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Najpierw w œwietle fleszów odebrali akty powo³ania, a póŸniej...

Burmistrzowska Rada Konsultacyjna
okaza³a siê wielk¹ fikcj¹
(ŒWIDWIN) Czasami potrzeba
tylko gestu, by unaoczniæ, ¿e król jak w znanej bajce - jest nagi. Taki
gest wykona³o czterech œwidwiñskich przedsiêbiorców, którzy z³o¿yli rezygnacjê z udzia³u w Radzie
Konsultacyjnej powo³anej przez
burmistrza Œwidwina Jana Owsiaka. Po czterech latach okaza³o siê,
¿e - jak napisali w rezygnacji przedsiêbiorcy - Rada by³a fikcj¹, gdy¿
nie spotka³a siê ani razu.
Przypomnijmy: burmistrz Œwidwina Jan Owsiak powo³a³ Radê
Konsultacyjn¹ 28 lutego 2011 roku.
Zaprosi³ do Rady ludzi, którzy mieli
wspomagaæ samorz¹d lokalny w bie¿¹cych pracach. Na spotkaniu za³o¿ycielskim cz³onkowie Rady, w œwietle fleszów, odebrali akty powo³ania.
Burmistrz Jan Owsiak tak wówczas uzasadnia³ potrzebê powo³ania
takiego zespo³u.
- Przed w³adzami lokalnymi
wci¹¿ pojawiaj¹ siê nowe zadania
- t³umaczy³ zebranym. - Burmistrz,
Rada Miasta i pracownicy Urzêdu
Miasta oraz podleg³ych mu jednostek staraj¹ siê je na bie¿¹co rozwi¹zywaæ. Ja jednak uwa¿am, ¿e to
za ma³o. Dlatego w³aœnie zale¿y mi
na stworzeniu reprezentatywnej
dla lokalnego spo³eczeñstwa grupy, która z jednej strony bêdzie informowana o pracach samorz¹du,
a z drugiej bêdzie nam s³u¿y³a swoim doœwiadczeniem i zaanga¿owaniem w rozwi¹zywaniu spraw, które dotycz¹ wszystkich mieszkañców.
W sk³ad Rady Konsultacyjnej
burmistrz powo³a³ osoby dobrze

znane w Œwidwinie. Byli w niej reprezentanci przedsiêbiorców, przedstawiciele spó³ek komunalnych, oœwiaty, s³u¿by zdrowia.
Na przewodnicz¹c¹ wybrano jedyn¹ w tej grupie kobietê Gra¿ynê
Szczepanik, a sekretarzem zosta³ Józef Walkowski.
Co ciekawe, w og³oszonym
wówczas komunikacie podano, ¿e
„Rada bêdzie siê zbiera³a kilka
razy w roku, w zale¿noœci od potrzeb. Burmistrz zamierza poprosiæ o
konsultacje miêdzy innymi podczas
prac nad bud¿etem miasta, przy planowaniu nowych inwestycji, przy
zagadnieniach zwi¹zanych z zapewnieniem mieszkañcom opieki zdrowotnej lub edukacji”.

Przypomnijmy sk³ad Rady:
Przewodnicz¹ca: Gra¿yna Szczepanik - Przedsiêbiorstwo Handlowe
„Tora”.
Sekretarz – Józef Walkowski plastyk.
Zbigniew Rybicki - „Ferroplast”,
„Erko Rybiccy SJ”.
Stanis³aw Duda - Us³ugowy Zak³ad Krawiecki.
Stefan Basiów - Zak³ad Ogólnobudowlany Hurtownia Materia³ów
Budowlanych „Stefbud”.
Bogus³aw Zajdecki - Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Us³ugowoHandlowe „Bis Pak”.
Jan Szo³dra - prezes Miejskiej
Energetyki Cieplnej sp. z o.o.
Zygmunt Maksiak - prezes Zak³adu Us³ug Komunalnych sp. z o.o.

Ryszard Pi¹tek - Przedsiêbiorstwo
Produkcyjno-HandlowoUs³ugowe „Probud”.
Henryk Serafin - Centrum Meblowe „Serafin”.
Ryszard Chmielewski.
Wies³aw Mañczyk - zastêpca
dyrektora Gimnazjum nr 1.
Robert Pietras - Niepubliczny
Zespó³ Opieki Zdrowotnej „AnaLek”.
3 lutego 2015 r. przedsiêbiorcy:
Zbigniew Rybicki, Stefan Basiów,
Ryszard Chmielewski i Ryszard Pi¹tek z³o¿yli rezygnacjê, „poniewa¿ od
wrêczenia aktów powo³ania nie odby³o siê ¿adne spotkanie”. Wiceburmistrz Zygmunt Maksiak zapytany o
dzia³alnoœæ Rady nawet nie pamiêta³, ¿e siê w niej znalaz³.
KAR
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Z DRUGIEJ STRONY

1 marca - pamiêtajmy o nich
J

ako Polacy dŸwigamy siê z historycznej zapaœci PRL-u,
próbuj¹c zrozumieæ nasze dzieje na
nowo. W koñcu przyszed³ czas na
odkrywanie najnowszej historii walk
o nasz¹ niepodleg³oœæ. Czasami
mam wra¿enie, ¿e historia sama prostuje nasze œcie¿ki. ¯o³nierzy Wyklêtych, bo o nich mowa, mia³o nie
byæ. A wracaj¹, jakby z zaœwiatów.
To nauka dziejów dla nas, ale tak¿e
dla tych, którzy do nich strzelali,
grzebali ich pod murami wiêzieñ i
uklepywali ziemiê, by zniknêli na
zawsze. Na ich grobach mia³ powstaæ Nowy Wspania³y Œwiat. Dzieje mia³y rozpocz¹æ siê od zera. Nale¿a³o tylko wykasowaæ star¹ historiê,
zwalczyæ zabobony, zburzyæ koœcio³y, pa³ace zamieniæ na chlewnie, powo³aæ do ¿ycia now¹ klasê robotnicz¹, która pod œwiat³ym przewodnictwem oœwieconych zostanie poprowadzona wprost do raju na ziemi.
Zaistnia³ tylko jeden problem - co
zrobiæ z tymi, którzy tego nie chc¹
lub w ten raj nie wierz¹. Tych nale¿a³o zamkn¹æ w ³agrach i wiêzieniach i
reedukowaæ do skutku.
Twórcy tej utopii nawet nie zauwa¿yli, ¿e rewolucja to powtórzona
ewolucja, ale sk¹d mogli to wiedzieæ,
wychowani na przyspieszonych
kursach WKPb. Odrzucaj¹c historiê
nawet nie przysz³o im do g³owy, ¿e
repetuj¹ w klasie dziejów. I ¿e
wszystko trzeba bêdzie zaczynaæ od
nowa, chocia¿ w innych dekoracjach. W nastêpnych stuleciach
wszyscy bêd¹ zachodziæ w g³owê,
jak po tylu latach rozwoju kultury i
cywilizacji mo¿liwe by³o a¿ takie barbarzyñstwo.

Wiêc ¯o³nierze Wyklêci wracaj¹;
dla jednych jako naturalni bohaterzy bij¹cy siê o fundamentalne wartoœci cywilizacji chrzeœcijañskiej, dla
innych jako koszmar potwierdzaj¹cy
ducha dziejów, którego tak zawziêcie
zwalczali. A co ma na ten temat do
powiedzenia polska szko³a? Nic.
Kompletnie nic. Odrobienie tej lekcji
nale¿y do obywateli. Na przyk³ad w
Stowarzyszenie Przyjaci³ Gryfic organizuje 1 marca Bieg dla Niepodleg³ej - Wilczym Szlakiem. Takie biegi
organizuje 80 miast w Polsce. W Z³ocieñcu móg³ o swojej historii opowiedzieæ jeden z ostatnich aresztowanych za dzia³alnoœæ niepodleg³oœciow¹. W Nowogardzie opisano
historiê Wyklêtego Zdzis³awa Balcerzaka, który schroni³ siê na tych
ziemiach i pracowa³ w mleczarni, a
gdy UB przysz³o po niego, uda³o mu
siê uciec. Z³apali go po kilku latach
i przesiedzia³ 15 lat. Pod Reskiem ¿yje
partyzant, który zatrzymany po wojnie odsiedzia³ 10 lat. Ko³o Radowa
Ma³ego ¿yje s³ynny ostatni Wyklêty, 94-letni Andrzej Kiszka, z³apany
dopiero w 1961 r. Z wiêzienia wyszed³
w 1971, gdy niektórym wydawa³o
siê, ¿e dopiero zak³adaj¹ opozycjê.
Teraz pana Andrzeja odwiedza coraz
wiêcej ludzi.
Ale to dopiero pocz¹tek, gdy¿
czeka nas odkrywanie w³asnej, lokalnej historii ¯o³nierzy Wyklêtych.
W ka¿dym miasteczku byli tacy, którzy tworzyli lub próbowali tworzyæ
po wojnie podziemie antykomunistyczne. Komuniœci obeszli siê z
nimi okrutnie. To by³o po prostu
dobijanie resztek wolnej Polski.
Aresztowania, prowokacje, wywóz-

ki na Sybir, bicie, znêcanie siê, zsy³anie do kopalni, wyrzucanie z pracy,
konfiskata maj¹tku, po wyjœciu z
wiêzieñ wilczy bilet i zamkniête perspektywy na ca³e ¿ycie.
Œwidwin nie by³ wyj¹tkiem na tej
mapie. Tak¿e tutaj m³odzi ludzie podjêli po wojnie dzia³alnoœæ konspiracyjn¹. Pisa³em o Stanis³awie Leszczaku i o W³adys³awie i Stanis³awie Bertoszach. To jest historia,
któr¹ trzeba przypominaæ, wiêc krótko przypomnê. W 1951 r., ci m³odzi
wówczas ludzie, za³o¿yli organizacjê
niepodleg³oœciow¹ „Konspiracyjne
Wojsko Polskie”. W 1954 organizacja zosta³a rozpracowana przez UB i
wszystkich zatrzymano. Najbardziej
aktywnych s¹dzi³ Wojskowy S¹d
Rejonowy w Koszalinie. Wyrok zapad³ 22 kwietnia 1954 r. Ich organizacjê funkcjonariusze UB i sêdziowie
we wszystkich dokumentach nazywaj¹ „band¹ kontrrewolucyjn¹”, pos³uguj¹c siê ¿argonem typowo sowieckim. Z tych dokumentów mo¿na
odczytaæ ówczesn¹ mentalnoœæ i
matryce propagandowe, które przetrwa³y do naszych czasów i jak¿e
czêsto s¹ jeszcze dziœ u¿ywane w
dyskusjach publicznych.
Tak oto s¹d wojskowy oceni³
skazanych:
„Przy wymiarze kary w odniesieniu do osk. D¹browskiego ma S¹d na
uwadze, ¿e podniós³ rêkê na W³adze
Ludow¹, chocia¿ zapewnia³a mu ona
mo¿liwoœæ awansu ¿yciowego, zwa¿yæ trzeba, ¿e przed otrzymaniem
pracy referenta i st. referenta w POM
i Domu Ksi¹¿ki w Koszalinie, wyzyskiwany by³ z ca³¹ rodzin¹ przez ku³aków u których z pocz¹tku zarabia³
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na utrzymanie. Znacz¹ce napiêcie
z³ej woli oskar¿onego widoczne jest
w tym, ¿e nawet literackie aspiracje
obraca³ przeciwko Ludowej Polsce,
pisa³ bowiem antypañstwowe,
kontrrewolucyjne utwory.
W odniesieniu do Pietraszyna
ma S¹d na uwadze, ¿e skorzysta³ ju¿
raz z aktu przebaczenia, gdy w 1947
roku ujawni³ siê przed w³adzami jako
cz³onek kontrrewolucyjnej bandy, a
potem nawróci³ znów na drogê
zbrodni (¿adnej zbrodni nie pope³nili – przyp. Red.).
W odniesieniu do ¯d¿añskiego
ma S¹d na uwadze tê okolicznoœæ
obci¹¿aj¹c¹, ¿e jako robotnik mia³
szczególny obowi¹zek zapobie¿enia
wrogiej dzia³alnoœci D¹browskiego i
innych. Udzia³ w wojnie z hitlerowskimi Niemcami w szeregach I Armii
stanowi
okolicznoœæ,
któr¹
uwzglêdniæ trzeba jako obci¹¿aj¹c¹,
ale i równie¿ jako ³agodz¹c¹ okolicznoœæ, bo z jednej strony zobowi¹zywa³ ¯d¿añskiego do wiêkszej wiernoœci Ludowej Polsce, a z drugiej
strony stanowi pewn¹ wobec Polski
zas³ugê.
W odniesieniu do Noworackiego ma S¹d na uwadze jego wysoki
poziom umys³owy oraz pochodzenie z ku³aków. Jako ³agodz¹c¹ okolicznoœæ przyjmuje S¹d szczer¹ postawê oskar¿onego na rozprawie”.
Pamiêtajmy o nich i o tym.
Kazimierz Rynkiewicz

Dwutygodnik Powiatowy
Redakcja:
Kazimierz Rynkiewicz - redaktor naczelny (tel. 504 042 532).

