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WATAHA DOR¯NIÊTA!!!

Z du¿ym zainteresowaniem
przeczyta³em ostatni numer
,,Wieœci Œwidwiñskich”. Moj¹
uwagê zwróci³y artyku³y pana
redaktora Rynkiewicza i czytelnika podpisanego £. J. Autorzy
obydwu tekstów podjêli temat
katastrofy polskiego samolotu
w okolicach Smoleñska, 10
kwietnia 2010 r. Mój list równie¿ bêdzie dotyczy³ tego tragicznego
wydarzenia.
Informacja o katastrofie TU-154 z
Prezydentem Rzeczypospolitej Lechem Kaczyñskim i delegacj¹ RP udaj¹c¹ siê na obchody 70 rocznicy ludobójstwa katyñskiego spad³a na mnie jak
grom z jasnego nieba. Trudno siê otrz¹sn¹æ z myœli o skutkach tej niewyobra¿alnej tragedii. Natychmiast pojawi³o
siê mnóstwo pytañ i w miarê up³ywu
czasu jest ich coraz wiêcej, a odpowiedzi w³aœciwie brak... Nie da siê jednym
wspó³czuciem obj¹æ wszystkich ofiar
tego kataklizmu – œmieræ ka¿dej z osób
wymaga osobnej i g³êbokiej refleksji.
Od pierwszych chwil, kiedy us³ysza³em o tej tragedii – by³o to kilka
minut po godzinie dziewi¹tej – zacz¹³em sobie zadawaæ liczne pytania: czy
to prawda, ¿e wszyscy pasa¿erowie
zginêli? A mo¿e ktoœ ocala³? Dlaczego
lista pasa¿erów przedosta³a siê do opinii publicznej na d³ugo przed 10 kwietnia 2010 r.? Najwa¿niejsze pytanie
brzmia³o: dlaczego dosz³o do tej tragedii? I wtedy niemal¿e natychmiast przypomnia³em sobie s³owa Rados³awa Sikorskiego: dor¿niemy watahê PiS-u!
Kolejne chwile to ogromny szok i ³zy w
oczach... Co teraz z nami bêdzie? Z
godziny na godzinê byliœmy bombardowani setkami newsów dotycz¹cych
szczegó³ów katastrofy. Za spraw¹ mediów powsta³ ogromny chaos informacyjny. Pojawi³y siê równie¿ niezliczone
teorie uznawane za spiskowe. Symbolika czasu i miejsca tej tragedii z ludobójstwem na Polakach z 1940 roku jest
znamienna i byæ mo¿e nieprzypadkowa. Znaj¹c wspó³czesn¹ historiê Polski
i Europy, mechanizmy spo³eczne i gospodarcze, a tak¿e s³uchaj¹c tych
wszystkich teorii doszed³em do wniosku, ¿e ,,coœ niepokoj¹cego” musi w tej
katastrofie byæ.
Nie mam najmniejszych w¹tpliwoœci, ¿e komuœ zale¿a³o, aby w jednym
samolocie zgromadziæ tylu wspania³ych synów naszego Narodu i doprowadziæ do tego, aby ten samolot nie dolecia³ do Smoleñska. Analizuj¹c wypowiedzi panów Komorowskiego, Sikorskiego, Palikota, Wa³êsy, Niesio³owskiego, Michnika, Jaruzelskiego, Kiszczaka, Kutza, Urbana i innych stwierdzam, ¿e ich przepowiednie, ¿yczenia,
czy licho wie jakby to zwa³ – sprawdzi³y
siê! Uk³ad zawarty z komunistami przy
Okr¹g³ym Stole ma siê œwietnie! Wataha zosta³a dor¿niêta, gdy¿ zgin¹³ Polski
Prezydent, Jego Ministrowie, prezes
Narodowego Banku Polskiego, prezes
Instytutu Pamiêci Narodowej, niez³omna wspó³twórczyni Solidarnoœci,
przedstawiciele Rodzin Katyñskich,
pos³owie, senatorowie, duchowni…,
czyli elita Polski. Nareszcie Prezydent
Lech Kaczyñski ju¿ nie bêdzie nikomu

przeszkadza³, k³óci³ siê o drobnostki,
nie bêdzie blokowa³ ustaw, zajmowa³
krzese³, oœmiesza³ POstêPOwej Polski,
sk³óca³ Polaków, dzieli³ naszego Narodu i oœmiesza³ go za granic¹... Niektóre
tzw. autorytety zapewne nie mog¹ przeboleæ, ¿e w samolocie nie lecia³ tak¿e
Jaros³aw Kaczyñski. Jako pierwszy ciœnienia nie wytrzyma³ POse³ Niesio³owski i jeszcze w czasie ¿a³oby narodowej perfidnie i wœciekle próbowa³
sprowokowaæ Prezesa PiS. W sukurs
przysz³y, jak zwykle ,,Gazeta Wyborcza” i TVN. Do tych polskojêzycznych
i antypolskich mediów jeszcze wrócê.
Naturalne wydawa³o siê, ¿e œledztwo w sprawie katastrofy pod Smoleñskiem bêdzie prowadzi³a Polska. Niestety, sta³o siê inaczej. ,,Nasz (???)”
rz¹d zachowa³ siê (i zachowuje!) jak
petent – to okreœlenie pana Edmunda
Klicha, szefa Komisji Badania Wypadków Lotniczych - i potulnie przysta³ na
propozycje Rosji. Do dzisiaj – a mija
w³aœnie miesi¹c od dnia katastrofy!!! –
nie znamy choæby strzêpów raportów
powsta³ych na podstawie ods³uchu tzw.
czarnych skrzynek. Nie wiemy o której
godzinie samolot z Prezydentem i delegacj¹ spad³ a ziemiê itd. Panuje zmowa
milczenia Rosji i reszty œwiata – tak jak
70 lat temu!!! Znany satyryk Jan Pietrzak ostrzega, ¿e mo¿e dojœæ do drugiego k³amstwa katyñskiego (niestety, te
obawy s¹ uzasadnione). Pan premier w
przemówieniu sejmowym stwierdzi³, ¿e
trzeba czekaæ, a¿ nam coœ Rosjanie
powiedz¹. No tak! Nie mo¿emy siê
upominaæ o swoje, gdy¿ nie wolno dra¿niæ sowieckiego niedŸwiedzia, poniewa¿ siê zdenerwuje i zacznie gryŸæ!
Du¿e w¹tpliwoœci, co do sposobu prowadzenia œledztwa maj¹ równie¿ rodziny ofiar, wspomnê tu choæby pani¹
Ma³gorzatê Wassermann. Absolutnym
kuriozum jest, moim zdaniem, POstawa
rz¹du pana Tuska w temacie prowadzenia œledztwa przez Rosjê. Dziesi¹tki
znaków zapytania, setki w¹tpliwoœci,
setki k³amstw urzêdników z sitwy premiera, zaprzeczanie samym sobie...
Najlepiej by³o to widaæ w programie
,,Misja specjalna” wyemitowanym 5
maja o 23:00 w TVP1 (pod tym adresem
mo¿na go obejrzeæ:
http://www.tvp.pl/publicystyka/
magazyny-reporterskie/misja-specjalna/wideo/05052010/1697595
WSTRZ¥SAJ¥CE!!!
Jeszcze tydzieñ temu na miejscu
katastrofy mo¿na by³o znaleŸæ szcz¹tki
ludzkie, dokumenty i rzeczy osobiste
ofiar tej tragedii! Jak¿e ¿a³osne, bezczelne i naiwne by³y t³umaczenia rzecznika rz¹du Paw³a Grasia i pana Komorowskiego. Jak fa³szywie zabrzmia³y
s³owa minister Kopacz, o tym, ¿e ka¿dy
skrawek ziemi zosta³ dok³adnie przekopany na ponad metr w g³¹b, a ziemia
przesiana z najwiêksz¹ starannoœci¹!
Czy nasi rodacy zmanipulowani i wypaczeni przez m. in. TVN i audycje typu
,,Szk³o kontaktowe”, ,,Szymon Majewski Show”, ,,Kuba Wojewódzki” i inne
,,Tañce z gwiazdami” nie widz¹, ¿e ten
rz¹d jest marionetkowy? ¯e perfidnie
³¿e i oszukuje Polaków? ¯e boi siê Putina – co doskonale widaæ po zachowaniu np. premiera Tuska w czasie pu-

blicznych wyst¹pieñ? ¯e nasz kraj
zmierza po równi pochy³ej ku katastrofie moralnej i gospodarczej?
Ci¹gle nie mamy ¿adnych informacji dotycz¹cych przyczyn katastrofy!
Czy kiedykolwiek je otrzymamy? To
ogromna próba si³ dokonywana na Polakach, w myœl zasady, ¿e jeœli to wytrzymamy, to w takim razie mo¿na nas
dalej niszczyæ.
Co zatem zyskali ci, którym zale¿a³o na takiej tragedii? Zgin¹³ Prezydent,
który wg Ÿle mu ¿ycz¹cych dzieli³, przeszkadza³ i j¹trzy³. Zgin¹³ wybitny prezes Instytutu Pamiêci Narodowej Janusz Kurtyka – przeszkadza³, bo pozwoli³ na rzetelne, naukowe badania i
publikacje o towarzyszach Jaruzelskim,
Kwaœniewskim oraz TW ,,Bolku”.
Uwa¿am, ¿e prezes Kurtyka by³ uosobieniem prawdy historycznej o najnowszej historii Polski, której odkrywanie
wzbudza³o furiê i wœciek³oœæ w krêgach
SLD, PO, ,,Gazety Wyborczej”, TVN,
RMF FM, TOK FM, Superstacji itd.
Janusz Kurtyka by³ niewygodny, gdy¿
walczy³ o prawdê w ¿yciu publicznym!
Co dalej bêdzie z rozpoczêtymi sprawami prokuratorskimi? Czy kiedykolwiek
dowiemy siê, kto nakaza³ zg³adziæ ksiêdza Popie³uszkê? Kto zamordowa³ Stanis³awa Pyjasa? A kto teraz odwa¿y siê
os¹dziæ zdrajców Polski, takich jak Jaruzelski czy Kiszczak (wg ,,Gazety Wyborczej” ci towarzysze to ludzie honoru)?
Zginê³a tak¿e Anna Walentynowicz –
niez³omna dzia³aczka pierwszej Solidarnoœci, która nie da³a siê wci¹gn¹æ we
wspó³pracê z SB, tak jak to zrobi³ Lech
Wa³êsa. Zgin¹³ prezes Narodowego
Banku Polskiego S³awomir Skrzypek,
bo nie chcia³ oddaæ rz¹dowi zysków
Banku i wyra¿a³ siê niezbyt entuzjastycznie o szybkim wprowadzeniu w
Polsce euro. Czy czeka nas druga Grecja,
zamiast obiecywanej przez premiera
Tuska Irlandii? Tych przyk³adów – opartych na faktach - uzasadniaj¹cych tzw.
spiskow¹ teoriê dziejów, móg³bym
jeszcze podaæ bardzo wiele.
Do ,,rozmydlania” sprawy wyjaœnienia tej straszliwej tragedii przyczyniaj¹ siê równie¿ polskojêzyczne media. Prym wiod¹ w tym temacie antypolskie wynalazki; ,,Gazeta Wyborcza”
oraz TVN. Ta pierwsza do wœciek³ego
ataku na tragicznie zmar³ego Prezydenta Lecha Kaczyñskiego wykorzysta³a
swojego beneficjenta, czo³owego wroga polskiego patriotyzmu – Andrzeja
Wajdê. Dziwiê siê, ¿e ten starzec da³ siê
wci¹gn¹æ w ciemne gierki Adama Michnika i jego funkcjonariuszy. Swoj¹ wrogoœæ do tego, co polskie i patriotyczne
Wajda podkreœli³ w wywiadzie dla francuskiego ,,Le Monde”, w którym zasugerowa³, ¿e nale¿a³oby zbadaæ, czy prezydent zaryzykowa³by ¿ycie tylu ludzi
wywieraj¹c naciski na pilota, aby l¹dowa³ na lotnisku w Smoleñsku. Tê faryzejsk¹ postawê Andrzeja Wajdy ostro
skrytykowa³ by³y w³aœciciel i redaktor
tygodnika ,,Wprost” Marek Król.
Dziennikarza spotka³a za tê krytykê
nagroda specjalna - zosta³ z hukiem
wyrzucony z pracy!
Wajdê krytykowa³ równie¿ pose³
PO z Poznania Dariusz Lipiñski, który
w liœcie otwartym do re¿ysera wyra¿a³
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smutek z powodu antypolskiego zaanga¿owania znanego twórcy filmowego.
Nie uda³o siê ,,Gazecie Wyborczej”
zablokowaæ decyzjê w sprawie pochówku pary prezydenckiej na Wawelu
– przez kilka dni funkcjonariusze
,,GW” próbowali na si³ê wmówiæ swoim czytelnikom, ¿e za katastrofê lotnicz¹ pod Smoleñskiem osobiœcie odpowiedzialny by³ Prezydent Rzeczypospolitej, Lech Kaczyñski. Zdajê sobie
sprawê, ¿e to jedynie kilka przyk³adów
na nierzetelnoœæ polskojêzycznych
mediów w sprawie katastrofy pod Smoleñskiem. S¹ oczywiœcie media, które
stara³y siê w miarê obiektywnie pokazywaæ rzeczywisty obraz Polski po 10
kwietnia 2010 r. Zaliczy³bym do nich:
,,Gazetê Polsk¹”, ,,Frondê”, ,,Nasz
Dziennik”, ,,Rzeczpospolit¹”, TVP,
Radio Maryja itd. Na furiackie ataki
wœciek³ej nienawiœci (m.in. ze strony
Katarzyny Kolendy-Zaleskiej, Tomasza Lisa, Stefana Niesio³owskiego) nara¿eni byli, m.in. Bronis³aw Wildstein,
twórcy dokumentu ,,Solidarni 2010”,
profesor Z. Krasnodêbski i inni. Na
kolejne przyk³ady, niestety, nie ma ju¿
miejsca w tym liœcie.
Chcia³bym, aby œmieræ 96 wspania³ych Polaków i Polek otworzy³a oczy
wielu Polakom i dokona³a prawdziwej
przemiany w myœleniu na temat instytucji
pañstwa i w³adzy. Prawdziwym testem
polskiego patriotyzmu bêd¹ czerwcowe
wybory prezydenckie. Oby ten szacowny
urz¹d objê³a osoba, dla której najwa¿niejsze w ¿yciu osobistym i publicznym bêdzie has³o: Bóg, Honor i Ojczyzna.
Moherowy Beret z Ciemnogrodu
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5,5 miliona dotacji RYBKA 2010
na budowê obejœcia
Po³czyna
Jak poinformowa³ Urz¹d
Marsza³kowski, Zarz¹d Województwa Zachodniopomorskiego
dofinansowa³ projekt budowy
obejœcia Po³czyna-Zdroju kwot¹
5,5 mln z³otych.
Na projekt „Budowa obejœcia m.
Po³czyn-Zdrój w ci¹gu drogi wojewódzkiej nr 173•h Zarz¹d przeznaczy³ dok³adnie 5.536.368 z³ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Plan prac zak³ada m.in. budowê ³¹cznika drogi wojewódzkiej

