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Czy radni szukaj¹c
oszczêdnoœci zamkn¹ któr¹œ
ze szkó³? Z bud¿etu znikaj¹
sztandarowe imprezy, czyli
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idzie kryzys
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Hitler Hachê wzi¹³ pod
pachê

Kpt.¿.w. Waldemar Jaworowski

Obserwuj¹c dzisiejsz¹ politykê miêdzynarodow¹, jak¹
uprawia Premier Tusk, przypomina mi siê histroria z ostatnich
lat przed wybuchem II Wojny
Œwiatowej. Zajêcie Austrii przez
wojska Rzeszy, a potem ostatnie
tango Hitlera z Prezydentem
Czechos³owacji Emilem Hach¹.
15 marca 1939 r. podczas
wizyty Prezydenta Czechos³owacji w Berlinie, Hitler psychicznie z³ama³ Emila Hachê i
zmusi³ go do z³o¿enia losu Czechos³owacji w rêce Wodza Niemieckiej Rzeszy. Podobno przekona³ Prezydenta groŸb¹, ¿e lotnictwo niemieckie zbombarduje
Pragê.
Natychmiast w warszawskich kabaretach zaczêto œpiewaæ o tym „Jak Hitler Hachê
wzi¹³ pod pachê i przycisn¹³ Go
do œciany”.
Przypominam o tym patrz¹c
na wszystko to, co robi nasz Premier Donald Tusk. Oddanie w
rêce Rosji œledztwa ws. katastrofy smoleñskiej natychmiast po
tym, jak tylko Putin uœciska³ Premiera Tuska na lotnisku w pamiêtny wieczór 10 kwietnia
2010 r.
W tej sprawie nale¿y te¿ przypomnieæ s³owa Premiera Tuska
podczas debaty sejmowej w tydzieñ po og³oszeniu Raportu
MAK, kiedy to pyta³ siê sejmowej opozycji w takich mniej wiêcej s³owach: „Czy chcecie wojny z Rosj¹ za cenê prawdy?”
Druga podobna scena to wizyta Premiera Tuska w Berlinie
w dniu 6 grudnia 2010 r., podczas
której oœwiadczy³, ¿e Niemcy
zgodzi³y siê pomóc Polsce we
wszystkim w sprawie likwidacji
zagro¿enia dla ¿eglugi do Œwinoujœcia, jakie tworzy Nord
Stream.
Co prawda nie powiedzia³, na
co w zasadzie zgodzi³y siê Niemcy, bo wiemy, ¿e siê nie zgodzi³y
na nic. Premier Tusk natych-

miast doda³, ¿e jeœli chodzi o
rozwój polskich portów, to i tak
polskie pañstwo nie przewiduje
ich rozwoju przez kilkadziesi¹t
lat. Wiêc w zasadzie problemu
nie ma. Tu trudno zrozumieæ
Tuska, na jakiej podstawie jednoosobowo i w imieniu kilkunastu przysz³ych Premierów Polski
zrezygnowa³ z rozwoju polskich
portów, skoro obecny Zarz¹d
Portów Szczecin – Œwinoujœcie
nadal ¿¹da zakopania ruroci¹gu.
Nikt nie s³ysza³, by polski Rz¹d
lub jakikolwiek polski minister
wczeœniej zrezygnowa³ z tego
rozwoju. Czy¿by polski Premier
Donald Tusk pojecha³ do Berlina, a Pani Angela Merkel wziê³a
Tuska pod pachê i Tusk b³yskawicznie podj¹³ decyzjê? Podobieñstwo sytuacji do tej, jak presja Hitlera na Emila Hachê, jest
ca³kiem, ca³kiem...
Jeszcze jedna sytuacja, która
co prawda mia³a miejsce w gminie Rewal, wiêc choæ to nie ten
poziom, ale podobieñstwo bardzo intryguj¹ce.
Otó¿ 10 lutego 2010 r. na mój
wniosek Rada Gminy Rewal
przygotowa³a uchwa³ê przeciwko Nord Streamowi, w której
wypomina, ¿e Niemcy wydaj¹c
decyzjê zezwalaj¹c¹ na budowê
gazoci¹gu opieraj¹ siê na orzeczeniu niemieckiego Federalnego Trybuna³u Konstytucyjnego z
dnia 10.10 2008 r., w którym Trybuna³ oznajmia, ¿e zaopatrzenie
ludnoœci niemieckiej w energiê
jest priorytetem o najwy¿szej
wartoœci. Dlatego nale¿y poprowadziæ gazoci¹g przez tor wod-

ny do Œwinoujœcia i przyblokowaæ rozwój portu? A w ten sposób wypromowaæ niemiecki port
Rostock? Mnie to siê kojarzy z
doktryn¹ niemieck¹, ¿e interes
ludnoœci niemieckiej ponad
wszystko. W tym wypadku ponad interes ludnoœci polskiej.
Wtedy to szef gryfickiej Platformy, a dzisiejszy Radny Sejmiku Zachodniopomorskiego, czyli Artur £¹cki, postanowi³ zablokowaæ sesjê Rady Gminy Rewal.
Gdy na sesjê przyby³a Kronika
TVP Szczecin, powiedzia³, ¿e
nie móg³ dopóœciæ do tego, by
Gmina Rewal wywo³a³a wojnê z
Niemcami. Czy Artur £¹cki jest
niem¹dry, czy œwiadomy zagro¿enia tej nieuchronnej wojny z
Niemcami, jeœli tylko my, Polacy, nie zgodzimy siê na budowê
Nord Streamu? Tego nie jestem
pewien, ale mogê za³o¿yæ, ¿e
Artur £¹cki, jako ¿e jest cz³onkiem Rady Krajowej Platformy,
mo¿e tak¹ wiedzê mieæ.
Czy zatem mo¿na za³o¿yæ, ¿e
obecna polityka Niemiec wobec
Polski przypomina politykê Hitlera wobec Czechos³owacji w
1939 roku? Czy mo¿na za³o¿yæ,
¿e Premier Tusk przypomina z³amanego psychicznie Prezydenta
Czechos³owacji Emila Hachê?
Jeœli tak, to nie s¹ to ¿arty. As³owa kabaretowej piosenki „Hitler
Hachê wzi¹³ pod pachê” do œmiechu te¿ nie s¹.
Kpt.¿.w. Waldemar Jaworowski jest inicjatorem dzia³añ
przeciwko budowie Gazoci¹gu
Pó³nocnego.
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A Ty mi
mówisz, ¿e...
„Chiñczycy przejmuj¹ Hutê Stalowa Wola” - poinformowa³a w tytule „Rzeczpospolita” z 19 stycznia
2011 roku. Jakby w odpowiedzi
znalaz³em krótki komentarz do tego
na widnokrêgi.blog.pl
Pierwszy program Polskiego radia, 20 XII, „Poranne Rozmaitoœci
Rolnicze”. Spikerka: „Niemieccy
w³aœciciele polskich cukrowni nie s¹
zainteresowani wspieraniem produkcji buraka cukrowego w Polsce”.
Te¿ mi coœ. Czemu mieliby dawaæ zarabiaæ Polakom, gdy mo¿na
daæ zarobiæ swoim? Wolny rynek,
no nie? (A trzeba wiedzieæ, ¿e Polska by³a uznanym w Europie eksporterem cukru.)
Póki co, idzie to tak: stocznie Arabom. Huty - Hindusom i Chiñczykom. £¹cznoœæ – Francuzom.
Produkcja i dystrybucja paliw Rosjanom. Cukrownie, lokalne media, energetyka - Niemcom. Banki –
swoim. Kopalnie - zalaæ.
I tak dalej, i tak dalej. Wolny
rynek w suwerennej Polsce.
A Ty mi mówisz, ¿e pañstwa jest
za du¿o w gospodarce. W rzeczy
samej. Ale czyjego pañstwa?
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Przeciwdzia³anie przemocy w rodzinie

Bud¿et Po³czyna uchwalony

Wspó³praca
w zespole
interdyscyplinarnym

Czy radni szukaj¹c
oszczêdnoœci zamkn¹
któr¹œ ze szkó³? Z bud¿etu
znikaj¹ sztandarowe
imprezy, czyli idzie kryzys
(PO£CZYN-ZDRÓJ)
26 stycznia odby³a
siê sesja Rady Miejskiej w Po³czynieZdroju, na której
radni uchwalili
bud¿et gminy
na rok 2011.

