹.
Jak zwykle nie zawiedli rodzice –
nieocenione mamy upiek³y wspania³e ciasta, nie zawiedli sponsorzy,
którzy zaoferowali niezbêdne produkty, a nade wszystko dzieci, które
nie zawaha³y siê sprezentowaæ na
loterie fantow¹ swych ulubionych
zabawek. Zarówno kiermasz, jak i
loteria fantowa odnios³y du¿y sukces. Wszystkim zaanga¿owanym
poœrednio lub bezpoœrednio,
wszystkim sponsorom, sk³adamy
serdeczne wyrazy podziêkowania.
Dzieñ Sportu jak zwykle zgromadzi³ nie tylko grono pedagogiczne i
uczniów. Przybyli równie¿ rodzice,
którzy byli zaanga¿owani równie¿ w
organizacjê kiermaszu. Wszystkim
nale¿¹ siê serdeczne podziêkowania.
K. Kupiec – bibliotekarz SP3
pasowanie na czytelnika by³o jedynie „ukoronowaniem” ca³ego tego
procesu. Ka¿dy pierwszoklasista
dosta³ dyplom powitalny, w³asnorêcznie wykonany przez bibliotekarkê – Katarzynê Kupiec. Dyplomy
by³y nie tylko kolorowo przyozdobione. Zawiera³y one „z³ote myœli” o
ksi¹¿kach i czytaniu. ¯adna myœl nie
powtórzy³a siê i ka¿da by³a dopasowana do charakteru czytelnika i jego
nastawienia do ksi¹¿ek. Jest to mo¿liwe, poniewa¿ ¿aden z czytelników
w naszej szkole nie jest anonimowy.
Wszyscy uczniowie s¹ bardzo dobrze znani ka¿demu nauczycielowi i
czuj¹ siê jak cz³onkowie jednej rodziny.
Na koniec laureatki – uczennice
klasy III (i bibliotekarka) konkursu
recytatorskiego „Chotolandia”, zorganizowanego przez bibliotekê Klubu Garnizonowego, recytowali wiersze Wandy Chotomskiej. Ka¿dy z
nas mo¿e siê od siebie nawzajem
wiele nauczyæ, dlatego najm³odsi
uczniowie mogli zapoznaæ siê z najlepszymi sposobami recytacji, co z
ca³¹ pewnoœci¹ zaprocentuje w
przysz³oœci.
K. Kupiec – bibliotekarz SP 3
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Bogus³aw Zajdecki spada³ i podnosi³ siê jak Sfinks z popio³ów

Szabla dla Zajdeckich
Gdy pan Bogus³aw Zajdecki opowiada
o swojej drodze do sukcesu, to z jednej
strony wydaje siê ona typowa dla wczesnego
polskiego kapitalizmu z jego meandrami
i pu³apkami, a z drugiej pokazuje cz³owieka,
który pomimo upadków potrafi³ jak Sfinks
podnieœæ siê z popio³ów i id¹c w³asn¹ drog¹
osi¹gn¹æ sukces. Buduj¹c firmê dochowa³
wiernoœci swoim zasadom oraz zachowa³
wra¿liwoœæ na innych ludzi. Dlatego dobrze
siê sta³o, ¿e to w³aœnie on otrzyma³ „Szablê”
przyznawan¹ „Firmie Roku” przez
Stowarzyszenie Rzemieœlników Kupców
i Handlowców w Œwidwinie.
„Szabla” po raz pierwszy
i jedenasty
Jest 5 czerwca 2009 roku. W firmie Bis Pak, mieszcz¹cej siê w Œwidwinie przy ul. Szczeciñskiej 97 pa-

Krzysztof Œwi¹tecki
mówi o firmie

nuje œwi¹teczna atmosfera. Na chwilê stanê³y maszyny, bo zebrali siê
goœcie. Stowarzyszenie Rzemieœlników Kupców i Handlowców przyzna³o firmie tytu³ „Firmy Roku”, a co
za tym idzie, jej w³aœciciel – Bogus³aw Zajdecki otrzyma przechodni¹
„Szablê”, przyznawan¹ razem z tym
tytu³em. Ale okazji jest wiêcej.
Ksi¹dz proboszcz œwiêci zak³ad, a
przedstawicielka firmy certyfikuj¹cej wrêcza certyfikat jakoœci ISO.
Pan Krzysztof Œwi¹tecki, fachowiec
od marketingu, opisuje pokrótce historiê rozwoju firmy mówi¹c o szefie
– to dobry cz³owiek. Bogus³aw Zajdecki z ¿on¹ Ann¹, córk¹ Barbar¹ i
ziêciem Piotrem s¹ przejêci i wzruszeni t¹ gal¹. Szef sk³ada podziêkowania pracownikom. Podkreœla, ¿e to
oni tworz¹ markê tego zak³adu i „rodzinn¹” atmosferê. Goœcie mog¹
sk³adaæ gratulacje, wrêczaæ kwiaty i
upominki. Prezes Zarz¹du Stowarzyszenia Rzemieœlników Kupców i
Handlowców Edward Makowski

B. Zajdecki z ¿on¹ Ann¹ (z prawej)
i córk¹ Basi¹ (z lewej)

Prezes Stowarzyszenia Rzemieœlników Edward
Makowski przekazuje szablê Bogus³awowi Zajdeckiemu
wraz z wiceprezesami Gra¿yn¹ Szczepanik i Józefem Walkowskim wrêczaj¹ tytu³ i „Szablê”, ¿yczenia sk³adaj¹ burmistrz Jan Owsiak i starosta
Miros³aw Majka oraz zaprzyjaŸnieni
przedsiêbiorcy.
Bis Pak – od zak³adziku
do firmy eksportowej
Przedsiêbiorstwo „Bis Pak” to
dzisiaj jedna z wiod¹cych firm na
œwidwiñskim rynku. Zajmuje siê produkcj¹ opakowañ z tworzyw sztucznych – g³ównie na potrzeby bran¿y
spo¿ywczej.
- Pude³ko powinno siê lekko zamykaæ i otwieraæ. - t³umaczy Zajdecki ró¿nicê w jakoœci opakowañ, w
jakich na co dzieñ kupujemy przetwory rybne i sa³atki.
Firma dynamicznie pozyskuje
nowych klientów w kraju i za granic¹.
Produkuje na rynek krajowy, ale te¿
eksportuje do Wielkiej Brytanii, Niemiec, Belgii, Litwy, £otwy, Ukrainy,
Rumunii i S³owacji. Znacz¹co zwiêkszy³a w ci¹gu kilku lat zatrudnienie.

Pracuje tu, w zale¿noœci od sezonu,
od 60 do 70 pracowników. Maj¹ znakomite warunki; przestronne ³azienki, szatnie, sto³ówka.
- Jak zaczyna³em, to w tym miejscu sta³ ma³y stary budyneczek, mieœciliœmy siê w kilku pomieszczeniach. - wspomina Zajdecki. Widok
psuje jedynie dziurawa b³otnista
droga dojazdowa, ale burmistrz
obiecuje, ¿e jeszcze w tym roku bêdzie zrobiona.
Pasja tworzenia
Œwidwin mia³ szczêœcie, bo istnia³a tu spó³dzielnia Plast-Chem,
która „wypuœci³a” na rynek wielu
fachowców. Gdy otworzy³a siê mo¿liwoœæ zak³adania firm, kilku z nich
otworzy³o w³asne zak³ady. Bogus³aw Zajdecki by³ w Plast Chemie
œlusarzem remontowym. Odszed³ w
1985 roku. Od tamtego czasu – jak
wspomina – by³ œlusarzem, murarzem, hydraulikiem, cieœl¹, spawaczem, stolarzem, bo tego wymaga³a
sytuacja, ale te¿ lubi³ siê uczyæ i

Pracownicy tworz¹ markê tego zak³adu
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podejmowaæ wyzwania.
- W tamtych czasach by³a w nas
chêæ wykazania siê, dzia³ania na
swoim, sprawdzenia siê, stworzenia
czegoœ. - mówi o atmosferze tamtych
lat. Wspomina, jak z koleg¹ karczowa³ dzia³kê, by zbudowaæ pierwszy
zak³adzik. Potem, po rozstaniu z nim,
rozpocz¹³ budowê domu, a w piwnicy urz¹dzi³ ma³y warsztat stolarski i
robi³ ludziom ró¿ne rzeczy. Po jakimœ
czasie wstawi³ tam ma³¹ wtryskarkê
do form.
- Sta³a na dole, a ja œpi¹c na górze
przez sen s³ysza³em, jak pracuje. wspomina. Na d³u¿sz¹ metê nie da³o
siê pracowaæ w piwnicy, ale te¿ nadszed³ czas rozwoju. W 1989 roku
Zajdecki wydzier¿awi³, a póŸniej
kupi³ dzia³kê, na której obecnie stoi
Bis Pak. To by³ wtedy ma³y zak³adzik.
Tu równie¿ rozpoczyna³ z koleg¹.
- Bazowaliœmy na starych wtryskarkach, które siê remontowa³o.
Doprowadza³em wydawa³o by siê
zdezelowane urz¹dzenia do pe³nej
sprawnoœci. Cz³owiek nie liczy³ cza-
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su. Wstawa³o siê o szóstej i k³ad³o
przed pó³noc¹. - mówi.
Nie s³owa, lecz czyny
W naszej rozmowie wci¹¿ przewijaj¹ siê ludzie, z którymi Zajdecki
wspó³pracowa³. Zawsze byli wa¿ni
na jego drodze, to daje siê wyczuæ,
nie tylko biznesowo, ale tak po ludzku, z potrzeby przyjaŸni, partnerstwa, wspólnej drogi, bo razem idzie
siê ³atwiej, rozmawiaj¹c, spieraj¹c
siê, planuj¹c, wspomagaj¹c. Mêskie
przyjaŸnie maj¹ swój smak. Ale - jak
mawiaj¹ „starzy górale” - facetów
mog¹ poró¿niæ albo kobiety, albo
pieni¹dze. Tu mówimy o biznesie –
wiêc gdy w grê zaczyna³y wchodziæ
pieni¹dze, dawne przyjaŸnie nie
wytrzymywa³y próby. O tamtych
ludzkich pora¿kach Zajdecki mówi z
¿alem. Zawiód³ siê, rozczarowa³. To
nie tak mia³o byæ.
Chocia¿ na tym firmamencie polskiego drapie¿nego kapitalizmu jest
diament oœwiecaj¹cy Zajdeckiemu
drogê. To pan Pawe³ Wartacz z Wro-

