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Kilka uwag dla autorów projektu
„Schivelbein-Œwidwin. Korzenie to¿samoœci”

Kazimierz Rynkiewicz

I

nformacja o tym, ¿e Stowa
rzyszenie Spo³eczno Kultu
ralne „Carpe Diem” bêdzie
realizowaæ projekt, „którego celem
jest ocalenie od zapomnienia wspomnieñ osób, które by³y œwiadkami
rozwoju powojennego Œwidwina”,
rodzi wielkie nadzieje, ¿e ktoœ
wreszcie, po 45 latach komuny w
PRL i po 20 latach wolnej RP dojrza³,
¿e odchodz¹ ostatni œwiadkowie czasu zasiedlania tych ziem po wojnie,
pocz¹tków tworzenia polskiej historii kresów zachodnich i chce to opisaæ.
Projekt nosi nazwê „Schivelbein-Œwidwin. Korzenie to¿samoœci”.
Znalaz³em w nim kilka w¹tków, które zaintrygowa³y mnie na tyle, ¿e
postanowi³em napisaæ kilka uwag
dla autorów tego projektu, by zarysowaæ wstêpnie z³o¿onoœæ tematu,
zwróciæ uwagê na ró¿ne aspekty
podjêtej pracy, mo¿e coœ uporz¹dkowaæ, coœ podpowiedzieæ. Czujê siê o
tyle upowa¿niony, ¿e przez wiele lat
w wydawnych przez mnie czasopismach apelowa³em i zachêca³em do
pracy kronikarskiej o pokoleniu
pierwszych osiedleñców na tych ziemiach, do odkrywania i opisywania
historii powojennej naszych ziem.
W roku 2004 w istniej¹cym wówczas „Tygodniku Œwidwiñskim” w
artykule „Nie ma historii jako takiej.
Historiê stwarza wspólnota” pisa³em:
„¯eby dyskutowaæ o historii,
trzeba znaæ fakty. ¯eby znaæ fakty,
ktoœ musi je utrwalaæ. Oprócz „czystej” historiografii, zbioru faktów
(dat, nazwisk, zdarzeñ) istnieje tzw.
koloryt epoki, obyczajowoœæ, zbiór
wyznawanych œwiatopogl¹dów, ró¿ne sposoby organizowania ¿ycia spo³ecznego i ró¿ne sposoby rozwi¹zywania problemów. I nie same daty i
nazwiska s¹ w historii ciekawe, jeœli
ma byæ nauczycielk¹ ¿ycia, ale w³aœnie ów koloryt form organizowania
siê danej spo³ecznoœci. Zapisane
sposoby radzenia sobie tej wspólnoty, która historiê stwarza i siê w niej
przygl¹da, by dowiedzieæ siê czegoœ
wiêcej o sobie.
Czy jest coœ niestosownego w
tym, ¿e wielu Polaków œlêczy nad
niemieckimi starodrukami i ró¿nymi
dokumentami i z „wypiekami na
twarzy” je kopiuje? Nie by³oby w
tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie

powszechnoœæ takich zachowañ
wœród historyków, zw³aszcza m³odych, tu, na Pomorzu, ale i ludzi
kultury, przy kompletnym braku zainteresowania nasz¹ w³asn¹ histori¹.
(…) A co my, jako wspólnota wytwarzamy w ramach w³asnej historii?
Pustkê?! Sk¹d i jak¹ wiedzê bêd¹
czerpa³y nastêpne pokolenia, je¿eli
nie ma komu opisaæ historii w³asnej
wspólnoty? Je¿eli nie wytwarzamy
dokumentacji naszego ¿ycia? ¯ycia
szko³y, stra¿y po¿arnej, policji, dru¿yny sportowej, organizacji spo³ecznych, zespo³ów, ¿ycia kulturalnego i
gospodarczego, osi¹gniêæ wszelkiego rodzaju. (...)
Jest te¿ odpowiedzialnoœæ wynikaj¹ca z miejsca i czasu, w którym
przysz³o nam ¿yæ. Musimy wiedzieæ,
co w danej chwili jest wa¿ne. Uwa¿am, ¿e odpowiedzialnoœæ wynikaj¹ca z przynale¿noœci do okreœlonej
wspólnoty rodzi obowi¹zki wobec
niej. Do takich nale¿y opisywanie tej
wspólnoty tak¹, jaka jest. Jak ka¿da
sk³ada siê z g³upich i m¹drych.
Nie trzeba ¿adnej odwagi intelektualnej, by czuæ siê odpowiedzialnym wy³¹cznie za wspólnotê wykszta³conych i bogatych. Kiedyœ, zaproszony na wyk³ad do Oœrodka Europejskiego w Kulicach, w siedzibie
rodowej Bismarków, t³umaczy³em tê
ró¿nicê Niemcom. Pomimo doznanej krzywdy zwi¹zanej z wysiedleniem (jak niektórzy mówi¹ - wypêdzeniem), Niemcy mogli stworzyæ z
tego faktu czêœæ w³asnej historii,
czyli dramat, jaki siê rozegra³, ob³askawiæ intelektualnie i emocjonalnie
(opisaæ, op³akaæ, zaadaptowaæ jako
sk³adnik w³asnej to¿samoœci). Z
wysiedlenia trafili po prostu do demokracji, gdzie mogli to wszystko
swobodnie czyniæ. St¹d heimaty,
gazety, szczegó³owe opracowania,
œcis³a dokumentacja zabitych, doskona³e archiwa. Ró¿nica miêdzy
nami a nimi polega na tym, ¿e my,
równie¿ w czêœci wysiedleni, w czêœci pozbierani zewsz¹d, czyniæ tego
nie mogliœmy. Nie mogliœmy wytwarzaæ historii, by siê w niej przygl¹daæ, by siê z niej uczyæ, by mog³a
spe³niæ sw¹ funkcjê terapeutyczn¹ oswajania cierpienia. Zostaliœmy
zamkniêci w klatce komunistycznej
dyktatury, gdzie za samo s³uchanie
radia mo¿na by³o trafiæ do wiêzienia.
Dla Niemców jest to po prostu nie do
pojêcia. I gdy przyszed³ czas wolnoœci, pierwszym, co trzeba by³o uczyniæ, to spróbowaæ opisaæ samych siebie po tym doœwiadczeniu. Postawiæ
chocia¿ problemy. Próbowaæ stworzyæ katalog strat, jakie ponieœliœmy.
Pytaæ o to, co przez te pó³ wieku nam
umknê³o, czego nam nie by³o dane

zrobiæ, a co powinniœmy, by odzyskaæ to¿samoœæ. A zamiast tego, zala³a nas fala niemieckich kopii dokumentów, pocztówek, map. Zachowaliœmy siê, jak dzikie plemiê zauroczone inn¹ cywilizacj¹, która nas
zala³a, i której nie mamy co przeciwstawiæ”.
Rozumiem, ¿e przez 45 lat PRLu nie mogliœmy, ale co zrobiono
przez 20 lat wolnej Polski w tych
sprawach? Prawie nic. Czy „Carpe
diem” wype³ni tê czarn¹ dziurê? To
zale¿y, czy wie, co tak naprawdê chce
zrobiæ. W programie jest zbyt wiele
niejasnoœci, które os³abiaj¹ moj¹
nadziejê.
Autorzy napisali, ¿e „g³ównym
za³o¿eniem jest „ocalenie od zapomnienia” wspomnieñ osób w podesz³ym wieku, by³ych i obecnych
mieszkañców Œwidwina. W ten sposób chcielibyœmy zwróciæ uwagê na
fakt, ¿e wokó³ nas s¹ osoby, dziêki
którym mo¿emy spojrzeæ na Œwidwin z innej, czêsto zastanawiaj¹cej
i zanikaj¹cej perspektywy. Naszym
celem jest, poza ukazaniem historii
miasta oraz wartoœci jego najstarszych mieszkañców, utrwalenie relacji naocznych œwiadków, którzy kiedyœ tworzyli i nadal tworz¹ lokaln¹
to¿samoœæ kulturow¹, obyczajow¹ i
religijn¹. Oczywiœcie nie zamierzamy pomijaæ przedwojennej, niemieckiej przesz³oœci miasta. Jesteœmy w pe³ni œwiadomi, ¿e mo¿e to
budziæ pewne kontrowersje, ale s¹dzimy, ¿e poziom emocji pozwala
ju¿ na to, aby historia Œwidwina nie
zaczyna³a siê od daty 3 marca 1945
roku”.
Kilka uwag do autorów. Zanim
przyst¹pi siê do pracy, trzeba uporz¹dkowaæ pojêcia i jêzyk. Historia
Œwidwina zawsze bêdzie zaczynaæ
siê od 3 marca 1945 r. i zupe³nie nie
zale¿y to od poziomu emocji, ale od
faktu, ¿e 3 marca przesta³ istnieæ
Schivelbein, a pojawi³ siê Œwidwin i
Polacy, wiêc od tej daty rozpoczê³a
siê nasza tu historia. Je¿eli autorzy
twierdz¹, ¿e nazwa Œwidwin istnia³a
tu wczeœniej, to proszê o fakty. Je¿eli
chc¹ uznaæ historiê Schivelbein za
nasz¹, to musz¹ w³o¿yæ sporo wysi³ku, by to uwiarygodniæ.
Trzeba uporz¹dkowaæ pojêcia:
wysiedleni, wypêdzeni, uciekaj¹cy
przed frontem itp., osiedleñcy to nie
to samo co osadnicy; nie mo¿na nazywaæ repatriantami Polaków przesiedlanych z ojcowizny na obczyznê,
z Polski (przedwojennej) do Polski
(powojennej); trzeba zdawaæ sobie
sprawê z podstawowego podzia³u
kultury na kulturê materialn¹ i kulturê duchow¹; wyzwalaæ mo¿na ludzi,
a nie miasto, bo wolnoœæ jest przy-

miotem cz³owieka, a nie materii –
miasto mo¿na odzyskaæ, zdobyæ itp.
(to w kwestii nieustannego glêdzenia o wyzwoleniu tych ziem i miast).
Gdy czytam: „Schivelbein-Œwidwin. Korzenie to¿samoœci” to nie
bardzo wiem, o jak¹ to¿samoœæ autorom chodzi. Czy o korzenie to¿samoœci Niemców mieszkaj¹cych w Schivelbein, czy o korzenie to¿samoœci
Polaków mieszkaj¹cych w Œwidwinie, czy te¿ o jak¹œ wspóln¹ to¿samoœæ miasta niemieckiego i polskiego lub te¿ Niemców mieszkaj¹cych
tu przed 1945 i Polaków mieszkaj¹cych po tej dacie. Czy z faktu, ¿e oni
mieszkali tu przed, a my po, mo¿na
wyci¹gn¹æ jakiœ mianownik dla
wspólnej to¿samoœci? Oczywiœcie
po tym, jak odpowiemy sobie na
pytanie – co to jest to¿samoœæ.
Mam nadziejê, ¿e odpowiedzi na
te pytania pozwol¹ autorom uporz¹dkowaæ za³o¿enia do realizacji
tego programu i w koñcu doczekamy
siê szerszego opisu naszej tu historii,
zrobionego choæby i metod¹ „mówion¹”. Coœ trzeba w koñcu pozostawiæ nastêpnym pokoleniom.
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Zarz¹d powierzy³
obowi¹zki dyrektora PPP
Zarz¹d Powiatu uchwa³¹ z
dnia 8 lutego 2011 r. p owierzy³
pe³nienie obowi¹zków dyrektora
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Œwidwinie pani Annie
Sieniakowskiej.
Powierzenie nast¹pi³o na okres
4 miesiêcy tj. od dnia 1 marca 2011
r. do dnia 30 czerwca 2011 r. W
uzasadnieniu podano, ¿e „w
zwi¹zku z up³ywem w dniu 28 lutego 2011 r. okresu powierzenia
pe³nienia obowi¹zków dyrektora
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Œwidwinie, w celu za-

pewnienia kontynuacji dzia³alnoœci placówki powierza siê pe³nienia obowi¹zków dyrektora ww.
placówki Pani Annie Sieniakowskiej. Zgodnie z art. 36a ust. 5
ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o
systemie oœwiaty (Dz.U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z póŸn. zm.)
mo¿na powierzyæ pe³nienie obowi¹zków dyrektora nauczycielowi, co pozwoli zapewniæ ci¹g³oœæ
pracy placówki, a jednoczeœnie
umo¿liwi rozpisanie konkursu na
dyrektora wed³ug okreœlonej przepisami oœwiatowymi procedury
konkursowej”.
(r)

