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Prezydent w Œwidwinie
pok³oni³ siê lotnikom
Mieszkañcy Œwidwina mieli
okazjê goœciæ prezydenta
Lecha Kaczyñskiego 1
czerwca 2009 roku.
Odda³ on wówczas ho³d lotnikom poleg³ym w katastrofie samolotu pod Miros³awcem i z³o¿y³ kwiaty
na Placu Lotników pod tablic¹ upamiêtniaj¹c¹ tragediê. Towarzyszy³
mu szef Biura Bezpieczeñstwa Narodowego Aleksander Szczyg³o oraz
dowódca 1 Skrzyd³a Lotnictwa Taktycznego gen. bryg. pilot Stefan

Rutkowski i w³adze miasta, z którymi
póŸniej spotka³ siê w ratuszu. Wyszed³ do mieszkañców na plac Konstytucji 3 Maja. Przypomnijmy s³owa, jakie miêdzy innymi powiedzia³.
- Polscy eurodeputowani musz¹
byæ patriotami Zapewniam, ¿e eurodputowani krajów, których nie
dotkn¹³ nigdy komunizm, które
by³y wolne, s¹ bardzo patriotycznie
nastawieni. W³¹cznie z tymi, którzy
s¹ niedaleko st¹d, o kilkadziesi¹t
wrêcz kilometrów. Nasi powinni
byæ podobni. Naszych interesów
trzeba broniæ.
(r, foto UM)
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Kiedy powstanie plac zabaw
w Po³czynie?
Na osiedlu Reymonta w Po³czynie-Zdroju mia³ powstaæ plac zabaw dla dzieci. Mia³, ale nie ma go,
chocia¿ w roku 2009 powsta³o
piêkne ogrodzenie i piaskownica.
W bud¿ecie na rok 2010 przeznaczono na ten cel 20 tysiêcy z³otych, z których maj¹ zostaæ zakupione urz¹dzenia do zabaw z atestem. Jest ju¿ kwiecieñ, dzieci „taplaj¹” siê w b³otnistej piaskowni-

cy, a na ³awkach rozsiadaj¹ siê
panowie w m³odym wieku i spo¿ywaj¹ „ma³e jasne”. Mieszkañcy
maj¹cy psy wypuszczaj¹ tam swoje ulubione czworonogi, w celu za³atwienia potrzeb fizjologicznych.
Na p³ocie wisi znak zakazauj¹cy
wyprowadzania zwierz¹ na ten teren, ale nikt go nie ekzekwuje, bo
nie ma fizycznej mo¿liwoœci zmuszenia kogokolwiek do respekto-

wania zakazu. Byæ mo¿e przyda³by
siê zakaz wchodzenia z napojami
alkoholowymi - tylko i tak to niczego nie zmieni³oby. Dziêki temu
plac, ktory mia³ s³u¿yæ dzieciom,
sta³ siê placem publicznym. Nasuwa siê pytanie: kiedy plac zostanie
wyposa¿ony w urz¹dzenia dla
dzieci i zostanie otworzony?
Wasza sta³a czytelniczka
z osiedla
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£¹kowa do remontu Andrzej Rewiñski zosta³
sekretarzem miasta

W roku bie¿¹cym w Œwidwinie
zostanie przeprowadzony remont
ulicy £¹kowej. Miasto otrzyma na
ten cel dofinansowanie z Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych, czyli tak zwanych „schetynówek”.
Przy ulicy £¹kowej znajduje siê 5
firm i mieszka oko³o 100 osób. Wci¹¿
pogarszaj¹cy siê stan gruntowej
nawierzchni powodowa³ wiele problemów komunikacyjnych, wypadków i kolizji. Niektóre z firm mia³y
tak¿e problemu z uzyskaniem certyfikatów, gdy¿ wszelkie raporty z audytów uzyskiwane przez podmioty
gospodarcze by³y negatywne.
Œwidwin dwukrotnie sk³ada³
wniosek o dofinansowanie remontu
tej drogi. Za pierwszym razem nie
uda³o siê zdobyæ pieniêdzy, natomiast obecne starania zakoñczy³y
siê sukcesem. Miasto wybra³o ju¿ w

drodze przetargu firmê, która wykona prace. Zosta³ ni¹ „Poldróg” z
Drawska Pomorskiego, który zaproponowa³ cenê 1 077 582 z³. Miasto
zaoszczêdzi tym sposobem sporo
pieniêdzy, poniewa¿ wartoœæ kosztorysowa inwestycji wynosi³a 1 785
500 z³. Z Narodowego Programu
Budowy Dróg Lokalnych Œwidwin
zostanie sfinansowana po³owa zadania.
W ramach remontu zaplanowano – przebudowê nawierzchni drogi
gruntowej na drogê o nawierzchni
bitumicznej o powierzchni 3695,56
mkw., przebudowê nawierzchni
gruntowej w obrêbie placu manewrowego na nawierzchniê z kostki
betonowej (517,06 mkw.), przebudowê chodnika o powierzchni 643,50
mkw., budowê oœwietlenia drogowego (15 punktów œwietlnych), budowê kanalizacji deszczowej. (wp)

Na tablicach og³oszeñ Starostwa Powiatowego
w Œwidwinie oraz urzêdów poszczególnych miast i gmin
powiatu Œwidwiñskiego, a tak¿e na stronie internetowej
www.bip.powitswidwinski.pl zosta³ opublikowany
wykaz nieruchomoœci zabudowanej stanowi¹cej
w³asnoœæ Skarbu Pañstwa, przeznaczonej do zbycia,
obejmuj¹cego budynek mieszkalny po³o¿ony w
miejscowoœci Role 12, gmina R¹bino.

Urz¹d Miasta w Œwidwinie ma
nowego sekretarza. Zosta³ nim dotychczasowy rzecznik praw konsumenta w œwidwiñskim Starostwie
PowiatowymAndrzej Rewiñski.
Stanowisko sekretarza w œwidwiñskim urzêdzie pe³ni³a przez wiele lat Genowefa Po¿oga. Po jej odejœciu na emeryturê roku w 2007 przez
ponad rok sekretarzem by³ Bogdan
Wachowiak, jednoczeœnie kieruj¹cy
Wydzia³em Oœwiaty, Zdrowia, Kultury i Sportu. Zrezygnowa³ z funkcji
sekretarza z dniem 31 sierpnia 2008 r.
Od tamtej pory stanowisko to by³o
wolne.

Reklama
Tel./fax

0913973730

Andrzej Rewiñski jest absolwentem Wydzia³u Prawa na Uniwersytecie Szczeciñskim. Od 2001 roku pracowa³ w Starostwie Powiatowym w
Œwidwinie. Najpierw pe³ni³ kilka
funkcji zwi¹zanych z Referatem
Ochrony Zdrowia i Spraw Spo³ecznych, natomiast od 1 paŸdziernika
2004 roku pracowa³ jako powiatowy
rzecznik praw konsumenta.
Po ponad oœmiu latach zdecydowa³ siê opuœciæ starostwo i - po wygranym konkursie - zosta³ nowym
sekretarzem miasta. 1 kwietnia br. Jan
Owsiak wraz z pracownikami Urzêdu
Miasta powita³ go w zespole i ¿yczy³
mu satysfakcji z nowej pracy. (wp)
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Kwietniowe rocznice Wandy Duklas
Z pani¹ Wand¹ Duklas
umawiam siê w
Œwidwinie na sobotê
rano. Mieszka na osiedlu
Pi³sudskiego, chocia¿
wiêkszoœæ ¿ycia
spêdzi³a w kamienicy
przy ulicy najpierw Armii
Czerwonej, póŸniej
przemianowanej na
Armii Krajowej. Wielu
œwidwinin mo¿e j¹
skojarzyæ z zakupów
robionych w sklepach,
w których pracowa³a.
Jednak chyba ma³o kto
wiedzia³, ¿e ta skromna,
posiwia³a ju¿ kobieta,
nios³a przez ¿ycie
ogromny baga¿
doœwiadczeñ i ciê¿ar
polskiej historii.

Tragiczne rocznice
Jutro, 13 kwietnia, mienie 70 lat,
gdy w tym dniu, w 1940 roku, zosta³a
wywieziona z matk¹ i dwoma braæmi
na Syberiê, do Paw³odaru. Mia³a
wtedy 10 lat. Doœwiadczenie dramatycznych wydarzeñ tego zes³ania
zmieni jej ¿ycie i ca³ej jej rodziny. Ale
nie tylko to. Mija w³aœnie 70 lat, gdy
Sowieci zamordowali w Ostaszkowie jej ojca, Stanis³awa Krasuckiego.
Gdy rozmawiamy o tym, dostajê
telefon, bym w³¹czy³ telewizor. Pani
Wanda w³¹cza i dowiadujemy siê o
tragicznej œmierci prezydenta, ma³¿onki i osób, które lecia³y na uroczystoœci katyñskie. Oni wszyscy
chcieli uczciæ pamiêæ tak¿e ojca pani
Wandy, bo gdy mówimy o Katyniu,
myœlimy o straconych Polakach z
ca³ego zespo³u obozów: Ostaszkowa, Kozielska, Starobielska i o tych,
którzy zostali zamordowani w ró¿nych innych miejscach w tamtym
okresie i nawet nie s¹ znane ich miejsca pochówku (Katyñ, Miednoje,
Charków, Bykownia, Kuropaty itd.)
Ta katastrofa w jakiœ niebywa³y
sposób, trudny do ogarniêcia rozumem, do wys³owiena, spaja klamr¹
tragiczne dzieje Polski i Polaków.
Pani Wanda nawet nie wie, jak zgin¹³
i gdzie spoczywa jej ojciec. Symbolicznie Katyñ jest w ka¿dym miejscu
Polski, niesiony w pamiêci przez
dzieci i rodziny tam pomordowa-

nych, dzisiaj mieszkaj¹cych w Œwidwinie, £obzie, Drawsku Pom., Koszalinie, Szczecinie, w najdalszych
zak¹tkach kraju. Teraz jest na ustach
ca³ego œwiata. Czy to jest ta ofiara,
by œwiat siê dowiedzia³ o Katyniu,
by wreszcie Rosja udostêpni³a nam
dokumenty, by dzieci mog³y poznaæ
prawdê o swoich ojcach, a my o
swoich rodakach?

