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Wydzier¿awili szpital

GRAND PRIX dla Klaudii Rajeckiej
Klaudia Rajecka zdoby³a Grand Prix
na XV Wojewódzkim Konkursie Poezji
i Piosenki Lwowskiej w Koszalinie

Zatrzymano
sprawcê
w³amania
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Donek gra mecze
na boisku zwanym
pañstwem

W

tedy nast¹pi³a
akcja,
która
przez d³ugie lata
bêdzie œniæ siê
Irlandczykom. Pi³kê zagran¹ w
ich pole karne (notabene z pozycji
spalonej, na której znajdowa³ siê
Squillaci) dopad³ Thierry Henry,
ale najpierw przyj¹³ j¹ rêk¹, by
momentalnie odegraæ j¹ do stoj¹cego trzy metry przed bramk¹
kolegi. William Gallas nie spud³owa³. 1:1, a taki wynik premiowa³
trójkolorowych. Francuzi remisuj¹c z Irlandi¹ weszli do fina³ów Mistrzostw Œwiata w RPA w 2010
roku. Irlandia protestowa³a, ale to
nic nie da³o. Odpad³a. Zwyciê¿y³...
szwindel. Wszyscy to prze³knêli i
przyjêli do wiadomoœci, ¿e takie
ju¿ obowi¹zuj¹ regu³y.
***
Wtedy nast¹pi³o niespodziewane zagranie Donalda Tuska,
który wrzuci³ na pole karne pi³kê
– temat o zmianach w konstytucji. - Ograniczyæ kompetencje
g³owy pañstwa i zlikwidowaæ
wybory prezydenckie! W polu
karnym zakot³owa³o siê, bo dru¿yna mediów szybko zaczê³a ¿onglerkê. Temat dopadli dy¿urni redaktorzy, którzy zczêli podawaæ
pi³kê na skrzyd³a. Pi³ka wysokim
lobem polecia³a w kierunku forstopera Waldi Pavlaka, który w
trakcie przerwy w meczu zd¹¿y³
na swoim blogu odnotowaæ, ¿e
propozycja dotycz¹ca czytelnego
rozdzia³u w³adz co do kierunku
jest OK. Dru¿yna przeciwna nie
dawa³a za wygran¹ i napina³a siê
jak mog³a, by wybiæ pi³kê. Mia³a
jeszcze w pamiêci niedawno
przegrany walkowerem mecz,
gdy nie dojecha³a, bo ktoœ im zabra³ samolot. Gdy Miro i Ryjo (po
hiszpañsku – j czyta siê jak ch)
spud³owali w stuprocentowych
sytuacjach, musieli zejœæ z boiska. Wskazówek trenerskich na
ucho udzielali Jan Kristofer Whitecki i Vincent bez pesela. W mediach wrza³o i zwyciêstwo teamu
pod wodz¹ kanclerza Donka wy-

dawa³o siê coraz bli¿ej. Wszyscy
spogl¹dali nerwowo na zegraki,
licz¹c minuty. I gdy sêdziowie
Trybuna³u Konstytucyjnego ju¿
zacierali rêce, nagle kapitan Donek wzi¹³ pi³kê i zszed³ z boiska.
Wszyscy os³upieli.
Nazajutrz wszystkie telewizje
z namaszczeniem cytowa³y s³owa
kanclerza, wypowiedziane po
meczu: - Nie bêdziemy graæ w
konstytucjê, bo jest za ma³o czasu, by wygraæ. Zreszt¹ nie mamy
wiêkszoœci na tym boisku. Wracamy do przerwanego meczu i
gramy we wprowadzenie euro. Euro, euro, euro – zaszumia³o na
trybunach. - No, mo¿e jeszcze w
autostrady, a mo¿e w zupe³nie coœ
innego. Rzucê okiem na tabelê
(sonda¿owniê), to wam jutro powiem. - rzuci³ niedbale przez ramiê
i uda³ siê do gabinetu... odnowy.
Mia³ przecie¿ za sob¹ ciê¿ki mecz.
***
W starych czasach ¿artowano
z ludzi strzelaj¹cych na strzelnicach lub w lasach, ¿e im mamy w
dzieciñstwie nie pozwala³y strzelaæ z procy, dlatego jak podroœli,
rekompensowali to sobie, strzelaj¹c do zaj¹ców. Donald Tusk nie
zagra³ w lidze, wiêc rozgrywa
mecze polityczne. Tu przynajmniej mo¿e awansowaæ do politycznej premiere league, gdzie
graj¹ Sarkozy i Merkel. Gdyby by³
lekkoatlet¹, by³by zupe³nie innym
politykiem, ale jest pi³karzykiem.
Jak mawia³ znany trener Franciszek Paszel ze Œwidwina, w lekkoatletyce nie da siê oszukaæ, a w
pi³ce mo¿na schowaæ siê w t³umie, biegaæ, markowaæ albo tak
jak Thierry Henry – zagraæ rêk¹
tak, by sêdzia nie zauwa¿y³. I cieszyæ siê z oszustwa. W lekkoatletyce jak pobalujesz na dyskotece,
na drugi dzieñ dobiegniesz do
mety ostatni albo nie przeskoczysz poprzeczki.
***
Oczywiste jest, ¿e Tusk wywo³a³ temat zastêpczy, bo ani nie
ma czasu na zmianê konstytucji,

ani wiêkszoœci do tego potrzebnej. Bije polityczn¹ pianê, by odwróciæ uwagê od spraw stoczni,
afery hazardowej, która siê niespodziewanie rozwija i wielu powa¿nych problemów, jakie narastaj¹, jak choæby ogromna dziura
bud¿etowa, konsekwencj¹ której s¹ ciêcia w s³u¿bie zdrowia,
policji, wojsku. Ju¿ s³ychaæ, ¿e
policja po¿ycza papier do kopiarek, bo nie ma pieniêdzy. Szpitale
s¹ zad³u¿ane, wiêc jest pretekst
do ich prywatyzacji. Rz¹d najchêtniej odda³by komuœ pañstwo
na utrzymanie, by nie ponosiæ
kosztów, zostawiaj¹c sobie jedynie stanowiska. To nazywa siê
decentralizacj¹. Jak najmniej odpowiedzialnoœci, z zachowaniem
pensji, przywilejów i w³adzy.
Czy mo¿na mieæ w³adzê bez odpowiedzialnoœci? To przecie¿ wypisz wymaluj - Unia Europejska. Wybrano w³aœnie prezydenta i szefow¹ dyplomacji. Kto
wybra³? Nie wiadomo. Przecie¿
nie my. Kto kontroluje unijne
struktury i w jaki sposób? Nie
wiadomo. A w³adza jest i to du¿a,
w postaci dyrektyw, które musimy przecie¿ wykonywaæ. Mo¿na
stworzyæ takiego potworka?
Mo¿na. Odpowiedzialnoœæ –
przed kim? Czy ktoœ s³ysza³, by
te struktury skontrolowa³a jakaœ
NIK lub RIO? Czy ktoœ ponosi
odpowiedzialnoœæ za zu¿yte tony
papieru, które przyda³yby siê
naszej Policji?
***
Tusk chce graæ w lidze unijnej,
wiêc wymyœli³, by wykreœliæ z
konstytucji powszechne wybory
prezydenckie. Bo skoro w unii nie
wybiera siê prezydenta w takich
wyborach, to po co to robiæ w
Polsce. Kombinuje wiêc, jak by tu
zrobiæ, by nie musia³ byæ wybierany, a jednoczeœnie mieæ wiêcej
w³adzy. Ktoœ powie – to antydemokracja. A kto bêdzie na mistrzostwach w RPA pamiêtaæ, ¿e
Francuzi dostali siê tam po strzeleniu gola z pomoc¹ rêki Henriego? No, kto?
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Okrad³ przyczepê kampingow¹

Ranny „ptaszek”
w klatce

Zarz¹d
w Dzieciowisku
Z okazji przypadaj¹cego
w dniu 21 listopada Dnia
Pracownika Socjalnego,
w Placówce OpiekuñczoWychowawczej,
Socjalizacyjnej
„Dzieciowisko” w
Œwidwinie, odby³o siê
uroczyste posiedzenie
Zarz¹du Powiatu.
Na Zarz¹d zaproszeni zostali
dyrektorzy placówek powiatowych:
Anna Santkiewicz – dyrektor Placówki Opiekuñczo-Wychowawczej,
Socjalizacyjnej„Dzieciowisko” w
Œwidwinie, Pawe³ Drzewiecki – dyrektor Powiatowego Centrum Pomo-

Œwidwiñscy policjanci zatrzymali m³odego mê¿czyznê, który nad ranem w³ama³ siê do przyczepy campingowej, stoj¹cej przy jednym z
bloków mieszkalnych w Œwidwinie.
Kilka dni temu, oko³o godz. 5.00,
dy¿urny KPP w Œwidwinie otrzyma³
zg³oszenie na numer alarmowy, ¿e
m³ody mê¿czyzna w³amuje siê do
przyczepy kampingowej, stoj¹cej na
terenie osiedla przy ul. Wojska Polskiego. Osoba informuj¹ca o tym
zdarzeniu poda³a ogólny rysopis
sprawcy, opisuj¹c, jak jest ubrany.
Niezw³ocznie po takim sygnale, we
wskazane miejsce skierowany zosta³ patrol. Policjanci zobaczyli odpowiadaj¹cego rysopisowi mê¿czy-

znê, który na widok radiowozu zacz¹³
uciekaæ. Natychmiast podjêli za nim
poœcig i ju¿ po kilkudziesiêciu metrach dogonili go i obezw³adnili.
Jak siê okaza³o, sprawc¹ by³ znany policjantom 24 letni mieszkaniec
Œwidwina. Z przyczepy zabra³ butlê
gazow¹, kanistry na paliwo oraz inne
drobne przedmioty, o wartoœci co
najmniej 400 z³. Mê¿czyzna w chwili
zatrzymania by³ nietrzeŸwy, mia³ ponad 1,5%o alkoholu w wydychanym
powietrzu. W trakcie zatrzymania
mê¿czyzna przyzna³ siê tak¿e do
podpalenia, tu¿ przed dokonaniem
w³amania, kosza na œmieci, znajduj¹cego siê na jednej z s¹siednich ulic.
Za w³amanie grozi mu kara do 10
lat pozbawienia wolnoœci. (kp)
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cy Rodzinie w Po³czynie-Zdroju,
Krzysztof Reichert – dyrektor Domu
Pomocy Spo³ecznej w Modrzewcu i
Bogumi³ Zmitrowicz – dyrektor
Domu Pomocy Spo³ecznej w Krzecku, na rêce których Zarz¹d przekaza³
podziêkowania i ¿yczenia skierowane do wszystkich pracowników placówek.
(r)
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O Polskim Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów s³ów kilka