nr 163 i 173, dwóch skrzy¿owañ
i kanalizacji deszczowej. Dziêki
realizacji tego projektu ruch
tranzytowy zostanie wyprowadzony z centrum Po³czyna-Zdroju na jego przedmieœcia. Ma to
poprawiæ warunki egzystencji
mieszkañców i goœci uzdrowiska
poprzez zmniejszenie liczby wypadków drogowych, oszczêdnoœæ czasu w przewozach pasa¿erskich i towarowych, a to z
kolei ma spowodowaæ wzrost
atrakcyjnoœci regionu pod k¹tem
turystyki i inwestycji.
(r)

List do redakcji

List otwarty mieszkañców
osiedla Reymonta do
Burmistrz Po³czyna-Zdroju
My, mieszkañcy osiedla Reymonta w Po³czynie-Zdroju, prosimy
pani¹ Burmistrz Barbarê Nowak o
wyposa¿enie placu zabaw dla dzieci
na naszym osiedlu w urz¹dzenia.
Nadmieniamy, ¿e plac zabaw mia³
zostaæ wykonany w roku 2009. Rozumiemy, ¿e ze wzglêdu na brak
œrodków w bud¿ecie planowane zadanie zosta³o przesuniête na rok
2010. Nie mo¿emy zgodziæ siê na to,

aby miejsce przeznaczone na ten cel
by³o „wybiegiem dla psów” oraz
miejscem do spo¿ywania alkoholu
dla m³odocianych. Prosimy pani¹
Burmistrz o realizacjê zaplanowanego zadania. Najodpowiedniejsz¹
dat¹ by³by Dzieñ Dziecka. W ten
sposób nasze dzieci otrzyma³yby
piêkny prezent w dniu swego œwiêta.
Osiem podpisów (nazwiska do
wiadomoœci redakcji).

W sobotê, 8 maja, wêdkarze
ko³a PZW „WODNIK - MIASTO” w Œwidwinie wspólnie z
Urzêdem Miasta i ŒOK w Œwidwinie zorganizowali VIII ju¿ festyn
wêdkarski RYBKA 2010. Od godziny 14.30 do 17.00 m³odzi adepci wêdkarstwa brali udzia³ w konkurencjach rzutowych i ³apaniu
rybek.
Wystepy zespo³ów artystycznych, konkursy dla doros³ych: dojenie krowy, jedzenie kie³basy na
czas, wyœcigi na pi³kach rehabilitacyjnych, pokaz grupy wsparcia,
pokaz walki kickboxingu to tylko
niektóre atrakcje, jakie przygotowali organizatorzy. Dmuchany zamek i zje¿d¿alnie cieszy³y sie du¿¹
popularnoœci¹ wœród dzieci. W kon-

kursie dojenia krowy bezkonkurencyjny by³ Jan ARTYÑSKI - 3,2 l
mleka w ci¹gu 2,5 min. W jedzeniu
metrowej kie³basy zwyciê¿y³ Zdzis³aw KACPRZAK - 52 cm, a wyœcig
na pi³ce rahabilitacyjnej wygra³a
Dorota MOKRZYCKA. Najm³odsz¹ par¹ ma³¿eñsk¹ na festynie
byli Ad¿elika i Andrzej KULKA,
którzy otrzymali od organizatorów
robot kuchenny. Najstarszy wêdkarz Henryk KRAJEWSKI otrzyma³ beczkê piwa, a najm³odszy Dawid KULKA - kij spinningowy.
Nagrodê g³ówn¹ festynu wylosowa³a Justyna KAMIÑSKA.
Do póŸnego wieczora mieszkañcy Œwidwina bawili sie przy piosenkach lat 60,70 i m³odszych w wykonaniu zespo³u AVANTAR. (o)
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Majówka w Po³czynie
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Sesja Rady Miejskiej w Po³czynie-Zdroju

Pierwsze wolne dni majowe Absolutorium bez uwag
w Po³czynie-Zdroju up³ynê³y 28 kwietnia odby³a siê mistrza by³a pozytywna. Wykonane
dochody
ogó³em
wynios³y
kolejna sesja Rady
49.032.733
z³,
co
stanowi
96,11%
bardzo uroczyœcie.
Miejskiej w Po³czynieplanu. Wykonane wydatki ogó³em
1 maja to œwiêto ludzi pracy. Z tej
okazji w po³czyñskim parku odby³y
siê koncerty. Wyst¹pi³y w nim zespo³y zwi¹zane z Centrum Kultury.
Program nosi³ tytu³ „Artystyczny
powiew wiosny”. Wieczorem
mieszkañcy i kuracjusze mogli wys³uchaæ piosenek ¿eglarskich, w
wykonaniu zespo³u wokalno-instrumentalnego z Wa³cza.
2 maja to dla ka¿dego Polaka
dzieñ zwi¹zany z nasz¹ flag¹. W
po³udnie, na placu Wolnoœci, m³odzie¿ z po³czyñskich szkó³ i klubów
sportowych uczestniczy³a w „Sztafecie bia³o- czerwonej”. Na maszt
przed po³czyñskim ratuszem wci¹-

gniêto flagê narodow¹. Chór „Cantus” zaœpiewa³ hymn, w pierwotnej
wersji Józefa Wybickiego. W uroczystoœci tej uczestniczyli przedstawiciele Rady Miejskiej – jej wiceprzewodnicz¹cy Marek Modzelewski i radna Krystyna Nowakowska.
Dzieñ 3 maja to Œwiêto Konstytucji z roku 1791. Z tej okazji w
koœciele NMP odby³a siê uroczysta
Msza za Ojczyznê. Odprawi³ j¹
ksi¹dz dziekan Stefan Leszczyñski, który wyg³osi³ kazanie, w którym mówi³ m.in. o zawierzeniu Ojczyzny Marii Królowej Polski
przez króla Jana Kazimierza. Po
mszy z³o¿ono wi¹zanki kwiatów
pod figurk¹ NMP.
FAT

Uczyli siê, jak
przeciwdzia³aæ przemocy

Zdroju. Czas przed sesj¹
to wytê¿ona praca
radnych w
poszczególnych
komisjach nad
sprawozdaniem z
wykonania bud¿etu za
rok 2009,
przedstawionym przez
burmistrz Po³czynaZdroju Barbarê Nowak.

W punkcie zapytania i interpelacje g³os zabra³a radna Krystyna Nowakowska. Jej pytanie dotyczy³o
basenu w po³czyñskim parku. Burmistrz Nowak w kolejnym punkcie
obrad przedstawi³a sprawozdanie ze
swojej pracy. Po jej wyst¹pieniu zaczê³a siê dyskusja nad wykonaniem
bud¿etu za rok 2009. Przedstawiono
opiniê RIO i Komisji Rewizyjnej.
Opinia w obu przypadkach dla bur-

wynios³y 49.443.892 z³, co stanowi
95,18% planu. Ostatecznie po zmianach w 2009 r. dochody gminy wynios³y 51.019.047 z³, a wydatki
51.944.950 z³. WskaŸnik zad³u¿enia gminy odnosz¹cy siê do relacji
zaci¹gniêtych kredytów, po¿yczek i
wyemitowanych obligacji wed³ug
stanu na 31.12.2009 r. wyniós³
33.98%.
Po przedstawionych sprawozdaniach nast¹pi³a dyskusja. Zabra³a
w nich g³os by³a przewodnicz¹ca
Rady Helena K³usewicz. Stwierdzi³a, ¿e bêdzie g³osowaæ za przyjêciem wykonania bud¿etu za rok
2009, chc¹c pozostawiæ œlad po
swojej pracy w radzie. Powiedzia³a,
¿e maj¹ to byæ szczepionki przeciw
rakowi macicy u dziewcz¹t.
Po wyst¹pieniach radnych nast¹pi³o g³osowanie. Wszyscy radni
g³osowali za przyjêciem sprawozdania z wykonania bud¿etu za rok
2009, udzielaj¹c burmistrz Barbarze Nowak absolutorium.
FAT

Pierwsze posiedzenie Rady
Lokalnej Grupie Dzia³ania „Powiatu Œwidwiñskiego”
Lokalna Grupa Dzia³ania - "Powiatu
Œwidwiñskiego" informuje
Szkolenie na temat przeciwdzia³ania przemocy w rodzinie odby³o
siê 27 kwietnia w Urzêdzie Miasta
w Œwidwinie. Spotkali siê na nim
przedstawiciele ró¿nych zawodów
oraz s³u¿b spo³ecznych tj. policjanci, kuratorzy, pracownicy socjalni
oraz pedagodzy, którzy na co dzieñ
poprzez swoj¹ pracê zwi¹zani s¹ z
osobami i rodzinami dotkniêtymi
problemem alkoholizmu i przemocy. Szkolenie nosi³o tytu³ „Przeciwdzia³anie przemocy w rodzinie na
poziomie gminy z uwzglêdnieniem
funkcji i roli zespo³ów interdyscyplinarnych”.
Urz¹d Miasta Œwidwin oraz
Urz¹d Gminy Œwidwin po³¹czy³y
swoje si³y, wspólnie realizuj¹c to

przedsiêwziêcie wpisane w Miejski
Program Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych na rok 2010.
G³ównym celem szkolenia by³o
wypracowanie na poziomie lokalnym strategii interwencyjnej s³u¿b
spo³ecznych w przypadku przemocy w rodzinie, usprawnienie funkcjonowania procedury „Niebieskich Kart” oraz omówienie funkcjonowania zespo³ów interdyscyplinarnych.
Miejska Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w
Œwidwinie planuje wyjœæ naprzeciw
zjawisku przemocy, podejmuj¹c
dzia³ania umo¿liwiaj¹ce uzyskanie
specjalistycznej pomocy dla ofiar
przemocy w rodzinie. (wp)

¿e 20.05.2010 r. o godz. 10:00 w siedzibie LGD przy
ul. Ko³obrzeskiej 43 w Œwidwinie odbêdzie siê pierwsze posiedzenie Rady - organu decyzyjnego Lokalnej
Grupy Dzia³ania - „Powiatu Œwidwiñskiego” w sprawie dokonania oceny wniosków o przyznanie pomocy
w ramach dzia³ania „Wdra¿anie lokalnych strategii rozwoju” dla ma³ych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadaj¹ warunkom przyznania pomocy w ramach
dzia³añ Osi 3, ale przyczyniaj¹ siê do osi¹gniêcia celów
tej osi pod wzglêdem zgodnoœci z Lokaln¹ Strategi¹
Rozwoju (LSR) oraz pod wzglêdem lokalnych kryteriów.
Przewodnicz¹ca Rady
Krystyna Wojnicka