Rolnicy wybieraj¹ siê do Izb Rolniczych

Jeszcze dzisiaj mo¿na
zg³aszaæ kandydatów
(POWIAT) Trwaj¹ wybory do
rad powiatowych Izb Rolniczych,
w tym tak¿e rady œwidwiñskiej.
Jeszcze dzisiaj do pó³nocy rolnicy
mog¹ sk³adaæ wnioski na kandydatów do Izb Rolniczych, które
bêd¹ przyjmowane w Urzedzie
Miasta Œwidwin, w pok. 24, w
godz. od 8.00 do 24.00. Wybory
odbêd¹ siê 3 kwietnia 2011 r.
W sk³ad œwidwiñskiej Okrêgo-

wej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych Izb Rolniczych wchodz¹:
Jolanta Miku³ko – przewodnicz¹ca,
Angelika Szczeœniak – z-ca, Dorota
Kulesza – sekretarz oraz cz³onkowie: Marzanna Br¹czyk i Jadwiga
Mackiewicz. Siedziba Okrêgowej
Komisji Wyborczej Nr 6 Œw mieœci
siê w Œwidwinie w budynku Urzêdu
Miasta Œwidwin w pok. 13.
(r)

Nabór na kasjera w ZSR
(tylko z wy¿szym i sta¿em)
Zespó³ Szkó³ Rolniczych w
Œwidwinie przy ul. Szczeciñskiej
88 og³osi³ nabór na wolne stanowisko pracy referent dzia³u ksiêgowoœci – kasjer.
Kandydat musi mieæ wykszta³cenie wy¿sze - ekonomiczne lub
zwi¹zane z zarz¹dzaniem maj¹tkiem oraz sta¿ pracy w jednostkach
samorz¹du terytorialnego, w tym w
ksiêgowoœci i na stanowisku kasjera. Dokumenty nale¿y sk³adaæ w
Zespole Szkó³ Rolniczych lub
poczt¹ w zamkniêtej kopercie z dopiskiem „dotyczy naboru na wolne

stanowisko pracy” w terminie do 17
marca 2011 r. Wiêcej informacji w
ZSR.
(r)
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Kasjer w starostwie ze sta¿em, ale kto i jak dostaje
siê na sta¿e?

Konia z rzêdem temu,
kto rozszyfruje tryb
naboru do starostwa
Starostwo poda³o, ¿e w wyniku
naboru przeprowadzonego w lutym
br., kasjerem w starostwie zosta³ pan
Robert Rozkwas z Nielepu.
Zastanawiaj¹ jednak warunki
naboru, jakie w tym przypadku
og³osi³o starostwo. Wykszta³cenie
wy¿sze – to jasne. Jednak, podobnie
jak w naborze na kasjera w Zespole
Szkó³ Rolniczych, w og³oszeniu
wymagano od kandydata „roku pracy w jednostkach samorzadu terytorialnego, w tym co najmniej 6 miesiêcy na stanowisku kasjera”. To zadziwiaj¹ce wymagania, które - po
pierwsze - dyskryminuj¹ kandydatów spoza samorz¹du. Po drugie –
proszê mi wyt³umaczyæ, jak dostaæ
siê do pracy w samorz¹dzie i przez
6 miesiêcy pracowaæ na stanowisku
kasjera? Przecie¿ ¿eby te pó³ roku
przepracowaæ i nabyæ sta¿u, trzeba

przyst¹piæ do konkursu, w którym
wymagaj¹ ju¿ odbytej pracy w samorz¹dzie i sta¿u kasjera. Ko³o siê
zamyka.
Z tego by wynika³o, ¿e nikt nowy
nie mo¿e na te stanowisko siê dostaæ. A to by oznacza³o, ¿e kasjerzy
przenosz¹ siê z jednej jednostki samorz¹du do innej i w ten sposób
kr¹¿¹ bóg wie albo starosta po co.
No chyba, ¿e sta¿ w samorz¹dzie
nabywaj¹ sta¿yœci lub praktykanci,
ale to by znaczy³o, ¿e to na tym etapie zapadaj¹ niejawne tak naprawdê
decyzje o dalszej pracy w samorz¹dzie, gdy¿ sta¿ystów przyjmuje siê
bez konkursów (nie znalaz³em takich w BIP), a póŸniej promuje siê
ich warunkami w oficjalnych konkursach, dla innych nie do „przejœcia”. Po co wiêc ta ca³a szopka z
naborami?
KAR

Wybory so³tysów w gminie Œwidwin
Krosino 8.03., godz. 18.00 œwietlica wiejska
Lekowo 10.03., godz. 19.00OSP
Rogalino 11.03., godz. 16.00œwietlica wiejska
Przybys³aw 12.03., godz. 16.00œwietlica wiejska
Be³tno 14.03., godz. 17.00œwietlica wiejska
Rusinowo 15.03., godz. 17.00œwietlica wiejska
S³awa 17.03., godz. 16.30œwietlica wiejska
Kluczkowo 18.03., godz. 16.00 œwietlica wiejska
Bystrzyna 20.03., godz. 17.00 œwietlica wiejska
Bierzwnica 22.03., godz. 17.00 œwietlica wiejska
Niemierzyno 23.03., godz. 17.00 gosp. agroturyst. P.I.Piotrowicz
Cieszeniewo 24.03., godz. 17.00 œwietlica wiejska
Oparzno 25.03., godz. 17.00 œwietlica wiejska
£¹kowo 26.03., godz. 18.00 œwietlica wiejska
Œwidwinek 28.03., godz. 11.00 Sala Nr 56 UG
Berkanowo 29.03., godz. 17.00 œwietlica wiejska w Z¹browie
Smardzko 30.03., godz. 17.00 œwietlica wiejska
Cieszyno 31.03.2011 18.00 œwietlica wiejska w Klêpczewie
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Burmistrz powo³a³ Radê Konsultacyjn¹
Burmistrz Œwidwina Jan
Owsiak powo³a³ Radê Konsultacyjn¹, czyli zespó³ ludzi, którzy
bêd¹ wspomagaæ samorz¹d lokalny w bie¿¹cych pracach. Spotkanie za³o¿ycielskie, podczas którego cz³onkowie Rady odebrali akty
powo³ania odby³o siê 28 lutego w
œwidwiñskim Urzêdzie Miasta.
Burmistrz Jan Owsiak uzasadnia³ podczas spotkania 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. Jest w niej silna
reprezentacja przedsiêbiorców,
znaleŸli siê te¿ przedstawiciele
spó³ek komunalnych, oœwiaty, s³u¿by zdrowia. Chodzi³o o to, aby zgromadziæ ludzi specjalizuj¹cych siê w
ró¿norodnych zagadnieniach, zaanga¿owanych w ¿ycie miasta i maj¹-

cych mo¿liwie najwiêksze kompetencje.
Na przewodnicz¹c¹ wybrano
jedyn¹ w tej grupie kobietê – Gra¿ynê Szczepanik, a sekretarzem zosta³
Józef Walkowski. 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. Rada bêdzie pracowa³a do
koñca obecnej kadencji samorz¹du,
czyli do roku 2014.

W sk³ad Rady Konsultacyjnej
wchodz¹ nastêpuj¹ce osoby:
· Przewodnicz¹ca:
Gra¿yna
Szczepanik - Przedsiêbiorstwo
Handlowe „Tora”
· Sekretarz – Józef Walkowski plastyk
· Zbigniew Rybicki - „Ferroplast” Zbigniew Rybicki, „Erko Rybiccy SJ”
· Stanis³aw Duda - Us³ugowy
Zak³ad Krawiecki
· Stefan Basiów - Zak³ad Ogólnobudowlany Hurtownia Materia³ów Budowlanych „Stefbud”
· Bogus³aw Zajdecki - Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Us³ugowo-

Ju¿ za dwa tygodnie XV Festiwal
Piosenki Religijnej w Œwidwinie
Informowaliœmy ju¿
o tym wydarzeniu, wiêc
tylko przypominamy:
26 marca odbêdzie siê
XV JUBILEUSZOWY
FESTIWAL PIOSENKI
RELIGIJNEJ W
ŒWIDWINIE.
W tym dniu, od godz. 9.00, na scenie Klubu 1 Skrzyd³a Lotnictwa
Taktycznego (dawniej Klub Garnizonowy na osiedlu wojskowym) zaprezentuj¹ siê zg³oszeni
wykonawcy. Najlepsi otrzymaj¹
nagrody rzeczowe oraz ,,przepustkê” do Fina³u Pieœni i Piosenki Religijnej Diecezji Koszaliñsko-ko³obrzeskiej, który odbê-

dzie siê na pocz¹tku czerwca w
Koszalinie.
Festiwal rozpocznie siê od przes³uchañ w kat. doroœli, a skoñczy (w
granicach godz. 17.00) na kat. dzieciêcej. Podczas imprezy bêdzie
mo¿na zjeœæ ¿o³niersk¹ grochówkê,
wzi¹æ udzia³ w Plebiscycie Publicznoœci, nie zabraknie równie¿ ,,s³odkoœci” dla najm³odszych uczestników. Patronat nad Festiwalem obj¹³
BISKUP POLOWY WOJSKA
POLSKIEGO dr Józef Guzdek.
Gdy przes³uchania konkursowe dobiegn¹ koñca - wszyscy uczestnicy
Festiwalu oraz zaproszeni goœcie
udadz¹ siê do Koœcio³a Garnizonowego (ok. 100 m za Klubem, ok.
godz. 17.00) na koncert gwiazdy. W
zwi¹zku z tym, ¿e jest to nasz jubileuszowy Festiwal, wiêc i gwiazda
bêdzie wyj¹tkowa, któr¹ nie trzeba

za bardzo reklamowaæ... „Wiara
czyni cuda”, „Mój l¹d”, „B³ogos³aw
duszo moja Pana”, „W cieniu twoich
r¹k”, koncert wielkanocny oraz bo¿onarodzeniowy w TVP 2, to niezwyk³e atuty oraz piosenki niew¹tpliwie „ekstraklasy” w muzyce
chrzeœcijañskiej - 25 osobowego
chóru, zespo³u „TRZECIA GODZINA DNIA”, którego w swoich szeregach ,,zasilaj¹” miêdzy innymi
Natalia i Eleonora Niemen i Olga
Szomañska (,,Niech mówi¹, ¿e to
nie mi³oœæ - Piotra Rubika), a wspó³pracuje z M. Szczeœniakiem, Beat¹
Bednarz i innymi. Widzicie zatem,
¿e wiemy, co piszemy mówi¹c o
ekstraklasie... Koncert rozpocznie
siê
ok.
godz.
17.
15.
GOR¥CO ZAPRASZAMY!
Kierownik i pracownicy
KLUBU 1 SLT w Œwidwinie.

Handlowe „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 Publicznego Gimnazjum
nr 1
· Robert Pietras - Niepubliczny
Zespó³ Opieki Zdrowotnej „AnaLek”
(UM)

Dotacje dla
organizacji
Zarz¹d Powiatu uchwa³¹ z
dnia 7 marca 2011 r. udzieli³ z
bud¿etu Powiatu dotacjê na realizacjê zadañ publicznych w 2011 r.
nastêpujacym podmiotom:
1) Towarzystwo Przyjació³
Dzieci Oddzia³ Powiatowy w Po³czynie-Zdroju – 15.000 z³
2) Miejski Szkolny Zwi¹zek
Sportowy w Œwidwinie – 5.200 z³
3) Œwidwiñskie Stowarzyszenie „Amazonka” w Œwidwinie –
3.866,80 z³
4) Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Producentów ¯ywnoœci
Metodami Ekologicznymi „Ekoland” w Œwidwinie – 1.860 z³
5) Œwidwiñskie Stowarzyszenie Lotnictwa Rekreacyjnego w
Œwidwinie – 4.100 z³
6) Stowarzyszenie Spo³ecznoKulturalne „Carpe diem” w Œwidwinie – 1.000 z³.

Wieœci œwidwiñskie 14.3.2011 r.
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Stowarzyszenie Spo³eczno Kulturalne „Carpe Diem” realizuje...

