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Z DRUGIEJ STRONY

Wieœci œwidwiñskie 26.10.2009 r.

Zmieniæ ordynacjê,
rozwi¹zaæ Sejm!
Prof. Jerzy Przystawa
Czy zbiera siê winogrona z
ciernia albo z ostu figi? (Mt.,7, 16)
Dobiega koñca rok nieustaj¹cych zachwytów nad cudown¹
transformacj¹ systemow¹, rok
œwiêtowania najwa¿niejszej daty w
ca³ej historii Polski, a dwudziestoletnie drzewo triumfu i chwa³y z
ka¿dym dniem coraz wyraŸniej ods³ania swoje spróchnia³e wnêtrze.
Nie wstrz¹snê³y nim jednak ani
manifestacje zdesperowanych
stoczniowców, ani protesty za³ogi
„Cegielskiego”, bo tak siê ju¿ porobi³o, ¿e s³owo „solidarnoœæ” pojawia siê jedynie w satyrycznych
wierszykach. Nie ma ju¿ nawet cienia ani tej Solidarnoœci przez du¿e
„S”, ani tej przez ma³e, spo³eczeñstwo zosta³o rozbite, rozproszone,
zatomizowane jak w apogeum komuny, a ze wszystkich braterskich
uczuæ, jakich nasi rodacy mogliby
siê po nas spodziewaæ, najbujniej
rozkwita zawiœæ i podejrzliwoœæ.
Ta podejrzliwoœæ i ta zawiœæ
maj¹ powa¿ne uzasadnienie i nie
mo¿na jej siê specjalnie dziwiæ.
Coraz czêœciej pojawiaj¹ siê w publicznych wypowiedziach komentatorów zapomniane s³owa „propaganda sukcesu”. Niebawem pojawi
siê nowy Andrzej Rosiewicz, który
przedstawi nam now¹ wersjê tej
smutnej ballady, wype³nion¹ treœci¹ adekwatn¹ do realiów dzisiejszej rzeczywistoœci. Tych realiów
jest a¿ nadto, k³opot tylko z tym, ¿e
wci¹¿ jeszcze utalentowani wajdeloci wiêkszoœæ czasu i energii poœwiêcaj¹ poszukiwaniu sponsorów, albowiem wmówiono im, ¿e
sztuka rozwija siê w proporcji do
talentu pisania odpowiednich
„wniosków” i „projektów”. Ale to
siê mo¿e niebawem zmieniæ, w
szczególnoœci je¿eli prawd¹ jest to,
co s³ysza³em z ust wielu nadwornych politycznych komentatorów,
¿e jakoby 44% absolwentów polskich szkó³ wy¿szych jest obecnie
bez pracy i perspektywy zmiany
tego stanu rzeczy s¹ raczej nik³e. Ci
absolwenci to m³odzi ludzie, dla
których wszystko to, co by³o przed
1989 rokiem jest wy³¹cznie histori¹,
abstrakcj¹, która wydaje siê nie
mieæ ju¿ wiêkszego odniesienia do

tego, co siê dzieje dzisiaj. Im ju¿
wmówiono, ¿e upadek polskich
stoczni, hut, kopalni – ca³ego ciê¿kiego przemys³u, to nadzwyczajne
dobro, jak najbardziej warte ofiary,
jak¹ s¹ te niezliczone rzesze roboli
bez pracy, bo chyba wa¿niejsza jest
praca dla zdolnych i wykszta³conych m³odych ludzi, a jej tak¿e przecie¿ nie ma. Im wmówiono, ¿e to
bardzo dobrze, ¿e miliony hektarów
ziemi rolniczej le¿y od³ogiem, ¿e
polscy rolnicy ju¿ nie maj¹ prawa
produkowaæ niepotrzebnego zbo¿a, krów, owiec, mleka, ¿e najlepiej
by by³o, gdyby ka¿dy z nich kupi³
sobie Turfmaster Fold Express z zestawem Longridge Alpha I lub II, a
do tego karocê z par¹ arabów, która
bêdzie go zawoziæ na pole golfowe.
Ale jeœli nie kupi¹ i nie bêd¹
mogli oddawaæ siê swobodnie uciechom, jakie im z tytu³u ich m³odoœci
i wykszta³cenia jak najbardziej przys³uguj¹, to mo¿e poddadz¹ bystrej
refleksji ten niebywa³y historyczny
triumf, w którym historyczni i legendarni przywódcy stoczniowców,
górników itd., itp. codziennie pojawiaj¹ siê w mediach i maj¹ siê dobrze, a nawet lepiej, czego jednak w
¿adnym razie nie da siê powiedzieæ
o tych, w których imieniu dostali siê
na szczyty w³adzy i powodzenia. Ich
cyniczni nauczyciele mówi¹ im, ¿e
„rewolucje zawsze po¿eraj¹ w³asne
dzieci”, wiêc nie ma w tym nic dziwnego, ¿e wszystko jest tak, jak to,
niestety, powinno byæ i pró¿no
wierzgaæ przeciwko oœcieniowi. Ale
coœ siê jednak istotnego zmieni³o,
co nie pozwala ³atwo przyj¹æ takich
usprawiedliwieñ.
Tym czymœ jest fakt, ¿e dzisiaj,
przynajmniej w Europie, du¿o bardziej na serio pojmujemy demokracjê i nie chcemy siê potulnie godziæ
na jej wynaturzenia. Jakie to s¹ wynaturzenie nie jest zawsze i od razu
jasne i zrozumia³e, bo wiele znojnego potu wylali socjotechnicy i nauczyciele k³amstwa, ¿eby to
wszystko zagmatwaæ. Tym niemniej
dzisiaj nie mo¿na ju¿ tak ³atwo „po¿eraæ w³asnych dzieci”, jak robili to
bolszewicy czy hitlerowcy i dlatego
takie k³opoty maj¹ wszyscy partyjni führerzy z podporz¹dkowaniem
sobie swoich pretorianów i utrzymaniem dyscypliny w swoich szeregach. Za dawnych dobrych czasów
ministra zdejmowa³o siê bez szumu
i huku, taki ówczesny odpowiednik
Schetyny czy Dorna znika³ ze sceny,
a œlad po nim zanika³ i ³ez nikt nie

wylewa³. Dzisiaj to jest niemo¿liwe,
musz¹ byæ przestrzegane „procedury”, „odprawy” i pe³no ha³asu w
mediach. Wszystko to jednak przyczynia siê w zasadniczy sposób do
tego, ¿e – na dobr¹ sprawê – nie
mamy pañstwa, a tylko jego atrapê,
która nie jest w stanie wywi¹zaæ siê
z zobowi¹zañ wobec swoich obywateli i poradziæ sobie z wyzwaniami, jakie sama idea pañstwa przed
nimi stawia. Pañstwo bolszewickie
mia³o nad nimi tê przewagê, ¿e przynajmniej robi³o wra¿enie silnego i
zmusza³o obywateli, ¿eby siê go
bali. Dzisiejsi Polacy tej atrapy pañstwa wcale siê nie boj¹ – boj¹ siê
biedy, bezrobocia, braku perspektyw, ale nie pañstwa, z którym licz¹
siê tylko o tyle o ile, a poza tym
widz¹, ¿e z t¹ atrap¹ polskiej pañstwowoœci nie liczy siê nikt w ca³ym
skomplikowanym œwiecie. Doskona³ego przyk³adu takiego nieliczenia przez nikogo dostarcza w³aœnie
„afera stoczniowa” i wszystko to,
co siê wi¹¿e z t¹ haniebn¹ intryg¹.
Jak daleko siêgam pamiêci¹, to
my, Polacy, zawsze chcieliœmy mieæ
w³asne pañstwo i daliœmy tego niezliczone dowody. Dzisiejsze pokolenie m³odych Polaków musi sobie
odpowiedzieæ na pytanie czy, œladem swoich ojców i dziadów te¿
chc¹ mieæ swoje, polskie pañstwo,
czy te¿ jest to im obojêtne, a samo
pañstwo polskie do niczego specjalnie nie potrzebne? Jeœli odpowiedŸ na to pytanie jest pozytywna,
to musz¹ te¿ zrozumieæ, ¿e jest to
pragnienie przez nikogo poza nimi
nie podzielane. Bardzo kocham i
uwielbiam Angelê Merkel (bo to, na
dodatek, moja kole¿anka po fachu!), podobnie jak kocha³em Helmuta Kohla czy Gerharda Schrödera, podobnie jak imponuj¹ mi Michai³ Gorbaczow, Borys Jelcyn czy
W³adimir Putin, ale nigdy nie uwierzê, ¿e im te¿ polskie pañstwo jest
do czegokolwiek dobrego potrzebne i ¿e gotowi s¹ wiele zrobiæ, aby
taki samodzielny europejski byt
d³ugo istnia³! Nie wierzê i ju¿, i ten
sam brak wiary zalecam moim dzieciom i wnukom!
Klasa polityczna, któr¹ wspólnym wysi³kiem zafundowali nam
Kohl, Gorbaczow, Schröder, Jelcyn
e tutti quanti swoj¹ „historyczn¹
misjê” ju¿ wyczerpa³a i 20 lat jej rz¹dów powinno nam w ca³ej pe³ni wystarczyæ. Nie mam pewnoœci, ¿e po
20 latach ich rz¹dzenia nie przekroczyliœmy granicy, zza której nie ma

ju¿ odwrotu? Mam jednak tak¹ nadziejê. I wiem, ¿e aby ta nadzieja
mog³a staæ siê faktem konieczne
jest ciêcie radykalne. Musimy powiedzieæ: doœæ!
Jeœli odsuwamy od siebie perspektywê gwa³townego buntu, to
jedyny niegwa³towny, cywilizowany i europejski sposób, to nowe
wybory w innym systemie wyborczym. Nic nie zmieni w tym obrazie
przeprowadzenie nowych wyborów wed³ug starego partyjniackiego klucza, w nowej wersji tzw. ordynacji proporcjonalnej, w której ponownie Tusk, Kaczyñski, Pawlak,
Szmajdziñski et alii bêd¹ uk³adali
listy partyjne i wskazywali palcem
przysz³ych pos³ów. Konieczne s¹
wybory w jednomandatowych
okrêgach wyborczych. Projekt odpowiedniej ordynacji wyborczej
Ruch JOW ju¿ dawno z³o¿y³ w Sejmie, projekt jest gotowy, dyskutowa³y go nawet odpowiednie komisje sejmowe. Dalej czekaæ nie warto
i nie ma na co.
Wroc³aw, 12 paŸdziernika 2009
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Na wniosek Julii Pitery

Teraz Prokuratura Okrêgowa
przeœwietli budowê trybuny
na œwidwiñskim stadionie
(ŒWIDWIN) Czy podejrzenia dotycz¹ce zawy¿ania cen
i nieprawid³owoœci przy budowie trybuny na stadionie
miejskim w Œwidwinie bêd¹ ostatecznie wyjaœnione –
zdecyduje Prokuratura Okrêgowa. To do niej pos³anka,
a zarazem pe³nomocnik rz¹du do spraw walki z
korupcj¹ Julia Pitera, skierowa³a pismo w tej sprawie,
chocia¿ radni Œwidwina poinformowali j¹, ¿e nie
dopatrzyli siê nieprawid³owoœci.
O tej sprawie pisaliœmy na pocz¹tku wrzeœnia br. i w roku ubieg³ym. Przypomnijmy; remont stadionu zosta³ wykonany w 2005 roku i
kosztowa³ podatników 660 tysiêcy
z³otych. To wówczas wydawa³o siê
zawrotn¹ sum¹, jak na wykonanie
„kawa³ka” dachu nad trybunami,
wymiany siedzisk oraz prace „kosmetyczne”. Jako, ¿e inwestycja
by³a w po³owie dofinansowana dotacj¹ celow¹, któr¹ trzeba by³o rozliczyæ do koñca roku, a wszystko rozgrywa³o siê pod koniec grudnia 2005
r., inwestycjê przeprowadzono bez
przetargu (burmistrz uzyska³ zgodê
prezesa urzêdu zamówieñ publicznych). Przyjêto ofertê firmy Stefbud
Stefana Basiowa i to on wykona³
inwestycjê. Zawy¿enia cen w poszczególnych sk³adnikach oferty
dopatrzy³a siê pani Ma³gorzata
Wójcik, która pilotuje tê sprawê od
samego pocz¹tku i nie da³a za wygran¹, pomimo odmownych decyzji

ró¿nych instytucji, badaj¹cych dokumenty najczêœciej wy³¹cznie pod
wzglêdem rachunkowym. Owszem,
liczby i dodawanie zgadza³o siê, ale
nikt nie chcia³ wg³êbiaæ siê w temat.
Nawet Komisja Rewizyjna Rady
Miejskiej, któr¹ o zajêcie siê przetargiem poprosi³a Julia Pitera. W piœmie
do niej cz³onkowie tej komisji napisali, ¿e nie dopatrzyli siê nieprawid³owoœci.
- Prawid³owe s¹ dokumentacja
przetargowa, w tym wykonane roboty, z³o¿ony wniosek o dotacjê i wartoœæ robót. - mówi³a przewodnicz¹ca
komisji Miros³awa Lemañczyk. Jednak przy okazji procesu burmistrza
Jana Owsiaka z Adamem Paprockim,
s¹d zleci³ bieg³emu wydanie opinii i
ten dopatrzy³ siê zawy¿enia cen plastikowych siedzisk i pokrycia blach¹

trybuny na stadionie. Jak wynika z
podanych przez niego wyliczeñ,
urz¹d miejski, czyli podatnicy œwidwiñscy, mogli „przep³aciæ” w tym
przetargu oko³o 70 tysiêcy z³otych.
Pani Ma³gorzata Wójcik nie zgodzi³a siê z opini¹ Komisji Rewizyjnej,
przes³an¹ Julii Piterze i poinformo-

wa³a j¹ o istnieniu odmiennej opinii
bieg³ego. Niedawno otrzyma³a od
niej odpowiedŸ, ¿e do Prokuratury
Okrêgowej w Koszalinie skierowa³a
pismo dotycz¹ce nieprawid³owoœci
przy budowie boiska w Œwidwinie.
Teraz pozostaje nam czekaæ na decyzjê tej Prokuratury.
KAR

Sesja Rady Powiatu

Bezrobocie i medale
(ŒWIDWIN) Radni Powiatu
zbior¹ siê na obradach 29 paŸdziernika (czwartek), o godz. 13., w starostwie.
Jednym z wa¿niejszych tematów do omówienia bêdzie sytuacja na rynku pracy w powiecie.