Prezes Zarz¹du
Zdzis³aw Pawelec
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Wykonawcy rozpoczynaj¹ roboty
(ŒWIDWIN) Rozpoczynaj¹ siê prace
przy dwóch wa¿nych
inwestycjach w Œwidwinie. Miasto zakoñczy³o ju¿ procedury przetargowe i
przekaza³o place
budów wykonawcom.
Pierwsz¹ z nich jest budowa
sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej nr 1 – jedynej miejskiej szkole, która nie ma jeszcze
odpowiednich warunków do prowadzenia zajêæ wychowania fizycznego (odbywaj¹ siê one w
pobliskiej hali Parku Wodnego
„Relax”). Nowa sala pozwoli na
prowadzenie rozgrywek w najpopularniejszych dyscyplinach sportowych (pi³ka rêczna, siatkówka,

koszykówka). Bêdzie te¿ wyposa¿ona w zaplecze sanitarne i trybuny na 240 miejsc. W umowie zawartej z wykonawc¹ (Przedsiêbiorstwem Budowlanym „In
Tech” ze Œwidwina) koszt robót
budowlanych zosta³ ustalony na
4.737.764 z³, a termin wykonania
do 30 czerwca 2011 r.
Drug¹ i równie¿ d³ugo oczekiwan¹ inwestycj¹ jest renowacja
zamku. Najbardziej reprezentacyjny obiekt Œwidwina zosta³ odnowiony ponad czterdzieœci lat
temu. Stan budynku pozostawia
wiele do ¿yczenia. W ostatnich
latach przeprowadzono remont
dachu, a teraz miasto przystêpuje
do znacznie powa¿niejszych prac.
Zaplanowano przebudowê sali
widowiskowej wraz z now¹ scen¹,
posadzk¹ i zakupem nowego profesjonalnego oœwietlenia, nag³oœnienia i nowych kotar i wyremontowaniem zaplecza. Zostanie wykonana nowa nawierzchnia dziedziñca, parking, aleja i nowe

W „jedynce” tydzieñ
z jêzykiem angielskim
W Szkole Podstawowej nr 1 w
Œwidwinie odby³ siê „Tydzieñ angielski”. Rozpocz¹³ siê debat¹ na
temat „Czy warto uczyæ siê jêzyków obcych”.
Wszyscy uczestnicy chêtnie wypowiadali siê i mno¿yli przyk³ady
wyrazów angielskich w jêzyku polskim. Drugi dzieñ to dzieñ barw i
strojów narodowych Wielkiej Brytanii. Kilka osób przebra³o siê w
szkock¹ kratkê lub trzy kolory flagi brytyjskiej. Uczniowie klas 46 pisali test na temat Wielkiej Brytanii, który mia³ na celu wy³onienie finalistów szkolnych do konkursów w Bia³ogardzie (Oksana
Mariak kl.4, Jan Piñczuk kl.5,
Kamila Koœnik kl.6) oraz w Gimnazjum (Jan Piñczuk, Kamila
Koœnik, Aleksandra Dorosz).
Czwartek by³ dniem rozwi¹zania konkursu dla klas m³odszych. Uczniowie otrzymali
piêkne albumy na temat „Zwierzêta œwiata - s³owniczek tematyczny”.
W czasie apelu nagrodzono
uczniów, którzy wziêli udzia³ w
konkursach oraz zaprezentowano
dwie uczestniczki konkursu poezji i prozy angielskiej, który odbêdzie siê pod koniec maja w

szkole podstawowej nr 3. Uczniowie
klas trzecich zagrali „Forest in danger” - las w niebezpieczeñstwie. Pani
Agnieszka Gut-Dawid opowiedzia³a
za pomoc¹ prezentacji w jakich projektach uczniowie brali udzia³ w ramach programu „eTwinning”.
W przygotowaniach i przeprowadzeniu tego tygodnia wziê³a
udzia³ klasa 6b oraz nauczycielki
jêzyka angielskiego. Zapraszamy za
rok!
(o)

Wizualizacja sali gimnastycznej
oœwietlenie wokó³ zamku.
W drodze przetargu wybrano
dwóch wykonawców. Prace budowlane wraz z wyposa¿eniem
wykona Przedsiêbiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Us³ugowe
Antoni Adam Czubiñski ze Œwidwina (koszt 700.261 z³), natomiast prace drogowe - Zak³ad

Ogólnobudowlany „Stefbud” ze
Œwidwina (koszt - 644.316 z³). Termin zakoñczenia prac wyznaczono
na 30 listopada 2010 roku. Inwestycja ta jest wspomagana przez
w³adze województwa zachodniopomorskiego œrodkami unijnymi w
ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego.
(wp)

Majowe œwiêta w „trójce”
Tegoroczne obchody Dnia Flagi i uchwalenia Konstytucji 3
Maja zosta³y uœwietnione w naszej szkole uroczystym apelem.
W uroczystoœciach brali udzia³
wszyscy; od przedszkolaków, po ju¿ prawie absolwentów naszej
szko³y – uczniów klasy 6. Wœród
wykonawców byli tak¿e zarówno ci,
którzy dopiero pokazali nam swoje
artystyczne talenty, jak i ci, którzy
ju¿ dawno ciesz¹ siê w naszej szkole
mianem artystów s³owa mówionego. Scenariusz apelu zosta³ napisany i zrealizowany przez bibliotekarkê szkoln¹ K. Kupiec, przy nieocenionym wk³adzie w oprawê muzyczn¹ p. R. Ussa. W obsadzie artystycznej przewa¿a³a p³eæ piêkna,
graj¹ca mieszczki i... kamienice
warszawskie, które by³y œwiadkami
tych niezwyk³ych majowych chwil,
sprzed ponad 200 lat.
Jedyna mêska rola –
króla Stanis³awa Augusta Poniatowskiego, przypad³a uczniowi klasy 4. Dziêki
temu podzia³owi na
historyczne role okolicznoœciowa akademia sta³a siê nie
sztampow¹ rekonstrukcj¹
zdarzeñ,
któr¹ w pe³ni mogli
zrozumieæ nawet ci

s³uchacze, którzy o historii – nie tylko tamtej – nie maj¹ jeszcze pojêcia.
Historycznym sta³ siê równie¿ dzieñ
3 maja 2010 r. - tak du¿ej iloœci deszczu 3-majowe uroczystoœci jeszcze
nie widzia³y, jednak humory – jak
widaæ na za³¹czonym zdjêciu – dopisywa³y. Tym majowym akcentem
swój udzia³ w uroczystoœciach miejskich, jako m³odzie¿ Szko³y Podstawowej nr 3, zakoñczyli uczniowie
klasy 6.
Majowe uroczystoœci, obchodzone w tym roku „w cieniu” niedawno zakoñczonej ¿a³oby narodowej, wyj¹tkowo zapad³y w serca
naszej œwidwiñskiej braci uczniowskiej, która – jak wielokrotnie mog³am to us³yszeæ – zda³a sobie sprawê z tego, ¿e historia to nie tylko
kartki w podrêcznikach szkolnych.
Te kartki – wiosn¹ 2010 o¿y³y...
K. Kupiec – bibliotekarka SP 3
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Zwi¹zkowcy ZNP spotkali siê w Œwidwinie

Cz³onkowie zarz¹du zachodniopomorskiego Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego spotkali
siê 28 kwietnia z oko³o setk¹ prezesów lokalnych oddzia³ów tej
organizacji w Œwidwinie.
By³ to pierwszy etap konferencji
sprawozdawczo-wyborczej zwi¹zanej z dobiegaj¹c¹ koñca kadencj¹

zachodniopomorskich w³adz ZNP.
Podczas spotkania, w którym uczestniczy³ miêdzy innymi prezes krajowego ZNP S³awomir Broniarz, podsumowano dzia³alnoœæ organizacji w
czasie minionych czterech lat.
Drugi etap konferencji, podczas
której zostan¹ wybrane nowe w³adze, odbêdzie siê 28 czerwca w
Szczecinie.
(wp)

Szkolny Konkurs Recytatorski

„Ptaki, Ptaszki i Ptaszêta Polne” w SP 2
W Szkole Podstawowej nr 2
odby³ siê 28 kwietnia szkolny etap
konkursu recytatorskiego „Ptaki,
Ptaszki i Ptaszêta Polne”.
W turnieju wziê³o udzia³ 22
dzieci, w tym 16 z kl. I-III (kategoria
„Ptaszêta”) oraz 6 uczniów z klas
IV-VI (kategoria „Ptaszki”).
Uczestników wy³oniono w drodze
eliminacji klasowych.
Konkurs, przeprowadzony w
oparciu o regulamin otrzymany ze
Œwidwiñskiego Oœrodka Kultury,
zorganizowali nauczyciele jêzyka

polskiego (A. £ubniewicz, K. Hanasz, W. Wieczorek) i nauczania
zintegrowanego (B. Kopaczewska).
Nad przebiegiem zawodów czuwa³a 4-osobowa komisja w sk³adzie: Klaudia Hanasz, Anna £ubniewicz, Wies³aw Wieczorek, Zuzanna
Kostrzewska.
Na imprezê przyby³o ponad 50
goœci, g³ównie uczniowie, ich rodzice, a tak¿e nauczyciele. Zgromadzonych powita³ p. Wies³aw Wieczorek, omawiaj¹c program konkursu i zasady rywalizacji. Uczestników oraz ich repertuar uroczyœcie

przedstawia³y Ma³gosia Fudali i Ola
Ksi¹¿ak.
M³odsi uczestnicy recytowali
wiersze poetów polskich, natomiast
starsi oprócz wierszy deklamowali
fragmenty prozy polskiej lub powszechnej.
Laureatami w kategorii „Ptaszêta” zostali:
Agnieszka Ma³ek kl. 3c
Micha³ W³odarczyk kl. 1a
Bartosz Tatys kl. 1a
Krzysztof Matyjasek kl. 2a
W kategorii „Ptaszki” zwyciê¿y³y:
Dorota Ma³ek kl. 6b

Kamila Karabela kl. 4a
Angelika Bartecka kl. 6c
Wszyscy uczestnicy otrzymali
dyplomy udzia³u w szkolnym finale
i cz¹stkowe oceny celuj¹ce z jêzyka
polskiego, a najlepsi – dyplomy
„laureata” oraz piêkne nagrody
ksi¹¿kowe ufundowane przez Radê
Rodziców. Wrêczaj¹ce nagrody i
dyplomy panie Klaudia Hanasz i
Anna £ubniewicz podziêkowa³y za
udzia³ wszystkim uczestnikom,
podkreœlaj¹c wysoki poziom konkursu. To by³o prawdziwe œwiêto
¿ywego s³owa! Wies³aw Wieczorek
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Niecodzienna lekcja patriotyzmu
21 kwietnia w Publicznej
Szkole Podstawowej nr 1 w
Œwidwinie odby³a siê
wieczornica poœwiêcona
pamiêci ofiar zbrodni
katyñskiej i katastrofy
samolotu delegacji polskiej
na czele z Prezydentem
Lechem Kaczyñskim.
Uroczystoœæ rozpocz¹³ monta¿
historyczno-literacki, podczas którego uczniowie przedstawili informacje na temat zbrodni pope³nionych na Polakach w 1940 r. na terytorium ZSRR. Odczytom towarzyszy³ ciekawy pokaz multimedialny,
bogato ilustrowany fotografiami i
dokumentami historycznymi. Nastêpnie w piêknych strofach dokonali poetyckiego po¿egnania z ofiarami zbrodni katyñskiej oraz katastrofy prezydenckiego samolotu.
Po tych wzruszaj¹cych chwilach
g³os zabra³a pani Krystyna Pietrzykowska, córka zamordowanego w
Katyniu pana Romana D¹browskiego, która w piêknych s³owach opowiedzia³a m³odzie¿y o swoim ojcu
oraz o trudach ¿ycia w powojennej
Polsce.
Wszyscy chwil¹ ciszy uczcili
pamiêæ ludzi, którzy zostali pomordowani w Katyniu oraz tych, którzy
zginêli w katastrofie 10 kwietnia
2010 r.
Ta niecodzienna lekcja historii
sta³a siê dla uczniów nie tylko lekcj¹
prawdziwego patriotyzmu, ale tak¿e okazj¹ do refleksji nad kruchoœci¹ ¿ycia i koniecznoœci¹ ponoszenia ofiary w s³u¿bie OjczyŸnie. (o)