18 stycznia 2011 roku w Urzêdzie Miasta
Œwidwin zosta³o podpisane porozumienie
o wspó³pracy w zespole interdyscyplinarnym pomiêdzy Burmistrzem Miasta Œwidwin
Janem Owsiakiem, a podmiotami
przystêpuj¹cymi do wspó³pracy.
Obowi¹zek taki wynika ze znowelizowanej ustawy o przeciwdzia³aniu przemocy w rodzinie. W Œwidwinie stronami porozumienia s¹:
- Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Œwidwinie
- Komenda Powiatowa Policji w
Œwidwinie
- Placówka Opiekuñczo-Wychowawcza, Socjalizacyjna „Dzieciowisko” w Œwidwinie
- Publiczna Szko³a Podstawowa
nr 2 w Œwidwinie
- Niepubliczny Zak³ad Opieki
Zdrowotnej „MED-BIS”.
Zgodnie z ustaw¹, zespó³ in-

terdyscyplinarny stanowi element gminnego systemu przeciwdzia³ania przemocy w rodzinie i
jest metod¹ pracy w tym obszarze, opart¹ na systemowej wspó³pracy lokalnych instytucji, podmiotów i s³u¿b oraz na wielop³aszczyznowym podejœciu do
problemu przemocy.
Celem porozumienia jest zapewnienie wspó³pracy w zakresie
tworzenia i skutecznej realizacji
ustawowych zadañ zespo³u interdyscyplinarnego na rzecz przeciwdzia³ania przemocy w rodzinie.
(wp)

Dochody bud¿etu zosta³y ustalone na kwotê 46.406.749 z³. Natomiast wydatki z bud¿etu w roku
2011 wynios¹ 46.715.756 z³. Planowy deficyt bud¿etu wynosi 309.007
z³. Zostanie on pokryty przez zaci¹ganie kredytów.
W bud¿ecie jest rezerwa ogólna
w kwocie 100 tys. z³ oraz na realizacjê zadañ z zakresu zarz¹dzania kryzysowego, w kwocie 40 tys. z³.
Ustalono równie¿ wydatki z bud¿etu. Na wydatki zwi¹zane z utrzymaniem oœwiaty przyjêto kwotê 18
123 430 z³. Subwencja oœwiatowa
zosta³ okreœlona na poziomie 9 197
184 z³. Jest ona wy¿sza tylko o 0,5
procent od subwencji z roku 2010.
Ró¿nicê w wydatkach „oœwiatowych” musi pokryæ gmina.
Na transport i ³¹cznoœæ zosta³a
przeznaczona kwota 3 313 323 z³.
Ujête tu zosta³y remonty ulic i przebudowa drogi Ogrodno - Zdroje.
Gospodarka mieszkaniowa to
kolejny dzia³ bud¿etu. W tym dziale wydatki zaplanowano w kwocie
2 038 700 z³. Ca³¹ tê kwotê bêdzie

mia³o do wydania TBS w Po³czynie. Jest to g³ówny administrator
Wspólnot Mieszkaniowych w
mieœcie i gminie. Na remonty budynków komunalnych przeznaczono tylko 300 tys. z³, zaœ na
koszty bie¿¹cej eksploatacji 1 047
900 z³.
Na bezpieczeñstwo publiczne w
tym roku Gmina chce wydaæ 341 tys.
z³.
Pomoc spo³eczna ma kosztowaæ
9 624 000 z³. Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska bêdzie
kosztowaæ 2 611 356 z³.
Na kulturê i ochronê dziedzictwa narodowego Gmina chce wydaæ
1 500 000 z³. Kultura fizyczna i sport
to wydatek 807 128 z³.
Najwiêksze niedobory panuj¹ w
oœwiacie. Brakuje tu kwoty ponad
1,8 mln z³. Z tego ³atwo wysnuæ
wniosek, ¿e grozi to reorganizacj¹
szkolnictwa.
Na promocjê Gmina chce wydaæ
108 tys. z³, z czego na reklamê w
Telewizji „Gawex” – 10 tys. z³, zaœ
na wydawanie gazetki lokalnej
„Wiadomoœci Po³czyñskie” przeznaczono 25 tys. z³. Przegl¹daj¹c
bud¿et gminy ³atwo zawa¿yæ, ¿e nie
bêdzie takich imprez jak: „Darzbór”, Konfrontacje Artystyczne
M³odzie¿y Szkolnej czy wyœcigi
kolarskie MTB.
Wydatki na utrzymanie Urzêdu
Miejskiego w roku 2011 wynios¹ 4
297 420 z³.
Bud¿et na 2011 rok jest trudny.
Rada Miejska przyjê³a go jednomyœlnie.
KAR
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Œwidwinianie wygrywaj¹ Memoria³
Jana Niewczasa w Resku
W hali Gimnazjum w
Resku odby³ siê
22 stycznia X
Jubileuszowy Memoria³
Jana Niewczasa w pi³ce
siatkowej pracowników
oœwiaty i
samorz¹dowców.
Niespodziewanie wygra³
go zespó³ siatkarzy ze
Œwidwina.
W Memoriale wziê³o udzia³ 10
zespo³ów: 6 mêskich i 4 ¿eñskie.
Uroczystego otwarcia i powitania
zespo³ów dokona³ burmistrz Gminy
Resko Arkadiusz Czerwiñski.
Wœród zaproszonych goœci byli
obecni: syn Jana – Jacek, i siostra
Jadwiga, przewodnicz¹ca Rady Bar-

bara Basowska i starosta Powiatu
£obeskiego Ryszard Brodziñski. Po
prezentacji zespo³ów uczczono minut¹ ciszy pamiêæ Jana Niewczasa
W rywalizacji mê¿czyzn zwyciêstwo odniós³ zespó³ ze Œwidwina, przed Trzebiatowem, Reskiem
II, Reskiem I, Brojcami i £obzem, a
wœród kobiet zwyciê¿y³y siatkarki z
Reska przed Gryficami, £obzem
i Œwidwinem. Zwyciêski zespó³ mêski wyst¹pi³ w sk³adzie: Roman Domaga³a, Jan Wysokiñski, Mateusz Majka, Marcin Makowski,
Seweryn Skowron, Adam Majewski, Lech Jankowski i Tomasz
Jankowski.
Wszystkie zespo³y otrzyma³y
pami¹tkowe puchary i dyplomy a
wyrêczyli je: rodzina Jana oraz
sponsorzy. Organizatorami byli: Jan
Michalczyszyn, Roman Gojlik i Renata Czerwiñska.
(r)

Znowu kierowca
po narkotykach

Policjanci KP w
Po³czynie-Zdroju w
miniony czwartek w
godzinach wieczornych
zatrzymali mê¿czyznê,
który kierowa³
samochodem znajduj¹c
siê pod wp³ywem
narkotyku.
Policjanci patroluj¹cy teren
gminy Po³czyn-Zdrój zauwa¿yli jad¹cy samochód terenowy. Po Zatrzymaniu pojazdu do kontroli, w
trakcie legitymowania, zauwa¿yli
dziwne zachowanie kierowcy, który
by³ wyraŸnie pobudzony, w trakcie

kontroli zachowywa³ siê nerwowo.
Przeprowadzone wstêpne badanie
na zawartoœæ alkoholu w wydychanym powietrzu da³o wynik negatywny. Policjanci jednak postanowili
poddaæ kierowcê badaniu na zawartoœæ narkotyków w organizmie.
Test wykaza³, ¿e kieruj¹cy jest pod
dzia³aniem narkotyków.
Zatrzymany mieszkaniec Po³czyna-Zdroju us³yszy zarzuty kierowania w stanie po u¿yciu œrodków
odurzaj¹cych, za co oprócz utraty
prawa jazdy grozi do dwóch lat
pozbawienia wolnoœci.
W okresie miesi¹ca stycznia to
ju¿ drugi przypadek zatrzymania kierowcy, który wsiada za kierownicê
samochodu po za¿yciu narkotyków.

Makabryczna zbrodnia na oddziale psychiatrcznym

Pacjent zamordowa³
pacjenta.
Przyzna³ siê
do zabójstwa
(GRYFICE) W gryfickim
szpitalu dosz³o do
tragicznego zdarzenia.
Jeden z pacjentów
Oddzia³u
Psychiatrycznego
zamordowa³ innego
pacjenta.
Nieoficjalnie jedna z osób bêd¹ca blisko zdarzenia powiedzia³a
nam, ¿e zabójstwo by³o wrêcz makabryczne, gdy¿ pacjent ³y¿k¹ wyd³uba³ oczy staruszkowi. Potwierdza³aby to relacja TV Szczecin, w
której pad³y s³owa o ca³ej zakrwawionej sali, w której dosz³o do zabójstwa. Prokuratura gryficka odmówi³a jednak potwierdzenia tych
informacji.
Do tragedii dosz³o w miniony
wtorek wieczorem, oko³o godziny

20. 28-letni mê¿czyzna ³y¿k¹ zamordowa³ 70-letniego staruszka,
pacjenta le¿¹cego w tej samej sali.
Wszyscy s¹ zszokowani tym co siê
sta³o, gdy¿ jak wynika w wypowiedzi wicedyrektora ds. lecznictwa
gryfickiego szpitala Rajmunda Rajewskiego dla TV Szczecin, pacjent,
który zaatakowa³, by³ do tej pory
spokojny i nie sprawia³ k³opotów.
Jest mieszkañcem podgryfickiej
wsi. Nie uda³o nam siê ustaliæ, sk¹d
pochodzi³ zamordowany staruszek.
Jak nam powiedzia³ wczoraj
szef gryfickiej prokuratury Krzysztof Mejna, pacjent podczas przes³uchania przyzna³ siê do zabicia staruszka. Prokurator postawi³ mu zarzut zabójstwa, za co grozi do¿ywotnie pozbawienie wolnoœci. Zapytany, jaki wp³yw na to zdarzenie
mia³o zachowanie personelu, odpowiedzia³, ¿e ocena w tym zakresie
bêdzie prowadzona w odrêbnym
postêpowaniu.
KAR
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Zebrali s³odycze

Policjanci w Bolkowie i Klêpczewie

W ramach zorganizowanej
przez Wydzia³ Komunikacji Spo³ecznej Komendy Wojewódzkiej
Policji w Szczecinie zbiórki s³odyczy pod nazw¹ „Os³ódŸmy dzieciom œwiêta”, w dniach 19 i 20
stycznia 2011 r. policjanci Komendy Powiatowej Policji w Œwidwinie zebrane s³odycze przekazali uczniom z najmniejszych
szkó³ powiatu œwidwiñskiego.
Wybrano placówki szkolne w
Bolkowie w gminie Po³czynZdrój i Klêpczewie w gminie Œwidwin.
W dniu 19 stycznia 2011 r. Komendant Powiatowy Policji w
Œwidwinie wspólnie z policjantami Wydzia³u Prewencji i Ruchu