17 wrzeœnia wchodz¹
Sowieci
Pani Wanda Duklas pamiêta wybuch wojny. Mieszkaj¹ w Tarnopolu, to du¿e miasto wojewódzkie. Ojciec Stanis³aw Krasucki jest policjantem, jak przypomina sobie pani
Zofia, pochodzi³ z okolic Rawy Mazowieckiej. Mama Anna, z domu
Wiœlañska, wychowuje trójkê dzieci,
dziesiêcioletni¹ Wandê i dwóch
starszych od niej synów. Wanda
uczêszcza do szko³y ¿eñskiej im. œw.
Jadwigi przy ul. Koœciuszki.
1 wrzeœnia Niemcy napadaj¹ na
Polskê od zachodu. 17 wrzeœnia od
wschodu wkracza Armia Radziecka.
Pani Wanda zapamiêta³a to wejœcie.
- Poszliœmy z mam¹ na ulicê Tarnowskiego, to by³a taka d³uga ulica,
która prowadzi³a w stronê pobliskiej
granicy z ZSRR, do Wo³oczyska.
Rosjanie wje¿d¿ali czo³gami. Byli
tacy, co ich witali, rzucali kwiaty,
papierosy... Nie zapomnê do œmierci
s³ów mamy: No, witajcie ich, witajcie,
oni wam poka¿¹, co potrafi¹. Wziê³a
mnie za rêkê i wróciliœmy do domu.
Pamiêta³a rok 1917, co siê wtedy
dzia³o i zna³a Rosjan. Widzia³a przez
rzekê Zbrucz, na której by³a granica,
a wioska nazywa³a siê chyba Satanów, jak komuniœci po rewolucji zabierali krowy. Dzieci trzyma³y za
ogon i krzycza³y, a oni zabierali. Kilkakrotnie przekonywa³a mê¿a, by
rzuci³ s³u¿bê, za³o¿y³ ubranie cywilne i ucieka³ do swojej rodziny.
- Zobaczysz, co oni z wami zrobi¹.
- mówi³a mê¿owi.
- Co ty mówisz, co takiego nam
zrobi¹? Ja nie zejdê z posterunku. odpowiada³ m¹¿.
- W nocy Rosjanie zaczêli w mieœcie strzelaæ. Huk by³ ogromny.
Strzelali gdzie popad³o, w kamienice,
domy, zniszczyli stary zabytkowy
koœció³, obok sta³ pomnik Pi³sudskiego, to zosta³o tylko kopyto jego
konia. Spustoszyli miasto, grabili,
rozbijali sklepy, witryny, Na podwórko wesz³o trzech polskich ¿o³nierzy,
by napoiæ w studni konie, to wjecha³o kilku kozaków i krzycz¹ – ruki
wierch, a oni nie wiedzieli o co cho-

Wanda Duklas pokazuje ocala³e zdjêcie rodzinne: na prawym - ojciec z rodzin¹ i cioci¹.

dzi. Mama otworzy³a okno i powiedzia³a – podnieœcie rêce. - przypomina sobie ten epizod.
Trzeba przypomnieæ, ¿e Polacy
byli zaskoczeni napaœci¹ Rosjan, bo
obowi¹zywa³ z nimi pakt o nieagresji,
nie wiedziano wówczas o tajnym
porozumieniu Ribbentrop – Mo³otow (o podziale Polski), a do tego
marsza³ek Edward Rydz-Œmig³y
wyda³ dyrektywê, by z Sowietami nie
walczyæ i wycofywaæ siê na Rumuniê
i Wêgry. Mo¿e st¹d taka reakcja
polskich ¿o³nierzy.

Ojciec ju¿ nie wróci³
- 17 wrzeœnia ojciec ju¿ nie wróci³
ze s³u¿by. Na drugi dzieñ rano mama
posz³a do komisariatu, a tam ju¿ byli
Rosjanie. Kazali jej wracaæ do domu.
Na ulicy jeden na koniu powiedzia³,
¿e zaprowadzi j¹. Na koñcu miasta
by³a fabryka tytoniu, a za ni¹ na polu,
pod go³ym niebem, trzymali Polaków.

Mama po powrocie ugotowa³a
obiad i zanieœliœmy go ojcu. Jeñców
by³o coraz wiêcej. Mama po raz kolejny przekonywa³a ojca, by ucieka³.
Powtarza³, ¿e to pomy³ka i jak siê
wszystko wyjaœni, wróci do domu.
Wtedy widzia³am ojca ostatni raz.
Mama na drugi dzieñ znowu zanios³a mu obiad, a na trzeci, jak posz³am
z cioci¹, to ju¿ tam nikogo nie by³o.
Wojsko zalega³o na ulicy, a policjantów zwiezionych z ca³ej okolicy
umieœcili na dziedziñcu wiêzienia,
który mieœci³ siê ko³o s¹du. Mama ju¿
tam by³a. Trzymali ich przez noc, a
rano ustawili ich czwórkami i ulic¹ 3
Maja poprowadzili do granicy, do
Wo³oczyska. O tym, ¿e trafi³ do obozu w Ostaszkowie, rodzina dowiedzia³a siê z karty pocztowej przys³anej na Bo¿e Narodzenie 1939 roku.
PóŸniej kontakt siê urwa³. - mówi
pani Wanda.
W 1999 r. rodzina otrzyma³a pi-
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70 lat temu: ojca zabili w Ostaszkowie,
13 kwietnia rodzinê wywieŸli na Syberiê
smo z Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji, w którym informowano j¹, ¿e
Do pisma za³¹czony by³ lista
transportowa jeñców z Ostaszkowa,
z dat¹ 1940 r., na której pod numerem
87 widnieje nazwisko Stanis³aw Krasucki. To ostatni œlad po ojcu. Kiedy
i gdzie zgin¹³ – pani Wanda do dziœ
nie wie. Jeñców z Kozielska zamordowano w Katyniu. Gdzie zginêli
jeñcy z Ostaszkowa i Starobielska,
wiemy tylko fragmentarycznie. Literatura dotycz¹ca zbrodni katyñskiej
przytacza ró¿ne opienie i relacje, mówi¹ce, ¿e czêœæ z nich, transportowana barkami, zosta³a zatopiona w
Morzu Bia³ym. Czêœæ zosta³a rozstrzelana w wiêzieniu w Twerze (Kalinin) i pochowana w Miednoje.
Obóz w Ostaszkowie znajdowa³
siê na wyspie jeziora Seliger, przy
linii kolejowej Wielkie £uki – Bo³ogoje. Podobnie jak w Kozielsku i Starobielsku, Rosjanie urz¹dzili go w
zabudowaniach poklasztornych.
Szacuje siê, ¿e spoœród 6500 wiêŸniów Ostaszkowa ocala³o oko³o 130.
Byli w nim g³ównie policjanci, stra¿nicy wiêzienni, ¿o³nierze Korpusu
Ochrony Pogranicza (KOP), ale ta¿e
duchowni, prawnicy i ziemianie. W
pozosta³ych dwóch obozach
umieszczono oficerów i podoficerów (w tym 12 genera³ów), ale po³owê stanowili oficerowie rezerwy,
zmobilizowani na wojnê; profesorowie (kilkudziesiêciu), wyk³adowcy
polskich uczelni, oko³o 700 lekarzy,
in¿ynierowie, prawnicy, nauczyciele, dziennikarze, dzia³acze spo³eczni
i polityczni, przemys³owcy.

Wywózka
Sowietom nie wystarcza³o zabicie jeñców. Chcieli wytêpiæ polsk¹
elitê do nastêpnego pokolenia. St¹d
rozkaz o wywózce ich rodzin. Pierwsza masowa deportacja nast¹pi³a 10
lutego 1940 r. Druga – 13 kwietnia.
- 13 kwietnia przyszli w nocy o
godzinie drugiej; cywil, NKWD-zista i ¿o³nierz. Chyba ten cywil powiedzia³ po polsku – Pani Krasucka,
niech pani otworzy, bo wywal¹
drzwi. Zrobili rewizjê, poprzewracali
wszystko do góry nogami, bo niby
szukali broni. PóŸniej kazali siê spakowaæ mówi¹c, ¿e pojedziemy do
mê¿a. Mama chodzi³a i p³aka³a, a my
co mogliœmy, pakowaliœmy. ZawieŸli
nas na dworzec, gdzie ju¿ czeka³y
wagony i zwo¿ono inne rodziny.
Wagony by³y chyba po pierwszej
wywózce, bo by³a dziura w pod³odze
s³u¿¹ca za ubikacjê. - mówi pani
Wanda.