IV Miêdzyszkolny Konkurs Ekologiczny
Ju¿ po raz czwarty uczniowie
miejskich szkó³ z naszego powiatu
mogli zmagaæ siê z zagadnieniami z
dziedziny ekologii i ochrony œrodowiska podczas IV Miêdzyszkolnego
Konkursu Ekologicznego, który tradycyjnie mia³ miejsce w murach
Szko³y Podstawowej nr 3 w Œwidwinie.
Tegoroczna edycja pod has³em
„Ekoliada”, odby³a siê 27 kwietnia,
na zasadach emitowanego w telewizji, popularnego teleturnieju „Familiada”, w którym swoje zmagania z
wiedz¹ przyrodnicz¹ reprezentowa³y dwie „rodziny”: rodzina Po³czyn
(piêciu uczestników Publicznej
Szko³y Podstawowej nr 1 w Po³czynie-Zdroju, opiekun Renata Szczepañska) i rodzina Œwidwin (zespó³
uczniów œwidwiñskiej „jedynki”,
opiekun Ewa Marciniak i uczniowie
œwidwiñskiej „trójki”, opiekun i

jednoczeœnie organizator konkursu
Agnieszka Rosiñska).
I dos³ownie, jak w „Familiadzie”, poszczególni uczniowie po
zaprezentowaniu siê odpowiadali
na pytania prowadz¹cej, a o prawie
danej rodziny do odpowiedzi decydowa³ szybki refleks i bogaty zasób
wiedzy przyrodniczo-ekologicznej.
Dobrej zabawie nie by³o koñca.
W ostatecznej rozgrywce zwyciêstwo przypad³o „rodzinie” z Po³czyna, która otrzyma³a dyplom, a
wszyscy jej cz³onkowie - nagrody.
Nagrody otrzymali równie¿ pozostali uczestnicy konkursu. Podziêkowania i upominki sp³ynê³y tak¿e
na rêce nauczycieli - opiekunów,
którzy chêtnie przyjêli propozycjê
udzia³u w tegorocznej edycji konkursu i przygotowali do niej
uczniów.
Oczywiœcie sukces powy¿szego

przedsiêwziêcia zale¿a³ od pozyskania œrodków finansowych na zakup nagród dla uczestników. I ponownie nieoceniona okaza³a siê
pomoc Nadleœniczego Nadleœnictwa Œwidwin p. Jana Kusza, dziêki
której mo¿liwy by³ zakup cennych

nagród dla uczestników. Organizator konkursu wyra¿a gor¹ce podziêkowania dla Nadleœnictwa za okazane wsparcie szkolnym, ekologicznym dzia³aniom.
Agnieszka Rosiñska,
nauczyciel SP3
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Piknik nad Reg¹

ROCKOWA MAJÓWKA
Oj, dzia³o siê, dzia³o, bo
2 maja na œwidwiñskim
podzamczu odby³ siê
Piknik nad Reg¹, na
którym ka¿dy móg³
znaleŸæ coœ dla siebie.
Piknik nad Reg¹ to
nazwa przedsiêwziêcia
zorganizowanego przez
M³odzie¿ow¹ Radê
Miasta i Stowarzyszenie
Spo³eczno-Kulturalne
Carpe Diem ze
Œwidwina. Impreza by³o
pierwsz¹ tego typu
inicjatyw¹ anga¿uj¹c¹
ludzi m³odych,
specjalistów,
wolontariuszy, którzy z
zapa³em i za darmo
poœwiêcili swój czas i
energiê, ¿eby
zorganizowaæ coœ dla
mieszkañców.
Ca³odniowa impreza plenerowa
podzielona by³a na dwa etapy.
Pierwsza czêœæ przeznaczona zosta³a dla dzieci, druga - dla m³odzie¿y i doros³ych mi³oœników mocniejszego brzmienia.
Ca³oœæ zaczê³a siê w samo po³udnie, kiedy piêknie œwieci³o majowe s³oñce, a humory wszystkim
dopisywa³y.
Pocz¹tkowo frekwencja nie by³a
zbyt du¿a, przybywaj¹cy doœæ nieœmia³o brali udzia³ w przygotowanych warsztatach. Pierwsze jak
zwykle odwa¿y³y siê dzieci, ze
wstydem podchodz¹c pyta³y ile co
kosztuje? Gdy dowiadywa³y siê, ¿e

wszystko jest za darmo, robi³y wielkie oczy i pyta³y, czy mog¹ spróbowaæ? No i tak siê wszystko zaczê³o.
Niektóre dzieci cierpliwe siedzia³y
przy stoiskach, s³uchaj¹c poleceñ
instruktorów, uczestniczy³y w
warsztatach bêbniarskich z mo¿liwoœci¹ gry na dwunastu bêbnach i
licznych przeszkadzajkach, pracowa³y w glinie, odlewa³y gipsowe
rzeŸby, które póŸniej malowa³y,
wytwarza³y œwieczki z wosku pszczelego lub tworzy³y wed³ug w³asnych pomys³ów bi¿uteriê. Dostêpne by³o równie¿ stoisko logopedyczne z ró¿norodnoœci¹ æwiczeñ i
zabaw jêzykowych. Ca³oœæ ubarwia³a rozdaj¹ca cukierki szczudlarka Ania z Po³czyna-Zdroju. A najwiêksz¹ frajd¹ by³y ogromne bañki
mydlane, które dzieci mog³y samo-

dzielnie wykonaæ przy drobnej pomocy
instruktora.
Ogromn¹
atrakcj¹ by³y warsztaty teatralne z
ekologicznym poci¹giem w roli
g³ównej oraz malowanie twarzy
specjalnymi farbami przez œwidwiñsk¹ artystkê.
Odby³ siê dodatkowo pokaz
sztuk walk œwidwiñskiej grupy kick
boxerów „Spartakus”. Mo¿na by³o
wzi¹æ udzia³ w zajêciach sportoworekreacyjnych i wypróbowaæ swoich si³ na profesjonalnym sprzêcie
treningowym.
Dzieci biega³y od stanowiska do
stanowiska, jakby boj¹c siê, ¿e czegoœ nie zobacz¹ albo ¿e czegoœ dla
nich nie starczy, a mo¿e po prostu po

to, ¿eby zobaczyæ, czy na innym stanowisku nie ma czegoœ ciekawszego.
W trakcie uprz¹tania terenu
mo¿na by³o us³yszeæ przygotowuj¹ce siê do koncertu zespo³y. M³odzie¿ i doroœli bawili siê do póŸnych
godzin nocnych przy dŸwiêkach
mocnej muzyki rockowej. Wyst¹pi³o piêæ zespo³ów: PRL z Koszalina,
Doobragramy z Po³czyna-Zdroju,
James Dead ze Œwidwina, No Future! ze Szczecina oraz gwiazda wieczoru Farben Lehre z P³ocka. Koncert zakoñczy³ siê oko³o godziny 23.
Na zakoñczenie wyst¹pi³ zespó³
tañca z ogniem „FB” FIRE SHOW
z Nowogardu.
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Ziemia odzyskana
Z okazji Œwiatowego Dnia Ziemi œwidwiñski odzia³ Polskiego
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego zorganizowa³ konkurs literacko-plastyczny pod
has³em „Ziemia odzyskana”.

Plakat na imprezê zosta³ wy³oniony w ramach konkursu przeprowadzonego w œwidwiñskich szko³ach podstawowych.
Dziêki Miastu i hojnoœci sponsorów ¿adne dziecko uczestnicz¹ce
w warsztatach nie wysz³o z pustymi
rêkoma. Rozdawane by³y artyku³y
szkolne, balony, wiatraki, bañki,
s³odycze.
Oblepiaj¹c miasto plakatami,
roznosz¹c ulotki informacyjne o
warsztatach i koncercie, mieliœmy
okazjê rozmawiaæ z ró¿nymi ludŸmi: pracownikami oraz w³aœcicielami firm, sklepów etc. Wszêdzie spotkaliœmy siê z bardzo mi³ym przyjêciem. Dziêkujemy za to bardzo, bo
nieodwo³alnie przekona³o nas to, ¿e
robimy coœ pozytywnego. Nie mniej
jednak, jak to na ogó³ bywa w przypadku oddolnych inicjatyw, najpierw musieliœmy pokonaæ wiele
przeszkód organizacyjnych. Du¿ym problemem by³o choæby to,
gdzie, jak i kiedy zorganizowaæ
warsztaty dla dzieci, co zrobiæ, by
zachêciæ rodziców do uczestniczenia w zabawie. Podobnie rzecz siê
mia³a z koncertem. Zastanawialiœmy siê, kogo zaprosiæ. Czy ma to
byæ jakaœ szerzej znana grupa, czy
mo¿e daæ szansê m³odym, nie maj¹cym si³y przebicia zespo³om? Ostatecznie postanowiliœmy po³¹czyæ te
dwa pomys³y.
„Piknik nad Reg¹” zosta³ stworzony wspólnymi si³ami. Ktoœ mia³
dobry pomys³, ktoœ dysponowa³
czasem, a ktoœ inny umiejêtnoœcia-

mi. Ostatecznie w organizacjê
przedsiêwziêcia w³¹czy³o siê naprawdê wiele osób, z których ka¿da
do³o¿y³a coœ od siebie. Dlatego
mo¿emy œmia³o powiedzieæ, ze uda³o nam siê wyzwoliæ trochê spo³ecznego potencja³u drzemi¹cego w
mieszkañcach Œwidwina. Z nieocenion¹ pomoc¹ przyszli nam równie¿
pracownicy Zespo³u Szkó³ Rolniczych CKP w Œwidwinie, Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w
Œwidwinie, Œrodowiskowego Ogniska Wychowawczego „Chatka Puchatka” TPD, Parku Wodnego Relax, Szko³y Podstawowej nr 2, 48
Harcerskiej Dru¿yny Turystycznej
WILKI, Szkolnej Grupy Medycznej
ZSR CKP, Zespo³u „FB” FIRE
SHOW Nowogard, Firmy Ochroniarskiej Szabel, Stra¿y Miejskiej
Policji i Pogotowia Ratunkowego w
Œwidwinie, cz³onkowie Klubu
Sportowego SPARTAKUS, TV
Rega, GK24 i jeszcze mnóstwo innych ludzi, których nie jesteœmy teraz w stanie wyliczyæ, a którym jeszcze raz pragniemy gor¹co podziêkowaæ.
Jesteœmy przekonani, ¿e nie jest
to pierwszy, i zarazem ostatni „Piknik nad Reg¹”. Chcielibyœmy, aby
akcja na sta³e wpisa³a siê do kalendarza imprez œwidwiñskich. Dziêki
naszym pomys³om, Pañstwa wsparciu i zaanga¿owaniu bêdzie to na
pewno mo¿liwe.
Organizatorzy: M³odzie¿owa
Rada Miasta i Stowarzyszenie Carpe Diem ze Œwidwina.

Uczestnikami konkursu mogli
byæ uczniowie szkó³ powiatu œwidwiñskiego, którzy wykonali pracê
plastyczn¹ lub literack¹, przedstawiaj¹c¹ w ciekawej formie i treœci
zagadnienia recyklingu i gospodarki odpadami.
Konkurs obejmowa³ dwie kategorie wiekowe: uczniowie szkó³
podstawowych oraz uczniowie gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych.
Prace plastyczne mog³y byæ
wykonane dowoln¹ technik¹ (rysunek, grafika, plakat, college), w formacie A-3. Dopuszczano prace plastyczne o formie przestrzennej. Na
konkurs literacki przyjmowano ró¿ne formy poetyckie i prozatorskie,
takie jak: wiersz, opowiadanie, nowela, esej, reporta¿, relacja, felieton, dziennik, itp.
Prace nale¿a³o dostarczyæ do
organizatora do 10 kwietnia 2010 r.
Ocenia³a je komisja w sk³adzie: El¿bieta Grabiñska (przewodnicz¹cy),
Janusz Nikipierowicz i Wies³aw
Wieczorek.
W konkursie udzia³ wziê³o ogó³em 81 uczestników z 7 szkó³. Poziom by³ zró¿nicowany. Nie zabrak³o prac twórczych i oryginalnych.
Zaprezentowane treœci pokaza³y
du¿a œwiadomoœæ ekologiczn¹
uczniów. Równie¿ zró¿nicowana
forma prac zarówno literackich, jak
i plastycznych œwiadczy o pomys³owoœci, talencie i du¿ych mo¿liwoœciach naszej m³odzie¿y. Nale¿y
mieæ nadziejê, ¿e konkurs zaprocentuje w³aœciwymi postawami spo³ecznymi tak¿e u doros³ych. W tym
celu najlepsze prace zostan¹ wyeksponowane w formie wystawowej w
Œwidwiñskim Oœrodku Kultury.