c³awia, który wyci¹gn¹³ rêkê do pocz¹tkuj¹cego przedsiêbiorcy ze Œwidwina i w jakiœ sposób do dziœ podtrzymuje jego wiarê w ludzi. W czasie przyjêcia wydanego po gali w
„Starym M³ynie” akurat dzwoni telefon z Wroc³awia. Sk³adaj¹ sobie
¿yczenia.
Obaj zaczynali w burzliwym
okresie przemian 1990 roku i wtedy
siê poznali. Gdy z ciekawoœci wpisujê w wyszukiwarkê internetow¹ jego
nazwisko, pokazuje mi siê Firma P&F
WARTACZ; za³o¿ona przez Paw³a
Wartacza w 1990 r. Wówczas by³a
drug¹ firm¹ na rynku polskim oferuj¹c¹ wtryskarki u¿ywane. Obecnie
jest najstarsz¹ rodzim¹ firm¹ w Polsce oferuj¹c¹ wtryskarki”. Dwa zdania spinaj¹ce gor¹cy okres 19 lat
przemian.
- Ludzi poznaje siê nie po tym, co
mówi¹, ale po tym, co robi¹. Przez te
lata sta³ siê dla mnie przyjacielem i
cz³owiekiem, który pokaza³, ¿e bez
takiej pazernoœci mo¿na byæ cz³owiekiem i mo¿na robiæ œwietne interesy.
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By³ czas, ¿e przywozi³ mi maszyny,
ale nie mia³em pieniêdzy, by za nie od
razu zap³aciæ. On mi zaufa³ i dawa³ bez
¿adnych zabezpieczeñ, ¿e jak bêdê
mia³, to zap³acê. Mówi³ mi – jak bêdziesz móg³, to ty póŸniej komuœ
pomó¿. To pamiêtam do dziœ. - mówi
Zajdecki. Jak wspomina, rozstanie
ze wspólnikiem o ma³o nie doprowadzi³o go do ca³kowitej ruiny, ale w³aœnie Wartecki przywróci³ mu sens w
ludzi i pracê. W ci¹gu kilku ostatnich
lat doprowadzi³ firmê do stanu obecnego. Jak mówi, by³y lata, ¿e w ci¹gu
roku przepracowa³ wszystkie dni w
tygodniu po kilkanaœcie godzin,
oprócz œwi¹t. By³ moment, ¿e ktoœ
próbowa³ spaliæ odradzaj¹cy siê zak³ad. Ot, kawa³ek historii polskiego
dzikiego kapitalizmu.
Dzisiaj wydaje siê cz³owiekiem
spe³nionym. Pracuje z rodzin¹, ma
œwietny zak³ad, ustabilizowan¹ kadrê. Pozosta³o mu pojechaæ na d³ugi
urlop. Ale czy wytrzyma³by d³ugo
bez pracy?
Kazimierz Rynkiewicz
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KOMISJA OŒWIATY, KULTURY, SPORTU I POLITYKI
SPO£ECZNEJ GOŒCI£A W SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 3 W ŒWIDWINIE
Dnia 14 maja 2009 roku w Szkole
Podstawowej nr 3 im. Lotników Polskich w Œwidwinie odby³o siê posiedzenie Komisji Oœwiaty, Kultury,
Sportu i Polityki Spo³ecznej. Przewodnicz¹cy Komisji – p. Marian
Ostapowicz do udzia³u w posiedzeniu zaprosi³ przedstawicieli w³adz
samorz¹dowych oraz radnych Rady
Miasta Œwidwin. Zaproszenie przyjêli: Zastêpca Burmistrza Miasta
Œwidwin – Krzysztof Wasicionek,
kierownik Wydzia³u Oœwiaty, Zdrowia, Kultury i Sportu – Bogdan
Wachowiak, Przewodnicz¹cy Rady
Miasta - Edward Fryszkowski oraz
radni – Stanis³aw Cieœliñski, Pawe³
Gasztold, Krzysztof Kajder i Antoni
Worach. Biuro Rady Miasta reprezentowa³a pani Marzena Tyszczuk.
Wœród zaproszonych przedstawicieli szkó³ znaleŸli siê dyrektorzy placówek oœwiatowych: Dyrektor
Szko³y Podstawowej nr 1 – pani Iwona KaŸmierczak, dyrektor Szko³y
Podstawowej nr 2 – pani Magdalena
Bujakowska, Zastêpca Dyrektora
Publicznego Gimnazjum w Œwidwinie – pan Wies³aw Mañczyk, przedstawicielka ŒOW TPD – pani Marzena Kostrzewa, jak równie¿ wychowawca œwietlicy Szko³y Podstawowej nr 1 – pani Mariola Skoczylas i
pani El¿bieta Horak – nauczyciel
wychowania wczesnoszkolnego.
Gospodarzem spotkania by³a Dyrektor Szko³y Podstawowej nr 3 w
Œwidwinie – pani Anna Mas³owska.
Pierwszym punktem posiedzenia by³o przedstawienie informacji z
dzia³alnoœci Placówki Wsparcia
Dziennego w Œwidwinie, prowadzonej przez TPD oraz œwietlic szkolnych za rok szkolny 2008/2009, a
tak¿e planu dzia³añ na rok szkolny
2009/2010. Informacjê o dzia³alnoœci
Placówki Wsparcia Dziennego w
Œwidwinie za bie¿¹cy rok szkolny
zaprezentowa³a przedstawicielka
ŒOW TPD – pani Marzena Kostrzewa. Pracê poszczególnych œwietlic
szkolnych na terenie miasta Œwidwina referowali: pani El¿bieta Horak ze
Szko³y Podstawowej nr 3, dyrektor
Szko³y Podstawowej nr 2 – pani
Magdalena Bujakowska, wychowawca œwietlicy ze Szko³y Podstawowej nr 1 – pani Mariola Skoczylas
i wicedyrektor Publicznego Gimnazjum w Œwidwinie – pan Wies³aw
Mañczyk.
Drugim punktem posiedzenia
by³a dyskusja nad przedstawionymi
informacjami. Dotyczy³a ona w du¿ej mierze potrzeb œwietlic, wyposa-

Cz³onkowie Komisji zwiedzaj¹ szko³ê. Tu w zerówce.

¿enia lokali, godzin ich funkcjonowania. Ostateczne wnioski sformu³owane przez dyrektorów szkó³ zawiera³y potrzebê doposa¿enia œwietlic szkolnych przede wszystkim w
stosowne do ich potrzeb meble i pomoce dydaktyczne.
Po zakoñczonych pracach Komisji Oœwiaty, Kultury, Sportu i Polityki Spo³ecznej Dyrektor Szko³y
Podstawowej nr 3 – pani mgr Anna
Mas³owska zaprosi³a licznie zgromadzonych goœci do zwiedzenia kierowanej przez ni¹ placówki. Zgromadzeni mieli mo¿liwoœæ zapoznania siê
miêdzy innymi z klasopracowniami
szkolnymi, pracowni¹ komputerow¹, gabinetami - pedagoga, pielêgniarki szkolnej, bibliotek¹, Sal¹ Tradycji, sal¹ gimnastyczn¹, œwietlic¹
szkoln¹, jadalni¹, jak równie¿ otoczeniem szko³y. Wszystkie zwiedzane pomieszczenia charakteryzuj¹ siê
wysokim stopniem funkcjonalnoœci
i estetyk¹ skierowan¹ przede
wszystkim na dobro ucznia i jego
wszechstronny rozwój. Szczególn¹
uwagê zgromadzonych zwróci³y
pomieszczenia oddzia³ów przedszkolnego i zerowego.
Komisja zgodnie oceni³a obejrzane lokale jako pomieszczenia
wyposa¿one profesjonalnie – stosownie do potrzeb najm³odszych
cz³onków spo³ecznoœci szkolnej.
Zarówno meble, zabawki, gry dydaktyczne, ksiêgozbiór podrêcznych bajek, jak i sprzêt elektroniczny i dodatkowe elementy estetyczne
dope³niaj¹ wygl¹du pomieszczeñ
dobrane s¹ tak by wspó³gra³y z dokonywanymi dzia³aniami i u³atwia³y
rozwój dziecka, w naturalny sposób