Jak to jest z t¹ aktywnoœci¹ w ¿yciu
spo³ecznym? Jest, czy jej nie ma?
W jednym z wczeœniejszych
numerów „Wieœci Œwidwiñskich”
zaprezentowa³em po³czyñski cmentarz, staraj¹c siê odpowiedzieæ, w
artykule pt. Drugi Po³czyn, na pytania, które sobie czasem stawiamy,
odnoœnie najbli¿szego otoczenia.
Uœwiadomi³em sobie, ¿e
otacza nas tylu ¿yczliwych ludzi gotowych poœwiêciæ swój czas na chwilê rozmowy, nie dotycz¹cej za³atwianych interesów, ale zwyk³ego ludzkiego spotkania, za którym
têsknimy w tym „zaganianym œwiecie”.
Nie inaczej sta³o siê i
teraz; te¿ zdecydowa³y
przypadkowe spotkania,
najpierw z Pani¹ Halin¹
Kluczyñsk¹, a póŸniej z
Pani¹ Dorot¹ Chaiñsk¹,
które wprowadzi³y mnie w
œwiat dzia³alnoœci Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, dzia³aj¹cego w Po³czynie-Zdroju. Ju¿ wczeœniej drêczy³o mnie pytanie, zadawane przez m³odzie¿, o przyczyny s³abego zaanga¿owania w
¿ycie spo³eczne w naszym
mieœcie, postawione na lekcji wiedzy o spo³eczeñstwie w jednej z klas,
w której uczê tego przedmiotu. M³odzie¿ nie widzi mo¿liwoœci dzia³ania
i przyk³adów tego dzia³ania w najbli¿szym otoczeniu. Szuka³em sposobu, jak ukazaæ, ¿e s¹ obok nas ludzie, którym „chce siê chcieæ” i jak
zwykle d³ugo nie czeka³em. Wspomniane spotkania zaowocowa³y
w³aœnie tym artyku³em.
Polski Zwi¹zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, dzia³aj¹cy w Po³czynie Zdroju, liczy oko³o 250
cz³onków. Jego przewodnicz¹c¹ jest
Pani Halina Kluczyñska, a zastêpc¹
Pan Jan WoŸniak. Dziêki ich ¿yczliwoœci mog³em zapoznaæ siê z ich
szerok¹ dzia³alnoœci¹, która, wed³ug
swojej misji, ma na celu wspomaga-

nie swoich cz³onków w sprawach
bytowych, zdrowotnych, wypoczynku, porad prawnych oraz dzia³alnoœci kulturalnej i organizowania
wolnego czasu, którego jego cz³onkom nie brakuje.
Siedziba zwi¹zku mieœci siê w

da³a darowizna od Pani Burmistrz.
Przegl¹daj¹c kronikê zwi¹zku
mog³em siê przekonaæ, ¿e w ostatnim
roku emeryci s¹ ci¹gle w ruchu.
Je¿d¿¹ na wycieczki, pielgrzymki,
organizuj¹ spotkania, byli nawet na
operze Carmen. Najczêœciej korzy-

budynku dawnego Urzêdu Miasta,
przy ulicy Koœciuszki 5 (lokal - jak siê
dowiedzia³em - w tym miejscu od
roku). Dzia³alnoœæ statutowa mo¿liwa jest w czêœci dziêki sk³adkom
cz³onkowskim, które s¹ niewielkie i
wynosz¹ 24 z³ote rocznie. Jak podkreœla Pani przewodnicz¹ca, lokal,
liczne organizowane imprezy, które
opiszê poni¿ej, wspierane s¹ przez
Burmistrz Pani¹ Barbarê Nowak i bez
tego wsparcia wiêkszoœæ z nich nie
mog³aby zaistnieæ.
Otó¿ emeryci i renciœci maj¹ ca³¹
masê pomys³ów, jak zagospodarowaæ czas, który zosta³ im dany. Nie
szczêdz¹ go, by nabyæ umiejêtnoœci
pos³ugiwania siê komputerem, korzystaæ z Internetu. Posiadaj¹
w³asn¹ biblioteczkê, której pocz¹tek

staj¹ z us³ug miejscowej firmy przewozowej Pana Marcina Witkowskiego. Bez swojego Zwi¹zku emeryci i
renciœci nie byliby w tylu ciekawych
miejscach, jak np. w S³owiñskim Parku Narodowym, ogrodach botanicznych, licznych sanktuariach i miejscach pielgrzymkowych.
Oprócz tego dbaj¹ o swoje zdrowie, poprzez uprawianie gimnastyki
tañcem w Centrum Kultury. Dowiedzia³em siê, ¿e zakupili po okazyjnych cenach 60 kijków Nordic Walking, przez co wielu z nich mo¿e spacerowaæ dalej, ni¿ zwykle, po naszych piêknych okolicach.
Nie szczêdz¹ sobie wzajemnego
wsparcia w sytuacjach, gdy niektórym przydarzy siê choroba lub wypadek, wspieraj¹c finansowo swo-

ich cz³onków, g³ównie w celach
zwi¹zanych z wykupem leków. Nie
czuj¹ siê zapomniani, a to poprzez
wysy³anie sobie imieninowych lub
urodzinowych kartek. Wielu z nich
jest osobami samotnymi; dzieci wyjecha³y z miasta, a ma³¿onkowie poumierali. Dlatego cz³onkowie, szczególnie ci zamieszkali na wsi, oczekuj¹ wizyt swoich przyjació³ ze Zwi¹zku, gdy¿
w³aœnie im samotnoœæ
doskwiera najbardziej.
W mieœcie znacznie
³atwiej wyjœæ do kogoœ,
bo bli¿ej, a staroœæ i choroba to chleb powszedni
u wiêkszoœci cz³onków.
Razem ³atwiej im j¹ znosiæ, a czêœciej nie znosiæ,
tylko razem cieszyæ siê,
jak na przyk³ad na ostatniej zabawie andrzejkowej. Najliczniejszymi
spotkaniami cz³onków
s¹ spotkania wigilijnoop³atkowe, na które
przychodz¹
prawie
wszyscy. S¹ zawsze na
nich obecni wspomniani ju¿ dobroczyñcy
Zwi¹zku i miejscowi proboszczowie.
Pisz¹c to wszystko zastanawiam
siê, czy nadu¿yciem s¹, u¿yte przeze
mnie wczeœniej s³owa, odnoœnie
wolnego czasu, którego jego cz³onkom nie brakuje. Z pewnoœci¹ nie
odnosz¹ siê one do przewodnicz¹cej
Pani Haliny Kluczyñskiej i innych 10
osób z zarz¹du, aktywnie zaanga¿owanych w pracê na rzecz Zwi¹zku.
Zaczynam siê zastanawiaæ, czy
przypadkiem nie mam go wiêcej, w
zestawieniu z ludŸmi, o których dot¹d tak ma³o wiedzia³em. Swoim
uczniom mogê wskazaæ teraz przyk³ad, ¿e wcale tak Ÿle nie jest z tym
naszym zaanga¿owaniem w ¿ycie
spo³eczne. Wystarczy siê rozejrzeæ
dooko³a i przestaæ narzekaæ, ¿e nic
nie da siê zrobiæ.
Bogus³aw Ogorza³ek
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Wydzier¿awili szpital

Samorz¹dowego
Zostali
wstydu ci¹g dalszy z 6 milionowym

d³ugiem
O tym, ¿e szpital powiatowy w
Po³czynie-Zdroju zostanie wydzier¿awiony, by³o wiadomo od dawna. Teraz
zapad³a decyzja – komu. Zarz¹d po
przetargu wybra³ ofertê Szpitale Polskie Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w Katowicach ul. Czajek 41. Radni na sesji w
dniu 3 grudnia zaakceptowali ten wybór. Kontrowersje wzbudzi³ jedynie
sposób, w jaki Zarz¹d „wrzuci³” temat
na sesjê, robi¹c to w ostatniej chwili.
Niektórzy radni stwierdzili, ¿e nie mieli
czasu zapoznaæ siê z ofert¹ wybranej
spó³ki, a tak¿e poinformowaæ o tym
wyborze za³ogê szpitala, co im obiecali.