Radnym zostanie równie¿ przedstawiona informacja o realizacji
zadañ oœwiatowych. Wœród projektów uchwa³ jest projekt o ustanowieniu Medalu „Za zas³ugi dla
Powiatu Œwidwiñskiego”. Radni
maj¹ przyj¹æ regulamin jego przyznawania.
(r)
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Znane s¹ ju¿ warunki wydzier¿awienia szpitala i ZOZ

Pe³ni obowi¹zki dyrektora ZOZ

Termin przetargu
Angelika Cudyk
na szpital przed³u¿ony
(POWIAT) Zarz¹d Powiatu
przed³u¿y³, do 19 listopada br., termin sk³adania ofert na dzier¿awê
nieruchomoœci oraz sprzêtu medycznego i wyposa¿enia Zespo³u
Opieki Zdrowotnej w Po³czynieZdroju. Znane s¹ równie¿ warunki,
na jakich ZOZ ma byæ wydzier¿awiony.
Przypomnijmy, ¿e szpital i maj¹tek ZOZ ma byæ wydzier¿awiony
okres 30 lat. Jak poinformowa³ Zarz¹d, przyczyna wyd³u¿enia terminu
nast¹pi³a na wniosek podmiotów zainteresowanych przetargiem, które
potrzebuj¹ wiêcej czasu na przygotowanie dokumentów. Stawka wywo³awcza czynszu dzier¿awnego za
nieruchomoœci zosta³a ustalona w
kwocie 20 tys. z³ netto, a za dzier¿awê
sprzêtu medycznego i wyposa¿enia
– 10 tys. z³. Ostatecznie ich wysokoœæ bêdzie znana po przetargu. Jak
wynika z og³oszonego przetargu,
Zarz¹d postawi³ oferentom cztery
warunki dzier¿awy ZOZ. Przytaczamy je w ca³oœci.
1. Kontynuacja udzielania przez
Oferenta œwiadczeñ zdrowotnych w
zakresie dotychczasowej dzia³alnoœci Zespo³u Opieki Zdrowotnej w
Po³czynie-Zdroju oferowanych w
sposób ci¹g³y, nieprzerwany z zachowaniem co najmniej dotychczasowego zakresu, rozmiaru, profilu, jakoœci,
dostêpnoœci i warunków udzielania
oraz kontynuacji pe³nionych i wykonywanych przez Zespó³ Opieki Zdrowotnej w Po³czynie-Zdroju zadañ
wynikaj¹cych z wojewódzkich planów zwi¹zanych z ratownictwem
medycznym, obron¹ cywiln¹ i dzia³añ
na wypadek epidemii.
2. Prowadzenie dzia³alnoœci medycznej w szczególnoœci na rzecz
osób objêtych ubezpieczeniem na
podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia
2004r. o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze œrodków
publicznych (Dz. U. Nr 210, poz.
2135 z póŸn. zm.) lub innych przepisów gwarantuj¹cych osobom ubezpieczonym bezp³atne udzielanie
œwiadczeñ zdrowotnych w oparciu o

umowy zawierane z Narodowym
Funduszem Zdrowia.
3. Dostosowanie budynków i pomieszczeñ wchodz¹cych w sk³ad
przedmiotu dzier¿awy do wymogów
zawartych w Rozporz¹dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006
r. w sprawie wymagañ, jakim powinny odpowiadaæ pod wzglêdem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urz¹dzenia zak³adu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz. 1568 z
póŸn. zm.) oraz zobowi¹zanie do
przeprowadzenia dzia³añ inwestycyjnych i remontowych w odniesieniu do budynków, budowli, pomieszczeñ i zachowanie standardów
zgodnych z obowi¹zuj¹cym prawem.
4. Przejêcia pracowników Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Po³czynieZdroju w trybie art. 231 Kodeksu
pracy wed³ug stanu na dzieñ przejêcia, w terminie do dnia poprzedzaj¹cego dzieñ rozpoczêcia dzia³alnoœci
medycznej przez Oferenta wybranego w przetargu w miejsce Zespo³u
Opieki Zdrowotnej w Po³czynieZdroju oraz zapewnienia przejêtym
pracownikom co najmniej 12 miesiêcznego okresu zatrudnienia na
dotychczasowych warunkach pracy i p³acy, a tak¿e zapewnienia odpowiedniego pakietu socjalnego (zawieraj¹cego minimum 3 propozycje).
Jak wynika z treœci og³oszenia,
po zawarciu umowy dzier¿awy na
sprzêt medyczny i wyposa¿enie
ZOZ, dzier¿awca bêdzie mia³ mo¿liwoœæ jego zakupu w ramach tzw.
prawa pierwokupu, po cenach ustalonych przez rzeczoznawcê. Zasady
korzystania ze sprzêtu darowanego
przez Fundacjê WOŒP, sprzêtu przekazanego w u¿yczenie od Urzêdu
Miasta i Gminy Po³czyn-Zdrój oraz
innych darowizn maj¹ byæ okreœlone
w aneksie do umowy. Nabywca zakupi tak¿e od Powiatu materia³y jednorazowego u¿ytku, zapasy magazynowe i leki, wed³ug stanu na dzieñ
rozpoczêcia dzia³alnoœci, po cenach
ich nabycia. Dzier¿awca bêdzie móg³
równie¿ zakupiæ sprzêt komputerowy wraz z oprogramowaniem. (r)

zast¹pi³a Tomasza
¯ukowskiego

(POWIAT) Zarz¹d Powiatu, po
odejœciu dyrektora Tomasza
¯ukowskiego do pracy w NFZ w
Szczecinie, powierzy³ pe³nienie
obowi¹zków dyrektora Zespo³u
Opieki Zdrowotnej w Po³czynieZdroju, paniAngelice Ewie Cudyk.
Pani Cudyk obowi¹zki objê³a z
dniem 18 paŸdziernika br. Powierze-

nie obowi¹zków nast¹pi³o do czasu
powo³ania dyrektora, wy³onionego
w wyniku postêpowania konkursowego lub do czasu przejêcia zadañ
zwi¹zanych z udzielaniem œwiadczeñ zdrowotnych przez podmiot
prywatny, jaki mia³by zarz¹dzaæ
szpitalem, po rozstrzygniêciu przetargu og³oszonego przez Zarz¹d, na
zarz¹dzenie szpitalem przez 30 lat. (r)

Sesja Rady Gminy Œwidwin

Oœwiata i podatki
na przysz³y rok
(GMINA ŒWIDWIN) Radni
Rady Gminy Œwidwin zbior¹ siê na
obradach 30 paŸdziernika br. (pi¹tek), o godz. 10., w sali nr 55 Urzêdu
Miasta w Œwidwinie.
Sesjê rozpoczn¹ interpelacje
radnych. Po nich przewodnicz¹cy
komisji Rady przedstawi¹ sprawozdania z prac w okresie miêdzy sesja-

mi. Takie sprawozdanie oraz za³o¿enia polityki spo³eczno-gospodarczej gminy i stawki podatku na 2010
rok przedstawi wójt. Zostanie równie¿ przedstawiona informacja o
stanie oœwiaty w gminie. Po dyskusji radni rozpatrz¹ projekty uchwa³
i zdecyduj¹ o ich przyjêciu. Obrady
zakoñcz¹ odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
(r)

Sesja Rady Miejskiej w Po³czynie

Podatki na 2010 rok
(PO£CZYN-ZDRÓJ) Radni po³czyñski zbior¹ siê na obradach 28
paŸdziernika, o godz. 10., w sali
urzêdu miejskiego.
Sesje rozpoczn¹ interpelacje i
zapytania radnych. Burmistrz
przedstawi sprawozdanie ze swojej

i urzêdu pracy, a po niej to samo
zrobi przewodnicz¹cy rady. Radni
rozpatrz¹ projekty uchwa³ dotycz¹ce m.in. podatków na przysz³y rok
oraz zbycia dzia³ek. Obrady zakoñcz¹ odpowiedzi na pytania oraz
przedstawienie wniosków, jakie
wp³ynê³y do rady.
(r)

Na tablicach og³oszeñ Starostwa Powiatowego
w Œwidwinie oraz urzêdów poszczególnych miast i gmin
powiatu œwidwiñskiego, a tak¿e na stronie internetowej
www.bip.powiatswidwinski.pl zosta³ opublikowany wykaz
nieruchomoœci, stanowi¹cej w³asnoœæ Skarbu Pañstwa,
przeznaczonej do zbycia, obejmuj¹cego dzia³kê nr 44
po³o¿on¹ w obrêbie 001 miasta Po³czyn Zdrój, gmina
Po³czyn Zdrój, zabudowan¹ budynkiem trafostacji.
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Inicjatywa Szko³y Podstawowej nr 2 w Œwidwinie

Uczciliœmy rocznicê urodzin
Rudolfa Virchowa
13 paŸdziernika br., w dniu 188.
rocznicy urodzin Rudolfa Virchowa, uczniowie Szko³y Podstawowej
nr 2 w Œwidwinie uczcili pamiêæ
s³awnego naukowca, sadz¹c drzewo
- symbol pamiêci.
Mi³orz¹b japoñski, znany ze swoich leczniczych w³aœciwoœci, symbolizuje d³ugowiecznoœæ i pamiêæ.
Urzek³ niemieckiego poetê Goethego oraz zainspirowa³ do napisania
wiersza „Ginkgo biloba”, który po
niemiecku i polsku deklamowali
uczniowie œwidwiñskiej „dwójki”.
Rudolf Virchow - lekarz i naukowiec,
którego zainteresowania wykracza³y daleko poza obszar medycyny,
ceni³ dokonania Johanna Wolfganga von Goethe i w 1861 roku opublikowa³ pracê „Goethe jako przyrodnik”.
W czasie spotkania uhonorowano dyplomem i Medalionem Rudolfa
Virchowa pana Jacka Ro¿añskiego,
kierownika Niepublicznego Zak³adu
Opieki Zdrowotnej „Medyk”, dziêki
któremu pamiêæ o Virchowie jest
wci¹¿ ¿ywa i dziêki staraniom którego w naszym mieœcie jest miejsce
poœwiêcone œwiatowej s³awy uczonemu. Podziêkowania zosta³y podpisane przez burmistrza Jana Owsiaka, dyrektor Szko³y Podstawowej nr
2 w Œwidwinie Magdalenê Bujakowsk¹, pana Ireneusza Lidzbarskiego - pomys³odawcê przedsiêwziêcia, moderatora profilu edukacyjnego Rudolf Virchow i Ziemia
Œwidwiñska na portalu interneto-

wym Nasza Klasa oraz przez Beatê
Wachowiak - nauczyciela Szko³y
Podstawowej nr 2 i organizatora
przedsiêwziêcia.
Po uroczystoœci inauguruj¹cej
cykl imprez popularyzuj¹cych postaæ Virchowa, goœcie zostali zaproszeni do Szko³y Podstawowej nr 2,
gdzie mogli obejrzeæ wystawê ksi¹¿ek, czasopism i pami¹tek
dotycz¹cych wybitnego
Pomorzanina. W³aœcicielem zbiorów wchodz¹cych w sk³ad
ekspozycji jest pan Ireneusz Litzbarski, pomys³odawca ufundowania
medalionu Rudolfa Virchowa, pasjonuj¹cy siê
postaci¹ utalentowanego
naukowca oraz zajmuj¹cy
siê t³umaczeniem na jêzyk
polski publikacji jemu poœwiêconych. W organizacjê przedsiêwziêcia w
szkole w³¹czyli siê nauczyciele ró¿nych przedmiotów: Beata Fudali,
Monika Bry³a, Violetta
Ogiñska, Mariola Ody-

niec, Renata Tomal, Magdalena Bujakowska, Jolanta Soboniak, Joanna
Miku³ko, Anna Bujak, Klaudia Hanasz, Wies³aw Wieczorek. Uczniowie w czasie zajêæ odbywaj¹cych
siê pod has³em „RUDOLF VIRCHOW – ŒWIDWINIANIN”, zapoznaj¹ siê z osi¹gniêciami utalentowanego naukowca oraz publikacja-