Drogowego oraz Komisariatu Policji w Po³czynie Zdroju uczestniczy³ w przepiêknej uroczystoœci w
Szkole Podstawowej w Bolkowie.
Kolejnego dnia policjanci goœcili
w Szkole Podstawowej w Klêpczewie.
W ramach podziêkowania za
otrzymanie z r¹k Œwiêtego Miko³aja s³odkich podarunków, uczniowie zaprezentowali goœciom oraz
swoim kole¿ankom i kolegom programy artystyczne.
Podczas spotkañ policjanci
spotkali siê z bardzo ciep³ym przyjêciem. O radoœci i zadowoleniu z
otrzymanych upominków najlepiej œwiadczy³y uœmiechy dzieci,
które goœci³y na ich twarzach
przez ca³e spotkania.
(o)

Diabetycy zapraszaj¹
na spotkanie
noworoczne
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddzia³ Powiatowy w
Œwidwinie zaprasza wszystkich
cz³onków i nie tylko na spotkanie noworoczne które odbêdzie
siê w restauracji „S³owiañska” 5
lutego 2011 roku (sobota) o
godz. 15.
Na spotkanie zapraszamy

wszystkich chorych na cukrzycê
wraz z rodzinami. Odp³atnoœæ wynosi 28 z³ od osoby. Zapisów wraz z
wp³at¹ nale¿y dokonywaæ w ka¿dy
wtorek w godz. 9.30 - 11.30 w siedzibie Stowarzyszenia Diabetyków
przy ul. Drawskiej 38 do 1 lutego
w³¹cznie.
Za Zarz¹d Pawe³ Gasztold
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Odprawa roczna KPP w Œwidwinie

Policjanci podsumowali efekty pracy
w minionym roku
W sali konferencyjnej
Starostwa Powiatowego
w Œwidwinie w
obecnoœci Zastêpcy
Komendanta
Wojewódzkiego Policji w
Szczecinie insp. Jana
Pytki, przedstawicieli
w³adz samorz¹dowych
oraz s³u¿b i podmiotów
na co dzieñ
wspó³pracuj¹cych z
Policj¹, œwidwiñscy
policjanci podsumowali
efekty pracy jakie
osi¹gnêli w roku 2010.
Spotkanie rozpocz¹³ Komendant Powiatowy Policji w Œwidwinie insp. Robert RzeŸnik omówieniem stanu bezpieczeñstwa na terenie powiatu œwidwiñskiego oraz
wynikami jakie osi¹gnêli policjanci poszczególnych komórek jednostki. Nie zabrak³o te¿ podziêkowañ dla przedstawicieli instytucji
samorz¹dowych, bez pomocy których osi¹gniêcie najlepszych na
przestrzeni kilku ostatnich lat wy-

ników by³oby po prostu niemo¿liwe.
Wiele ciep³ych s³ów pod adresem policjantów KPP w Œwidwinie
skierowali te¿ wszyscy obecni na
spotkaniu goœcie, którzy w swoich

wyst¹pieniach zapewniali, ¿e widz¹
ogrom pracy i wysi³ku, jaki na co
dzieñ wszyscy policjanci wk³adaj¹
w to, aby mieszkañcy powiatu mogli
czuæ siê bezpiecznie.
Takie same zapewnienia poli-

Pacjenci domagaj¹ siê zmian
(PO£CZYN-ZDRÓJ) Mieszkañcy gminy Po³czyn-Zdrój wci¹¿ maj¹ k³opoty z opiek¹ medyczn¹ w nocy i w dni œwi¹teczne. Radni
naciskani przez mieszkañców próbuj¹ szukaæ jakiegoœ rozwi¹zania. Bêd¹ debatowaæ
na ten temat w najbli¿szy wtorek.
Opiekê nocn¹ i œwi¹teczn¹ zapewnia Przychodnia Lekarsko
Analityczna „ANALEK” s.c. w
Œwidwinie. Jednak nie ka¿dego
mieszkañca staæ na dojazd do
tego miasta. Chyba ju¿ nadszed³
czas, by podj¹æ konkretne decyzje dotycz¹ce tego wa¿nego problemu.
Z inicjatywy Komisji Zdrowia i Pomocy Spo³ecznej Rady
Miejskiej w Po³czynie-Zdroju,
ma odbyæ siê 1 lutego br. spotka-

nie w sprawie funkcjonowania
nocnej i œwi¹tecznej opieki medycznej w powiecie œwidwiñskim. W spotkaniu maj¹ wzi¹æ
udzia³ lekarze pierwszego kontaktu z Po³czyna, po³czyñscy
radni Rady Miejskiej oraz Rady
Powiatu. Na debatê zostali zaproszeni starosta Miros³aw
Majka i wicestarosta Roman
Kozubek, który jest mieszkañcem Po³czyna. Ma pojawiæ siê
równie¿ Julita Jaœkiewicz – dy-

rektor Zachodniopomorskiego
Oddzia³u
Wojewódzkiego
NFZ.
Jesteœmy przekonani, ¿e na
spotkaniu tym dojdzie do konkretnych rozmów pomiêdzy
uczestnikami w sprawie zapewnienia opieki medycznej dla
mieszkañców miasta i gminy.
Przypominamy, ¿e szpital w Po³czynie-Zdroju zosta³ przekazany w d³ugoletni¹ dzier¿awê
spó³ce „Szpitale Polskie” z Katowic. K³opoty mieszkañców
zaczê³y siê w roku 2008, kiedy
to w³adze powiatu podjê³y decyzje w sprawie s³u¿by zdrowia, tak z³e, ¿e mieszkañcy tej
gminy do tej pory nie mog¹ siê
z nimi pogodziæ i domagaj¹ siê
korzystnego dla nich rozwi¹zania problemu.
KAR

cjanci us³yszeli od insp. Jana Pytki,
który w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie
podziêkowa³ za sumienn¹ i rzeteln¹
s³u¿bê, dziêki której osi¹gniête zosta³y w 2010 r. tak dobre wyniki. (o)

W Brze¿nie
stan¹
elektrownie
wiatrowe
Wójt Jerzy Anielski
poinformowa³ na pocz¹tku
stycznia br., ¿e urz¹d gminy
zebra³ ju¿ wystarczaj¹ce dowody
i materia³y do wydania decyzji o
œrodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacjê
budowy farmy wiatrowej na
terenie gminy.

Chodzi o budowê elektorwni
wiatrowych, które maj¹ powstaæ w
okolicach Brze¿na, S³onowic, Pêczerzyna, Wilczkowa i Pó³chleba.
Procedurê wydania decyzji wszczêto na wniosek pomorskiej spó³ki
Elektrownia Wiatrowa Resko z
Czymanowa spod Gniewina. KAR
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Opowieœci z Czarnego L¹du

Oprowadzali œwidwinian
po Afryce Nowaka

Uczestnicy projektu „Afryka
Nowaka” odwiedzili Œwidwin,
aby opowiedzieæ o swoich przygodach podczas wyprawy do RPA.
W zamku spotkali siê w z m³odzie¿¹ ze œwidwiñskich szkó³, a w
restauracji „Va Bank” - z doros³ymi mieszkañcami miasta.
Kazimierz Nowak - podró¿nik,
reporter, fotograf – w latach 19311936 odby³ samotn¹ wyprawê po
Afryce, tras¹ z Trypolisu na Przyl¹dek Igielny i z powrotem. Wyj¹tkowoœæ jego historii polega³a na tym,
¿e wbrew obowi¹zuj¹cej wówczas
kolonialnej ideologii, poznawa³ i
opisywa³ kulturê i przyrodê Afryki z
niezwyk³¹ wra¿liwoœci¹, oddaj¹c
jej rdzennym mieszkañcom nale¿ny
im szacunek. Projekt „Afryka Nowaka” – to wyprawa jego œladami,
która ma popularyzowaæ jego postaæ i dokonania w kraju, i na arenie
miêdzynarodowej. Ponad sto osób
w ci¹gu dwóch lat pokonuje etapami Czarny L¹d rowerami, pieszo,
czó³nem, na wielb³¹dach – czyli tak
samo, jak 80 lat temu uczyni³ to
Nowak.
W jednym z etapów wyprawy
(etap 11 RPA II) uczestniczy³a niedawno Joanna Parchoæ – dawniej
mieszkanka Œwidwina, obecnie Poznania, nauczycielka wychowania
fizycznego w jednej z poznañskich
szkó³ sportowych i trenerka tenisa
sto³owego. Z jej inicjatywy zosta³ w

œwidwiñskich szko³ach przeprowadzony konkurs wiedzy o Kazimierzu Nowaku, ona równie¿ zaprosi³a
do Œwidwina innych uczestników
projektu: S³awomira Cio³czyka
(etap 16 pieszo przez DR Konga i
etap 10. RPA I), Zbigniewa Sasa
(etap 1. Libia I), Rafa³a Wierzbickiego (etap 16 pieszo przez DR
Konga).
W pi¹tek 21 stycznia spotkali siê
oni w zamku z uczniami klas szóstych œwidwiñskich szkó³ podstawowych. Opowiadali o przebiegu
swojej wyprawy, o przyœwiecaj¹cej
jej idei spopularyzowania dzie³a
zapomnianego podró¿nika, a tak¿e
zaprezentowali setki slajdów, g³ównie z RPA. Podsumowano równie¿
konkurs „Kazimierz Nowak i jego
wyprawa”. Fundatorem nagród
wrêczonych zwyciêzcom by³a Joanna Parchoæ. Podsumowanie konkursu uœwietni³ wystêp grupy tanecznej
pod kierunkiem Iwony Kruk. Imprezê prowadzi³a Beata Górska, zaœ
upominki goœciom w imieniu Burmistrza Miasta Œwidwin wrêczy³
Marian Wiszniewski, dyrektor
ŒOK, który tak¿e zapozna³ przyby³ych z histori¹ œwidwiñskiego zamku.
W tym samym dniu w restauracji
„Va Bank” odby³ siê podobny pokaz
slajdów dla doros³ych mieszkañców
naszego miasta.
Oto wyniki konkursu:
Publiczna Szko³a Podstawowa nr 1

im. Or³a Bia³ego w Œwidwinie
I miejsce - Marek Jakubiak kl. VI b
II miejsce - Kordian Breitenbach kl.
VI b
III miejsce - Anita Dowgia³³o - kl. VI a
Opiekun:
Monika Warzycka - nauczycielka historii
Publiczna Szko³a Podstawowa nr 2
im. ppor. Emilii Gierczak w Œwidwinie
I miejsce - Ma³gorzata Fudali kl. VI c
II miejsce - Wojciech £ambucki kl. VI b
III miejsce - Bartosz Babulewicz kl.
VI b
Opiekun:
Beata Fudali - nauczycielka przyrody