(ŒWIDWIN) Kazimiera Dunaj
czy burmistrza Jan Owsiak – kto
przetrzyma tê konfrontacjê? To pytanie o upór, z jakim w³adze miasta
podchodz¹ do mieszkañców baraków przy ul. Poznañskiej. Mieszkanki tej ulicy, nazwane przez burmistrza Owsiaka „gwiazdami telewizyjnymi”, bo sprowadzi³y Telewizjê, która pokaza³a panuj¹cy na tym
osiedlu ba³agan, nie odpuszczaj¹.
Telewizja znowu zawita³a na Poznañsk¹.
O warunkach w barakach na Poznañskiej, w jakich przysz³o ¿yæ ludziom, wsadzonych tu przed kilkunastu laty, obszernie pisaliœmy w lipcu br. Od tamtego czasu niewiele siê
zmieni³o, pomimo licznych tu „wycieczek” radnych i urzêdników. Problem polega na tym, ¿e ludzi, którzy
chcieliby ¿yæ normalnie, wrzucono
w œrodowisko patologiczne, pijaków i meneli, którzy wyprawiaj¹ tu

burdy, niszcz¹ wszystko i stanowi¹
dla nich zagro¿enie. Mieszkañcy
mieli doœæ po po¿arze, jaki wywo³a³
jeden z nich. Remont, który mia³
poprawiæ warunki, niewiele zmieni³.
Komisja Rewizyjna rady nie zbada³a
przebiegu remontu, a a¿ prosi siê o
to, patrz¹c na œciany, które poczernia³e po po¿arze ktoœ poskroba³ tylko i zostawi³. Czy ktoœ wzi¹³ pieni¹dze za odnowienie korytarza? Ludzie
nie maj¹ w domach wody i ubikacji.
Tym razem do mieszkañców zawita³a TV Szczecin. Wczoraj fragment
reporta¿u zosta³ wyemitowany na
ca³¹ Polskê w Teleexpresie, równie¿ w
Kronice Szczeciñskiej. Dzisiaj (poniedzia³ek) ca³oœæ zostanie pokazana
w szczeciñskim programie „Wokó³
nas”, o godz. 18.00. My stawiamy
pytanie – jak d³ugo jeszcze œwiadinianie bêdê siê wstydziæ przed ogólnopolsk¹ opini¹ publiczn¹ za taki stan
swojego miasta?
(r)

Sprywatyzowaæ
czy skomunalizowaæ PKS?
(POWIAT) Minister Skarbu
chce sprywatyzowaæ dwie spó³ki PKS w Œwidwinie i Szczecinku. Jednak, zanim to mia³oby nast¹piæ, zapyta³ Marsza³ka Województwa, czy
ten nie chcia³by ich przej¹æ w procesie komunalizacji.
Ten skierowa³ pytanie
do starosty w Œwidwinie, czy
Powiat Œwidwiñski nie chcia³by

wzi¹æ spó³ki PKS w Œwidwinie na
garnuszek powiatowego bud¿etu.
Jak nam powiedzia³ starosta
Miros³aw Majka, Powiat
w³aœnie wydzier¿awi³
szpital, wiêc trudno by³oby, tu oddaj¹c, jednoczeœnie braæ coœ innego, przy tak ma³ym bud¿ecie. Decyzja jeszcze
nie zapad³a, ale Zarz¹d Powiatu jest sceptyczny w tej
sprawie.
(r)

Na przetarg wp³ynê³y 3 oferty, w
tym Powiatu Bia³ogardzkiego, co niektórzy uznali za prztyczek dla Powiatu
Œwidwiñskiego, a inni kwitowali sarkastycznie, ¿e jeden powiat potrafi poradziæ sobie ze szpitalem, a drugi nie.
Jednak ta oferta zosta³a odrzucona,
gdy¿ by³a niekompletna. Rozpatrzono
dwie oferty – spó³ki akcyjnej Szpitale
Polskie z Katowic oraz konsorcjum firm
ze Szczecina. Zarz¹d zdecydowanie za
korzystniejsz¹ uzna³ tê pierwsz¹ i po
akceptacji rady z ni¹ zostanie podpisana umowa na dzier¿awê nieruchomoœci
oraz sprzêtu medycznego i wyposa¿enia Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Po³czynie-Zdroju, na okres 30 lat wraz z
przejêciem udzielania œwiadczeñ zdro-

wotnych na terenie powiatu.
Szpitale Polskie zaoferowa³y
czynsz miesiêczny w kwocie 25.700 z³
oraz 15.200 z³ za dzier¿awê sprzêtu.
Zobowi¹za³y siê tak¿e do inwestycji w
wysokoœci oko³o 10 milionów w sprzêt
i remonty. Da³y pracownikom roczn¹
gwarancjê pakietu socjalnego i zatrudnienia. Lista inwestycji i zapewnieñ
by³a d³uga. Radny Pawe³ Rydz skwitowa³, ¿e jest tak atrakcyjna, ¿e wrêcz
fantastyczna. Cieniem na tych zapowiedziach k³ad¹ siê jednak prognozy –
kontrakty NFZ zapowiadaj¹ siê o 10 –
12 proc. mniejsze.
Zamieszanie wywo³a³ radny Henryk Klaman, który poprosi³ o przerwê
w sesji, do czasu spotkania siê z za³og¹
szpitala, bo niektórzy radni zapewnili
ich, ¿e przed podjêciem decyzji przedstawi¹ im wybran¹ ofertê. Poparli go
radni Kazimierz Tutur i Jerzy Jacewicz.
Wiêkszoœæ jednak zdecydowa³a, ¿e nie
ma co przeci¹gaæ sprawy i przeg³osowa³a uchwa³ê o zaakceptowaniu dokonanego przez Zarz¹d wyboru. Przeciw
byli radni Janusz Podpora, Kazimierz
Tutur i Jerzy Jacewicz. Radny Klaman
wstrzyma³ siê od g³osu. W trakcie dyskusji okaza³o siê, ¿e d³ug szpitala w tym
roku wzrós³ do 600 tys. z³ i osi¹gn¹³
sumê ponad 6 milionów z³otych. Bêdzie sp³acaæ go Powiat, czyli jego
mieszkañcy. (r)

Trudna sytuacja MPGO w Wardyniu Górnym

Powiat naby³,
ale chce sprzedaæ
Miêdzygminne Przedsiêbiorstwo Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym (MPGO) ma k³opoty
finansowe. Zabrak³o mu pieniêdzy
na sp³atê raty kredytu, który musi to
zrobiæ do koñca roku. Gminy i Powiat, chc¹c ratowaæ spó³kê, podwy¿szy³y kapita³ zak³¹dowy i wykupi³y kolejne udzia³y.
Udzia³y w spó³ce maj¹ wszystkie gminy powiatu œwidwiñskiego
oraz sam Powiat. O podwy¿szeniu
kapita³u zdecydowano na nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników 23 listopada br. Podniesiono
go o 350 tys. z³, poprzez utworzenie

700 nowych udzia³ów po 500 z³ ka¿dy. To kwota potrzebna do zap³acenia raty po¿yczki zaci¹gniêtej w
Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w
Szczecinie, na dofinansowanie budowy zak³adu.
Powiat wykupi³ 137 udzia³ów, na
kwotê 68500 z³. Posiada wiêc 185
udzia³ów na kwotê 92.500 z³. Jednak
chce siê ich pozbyæ i ju¿ szuka kupca. Wymyœli³ wiêc sprzeda¿ powi¹zan¹ ze sprzeda¿¹ innych wspólników, czyli gmin. W ten sposób zapewne zostan¹ sprzedane udzia³y
wiêkszoœciowe w MPGO i spó³ka
zmieni w³aœciciela.
(r)
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„Jedynka” pomaga ch³opcom z Namugongo
Od dwóch lat uczniowie „Jedynki” wraz z rodzicami i nauczycielami uczestnicz¹ w grupowej ,,Adopcji na odleg³oœæ”.
W ramach tego programu wspieraj¹ materialnie placówkê prowadzon¹ przez ksiê¿y salezjanów w
Ugandzie, w miejscowoœci Namugongo. W oœrodku przebywaj¹
osieroceni ch³opcy. Misja stworzy³a
im dom rodzinny, miejsce, w którym
mog¹ nie tylko zamieszkaæ, ale zdobyæ poczucie bezpieczeñstwa, nadziejê na lepsze ¿ycie i realizowaæ
swoje marzenia.
Œrodki materialne na realizacjê

programu, a tym samym na realizacjê
marzeñ afrykañskich przyjació³,
uczniowie Jedynki pozyskuj¹ podczas akcji charytatywnych. Ostatnio przygotowali loteriê fantow¹.
Cieszy³a siê ona wielkim zainteresowaniem wœród ca³ej spo³ecznoœci
szkolnej.
Radoœæ przynios³a nie tylko
wylosowana zabawka, ale przede
wszystkim ofiarowana bezinteresownie pomoc. Uzyskane pieni¹dze
pozwol¹ na dokonywanie dalszych
wp³at na rzecz ch³opców z Namugongo.
Anna Kuzio, koordynator
programu ,,Adopcja na odleg³oœæ”

Andrzejki w Redle Wyjd¹, nie wyjd¹?
Marsz internowanych i represjonowanych
w stanie wojennym
Po³czyn - Toporzyk
12/13 grudnia
od godziny 20.00 - do ok. 1.00.