W INTERNECIE - WWW.WIESCISWIDWINSKIE.PL

mi mówi¹cymi o jego pracy, zostan¹
tak¿e zapoznani z biografi¹ Virchowa w wersji multimedialnej. Mi³oœnicy turystyki pieszej wezm¹
udzia³ w rajdzie Zatartymi Œladami
Historii „Polsko-niemiecka przesz³oœæ Ziemi Œwidwiñskiej”.
Beata Wachowiak
(foto: Wies³aw Wieczorek)
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Upad³oœæ Polfarmu i widmo
bezrobocia
Gdy s¹d w Koszalinie
og³osi³ na pocz¹tku
paŸdziernika upad³oœæ
Polfarmu z Krosina,
powia³o groz¹ zwolnieñ
dla oko³o stu
pracowników. To
zadziwiaj¹ce – jak mo¿e
upaœæ firma produkuj¹ca
dziennie ponad 20 tys.
litrów mleka – zachodz¹
w g³owê pracownicy
spó³ki w Bierzwnicy. Do
tej pory niektórzy nawet
nie zdawali sobie
sprawy, ¿e pracuj¹ w
spó³ce „córce”. Takich
spó³ek panowie
Almasowie z Norwegii
maj¹ kilka. Czy nast¹pi
tzw. efekt domina i
upadek jednej poci¹gnie
za sob¹ upad³oœæ
innych - czas poka¿e.
Pracownicy spó³ki w Bierzwnicy,
z którymi rozmawia³em, nie narzekali
na norweskiego pracodawcê. Dla
nich, po upadku PRG-ów, najwa¿niejsza jest praca, kto by j¹ nie organizowa³. Chocia¿ przywykli ju¿ do
czêstych zmian, bo od tamtych czasów w³aœciciele zmieniaj¹ siê co kilka lat. Ostatnim by³a os³awiona Prima, która sprzeda³a maj¹tek Norwegom.
K³opoty zaczê³y siê kilka miesiêcy temu.
- Gdzieœ w czerwcu zaczê³o brakowaæ pieniêdzy na wyp³aty. Dostawaliœmy je w ratach. Przestano wyp³acaæ nadgodziny. Na dzisiaj spó³ka zalega mi za dwa miesi¹ce. - mówi
jeden z pracowników.
Przy jednym z budynków stoi
czêœæ zdemontowanej tzw. karuzeli
do dojenia krów. Dostawca, któremu
firma przesta³a p³aciæ, przyjecha³ i j¹
zdemontowa³. Zabra³ steruj¹ce ni¹
oprogramowanie. To pierwsze oznaki upadku. Na szczêœcie zosta³a druga, stara karuzela, bo inaczej by³yby
problemy z wydojeniem ponad tysi¹ca trzymanych tu krów.
- Ta stara jeszcze dzia³a. Zosta³a
sprowadzona ze Szwecji i zamontowana 30 lat temu. Jakiœ czas temu

przyje¿d¿ali Szwedzi i robili zdjêcia,
bo u nich jest demontowana po 15
latach. Nie mogli siê nadziwiæ, ¿e
jeszcze chodzi. - mówi.
Powa¿niejszym problemem okaza³o siê odciêcie wody przez dostawcê, z powodu zaleg³oœci w p³atnoœciach. To ju¿ zagrozi³o hodowli.
Jakoœ problem za¿egnano, ale
oznak chylenia siê ku upad³oœci
by³o coraz wiêcej. No i sta³o siê. S¹d
Rejonowy w Koszalinie og³osi³
upad³oœæ Polfarmu 7 paŸdziernika,
na wniosek jednego z wierzycieli.
Nie wiadomo, co bêdzie z innymi
spó³kami, którymi zarz¹dza³ Geir
Almas.
***
Na swojej stronie internetowej
Polfarm informuje, ¿e dzia³a na rynku
od 1996 r., chocia¿ spó³ka zosta³a
wpisana do Krajowego Rejestru S¹dowego dopiero w marcu 2003 roku.
Podaje, ¿e posiada oddzia³y miêdzy
innymi w Klêpczewie, S³owieñsku,
Borkowie i gospodaruje na ponad 4
tys. hektarów ziemi, ale wraz ze spó³kami zale¿nymi s¹ to ogromne obszary ziemi i kilka potê¿nych gospodarstw, takie jak to w Bierzwnicy i
Rycerzewku.
Firma jeszcze kilka lat temu chwali³a siê, ¿e osi¹gnê³a bardzo dobr¹
wydajnoœæ zbiorów zbó¿.
W spó³ce w Bierzwnicy jest po-

nad tysi¹c krów mlecznych. Dziennie odstawiane jest oko³o 24 tys. litrów mleka. Ale to spó³ka „córka•h,
bo w Bierzwnicy – jak wynika z rejestru KRS – dzia³aj¹ dwie spó³ki: Milferm i Z¹browo.
Najwczeœniej zarejestrowana zosta³ spó³ka „Gospodarstwo Starogard”, z siedzib¹ w Krosinie, bo w
2002 roku. Jej prezesem jest Atle
Almas. Dla odmiany Kristian Almas
zarz¹dza spó³k¹ pod nazw¹ „Gospodarstwo b”. Równie¿ w Krosinie. W
kilku innych jest wiceprezesem. Polfarmem zarz¹dza³ Geir Almas, tak¿e
spó³k¹ pod nazw¹ „Z¹browo”.
Dzisiaj zarz¹dzanie Polfarmem
przej¹³ syndyk Andrzej Wojtalik,
który ma przeprowadziæ proces
upad³oœci spó³ki. Najpierw bêdzie
musia³ rozeznaæ siê w tych powi¹zaniach i maj¹tku, jakim ma zarz¹dzaæ,
do chwili jego sprzeda¿y. Okaza³o
siê, ¿e musi zaspokoiæ oko³o dwustu wierzycieli. Mówi siê o milionowych zaleg³oœciach. Z powodu
upad³oœci Polfarmu i spó³ek powi¹zanych pracê mo¿e straciæ oko³o stu
osób. W Bierzwnicy pracuje ich
oko³o dwudziestu, plus kilkunastu
na umowy zlecenia, a ich liczba
wzrasta sezonowo.
Trudno powiedzieæ, kiedy i dlaczego zaczê³y siê problemy Polfarmu. Gdy doje¿d¿am do zak³adu w

Bierzwnicy, po drodze mijam ruiny
budynków popegeerowskich. Otoczenie funkcjonuj¹cego zak³adu nie
jest lepsze; obory zaroœniête zielskiem, wokó³ koleiny, dziurawe
ogrodzenie, pamiêtaj¹ce tamte stare
czasy. Inwestycja w nowoczesn¹
karuzelê do dojenia na tym tle by³a
chyba tylko wymuszona awaryjnoœci¹ i stanem starej karuzeli, której
zatrzymanie mog³o groziæ przerwaniem produkcji mleka. Ten widok
dope³niaj¹ setki hektarów nie zebranej jeszcze kukurydzy, a na pola
coraz trudniej wjechaæ, z powodu
deszczu.
Znam przecie¿ kilka podobnych
gospodarstw, prowadzonych przez
Polaków, gdzie stare budynki wygl¹daj¹ jak nowe, maszyny stoj¹ pod
dachem, regularnie kosi siê trawê,
maluje ogrodzenia i panuje taki porz¹dek, ¿e nawet nie uœwiadczy siê
œmieci w obejœciu. W Bierzwnicy nie
za bardzo widaæ, by wszyscy dotychczasowi u¿ytkownicy dbali o to
gospodarstwo. Przegl¹daj¹c rejestr
spó³ek rolnych i zwi¹zanych z rolnictwem zauwa¿y³em, ¿e pojawia siê
w nich sporo Szwedów, Niemców,
Norwegów, Duñczyków, Brytyjczyków, a nawet Latynosów, którzy, jak
widaæ, umi³owali sobie nasze rolnictwo. Ale to temat do innych rozwa¿añ.
KAR

List do redakcji
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Kilka uwag o mechanizmach
nacisków, uk³adach, szpitalu
i uzdrowisku

Dzieñ dobry Pañstwu.
W dzisiejszym artykule
chcia³bym na pocz¹tku odnieœæ siê
do wydarzeñ, maj¹cych miejsce niedawno w s¹siednim powiecie bia³ogardzkim. To, co od pewnego czasu
wyprawia tam Platforma Obywatelska, jest po prostu szczytem arogancji i bezczelnoœci. Zapewne wiêkszoœæ z Pañstwa wie, o co chodzi,
gdy¿ artyku³ na ten temat ukaza³ siê
10 wrzeœnia 2009 r. w dzienniku
„Rzeczpospolita”, jednak¿e dla tych
niezorientowanych przypomnê, ¿e
sprawa dotyczy 30 mln z³, jakie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
przeznaczy³o na dokoñczenie ostatniego etapu modernizacji szpitala,
po by³ych jednostkach armii radzieckiej w Bia³ogardzie. Pan wojewoda zachodniopomorski, cz³onek
PO, Marcin Zydorowicz, w maju
2009 r. zaaprobowa³ powy¿sz¹ dotacjê. Niestety, w miêdzyczasie w wyniku tragicznego wypadku œmieræ
poniós³ Pose³ na Sejm z ramienia
Prawa i Sprawiedliwoœci Marian
Goliñski. Na Jego miejsce powo³any
zosta³ dotychczasowy burmistrz
Bia³ogardu Pan Stefan Strza³kowski,
co z kolei spowodowa³o, i¿ na 20
wrzeœnia br. og³oszone zosta³y
przedterminowe wybory na burmistrza. I tu tkwi sedno sprawy. Na
pe³ni¹cego tymczasowo obowi¹zki
burmistrza Bia³ogardu powo³any
zosta³, przez premiera Tuska, dzia³acz Platformy Obywatelskiej z Karlina Pan Marek Lewandowski, który
sta³ siê jednoczeœnie kandydatem tej
partii we wrzeœniowych wyborach
na burmistrza. Na marginesie mo¿na
wspomnieæ, i¿ ten¿e Pan zorganizowa³ sobie kampaniê wyborcz¹ za pieni¹dze z bud¿etu Miasta i Gminy
Bia³ogard. Ale wracaj¹c do meritum;
ca³kiem niedawno pan wojewoda
zmieni³ zdanie na temat przyznanej
Bia³ogardowi dotacji na modernizacjê szpitala i postanowi³ ca³¹ sumê
pieniêdzy oddaæ z powrotem do ministerstwa. Dlaczego? OdpowiedŸ
jest prosta, ¿eby daæ do zrozumienia
mieszkañcom Bia³ogardu, i¿ w przypadku wybrania na burmistrza kandydata PO dotacja mo¿e zostaæ przywrócona. Jeœli jednak wybory wygra
kandydat PiS, to œrodki te przepadn¹, a winê za niedokoñczon¹ inwestycjê i tak po pewnym czasie
zwali siê na lokalnych dzia³aczy PiS.
Mieszkañcy Bia³ogardu nie dali
siê jednak zastraszyæ i w drugiej turze na burmistrza wybrali kandydata