pobudzaj¹c jego rozwój umys³owy i
fizyczny. Dodatkowym atutem oddzia³ów dla piêcio i szeœciolatków
jest fakt, i¿ posiadaj¹ one osobne
wejœcia – jednoczeœnie znajduj¹c siê
w kompleksie szkolnym – w³asne
³azienki, toalety, szatnie i wydzielone k¹ciki do pracy umys³owej, zabawy i spo¿ywania posi³ków. Najm³odsi – podobnie jak wszyscy uczniowie, w dostosowanej do rytmu dnia
porze mog¹ korzystaæ ze sto³ówki i
do¿ywiania: œniadañ i obiadów.
Szko³a posiada równie¿ profesjonalnie wyposa¿one pomieszczenie kuchenne, przylegaj¹ce do sto³ówki
szkolnej.
Szko³a Podstawowa nr 3 im.
Lotników Polskich w Œwidwinie od
2000 roku posiada ju¿ od d³u¿szego
czasu certyfikat i miano Bezpiecznej
Szko³y. Jest to zas³ug¹ nie tylko
wysoce wykwalifikowanej kadry
pedagogicznej, jak i wszystkich zatrudnionych w szkole osób i doskonale pomyœlanej organizacji budynku szkolnego, dziêki której uczniowie - nie wychodz¹c ze szko³y mog¹
korzystaæ w wszystkich jej propozycji, bez problemu docieraj¹c do biblioteki, przy której zorganizowany
jest k¹cik czytelniczy w którym
uczniowie mog¹ odpocz¹æ po ka¿dym wysi³ku umys³owym i fizycznym, bazy komputerowej – zarówno
w pracowni do tego przeznaczonej,
jak i bibliotece, pielêgniarki szkolnej,
sto³ówki, pedagoga, sali gimnastycznej, przestronnych szatni czy
œwietlicy. W sezonie wiosenno –
letnim i jesieni¹ uczniowie mog¹ równie¿ bawiæ siê i wypoczywaæ w otaczaj¹cych szko³ê terenach zielo-

nych, oczywiœcie pod czujnym nadzorem pedagogicznym, w tym równie¿ na boisku, które staje siê miejscem nie tylko czêsto organizowanych zawodów sportowych, ale i
centrum spotkañ nauczycieli, dzieci
i rodziców podczas okazjonalnie organizowanych spotkañ, maj¹cych
na celu asymilacjê œrodowiska lokalnego i spo³ecznoœci szkolnej w tak
specyficznym œrodowisku jakim jest
bliskoœæ bazy lotniczej, z której to
spo³ecznoœci pochodzi du¿a czêœæ
uczniów naszej szko³y. Dyrektor
naszej szko³y – pani Anna Mas³owska wraz z rad¹ Rodziców zabiega o
wyposa¿enie placu zabaw istniej¹cego przy naszej szkole w dodatkowe urz¹dzenia i niezbêdne – w trosce
o ochronê mienia przed dewastacj¹
– dodatkowe oœwietlenie budynku
szko³y.
Bior¹c pod uwagê temat posiedzenia Komisji Oœwiaty, Kultury,
Sportu i Polityki Spo³ecznej pani
dyrektor pozytywie oceni³a stan
przygotowañ œwietlicy szkolnej, w
pe³ni przygotowanej do rozpoczêcia
dzia³añ w nowym roku szkolnym i
zadañ jakie na³o¿¹ na nie zmiany w
systemie oœwiaty. Wychodz¹c naprzeciw potrzebom rodziców œwietlica Szko³y Podstawowej nr 3 zabezpiecza pobyt dziecka w godzinach
od 7 do 16, zapewniaj¹c szeroki wachlarz zajêæ opiekuñczo – wychowawczych. Ponadto dzieci doje¿d¿aj¹ce pod opiek¹ wyznaczonych
osób wracaj¹ do swoich domów po
zakoñczeniu zajêæ lekcyjnych i pobycie na œwietlicy. Efekty zarówno
pracy œwietlicy, jak i ca³ej placówki
s¹ widoczne w postaci licznych laureatów i finalistów konkursów
przedmiotowych, recytatorskich,
zawodów sportowych, w których
nasi uczniowie licznie i chêtnie
uczestnicz¹c rozwijaj¹c swoje talenty.
Koñcz¹c oficjaln¹ czêœæ spotkania, pani dyrektor wyrazi³a szczególne s³owa podziêkowania dla
w³adz i radnych miasta Œwidwina,
którzy po raz kolejny obdarzyli zaufaniem nasz¹ szko³ê, realizuj¹c tak
wa¿ne spotkania w naszych murach.
Uczestnicz¹c w zajêciach na terenie
szko³y, mogli oni w sposób praktyczny zaobserwowaæ potrzeby i ¿ycie
codzienne szko³y, co w sposób pozytywny wp³ynie na dzia³alnoœæ
wszystkich placówek oœwiatowych
na terenie ca³ego miasta.
Katarzyna Kupiec – bibliotekarz
SP3
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MAMA,
MAMUSIA,
MATEÑKA!

Pod takim w³aœnie tytu³em, 27 maja, odby³o siê
spotkanie z mamami
uczniów Zespo³u Szkó³ w
Bierzwnicy.
Czêœæ artystyczn¹ przygotowa³y
szeœciolatki i dzieci klas I-III oraz
zespó³ „AMBER”, prowadzony
przez jedn¹ z mam, a zarazem Dyrektora Artystycznego Fundacja Korporacyjnej Odpowiedzialnoœci Spo³ecznej - Barbarê Kolasiñsk¹.
Najpierw obejrzeliœmy piêkn¹
inscenizacjê na podstawie baœni H.
Ch. Andersena pt. „Calineczka”.
Aktorzy w piêknych strojach, wœród
znakomitej dekoracji i przy wspania³ym podk³adzie muzycznym popisali
siê doskona³¹ gr¹, która wzruszy³a
widzów i dostarczy³a mi³ych wra¿eñ.
Tradycyjnie najwiêcej radoœci
wzbudzi³ wystêp najm³odszych
uczniów. Ubrani w stroje ludowe
odtañczyli krakowiaka oraz obdarowali mamy wzorow¹ recytacj¹ i piosenkami. Natomiast w prezentacji
klasy III najwiêksze emocje wzbudzi³
hip-hop i taniec z elementami akrobatyki. Cudowny nastrój i niezapomniane prze¿ycia estetyczne zapewni³y niezwykle zaanga¿owane,
wdziêczne mamom maluchy, ale i ich
opiekunki: A. Graczyk, B. Patyk i B.
Kolasiñska. PóŸniej dumne z pociech mamy rozesz³y siê do klas na
s³odki poczêstunek.
malgos
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WADY POSTAWY – SPOTKANIE
Z UCZNIAMI
W dniu 26 maja w Szkole Podstawowej nr 3 mia³o miejsce spotkanie z pani¹ doktor Mari¹ Wasilewsk¹. Tematem spotkania by³y
wady postawy i niezdrowe przyzwyczajenia z nimi zwi¹zane, jakie coraz czêœciej staj¹ siê udzia³em najm³odszych uczniów - równie¿ naszej szko³y.
Pani doktor, wspólnie z nauczycielem wychowania fizycznego –
S³awomirem Horaninem, zapoznawa³a zgromadzonych uczniów ze
zdrowymi przyzwyczajeniami, namawia³a do bezpiecznej jazdy na rowerze (i innych - pojazdach), umiejêtnego podnoszenia ciê¿arów, poruszania siê po schodach, siedzenia
na krzeœle. Uwa¿nie s³ucha³a pytañ i
sama je zadawa³a. Dziêki temu dowiedzieliœmy siê wielu cennych rzeczy o sobie nawzajem, a szósta klasa
w sposób szczególny obieca³a przestrzegaæ zasad bezpieczeñstwa na
drodze.
Dowiedzieliœmy siê równie¿ –
co napawa wielkim optymizmem, ¿e
najm³odsi uczniowie – szeœciolatki z
oddzia³u zerowego, to bardzo pilnie
s³uchaj¹cy m³odzi ludzie, o du¿ej
wiedzy i odwadze. Z ca³¹ pewnoœci¹
w przysz³ym roku szkolnym, pilnie
odrabiaj¹c lekcje, bêd¹ prawid³owo

Uczniowie klasy 6 dziêkuj¹ za cenne porady pani doktor.

siedzieæ przy swoich biurkach i nie
zapomn¹ o gimnastyce. Dzieci obieca³y to swojej wychowawczyni –
pani Ma³gosi Wantoch – Rekowskiej, która w du¿ej mierze przyczyni³a siê do wzrostu wiedzy, jak¹ prezentowali jej wychowankowie.
Z ca³¹ pewnoœci¹ starsi
uczniowie skorzystali z wyk³adu na
temat nieprawid³owej postawy przy
biurku w szkole i w domu, podczas

pracy i wypoczynku, jaki wyg³osi³
pan S³awomir Horanin, który swe
s³owa popar³ przyk³adami – w praktyce i na ilustracjach, wyœwietlanych na wielkim ekranie w sali gimnastycznej naszej szko³y.
Miejmy nadziejê, ¿e uczniowie
w pe³ni wykorzystaj¹ czas wakacji i
nie zapomn¹ o cennych radach w
nadchodz¹cym roku szkolnym.
K. Kupiec – bibliotekarka
SP3