Projekt „Schivelbein-Œwidwin. Korzenie to¿samoœci”
Stowarzyszenie Spo³eczno Kulturalne „Carpe Diem” przystêpuje
do projektu, którego celem jest ocalenie od zapomnienia wspomnieñ
osób, które by³y œwiadkami rozwoju powojennego Œwidwina.
Œwidwin, jak wiele innych miast
przy³¹czonych do Polski po drugiej
wojnie œwiatowej, sta³ siê terenem
niespotykanych w dziejach Europy
ruchów migracyjnych. W ci¹gu zaledwie kilku powojennych lat w diametralny sposób zmieni³a siê jego
struktura narodowoœciowa, kulturowa i religijna. Przymusowo migrowali rdzenni mieszkañcy, a w ich
miejsce przybywali nowi, o ro¿nym
pochodzeniu etnicznym i regionalnym, o odmiennych wartoœciach
religijnych, kulturowych i cywilizacyjnych. Nowoprzybyli starali siê
podtrzymywaæ tradycje ziem, z których siê wywodzili, co powodowa³o, ¿e tworzyli barwn¹ mozaikê ró¿nych regionalnych kultur. Ta, skryta
na co dzieñ ró¿norodnoœæ oraz wielobarwnoœæ naszego miasta, zainspirowa³a nas, Stowarzyszenie Spo³eczno-Kulturalne „Carpe diem”,
aby wspólnie z Pañstwem zrealizowaæ projekt „Schivelbein-Œwidwin.
Korzenie to¿samoœci”. Jego g³ównym za³o¿eniem jest „ocalenie od
zapomnienia” wspomnieñ osób w
podesz³ym wieku, by³ych i obecnych mieszkañców Œwidwina. W
ten sposób chcielibyœmy zwróciæ
uwagê na fakt, ¿e wokó³ nas s¹ osoby, dziêki którym mo¿emy spojrzeæ
na Œwidwin z innej, czêsto zastanawiaj¹cej i zanikaj¹cej perspektywy.
Naszym celem jest, poza ukazaniem
historii miasta oraz wartoœci jego
najstarszych mieszkañców, utrwalenie relacji naocznych œwiadków,
którzy kiedyœ tworzyli i nadal
tworz¹ lokaln¹ to¿samoœæ kulturow¹, obyczajow¹ i religijn¹. Oczywiœcie nie zamierzamy pomijaæ
przedwojennej, niemieckiej przesz³oœci miasta. Jesteœmy w pe³ni
œwiadomi, ¿e mo¿e to budziæ pewne
kontrowersje, ale s¹dzimy, ¿e poziom emocji pozwala ju¿ na to, aby
historia Œwidwina nie zaczyna³a siê
od daty 3 marca 1945 roku.
Projekt „Schivelbein-Œwidwin.
Korzenie to¿samoœci”, bazuje na
metodzie historii mówionej. Polega
ona na rejestrowaniu za pomoc¹
kamery lub/i dyktafonu relacji naocznych œwiadków historii. Dlatego
te¿ w trakcie realizacji projektu
chcielibyœmy dotrzeæ do osób w
podesz³ym wieku, urodzonych w
okresie miêdzywojennym, zarówno
przedwojennych, jak i dzisiejszych
mieszkañców naszego miasta. Choæ
zdajemy sobie sprawê z trudnoœci w
zdobyciu informacji od niemiec-

kich mieszkañców, chcielibyœmy
tego dokonaæ, poniewa¿ s¹ one wa¿ne dla przedstawienia pe³nego obrazu powojennych dziejów Œwidwina.
Z drugiej strony, pragnêlibyœmy
równie¿ dotrzeæ do wszystkich tych,
którzy jako pierwsi zasiedlali œwidwiñskie „Ziemie Odzyskane”. Dotrzeæ do przyby³ych tu dawnych
mieszkañców Kresów wschodnich,
wœród których byli zes³añcy z Syberii i Kazachstanu, ¿o³nierze ro¿nych
frontów, repatrianci, robotnicy
przymusowi, do ludzi, którzy przyjechali na te ziemie z Polski centralnej oraz do mieszkañców ziem po³udniowo-wschodniej Polski, deportowanych tu w ramach akcji
„Wis³a”. Na podstawie zebranych
relacji, bêdziemy siê starali opisaæ
historiê spo³eczn¹ powojennego
Œwidwina, ustalaæ sk¹d przybyli
jego dzisiejsi mieszkañcy i jakie
by³y ich losy.
Obszar, którym chcemy siê zaj¹æ
jest ci¹gle ma³o poznany, dlatego
te¿ mamy nadziejê, ¿e nasza inicjatywa pozwoli, szczególnie m³odym
ludziom, spojrzeæ inaczej na swoje
miasto, doceniæ jego historiê, a tak¿e bogactwo etniczne, kulturowe,
spo³eczne oraz obyczajowe. Z drugiej strony, chcielibyœmy, ¿eby projekt sta³ siê tak¿e inspiracj¹ dla
wszystkich Pañstwa do nagrywania
ustnych relacji swoich najbli¿szych:
matek, ojców, krewnych, czy s¹siadów. Bêdzie wielk¹ strat¹, je¿eli ten
unikalny zasób informacji dotycz¹cy historii miasta, regionu, Polski,
czy przede wszystkim naszych rodzin, zostanie utracony wraz z ich
odejœciem. Tym bardziej, ¿e wiedza
ta bêdzie bezcennym Ÿród³em dla
przysz³ych pokoleñ.

Wszystkich, którzy maj¹ ochotê
wesprzeæ realizacjê projektu np.
odnaleŸæ œwiadków historii lub po
prostu chcieliby wyraziæ swoje opinie na jego temat, prosimy o kontakt
telefoniczny 792009329 b¹dŸ mailowy pfelinskicd@gmail.com.

Wiêcej informacji o Stowarzyszeniu Spo³eczno-Kulturalnym „Carpe
diem” mo¿na znaleŸæ na naszej stronie internetowej http://www.sskcarpediem.org/ .
Koordynator projektu
Piotr Feliñski

Kandydaci do M³odzie¿owej Rady Miasta

W œrodê wybory do
M³odzie¿owej Rady Miasta
Ju¿ w najbli¿sz¹ œrodê, 16
marca 2011 roku, odbêd¹ siê wybory do M³odzie¿owej Rady Miasta Œwidwin. M³odzi bêd¹ mogli
g³osowaæ w godz. od 9.00 do 14.00.
Siedzib¹ Miejskiej Komisji Wyborczej w tych wyborach jest
Urz¹d Miasta Œwidwin, plac Konstytucji 3 Maja 1, pokój nr 9 (parter).
Lista kandydatów na radnych
OKRÊG WYBORCZY NR 1
Publiczne Gimnazjum im. Osad-

ników Wojskowych w Œwidwinie
1. Komorowska Michalina
2. Orenczak Izabela
3. Stasiak Michalina
4. Tyszczuk Piotr
5. Zapotoczna Zuzanna
OKRÊG WYBORCZY NR 2
Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. W³adys³awa Broniewskiego w Œwidwinie
1. GoŸdziewski Filip
2. Grygorcewicz Dawid
3. Hawraniak Bartosz

4. Owsiak Sara
5. Strynowicz Micha³
6. Wojszczyk Marta
OKRÊG WYBORCZY NR 3
Zespó³ Szkó³ Rolniczych CKP
im. Stefana ¯eromskiego w Œwidwinie
1. Bieniek Weronika
2. Pañczyszyn El¿bieta
3. Skibowska Izabela
4. Sorys Mateusz
5. Wypych Katarzyna
6. Wystêpska Olga
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Uwaga kierowcy - 18 marca zmiana

16-latkowie zabawiali siê w gangsterów

Sta³a zmiana w organizacji
ruchu w centrum Œwidwina

Akcja prawie jak
w filmie...
8 marca po po³udniu
policjanci KP w Po³czynieZdroju zatrzymali dwóch
16-latków, którzy na tzw.
wyrwê dokonali kradzie¿y
telefonu komórkowego.

Ju¿ wkrótce zostan¹ wprowadzone zmiany w organizacji ruchu w centrum Œwidwina. Najistotniejsz¹ z nich bêdzie podporz¹dkowanie ulicy Niedzia³kowskiego ulicy Wojska Polskiego.
Nast¹pi to 18 marca.
Wci¹¿ trwa inwestycja drogowa
prowadzona przez Zachodniopomorski Zarz¹d Dróg Wojewódzkich
przy finansowym wspó³udziale œwidwiñskiego Urzêdu Miasta. Polega
ona na przebudowie ulic Szczeciñskiej, Niedzia³kowskiego i Wojska
Polskiego po³o¿onych w ci¹gu drogi
wojewódzkiej nr 152. W zwi¹zku z
tym docelowo zostanie wprowadzona sta³a zmiana organizacji ruchu.
Najwa¿niejszym jej elementem
zmiana statusu ulicy Niedzia³kowskiego, bêd¹cej do tej pory drog¹ z
pierwszeñstwem przejazdu. Jako
droga gminna, czyli posiadaj¹ca w

hierarchii dróg ni¿szy status, zostaje ona podporz¹dkowana ulicy Wojska Polskiego (wojewódzkiej), która tym samym staje siê drog¹
g³ówn¹. Nast¹pi to 18 marca. Apelujemy zatem do kierowców o
szczególn¹ ostro¿noœæ przy tym
skrzy¿owaniu i stosowaniu siê do
nowych zasad.
Ponadto nast¹pi kilka innych
zmian. Zostan¹ wprowadzone tzw.
azyle, które spowalniaj¹ ruch i u³atwiaj¹ przejœcie pieszym, a na skrzy¿owaniu ulic Energetyków i Szczeciñskiej bêdzie obowi¹zywa³ ruch
okrê¿ny. Ca³oœæ drogi zostanie na
nowo oznakowana.
Inwestycja ma siê zakoñczyæ
pod koniec maja. W³adze miasta
Œwidwin w imieniu inwestora i wykonawcy przepraszaj¹ wszystkich
u¿ytkowników za utrudnienia w ruchu.
UM

PóŸnym popo³udniem dy¿urny
KPP Œwidwin otrzyma³ telefoniczne zg³oszenie, ¿e dwóch m³odych
mê¿czyzn pod pretekstem poczêstowania papierosem zaczepi³o spaceruj¹cego 63 letniego mieszkañca
Po³czyna-Zdroju i wykorzystuj¹c
chwilê jego nieuwagi po wyrwaniu
z rêki dokonali kradzie¿y telefonu
komórkowego marki Nokia o wartoœci 400 z³.
Skierowani natychmiast na
miejsce zdarzenia policjanci ustalili, ¿e mê¿czyŸni nie s¹ znani poszkodowanemu i ¿e oddalili siê w kierunku pobliskich ogrodów dzia³kowych. Mê¿czyzna jednak dobrze
przyjrza³ siê obu sprawcom i poda³
ich szczegó³owy rysopis.
W trakcie wykonywanych czynnoœci, policjanci uzyskali informacje, ¿e nieznany mê¿czyzna kilkakrotnie telefonowa³ ze skradzionego aparatu do ¿ony poszkodowanego, uzale¿niaj¹c oddanie telefonu
od z³o¿enia we wskazanym miejscu
portfela z 60 z³. Policjanci postanowili wykorzystaæ ten fakt. Wspólnie
z poszkodowan¹ udali siê na miej-

sce wskazywane przez mê¿czyznê i
nastêpnie kobieta z³o¿y³a tam pusty
portfel. Ju¿ po chwili z pobliskiej
bramy wybieg³ m³ody mê¿czyzna,
zabra³ portfel i zacz¹³ uciekaæ.
Ucieczka nie trwa³a d³ugo, ju¿ po
kilku metrach sprawca zosta³ zatrzymany. Zatrzymanie drugiego
sprawcy by³o tylko kwest¹ czasu. Po
kilku minutach on te¿ by³ w rêkach
po³czyñskich stró¿ów prawa. Okaza³o siê ¿e obaj mê¿czyŸni to 16letni mieszkañcy Po³czyna-Zdroju.
Telefon zosta³ odzyskany w stanie
nieuszkodzonym.
O dalszym losie obydwu m³odzieñców decydowa³ bêdzie S¹d dla
Nieletnich. Kodeks karny za kradzie¿ mienia przewiduje karê nawet
5 lat pozbawienia wolnoœci. (kp)

„Wiatr i woda” – to kolejna impreza, podczas której najm³odsi
mieszkañcy Œwidwina mieli okazjê
bawiæ siê p³ywaj¹cymi i lataj¹cymi
modelami.
Spotkanie pasjonatów modelarstwa odby³o siê 24 lutego w Parku
Wodnym „Relax”. Uczestniczy³o w
nim oko³o 40 dzieci. W basenie p³y-

wackim puszczano modele ¿aglówek, natomiast za zewn¹trz obiektu
odby³y siê loty balonów na ogrzane
powietrze oraz rakiet. Imprezê zorganizowa³o Œwidwiñskie Stowarzyszenie Lotnictwa Rekreacyjnego
wraz z Placówk¹ Wsparcia Dziennego „Chatka Puchatka” oraz Parkiem Wodnym „Relax”.
(o)