popieranego przez PiS. Warto w tym
miejscu przypomnieæ, jak¹ brudn¹ i
ohydn¹ kampaniê oszczerstw prowadzi³a Platforma Obywatelska wobec kandydata PiS; wspomnieæ tu
mo¿na chocia¿by o incydentach
polegaj¹cych na dorysowywaniu
przez m³odych dzia³aczy PO lisiego
pyszczka na plakatach Pana Zbigniewa Raczewskiego.
Platforma, mimo zaanga¿owania
w Bia³ogardzie ogromnej rzeszy polityków z najwy¿szej pó³ki (do Bia³ogardu przyjecha³ chocia¿by s³ynny
ju¿ by³y szef klubu parlamentarnego
PO pan Zbigniew Chlebowski, czyli
s³ynny „Zbychu” z afery hazardowej) oraz znacznych œrodków finansowych i tak przegra³a te wybory,
które by³y dla niej swoistym poligonem doœwiadczalnym przed przysz³orocznymi wyborami samorz¹dowymi w ca³ej Polsce. To dobry znak
dla Polski. Skoro bia³ogardzianie
potrafili otrz¹sn¹æ siê z k³amliwej
propagandy sukcesu, g³oszonej
przez niektóre us³u¿ne, polskojêzyczne media, wzglêdem Platformy,
to reszta Polaków te¿ jest w stanie to
zrobiæ. S³yszeli Pañstwo zapewne o
s³ynnej ju¿ aferze hazardowej ze
„Zbychem” i „Mirem” w rolach
g³ównych. Ja na kanwie tego wydarzenia chcia³bym Pañstwu zadaæ retoryczne pytanie: czy przypadkiem
jest, i¿ w wyborach do Sejmu w 2007
roku 90% wiêŸniów w zak³adów karnych g³osowa³o na Platformê Obywatelsk¹?
Je¿eli chodzi o bli¿sze mi miasta,
czyli Po³czyn-Zdrój i Œwidwin, to
dzia³ania tutejszych cz³onków PO s¹
podobne, jak w ca³ej Polsce i polegaj¹ g³ównie na zapewnianiu dochodowych stanowisk sobie i swoim
najbli¿szym. Przyk³adów nie trzeba
szukaæ daleko. Ja powiem tylko o
tych z mojego rodzinnego Po³czyna.
Dwóch dzia³aczy PO: panowie Koman i Hryciów w Zarz¹dzie Spó³ki
Uzdrowisko Po³czyn S.A., dyrektor
Domu Wczasów Dzieciêcych pan
£azarz, ¿ona Pana Marka Zieliñskiego, lokalnego dzia³acza PO, by³ego
ju¿ dyrektora ds. Lecznictwa w
Uzdrowisku i ordynatora oddzia³u
wewnêtrznego po³czyñskiego szpitala, zosta³a chyba tylko przypadkiem zastêpc¹ dyrektora nowo powsta³ej w Po³czynie szko³y œredniej.
Z kolei ¿ona innego dzia³acza PO,
Pana ¯ukowskiego, dyrektora po³czyñskiego szpitala (ws³awi³ siê w
dziejach Po³czyna tym, i¿ zostawi³

niedawno ten¿e szpital z prawie 6
mln d³ugiem, za co z kolei otrzyma³
ciep³¹ posadkê w szczeciñskim NFZ,
a ze szpitalem co? - do prywatyzacji),
zosta³a w³aœnie nowym dyrektorem
ds. Lecznictwa w Uzdrowisku, na
miejsce Pana Marka Zieliñskiego. I
tak po³czyñscy dzia³acze Platformy
wymieniaj¹ siê tymi stanowiskami
miêdzy sob¹, ¿eby ¿y³o im siê lepiej.
A wicestarosta z PO, Pan Roman
Kozubek, który roztacza wokó³ siebie fa³szyw¹ aurê nieskazitelnego
dzia³acza samorz¹dowego, ostrzy
ju¿ sobie zêby na stanowisko burmistrza Po³czyna-Zdroju, co by³oby
ostatecznym dope³nieniem inwazji
platformerskiego uk³adu politycznego na nasze biedne miasteczko.
Czy po Pani Barbarze Nowak na
Po³czyn ma spaœæ kolejna plaga w
postaci Pana Kozubka? W tym przypadku jest jednak pewien ma³y szkopu³. Pan Kozubek bêdzie potrzebowa³
do realizacji swojego planu Pañstwa
g³osów, a to mo¿e nie byæ ju¿ takie
proste. No, ale co tam, si¹dzie sobie
pan Roman z wojewod¹ zachodniopomorskim, i mo¿e coœ wymyœl¹, aby
przekonaæ po³czynian do jedynego
s³usznego wyboru, tak jak to Platforma próbowa³a zrobiæ w Bia³ogardzie.A
ja mówiê - nie dajmy siê zwieœæ fa³szywej propagandzie PO, tak jak nie dali
siê mieszkañcy Bia³ogardu.
A teraz kilka spraw, które dotycz¹
bezpoœrednio Po³czyna i jego mieszkañców. Na pocz¹tek mój ulubiony
temat, czyli Uzdrowisko. Panowie
Koman i Hryciów konsekwentnie
realizuj¹ swoj¹ politykê pozbywania
siê wykszta³conych, kompetentnych i najwartoœciowszych dla
Spó³ki pracowników. Ostatnio pozbyli siê Kierownika Dzia³u Marketingu Pani Jolanty S., m³odej, wykszta³conej i œwietnie znaj¹cej jêzyk
niemiecki dziewczyny, której Uzdrowisko zawdziêcza nawi¹zanie
wspó³pracy z niemieckimi firmami
turystycznymi na pobyty niemieckich kuracjuszy w po³czyñskich kurortach. Panowie z Zarz¹du powiedz¹ zapewne, i¿ to nie prawda,
gdy¿ Pani Jolanta zwolni³a siê sama
z pracy. I s³usznie, ¿e siê zwolni³a,
gdy¿ - z tego co siê dowiedzia³em ceni sobie bardziej swoje zdrowie,
ni¿ pracê dla takich osób jak panowie Koman i Hryciów. Ja ze swojej
strony powiem z ca³¹ moc¹ i odpowiedzialnoœci¹, i¿ panowie Koman i
Hryciów dzia³aj¹ w ten sposób na
szkodê Spó³ki. Przecie¿ pani Jolanta

mo¿e zabraæ swoje kontakty z niemieckimi firmami do nowej pracy, co
zreszt¹ powinna zrobiæ, a Uzdrowisko mo¿e straciæ na tym setki tysiêcy, jak nie miliony, z³otych. Za to w
dziale Marketingu i Sprzeda¿y rz¹dzi
teraz ktoœ ze Szczecinka, który nie
wykaza³ siê niczym innym, poza tym,
i¿ zaraz po cz³onkach zarz¹du ma
najwy¿sze dochody. Ju¿ to Pañstwu
mówi³em wczeœniej - platformersi
dbaj¹ o swoich.
Poza tym w Uzdrowisku znowu
zaczyna panoszyæ siê pan J. Ch.,
lokalny przedsiêbiorca budowlany,
w³aœciciel konkurencyjnego wobec
Uzdrowiska Po³czyn pensjonatu
„Hopferówka”. Dziwnym trafem firma pana Ch. znowu zaczê³a wygrywaæ przetargi na roboty budowlane
w Uzdrowisku, tak jak to mia³o miejsce za czasów pana Saka. Mo¿e to
przypadek, a mo¿e jest to wynik dzia³añ Zarz¹du Spó³ki, który jakiœ czas
temu zwolni³ m³odego pracownika,
cz³onka uzdrowiskowej komisji
przetargowej, pana £ukasza J.
A co tam s³ychaæ u naszej kochanej burmistrz pani Barbary Nowak?
Chyba nie za dobrze. W ostatnim
czasie Pani burmistrz stara siê ratowaæ bud¿et gminy poprzez emisjê
obligacji komunalnych. Decyzja
by³aby s³uszna, gdyby zosta³a podjêta znacznie wczeœniej, zanim zaci¹gnê³a kredyty na inwestycje, po czêœci zreszt¹ nietrafione i tak bardzo
zad³u¿y³a gminê. Gwoli sprawiedliwoœci muszê przyznaæ, i¿ obecne
zad³u¿enie gminy w przewa¿aj¹cej
czêœci jest udzia³em nie burmistrz
Nowak, ale jej poprzednika na tym
stanowisku Pana Stanis³awa Wzi¹tka, obecnie pos³a z ramienia SLD. Na
marginesie; interesuj¹ce jest, i¿ w
Polsce ten, kto wiêcej sknoci w ¿yciu
publicznym, ma wiêksze szanse na
zrobienie zawrotnej kariery politycznej. To oczywiœcie nie usprawiedliwia pani burmistrz w podejmowanych przez ni¹ kolejnych nieudolnych dzia³aniach. Czyta³em artyku³
w „Wieœciach Œwidwiñskich” z dnia
10 sierpnia 2009 r. pt. „Gmina ratuje
siê obligacjami” i dziwi mnie, i¿ nasi
inteligentni radni nie zadali pani
burmistrz podstawowego pytania na jakie konkretnie inwestycje maj¹
byæ przeznaczone œrodki pochodz¹ce z emisji obligacji. Przecie¿, podobnie jak w przypadku kredytu, uzyskanie œrodków z emisji obligacji
musi byæ poprzedzone przedstawieniem szczegó³owego planu inwesty-
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cyjnego, tymczasem my na ten temat
nic nie wiemy. Mam nadziejê, ¿e Pani
burmistrz oœwieci naszych dzielnych radnych w tej kwestii.
Poza tym dosz³y mnie s³uchy, i¿
Pani burmistrz Nowak narzeka na swoich pracowników w magistracie, skar¿¹c siê, i¿ to przez ich nieudolnoœæ nie
mo¿e realizowaæ swoich ambitnych
planów rozwoju gminy. Pamiêtam, ile
moich m³odych, wykszta³conych kolegów i kole¿anek zaraz po studiach
próbowa³o podj¹æ pracê w Urzêdzie
Miejskim w Po³czynie-Zdroju, ale napotykali na szczeln¹ barierê kolesiostwa oraz lokalnych koterii. Teraz
wszyscy oni wyjechali z Po³czyna i
pracuj¹ dla dobra innych miast lub
firm, zamiast braæ czynny udzia³ w rozwoju swojej gminy.
Na koniec chcia³bym jeszcze kilka s³ów poœwiêciæ sytuacji szpitala
w Po³czynie. Otó¿ do wiadomoœci
wszystkich mieszkañców powiatu
œwidwiñskiego chcia³bym przekazaæ, i¿ nasz szpital powiatowy straci³
ju¿ p³ynnoœæ finansow¹ i w³aœnie
dlatego jego dyrektor Tomasz
¯ukowski, starosta Majka i wicestarosta Kozubek ratuj¹ siê prywatyzacj¹, nie maj¹c w tej sytuacji innego
wyjœcia. Po czêœci jest to w³aœnie
realizacja tego s³ynnego planu B
pani minister Ewy Kopacz. Na czym
on polega? Jak wiadomo, Prezydent
zawetowa³ ustawê, autorstwa PO,
nakazuj¹c¹ prywatyzacjê wszystkich szpitali w Polsce, ³¹cznie z punktami krwiodawstwa. Ten plan nie
wypali³, wiêc PO przyst¹pi³a do realizacji planu B. Zapewne pamiêtaj¹
Pañstwo, jak jeszcze kilka miesiêcy
temu w Polsce g³oœno by³o o tym, i¿
dyrektorzy szpitali skar¿¹ siê na
skandalicznie niskie sumy pieniêdzy
oferowane przez wojewódzkie NFZy, w ramach zawieranych kontraktów na œwiadczenie us³ug zdrowotnych przez szpitale. Teraz, kiedy
szpitale ju¿ dawno wykorzysta³y
swoje skandalicznie niskie limity
œrodków przyznanych przez NFZ,
generuj¹ tzw. nadwykonania, czyli
œwiadczenia us³ug zdrowotnych nie
finansowanych ju¿ z kasy NFZ. Szpitale musz¹ to robiæ, bo przecie¿ nie
wyrzuc¹ za drzwi pacjentów, którzy
potrzebuj¹ specjalistycznej pomocy
lekarskiej. Do tej pory NFZ zawsze
wyp³aca³ szpitalom œrodki pieniê¿ne
za te nadwykonania, ale nie w tym
roku. W 2009 roku szpitale w ca³ej
Polsce nie maj¹ wyp³acanych pieniêdzy za nadwykonania, co z kolei
powoduje, i¿ zad³u¿aj¹ siê jeszcze
bardziej. I to jest w³aœnie sedno tego
s³ynnego planu B pani Ewy Kopacz.
Nie kijem go, to pa³k¹. Nie mo¿na
by³o sprywatyzowaæ szpitali ustawowo, to zmusimy je do tego poprzez masowe bankructwa. W tak¹
pu³apkê wpad³ te¿ szpital w Po³czynie-Zdroju, który nie doœæ, ¿e jest
zad³u¿ony na ponad 6 mln, to jeszcze
nie ma wyp³aconego nadwykonania