WYNIKI KONKURSU LITERACKIEGO (20 uczestników):
Kategoria: szko³y podstawowe
(12 uczestników):
1. Jakub Ciuæka, kl. II SP2
2. Krzysztof Matyjasek, kl. II
SP2
3. Kajetan W¹chnicki, kl. II SP2
Wyró¿nienie: Martyna Stêpieñ,
kl. V SP3
Kategoria: szko³y ponadpodstawowe (8 uczestników):
1. Beata Szo³dra, II gim. ZSP
Brze¿no
2. Aleksandra Jureczko, III ZSP
Brze¿no
3. Patrycja Sobala, III ZSP
Brze¿no
WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO (61 uczestników):
Kategoria: szko³y podstawowe
(42 uczestników):
1. Kornelia Burzyñska, IV SP3;
Konrad Malinowski, II SP2; Marcelina Greszata, II SP2.
2. Julia Kopaczewska, II SP2;
Hubert Michór, IV SP3; Kamila Stró¿yk, IV SP3; Julia Jêdrys, IV SP3.
3. Adrian Szymkiewicz, IV Szk.
Specj.; Zuzanna Zykubek, II SP2;
Julia Sza³kowska, II SP2; Jadwiga
Pulnik, II SP2.
Kategoria: szko³y ponadpodstawowe (19 uczestników):
1. Marta Karolewska, III gimn.
ZSP Brze¿no
2. Marta Kêpa, ZSR CKP Œwidwin; Dariusz Ceglarek, ZSR CKP
Œwidwin
3. Dominika Piskorz, II gimn
ZSP Brze¿no; Monika Jaœkielewicz, III Gimn. Specj. Œwidwin.
Wyró¿nienia: Roksana Pytlik,
III gimn. ZSP Brze¿no; Martyna
Preœ, III gimn. ZSP Brze¿no; Ada
Szokalska, III gimn. ZSP Brze¿no.
Og³oszenie wyników konkursu
nast¹pi³o 24 kwietnia podczas rajdu
„NA RATY” w Karsiborze. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziêkujemy za udzia³, a laureatom gratulujemy!
WW
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Miêdzypowiatowy Konkurs Piosenki
i Poezji Angielskiej

PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

Kwiecieñ w Zespole Szkó³ Rolniczych Centrum Kszta³cenia
Praktycznego w Œwidwinie, wzorem lat ubieg³ych, obfitowa³ w
wa¿ne wydarzenia edukacyjno –
kulturalne.
Miêdzypowiatowy Konkurs
Piosenki i Poezji Angielskiej to jedna z kwietniowych imprez, ciesz¹ca
siê coraz wiêkszym zainteresowaniem m³odzie¿y szkó³ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych naszego regionu. Pomys³odawc¹ oraz inicjatorem tego konkursu jest nauczycielka jêzyka angielskiego z ZSR
CKP w Œwidwinie, pani Magdalena
Dembicka. Praca z uczniami, a
szczególnie rozwijanie ró¿norodnych zainteresowañ uczniów, to dla
pani Dembickiej nie tylko obowi¹zek, ale i przyjemnoœæ.
Pomys³ na zorganizowanie imprezy, podczas której m³odzi ludzie
mogliby pochwaliæ siê znajomoœci¹
jêzyka angielskiego, a jednoczeœnie
rozwijaæ siê i doskonaliæ, pojawi³
siê w roku 2002, a pierwsza edycja
konkursu mia³a miejsce w kwietniu
2003 roku. Pocz¹tkowo konkurs
mia³ zasiêg lokalny, jednak szybko
przekszta³ci³ siê w imprezê regionaln¹, obejmuj¹c¹ swoim zasiêgiem
powiaty œwidwiñski i ³obeski oraz
kilka s¹siednich miejscowoœci, a
Zespó³ Szkó³ Rolniczych da³ siê
poznaæ jako kuŸnia, nie tylko rolniczych, talentów. Uczniowie naszej
szko³y zajmowali bowiem punktowane miejsca i zdobywali nagrody,
zarówno w kategorii „wiersz” jak i
w kategorii „piosenka”.
Kolejne edycje konkursu odbywaj¹ siê pod patronatem dyrektora
szko³y, pana Andrzeja Muchorow-

skiego, dziêki finansowemu i materialnemu wsparciu licznych sponsorów.
W bie¿¹cym roku nagrody i upominki ufundowali: Starostwo Powiatowe w Œwidwinie, Urz¹d Miasta Œwidwin, Zak³ad Elektromechaniki Pojazdowej ul. Sportowa w
Œwidwinie, Towarzystwo Ubezpieczeniowe „Warta”, Ferroplast w
Œwidwinku, Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Us³ugowe
„In-Tech” w Œwidwinie, Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-HandlowoUs³ugowe „Probud” w Œwidwinie,
Zak³ad Przetwórstwa Spo¿ywczego
„Solar” w Œwidwinie, Pearson Central Europe dystrybutor podrêczników wydawnictwa Longman, Salon
„Orange” w Œwidwinie, Amara Sp.
z o.o. w³aœciciel sklepów Intermarche i Bricomarche, Hurtownia Spo¿ywcza „Tora” w Œwidwinie oraz
Sklep „Almako” w Œwidwinie.
Tak, jak ka¿dego roku, i tym razem goœciliœmy w murach Œwidwiñskiego Zamku, a Sala Widowiskowa
by³a miejscem naszego spotkania.
Zawitaliœmy tam 21 kwietnia, w
ch³odny, wiosenny poranek, aby
nacieszyæ uszy i oczy piêknem angielskiego s³owa i muzyki, a tak¿e
urokiem m³odoœci.
Gospodarze imprezy, czyli
uczniowie i nauczyciele ZSR CKP w
Œwidwinie, z uœmiechem na twarzy
witali zaproszonych goœci i uczestników konkursu wraz z opiekunami.
Rejestracja m³odych artystów oraz
losowanie kolejnoœci wystêpów
przebiega³y sprawnie, w pogodnej
atmosferze.
O godz. 9:00 zgas³y œwiat³a i na
scenie pojawi³y siê konferansjerki –
uczennice ZSR CKP: Marta Kêpa,

Martyna Chmielewska, Paula Kaszuba oraz Agata Stasiak. Po uroczystym powitaniu i przedstawieniu
regulaminu konkursu rozpoczê³y
siê prezentacje konkursowe. Jako
pierwszy z wykonawców na scenie
pojawi³ siê Bart³omiej Jaz³owiec z
Zespo³u Szkó³ Gimnazjalnych w
£obzie, który zaprezentowa³ piosenkê „Sound of silence”.
Repertuar prezentowany podczas konkursowych wystêpów by³,
jak zwykle, bardzo ró¿norodny – od
poematów Roberta Burnsa po piosenki Whitney Houston. Poziom
wystêpów wokalnych oraz recytacji
by³ bardzo wysoki.
Mogliœmy tak¿e podziwiaæ
zdolnoœci aktorskie Pauliny Staniaszek, reprezentuj¹cej Zespó³ Szkó³
Ponadgimnazjalnych w Œwidwinie,
która zaprezentowa³a mini-monodram „Circle of life”.
Decyzj¹ jury konkursu, pod
przewodnictwem pana Mariana
Wiszniewskiego, I miejsce w kategorii „piosenka” zdoby³y ex aequo
Magdalena Rutkowska z Zespo³u
Szkó³ im. T. Koœciuszki w £obzie
oraz Marta Kruczkowska z Zespo³u
Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Œwidwinie. Reprezentantka naszej
szko³y, Klaudia Rajecka, zajê³a II
miejsce w tej samej kategorii, równolegle z Joann¹ Kêdzior z Publicznego Gimnazjum w Po³czynieZdroju. Kolejne, III miejsce przyznano reprezentantom Zespo³u
Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Po³czynie-Zdroju; Katarzynie Pêksa i
Micha³owi Wójcikowi. Duet ten
zebra³ prawdziw¹ burzê oklasków
za lekko jazzuj¹cy utwór „Give me
one reason”.
W kategorii „wiersz” I miejsce
zdoby³a Paulina Staniaszek z ZSP w
Œwidwinie, II miejsce przyznano
Alicji Jarz¹bek reprezentuj¹cej Zespó³ Szkó³ im. T. Koœciuszki w

£obzie, zaœ III miejsce zdoby³
przedstawiciel organizatorów imprezy, Rafa³ Ma³ek.
Nasza reprezentantka, Ma³gorzata Wijatyk, zosta³a laureatk¹ nagrody publicznoœci. Wszyscy, zgromadzeni na widowni, mogli wzi¹æ
udzia³ w g³osowaniu na ulubionego
wykonawcê. Najwiêcej g³osów zebra³a w³aœnie Ma³gosia, filigranowa
blondynka, która oczarowa³a publicznoœæ swoim uœmiechem.
Wszyscy m³odzi wykonawcy
bardzo siê podobali i zdobyli zas³u¿one brawa. Wszyscy te¿ zostali
obdarowani upominkami, dziêki
hojnoœci sponsorów, za co serdecznie dziêkujemy w imieniu artystów
oraz organizatorów konkursu. Niektórzy z tegorocznych laureatów
pojawili siê na œwidwiñskiej scenie
po raz kolejny, a to z pewnoœci¹
oznacza, ¿e podoba siê m³odzie¿y
atmosfera tego konkursu i mobilizuje m³odych wykonawców do pracy i
doskonalenia swoich umiejêtnoœci.
Magdalena Rutkowska z £obza,
która od kilku lat bra³a udzia³ w
naszym konkursie, po¿egna³a siê ze
œwidwiñsk¹ publicznoœci¹ i na zakoñczenie zaœpiewa³a piosenkê
Whitney Houston „I have nothing”.
Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczycili
nasz¹ uroczystoœæ przedstawiciele
sponsorów
i osobiœcie wrêczyli nagrody
laureatom.
Wszyscy uczestnicy oraz ich
opiekunowie zostali zaproszeni na
uroczysty obiad do sto³ówki ZSR
CKP w Œwidwinie w imieniu dyrektora placówki.
Smutno by³o siê rozstawaæ, ale
mamy œwiadomoœæ, ¿e tylko na rok
oraz nadziejê, ¿e w kolejnej edycji
konkursu powitamy jeszcze wiêcej
uczestników, a poziom prezentacji
bêdzie przynajmniej tak wysoki, jak
w tym roku.
Anna Samulak
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
NIERUCHOMOŒCI
Powiat ³obeski
Sprzedam w Sosnowie dom do remontu. Tel. 91 395 00 75.
Sprzedam dzia³kê pod budownictwo us³ugowo-handlowe w Dobrej.
Tel. 509-355-076.
W £obzie sprzedam dom jednorodzinny typu bliŸniaczego w idealnym stanie. Parter z salonem, aneksem kuchennym, jadalni¹ i wc. Piêtro obejmuje trzy pokoje plus ³azienka. Ponadto strych, piwnica oraz
gara¿. Ogrzewanie gazowe oraz
kominek tradycyjny. Na podwórzu
posesji zak³ad produkcyjny o pow.
80 mkw. Czynny, produkuj¹cy produkt spo¿ywczy, który mo¿e zostaæ
udostêpniony wraz z technologi¹ i
zbytem ( marketing). Powierzchnia
dzia³ki 360 mkw. plus ogród i sad.
Dom i zak³ad s¹ ocieplone, na podwórku wy³o¿ony jest polbruk. Cena
420 tys. z³. Tel. 695 985 673.

INNE
Powiat ³obeski
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.
Korepetycje matematyka. Tel. 504
389 130.
Kupiê przyczepê 3,5 tonow¹. Mo¿e
byæ do remontu. Tel. 516 921 453

Region
T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.
GARA¯E BLASZANE OCYNKOWANE – PRODUCENT. Tel.
059 8334312, 798 710 329, 698
230 205. F.T. Wróbel Przechlewo. www.blaszanygaraz.pl

Sprzedam nieruchomoœæ w Gardzinie na dzia³ce 0,7 ha, zabudowan¹
bud. mieszkalnym i gosp. oraz s³upami drewnianymi, uzbrojenie
woda i pr¹d. Cena 160 tys. z³ do
negocjacji. T. 606634249.

Gara¿e, wiaty blaszane, monta¿, dowóz gratis. Tel. 598 334
536, 605 286 058, 661 953 331.
Producent GO-STAL Przechlewo. U nas najtaniej.

Sprzedam dom jednorodzinny w
Dorowie, pow. dzia³ki 2700 mkw.
czêœæ mieszk. 85 mkw., 2 bud. gosp.
118 mkw. i 71 mkw. Cena 210000z³.
663 036 912 lub 665 497 211.

Sprzedam
Poloneza
Caro 1992 r.
z instalacj¹ LPG.
Tel. 504 042 532

Tanio do wynajêcia w centrum
£obza przy ul. Koœcielnej 6f, w dostêpnej cenie, ³adny lokal o pow. 60
mkw. na dzia³alnoœæ handlowous³ugow¹. Tel. 791 185 332.
Dzia³kê pod zabudowê oko³o 20
arów w Dobrej Nowogardzkiej kupiê. Tel. 721 813 343.
Sprzedam lub wynajmê dom, £obez
ul. Przechodnia 5. Tel. 609 366 010.
Resko, sprzedam dom 85 mkw.,
dzia³ka 835 mkw., 4 pokoje, 160.000
z³ do negocjacji. Tel. 888 169 572.

Powiat œwidwiñski
Wydzier¿awiê gara¿ w Œwidwinie
przy ul. Podgórnej. Tel. 94 3652769

ROLNICTWO

MIESZKANIA
Powiat ³obeski

US£UGI
Powiat ³obeski

Sprzedam mieszkanie w Wêgorzynie przy. ul. Kopernika; pow. 64
mkw., 3 pok., I piêtro, umeblowane
(lodówka, kuchnia, dywany). Cena
do uzgodnienia: 913971742.

Skup makulatury, cena 0,06 z³/kg;
£obez, ul. Podgórna 4D.

Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe
wraz z gara¿em; £obez, ul. Koœciuszki, tel. 514-571-157.