28 listopada, w œwietlicy wiejskiej w Redle, odby³y siê Andrzejki
dla dzieci.
Zosta³y zorganizowane wspól-

nie przez œwietliczankê i szkolne ko³o
Caritas. By³y wró¿by, zabawy, lanie
wosku oraz poczêstunek, który ofiarowali panowie Krycki i Kie³bowski.
Jolanta Wroñska

Idea
Nawi¹zanie w nazwie do sytuacji
niepewnoœci, jaka towarzyszy³a
spo³eczeñstwu polskiemu przed
wprowadzeniem stanu wojennego.
Zadawane sobie wtedy pytanie –
wejd¹, nie wejd¹? - by³o odzwierciedleniem tej nieprzewidywalnoœci
rozwoju sytuacji. Organizatorzy
marszu te¿ stawiaj¹ sobie dzisiaj to
pytanie, ilu po³czynian jest w stanie
prze³amaæ biernoœæ i uczestniczyæ w
sprawach spo³ecznych inaczej, ni¿
tradycyjnie - œledz¹c je na ekranach
telewizorów. Pytanie: Wyjd¹, nie
wyjd¹? – jest w naszym zasiêgu i stawiamy je przed 13 grudnia 2009 roku,
gdy przypada ono, podobnie jak niegdyœ, z soboty na niedzielê.
Cel marszu
Upamiêtnienie ofiar stanu wojennego w Polsce.
Dla wielu ofiar represjonowanych w stanie wojennym i ich rodzin
noc wprowadzenia stanu wojennego sta³a siê traumatycznym prze¿yciem. Wyrwanie ze snu, aresztowanie, podró¿ w nieznane, roz³¹ka z
bliskimi. Czas marszu ma umo¿liwiæ
uczestnikom prze¿ycie choæ w czêœci tego doœwiadczenia; poprzez
ofiarê ze snu, marsz w trudnych
warunkach pogodowych i pokonywanie uci¹¿liwoœci zwi¹zanych z
programem, którego fragmenty znane s¹ wy³¹cznie organizatorom oraz
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doœwiadczenie wspólnoty i radoœci
z wspó³tworzenia rzeczywistoœci,
jaka towarzyszy³a pierwszej Solidarnoœci. Ma to byæ spotkanie pokolenia odchodz¹cego i wchodz¹cego w
¿ycie.
Program
Miejsce zbiórki - Plac Wolnoœci
w Po³czynie-Zdroju - 12 XII 2009, godzina 20.00.
Trasa - Œcie¿ka rowerowa: odcinek Po³czyn-Zdrój - Toporzyk - Po³czyn-Zdrój.
Ognisko - Punkt przy œcie¿ce rowerowej w Toporzyku ok. 22.30.
Powrót do Po³czyna-Zdroju
œcie¿k¹ rowerow¹ 13 XII 2009, ok. 1.00.
Organizator i zasady
uczestnictwa
Grupa Nordic Walking Polskiego
Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Po³czynie-Zdroju i Bogus³aw Ogorza³ek - pomys³odawca
marszu.
Zg³oszenia w siedzibie Zwi¹zku,
przy ulicy Koœciuszki 5 w Po³czynieZdroju lub na e-mail: bogorzalek@poczta.onet.pl do 11 grudnia,
godz. 15.00.
Wy¿ywienie we w³asnym zakresie - kie³baski, pieczywo. Wygodne
buty, ciep³a odzie¿, zabezpieczenie
przed deszczem, latarki oraz odwaga
i dobry humor. Mile widziane w³asne
wspomnienia z dnia wprowadzenia
stanu wojennego do podzielenia siê
z m³odszymi uczestnikami marszu.
Bogus³aw Ogorza³ek
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Alina Kowalska odznaczona
przez prezydenta
Alina Kowalska, pracownik
socjalny œwidwiñskiego Miejskiego
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej,
otrzyma³a Srebrny Krzy¿ Zas³ugi,
nadany przez prezydenta RP
Lecha Kaczyñskiego.
Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego w Pa³acu
Prezydenckim odby³a siê uroczystoœæ, na któr¹ zaproszono osoby zajmuj¹ce siê pomoc¹ ludziom
ubogim i chorym. Jedno z zaproszeñ trafi³o do Œwidwina. Burmistrz Jan Owsiak mia³ mo¿liwoœæ wytypowania wyró¿niaj¹cego siê pracownika do odznaczenia. W uzgodnieniu z MOPS-em zaproponowa³
pani¹ Alinê Kowalsk¹, która w tym roku obchodzi 25
lecie pracy w pomocy spo³ecznej, z czego 20 lat
spêdzi³a w Œwidwinie.
Kancelaria Prezydenta zaakceptowa³a tê kandydaturê. Uroczystoœæ w Pa³acu Prezydenckim odby³a siê 20 listopada. Sekretarz Stanu w Kancelarii
Prezydenta RP Minister Pawe³ Wypych, odczyta³
list Prezydenta RP do uczestników uroczystoœci, a
nastêpnie wrêczy³ ordery i odznaczenia. Jedno z
nich – Srebrny Krzy¿ Zas³ugi – otrzyma³a pani Alina
Kowalska. W spotkaniu uczestniczy³a równie¿
Maria Kaczyñska – ¿ona prezydenta RP.
(wp)
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Nasze sukcesy w XV Koszaliñskim
Konkursie Poezji i Piosenki Lwowskiej
W dniach 21 – 22 listopada br.
odby³ siê XV Koszaliñski Konkurs
Poezji i Piosenki Lwowskiej w Koszalinie. Reprezentanci powiatu
œwidwiñskiego zajêli w nim wysokie miejsca.
Konkurs obejmowa³ cztery kategorie wiekowe m³odzie¿y szkolnej:
szko³y podstawowe – klasy I – III
oraz IV - VI, gimnazjum i szko³y ponadgimnazjalne.
W kategorii recytacja, z powiatu
œwidwiñskiego uczestniczy³o 12
uczniów, z których czworo zdoby³o
wyró¿nianie: Kamila Karabela z SP 2,
Anna Piórkowska i Emilia Miksza z
Gimnazjum w Œwidwinie oraz DamianAleksandrowicz z Gimnazjum w
Po³czynie-Zdroju. Laureatami zostali: Jakub ¯ukliñski z Gimnazjum w
Po³czynie oraz Agnieszka Gryczan z
ZSP w Œwidwinie.
W kategorii piosenka uczestniczy³o 3 solistów i 2 zespo³y (10 osób)
zdobywaj¹c: 2 miejsce - Micha³ Wierucki (SP kl. IV – VI) z Brze¿na, 3 miejsce zespó³ Parafraza z Gimnazjum w
Po³czynie Zdroju, wyró¿nienia: zespó³ „Interfour” i Karolina Jankowska z Gimnazjum w Œwidwinie.
Laureatem zosta³a Klaudia Rajecka z ZSR CKP w Œwidwinie, zdobywaj¹c nagrodê Grand Prix prezydenta Koszalina.

Konkurs zorganizowa³o Towarzystwo Mi³oœników Lwowa i Kresów Po³udniowo – Wschodnich i
Centrum Kultury 105 w Koszalinie.

W imieniu TMLiKPW w Œwidwinie wszystkim wykonawcom
¿yczê dalszych sukcesów. Nauczycielom sk³adam serdeczne podziêkowania i gratulacje za przygoto-

Wieczór pieœni legionowych
i partyzanckich
24 listopada œwidwiñskie towarzystwa kresowe Wilna, Lwowa
oraz Œwidwiñski Oœrodek Kultury
zorganizowali „Wieczór pieœni legionowych i partyzanckich” w sali
rycerskiej zamku.
W programie spotkania znalaz³o
siê wyst¹pienie historyka Kazimierza Szafrañskiego, na temat 91 rocznicy odzyskania niepodleg³oœci
przez Polskê, koncert chóru „Cantabile”, pod kierunkiemAlicji Grochali,
recytacja wierszy patriotycznych
przez uczniów z gimnazjum, pod kierunkiem Anny Lipkowicz. Przygotowano równie¿ wystawê „Orlêta w
obronie Lwowa i Niepodleg³oœæ
Polski”.
Organizatorzy spotkania Anna
Teresiñska, Mieczys³aw Kostur i
Marian Wiszniewski podziêkowali
wykonawcom programu.
Mieczys³aw Kostur

wanie m³odzie¿y do konkursu, a
tak¿e za dzia³ania w upowszechnianiu tradycji i kultury lwowskiej
na ziemi œwidwiñskiej.
Mieczys³aw Kostur
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Jubileuszowy „Œpiewak” za nami
£ucja Gocek z Chojnic wygra³a
jubileuszowy, czterdziesty Konkurs Poetycki im. Jana Œpiewaka i
Anny Kamieñskiej w Œwidwinie.
Podczas uroczystego fina³u, w sobotê 28 listopada, zasiad³a na honorowym tronie, w otoczeniu pozosta³ych laureatów konkursu, którzy –
jak nigdy dot¹d – stawili siê w Œwidwinie w komplecie.
„Œpiewak” nale¿y do najstarszych tego typu konkursów w Polsce i niezmiennie cieszy siê sporym
zainteresowaniem wœród ludzi amatorsko zajmuj¹cych siê poezj¹. W
tym roku swoje prace nades³a³o 145
osób z ca³ej Polski. Jurorzy podkreœlaj¹, ¿e z roku na rok ich poziom jest
wy¿szy. Œwidwiñski konkurs ma renomê i na ogó³ osoby przypadkowe
nie bior¹ ju¿ w nim udzia³u. Prace
zosta³y ocenione przez jury, jednak
do sobotniego wieczoru werdykt
by³ otoczony tajemnic¹.
Fina³ „Œpiewaka” nie polega jedynie na og³oszeniu wyników – jest
to dwudniowe spotkanie osób zainteresowanych poezj¹, wype³nione
spotkaniami z m³odzie¿¹ w szko³ach,
warsztatami dla m³odych poetów
oraz imprezami – w tym roku by³ to
spektakl pt. „Œpiewnik domowy Jana
Kaczmarka”, w wykonaniu aktorów
Teatru Polskiego w Szczecinie. Nie
zabrak³o te¿ konkursu recytatorskiego „O Z³oty Szczebel Baszty” (jego
laureaci uœwietnili równie¿ fina³ow¹
imprezê), a z okazji jubileuszu odby³a siê msza w intencji poetów, laureatów i organizatorów. Uczestnicy
brali równie¿ udzia³ w konkursie
strzelania z kuszy i ³uku na zamkowym dziedziñcu.
Podczas fina³owego spotkania w
sali widowiskowej zamku odby³ siê
turniej jednego wiersza, w którym
publicznoœæ g³osowa³a na utwory
poszczególnych poetów. Jak siê