Anna £ubniewicz - nauczycielka jêzyka polskiego
Publiczna Szko³a Podstawowa nr 3
im. Lotników Polskich w Œwidwinie
I miejsce - Monika Rze¿utka kl. VI
II miejsce - Martyna Stêpieñ kl. VI
III miejsce - Anna Baranowska kl. VI
Opiekun:
Aneta Zakowiecka - nauczycielka historii
Katarzyna Kupiec – nauczycielka biblioteki
Wiêcej informacji o „Afryce Nowaka” i o Kazimierzu Nowaku:
www.afrykanowaka.pl
www.kazimierznowak.pl
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„TRÓJKOWE” FINALISTKI AKCJI
„AFRYKA KAZIKA”
Jak zwykle tytu³ jest przewrotny,
bo do fina³u dosz³y zdecydowanie
najlepsze uczennice. Akcja „Afryka
Kazika” to bardzo pouczaj¹ca i
wci¹gaj¹ca podró¿ przez Afrykê,
któr¹ w latach 1931 – 1936 odby³
polski podró¿nik Kazimierz Nowak. Jako pierwszy cz³owiek na
œwiecie samotnie wêdrowa³ z pó³nocy „czarnego” kontynentu na po³udnie i z powrotem (40 tys. km), u¿ywaj¹c do tego czynu dostêpnych
wówczas najtañszych œrodków:
czó³na, roweru, konia, a czasem tylko w³asnych nóg. Po wielu latach od
tego nieco zapomnianego wyczynu
pasjonaci, postanowili przypomnieæ zarówno postaæ Kazimierza
Nowaka, jak i ruszyæ tras¹ w sztafecie podró¿niczej jego œladami. Ka¿da sztafeta to inny fragment podró¿y i wra¿eñ z ni¹ zwi¹zanych. Wra¿enia, zdjêcia i filmy s¹ wspania³ym
materia³em do opowieœci, które pop³ynê³y równie¿ w kierunku
uczniów szkó³ œwidwiñskich 21
stycznia br. W³aœnie tego dnia
wœród zgromadzonych znaleŸli siê
równie¿ uczniowie klasy 6 PSP nr 3,
a wœród nich finalistki konkursu:
Monika Rze¿utka, Martyna Stêpieñ i Anna Baranowska. Konkurs
organizowany by³ w poszczegól-

nych szko³ach podstawowych naszego miasta. W naszej szkole za
zgromadzenie materia³u, u³o¿enie
testu i przeprowadzenie eliminacji
odpowiedzialne by³y bibliotekarka
p. Katarzyna Kupiec i nauczyciel

historii – p. Aneta Zakowiecka. Nagrody za zajêcie najwy¿szych
miejsc nawi¹zywa³y do akcji i podró¿y - wœród nich mo¿na by³o znaleŸæ ksi¹¿ki „Afryka Kazika” i oryginalne bluzy podró¿nicze. To by³

wspania³y „podró¿niczy pi¹tek”, a
taki przyk³ad mo¿e staæ siê nie tylko
krótkotrwa³ym hobby, ale nawet
sposobem na ¿ycie.
K. Kupiec – bibliotekarz
PSP nr 3

Zdobywaj¹ stopieñ M³odszego Ratownika WOPR
W zwi¹zku z realizowanym w
roku szkolnym 2010/2011 na zlecenie Funduszu Inicjatyw Obywatelskich projektem edukacyjnym pod nazw¹ „Pomó¿ sobie
pomagaj¹c innym•h, dniu 30 listopada 2010 roku w œwidwiñskim Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych zrealizowano I etap projektu, w którym uczestniczyli
uczniowie pierwszych klas LO.
Po piêciogodzinnym cyklu zajêæ
zosta³ przeprowadzony test wœród
uczestników, na podstawie którego
wy³oniono 24 kandydatów do
udzia³u w szkoleniu na stopieñ
M³odszego Ratownika WOPR.
Program „Pomó¿ sobie pomagaj¹c innym•h realizuje Wodne
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Województwa Zachodniopomorskiego wspólnie z Powiatowym
Oddzia³em WOPR Œwidwin.Adresowany jest on do uczniów szkó³
podstawowych oraz ponadgimnazjalnych, a obejmuje swym zasiêgiem ponad 5000 uczniów z terenu
naszego województwa. Jego celem

jest miêdzy innymi:
- zaktywizowanie m³odzie¿y
szkolnej do dzia³añ zwi¹zanych z
propagowaniem postaw prospo³ecznych oraz œwiadomego i bezpiecznego korzystania ze œrodowiska wodnego,
- ograniczanie agresji poprzez
edukacjê i przekazywanie w³aœciwego wzorca do naœladowania, budowanie poczucia odpowiedzialnoœci za rówieœników i aktywne przeciwdzia³anie zagro¿eniom,
- nauka zasad udzielania pierwszej pomocy, pos³ugiwania siê podrêcznym sprzêtem ratowniczym,
obs³ugiwania specjalistycznego
sprzêtu ratowniczego w tym Automatycznego Defibrylatora Zewnêtrznego AED,
- zdobycie umiejêtnoœci do prowadzenia dzia³añ profilaktycznych
i prewencyjnych w œrodowisku
wodnym.
Organizatorzy projektu serdecznie dziêkuj¹ dyrektorowi szko³y panu Edwardowi Wójcikowi oraz
panu profesorowi Krzysztofowi
Pawlikowi, a tak¿e ca³emu gronu

pedagogicznemu szko³y za serdeczne przyjêcie oraz okazan¹ pomoc
podczas realizacji projektu.
Koordynator Projektu Instruktor
WOPR Albert FR¥CZYK
Uczniowie, którzy ostatecznie
zostali zakwalifikowani do wziêcia
udzia³u w kursie przygotowuj¹cym

do egzaminu na stopieñ M³odszego
Ratownika WOPR to: £. Bocheñski,
£. Dudek, B. Hawraniak, P. Ho³ojuch, P. Kobus, K. Konczakowski,
K. Korzeñ, K. Kowalska, M. Misiuk, W. Orzechowski, S. Owsiak,
M. Stanis³awska, A. Stêpieñ, M.
Woszczyk, A. ¯o³êdziowska. KD
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Wieœci z „Trójki”

Czytamy dzieciom...
Ten rok obfituje w naszej
szkole w rozmaitoœci
czytelnicze. Do dobrej
tradycji oprócz
konkursów
czytelniczych nale¿y
nieustaj¹ca akcja
czytelnicza „Ca³a Polska
czyta dzieciom”.
W tym roku szkolnym to ju¿
czwarty goœæ specjalny – jak dot¹d
jest to p³eæ piêkna. Tym razem
dzieciom z klas 1 - 3 ciekaw¹ ksi¹¿kê czyta³a p. Gra¿yna Szyszka – bibliotekarka z osiedlowej Biblioteki Garnizonowej. Tematyka ksi¹¿ki zwi¹zana z kotami i naszymi z
nimi relacjami, nie by³a przypadkowa. Ju¿ nied³ugo - bo w lutym –
po raz kolejny obchodziæ bêdziemy
Dzieñ Kota. Z tej okazji zosta³
og³oszony przez bibliotekê szkoln¹
konkurs dla klas 1 - 3 „Ulubiony
bajkowy kot”. Uczniowie mog¹
wybraæ bohatera swojej pracy korzystaj¹c zarówno ze zbiorów
szkolnej, jak i garnizonowej biblio-

teki, bo przecie¿ najwa¿niejsza jest
wspó³praca. Nasze dzieci równie
chêtnie bior¹ udzia³ w konkursach
szkolnej, jak i tej zaprzyjaŸnionej
biblioteki. Pani Gra¿yna nie ograniczy³a siê jedynie do wspania³ego
czytania, ale przez swój przekaz
stara³ siê uwra¿liwiæ m³odych s³uchaczy na ciê¿ki los dzikich zwierz¹t, zw³aszcza dzikich kotów – nie

tych afrykañskich, ale najbli¿szych, z którymi dzieci i doroœli –
na szczêœcie tylko niektórzy – potrafi¹ siê bardzo okrutnie obchodziæ. Nie dotyczy to zreszt¹ tylko
dzikich kotów, ale i naszych domowych. Czasem nuda w czasie wolnym potrafi podpowiadaæ nie najlepsze rozwi¹zania, dlatego warto
wypo¿yczyæ ksi¹¿ki na ferie w

Dla babæ i dziadków w Brze¿nie

Z okazji Dnia Babci i Dziadka
najm³odsze dzieci z Zespo³u Szkó³
Publicznych w Brze¿nie zaprosi³y
do siebie swoje babcie i dziadków,
aby uœwietniæ ich œwiêto.
Zerówkowicze przygotowa³y
program artystyczny - recytowa³y
wiersze, œpiewa³y piosenki m.in. o

tym, ¿e „zimowe s³onko patrzy i ciep³y uœmiech przesy³a babci…”, aby
w œrodku zimy „ogrzaæ serca swoich
najbli¿szych”. By³ s³odki poczêstunek i moc gor¹cych ¿yczeñ od wnuków, a tak¿e bibu³kowe ró¿yczki dla
goœci i w³asnorêcznie przygotowane serduszka.
(o)

szkolnej lub garnizonowej bibliotece. W tej ostatniej na pewno
znajd¹ siê jakieœ szczególne atrakcje organizuj¹ce czas wolny. Do
takiego postêpowania gor¹co zachêca³y p. Gra¿yna Szyszka i pisz¹ca te s³owa bibliotekarka Publicznej Szko³y Podstawowej nr 3 w
Œwidwinie.
K. Kupiec – bibliotekarz PSP nr 3
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Siatkówka

