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ZDOBYCIE I ZNISZCZENIE,
A NIE WYZWOLENIE

Mamy za sob¹ kolejny raz
fetowan¹ rocznicê, któr¹ nie
wiadomo dlaczego nazywa
siê œwiêtem wyzwolenia. Od
lat zadajê sobie pytanie: wyzwolenie
kogo i od czego?
Okazuje siê, ¿e aby uzasadniæ
swoje prawo do tych ziem, siêgamy
do czasów Mieszka I, który wieki
temu zdoby³ Pomorze Zachodnie.
Dziœ jednak nie rzecz w tym, by dowodziæ kto te ziemie zamieszkiwa³
1000 lat temu. Dziœ chcê zastanowiæ
siê nad w³aœciwoœci¹ œwiêtowanej
rocznicy. Kto i dlaczego tak j¹ nazywa? S¹dzê, ¿e w 20. rocznicê pozbycia siê kajdan sowieckiego systemu
i odzyskania niepodleg³oœci warto
zadaæ sobie trud refleksji nad rocznic¹, która w swej istocie jest propagandow¹ manipulacj¹.

li o jej zasiedleniu. Nasi rodzice przybyli tu jako wygnañcy wyrzuceni ze
swej ojcowizny. Nierzadko poprzez
syberyjskie ³agry. To nie byli zwyciêzcy. To byli wypêdzeni, którym
okupant sowiecki nakaza³ cieszyæ
siê z wyzwolenia nie swoich wsi i
miast, cieszyæ wyzwoleniem, które w
istocie rzeczy by³o utrat¹ ojcowizny,
wolnoœci i prawa do w³asnej historii.
Byli ofiarami gehenny, jak¹ zgotowali im (nam) Hitler i Stalin, przy absolutnej obojêtnoœci œwiatowych
mocarstw, takich jak Francja, Wielka
Brytania czy Stany Zjednoczone.
Nasi ¿o³nierze nie o takie zwyciêstwo
walczyli i nie z powodu takiego zwyciêstwa byli szczêœliwi.

Problem ten jest niezmiernie wa¿ny przede wszystkim z tego powodu,
i¿ niew¹tpliwie nasza historyczna
wiedza i œwiadomoœæ s¹ okaleczone.
A my, niestety, niewystarczaj¹co
dbamy o zmianê tego stanu rzeczy.

Bezkrytycznoœæ i uleg³oœæ wobec narzuconej nam sowieckiej interpretacji historycznych faktów,
której ci¹gle nie mamy odwagi odrzuciæ, sprawia, ¿e dziœ nadal niewiele mamy do powiedzenia. Dziœ okazuje siê, ¿e ofiarami hitlerowsko-stalinowskiej hekatomby s¹ niemieccy
wypêdzeni, a zbrodni katyñskiej
dokonali nieznani sprawcy.

To prawda, ¿e Ziemie Zachodnie
nasi¹knê³y krwi¹ polskich ¿o³nierzy.
Czeœæ Im i Chwa³a. 65 temu lat szli oni
têdy w zwyciêskiej pogoni za armi¹
hitlerowsk¹. Ale nie dlatego, by tê
ziemiê wyzwalaæ. Z hitlerowcami
walczyli w ka¿dym zak¹tku œwiata.
Gdziekolwiek to tylko by³o mo¿liwe.
Walczyli o wolnoœæ i w obronie prawa do wolnoœci, a nie o nowe zdobycze terytorialne. 65 lat temu oni nie
pragnêli tej ziemi i nie oni decydowa-

Dzieje siê tak, bo dla zbyt wielu
Polska zaczê³a siê w 1945 roku, a jedynymi bohaterami byli wyzwoliciele ziem odzyskanych. ¯o³nierze Ludowego Wojska Polskiego byli bohaterami, i - na pewno - nie jedynymi. Przez niemal¿e pó³ wieku po wojnie inni ¿o³nierze, ¿o³nierze Armii
Krajowej, Narodowych Si³ Zbrojnych, ¯o³nierze Wyklêci (kto zna
takie okreœlenie?) nie mieli prawa do
honoru i uznania, nie mieli prawa
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mówiæ, ¿e walczyli o inne zwyciêstwo i o inn¹ Polskê. Wielu z nich
dokona³o ¿ywota na emigracji, bo
komuniœci odmówili im prawa powrotu do Ojczyzny. Czy w wolnej ju¿
Rzeczypospolitej uczyniliœmy wystarczaj¹co wiele, aby tym bohaterom oddaæ nale¿n¹ im czeœæ i uznanie? Co roku na Pomorzu organizuje
siê uroczystoœci z okazji nadania
praw miejskich tutejszym miastom.
Po co? Pewnie ka¿da okazja do
œwiêtowania jest dobra, tylko co z takiego imprezowania wynika. Przyjmijmy wiêc, ¿e to uszanowanie dorobku by³ych mieszkañców tej ziemi.
Bo na pewno uroczystoœci te nie
by³y i nie s¹ uroczystoœciami patriotycznymi, maj¹cymi kultywowaæ pamiêæ historyczn¹, z której my wyrastamy. A znalaz³oby siê w tym roku
kilka okazji. Choæby 15 sierpnia 1920
roku. To data dla Europy donios³a.
To dzieñ, w którym Wojsko Polskie
pod dowództwem marsza³ka Pi³sudskiego powstrzyma³o pod Warszaw¹ bolszewick¹ nawa³nicê, obroni³o Europê przed inwazj¹ komunistycznej rewolucji. Nie bez powodu
zwyciêska bitwa warszawska nosi
nazwê Cudu Nad Wis³¹. Czy¿ nie jest
to prawdziwy powód do chluby i
upamiêtnienia?
Zak³amywanie w³asnej historii i
zamazywanie to¿samoœci prowadzi
do utraty szacunku i uznania wœród
narodów œwiata. Niech potwierdzeniem tego bêd¹ nastêpuj¹ce fakty:
ca³y œwiat zna dokonania Lecha
Wa³êsy i Solidarnoœci, a œwiêtem

Lidl jest tani… dla pracowników

LIDLJESTTANI..., tylko
dla kogo? I co pod tym mo¿na
rozumieæ? - bo jeœli chodzi o
moj¹ ¿onê, to Lidl w Œwidwinie jest tani dla mojej wybranki... Ostatnio, jakiœ tam kierowniczek ze Szczecina og³osi³ - macie podwy¿kê o 80 z³. Hurrrraaaa!!! - krzyknêli wszyscy, ale ów kierowniczek zaraz potem og³osi³, ¿e
wszyscy bêd¹ pracowaæ na pó³ etatu... (pracowali wczeœniej na 3/4 etatu).
Nie wiem, gdzie siê podzia³a logika, a tym bardziej nie wiem, jak LIDL
ceni jakoœæ, nie mówi¹c o polityce
prorodzinnej - przyk³ad: dziœ ,,moja”
pracuje - ale cieszy siê, ¿e weekend

ma wolny. No, ale w pi¹tek wieczorem
zmiana decyzji w Lidlu - pracujesz w
weekend! Czy to nie chore? Ma³o
tego, moja ¿ona wraca dziœ z pracy o
14.00 - jest niedziela... a o 18.00 znowu tam idzie na jakieœ szkolenie! pytanie - czy mo¿na iœæ dwa razy do
pracy w ci¹gu dnia? (tym bardziej w
niedzielê). Nie doœæ, ¿e zarabiaj¹ grosze, to wysy³a siê pracowników do
Gryfic, Kamienia Pom., Szczecina,
Stargardu, £obza i innych tam (nawet na noc!!! - np. na inwentaryzacjê
do £obza, albo otwarcie sklepu
gdzieœ tam...).
O co temu LIDLOWI chodzi?
,,MI£E PANIE = RAZ NA KWARTA£ BÊDZIECIE MIELI IMPREZÊ

ZAK£ADOW¥
(INTEGRACYJN¥) - Przecie¿ to nic innego, jak
psychiczne podejœcie do cz³owieka
- jak to u nas w firmie jest dobrze...
impry... wyjazdy...
Moje pytanie brzmi: GDZIE JEST
RODZINA W TYM BAGNIE? - bo
dla Lidla nie liczy siê, ¿e wspó³ma³¿onek pracuje, dzieci siê ci¹gle pytaj¹
o mamê itp. Ja w ka¿dym razie mam
tego serdecznie doœæ. Równie¿ pracujê, ale nie widzia³em jeszcze, ¿e tyle
lat od wojny, a u Polaka w Lidlu ,,ARBEIT MACHT FREI”. ¯a³osne, a ja
jestem rozgoryczony, ¿e tracê ¿onê,
rodzinê, przez takiego LIDLa.
M¹¿ (dane do wiadomoœci
Redakcji)

obalenia systemu komunistycznego jest dzieñ przewrócenia muru berliñskiego. Niemcy nie mówi¹, ¿e to
komuniœci obalili komunistyczny
system. A u nas bohaterem jest Jaruzelski. Te fakty powinny daæ nam
bardzo wiele do myœlenia.
Nie mówmy wiêc o wyzwoleniu
miast pomorskich. Nie mówmy o polskim ¿o³nierzu wyzwolicielu tych
miast, bo polskiego wojska tu nie
by³o. Mówmy prawdê. Mówmy o
zdobywaniu i bezsensownym ich
niszczeniu przez Armiê Czerwon¹.
Je¿eli nie potrafimy szanowaæ
w³asnej historii i to¿samoœci, to nie
liczmy, ¿e ktoœ nas uszanuje. To, ¿e
mamy dziœ prawo mówiæ o w³asnej
prawdzie historycznej, to za ma³o. O
prawdziwej historii po prostu nale¿y
mówiæ. Pamiêæ historyczn¹ nale¿y
kultywowaæ i szanowaæ, bo jej utrata
oznacza utratê to¿samoœci i wolnoœci.
RB
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W³amali siê do „hubertówki”

Str
. .33
Str.
Str
Str.