INFORMACJE
w kwocie ponad 600 tys. z³ za pierwsze pó³rocze 2009 roku. Tak wiêc jedna z liderek Platformy Obywatelskiej, partii dyrektora szpitala pana
Tomasza ¯ukowskiego, wykoñczy³a
nasz szpital w Po³czynie. No ale to
nie przeszkodzi³o panu dyrektorowi
¯ukowskiemu podnieœæ jeszcze na
koniec stawek wynagrodzenia dla
lekarzy kontraktowych, zatrudnionych w szpitalu, w tym swojemu
koledze z PO panu Zieliñskiemu. Tak
jakby nasi lekarze z Po³czyna zarabiali ma³o. Wiecie pañstwo, ile miesiêcznie zarabia u nas lekarz kontraktowy? A z kilkanaœcie tysiêcy
miesiêcznie. No, ¿eby to jeszcze byli
naprawdê dobrzy lekarze, to mo¿na
by to zaakceptowaæ.
Za to pan dyrektor ¯ukowski
uwa¿a, i¿ reszta personelu szpitala
zarabia wystarczaj¹co du¿o, dlatego
nie potrzebuje podwy¿ek. Zaiste
typowe myœlenie platformerskie.
Bogatym daæ jeszcze wiêcej, a biednym zabraæ to, co maj¹.
Teraz niech Pañstwo zwróc¹
uwagê na wa¿n¹ sprawê. Otó¿ szpitale w Polsce w przewa¿aj¹cej wiêkszoœci bardzo szybko wyczerpuj¹
przyznane im przez NFZ œrodki, generuj¹c potem tzw. nadwykonania, a
to wszystko w imiê zasady, i¿ zdrowie ludzkie nie ma ceny. Przecie¿
pacjenci potrzebuj¹cy pomocy lekarskiej musz¹ zostaæ przyjêci do
szpitala, niezale¿nie od tego, czy
pieni¹dze z NFZ s¹, czy ich nie ma.
No taka jest w³aœnie istota przysiêgi
Hipokratesa, któr¹ sk³ada ka¿dy lekarz w Polsce. A teraz niech Pañstwo
przemyœl¹ to logicznie. Czy prywatny przedsiêbiorca, który jest przecie¿ nastawiony na zysk, bêdzie w
ramach istniej¹cych kontraktów z
NFZ, nara¿a³ siê na starty poprzez
jakieœ nadwykonania? No oczywiœcie, ¿e nie! Wyznaczy on po prostu
jakiœ limit przyjmowanych pacjentów, który zapewni mu odpowiedni
zysk, a potem niech siê dzieje co
chce. A dla wiadomoœci personelu
szpitala w Po³czynie, który podobno
cieszy siê na wieœæ o prywatyzacji,
maj¹c nadziejê na wy¿sze zarobki.
Maksymalizacja zysków odbywa siê
poprzez minimalizacje kosztów w³asnych, w tym wynagrodzenia. Coœ
na ten temat mog¹ Pañstwu powiedzieæ pielêgniarki ze szpitala w Kamieniu Pomorskim, który niedawno
zosta³ w³aœnie sprywatyzowany.
Chcê na koniec powiedzieæ Pañstwu, i¿ publiczna s³u¿ba zdrowia
by³a, jest i bêdzie deficytowa. Tak
jest w ka¿dym z pañstw Unii Europejskiej. Oprócz tego mo¿e istnieæ, ale w
sposób ograniczony, prywatna
s³u¿ba zdrowia dla ludzi bardziej zamo¿nych. I tak te¿ jest w wiêkszoœci
krajów UE. A w Polsce Platforma
Obywatelska chce sprywatyzowaæ
ca³¹ s³u¿bê zdrowia. Pytanie - po co?
¯eby krêciæ lody? Dziêkujê.
Antysalonowiec
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Pracownicy oœwiaty
nagrodzeni

(ŒWIDWIN) Piêtnaœcie
osób, pracuj¹cych
w jednostkach
oœwiatowych
podleg³ych gminie
miejskiej Œwidwin,
zosta³o uhonorowanych
w œwidwiñskim ratuszu,
z okazji Œwiêta Edukacji
Narodowej.
Spotkania, podczas których burmistrz dziêkuje pracownikom oœwiaty za ich pracê, s¹ tradycj¹ œwidwiñskiego magistratu. Z ka¿dej placówki oœwiatowej s¹ wy³aniane osoby,
które w minionym roku wyró¿ni³y siê
swoj¹ prac¹. W³adze miasta reprezentowali: przewodnicz¹cy Rady
Miasta Roman Artyñski i przewodnicz¹cy komisji oœwiaty Marian
Ostapowicz oraz burmistrz Jan
Owsiak i zastêpca burmistrza
Krzysztof Wasicionek.
Nagrody otrzymali nastêpuj¹cy
pracownicy oœwiaty:
SP 1: Iwona KaŸmierczak, Mariola Skoczylas

SP 2: Magdalena Bujakowska,
Wies³aw Wieczorek
SP 3: Anna Mas³owska, Ma³gorzata Pulnik
Publiczne Gimnazjum: Pawe³ Piñczuk, Bogumi³a Piñczuk, Jaros³aw
Król
Przedszkole nr 1: Jolanta Helwig,
Barbara Rzepecka
Przedszkole nr 2: Zofia Derenowska, Bo¿ena Domka
Miejski Zespó³ Administracji
Przedszkoli: Jadwiga Kopeæ
Placówka Wsparcia Dziennego
„Chatka Puchatka” w Œwidwinie:
Marzena Kostrzewa.
Podczas tegorocznej uroczystoœci wrêczono jeszcze dwie dodatkowe nagrody: Anna Drozd-Marecka,
nauczycielka ze Szko³y Podstawowej nr 2 otrzyma³a z³oty medal Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego z r¹k
prezesa œwidwiñskiego oddzia³u tej
organizacji Wies³awy Reszczyñskiej, natomiast burmistrz Jan
Owsiak nagrodzi³ szefa Wydzia³u
Oœwiaty, Zdrowia, Kultury i Sportu
w Urzêdzie Miasta Bogdana Wachowiaka.
Podczas spotkania dzieci ze
Szko³y Podstawowej nr 3 przedstawi³y program artystyczny. (UM)
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W cieniu po³czyñskich uroczystoœci... (cz. 4)
To ju¿ trzeci ostatni odcinek poœwiêcony powstaniu wizerunków
Matki Boskiej Kozielskiej, który jest
owocem „przypadkowego” spotkania,
najpierw z jedn¹, a potem drug¹ z sióstr
ze zgromadzenia za³o¿onego przez Tadeusza Bireckiego, posiadaj¹cego jedyny dom poza Bia³orusi¹, w³aœnie w
Polsce i to w Po³czynie Zdroju.
Zapraszam do lektury, a starszym
wiekiem, szczególnie kresowianom,
prezentujê fragmenty z Kalendarza
¯o³nierza Polskiego II Korpusu, dotycz¹ce geografii II Rzeczypospolitej.
Mo¿e niektórzy czytelnicy pamiêtaj¹
te jeziora, rzeki i miasta ze swojego
dzieciñstwa, i tak jak Tadeusz Birecki
nie wróci³ ju¿ nigdy do œwiata wywróconego przez II wojnê œwiatow¹, wielu
z kresowian ¿yj¹cych dziœ na Ziemi
Œwidwiñskiej te¿ pozostawi³o je na
zawsze, chowaj¹c w pamiêci dawne
wspomnienia. Mo¿e warto by³oby siê
nimi podzieliæ na ³amach „Wieœci œwidwiñskich”?
Bogus³aw Ogorza³ek
„Nieoczekiwane ukazanie siê obrazu
¿yrowieckiego w obozie kozielskim zrobi³o wielkie wra¿enie i o¿ywi³o dyskusjê
tym bardziej, ze wœród jeñców kr¹¿y³a
broszura pt. „¯yrowice – ³ask krynice”,
opisuj¹ca dzieje cudownego obrazu Najœwiêtszej Maryi Panny ¯yrowickiej. I
oto nagle wy³oni³a siê koncepcja obrazu:
Matka Boska Ostrobramska z Dzieci¹tkiem, które przytula siê do Niej pieszczotliwym ruchem jak na obrazie Matki
Boskiej ¯yrowickiej1 .
T. Birecki zapali³ siê do tej koncepcji, ale mia³ w¹tpliwoœci czy dobre bêdzie takie ujêcie. Postanowi³ je zatem
wypróbowaæ w szkicu. Jedynym posiadaczem w obozie kolorowych kredek by³ rzekomy kapitan i autentyczny
komunista, jak siê póŸniej okaza³o agent
NKWD, który przy likwidacji polskich
obozów jenieckich w roku 1941 zg³osi³
siê do Armii Czerwonej – Miko³aj Arciszewski.
Zaskoczony proœb¹ Bireckiego jednak nie odmówi³ i zrobi³ nawet trzy
szkice, stwierdzaj¹c ponad wszelk¹
w¹tpliwoœæ, ¿e koncepcja mo¿e mieæ
wartoœæ artystyczn¹. A wiêc i ta trudnoœæ zosta³a pokonana. Pozosta³ „drobiazg”: malowanie obrazu. Tymczasem
nieoczekiwanie bolszewicy zwrócili siê
do polskich malarzy z propozycj¹ udekorowania œciennymi malowid³ami sali
kinowej, przyrzekaj¹c zorganizowanie
pracowni malarskiej i zaopatrzenie jej
we wszystkie potrzebne materia³y.
Jednym z pierwszych nieoficjalnych
klientów tej pracowni by³, rzecz jasna
Birecki, który zamówi³ obraz u m³odego artysty, Tadeusza Zieliñskiego. Zieliñski przyst¹pi³ do szkiców, pos³uguj¹c siê rysunkiem Arciszewskiego, ale
jakoœ nie móg³ znaleŸæ zadowalaj¹cego
wyrazu. Po wielu próbach zaniecha³
malowania i chwyci³ za d³uto. I tak zrodzi³ siê sugestywny i ujmuj¹cy wizerunek Matki Boskiej z Kozielska2 .
Jednoczeœnie Micha³ Siemiradzki,
bratanek znakomitego Henryka Siemiradzkiego, namalowa³ na p³ótnie kolejny obraz, równie¿ wed³ug szkicu Ar-

ciszewskiego. W ten sposób w obozie,
gdzie konfiskowano papierowe obrazki
i ma³e medaliki, nieoczekiwanie powsta³y dwa wiêksze obrazy. Najpierw w
obozie obraz wykona³ M. Siemiradzki.
W maju 1941 roku bolszewicy wywieŸli
dwie grupy policjantów, jak siê póŸniej
okaza³o – na pó³wysep Kola, do budowy
lotniska. Jeden z braci marianistów mia³
przy sobie obraz z Kozielska. Ten obraz
odby³ cierniow¹ drogê na Kola. Po wybuchu wojny sowiecko – niemieckiej trafi³ z policjantami do obozu w Suzdalu, a
stamt¹d powêdrowa³ do formuj¹cej siê 5.
Dywizji. Nastêpnie trafi³ do Jerozolimy,
gdzie doczeka³ siê piêknych szat, wykonanych przez artystê T. Terleckiego, a
potem zawêdrowa³ do Anglii.
Obraz – p³askorzeŸba Tadeusza
Zieliñskiego z obozu w Kozielsku,
powêdrowa³ w walizce p³k A. Kosiby
do obozu w Griazowcu, stamt¹d równie¿ w tej samej walizce do Moskwy,
gdzie siê formowa³ sztab Polskich Si³
Zbrojnych w ZSRR, nastêpnie do Buzu³uku, gdzie sta³ siê skarbem i ozdob¹
kaplicy sztabowej. W œwiêto Niepokalanego Poczêcia 1941 roku ks. dziekan
W³odzimierz Cieñski dokona³ pod tym
wizerunkiem ceremonii poœwiêcenia
Drukarni Polowej i zapocz¹tkowanych
Wydawnictw Sztabu Polskich Si³
Zbrojnych w Sowietach. W imiê Najœwiêtszej Panny Zwyciêskiej ruszy³y
maszyny drukarskie, t³ocz¹ce pierwszy numer „Or³a Bia³ego” pod has³em
„Zwyciê¿ymy!” Takie s¹ niezwyk³e
dzieje wizerunków Najœwiêtszej Maryi
Panny z Kozielska, obrazów które s¹
wizerunkiem Matki Boskiej Ostrobramskiej z Dzieci¹tkiem, wziêtym od
Matki Boskiej ¯yrowickiej.
Nios¹c w sercach gor¹cy kult Najœwiêtszej Panny, a na o³tarzach Jej obrazy rycerskie, przewêdrowa³ ¿o³nierz
polski niezmierzone ziemie ró¿nych krajów, a wszêdzie pozostawia³ po sobie
pami¹tki maryjne3 . W 1946 roku, wracaj¹cy do Anglii polscy ¿o³nierze – tu³acze
z 2. Korpusu przynieœli ze sob¹ obraz
Matki Bo¿ej Kozielskiej. Oczekuje on
nadal ponad pó³ wieku na powrót do
Kraju w koœciele polskim œw. Andrzeja
Boboli w Londynie4 . By nie zosta³a
zatarta pamiêæ o tych, którzy oddali
¿ycie w obronie wiary i Ojczyzny powsta³y liczne wiersze, miêdzy innymi
wiersz Jerzego Bazarewskiego pod tytu³em „Matka Boska Kozielska”5 .
Birecki w swoim ¿yciu d¹¿y³ do
tego, aby uk³adaæ sprawy doczesne po
Bo¿emu i przepajaæ œwiat moc¹ mi³oœci
oraz s³u¿by na wzór Maryi. Ci, którzy
siê z nim zetknêli, przekonywali siê, ¿e
to by³ cz³owiek o wyj¹tkowym charakterze, ¿ywy p³omieñ spo³ecznej pracy
dla Ojczyzny i Koœcio³a. Wysi³ek ca³e-