okaza³o, gust osób zgromadzonych
na sali by³ zbie¿ny z ocen¹ jurorów –
nagrodê publicznoœci równie¿ zdoby³a £ucja Gocek. Laureatka tegorocznego konkursu jest mieszkank¹
Chojnic, do niedawna pracowa³a w
tamtejszym s¹dzie rejonowym. Zajmuje siê poezj¹ od wielu lat, zdoby³a
ju¿ kilkadziesi¹t
nagród na konkursach poetyckich. Jest wspó³organizatork¹
Ogólnopolskich Spotkañ
Poetyckich w
Chojnicach i
Chojnickiej
Nocy Poetów.
Na sali nie
zabrak³o osób,
które pamiêtaj¹
pierwsze edycje
konkursu. W
sk³ad
jury
wszed³ Adam
Ziemianin z Kra-

kowa, który jeszcze jako student
wygra³ jeden z pierwszych konkursów „Œpiewaka” (w 1971 roku), a dziœ
jest znany m.in. ze wspó³pracy z zespo³em Stare Dobre Ma³¿eñstwo.
Od wielu lat w jury zasiadaj¹ Piotr
Mûldner-Nieckowski oraz Lech
Marek Jakób. Niew¹tpliwie jednak
najbardziej zas³u¿on¹ postaci¹ jest dyrektor Œwidwiñskiego
Oœrodka Kultury Marian
Wiszniewski,
który organizowa³ wszystkie 40 edycji
„Œpiewaka”.
W
dowód
uznania otrzyma³ od burmistrza
Jana
Owsiaka symboliczny klucz
oraz tytu³ Ho-

norowego Kasztelana Œwidwiñskiego Zamku. Z okazji jubileuszu by³o
wiele wspomnieñ, podsumowañ,
gratulacji i ¿yczeñ co najmniej kolejnych 40 lat.
Wyniki 40 Ogólnopolskiego
Konkursu Poetyckiego im. Jana
Œpiewaka i Anny Kamieñskiej w
Œwidwinie
Nagroda g³ówna: £ucja Gocek z
Chojnic.
Trzy równorzêdne wyró¿nienia I
stopnia: Edyta Wysocka z Miastka,
Piotr Fa³czyñski z O³boka, Katarzyna Zaj¹c z Ozimka.
Szeœæ równorzêdnych wyró¿nieñ II stopnia: Natalia Zalesiñska z
Katowic, Zbigniew Wróbel z Bydgoszczy, Tadeusz Charmuszko z
Suwa³k, Les³aw Wolak z Jeleniej
Góry, Wojciech Roszkowski z Tykocina, Piotr Prokopiak ze Szczecinka.
Jury pracowa³o w sk³adzie w
sk³adzie: Piotr Mûldner-Nieckowski
(przewodnicz¹cy), Lech Marek Jakób, Adam Ziemianin i Marian Wiszniewski.
(wp)
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Chór „Laudate Dominum” ma 4 lata

Sk¹d melodia cudna ta.
To Cecylia mêczennica
na organach Panu gra...
22-listopada koœció³ œwiêtuje
dzieñ poœwiêcony patronce wszystkich œpiewaj¹cych i muzykuj¹cych.
To jest dzieñ œwiêtej Cecylii. Osoby
œpiewaj¹ce i graj¹ce dziêkuj¹ swej
patronce za opiekê i dar, jakim jest
mo¿liwoœæ œpiewania i grania. Choæ
tym, co s³uchaj¹, te¿ trzeba by poszukaæ patronki, bo nie ka¿dy œpiew
jest mi³y dla ucha i nie zawsze przynosi ulgê.
Tu wspomnê naszego nauczyciela i dyrygenta ks. Piotra Rodaka.
Ile¿ to on znosi cierpieñ, zanim 26
osób œpiewaj¹cych sopranem, altem, tenorem i basem nauczy jakiejœ
harmonii w wykonywaniu utworu.
Choæby z ostatnich prób utwór „Alleluja” z oratorium „Mesjasz” G.F.
Hendla. B¹dŸmy dobrej myœli, bo
nauczy³ chór „Laudate Dominum”

oko³o 100 pieœni o ró¿nej skali trudnoœci i to nauczy³ amatorów absolutnych, choæby mnie. Nie ³atwa to rola,
która wymaga wielkiej zawziêtoœci,
znieœæ to mo¿e tylko ksi¹dz, bo w
innym wypadku ¿ona z takim dyrygentem pewnie by nie wytrzyma³a.
Wystêp chóru na Mszy œw. nie
jest prosty i ³atwy, wielkoœæ koœcio³a
i zgromadzeni parafianie zmuszaj¹
œpiewaj¹cych do wielkiej koncentracji i dyscypliny, której wymaga uk³ad
nut i rêka dyrygenta. Jest to nie lada
wyzwanie dla wszystkich œpiewaj¹cych, ale te¿ satysfakcja z tego wyró¿nienia.
Chór ma swój udzia³ w celebrowaniu Mszy œwiêtej. Wzbogaca j¹
przez swe uczestnictwo, ale te¿ i
przekazuje pewn¹ myœl zawart¹ w
tekœcie pieœni, dodaj¹c nam zatroskanym, choæ otuchy i pewnoœci
siebie. Œpiewamy ró¿ne pieœni i radosne i smutne, bolesne. Taka jest
rola chóru i taki mamy kalendarz litur-

giczny, który w niedzielê siê rozpocz¹³ œwiêtem Chrystusa króla.
Lecz muszê zastrzec, ¿e nie tylko
œpiewem ¿yje chór. Bardzo pilnujemy
imienin cz³onków chóru. Jak trzeba
to i poœmiejemy siê z kogoœ lub z
czegoœ. Organizujemy op³atek na
Bo¿e Narodzenie. Corocznie chór
wyje¿d¿a po Bo¿ym Ciele na trzydniowy wypoczynek po³¹czony z
æwiczeniem œpiewu. Jest wtedy okazja konfrontacji z innym chórem, który tak¿e chce siê popisaæ œpiewem na
Mszy œw. W koœciele parafialnym w
Ustroniu Morskim, wtedy gdy rozpoczyna siê sezon turystyczny.
Muszê stwierdziæ, ¿e na tle chórów, chór „Laudate Dominum” nie
wypada najgorzej, ktoœ nas pomyli³,
¿e jesteœmy ze Œwiebodzina, a my
tylko ze Œwidwina, gdzie nie ma zaplecza muzycznego, a jest trochê
zapaleñców, którzy wol¹ ogl¹daæ
rzeczywistoœæ, a nie telewizjê. Zawsze oczekujemy na chêtnych, lecz

chêtnych, którzy choæ trochê maj¹
muzycznego polotu. Resztê zrobi ks.
Piotr Rodak. S¹ zawsze dwie mo¿liwoœci, albo wyjdzie z sali ksi¹dz,
albo uczeñ.
Mo¿emy sie tym poszczyciæ, ¿e
spo³ecznoœæ lokalna ¿yje i udziela
siê. Mo¿emy poszczyciæ siê proboszczami obu parafii, ¿e to budowniczowie oddani Koœcio³owi. To
dzie³o zostanie zapisane w historii
miasta Œwidwina, ¿e ¿yli tu ludzie
nieobojêtni na to, co dzia³o siê
wokó³ nich. Przez to ¿yje nam siê
lepiej i przyjemniej, a sami czujemy
siê spe³nieni. Koñcz¹c ten krótki artyku³, zakoñczê go s³owami pieœni
koœcielnej: „Bêdê œpiewa³ Tobie
Mocy moja”.
Tenor Edward Makowski
PS. Przyjemnie czasem us³yszeæ:
„Panie... to pan œpiewa³...”. „A tak,
ja”. „To niemo¿liwe...”. Wszystko
jest mo¿liwe, tylko trzeba chcieæ.
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GRAND PRIX
dla Klaudii !!!
To ju¿ druga taka nagroda dla
Klaudii Rajeckiej, uczennicy I klasy
ZSR CKP w Œwidwinie. 22 listopada,
w Domku Kata w Koszalinie, odby³
siê XV Wojewódzki Konkurs Poezji
i Piosenki Lwowskiej. Po zdobyciu
nagrody Grand Prix w eliminacjach
powiatowych tego konkursu, Klaudia przepiêknie wyœpiewa³a kolejn¹
nagrodê g³ówn¹ - dla najlepszego
wykonawcy!
Wokalistka
zaprezentowa³a
utwory w tak przejmuj¹cy i wzruszaj¹cy sposób, ¿e przebywaj¹cy w sali
goœcie - cz³onkowie Koszaliñskiego
Towarzystwa Przyjació³ Lwowa - nie
kryli wzruszenia i ocierali ³zy. W
ubieg³ym roku, bêd¹c jeszcze uczennic¹ gimnazjum w Brze¿nie, Klaudia
zajê³a w Koszalinie II miejsce. Opiekunem wokalistki jest pan Artur Ardziejewski. Gratulujemy.
(r)
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Dar sêdziów pi³karskich
dla „Dzieciowiska”
Dom dziecka „Dzieciowisko” w
Œwidwinie otrzyma³ pi³ki do futbolu. Jest to dar sêdziów pi³karskich
Koszaliñskiego
Okrêgowego
Zwi¹zku Pi³ki No¿nej, skupionych
w grupie Œwidwin.

kwotê zakupiono dobrej jakoœci
sprzêt; 5 pi³ek meczowych oraz 5 halowych do gry w okresie zimowym.
Pi³ki zosta³y przekazane dzieciom
podczas skromnej uroczystoœci w
„Dzieciowisku”.
(o)

Podczas niedawnego spotkania,
z okazji zakoñczenia sezonu pi³karskiego 2008 – 2009, sêdziowie wpadli na pomys³, aby wesprzeæ œwidwiñski dom dziecka. Uznali, ¿e najlepsz¹ form¹ pomocy bêdzie zakup
sprzêtu pi³karskiego. Spontanicznie
zorganizowali
zbiórkê pieniêdzy,
podczas
której
zgromadzili 570 z³.
Ponadto
akcjê
wspomóg³ prezes
KOZPN Grzegorz
Maciejasz, dziêki
czemu ³¹cznie zebrano 1000 z³. Za tê

FOTO: Sêdziowie Krzysztof
Mich i Sebastian Basiejko wrêczaj¹
pi³ki wicedyrektorce „Dzieciowiska”
Mariannie Gad.