W Cieszeniewie, Smardzku i Z¹browie

Z³apani na gor¹cym Bêd¹ trzy nowe
uczynku
place zabaw
Policjanci z Komisariatu Policji w Po³czynie-Zdroju zatrzymali
dwóch m³odych mê¿czyzn na gor¹cym uczynku w³amania. Za pope³nione przestêpstwo grozi im do 10
lat pozbawienia wolnoœci.
Pod koniec lutego, dy¿urny Komendy Powiatowej Policji w Œwidwinie zosta³ powiadomiony przez anonimowego rozmówcê telefonicznego, ¿e dwóch mê¿czyzn w³amuje siê
do „hubertówki” w miejscowoœci
Niebodze, nale¿¹cej do ko³a ³owieckiego „Sokó³”. Oficer dy¿urny natychmiast w rejon zdarzenia skiero-

wa³ policjantów z Po³czyna. Na ich
widok w³amywacze rzucili siê do
ucieczki, jednak ju¿ po chwili zostali
zatrzymani. Okazali siê nimi 17-letni
Krystian P. oraz 20-letni Marcin S.,
mieszkañcy powiatu œwidwiñskiego. Mê¿czyŸni do wnêtrza „hubertówki” dostali siê po ukrêceniu k³ódek i nastêpnym wyrwaniu krat zabezpieczaj¹cych. Z pomieszczeñ
zd¹¿yli zabraæ dwie baterie oraz 20
metrowy przed³u¿acz elektryczny.
Obu mê¿czyznom przedstawiono zarzut kradzie¿y z w³amaniem, za
co grozi nawet do 10 lat pozbawienia
wolnoœci.
(kp)

Konkurs na
sekretarza miasta
(ŒWIDWIN) Urz¹d Miasta Œwidwin og³osi³ nabór
na stanowisko sekretarza miasta.
Wœród wymagañ niezbêdnych s¹: wy¿sze wykszta³cenie, wskazany w og³oszeniu sta¿ pracy i funkcje kierownicze oraz brak przynale¿noœci do partii politycznych. Dokumenty mo¿na sk³adaæ w sekretariacie urzêdu miasta w terminie
do 24 marca br., do godz. 15.15. Wiêcej informacji w BIP lub urzêdzie. (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 stanowi¹cych
w³asnoœæ Skarbu Pañstwa, przeznaczonych do zbycia,
obejmuj¹cy lokal mieszkalny nr 2 w budynku nr 14
posadowionym na dzia³ce nr 90 w obrêbie Koszanowo,
gmina Brze¿no.

Gmina Œwidwin wybuduje trzy
rekreacyjne place zabaw w Cieszeniewie, Smardzku i Z¹browie. W
styczniu zosta³ rozstrzygniêty
przetarg na ich wykonawcê.
Na przetarg wp³ynê³o 7 ofert.
Najdro¿sza by³a dwa razy wy¿sza,
ni¿ najtañsza, któr¹ z³o¿y³a firma
Plac Zabaw Serwis J. Kwiatkowski z
Mierzyna (ko³o Szczecina). To ona
urz¹dzi place za 41.990 z³ netto.
Co zostanie zrobione?
W Cieszeniewie zakres robót
obejmuje: demonta¿ starego ogrodzenia o d³ugoœci 104 m; plantowanie - równanie terenu pod plac zabaw; wykonanie nowego ogrodzenia z prefabrykatów drewnianych o
d³ugoœci 88 m; zamontowanie furtki
wejœciowej; monta¿ wyposa¿enia
placu zabaw 8 elementów: domek z
huœtawkami; piaskownica szeœciok¹tna; drabinka z paj¹kiem; huœtawka pozioma; bujak konik na sprê¿ynie; kosz na œmieci.

W Smardzku zakres robót do
wykonania: wykonanie nowego
ogrodzenia z prefabrykatów drewnianych o d³ugoœci 57 m; zamontowanie furtki wejœciowej; monta¿
wyposa¿enia placu zabaw 8 elementów: domek z huœtawkami; piaskownica szeœciok¹tna; drabinka z paj¹kiem; huœtawka pozioma; bujak konik na sprê¿ynie; kosz na œmieci;
³awka z oparciem szt. 2.
W Z¹browie zakres robót obejmuje: wykonanie nowego ogrodzenia z prefabrykatów drewnianych o
d³ugoœci 55 m; zamontowanie furtki
wejœciowej; monta¿ wyposa¿enia
placu zabaw 8 elementów: domek z
huœtawkami; piaskownica szeœciok¹tna; drabinka z paj¹kiem; huœtawka pozioma; bujak konik na sprê¿ynie; kosz na œmieci; ³awka z oparciem
szt. 2.
Projekt jest dofinansowany z
Europejskiego Funduszu na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich. (r)

Koncert poœwiêcony pamiêci Jana Paw³a II

W Œwidwinie wyst¹pi
Reprezentacyjny Zespó³ Wojska
Polskiego z Warszawy
Wystêp odbêdzie siê w niedzielê,
21 marca, o godzinie 10.30 w Koœciele pw. MBNP. Zespó³ zapewni oprawê do liturgii, a po zakoñczeniu na-

bo¿eñstwa zaprezentuje oko³o pó³godzinny koncert poœwiêcony pamiêci Jana Paw³a II, z okazji zbli¿aj¹cej siê rocznicy Jego œmierci. (o)
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65 rocznica polskiej pañstwowoœci
na Pomorzu

Mija 65 lat ustanowienia polskiej pañstwowoœci
na tych ziemiach. Z tej okazji ¿o³nierze 21 Bazy
Lotniczej chor. sztab. Robert Skowron oraz st. szer.
Patryk Klimas uporz¹dkowali miejsca pamiêci walk
w rejonie „kot³a œwidwiñskiego” oraz zapalili znicze
pamiêci w S³awie, Bierzwnicy, Przyrzeczu oraz
w Kluczkowie.
Kompania honorowa pod dowództwem por. Sebastiana Kurzêpy
uczestniczy³a w obchodach rocznicowych w £obzie i Œwidwinie. Apel
poleg³ych przy Pomniku Wdziêcznoœci w £obzie odczyta³ kpt. Mariusz Buniak, który nastêpnie w imieniu Dowódcy Bazy z³o¿y³ wi¹zankê
kwiatów. Warto dodaæ, ¿e w³adze
£obza, plac, na którym kiedyœ sta³
samolot, chc¹ nazwaæ imieniem Lotników.
Wczesnym popo³udniem, 3 marca, tê rocznicê obchodzi³ Œwidwin.

Mieszkañcy miasta i ¿o³nierze
uczestniczyli we mszy œwiêtej za
Ojczyznê w Koœciele p.w. MBNP.
Dalsza czêœæ obchodów odby³a siê
pod Pomnikiem Poleg³ym - Pomordowanym ¯o³nierzom i Ofiarom Faszyzmu i Stalinizmu. Apel poleg³ych
odczyta³ kpt. Miros³aw Guziel, a kompania honorowa 21 BLot. odda³a salwê honorow¹. Wi¹zankê kwiatów
z³o¿yli przedstawiciele Garnizonu:
dowódca 1. SLT gen. bryg. pil. Stefan
Rutkowski oraz dowódca 21. BLot.
p³k dypl. pil. Ireneusz Starzyñski. (o)

Sesja Rady Gminy Œwidwin

O bezrobociu
w gminie
(GMINA ŒWIDWIN) Najbli¿sze
posiedzenie Rady Gminy Œwidwin
odbêdzie siê 25 marca,(czwartek) o
godz. 10.00, w sali nr 55 Urzêdu
Miasta w Œwidwinie.
Na pocz¹tek radni bêd¹ mogli
sk³adaæ interpelacje. PóŸniej sprawozdanie przewodnicz¹cych komisji i wójta Gminy z prac w okresie

miêdzy sesjami. Nastêpnie bêdzie
„Czas dla Samorz¹dów”. Zebrani
wys³uchaj¹ informacji o rynku pracy
na terenie gminy i powiatu oraz informacji z dzia³alnoœci Komisji ds.
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Radni podejm¹
uchwa³y, a na zakoñczenie sesji
wys³uchaj¹ odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
(r)
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Salê gimnastyczn¹
Ortograficzne zmagania
przy SP 1 zbuduje
trzecioklasistów
IN-TECH
Szko³a Podstawowa nr 2 w Œwidwinie

W dniu 8 marca uczniowie klas
trzecich sprawdzali swoje umiejêtnoœci w zakresie ortografii.

Do rywalizacji przyst¹pi³o 15
uczniów. Spoœród nich wy³oniono
dwoje zwyciêzców, którzy bêd¹ reprezentowaæ nasz¹ szko³ê w X Regionalnym Konkursie Ortograficznym, organizowanym przez Szko³ê
Podstawow¹ nr 7 w Koszalinie, w
dniu 26 marca. Konkurs objêty jest

Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Koszalina.
Przygotowany przez pani¹ Ludmi³ê Skowron arkusz konkursowy
bezb³êdnie wype³nili: Anna Brodowicz z klasy IIIa (przygotowywana
przez pani¹ Ludmi³ê Skowron) i Bart³omiej Szatkowski z klasy IIIb (przygotowywany przez pani¹ Urszulê
W³odarczyk). Zwyciêzcom gratulujemy i ¿yczymy powodzenia w dalszych zmaganiach z ortografi¹. (o)

(ŒWIDWIN) Rozstrzygniêty
zosta³ przetarg na budowê sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Œwidwinie. Wybuduje j¹
firma IN-TECH ze Œwidwina.
Do konkursu zg³osi³o siê sporo

firm, bo a¿ dziewiêæ, w tym dwie ze
Œwidwina (IN-TECH i PROBUD).
Piêæ ofert zosta³o odrzuconych z
powodów formalnych. Najkorzystniejsz¹ cenowo ofertê z³o¿y³a
firma IN-TECH i to ona bêdzie budowaæ salê.
(r)

Po konkursie w PCPR
(PO£CZYN-ZDRÓJ) Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z siedzib¹ w Po³czynie-Zdroju, Pawe³ Drzewiecki, poinformowa³
o wyniku naboru na stanowisko w

PCPR. W wyniku zakoñczenia procedury naboru na stanowisko doradcy do spraw osób niepe³nosprawnych wybrana zosta³a pani
Marta Rutkowska z Buœlarek. (r)

Co z pi³k¹ no¿n¹ w gminie?