go ¿ycia Tadeusza Bireckiego by³ skierowany na osi¹gniêcie œwiêtoœci przez
swoj¹ rodzinê, towarzyszy i przyjació³. Pobo¿noœæ Bireckiego p³yn¹ca z
serca, modlitwa, przesi¹kaj¹ca ca³¹ jego
istotê, nadzieja na ¿ycie wieczne, wiernoœæ nauczaniu Koœcio³a – s¹ to cnoty
i cechy jego osobowoœci, które powodowa³y wzrost mi³oœci ku Bogu i ludziom w duszy Bireckiego6 .
Po skoñczonej wojnie Birecki nie
wróci³ do Wilna. Cudownie unikaj¹c
œmierci, przez Persjê, Irak i Iran dotar³
do Ziemi Œwiêtej, a w Jerozolimie – do
nowego Domu Polskiego7 . Nostalgiê za
ojczyzn¹, d³ugoletni¹ roz³¹kê z rodzin¹,
niepokój o umi³owane dzie³o Marianum, ³agodzi³a dobroczynna atmosfera
Domu Polskiego, w którym przebywa³8 . Ziemia Œwiêta, do której przybyli
polscy oficerowie po cudownym ocaleniu od œmierci na nieludzkiej ziemi w
obozie kozielskim, jawi³a siê dla nich
jako szczególnie œwiêta i sta³a siê drug¹
ojczyzn¹ 9 . Tadeusz Birecki wraz z
armi¹ genera³a Andersa osiedli³ siê w
Anglii. Wszêdzie, gdzie tylko prowadzi³a go opatrznoœæ Bo¿a, organizowa³
Towarzystwo Marianum i dzia³a³ w
jego imieniu. W Anglii wznowi³ wydawnictwo wileñskich pism „Marianum” i
„W s³u¿bie”.
Zmar³ 10 listopada 1966 roku w
Londynie. Pogrzeb odby³ siê w koœciele
pw. Œwiêtego Józefa w Brighton, w
uroczystoœæ Matki Mi³osierdzia, patronki Zgromadzenia. Jego grób do dnia
dzisiejszego znajduje siê w Anglii, w
Brighton – Woodindin. W dniu pogrzebu, Tadeusza Bireckiego ¿egna³o szerokie grono przyjació³ w Kraju10 .”
1 Por. A. Podsiad, W. Koz³owski,
Matka Boska Kozielska, s. 46.

2 Zob. aneks, s. 111.
3 Por. A. Podsiad, W. Koz³owski,
Matka Boska Kozielska, s. 47.
4 Por. tam¿e, s. 22.
5 „Zap³akana Matka Boska przysz³a do Bagdadu.
Stopy mia³a pokrwawione, g³owê
zawi¹zan¹.
Biedna polska Matka Boska a¿
spod Leningradu
Przysz³a tutaj, ¿eby z nami do
wymarszu stan¹æ.
Anio³owie zarz¹dzili na pustyni
zbiórkê
Wszystkich ¿ywych i umar³ych,
wszystkich rozstrzelanych.
Matka Boska skromniuteñko sta³a
na pagórku,
Mg³y opad³y i pod niebo wzbi³ siê
s³oñcem ranek.
Przyszli œwiêci z Panem Bogiem,
policzyli wojsko,
Matka Boska zda³a raport o swoich
z Kozielska
Rozp³aka³a siê cichutko Rzecz –
Cierpliwa Polska,
P³acz muzyk¹ by³ miast orkiestr i
chórów anielskich.
Posz³y pu³ki poprzez Bagdad ku
dojrza³ym zbo¿om.
Kozielszczanie szli na czele, byli
niewidoczni.
Miêdzy nimi w aureoli by³a Matka
Bo¿a,
Czekaj¹ca na komendê: rozstrzelani
– spocznij.”
6 Por. K. Wojtowicz, Magnificat z
ziemi obcej…, s. 23.
7 Zob. aneks, s. 112.
8 Por. T. Birecki Magnificat w Ziemi
Œwiêtej, Kraków 2001, s. 10.
9 Por. tam¿e, s. 12.
10 Por. J. Grasewicz, Zgromadzenie Sióstr…, s. 10.
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OG£OSZENIA DROBNE

Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
MOTORYZACJA

NIERUCHOMOŒCI

Region

Powiat ³obeski

Sprzedam Citroena Berlingo 1,9 D,
rok. prod. 2000 lub zmieniê na
busa, tel. 503 - 045 - 960

Sprzedam dzia³ki pod zabudowê,
stan prawny – w³asnoœæ, przy ul.
Czcibora, 0,111 ha i 0,137 ha. Tel.
91 397 31 03.

Powiat ³obeski
Sprzedam Chevroleta Aveo rok.
produkcji 2005 poj. 1.2. Cena 16
tys. z³. Tel. 91 44 20 614, kom. 605
106 281.

US£UGI
Powiat ³obeski
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego; £obez, ul. Warcis³awa 2 (os. Ks. Pomorskich). Tel.
091 397 5924, 505-972-167.

Powiat gryficki
Gara¿e blaszane, bramy uchylne
– najtaniej. Monta¿ i dowóz gratis.
Tel. 0 59 833 4536, 605 286 058,
660 385 917.

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

Do wynajêcia dom 85 mkw. w Resku, dzia³ka 830 mkw., œwie¿o po
generalnym remoncie, 0-888-169572.
Sprzedam w Wêgorzynie dwie
dzia³ki budowlane po 916 mkw.
Razem lub osobno przy ul. Kopernika. Media przy dzia³kach. Tel. 502
079 240.
Wynajmê lub sprzedam dom,
£obez ul. Przechodnia 5. Tel. 792
140 557
Lokal u¿ytkowy o pow. 30 mkw. w
œcis³ym centrum £obza, na parterze, wynajmê razem z meblami
(najlepiej na dzia³alnoœæ biurow¹
lub us³ugow¹) lub przyjmê propozycjê wspó³pracy. Wszystkie media
+ klimatyzacja + monitoring. Du¿e
szklane witryny. Tel. 501 894 828
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ z
warunkami zabudowy o pow. 0,47
ha w Boninie gm. £obez. Tel. 600
931 887.

Powiat drawski
Sprzedam gara¿ na Osiedlu Toruñskim w Drawsku Pom. Tel. 796 662
957.

ROLNICTWO
Powiat œwidwiñski

Wykonujemy: certyfikaty energetyczne, projekty budowlane, kolorystyki budynków. Tel. 515 175 819.
Dywanopranie, sprz¹tanie biur i
mieszkañ, pranie tapicerki samochodowej (osobowe, busy, ciê¿arówki, tiry). Tel. 604 373 143.
Czyszczenie poœcieli we³nianej lanolin¹. Tel. 0 604 373 143.

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

NAUKA
Powiat œwidwiñski
Matematyka – korepetycje 15 z³/
godz. Tel. 694 427 990.

Sprzedam 4 hektary ³¹k w Redle.
Tel. 094 36 454 47.
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MIESZKANIA

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Do sprzedania w £obzie dobrze
prosperuj¹ca hurtownia lodów i
¿ywnoœci mro¿onej wraz z sieci¹
zaopatrzenia i zbytu. Dystrybutor
produktów firm KORAL, ALGIDA,
HELA.
Tel. 604 214 766
Tanio sprzedam ciuszki dzieciêce
12-18 m-cy, do obejrzenia w Radowie Ma³ym. Tel. 508 591 529.
Sprzedam biurko o wym. 100 cm x
50 cm (cena 120 z³), 2 ³awy (140 z³/
szt.), szafkê na buty (cena 80 z³). Tel.
508 591 529.
Sprzedam drewno opa³owe, suche, sosnowe, odpad poprodukcyjny w postaci klepek d³ugoœci 2040 cm. Tel. 727-666-385.
Zespó³ muzyczny na wesela. Tel.
604221339.

Powiat gryficki
W Rzêskowie b³¹ka siê bia³a kotka
w ³apy czarno rude z obro¿¹ na szyi.
Tel. 514 011 379.

Sprzedam tanio ³adne pianino.
Tel. 601 587 438.

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

Daj¹c og³oszenie drobne
do Wieœci Œwidwiñskich
uka¿e siê ono w tej samej cenie tak¿e
w trzech innych gazetach:
Tygodniku Pojezierza Drawskiego
Gazecie Gryfickiej i Tygodniku £obeskim.

Sprzedam mieszkanie spó³dzielcze w³asnoœciowe 58,75 mkw., 3
pokoje, kuchnia, ³azienka, przedpokój, balkon, IV piêtro £obez ul.
Ogrodowa 4E/8. Tel. 609 810 368.
Sprzedam mieszkanie w £obzie na
parterze w bloku, dwupokojowe o
pow. 44,5 mkw., posiada ³azienkê,
WC, balkon, piwnicê. Znajduje siê
w centrum miasta w ³adnej lokalizacji przy rzece. Tel. 607 340 986.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Resku, osiedle Wichrowe Wzgórze. Parter, 69,6 mkw., 3pokojowe, gaz, niski czynsz 53 z³/
mc. Tel. 502 079 240.
Sprzedam mieszkanie w £obzie
przy Pl. 3-go Marca, 49 mkw., eta¿owe ogrzewanie. Kontakt joannatelesz@msn.com
Sprzedam mieszkanie w Œwiêtoborcu, 3 pokoje, kuchnia, strych,
piwnica, bezczynszowe, 67 mkw.
Tel. 607 715 411 – w weekend.

Powiat gryficki
Wynajmê mieszkanie w Gryficach .
Tel. 502 732 295

PRACA
Powiat ³obeski
Szukam opiekunki dla starszej
osoby w £obzie. Tel. 792-576-827.
Skopiemy dzia³kê, ogródek; posprz¹tamy wokó³ domy, zgrabimy liœcie; a tak¿e podejmiemy siê
wszelkich inny prac porz¹dkowych
na terenie gminy £obez. Tel. 886508-763

Powiat gryficki

Zatrudnie do robót wykoñczeniowych w budownictwie. Tel. 784 542
371 po godz 18.00
Praca w Danii, sprz¹tanie mieszkañ prywatnych, dojazd do klienta
rowerem, znajomoœæ jêzyka nie
jest wymagana. Jeœli nie znasz jêzyka angielskiego lub duñskiego
wyœlij SMS lub meila – oddzwonimy
po polsku. Tel. 45 287 722 22, email
fa/rhjemmesery/ceqgma/
l.com .

ROLNICTWO
Autoryzowany Partner ORANGE

zatrudni Przedstawiciela Handlowego
dzia³aj¹cego w Œwidwinie lub najbli¿szych okolicach.
Zg³oszenia proszê kierowaæ na adres:
krzysztof.wisnik@top-orange.pl
lub telefonicznie: 501 06 06 22
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Edward Mac
wêdkarzem roku

Ko³o PZW „Wodnik - Miasto”
ze Œwidwina by³o organizatorem
spinningowych zawodów wêdkarskich o VII JESIENNY PUCHAR
WODNIKA 2009, które odby³y siê
11 paŸdziernika br., na jeziorach
Bukowiec i Wilczkowo ko³o Œwidwina. Nagrod¹ g³ówn¹ zawodów by³
rower górski.
W zawodach, które by³y podsumowaniem rocznej rywalizacji o miano „Wêdkarza Roku”,
startowa³o 50 zawodników. Wygra³ je Edward Mac z ko³a „Sadzan”
Œwidwin, zdobywaj¹c1665 pkt., drugi by³ Ryszard Zykubek z ko³a „Wod-

nik – Miasto” z 1660 pkt., a trzecie
miejsce zaj¹³ Jerzy Kotarski, równie¿
z ko³a „Wodnik – Miasto” z 1550 pkt.
W sumie sklasyfikowano 12 zawodników. Oprócz zwyciêzców wyró¿niono najstarszego i najm³odszego uczestnika zawodów. Nagrody i
upominki wrêczali przedstawiciele
miejscowych w³adz samorz¹dowych. Przy ognisku, pieczeniu kie³basek i kuflu piwa (dla nie zmotoryzowanych) wspominano sukcesy i
pora¿ki mijaj¹cego sezonu. Ponad 40
uczestnikom w wyniku losowania
wrêczono dodatkowe nagrody. Sêdzi¹ g³ównym zawodów by³ Jerzy
Kowalczyk.
(o)

Zapisy do
6 listopada
I Ogólnopolski Turniej w Trójboju Si³owym im. Zbyszka Soko³owskiego w kategorii OPEN
Organizatorem turnieju jest LKS
„Sokó³” Smardzko i Urz¹d Gminy
Œwidwin. Zawody odbêd¹ siê 21 li-

stopada (sobota), o godz. 11, w hali
sportowej w Lekowie, w konkurencjach: przysiad ze sztang¹, wyciskanie sztangi le¿¹c, ci¹g martwy.
Zg³oszenia zawodników przyjmowane s¹ do 6 listopada, tel. 694-652986 (J. Soko³owski).
(o)
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Kolejne medale
zapaœników