MKS Mieszko Po³czyn-Zdrój w 1/8 Mistrzostw Polski!
W dniach 21 - 23.01.2011r. w
Po³czynie-Zdroju odby³ siê Fina³
Wojewódzki Juniorów w pi³ce
siatkowej ch³opców. W turnieju
bardzo dobrze spisali siê siatkarze MKS Mieszko Po³czyn-Zdrój,
którzy zdobywaj¹c br¹zowy medal wywalczyli po raz pierwszy od
9 lat awans do rozgrywek centralnych PZPS(1/8 Mistrzostw Polski).
Trzydniowy turniej zgromadzi³
bardzo liczn¹ widowniê, która g³oœnym i kulturalnym dopingiem dodawa³a skrzyde³ m³odym siatkarzom z Po³czyna. Najwiêkszych
emocji dostarczy³ ostatni dzieñ turnieju, w którym rozegrano mecze o
I i III miejsce.
W meczu o br¹z gospodarze po
emocjonuj¹cym meczu pokonali
¯aka Pyrzyce 3:1.
Mecz fina³owy pomiêdzy Maratonem Œwinoujœcie, a B³yskawic¹
Szczecin sta³ na bardzo wysokim,
rzadko spotykanym w klasie juniora, poziomie. Po blisko dwugodzinnym spotkaniu lepsi okazali siê siatkarze znad morza, wygrywaj¹c 3:2.
Zespó³ z Po³czyna na turniej w
rozgrywkach centralnych wyje¿d¿a
do województwa warmiñsko-ma-

zurskiego w dniach 4 – 6.02.2011 r.
(najprawdopodobniej do Olsztyna).
Sk³ad MKS Mieszko Po³czynZdrój:
Gracjan Kozio³ (kapitan), Kamil
Halec, Pawe³ Buga³a, Pawe³ Walczak, Mateusz Olejnik, Piotr Czarnota, Micha³ Gajdziel (libero), Jacek Koszy³owski, Marcin Najdzion,
Pawe³ Kruk
Trener: Wojciech Halec.
- Serdeczne podziêkowania

sk³adam swoim zawodnikom za
wspania³¹ postawê w ca³ym turnieju, pomimo dwóch pora¿ek, a tak¿e
kibicom za wspania³y, g³oœny doping. Wed³ug opinii wszystkich trenerów i osób postronnych na dzieñ
dzisiejszy w ¿adnym mieœcie naszego województwa nie ma tak kapitalnej atmosfery na trybunach jak w
Po³czynie - powiedzia³ trener MKS
Mieszko Wojciech Halec.
Wyniki turnieju

MKS Mieszko Po³czyn-Zdrój - B³yskawica Szczecin 0:3
Maraton Œwinoujœcie - ¯ak Pyrzyce 3:0
II dzieñ:
B³yskawica Szczecin - ¯ak Pyrzyce 3:0
MKS Mieszko Po³czyn-Zdrój Maraton Œwinoujœcie 1:3
III dzieñ:
MKS Mieszko Po³czyn – Zdrój ¯ak Pyrzyce 3:1
Maraton Œwinoujœcie - B³yskawica
Szczecin 3:2
(o)

Wielki sukces zawodników sumo

Piêæ medali œwidwiñskich sumoków w miêdzynarodowych
zawodach
Zawodnicy „Sumo
Team” ze Œwidwina
startowali w miêdzynarodowych zawodach sumo, sk¹d
przywieŸli a¿ piêæ
medali.
16 stycznia 2011 roku w miejscowoœci Erd, nale¿¹cej do aglomeracji Budapesztu, rozegrany zosta³
puchar rangi europejskiej – International Championship Sumo Erd
2011, w którym uczestniczy³o
osiem pañstw: Polska, Wêgry, Rosja, Ukraina, Niemcy, Holandia,
Szwajcaria i Estonia.
W hali sportowej, na trzech dohyo (pola walki) równolegle rywalizowali zawodnicy ró¿nych grup
wiekowych i wagowych. Œwidwiñska reprezentacja klubu SumoTeam sk³ada³a siê z piêciu zawodników: Maciej Kêpka, Krystian Kwaœny, Damian Gronczewski, Mateusz

Kurlapski oraz Krzysztof Kuligowski. Znaczenie imprezy dla naszych
sumoków by³o o tyle istotne, ¿e stanowi³o test wiarygodnoœci dla poziomu, jaki reprezentuje klub
„Sumo-Team” w ogólnym pojêciu. Jak siê w efekcie koñcowym
okaza³o, test zosta³ zaliczony na
pi¹tkê, a dok³adniej mówi¹c na
piêæ medali. Krystian Kwaœny pokonuj¹c dwóch Wêgrów i Holendra zdoby³ z³oto w kat. 55 kg kadetów. Maciej Kêpka w rywalizacji z
zawodnikami gospodarzy wywalczy³ srebro w kat. 60 kg m³odzików. Damian Gronczewski zaj¹³
najbardziej nielubiane przez sportowców czwarte miejsce w kat. 85
kg m³odzie¿owców. Mateusz Kurlapski w kat. 85 kg m³odzie¿owców doszed³ do fina³u, gdzie z³oto
odebra³ mu zawodnik ze Szwajcarii. Startuj¹c tak¿e w kat. 100 kg
m³odzie¿owców Mateusz zdoby³
br¹z. Najd³u¿ej trzeba by³o czekaæ
na rywalizacjê seniorów, w której
bra³ udzia³ Krzysztof Kuligowski.
Równie¿ nasz senior stan¹³ na wysokoœci zadania i ostatecznie na po-

dium, przyjmuj¹c br¹zowy medal
kat. 100 kg.
Wyniki naszych sumoków potwierdzaj¹ prawid³owe szkolenie
techniczne, odpowiednie nastawienie psychiczne oraz utwierdzaj¹ w
przekonaniu, ¿e sportowcy ze Œwidwina potrafi¹ byæ lepsi od tych z
Budapesztu, Genewy czy te¿ Amsterdamu. Pomimo, ¿e sumo jest
sportem rywalizacji indywidualnej,

to jednak niezwykle wa¿nym na
zawodach, zw³aszcza wyjazdowych
i do tego rangi miêdzynarodowej,
jest dzia³anie zespo³owe – wzajemne wsparcie, kibicowanie i poczucie, ¿e w tym zespole uczestnicz¹ nie
tylko zawodnicy pozostawieni sami
sobie, ale tak¿e w³adze miasta i powiatu. W takim pojêciu zespo³owego dzia³ania, wyjazd na Wêgry nale¿y uznaæ za wyj¹tkowo udany. (o)
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
NIERUCHOMOŒCI

US£UGI

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Sprzedam dom w Dobrej, w³asnoœciowy, w zabudowie bliŸniaczej, o
pow. u¿ytk. 97,5 mkw., 4 pokoje,
kuchnia, ³azienka, strych, piwnica,
gara¿, budynek gospodarczy. Powierzchnia dzia³ki 2420 mkw. Cena
270 000 z³. Tel. 784 088 261.

Zespó³ Muzyczny na ka¿d¹ okazjê.
Rabat na wesela 2011 rok. Zadzwoñ
604 221 339.

Sprzedam 1/2 domu w Dobrej. Tel.
668 431 301

GARA¯E, WIATY BLASZANE,
MONTA¯ - DOWÓZ GRATIS.
TEL. 598 334 536, 605 286
058, 661 953 331. PRODUCENT GO-STAL PRZECHLEWO. U nas najtaniej.

Dorowo gm. Resko, dom na sprzeda¿, pow. 112 mkw., dzia³ka 2700
mkw., 2 budynki gospodarcze – 118
i 71 mkw. Mo¿liwoœæ dzier¿awy
gruntu 8500 mkw. Tel. 663 036 912,
665 497 211.
Tucze nad j. Woœwin dz.budowl.
2700 m2 - 59 000 z³. Tel. 600 265 547

Powiat œwidwiñski
Wynajmê biura i / lub powierzchniê magazynow¹ Po³czyn Zdrój.
Tel. 602 432 942, 91 8821418.

Region

Wynajmê piekarniê. Piekarnia +
Cukiernia w miejscowoœci Dêbice k/
Maszewa ( zachodniopomorskie ).
W sk³ad piekarni wchodz¹ nastêpuj¹ce pomieszczenia: Hala produkcyjna, pomieszczenie cukiernicze,
magazyn m¹czny, 2 magazyny na
produkty pomocnicze, ostygalnia –
hala wydawcza produktów gotowych, biuro, pomieszczenie socjalne – szatnia, prysznice i wc. Obiekt
wyposa¿ony kompletnie ( nowy piec
Wulkan na olej z komora garownicz¹). Wszystkie media. Piekarnia
po³o¿ona jest przy drodze krajowej
Nowogard – Stargard Szczeciñski.
Wjazd z dwóch stron, plac manewrowy, obiekt ogrodzony. Kontakt 91
392 0334, kom. 887 467 309.

PRACA
Firma telemarketingowa przyjmie
od zaraz spec. ds. telefonicznej obs³ugi klienta, Tel. 94 7101802,
501397446.