Pieni¹dze na karate
i pi³kê rêczn¹
(GMINA ŒWIDWIN) Wójt Gminy Œwidwin poinformowa³ pod koniec lutego, ¿e dokona³ wyboru
podmiotów, które uzyska³y dotacjê
w wyniku rozpatrzenia otwartego
konkursu ofert na dofinansowanie
zadania publicznego „Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu
wœród dzieci i m³odzie¿y z Gminy
Œwidwin”.

W wyniku jego rozstrzygniêcia
dotacje otrzymaj¹:
1. UKS „Rega” przy Zespole
Szkó³ w Bierzwnicy – 16.000 z³
2. MUKK „Bushi-do” Lekowo –
16.000 z³
3. MUKK „Bushi-do” Lekowo –
12.000 z³.
Mo¿na tylko zapytaæ – co dzieje
siê z pi³k¹ no¿n¹ w gminie Œwidwin. (r)

Weszli do mieszkania

Zatrzymany
z narkotykami
Policjanci Zespo³u Patrolowo
Interwencyjnego zatrzymali 21letniego mieszkañca Œwidwina,
który posiada³ przy sobie ponad 7
gram amfetaminy.
Do zatrzymania dosz³o 3 marca,
w godzinach wieczornych, na terenie Œwidwina. W trakcie przeprowadzanej kontroli drogowej samochodu terenowego, przy jednym z
mê¿czyzn, którzy siê nim poruszali,

policjanci znaleŸli woreczek foliowy, w którym znajdowa³a siê bia³a
substancja. Policjanci przypuszczaj¹c, ¿e mog¹ to byæ narkotyki
zatrzymali mê¿czyzn. Na komendzie, ich przypuszczenia potwierdzi³y siê – okaza³o siê ¿e substancja
ta to amfetamina.
Mê¿czyzna, który posiada³ przy
sobie narkotyki zosta³ zatrzymany.
Za posiadanie narkotyków grozi mu
do 3 lat pozbawienia wolnoœci. (kp)

Ukradli prostownicê
do w³osów
Policjanci KPP w Œwidwinie w
dniu 1 marca, w godzinach wieczornych, zatrzymali cztery osoby podejrzane o naruszenie miru domowego, groŸby karalne oraz kradzie¿ prostownicy do w³osów.
Do zdarzenia dosz³o oko³o godz.
19.00, kiedy to £ukasz R., lat 26,
Aleksandra R., lat 19, Anna R., lat 19
i Adam W., lat 39 – wszyscy znani
tutejszej policji i wielokrotnie notowani za przestêpstwa i wykroczenia,
postanowili udaæ siê do mieszkania
znajomych i wyjaœniæ nieporozumienia, do jakich dosz³o kilka tygodni

wczeœniej. Niestety sposób w jaki
postanowili to zrobiæ okaza³ siê niezgodny z prawem. Nie doœæ, ¿e do
mieszkania wtargnêli si³¹ i zabrali z
niego prostownicê do w³osów, to w
stosunku do przebywaj¹cej w mieszkaniu kobiety u¿ywali gróŸb karalnych, które wzbudzi³y w niej obawê,
¿e zostan¹ spe³nione.
Ju¿ kilka minut po otrzymaniu
zg³oszenia policjanci zatrzymali
wszystkich sprawców. Za dopuszczenie siê gróŸb karalnych
oraz naruszenia miru domowego
sprawcom grozi do 2 lat pozbawienia wolnoœci.
(kp)

Str
Str.. 6

SAMORZ¥D

Wieœci œwidwiñskie 8.03.2010 r.

Wieœci œwidwiñskie 15.03.2010 r.

Str
Str.. 7

INFORMACJE

I Konkurs „Lwów Dawniej i Dziœ”

Zarz¹d klubu Towarzystwa Mi³oœników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich w Œwidwinie,
od czasu powstania w 1990 r., czyni
dzia³ania na rzecz upowszechniania tradycji i kultury lwowskiej na
ziemi œwidwiñskiej – by ocaliæ od
zapomnienia. Dowodem tego s¹ organizowane wspólnie ze Œwidwiñskim Oœrodkiem Kultury coroczny
„Dzieñ Kultury Kresowej” i „Powiatowy Konkurs Poezji i Piosenki
Lwowskiej”, a tak¿e spotkania z
m³odzie¿¹ szkoln¹.
Konkurs to nowa inicjatywa Zarz¹du na 20-lecie dzia³alnoœci Klubu,
która zosta³a z uznaniem przyjêta do
realizacji w Zespole Szkó³ Rolniczych
Centrum Kszta³cenia Praktycznego
przez dyrektora Andrzeja Muchorowskiego oraz nauczycieli Ma³gorzatê Soko³owsk¹ i Jadwigê Zbieg.
W styczniu z m³odzie¿¹ tej szko³y
prezes Klubu przeprowadzi³ dwa
spotkania zwi¹zane z konkursem,
przedstawiaj¹c dwa filmy video „Zapraszamy do Lwowa” – by³ to spacer
po Lwowie pokazuj¹cy jego historiê,
Wysoki Zamek, Kopiec Unii Lubelskiej, zabytki, Rynek, Katedrê, koœcio³y-cerkwie, cmentarz £yczakowski. Drugi film dotyczy³ cmentarza Orl¹t Lwowskich z komentarzem
prof. St. S. Nicieji oraz jego otwarcia
24.06.2005r. Swoj¹ wiedzê m³odzie¿
mog³a pog³êbiæ korzystaj¹c z czytelni MBP, gdzie od 1993 r. jest sta³a
wystawa wydawnictw „Lwów i Kresy”. Nastêpnie przeprowadzono
konkurs, w którym uczestniczy³o 30
uczniów, odpowiadaj¹c pisemnie na
25 pytañ. Jury w sk³adzie wymienionych nauczycieli i prezesem Klubu,
dokona³o oceny, wy³oni³o jego zwyciêzców i wyró¿nionych.
W dniu 24 lutego zorganizowano
uroczyste spotkanie – wiersz „Znasz
ty ten Lwów” czyta³ Rados³aw Marzêcki. Prowadz¹ca spotkanie

uczennica Olga Wystêpska powita³a wszystkich serdecznie na podsumowaniu I Konkursu „Lwów Dawniej i Dziœ”, którego celem by³o przybli¿enie historii tak wa¿nego miasta
dla Polaków. Mieszkañcy naszego
miasta i regionu maj¹ swoje korzenie
kresowe, dlatego nale¿y kultywowaæ ich tradycje i kulturê. W imieniu
dyrektora szko³y A. Muchorowskiego, inicjatora konkursu prezesa
TMLiKPW Mieczys³awa Kostura i
organizatorów M. Soko³owskiej i J.
Zbieg serdecznie powita³a zaproszonych goœci: Starostê Powiatu
Œwidwiñskiego Miros³awa Majkê,
przew. Rady Powiatu Kazimierza
Szafrañskiego i wiceprzewodnicz¹c¹ RP Danutê Malitowsk¹, cz³.
Zarz¹du Powiatu Krystynê Wojnick¹, zastêpcê burmistrza Krzysztofa Wasicionka, prezes TMWib.KW
Annê Teresiñsk¹ i dyrektora ŒOK
Mariana Wiszniewskiego.
Wyniki konkursu zgodnie z pro-

toko³em przedstawi³ prezes Klubu: I
m-ce Maria Trojanowska, II m-ce
Emil Kacprzak, III m-ce Maria Lechowicz i Joanna Ga³¹zka. Wyró¿nienia:
Dorota Za³oga, And¿elika Waszczyk, Patrycja Maszczyk, Franciszek
Goliñski, Rados³aw Kotasiñski, Jolanta Bia³ous i Ilona Sibera.
Starosta Miros³aw Majka z³o¿y³
gratulacje i wrêczy³ upominki ksi¹¿kowe. Prezes Klubu odczyta³ treœæ
podziêkowañ, które wrêczy³ dyrektorowi Andrzejowi Muchorowskiemu, Ma³gorzacie Soko³owskiej, Jadwidze Zbieg i Andrzejowi Soko³owskiemu. Podziêkowa³ za wsparcie
konkursu Starostwu i Parkowi Wodnemu „Relax” w Œwidwinie.
Prowadz¹ca spotkanie w imieniu
uczniów szko³y podziêkowa³a Mieczys³awowi Kosturowi za interesuj¹c¹ prezentacjê o mieœcie Lwowie i
jego historii i zabytkach oraz mo¿liwoœæ uczestnictwa w konkursie
podkreœlaj¹c, ¿e m³odzie¿ naszej

szko³y jest ¿¹dna wiedzy i zawsze
chêtnie bierze udzia³ w tego typu
przedsiêwziêciach.
Dla uœwietnienia spotkania m³odzie¿ przygotowa³a wystawê „Lwów
w fotografii” oraz czêœæ artystyczn¹
- recytacjê wierszy o Lwowie: „Nieznany obroñca Lwowa”, „Lwów”,
„Pamiêæ o Jurku Bitschanie” w wykonaniu Rados³awa Marzêckiego,
Katarzyny Stêpniak i El¿biety Pañczyszyn. Piosenki „Nie³atwo byæ ze
Lwowa” i „Czternastoletni” zaœpiewa³a Klaudia Rajecka, przy akompaniamencie Artura Andrzejewskiego,
by³a laureatk¹ „Konkursu Poezji i
Piosenki Lwowskiej” 2009r. w Œwidwinie i Koszalinie i zdobywczyni¹
nagrody „Grand-Prix” Starosty Œwidwiñskiego i Prezydenta Koszalina.
Wszyscy uczestnicy orzekli, by
zaliczyæ konkurs do nowego zjawiska kulturowego naszego miasta i
kontynuowaæ w nastêpnych latach.
Mieczys³aw Kostur
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XIV Festiwal Piosenki Religijnej