Ocalmy pamiêæ o nich

Adres redakcji:
73-150 £obez, ul. S³owackiego 6,
tel./fax (91) 3973730.
E-mail: wppp1@wp.pl

Poszukujê informacji o ¿o³nierzach armii
gen. Andersa i Polskich Si³ Zbrojnych
na Zachodzie, którzy osiedli w powiecie
œwidwiñskim i na Pomorzu Zachodnim

Wydawca:
Wydawnictwo Polska Prasa Pomorska, Kazimierz Rynkiewicz,
73-150 £obez, ul. S³owackiego 6,
tel./fax 91 39 73 730; e-mail:
wppp1@wp.pl; NIP 859-001-1930; Konto:PKO Bank Polski Oddzia³ 1 w £obzie 72 1020 2847
0000 1502 0067 0927

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

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

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

Nak³ad: 1000 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo
skracania i adiustacji tekstów.
Materia³ów nie zamawianych nie
zwracamy. Nie odpowiadamy za
treœæ reklam, og³oszeñ.
Nasze Wydawnictwo wydaje:
„tygodnik ³obeski”,
„tygodnik pojezierza drawskiego”,
tygodnik „gazeta gryficka”.
Sk³ad i druk: WPPP - £obez;
tel./fax (91) 39 73 730.
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INFORMACJE - REKLAMA

Zniewa¿a³ policjantów
Nocne poszukiwania
- odpowie przed s¹dem nastolatka
Œwidwiñski patrol Policji zatrzyma³ awanturuj¹cego siê 20 letniego mieszkañca Œwidwina.
Zniewa¿a³ i utrudnia³ wykonywanie czynnoœci s³u¿bowych policjantów. Zachowanie mê¿czyzny
wobec interweniuj¹cych policjantów, w trybie przyœpieszonym oceni
s¹d, grozi mu do 5 lat pozbawienia
wolnoœci.
Policjanci w pi¹tkow¹ noc o godzinie 4.30, otrzymali zg³oszenie pracownika stacji paliw o awanturuj¹cym siê kliencie. Mê¿czyzna by³ nietrzeŸwy i natarczywie domaga³ siê
sprzeda¿y alkoholu. W trakcie interwencji, awanturnikowi równie¿ nie
spodoba³a siê praca policjantów.
Mê¿czyzna nie szczêdzi³ przy tym
wulgaryzmów pod adresem policjantów i si³y aby przeszkodziæ w ich
czynnoœciach.

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

Policjanci zatrzymali mê¿czyznê,
jak siê okaza³o 20 letniego mieszkañca Œwidwina. Awanturnik mia³ w
sobie ponad 1,5 promila alkoholu.
Zak³ócaj¹c spokój dowiedzia³ siê od
policjantów, ¿e takie zachowanie
jest wykroczeniem i nie uniknie konsekwencji. Œwiadomoœæ otrzymania
mandatu karnego, wywo³a³a u niego
furiê. Mê¿czyzna szarpa³ siê, wyrywa³ i usi³owaæ kopaæ policjantów,
nie reagowa³ na wydawane przez
mundurowych polecenia.
20 latek zosta³ doprowadzony do
policyjnej celi, po wytrzeŸwieniu
przedstawiono mu zarzuty
zniewa¿enia i utrudniania wykonywania czynnoœci s³u¿bowych
policjantów. W niedzielê (1 lutego)w
trybie przyspieszonym s¹d zdecyduje o jego dalszych losach, mê¿czyŸnie grozi do 5 lat pozbawienia
wolnoœci.
(kp)

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

w Po³czynie-Zdroju
Pomyœlnie zakoñczy³y siê poszukiwania 17-letniego mieszkañca Po³czyna-Zdroju. Zaginionego
przez kilka godzin szuka³a rodzina, stra¿ po¿arna i œwidwiñscy policjanci. Akcja zakoñczy³a siê sukcesem i chocia¿ nastolatek trafi³ do
szpitala, jego ¿ycie nie jest zagro¿one.
Kilka dni temu, wieczorem, do
œwidwiñskiej jednostki trafi³o zg³oszenie o zaginiêciu nastoletniego
mieszkañca Po³czyna-Zdroju. Ch³opak mia³ wieczorem byæ w domu, lecz
nie dotar³ na miejsce i nie kontaktowa³ siê z rodzin¹. Istotn¹ informacjê
przekaza³a sympatia ch³opaka - z po-

wodu ich rozstania nastolatek powiedzia³ jej o samobójczych planach. Ta wiadomoœæ w po³¹czeniu ze
spadkiem temperatury by³a powodem do natychmiastowych dzia³añ
mundurowych. W wyj¹tkowych
sytuacjach policja œwidwiñska mo¿e
liczyæ na pomoc stra¿aków, równie¿
i tym razem do dzia³añ przy³¹czy³a siê
kilkudziesiêcioosobowa grupa stra¿aków ochotników. Akcja zakoñczy³a siê szczêœliwie, tu¿ po godzinie
1.00 na terenie ogródków dzia³kowych w Po³czynie znaleziono ch³opaka, który wymaga³ natychmiastowej pomocy medycznej. Mimo ¿e trafi³ do szpitala, jego ¿ycie nie jest ju¿
zagro¿one.
(kp)

Wójt przedstawi³ zastêpcê
(GMINA ŒWIDWIN) Nowy wójt
Gminy Œwidwin Kazimierz Lechocki wci¹¿ kszta³tuje w urzêdzie
sk³ad personalny.
W grudniu rozstrzygniêty zosta³
konkurs na stanowisko podinspek-

tora ds. obronnych, obrony cywilnej i zarz¹dzania kryzysowego. Obj¹³
je pan Tadeusz Wachowiec. Na sesji
pod koniec stycznia br. wójt przedstawi³ radnym swojego zastêpcê,
którym zosta³a pani Joanna AngliszMyszka.
(r)

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

09.00 - 17.00
11.00 - 17.00
09.00 - 15.00

Sta³y dy¿ur w ka¿d¹ œrodê

13.00 - 17.00

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

tel. 94 712 84 42
tel. kom. 781 900 800 / 601 733 134
www.adwokat-siewiorek.pl
e-mail: kancelaria@adwokat-siewiorek.pl
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Fina³ konkursu „Policjant - mój przyjaciel”
W grudniu, w Szkole Podstawowej nr 1 w Œwidwinie zosta³ og³oszony konkurs plastyczny dla uczniów
klas I-III pod has³em „Policjantmój przyjaciel”.
Spoœród otrzymanych prac jury
wybra³o trzy wyró¿niaj¹ce siê ze
wzglêdu na technikê wykonania i
trafnoœæ ukazania tematu. Laureatki
to uczennice klasy 1d: Kamila Œluga,
Aleksandra Krajs i Wiktoria Salwa,
których opiekunem by³a wych. pani
Magdalena Haraj.
Na zwyciê¿czynie czeka³a oryginalna nagroda - zaproszenie do Komendy Powiatowej Policji w Œwidwinie. Niezapomnian¹ wizytê dziewczynki wraz z koordynatorem konkursu p. Agnieszk¹ Perskiewicz rozpoczê³y od spotkania z insp. Robertem RzeŸnikiem, komendantem jednostki. Pan komendant przyj¹³ nas
bardzo serdecznie , co pozwoli³o na
prze³amanie niepokoju zwi¹zanego z
tak wa¿n¹ wizyt¹. Przy herbacie i

p¹czkach opowiada³ nam o codziennej pracy policjanta. Wzajemnie
¿ycz¹c sobie sukcesów i radoœci
po¿egnaliœmy siê i pod opiek¹ m³.
asp. Anety Sêkalskiej-Cybul uda³yœmy siê na zwiedzanie komisariatu.
Wycieczkê rozpoczê³yœmy od
wizyty w celi, która przyprawi³a nas
o dreszczyk niepewnoœci.
W pracowni technika kryminalistyki dowiedzia³yœmy siê w jaki sposób zabezpiecza siê œlady w miejscach wypadków i przestêpstw.
Ka¿dy z nas z³o¿y³ odcisk swoich
palców, które otrzymaliœmy na pami¹tkê. O swoich obowi¹zkach opowiedzieli nam równie¿ oficerowie
dy¿urni.
Dla dzieci spotkanie to by³o olbrzymim prze¿yciem. Cieszymy siê,
¿e nagrodzone prace bêd¹ zdobiæ
gabinet pana komendanta.
Dziêkujemy naszym przyjacio³om policjantom.
Koordynator konkursu: A.
Perskiewicz, opiekun: M. Haraj

Walentynki emerytów
Emeryci ze stowarzyszenia
„Z³ota jesieñ” bawili siê na walentynkach.
14 lutego w œwidwiñskim zamku
odby³a siê zabawa walentynkowa.
Przy suto zastawionych sto³ach i
muzyce w wykonaniu panów Krysiaków bawi³a siê stuosobowa grupa œwidwiñskich emerytów. Sala
by³a ozdobiona ró¿ami i serduszkami. Zorganizowano tañce z poszukiwaniem w³aœciwej partnerki i partnera oraz wiele innych atrakcji.
Poprzednio emeryci bawili siê na
zabawie sylwestrowej. Wybrano
wówczas króla i królow¹ balu. Nagrod¹ by³o dla nich wyjœcie do restauracji „Hotelik” E. Rybickiej oraz
do „Starego M³yna” T. Depty. Wybrane pary skorzysta³y z nagród i
wybra³y siê do hoteli, aby skorzy-

Nowy zarz¹d PSD
i nowe cele

staæ z atrakcji. Stowarzyszenie dziêkuje sponsorom za „królewskie”
przyjêcie par.
(em)
13 lutego 2015 roku odby³o siê
zebranie sprawozdawczo-wyborcze
Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Oddzia³u Powiatowego w Œwidwinie.
Prezes Stowarzyszenia przedstawi³ informacjê na temat dzia³alnoœci
ko³a i podziêkowa³ koñcz¹cemu kadencjê Zarz¹dowi. Swoj¹ informacjê
na temat dzia³añ przedstawi³a równie¿ przewodnicz¹ca komisji rewizyjnej udzielaj¹c absolutorium dla
ustêpuj¹cego Zarz¹du.
Podczas spotkania dosz³o do
wyboru nowego sk³adu Zarz¹du
Powiatowego Oddzia³u PSD. W

sk³ad nowego Zarz¹du weszli : Prezes - Pawe³ Gasztold , V-ce prezes Kazimierz Rogulski, V-ce prezes - Jan
BruŸdziñski, Skarbnik - Krystyna
Chruœcicka , Sekretarz - Bo¿ena Szutra, Cz³onkowie Zarz¹du - Andrzej
Warianka i Wies³awa Cio³ek.
Komisja Rewizyjna bêdzie dzia³aæ w sk³adzie: przewodnicz¹ca
Anna Szczypiñska oraz cz³onkowie:
Anna Œpiewok i Janina Babiak-Falkowska. Mandaty delegatów na
walne zebranie wy¿szego szczebla
otrzymali: Pawe³ Gasztold, Jan BruŸdziñski i Krystyna Chruœcicka.
Wytyczono nowe kierunki dzia³ania i plany na kolejne lata kadencji
nowego Zarz¹du.
(o)
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Firma polsko-ukraiñsko-niemiecka wybra³a Œwidwin