Spotkanie pasjonatów
modelarstwa
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Œwidwin w obiektywie niemieckiej
kamery lotniczej w 1945 roku
Prezentowane zdjêcie
zosta³o wykonane
przez niemieckich
oficerów rozpoznania
lotniczego i przedstawia Œwidwin w marcu
1945. Pochodzi ono
z kolekcji niemieckich
zdjêæ przechowywanych w Archiwum
Narodowym Stanów
Zjednoczonych. Jak te
zdjêcia znalaz³y siê w
Stanach Zjednoczonych? Otó¿ zbiór oko³o 1.2 miliona niemieckich zdjêæ lotniczych
przechwycili pod koniec wojny alianci.
By³y one tak znakomitej jakoœci, ¿e ca³a
kolekcja wojenna zosta³a skatalogowana
i dok³adnie opisana.
Przedstawione
pojedyncze
zdjêcie Œwidwina jest raportem interpretacyjnym oznaczonym przez
alianckich oficerów sygnatur¹ TM
13092. W praktyce lotnicy nigdy
nie wykonywali pojedynczych
zdjêæ. Fotografowali znacznie
wiêkszy obszar otaczaj¹cy cel wykonuj¹c nawet kilkadziesi¹t zdjêæ
tworz¹cych kilka szeregów o wspólnym pokryciu. Po powrocie do bazy
w pierwszej kolejnoœci analizowano jedno lub dwa zdjêcia. Reszta
sfotografowanego obszaru poddawana by³a interpretacji w drugiej
fazie.
Celem nalotu by³o wykonanie
zdjêcia dworca kolejowego w Œwidwiniu i towarzysz¹cych mu zabudowañ. Po wywo³aniu zdjêæ niemiecki interpretator rozpozna³ 9
obiektów: 1. budynek dworca, 2.
peron, 3. budynek zak³adu produkcyjnego, 4. magazyn towarowy, 5.
rampa za³adowcza, 6. stalownia, 7.
spichlerz, 8. parowozownia, 9. obrotnica. W chwili wykonania zdjêcia w okolicach dworca sta³y dwie
lokomotywy i 42 wagony.

W dolnej czêœci zdjêcia mo¿na
znaleŸæ m.in. informacje o dacie
jego wykonania (22 marzec 1945),
wysokoœci lotu samolotu zwiadowczego: (8000 metrów), przybli¿onej
skali zdjêcia (1:10500) oraz jednostce wykonywuj¹cej lot – 5.(F)122.
Samolot, który pojawi³ siê na niebie
22 marca 1945 roku nad Œwidwinem
nale¿a³ do 122 grupy rozpoznania
dalekiego zasiêgu pi¹tej eskadry.
Grupa ta stacjonowa³a wtedy w
miejscowoœci Tutow (Meklemburgia). Samolotem wykonuj¹cym to
zdjêcie by³ prawdopodobnie Junkers Ju-188D2. W prawym górnym
rogu zdjêcia odfotografowany zosta³ zegar wskazuj¹cy moment ekspozycji (godzinê wykonania zdjêcia) – godzinê 617. Tak wczesna
godzina (ok. 15 minut po wschodzie
s³oñca) spowodowa³a, ¿e na zdjêciu
widoczne s¹ cienie, które znacznie
pogarszaj¹ jego jakoœæ i walory roz-

poznawania obiektów np. w centrum miasta. Cienie rzucane przez
drzewa s¹ za to bardzo dobrze widoczne np. wzd³u¿ ulicy Energetyków. Mimo cieni, bez problemu
mo¿emy zidentyfikowaæ te budynki
w centrum miasta, które s¹ zniszczone i nie maj¹ dachów.
Natomiast w prawym dolnym
rogu zdjêcia znajdziemy informacjê
o ogniskowej kamery lotniczej:
753.0 mm oznacza to, ¿e zdjêcie
wykonano niemieck¹ kamer¹ Rb
75/30 (Rb – Reihenbildmesskammer). Niemiecki interpretator zaznaczy³ równie¿ na zdjêciu kilka
opuszczonych stanowisk artyleryjskich.
Podobne zdjêcia dla obszaru
Polski wykonane w okresie II wojny
œwiatowej przez lotników niemieckich jak i alianckich czy sowieckich
porozrzucane s¹ w archiwach na
ca³ym œwiecie. Warto by³oby pozy-

skaæ do polskich archiwów zdjêcia,
które tak dobitnie przedstawiaj¹
zniszczenia naszego kraju w wyniku dzia³añ wojennych. Bez wahania
mo¿na zauwa¿yæ, i¿ zdjêcia lotnicze
z okresu II wojny œwiatowej powinny staæ siê jednym z elementów naszego dziedzictwa narodowego.
Sebastian Ró¿ycki
Autor jest pracownikiem naukowym Politechniki Warszawskiej na
Wydziale Geodezji i Kartografii.
Od ponad roku prowadzi badania w
tematyce zdjêæ lotniczych wykonywanych zarówno przez Niemców
jak i Aliantów w okresie II wojny
œwiatowej.
Gdyby ktoœ z naszych czytelników chcia³ podzieliæ siê refleksjami
na poruszony temat, mo¿e napisaæ
do autora: mail:
s.rozycki@gik.pw.edu.pl.
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Sukces m³odych aktorów Szkolnego Ko³a Teatralnego „M³odzi”

I MIEJSCE DLA ZESPO£U SZKÓ£
ROLNICZYCH W ŒWIDWINIE
M³odzi aktorzy
anga¿uj¹cy siê w pracê
Szkolnego Ko³a
Teatralnego „M³odzi”
po raz kolejny mogli
zaprezentowaæ swoje
umiejêtnoœci, tym razem
w Szczecinie. Dnia
9 lutego br. odby³ siê
Archidiecezjalny
Przegl¹d Teatralny
o Tematyce Religijnej
pod patronatem J. E.
Arcybiskupa Andrzeja
Dziêgi.
Szacowne jury: ksi¹dz dr Mariusz Cywka - Duszpasterz Œrodowisk Twórczych, mgr Longina
Cywiñska - autorka ponad stu pomocy dydaktycznych do nauki
religii, maj¹ca doœwiadczenie katechetyczne i re¿yserskie oraz
mgr Anna Gielarowska - aktorka
pracuj¹ca w teatrach Szczecina,
Grudzi¹dza, Warszawy, ocenia³o
przedstawienia zaprezentowane

przez gimnazja i szko³y ponadgimnazjalne.
Myœl Karola Szymanowskiego:
Sztuka - to wieczne przezwyciê¿anie wszystkiego, co niedo³ê¿ne,
u³omne i niedojrza³e, poszukiwanie
coraz to doskonalszej formy, coraz
to pe³niejszego wyrazu, dopingowa³a prezentacjom twórczym m³odych aktorów.
M³odzie¿ z Zespo³u Szkó³ Rolniczych ze Œwidwina zaprezentowa³a przedstawienie, do którego
scenariusz pt. „Æma” napisa³a Olga
Wystêpska, uczennica kl. III
T¯iGD. Inscenizacja wywar³a
ogromne wra¿enie na publicznoœci i
zosta³a z du¿ym uznaniem przyjêta
przez jury. A rola duchownego, w
któr¹ wcieli³ siê uczeñ kl. IV TI
Daniel Melon by³a na tyle sugestywna, i¿ myœlano ¿e jest on prawdziwym ksiêdzem. Ten dzieñ by³ szczególny, równie¿ ze wzglêdu na klimat
Przegl¹du, który cechowa³ siê refleksj¹, ¿yczliwoœci¹, mi³¹ atmosfer¹ oraz dobr¹ organizacj¹.
Nagrody zosta³y wrêczone na
uroczystej Gali w dniu 3 marca w
Pa³acu M³odzie¿y w Szczecinie.
Pierwsze miejsce otrzyma³ Ze-

spó³ Szkó³ Rolniczych CKP w Œwidwinie, za przedstawienie „Æma”,
ale to nie koniec nagród dla naszych
aktorów! Olga Wystêpska otrzyma³a nagrodê za najciekawszy scenariusz i najlepsz¹ kreacjê aktorsk¹,
natomiast Wioleta Deremacka i
Rados³aw Marzêcki otrzymali wyró¿nienia. Docenieni uczniowie
byli ogromnie szczêœliwi, a opie-

kunki SKT „M³odzi” - Anna Strzelecka-Knut i Katarzyna Borna maj¹
satysfakcjê, ¿e ich trud i praca w³o¿ona w przygotowanie m³odzie¿y,
zaowocowa³a takim znakomitym
wynikiem.
Materia³ z Gali fina³owej ma
wyemitowaæ TVP Szczecin, prawdopodobnie 13 marca o godz. 18.50
w programie Arka.
(o)

MIÊDZYSZKOLNY TURNIEJ KOSZYKARSKI SZKÓ£
PODSTAWOWYCH W „TRÓJCE”
3 marca br. by³ nie tylko mo¿liwoœci¹ do refleksji na temat dnia
wyzwolenia Œwidwina. Tego dnia
w Publicznej Szkole Podstawowej
nr 3 odby³ siê Miêdzyszkolny Turniej Koszykarski szkó³ podstawowych.
W zawodach wziê³y udzia³ szko³y podstawowe nr 1, 2 i 3 ze Œwidwina i Szko³a Podstawowa z R¹bina.
Wœród opiekunów m³odych zawodników znaleŸli siê m. in. pani Katarzyna Kosmala ze Szko³y Podstawowej nr 1, czy pan Ireneusz Micha³ek ze Szko³y Podstawowej nr 2.
Opiekunem dru¿yn z naszej szko³y
i organizatorem turnieju by³ nauczyciel wychowania fizycznego pan
S³awomir Horanin.
Zawody jak zwykle wzbudzi³y
wielkie zainteresowanie wœród ca³ej
spo³ecznoœci naszej szko³y, rozbudzi³y te¿ ducha rywalizacji miêdzy
zawodnikami. Poziom gry by³ niezwykle wysoki, a pora¿ki dopingowa³y tylko do dalszej, ciê¿kiej pra-

cy. M³odzi sportowcy – mimo tego,
¿e nie wszyscy mogli zdobyæ pierwsze miejsce – jak powiedzieli – doping i wiara w ich mo¿liwoœci by³y
bardzo buduj¹ce.
Pierwsze miejsce wœród zawodniczek p³ci piêknej zajê³y dziewczêta ze Szko³y Podstawowej nr 1. Na
kolejnych miejscach uplasowa³y siê
uczennice Szkó³ Podstawowych nr
2, R¹bina i Szko³y Podstawowej nr
3. Zwyciêzcami wœród dru¿yn ch³opiêcych zostali uczniowie ze Szko³y
Podstawowej nr 2. Drugie miejsce
zajêli uczniowie z „Jedynki”, trzecie miejsce – podobnie jak w przypadku dziewcz¹t zajê³a m³odzie¿ z
R¹bina. Czwarte miejsce przypad³o
w udziale gospodarzom.
Kolejny, trzeci ju¿ turniej, przeszed³ do historii, a my, jako organizatorzy, ju¿ teraz zapraszamy na
nastêpny, licz¹c na równie sportow¹
atmosferê.
Katarzyna Kupiec
bibliotekarz PSP nr 3
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Pi³ka rêczna

Ch³opcy z Brze¿na Mistrzami Powiatu!
8 marca dru¿yna
ch³opców ze szko³y
podstawowej w
Brze¿nie wziê³a
udzia³ w Mistrzostwach Powiatu Œwidwiñskiego w Pi³ce
Rêcznej Ch³opców,
zajmuj¹c I miejsce!
W turnieju gra³y 4 zespo³y systemem ka¿dy z ka¿dym.
Reprezentacja z Brze¿na w sk³adzie: Kacper Prusaczyk, Patryk Siczewski, Micha³ Karolewski, Mateusz Kinasz, Damian Staszkiewicz,
Kacper Stêpieñ, Krystian Drabiñski, Robert Miku³ko, Daniel Burzyñski, Dawid Pliszka, Krzysztof
Kuliñski i Zbigniew Paczkowski,
wygra³a z SP Œwidwin 13:5, z SP
R¹bino 12:6 i z SP Bierzwnica 13:5.
Trenerem ch³opców jest nauczyciel
wychowania fizycznego pan Tomasz Tatys.
(zps)