GRAND PRIX dla APPASSIONATO
(ŒWIDWIN) 27 lutego
w Klubie Garnizonowym w Œwidwinie
odby³ siê XIV Festiwal
Piosenki Religijnej.
Od godzin porannych
jury w sk³adzie: Boles³aw Kurek, ks. pastor
Adam Ciuæka, Katarzyna Metza, Bart³omiej Michalczyk i Ryszard Pilich wys³ucha³o 40 podmiotów wykonawczych w kategoriach solistów i zespo³ów (doroœli, m³odzie¿,
dzieci).
Zanim jednak odczytano werdykt, odby³ siê koncert chrzeœcijañskiej grupy POMOC DUCHOWA z
Krotoszyna. Ma³o kto ów zespó³
kojarzy, a jednak wydali ju¿ 16 p³yt i
na rynku muzycznym istniej¹ 30 lat.
Po koncercie POMOCY odczytano werdykt. Jury postanowi³o wyró¿niæ w kat. soliœci (dzieci): wyró¿nienie III stopnia otrzyma³a ZUZIA
JEDYNOWICZ z Kalisza Pom., II st.
- PAWE£ WIERUCKI z Brze¿na i I st.
- MICHA£ MIÊKCZYÑSKI ze Œwidwina. Laureatami w tej kategorii
zosta³y: MARTALIPKOWICZ (nagroda Kierownika Klubu Garnizonowego) i JULIA BOROWSKA ze
Œwidwina (nagroda Starosty Powiatu Œwidwiñskiego).
W kat. m³odzie¿ (soliœci): wyró¿nienie III st. - MONIKA WSZÊDYBY£ z Drawna, II -ALICJA TOŒ,
równie¿ z Drawna, a I st. równorzêdnie MARTA KRUCZKOWSKA ze

Natalia Kêdzierska i gitara z podpisami Feel od Burmistrza Œwidwina

Œwidwina i KLAUDIA RAJECKA z
Brze¿na. Laureatkami w tej kategorii
zosta³y: ANNA OLESIÑSKA z
Drawska Pom. (nagroda Kapelana
Parafii Wojskowej) i NATALIA KÊDZIERSKA z Wa³cza (nagroda Burmistrza Œwidwina - gitara z autografami zespo³u Feel).
W kat. doroœli: wyr. II stopnia:
JOLANTA JUREK z Toporzyka, I st.
EWELINA MIKU£KO z Klubu Garnizonowego w Œwidwinie. Laureatk¹ - solistk¹, która reprezentowa³a
Klub Garnizonowy zosta³a JUDYTA
JASIÑSKA. Otrzyma³a ona nagrodê Wójta Gminy Œwidwin. W kat.
zespo³y dzieciêce wyró¿niono: III st.
- PROMYCZKI z Toporzyka, II TÊCZOWA GROMADA z KG w
Œwidwinie, I - ŒWIETLIKI z SP 3 w
Œwidwinie. Tytu³ laureata otrzyma³y

Pomoc duchowa

Appassionato

Wieœci œwidwiñskie 15.03.2010 r.
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XIV FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ

z Po³czyna-Zdroju
Stokroteczki S³awoborze

Laureatka
JULIA BOROWSKA

STOKROTECZKI ze S³awoborza.
W m³odzie¿owych zespo³ach
wokalnych wyró¿niono jedynie zespó³ PRZED SIEBIE ze Œwidwiñskiego Oœrodka Kultury.

Judyta Jasiñska

Anna Olesiñska
Drawsko Pom.

Laureatem Festiwalu i zdobywc¹
GRAND PRIX zosta³ zespó³ APPASSIONATO z Po³czyna-Zdroju (nagroda Dowódcy 1 Skrzyd³a Lotnictwa Taktycznego w Œwidwinie). W
kat. doroœli wyró¿nienie otrzyma³
zespó³ KOSMO z Drawska Pom. z
solistk¹
DOMINIK¥
£UCZYÑSK¥, który zreszt¹ wzbudzi³ wiele kontrowersji w ocenie.
Tytu³ laureata otrzyma³a liczna GRUPAUWIELBIAJ¥CA & Friends ze
Zboru Zielonoœwi¹tkowego w Œwidwinie, pod kierownictwem Piotra
Bychowskiego.
Laureaci w poszczególnych kategoriach wezm¹ udzia³ w FINALE
PIOSENKI RELIGIJNEJ DIECEZJI
KOSZALIÑSKO-KO£OBRZESKIEJ, który odbêdzie siê na prze³omie maja i czerwca w Koszalinie.
Dodatkowo jury przyzna³o: Nagrodê dla najm³odszej uczestniczki festiwalu: JULIA SOBIERAJSKA (S³awoborze) oraz nagrody pocieszenia:
ANNA GAIK i PAULINA WITKOWSKA z Kalisza Pom. Nagrodê
Publicznoœci otrzyma³a EWA DREWIANKOWSKA z KG w Œwidwinie.
Ca³y Festiwal trwa³ od 9.00 rano do
godz. 20.00. Mo¿na by³o, jak co roku

zjeœæ grochówkê ¿o³niersk¹, a najm³odsi uczestnicy otrzymali napoje
i s³odycze ufundowane przez sponsorów. I w³aœnie gdyby nie oni sponsorzy, Festiwal nie mia³by tylu
nagród i atrakcji. Dziêkujemy
wszystkim sponsorom: Dowódcy
1SLT, Dowódcy 21Blot, Burmistrzowi Œwidwina, Staroœcie Powiatu Œwidwiñskiego, Wójtowi Gminy
Œwidwin, Wojskowemu Ko³u
£owieckiemu „CYRANKA”, Pomorskiemu Bankowi Spó³dzielczemu w Œwidwinie, Firmie IN-TECH p. Januszowi Paprockiemu, p. Gra¿ynie Kiszce, p. Rybickiej - HOTELIK Œwidwin, Firmie handlowej A.

Cz. Lasota oraz P. Latkowscy,
„AGNES” - p.A. G. Czarny, „MORGAN”, p. M. M. Miêkczyñscy, Cukiernia Kokosanka, Centrum Budowlane Olszewski, „PROBUD” p.
Ryszard Pi¹tek, „DRAGON” p.
Gra¿yna Szczepanik, Piekarnia
Pi¹tkowscy, p. Tadeusz Sak, „SZABLA-NET”, „BIS-PAK” p. B. Zajdecki, „PRO ENURO” p. R. Golczyk, B. Siwiec i „STEFBUD” p. S.
Basiów. Migawki wystêpów laureatów mo¿na obejrzeæ w internetowej
TV Œwidwin. Festiwal odby³ siê pod
has³em „B¥D•MY ŒWIADKAMI
MI£OŒÆI” i oby tak by³o!
(o, foto: Iwona Wiszniewska)

CZÊŒÆ GRUPY UWIELBIAJ¥CEJ
Z KZ W ŒWIDWINIE

Str
Str.. 10

OG£OSZENIA DROBNE

Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
INNE
Powiat ³obeski
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.
Sprzedam œrutownik typu Bak oraz
pompê do wypompowywania gnojowicy. Tel. 91 3976479, 510 736
885.
TANIE MEBKE KA-MAR. Du¿y wybór
mebli u¿ywanych ( Ike, Hoffner...).
Atrakcyjne ceny. Zapraszamy do
sklepu £obez, ul. Bema ( by³y plac
POM ). Tel. 885 310 483.
Organizacja wesel „ RETRO” £obez
ul. Drawska 6. UWAGA! Promocja
w kwietniu i maju – 135 z³ / osobê.
Tel. 692 861 228.
Do sprzedania dobrze prosperuj¹ca hurtownia lodów i ¿ywnoœci mro¿onej wraz z sieci¹ zaopatrzenia i
zbytu w £obzie. Dystrybutor produktów firm Koral, Algida i Mela. Tel.
604 214 197
Korepetycje matematyka. Tel. 504
389 130
Zespó³ muzyczny na wesela. Tel.
604221339.

Region

Kury nioski odchowane powy¿ej 7
tygodnia. Sprzeda¿ od 20 marca.
Gospodarstwo Drobiarskie ¯abowo 13. Tel. 91 3910666.
T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.
Gara¿e blaszane, bramy uchylne
– najtaniej. Monta¿ i dowóz gratis.
Tel. 59 8334536, 605 286 058, 661
956 331.
Wystrój sal weselnych balonami i
nie tylko. Tel. 503 045 960.
GARA¯E BLASZANE OCYNKOWANE – PRODUCENT. Tel. 059
8334312, 798 710 329, 698 230
205. F.T. Wróbel Przechlewo.
www.blaszanygaraz.pl

ROLNICTWO

NIERUCHOMOŒCI
Powiat ³obeski
Resko, sprzedam parter domu 85
mkw, 4 pokoje, po generalnym remoncie, 190.000 z³. Tel. 888 169
572
Sprzedam dom w BrzeŸniaku z gara¿em i dzia³k¹ 18 arów. Tel. 662
657 982
Wynajmê lub sprzedam domek,
£obez, ul. Przechodnia 5. Tel. 792
140 557.