Wyprodukuj¹ meble
i dadz¹ pracê
Miêdzynarodowa firma produkuj¹ca meble zamierza wkrótce
uruchomiæ produkcjê w Œwidwinie.
Docelowo pracê znajdzie w niej nawet 500 osób.
Firma polsko-ukraiñsko-niemiecka „Stark Polstermobel” prowadzi produkcjê mebli miêkkich w
Dniepropietrowsku, jednak w
zwi¹zku z trudn¹ sytuacj¹ na Ukrainie planuje przenieœæ j¹ do Polski.
Wybór pad³ na Œwidwin.
- W ubieg³ym roku wielokrotnie
spotyka³em siê z przedstawicielami
firmy i zachêca³em do zainwestowania w Œwidwinie - mówi burmistrz
Jan Owsiak. - Rozmowy trwa³y wiele miesiêcy. Pod koniec 2014 roku
otrzyma³em pismo oficjalnie potwierdzaj¹ce, ¿e fabryka mebli powstanie w Œwidwinie. W piœmie tym firma „Stark Polstermobel” wskazuje, jakie czynniki
zdecydowa³y o wyborze Œwidwina:
przychylnoœæ w³adz miasta, niewykorzystany obecnie, a potrzebny
przy tej dzia³alnoœci produkcyjnej
potencja³ si³y roboczej na terenie
ca³ego powiatu œwidwiñskiego, bliskoœæ zagranicznych rynków zbytu
(zw³aszcza niemieckiego i skandynawskiego) oraz dobre nasycenie
województwa zachodniopomorskiego w zak³ady potrzebne do
wspó³pracy.

Na realizacjê inwestycji firma
wybra³a dzia³kê 50/13 przy ulicy Królowej Jadwigi. W pierwszym etapie
planuje wybudowaæ halê produkcyjn¹ piêtrow¹ o powierzchni 3780 m
oraz zatrudnienie 50 osób. W drugim
wybuduje halê o powierzchni 11880
metrów i zwiêkszy zatrudnienie do
250 osób. W trzecim etapie natomiast
nast¹pi pe³ne uruchomienie produkcji i marketingu sprzeda¿y oraz zwiêkszenie zatrudnienia do 500 osób.
Firma wyst¹pi³a do w³adz miasta
o podzia³ dzia³ki 50/13, wytyczenie z
jej obszaru 1,5 hektara i sprzeda¿ tej
czêœci na w³asnoœæ. Pozosta³y obszar pragnie wydzier¿awiæ do momentu ca³kowitego wykupienia, które zgodnie z harmonogramem inwestycji planowane jest na okres 3 lat.
Rada Miasta podjê³a ju¿ uchwa³ê w
sprawie sprzeda¿y tego terenu.
Dzia³ka posiada kilka ograniczeñ: brak instalacji wodno-kanalizacyjnej, brak utwardzonej drogi dojazdowej oraz liniê energetyczn¹
uniemo¿liwiaj¹c¹ budowê hal.
- Wyst¹piliœmy do firmy Energa z
proœb¹ o likwidacjê linii napowietrznych i przebudowê ich na kablowe –
mówi burmistrz. - Uzyskaliœmy zapewnienie, ¿e firma ma to w swoich
planach. Natomiast budowê instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz drogi
miasto bierze na siebie.
(UM)

Wójt Gminy Œwidwin informuje
¿e na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518) podaje do publicznej
wiadomoœci, ¿e w siedzibie Urzêdu Gminy Œwidwin oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Œwidwin zosta³o wywieszone na okres 30 dni:
- og³oszenie o I ustnym przetargu na dzier¿awê nieruchomoœci
gruntowej obejmuj¹cej dzia³kê gruntu nr 16/2 o powierzchni 4,1998 ha
po³o¿onej w obrêbie Œwidwin (ul. Spó³dzielcza).
Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ pod numerem telefonu 94 36 520
15 do 16 lub w siedzibie Urzêdu Gminy, Œwidwin, pok. nr 48.

Starosta Powiatu Œwidwiñskiego informuje
¿e na tablicach og³oszeñ Starostwa Powiatowego w Œwidwinie oraz
urzêdów poszczególnych miast i gmin powiatu Œwidwiñskiego a tak¿e
na stronach internetowych www.bip.powiatswidwinski.pl oraz
www.powiatswidwinski.pl zosta³ opublikowany wykaz nieruchomoœci
stanowi¹cych w³asnoœæ Skarbu Pañstwa przeznaczonych do dzier¿awy,
obejmuj¹cego nieruchomoœci oznaczone:
- dzia³k¹ nr 1/17 o powierzchni 16,7562 ha po³o¿onej w obrêbie Przybys³aw gmina Œwidwin,
- dzia³k¹ nr 83/8 o powierzchni 21,6101 ha po³o¿onej w obrêbie
Nowe- Resko gmina Po³czyn-Zdrój,
- dzia³k¹ nr 57/10 o powierzchni 2,4852 ha po³o¿onej w obrêbie Dziwogóra gmina Po³czyn-Zdrój.
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„Dzieñ otwarty”
w Urzêdzie Skarbowym
w Bia³ogardzie
Naczelnik Urzêdu Skarbowego w
Bia³ogardzie uprzejmie zaprasza na
„Dzieñ otwarty” w Urzêdzie Skarbowym w dniu 7 marca 2015 r. (sobota)
w godzinach od 9.00 do 13.00.
Wszyscy zainteresowani, którzy
przyjd¹ do urzêdu bêd¹ mogli uzyskaæ informacje dotycz¹ce rocznego
rozliczenia siê z podatku dochodowego, zdobyæ wiedzê na temat zasad
korzystania z ulg i odliczeñ podatkowych, z³o¿yæ zeznanie podatkowe, a
tak¿e inne dokumenty.
W tym dniu równie¿, korzystaj¹c
z pomocy pracownika Urzêdu Skarbowego, mo¿liwe bêdzie z³o¿enie
zeznania przez Internet.
Serdecznie wszystkich zapraszamy!
US

Syndyk masy upad³oœci PPH KAMA Sp. z o.o.
w Ostrowi Mazowieckiej

og³asza pisemny przetarg ofertowy
na sprzeda¿ nw. nieruchomoœci
1. Przedmiotem przetargu jest:
- nieruchomoœæ o ³¹cznej powierzchni 2,3986 ha, po³o¿ona w Psarach, gm. Œwidwin, stanowi¹ca dzia³ki o nr nr 406/3,406/5,406/7 i 406/9
zabudowana budynkiem kot³owni, budynkiem suszarni, budynkiem
mieszkalno-socjalno- biurowym, dwoma budynkami produkcyjnymi,
budynkiem portierni, dwoma wiatami, zasiekiem na trociny - wraz ze
znajduj¹cymi siê w nich maszynami i urz¹dzeniami
- cena wywo³awcza 617.266,00 + podatek VAT 23 % od kwoty
74.766,00.
2. Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest z³o¿enie oferty na
piœmie - listownie, ze wskazaniem oferowanej ceny oraz dowodem uiszczenia wadium 10 % ceny wywo³awczej, w zamkniêtej kopercie z napisem „Oferta-Œwidwin” w biurze syndyka, ul. Brata Z. ¯ebrowskiego 4/38,
07-410 Ostro³êka, do godz.15.00 lub listem poleconym na adres jw. w nie
przekraczaj¹cym terminie do dnia 10.03.2015 r.
3. Oferta winna zawieraæ: oznaczenie oferenta , proponowan¹ cenê
nabycia - nie ni¿sz¹ ni¿ cena oszacowania, podpis oferenta lub upowa¿nionej przez oferenta osoby dzia³aj¹cej w jego imieniu, dowód uiszczenia wadium.
4. Wadium nale¿y wp³aciæ na konto syndyka - PPH KAMA Sp. z
o.o. w upad³oœci likwidacyjnej w Ostrowi Mazowieckiej - BANK PEKAO SA I O/Ostro³êka 81 1240 1691 1111 0010 5512 3513
5. Umowa sprzeda¿y zostanie zawarta w terminie 1 miesi¹ca od dnia
wyboru oferty, zap³ata ceny nabycia - najpóŸniej w dniu sporz¹dzenia
umowy notarialnej
6. Wadium oferenta, którego oferta zostanie wybrana zaliczone bêdzie na poczet ceny kupna, a wadium pozosta³ych oferentów zostanie
niezw³ocznie zwrócone - bez odsetek.
7. Je¿eli oferent wybrany uchyli siê od zawarcia umowy, wadium
ulega przepadkowi na rzecz masy upad³oœci.
8. Otwarcie i rozpoznanie ofert nast¹pi w biurze syndyka 13.03.2015 r.
9. Wszelkie informacje udzielane s¹ pod numerem: 29-760-38-11
10. Syndyk zastrzega prawo uniewa¿nienia przetargu, bez podania
przyczyny.
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Informacje z przedszkola Happy Days

Pocz¹tek roku w Przedszkolu Happy Days
Nowy rok w Niepublicznym Anglojêzycznym Przedszkolu Happy
Days w Œwidwinie rozpocz¹³ siê 6
stycznia od przemarszu w Orszaku Trzech Króli. Dzieci z naszego
przedszkola uczestniczy³y we
wspólnym kolêdowaniu wraz z Publiczn¹ Szko³¹ Podstawow¹ nr 2
im. ppor. Emilii Gierczak. Maluchy pod¹¿aj¹ce za Œwiêt¹ Rodzin¹
ubrane by³y w czerwone peleryny i
korony.
15 stycznia nasze przedszkole
tradycyjnie ju¿ odwiedzili muzycy z
koszaliñskiej Filharmonii. Tym razem wystêp odby³ siê pod nazw¹
„Œpiewaj¹ce zoo”. Oprócz samych
muzyków do wystêpu zaproszone
zosta³y dzieci, które bardzo chêtnie
uczestnicz¹ w zabawach z instrumentami.