ZDROWIE
Prywatne pogotowie stomatologiczne, Nowogard, lek.
stom. Andrzej Rynkiewicz. Tel.
607-771-777.

ROLNICTWO

Region

Dywanopranie. Tel. 604 373 143
Wideofilmowanie. Tel. 605 732
267.

Powiat œwidwiñski

INNE

MIESZKANIA

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.
Sprzedam wyposa¿enie sklepu
spo¿ywczego: rega³y, dwie lady
ch³odnicze, dwie witryny ch³odnicze. Tel.504 153 405
Otwarto sklep prozdrowotny
TOTU GAMA w £obzie, ul. Przedmiejska 11. Oferujemy artyku³y
prozdrowotne, us³ugi œwiecenia i
konchowania uszu. Tel. 91
3974273.

Powiat gryficki

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

Sprzedam drewno kominkowe. Tel.
667 612 010.

MOTORYZACJA

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

Powiat ³obeski
Sprzedam opony letnie 165/70/R14
bardzo ma³o je¿d¿one. Cena – 100
z³ za sztukê. Tel. 513 977 804
Sprzedam VW Golf 3 1.6 benzyna,
rok prod. 1996. Tel. 880 965 244

Region
Kupiê Toyotê, Nissana, Hondê,
Mercedesa 190D; Mercedesa 124
2,5D, do 1998 roku - stan obojêtny.
Tel. 510 336 324

Region

Mam do wynajêcia ³adne mieszkanie w £obzie, 2 pokoje, kuchnia,
£azienka, Tel. 791 185 332.
£obez ul. Ogrodowa sprzedam bardzo ³adne mieszkanie dwupoziomowe 101 mkw. Cena 240 tys. z³.
Tel. 600 265 547
Zamieniê kawalerkê na mieszkanie
3 pokojowe w £obzie. Tel. 503 957
501
£obez ul.Browarna sprzedam
mieszkanie 55 mkw., 3 pokoje. Okazja. Cena 157 tys. z³. Tel. 600 265
547
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 4 pokojowe w Dobrej, o pow. 78
mkw., II piêtro, piwnica, gara¿, dzia³ka ogrodowa. Cena 180 000 z³. Tel.
784 088 261.
Sprzedam kawalerkê w³asnoœciow¹ spó³dzielcz¹ o pow. 31
mkw., I piêtro w centrum £obza ul.
Murarska. Tel. 604 658 811

NAUKA

W £obzie sprzedam mieszkanie o
pow. 54 mkw., 2 pokoje, II piêtro, po
remoncie, w³asne c.o. Cena
150.000 z³. Tel. 518 562 526

Powiat drawski

Powiat gryficki

Z³ocieniec. Korepetycje jêzyk polski, angielski. Przygotowanie do
matury. Tanio. Tel. 663 563 778

Powiat ³obeski
£obez, pomogê dziecku w lekcjach,
poziom szk.podst. kl. 1-3, dobra
komunikatywnoœæ z dzieæmi. Tel.
665 125 965

Sprzedam mieszkanie w P³otach 68
mkw. , 3 pokojowe, II piêtro, blok
ocieplony, okna i drzwi wymienione.
Cena 150 tys. z³ – do negocjacji. Tel.
513 943 383, 609 577 564.

Region
Sprzedam mieszkanie w Nowogardzie 46 mkw. Tel. 603 081 980
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Finaliœci X Noworocznego Turnieju
Karate - Lekowo 22.01.2011
W sobotê 22 stycznia 2011 roku
w hali sportowej w Lekowie odby³
siê turniej karate, na który
zjecha³o siê 105 zawodników
z 10 klubów i sekcji karate
z województw
zachodniopomorskiego i
wielkopolskiego. Organizatorem
turnieju by³ Miêdzyszkolny
Uczniowski Klub Karate „Bushido”, którego siedziba mieœci siê
w Zespole Szkó³ w Lekowie.
WYNIKI
Konkurencje indywidualne
KATA – demonstracja uk³adów formalnych.
KUMITE – walka z przeciwnikem
Dziewczêta 2005 – 2004
Konkurencja KATA
1.Marta Klupœ - Jastrowie
2.Marysia Zieleñ - Tarnówka
3.Aleksandra Iwañska - Jastrowie
4. Milena Bies - Rusinowo
5. Emilia Czapliñska - Jastrowie
Ch³opcy 1999 – 1998
KATA
1. Norbert Bieñkowski - Barwice
2. Szymon Basiejko - Œwidwin
3.Maciek Daszkiewicz - Krajenka
4. Damian NiedŸwiedzki – Rusinowo
KUMITE
1. Norbert Bieñkowski – Barwice
2. Szymon Basiejko – Œwidwin
3. Damian NiedŸwiedzki – Rusinowo
4. Kewin Nowakowski – Krajenka
ch³opcy 2001.
KATA
1. Micha³ Litwinowicz – Jastrowie
2. Julian Pude³ek – Rusinowo
3. Patryk Jadczak - Samborsko
4. Bartek Król – Krajenka
KUMITE
1. Wojtek Sz³apa - Krajenka
2. Micha³ Litwinowicz - Jastrowie
3. Piotr Szczukocki - Jastrowie
4. Julian Pude³ek – Rusinowo
Dziewczêta 2001
KATA
1. Gosia Jêdrzejewska - Samborsko
2. Kaja Ma³ecka - Jastrowie
3.Oliwia Wójcicka - Jastrowie
4.Julia Szostak – Jastrowie
5. Aleksandra Kozicka – Rusinowo
KUMITE
1. Gosia Jêdrzejewska - Samborsko
2. Kaja Ma³ecka - Jastrowie
3. Oliwia Wójcicka - Jastrowie
4. Ania Kapczyñska - Samborsko

Ch³opcy 2004 – 2003
KATA
1.Krzysztof Gazarkiewicz - Tarnówka
2. Stanis³aw Wasilewski - Œwidwin
3.Piotr Gogo³a - Jastrowie
4. Bartek Szczudzij - Krajenka
KUMITE
1.Krzysztof Gazarkiewicz - Tarnówka
2. Piotr Gogo³a - Jastrowie
3. Stanis³aw Wasilewski - Œwidwin
4. Jonasz Deresz - Jastrowie

Ch³opcy 2001 –2000
KATA
1. Jakub Góralczyk – Œwidwin
2. Kacper Jakubowski - Œwidwin
3. Kacper Paœ – Œwidwin
4. Jakub Majkowski - Œwidwin
KUMITE
1. Hubert Babiak - Œwidwin
2. Kacper Jakubowski – Œwidwin
3. Kacper Paœ – Œwidwin
4. Jakub Majkowski - Œwidwin

Ch³opcy 2000
KATA
1.Wojtek Kleszcz - Krajenka
2. Micha³ Miszczyszyn – Œwidwin
3. Micha³ Miêkczyñski - Œwidwin
4. Szymon Tatys - Œwidwin
KUMITE
1. Micha³ Miêkczyñski – Œwidwin
2.Wojtek Kleszcz - Krajenka
3. Rafa³ Goszczyñski – Œwidwin
4. Micha³ Miszczyszyn - Œwidwin

Ch³opcy 1997 – 1996
1. Szymon Paliwoda - Œwidwin
2. B³a¿ej Urbañski - Krajenka
3. Pawe³ Pokajewicz - Zakrzewo
4. Daniel Suprum - Barwice
KUMITE
1. Pawe³ Pokajewicz – Zakrzewo
2.Bartek Malinowski 9 Jastrowie
3. Szymon Paliwoda – Œwidwin Zakrzewo
4. B³a¿ej Urbañski - Krajenka
5. Filip Dudziñski – Lekowo

Ch³opcy 2002
KATA
1. Wojtek Gogo³a - Jastrowie
2. Mateusz Miko³ajczyk - Jastrowie
3. Micha³ Bojarski - Jastrowie
4. Piotr ¯ukowski - Œwidwin
KUMITE
1. Wojtek Gogo³a - Jastrowie
2. Mateusz Miko³ajczyk - Jastrowie
3. Szymon Miko³ajczyk - Jastrowie
4. Konrad Firsiof - Œwidwin

Ch³opcy 1995 – 1993
KATA
1. Jonasz Markowski – Jastrowie
2.Krzysztof Cybulski – Jastrowie
3. Jeremiasz Urbañski - Krajenka
4. Karol Korzeñ - Œwidwin
KUMITE
1. Krzysztof Cybulski – Jastrowie
2. Maciek Szatkowski Tarnówka
3. Jakub Dêbiec - Œwidwin
4. Wojtek Mielke - Zakrzewo
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Konkurencje dru¿ynowe:
KATA DRU¯YNOWE – demonstracja synchronicznego wykonania uk³adu formalnego
przez trójkê zawodników.
ENBU – demonstracja walki pokazowej z
partnerem
KATA DRU¯YNOWE:
I m.
Krystyna Król, Lidia Ha³asa, Marta Kêpa
II m.
Kaja Ma³ecka, Agata Klupœ, Natalia Smolicz
III m.
Oliwia Œwistek, Beata Trzoska, Oliwia Wójcicka
IV m. Ma³gorzata Jêdrzejewska, Patryk Jadczak, Anna Kapczyñska
V m.
Micha³ Litwinowicz, Wojciech Gogo³a, Wojciech Kleszcz
VI m.
Szymon Basiejko, Micha³ Miszczyszyn, Micha³ Miekczyñski.
ENBU
I m.
Krystyna Król, Jeremiasz Urbañski
II m.
Wojciech Kleszcz, Paulina Król
III m.
Kaja Ma³ecka, Agata Klupœ
IV m.
Kewin Nowakowski, Maciej Daszkiewicz
V m.
Kacper Paœ, Jakub Góralczyk
VI m.
Szymon Basiejko, Micha³ Miszczyszyn.
W turnieju startowa³o 105 zawodników z
nastêpuj¹cych klubów i sekcji karate:
„SATORI” Jastrowie, SKT Krajenka, SK Z³otów, SK Zakrzewo, SKT Tarnówka, SKF Samborsko, „Koryukan” Œwidwin, MUKK „Bushido”
Lekowo, MUKK „Bushido” Rusinowo, SKK
Barwice.
Turniej sêdziowali:
Sêdziowie g³ówni: Marek Knut 3 dan, Mariusz Gawlik 3 dan, Piotr Marsza³ek 1 dan, Dawid
Chmura 1 dan.