Wiêkszoœæ relacji Sybiraków w
tym momencie staje siê podobna;
wielotygodniowa jazda w bydlêcych
wagonach, krótkie postoje, podawana zupa przypominaj¹ca pomyje i kipiatok - wrz¹tek w wiaderku.
Ich transport trafi³ do Paw³odaru.
Tutaj rozwozili do okolicznych ko³chozów. Przez rok pracowali w sowchozie ¯o³koduk (lub D¿o³koduk).
Mieszkali i pracowali wœród Kazachów. Najgorsza by³a pierwsza zima.
Panowa³y silne mrozy i nie by³o co
jeœæ
- Mama posz³a do Paw³odaru, 18
kilometrów, by sprzedaæ obr¹czkê i
kupiæ jedzenie. Gdy wraca³a, zerwa³a
siê zamieæ œnie¿na, a potrafi³o wiaæ
dwa tygodnie. Sz³a na oœlep i zamarza³a. Na szczêœcie saniami jechali
Rosjanie i trafili na ni¹. Kazali jej trzymaæ siê sañ, a sami coraz szybciej
popêdzali konia, by mama mog³a siê
rozgrzaæ. Gdy jej lód opad³ z twarzy,
wziêli j¹ na sanie i nakryli ko¿uchem.
DowieŸli do jakiegoœ ko³chozu i zostawili u Kazachów. Ci j¹ nakarmili i
puœcili, gdy zamieæ przesz³a. Myœmy
myœleli, ¿e zginê³a. Wróci³a po
dwóch tygodniach. Jaka by³a radoœæ. - mówi.
W 1941 r., gdy ju¿ mo¿na by³o,
przenieœli siê do Paw³odaru. Rok
póŸniej trafili do kolejnego sowchozu, oddalonego 200 kilometrów od
Paw³odaru, w kierunku Omska. Starszy brat, W³adys³aw Krasucki, pojecha³ do Kazachstanu, gdzie zbiera³
bawe³nê („watê”). Gdy Sikorski podpisa³ z Majskim uk³ad o tworzeniu
Armii Polskiej, zaci¹gn¹³ siê i wyszed³ z Andersem do Persji. Walczy³
pod Monte Cassino. PóŸniej mieszka³ w Argentynie, a ostatecznie
osiad³ i mieszka do dziœ w Ditroit w
Stanach Zjednoczonych. Ma 88 lat.
Do Polski przyjecha³ po 30 latach.
Cztery razy by³ w Œwidwinie; odwiedza³ Wandê i m³odszego, zmar³ego
kilkanaœcie lat temu, brata Mariana.

Polskie psy
przyjecha³y
Rosjanie w ko³chozach, zapewne
sami tam zes³ani, byli wrogo nastawieni do Polaków. Komuniœci wmówili im, ¿e przywo¿¹ najgorszych kryminalistów, bandytów, wrogów
ustroju z „pañskiej” Polski.
- Nauczycielka Rosjanka mówi³a
póŸniej, ¿e by³a zaskoczona, bo myœleli, ¿e polskie psy przyje¿d¿aj¹.
Polskie sobaki prijedut – mówili. Tak
nas traktowano. Mama dobrze szy³a,
to tym dorabia³a na jedzenie. Pani
Wanda najgorzej wspomina warun-

ki, jakie panowa³y w sowchozach.
- Jad³y cz³owieka pluskwy, karaluchy, wszy. Zanim posz³o siê spaæ,
to trzeba by³o deski z pryczy wyjmowaæ i gotowan¹ wod¹ polewaæ, bo
pluskwy nie da³y usn¹æ. Z bratem
wieszaliœmy chleb na sznurku, bo jak
siê tylko coœ postawi³o, kubek albo
coœ, to zaraz ob³azi³y. To by³o coœ
starsznego. W 1945 r. chorowa³am
na malariê, od kwietnia do sierpnia.
Choroba trzy razy nawraca³a. Tak
trzêsie cz³owiekiem, myœla³am, ¿e mi
jelita popêkaj¹, taki by³ ból. Le¿a³am
nieprzytomna, mia³a 42 stopnie gor¹czki. Przysz³a do mamy znajoma
Polka i mówi: - Ona ci umrze, chodŸ,
bêdziemy siê modliæ. - i klêcza³y przy
pryczy, odmawia³y ró¿aniec i modli³y siê, by Bóg da³ mi zdrowie i wie
pan, wyzdrowia³am... – g³os pani
Wandy za³amuje siê, a ³zy nabiegaj¹
do oczu na tamto wspomnienie. Ta
œwiadomoœæ, ¿e ¿yje do dzisiaj, a
mog³a zostaæ tam, w ziemi.

Gorzki powrót
do Polski
Pomimo ¿e koñczy siê wojna,
Rosjanie dopiero po roku pozwalaj¹
rodzinie Krasuckich wróciæ do Polski. Poci¹giem przez Pi³ê trafiaj¹ do
£obza. Tam poci¹g stoi kilka dni.
Niektóre rodziny wysiadaj¹. Pamiêta pani¹ Guszkowsk¹ z córk¹ (póŸniej dojecha³ syn). Pozostali wysiadaj¹ w Œwidwinie. Pamiêta, ¿e wysiad³ Zadro¿ny, £oziñski, Grysman
(póŸniej wyjad¹).
- Du¿o Polaków tam zosta³o. mówi. Najbardziej dziesi¹tkowa³
g³ód. Ludzie puchli z g³odu i umierali. ¯niwo zbiera³ tyfus.
- Jak przyjechaliœmy, w czerwcu
1946 r., nie bardzo nas potraktowano. Przykro o tym mówiæ... Do pracy
albo u gospodarza, albo do pegeeru.
- Wróci³em do Polski, ¿ebym by³
parobkiem – buntowa³ siê brat. Zrobi³ kurs kierowców i ca³e ¿ycie jeŸdzi³. Musia³ zarabiaæ na rodzinê, bo
mama zachorowa³a. Po Syberii ci¹gle
wychodzi³y jej wrzody. Na ca³ym ciele. Okropne to by³o. Mêczy³a siê ze
trzy lata. Ja musia³am skoñczyæ podstawówkê, bo wojna przerwa³a. By³o
nam ciê¿ko. Ani PUR nam nie pomóg³, ani Caritas. Nie wiem, czy dlatego, ¿e byliœmy rodzin¹ przedwojennego policjanta? Traktowano
nas, jak byœmy byli z marginesu. Gdy
pisa³am ¿yciorys, ¿eby dostaæ pracê,
to by³a odmowa. Gdy raz wraca³am z
p³aczem, jeden starszy pan, gdy mu
o tym powiedzia³am, poradzi³ mi, by
nie pisaæ o tym, by pisaæ, ¿e pocho-

dzê z rodziny ch³opsko-robotniczej.
Tak napisa³am i pracê dosta³am. Rok
póŸniej wysz³am za m¹¿ i trochê siê
polepszy³o. Utrzymywa³am mamê,
bo nie nadawa³a siê do pracy. Nie
mia³a zdrowia, Syberia j¹ za³ama³a.
Nie chcia³a ju¿ sobie ¿ycia uk³adaæ
na nowo. Nie otrzymywa³a ¿adnego
zasi³ku, nic. Dopiero jak wprowadzili
renty Sybirackie, zd¹¿y³a dostaæ trzy
razy i zmar³a. - w wielkim skrócie
opowiada dramatyczne losy mamy. Mówi¹, ¿e czas leczy rany, ale tylko
te powierzchowne. Te zadane g³êbiej, zostaj¹. To wszystko minê³o, ale
œlad zosta³, i ból. - dodaje.
Sama jakoœ poradzi³a sobie. Ca³e
¿ycie pracowa³a w sklepach. Wychowa³a troje dzieci, odwiedzaj¹ j¹ wnuki. Pomaga³a jako sekretarz w Zwi¹zku Sybiraków. Wydaje siê byæ pogodn¹ kobiet¹. Mówi, ¿e opatrznoœæ
czuwa³a nad ni¹, bo kilka razy usz³a z
¿yciem z dramatycznych sytuacji.

Matka nios¹ca zakupy,
nios¹ca Polskê
Pani Wanda ma ¿yciorys, na podstawie którego mo¿na by nakrêciæ
niez³y eastern (wschodnia wersja
westernu, gdyby taka powsta³a). Jak
wielu zwyk³ych, a zarazem niezwyk³ych, mieszkañców Pomorza.
Gdy wiele lat temu, nie¿yj¹cu ju¿,
w jakimœ stopniu kszta³tuj¹cy mnie
cz³owiek, o ksywie Budzik, gdy pyta³em go o sprawy duchowe, jak ten
duch siê przejawia, mówi³: - Spójrz na
matkê nios¹c¹ zakupy, to podstawowa emanacja ducha. Jako m³ody
cz³owiek buntowa³em siê przeciwko
takiemu ujmowaniu zjawisk duchowych, bo to przecie¿ mia³a byæ metafizyka, czyli coœ powa¿niejszego, od
tak prozaicznych zajêæ. Po wielu rozmowach z Sybirakami zrozumia³em,
jak wielk¹ rolê w naszej historii odegra³y matki, pozbawione mê¿ów lub
ojców, nios¹ce chleb przez syberyjsk¹ zawiejê, gniot¹ce pluskwy,
zbieraj¹ce krowie ³ajno na opa³, odejmuj¹ce sobie od ust, haruj¹ce do
utraty zdrowia, by wy¿ywiæ dzieci,
os³oniæ je, by przetrwaæ, by wróciæ
do kraju. I jeszcze byæ Polakami,
wbrew wszystkiemu, co na nas, na
Polskê, napiera³o, by nas z³amaæ. Ile¿
w tych zwyk³ych ludziach musia³o
byæ ducha i tej polskoœci, bo przecie¿ dzisiaj, mam takie wra¿enie, ma³o
kto by takiemu losowi podo³a³. Czy
dzisiaj ju¿ nie musimy? Inne czasy,
inne wyzwania, ale trzeba nie mniejszej odwagi, hartu ducha i pracy, by
im sprostaæ.
Kazimierz Rynkiewicz

Str
Str.. 6

NASI MIESZKAÑCY

Wieœci œwidwiñskie 12.04.2010 r.