16 stycznia odby³a siê zabawa
karnawa³owa o nazwie „Bal mi³oœników zwierz¹t”. Dzieci przebierane
by³y zgodnie z tematem imprezy za
zwierzêta. Dzieciaków odwiedzi³ tak¿e ¿ywy ¿ó³w! Zabawê poprowadzi³a
Pani Katarzyna Radomska, która
przygotowa³a wspania³e konkursy i
piosenki. Ka¿de dziecko zosta³o
okrzykniête królem lub królow¹ balu,
co zosta³o uwiecznione na zdjêciach. Radoœci dzieci nie by³o koñca.
27 stycznia dzieci z grup starszej
- S³oneczka obejrza³y w œwidwiñskim Zamku wspania³e przedstawienie pt. „Tajemnice zaginionych liter”. Spektakl zosta³ wykonany
przez aktorów z Teatru Maska w
Krakowie.
W przedostatni dzieñ stycznia
m³odsza grupa – Smerfy goœci³a w
przedszkolu swoje babcie i dziad-

Ferie w przedszkolu
„Pod Topol¹”

ków. Maluchy przedstawi³y dla swoich bliskich krótki program artystyczny. Dziadkom i babciom pociechy zaœpiewa³y g³oœne Sto lat!, po-

Szko³a Podstawowa nr 1 w Œwidwinie

Innowacja w klasie 3a
Od II semestru roku szkolnego
2014/2015 uczniowie klasy 3a
uczestnicz¹ w innowacji pedagogicznej-organizacyjnej pt. „Zanim
pójdziemy do klasy czwartej”.
Innowacyjnoœæ organizacyjna
polega na podziale zajêæ z edukacji
wczesnoszkolnej na poszczególne

Tegoroczne ferie w Przedszkolu „Pod Topol¹” w Œwidwinie przebiega³y jak zawsze w atmosferze
dobrej zabawy.
Choæ nie by³o œniegu obfitowa³y
w wiele atrakcji i ró¿norodnych propozycji: od ciekawych zajêæ, ogl¹dania i s³uchania bajek po wspóln¹ zabawê na dyskotece. Dbaj¹c o rozwój
fizyczny dzieci korzysta³y z zabawek
i sprzêtów w sali gimnastycznej m. in.
mini si³ownia, suchy basen z kulkami, drabinki i zje¿d¿alnie. Bawi³y siê
te¿ innymi przyborami sportowymi
oraz chust¹ animacyjn¹.
Nie zapominajmy o edukacyjnej
roli przedszkola. W ramach realizacji
programu „Czas na zdrowe i piêkne
zêby” dzieci w lekkiej bajkowej formie pozna³y sposoby dbania o zêby
(film „Kubki smakowe i zêby”). Dziêki zajêciom plastycznym dzieci rozwija³y swoj¹ inwencjê twórcz¹ i wyobraŸniê - malowa³y, rysowa³y, lepi³y i wycina³y. Tworzy³y indywidual-

nie i w zespo³ach. Efekty ich pracy
eksponowano na tablicach grupowych. Korzystaliœmy te¿ z niektórych propozycji Œwidwiñskiego
Oœrodka Kultury.
Uczestniczyliœmy w warsztatach
teatralnych, gdzie dzieci mia³y mo¿liwoœæ samodzielnie pracowaæ nad
przygotowaniem spektaklu teatralnego. Tworzy³y dekoracje i wybiera³y postacie do baœni „Królowa œniegu”. Na warsztatach muzycznych
pod nazw¹ „Przygoda z instrumentami” dzieci mia³y mo¿liwoœæ poznania
i gry na ró¿nych instrumentach, np.
puzon, klarnet, saksofon, fortepian.
Dzieci zosta³y te¿ zaproszone na
spektakl teatralny krakowskiego teatru „Maska”, pt. „Tajemnica zaginionych literek”.
Wszystkie dzieci uczêszczaj¹ce
do przedszkola w czasie ferii mia³y
te¿ mo¿liwoœæ nauki tañca do utworu „Waka, waka” przygotowanego
przez p. Aleksandrê Gulbas.
Ma³gorzata Wêdrychowicz

czêstowa³y pysznym tortem oraz
wrêczy³y pami¹tkowe laurki. Wnuczêta wzruszy³y swoich bliskich do
³ez.
Katarzyna K³onowska

przedmioty, przestrzeganiu 45 minutowego czasu lekcji oraz wprowadzeniu zeszytów przedmiotowych.
G³ównym celem wprowadzonych
zmian organizacyjnych jest pomoc
uczniom w pokonaniu progu miêdzy
I a II etapem kszta³cenia.
Anna Kuzio

Serdecznie zapraszamy do udzia³u
w spotkaniu z Pani¹ Barbar¹ Sadowsk¹,
wiceprezesem Fundacji Pomocy
Wzajemnej „Barka” z Poznania,
poœwiêconemu budowaniu Partnerstwa
Lokalnego w Powiecie Œwidwiñskim.
Spotkanie odbêdzie siê dnia 25 lutego 2015 r.
o godz. 11.00
w Œwidwiñskim Oœrodku Kultury (zamek).
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa
do dnia 21.02.2015 r. na adres e-mail:
partnerstwo.lokaljieCft wp.pl lub
wraz ze wskazaniem osób, które wezm¹ udzia³
w ww. spotkaniu.
Liczymy na niezawodne przybycie i serdecznie pozdrawiamy.
Organizatorzy spotkania:
Starostwo Powiatowe w Œwidwinie Oœrodek Wsparcia
Ekonomii Spo³ecznej w Wa³czu
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Szko³a Podstawowa nr 3 w Œwidwinie

Podsumowanie pó³rocza
Minione pó³rocze jak zwykle
by³o dla naszych uczniów czasem
wytê¿onej pracy, zdobywania wiedzy i osi¹gniêæ w ka¿dej dziedzinie.
W bie¿¹cym roku szkolnym w
Publicznej Szkole Podstawowej nr 3
w klasach I -VI uczy siê 147 uczniów
(a dodatkowo w oddzia³ach przedszkolnych 47 dzieci). Ocenê opisow¹ w klasach m³odszych otrzyma³o 78 uczniów.
Za wysokie wyniki w nauce i
wzorowe zachowanie wyró¿nieni
zostali uczniowie: kl.Ia – Klaudiusz
Bia³ous, Zuzanna Jêdrys, Filip Lubawiñski, Adrianna Zygmunt,
Natalia Miedzik, Oliwia Leszczyszyn, Wiktoria Mioduchowska,
Wiktor Olszak, kl. I b – Julia Chacia,
Kacper Janiak, Amelia Kowalewska,
Jan Tr¹biñski, Maja Warmijak, Aleksandra Zakowiecka, kl. II – Zuzanna
Borkowska, Michalina Dojcz, Karolina Dziubiñska, Wiktor Jarz¹bek,
Jakub Koz³owski, Bartosz Kruk,
Wiktor Pleciak, Patrycja Makarewicz, Oliwia Plewa, kl. III – Micha³
Bielicki, Kinga Go³¹b, Amelia Hamulak, Aleksandra Kuprianiec, Magda
Osiñska, S³awomir Sibiga, Nikola
Wójt i Zuzanna Zakowiecka.
Uczniowie ci wprawdzie nie otrzymali ocen cyfrowych, ale gdyby
mo¿na by³o zamieniæ je na cyfry,
by³yby to same pi¹tki i szóstki.
69 uczniów klas starszych obowi¹zuj¹ ju¿ inne regu³y oceniania.
Œrednia ocen z przedmiotów nauczanych w klasach starszych wynios³a
4,03. Najwy¿sz¹ œredni¹ odnotowa³a klasa VI (wychowawca p. A. Zakowiecka). Indywidualnie najwy¿sz¹
œredni¹ nauczania odnotowa³a
uczennica klasy IV – Natalia Kwiatkowska (5,27). Tu¿ za ni¹ uplasowali
siê uczniowie: Amelia Rakowska
(kl.VI), Maja Kozera (kl.V) i Daniel
Wojdalski (kl.IV). Oprócz wymienionych ju¿ osób do grona wzorowych
nale¿y dopisaæ uczniów z kl. IV –
Damiana Chmarzyñskiego, Juliê
£awrynowicz, Kacpra Ogrodowskiego, Macieja Jackiewicza, z kl. V –
Wiktoriê Sieradzk¹ i Dariê Tymiñsk¹
i z kl. VI – Rados³awa Badowskiego,
Zofiê Bielick¹, Aleksandrê Grzeca,
Roksanê Kulisz, Agnieszkê Pañczyk
i Zuzannê Tymiñsk¹. Wystawiono
22 oceny wzorowe z zachowania, 24
oceny bardzo dobre, 20 ocen dobrych i 3 oceny poprawne.
S¹ w naszej szkole uczniowie,
którzy nie opuœcili ani jednego dnia
nauki. Stuprocentow¹ frekwencj¹
mog¹ pochwaliæ siê z: kl.I a- Natalia

Miedzik, kl.I b - Kacper Janiak, Filip
Prygiel, kl. II – Malwina Spychalska,
Wiktor Pleciak, Tymon Wójcik, kl. III
– Micha³ Bielicki, Klaudia Kostyk,
S³awomir Sibiga, Julia Œredniawa,
Karolina Tyburska, kl.IV – Maciej
Jackiewicz, Igor Zatorski, kl.V – Patryk Dziubiñski, Wiktoria Kostyk,
Wiktoria Rokita, Daria Tymiñska,
Weronika Zygmunt, kl.VI – Zofia
Bielicka, Weronika Kaczor, Amelia
Rakowska, Zuzanna Tymiñska i
Klaudia Sosnowska. W „czo³ówce”
najwy¿szej frekwencji prowadz¹: kl.
III – 95,6%, kl. 95 % i kl. VI – 94,2%.
Uczniowie naszej szko³y nie tylko pilnie pracowali, ale te¿ prezentowali swoje zdolnoœci w ró¿nego rodzaju przedsiêwziêciach i konkursach. W dorocznej akcji „Wielka

Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy”
godnie reprezentowali szkoln¹ spo³ecznoœæ. Tym razem byli to: Amelia
Rakowska, Jagoda Fertykowska,
Adrianna Cepa, Weronika Kaczor,
Rados³aw Badowski. Uczniowie zebrali razem kwotê 797,40 z³. W Powiatowym Konkursie Poezji i Piosenki
Lwowskiej w swojej kategorii wiekowej 1. miejsce zdoby³ uczeñ klasy III
– Micha³ Bielicki. W tym samym konkursie uczennica klasy VI - Amelia
Rakowska uzyska³a 3. miejsce, a w
Koszaliñskim Konkursie Poezji i Piosenki Lwowskiej otrzyma³a wyró¿nienie.
Nasi uczniowie brali równie¿
udzia³ w zawodach sportowych,
odnotowuj¹c sukcesy tak w dyscyplinach indywidualnych, jak i ze-

spo³owych. Szczególn¹ radoœci¹ s¹
dla nas sukcesy i starania tak wielu
m³odych ludzi, ich umiejêtnoœæ
wspó³dzia³ania i radoœæ z tego co
robi¹ – szczególnie w pi³ce no¿nej,
biegach prze³ajowych i tenisie sto³owym. Uczniowie nasi brali udzia³ w
tzw. Czwartkach lekkoatletycznych.
Uczeñ kl. VI – Nikodem Borny, nasza
chluba w skoku w dal i biegu na 300
metrów, zajmuje miejsce w pierwszej
piêtnastce w klasyfikacji uczniów w
swojej kategorii wiekowej. Nasz¹
nadziej¹ sportow¹ jest równie¿
uczeñ kl. II – Bartosz Kruk, lider
polskiego rankingu w rzucie pi³eczk¹
palantow¹ i biegu na 60 m, który w
niedalekim czasie bêdzie konkurowa³ w £odzi z czwartoklasistami w
zawodach rangi ogólnopolskiej.
K. Kupiec, PSP 3

Z drugiej strony
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Kazimierz Rynkiewicz

R

egularnie otrzymujê na
skrzynkê mailow¹ felietony
Jerzego Kotlêgi z SLD, radnego i wiceprzewodnicz¹cego Sejmiku Zachodniopomorskiego. To jeden z
nielicznych radnych i polityków regionu, który opisuje dzia³alnoœæ sejmiku i komentuje ró¿ne wydarzenia.
Dla przyk³adu publikujê poni¿ej
jeden, dotycz¹cy „Marszu Œmierci”,
o którym nie wiedzia³em, wiêc zak³adam, ¿e wielu naszych czytelników
równie¿, a warto poszerzaæ swoj¹
wiedzê o naszym regionie.
Pierwsza refleksja, po przeczytaniu artyku³u o Marszu Œmierci, dotyczy³a stanu naszej wiedzy o innych
obozach jenieckich i obozach pracy,
jakie istnia³y na terenach obecnego

LISTY - OPINIE
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Lekcje z historii gospodarki
Pomorza Zachodniego, a w których
przetrzymywani byli Polacy i ¿o³nierze ró¿nych pañstw, którzy walczyli
z Niemcami i trafili do niewoli.
Okazuje siê, ¿e na Pomorzu Zachodnim takich obozów by³o bardzo
du¿o, tak¿e w powiecie œwidwiñskim, jednak jest ma³o literatury na
ten temat i nik³a jest œwiadomoœæ, ¿e
mieszkamy obok miejsc, w których
niewolniczo pracowali nasi rodacy.
Byæ mo¿e nawet krewni, znajomi lub
s¹siedzi naszych dziadków i rodziców, którzy tu przybyli przecie¿ z
ró¿nych stron Polski. Z tych ró¿nych stron przywo¿eni byli Polacy
do obozów pracy niewolniczej,
gdzie zdarza³o siê, ¿e byli zabijani z
ró¿nych powodów.
Co dzisiaj wiemy o tych obozach? Chyba niewiele, mo¿e oprócz
tego, ¿e by³y. Takie obozy by³y np. w
Bierzwnicy, S³owenkowie i S³owiankach, ale ju¿ w s¹siednich powiatach
by³o ich du¿o wiêcej, np. w powiecie
drawskim: w ZagoŸdzie (dwa - jeniecki i pracy), Z³ocieñcu, Przytoni,
¯ó³tem, Wierzchowie, Ostrowicach,