Powiat gryficki
Sprzedam gara¿ murowany wolno
stoj¹cy przy ul. Rapackiego w Gryficach na dzia³ce 230 mkw. Kontakt
tel. 513 305 173. w godzinach 1820. Gara¿ na dwa samochody. Informacji co do ceny telefonicznie
nie udzielam. Zalecany kontakt
osobisty.
Sprzedam dzia³kê o pow. 765 mkw
w Rewalu. Tel. 697 447 234.
Sprzedam
dzia³kê
o
pow.
3380mkw w Rzêskowie. Tel. 512
584 156.

MIESZKANIA
Powiat gryficki
Dargos³aw gm. Brojce, sprzedam
mieszkanie 39 mkw w bloku. Tel.
500 400 822

MIESZKANIA
Powiat ³obeski
Sprzedam mieszkanie 3 pok. I piêtro w centrum £obza Tel. 601 429
991.
Resko - do wynajêcia parter domu
85 mkw., 4 pokoje, po generalnym
remoncie, 600 z³. Tel. 888 169 572.
Sprzedam kawalerkê w centrum
£obza; 34 mkw., 1 du¿y pokój, kuchnia, ³azienka, ogrzewanie na piec
kaflowy. Tel. 783 233 685.
Sprzedam w £obzie mieszkanie 45
mkw. na parterze w bloku. Tel. 609
868 302.
Do wynajêcia mieszkanie 3-pokojowe w centrum £obza, IV piêtro.
Tel. 603 874 299.
Sprzedam w Resku mieszkanie 2
pokojowe 46 mkw. Tel. 503 825
305.
Sprzedam w £agiewnikach mieszkanie 54 mkw., 2 pokoje, kuchnia,
³azienka. Osobno 2 pomieszczenia gospodarcze. Tel. 791 750 465.
Sprzedam mieszkanie w £obzie, 2
piêtro, trzy pokoje, kuchnia, ³azienka, wc, przedpokój, 61,5 mkw., bez
czynszowe, ogrzewanie gazowe
w³asne. Tel. 608 447 700.

Wieœci œwidwiñskie 15.03.2010 r.
(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

Zatrudniê pracownika
do renowacji sprzêtu
Zakres obowi¹zków
- malowanie pistoletowe,
- oklejanie, mycie, wycinanie,
- szlifowanie,
- spawanie (nie wymagane uprawnienia)
- demonta¿ i monta¿.

Tel. 506 - 135 - 335

US£UGI

Region
Wideofilmowanie. Tel. 605 732
267.
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 gryficki
Us³ugi elektryczne Chlebicki S³awomir tel. 606 824 461.
Nie masz czasu na sprz¹tanie
mieszkania, nie lubisz mycia
okien? Zadzwoñ tel. 517 217 327.

Wieœci œwidwiñskie 15.03.2010 r.
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Porozumienie ze Stowarzyszeniem

W dniu 1 marca 2010 roku w
sali tradycji jednostek garnizonu
Œwidwin zosta³o podpisane porozumienie o wspó³pracy pomiêdzy 21.
Baz¹ Lotnicz¹, a Stowarzyszeniem
Przyjació³ Lotniska Wojskowego
Œwidwin.
W imieniu 21. BLot porozumienie
podpisa³ dowódca p³k dypl. pil. Ireneusz Starzyñski, zaœ w imieniu stowarzyszenia podpis z³o¿y³ prezes
Pan Krzysztof Æwiertnia. W uroczystoœci podpisania uczestniczy³o
dowództwo 21. BLot, zarz¹d oraz
cz³onkowie stowarzyszenia.
Przedmiotem porozumienia jest
kultywowanie i upowszechnianie
tradycji oraz historycznego dorobku Wojska Polskiego, szczególnie
lotniska wojskowego Œwidwin, w
tym upowszechnianie dorobku pol-

skiej myœli lotniczej, organizowanie
wspólnych przedsiêwziêæ o charakterze patriotycznym i rocznicowym,
w tym uroczystoœci zwi¹zanych z
upamiêtnianiem bohaterskich walk
lotników oraz œwi¹t jednostek wojskowych garnizonu Œwidwin, a tak¿e popularyzacja i upowszechnienie
ich dorobku.
Podpisanie porozumienia po³¹czone by³o z obejrzeniem wystawy
fotograficznej „DOL-2003”; oraz pokazem filmu „Drogowy Odcinek Lotniskowy - Kliniska VI 2000”, autorstwa chor. sztab. Roberta Skowrona.
Po wyjœciu z sali tradycji dowódca
bazy zaprosi³ cz³onków Stowarzyszenia oraz zaproszonych goœci na
rozmowy przy kawie dotycz¹ce
wspólnych planów i zamierzeñ na
2010 i 2011 rok.

Odpadami w mieœcie
zajmuj¹ siê dwie firmy
(ŒWIDWIN) W ostatnich
dniach grudnia ubr. zosta³ rozstrzygniêty przetarg na odbiór i
unieszkodliwianie odpadów komunalnych na terenie miasta Œwidwina. Tê us³ugê bêd¹ œwiadczyæ dwie
firmy; ZUK ze Œwidwina i firma
Krzysztofa Grabowieckiego z Gryfic.
Przetarg zosta³ podzielony na
szeœæ rodzajów us³ug. Na trzy z nich

najkorzystniejsz¹ ofertê z³o¿y³ Zak³ad Us³ug Komunalnych ze Œwidwina, a na trzy – firma Krzysztofa
Grabowieckiego z Gryfic.
ZUK bêdzie odbiera³ odpady z
koszy ulicznych (zmiotki i liœcie) oraz
odpady z pojemników 1100-litrowych i pojemników KP7, zaœ firma z
Gryfic bêdzie odbieraæ i unieszkodliwiaæ odpady z pojemników 110-,
120- i 240-litrowych.
(r)

Tekst i zdjêcia: chor. sztab. Robert Skowron.
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Rozœpiewane liceum
25 lutego, godzina 12.00; œwiat³a w Œwidwiñskim Oœrodku Kultury powoli wygasaj¹, a na scenê wychodz¹ dwie prowadz¹ce – Sandra
Galczak i Anna B³a¿ejczyk. Og³aszaj¹, ¿e w tym roku w Szkolnym
Konkursie Prozy i Poezji Obcojêzycznej rywalizowaæ bêdzie ze sob¹
20 wykonawców – m³ode talenty z
ZSP im. W³. Broniewskiego, które
ju¿ w nied³ugim czasie rozgrzej¹
publikê do czerwonoœci.
Z boku sali jury, z³o¿one ze szkolnych filologów oraz muzyka, p. W.
Makowskiego, bacznie obserwuje
wydarzenia dziej¹ce siê na scenie.
Podejmuj¹c werdykt, jurorzy wezm¹
pod uwagê dobór repertuaru, prezentacjê, poprawnoœæ jêzykow¹
oraz ogólny wyraz artystyczny. Pozytywnym zaskoczeniem jest informacja, ¿e utwory nie bêd¹ wykonywane tylko w jêzyku angielskim, ale
tak¿e po niemiecku, hiszpañsku i
francusku.
***
Podobnie jak w ubieg³ym roku,
uczestnicy konkursu prezentowali
bardzo wysoki poziom, zarówno pod
wzglêdem umiejêtnoœci jêzykowych, jak i wokalnych. Po burzliwych obradach jury dokona³o wyboru.
I miejsce zajê³y ex equo Marta
Kruczkowska i Ma³gorzata Staszewska, których wystêpy dostarczy³y

wszystkim zgromadzonym niezwyk³ych wra¿eñ. Dziewczêta wykonywa³y piosenki po angielsku i francusku.
Kolejne miejsce przyznano grupie Za Komuny By³o Lepiej, w sk³adzie: Ma³gorzata Bieñkowska, Natalia Wasicionek, Mateusz ¯ebryk.
III miejsce zaj¹³ król popu, w rolê
którego wcieli³ siê Hubert Szwed,
wykonuj¹c utwór „Billy Jean”. Obserwuj¹c - podczas ich wystêpu publicznoœæ, nie mo¿na by³o us³yszeæ ani jednej zbêdnej rozmowy,
wszyscy oczarowani byli doskona³ymi wykonaniami zaprezentowanych utworów.

Równie interesuj¹co zaprezentowali siê uczestnicy konkursu w
kategorii Prozy i Poezji, publicznoœæ
nie zawiod³a siê.
Na podium stanê³a Paulina Staniaszek, która zachwyci³a opraw¹
recytowanego wiersza „Circle of
life”. Kolejne zas³u¿one laury przypad³y Renacie Janczewskiej i Weronice Mikszy.
Niew¹tpliwym atutem tego konkursu jest poszerzanie znajomoœci
jêzyków obcych poprzez piosenkê i
poezjê. Odkrycie w³asnego potencja³u twórczego, ujawnienie swoich
talentów daje m³odzie¿y sporo sa-

tysfakcji, szczególnie, gdy mo¿e ona
zaprezentowaæ i skonfrontowaæ
swoje umiejêtnoœci z rówieœnikami.
Poza tym to rozrywka na wysokim poziomie i œwietna zabawa (tu
uk³ony dla przezabawnego duetu
œpiewaj¹cego piosenkê Natalii Oreiro, Wojtka Weinara i Krzyœka Kopyœcia). Oby wiêcej tego typu imprez
na dobre zagoœci³o w kalendarzu
szkolnym.
A zatem chapeau bas dla uczestników, a tak¿e organizatorów: p. Ewy
Szeredy oraz p. Mai Paszel. Gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów.
E. Sz.