IV Turniej Szachowy w Drawsku Pomorskim

Wies³aw Bucko zdoby³ Puchar Burmistrza Drawska
W Szkole Podstawowej w
Drawsku Pomorskim odby³ siê 5
marca IV Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza. Wziê³o w nim
udzia³ 55 zawodników we wszystkich kategoriach wiekowych. W
kategorii Open najlepszy okaza³ siê
Wies³aw Buæko i puchar powêdrowa³ do Red³a.
Oprócz gospodarzy w turnieju
wziêli udzia³ szachiœci z wielu miejscowoœci naszego województwa:
Z³ocieñca, Czaplinka, Szczecina,
Stargardu Szczeciñskiego, Bia³ogardu, Red³a, Po³czyna-Zdroju,
Wolina, Œwinoujœcia, Dziwnowa i
Karlina.
Puchar Burmistrza Drawska
Pomorskiego zdoby³ zwyciêzca w
kategorii „open” - Wies³aw Buæko z
Red³a (gm. Po³czyn-Zdrój). Kolejne miejsca w tej kategorii zajêli:
Tadeusz Twarogiel z Dziwnowa i
Robert Kirlejza z Karlina. W kategorii „open - kobiety” najlepsze
okaza³y siê panie Ewa Wyrzykowska i Ma³gorzata Zbo¿nik z Suliszewa.
Pan Buæko z powodzeniem
prowadzi klub szachowy; kszta³ci

dzieci w tej królewskiej grze i zabiera je na ró¿ne imprezy w regionie. Na turnieju w Drawsku Pom.
sukcesy odnieœli tak¿e jego pod-

opieczni; Jakub Ma³ecki zdoby³
pierwsze miejsce w kategorii
„szko³a podstawowa klasy IVVI”, Damian Strza³kowski z Red³a

zaj¹³ drugie miejsce, a Mateusz
Szulerecki z Po³czyna-Zdroju –
trzecie w kategorii „szko³a podstawowa klasy I-III ch³opców. (r)
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Wieczne wykopki
na ulicy Targowej

Ulica Targowa w Po³czynieZdroju ma ju¿ swoj¹ historiê.
Zwi¹zan¹ z „wykopkami” na tej
ulicy czyli z remontem, który trwa
ju¿ drugi rok. Mieszkañcy maj¹
ju¿ doœæ tego ba³aganu i prosz¹ o
interwencjê
Stara nawierzchnia ulicy zosta³a
zerwana w roku 2010, to wtedy rozpoczê³a siê gehenna mieszkañców i
osób, które maj¹ kramy handlowe
na tej ulicy. Wraz z ociepleniem,
prace zaczê³y siê od nowa. Zosta³
wykopany wielki dó³. Ludzie musz¹
byæ „akrobatami”, aby przejœæ na
drug¹ stronê. Musz¹ poruszaæ siê po
deskach, bo b³oto jest zawsze groŸne. Po jednej stronie brak chodnika,
choæ jego namiastka pozosta³a,

jeszcze mo¿na dojœæ do ulicy 5
Marca. Mieszkañcy maj¹ ju¿ doœæ
tego uci¹¿liwego remontu. Nie
mog¹ dojœæ such¹ nog¹ do swoich
domów, nie mówi¹c ju¿ o wyjeŸdzie
samochodem z posesji. Tak¹ sytuacjê obecnie prze¿ywaj¹ mieszkañcy, którzy maj¹ podwórka i gara¿e
od strony tej ulicy. Za poœrednictwem naszego tygodnika prosz¹
pani¹ burmistrz o zakoñczenie remontu, bo chc¹ wreszcie such¹ nog¹
przejœæ na drug¹ stronê Targowej,
jeszcze w tym roku kalendarzowym.
Podobne problemy maj¹ handluj¹cy
na ulicy Targowej. Nie mog¹ dowieŸæ do swoich stoisk towaru,
przez co trac¹ klientów. Miasto musi
byæ przyjazne dla ludzi, przecie¿
jest to kurort „z dusz¹”.
KAR

Wieœci œwidwiñskie 14.3.2011 r.

Wspomnienia
z historii
Po³czyna-Zdroju
„Noc z 4 na 5 marca 1945 r. przesz³a stosunkowo spokojnie. Walki
w mieœcie trwa³y do œwitu i nie spowodowa³y wiêkszych zniszczeñ.
Pierwsi do Po³czyna weszli od strony Barwic i Popielewa kawalerzyœci
z 2 Korpusu Kawalerii Gwardii genera³a lejtnanta Wasyla Kciukowa.
Od strony Czaplinka i Kluczewa
oko³o godziny 18 wkroczy³ 7 pu³k
piechoty, dowodzony przez podpu³kownika St. Russjana. Pu³k ten
wchodzi³ w sk³ad 3 Dywizji Piechoty 1 AWP. Zwyciêskie wojska zdoby³y w Po³czynie wiele sprzêtu wojskowego, magazyny polowe oraz
kilkanaœcie transportów kolejowych. Nale¿y wspomnieæ o tym, i¿
pod Po³czynem zgin¹³ równie¿ polski pilot podpu³kownik Jan Ta³dykin, który 16 marca wykonuj¹c lot
bojowy nad Ko³obrzegiem, zosta³
trafiony. W wyniku dzia³añ wojennych na cmentarzu miejskim znajduj¹ siê groby 7 nieznanych ¿o³nierzy polskich i 14 ¿o³nierzy i oficerów radzieckich. Po³czyn Zdrój by³
stosunkowo ma³o zniszczony w
wyniku dzia³añ wojennych, bo zaledwie w 6 proc. (dla porównania
Drawsko Pomorskie znalaz³o siê w
grupie zniszczeñ wojennych wyno-

sz¹cej od 30 do 50 proc.)”. Jest to
fragment z wspomnieñ pierwszych
osadników, którzy przybyli do Po³czyna-Zdroju w roku 1945.
Dzieñ 5 marca 1945 do dzisiaj
uznawany jest za datê wyzwolenia
miasta. Z tej okazji w tym dniu ka¿dego roku odbywaj¹ siê rocznicowe
obchody.
W tym roku przypad³a 66-rocznica wyzwolenia miasta. Z tej okazji
5 marca, w po³czyñskim Centrum
Kultury odby³a siê uroczysta akademia. Na ni¹, oprócz w³adz samorz¹dowych miasta i powiatu œwidwiñskiego zostali zaproszeni ludzie,
którzy w swojej pamiêci zachowali
pierwsze dni historii po wyzwoleniu
miasta.
W czêœci artystycznej wyst¹pi³
chór „Cantus”. W jego wykonaniu,
zebrana publicznoœæ wys³ucha³a
wi¹zanki pieœni patriotycznych.
Wszystko to by³o przeplatane wspomnieniami pierwszych osadników,
w wykonaniu m³odzie¿y z po³czyñskich szkó³. Uroczystoœæ bardzo
skromna, ale piêkna ze wzglêdu na
swoj¹ treœæ, mocno zapisa³a siê w
pamiêci wszystkim zebranym w tym
dniu w po³czyñskim Centrum Kultury.
TUB

ROCZNICA WYZWOLENIA ŒWIDWINA W „TRÓJCE”
Mija ju¿ szeœædziesi¹t szeœæ lat
od tego dnia, w którym ziemia œwidwiñska ostatecznie wróci³a do Polski. Wróci³a, poniewa¿ - jak mo¿na
by³o dowiedzieæ siê z apelu stworzonego przez nauczyciela historii
Publicznej Szko³y Podstawowej nr
3 pani¹ Anetê Zakowieck¹ - wed³ug
badañ znakomitego uczonego œwidwiñskiego Rudolfa Virchowa ta
ziemia zawsze by³a s³owiañsk¹.
W godzinach porannych w naszej szkole, w³aœnie w zwi¹zku z
rocznic¹ powrotu Œwidwina do macierzy, odby³ siê uroczysty apel, w
którym wziêli udzia³ uczniowie klas
2 – 6. Zgromadzeni na apelu mogli
us³yszeæ zarówno strofy o piêknie
naszego miasta, jak i umi³owaniu
Ojczyzny. Uczniowie „Trójki”
szczególnie dobrze czuj¹ nastrój
poezji – wœród artystów pojawi³o
siê wiele laureatek rozmaitych konkursów recytatorskich. Piêkno s³ów
okraszone zosta³o piêknem dŸwiêku

i s³owa œpiewanego
pod kierunkiem pana
Roberta Ussa, który
szczególnie intensywnie pracuje z utalentowanymi muzycznie
„Trójkowiczami” (o
efektach tej pracy pisa³am ju¿ poprzednim artykule).
Apelowe zgromadzenie by³o okazj¹
równie¿ do bardzo mi³ych podsumowañ. Dyrektor szko³y – pani
Izabella Starzyñska –
wrêczy³a uczennicom,
szczególnie zaanga¿owanym w ostatni fina³
Wielkiej
Orkiestry
Œwi¹tecznej Pomocy:
Monice Rze¿utce, Adzie Dzikoñ i
Ani Baranowskiej pami¹tkowe dyplomy i podziêkowania przes³ane
przez Jurka Owsiaka.

Ten dzieñ uczniowie naszej
szko³y i grono pedagogiczne jak
zwykle zakoñczyli Msz¹ œw. i uroczystymi obchodami rocznicy wy-

zwolenia, na które dorocznie - naprawdê licznie - stawiaj¹ siê wraz ze
swoimi rodzicami.
K. Kupiec – bibliotekarka PSP nr 3
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
MIESZKANIA

MIESZKANIA

Powiat ³obeski

Region

Sprzedam mieszkanie w centrum
£obza w bloku, II piêtro, 3 pokoje, 86
mkw., z w³asnym ogrzewaniem gazowym, niski czynsz. Tel. 609 593
801
Sprzedam lub wydzier¿awiê mieszkanie w Prusinowie 15. Tel. 91 397
3398
Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe
na parterze w £obzie przy ul.
Orzeszkowej. Tel. 691 490 321
Sprzedam mieszkanie bez czynszowe w £obzie, 65 mkw., 3 pokoje,
w³asne co, ma³y ogródek na grila +
wiata. Tel. 783 792 696
Sprzedam w £obzie mieszkanie 4 pokojowe , III piêtro,Oœ. Orzeszkowej. Cena 160 tys. z³. Tel. 91 397
5638, 692 070 387
Sprzedam mieszkanie w bloku o
pow. 67 mkw., bez czynszowe, w
okolicach Reska, 4 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc, du¿y balkon, dwie
piwnice, ogrzewanie gazowe, gara¿
blaszany. Tel. 791 727 642 lub 91
395 1038
Resko, sprzedam mieszkanie 3
pokojowe 93 mkw., dzia³ka 831
mkw. Cena 145.000 z³. Tel. 888 169
572
Sprzedam w £obzie kawalerkê
24,94 mkw. wraz z pomieszczeniem
gospodarczym 9,91 mkw. Cena 50
000 z³. Tel. 665 730 318.
Sprzedam w £obzie mieszkanie 4
pokojowe na parterze. Tel. 91 397
5088
£obez ul. Browarna sprzedam
mieszkanie 55 mkw., 3 pokoje.
Cena 157 tys. z³. Tel. 600 265 547

Szczecin ul. Potulicka sprzedam
mieszkanie 2 pokojowe w³asn. 37
mkw., atrakcyjne po³o¿enie, VII piêtro, 100 m do pêtli tramwajowej, po
kapitalnym remoncie z wymian¹
pionu i kan., drzwi Gerda, okna pcv,
widna kuchnia, niski czynsz. Cena
175 tys. z³. Kont. Pryw. Tel. 600 382
886

US£UGI
Powiat ³obeski
Wykoñczenia wnêtrz, p³ytki, panele, regipsy, malowanie, szpachlowanie, stolarka itp. Tel. 792 289 761,
661 545 391

Powiat gryficki

T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.

Sprzedam dom pó³ bliŸniaka oraz
dzia³kê budowlan¹ w Gryficach blisko centrum. Tel. 502 485 265

Kupiê u¿ywan¹ ³ódkê wêdkarsk¹.
Tel. 603 720 382
Otwarto sklep prozdrowotny
TOTU GAMA w £obzie, ul. Przedmiejska 11. Oferujemy artyku³y
prozdrowotne, us³ugi œwiecenia i
konchowania uszu. Tel. 91
3974273.

Powiat gryficki
Drewno - ga³êziówka - buk,
ciête na 25 cm, pakowane w
worki 50 l. Cena za worek 16 z³.
Tel. 726 493 956.
Sprzedam drewno kominkowe. Tel.
667 612 010.

Region

Wideofilmowanie. Tel. 605 732
267.