Darskowie, Zarañsku, Karwicach,
Lubieszewie, Starej Studnicy, Cieszynie, Siemczynie, Osieku, Kluczewie, a w Kaliszu Pomorskim mieœci³
siê podobóz obozu koncentracyjnego Ravensbruck dla mê¿czyzn. W
s¹siednim powiecie ³obeskim obozy
by³y w Wêgorzynie, Cieszynie, Lesiêcinie, Runowie, Wiewiecku, Grabowie i wielu innych miejscach.
Mo¿na chocia¿ wspomnieæ o
nich przy okazji zbli¿aj¹cej siê marcowej rocznicy „wyzwolenia” lub
zdobycia naszych miejscowoœci.
Zaœ czêste rajdy turystyczne mog³yby poprowadziæ mieszkañców w te
miejsca. OdnaleŸæ kamieñ, stare
drzewo, kurhan, to ma³e piwo przy
tym, gdy odnajduje siê cz³owieka.
Przywracaj¹c jego imiê i pamiêæ o
nim, przywraca siê do ¿ycia jego i
nasz œwiat. Zaœ nie przepracowane
lekcje z historii trzeba powtarzaæ.
A dzisiaj szczególnie przyda³aby
siê nam lekcja o niewolnictwie Polaków i ich ciê¿kiej pracy w obozach,
która to praca s³u¿y³a budowaniu
potêgi militarnej Rzeszy niemieckiej

w trakcie trwaj¹cej wojny. Niewolnicy produkowali bomby, które zrzucano na ich kraj.
Dzisiaj czêsto sami z siebie robimy niewolników czyichœ interesów i
przyczyniamy siê do niszczenia w³asnego kraju.
W kolejnym artykule Jerzy Kotlêga poinformowa³, ¿e 27 stycznia
2015 r. Sejmik przyj¹³ stanowisko w
sprawie wstrzymania prywatyzacji
Polskiej ¯eglugi Ba³tyckiej w Ko³obrzegu. Zak³ad zatrudnia ponad 600
osób i ma zyski. Rz¹d chce to sprzedaæ. Nie tak dawno P¯B, ju¿ po wszczêciu procedury „prywatyzacji”,
zakupi³a od w³oskiego potentata
prom za 140 mln z³. Teraz ca³e P¯B
wystawiono na sprzeda¿ za 37 mln z³.
Ten¿e w³oski potentat zosta³ tak¿e
dopuszczony do dalszych negocjacji. Je¿eli kupi P¯B za 40 mln, to tylko
na jednym promie odzyska 100 mln.
Czy jest w tym jakaœ logika? A
jaka jest logika niewolnictwa? Polacy do pracy, zyski zagranicê, a do zarz¹dzania tym interesem zawsze
kogoœ w naszym kraju znajd¹.

WiêŸniami byli tu te¿ polscy lotnicy

70. rocznica „Marszu Œmierci”
„Jeszcze nigdy tak liczni nie zawdziêczali tak wiele tak nielicznym” - te s³owa powiedzia³ Winston
Churchill, dwukrotny premier Zjednoczonego Królestwa, literacki laureat Nobla, uznawany za najwybitniejszego Brytyjczyka w historii.
Odnosi³o siê to do Polskich lotników, którzy brali udzia³ w bitwie o
Angliê.
Przypomnia³em s³owa tego wybitnego mê¿a stanu na uroczystym
apelu z okazji 70. rocznicy „Marszu
Œmierci”, który odby³ siê 7 lutego
2015 roku przy pomniku w Modrolesie ko³o Tychowa w powiecie bia³ogardzkim. Stalag Luft IV Gross Tychow za³o¿ony zosta³ w 1944 roku
jako filia obozu jenieckiego w ¯aganiu. Obóz by³ przeznaczony dla
alianckich lotników zestrzelonych
podczas dzia³añ nad Europ¹. 14 maja
1944 do obozu przyby³ pierwszy
transport 64 wiêŸniów. Nastêpne
transporty lotników przybywa³y do
sukcesywnie oddawanych do u¿ytku baraków i sektorów. W szczytowym okresie, na pocz¹tku 1945 roku,
przebywa³o tu w czterech podobozach oko³o 10 000 jeñców. W obozie
przebywa³o wówczas 8708 Amerykanów, 902 lotników RAF i 132 Rosjan. Wœród Brytyjczyków z RAF - u,
by³o wielu obcokrajowców: 147 Ka-

nadyjczyków, 58 Polaków, 37 Australijczyków, 22 Nowozelandczyków, 8 Po³udniowoafrykañczyków, 5
Czechów, 2 Francuzów oraz 1 Norweg.
Przed zbli¿aj¹cym siê Frontem
Wschodnim Niemcy zarz¹dzili na
Pomorzu ewakuacjê ludnoœci cywilnej i jeñców. 28 stycznia 1945 roku
wywieziono z Podborska chorych
lotników do Stalagu Luft I w Barth
(Pó³nocne Niemcy). W dniach 6 - 8
lutego 1945 ewakuowano natomiast
ca³y obóz. Piloci podzieleni na grupy
marszowe, pilnowani przez stra¿e
niemieckie, pieszo ruszyli na zachód
przez Bia³ogard, Œwinoujœcie pod
Hamburg, a nastêpnie skierowano
ich do Fallingbostel, gdzie mieœci³
siê Stalag XI B. W ci¹gu od 51 do 87
dni jeñcy pokonali trasê o d³ugoœci
oko³o 950 kilometrów. Ponad 1500
jeñców zmar³o w trakcie marszu z wycieñczenia, ch³odu, chorób i niedo¿ywienia. Marsz odbywa³ siê w niezwykle ciê¿kich, srogich zimowych
warunkach a jeñcy nie posiadali zimowej odzie¿y. Ocaleni nazwali ten
marsz „marszem œmierci”.
70. rocznicê tamtych wydarzeñ
uczczono apelem pamiêci i salw¹
honorow¹ pod pomnikiem znajduj¹cym siê na terenie dawnego obozu w
Modrolesie oraz „Marszem pamiê-

ci”. Asystê wojskow¹ podczas uroczystoœci wystawi³o Centrum Szkolenia Si³ Powietrznych im. Romualda
Traugutta w Koszalinie. „Marsz pamiêci” otwierali rekonstruktorzy w
mundurach pilotów z ca³ego œwiata,
wiêzionych w Stalagu Luft IV. Niemieck¹ eskortê tego marszu zapewnili te¿ rekonstruktorzy. W kilkukilometrowej wêdrówce z obozu na stacjê kolejow¹ w Podborsku towarzyszyli im samorz¹dowcy, kombatanci,
przedstawiciele s³u¿b mundurowych oraz m³odzie¿. W marszu wziêli
te¿ udzia³ lotniczy attache Ambasady USA pp³k Eric A Tramel oraz
Krzysztof Mikszto syn Jana Mikszto
(polski pilot dywizjonu 305), jednemu z tych, któremu uda³o siê przetrwaæ. Dopóki ¿y³ ojciec przyje¿d¿ali
razem do Podborska na kolejne rocznice „marszu œmierci”. W tym roku
przyjecha³ ju¿ sam.
Tê ¿yw¹ lekcjê historii zorganizowa³ Burmistrz Tychowa, Ba³tyckie
Stowarzyszenie Mi³oœników Historii „Perun” oraz Fundacja Historyczna Lotnictwa Polskiego. Dobrze, ¿e
kultywowana jest pamiêæ o bohaterach. Wychowujemy m³odzie¿ w
œwiadomoœci, by wiedzieli dlaczego
trzeba pamiêtaæ o poleg³ych bohaterach. Udzia³ w uroczystoœciach patriotycznych zwi¹zanych z martyro-

logi¹ jest wiêc wydarzeniem wa¿nym, choæ nie jedynym w wychowaniu patriotycznym. Powinnyœmy zapoznawaæ dzieci i m³odzie¿ z przesz³oœci¹ i histori¹, by uchroniæ od zapomnienia to co stanowi nasz¹ kulturê narodow¹. Nie traktujmy rocznicy „marszu” tylko w kategoriach
wspomnienia tych co odeszli. Pamiêtajmy o ich ¿yciu i czynach. Pamiêtajmy o ¿o³nierzach, którzy bardziej od w³asnego ¿ycia cenili sobie
walkê o wolnoœæ wielu Ojczyzn.
Chwa³a lotnikom i tym poleg³ym w
walkach powietrznych i tym poleg³ych na ziemi, tak¿e na ziemi zachodniopomorskiej.
Jerzy Kotlêga
Od redakcji: Przy tej okazji dopowiem, ¿e dopiero w 1998 r. Komisja
Historyczna Stowarzyszenia Lotników Polskich w Wielkiej Brytanii,
podjê³a decyzjê o sporz¹dzeniu pe³nej listy polskich lotników i personelu lotniczego w Anglii. Ukaza³a siê
w Polsce w 2003 r. Zawiera informacje o 16.933 lotnikach. Po ¿mudnej
pracy pan Tadeusz Krzystek uzupe³ni³ j¹ o daty i miejsca urodzin i œmierci, ale te uda³o siê ustaliæ tylko dla
6.466 lotników. To pokazuje, jak ma³o
wiemy o naszej historii.
KAR
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Zatracone instynkty

Franciszek Paszel
Przygl¹daj¹c siê codziennoœci
mego ¿ycia, widaæ jak na d³oni, ¿e
tragedia Polski siêga dna. Nic nie zosta³o nam oszczêdzone.
Stanêliœmy wobec spraw ostatecznych, niedostrzegalnych, oczywiœcie w krzykliwoœci medialnej dnia
codziennego, które wo³aj¹ o objawienie prawdy istnienia g³osem instynktu ¿ycia i instynktu moralnego.
Ka¿dy z nich jest zjawiskiem innej
kategorii, a oba o ¿yciu cz³owieka
jednoznacznie stanowi¹. Instynkt
moralny jest wyrazem cz³owieczeñ-

stwa; gdy zanika staczamy siê po
pochy³oœci ku zezwierzêceniu. I oto
prze¿ywamy czasy, w których nasi
wrogowie i nasi „przyjaciele” usi³uj¹
z³amaæ instynkt moralny narodowi
polskiemu.
Instynkt moralny Polski historycznie by³ potrzebny w rozgrywce
z Niemcami hitlerowskimi i dlatego
Polskê nazywano „natchnieniem
wojny”. Polskê apoteozowano (idealizowano, gloryfikowano, inaczej
uroczysta scena koñcowa) uznawano bez zastrze¿eñ przyrodzone jej
prawa, Polskê czczono jako symbol
odwagi w walce o wolnoœæ. Technika wojny z tyrani¹ niemieck¹ spowodowa³a zbratanie siê demokracji
œwiata z tyrani¹ Rosji Sowieckiej i to
zatru³o jadem fa³szu ideê walki o
wolnoœæ i sprawiedliwoœæ na œwiecie. To sprawi³o, ¿e patos porywu
moralnego demokracji œwiata z biegiem czasu zanika³ coraz bardziej i
ustêpowa³ miejsca chytremu rachunkowi instynktu ¿ycia, dla które-