Stefana Musia³a pamiêæ o Katyniu

W

osiemnastym dniu
zmagañ z hitlerowskim
najeŸdŸc¹ we wrzeœniu
1939 r. Sowieci pojmali do niewoli
tysi¹ce obroñców Lwowa, Wileñszczyzny i ca³ej wschodniej granicy
Polski. Przerzucali ich do ró¿nych
wiêzieñ, by w koñcu umieœciæ ich w
trzech wielkich obozach, urz¹dzonych w dawnych monasterach prawos³awnych w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie, a tak¿e w wiêzieniach Ukrainy i Bia³orusi. Po kilku
miesi¹cach na najwy¿szych szczeblach w³adzy sowieckiej zapad³a
decyzja o zakoñczeniu sprawy k³opotliwych jeñców, o których wiedziano, ¿e nie poddadz¹ siê indoktrynacji i wobec tego nie ma sensu
ich d³u¿ej trzymaæ. 22 lutego 1940 r.
zarz¹dzono „roz³adowywanie obozów”, którego sposób od strony
technicznej ustalono 5 marca w
Moskwie na posiedzeniu Biura Politycznego Komitetu Centralnego
Wszechzwi¹zkowej Komunistycznej Partii (bolszewików). „W zwi¹zku z tym, ¿e wszyscy s¹ zatwardzia³ymi i nieprzejednanymi wrogami
Zwi¹zku Radzieckiego”, postanowiono sprawê ich „rozpatrzyæ w trybie specjalnym z zastosowaniem
najwy¿szego wymiaru kary – rozstrzelania”. W pierwszych dniach
kwietnia ruszy³y transporty z Polakami na miejsce kaŸni do Katynia,
Kalinina (Tweru) i Charkowa. 16
maja akcja „roz³adowywania obozów” zosta³a zakoñczona. Trzy lata
póŸniej, 18 lutego 1943 r., Niemcy
odkryli masowe groby w katyñskim
lesie i zostali obarczeni win¹ za tê
zbrodniê przez Moskwê, która wraz
z komunistycznymi w³adzami w Polsce podtrzymywa³a to k³amstwo
przesz³o pó³ wieku. Dopiero w Wielki Pi¹tek – 13 kwietnia 1990 r. w³adze
sowieckie po raz pierwszy oficjalnie
potwierdzi³y fakt dokonania zbrodni na polskich oficerach przez
NKWD. Na miejscach zdradzieckich
mordów dokonano ekshumacji rozstrzelanych i godnie ich pochowano. Jednak do dziœ Rosja nie przyzna³a, ¿e NKWD dopuœci³o siê
zbrodni ludobójstwa. Œledztwo w tej
sprawie prowadzi Instytut Pamiêci
Narodowej. Kapelan Rodzin Katyñskich, cudem ocala³y wiêzieñ Kozielska – sêdziwy ks. pra³. Zdzis³aw
Peszkowski apeluje o uporz¹dkowanie i zebranie pami¹tek po ofiarach
Golgoty Wschodu, by pamiêæ o
nich wszystkich utrwaliæ po wsze
czasy. Do morza odzyskiwanej pamiêci o „milcz¹cych, niepokonanych” dolejê kropelkê, zas³uguj¹c¹
na upowszechnienie.
Jednym z wziêtych 17 wrzeœnia
1939 r. do niewoli sowieckiej by³ 22letni plutonowy Stefan Musia³, urodzony 4 kwietnia 1917 r. we wsi Zrecze Ma³e (gmina Gnojno), pow. Bu-

sko Zdrój. Pochodzi³ z niebogatej rodziny. Mia³ siedmioro rodzeñstwa.
Ze starszym bratem postanowi³
wst¹piæ do wojska i 5 listopada 1935
r. rozpocz¹³ s³u¿bê w 4. Pu³ku Piechoty. Po pó³ roku przeniesiono go do
Podoficerskiej Szko³y Piechoty Korpusu Ochrony Pogranicza. Po jej
ukoñczeniu w stopniu kaprala trafi³
28 lutego 1937 r. do batalionu KOP w
Sto³pcach k. Baranowicz – miejscowoœci le¿¹cej przy trasie kolejowej z
Warszawy do Miñska i Moskwy,
ostatniej stacji przed granic¹ ze
Zwi¹zkiem Sowieckim. Dzia³a³y tam
Urz¹d Celny, posterunek policji celnej i inne instytucje do obs³ugi granicy. Tam te¿ jad¹cy ze Zwi¹zku Sowieckiego podró¿ni przesiadali siê
do wagonów o znormalizowanym
rozstawie kó³.
Po krótkiej potyczce z Armi¹
Czerwon¹ plutonowy Musia³ – z
wieloma ¿o³nierzami, a tak¿e leœnikami, listonoszami i nauczycielami –
zosta³ odtransportowany na ty³y
frontu. Przez ¯³obin nad Dnieprem i
Orszê dotar³ do Smoleñska, a stamt¹d do Kozielska, gdzie rozegra³o siê
wydarzenie, któremu zawdziêcza³
¿ycie. Kiedy Sowieci próbowali wy³owiæ pograniczników, jakiœ mê¿czyzna szepn¹³ mu, by siê do tego nie
przyznawa³, „bo ciebie ubij¹”. PóŸniej NKWD wy³apywa³o tak¿e policjantów, lekarzy, ¯ydów. Choæ usi³owa³ przestrzec s¹siadów o gro¿¹cym
niebezpieczeñstwie, nie wierzyli mu,
t³umacz¹c, ¿e chroni¹ ich miêdzynarodowe konwencje, ¿e nale¿y zachowaæ godnoœæ oficera. Po wydanym
przez enkawudzistê poleceniu wyst¹pili z szeregu. On siê nie ujawni³.
Dalej nosi³ mundur, ale bez dystynkcji. Pilnowa³ siê bardzo, by siê nie
zdradziæ.
W Kozielsku spêdzi³ ok. szeœciu
tygodni, w sali, gdzie by³o 720 osób!
Dostali go³e prycze, bez ¿adnego
pos³ania. Jeœli ktoœ nie mia³ p³aszcza,
marny by³ jego los. Pozna³ wielu oficerów. Kilka razy rozmawia³ z Mieczys³awem Smorawiñskim, jednym z
czterech internowanych tam genera³ów. Poniewa¿ pochodzi³ z Kielecczyzny, z terenu zajêtego przez
Niemców, wraz z innymi osobami z
centralnej Polski zosta³ przez Sowietów odstawiony do granicy w Brzeœciu i wymieniony z Niemcami na
innych jeñców. Po piêciodniowym
postoju ca³y transport ruszy³ na
Zachód, przez Czêstochowê i Opole
do Lipska. Stefan Musia³ trafi³ do
obozu pracy. By³ operatorem maszyny budowlanej i pracowa³ przy
budowie autostrady. W 1943 r. w niemieckich gazetach znalaz³ listy ofiar
z sowieckich ³agrów. Z przera¿eniem
zobaczy³ na nich dawnych prze³o¿onych, znanych oficerów, kolegów, a
tak¿e lekarzy. To by³ dla niego
wstrz¹s. Postanowi³, ¿e jeœli prze¿y-

je niewolê i wojnê, musi zrobiæ coœ,
co uczci ich pamiêæ.
Po wojnie osiad³ na Pomorzu w
Po³czynie Zdroju. Dla unikniêcia
przykrych konsekwencji zatai³ fakt
pobytu w obu obozach. W nowej
ksi¹¿eczce wojskowej wpisano: „11
IX 1939 r. wziêty do niewoli niemieckiej, z której zbieg³”. O¿eni³ siê. Mia³
syna i córkê. Zarz¹dza³ pegeerami w
Suchej, Wardyniu, Buœlarach, Gawroñcu, Biernowie. 7 grudnia 1978 r.
zosta³ odznaczony Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Przeszed³ na emeryturê. Przez ca³y
czas pamiêta³ o Tamtych z Kozielska.
Œledzi³ prasê o Katyniu, kupowa³
ksi¹¿ki z listami zamordowanych.
Piêædziesi¹t lat po zbrodni dowiedzia³ siê o wyjeŸdzie poci¹gu z Warszawy do Katynia. Uda³o mu siê
do³¹czyæ do pierwszej, oficjalnej,
zorganizowanej pielgrzymki Rodzin
Katyñskich i 6 kwietnia 1990 r. stan¹³
na ziemi kryj¹cej prochy towarzyszy
broni. Cmentarza jeszcze nie by³o,
lecz by³ ju¿ wysoki, drewniany krzy¿,
postawiony i poœwiêcony 2 wrzeœnia 1988 r. przez Prymasa Józefa
Glempa. Wolniutko chodzili po lesie,
od drzewa do drzewa. Co krok zatrzymywali siê, bo mo¿e tu... mo¿e tu le¿y
czyjœ m¹¿, tata, brat, wuj, dziadek,
przyjaciel, dowódca. Kwiaty, znicze,
tabliczki z nazwiskami, modlitwa, zaduma, ³zy, p³acz, ale te¿ i jakaœ ulga –
nareszcie mo¿na by³o uklêkn¹æ na
tym œwiêtym miejscu i zabraæ z sob¹
garœæ tej ziemi. Nadszed³ czas, by
wype³niæ obietnicê.
Po up³ywie dwóch lat Stefan
Musia³ wybra³ siê do urzêduj¹cego
wówczas prawicowego burmistrza
Po³czyna-Zdroju – Mariana Janowskiego z proœb¹ o postawienie na
cmentarzu komunalnym brzozowego krzy¿a i umieszczenie pod nim
przywiezionej ziemi z Katynia. Mimo
nat³oku wa¿nych spraw burmistrz
podj¹³ siê tego zadania. Wybra³ odpowiednie miejsce, na skrzy¿owaniu dwóch alei, przy wysokich
œwierkach i du¿ych g³azach. S³u¿bie
komunalnej zleci³ kupno drewna dêbowego, a nastêpnie wykonanie
krzy¿a, bêd¹cego replik¹ Krzy¿a
Prymasowskiego z Katynia. Postanowi³ równie¿, ¿e przed krzy¿em u³o¿y kawa³ek toru kolejowego – o szerszym, rosyjskim rozstawie szyn (153
cm) – przypominaj¹cego ostatni¹
drogê pomordowanych. Czêœci toru
dosta³ z likwidowanej wówczas linii
kolejowej. Równie¿ wed³ug jego
pomys³u na czterech podk³adach
dêbowych wyryto nazwy obozów
jenieckich: Kozielsk, Starobielsk,
Ostaszków, a na ostatnim, najbli¿ej
krzy¿a – Katyñ. 8 maja 1993 r. – w
obecnoœci licznie przyby³ej spo³ecznoœci miasta i gminy, m³odzie¿y
szkolnej, kombatantów i kuracjuszy
– biskup senior Ignacy Je¿, wiêzieñ