Windykacje. Bezpoœrednio.
Wykup d³ugów.
Tel. 515-291-074

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

ROLNICTWO
Tanio sprzedam ok. 4 hektary ziemi
w Radowie Ma³ym, dobra lokalizacja, bezpoœrednio. Tel. 660 969 785.
¯yto jare sprzedam. Tel. 600 173
955.

NIERUCHOMOŒCI

Powiat ³obeski

VIDEO-FOTO. Tel. 691 793 005.
www.supi.co

£obez ul. Ogrodowa sprzedam bardzo ³adne mieszkanie dwupoziomowe 101 mkw. Cena 240 tys. z³.
Tel. 600 265 547

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

PRACA
Powiat ³obeski
Kombajnista – traktorzysta, mechanik z umiejêtnoœci¹ spawania, rencista w dobrej kondycji, podejmie
pracê dorywczo lub na sta³e. Tel.
503 920 973

Sprzedam dom pó³ „bliŸniaka” oraz
dzia³kê budowlan¹ w Gryficach, blisko centrum. Tel. 502-485-265.

Powiat ³obeski
W £obzie sprzedam pó³ bliŸniaka 90
mkw. z ogródkiem, Tel. 91 397 6453
Wynajmê pomieszczenie o powierzchni 15 mkw., £obez ul. Koœciuszki 9. Tel. 609 1165 601
Wynajmê halê w £obzie + biuro. Tel.
783 514 200
Sprzedam dom w Resku, pow. 208
mkw., pow. dzia³ki 670 mkw., wolno
stoj¹cy, w³asnoœciowy. Cena 500
tys. z³ do negocjacji. Tel.
600451645, 608727083.
Wynajmê hale magazynowe o powierzchni 400 mkw. i 600 mkw w
Resku. Tel. 518 169 392.
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 drawski
Poszukujê lokalu do wynajêcia w
Drawsku Pomorskim na us³ugê
handlow¹. Tel. 661 196 337
Wynajmê niewielki gara¿ lub pomieszczenie do przechowywania
skutera w okolicy osiedla Pomorskiego w Z³ocieñcu, Tel. 663 563 778

DRUKARNIA

Powiat gryficki
Wynajmê 3 pokoje z kuchni¹ lub pó³
bliŸniaka w Gryficach. Tel. 502 629
052

Powiat drawski

INNE

NAUKA

Sprzedam kawalerkê w Drawsku
Pomorskim 25 mkw., parter, Tel.
606825070

Powiat drawski

Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe
w Wierzchowie. Tel. 602 760 877,
692 653 140.

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

Oferujemy druk:
- ulotek, plakatów, wizytówek
- druków, samokopii
£obez ul. S³owackiego 6
Tel./fax - 91 39 73 730
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Kto rz¹dzi ¿ywnoœci¹ – rz¹dzi
(REGION). Zarz¹d
powiatu ³obeskiego
negatywnie zaopiniowa³
wniosek koalicji „Polska
wolna od GMO” o
og³oszenie obszaru
województwa
zachodniopomorskiego
stref¹ woln¹
od organizmów
zmodyfikowanych
genetycznie.
Na pytanie radnej H. Szymañskiej o zasadnoœæ takiej decyzji
cz³onek zarz¹du Micha³ Kar³owski
wyjaœni³, ¿e nie ma dowodu naukowego, potwierdzonego, ¿e jest to
coœ z³ego.
- Z drugiej strony swoboda przep³ywu towaru i œrodków produkcji
spowodowa³o to, ¿e dzisiaj przy
gospodarstwach wielkotowarowych modyfikowane roœliny praktycznie s¹, szczególnie kukurydza
jest tu najlepszym przyk³adem tego,
do czego doprowadzono. Intencj¹
zarz¹du by³o to, ¿e nie zajmujemy
stanowiska tam, gdzie naukowcy
nie ustalili swojego pogl¹du. Nie
mamy takiej wiedzy i kompetencji,
by zajmowaæ siê czymœ, co jest poza
zasiêgiem naszej kompetencji –
powiedzia³.
Uczestnicz¹ca w obradach
mieszkanka £obza Zofia Krupa
podsumowa³o to s³owami: „Jeœli nie
wiemy czy woda w studni jest zatruta czy nie, to pozwólmy ludziom j¹
piæ, póki nie zrobimy badañ”.
Temat GMO nie jest nowy. Podobny problem rozpatrywany by³
podczas 42. posiedzenia Komisji
Œrodowiska w Senacie RP w dniu 17
marca 2010r., gdzie prorektor Politechniki Rzeszowskiej Leszek WoŸniak powiedzia³ m.in.: „Podkreœlam, ¿e nie jestem wrogiem postêpu, nie jestem wrogiem biotechnologów czy wydzia³u biotechnologii
i badañ tego typu. Ale¿ proszê bardzo, na tym rzecz polega, ¿ebyœmy
mieli te badania i ¿ebyœmy œwiadomie i celowo w pewnym momencie
mogli powiedzieæ: tak albo nie. Ale
dopóki nie mo¿emy powiedzieæ
„tak”, to z punktu widzenia banalnej logiki powinniœmy powiedzieæ „nie”. - Jak¿e odmienn¹ logik¹ kierowa³o siê nasze starostwo.
I rodzi siê te¿ inne pytanie, czy
wybrane przez nas w³adze powinny
wpuszczaæ bocznymi drzwiami
GMO bez naszej wiedzy? Gdzie
konsultacje spo³eczne, debata, informacje i w koñcu – nasza mo¿li-

woœæ wyboru? Bo przecie¿ do dzisiaj nie ma ustawowego obowi¹zku
informowania na opakowaniach,
czy ¿ywnoœæ sprzedawana w sklepach jest modyfikowana genetycznie. Nawet, jeœli chodzi „tylko” o
pasze, któr¹ karmione s¹ zwierzêta,
to równie¿ powinniœmy mieæ wiedzê, podobnie jak te¿ o tym, którzy
rolnicy uprawiaj¹ genetycznie modyfikowan¹ kukurydzê. Zwolennicy GMO twierdz¹, ¿e nie ma dowodów na to, ¿e jest ona szkodliwa dla
cz³owieka, nie ma dowodów, bo nie
ma badañ. A to oznacza, ¿e niejako
my – osoby spo¿ywaj¹ce jesteœmy
obiektem eksperymentu.
Sprawa odmian genetycznie
modyfikowanych wzbudza wiele
w¹tpliwoœci i obaw. S¹ œrodowiska,
które widz¹ w nich nadziejê na poprawê iloœci bia³ka w produktach,
lepszej ich ochrony i braku koniecznoœci u¿ywania pestycydów czy innych œrodków, powoduj¹cych zni¿kê plonów.
Pytanie wiêc, czy odmiany genetycznie modyfikowane s¹ nieszkodliwe dla ¿ycia, zdrowia i czy mamy
wystarczaj¹co du¿o informacji, by
wprowadzaæ je do œrodowiska? Pytanie nieco spóŸnione, albowiem nie
jest ¿adn¹ tajemnic¹, ¿e na naszych

terenach uprawia siê ju¿ kukurydzê
modyfikowan¹ genetycznie. Nasze
prawo bowiem zabranie jedynie
handlowania na terenie kraju materia³em siewnym, a nie siania roœlin
genetycznie modyfikowanych. Jeœli
roœliny te nie s¹ do koñca przebadane, komu wiêc zale¿y na tym aby
wprowadziæ je do œrodowiska, jakich u¿ywa argumentów i dlaczego
nasze prawo stwarza furtki? W jaki
sposób roœliny te wp³ywaj¹ nie tylko na nasze zdrowie, ale i œrodowisko naturalne?
Jak na razie nie by³o ¿adnych
konsultacji spo³ecznych i w¹tpliwe,
by by³y, podczas których powiedziano by uczciwie jakie jest ryzyko
stosowania takich roœli.
Zwolennicy i przeciwnicy
przedstawiaj¹ argumenty za i przeciw. Zwolennicy podkreœlaj¹ wiele
zalet takich organizmów, m.in. to, ¿e
GMO mog¹ byæ uprawiane tam,
gdzie wystêpuj¹ nieprzyjazne warunki klimatyczne, otrzymuje siê
wy¿sze plony na gorszych glebach,
zmniejsza siê zu¿ycie pestycydów,
¿ywnoœæ jest o lepszych walorach
smakowych czy zapachowych a zarazem przed³u¿ona jest ich trwa³oœæ
i œwie¿oœæ. Genetycznie modyfikowane roœliny s³u¿¹ do produkcji bio-

paliw. Sztandarowym wrêcz has³em
jest twierdzenie, i¿ GMO rozwi¹¿¹
problem g³odu na œwiecie.
S³yszy siê równie¿ has³a, ¿e dziêki GMO uzyskuje siê wiêcej bia³ka i
¿e zwiêkszy siê zysk rolnika, przy
jednoczesnym zminimalizowaniu
degradacji ekosystemów. Modyfikacje maj¹ przede wszystkim na celu
zwiêkszenie odpornoœci na herbicydy i szkodniki, zwiêkszenie odpornoœci na infekcje wirusowe, bakteryjne i grzybowe, zwiêkszenie tolerancji na stres abiotyczny.
Powy¿sze argumenty za stosowaniem GMO s³yszy siê najczêœciej. Nie s³ychaæ jednak wiele na
temat wad takich roœlin. Czy to
oznacza, ¿e ich nie ma? Innego zdania s¹ naukowcy, którzy coraz czêœciej alarmuj¹ i ostrzegaj¹, aby nie
wprowadzaæ ich do œrodowiska, albowiem mo¿e mieæ to katastrofalny
skutek nie tylko dla przyrody, ale i
dla naszego istnienia jako gatunku.
Wielu naukowców, a wœród nich
nasi polscy: przewodnicz¹cy Towarzystwa Lekarzy Polskich Jan Malinowski, prorektor Politechniki Rzeszowskiej Leszek WoŸniak, pracownik naukowy w Muzeum Przyrodniczym Uniwersytetu Wroc³awskiego
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œwiatem
Ludwik Tomia³ojæ, przewodnicz¹cy Komitetu Ochrony Przyrody
w Polskiej Akademii Nauk Zbigniew Mirek, prezes Zarz¹du
Podkarpackiej Izby Rolnictwa
Ekologicznego Marian Wójtowicz, Emerytowany Kierownik
Zak³adu Genetyki, Hodowli i Biotechnologii w Instytucie Warzywnictwa w Skierniewicach Roch Doruchowski, redaktor Miesiêcznika
Polskiego Zwi¹zku Pszczelarskiego „Pszczelarz Polski” Wac³aw
Œwiêcicki, Rzecznik Prasowy Polskiego Zwi¹zku Producentów Roœlin Zbo¿owych Tadeusz Szymañczak, emerytowany Kierownik Zak³adu Ochrony Roœlin w Instytucie
Warzywnictwa w Skierniewicach
Jan Narkiewicz-Jodko, kierownik
Katedry Biologii Œrodowiska Zwierz¹t na Wydziale Nauk o Zwierzêtach w Szkole G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego Tadeusz ¯arski itd.
apeluje, aby prowadziæ rzetelne i
d³ugofalowe badania – by jeszcze
powstrzymaæ siê przed uwalnianiem roœlin GMO do œrodowiska.
Dlaczego?
Zgodnie ze s³owami naukowców, sieje siê kukurydzê oporn¹ na
glifosat, jednoczeœnie stosuje siê
Roundup, a w³aœcicielem kukurydzy i Roundupu jest ta sama firma.
Kukurydza (MON 810) jest odporna na szkodniki, bo wprowadzono
gen z bakterii bacillus thuringiensis
wytwarzaj¹c¹ toksynê Cry, u¿ywany jeszcze niedawno jako biopestycyd. Toksyna ta dzia³a przeciwko
owadom. Nie dzia³a ona tylko i
wy³¹cznie na stonkê kukurydzian¹
czy omacnicê prosowiankê – szkodniki kukurydzy, ale i na inne owady.
Sama kukurydza odporna jest na
Roundup, tote¿ rolnicy stosuj¹
opryski tego œrodka.
GMO zabija pszczo³y
Warto zacz¹æ od tego, ¿e roœliny
genetycznie zmodyfikowane zosta³y w 75 proc. wyposa¿one w cechê
tolerancji na pestycyd Roundup zabijaj¹cy wszystkie inne roœliny oraz
toksyczny dla wszystkich dziko
¿yj¹cych zwierz¹t i cz³owieka.
Roundup zabija nie tylko wiele
gatunków owadów po¿ytecznych,
jak owady drapie¿ne i paso¿ytnicze
stanowi¹ce g³ówny hamulec w rozwoju szkodników, wiele gatunków
prawnie chronionych, ale niszczy
te¿ pszczo³y i rujnuje ich bazê
pokarmow¹. Wytêpienie pszczó³ na
wielkich obszarach USA czy Kanady stanowi bardzo powa¿ne zagro¿enie dla rolnictwa i dla populacji
cz³owieka. Warto tu przypomnieæ
s³ynn¹ wypowiedŸ Einsteina: „jeœli
pszczo³y znikn¹ z powierzchni