„TRÓJKOWE” MIKO£AJE
Pocz¹tek grudnia niezmiennie
kojarzy siê z „pochodem Miko³ajów”. Ka¿dego roku ten barwny pochód przemierza w sposób szczególnie wdziêczny szko³y podstawowe.
Szko³ê Podstawow¹ nr 3 w Œwidwinie odwiedzi³o a¿ trzech – jak przysta³o na numer szko³y.
Ka¿dy Miko³aj mia³ mnóstwo roboty – specjalni wys³annicy ruszyli
z misj¹ do przedszkola i oddzia³u
szeœciolatków. W tym czasie g³ówny Miko³aj nawiedza³ kolejno klasy
od 1 do 6.
Jak mo¿na siê by³o spodziewaæ,
najodwa¿niejsi byli nasi najm³odsi
uczniowie. Klasy 1 i 2 powita³y mi³ego goœcia kolêdami i œwi¹tecznymi
piosenkami, 3 klasa podzieli³a siê
wra¿eniami z przeprowadzanych
eksperymentów naukowych, 4 klasa
popisa³a siê znajomoœci¹ dzia³añ
matematycznych, pi¹toklasistów
Miko³aj zasta³ przy zg³êbianiu nauk
przyrodniczych. S³odycze dla klasy 6
œw. Miko³aj wrêcza³ w sportowym
stylu na sali gimnastycznej, zachêcony przez przysz³ych absolwentów
naszej szko³y do wziêcia udzia³u w
grze w pi³kê rêczn¹. Nale¿y ze zdziwieniem podkreœliæ, ¿e im starsze by³y
odwiedzane przez Miko³aja klasy,
tym mniej odwa¿ni byli uczniowie…
S³odycze i drobne upominki, wrêczane zarówno uczniom, jak i na-

uczycielom, nie nale¿a³y do ostatnich atrakcji tego dnia. Kulminacj¹
by³y wybory najpiêkniej i najstosowniej do okazji ubranych uczniów.
Sama czerwona czapka nie by³a przebraniem. Na „scenê” wkroczy³y

Œnie¿ynki, Miko³aje, Królowa Œniegu, a nawet renifer Rudolf. Wiek nie
gra³ roli – przebranym pierwszakom
dobry przyk³ad dawali uczniowie
klas starszych. Zabawa by³a przednia, a nagrody dostosowane do wie-

ku obdarowanych. We wszystkich
klasach s³ychaæ by³o radosny
œmiech i œpiew kolêd. „Tradycja rzecz œwiêta”!
Katarzyna Kupiec,
bibliotekarz SP 3
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Wojewódzki fina³ LZS w pi³ce siatkowej szkó³
ponadgimnazjalnych

TYTU£
MISTRZOWSKI
DLA PO£CZYNA
W Tychowie odby³ siê 18 listopada wojewódzki fina³ LZS w pi³ce
siatkowej ch³opców szkó³ ponadgimnazjalnych. Wielki sukces odnieœli uczniowie z Po³czyna-Zdroju, zdobywaj¹c Mistrzostwo Województwa.
Fina³ poprzedzony by³ eliminacjami okrêgowymi w Stargardzie
Szczeciñskim, Tychowie i Po³czynieZdroju. Z poszczególnych eliminacji, do fina³u wojewódzkiego, zakwalifikowa³y siê po dwa zespo³y.
W finale Zachodniopomorskiego Zrzeszenia LZS I miejsce i tytu³
Mistrza Województwa zdoby³a dru¿yna z ZSP im. Stanis³awa Staszica w
Po³czynie-Zdroju, prowadzona
przez Wojciecha Kalinowskiego

(dru¿yna ta równie¿ w eliminacjach
zdoby³a I miejsce). Kolejne miejsca
zajêli: II - ZSP Tychowo, III - ZSP
Maszewo, IV - ZSP Nowogard, V-VI
miejsca ZSP Pyrzyce i Drawsko Pomorskie.
Z ogromn¹ satysfakcj¹ nale¿y
stwierdziæ, i¿ Powiat Œwidwiñski, w
ramach dzia³alnoœci LZS, mo¿e pochwaliæ siê, ¿e w tym roku mistrzowskie tytu³y województwa zachodniopomorskiego zdoby³a, oprócz
siatkarzy, ju¿ czwarty raz z rzêdu dru¿yna pi³ki rêcznej dziewcz¹t z ZSR
CKP w Œwidwinie, prowadzona
przez Wojciecha Ogiejko.
Mistrzom i ich trenerom gratulujemy.
Ryszard D¹gielski, koordynator sportu RP LZS w Œwidwinie.

Sekcja aikido w Œwidwinie
Jak poinformowa³ nas pan Szymon Pernicki z Ko³obrzeskiego
Klubu Aikido, klub ten otworzy³
sekcjê aikido w Œwidwinie. Dzia³a
ju¿ od paŸdziernika br. w Zespole
Szkó³ Rolniczych, przy ul. Szczeciñskiej 88.
Aikido jest japoñsk¹ sztuk¹ walki
opracowan¹ przez mistrza Morihei
Ueshibê i w swoich za³o¿eniach opiera siê na rzutach, dŸwigniach i unieru-

chomieniach. Zak³adaj¹c, ¿e nie nale¿y stosowaæ si³y przeciwko sile, jest
œwietn¹ alternatyw¹ dla kobiet oraz
osób m³odych i starszych. Z uwagi na
to, ¿e aikido, zgodnie z zamiarem twórcy, nie jest nastawiane na sukces
sportowy, w formie rekreacji ruchowej mo¿e byæ z powodzeniem trenowane przez ludzi z pewnymi ograniczeniami natury ruchowej. Zajêcia
odbywaj¹ siê w ka¿dy wtorek i pi¹tek
od godziny 18 do 20.30.
(r)

Halowa Liga Pi³ki No¿nej
zakoñczona
Zakoñczone zosta³y rozgrywki
w Halowej Lidze Pi³ki No¿nej Dzieci i M³odzie¿y, rozgrywane w Parku
Wodnym „Relax” w Œwidwinie.
W kategorii klas 1 - 4 zwyciê¿y³
zespó³ Bayern Monachium, 2 miejsce zdoby³y M³ode Or³y, a trzecie
Czerwone Diab³y. Wœród klas 5 - 6
najlepszym zespo³em okaza³a siê
Barcelona, drugie miejsce zaj¹³
KZPN, a trzecie FC Diab³y.
Wœród gimnazjalistów najlepsza
by³a Inwazja Porywaczy Cia³, drugie

miejsce zdoby³ zespó³ Hooligans,
trzecie FC Kombinerki, czwarte Lech
Poznañ, a pi¹te FC Lech.
W kategorii dru¿yn licealnych
najlepsi okazali siê Hooligans, drugie miejsce zajê³a dru¿yna 1 Maja, a
trzecie Lech Poznañ.
Na szczególne wyró¿nienie zas³u¿yli najm³odsi zawodnicy z dru¿yny M³ode Or³y i Czerwone Diab³y,
trenuj¹cy w szkó³ce pi³karskiej prowadzonej przez Jerzego Matyjaska,
którzy z meczu na mecz nawi¹zywali
coraz bardziej wyrównan¹ walkê ze
starszymi kolegami.
(r)
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Tenis sto³owy

Pierwsi mistrzowie
miasta

W Œwidwinie, w hali sportowej
Parku Wodnego Relax, odby³y siê
13 listopada Dru¿ynowe Mistrzostwa Miasta w Tenisie Sto³owym
Szkó³ Podstawowych.
W kategorii dziewcz¹t 1 miejsce
zdoby³y Iga Uss i Magdalena G¹siorowska. Natomiast w kategorii
ch³opców 1 miejsce zdobyli Karol
Paprocki oraz £ukasz Galiñski, 2
miejsce zajêli Daniel Kêpka i Marcin
Góralczyk. Opiekunem dru¿yny
dziewcz¹t jest pani Katarzyna Kosmala, natomiast dru¿yny ch³opców
pan Cezary Moskalewicz.
(o)

M³odzie¿owa Liga
Pi³ki Siatkowej
Park Wodny Relax w Œwidwinie
zorganizowa³, podobnie jak w latach
ubieg³ych, rozrywki Œwidwiñskiej
M³odzie¿owej Ligi Pi³ki Siatkowej,
do których przyst¹pi³o osiem zespo³ów.
Wyniki II kolejki spotkañ:
Inter - Technik dziewczêta 2:0
(25:9; 25:21)
Technik-informatyk - £êgi 0:2
(23:25; 10 :25)
DGE - Broniewsky 0:2 (23:25;
21:25)
Meta - LO II 2:0 (27:25; 25:16)
Terminarz spotkañ Œwidwiñskiej
M³odzie¿owej Ligi Pi³ki Siatkowej
30.11.2009 r. godz. 16.15
LO II - Technik dziewczêta
Technik-informatyk - Technikdziewczêta
Inter - Meta
Broniewsky - £êgi
02.12.2009r, godz. 17.00