obozu koncentracyjnego w Dachau,
poœwiêci³ Krzy¿ Katyñski i przewodniczy³ Mszy œw. sprawowanej wraz z
po³czyñskimi duszpasterzami w intencji zamordowanych „na nieludzkiej ziemi”.
Kilka miesiêcy póŸniej Stefan
Musia³ podda³ Marianowi Janowskiemu (odwo³anemu 25 maja 1993 r.
z funkcji burmistrza) pomys³ umieszczenia na krzy¿u tablicy wyjaœniaj¹cej zwi¹zek napisów ze zbrodni¹ katyñsk¹. To uda³o siê równie¿ zrealizowaæ i 23 wrzeœnia 1994 r. bp Ignacy
Je¿ podczas Mszy œw. poœwiêci³
umocowan¹ na g³azie narzutowym
tablicê ze s³owami: „Zamordowanym wiêŸniom z obozów w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku,
ofiarom komunistycznego ludobójstwa – wraz z ziemi¹ z mogi³ katyñskich krzy¿ ten postawiono na œwiadectwo i wieczn¹ pamiêæ... Anno
Domini 1993. Miasto i Gmina Po³czyn Zdrój”. Tak zrodzi³a siê tradycja organizowanych ka¿dego roku
17 wrzeœnia uroczystoœci katyñskich, podczas których zawsze jest
odprawiana Msza œw. i recytowany
wiersz pt. Katyñ Feliksa Konarskiego „Ref-Rena” (1907-91).
Na wniosek Stowarzyszenia Rodzina Katyñska Stefan Musia³ i
Marian Janowski w 1995 r. w koszaliñskim ratuszu udekorowani zostali
medalami „Za Opiekê nad Miejscem
Pamiêci Narodowej”. Wyró¿niony w
1999 r. przez premiera Jerzego Buzka
zaszczytnym tytu³em Weterana
Walk o Wolnoœæ i Niepodleg³oœæ
Ojczyzny, sier¿ant Stefan Musia³ 3
czerwca 2000 r. odszed³ na wieczn¹
wartê, spokojny o pamiêæ o polskich
oficerach – ofiarach sowieckiego
ludobójstwa, bo w Po³czynie Zdroju
wiernie strze¿e jej Marian Janowski
i mieszkañcy miasta.
Panom: Marianowi i Paw³owi Janowskim serdecznie dziêkujê za
wszelk¹ pomoc.
Maria Wrzeszcz

Od Redakcji
Autorka jest pracownikiem Redakcji Encyklopedii Katolickiej na
KUL w Lublinie, w której pracuje
równie¿ syn pana Mariana Janowskiego - dr Pawe³ Janowski. Pierwotnie tekst ukaza³ siê w „Niedzieli” w
2005 r. Dziêkujemy autorce za zgodê
na publikacjê w naszej gazecie.

Wieœci œwidwiñskie 12.04.2010 r.

Str
Str.. 7

ZGINÊLI W KATASTROFIE W SMOLEÑSKU

Polska w ¿a³obie.
Zgin¹³ prezydent RP
Lech Kaczyñski
z ma³¿onk¹ Mari¹
Prezydent RP Lech Kaczyñski - urodzi³ siê 18 czerwca 61 lat temu w
Warszawie. By³ synem Jadwigi z domu Jasiewicz i Rajmunda Kaczyñskiego,
którzy byli ¿o³nierzami AK oraz bratem bliŸniakiem Jaros³awa Kaczyñskiego,
prezesa Prawa i Sprawiedliwoœci. Matka -filolog polski, przez kilka lat nauczycielka w warszawskich liceach, pracownik Instytutu Badañ Literackich w czasie wojny by³a sanitariuszk¹ w Szarych Szeregach. Ojciec - in¿ynier, pracownik Biura Projektów, wyk³adowca na Politechnice Warszawskiej by³ ¿o³nierzem AK i uczestnikiem Powstania Warszawskiego w pu³ku "Baszta" (odznaczony Krzy¿em Walecznych i Krzy¿em Srebrnym Orderu Virtuti Militari).
Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej zosta³ w 2005. W latach 19921995 by³ prezesem Najwy¿szej Izby Kontroli. W rz¹dzie Jerzego Buzka w
latach 2000-2001 by³ ministrem sprawiedliwoœci i prokuratorem generalnym,
przez kolejne cztery lata rz¹dzi³ Warszaw¹. Wspó³za³o¿yciel partii Prawo i
Sprawiedliwoœæ i jej pierwszy prezes, senator I kadencji oraz pose³ na Sejm
I i IV kadencji. By³ doktorem habilitowanym nauk prawnych, W latach 19961997 by³ profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Gdañskiego, od 1999
roku- profesorem na Uniwersytecie Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w
Warszawie, specjalist¹ w zakresie prawa pracy. W maju mia³ og³osiæ sw¹
decyzjê o starcie w tegorocznych wyborach prezydenckich.
Osieroci³ córkê Martê, która, podobnie jak jej m¹¿, jest aplikantem adwokackim. Pozostawi³ dwie wnuczki: 6.letni¹ Ewê i 2.etni¹ Martynê.
Maria Kaczyñska - Maria Kaczyñska, Ma³¿onka Prezydenta RP urodzi³a
siê w Machowie. Jest córk¹ Lidii z domu Piszczako i Czes³awa Mackiewiczów.
Jej matka by³a nauczycielk¹, a ojciec leœniczym. Rodzina przyby³a na teren
dzisiejszej Polski z Wilna. Ojciec walczy³ w wileñskiej partyzantce, jeden z
jego braci w szeregach Korpusu gen. Andersa pod Monte Cassino. Drugi
brat zosta³ zamordowany przez NKWD w Katyniu.
Studiowa³a w Sopocie na Wydziale Transportu Morskiego Wy¿szej
Szko³y Ekonomicznej (dzisiaj Uniwersytet Gdañski), a po uzyskaniu dyplomu rozpoczê³a pracê w Instytucie Morskim. Po ukoñczeniu studiów podjê³a
pracê w Instytucie Morskim w Gdañsku. Swojego mê¿a pozna³a w 1976, gdy
pracowa³a naukowo w Instytucie Morskim, wówczas L. Kaczyñski by³ asystentem na Wydziale Prawa Uniwersytetu Gdañskiego. W 1980 na œwiat
przysz³a ich jedyna córka Marta.
W imieniu prezydenta uczestniczy³a jako Specjalny Wys³annik Prezydenta RP w wielu uroczystoœciach miêdzynarodowych, reprezentuj¹c g³owê
pañstwa polskiego.

Katastrofa w Smoleñsku. Tydzieñ ¿a³oby narodowej.
W sobotê, 10 kwietnia 2010 r., o
godz. 8.56 czasu polskiego, w pobli¿u lotniska w Smoleñsku rozbi³ siê

samolot, którym lecia³ prezedent
Lech Kaczyñski z ma³¿onk¹ i kilkudziesiêcioosobow¹ delegacj¹ przed-

stawicieli polskich instytucji i organizacji. Mieli oni wzi¹æ udzia³ w obchodach 70 rocznicy zamordowania

polskich oficerów w Katyniu. To najwiêksza tragedia w powojennej Polsce. Trwa tydzieñ ¿a³oby narodowej.
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Ryszard Kaczorowski,
ostatni Prezydent RP na
UchodŸstwie. Aresztowany
przez NKWD w 1940 r., skazany na karê œmierci, zamienion¹
na 10 lat ³agrów. Wiêzieñ Ko³ymy, ¿o³nierz armii gen. Andersa, uczestnik bitwy o Monte Cassino. 22 grudnia
1990 przekaza³ insygnia w³adzy prezydenckiej
Lechowi Wa³êsie.
Krzysztof Putra, Wicemarsza³ek Senatu. Pose³ na Sejm X, I
i VI kadencji, wicemarsza³ek Sejmu VI kadencji. Od sierpnia 1980
nale¿a³ do „Solidarnoœci”.
Krystyna Bochenek, Wicemarsza³ek Senatu. W Senacie po raz trzeci. By³a dziennikark¹ i publicystk¹ Polskiego
Radia Katowice. Nagradzana za
upowszechnianie kultury, publicystykê medyczn¹, dzia³alnoœæ charytatywn¹.
Jerzy Szmajdziñski, Wicemarsza³ek Sejmu. By³ pos³em
wszystkich kadencji. By³y minister obrony narodowej. Od pocz¹tku we w³adzach krajowych
SLD. 2009 zg³oszony na kandydata SLD w wyborach prezydenckich 2010.
W³adys³aw Stasiak, Szef
Kancelarii Prezydenta. By³
ministrem spraw wewnêtrznych i administracji w rz¹dzie J.
Kaczyñskiego. By³y szef BBN.
W latach 1993-2002 w NIK.
Aleksander
Szczyg³o,
Szef BBN. 1990-1991 w BBN.
1992-1995 dyrektor gabinetu prezesa NIK, 2007 doradca G³ównego Inspektora Pracy. 2001 doradca Prezesa PKO BP. 2005 Sekretarz Stanu w MON, w roku nastêpnym Szef Kancelarii Prezydenta RP, w 2007 Minister Obrony Narodowej.
Pawe³ Wypych, Minister.
2005 Pe³nomocnik Rz¹du ds.
Osób Niepe³nosprawnych i Sekretarz Stanu w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej. 2006
doradca Premiera. 2007 prezes
ZUS. Od grudnia 2007 r. doradca
Prezydenta. 2009 Sekretarz Stanu w Kancelarii
Prezydenta.
Stanis³aw Komorowski, Wiceminister Obrony Narodowej.
Sta¿ naukowy w Utah University
w USA. Pracownik naukowy Instytutu Chemii Fizycznej PAN,
dyrektor Departamentu Europy,
ambasador w Hadze i Londynie.
Od 2002 Ambasador Tytularny
S³u¿by Zagranicznej, 2004-2005 dyrektor Departamentu Azji i Pacyfiku w MSZ. 2007 podsekretarz
stanu w MON.
Tomasz Merta, Wiceminister Kultury. 2005
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i

Dziedzictwa
Narodowego.
Wspó³autor programu PiS w zakresie kultury. Konsultant w Centrum Edukacji Obywatelskiej,
wspó³autor licznych programów
nauczania i podrêczników. 20002002 redaktor naczelny „Kwartalnika Konserwatywnego”.
Maciej P³a¿yñski, Wicemarsza³ek Senatu. 1990 - 1996
wojewoda gdañski. 2001 wraz z
A. Olechowskim i D. Tuskiem
powo³uje PO. 2008 Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. W 2000 odznaczony Orderem Zas³ugi Republiki W³oskiej I Klasy.
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Andrzej PrzewoŸnik,
Sekretarz Rady Ochrony
Pamiêci Walk. Zorganizowa³ uroczystoœci w Katyniu, maj¹ce zwieñczyæ jego
walkê o pamiêæ pomordowanych Polaków. 1992 sekretarz generalny Rady Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa. Dziêki niemu powsta³ cmentarz i pomnik ofiar zbrodni w Jedwabnem oraz ponownie
otwarto Cmentarz Obroñców Lwowa. 2009 sekretarz Rady Muzeum II Wojny Œwiatowej w Gdañsku. Mia³ 47 lat.