Ziemi, cz³owiek prze¿yje je zaledwie o kilka lat. Nie ma pszczó³, nie
ma zapylania, nie ma roœlin, nie
ma zwierz¹t, nie ma cz³owieka”.
Tak¿e pomys³ wprowadzania toksyn do roœlinnoœci przeznaczonej do
spo¿ycia, bakterii produkuj¹cej
toksyczne bia³ka jest makabryczny.
Na podstawie badañ niemieckich z roku 2008 pokazano, ¿e kukurydza, roœlina wiatropylna, niezale¿na od owadów zapylaj¹cych,
równie¿ stanowi zagro¿enie dla pszczó³, z powodu: py³ku i wody, która
kr¹¿y w roœlinie i czêsto jest jedynym Ÿród³em wody dla pasiek zlokalizowanych w otoczeniu upraw
kukurydzy.
Toksyna Bt, niszczy jelita pszczó³, mo¿e spowodowaæ inwazjê
ró¿nych innych szkodników, wirusów i patogenów. Inna rzecz - modyfikowane genetycznie kwitn¹ krótko i w jednym czasie, co powoduje
bardzo du¿y g³ód pszczó³.
W 2007 r. US Food and Drug
Administration opieraj¹c siê wynikach badañ Felixa Minderbindera,
og³osi³, ¿e kluczow¹ przyczyn¹
masowej zapaœci pszczó³, zwanej
chorob¹ CCD, s¹ roœliny modyfikowane genetycznie, których toksyny
niszcz¹ jelita uk³adu trawiennego
pszczó³.
W Holandii pszczelarze umieraj¹ na raka, py³ek tych roœlin jest
toksyczny. Podobne przes³ania s¹ z
Austrii i z Finlandii, która by³a zwolennikiem GMO, z Niemiec i z innych krajów.
W 2009 roku z niektórych pasiek
w Polsce zniknê³a nawet po³owa
pszczó³. Od kilku lat dziesi¹tkowane s¹ rodziny pszczele w ca³ej Europie i Stanach Zjednoczonych.
Padaj¹ zwierzêta
Kukurydza GMO czy bawe³na z
Bt, które mia³y chroniæ przed szkodnikami, zawiod³y np. w Indiach,
Indonezji, Chinach czy Hiszpanii,
szybko pojawi³y siê superszkodniki
odporne na toksyczne bia³ko. Pada
wiele du¿ych zwierz¹t, jak psy, krowy w Niemczech czy owce w Indiach. W Indiach owce ¿ywi³y siê
regularnie i wy³¹cznie liœæmi bawe³ny z Bt po zbiorach. Efekty takiej
diety by³y przera¿aj¹ce. Ponad
siedemdziesiêciu pasterzy poda³o,
¿e 25 proc. ich stad zdech³o w ci¹gu
5-7 dni. W czterech tylko wioskach
pad³o ponad 1800 zwierz¹t, straty w
ca³ym regionie mo¿na szacowaæ na
du¿o ponad 10 tysiêcy.
Bezp³odnoœæ
Herbicyd Roundup, do niedawna uznawany za ma³o szkodliwy,
okaza³ siê groŸny dla rozwoju ³o¿y-

ska kobiecego i potencjalnie niszcz¹cy uk³ad endokrynologiczny
cz³owieka. W Stanach Zjednoczonych stwierdzono, ¿e Roundup w
stê¿eniach du¿o ni¿szych od stosowanych w rolnictwie blokowa³ rozwój ³o¿yska kobiecego i wywo³ywa³
poronienia i przedwczesne urodzenia p³odu o ma³ej masie. W stê¿eniach nietoksycznych Roundup
wp³ywa na aktywnoœæ aromatazy,
enzymu reguluj¹cego miejscow¹
produkcjê estrogenów, co mo¿e zaburzaæ rozwój zdrowego gruczo³u
piersiowego i skutkowaæ powstaniem raka sutka. Roundup jest trwa³y pod ziemi¹ i w wodach, jest bardzo œmiercionoœny dla p³azów i ma
du¿o szersze oddzia³ywanie ni¿
przypuszczano. W Polsce Roundup
jest powszechnie stosowany do
zwalczania perzu a nielegalnie tak¿e do opryskiwania rzepaku w celu
przyspieszenia jego dojrzewania,
co zwiêksza jego wnikanie do ³añcucha ¿ywnoœciowego.
W badaniach wykonanych na
zlecenie austriackiego rz¹du wykazano, ¿e myszy karmione modyfikowan¹ kukurydz¹, w trzecim i czwartym pokoleniu zaczynaj¹ wykazywaæ obni¿ony poziom p³odnoœci. W
90 procentach przypadków to, co
jest prawd¹ u myszy, sprawdza siê u
cz³owieka. Zmodyfikowane genetycznie produkty sojowe i zmodyfikowana genetycznie kukurydza
mog¹ powodowaæ niep³odnoœæ.
Niep³odnoœæ dosiêg³a trzeciego i
czwartego pokolenia myszy i szczurów laboratoryjnych.
W zwi¹zku z du¿¹ zawartoœci¹
fitoestrogenów soja jest podejrzewana o zmniejszanie poziomu testosteronu u mê¿czyzn oraz o pogarszanie ich p³odnoœci ju¿ w dzieciñstwie. Soja jest w paszy, któr¹ karmimy zwierzêta, drób.
Estrogeny wp³ywaj¹ na wiele
cech i funkcji organizmu – dlatego
jest bardzo wa¿ne, jaki wp³yw ma
spo¿ywanie soi przez spo¿ywanie
kurczaków i miêsa.
Strefy wolne od upraw roœlin
genetycznie zmodyfikowanych
Okreœla siê odleg³oœæ 200-500
metrów z twierdzeniem, ¿e py³ki
roœlin nie przemieszcz¹ siê dalej.
Nie uwzglêdnia siê przy tym wiatru,
huraganów powodzi, zapylania
przez owady.
Polska jest oaz¹ bioró¿norodnoœci. Tu s¹ jeszcze zwierzêta, i roœliny, których nie ma w wielko³anowych uprawach na terenie Europy.
Polska, wprowadzaj¹c uprawy transgeniczne, zniszczy to, bo nie ma granicy dla py³ku transgenicznego.
Zwiêkszona wydajnoœæ plonów

Od roku 2007 liczba osób g³oduj¹cych wzros³a o czterdzieœci milionów, a co roku piêtnaœcie milionów
dzieci umiera z g³odu. Problem g³odu to nie jest problem braku ¿ywnoœci, to jest problem dystrybucji ¿ywnoœci w skali œwiata, jak i w obrêbie
krajów, które g³odu doœwiadczaj¹.
Zdrowa ¿ywnoœæ
Oœrodek w Caen wykaza³, ¿e
¿ywienie kukurydz¹ GMO ma wyraŸne dzia³anie hepato i nefrotoksyczne, uszkadzaj¹ce nerki i w¹trobê, na co wskazuj¹ parametry biochemiczne, zachowanie tych narz¹dów i zmiany w strukturze tych narz¹dów.
Glifosat i jego metabolity, a tak¿e substancje towarzysz¹ce w preparacie handlowym niszcz¹ ludzkie
komórki pêpowinowe, ³o¿yskowe,
zarodkowe, tote¿ nie s¹ bez wp³ywu
na procesy rozrodu.
W roœlinach transgenicznych
jest czasem sto lub dwieœcie razy
wiêcej bacillus thuringiensis – bo
jest to w ka¿dej kom?rce – ni¿ gdy
opryskujemy nim kapustê, gdzie
stosuje siê tylko 20–50 g sk³adnika czynnego na 1 ha. Wiadomo, ¿e
ma³e iloœci œrodk?w toksycznych
mog¹ dzia³aæ nawet stymuluj¹co,
ale tutaj chodzi o ogromn? ilo??.
W roœlinach transgenicznych toksyn Bt jest czasem setki razy wiêcej ni¿ w wypadku normalnego
oprysku.
Amerykañska Œrodowiskowa
Akademia Medyczna (AAEM) zaapelowa³a o wprowadzenie natychmiastowego moratorium na
GMO. „¯ywnoœæ genetycznie modyfikowana stanowi powa¿ne ryzyko dla zdrowia zwi¹zane z toksycznoœci¹, alergiami, systemem
immunologicznym i rozrodczym
oraz ze zdrowiem metabolicznym,
fizjologicznym i genetycznym.
Badania nad zwierzêtami dowodz¹, ¿e zwi¹zek miêdzy produktami zawieraj¹cymi GMO, a
niekorzystnymi skutkami zdrowotnymi nie jest przypadkowy” napisano w stanowisku.
Dr Zbigniew Ha³at, epidemiolog, prezes Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Konsumentów: „ Genetycznie modyfikowana ¿ywnoœæ
grozi szerzeniem siê alergii, raka i
odpornoœci na antybiotyki. W wyniku modyfikacji mog¹ powstawaæ
nowe bia³ka o charakterze nieznanych alergenów i toksyn. Wiele negatywnych stron GMO jest jeszcze
nie odkrytych lub skrzêtnie ukrywanych. Uprawy GMO nie mog¹
wspó³istnieæ z uprawami transgenicznymi”.
Cd. na str. 14
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Kto rz¹dzi ¿ywnoœci¹ – rz¹dzi œwiatem
Cd. ze str. 13
Odporne na szkodniki
Ju¿ wytwarzaj¹ siê szczepy, populacje owadów, które s¹ oporne na
toksyny. Przyk³adowo szkodnik bawe³ny w niektórych rejonach w Australii wymaga ju¿ prawie trzystukrotnego zwiêkszenia koncentracji
toksyny Cry, ¿eby go zniszczyæ, a
nawet i te poziomy toleruje.
Powstaj¹ te¿ populacje chwastów opornych na glifosat, ograniczaj¹ wydajnoœæ na tych polach,
gdzie siê pojawi³y.
Wszystko pod kontrol¹
Raz uwolnione do œrodowiska
organizmy nie mog¹ byæ zatrzymane ani kontrolowane. Tymczasem
genetycznie modyfikowane organizmy GMO, nie zosta³y poddane tak
dok³adnym badaniom jak leki.
Wed³ug niezale¿nych genetyków i innych naukowców, ostro¿nych i przezornych badaczy zagadnienia wp³ywu organizmów genetycznie zmodyfikowanych na organizm cz³owieka, dzia³ania in¿ynierów genetycznych - to recepta na katastrofê.
Ochrona przyrody?
Bez Roundupu genetycznie modyfikowana soja nie uroœnie. Stosowanie chemicznych œrodków ochrony roœlin i wysokich dawek nawozów, oczywiœcie sztucznych, nie
organicznych, w wielu krajach doprowadzi³o do ska¿enia œrodowiska
naturalnego i ¿ywnoœci, a w konsekwencji do powrotu do rolnictwa
ekologicznego.
Jeszcze w latach szeœædziesi¹tych ubieg³ego wieku z ka¿d¹ ³opat¹
wykopanej ziemi wydobywano setki ma³ych, du¿ych i bardzo du¿ych
d¿d¿ownic. Dziœ mo¿na przekopaæ
ca³e pole i d¿d¿ownicy nie spotkaæ,
dlatego w Szczecinie dziesiêæ lat
temu powsta³o towarzystwo ochrony d¿d¿ownic. Jest to efekt chemizacji rolnictwa. Lata wy³¹cznie chemicznego zwalczania szkodników
doprowadzi³y do zniszczenia wiêkszoœci organizmów glebowych, pe³ni¹cych wa¿n¹ rolê w przewietrzaniu gleby i biegu materii. Sama gleba wzbogaci³a siê w truj¹ce œrodki
chemiczne o ró¿nym czasie i stopniu
ich degradacji, które dostaj¹ siê do
organów roœlin spo¿ywanych przez
ludzi i zwierzêta, wywo³uj¹c wiele
niepo¿¹danych skutków: wiele chorób, zatruæ i mutacji.
Mysz, szczur, wiewiórka, gêœ,
œwinia, krowa i ³oœ wybieraj¹ roœliny naturalne, a nie genetycznie modyfikowane.
Wszystko ju¿ wiemy?
Francis Collins wybitny genetyk
i wybitny biolog molekularny, by³