ZSP im. W³. Broniewskiego w Œwidwinie

Konkurs wiedzy o ¿yciu i twórczoœci Chopina
W tym roku obchodzimy 200.
rocznicê urodzin Fryderyka Chopina. Aby to uczciæ, 23 lutego 2010
r. w ZSP im. W³. Broniewskiego w
Œwidwinie, odby³ siê konkurs dotycz¹cy ¿ycia i twórczoœci wybitnego
kompozytora oraz jego wp³ywu na
kulturê. Wziê³o w nim udzia³ dziewiêæ trzyosobowych zespo³ów – reprezentantów klas I i II.
Pani Ma³gorzata Pluta, organizatorka imprezy, powita³a zebranych
krótk¹, uroczyst¹ przemow¹. Nadzorowa³a równie¿ poprawnoœæ odpowiedzi oraz oceny jury, które pracowa³o w sk³adzie: Anna Nagrabska,
Magdalena Kot i Marcelina Szygenda. Natomiast prowadz¹cymi by³y
Anna Mo¿d¿eñ i Anna B³a¿ejczyk
wraz z klas¹ IIc.
Ju¿ przed feriami uczestnicy
otrzymali listê pytañ, po to, aby
mogli siê dobrze przygotowaæ. W
pierwszej rundzie konkursu kapitanowie losowali dziesiêæ z tych pytañ, na które po kolei udzielali odpowiedzi. Mogli za nie otrzymaæ dwa

punkty, ewentualnie jeden, jeœli
odpowiedŸ by³a niepe³na lub zero
punktów za z³¹ lub za brak odpowiedzi. W tej konkurencji najlepsza okaza³a siê klasa Ic.
Inspiracj¹ do drugiej czêœci konkursu by³ niew¹tpliwie teleturniej
„Jaka to melodia?” Na podstawie
us³yszanych fragmentów utworów,
takich jak np.: Walc cis-moll op.64,
Preludium e-moll, op.28, nr 4 czy
Etiuda E-dur, op.10 nr 3, zespo³y
musia³y odgadn¹æ ich tytu³y. By³o
to trudne zadanie, jednak wiêkszoœæ
sobie poradzi³a. Maksymalnie do
zdobycia w obu rundach by³o 30
punktów.
Ostatecznie zwyciê¿y³a dru¿yna
z klasy Ic, w sk³adzie: Justyna W³odarczyk, Mateusz Wo³owiec oraz
Weronika Miksza. Drugie miejsce
wspólnie zajê³y klasy Id i IIb. Trzecie miejsce na podium przypad³o klasie IId. Laureaci otrzymali atrakcyjne
nagrody: ksi¹¿ki i mo¿liwoœæ dodatkowego nieprzygotowania z jêzyka
polskiego.
Agata Borowy, LO.
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Szko³a Podstawowa nr 3 w Œwidwinie

Szko³a Podstawowa nr 3 w Œwidwinie

Rozmowy
o bezpieczeñstwie

Rudolf Virchow – jego talent
dodaje nam skrzyde³

25 lutego w Szkole Podstawowej
nr 3 goœci³a aspirant sztabowy Jolanta Tolala z Komendy Powiatowej
Policji w Œwidwinie.
Dzieci zgromadzone w œwietlicy
szkolnej mog³y obejrzeæ film o skrzacie, który uczy³ najm³odszych, jak
zachowywaæ siê na drodze, co robiæ
w przypadku, gdy jesteœmy œwiadkami kolizji drogowej lub – co gorsza
– jej uczestnikami, jak zachowaæ siê,
gdy spotkaj¹ ich tak z³e rzeczy jak
po¿ar, pobicie czy kradzie¿. Ka¿da z
tych sytuacji jest nie tylko dla najm³odszych, ale i dla wszystkich ludzi
strasznym prze¿yciem, a jednak najm³odsi udowadniaj¹ nam niemal ka¿-

dego dnia, ¿e w³aœnie oni bywaj¹
bohaterami najtrudniejszych chwil.
Ka¿dy z uczestników spotkania
dosta³ specjalny magnes, na którym
mo¿na zobaczyæ wszystkie wa¿ne
numery alarmowe i pytania, na których odpowiedŸ bywa czasami ratunkiem dla zdrowia, a nawet ¿ycia
najbli¿szych, a czasem zupe³nie nieznanych nam ludzi: „Jak siê nazywasz?”, „Gdzie mieszkasz?”, „Co i
gdzie siê sta³o?”. Mistrzowsko poprowadzone spotkanie sprawi³o, ¿e
nasi uczniowie ze spotkania wyszli
nape³nieni wiedz¹. Co wa¿niejsze –
wiedz¹ praktyczn¹, która przydaje
siê niestety ostatnio coraz czêœciej.
K. Kupiec – bibliotekarka SP 3

To przewodnie motto wystawy
zorganizowanej w dniach 4 – 11
marca, w Szkole Podstawowej nr 3
im. Lotników Polskich w Œwidwinie, maj¹cej na celu przybli¿enie
sylwetki utalentowanego naukowca – Rudolfa Virchowa, który na
sta³e wpisa³ siê w historiê Œwidwina.
Realizacja powy¿szego przedsiêwziêcia, to wynik wspó³pracy z pani¹
Beat¹ Wachowiak – nauczycielem
Szko³y Podstawowej nr 2 – osob¹
pasjonuj¹c¹ siê postaci¹ Virchowa,
która udostêpni³a wszystkie materia³y bêd¹ce w³asnoœci¹ zbiorów
pana Ireneusza Litzbarskiego.
Uczniowie i nauczyciele naszej
szko³y mieli niebywa³¹ okazjê do
obejrzenia ksi¹¿ek i czasopism dotycz¹cych dzia³alnoœci Rudolfa Irchowa, jako lekarza, biologa, archeologa
czy polityka oraz publikacji jego
autorstwa, czy w koñcu biografii

uczonego. Na wystawie znalaz³y siê
równie¿ pami¹tkowe medale z jego
podobizn¹, serie kolekcjonerskie
znaczków, kopert, pieczêci oraz portretów. Prezentowane pozycje, w
wiêkszoœci niestety w jêzyku niemieckim, wydano w latach 1879 2006.
Zwieñczeniem wystawy by³a
prezentacja multimedialna mówi¹ca
o ¿yciu Rudolfa Virchowa, któr¹ ca³a
spo³ecznoœæ szkolna obejrza³a z
wielkim zainteresowaniem. Postaæ
Virchowa by³a równie¿ przybli¿ana
uczniom na poszczególnych lekcjach.
Rudolf Virchow na trwa³e zapisa³
siê w pamiêci naszych uczniów. Dziœ
wiedz¹ o nim zdecydowanie wiêcej,
ni¿ poza tym, gdzie siê urodzi³ i czym
zajmowa³, a jego nieograniczona
wszechstronnoœæ i talent rzeczywiœcie „dodaj¹ skrzyde³”.
Agnieszka Rosiñska, nauczyciel SP 3

„Ca³a Polska czyta dzieciom”

Pani Stefania Olesiejuk czyta³a w „trójce”
Jak wiadomo dobra literatura
kszta³tuje cz³owieka. Sprawia, ¿e
odnajdujemy autentyczn¹ pewnoœæ
siebie, odnajdujemy swoje powo³anie w ¿yciu. Dzieciñstwo powinno
byæ w³aœnie takim okresem w ¿yciu,
który zapewnia nam mi³oœæ, radoœæ i
pozwala nazwaæ emocje. W³aœnie
takie priorytety stawia przed sob¹
ogólnopolska akcja „Ca³a Polska
czyta dzieciom”. Do grona ludzi bior¹cych w niej udzia³ do³¹czy³a pani
Stefania Olesiejuk – by³a dyrektor
Szko³y Podstawowej nr 3, nieoceniony pedagog i wielki przyjaciel
dzieci i m³odzie¿y.
Pani Stefania spotka³a siê z najm³odszymi uczniami Szko³y Podstawowej nr 3 i dzieæmi z oddzia³u szeœciolatków, by zapoznaæ je z przygodami bohaterów ksi¹¿ki o Kubusiu
Puchatku i jego przyjacio³ach ze Stumilowego Lasu. Historie w niej za-

warte zosta³y napisane przez pani¹
Wandê Chotomsk¹. Niezwyk³e
przygody pracowitego Królika i rezolutnego Tygryska wzruszy³y i rozbawi³y najm³odszych. Zgromadzeni
zostali poproszeni o przyniesienie
maskotek – tygrysków i królików,
kartek papieru i mazaków. Dzieci rysowa³y swoich ulubieñców, a najlepsze prace zosta³y nagrodzone
maskotkami. Godzina lekcyjna by³a
zdecydowanie za krótka… Czytana
bajka da³a dzieciom mo¿liwoœæ nie
tylko prze¿ycia fascynuj¹cej przygody i plastycznego wyra¿enia swoich emocji. Opowiadanie mia³o swój
g³êboki, pouczaj¹cy mora³. Zaproszony goœæ – wzruszony gor¹cym
przyjêciem zapowiedzia³ powrót, jeœli tylko nadarzy siê ku temu okazja
– z nowymi czytelniczymi propozycjami. Z niecierpliwoœci¹ czekamy!
K. Kupiec – bibliotekarka SP 3
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Po³czynianie i redlanie na Turnieju
Szachowym w Drawsku Pomorskim

Pierwsze miejsce
Patryka Pilipa

Wieœci
œwidwiñskie
23.11.2009
Wieœci
œwidwiñskie
15.03.2010
r. r.