Zdzis³aw Król, Kapelan Federacji Rodzin Katyñskich.
Proboszcz parafii Wszystkich
Œwiêtych w Warszawie. Organizowa³ pielgrzymki Jana Paw³a
II do Polski. Pracowa³ przy procesie beatyfikacyjnym ks. Jerzego Popie³uszki.

Mariusz Handzlik, Minister
w Kancelarii Prezydenta. Odpowiedzialny za sprawy zagraniczne w Kancelarii. By³ m.in. ambasadorem tytularnym i przewodnicz¹cym Re¿imu Kontrolnego
Technologii
Rakietowych
(MTCR), a w 2004-2005 radc¹ ministrem w Sta³ym Przedstawicielstwie RP przy
ONZ. 2000 odznaczony przez Sekretarza Obrony
USA „Medalem za Wybitn¹ S³u¿bê Publiczn¹”.
Osieroci³ troje dzieci.

Tadeusz P³oski, Biskup Polowy Wojska Polskiego. Mianowany przez papie¿a Jana Paw³a
II. Premier Belka powo³a³ go do
Rady Ochrony Pamiêci Walk i
Mêczeñstwa. Cz³onkiem Rady
Prawnej Episkopatu Polski oraz
delegat Konferencji Episkopatu
Polski ds. harcerzy, kombatantów i duszpasterstwa policji. Mia³ 54 lata.

Piotr Nurowski, Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego. 1973-1980 dwukrotnie
pe³ni³ funkcjê prezesa Polskiego Zwi¹zku Lekkiej Atletyki.
W tym roku ponownie wybrany w sk³ad Komitetu Wykonawczego Narodowych Komitetów Olimpijskich Europy, kierowa³ po raz drugi Komisj¹ Mediów.

Janusz Kochanowski,
Rzecznik Praw Obywatelskich. 1991-95 konsul generalny RP w Londynie. 20002006 za³o¿yciel i prezes Fundacji „Ius et Lex”, której celem jest
wspomaganie inicjatyw naukowych i oœwiatowych dotycz¹cych polskiego prawa. Wyk³ada³ w wielu
uczelniach zagranic¹.

Andrzej Kremer, Wiceminister Spraw Zagranicznych. W MSZ od 1991. Konsul w Hamburgu i Bonn. W
rz¹dzie odpowiada³ za politykê wschodni¹. By³ jednym z
autorów programu „Partnerstwa Wschodniego”. Mia³ 49
lat

Janusz Kurtyka, Prezes InstytutuPamiêciNarodowej.20002005 dyrektor i organizator oddzia³uIPNwKrakowie.2009odznaczony przez prezydenta Krzy¿em KomandorskimzGwiazd¹OrderuOdrodzenia Polski.
S³awomir Skrzypek, Prezes Narodowego Banku Polskiego. 1993-1997 w NIK, nastêpnie doradca PZU ¯ycie.
2001-2002 cz³onek zarz¹du PKP
SA. 2006 prezes PKO BP. Mia³ 47
lat, pozostawi³ ¿onê i troje dzieci.
Franciszek G¹gor, Szef Sztabu Generalnego
Wojska Polskiego. Szkoli³ siê
m.in. w Akademii Obrony NATO
w Rzymie i Waszyngtonie. Szef
Komitetu Wojskowego NATO.
Odznaczony m.in. Krzy¿ami Oficerskim i Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski oraz Z³otym
Krzy¿em Zas³ugi. Pozostawi³
¿onê i dwójkê dzieci.

Mia³a 59 lat.

Gra¿yna Gêsicka, Pos³anka, Przewodnicz¹ca Klubu PiS.
1989 uczestniczka obrad Okr¹g³ego Sto³u. Zajmowa³a siê wykorzystaniem funduszy UE.
2005 minister rozwoju regionalnego w rz¹dzie K. Marcinkiewicza, a póŸniej J. Kaczyñskiego.

Jolanta Szymanek-Deresz, Pos³anka (SLD). Szefowa Kancelarii Prezydenta A.
Kwaœniewskiego. Adwokat,
sêdzia. Specjalizowa³a siê w
problematyce ochrony w³asnoœci intelektualnej i przemys³owej. Wiceszefowa SLD. Mia³a 56 lat.
Aleksandra
NataliiŒwiat, Pos³anka, Wiceprzewodnicz¹ca PiS. Wiceprzewodnicz¹ca Komisji Finansów
Publicznych. Stworzy³a Biuro
Badania Poziomu ¯ycia przy
ZR NSZZ „Solidarnoœæ” Dolny Œl¹sk. Mia³a 51 lat.

Wieœci œwidwiñskie 12.04.2010 r.
Grzegorz Dolniak, Pose³,
Wiceszef klubu PO. Pose³
trzech kadencji. Przewodnicz¹cy sejmowej komisji spraw wewnêtrznych i administracji.
Mia³ 50 lat. Osieroci³ ¿onê i córkê.
Arkadiusz Rybicki, Pose³
(PO). Historyk, to on namalowa³
w 1980 r. s³ynne tablice z 21 postulatami, wpisane na listê UNESCO.
Internowany. Autor biografii L.
Wa³êsy. 2000 kurator Ossolineum. 2001 wyró¿niony Narodowym Orderem Zas³ugi przyznanym przez prezydenta Francji Jacques’a Chiraca.
Izabela Jaruga-Nowacka, Pos³anka (SLD). Pos³anka trzech
ostatnich kadencji. 2001-2004
pe³nomocniczka rz¹du ds. równego statusu kobiet i mê¿czyzn. Minister pracy. Wicepremier. Mia³a
60 lat.

troje dzieci.

Przemys³aw Gosiewski,
Pose³, Wiceprezes PiS. Wicepremier w rz¹dzie J. Kaczyñskiego. Zasiada³ w Komisji Obrony
Narodowej, Komisji Sprawiedliwoœci i Praw Cz³owieka oraz
w nadzwyczajnej komisji œledczej ds. prywatyzacji PZU. Mia³