Podczas rozgrywanych w Krotoszynie (woj. wielkopolskie) Miêdzywojewódzkich Mistrzostwach
Makroregionu M³odzików w zapasach w stylu wolnym wystartowa³o
szeœciu zawodników reprezentuj¹cych UKS „Technik” Œwidwin.
I tym razem nasi podopieczni pokazali siê z jak najlepszej strony, zdobywaj¹c trzy medale, udowadniaj¹c,
¿e nale¿¹ do œcis³ej czo³ówki w swoich kategoriach wiekowych i wagowych w naszym makroregionie.
Swoj¹ dominacjê w kategorii 38
kg potwierdzi³ Krystian Kwaœny,
który zdoby³ z³oty medal (jest to szósty wygrany turniej tego zawodnika
w tym roku). Drugim naszym przedstawicielem w tej kategorii wagowej
by³ Tomasz Stasiewicz, który zakoñczy³ swój start na trzeciej pozycji,
zdobywaj¹c br¹zowy medal.
W kategorii wagowej 53 kg wytarowa³o dwóch naszych zawodników: Rafa³ Paszkiewicz i Emil Swarcewicz, zajmuj¹c odpowiednio pi¹te
i ósme miejsca.
Kolejnym z³otym medalist¹ tej
imprezy okaza³ siê Micha³ Duda w
kat. 66 kg. Micha³ w drodze do fina³u
pewnie wygrywa³ wszystkie swoje

pojedynki. W walce o z³oto, po bardzo zaciêtym pojedynku, pokona³
reprezentanta klubu „Sobieski” Poznañ w dwóch rundach.
Ostatnim reprezentantem naszego klubu w kat. 73 kg by³ Mateusz Jurecki. By³a to pierwsza tak du¿a impreza tego zawodnika. Ostatecznie
Mateusz zaj¹³ siódme miejsce, w tej
bardzo mocno obsadzonej kategorii
wagowej.
W Krotoszynie wystartowa³o
115 zawodników z 20 klubów. Nasi
ch³opcy ostatecznie uplasowali siê
na czwartym miejscu w klasyfikacji
dru¿ynowej.
Wyniki w poszczególnych kategoriach:
1. Kwaœny Krystian – z³oty medal kat. 38 kg
2. Stasiewicz Tomasz – br¹zowy
medal kat. 38 kg
3. Paszkiewicz Rafa³ – pi¹te miejsce kat. 53 kg
4. Swarcewicz Emil – ósme miejsce kat. 53 kg
5. Duda Micha³ - z³oty medal
kat.66 kg
6. Jurecki Mateusz – siódme miejsce kat. 73 kg
Serdecznie gratulujemy!
(o)

SPORT
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Dzieñ Edukacji Narodowej
w Szkole Podstawowej nr 3
13 paŸdziernika, w przeddzieñ
Dnia Edukacji Narodowej, w Szkole
Podstawowej nr 3 odby³y siê uroczystoœci wrêczenia nagród Dyrektora Szko³y gronu pedagogicznemu i
pracownikom naszej szko³y.
Uroczystoœci poprzedzi³ wystêp
uczniów klas 4-6. Po wystêpie
uczniowie klasy pierwszej wrêczyli
zgromadzonym nauczycielom ró¿e.
Do najm³odszych do³¹czyli przedstawiciele Samorz¹du Uczniowskiego, którzy w³asnorêcznie wykonali
okolicznoœciowe karty z ¿yczeniami
dla ca³ego grona pedagogicznego.
Dyrektor szko³y, pani Anna Mas³owska, uhonorowa³a nagrodami
pieniê¿nymi i listami pochwalnymi
zarówno pracowników pedagogicznych, jak i pracowników administracji i obs³ugi, podkreœlaj¹c jednoczeœnie fakt, ¿e wspólny trud ca³ego
zespo³u zaowocowa³ w ubieg³ym
roku szkolnym sukcesami i wysokimi wynikami uzyskiwanymi przez
naszych wychowanków, zarówno w
ró¿nego rodzaju konkursach, jak i na
niwie edukacji.
Dalsze uroczystoœci Dnia Edukacji Narodowej mia³y dla naszej placówki równie pozytywny i uroczysty przebieg na szczeblu miejskim.
Podczas uroczystoœci w Urzêdzie
Miasta nagrody Burmistrza Miasta
Œwidwina Jana Owsiaka, wrêczone
zosta³y dyrektor Szko³y p. Annie
Mas³owskiej i nauczycielowi matematyki i informatyki w naszej szkole
pani Ma³gorzacie Pulnik. Uroczystoœci wspomnianym ju¿ wystêpem

uœwietnili uczniowie naszej szko³y.
Aplauzem uznania zgromadzeni nagrodzili grupê muzyczn¹ pana Roberta Ussa – nauczyciela muzyki i
m³odych aktorów wystêpuj¹cych

pod kierunkiem pani Danuty Paleñ –
nauczyciela jêzyka polskiego. Wystêpuj¹cym wyrazy uznania z³o¿y³
kierownik Wydzia³u Oœwiaty p. Bogdan Wachowiak.

Podziêkowania za artystyczn¹
oprawê tych szczególnych chwil na
rêce pani dyrektor z³o¿y³ Burmistrz
Miasta p. Jan Owsiak.
Bibliotekarz SP 3 – K. Kupiec

uczestników do walki. By³a to
pierwsza konkurencja, w której
wszyscy poradzili sobie bardzo
dobrze. Potem poziom trudnoœci
wzrasta³; wbrew pozorom picie
mleka z butelki ze smoczkiem, odgadniêcie tytu³ów piosenek i wykonawców (s³uchaj¹c mruczenia),
czy pomalowanie twarzy drugiej
osoby tak, aby upodobniæ j¹ do
kota, wcale nie jest ³atwym zadaniem. Przez ca³y czas wszyscy
œwietnie siê bawili, ale tym, na co
wszyscy czekali z niecierpliwoœci¹, by³ Koci Kabareton, czyli
skecze przygotowane przez
pierwszoklasistów. Jak siê okaza³o talent komediowy drzemie w
ka¿dym z nas. Aby wy³oniæ zwyciêzców, niezbêdne by³o powo³a-

nie obiektywnego jury. Rywalizacjê oceniali: p. Andrzej Sawka
oraz uczniowie parodiuj¹cy takie
s³awy jak: Weronika Marczuk-Pazura, Zbigniew Wodecki, Micha³
Piróg, Piotr Galiñski czy Ivona Pavloviæ. Trzeba przyznaæ, ¿e ich
oceny wcale nie by³y mniej surowe - przyznawali nawet punkty
karne. Po decyduj¹cym starciu
ostatecznie zwyciê¿y³a klasa I d.
To im przypad³ zaszczyt przygotowania otrzêsin przysz³orocznym
pierwszakom. Ale to dopiero za
rok. Teraz mog¹ pochwaliæ siê
zdobytym pucharem. Uczniowie
pozosta³ych klas pierwszych na
pocieszenie otrzymali s³odki upominek.
Agata Borowy, klasa I c LO

OTRZÊSINY W LO
Mimo ¿e nauka trwa ju¿ w
najlepsze, dopiero 5
paŸdziernika br. w Zespole
Szkó³ Ponadgimnazjalnych
im. W³. Broniewskiego w
Œwidwinie odby³y siê
otrzêsiny
pierwszoklasistów,
potocznie nazywane
kotowaniem. Ubieg³oroczni
zwyciêzcy - klasa II b,
uczyni³a z nas prawdziwych
uczniów liceum.
Zanim to jednak nast¹pi³o, musia³y odbyæ siê przygotowania,

zarówno tych, którzy mieli za zadanie poprowadziæ ca³¹ imprezê,
jak i uczniów klas pierwszych.
Nied³ugo przed wyznaczon¹ dat¹,
otrzymaliœmy zaproszenia, zawieraj¹ce informacjê o czekaj¹cych
nas konkurencjach. Ka¿dy ochotnik móg³ wzi¹æ udzia³ w konkursie
i po prostu dobrze siê bawiæ.
W dniu kotowania drugoklasiœci ju¿ od rana czekali na nas, wyposa¿eni w markery, kredki do
oczu i wszystko, czym mogliby
pomalowaæ nam twarze. Punktualnie o 8.30 zebraliœmy siê w sali
gimnastycznej naszego liceum.
Najpierw uczniowie prowadz¹cy
przedstawili siê, a nastêpnie ka¿da z klas mia³a za zadanie zaprezentowanie hase³ zagrzewaj¹cych
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X Powiatowy Konkurs Poezji i Piosenki
Lwowskiej Œwidwin 2009
Sobota, 10 paŸdziernika br., na
œwidwiñskim zamku up³ynê³a pod
znakiem wspomnieñ o Lwowie.
Okazj¹ sta³ siê X Powiatowy Konkurs Poezji i Piosenki Lwowskiej,
pod patronatem Starosty Œwidwiñskiego. Organizatorzy to: Klub Towarzystwa Mi³oœników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich i Œwidwiñski Oœrodek Kultury.
Dyrektor ŒOK i sekretarz Klubu
Marian Wiszniewski powita³ przyby³ych goœci: starostê œwidwiñskiego
Miros³awa Majkê – patrona konkursu,
Danutê Malitowsk¹ - wiceprzewodnicz¹c¹ Rady Powiatu, cz³onka Zarz¹du
Powiatu Krystynê Wojnick¹, wiceburmistrza Krzysztofa Wasicionka. Odczyta³ te¿ pismo od pos³a na Sejm RP
Stanis³awa Wzi¹tka: „Chcia³bym z ca³¹
moc¹ podkreœliæ, i¿ z uznaniem i szacunkiem odnoszê siê do dzia³alnoœci
Klubu Towarzystwa Mi³oœników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich
w Polsce. Znakomita kultura po³udniowo-wschodnia tak dobrze kultywowana
i rozpowszechniana przez spo³ecznoœæ
lwowsk¹ w Polsce z bogat¹ tradycj¹ i
prawdziwie patriotyczn¹”.
W sposób szczególny prezes Klubu
Mieczys³aw Kostur powita³ dyrektorów szkó³, nauczycieli, opiekunów i
wystêpuj¹c¹ m³odzie¿ – to oni s¹ bohaterami dzisiejszej sentymentalnej
lwowskiej imprezy. Z okazji zbli¿aj¹cego siê Dnia Edukacji Narodowej z³o¿y³ nauczycielom najserdeczniejsze
¿yczenia oraz podziêkowa³ za wsparcie
naszej dzia³alnoœci.
Starosta i Zastêpca Burmistrza w
swoich wyst¹pieniach podkreœlili znacz¹c¹ rolê obu towarzystw: lwowskiego i wileñskiego, w ¿yciu spo³ecznym i
kulturalnym miasta i powiatu. Podkreœlili, ¿e w sposób znakomity upowszechniana jest kultura i tradycje kresowe na ziemi œwidwiñskiej, w formie
konkursów, Dni Kultury Kresowej,
wileñskich Kaziuków i spotkañ z m³odzie¿¹, a tak¿e dalsz¹ potrzebê kontynuowania tej dzia³alnoœci, by ocaliæ od
zapomnienia. Burmistrz wrêczy³ prezesowi pismo gratulacyjne i kwiaty.
Tradycyjnie pocz¹tek konkursu
uœwietni³a klubowa Kapela Lwowska
pod kierownictwem W³adys³awa Makowskiego. Zaœpiewane trzy piosenki
by³y dedykowane dla nauczycieli z
okazji DEN, w³adz samorz¹dowych i
sponsorów wspieraj¹cych dzia³alnoœæ
kresow¹ oraz uczestników konkursu.
Nastêpnie m³odzi szkolni artyœci w
sposób znakomity kontynuowali nastrój lwowski, prezentuj¹c wspania³¹
sentymentaln¹ poezjê i piosenkê
lwowsk¹. To bardzo cieszy³o widowniê, która mocnymi brawami nagradza³a
wykonawców.
Konkurs wspaniale prowadzi³a
Beata Górska, instruktor ŒOK. Konkursowe jury: przewodnicz¹cy Boles³aw Kurek, cz³onkowie Anna Teresiñska i Barbara Radzikowska, wy³oni³o

laureatów, przyzna³o upominki ksi¹¿kowe, które nastêpnie wrêczy³o wraz z
dyplomami.
W kategorii recytacja - wszystkich szkó³:
Wyró¿nienie: Alicja Pawelec – kl. IIII SP 1 Œwidwin
1 miejsce Karolina Pawelec kl. IV-VI
SP 1 Œwidwin
2 miejsce Kamila Karabela kl. IV-VI
SP nr 2 Œwidwin
3 miejsce Julia Jêdrych i Aleksandra
Ko³odziej kl. IV-VI SP 3 Œwidwin
Wyró¿nienia: Micha³ Ogrodowski
ZS Lekowo oraz Marta Lewandowska
SP 3 Œwidwin
1 miejsce Weronika Wójcik i Ida
Górska Gimnazjum Œwidwin
2 miejsce Anna Piórkowska i Martyna Stanis³awska Gimnazjum Œwidwin
3 miejsce Emilia Mikszta Gimnazjum Œwidwin i Jakub ¯ukliñski Gimnazjum Po³czyn Zdrój
Wyró¿nienia: Marta £a¿an i Daniel
Aleksandrowicz Gimnazjum Po³czyn
Zdrój
1 miejsce Agnieszka Gryczan ZSP
Œwidwin
2 miejsce Kacper Borowczak ZSP
Œwidwin
3 miejsce Marta Pytlik i Rados³aw
Marzêcki ZSR CKP Œwidwin
Kategoria piosenka - wszystkich
szkó³:
1 miejsce Micha³ Wierucki kl. IV-VI
ZS Brze¿no
wyró¿nienie: duet Martyna Kolasiñska i Aron Rosiak – Kolasiñski ZS
Bierzwnica
2 miejsce Micha³ Miêkczyñski kl.
IV-VI SP 2 Œwidwin
1 miejsce Karolina Jankowska Gimnazjum Œwidwin
2 miejsce zespó³ wokalny „INTERFOUR” Gimnazjum Œwidwin
3 miejsce ¯aneta Szygenda ZS
Brze¿no
1 miejsce Klaudia Rajecka ZSR CKP
Œwidwin.