Technik-dziewczêta - £êgi
Broniewsky - LO II
Technik-informatyk - Meta
DGE - Inter
07.12.2009r. godz.16.30
Technik-dziewczêta - Meta
LO II - £êgi
Broniewsky - Inter
09.12.2009 r. godz.15.30
Technik-dziewczêta - DGE
Meta - £êgi
LO II - Inter
Technik-informatyk - DGE
Broniewsky-Technik - informatyk
Inter - £êgi
14.12.2009 r. godz. 16.30
Technik-dziewczêta - Broniewsky
Meta - DGE
LO II - Technik-informatyk
Zapraszamy sympatyków pi³ki
siatkowej na ciekawe mecze rozgrywane w hali Parku Wodnego Relax. (o)

SPORT
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X Miejsko Gminny Turniej Szachowy w Czaplinku

Sukcesy m³odych szachistów
z Red³a i Po³czyna
W Czaplinku odby³ siê, 28 listopada, indywidualny
turniej szachowy szkó³ podstawowych i gimnazjalnych,
w którym wziê³o udzia³ 37 zawodników. Wziêli w nim
udzia³ szachiœci z gminy po³czyñskiej.
Gminê Po³czyn-Zdrój godnie reprezentowali uczniowie Szko³y Podstawowej Nr 1 w Po³czynie-Zdroju:
Kamil Budzyñski, Patryk Pilip,
Agnieszka Ró¿añska, Piotr Ró¿añski, uczniowie Zespo³u Szkó³ Publicznych w Redle: Jakub Ma³ecki,
£ukasz Truszkowski, Kajetan Zajder (ich opiekunem jest Wies³aw
Buæko) oraz uczniowie Gimnazjum w
Po³czynie-Zdroju: Marek Czapla,
Anna Kogut, Damian Matuszyk,
Mateusz Michalski (tu opiekunem
jest Ryszard Sindalski).

Zwyciêzc¹ Turnieju zosta³ Kajetan Zajder z ZSP w Redle, drugie
miejsce zaj¹³ Robert Fredyk z Czaplinka, a trzecie miejsce zaj¹³
£ukasz Truszkowski z ZSP w Redle.
W kategorii dziewczynek szkó³
podstawowych klas 4-6 pierwsze
miejsce zajê³a Agnieszka Ró¿añska z Szko³y Podstawowej Nr 1 w
Po³czynie-Zdroju.
Wszyscy
uczestnicy turnieju otrzymali
atrakcyjne nagrody i wywieŸli
mi³e wra¿enia z Czaplinka.
(r)

IX Ogólnopolskie Zawody o Puchar
Burmistrza Miasta Œwidwina w wyciskaniu
sztangi le¿¹c oraz martwym ci¹gu
Regulamin
Organizatorzy: Klub Sportów Si³owych „Œwit” i Urz¹d Miasta Œwidwin.
Termin i miejsce: 20.12.2009 r.,
godz. 11.00, hala sportowa Parku
Wodnego „Relax”, ul. 3 marca w
Œwidwinie.
Cel zawodów: popularyzacja
sportów si³owych w regionie, lansowanie zdrowego trybu ¿ycia.
Warunki udzia³u.
Prawo startu maj¹ zawodnicy,
którzy zg³osz¹ siê w dniu zawodów
na weryfikacjê w godz. 9.00 – 10.45.
Wszystkich startuj¹cych obowi¹zuje aktualne badanie lekarskie. Zawodnicy, którzy nie ukoñczyli 18.
roku ¿ycia, musz¹ posiadaæ pisemn¹
zgodê rodziców lub opiekunów.
Zasady rywalizacji
Zawody zostan¹ rozegrane
zgodnie z przepisami obowi¹zuj¹cymi na ogólnopolskich zawodach.
Rywalizacja odbêdzie siê w nastêpuj¹cych kategoriach wagowych w
wyciskaniu sztangi le¿¹c: 75 kg; 82,5
kg; 90 kg; 100 kg; 110 kg; +110 kg
oraz w kategorii Open juniorów, seniorów i weteranów. W martwym
ci¹gu kategorie: Open juniorów do

20 roku ¿ycia, Open seniorów, Open
weteranów po 40 roku ¿ycia. W klasyfikacji Open obowi¹zuje Formu³a
WILKS’A.
Nagrody
Za zajêcie I - III miejsca w kategorii wagowej oraz Open martwy ci¹g
zawodnicy otrzymuj¹ puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. W
klasyfikacji Open zawodnicy za zajêcie I - III miejsca otrzymuj¹ puchary
i dyplomy.
Finansowanie imprezy
Zawodnicy i osoby towarzysz¹ce przyje¿d¿aj¹ na koszt w³asny. W
zawodach obowi¹zuje op³ata startowa w wysokoœci 15 z³ wyciskanie
sztangi le¿¹c, 10 z³ martwy ci¹g.
Postanowienia koñcowe:
Organizator nie ponosi ¿adnej
odpowiedzialnoœci z tytu³u wypadków podczas trwania zawodów i
dotyczy to zarówno zawodników,
sêdziów i obs³ugi technicznej. Obowi¹zek ubezpieczenia spoczywa na
zawodnikach lub stowarzyszeniu
deleguj¹cym go na te zawody. Odprawa techniczna odbêdzie siê godzinê przed rozpoczêciem turnieju. Op³ata startowa bêdzie pobierana przy wa¿eniu zawodników. Prawo
interpretacji niniejszego regulaminu

nale¿y wy³¹cznie do organizatora. Organizator prosi o potwierdzenie udzia³u w turnieju.
Uwagi
TELEFON KONTAKTOWY:

602-229-213. Istnieje mo¿liwoœæ zakwaterowania w hotelu w Œwidwinie, ul. Drawska. Rezerwacji nale¿y
dokonywaæ we w³asnym zakresie.
Organizatorzy

IX Memoria³ im. Stefana
Moskalewicza
19 grudnia br., o godz. 10.00, w
hali sportowej Parku Wodnego
„RELAX”, przy ul. 3 Marca 50 w
Œwidwinie, rozpocznie siê IX Memoria³ im. Stefana Moskalewicza.
Zapraszamy na ciekawe zawody
pi³karskie, w których, jak co roku,
uczestniczyæ bêdzie plejada znakomitych pi³karzy, w tym by³ych i
obecnych reprezentantów Polski.
Wspó³organizatorzy: Urz¹d
Miasta Œwidwin, Starostwo Powiatowe, Park Wodny Relax, „Umbro”
Polska oraz grono przyjació³ Stefana
Moskalewicza.
Sponsorzy: Zak³ad Ogólnobudowlany - S. Kaszyca, S³awland - S.

Gomó³ka, Pamet, Intech, Hurtownia
King - K. Król, ABT £azienka & Styl,
P.P.H.U. - Bara, P.H. Amber - Sport
s.c., Vital, Hurtownia Firan - Wisan
II, MAXAM Sp. z o.o., MN Sport,
P.P.H. ZAPOL, Tiger Club, REMONDIS, Przedsiêbiorstwo Ogólnobudowlane Alan-Bud - Jacek Adamowicz Ko³obrzeg, Z.Z.P.N. - Andrzej
Rynkiewicz, Przegl¹dy Rejestracyjne - Andrzej Lis, KONSBUD Drewno
Klejone - Przemys³aw ¯urowski,
„HOLDA” Autoryzowany Dealer
Chrysler, Jeep, Dodge, NEXUS - folie dla budownictwa, Coca-Cola,
PROBUD - R. Pi¹tek.
Bilety w cenie 20 z³ do nabycia w
kasie Parku Wodnego Relax oraz w
hali sportowej przy ul. 3 Marca 50.
Organizatorzy
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OG£OSZENIA
DROBNE
OG£OSZENIA
DROBNE

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

INNE
Powiat ³obeski
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.
Tanie meble KA – MAR – du¿y wybór
mebli u¿ywanych (IKEA, HOFFNER...), atrakcyjne ceny. Zapraszamy do sklepu £obez ul. Bema (by³y
plac POM). Tel. 885 310 483.
Sprzedam drewno
Tel. 889 456 197.

kominkowe.

Korepetycje – matematyka. Tel.
504 389 130.
Matematyka, muzyka u¿ytkowa, fizyka – nauczyciel domowy. Tel. 091
397 42 04 po godzinie 20.00.
Tanio sprzedam ciuszki dzieciêce
12-18 m-cy, do obejrzenia w Radowie Ma³ym. Tel. 508 591 529.
Sprzedam biurko o wym. 100 cm x
50 cm (cena 120 z³), 2 ³awy (140 z³/
szt.), szafkê na buty (cena 80 z³). Tel.
508 591 529.
Sprzedam drewno opa³owe, suche, sosnowe, odpad poprodukcyjny w postaci klepek d³ugoœci 2040 cm. Tel. 727-666-385.
Zespó³ muzyczny na wesela. Tel.
604221339.

Region
Wystrój sal weselnych balonami i
nie tylko. Tel.503 045 960.

ROLNICTWO

MOTORYZACJA
Powiat gryficki
Sprzedam VW PASSAT 1.9 td combi
1993 r., zarejestrowany i ubezpieczony. Cena 4.800 do uzgodnienia.
Tel. 609 022 026.