Uczniowie Szko³y Podstawowej nr 3
w Turnieju Ruchu Drogowego
Dnia 7 kwietnia 2009 r. odby³ siê
Miejski Turniej Bezpieczeñstwa w
ruchu drogowym. Turniej sk³ada³ siê
z 2 czêœci – testu sprawdzaj¹cego
znajomoœæ przepisów ruchu drogowego i czêœci praktycznej, podczas
której uczniowie musieli pokonaæ
tor przeszkód w sk³ad którego wchodzi³y: „ósemka”, „³ezka”, „tarka”,
„¿mijka”, równowa¿nia i wiele innych, trudnych elementów.
Szko³ê podstawow¹ nr 3 reprezentowali uczniowie klasy 6 , zaœ
indywidualnie – Marta Drewiankowska, Monika Nowak i Mateusz
Soroczyñski.
O wysokim poziomie wiedzy i
umiejêtnoœci naszych reprezentantów œwiadczyæ mo¿e zdobyte dru¿ynowo drugie miejsce i indywidualna
druga lokata Moniki Nowak.
Nad ca³oœci¹ przygotowañ
czuwa³y panie El¿bieta Juszczak i
Narcyza Juszczak.
K. Kupiec – bibliotekarz SP3
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
NIERUCHOMOŒCI
Powiat ³obeski

INNE
Powiat ³obeski

Poszukujê lokalu w centrum £obza
ok. 30 mkw. z wejœciem od ulicy. Tel.
513 101 486.

Ciuszki dzieciêce 0-12 mcy. Sprzedam Tanio! Tel. 508 591 529. Do
obejrzenia w Radowie ma³ym

SM „WÊGORZYNIANKA” sprzeda
lokal (kawalerka) o pow. 18,2 mkw.
Informacje tel. 091 397 15 15.

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

Sprzedam dom w £obzie, pow. 107
mkw. z dzia³k¹ 503 mkw., budynki
gospodarcze, gara¿. Cena 220 tys.
Z³ do negocjacji. Tel. 662 012 049.

Powiat gryficki
Sprzedam szczeniêta - boksery. tel.
605 058 356

Wynajmê lokal przystosowany na
dzia³alnoœæ w Resku przy g³ównej
ulicy. Tel. 600 807 480, 606 428 699.

Przyjmê gruz, szlakê, ziemiê, darñ.
tel, 501 234 596

Region

Region

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

Powiat gryficki
Gara¿ murowany do wynajêcia. Gryfice, ul. 1 Maja. Tel 694 613 202.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
uzbrojon¹ o pow. 5.082 mkw. z mo¿liwoœci¹ podzia³u i czêœciowej
sprzeda¿y w P³otach przy ul. £ukasiewicza. Oœ. przy wyjeŸdzie w kierunku Szczecina. Tel. 515 455 868.
Sprzedam pó³ domu, parter, o pow.
73 mkw. wraz z dzia³k¹ o pow. 304
mkw. w Gryficach przy ul. 1 Maja 31.
Tel. 693 140 441 lub 601 823 831.

Powiat drawski
Okazja - sprzedam 2 lub 3 dzia³ki
budowlane – jedna 21 ar., dwie po
32 ar., œwiat³o, woda, gaz przez drogê, na trasieSprzedam ceg³ê z rozbiórki, poniemieck¹, czerwon¹ o
wymiarach 25x12x6,5 cm (standardowa). Cena do uzgodnienia. Tel.
886 410 069.
Drawsko £obez, 5 km od Drawska
przy hydroforni w ZagoŸdziu. Tel.
696 972 337.

ROLNICTWO

Kupiê ka¿dy ci¹gnik i maszyny rolnicze oraz belarkê.
Tel. 607809288.
Sprzedam ceg³ê z rozbiórki, poniemieck¹, czerwon¹ o wymiarach
25x12x6,5 cm (standardowa).
Cena do uzgodnienia. Tel. 886 410
069.
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.

MATRYMONIALNE

Region
Pan lat 54 pozna pani¹ w celu
matrymonialnym. Tel. 693 808 378.

US£UGI
Powiat ³obeski
Us³ugi transportowe. Tel. 509 355
071.

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

Region
Dywanopranie, sprz¹tanie biur i
mieszkañ, pranie tapicerki samochodowej (osobowe, busy, ciê¿arówki, tiry). Tel. 604 373 143.

MIESZKANIA
Powiat ³obeski
Sprzedam mieszkanie w £obzie ul.
H. Sawickiej, w³asnoœciowe o pow.
57 mkw., w bloku I piêtro. Cena do
uzgodnienia. Tel. 669 838 921 lub
669 763 551 do godz. 22.00.
Poszukujê mieszkania 2 pokojowego do wynajêcia na terenie £obza.
Tel. 516 371 444 po godz. 16.
Sprzedam mieszkanie w £obzie 80
mkw., okna PCV, gazowe co, parter,
du¿y taras. Tel. 886 631 138.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w centrum £obza, parter, 51
mkw., 2 pokoje, piwnica, ogrzewanie gazowe w³asne,, do remontu.
Tel. 600 274 405 po godz. 15.00.

Wypo¿yczalnia przyczepek. £obez,
tel. 503560756.

Sprzedam mieszkanie w centrum
£obza, parter 48 mkw. Tel. 663 644
388.

Gara¿e blaszane, bramy uchylne - najtaniej. Monta¿ i dowóz gratis. Tel. 0598
334 536, 605 286 058, 660 385 917.

Szukam mieszkania do wynajêcia
lub kawalerki w £obzie. Tel. 788
681 988.

Wideofilmowanie – Tel. 0605 732 267.

Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, 3 piêtro, centrum £obza. Tel.
509 071 659.

Czyszczenie poœcieli we³nianej lanolin¹. Tel. 0 604 373 143.
T³umacz przysiêg³y - francuski, Ko³obrzeg. Kom. 694 667 941, tel. 094
352 10 58.
Zespó³ muzyczny „KONTENT” na
ka¿d¹ okazjê - wesela, bankiety itp.
Tel. 604 221 339, 091 395 41 72.
www.kontent.com.pl

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

Powiat gryficki
Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe
w centrum Z³ocieñca. Tel. 607 150
867.
Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe
w Gryficach. Tel. 507 100 356.
Pokoje do wynajêcia. Tel. 509 431 779.

Powiat drawski
Z³ocieniec – sprzedam mieszkanie, parter, 32 mkw., 1 pokój,
kuchnia, WC, korytarz, du¿y balkon. Tel. 509 588 042.

Otwarte szachowe mistrzostwa powiatu
Œwidwiñskiego juniorów i seniorów
1. Organizatorzy turnieju: Zespó³ Szkó³ Publicznych w Redle, Komitet Rodzicielski
2. Termin i miejsce: Zawody rozegrane zostan¹ w Zespole Szkó³ Publicznych w Redle, w dniu 28 czerwca (niedziela) 2009 roku. Rozpoczêcie turnieju o godz. 10.00. Zapisy w dniu zawodów; godzina 9.30.
3. System rozgrywek: Zawody rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund,
tempo gry: 15 minut na zawodnika. Ustalenie miejsc – wg iloœci zdobytych punktów oraz punktacji
pomocniczej. Obowi¹zuj¹ przepisy Kodeksu Szachowego. Ostateczna interpretacja treœci komunikatu
nale¿y do organizatora.
4. Nagrody: dla najlepszych uczestników turnieju przewidziane s¹ puchary oraz nagrody rzeczowe.
4. Adres kontaktowy: Wies³aw Buæko telefon: 721 127 792; e-mail: jogus55@o2.pl
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Jarmark kresowy po raz trzynasty
Niedziela 31 maja 2009
roku na œwidwiñskim
podzamczu up³ynê³a pod
znakiem wspomnieñ o
kulturze i tradycjach
kresowych – Lwowa i
Wilna. Organizatorami
imprezy po raz trzynasty
by³y Towarzystwa Kresowe
Lwowa, Wilna i Œwidwiñski
Oœrodek Kultury pod
patronatem Burmistrza
Miasta Œwidwin Jana
Owsiaka.
Przed po³udniem rozpocz¹³ siê
jarmark kresowy, na którym mo¿na
by³o kupiæ tradycyjne potrawy wileñskie lub ró¿ne wyroby, zabawki
itp. W po³udnie wyst¹pi³ zespó³
„Mopsiki” ze Œrodowiskowego
Domu Samopomocy w Œwidwinie i
„Conbrio” ze Szko³y Podstawowej
nr 2 w Œwidwinie.
Po po³udniu g³ówn¹ czêœæ imprezy rozpoczêli prezesi Towarzystw
Kresowych Mieczys³aw Kostur,
Anna Teresiñska i dyrektor ŒOK
Marian Wiszniewski witaj¹c serdecznie goœci burmistrza Jana
Owsiaka, cz³onka Zarz¹du Powiatu
Krystynê Wojnick¹ i prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Oddzia³u Koszalin Zbigniewa Ciechanowskiego. Burmistrz rozpoczynaj¹c imprezê podkreœli³ znacz¹c¹ rolê
Towarzystw Kresowych Lwowa i