Sêdziowie pomocniczy: Anna Skwarek, Krystyna Król, Adam Krasa, Marta Kêpa, Grzegorz
Œwiecak, S³awomir Stempak, Jonasz Markowski,
B³a¿ej Urbañski, Arkadiusz Król, Dariusz B¹kowski, Katarzyna Kotula.
Turniej ten jest cykliczn¹ imprez¹ organizowan¹ co roku przez klub „Bushi-do”, pocz¹wszy
od 2001r . By³ to najwiêkszy , jak do tej pory
turniej poniewa¿ po raz pierwszy liczba startuj¹cych karateków przekroczy³a sto osób. Rozgrywki prowadzone by³y na dwóch planszach przez
dwa sk³ady sêdziowskie.
Dziêki znakomitym warunkom, jakie zapewni³a nam Gminna Hala Sportowa w Lekowie,
turniej przebiega³ sprawnie, atmosferê wype³nia³
duch sportowej rywalizacji. Ka¿dy uczestnik zawodów otrzyma³ paczkê noworoczn¹, sponsorowan¹ przez Gminê Œwidwin i Starostwo Powiatowe w Œwidwinie, a finaliœci otrzymali medale
i dyplomy ufundowane przez Radnego Gminy
Œwidwin pana Andrzeja Wiœniewskiego.
MUKK „Bushi-do” ma wœród swoich zawodniczek 2 finalistki Mistrzostw Polski Karate Fudokan, s¹ nimi: Marta Kêpa z Rusinowa i Anna
Skwarek z Lekowa, które w paŸdzierniku 2010
roku podczas MP zajê³y 3 miejsce.
W sobotnim turnieju karatecy ze Œwidwina i
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okolic równie¿ spisali siê bardzo dobrze, zajmuj¹c liczne
miejsca na podium.
Miêdzyszkolny Uczniowski Klub Karate Bushi-do”
dzia³a aktywnie nie tylko na
polu karate i sztuk walki, jak
mog³aby wskazywaæ jego nazwa, ale podejmuje szerokie
dzia³ania z zakresu kultury fizycznej skierowane do dzieci i
m³odzie¿y z terenu Gminy
Œwidwin. W 2010 roku dziêki
dotacjom z Gminy Œwidwin
klub „Bushi-do” uruchomi³
sekcje sportowe pi³ki siatkowej, pi³ki no¿nej, pi³ki koszykowej, tenisa sto³owego, karate i p³ywania, które dzia³a³y w
szko³ach gminnych. Latem
2010 roku dziêki pozyskanym
œrodkom finansowym z
PPWOW MUKK „Bushi-do” zorganizowa³ wypoczynek letni dla 90 uczniów ze wszystkich
szkó³ z terenu gminy Œwidwin. Karatecy brali
równie¿ udzia³ w letnim obozie sportowym oraz
jesiennym seminarium treningowym.
O dzia³alnoœci klubu du¿o mo¿na by pisaæ,
jednak najwa¿niejsze jest to, ¿e znakomicie wype³nia swoj¹ rolê jako stowarzyszenie kultury
fizycznej, które nie zamyka siê na w¹sk¹ specjalizacjê dla wybranej grupy osób, tylko stara siê
dotrzeæ z ró¿norodn¹ ofert¹ do jak najszerszej
spo³ecznoœci, a szczególnie do dzieci i m³odzie¿y.
Warto jednak dodaæ, ¿e bez wsparcia ¿yczliwych
osób wiele inicjatyw mog³oby siê nie udaæ. Dlatego zawsze pamiêtamy i serdecznie dziêkujemy
tym, którzy wspieraj¹ dzia³alnoœæ Miêdzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Karate „Bushi-do”.
Podziêkowania dla: Wójta Gminy Œwidwin
pana Zdzis³awa Pawelca, Radnego Gminy Œwidwin pana Andrzeja Wiœniewskiego, Sebastiana
Basiejki, Emilii Wiszniewskiej, Starostwa Powiatowego w Œwidwinie, dyrektora Parku Wodnego RELAX, pani dyrektor Zespo³u Szkó³ w
Lekowie El¿biety Wachowiec, dyrektora ZSR
CKP pana Andrzeja Muchorowskiego
Zapraszamy na nasz¹ stronê internetow¹:
http://karate.swidwin.w.interia.pl
Marek Knut
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Kierowa³
po narkotykach

Policjanci Zespo³u Patrolowo
Interwencyjnego KPP w Œwidwinie zatrzymali 24-latka, który kierowa³ samochodem znajduj¹c siê
pod wp³ywem narkotyku.
Oko³o godz. 3.00 w nocy, kiedy policjanci patrolowali ul. Armii
Krajowej w Œwidwinie, zauwa¿yli
jad¹ce BMW na bia³ostockich numerach rejestracyjnych. Zatrzymali pojazd do kontroli i w trakcie
legitymowania zauwa¿yli podejrzane zachowanie kierowcy. 24letni mê¿czyzna, mieszkaniec Lêborka, by³ wyraŸnie pobudzony i
w trakcie kontroli zachowywa³ siê
nerwowo.
Przeprowadzone

wstêpne badanie na zawartoœæ alkoholu w wydychanym powietrzu
da³o wynik negatywny. Policjanci
jednak „nie odpuœcili”, postanowili poddaæ kierowcê badaniu na
zawartoœæ narkotyków w organizmie. Test wykaza³, ¿e kieruj¹cy
mo¿e byæ pod dzia³aniem amfetaminy.
Szczegó³owym wyjaœnieniem
sprawy zajm¹ siê funkcjonariusze z
Wydzia³u Kryminalnego.
Zatrzymany mê¿czyzna us³yszy zarzuty kierowania w stanie
po u¿yciu œrodków odurzaj¹cych,
za co oprócz utraty prawa jazdy
grozi do dwóch lat pozbawienia
wolnoœci.
(kp)
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Zatrzymany
sprawca kradzie¿y
telefonu
Policjanci KPP w Œwidwinie
zatrzymali 16 latka, który przyw³aszczy³ telefon komórkowy nale¿¹cy do jego kolegi z klasy.
Oko³o godz. 11.00 dy¿urny KPP
w Œwidwinie otrzyma³ telefoniczne
zg³oszenie o kradzie¿y telefonu komórkowego, jaka mia³a miejsce w
Specjalnym Oœrodku Szkolno-Wychowawczym Filia w Œwidwinie.
Skierowani na miejsce policjanci
ustalili, ¿e w niewyjaœnionych okolicznoœciach jeden z uczniów oœrodka utraci³ telefon komórkowy marki
Samsung o wart. 300 z³.
Podjête natychmiast czynnoœci
pozwoli³y odzyskaæ utracony telefon, jak te¿ ustaliæ sprawcê kradzie¿y. Okaza³o siê, ¿e jest nim
16-letni Krystian Z., kolega z klasy poszkodowanego. Jak wyjaœni³
policjantom, zauwa¿y³ ¿e siedz¹cemu przed nim w ³awce koledze
wypada z kieszeni na pod³ogê telefon komórkowy. Podniós³ go i
nic nikomu nie mówi¹c schowa³ do
kieszeni, po czym pod pretekstem
koniecznoœci skorzystania z toale-

ty wyszed³ z sali lekcyjnej wy³¹czy³ i ukry³ go w bieliŸnie, gdy¿
przypuszcza³ ¿e tam nikt go nie
znajdzie.
Za swój czyn sprawca odpowie
przed S¹dem dla Nieletnich. Za dopuszczenie siê przestêpstwa kradzie¿y lub przyw³aszczenia mienia kodeks karny przewiduje karê nawet do
5 lat pozbawienia wolnoœci. (kp)

SK£USOWALI DANIELA

Policjanci Posterunku Policji w
S³awoborzu i Wydzia³u Kryminalnego KPP w Œwidwinie w trakcie
realizowanych dzia³añ ukierunkowanych na zwalczanie zjawiska k³usownictwa leœnego dokonali zatrzymania trzech mieszkañców gminy
S³awoborze, u których zabezpieczone zosta³o pozyskane nielegal-

nie miêso daniela, trofea ³owieckie
oraz urz¹dzenia s³u¿¹ce do k³usownictwa leœnego.
Wczorajsze zatrzymania poprzedzone by³y kilkutygodniowymi
dzia³aniami operacyjnymi, w trakcie których typowani byli potencjalni sprawcy oraz miejsca, w których
przechowywane s¹ narzêdzia s³u¿¹-

ce do k³usownictwa, jak te¿ pozyskane nielegalnie miêso.
Jak siê okaza³o, typowania by³y
trafne. Na terenie trzech posesji jednej z miejscowoœci gm. S³awoborze
zabezpieczono miêso daniela o war-

toœci 2.400 z³, tzw. wnyki przeznaczone do k³usownictwa leœnego
oraz trofeum myœliwskie.
Sprawcom grozi kara nawet jednego roku pozbawienia wolnoœci.
(kp)
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Z drugiej strony

Jak to - nie mieæ w³asnego pañstwa? Œwiat tego nie rozumie!