Powiat gryficki

Pilne !!! Sprzedam mieszkanie w
Radowie Ma³ym, 4 pokoje, 80 mkw,
III piêtro. Cena do uzgodnienia. Tel.
669 516 287.
Sprzedam mieszkanie spó³dzielcze, w³asnoœciowe 4 pokojowe o
pow. 67,7 mkw. na osiedlu Orzeszkowej, III piêtro. Tel. 91 3975637

PRACA

Region
Firma budowlana zatrudni tynkarza oraz pracownika do robót
wykoñczeniowych. Wiadomoœæ:
666 218 021.
Murarza zatrudniê.
Tel. 668 415 077.
Do³¹cz do klubu ORIFLAME i skorzystaj z bezp³atnych szkoleñ kosmetycznych i marketingowych. tel.
501 031 675

Zespó³ muzyczny na wesela KRISS
BAND. Tel. 663 972 683.

Wynajmê rusztowania elewacyjne,
podesty metalowe 2,5 metrowe, 44
ramy, 300 mkw. Mo¿liwy transport.
Gryfice tel. 601 350 893
Us³ugi elektryczne Chlebicki S³awomir tel. 606 824 461.

Region
Elektroinstalacje, systemy wideofonowe. Tel. 600 571 844
Wideofilmowanie. Tel. 605 732 267.

Powiat œwidwiñski
Rzuæ palenie – wystarczy 1 zabieg:
nerwice, depresje, alergie, nadwaga. Gabinet Œwidwin, tel. 880 400
739.
Monta¿, serwis anten naziemnych i
satelitarnych, cyfrowych, domofony, wideodomofony, kamery z zapisem cyfrowym, alarmy. Tel. 518 273
864.

XIV Dzieñ Kultury Kresowej Œwidwin 2010
Ta kresowa impreza kulturalna zorganizowana zostanie po raz czternasty w dniu 30 maja (niedziela) w godz. 11.00-20.30 na
podzamczu.
Organizatorami s¹: Klub Towarzystwa Mi³oœników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich, Towarzystwo Mi³oœników
Wilna i b.Kresów Wschodnich, Œwidwiñski Oœrodek Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna przy wsparciu w³adz samorz¹dowych miasta, powiatu i sponsorów. Patronat nad imprez¹ obj¹³ Burmistrz Miasta Jan Owsiak.
Program imprezy zapowiada siê bogato i imponuj¹co:
11.00
Jarmark kresowy – stoiska handlowe
12.15-13.15 wystêp zespo³u „Mopsiki” ze ŒDS w Œwidwinie
12.00
koœció³ pw. MBNP – msza œw. z opraw¹ kresow¹ w intencji Polaków na Wschodzie i Kresowian na ziemi
œwidwiñskiej.
Po mszy przemarsz korowodu zespo³ów artystycznych, organizatorów i Kresowian ulicami centrum miasta (ul.Niedzia³kowskiego, Orl¹t Lwowskich i 1 Maja) na podzamcze – miejsce imprezy
13.30
uroczyste otwarcie festynu kresowego
13.50-15.20 wystêpy zespo³ów ludowych i m³odzie¿owych: „Leszczyna” z Pêczerzyna a tak¿e „Diament”
z ZS Brze¿na, „Ambert” z ZS Bierzwnica, „Twist” z ZS Lekowo, „Pantera” – pod patronatem Fundacji FCSR
15.20-15.40 podsumowanie Konkursu „Tradycje wileñskie w naszym regionie, moje spotkania z Wilnem”
15.40-16.50 zespo³y: z Gimnazjum w Œwidwinie, romski „M³ode Gwiazdki” z SP nr 2 w Œwidwinie i ZSR CKP
w Œwidwinie
16.50-19.00 zespo³y z Koszalina „Ba³tyk”, „Œródmieœcie”, „Z³ote Nutki” i kapela „Przylesianie”
19.00-20.0
zespó³ œpiewaczy „Uœmiech” z £obza, Orkiestra Dêta ŒOK
W dniu 28 maja 2010 (pi¹tek) - czytelnia Miejskiej Biblioteki Publicznej – zamek
16.00-18.00 otwarcie wystawy fotograficznej „Dawne Polskie Kresy Wschodnie - ocalmy od zapomnienia.
Spotkanie autorskie z p. W³adys³aw¹ Homa ze Szczecina.
Wystawê mo¿na zwiedzaæ w dni powszednie od godz. 12.00 – 18.00 do dnia 24 sierpnia 2010
Serdecznie zapraszamy - Organizatorzy
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Uroczyste zakoñczenie roku Szko³a Podstawowa nr 3 w Œwidwinie
szkolnego klas trzecich LO LAUREATKI KONKURSU
„PTAKI, PTASZKI
I PTASZÊTA POLNE”

Od prawej kolejne wyró¿nione za naukê osoby A. Kapuœciñska, A. Kowalska i M. Winnicka.

W pi¹tek, 30 kwietnia br., dyrektor Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. W³. Broniewskiego w Œwidwinie, Edward Wójcik,
rozpocz¹³ uroczystoœæ zakoñczenia roku szkolnego dla uczniów
klas maturalnych. W tym roku,
wyj¹tkowo (ze wzglêdu na remont
szko³y), uroczystoœæ mia³a miejsce w auli SP nr 2 w Œwidwinie.
Absolwenci LO, odbieraj¹c
œwiadectwa, nabyli prawo przyst¹pienia do egzaminów maturalnych.
W 42. roku funkcjonowania szko³y,
zgodnie z uchwa³¹ Rady Pedagogicznej, 130 uczniów opuœci³o jej
mury.
Wœród tegorocznych uczniów
klas trzecich LO byli tacy, którzy
szczególnie wyró¿niki siê osi¹gniêciami. Otrzymali oni nagrody ufundowane m. in. przez Radê Rodziców
i Starostwo Powiatowe.
Do grupy najlepszych nale¿¹:
Beata Tyszkiewicz (œrednia ocen
5,31), Alicja Kapuœciñska (5,0),
Anna Kowalska (5,0), Ma³gorzata
Winnicka (5,0).
Œwiadectwa z wyró¿nieniem
otrzymali równie¿: Natalia £ubowska (4,94), Katarzyna Sad³o (4,94),
Wojciech Florkowski (4,88), Aleksandra Nowak (4,88), Katarzyna
Fijo³ek (4,87), Ewelina KuŸniar
(4,87), Roman Tomczak (4,87),

Natalia Kiszkiel (4,81), Szymon
Koœnik (4,81), Mateusz ¯ebryk
(4,80), Krzysztof Kasprzyca (4,79),
Ma³gorzata Bieñkowska (4,75),
Marta Wiercioch (4,75), Martyna
Chuda (4,75).
Pozostali nagrodzeni to: Kamila
Badowska, Kornelia Dziwik, Iga
Jastrzêbska, Magda Jeziorna, Dawid Kafczyñski, Ma³gorzata Kamiñska, Dominika Karman, Patrycja Kloskowska, Paulina Kosiorek,
Maja Kozio³, Ewelina Kraœkiewicz,
Maja Krawczyk, Olga £osowska,
Marika Mas³owska, Natalia Miku³ko, Karol Pawelec, Alicja Sawka,
Marcin Serafin, Katarzyna Skóra,
Mateusz Skrzyniarz, Mateusz Szablewski, And¿elika Zieliñska, Katarzyna ¯elaziñska, Natalia Wasicionek.
Lista nagrodzonych uczniów
jest d³uga, bo s¹ na niej równie¿ ci,
którzy wyró¿nili siê prac¹ na rzecz
szko³y, powiatu, byli laureatami
olimpiad, konkursów na szczeblu
szkolnym i pozaszkolnym.
Podczas uroczystoœci absolwenci, po raz ostatni, mieli okazjê zaprezentowaæ swoje talenty aktorskie w
przedstawieniu zamykaj¹cym spotkanie. Drugoklasiœci, zgodnie z tradycj¹ naszej szko³y, wrêczyli starszym kolegom i kole¿ankom tarcze,
maj¹ce przynieœæ im powodzenie na
maturze.
KD

Najlepsza absolwentka Beata Tyszkiewicz Tyszkiewicz wraz ze swoim
ojcem oraz dyrektorem E. Wójcikiem.

Jak tradycja ka¿e – po raz kolejny „Œwidwiñski Oœrodek Kultury”
zorganizowa³ miejskie eliminacje
do konkursu „Ptaki, ptaszki i ptaszêta polne”, gdzie uzdolnione recytatorsko dzieci i m³odzie¿ mog³y zaprezentowaæ swój talent szerszemu
gronu odbiorców i jurorom. Repertuar by³ zró¿nicowany, podobnie
jak techniki recytacji, ale emocje –
mimo kolejnej edycji konkursu – po
obu stronach ogromne.
Podobnie jak w latach ubieg³ych
do konkursu stanê³y osoby wytypowane w eliminacjach szkolnych.
Niestety, miejsc by³o kilka, a talentów znacznie wiêcej. Ostatecznie
nasz¹ szko³ê reprezentowa³y dwie
uczennice klasy 1, podobnie klasy 4
i jedna uczennica z klasy 3. W gronie laureatów, którzy przyst¹pi¹ do
eliminacji powiatowych znalaz³y
siê uczennice Amelia Rakowska (kl.

1) i Kornelia Burzyñska (kl. 4).
Amelia – tegoroczna laureatka
„Ma³ego Konkursu Recytatorskiego”, zaciekawi³a jury dojrza³¹ interpretacj¹ „Listu do kolegi” Ewy
Szelburg Zarembiny. Kornelia –
która mimo m³odego wieku jest ju¿
„weterank¹” konkursów recytatorskich, tym razem – w starszej kategorii, zaprezentowa³a wiersz „Preludium deszczowe” Wandy Chotomskiej (z myœl¹ o roku Chopinowskim) i fragment prozy Kornela
Makuszyñskiego „Panna z mokr¹
g³ow¹” – tekstu, do którego warto
wracaæ w ka¿dym wieku. Nad przygotowaniem recytatorów pracowali
wychowawcy klas m³odszych: E.
Horak, N. Juszczak, polonistka D.
Paleñ i pisz¹ca te s³owa bibliotekarka szkolna.
K. Kupiec – bibliotekarka SP3

Maj – miesi¹c ksi¹¿ek w Szkole
Podstawowej nr 3
5 maja œwiêtowaliœmy Dzieñ
Kultury, Ksi¹¿ki i Prasy, a ca³y miesi¹c maj – jak wiadomo jest miesi¹cem kojarzonym w naszym kraju z
promocj¹ ksi¹¿ki – równie¿ z kiermaszami, na których obecni s¹ pisarze, a ksi¹¿ki sprzedawane s¹ po
promocyjnych cenach.
W tym roku – jak zwykle –
Szko³a Podstawowa nr 3 organizuje
majowy Kiermasz Taniej Ksi¹¿ki.
Id¹c za potrzebami uczniów i ich
rodziców kiermasz wzbogaci³
swoj¹ ofertê. W ci¹gu trzech dni –
12, 13 i 14 maja – równie¿ podczas
zebrania rodziców, ka¿dy bêdzie
móg³ nabyæ ksi¹¿kê blisk¹ swojemu
sercu, zainteresowaniom i odpo-

wiedni¹ do wieku.
Wszystkich zainteresowanych
zapraszamy do odwiedzenia stoiska
z ciekawymi ksi¹¿kami w niezwykle
atrakcyjnych cenach.
K. Kupiec – bibliotekarka SP3
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Igrzyska LZS szkó³ ponadgimnazjalnych

SUKCES PO£CZYÑSKICH SIATKARZY
23 i 24 kwietnia br. w Po³czynie-Zdroju odby³y siê miêdzywojewódzkie eliminacje Ludowych Zespo³ów Sportowych w
siatkówce ch³opców szkó³ ponadgimnazjalnych. W turnieju
wziê³y udzia³ cztery zespo³y, mistrzowie poszczególnych województw: MLKS VOLLEY Gubin (Lubuskie), PROGRES
Wrzeœnia (Wielkopolskie), ZST
Kwidzyn (Pomorskie) i ZSP Po³czyn-Zdrój (Zachodniopomorskie).
Grano systemem ka¿dy z ka¿dym, do trzech wygranych setów. W
pierwszym dniu turnieju ZSP Po³czyn-Zdrój pokona³ PROGRES z
Wrzeœni 3:0 (31:29; 25:17; 25:17).
W drugim dniu ZSP Po³czyn-Zdrój
wygra³ z ZST Kwidzyn równie¿ 3:0
(25:11; 25:12; 25:14).
W meczu ostatniej kolejki, decyduj¹cym o miejscach, ZSP Po³czynZdrój pokona³ MLKS VOLLEY

Gubin 3:1 (22:25; 25:21; 25:12;
25:16) i zaj¹³ pierwsze miejsce.
Kolejne miejsca zajêli: MLKS
VOLLEY Gubin, PROGRES Wrzeœnia i ZST Kwidzyn.
Zwyciêska dru¿yna ZSP Po³czyn-Zdrój gra³a w sk³adzie: Halec
(wyró¿niony), Wszelaki, Raniowski, Janus (najlepszy zawodnik w
dru¿ynie), Najdzion, Weso³owski,
Buga³a (wyró¿niony), Czarnota,
Kozio³, Olejnik. Trener: Kalinowski.
Najlepsi zawodnicy poszczególnych dru¿yn otrzymali pami¹tkowe statuetki, a wyró¿nieni zawodnicy oraz trenerzy otrzymali
upominki ufundowane przez sponsora Uzdrowisko Po³czyn-Zdrój.
Nasz zespó³ zakwalifikowa³ siê do
najlepszej czwórki w Polsce w swojej grupie wiekowej i bêdzie mia³
szansê zdobyæ tytu³ mistrzowski w
czasie Fina³u w Kielcach.
Dorota Chaiñska
foto: Agnieszka Kuczyñska