Wieœci
œwidwiñskie
23.11.2009
Wieœci
œwidwiñskie
7.12.2009
r. r.
(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

NIERUCHOMOŒCI

Powiat ³obeski

MIESZKANIA

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Pod³ogi i schody, profesjonalne
wykonanie. Tel. 913 952 188,
692 405 612.

Sprzedam dzia³kê rekreacyjno-budowlan¹ z ma³ym domkiem z werand¹ w uroczym miejscu w okolicach Starej Dobrzycy. Cena 38 tys.
z³. Tel. 913 952 188.

Region
Wypo¿yczalnia przyczepek.
£obez. Tel. 503 560 756.

Wideofilmowanie. Tel. 605 732
267.
Dywanopranie, sprz¹tanie biur i
mieszkañ, pranie tapicerki samochodowej (osobowe, busy, ciê¿arówki, tiry). Tel. 604 373 143.
Czyszczenie poœcieli we³nianej lanolin¹. Tel. 0 604 373 143.

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

Sprzedam dom w K¹kolewicach z
zabudowaniem na dzia³ce o pow.
24,800 mkw. Cena do uzgodnienia. Tel. 091 397 19 79.

Powiat gryficki
Sprzedam dzia³kê 0,51 ha, spokojna okolica, w Zaleszczycach (kolonia). Tel. 692 001 603.

Sprzedam mieszkanie w £obzie na
parterze, 2 pokoje, kuchnia, WC,
³azienka, piwnica, pow. 44,5 mkw.
Tel. 607 340 986.
Sprzedam mieszkanie w £obzie z
gara¿em (kana³), w³asnoœciowe
bezczynszowe, ogrzewanie eta¿owe gazowe. Tel. 602 434 743.

Powiat gryficki
Poszukujê mieszkania do wynajêcia w Gryficach na Osiedlu 30-lecia, jedno lub dwupokojowe. Tel.
791 805 931 – prosiæ Krzyœka.

Poszukuje lokalu o pow. 30 ,kw. w
P³otach lub Gryficach. Tel. 605 396
078.

Powiat drawski

PRACA

Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe
71 mkw. w Drawsku Pom. ul. Mickiewicza. Cena 180 tys. z³. Tel. 501
566 259, 604 936 094.

Powiat gryficki
Zak³ad ogólnobudowlany: zatrudnimy pracowników do robót
wykoñczeniowych, budownictwo mieszkaniowe. Wiadomoœæ: tel. 696 757 393 po godz.
18.00.

Region
Sprzedam mieszkanie w Nowogardzie, centrum miasta, ul. Kowalska, I piêtro, dwa pokoje. Tel. 608
633 831, 604 148 735.

INFORMACJE
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„Trójkowe” wieœci
Dzieñ 30 listopada, w
Szkole Podstawowej
nr 3, czyli popularne
polskie „ostatki”,
up³yn¹³ uczniom klas
1 - 6 i najm³odszym 5 i 6 latkom, w atmosferze iœcie bajkowej
i magicznej.
W naszej szkole goœci³ teatr edukacyjny rodem z Krakowa, z przedstawieniem „Lataj¹cy kufer”. Aktorzy z grodu Kraka zabrali najm³odszych – dzieci z oddzia³u przedszkolnego, „zerówki” i klas starszych, w
podró¿ po krajach bajecznego
wschodu – krainy Sindbada ¯eglarza, czarownic, ksi¹¿¹t i ksiê¿niczek.
Zafascynowane dzieci mog³y nie
tylko s³uchaæ bajkowych opowieœci, ale z prawdziw¹ przyjemnoœci¹
przymierza³y stroje i tañczy³y z ksiê¿niczk¹ i czarownic¹. Na krótki czas
sala gimnastyczna w naszej szkole
zamieni³a siê w scenê teatraln¹, a
mo¿na nawet powiedzieæ - w krainê

„Baœni z 1001 nocy”. Nastêpnie najm³odsze dzieci mog³y zapoznaæ siê z
tradycjami „andrzejkowych” wró¿b,
podczas zajêæ œwietlicowych.
Dzieci klas 4 - 6, jak przysta³o na
dorastaj¹cych m³odych ludzi, popularne „Andrzejki” œwiêtowa³y w godzinach popo³udniowych, pod
opiek¹ wychowawców. Andrzejkowe wró¿by przeplatane by³y tañcami
i œpiewem.

SZKO£A PODSTAWOWA
NR 3 NA 90 LECIE PCK
Jubileusze to zawsze chwile pe³ne refleksji, a dziêki temu, ¿e obchodzimy je w towarzystwie osób
¿yczliwych, sprawiaj¹ nam stokroæ
wiêcej radoœci. Tak by³o w przypadku obchodów jubileuszu 90 lecia
istnienia PCK.
Za zaszczyt poczytujemy sobie –
jako Szko³a Podstawowa nr 3 – pracê
na rzecz Polskiego Czerwonego
Krzy¿a. Praca ta przynosi zawsze
wielk¹ satysfakcjê, a bior¹cy w niej
udzia³ m³odzi ludzie kszta³tuj¹ swoj¹
osobowoœæ, odkrywaj¹c najpiêkniejsze cechy swego cz³owieczeñstwa. Uczniowie naszej szko³y w
szkolnym kole PCK dzia³aj¹ od wielu
lat – z wielkimi sukcesami.
Historiê wspó³pracy zawarliœmy
w specjalnym wydaniu szkolnej gazetki - „Trójkowe Wieœci”, podarowanej pani prezes PCK Helenie ¯uk
i zaproszonym na uroczystoœæ goœciom. Gazetka opracowana w bibliotece szkolnej, spotka³a siê z wielkim uznaniem i zainteresowaniem
odbiorców. Prezentem dla œwidwiñskiego PCK by³a równie¿ kronika, w
której, mamy tak¹ nadziejê, znajdzie
siê mnóstwo zdjêæ ilustruj¹cych

nasz¹ bogat¹ wspó³pracê z PCK.
Cennym Ÿród³em informacji o wspó³pracy szko³y z organizacj¹ czerwonokrzysk¹, sta³a siê – obok okolicznoœciowej gazetki – dokumentacja
fotograficzna, wypo¿yczona specjalnie na tê okazjê lokalnym w³adzom PCK.
Utalentowani
artystycznie
uczniowie, pod kierunkiem pani Ewy
Wiszniewskiej (opiekunki szkolnego Ko³a PCK) i pana Roberta Ussa,
wykonali program artystyczny, z³o¿ony z recytacji okolicznoœciowej
poezji i piosenek.
Jak podkreœli³a dyrektor naszej
szko³y pani Anna Mas³owska, w
wywiadzie przeprowadzonym dla
„Trójkowych Wieœci”, praca dla
PCK jest pokonywaniem w³asnego
egoizmu i otwieraniem siê na rzecz
drugiego cz³owieka, zatem myœl¹
przewodni¹ ¿yczeñ skierowanych
ku dzia³aczom tej organizacji staje siê
niew¹tpliwie zdanie, by „byli przewodnikami tych, którzy zostali im
powierzeni i umieli budziæ swym
postêpowaniem i charyzm¹ w sercach wolontariuszy chêæ pomocy
cz³owiekowi w potrzebie”.
K. Kupiec, bibliotekarz SP 3

Pocz¹tek grudnia w naszej szkole, podobnie jak ostatni dzieñ listopada, najm³odsi uczniowie powitali
„bajkowo”. Rozstrzygniêty zosta³
konkurs przeprowadzony przez bibliotekê „Mój pluszowy miœ”. Konkurs nawi¹zywa³ do niedawno obchodzonego Dnia Pluszowego Misia (25 listopada). Nale¿y podkreœliæ, ¿e prace sta³y na niezwykle
wysokim poziomie, poniewa¿ naj-

m³odsi uczniowie naszej szko³y
charakteryzuj¹ siê wspania³ym talentem plastycznym, którego bezapelacyjnie nie powstydzi³by siê
sam Leonardo da Vinci - kopie portretu „Mona Lisy” eksponowane s¹
na korytarzach naszej szko³y. Serdecznie zapraszamy do ogl¹dania
tych ma³ych arcydzie³.
K. Kupiec,
bibliotekarka SP 3

Seniorzy bawili siê
na Andrzejkach
Polski Zwi¹zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Œwidwinie zorganizowa³ 28 listopada Andrzejki, w
restauracji „S³owiañska”. Goœciem
by³ starosta Miros³aw Majka z ma³-

¿onk¹. Wszyscy bawili siê znakomicie przy muzyce orkiestry i obficie
zastawionych sto³ach. Atrakcj¹ wieczoru by³y wró¿by andrzejkowe z
nagrodami.
(o)

INFORMACJE

90 lecie PCK

Uroczysta akademia z okazji 90
lecia PCK odby³a siê w sobotê 28
listopada w internacie Zespo³u
Szkó³ Rolniczych CKP w Œwidwinie.
By³a to okazja do spotkania osób
zaanga¿owanych w dzia³alnoœæ tej
organizacji obecnie i w przesz³oœci.
Zarz¹d Rejonowy œwidwiñskiego
PCK podziêkowa³ podczas tej uroczystoœci firmom i instytucjom, których wsparcie pozwala na prowadzenie bie¿¹cej dzia³alnoœci. Wrê-

czono pami¹tkowe dyplomy i medale, a spotkanie uœwietni³y wystêpy
zespo³ów artystycznych ze œwidwiñskich szkó³ podstawowych i z
ZSR.
PCK na ziemi œwidwiñskiej dzia³a
od 1948 roku. Obecnie zajmuje siê
g³ównie krzewieniem honorowego
krwiodawstwa, pomoc¹ najubo¿szym mieszkañcom powiatu œwidwiñskiego (np. poprzez rozdawanie darmowej ¿ywnoœci) oraz szerzeniem oœwiaty zdrowotnej.