Zbigniew Wasserman, Pose³
(PiS) Zajmowa³ siê m.in. badaniem nieprawid³owoœci w œledztwie w sprawie œmierci St. Pyjasa,
zasiada³ w komisji weryfikuj¹cej
krakowskich funkcjonariuszy
SB. Dzia³a³ w sejmowych komisjach sprawiedliwoœci i do spraw s³u¿b specjalnych. Wiceszef Komisji Œledczej ws. PKN Orlen.
2005 koordynator s³u¿b specjalnych, tak¿e w rz¹dzie J. Kaczyñskiego. Pose³ trzech kadencji. Cz³onek Komisji œledczej ds. tzw. afery hazardowej.
Edward Wojtas, Pose³
(PSL). 1976 w ZSL.Prezes zarz¹du wojewódzkiego PSL w
Lublinie. Odznaczony Z³otym
Krzy¿em Zas³ugi. Osieroci³
dwie córki.
Bronis³aw Kwiatkowski, Dowódca Operacyjny Si³ Zbrojnych. 1992 jako pierwszy polski
oficer ukoñczy³ studnia podyplomowe w Akademii Dowodzenia Bundeswehry w Hamburgu.
2007 wróci³ z Iraku i obj¹³ stanowisko dowódcy operacyjnego si³ zbrojnych. Odznaczony najwy¿szym wspó³czesnym odznaczeniem Krzy¿em Komandorskim Orderu Wojskowego, z numerem 001. 2007 mianowany na stopieñ
genera³a broni. 2009 mianowany przez Prezydenta
Kanclerzem Kapitu³y Orderu Krzy¿a Wojskowego
na piêcioletni¹ kadencjê. Pozostawi³ ¿onê i dwie
córki.
Andrzej Karweta, Dowódca Marynarki Wojennej. Jako pierwszy wprowadzi³ polski okrêt -
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niszczyciel min ORP „Mewa• h
do sk³adu sta³ego Zespo³u NATO
Si³ Tra³owo-Minowych Morza
Pó³nocnego i Ba³tyku. 2002 w
dowództwie Si³ Morskich NATO
SACLANT w Norfolk. Po zakoñczeniu trzyletniej s³u¿by w dowództwach NATO, wróci³ do kraju i obj¹³ obowi¹zki zastêpcy dowódcy 8 Flotylli Obrony Wybrze¿a w Œwinoujœciu. Pozostawi³ ¿onê i troje
doros³ych dzieci.
Andrzej B³asik, Dowódca Si³
Powietrznych. 2007 prezydent
Lech Kaczyñski wrêczy³ mu nominacjê na stanowisko dowódcy
si³ powietrznych. Odznaczony
Z³otym Medalem Za Zas³ugi Dla
Obronnoœci Kraju, Srebrnym
Medalem Si³ Zbrojnych w S³u¿bie Ojczyzny oraz
Br¹zowym Krzy¿em Zas³ugi. Mia³ 48 lat. Pozostawi³ ¿onê i dwoje dzieci.
Tadeusz Buk, Dowódca
Wojsk L¹dowych. 2009 dowódca Wojsk L¹dowych.
2006-2007 zastêpca dowódcy Po³¹czonego Dowództwa
ds. Budowania Afgañskiego
Systemu Bezpieczeñstwa
oraz dowódc¹ dziewi¹tej zmiany Polskiego
Kontyngentu Wojskowego w Iraku. By³ odznaczony m.in.: Krzy¿em Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski, Krzy¿em Komandorskim
Orderu Krzy¿a Wojskowego, Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi, amerykañskim National Defense
Service Medal. Mia³ 50 lat.
Sebastian Karpiniuk, Pose³
(PO) z Ko³obrzegu. Prawnik. Wiceszef komisji odpowiedzialnoœci
konstytucyjnej. Szef zachodniopomorskich struktur PO. Mia³ 38
lat.
Janusz Krupski, Szef Urzêdu ds. Kombatantów. Od lat 70.
dzia³a³ w opozycji i wspó³tworzy³
podziemny ruch wydawniczy.
Ekspert nadzwyczajnej sejmowej
komisji do zbadania skutków stanu wojennego i Komisji Odpowiedzialnoœci Konstytucyjnej. 2000-2006 zastêpca prezesa IPN. 2006 kierownik Urzêdu do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych. Mia³
59 lat.
Wies³aw Woda, Pose³
(PSL). Pose³ od 1997. 20072009 w sk³adzie Rady S³u¿by
Publicznej przy Prezesie Rady
Ministrów. 2009 powo³any na
cz³onka Rady S³u¿by Cywilnej.
Stanis³aw Zaj¹c, Senator,
Przewodnicz¹cy Klubu Senackiego PiS. Przewodnicz¹cy
komisji obrony narodowej. W
okresie stanu wojennego broni³ represjonowanych cz³onków „Solidarnoœci”. Czterokrotnie uzyskiwa³ mandat poselski. Mia³ 60 lat.
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Anna Walentynowicz, legendarna dzia³aczka Solidarnoœci. Zwano j¹ matk¹ „Solidarnoœci• h. Pracowa³a w
Stoczni Gdañskiej. Za niezale¿n¹ dzia³alnoœæ zwi¹zkow¹
dyscyplinarnie zwolniona z
pracy. Doprowadzi³o to do wybuchu strajku
sierpniowego. Odznaczona przez prezydenta Kaczyñskiego Orderem Or³a Bia³ego. 2009 nagroda
im. Paw³a W³odkowica, przyznana przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Mia³a 81 lat.
Janina Fetliñska, Senator
(PiS). Stworzy³a i by³a pierwszym prezesem Kolegium Pielêgniarek i Po³o¿nych Œrodowiskowych i Rodzinnych w Polsce.
Miron Miros³aw Chodakowski, Prawos³awny Ordynariusz WP. 1998 konsekrowany
na biskupa z tytu³em: Biskup
Hajnowski. W tym samym roku
mianowany przez Aleksandra
Kwaœniewskiego na stopieñ
genera³a brygady. Dwa lat temu w parafii Wojskowej w Bia³ej Podlasce metropolita Polski arcybiskup Sawa podnosi go do rangi arcybiskupa. Mia³
53 lata.
Kazimierz Gilarski, Dowódca Garnizonu Warszawa.
2006 mianowany genera³em
brygady. Miesi¹c póŸniej zosta³ dowódc¹ garnizonu Warszawa. Odznaczony m.in. Krzy¿em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebnym i Z³otym Krzy¿em Zas³ugi. Osieroci³ dwoje dzieci.
Ryszard Rumianek, Rektor
Uniwersytetu Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego. 1974-77 na
Papieskim Instytucie Biblijnym
w Rzymie, 1977 we Franciszkañskim Studium Biblijnym w Jerozolimie, przez dwa lata na Papieskim Uniwersytecie Gregoriañskim w Rzymie.
Œwiêcenia kap³añskie przyj¹³ z r¹k kard. Wyszyñskiego. Mia³ 63 lata.
Leszek Deptu³a, Pose³
(PSL). Mia³ 57 lat. Pozostawi³
dwóch synów.
Janusz Zakrzeñski, Aktor.
Cz³onek Rady Programowej
Zwi¹zku Pi³sudczyków, wielokrotnie wcielaj¹cy siê w rolê Józefa Pi³sudskiego. By³ aktorem
teatrów: S³owackiego w Krakowie oraz Polskiego, Nowego i
Narodowego w Warszawie. By³ autorem ksi¹¿ek.
W 2009 roku ponownie przyznano mu tytu³ Ambasadora Sybiraków za ca³okszta³t pracy.
Roman Indrzejczyk, Prezydencki Kapelan. Rektorem kaplic
prezydenckich, przyjaciel pary
prezydenckiej. Dwukrotny krajowy duszpasterz s³u¿by zdrowia.
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Czes³aw Cywiñski, Prezes
Zwi¹zku ¯o³nierzy AK. Urodzony w Wilnie. Dzia³alnoœæ
niepodleg³oœciow¹ zacz¹³ prowadziæ ju¿ w gimnazjum, zapisuj¹c siê do Zwi¹zku Wolnych
Polaków. W czasie II wojny nale¿a³ do 1 Wileñskiej Brygadzie AK Juranda. Wiêzieñ sowieckich ³agrów. Odznaczony Krzy¿em
Komandorskim z Gwiazd¹ Orderu Odrodzenia
Polski. Cz³onek Rady Muzeum II Wojny Œwiatowej w Gdañsku. Mia³ 84 lata.
Teresa Walewska-Przyja³kowska, Przewodnicz¹ca Fundacji „Golgota Wschodu• h.
Szefowa³a fundacji za³o¿onej
przez ks. Zdzis³awa Peszkowskiego, kapelana Rodzin Katyñskich, jednego z ocalonych z
Katynia. Stara³a siê doprowadziæ do beatyfikacji wszystkich ksiê¿y zamordowanych w Katyniu.
Tadeusz Lutoborski, Przedstawiciel Rodzin
Katyñskich. Syn ppor. Adama Lutoborskiego,
oficera 46. pu³ku u³anów, zamordowanego w Katyniu. Wieloletni przewodnicz¹cy warszawskiej
Rodziny Katyñskiej, prezes Polskiej Fundacji
Katyñskiej.

Restituta.

Stanis³aw Komornicki,
Kanclerz Orderu Virtuti Militari. Genera³ brygady, ¿o³nierz
Armii Krajowej i autor pamiêtników o tematyce wojennej.
Powstaniec Warszawski. Odznaczony Orderem Wojennym
Virtuti Militari, a tak¿e Krzy¿em
Grunwaldu i Orderem Polonia
W³odzimierz Potasiñski, Dowódca Wojsk Specjalnych. Zastêpca a nastêpnie
dowódca polskich kontyngentów w Syrii i w Iraku. Uhonorowany za wybitne zas³ugi
w dowodzeniu oraz organizacji szkolenia jednostek Wojsk
L¹dowych.

Stefan Melak, Przewodnicz¹cy Komitetu Katyñskiego.
Dzia³acz niepodleg³oœciowy
okresu PRL, uczestnik wydarzeñ
marcowych 1968. Kierowa³
g³oœn¹ konspiracyjn¹ akcj¹
ustawienia 31 lipca 1981 w tzw.
Dolince Katyñskiej na Cmentarzu na Pow¹zkach w Warszawie pierwszego w Polsce Pomnika Katyñskiego. 2006 odznaczony Krzy¿em Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
Adam Pilch, Ewangelicki Kapelan Wojska
Polskiego. Cz³onek Kapitu³y
Orderu Uœmiechu. Odznaczony
z³otym medalem Alberta
Schweitzera, nadanym przez
Œwiatow¹ Akademiê Medycyny w uznaniu za postawê humanitarn¹ i dzia³alnoœæ wskazuj¹c¹
drogê rozwoju ku cz³owieczeñstwu. 2000 Dziekan Wojsk L¹dowych. Mia³ 45 lat.

Gabriela Zych, Prezes Kaliskiego Stowarzyszenia Rodzina Katyñska. Aktywnie dzia³a³a
w Stowarzyszeniu Rodzina Katyñska, zbiera³a pami¹tki, dokumenty, zdjêcia.
Joanna Agacka-Indecka,
Prezes Naczelnej RadyAdwokackiej. By³a wymieniana
jako kandydat na sêdziego
Trybuna³u Konstytucyjnego. W 2004 r. Krajowy Zjazd
Adwokatury wybra³ j¹ na wiceprezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, a w 2007
r. zosta³a prezesem NRA. Osieroci³a nastoletni¹
córkê.
Andrzej Kwaœnik, Kapelan Federacji Rodzin Katyñskich. Proboszcz parafii
œw. Tadeusza na warszawskiej Sadybie, gdzie w ubieg³ym roku obchodzi³ 25-lecie
pracy
duszpasterskiej.
Wczeœniej pracowa³ w Starej
Iwicznej, gdzie m.in. wprowadzi³ tradycjê otwarcia
sezonu motocyklowego. Co roku wspólnie
uczestnicz¹ w nim motocykliœci i policjanci.

lestra• h.