Karnawa³owe
szaleñstwa
w zamkowych murach
„Karnawa³owy
Kalejdoskop” - tak
zosta³ nazwany koncert
muzyczno-taneczny,
jaki odby³ siê w zamku.
W dniu 12 lutego w iœcie karnawa³owym nastroju i przy rytmach
latynoskich tañców bawi³y siê na
scenie formacje i pary taneczne, ze
Szko³y Tañca „Iskra” Katarzyny
Radomskiej oraz Szko³y Tañca
„Omen” Iwony Kruk, dzieci i m³odzie¿ ze Œwidwina i Po³czyna-Zdroju
oraz soliœci. Gospodarzami programu by³y dzieci teatru TE-KA, dzia³aj¹cego przy Œwidwiñskim Oœrodku
Kultury. Tak jak w kalejdoskopie
bywa, wszystko szybko siê zmienia,
tak samo na scenie w sali widowiskowej œwidwiñskiego zamku by³o bardzo dynamicznie, kolorowo i karnawa³owo. Jak przysta³o na „t³usty
czwartek”, goœcie obdarowani zostali pysznymi p¹czkami. Nad ca³oœci¹ czuwa³a prowadz¹ca program p.
Dorota Budziñska-Cholawo, a
wszystko to na zdjêciach utrwali³a p.
Magdalena Warcholska.
DBC - ŒOK

go moralnoœæ ludzka jest zawsze
zdawkow¹ dekoracj¹. To sprawi³o,
¿e wspania³e zwyciêstwo, odniesione nad Niemcami, nie sta³o siê zwyciêstwem Polski, a z zwyciêstwem od
zwolnionego od nakazów moralnoœci instynktu ¿ycia. To sprawi³o, ¿e
Polska szanowana i czczona, korzystaj¹c z pe³ni praw suwerennego
pañstwa, znalaz³a siê dziœ w sytuacji
zapêdzonego i stratowanego zwierzêcia, szczutego ze wszystkich
stron, z którym „zrobi siê porz¹dek”,
aby nie zawadza³o mo¿nym tego
œwiata w zawieraniu korzystnych
uk³adów - transakcji.
Jak niezrêcznie przedstawiaj¹
mass media, konstytucyjne w³adze
Polski usi³uje zast¹piæ siê reprezentacj¹ przeszkolonych w Moskwie
agentów z czasów PRL, którym dodaje siê do pos³ug grono „dobrych
Polaków”, po uprzednim utopieniu
wielu procesów wagi suwerennoœci
narodu polskiego.
Instynkt ¿ycia i instynkt za-

szczutego zwierzêcia ka¿e poddaæ
siê wyrokowi losu, lizaæ rêkê ciemiê¿cy, okazaæ uleg³oœæ i jeœæ z rêki
to, co dadz¹ lub to na co pozwol¹.
Ale o dziwo, jak siê widzi, s³ucha i
czyta, instynkt lemingów podpowiada, ¿e pomimo wszystko „teraz
bêdzie lepiej”.
Czy jednak instynkt moralny da
siê wyrzuciæ za drzwi albo wyprowadziæ uroczyœcie przy dŸwiêkach
hymnu narodowego, w asyœcie eksponowanych osób i „ojców narodu”? Czy instynkt ten da siê wynieœæ
z domów polskich na noszach zmêczenia i wyczerpania? Czy wyleci on
jak ptak sp³oszony na skrzyd³ach
pospolitego strachu?
Najbardziej powierzchowny obserwator przyznaæ musi, ¿e tak nie
bêdzie, bo Polska jest tylko Polsk¹.
Jak wiemy z historii, Polakowi nie
mo¿e nikt przyt³umiæ instynktu moralnego do tego stopnia, aby Polacy
uznali rz¹dz¹cych aktualnie w nadchodz¹cych wyborach.

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

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

Biuro og³oszeñ
Wieœci œwidwiñskich
tel. 512 138 349; e-mail: wppp1@wp.pl
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Szko³a Podstawow nr 1 w Œwidwinie

Sukces Konrada
W paŸdzierniku 2014 r. uczniowie klas 2 i 3 wziêli udzia³ w II Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Legendy, baœnie i bajki polskie”, zorganizowanym przez Centrum Edukacji „Lectura”. G³ównym celem konkursu by³o zmotywowanie uczniów do poszerzenia
wiedzy na temat literatury i rozwijanie twórczoœci plastycznej wœród
dzieci. 21 stycznia 2015 r. og³oszono wyniki konkursu.
Mi³o jest mi poinformowaæ, ¿e
Konrad Dembiñski, uczeñ klasy 3a ,
zaj¹³ I miejsce w województwie. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali pami¹tkowe dyplomy. W konkursie wziêli równie¿ udzia³: Nicola
Borowicz, Szymon Dutkowski, Julia
Oleszkiewicz, Emilia Potasznik, Oliwia Sadowska, Tomasz Zieliñski,
Wiktor Perskiewicz, Weronika Wdowicka, Dominika Bartosik, Aleksandra Wnuk, Martyna Kulczyk, Joanna Dobrowolska, Julia Brewczyñska, Martyna Ogrodnik, Aleksandra
Nowak, Magdalena Baljon, Oliwia
Brodowicz, Oliwia Okuszko, Martyna K³y¿. Uczniowie pracowali pod

kierunkiem wychowawców: p. Doroty Sawickiej, p. Agaty NiedŸwiedzkiej, p. Haliny Michna, p.
Miros³awy Piñczuk i p. Marii Kamiñskiej.
Serdecznie gratulujemy Konradowi i ¿yczymy dalszych sukcesów.
Anna Kuzio

SU podsumowa³
I semestr roku szkolnego
2014\2015
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Goœcie z Ukrainy
w po³czyñskim
komisariacie

Komisariat Policji w Po³czynieZdroju goœci³ wyj¹tkow¹ grupê
m³odych ludzi.
Na zaproszenie Starostwa Powiatowego w Œwidwinie, do Domu
Wczasów Dzieciêcych w Po³czynieZdroju, przyjecha³o 47 dzieci z Ukrainy. Ich rodzice s¹ ¿o³nierzami i pe³ni¹ s³u¿bê na granicy ukraiñsko-rosyjskiej.
Dwutygodniowy pobyt zakoñczy³ siê wizyt¹ w po³czyñskim Komisariacie. Mali s¹siedzi za wschodniej
granicy, poznawali pracê polskiej
Policji. By³a to okazja do przedstawienia fachu policjanta i sprzêtu ja-

kim na co dzieñ dysponuje. Znalaz³
siê te¿ czas na rozmowê z policjantami i zadawanie nurtuj¹cych pytañ.
Dzieci nie kry³y radoœci gdy mog³y
usi¹œæ w radiowozie i przymierzyæ
siê do zawodu w niebieskim mundurze. Najwiêksz¹ niespodziank¹ okaza³ siê jak zwykle czworonogi stró¿
prawa. Rocky uwodzi³ wszystkich
sprytem i zwinnoœci¹ jak przysta³o
na policyjnego psa.
Na pami¹tkê spotkania, dzieci
otrzyma³y kamizelki i elementy odblaskowe, które mog¹ daæ pocz¹tek
dobrym nawykom na ukraiñskich
drogach.
(sp)

M³odzie¿owa Rada Miasta
ma logo

Samorz¹d Uczniowski 5 lutego
2015 r. podsumowa³ pracê w pierwszym semestrze roku szkolnego
2014\2015.
Podczas uroczystego apelu
przedstawiciele SU przybli¿yli nam
wyniki klasyfikacji w poszczególnych oddzia³ach. Osoby wyró¿nione w nauce i zachowaniu otrzyma³y
pochwa³ê na forum szko³y. Wszystkim osobiœcie pogratulowa³a p. Dyrektor B. Pe³ka.

Apel podsumowuj¹cy to tak¿e
czas na wrêczenie nagród i dyplomów zdobytych przez naszych
uczniów w konkursach ekologicznych, zdrowotnych, muzycznych,
jêzykowych, zawodach sportowych
oraz Góry Grosza. Cieszymy siê, ¿e w
naszej szkole jest tak du¿o zdolnej i
chêtnej do podejmowania wyzwañ
m³odzie¿y. Gratulujemy wszystkim
nagrodzonym. ¯yczymy takiego
samego, a nawet wiêkszego zapa³u
do pracy w II semestrze.
(szk)

Logo jest od tej pory oficjalnym znakiem graficznym Rady.
Bêdzie wykorzystywane w celach informacyjnych lub promocyjnych w przypadku wydarzeñ i
inicjatyw, w których uczestnicz¹
m³odzie¿owi radni. Logo zosta³o
opracowane przez Joannê Nowick¹, plastyczkê ze Œwidwiñskiego Oœrodka Kultury. (um)
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Rzepczyno

Karnawa³owe przysmaki
- p¹czki i p¹czusie…

W M³odzie¿owym Oœrodku Wychowawczym w Rzepczynie 9 lutego
2015 r. odby³ siê w kuchni praktyczny kurs szkoleniowy dla pracowników sekcji ¿ywieniowej.
Kurs poprowadzi³ nasz „Pascal”
z BrzeŸna pan Jacek Niemiec, z firmy
„Z dobrego upieczesz najlepsze”.
Szkolenie to obejmowa³o tzw. przysmaki karnawa³owe: p¹czki, p¹czusie i racuchy. Na samym pocz¹tku
Pan Jacek zapozna³ naszych pracowników z receptur¹ i ca³ym procesem dojrzewania cista dro¿d¿owego. Przypomnia³ zalety i wady ciast
dro¿d¿owych. Pokaza³ jak praktycznie dro¿d¿owe ciasto wyrabiaæ i na
co zwróciæ uwagê, aby by³o dobrze
wyrobione i prawid³owo przebiega³
ca³y proces spulchniania. Nastêpne

Str
Str.. 11

MOW RZEPCZYNO

ukaza³ metody formowania p¹czków
i ich wyrabiania. Ca³y proces termiczny i metody wykañczania p¹czków i p¹czusiów serowych. Sam
kurs przebiega³ w radosnej atmosferze, pracownicy kszta³cili swoje
umiejêtnoœci w produkcji p¹czków i
mogli zaobserwowaæ prawid³owy
przebieg procesu technologicznego od podstawowej receptury do
wykwintnych ciast karnawa³owych.
¯ycie jest ci¹g³¹ nauk¹, poznawaniem i zdobywaniem w³aœciwych
umiejêtnoœci aby nam siê lepiej i
smaczniej ¿y³o. Panu Pascalowi z
BrzeŸna Jackowi Niemcowi serdecznie dziêkujemy za wiedzê i uchylenie
tajników ¿ycia cukierniczego. Doœwiadczenie jest wielk¹ nauczycielk¹.
Jaros³aw sdb.