Puchar Polski w sumo

Mamy szansê na
miejsce w reprezentacji

W dniu 6 marca w Drawsku Pomorskim odby³a siê III edycja turnieju szachowego dla dzieci i m³odzie¿y o Puchar Burmistrza tego
miasta. W zawodach z powodzeniem
wziê³a udzia³ m³odzie¿ szkolna z
Gimnazjum w Po³czynie, ze Szko³y
Podstawowej nr 1 w Po³czynieZdroju oraz uczniowie z Zespo³u
Szkó³ Publicznych w Redle.
Do rywalizacji w turnieju przyst¹pi³o 55 zawodników z Drawska
Pomorskiego, Czaplinka, Bia³ogardu, Z³ocieñca. Rozegrali oni ze sob¹
siedem rund, ka¿da partia po 15 minut dla zawodnika.
I miejsce z kompletem 7 pkt. zaj¹³
Patryk Pilip z Szko³y Podstawowej
nr 1 w Po³czynie-Zdroju, II miejsce
- Marcin Rokosz (5,5 pkt.), III miejsce - Mateusz ¯o³¹dkiewicz (5,5
pkt.), obydwaj z Drawska Pomorskiego. IV miejsce zaj¹³ Mateusz
Michalski z Gimnazjum w Po³czynie-Zdroju.
Pozosta³e miejsca, jakie zajêli
uczniowie z naszego regionu: 8 miejsce Marek Czapla, 9 miejsce Anna
Kogut z Gimnazjum w Po³czynie, 13
- Jakub Ma³ecki, 22 - £ukasz
Truszkowski (obydwoje z ZSP w
Redle), 26 - Kamil Budzyñski ze

Szko³y Podstawowej w Po³czynieZdroju, 32 - Karolina Makowska z
ZSP w Redle, 33 - Damian Matuszyk z Gimnazjum w Po³czynie, 37 Agnieszka Ró¿añska, 49 - Adrian
Ró¿añski, 51 – Maksymilian Darosz, 52 - Maja Igiel, 55 - Dariusz
Tyczyñski - wszyscy ze Szko³y Podstawowej w Po³czynie-Zdroju.
Zwyciêzcy w poszczególnych
kategoriach otrzymali puchary, medale oraz nagrody ksi¹¿kowe. Po
pi¹tej rundzie uczniowie zjedli gor¹cy rosó³ oraz pizzê. Zawody odby³y
siê w przyjaznej atmosferze. W.B.

W dniach 20-21 lutego, w Krotoszynie, rozegrane zosta³y ogólnopolskie zawody juniorów i seniorów
w ramach pucharu Polski. Znane s¹
nam dotychczasowe osi¹gniêcia
naszych sumoków kategorii kadetów, juniorów i w zasadzie jednego
seniora, w osobie samego trenera
Krzysztofa Kuligowskiego.
Tym razem, do tej pierwszej, tegorocznej edycji kwalifikacji do mistrzostw Europy, po d³u¿szych
przygotowaniach, trener Krzysztof
Kuligowski podj¹³ decyzjê o rozszerzeniu reprezentacji œwidwiñskiego
klubu SUMO-TEAM, o zawodników grupy seniorów, ale ju¿ jako
w³asnych wychowanków. W tym
debiucie uczestniczyli Marcin Popow w kategorii 70 kg oraz Adam

Osiñski w 115 kg. Na glinianym dohyo (pole walki), w rywalizacji 17
klubów z ca³ej Polski nasze SUMOTEAM wykaza³o ogromn¹ determinacjê i w konsekwencji Marcin Popow zdoby³ srebrny medal, natomiast Adam Osiñski mo¿e pochwaliæ
siê br¹zowym kr¹¿kiem. Komplet
kolorów medali zosta³ uzupe³niony
z³otym, po walkach juniorów w kategorii 90 kg. Mateusz Kurlapski nie
da³ najmniejszych szans przeciwnikom i potwierdzi³ tym samym swoje
miejsce w rankingu ubiegania siê o
kwalifikacjê do mistrzostw Europy.
Przed naszymi zawodnikami jeszcze dwa turnieje kwalifikacyjne do
mistrzostw Europy. Mamy szansê na
miejsce w reprezentacji zarówno w
seniorach jak i w juniorach. Trzymajmy kciuki za naszych.
(o)

Miêdzyszkolne zawody w pi³ce koszykowej

O wygranej decydowa³y ostatnie minuty
25 lutego w Szkole Podstawowej
nr 3 zorganizowane zosta³y miêdzyszkolne zawody w pi³ce koszykowej. W zawodach wziê³y udzia³ miejscowe szko³y podstawowe – nr 1, 2 i 3.
Dru¿yn¹ ch³opców ze Szko³y
Podstawowej nr 1 opiekowa³ siê p.
Cezary Moskalewicz, dziewczêtami z
tej szko³y zajmowa³a siê p. Katarzyna Kosmala. Za dru¿yny ze Szko³y
Podstawowej nr 2 odpowiadali panowie Ireneusz Micha³ek (dziewczêta) i Robert Chaiñski. Si³¹ sprawcz¹
projektu i opiekunem dru¿yn z naszej szko³y by³ p. S³awomir Horanin.
Nad gr¹ fair play czuwa³ sêdzia.
Zawodnicy mieli równie¿ zapewnion¹ opiekê lekarsk¹. Zmaganiom
towarzyszy³y – jak to zwykle w sporcie bywa – ogromne emocje. Ostatecznie zwyciê¿y³y dziewczêta z dru-

¿yny Szko³y Podstawowej nr 3, zaœ
wœród ch³opców najlepsi byli
uczniowie Szko³y Podstawowej nr 1.
O wygranej decydowa³y ostatnie
minuty.
Zmagania sportowe dla naszej
szko³y s¹ i zawsze by³y niezwykle
istotnym aspektem kszta³towania
uczniów. Zdrowa rywalizacja, rozwój i dbanie o sprawnoœæ cia³a, to
podstawy prawid³owego funkcjonowania równie¿ dla wyników naukowych. W „Trójce” to d³ugoletnia tradycja. Do kontynuowania tej
tradycji aktualnie przyczynia siê
nauczyciel wychowania fizycznego
p. S³awomir Horanin. Wszystkich do
uczestniczenia w organizowanych
przez nas zawodach serdecznie – w
imieniu ca³ej spo³ecznoœci szkolnej
– zapraszamy.
K. Kupiec – bibliotekarka SP3
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Powiatowy fina³ Ligi Halowej pi³ki no¿nej

Ko³acz mistrzem
powiatu
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Od 15 marca br. mo¿na
sk³adaæ w ARiMR
wnioski o przyznanie
p³atnoœci bezpoœrednich
za 2010 rok.
W tym roku rolnicy ubiegaj¹cy siê o przyznanie p³atnoœci bezpoœrednich,
pomocy finansowej z tytu³u wspierania gospodarowania na obszarach
górskich oraz innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), p³atnoœci z tytu³u realizacji przedsiêwziêæ rolnoœrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierz¹t (PROW 2004-2006) oraz p³atnoœci rolnoœrodowiskowej (PROW 2007-2013), mog¹ ubiegaæ siê o te p³atnoœci na
jednym, wspólnym formularzu wniosku.
Wype³niony wniosek wraz z materia³em graficznym nale¿y z³o¿yæ w
biurze powiatowym ARiMR w Œwidwinie albo przes³aæ poczt¹, w terminie
od 15 marca do 17 maja 2010 r. Jeœli wniosek z³o¿ony zostanie po 17 maja
2010 r. – ale nie póŸniej ni¿ do dnia 11 czerwca 2010 r., za ka¿dy dzieñ
roboczy opóŸnienia stosowane bêd¹ zmniejszenia nale¿nej rolnikowi
kwoty p³atnoœci o 1%.

28 lutego 2010 w hali widowiskowo-sportowej w Po³czynieZdroju odby³ siê Powiatowy Fina³ w
Lidze Halowej Pi³ki No¿nej. W finale udzia³ wziê³o 8 zespo³ów, 4
najlepsze z ligi po³czyñskiej i 4 z
ligi œwidwiñskiej.
Fina³ zorganizowany by³ przez
Urz¹d Miejski w Po³czynie-Zdroju,
Starostwo Powiatowe w Œwidwinie,
Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe
„SONCAS” i Klub Sportowy „POGOÑ”. Zespo³y by³y podzielone na
dwie grupy, gdzie grano systemem
ka¿dy z ka¿dym. Do pó³fina³u awansowa³y po dwa zespo³y z grupy. Z
grupy A awansowa³y zespo³y Ko³acz i Erkan, a z grupy B Probud i
Gordon. W pierwszym pó³finale
zmierzy³y siê zespo³y Probud z Erka-

nem; Probud wygra³ 3:0, w II pó³finale Ko³acz z Gordonem, Ko³acz wygra³
2:0. W meczu o trzecie miejsce Erkan
przegra³ z Gordonem 8:1. W finale
Ko³acz wygra³ z Probudem 1:0.
Wybrano najlepszego bramkarza,
którym zosta³ Wojciech Ostrowski z
dru¿yny Ko³acz. Najlepszym zawodnikiem zosta³ Pawe³ Kurlapski - zawodnik Probud, królem strzelców
zosta³ Igor Walczak z Gordona. Puchary, statuetki i nagrody wrêczali
wicestarosta powiatu œwidwiñskiego Roman Kozubek, burmistrz Po³czyna-Zdroju Barbara Nowak i
przewodnicz¹cy Komisji Kultury,
Sportu i Bezpieczeñstwa Publicznego Rady Miejskiej w Po³czynieZdroju Jaros³aw Król. W finale
udzia³ wziê³o 96 zawodników i 250
kibiców.
Zdzis³aw Wiater