Wilna w ¿yciu spo³ecznym i kulturalnym miasta poprzez kontynuowanie
kultury i tradycji dawnych polskich
kresów na ziemi œwidwiñskiej, by
ocaliæ od zapomnienia.
Wieczorem, pod kierownictwem
œwietnie prowadz¹cej imprezê Beaty
Górskiej swój program prezentowa³y
kolejne zespo³y ludowe, szkolne i taneczne: „Leszczyna” z Pencerzyna,
„Barka” z Krosina, „Jezioranki” z
Wierzchowa, romski „Terne Cierchenior” dzia³aj¹cy przy SP nr 2, „Standard” z ŒOK, „D¹browiacy” z Rusinowa, „Gawêda” z SP w Nielepie, „Pantera” z ŒOK, Szko³aTañca „Iskra”, Orkiestra Dêta z ŒOK, „Swojacy” z Sitna,
„Uœmiech” z £obza oraz kapela „Przylesianie” z Koszalina. Zespo³y prezen-

towa³y wspania³y program artystyczny w wiêkszoœci lwowski i wileñski,
który bardzo podoba³ siê licznie zebranej publicznoœci. Wyst¹pi³o 15 zespo³ów – 205 wykonawców. Zespo³y
otrzyma³y dyplomy i poczêstunek.
Prezes Anna Teresiñska przedstawi³a
ocenê konkursu „Tradycje wileñskie
w naszym regionie” i uczestnikom
wrêczono nagrody.
W dniu 29 maja br. po po³udniu
odby³o siê spotkanie autorskie z pisarzem Stanis³awem Srokowskim z
Wroc³awia, autorem wielu ksi¹¿ek
dotycz¹cych Kresów Wschodnich
podczas II wojny œwiatowej, znaczenia by³ych Kresów dla Polski, losów
Polaków podczas wojny. Spotkanie
by³o bardzo ciekawe.

Mama, tata i ja na wspólnej przygodzie
W dniu 3 czerwca br. uczniowie
klas 0 – III, wspólnie z rodzicami i
wychowawcami uczestniczyli w programie jednodniowego spotkania
integracyjnego pt. „Mama, tata, ja i
wspólna przygoda”.
W tym dniu do leœniczówki w
Miêdzyrzeczu przybyli równie¿ zaproszeni goœcie: p. D. Pulnik z Nadleœnictwa Œwidwin, p. leœniczy I.
Piekarski z Lekowa oraz dyrektor
Zespo³u Szkó³ w Lekowie p. E. Wachowiec. Rodzice pomagali przy
zorganizowaniu ogniska i poczêstunku. Na pocz¹tku przedstawiciele Nadleœnictwa Œwidwin oprowadzili wszystkich po leœniczówce
i terenach wokó³ niej oraz przeprowadzili pogadankê. Nastêpnie wychowawcy wraz ze swoimi klasami
zaprezentowali program artystyczny. PóŸniej rodzice i ich pociechy brali udzia³ w ró¿nych konkurencjach sportowych i konkursach. Najwiêksz¹ atrakcj¹ by³a

wyprawa na „Grubego Zwierza”
pod kierunkiem p. Pulnik i p. J. Piekarskiego. Podczas podchodów
uczniowie wykazywali siê wiedz¹,
sprytem i spostrzegawczoœci¹.

„Gruby Zwierz” zosta³ odnaleziony przy paœniku. Mimo, i¿ pogoda
nie dopisa³a, to wszyscy wspaniale siê bawili.
Wychowawcy klas 0 – III.

Nastêpnie dokonano te¿ otwarcia wystawy pt. „Lwów i Kresy
Wschodnie w barwnej fotografii”
autorstwa Tadeusza Zawadzkiego
prezesa TMLiKPW Koszalin. Wystawa jest bardzo ciekawa i zwiedzaæ
j¹ mo¿na do 20 czerwca br.
Organizatorzy serdecznie dziêkuj¹ za wsparcie finansowe Burmistrzowi Miasta i Staroœcie Powiatu
Œwidwiñskiego, a za wsparcie organizacyjne Wójtom: Œwidwina, Szczecinka i Brze¿na oraz Krystynie i Henrykowi Œliwom, Dariuszowi i Miros³awowi Chojnackim, Barbarze i
Krzysztofowi G³owackim, Annie
K³osiñskiej i Romanowi Ta³ocha,
dyr. ZSR CKP Andrzejowi Muchorowskiemu, Lidii Zychowicz i
uczniom tej szko³y, a tak¿e wszystkim osobom pomagaj¹cym przygotowaniu i przeprowadzeniu imprezy.
Szczególne s³owa uznania i podziêkowania skierowano do kierowników zespo³ów, dyrektorów szkó³,
nauczycieli, zespo³ów i m³odzie¿y za
realizacjê inspirowanej przez Towarzystwa Kresowe tematyki kresowej, by ocaliæ tê historiê od zapomnienia. By³y szczególne gratulacje
z okazji jubileuszów zespo³ów
„Leszczyny” – 25 lecia i „D¹browiaków” - 15 lecia. Mieczys³aw Kostur

Posiedzenie
diabetyków
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddzia³ Powiatowy w Œwidwinie informuje, ¿e w dniu 25 czerwca 2009 roku, o godz. 11, w Zamku w
Œwidwinie odbêdzie siê posiedzenie
Zarz¹du Wojewódzkiego PSD
Szczecin. G³ównym tematem posiedzenia bêdzie zbli¿aj¹cy siê zjazd
delegatów celem wyboru nowych
w³adz wojewódzkich PSD.
Za Zarz¹d: Prezes PSD Œwidwin
Pawe³ Gasztold
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Otwarte Szachowe Mistrzostwa Powiatu Œwidwiñskiego Szkó³ Podstawowych i Gimnazjalnych

Grzegorz KaŸmierczak mistrzem szachownicy
W dniu 30 maj¹ br. w Zespole
Szkó³ Publicznych w Redle odby³y
siê Otwarte Szachowe Mistrzostwa
Powiatu Œwidwiñskiego Szkó³ Podstawowych i Gimnazjalnych w Szachach. Organizatorami turnieju
byli panowie Wies³aw Buæko i Andrzej Wolañski.
Wœród uczestników turnieju najliczniejsza okaza³a siê reprezentacja
Drawska Pomorskiego (opiekun
pani Anna Burakowska). Oprócz
Drawska w zawodach wziêli udzia³
szachiœci z Bia³ogardu (opiekun pan
Piotr Ko³odziejczyk), Po³czynaZdroju (wraz z rodzicami), Czaplinka
(opiekun pan Krzysztof Parzuchowski) i Red³a (opiekun pan Wies³aw
Buæko). Razem przyjecha³o do Red³a
46 zawodników i piêciu opiekunów.
Turniej rozegrano na dystansie
siedmiu rund systemem szwajcarskim.
Zawody otworzy³ Wicestarosta
Œwidwiñski Roman Kozubek. Po
czêœci oficjalnej nast¹pi³a czêœæ organizacyjna. Po wyj¹tkowo uczciwej i spokojnej, choæ oczywiœcie nie
pozbawionej sportowej rywalizacji
grze, og³oszono wyniki i wrêczono
nagrody. Wrêczy³ je wicestarosta
Roman Kozubek, uprzednio gratuluj¹c zawodnikom wysokiego poziomu umiejêtnoœci szachowych i samodyscypliny.

Ostatecznie w rywalizacji triumfowali.
1. Grzegorz KaŸmierczak - gimnazjum w Redle
2. Jakub Czerwony - szko³a podstawowa w Drawsku Pomorskim
3. Rokosz Marcin - szko³a podstawowa w Drawsku Pomorskim
W poszczególnych kategoriach
zwyciê¿yli.
Gimnazjum:
1. Grzegorz Ka¿mierczak - Red³o
2. Sandra Chrzanowska - Red³o
3. Cezary Giec - Red³o
Szko³a podstawowa klasy IV - VI:
1. Jakub Czerwony Drawsko Pomorskie
2. Marcin Rokosz - Drawsko Pomorskie
3. Mariusz Aleszko - Czaplinek
Szko³a podstawowa klasy I - III:
1. Jakub Ma³ecki - Red³o
2. Agata Bobrowicz - Drawsko
Pomorskie
3. £ukasz Truszkowski - Red³o.
Drugie miejsce w kategorii
dziewcz¹t klas I-III wywalczy³a Wiktoria Sikora z Po³czyna-Zdroju. Specjalnym medalem za zapa³ i serce do
gry zosta³ wyró¿niony Patryk Pilip,
równie¿ z Po³czyna-Zdroju.
Zwyciêzca otrzyma³ puchar
ufundowany przez wicestarostê,
medal i nagrodê. Pozostali zwyciêzcy podzieleni na ch³opców i dziewczynki (16 osób) - medale i nagrody.