„Trzeci gaz”

„Trzeci gaz” - pod takim tytu³em zosta³a przedstawiona sztuka
teatralno-wizualna przez teatr Metanoia z Krakowa. Sztuka zosta³a
pokazana w sali multimedialnej w
czwartek 5 lutego br. „Trzeci gaz”
to opowieœæ o kierowcach, którzy
stosuj¹ narkotyki i ró¿ne œrodki
tzw. dopalacze i je¿d¿¹ samochodami bawi¹c siê i udaj¹c kierowców.
Osoba prowadz¹ca pojazd po ich
spo¿yciu nie zachowuje przepisów
prawa jazdy, poniewa¿ œrodki takie
dzia³aj¹ na nich nasennie lub pobudzaj¹co.
Nasi wychowankowie dowiedzieli siê;
1. Co oznacza jazda na „trzecim
gazie”.
2. Jak takie zjawisko przebiega,
czy przera¿a i do czego doprowadza.
3. Co to s¹ œrodki podobnie dzia³aj¹ce do alkoholu.
4. Czy du¿o kierowców jeŸdzi w
Polsce na trzecim gazie.
5. Jak Polska wypada na tle in-

Dzieñ konsekrowanych
Drugiego lutego, w œwiêto Ofiarowania Pañskiego, przypada œwiêto osób konsekrowanych (zakonników). Tego dnia œwiêtuj¹ razem z wychowankami
nasi ksiê¿a salezjanie.
W Czaplinku odby³o siê specjalne spotkanie osób
konsekrowanych. Udzia³ wziêli; siostry salezjanki z
Po³czyna-Zdroju i Czaplinka, ksiê¿a Zmartwychwstañcy ze Z³ocieñca i ksiê¿a Salezjanie z Trzciñca,
Czaplinka i Rzepczyna. Uroczyste nieszpory œpiewane poprowadzi³ ks. ekonom inspektorialny z Pi³y W.
Drzyzgiewicz sdb, wraz z uroczyst¹ specjaln¹ homili¹
o powo³aniu do ¿ycia konsekrowanego. Po homilii
zosta³y odnowione œluby zakonne przez osoby konsekrowane. Nastêpnie uroczystego b³ogos³awieñstwa udzieli³ przewodnicz¹cy liturgii ks. Witold Drzyzgiewicz sdb i zosta³o zrobione okolicznoœciowe zdjêcie wspólnotowe. Po uroczystoœciach udaliœmy siê
do domu salezjañskiego zakonnego na wspóln¹ wieczerzê. Kiedy we wspólnocie panuje braterska mi³oœæ,
wszyscy cz³onkowie kochaj¹ siê wzajemnie i ka¿dy
cieszy siê dobrem bliŸniego, tak jak swoim, wtedy taki
dom staje siê rajem.
Jaros³aw sdb.

nych krajów, szczególnie Europy
Zachodniej.
6. Po jakich œrodkach dopinguj¹cych najczêœciej je¿d¿¹ Polacy.
7. Jak zostaj¹ wykrywane w ciele
cz³owieka.
8. Co to jest DRUID i na co wskazuje.
9. Jakie zagro¿enia stwarzaj¹ narkotyki i dopalacze.
10. Co to jest OUN.
11. S¹ ju¿ testy, które to wszystko
wykrywaj¹.
Te i inne ciekawe problemy porusza³ ten spektakl. Nasi podopieczni
zadawali liczne pytania, na które
aktorzy odpowiadali z zapa³em i dok³adnoœci¹.
Poznawanie prawid³owych zasad ¿ycia, postêpowanie wed³ug
norm ¿ycia w spo³eczeñstwie i prawid³owy przebieg resocjalizacji daje
wychowankom pewnoœæ dalszego
normalnego ¿ycia w spo³eczeñstwie
i odnajdywania siê w rówieœniczej
grupie. Kto sieje dobra czyny, zbiera
i dobre owoce.
Jaros³aw sdb.
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OG£OSZENIA DROBNE

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

Region

US£UGI

MIESZKANIA

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Dom o pow. 80 mkw. w Radowie
Ma³ym po remoncie wynajmê. Tel.
501 894 828.

Po¿yczki bankowe i pozabankowe.
£obez. Tel. 501 894 828

Mieszkanie w Resku w budynku
poniemieckim na parterze sprzedam, pow. 80 mkw., dzia³ka 700
mkw. Do ma³ego remontu. Cena
130.000 z³. Tel. 501 894 828.

Tanie pomieszczenia na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ do wynajêcia w
Radowie Ma³ym, tel. 602 811 467.

Powiat ³obeski

Sprzedam dom jednorodzinny 170
mkw. pow. u¿ytkowej, dzia³ka 950
mkw. (szklarnia), wszystkie media
z wyposa¿eniem, w £obzie, Niegrzebia 12. Cena 310.000 z³, do negocjacji. Tel. 663 565 305.

Powiat gryficki

Opona dojazdówka Pirelli 135/80/
18, J18x$T, nowa. Cena 320z³. Tel.
501 894 828

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

INNE

DRUKARNIA
w £obzie

Powiat ³obeski
Sprzedam ³ó¿ko ortop.-rehab. z si³ownikami oraz materac przeciwodle¿ynowy z pompk¹. Tel.661 335
699. £obez
Szybka po¿yczka równie¿ dla osób
z zajêciami komorniczymi, dochodami z MOPS, zasi³kami i alimentami. Tel. 666 000 555 lub 600 465
417
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez - BIURO ul.
Chrobrego 6a; - DOM ul. Warcis³awa 2. Tel. 505 972 167.

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

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

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

NIERUCHOMOŒCI

Sprzedam lub zamieniê dzia³kê
budowlan¹ w £obzie, pow. 197
mkw., media, ko³o Lidla, ogrodzona, mo¿liwoœæ dodatkowego miesiêcznego dochodu z reklam. Warunki zabudowy. Tel. 501 894 828

Motoryzacja

Wieœci œwidwiñskie 21.2.2015 r.

poleca us³ugi
poligraficzne
wizytówki, plakaty,
samokopie
Ul. S³owackiego 6,

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

Tel. 504 042 532

Region
Skup butelek szklanych. Tel. 507082-913.
GARA¯E, WIATY BLASZANE,
DOWÓZ GRATIS, MONTA¯. Tel.
598 334 536, 605 286 058, 661
953 331. PRODUCENT GOSTAL PRZECHLEWO. U nas
najtaniej

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

Powiat gryficki
Profesjonalne ostrzenie: frezy, pi³y
itp. Wystawiamy rachunki. Tel. 504
661 944.

PRACA

Region
Zatrudniê kierowcê kat. C+E, transport krajowy. Tel. 509 740 304.
Opiekunki z j. niemieckim, du¿o
ofert do 1450 euro. Tel. 799 301
177.

Sprzedam mieszkanie w Wêgorzynie. Pow. 53 mkw., w bloku na II
piêtrze, 2 pokojowe oraz kuchnia i
³azienka + piwnica. W³asnoœciowe
spó³dzielcze. Cena 95 tys. z³. Tel.
663 248 859.
Mieszkanie do wynajêcia w Radowie Ma³ym, tel. 602 811 467.
Mam do wynajêcia mieszkanie 2
pokojowe w centrum £obza. Tel.
886 045 249.
Radowo Ma³e. Sprzedam mieszkanie 67 mkw. oraz gara¿ murowany.
Tel. 696 491 525.
Wynajmê kawalerkê na IV piêtrze
na ul. Murarskiej w £obzie. Tel. 602
580 995.
Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe
w centrum £obza (stare budownictwo, parter). Dobra cena. Tel. 501
343 040.

PRACA
Zatrudniê spedytora, znajomoœæ
jêzyka angielskiego lub niemieckiego, atrakcyjne warunki, firma z
Nowogardu.Tel. 607 585 561.

Wieœci œwidwiñskie 21.2.2015 r.
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UKS Avatar Lekowo - kreatywne ferie
zimowe 2015
Uczniowski Klub Sportowy
AVATAR Lekowo zorganizowa³ w
dniach 24-29 stycznia br. obóz sportowo-wypoczynkowy dla swoich
cz³onków. Do wspó³pracy zaprosiliœmy zaprzyjaŸniony klub z Brze¿na - OLIMPIÊ.
Stanêliœmy przed dylematem.
Obóz sportowy z akcentem na przysz³y wynik sportowy, czy bardziej
wypoczynkowy, ze szczególnym
uwzglêdnieniem funkcji zdrowotnych. Wybraliœmy opcjê drug¹. Dlaczego? Poniewa¿ nie chcemy, ¿eby
nasze dzieci by³y pierwszym pokoleniem w historii ¿yj¹cym krócej od
swoich rodziców!
G³ównymi czynnikami wp³ywaj¹cymi na zdrowie jest styl ¿ycia i
zachowania zdrowotne (50-60%)
oraz œrodowisko fizyczne i spo³eczne (20-25%). Pozosta³e to czynniki
genetyczne i system ochrony zdrowia. Jednym s³owem alfabet zdrowia
to:
A) Codzienna aktywnoœæ fizyczna.
B) Prawid³owa masa cia³a
(od¿ywianie).
C) Przestrzeñ wolna od dymu
tytoniowego.
Harmonogram wypoczynku
przygotowaliœmy pod k¹tem realizacji tych za³o¿eñ. Zawiera³ on: trening
z pi³ki no¿nej i rêcznej, naukê p³ywania w 3 grupach - pocz¹tkuj¹cej,
œrednio p³ywaj¹cej i zaawansowanej
(po 5 godzin w ka¿dej grupie), test
Coopera dla wszystkich uczestników obozu, zajêcia z lekkoatletyki z
elementami sprintu, bieg przed p³otki, skok wzwy¿, gry w formie zabawowej miêdzy uczestnikami jak i udzia³em rodziców.

Przeprowadzone zosta³y tak¿e
zajêcia uzupe³niaj¹ce utylitarne szkolenie z wybranych przepisów
pi³ki no¿nej, udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej, wszelkich
form zagro¿eñ np. cyberprzemoc¹
oraz zasad zachowania bezpieczeñstwa, przeciwdzia³anie uzale¿nieniom, karaoke, gry œwietlicowe, wyjazd do kina Goplana w Po³czynieZdroju.
Kadrê instruktorsko-wychowawcz¹ stanowili Krzysztof Gan-

carz, Jacek Niburski i Renata Met.
Kierownikiem ca³ego wypoczynku
by³ Sebastian Basiejko, pracownik
urzêdu Gminy Œwidwin, oddelegowany przez Wójta. Wszyscy pracowaliœmy w formie wolontariatu. Zajêcia utylitarne prowadzili instruktorzy p³ywania z Akademii ANIMUS,
Grzegorz Nawodziñski, Szymon Basiejko z pomoc¹ instruktora, ratownicy WOPR, stra¿ak, policjanci.
W imieniu dzieci i rodziców serdecznie dziêkujemy Wójtowi Gminy

Uroczystoœæ œwiêtego Jana Bosko
W M³odzie¿owym Oœrodku Wychowawczym w Rzepczynie prze¿ywaliœmy 2 lutego 2015 r. uroczystoœæ œwiêtego Jana Bosko i Œwiêto
Ofiarowania Pañskiego.
By³ to dzieñ rozpoczêcia II semestru roku szkolnego 2014/15. Ju¿ od
samego rana nasza m³odzie¿ po modlitwach porannych i œniadaniu
zgromadzi³a siê w kaplicy, wraz z pracownikami, aby zawierzyæ Panu
Bogu, Najœwiêtszej Panience i Œwiêtemu Janowi Bosko ten okres nauki
i pobytu w naszym Oœrodku. M³odzie¿ zaanga¿owa³a siê w oprawê li-

turgiczn¹ i bra³a w niej liczny udzia³.
Okolicznoœciowe kazanie wyg³osi³ ks. dyrektor I. Œliwiñski sdb. Z
tej okazji odby³ siê uroczysty obiad
dla wszystkich pracowników i wychowanków. Po po³udniu odby³a siê
specjalna konferencja ks. dyrektora
I. Œliwiñskiego sdb i kierownika internatu p. B. Witkowskiego. Ca³a kadra pracownicza i podopieczni radoœnie œwiêtowali i uczcili naszego salezjañskiego za³o¿yciela œwiêtego
Jana Bosko. W domu trzeba znosiæ
siebie nawzajem, kochaæ siê jak bracia, pomagaæ, szanowaæ, wspó³czuæ.
Jaros³aw sdb