Krystyna Wojnicka nagrodê
„GRAND – PRIX” starosty Miros³awa
Majki wrêczy³a Agnieszce Gryczan – w
kategorii recytacja oraz Klaudii Rajeckiej – w kategorii piosenka. Z³o¿y³a
gratulacje m³odzie¿y i organizatorom
konkursu.

Prezes Klubu podziêkowa³ serdecznie w³adzom samorz¹dowym powiatu i
miasta za wsparcie finansowe, a tak¿e
organizacyjne: Ryszardowi Ga³oszowi, Marianowi £awickiemu, Janowi Jarychowi, dyrektorowi ZSR CKP Andrzejowi Muchorowskiemu, Lidii Zychowicz i uczniom tej szko³y wrêczaj¹c
stosowne podziêkowanie.
Szczególne s³owa uznania i podziêkowania dla jurorów, m³odzie¿y oraz
nauczycieli, którym wrêczono 24 okolicznoœciowe podziêkowania za wieloletni trud w podejmowaniu dzia³añ z
m³odzie¿¹ szkoln¹ na rzecz upowszechnienia kultury dawnego polskiego Lwowa na ziemi œwidwiñskiej. Upominki ksi¹¿kowe otrzymali: Jadwiga
Zbieg, Monika Fabianiak, Anna Lipkowicz, Artur Ardziejewski i Artur Domaradzki.
Wspólna pozytywna opinia i ocena tej inicjatywy kulturalnej, trwaj¹cej
z powodzeniem ju¿ 10 lat, napawa
optymizmem twórczym i nadziej¹, i¿
upowszechnianie kultury kresowej,
jako piêknego, znacz¹cego sk³adnika
kultury narodowej, bêdzie trwa³o przez
nastêpne dziesiêciolecia.
Mieczys³aw Kostur
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Komórkowiec
zatrzymany
Osiemnastolatek ukrad³ telefon komórkowy i dokumenty. Szybko zosta³ ujêty i stanie przed s¹dem.
Do zdarzenia dosz³o 15 paŸdziernika. W godzinach popo³udniowych dy¿urny Komendy Powiatowej Policji w Œwidwinie zosta³ poinformowany o kradzie¿y telefonu
komórkowego i dowodu osobistego. Natychmiastowe dzia³ania policjantów okaza³y siê skuteczne i ju¿
po kilkunastu minutach zarówno
sprawca jak i skradziony telefon oraz
dowód osobisty by³y w rêkach policjantów.
Dy¿urny Komendy Powiatowej
Policji w Œwidwinie przyj¹³ zg³oszenie od mê¿czyzny, który powiadomi³
o kradzie¿y telefonu komórkowego
oraz dowodu osobistego. Policjanci, w wyniku podjêtych czynnoœci
szybko wytypowali potencjalnego
sprawcê kradzie¿y. Informacja natychmiast trafi³a do s³u¿b patrolo-

Ma³oletni wandale
15 paŸdziernika, w godzinach
popo³udniowych, dy¿urny Komendy
Powiatowej Policji w Œwidwinie zosta³ poinformowany o malowaniu,
przy pomocy farb w sprayu, budynku po by³ym sklepie. Natychmiastowe dzia³ania Policjantów ze œwidwiñskiej „patrolówki” doprowadzi³y do zatrzymania trzech mieszkaj¹cych w pobli¿u czternastolatków.
Dy¿urny Komendy Powiatowej
Policji przyj¹³ zg³oszenie od mê¿czyzny, który powiadomi³, ¿e trzech
nieletnich ch³opców farbami w

Zaduszki muzyczne w
Klubie Garnizonowym
W czwartek, 29
paŸdziernika, o godz.
17.00, w Klubie
Garnizonowym w
Œwidwinie odbêd¹ siê
ZADUSZKI MUZYCZNE.
Bêdzie to koncert upamiêtniaj¹cy artystów, którzy odeszli... Piosenki Czes³awa Niemena, Anny
Jantar, Mirka Bregu³y (Universe),

wych w mieœcie. Po up³ywie kilkunastu minut funkcjonariusze byli ju¿ w
mieszkaniu wytypowanego sprawcy i znaleŸli przy nim skradziony
nieca³¹ godzinê wczeœniej telefon,
dowód osobisty, jak te¿ paszport,
który jak siê okaza³o równie¿ zosta³
przez niego skradziony. Zosta³ on
zatrzymany i doprowadzony do
œwidwiñskiej komendy. Teraz za
pope³nione przestêpstwo odpowie
przed s¹dem. Za kradzie¿ grozi mu
do 5 lat wiêzienia.
(kp)

sprayu maluje szyby w jednym z
opuszczonych budynków sklepowych w Œwidwinie. Policjanci natychmiast udali siê we wskazane
miejsce i na gor¹cym uczynku zatrzymali trzech ch³opców w wieku
14 lat, którzy wpadli na nieszczêœliwy pomys³ zabicia sobie czasu,
poprzez malowanie farbami opuszczonego budynku.
Ca³a trójka zosta³a doprowadzona do komendy, sk¹d zostali odebrani przez rodziców. Teraz za swój pomys³ odpowiedz¹ przed S¹dem dla
Nieletnich. Informacja o ich wybryku trafi równie¿ do szko³y.
(kp)
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Marka Grechuty, Ryszarda Riedla
(D¿em) zaœpiewaj¹ m³odzi artyœci
KG oraz zaproszeni goœcie - przyjaciele. Wyst¹pi¹: chór Sonores, zespo³y: W pó³ drogi, Mejg, zespó³
instrumentalno-wokalny z KG (piosenki Riedla, m.in. Modlitwa...),
Combrio, soliœci: Bartek Michalczyk, Kasia Metza, Sebastin Worobiej, Wiktoria i Krystian Odrow¹¿Petrykowscy, Alicja Grochala, Ewelina Miku³ko. Organizatorzy serdecznie zapraszaj¹.
(o)

ROZMAITOŒCI

Kibice bojkotuj¹
MARSZ
NIEPODLEG£OŒCI PZPN
10 listopada 2009

Dr Leo Levy
19 IX 1881-10 XI 1938

Ewald von Kleist- Schmenzin
22 III 1890-9 IV 1945

„Polacy – Niemcy - ¯ydzi
na Ziemi Po³czyñskiej i w Republice Popielewskiej”
CELMARSZU
Upamiêtnienie 91 rocznicy odzyskania niepodleg³oœci przez Polskê z
wykorzystaniem elementów historii lokalnej. Budowanie wœród uczestników
poczucia wspólnoty narodowej i zakorzenia w historii Po³czyna-Zdroju i
okolic oraz poszanowanie tradycji innych narodów i wyznañ tworz¹cych
lokaln¹ historiê.
PRZEBIEGMARSZU
1. 17.00 - 17.30 Rozpoczêcie i wymarsz z boiska szkolnego przy ul Staszica 6 pod Sanatorium „Marta”. Uczczenie pamiêci dr. Leo Leve’go - odmówienie Kadisz w rocznicê œmierci zadanej przez bojówkarzy S.A. 9 listopada
1938 r.
2. Ok. 18.30 Przed pa³acem w Popielewku wspomnienie o Ewaldzie
von Kleist - wspó³organizatorze zamachu na Hitlera, straconym 9 kwietnia 1945 r.
3. Ok. 18.45 Przekroczenie granicy enklawy polskiej na Bliskiej Strudze
- symboliczne wejœcie do polskiej enklawy w latach 1668 - 1817.
4. Ok. 19.00 - 19.30 Poczêstunek w œwietlicy przygotowany przez mieszkañców Popielewa.
5. Ok. 19.35 Zapalenie znicza na po¿ydowskim cmentarzu w Popielewie.
6. Ok. 19.35 - 20.30 Koœció³ w Popielewie – prezentacja multimedialna
poœwiêcona odzyskaniu niepodleg³oœci przez Polskê w 1918 roku oraz upamiêtnienie niemieckich i polskich mieszkañców Popielewa poprzez uroczyste odczytanie listy proboszczów od czasów reformacji do 1945 roku.
7. Ok. 20.35 Wymarsz do Ogrodna (dotarcie ok. 21.30).
8. Ok. 21.30 - 22.30 Ognisko w Ogrodnie.
9. Ok. 22.30 - 23.30 Powrót drog¹ do Po³czyna przez Ogartówko. Zakoñczenie marszu w Po³czynie przy pomniku biskupów Erazma Manteuffla i
Kardyna³a Ignacego Je¿a.
WARUNKIUCZESTNICTWA
Uczestnicy zg³aszaj¹ swój udzia³ u p. Bogus³awa Ogorza³ka do 9 listopada 2009 r. Pisemna zgoda rodziców od nieletnich. Dobre zdrowie i pogoda
ducha, w³aœciwy ubiór (wygodne buty i zabezpieczenie przed ch³odem i
deszczem). Uiszczenie op³aty 10 z³.

PZPN-owi nie dali rady kolejni
ministrowie sportu, niewiele te¿
wynika z zatrzymania ponad dwustu
dzia³aczy i sêdziów pi³karskich,
których prokuratura oskar¿a o korupcjê. Czy dadz¹ radê kibice?
Nigdy w Polsce nie by³o w sporcie takiego pospolitego ruszenia.
Oto ju¿ ponad 280 tys. kibiców popar³o apel o bojkot Polskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej, wpisuj¹c siê pod nim
na stronie internetowej: www.koniecpzpn.pl Powstaj¹ pomys³owe
filmiki na You Tube, nawo³uj¹ce do
protestu. Pierwszym efektem by³y
puste trybuny na meczu reprezentacji Polski ze S³owacj¹. PZPN-owski
„beton” jeszcze nie odpuszcza i lekcewa¿y ten g³os. Myœli, ¿e sam siê
wy¿ywi, sam bêdzie kibicowaæ, a
kadra bêdzie dla nich strzelaæ bramki. Czy pêknie – zobaczymy.
Wa¿ne, ¿e kibice poczuli siê
wreszcie podmiotem, który chce
zmian w sporcie; p³atnikiem, który
chce wiedzieæ, na co wydawane s¹
jego pieni¹dze; partnerem w tworzeniu sportowej przysz³oœci dla m³odych ludzi.

Poni¿ej zamieszczamy apel „Do³¹cz do protestu kibiców”, jaki ukaza³ siê na stronie kibiców.
„Polskie kluby koñcz¹ rozgrywki w europejskich pucharach w
sierpniu - Europa zaczyna od wrzeœnia!
W reprezentacji graj¹: pi³karz III
ligowy, bez klubu oraz w wiêkszoœci
pi³karze siedz¹cy na ³awce rezerwowych w klubach zagranicznych.
Wroc³aw to miasto, które co kilka
dni goœci znanych sêdziów, dzia³aczy PZPN, pi³karzy, trenerów, obserwatorów - bynajmniej nie wybieraj¹
siê tam z w³asnej woli.
Na rozgrywki centralne juniorów
PZPN przeznacza - 0,5mln z³ - na
funkcjonowanie zwi¹zku 4 mln z³.
Grzegorz Lato zarabia 50 tys. z³otych
miesiêcznie - ZA CO??????
Nie wystarczy tylko œpiewaæ
„Je*** PZPN Je*** PZPN”. Zacznijmy w koñcu dzia³aæ - My prawdziwi
KIBICE Zjednoczmy si³y - nie pozwólmy, aby „Oni” niszczyli Polsk¹
pi³kê, przynosili nam wstyd! Do³¹cz
do protestu przeciw PZPN (www.koniecpzpn.pl)”.
(r)