Tenis ziemny

Fina³ Fudali
- Wierzbicki

Organizatorzy pragn¹ podziêkowaæ Starostwu Powiatowemu w
Œwidwinie i oddzielnie panu Wicestaroœcie Romanowi Kozubkowi za
okazan¹ pomoc finansow¹ i organizacyjn¹ w przeprowadzeniu turnieju. Pragniemy te¿ podziêkowaæ ksiêgarni pana Stanis³awa Kiszkiela w
Œwidwinie za ufundowane cenne nagrody oraz panu Maciejowi Ma³eckiemu - sklep Lewiatan w Redle za
podarowane s³odycze. Dziêkujemy
te¿ pani Aleksandrze Szczechowskiej za doskonale zorganizowany
bufet i pani Marii Koz³owskiej za
piêkne dekoracje. Andrzej Wolañski

Podniebny sukces
Artura Skiby

(ŒWIDWIN) 6 czerwca na kortach tenisowych
Parku Wodnego „Relax” rozegrano Turniej
Tenisa Ziemnego z okazji Dni Œwidwina.
W pierwszym meczu Andrzej
Wierzbicki pokona³ 2:0 Wies³awa
Ksi¹¿ka. W drugim meczu S³awomir
Domaga³a przegra³ 1:2 z Mariuszem
Szachnowiczem. W trzecim Janusz
Raulin pokona³ 2:0 Czarka Sorczyñskiego, a w czwartym meczu Ireneusz Fudali wygra³ 2:0 z Mieczys³awem Filipczykiem.
W kolejnych meczach zmierzyli
siê zwyciêzcy czterech wczeœniejszych meczów. Andrzej Wierzbicki
pokona³ 2:0 Mariusza Szachnowicza, natomiast Ireneusz Fudali 2:0
pokona³ Janusza Raulina. W meczu

o trzecie miejsce zmierzyli siê Janusz
Raulin z Mariuszem Szachnowiczem, gdzie wynikiem 2:0 wygra³ Janusz Raulin. W finale zagrali Andrzej Wierzbicki z Ireneuszem Fudali. Tutaj lepszy okaza³ siê Ireneusz Fudali, wygrywaj¹c mecz wynikiem 2:0.
Zwyciêzcy otrzymali pami¹tkowe puchary oraz dyplomy, karnety
wstêpu na basen. Dyrekcja Parku
Wodnego „Relax” dziêkuje sêdziemu panu Januszowi Derwichowi za
sprawne przeprowadzenie zawodów.
(o)

Artur Skiba, motoparalotniarz ze
Œwidwina, zdoby³ pierwsze miejsce
w zawodach „Adrenalina na pa³kach” w ¯ninie. Zawodników na
motoparalotniach oceniano miêdzy
innymi w takich konkurencjach, jak

umiejêtna nawigacja, lub celnoœæ
l¹dowania. Œwidwinianin okaza³ siê
najlepszy i zosta³ nagrodzony pucharem. Artur Skiba jest cz³onkiem
Œwidwiñskiego Stowarzyszenia Lotnictwa Rekreacyjnego.
(wp)

Ogólnopolski Turniej Pi³ki Rêcznej Pla¿owej

Pierwsze miejsce dla Bierzwnicy!
Na zakoñczenie sezonu pi³karskiego zawodniczki Zespo³u Szkó³
w Bierzwnicy oraz klubu sportowego „REGA” wziê³y udzia³ w ogólnopolskim Turnieju Pi³ki Rêcznej
Pla¿owej, jaki odby³ siê w dniach 29
- 31 maja w Szczecinie.
W rozgrywkach walczy³y trzydzieœci trzy zespo³y w trzech kategoriach wiekowych. Dziewczêta z naszej szko³y zwyciê¿y³y w kategorii
rocznik 1992-93, a szczypiornistki
„REGI” zajê³y trzecie miejsce w kategorii open. Do tak efektownego sukcesu, oprócz znakomitej gry zawodniczek, przyczyni³a siê równie¿
wspania³a pogoda, serdeczna atmosfera oraz zaanga¿owanie trenera, nauczyciela wychowania fizycznego, Jacka Ga³asa.

Pla¿owa pi³ka rêczna jest odmian¹ pi³ki rêcznej. Od 1994 roku
sta³a siê oficjaln¹ dyscyplin¹ sportow¹. Jest po³¹czeniem sportu i za-

bawy. Ogóln¹ zasad¹ w grze jest
zasada FAIR PLAY, dlatego te¿
uczestnictwo w turnieju by³o przede
wszystkim przyjemnoœci¹. malgos

Grand Prix Polski w Ratownictwie
Wodnym
W niedzielê, 31 maja br., na basenie Parku Wodnego Relax w Œwidwinie odby³y siê zawody „Grand
Prix Polski w Ratownictwie Wodnym Edycja IV-09”.
Imprezê otworzy³ wiceburmistrz
Miasta Krzysztof Wasicionek. Na
pocz¹tku, mi³ym akcentem by³o wrêczenie odznaczenia „Zas³u¿ony dla
sportu” panu Marianowi ¯ebrykowi, przyznanego przez Ministra
Sportu i Turystyki, za d³ugoletni¹
dzia³alnoœæ w sferze sportu i rekreacji. Odznaczenie w imieniu Ministra
wrêczy³ pan Kazimierz Szafrañski,
przewodnicz¹cy Rady Powiatu.
Zawody obserwowali przedstawiciele w³adz samorz¹dowych i powiatowych, którzy dekorowali zwyciêzców. W sportowej rywalizacji
uczestniczyli zawodnicy reprezentuj¹cy: WOPR Skierniewice, WOPR
Lublin, WOPR Sochaczew, WOPR
Wroc³aw, WOPR Tomaszów Mazowiecki, WOPR W³oc³awek, WOPR
Szczytno, WOPR Radomsko,
WOPR Zgiersko-£êczycki, WOPR
Mazowiecki oraz WOPR Lubuski.
Rywalizowano w konkurencjach: 200 m p³ywanie z przeszkodami; 100 m ratowanie w p³etwach; 50
m ratowanie manekina; 100 m ratownik i 4 x 50 m sztafeta z pasem ratunkowym.
Wszystkie konkurencje rozegrano w kategoriach kobiet i mê¿czyzn.
Zawody by³y bardzo widowiskowe i
sta³y na wysokim poziomie sportowym. Uczestnicy zawodów z uzna-
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niem wypowiadali siê na temat walorów œwidwiñskiego obiektu oraz

bardzo dobrej organizacji imprezy.
(o)

Wyniki i tabele
Wyniki i tabele po zakoñczeniu V
ligi i Klasy Okrêgowej
V liga
Pogoñ Po³czyn-Zdrój – Victoria
Sianów 3:3, ¯aki-94 Ko³obrzeg – Wiekowianka Wiekowo 0:3, Dar³ovia Dar³owo – Mirstal Miros³awiec 5:1, Piast
Drzonowo – Orze³ £ubowo 1:0, Arkadia Malechowo – Lech Czaplinek 4:1,
Rasel Dygowo – G³az Tychowo 7:4,
B³onie Barwice – MKS Sokó³ Karlino
4:0, Gryf Polanów – Olimp Z³ocieniec
2:1.
1. Piast Drzonowo
2. Arkadia Malechwo
3. Rasel Dygowo
4. Lech Czaplinek
5. Wiekowianka
6. MKS Sokó³ Karlino
7. Gryf Polanów
8. Pogoñ Po³czyn-Zdrój
9. Orze³ £ubowo
10. Dar³ovia Dar³owo
11. Victoria Sianów
12. G³az Tychowo
13. Mirstal Miros³awiec
14. B³onie Barwice
15. Olimp Z³ocieniec
16. ¯aki-94 Ko³obrzeg

69 76:37
63 70:30
55 85:57
54 67:37
51 47:30
50 47:40
44 49:41
42 60:43
41 59:52
39 49:44
38 47:57
34 54:76
32 46:52
30 41:64
30 40:70
2 10:117

Klasa Okrêgowa
Drawa II Drawsko Pomorskie –
Red³ovia Red³o 2:4, Lech II Czaplinek
– Spójnia Œwidwin 2:4, Wielim Szczecinek – Grom Gi¿yno 8:0, Pionier 95
Borne Sulinowo – Drzewiarz Œwierczyna 4:4, B³êkitni Gonne Ma³e – Jednoœæ Tuczno 0:6, Hubertus Bia³y Bór –
Calisia Kalisz Pomorski 3:0, Korona
Cz³opa – Aksa-¯aki Œwidwin 3:0 (vo.)
1. Wielim Szczecinek
73 117:27
2. Hubertus Bia³y Bór
71 100:24
3. Zawisza Grzmi¹ca
58 91:45
4. Drawa II Drawsko Pom. 49 56:39
5. Pionier 95 Borne Sul. 46 60:58
6. Calisia Kalisz Pom.
43 64:46
7. Lech II Czaplinek
39 67:76
8. Drzewiarz Œwierczyna 39 67:64
9. Spójnia Œwidwin
37 50:69
10. Jednoœæ Tuczno
37 53:42
11. Korona Cz³opa
31 52:74
12. Grom Gi¿yno
29 51:80
13. B³êkitni Gonne Ma³e 22 45:101
14. Red³ovia Red³o
14 33:100
15. Aksa-¯aki Œwidwin 14 23:84

Fina³ ŒALS

Wojskowi najlepsi
pod siatk¹
5 czerwca w hali sportowej „Relax” rozegrano mecze fina³owe
Œwidwiñskiej Amatorskiej Ligi
Siatkówki.
W pierwszym meczu „Kanonierzy” pokonali 3:1 zespó³ „Broniewsky” (25:17; 25:16; 23:25; 25:20) i tym
samym wywalczyli 3 miejsce. Natomiast o 1 miejsce zagra³ zespó³ „Jed-

nostki Wojskowej 32-94” z „Sezamem”. Mecz ten skoñczy³ siê wynikiem 3:0 (25:20; 25:20; 25:16) dla Jednostki Wojskowej 32-94 i to wojskowi okazali siê najlepsz¹ ekip¹ siatkarsk¹ tej ligi. Wszystkie dru¿yny
otrzyma³y pami¹tkowe puchary, dyplomy oraz karnety wstêpu na basen.
(o)