Orkiestra gra, a tak smêtnie
wszêdzie
Tadeusz Nosel

Owsiaka perypetie
z w³adz¹
Pamiêtam Jerzego Owsiaka
jako redaktora muzycznego Programu III Polskiego Radia prowadz¹cego magazyn o nazwie,
bodaj¿e, BRUM-BRUM. Prezentowa³ m³odzie¿owe zespo³y
graj¹ce i œpiewaj¹ce przeciwko
ówczesnej polskiej rzeczywistoœci. Swój sprzeciw wobec
wszystkiego ubiera³y w now¹
artystyczn¹ polszczyznê, która
do dzisiaj siê osta³a, ale w okaleczonej formie jako rozmowy
wielu z nas. Nie muszê dodawaæ
– ta polszczyzna dzisiaj, to istny
koszmar. I tak to owa polszczyzna prawie ¿e ju¿ na zwyk³ych
prawach codziennego jêzyka. A
artystom od Owsiaka wówczas
chodzi³o o coœ zupe³nie innego.
Tyle, ¿e lud to przyswoi³ jako kolejn¹ nowomowê.
Jerzego Owsiaka w³adze ówczesnego radia pogoni³y z anteny,
gdzie pieprz roœnie. Odnalaz³ siê
w Orkiestrze. To i dowód na to, ¿e
prezentuj¹c muzykê w radio, te¿
mu o coœ istotnego sz³o. Tak, jak
i teraz.
W POSZUKIWANIU S£ÓW
Nim zagra³a Orkiestra usi³owa³em szukaj¹c nazw, s³ów dla
polskiej rzeczywistoœci, znaleŸæ
informacje na temat liczby osób,
które w Polsce zamarz³y w Noc
Wigilijn¹. Nie tylko dlatego, ¿e
by³a mroŸna. Danych nie znalaz³em nigdzie. Akurat w chwili,
gdy zapisujê ten felieton, podaje
siê, ¿e do tej pory w kraju z powodu wycieñczenia na mrozie, zamarzniêcia, ten nasz œwiat w kraju nad Wis³¹ opuœci³o na zawsze
oko³o dwustu osób. Podobnie
dzieje siê ka¿dego roku, gdy¿ ludzie, którzy zamarzaj¹ na mrozach bardzo czêsto niezbyt godz¹
siê, by korzystaæ z warunków,
jakie im oferuj¹ tak zwane nocle-

gownie dla bezdomnych. Zdaje
siê, ¿e podobnego problemu nie
by³o za komuny, gdy¿ wówczas
by³y tysi¹ce hoteli robotniczych,
placów budów, na których, kto
tylko chcia³, móg³ sobie znaleŸæ
zatrudnienie. Jak jest dzisiaj, z
grubsza wiemy ju¿ prawie wszyscy? I dalej nic.
POLSKA KRAJEM
ZAMARZAJ¥CYCH
Zgony na mrozach udowadniaj¹, ¿e Polska nie chce poradziæ
sobie z problemem bezdomnoœci. Jak zreszt¹ i z wieloma innymi problemami. Nie podejmuj¹c
odpowiednich kroków w tym
wzglêdzie, milcz¹co przyjmujemy, ¿e w³aœciwie to tak byæ musi.
Nie zrobimy nic, bo... No w³aœnie, bo co? Bo co w³aœciwie?
Jerzy Owsiak znów zebra³ kilkadziesi¹t milionów z³otych.
Znów rekordowo. Pieni¹dze pozwol¹ na ratowanie zdrowia trudnej do oszacowania liczbie dzieci chorych na nerki i maj¹cych
k³opoty z przewodami moczowymi.
Z niemal¿e odraz¹ przys³uchujê siê wszelkim ochom i
achom dotycz¹cym dzia³alnoœci
Owsiaka. Jakie¿ te zachwyty s¹
p³ytkie. A jak¿e starannie wykoncypowane. Ich autorzy je
wykrzykuj¹c, przy okazji jakby
staraj¹ siê tymi okrzykami jeszcze komuœ dopiec. Ot, choæby
CARITAS. Bardzo czêsto tym
kimœ jest te¿ nasz Koœció³. W poorkiestrowy poniedzia³ek z samego rana spotka³em siê natychmiast w³aœnie z tak¹ uwag¹. Pochodzi³a od dawnego, tak zwanego towarzysza, takiego: z komunisty kapitalista, a w g³owie
zawsze to samo. Owsiak bohater, Koœció³ z³y.
Nie sposób nie odnieœæ wra¿enia, ¿e medialnego szumu
wokó³ Pana Jerzego nie by³oby
takiego, jaki jest, gdyby w³aœnie
nie to – przy okazji mo¿na zahaczyæ Koœció³, CARITAS, czyli
Polsce przywaliæ. Jak nie tak, to
tak? A jak jest z tym naprawdê?

TO TYLKO JEDEN TAKI?
Ile¿ szczêœcia spotyka ludzi w
wyniku dzia³alnoœci Jerzego. Nie
da siê tego zmierzyæ. No, bo jak?
W pieni¹dzach jest to tylko kilkadziesi¹t milionów z³otych.
Uœwiadommy to sobie niezbicie:
okazuje siê, Polski nie staæ, by
wysup³aæ kilkadziesi¹t milionów
z³otych i ratowaæ zdrowie dzieci,
a czêsto i ich ¿ycie. Nie staæ na to
pañstwa. S³owo „staæ” nie jest tu
tym, które definiuje zdarzenie.
Trzeba napisaæ inaczej – Polska
nie jest pañstwem, jest czymœ
zupe³nie innym. Kondominium??? Ilu¿ piesków propagandowych wœciekle obszczekuje to
okreœlenie? Tworem, który byæ
mo¿e zmierza³ w kierunku pañstwa, ale na tej drodze zosta³ zatrzymany: stanem wojennym,
potem „okr¹g³ym sto³em”. Darujê sobie wszelkie dalsze dywagacje. Wiadomo ju¿ sporej liczbie
ludzi, o co w tym wszystkim
idzie.
ŒWIAT TO NIE ORKIESTRA
Takiej Orkiestry nie ma
gdzieœ indziej na œwiecie, bo na
œwiecie s¹ w miarê normalne pañstwa. Tylko u nas móg³ powstaæ
tego rodzaju twór, który nie
chlub¹ jest, a winien byæ straszliwym wstydem nas wszystkich.
Tym tysi¹com wspania³ych ludzi
zbieraj¹cym datki do puszek,
czas ju¿ i tak¹ wiadomoœæ podaæ.
Orkiestra tak piêknie gra, bo czyni to na spalonej ziemi. Te¿ i na
ziemi ka¿dego roku zamarzaj¹cych na mrozach. I tak ka¿dego
roku. Na ziemi bez pañstwa. Tylko Polska. Znów coraz bardziej
podziemna.
Mimo tylu w tym niby pañstwie rozg³oœni radiowych, telewizji, prasy, nie sposób doszukaæ
siê reporta¿y z pracy naszym zakonnic i zakonników gdzieœ tam
w œwiecie. I u nas w Polsce te¿. A
s¹ i mordy na nich. Do niedawna
i na tej ziemi. Znów tak bêdzie?
Ku temu idzie? Mêczeñskie
œmierci w XXI wieku? Oto i kolejny dowód na to, ¿e Polska, to

nie pañstwo. W ¿adnym „polskim radiu” nie s³yszeli pañstwo
na ten temat nic. Sk¹d taki prikaz
p³ynie, nie trudno nie domyœleæ.
Nie s³yszeli te¿ i Pañstwo o pracy
naszych zakonnic w szpitalach,
w sierociñcach, itd. Sk¹d zakaz o
tym informowania p³ynie, nie
trudno siê domyœleæ. Zawsze
stamt¹d, co zawsze. Z centrów
przeciwko Polsce. Przeciwko
naszemu pañstwu. Bo gdyby nie
Koœció³, nie by³oby ju¿ Polski, a
przecie¿ jest. Ka¿de dziecko to
wie. Dlatego, przy byle okazji,
ataki. I przy okazji Orkiestry te¿.
I TAK OD WIEKÓW
Reklama Orkiestry, jaka jest,
ka¿dy widzi. S³u¿y te¿ i temu, by
podzieliæ te dwa niezwyk³e
œwiaty. A w³aœciwie, to jeden Polskê. Polskê, nie pañstwo, bo
pañstwa tu nie ma. A nie daj
Bo¿e, by siê te œwiaty po³¹czy³y.
Na takim fundamencie mo¿naby
ju¿ zwolna nawet pañstwo budowaæ, ale na to nie ma zezwolenia
si³, nazwijmy je tu tak – wszelkich. Sukces Orkiestry jest niebywa³y, ale tylko dlatego, powtórzmy, ¿e tu nie ma pañstwa.
Œwiat tego fenomenu jeszcze
d³ugo nie pojmie, no, bo jak to
tak - nie mieæ w³asnego pañstwa? Nie do pojêcia. To mo¿e
siê zdarzyæ tylko w kraju nad
Wis³¹, w samym œrodku Europy,
I tak od wieków. Orkiestra gra,
ale powodów do tañczenia nie
ma wcale. Bo, to nie muzyka.
Tak naprawdê, to -p³acz, szloch.
Za utraconym pañstwem. Dobrze, ¿e Orkiestra nam to uzmys³awia. Dzia³alnoœæ Jurka
Owsiaka w Polskim Radio te¿
by³a nawet jakby wywrotowa,
dlatego go stamt¹d pogonili. Zorientowali siê, ¿e Orkiestrze nie
dadz¹ rady, to j¹ ob³askawili.
Gdyby nie to, tu ju¿ mo¿e mog³oby byæ tu Pañstwo, mo¿e nawet wolna Polska. A tak – tylko
Orkiestra gra, a wszêdy smêtek.
Ten zgie³k, to tylko pozór. O to
im chodzi, bo nie o pañstwo tu.
Tu, gdzie prawie zawsze tak
by³o.
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