Œwidwin - Kazimierzowi Lechockiemu oraz Wójtowi Gminy Brze¿no Jerzemu Anielskiemu, za wsparcie
finansowe naszej inicjatywy, a tak¿e
radnemu Gminy Œwidwin - Marcinowi Serafinowi za sfinansowanie z
diety radnego biletów wstêpu do
kina.
Ze sportowym pozdrowieniem.
Jacek Niburski - trener
OLIMPII Brze¿no
Krzysztof Gancarz - trener
UKS AVATAR Lekowo
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Noworoczny Turniej Szachowy
o Puchar Wójta Gminy R¹bino 2015
(R¥BINO) W Pa³acu Kultury
odby³ siê 8.02. 2015 r. turniej szachowy, w którym wziê³o udzia³ 52
zawodników z ca³ego województwa.
Pomys³odawca zawodów, pani
Sandra Chrzanowska, chce w ten
sposób zwróciæ uwagê lokalnej spo³ecznoœci na wartoœæ, jak¹ ma ta gra
umys³owa, ma nadziejê, ¿e turniej
bêdzie iskr¹ do zawi¹zania siê ko³a
szachowego w R¹binie i regularnych spotkañ przy desce. Wójt i
samorz¹d gminy jest bardzo przychylny tej inicjatywie.
Szachy ucz¹ myœlenia, podejmowania samodzielnych decyzji, ponoszenia konsekwencji nie trafionych posuniêæ, ucz¹ przegrywaæ,
ucz¹ zasad gry fair play, to dobry
sposób spêdzenia wolnego czasu.
Cenn¹ refleksj¹ na temat wartoœci szachów, szczególnie w warunkach ma³ej spo³ecznoœci wiejsko1
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gminnej, podzieli³ siê z nami znany
dzia³acz Ludowych Zespo³ów Sportowych pan Micha³ Hryb z Charzyna. Nowe przepisy szachowe przybli¿y³ nam pan KaŸimierz £aszewski
z Gryfic, sêdzia i dzia³acz sportowy.
Zwyciêzca turnieju Sebastian
Matul z Choszczna otrzyma³ puchar
z r¹k Wójta Gminy R¹bino Pana
Krzysztofa Majewskiego.
Statuetki szachowe: dla najm³odszego zawodnika, szeœcioletniego
Piotrka Zió³ko z Bia³ogardu, dla najlepszej zawodniczki turnieju Aleksandry Za³óg z Koszalina oraz dla
najlepszego zawodnika z gminy R¹-

bino pana Janusza G³adkowskiego z
Biernowa ufundowa³a przewodnicz¹ca samorz¹du pani Alicja Wiedro-Stempiñska.
Uczestnicy turnieju mieli do dyspozycji dobrze zabezpieczony barek
kawowy. Wszyscy wywieŸli mi³e
wra¿enia, jednoczeœnie wyra¿ali
chêæ spotkania siê za rok. Myœlê ¿e
jest to dobry pocz¹tek i warto tak¹
imprezê umieœciæ w sta³ym grafiku
imprez sportowych.
Turniej odby³ siê dziêki zaanga¿owaniu miejscowych dzia³aczy kultury i cz³onków klubu szachowego
„Caissa” Po³czyn-Zdrój.
WB

Zaproszenie

Otwarte Szachowe
Mistrzostwa Powiatu
Œwidwiñskiego
1. Organizatorzy turnieju:Uzdrowisko Po³czyn-Zdrój, Starostwo Powiatowe Œwidwin, UM Po³czyn-Zdrój, Klub szachowy „Caissa” Po³czyn-Zdrój.
2. Termin i miejsce: Zawody rozegrane zostan¹ w Sanatorium „Gryf” w
Po³czynie-Zdroju 15 marca 2015 roku, rozpoczêcie o godzinie 10.00.
3. Wpisowe: Seniorzy 10 z³, Juniorzy gratis (Juniorzy do 15 lat, kat. do 1400).
Zapisy na stronie chessarbiter, w dniu zawodów wpisowe plus 5 z³.
4. System rozgrywek: Zawody rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund, tempo gry: 15 minut na zawodnika.
Juniorzy bêd¹ sklasyfikowani w kategoriach klasa 1-3 dziewczynki, klasa 13 ch³opcy, klasa 4-6 dziewczynki, klasa 4-6 ch³opcy, gimnazjum dziewczêta,
gimnazjum ch³opcy.
5. Nagrody: Dla uczestników turnieju przewidziane s¹ puchary, medale, nagrody rzeczowe oraz koperty, po odliczeniu kosztów organizatora. S³odki
poczêstunek.
4. Adres kontaktowy: telefon: 721 127 792.
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Mistrzostwa Powiatu w Pi³ce Rêcznej Ch³opców

Gimnazjaliœci ze œwidwiñskiej „Jedynki”
najlepsi w Gimnazjadzie
11 lutego 2015 roku w
hali sportowej SP nr 1
w Œwidwinie odby³y siê
Mistrzostwa Powiatu w
Pi³ce Rêcznej Ch³opców
– Gimnazjada.
W turnieju udzia³ wziê³y 4 dru¿yny.
Klasyfikacja koñcowa:
1. Publiczne Gimnazjum nr 1
w Œwidwinie
2. Zespó³ Szkó³ Bierzwnica
3. Gimnazjum Brze¿no
4. Zespó³ Szkó³ Po³czyn-Zdrój
Zawodnicy œwidwiñskiego gimnazjum zapewnili sobie udzia³ w zawodach rejonowych, które odbêd¹
siê 27 lutego 2015 roku w hali SP nr
1 w Œwidwinie o godz. 9.00.
Leszek Bronowicki

Do zespo³u do³¹czy³ Dariusz Ko³akowski z Klubu Biegacza Sprint

Srebrni szczypiorniœci
KS Relax Œwidwin
zaj¹³ drugie miejsce
w Turnieju Pi³ki Rêcznej,
jaki rozegrano w
Drawsku Pomorskim.
Turniej odbywa³ siê w kategorii
open. Do rywalizacji przyst¹pi³o
piêæ dru¿yn, mecze rozgrywano systemem ka¿dy z ka¿dym.
Szczypiorniœci Relax Œwidwin po
bardzo zaciêtym pojedynku ulegli
jedynie obroñcom tytu³u mistrza,
przegrywaj¹c spotkanie wynikiem
10:7. Pozosta³e trzy mecze równie¿
dostarczy³y kibicom mnóstwo emocji, jednak to RELAX wychodzi³ za
ka¿dym razem zwyciêsko z tych zmagañ.
Mi³o nam poinformowaæ, i¿ do
grupy œwidwiñskich szczypiornistów do³¹czy³ nasz kolega z Klubu
Biegacza Sprint – Dariusz Ko³akowski. Dziêkujemy za wsparcie. (o)
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Z ¯YCIA POWIATU

By³a okazja do wyró¿nienia zas³u¿onych osób
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Foto Galeria

Szko³a Cukrzycy
rozpoczê³a dzia³alnoœæ

Jaœ z Anastazj¹

Zdjêcie do Galerii Wieœci mo¿na wykonaæ
w Foto-Video „Krzyœ” w Œwidwinie, www.fotopyrczak.pl
(ŒWIDWIN) 31 stycznia w sali
rycerskiej œwidwiñskiego zamku
zainaugurowa³a dzia³alnoœæ Szko³a Cukrzycy.
Jest to nowa inicjatywa Powiatowego Oddzia³u Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Œwidwinie, a
patronatem obj¹³ j¹ burmistrz Œwidwina. Zaplanowano osiem spotkañ
poœwiêconych tej chorobie, zwi¹zanych z ni¹ powik³aniom, formom
samokontroli i leczeniu. Pierwsze z
nich poprowadzi³ koordynator krajowy odpowiedzialny za szko³y cukrzycy w Polsce, diabetolog Andrzej
Paciorkowski. Jego wyk³adu wys³ucha³o oko³o 100 osób. Kolejne poprowadzi lekarz medycyny rodzinnej Jan Krawczyk.
Inauguracja szko³y cukrzycy
by³a okazj¹ do wyró¿nienia zas³u¿onych osób. Prezes PSD Pawe³ Gasztold oraz burmistrz Jan Owsiak wrê-

czyli okolicznoœciowe statuetki Andrzejowi Paciorkowskiemu, pani
neurolog Marzenie Kargul, prezesowi PSD w Nowogardzie Eugeniuszowi Tworkowi, i lekarzowi Jerzemu
Krawczykowi. Ponadto za owocn¹
wspó³pracê wrêczono srebrn¹ odznakê PSD Janowi BruŸdziñskiemu,
dyplom Zarz¹du Wojewódzkiego
PSD otrzyma³a Ma³gorzata Miêkczyñska, natomiast dyplom Zarz¹du
Powiatowego PSD Jan Wilento.
W spotkaniu uczestniczyli
przedstawiciele w³adz z terenu powiatu œwidwiñskiego: przewodnicz¹ca Rady Powiatu Danuta Malitowska, burmistrz Œwidwina Jan
Owsiak, wójt gminy Brze¿no Jerzy
Anielski, wójt gminy Œwidwin Kazimierz Lechocki.
Organizatorzy
zapraszaj¹
wszystkich zainteresowanych na
nastêpne spotkania w ramach Szko³y Cukrzycy. Cykl wyk³adów potrwa
do czerwca.
(o)

Zaproszenie; 1 marca, godz. 19.00

Spektakl poetycko-muzyczny
„Z ob³oków na ziemiê”
w re¿yserii Jana Nowickiego
Œwidwiñski Oœrodek Kultury
zaprasza na spektakl poetycko-muzyczny „Z ob³oków na ziemiê” w re¿yserii Jana Nowickiego.
Spektakl odbêdzie siê 1 marca o
godzinie 19.00 w sali widowiskowej
zamku. Wykonawcami bêd¹: Jan

Nowicki, Marek Stryszowski, Cezary Chmiel, Krzysztof Bodzoñ. W ich
wykonaniu us³yszymy poezjê ks.
Jana Twardowskiego, Boles³awa
Leœmiana, Jana Nowickiego.
Bilety w przedsprzeda¿y kosztuj¹ 25 z³otych. Mo¿na je nabyæ w
sekretariacie ŒOK, tel. 94 365 22 77.

Zaproszenie

Kaziuki Wileñskie
i Zjazd Kazimierzy
Po raz dwudziesty trzeci odbêd¹ siê w tym roku „Kaziuki Wileñskie”,
wzorowane na jarmarku ku czci œwiêtego Kazimierza w Wilnie. Po raz szósty natomiast bêdzie im towarzyszy³ Zjazd Kazimierzy. Imprezy i spotkania
odbêd¹ siê w dniach 6, 7 i 8 marca. Organizatorami s¹ Œwidwiñski Oœrodek
Kultury oraz Towarzystwo Mi³oœników Wilna i b. Kresów Wschodnich w
Œwidwinie.
Program: XXIII Kaziuki Wileñskie
6 marca 2015 r., pi¹tek, Œwidwiñska Hala Targowa
godz. 8 – stoiska handlowe z wyrobami ludowymi, artystycznymi, hobbystycznymi, garma¿eryjnymi i antykami
godz. 10 – powitanie uczestników Kaziuków i VI Zjazdu Kazimierzy,
wyst¹pienia goœci, aukcja, wystêpy artystyczne zespo³ów przedszkolnych
i szkolnych, „M³ode gwiazdki”, „Mopsiki” z DDPS, zespo³ów ludowych
„Swojacy”, „Jarzêbina”, „Miros³awiacy” z Miros³awca oraz p. Jana Ksiê¿aka
7 marca 2015 r., sobota, Œwidwiñska Hala Targowa
godz. 8 – Jarmark Kresowy
godz. 9 – wystêpy zespo³ów ludowych „Jezioranki” z Wierzchowa, „Drawianki” z Drawna, p. Jana Ksiê¿aka, aukcja
8 marca 2015 r., niedziela, Koœció³ MBNP
godz. 12 – uroczysta msza œw. w intencji Polaków na WileñszczyŸnie i
Kresowian na Ziemi Œwidwiñskiej
VI Ogólnopolski Zjazd Kazimierzy 6 marca 2015 r.
godz. 9.30 – zbiórka pod Bram¹ Kamienn¹ przy Œwidwiñskiej Hali Targowej (wpis do kroniki, pobranie gad¿etów), wprowadzenie przez rycerzy
uczestników VI Ogólnopolskiego Zjazdu Kazimierzy i zaproszenie goœci na
scenê Œwidwiñskiej Hali Targowej
godz. 10 – powitanie uczestników VI Ogólnopolskiego Zjazdu Kazimierzy i Kaziuków Wileñskich, z³o¿enie ¿yczeñ, otwarcie imprezy wystrza³em z
hakownicy przez Burmistrza Œwidwin, aukcja
godz. 10.20 – udzia³ w jarmarku kresowym
godz. 11 – zbiórka przy Bramie Kamiennej i przejœcie do zamku
Zamek
Godz. 11.30 – turniej o Woja Kazimierzowego; Godz. 13.15 – restauracja
„Zamkowa” – spotkanie przy kawie z autorem audycji telewizyjnej „Zapiski
£azêgi” Kazimierzem Rabskim, recital Jerzego Garniewicza, wspólny obiad.