I Liga Oldbojów
Wyniki 20 kolejki
Unia Bia³ogard – Pamet Œwidwin
5:1, Ina Iñsko – Zryw Kretomino 0:0,
Bajcar Gryf 95 S³upsk – Œwiatowid
£obez 0:3, Olimp Z³ocieniec – Amator
Ko³obrzeg 5:1, Drink Team Szczecin –
Bukowina Wa³cz 2:2, Sarmata Dobra –
Konsorcjum Bia³ogard 3:2.
1. Zryw Kretomino
2. Œwiatowid £obez
3. Amator Ko³obrzeg
4. Konsorcjum Bia³ogard
5. Sarmata Dobra
6. Pamet Œwidwin
7. Bukowina Wa³cz
8. Drink Team Szczecin
9. Unia Bia³ogard
10. Bajcar Gryf 95 S³upsk
11. Ina Iñsko
12. Olimp Z³ocieniec

42 53:27
43:30
34 45:40
32 41:30
30 47:38
29 59:60
27 40:41
26 44:52
24 43:52
22 33:46
22 34:42
16 41:65
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„Technicy” wrócili z medalami
Zapaœnicy ze œwidwiñskiego
klubu UKS „Technik” odnieœli kolejne sukcesy – tym razem w Miêdzynarodowym Turnieju o Puchar
Ziemi Pyrzyckiej.
Doskonale wszyscy wiemy, ¿e
œwidwiñskie zapasy prowadzone s¹
w klubie UKS TECHNIK. Wielu doros³ych ju¿ mieszkañców miasta zapewne mia³o w swym ¿yciu przynajmniej epizod zwi¹zany z tym klubem.
Obecni reprezentanci, to ju¿ kolejne
pokolenia, które rywalizuj¹ na matach krajowych, podtrzymuj¹c tym
samym wieloletnie tradycje.
Ostatnia wyprawa naszych zapaœników mia³a miejsce do Pyrzyc
(23.05.2009r), gdzie na Miêdzynarodowym Turnieju o Puchar Ziemi
Pyrzyckiej, wraz z piêtnastoma innymi klubami, a w tym trzema z Niemiec,
podjêli rywalizacjê o najlepsze miejsca. 130 zawodników zosta³o przypisanych do odpowiednich kategorii
wagowych i wiekowych. Jedni jako
faworyci przyjechali udowodniæ
swoj¹ rankingow¹ pozycjê, a inni za
wszelk¹ cenê pragnêli j¹ poprawiæ.
Jak mo¿na siê domyœlaæ, w tak
konkurencyjnej i miêdzynarodowej
atmosferze, emocje musia³y wype³niaæ poszczególne teamy. Trenerzy
ekip „zdzierali gard³a” dopinguj¹c
swoich podopiecznych, co jest nieco przecz¹ce teorii sportu, gdzie
mowa jest o potrzebie skupienia siê
i skoncentrowania zawodnika. W
praktyce nale¿y dopowiedzieæ, ¿e
profesjonalny sportowiec musi mieæ
umiejêtnoœæ skupiania siê w warun-

kach wrêcz ekstremalnych, a do takich nale¿y konfrontacja zapaœnicza. Te umiejêtnoœci maj¹ opanowane zapaœnicy TECHNIKA, co potwierdzi³y wyniki. Ich trenerzy –
Marek Spychalski i Krzysztof Kuligowski – s¹dz¹c po wynikach turnieju, przyjêli zasadê, ¿e je¿eli wystawia siê reprezentacjê, to wiadomo, ¿e
jedenastka musi wróciæ z medalem. I
tak wœród najlepszych znaleŸli siê:
1. w kat. 30 kg m³odzików srebro
zdoby³ Karol Wojciechowski, a na V
miejscu uplasowa³ siê Maciej Spychalski
2. w kat. 35 kg m³odzików z³otym
medalist¹ zosta³ Krystian Kwaœny,
3. w kat. 38 kg m³odzików srebro

wywalczy³ Tomasz Stasiewicz, a
br¹z Rados³aw Skibowski,
4. w kat. 47 kg m³odzików z³oty
medal odebra³ Andrzej Kañski, zaœ
Emil Swarcewicz wróci³ z br¹zem,
5. w kat. 59 kg m³odzików trzecie
miejsce przypad³o Maækowi Swarcewiczowi,
6. w kat. 66 kg m³odzików Micha³
Duda zaj¹³ drug¹ pozycjê.
Z zadowoleniem nale¿y przyj¹æ
wystêp naszych m³odzie¿owców,
którzy w nastêpuj¹cych kategoriach zdobyli:
1. w kat. 60 kg Sebastian Wilento
– br¹z, a Pawe³ Traczyk V miejsce,
2. w kat. 74 kg Sebastian Hy¿y –
br¹z, Damian Gronczewski V miejsce,

3. w kat. 84 kg Dariusz Rodak –
srebro, natomiast Grzegorz £abiak V
lokatê.
W klasyfikacji dru¿ynowej œwidwinianie zajêli V miejsce.
Jak zatem widzimy, œwidwiñskie
zapasy rozwijaj¹ siê dynamicznie.
Nasi zawodnicy siêgaj¹ po medale
na zawodach wojewódzkich, krajowych i miêdzynarodowych. Zapasy to dyscyplina bardzo ciê¿ka i
wymagaj¹ca szalonego wysi³ku na
etapie szkolenia. Konfrontacje indywidualne sportowców wykazuj¹ uczciwoœæ treningow¹. Turniej w Pyrzycach tê uczciwoœæ
zweryfikowa³ na korzyœæ naszych
zapaœników.
(o)

Janusza Buhne pierwsze sukcesy w kickboxingu
Wicemistrzostwo Polski M³odzie¿owców w Kickboxingu w Formule Low-King w kategorii 67 kg
trafi³o do Œwidwina!
W dniach od 29 do 30 maja w
miejscowoœci Skar¿ysko Kamienna odbywa³y siê Mistrzostwa Juniorów i M³odzie¿owców w Kickboxingu w Formule Low-Kick (full
kontakt). W mistrzostwach
uczestniczy³o 140 zawodników z
43 klubów sportowych. Udany
wystêp zanotowa³ œwidwiñski
klub kickboxingu SPARTAKUS
Rados³awa Paw³owskiego. Trener
Paw³owski wystawi³ do walk
dwóch m³odzie¿owców w kategorii 67 kg: Grzegorza Cho³uja i Janusza Buhne. Pierwszy z nich, Grzegorz, przegra³ pierwsz¹ walk¹
przez rsc, kontuzja uniemo¿liwi³a
mu kontynuowane walki. Natomiast Janusz Buhne walczy³ wy-

œmienicie wygrywaj¹c walkê eliminacyjn¹ jednog³oœnie na punkty.
Nastêpnie w pó³finale zdecydowanie zwyciê¿y³ z zawodnikiem klubu
„Czampion” Gdañsk wynikiem 3:0
(dwukrotne liczenie w drugiej rundzie). W finale kontuzja nosa w
pierwszej rundzie spowodowa³a
przegran¹ z Adamem Grzeœkowiakiem „Boksing” Zielona Góra.
Wicemistrzostwo Polski to
pierwszy tak znacz¹cy sukces uprawiaj¹cego dopiero dwa lata kickboxing Janusza Buhne - ucznia drugiej
klasy Liceum Ogólnokszta³c¹cego
im. W³adys³awa Broniewskiego w
Œwidwinie oraz sukces trenerski
Rados³awa Paw³owskiego (wicemistrza Polski wagi ciê¿kiej seniorów w
kickboxingu w 2002 roku). M³odemu
zawodnikowi pogratulowa³ burmistrz Œwidwina Jan Owsiak.
Mamy nadzieje, ¿e to pocz¹tek
sukcesów klubu SPARTAKUS ze

Œwidwina, który dzia³a dopiero od
niespe³na dwóch lat. Podziêkowania
dla sponsorów wyjazdu: burmistrza

Miasta Œwidwin Jana Owsiaka, Tadeusza Saka, Wojciecha Karabeli,
W³adys³awa Hawrana.
(o)
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Czujny obywatel

Podejrzewany o molestowanie
dziecka w areszcie
Kierowca z „maryh¹”
30 maja œwidwiñscy policjanci zatrzymali do rutynowej kontroli samochód marki VW Golf. Kieruj¹cy nim 35-letni Zbigniew S. wewn¹trz pojazdu
mia³ woreczek z suszem roœlinnym. Mê¿czyzna mia³ przy sobie marihuanê w
iloœci ok. 0,5 grama. (kp)