Sukcesy œwidwiñskich zapaœników
W dniach 23-25 kwietnia
w Solcu Kujawskim (woj.
kujawsko-pomorskie)
odby³ siê Ogólnopolski
Turniej Zapaœniczy
Uczniowskich Klubów
Sportowych w zapasach
w stylu wolnym
– m³odzików i dzieci.
UKS „Technik” reprezentowa³o
6 zawodników (dwóch w kategorii
wiekowej – m³odzik rocznik 96-98,
oraz czterech w kategorii wiekowej
- dzieci rocznik 99-00).
Znakomicie zaprezentowali siê
nasi najm³odsi wychowankowie,
którzy w klasyfikacji dru¿ynowej
zajêli pierwsze miejsce. W tej kategorii wiekowej startowa³o 60 zawodników z 20 klubów.
Pierwsze miejsce zaj¹³ Karol
Wojciechowski, który pewnie wygra³ wszystkie pojedynki w swojej
kategorii wagowej
Drugie miejsce w kategorii wagowej 34 kg zaj¹³ Maciej Spychalski, który uleg³ w walce o z³oty
medal zawodnikowi z Rudy Œl¹skiej.
Drugie miejsce w kategorii wagowej 37 kg zaj¹³ S³awomir Osiak.
S³awek w walce o z³oty medal uleg³
po zaciêtym pojedynku zawodniko-

wi reprezentuj¹cemu barwy kluby
Orlik Nawiady.
Ostatnim naszym zawodnikiem
w kategorii wiekowej dzieci by³
Witold Grzelak. Witek podobnie jak
jego koledzy uplasowa³ siê na drugim miejscu, warto dodaæ ¿e by³ to
jego pierwszy wystêp na tak du¿ej
imprezie.
W kategorii wiekowej m³odzików wystartowa³o naszych dwóch
zawodników – Krystian Kwaœny i
Emil Swarcewicz.
W kategorii wagowej 47 kg Krystian Kwaœny zaj¹³ pi¹te miejsce.
By³a to jedna z niespodzianek tego
turnieju. Krystian uwa¿any by³ za
jednego z kandydatów do z³otego
medalu. Nasz zawodnik w ca³ym
turnieju stoczy³ 6 pojedynków z
czego 4 zakoñczy³ zwyciêsko.
Ogromn¹ niespodziankê w kategorii wagowej 59 kg sprawi³ Emil Swarcewicz, który zdoby³ br¹zowy medal.
Kategoria ta uwa¿ana jest za jedn¹ z
najmocniejszych kategorii wagowych
w m³odzikach. Tym bardziej medal
Emila by³ ogromnym sukcesem.
Dodatkowo chcieliœmy wszystkich poinformowaæ, ¿e w marcu br.,
w miejscowoœci Przysucha (woj.
mazowieckie) nasi zapaœnicy wziêli
udzia³ w Mistrzostwach Polski
Zrzeszenia Ludowych Zespo³ów
Sportowych kadetów i juniorów w
zapasach w stylu wolnym.

W turnieju wystartowa³o 160
zawodników z 35 klubów. Nasz klub
reprezentowa³o 5 zawodników. W
kategorii wiekowej kadeci startowali: Tomasz Stasiewicz w kat 42
kg, Krystian Kra¿ewski w kat. 63 kg,
Micha³ Duda w kat. 69 kg, Wojciech
Wilk w kat. 85 kg. Natomiast w kat.
wiekowej juniorzy wystartowa³
Damian Gronczewski w kat. 84 kg.
Znakomicie zaprezentowa³ siê
nasz najl¿ejszy zawodnik Tomasz
Stasiewicz, który w kategorii wagowej 42 kg zdoby³ zloty medal i tytu³
Mistrza Polski LZS. Jest to pierwszy
tak ogromny sukces tego zawodnika
w swojej dotychczasowej karierze.
Niewiele gorszy by³ jego klubowy
kolega Wojciech Wilk, który w kategorii 85 kg, po bardzo zaciêtym
pojedynku, uleg³o w walce o z³oty
medal zajmuj¹c drugie miejsce w
turnieju i tytu³ wicemistrza Polski
Zrzeszenia LZS.
Szansê na medal mia³ Micha³
Duda w kategorii 69 kg, w walce o
br¹zowy medal musia³ jednak uznaæ
wy¿szoœæ swojego przeciwnika.
Ostatecznie zaj¹³ pi¹te miejsce w
turnieju. Micha³ podobnie jak Tomek byli najm³odszymi zawodnikami zawodów.
Pozosta³a dwójka zawodników
(Krystian Kra¿ewski i Damian
Gronczewski) uplasowali siê w
pierwszej dziesi¹tce w swoich kategoriach wagowych.
(o)

Turniej Pi³ki
Rêcznej
Ch³opców

W hali sportowej Parku Wodnego Relax w Œwidwinie odby³ siê
1 maja Ogólnopolski Turniej Pi³ki
Rêcznej Ch³opców o Puchar Burmistrza Miasta Œwidwin, z okazji
219 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
W zawodach udzia³ wziê³y dru¿yny: SP nr 55 ze Szczecina, SP nr
18 z Koszalina, SP nr 1 z Po³czynaZdroju i MKS Zawisza ze Œwidwina. Zawodnicy stoczyli pojedynki
„ka¿dy z ka¿dym”. W turnieju zwyciê¿y³a dru¿yna z Koszalina.
Klasyfikacja koñcowa:
1 miejsce - SP nr 18 Koszalin
2 miejsce - SP nr 55 Szczecin
3 miejsce - MKS Zawisza Œwidwin
4 miejsce - SP nr 1 Po³czynZdrój
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XXXIII Ogólnopolski Turniej Bezpieczeñstwa
w Ruchu Drogowym

„Jedynka” najlepsza
w ruchu drogowym

19 kwietnia br. w Szkole Podstawowej nr 1 odby³y siê miêdzyszkolne eliminacje do Turnieju BRD.
Trzyosobowa dru¿yna w sk³adzie:
Julia Bañkowska, Dominik Jakubowski i Jakub Kowalski (uczniowie kl. Va) zdoby³a I miejsce. Indywidualnie II miejsce wywalczy³a
Julia Bañkowska.
21 kwietnia odby³y siê powiatowe eliminacje Turnieju. Dru¿yna SP
1 znów by³a najlepsza, a tym samym
zakwalifikowa³a siê do eliminacji

wojewódzkich, które odbêd¹ siê w
Szczecinie. Tym razem I miejsce
indywidualnie wywalczy³a Julia
Bañkowska, która najlepiej poradzi³a sobie z testem wiadomoœci o
ruchu drogowym i najlepiej pokona³a tor sprawnoœciowy. II miejsce
zdoby³ Dominik Jakubowski. Opiekunem dru¿yny by³ p. Jaros³aw Pawelec.
Gratulujemy i ¿yczymy powodzenia w dalszych etapach turnieju.
(o) foto: Jarek Pawelec

œwidwiñskie
23.11.2009
r.
WieœciWieœci
œwidwiñskie
10.05.2010
r.

Pomó¿my Marcie
znowu tañczyæ !!!
Marta jest bardzo ¿yczliw¹ i
ciekaw¹ œwiata m³od¹ osoba,
któr¹ w wieku 11 lat spotka³a
wielka tragedia. Jej ¿ycie z pe³nego marzeñ o tañcu towarzyskim, realizacji planów na parkiecie, sta³o siê pasmem cierpieñ
i zmagañ z niepe³nosprawnoœci¹.
W 1999 roku wraca³a z treningu tañca towarzyskiego. Z
g³ow¹ przepe³nion¹ wspomnieniami z Turnieju Tanecznego, na
którym wraz z partnerem zdoby³a tytu³ Wicemistrzów Polski.
Podczas przechodzenia przez
przejœcie dla pieszych zosta³a
potr¹cona przez szybko jad¹cy
samochód. Si³a uderzenia by³a
tak du¿a, ¿e Marta wyrzucona
zosta³a w powietrze upad³a 30
metrów dalej. W skutek wypadku dozna³a obrzêku mózgu, wodniaka g³owy, urazu czaszkowo-mózgowego, z³amania koœci pokrywy czaszki w ok. czo³owo-ciemniowej po stronie
prawej, z³amania podudzia prawego. Przez 52 dni by³a nieprzytomna, przez
ca³y czas karmiona przez sondê. Prze¿y³a dwie œmierci kliniczne. przesz³a
szeœæ skomplikowanych operacji. Nikt nie dawa³ jej wiêkszych szans na
prze¿ycie. Jednak po d³ugim leczeniu szpitalnym uda³o jej siê powoli
czêœciowo wróciæ do zdrowia. Jej poziom sprawnoœci podwy¿sza³ siê po
ka¿dym pobycie na turnusie rehabilitacyjnym. Pocz¹tkowo mog³a poruszaæ
siê tylko na wózku. Obecnie dziêki w³asnej determinacji i poœwiêceniu
rodziców chodzi samodzielnie. W dalszym ci¹gu wymaga jednak sta³ej
opieki, ma czêste zawroty g³owy i zachwiania równowagi. Marta jest pogodn¹ i bardzo mi³¹ m³od¹ kobiet¹, chce odzyskaæ pe³n¹ sprawnoœæ i powróciæ na parkiet. Realizacja tego marzenia mo¿liwa jest tylko poprzez
d³ugotrwa³¹ rehabilitacjê. Niestety udzia³ w turnusach rehabilitacyjnych z
opiekunem to wydatek rzêdu 8.000,00 PLN za jeden turnus. Sytuacja materialna rodziców Marty na to nie pozwala. Dlatego te¿ zwrócili siê z proœb¹
do Fundacji "Pomó¿ i Ty" o pomoc dla córki. Za³o¿yli subkonto, na które
wszyscy ludzie dobrego serca mog¹ wp³acaæ choæby drobne wp³aty aby
pomóc Marcie. Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Niepe³nosprawnych "Pomó¿ i Ty" wspiera leczenie i rehabilitacjê chorych, pokrzywdzonych przez los osób. Je¿eli zdecyduj¹ siê Pañstwo na udzielenie wsparcia
nawet najdrobniejsze wp³aty prosimy kierowaæ na podane ni¿ej konto
Fundacji. Pozwólmy Marcie znowu tañczyæ .
Z góry gor¹co dziêkujemy za ka¿d¹ wp³atê
"Cz³owiek tyle jest wart ile mo¿e daæ innym"

Pomnik hrabiny
W sobotê, 8 maj¹, na cmentarzu w Œwidwinie zosta³ ods³oniêty
pomnik z p³yt¹ upamiêtniaj¹c¹
za³o¿ycielkê œwidwiñskiego PCK
hrabinê Mariê De Polente.
Zarz¹d Rejonowy PCK ustali³,
¿e w okresie powojennym Maria De
Polente by³a za³o¿ycielk¹ i propaga-

tork¹ dzia³alnoœci PCK w Œwidwinie. Zmar³a w 1968 roku i jest pochowana na tutejszym cmentarzu.
Przy pomocy sponsorów - pani Miros³awy Lemañczyk ze Œwidwina
oraz J.T. Drzewieckich z £obza,
ufundowano nowy pomnik z p³yt¹
nagrobn¹ upamiêtniaj¹c¹ jej dzia³alnoœæ.
(o)

Wieœci œwidwiñskie 10.05.2010 r.

INFORMACJE

Biuro powiatu œwidwiñskiego
ARiMR bêdzie czynne d³u¿ej
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uprzejmie informuje, ¿e w
celu u³atwienia wszystkim zainteresowanym rolnikom z³o¿enia wniosków o przyznanie p³atnoœci obszarowych za 2010 r. w podstawowym terminie, godziny pracy
biura powiatowego Agencji, zosta³y wyd³u¿one.
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I tak w dniach 10- 14 maja oraz 17 maja 2010 r. biuro powiatowe
ARiMR w Œwidwinie bêdzie czynne od godziny 600 do 2200,
a dodatkowo wnioski bêdzie mo¿na sk³adaæ osobiœcie w biurze powiatowym tak¿e w sobotê 15 maja od godziny 800 do 1600.