kierownikiem projektu, który polega³ na wykonaniu mapy genomu
cz³owieka napisa³, ¿e byæ mo¿e za
kilkanaœcie lat, byæ mo¿e za kilkadziesi¹t lat bêdziemy wiedzieli, a
byæ mo¿e nigdy nie bêdziemy wiedzieli, co jest zawarte w przes³aniu
DNA. Oznacza to, ¿e jeszcze bardzo
du¿o nie wiemy czy prawie niczego
nie wiemy.
Byæ mo¿e uda³oby siê nam posprz¹taæ po wojnie atomowej, biosfera by siê odrodzi³a, ale wojny genetycznej nie cofniemy.
Uwolnienie genu do œrodowiska
powoduje, i¿ ¿yje on w³asnym
¿yciem.
To jest ucieczka genu, który zupe³nie zmienia zasady konkurencji
tak¿e w dzikiej przyrodzie. To, co
siê uwolni do œrodowiska, przestaje
byæ w jakikolwiek sposób i kiedykolwiek kontrolowane; nie ma takiej mo¿liwoœci.
Tak jak dla porównania nie ma
mo¿liwoœci wytêpienia Barszczu
Sosnowskiego.
Prawo wyboru
Za jakiœ czas mo¿e dojœæ do sytuacji, ¿e wszystkie roœliny bêd¹
modyfikowane i opatentowane.
Przy za³o¿eniu, ¿e jeden rolnik bêdzie chcia³ uprawiaæ ¿ywnoœæ ekologiczn¹, a drugi genetycznie zmodyfikowan¹, przy zanieczyszczeniu
nasion ekologicznych genoptypami
pochodz¹cymi z roœlin genetycznie
modyfikowanych - skonfliktowani
bêd¹ rolnicy.
Odpowiedzialnoœæ, tak¿e finansowa, spadnie na rolnika, który zanieczyœci³ tego typu uprawy – albo
odwrotnie, jak ju¿ sta³o siê na œwicie
-to rolnik uprawiaj¹cy ekologicznie
zosta³ oskar¿ony o kradzie¿ nasion
firmy. Dosz³o do sytuacji, ¿e rolnicy
tracili swoje uprawy, kontrakty, zyski i jeszcze byli oskar¿ani i s¹dzeni. A przecie¿ nie ma takiego cudu,
aby s¹siaduj¹ce ze sob¹ roœliny – nie
krzy¿owa³y siê.
Dziœ jeszcze mamy prawo wyboru, niebawem bêdzie ono jeszcze
bardziej ograniczone – za naszymi
plecami wprowadza siê GMO bez
naszej wiedzy, nie informuje siê o
zagro¿eniach, wyœmiewa ka¿d¹
próbê ostrze¿enia, a wszystko dlatego, ¿e naturalnych roœlin nie mo¿na opatentowaæ i nie mo¿na czerpaæ
z tego zysków. Mo¿na natomiast i
opatentowaæ coœ, co zosta³o zmodyfikowane genetycznie.
Skoro jednak zezwalamy na
GMO na naszych terenach, na zasadzie aktów dokonanych, to nale¿a³oby zmieniæ has³o naszego powiatu –
nieco ironicznie zaczyna brzmieæ
„Powiat £obeski – Naturalnie”.
Magdalena Mucha
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Unikatowe znalezisko
archeologiczne
w Rusinowie

W okolicach Rusinowa, gm.
Œwidwin, znaleziono fragment
poro¿a ³osia, zdobiony
wieloma zygzakowatymi
rytami i antropomorficznymi
rysunkami, datowany na
oko³o 12,9 -12,7 tys. lat.
Jest to jedno z najstarszych
i najcenniejszych
prehistorycznych dzie³ sztuki,
odkrytych w Polsce. Ma ono
d³ugoœæ ok. 40 cm i wagê
0,9 kg.
Zabytek znaleziono 10 lat temu
w kredzie, która mia³a byæ wykorzystana przez rolnika jako nawóz wapniowy. Znalezisko bada³a przez
ostatnie kilka lat grupa polskich
naukowców, staraj¹cych siê zebraæ
o nim jak najwiêcej informacji.
Wyniki ich pracy zostan¹ opublikowane w marcowym wydaniu presti¿owego miêdzynarodowego magazynu „Journal of Archaeological
Science”.
Badania wykaza³y, ¿e znalezisko wykonano z rosn¹cego poro¿a
zwierzêcia, co wskazywa³o na to, ¿e
³oœ zosta³ upolowany albo zmar³ w
okresie wiosenno-letnim. Zwierzêta te nale¿a³y do najwiêkszych w
ówczesnych czasach. Badacze
przypuszczaj¹, ¿e ³osie cieszy³y siê
du¿ym powa¿aniem wœród paleolitycznych mieszkañców Pomorza.
Wyobra¿enia tych zwierz¹t doœæ

czêsto pojawia³y siê na dzie³ach
sztuki. Poro¿e ³osia zosta³o uznane
przez paleolitycznych myœliwych za
odpowiednie do wykonania wa¿nego przedmiotu. O tym, ¿e znalezisko
by³o ongiœ bardzo istotne œwiadczy
jego wyg³adzona powierzchnia.
Wskazuje na to, ¿e obiekt by³ u¿ywany przez d³u¿szy czas i przechowywany najprawdopodobniej w
skórzanej os³onie. Badacze sugeruj¹, ¿e zabytek móg³ byæ rodzajem
tzw. laski magicznej lub ber³a wodzowskiego lub innego tego typu
przedmiotem. Na pewno nie by³o to
zwyczajne narzêdzie s³u¿¹ce do
pracy gdy¿ nie znaleziono na nim
œladów u¿ywania.
Badania tego unikatowego w
skali Europy znaleziska wci¹¿
trwaj¹. Naukowcy chc¹ ustaliæ sposób wykonania zabytku oraz zdobi¹cych go rytów.
FOTO: Poro¿e ³osia wraz ze
zdobi¹cymi je zygzakowatymi rytami - ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie. Fot. Grzegorz Solecki
P³onka, T., Kowalski, K., Malkiewicz, M., Kuryszko, J., Socha, P.,
& Stefaniak, K. (2011). A new ornamented artefact from Poland: final
palaeolithic symbolism from an
environmental perspective Journal
of Archaeological Science, 38 (3),
723-733
DOI:10.1016/j.jas.
2010.10.026.
Info za UG Œwidwin

Zapisy do oddzia³u
przedszkolnego
Informujemy Pañstwa, ¿e do 31
marca br. w sekretariacie Publicznej Szko³y Podstawowej nr 1 mo¿na
pobieraæ karty zg³oszenia dziecka
szeœcioletniego w celu zapisu do
oddzia³u przedszkolnego na rok
szkolny 2011/2012.

Rozpatrywanie przez komisjê
z³o¿onych kart zg³oszeniowych nast¹pi 20.04.2011 roku.
Lista dzieci przyjêtych og³oszona zostanie 22.04.2011 roku.
Dyrektor Szko³y
Iwona KaŸmierczak

Wieœci œwidwiñskie 14.3.2011 r.

ZATRZYMANY
WANDAL

Policjanci Zespo³u Patrolowo
Interwencyjnego KPP w Œwidwinie
4 marca w nocy zatrzymali 28-letniego mieszkañca Œwidwina, który
z pobudek chuligañskich dopuœci³
siê uszkodzenia rolety antyw³amaniowej oraz szyby w sklepie ogrodniczym, wybicia szyby w drzwiach
wejœciowych klatki schodowej jednego z budynków mieszkalnych
oraz zdewastowania zaparkowanego na terenie pobliskiego parkingu
samochodu osobowego marki Peugeot.
Oko³o godz. 1.00 w nocy patroluj¹cy teren miasta Œwidwina policjanci us³yszeli odg³osy t³uczonego
szk³a dobiegaj¹ce z terenu jednego
z osiedli mieszkaniowych. Niezw³ocznie udali siê w tym kierunku
i po chwili zauwa¿yli dwóch mê¿czyzn kopi¹cych i uderzaj¹cych w
samochód. Mê¿czyŸni na widok
policjantów rzucili siê do ucieczki.

„Krew równa
siê ¿ycie”
W dniu 31 marca 2011 roku od
godz. 10.00 do 15.00 w Urzêdzie
Miejskim w Po³czynie-Zdroju
otwarty bêdzie punkt oddawania
krwi dla honorowych dawców.
Jest to kolejna cenna inicjatywa
Komisji Zdrowia i Pomocy Spo³ecznej Rady Miejskiej w Po³czynie-Zdroju i jej przewodnicz¹cej
Krystyny Nowakowskiej oraz szefowej PCK w Œwidwinie, pani Jolanty Stochmal. Przypominamy, ¿e
pierwszy pobór krwi odby³ siê w
paŸdzierniku 2010 roku.
(r)
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Po poœcigu policjanci zatrzymali
dobrze im znanego z wczeœniejszych konfliktów z prawem, znajduj¹cego siê w stanie nietrzeŸwoœci,
28-latka. Drugiemu z mê¿czyzn
uda³o siê zbiec, jednak jego zatrzymanie by³o kwesti¹ czasu, gdy¿ i on
by³ dobrze znany policji.
Jak siê okaza³o mê¿czyŸni nie
tylko zdewastowali zaparkowany
samochód. Ponadto w budowanym
sklepie ogrodniczym mê¿czyŸni
uszkodzili roletê antyw³amaniow¹ i
szybê, jak te¿ wybili szybê w
drzwiach wejœciowych klatki schodowej jednego z budynków mieszkalnych. £¹czna wartoœæ strat powsta³ych w wyniku wybryku zosta³a
oszacowana na kwotê oko³o 4 tys. z³.
Za swój wybryk obaj sprawcy
odpowiedz¹ przed s¹dem. Kodek
karny przewiduje dla tego typu
sprawców karê do 5 lat pozbawienia
wolnoœci.
(kp)

Nauka posz³a
w las

Policjanci Komisariatu Policji
w Po³czynie-Zdroju w nocy 27 lutego zatrzymali w Gawroñcu nietrzeŸwego kieruj¹cego samochodem
osobowym. Jak siê okaza³o mê¿czyzna nie doœæ, ¿e znajdowa³ siê w
stanie nietrzeŸwoœci, to dodatkowo
na podstawie wyroku s¹dowego ma
obowi¹zuj¹cy do 2013 roku zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów.
Oko³o godz. 1.00 podczas patrolowania rejonu miejscowoœci Gawroniec uwagê policjantów zwróci³
samochód osobowy Renault Scenic
na poznañskich numerach rejestracyjnych, którego kierowca na widok
policyjnego radiowozu zacz¹³ wykonywaæ „dziwne” manewry. Policjanci widz¹c zachowanie kierowcy
postanowili zatrzymaæ samochód
do kontroli. Okaza³o siê, ¿e autem
jedzie dwóch mê¿czyzn. Kierowca
samochodu, 26-letni mieszkaniec
Szczecinka, nie posiada³ przy sobie
¿adnych dokumentów i zachowywa³ siê tak, aby byæ w jak najdalszej
odleg³oœci od policjantów. Takie

zachowanie wzbudzi³o w policjantach podejrzenie, ¿e kierowca mo¿e
byæ nietrzeŸwy. Przeprowadzone
badanie potwierdzi³o przypuszczenia mundurowych. Pierwsze badanie wykaza³o 0,90 mg/l alkoholu w
wydychanym powietrzu, drugie
by³o jeszcze wy¿sze – 0,96 mg/l.
Po sprawdzeniu mê¿czyzny w
policyjnych bazach danych okaza³o
siê, ¿e by³ on wielokrotnie notowany przez policjê. Miêdzy innymi by³
on sprawc¹ wypadku drogowego ze
skutkiem œmiertelnym, jak te¿ posiada³ dwa aktywne zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów obowi¹zuj¹ce do 2013 r.
W tej sytuacji mê¿czyzna resztê
nocy spêdzi³ w policyjnym areszcie,
a jego dalszym losie decydowa³
bêdzie prokurator rejonowy. Za dopuszczenie siê po raz kolejny kierowania samochodem w stanie nietrzeŸwoœci i z³amanie s¹dowego
zakazu mê¿czyŸnie grozi kara pozbawienia wolnoœci do lat 3 i wyd³u¿enie o nastêpne lata zakazu kierowania pojazdami.
(kp)
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