Policjanci na Dniach Œwidwina

Psy w akcji
W ramach obchodów „Dni Œwidwina” swoje umiejêtnoœci zaprezentowali policjanci Komendy Powiatowej Policji w Œwidwinie. Najbardziej widowiskowe by³y dzia³ania z udzia³em psów i antyterrorystów.
Pokaz rozpoczêli przewodnicy
psów patrolowo-tropi¹cych. Miêdzy innymi prezentowali tresurê, tzw.
pos³uszeñstwo psa, pozorowali atak
na przewodnika, wskazywali sposoby uchronienia siê przed pogryzieniem. Nastêpnie policjanci Nieetato-

wej Grupy Wsparcia pokazali swoje
umiejêtnoœci podczas pozorowanego zatrzymania pojazdu, którym poruszali siê sprawcy napadu na bank.
Ca³y pokaz wzbudzi³ bardzo du¿e
zainteresowanie, szczególnie zgromadzonej publicznoœci podoba³ siê
pokaz antyterrorystów, który zosta³
nagrodzony gromkimi brawami.
Wszyscy zgodnie stwierdzili, ¿e by³a
to bardzo widowiskowa czêœæ pokazu, jednak najlepiej by by³o, gdyby
nigdy taka sytuacja nie zdarzy³a siê
naprawdê.
(kp)

¿urnego Policji, podaj¹c szczegó³owy rysopis i ubiór sprawcy.
To pozwoli³o na zatrzymanie sprawcy na terenie miasta ju¿ po nieca³ej
godzinie. Jak siê okaza³o mê¿czyzna,
by³ ju¿ notowany przez Policjê w
zwi¹zku z podejrzeniami o pedofiliê,
jednak nie uda³o mu siê do tej pory
nic udowodniæ. Dwa dni póŸniej S¹d
Rejonowy w Bia³ogardzie zastosowa³ wobec niego trzymiesiêczny
areszt. Mê¿czyŸnie grozi kara pozbawienia wolnoœci do lat 10.
Na wysokie wyrazy uznania zas³u¿y³
wspomniany wczeœniej mieszkaniec
Œwidwina, dziêki któremu uda³o siê
zatrzymaæ i odizolowaæ od spo³eczeñstwa podejrzewanego o groŸne
przestêpstwo. Komendant Powiatowy Policji w Œwidwinie za tak wzorow¹ postawê skierowa³ do mê¿czyzny pisemne wyrazy uznania i podziêkowania.
(kp)

S¹d Rejonowy w Bia³ogardzie
wyda³ decyzjê o aresztowaniu na
trzy miesi¹ce 51-letniego Krzysztofa I., mieszkañca powiatu ³obeskiego. Mê¿czyzna w ostatni¹ niedzielê maja zosta³ zatrzymany w
zwi¹zku z podejrzeniem dopuszczenia siê w Œwidwinie innej czynnoœci seksualnej wobec 3-letniej
dziewczynki.
O zdarzeniu policjanci zostali
powiadomieni przez mieszkañca
Œwidwina, który z balkonu swojego
mieszkania zauwa¿y³ mê¿czyznê obserwuj¹cego bawi¹ce siê w piaskownicy dzieci. Jego zachowanie
by³o na tyle dziwne i nietypowe, ¿e
mê¿czyzna postanowi³ obserwowaæ
go d³u¿ej. Po kilkudziesiêciu minutach okaza³o siê, ¿e jego podejrzenia
by³y jak najbardziej uzasadnione.
Natychmiast powiadomi³ telefonicznie o swoich obserwacjach dy-

GroŸna kolizja pod Klêpczewem

Wywróci³a siê naczepa
z chemikaliami
4 czerwca, oko³o godziny 7.25,
na drodze wojewódzkiej nr 152, w
okolicy Klêpczewa, dosz³o do groŸnie wygl¹daj¹cej kolizji drogowej.
Wywróci³a siê naczepa ze œrodkami chemicznymi.

S¹siedzka interwencja
zapobieg³a kradzie¿y
Policjanci ze œwidwiñskiej prewencji zatrzymali 48-latka, który
chwilê wczeœniej w³ama³ siê do
mercedesa. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolnoœci.
Kilka dni temu, mundurowi z
Komendy Powiatowej w Œwidwinie, oko³o godz. 20.00 otrzymali
zg³oszenie o w³amaniu do samochodu na ul. Szczecineckiej. Na
miejscu by³ powiadamiaj¹cy, który
twierdzi³, ¿e by³ œwiadkiem w³amania do samochodu ciê¿arowego.
Widzia³ jak w³amywacz przeszukuje
wnêtrze kabiny. Gdy z³odziej zorien-

towa³ siê, ¿e jest obserwowany,
sp³oszony uciek³ w pobliskie zaroœla. Interweniuj¹cy policjanci zaczêli przeszukiwaæ pobliski teren.
Okaza³o siê, ¿e sprawca nie uciek³
daleko. Ca³y czas siedzia³ przyczajony w zaroœlach. Zosta³ zatrzymany i doprowadzony do aresztu.
Okaza³ siê nim 48-letni mieszkaniec
œwidwiñskiej gminy. Próbowa³
ukraœæ radio CB, radioodtwarzacz i
sygnalizator œwietlny. Mê¿czyzna
dobrze znany jest miejscowej policji. Wczeœniej notowany by³ za kradzie¿e i w³amania. Teraz prokuratura
zdecyduje o jego dalszym losie. (kp)

Kieruj¹cy samochodem ciê¿arowym w trakcie wymijania siê z jad¹cym z naprzeciwka samochodem
osobowym zjecha³ na lew¹ czêœci
jezdni, w wyniku czego naczepa
pojazdu po wjechaniu na nieutwardzone pobocze „œci¹gnê³a•h pojazd do rowu. Ci¹gnik siod³owy wraz
z naczep¹ przewróci³ siê na bok. Nikt
z uczestników zdarzenia nie ucierpia³, jednak z uwagi na przewo¿one
w ciê¿arówce œrodki chemiczne i

groŸbê ich wydostania siê na zewn¹trz, ruch na drodze zosta³ wstrzymany na kilka godzin.
Podjête niezw³ocznie przez Stra¿
Po¿arn¹ i Policjê dzia³ania pozwoli³y
na odpowiednie zabezpieczenie materia³ów chemicznych i uchronienie
œrodowiska przed ska¿eniem. (kp)

Auto skradzione w Kamieniu
odnaleziono w Œwidwinie
Policjanci ze Œwidwina na parkingu niestrze¿onym zabezpieczyli skradziony ponad miesi¹c temu w
Kamieniu Pomorskim samochód
marki Renault.
W kwietniu br. w Kamieniu Pom.
skradziono wartego ok. 18 tys. z?
Renaulta Espace. Pojazd by?
w?asno?ci? obywatela Niemiec. Po
zg?oszeniu kradzie?y samoch?d zosta? zarejestrowany w policyjnym

systemie. Tym samym rozpocz??y
si? za nim poszukiwana na terenie
niemal ca?ej Europy.
W miniony pi?tek, 12 czerwca,
pojazd zosta? odnaleziony na terenie
parkingu niestrze?onego w ?widwinie. Jak poinformowa?a Policja, auto
jest w bardzo dobrym stanie i nie ma
?lad?w uszkodze?. Zosta?o zabezpieczone i wróci do prawowitego
w³aœciciela, a policjanci ustalaj?, jak
pojazd trafi? do ?widwina.
(r)
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Wojowie i rzemieœlnicy na podzamczu
Festyn Kultury Œredniowiecznej „Œwidwa” zgromadzi³ 30 maja na œwidwiñskim podzamczu
uzbrojonych po zêby
wojów, rzemieœlników
prezentuj¹cych techniki
pracy sprzed setek lat,
grupy artystyczne oraz
licznie przyby³¹ „gawiedŸ”, która mog³a siê
przenieœæ na jeden dzieñ
do œredniowiecznej wioski.

Podzamcze, na którym od kilku
lat powstaje grodzisko s³owiañskie,
to znakomite miejsce do organizowania takiej imprezy, tote¿ nic dziwnego, ¿e festyn „Œwidwa” na dobre
ju¿ zadomowi³ siê w Œwidwinie. Bior¹
w nim udzia³ pasjonaci, którzy maj¹
ogromn¹ wiedzê na temat historii
œredniowiecznej i odtwarzaj¹ ró¿ne
jej aspekty. Z dba³oœci¹ o najdrobniejsze szczegó³y wykonuj¹ stroje,
narzêdzia, uzbrojenie itp. Dziêki
temu w Œwidwinie mogliœmy zobaczyæ, jak tysi¹c lat temu wyrabia³o
siê sól, w jaki sposób wykonywano
czerpany papier, jak wyplatano
sznurek, jak wypiekano podp³omyki, jakimi narzêdziami pos³ugiwa³ siê

œredniowieczny kowal lub z³otnik.
Ka¿dy chêtny móg³ sam spróbowaæ
za³o¿yæ ciê¿k¹ kolczugê, he³m, wzi¹æ
do r¹k topór, miecz, albo spróbowaæ
wyrobów kulinarnych przyrz¹dzanych wed³ug oryginalnych receptur.
Najbardziej widowiskow¹ czêœci¹ ka¿dej „Œwidwy” s¹ walki wojów, prowadzone wed³ug tych samych zasad, co w œredniowieczu,
choæ bez tak krwawych skutków.
Tym razem zaprezentowa³a je poznañska grupa rekonstrukcyjna
„Walhalla”. Inscenizacja napadu na
wioskê, pokazy walk grupowych,
indywidualnych i w parach stanowi³y znakomit¹ lekcjê historii. (wp)