Wnioski o przyznanie p³atnoœci mo¿na wys³aæ równie¿ poczt¹. Za datê z³o¿enia
wniosku uznajê siê datê nadania przesy³ki w urzêdzie pocztowym.
Podstawowy termin sk³adania wniosków up³ywa 17 maja br. W przypadku
wniosków z³o¿onych po 17 maja br., nale¿ne rolnikom p³atnoœci zostan¹ obni¿one
o 1% za ka¿dy dzieñ roboczy opóŸnienia. Ostateczny termin z³o¿enia wniosku
o przyznanie p³atnoœci za 2010 r. up³ywa 11 czerwca.
Rolnicy wystêpuj¹cy w 2010 r. o przyznanie p³atnoœci obszarowych, wype³niaj¹c jeden formularz wniosku mog¹ jednoczeœnie ubiegaæ siê o p³atnoœci bezpoœrednie, p³atnoœci z tytu³u wspierania gospodarowania na obszarach górskich oraz
innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), p³atnoœci
na realizacjê przedsiêwziêæ rolnoœrodowiskowych i poprawê dobrostanu zwierz¹t
(PROW 2004-2006) oraz p³atnoœci rolnoœrodowiskowe (PROW 2007-2013).
Wprowadzenie jednego formularza wniosku dla 12 ró¿nych rodzajów p³atnoœci jest
u³atwieniem dla rolników, którzy nie musz¹ teraz wielokrotnie podawaæ tych
samych danych i wystêpowaæ do Agencji z osobnymi wnioskami o przyznanie
ró¿nych dop³at.
Zasady przyznawania p³atnoœci, formularze wniosków oraz za³¹czników do
wniosku s¹ dostêpne na stronie internetowej ARiMR oraz w biurach powiatowych
i oddzia³ach regionalnych Agencji. Wniosek mo¿na wype³niæ tak¿e w formie elektronicznej, który jest równie¿ dostêpny na stronie internetowej ARiMR. Tak wype³niony formularz nale¿y wydrukowaæ, podpisaæ i wys³aæ do biura powiatowego
Agencji.
ARiMR zwraca siê do rolników, aby przy wype³nianiu wniosków postêpowali
zgodnie z instrukcj¹, któr¹ dostali wraz z otrzymanym do wype³nienia wnioskiem.
W tym roku jest to szczególnie wa¿ne bo zosta³y wprowadzone nowe rodzaje
p³atnoœci (wsparcie specjalne) oraz nast¹pi³y zmiany w zasadach przyznawania
krajowych uzupe³niaj¹cych p³atnoœciach obszarowych. W pierwszym przypadku
nowoœci¹ jest to, ¿e rolnicy z ca³ego kraju mog¹ siê ubiegaæ o p³atnoœæ obszarow¹
do roœlin str¹czkowych i motylkowatych drobnonasiennych, a w kilku województwach o p³atnoœæ do krów i owiec. Wa¿ne jest równie¿ to, ¿e jednolite p³atnoœci
obszarowe bêd¹ przyznawane rolnikom do powierzchni upraw zagajników drzew
o krótkiej rotacji, takich jak: brzoza, topola i wierzba. Rolnicy, którzy chc¹ otrzymaæ takie dop³aty musz¹ we wnioskach zadeklarowaæ tak wykorzystywane grunty,
jako odrêbne dzia³ki rolne. Jeœli chodzi o uzupe³niaj¹ce p³atnoœci obszarowe
(UPO), to bêd¹ one po raz pierwszy przys³ugiwa³y tak¿e do powierzchni, na których
nie jest prowadzona ¿adna uprawa, je¿eli na gruntach tych:
· rolnik dokona³ zasiewu w celu podniesienia ¿yznoœci gleby poprzez wprowadzenie do niej œwie¿ej masy roœlinnej (zielony nawóz),
· roœlinnoœæ ta zosta³a przyorana lub wprowadzona do gleby na skutek zastosowania innego zabiegu mechanicznego, w terminie do dnia 31 sierpnia roku, w
którym zosta³ z³o¿ony wniosek o przyznanie p³atnoœci uzupe³niaj¹cej,
· nie jest prowadzona uprawa przez okres nie d³u¿szy ni¿ jeden rok.
Z tytu³u p³atnoœci w ramach systemów wsparcia bezpoœredniego, w 2010
r. polscy rolnicy bêd¹ mogli otrzymaæ do 3,25 mld euro. Dodatkowo z tytu³u
pomocy na wspieranie gospodarowania na obszarach górskich oraz innych
obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) zostanie
przeznaczona kwota ok. 1,35 mld z³.
Szacowane maksymalne stawki p³atnoœci w ramach systemów wsparcia
bezpoœredniego za rok 2010 przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
· jednolita p³atnoœæ obszarowa (JPO) - 141,06 euro/ha
· uzupe³niaj¹ca p³atnoœæ podstawowa - do powierzchni innych roœlin i do
powierzchni gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roœlin
- 82,46 euro/ha
· p³atnoœæ uzupe³niaj¹ca do powierzchni uprawy chmielu, do której
przyznano p³atnoœæ uzupe³niaj¹c¹ do powierzchni uprawy chmielu za 2006 r.
(p³atnoœæ niezwi¹zana z produkcj¹) - 336,05 euro/ha
· p³atnoœæ do powierzchni roœlin przeznaczonych na paszê, uprawianych
na trwa³ych u¿ytkach zielonych (p³atnoœci zwierzêce) - 110,18 euro/ha
· oddzielna p³atnoœæ z tytu³u owoców i warzyw (p³atnoœæ do pomidorów) ok. 39,44 euro/tonê
· przejœciowe p³atnoœci z tytu³u owoców miêkkich - 400 euro/ha
· p³atnoœæ cukrowa - ok. 12,59 euro/tonê
· p³atnoœæ do krów - 142,5 euro/sztukê
· p³atnoœæ do owiec - 30 euro/sztukê
· specjalna p³atnoœæ obszarowa do powierzchni uprawy roœlin str¹czkowych i motylkowatych drobnonasiennych - 60 euro/ha.
ARiMR przypomina rolnikom otrzymuj¹cym jakiekolwiek dop³aty powierzchniowe, np. p³atnoœci bezpoœrednie, ONW, rolnoœrodowiskowe czy pomoc na zalesione grunty rolne lub grunty inne ni¿ rolne, ¿e s¹ zobowi¹zani bezwzglêdnie
przestrzegaæ przez ca³y rok zasad wzajemnej zgodnoœci (cross compliance) w
zakresie: ochrony œrodowiska naturalnego, identyfikacji i rejestracji zwierz¹t oraz
dobrej kultury rolnej. Agencja zwraca równie¿ uwagê, ¿e od 1 stycznia 2010 roku
obowi¹zuj¹ dodatkowe normy i wymogi, które nak³adaj¹ na rolników obowi¹zek
posiadania w okreœlonych sytuacjach pozwoleñ wodnoprawnych oraz zachowania
charakterystycznych elementów krajobrazu.
Gra¿yna Kwiecieñ
Kierownik Biura Powiatu Œwidwiñskiego ARiMR tel. 94 365 76 21

Œwidwiñscy policjanci rozbili
trzyosobow¹ grupê przestêpcz¹,
która w ostatnich tygodniach dokonywa³a na terenie Œwidwina i oœciennych miejscowoœci w³amañ do samochodów i kradzie¿y oleju napêdowego. Mê¿czyznom grozi kara
pozbawienia wolnoœci do lat 10.
W przeci¹gu kilku minionych
tygodni œwidwiñscy policjanci
otrzymywali zg³oszenia o w³amaniach do zaparkowanych pojazdów
i kradzie¿ach oleju napêdowego.
Sprawcy zawsze wybierali du¿e
pojazdy tj. samochody ciê¿arowe,
autobusy b¹dŸ ci¹gniki rolnicze, w
których z racji gabarytów mogli
przypuszczaæ, ¿e znajduj¹ siê

znaczne iloœci paliwa. Ka¿dorazowo z pojazdów ginê³o ponad 60 l.
oleju napêdowego. Sposób dzia³ania sprawców, pora dokonywania
w³amañ, jak te¿ miejsca, wskazywa³y, ¿e procederem tym zajmuje siê
jedna grupa osób. Intensywne czynnoœci operacyjne wykonywane
przez œwidwiñskich policjantów
pozwoli³y na wytypowanie potencjalnych sprawców. Jak siê okaza³o,
trafiili. Sprawcami okazali siê 22
letni mieszkaniec Œwidwina i dwaj
21 letni mieszkañcy gminy Œwidwin, którzy ³¹cznie dopuœcili siê 8
w³amañ do ró¿nego rodzaju pojazdów. Teraz ka¿demu z cz³onków
grupy grozi kara pozbawienia wolnoœci do lat 10.
(kp)

Zatrzymani ze z³omem
Policjanci Wydzia³u Prewencji KPP w Œwidwinie zatrzymali
dwóch mieszkañców powiatu
³obeskiego, którzy przewozili
skradziony z³om. Mê¿czyznom
grozi kara pozbawienia wolnoœci
do lat 5.
26 kwietnia, oko³o godz. 10.00,
policjanci ze Œwidwina otrzymali
informacjê o stoj¹cym w okolicy
miejscowoœci S³onowice, na trasie
Œwidwin – £obez, przy bocznej drodze, samochodzie dostawczym
Ford Transit. Po dojechaniu we
wskazane miejsce stwierdzili, ¿e
ca³y ty³ pojazdu za³adowany jest
elementami metalowymi, które najprawdopodobniej zosta³y zdemontowane z jakiegoœ urz¹dzenia. Ju¿
po kilku minutach zauwa¿yli zbli¿aj¹cych siê w ich kierunku dwóch
mê¿czyzn. Jak siê okaza³o, byli to
dwaj 19-letni mieszkañcy powiatu

³obeskiego.
Mê¿czyŸni stwierdzili, ¿e byli
na rybach, na pobliskim jeziorze i w
zaroœlach zauwa¿yli porzucone elementy metalowe, wiêc postanowili
je zabraæ i sprzedaæ na z³omie. W
drodze powrotnej jednak zabrak³o
im paliwa, w zwi¹zku z czym zmuszeni byli udaæ siê do pobliskiej
miejscowoœci i spróbowaæ odkupiæ
kilka litrów.
W wyniku podjêtych czynnoœci
jednoznacznie stwierdzono, ¿e elementy metalowe pochodz¹ z terenu
pobliskiej ¿wirowni, sk¹d zosta³y
skradzione minionej nocy. By³y to
miêdzy innymi podpory taœmoci¹gu. Wartoœæ skradzionych przedmiotów to co najmniej 3 tys. z³.
Mê¿czyŸni odpowiedz¹ za czyn z
art. 278§1 kk (kradzie¿), za co grozi
im nawet do 5 lat pozbawienia wolnoœci.
(kp)

INFORMACJE

Rajd PTTK „NA RATY”
- III RATA z okazji Œwiatowego
Dnia Ziemin pod has³em
„Ziemia odzyskana”
24 kwietnia 2010 r. Zarz¹d Oddzia³u Polskiego Towarzystwa TurystycznoKrajoznawczego w Œwidwinie oraz Szkolne Ko³o PTTK przy Zespole Szkó³ Publicznych w Brze¿nie zorganizowali rajd turystyczny pieszo – autokarowy z okazji
Œwiatowego Dnia Ziemi.
W imprezie wziê³o udzia³ 132 uczestników:

Cele i zadania rajdu:
· odkrywanie uroków Gminy Brze¿no,
· rozstrzygniêcie konkursu literacko-plastycznego „ZIEMIA ODZYSKANA”,
· rozwijanie wra¿liwoœci na piêkno przyrody i popularyzacja idei ochrony naturalnego œrodowiska,
· propagowanie turystki kwalifikowanej jako formy aktywnego wypoczynku,
· spotkanie na szlaku uczniów z ró¿nych placówek.
PRZEBIEG RAJDU:
1. Zbiórka na Podzamczu w Œwidwinie. Rozdanie KART STARTOWYCH.
2. Przejazd autobusem przez Buczynê i Wilczkowo do Brze¿na.
3. 10-kilometrowy marsz z Brze¿na przez Rzepczyno, Grabczewo, nastêpnie
obrze¿ami Zespo³u Przyrodniczo-Krajobrazowego Karsibór do wsi Karsibór w
okolice obelisku poœwiêconego poleg³ym w walkach wiosn¹1945r.
W trakcie marszu mo¿na by³o poznaæ atrakcje krajoznawcze Brze¿na i Rzepczyna, obserwowaæ budz¹c¹ siê do ¿ycia przyrodê, nazywaæ napotkane gatunki roœlin
i zwierz¹t, obejrzeæ paœniki, mrowiska, leœne ambony oraz tablice.
4. Ognisko z kie³baskami, napoje, s³odycze.
5. Rozstrzygniêcie konkursu literacko-plastycznego „Ziemia odzyskana”, wrêczenie dyplomów i nagród (wyniki przedstawiono poni¿ej).
6. Gry i zabawy w grupach po³¹czone z pogadankami nt. Dnia Ziemi.
7. Mecz pi³ki siatkowej.
8. Zespo³owe przeci¹ganie liny.
9. Ocena wykonania zadañ z map¹ (najlepszy wynik uzyska³a dru¿yna ZSP w
Brze¿nie, uzyskuj¹c 13,5/15 punktów, w klasyfikacji indywidualnej konkursu
krajoznawczego zwyciê¿y³a Anna Litwin z SKKT przy SP-2).
9. Uprz¹tniêcie terenu.
10.Powrót autobusem do Œwidwina przez £abêdzie, Wiêc³aw, Brze¿no, Pêczerzyno i S³onowice.