Krystian Kwaœny najlepszym
zapaœnikiem w województwie
Podczas rozgrywanego w Bia³ogardzie Pucharu Polski Seniorów w
zapasach w stylu wolnym im. Marcina Jureckiego odby³a siê ceremonia
nagrodzenia najlepszych zapaœników województwa zachodniopomorskiego w 2009 roku w poszczególnych kategoriach wiekowych.
Po raz pierwszy najlepszym zapaœnikiem w kategorii wiekowej m³odzików (13-14 lat) zosta³ zawodnik
UKS „TECHNIK” Œwidwin Krystian
Kwaœny. Zdaniem trenerów i obserwatorów zajmuj¹cych siê t¹ dyscyplina sportu Krystian uczyni³ najwiêksze postêpy i zdecydowanie
wyprzedzi³ swoich rywali w plebiscycie.
(wp)

Od roku 2010 rolnicy, którzy spe³niaj¹ warunki do otrzymania jednolitej
p³atnoœci obszarowej, mog¹ ubiegaæ siê o dwa nowe rodzaje wsparcia specjalnego:
- p³atnoœci obszarowe do powierzchni upraw roœlin str¹czkowych i
motylkowatych drobnonasiennych, które przys³uguj¹ rolnikom w ca³ym
kraju do powierzchni upraw roœlin str¹czkowych i motylkowatych drobnonasiennych uprawianych w plonie g³ównym, po³o¿onych na dzia³kach rolnych, do których zosta³a przyznana jednolita p³atnoœæ obszarowa,
- p³atnoœci do krów i owiec, które przys³uguj¹ rolnikom z województw
po³udniowej Polski: lubelskiego, ma³opolskiego, podkarpackiego, œwiêtokrzyskiego lub œl¹skiego -p³atnoœæ do krów oraz p³atnoœæ do owiec przys³uguj¹ca rolnikom z województw podkarpackiego, ma³opolskiego, œl¹skiego,
opolskiego i dolnoœl¹skiego.
Od 2010 roku obowi¹zuj¹ zmiany w zasadach przyznawania p³atnoœci:
- w ramach systemów wsparcia bezpoœredniego, o które ubiegaj¹ siê
polscy rolnicy, rolnikom prowadz¹cym uprawê zagajników drzew o krótkiej
rotacji, takich jak: brzoza, topola, robinia akacjowa, wierzba, przys³uguj¹
jednolite p³atnoœci obszarowe, nale¿y jednak zadeklarowaæ we wnioskach
o dop³aty bezpoœrednie tak wykorzystywane grunty, jako odrêbne dzia³ki
rolne,
- druga zmiana dotyczy krajowych uzupe³niaj¹cych p³atnoœci obszarowych (UPO). Przys³uguj¹ one do powierzchni, na których nie jest prowadzona ¿adna uprawa, je¿eli grunty te bêd¹ utrzymywane w dobrej kulturze rolnej.
Dotychczas do takich gruntów przys³ugiwa³a jedynie jednolita p³atnoœæ
obszarowa.
Od 2010 roku nie bêd¹ przyznawane p³atnoœci do upraw roœlin energetycznych, a w zwi¹zku ze zniesieniem tych dop³at nie bêdzie te¿ przyznawana
pomoc do rzepaku. Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, od 2010 r. nie bêd¹
przyznawane krajowe p³atnoœci uzupe³niaj¹ce do powierzchni uprawy
chmielu w danym roku zwi¹zanej z produkcj¹. Pozostan¹ jedynie tzw. historyczne dop³aty do powierzchni upraw chmielu.
ARiMR przypomina, ¿e rolnicy otrzymuj¹cy jakiekolwiek dop³aty powierzchniowe, np. p³atnoœci bezpoœrednie, ONW, rolnoœrodowiskowe czy
pieni¹dze za zalesione grunty rolne lub grunty inne ni¿ rolne, musz¹ bezwzglêdnie przestrzegaæ przez ca³y rok zasad wzajemnej zgodnoœci (cross
compliance) w zakresie: ochrony œrodowiska naturalnego, identyfikacji i
rejestracji zwierz¹t oraz dobrej kultury rolnej.
Agencja zwraca uwagê, ¿e od 1 stycznia 2010 roku obowi¹zuj¹ dodatkowe normy i wymagania, które nak³adaj¹ na rolników obowi¹zek posiadania
w okreœlonych sytuacjach pozwoleñ wodnoprawnych oraz zachowania
charakterystycznych elementów krajobrazu.
ARiMR Œwidwin
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Wychowywa³em siê
na Rolling Stonesach
i dru¿ynie mojego taty
Rozmowa z Dariuszem Górskim, synem zmar³ego
trenera i pi³karza Kazimierza Górskiego, goœciem
uroczystego nadania imienia Gimnazjum w Resku.
(RESKO) 2 marca gimnazjum w
Resku (pow. ³obeski) zorganizowa³o
wystawn¹ imprezê zwi¹zan¹ z nadaniem szkole imienia Kazimierza
Górskiego. Goœciem uroczystoœci by³
Dariusz Górski, syn zmar³ego trenera i pi³karza Kazimierza Górskiego. Syn potwierdzi³ star¹ prawdê, ¿e
niedaleko pada jab³ko od jab³oni.
Dariusz Górski z pochodzenia
jest warszawiakiem. Urodzi³ siê w
stolicy, tam siê wychowa³, za³o¿y³
rodzinê i - jak sam stwierdzi³ – tam
opuœci³ kotwicê. Z wykszta³cenia
jest fotoreporterem, pracuj¹cym niegdyœ dla warszawskiego tygodnika
„Pi³ka no¿na”.
- W tamtych czasach fotografia
by³a magi¹, to by³o coœ na pograniczu alchemii. Teraz ka¿dy potrafi robiæ zdjêcia. Poza tym wychowa³em
siê przy muzyce Rolling Stonesów i
dru¿ynie mojego taty. - mówi Dariusz
Górski.
Od œmierci wielkiego trenera Kazimiera Górskiego minê³y prawie
cztery lata. Przez ten okres pan Dariusz ju¿ kilkanaœcie razy uczestniczy³ w uroczystoœciach nadania
obiektom imienia jego ojca.
- By³y to uroczystoœci nadania
imienia ulicom, rondom, szko³om i
stadionom. Ka¿da impreza zapada mi
w sercu, bo s¹ to bardzo pozytywne
emocje. Organizatorzy zawsze dzia³aj¹ na miarê swoich mo¿liwoœci,
wiêc tym bardziej jest mi mi³o i przyjemnie. - mówi Górski.
O planach reskiego gimnazjum
dowiedzia³ siê kilka miesiêcy wczeœniej. Decyzjê o wziêciu udzia³u w
uroczystoœci podj¹³ od razu i bez
wahania zgodzi³ siê na u¿yczenie
imienia i nazwiska swojego ojca.
- Moja siostra na sta³e mieszka w
Grecji. Wszelkie formalnoœci przy
tego rodzaju uroczystoœciach spadaj¹ na mnie. Ale, ¿e dzieciom siê nie
odmawia, przyjechaliœmy tu. Zawsze
staram siê zabraæ ze sob¹ na takie
imprezy zawodników z dru¿yny taty,
¿eby podnieœæ rangê wydarzenia i
doceniæ tych ch³opaków. Dziœ przyjechali Les³aw Æmikiewicz i Henryk
Wawrowski. Bez pi³karzy przecie¿
sukcesów by nie by³o. M³odzie¿ nie
pamiêta tych czasów, dlatego my
przypominamy im tê historiê. - opowiada pan Dariusz.
Zapytany jak to jest byæ synem

s³awnego taty odpowiada krótko bardzo mi³o.
- Choæ nie jestem osob¹ tak rozpoznawaln¹ jak mój tata, zobowi¹zuje mnie to. Trzeba uwa¿aæ, ¿eby ktoœ
nie powiedzia³ nam, ¿e wykorzystuje
siê nazwisko. Có¿, takie jest ryzyko.
Œmiejê siê, ¿e ja poniek¹d odcinam
kupony. - wyjaœnia.
Pan Dariusz doczeka³ siê kolejnego pokolenia Górskich. Niestety,
gdy na œwiat przyszed³ ma³y Kazimierz, wielki trener ju¿ nie ¿y³.
- Gdyby by³a to wnuczka, z pewnoœci¹ mia³aby na imiê Maria Kazimiera, po mojej mamie – mówi.
Syn trenera wspomina³, ¿e ojciec
kilkakrotnie by³ goœciem na podobnych uroczystoœciach. Jednymi z
zapamiêtanych wydarzeñ by³o
nadanie imienia Kazimierza Górskiego Szkole Mistrzostwa Sportowego
w £odzi oraz stadionom w K³odzku
i Dusznikach.
Pan Kazimierz by³ bardzo aktywn¹ osob¹ udzielaj¹c¹ siê na terenie ca³ego kraju. Teraz tê historiê
pielêgnuje jego syn. Wspólnie z
by³ymi reprezentantami Polski, dzia³aj¹cymi w Stowarzyszeniu Or³y
Górskiego, je¿d¿¹ po ma³ych miejscowoœciach Polski i spotykaj¹ siê z
fanami pi³ki no¿nej.
- W du¿ych miejscowoœciach ludzie s¹ rozpuszczeni. Co niektórym
dobrobyt dokucza i cierpi¹ na ci¹g³y
brak czasu. Na co dzieñ maj¹ stycznoœæ z koncertami i wa¿nymi osobowoœciami. Natomiast w ma³ych miastach takie uroczystoœci s¹ prawdziwymi wydarzeniami. - opowiada Dariusz Górski.
Nazwa „Or³y Górskiego” nawi¹zuje do z³otej ery polskiej pi³ki no¿nej, która mia³a miejsce w latach 70tych ubieg³ego wieku, kiedy polscy
pi³karze pod wodz¹ Kazimierza Górskiego wygrywali ze wszystkimi potêgami futbolowymi.
GD