Stanis³aw Mikke, Wiceszef Rady Ochrony Pamiêci
Walk i Mêczeñstwa. Cz³onek
Naczelnej Rady Adwokackiej.
By³ sêdzi¹ Trybuna³u Stanu w
latach 1997-2001. Redaktor naczelny pisma adwokatury „PaEdward Duchnowski - walczy³ o zadoœæuczynienie dla
¿yj¹cych jeszcze 38 tysiêcy
Sybiraków. Sam prze¿y³ szeœæ
lat na nieludzkiej ziemi.
Aleksander Fedorowicz
t³umacz jêzyka rosyjskiego

Leszek Solski przedstawiciel Rodzin Katyñskich i innych organizacji.
Wojciech Seweryn przedstawiciel Rodzin Katyñskich i
innych organizacji

Zenona Mamontowicz£ojek przedstawicielka Rodzin
Katyñskich i innych organizacji.
Ewa B¹kowska wnuczka
gen. bryg. Mieczys³awa Smorawiñskiego
Anna Maria Borowska
przedstawicielka Rodzin Katyñskich i innych organizacji.
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(wp³ata na konto)
Bartosz Borowski
przedstawiciel
Rodzin
PKO BP
Oddzia³ 1 w £obzie
Katyñskich i innych
organizacji
72 1020
2847 0000 1502 0067 0927
Bronis³awa Orawiec-Loeffler przedstawicielka Rodzin Katyñskich i innych organizacji
Katarzyna
Piskorska
przedstawicielka Rodzin Katyñskich i innych organizacji
Bronis³aw Gostomski, Kapelan Stowarzyszenia Polskich
Kombatantów w Wielkiej Brytanii. W 1982 roku pracowa³ jako
proboszcz w Peterborough, a
nastêpnie od czerwca 1990 roku
w Bradford. Od 2003 roku zosta³
proboszczem w parafii œw. Andrzeja Boboli w Londynie.
Józef Joniec, Prezes Stowarzyszenia Parafiada im. œw. Józefa Kalasancjusza. Stowarzyszenie dba o wszechstronny rozwój dzieci i m³odzie¿y. Koncepcjê ruchu parafiadowego opracowa³ ks. Joniec. Parafiada organizowana jest od 1992 r. Do stowarzyszenia nale¿y ok. 36 tys.
cz³onków i sympatyków.
Andrzej Sariusz-Sk¹pski,
Prezes Federacji Rodzin Katyñskich. Jego ojciec, prokurator, zosta³ zamordowany w Katyniu. Z powodu pochodzenia
ojca uczy³ siê a¿ w piêciu podstawówkach. Gdy by³ w liceum
s³u¿ba bezpieczeñstwa wywozi³a go na przes³uchania do krakowskiego aresztu
œledczego na Montelupich. Osieroci³ dwie córki,
z których jedna dzia³a³a w Fundacji Rodzin Katyñskich. Mia³ 73 lata.
Jan Osiñski Ksi¹dz. Podpu³kownik. Wicekanclerz Kurii Polowej Wojska Polskiego.

Zbigniew Dêbski Podpu³kownik. Cz³onek Kapitu³y Orderu Wojennego Virtuti Militari. Powo³any 26 wrzeœnia
2008 r.

Za³oga Samolotu:
Arkadiusz Protasiuk - kapitan, Robert Grzywna - cz³onek za³ogi, Andrzej Michalak - cz³onek
za³ogi, Artur Ziêtek - cz³onek za³ogi, Barbara
Maciejczyk - stewardesa, Natalia Januszko - stewardesa, Justyna Moniuszko - stewardesa
Dziewiêciu funkcjonariuszy BOR:
Agnieszka Pogródka-Wêc³awek, Piotr Nosek,
Jacek Surówka, Marek Uleryk, Dariusz Micha³owski, Pawe³ Krajewski, Pawe³ Janeczek, Artur Francuz, Jaros³aw Florczak.
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OG£OSZENIA DROBNE

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

MIESZKANIA

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

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

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ na
Osiedlu Ksi¹¿¹t Pomorskich o
pow. 600 mkw., uzbrojon¹, z dojazdem. Telefon kontaktowy 511 691
881.

Zamieniê mieszkanie 2 pokojowe
w Radowie Ma³ym na dom wolno
stoj¹cy w okolicy z dop³at¹. Tel. 693
547 576

INNE

SPRZEDAM: 1)wózek spacerowy 120 z³; 2) pralkê automatyczn¹
wk³adan¹ z góry firmy BOSCH – 150
z³: 3) naro¿nik du¿y zielony, trochê
wytarte siedzisko – 120 z³. Tel. 785
477 125.
Kupiê przyczepê 3,5 tonow¹. Mo¿e
byæ do remontu. Tel. 516 921 453
Korepetycje matematyka. Tel. 504
389 130
Zespó³ muzyczny na wesela. Tel.
604221339.

Region
T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.
GARA¯E BLASZANE OCYNKOWANE – PRODUCENT. Tel. 059
8334312, 798 710 329, 698 230
205. F.T. Wróbel Przechlewo.
www.blaszanygaraz.pl

Gara¿e, wiaty blaszane, monta¿, dowóz gratis. Tel. 598 334
536, 605 286 058, 661 953 331.
Producent GO-STAL Przechlewo. U nas najtaniej.

Sprzedam dzia³ki budowlane w
£obzie. Tel. 91 3973103 lub 51 7
381 678..
Pomieszczenie w Radowie Ma³ym
na dzia³alnoœæ handlow¹ - WYNAJMÊ . Tel. 604 997 741

Sprzedam 9 ha w Zaj¹czkowie. Tel.
600 565 719
Dzia³kê budowlan¹ w Po³czynie
Zdroju sprzedam. Tel. 600 565 719

PRACA
Powiat ³obeski
Spó³ka SBS Stado Ogierów £obez
poszukuje do pracy w restauracji
kelnerów, kelnerki, barmanów i
szefa kuchni. Informacje pod nr. tel.
508 392 957.
Zatrudniê kierowcê kat. C i E. Tel.
608 776 227

Us³ugi elektryczne Chlebicki S³awomir tel. 606 824 461.

Mieszkanie do wynajêcia w Unimiu, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka,
pow. 50 mkw. Tel. 508 263 104

Powiat œwidwiñski

Region
Sprzedam 1/2 domu w centrum Nowogardu. Dom przy ul. Luboszan 2
w centrum Nowogardu, 50 m do jeziora, stare budownictwo. Budynek
2 rodzinny, ogrodzony, 2 pomieszczenia gospodarcze + ogródek.
Parter o powierzchni 37 mkw. - 2
pokoje, kuchnia, ³lazienka + poddasze do adaptacji o powierzchni
ok. 30 mkw. Cena 120.000 z³ do negocjacji. Tel. 790 856 019 lub 793
549 551, email: krosden@wp.pl

Reklama w gazecie

512 138 349

Powiat gryficki

Mieszkanie do wynajêcia w Radowie Ma³ym Legalnie na umowê i z
meldunkiem. Tel. 604 997 741

Sprzedam dom w BrzeŸniaku 260
mkw z gara¿em i dzia³k¹ 18 arów.
Tel. 662 657 982.

Dzia³ka budowlana 197 mkw.,
uzbrojona w £obzie przy ul. Bocznej
sprzedam lub wynajmê np. na plac
pod reklamê itp., 200 m od Lidla,
wydane warunki zabudowy. Tel.
501894828.

Zespó³ muzyczny na wesela KRISS
BAND. Tel. 663 972 683.

Wynajmê rusztowania elewacyjne,
podesty metalowe 2,5 metrowe, 44
ramy, 300 mkw. Mo¿liwy transport.
Gryfice tel. 601 350 893

Sprzedam kawalerkê w centrum
£obza; 34mkw., 1 du¿y pokój, kuchnia, ³azienka, ogrzewanie na piec
kaflowy. Tel. 783 233 685.

Sprzedam dom wolno stoj¹cy w
Dorowie 112 mkw, cena 215 tys. z³
do negocjacji. Tel. 663 036 912 665
497 211.

Powiat ³obeski

Ma³¿eñstwo z ma³ym dzieckiem
wynajmie w £obzie mieszkanie 2
pokojowe lub du¿¹ kawalerkê od
zaraz. Tel. 511 864 398

Sprzedam dzia³ki budowlane w
£obzie. Tel. 91 3973103 lub 518
567 527.

Resko, sprzedam dom 85 mkw.,
dzia³ka 835 mkw., 4 pokoje,
190.000 z³ do negocjacji. Tel. 888
169 572.

US£UGI

Sprzedam mieszkanie spó³dzielcze, w³asnoœciowe 4 pokojowe o
pow. 67,7 mkw. na osiedlu Orzeszkowej, III piêtro. Tel. 91 3975637
Sprzedam mieszkanie 2 – pokojowe, w³asnoœciowe, 45 mkw. I piêtro,
gara¿, Smorawina ko³o £obza. Tel.
609 307 135
Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe
wraz z gara¿em. £obez ul. Koœciuszki. Tel. 514 571 157.

ROLNICTWO

Region
Monta¿, serwis anten naziemnych i
satelitarnych cyfrowych, domofony,
wideodomofony, kamery z zapisem
cyfrowym, alarmy. Tel. 518273864.
Wideofilmowanie. Tel. 605 732
267.

MOTORYZACJA
Powiat ³obeski
Sprzedam
Poloneza
Caro 1992 r.
z instalacj¹ LPG.
Tel. 504 042 532

WIZYTÓWKI
- PROJEKTY - WYKONANIE -

TANIO

tel. 504 042 532
Daj¹c og³oszenie
do Wieœci Œwidwiñskich
uka¿e siê ono w tej samej cenie tak¿e
w trzech innych gazetach:
Tygodniku £obeskim
Gazecie Gryfickiej
i Tygodniku Pojezierza Drawskiego
To niedrogo - sprawdŸ.
091 397 37 30 wppp1@wp.pl
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Witaj Wiosno w naszej szkole
Pierwszy Dzieñ Wiosny uczniowie ZSP im. W³. Broniewskiego w
Œwidwinie œwiêtowali 22 marca. Tê
d³ugo wyczekiwan¹, po srogiej zimie, porê roku przywitali w bajkowej atmosferze.
Uczniowie, a tak¿e niektórzy nauczyciele, przebrali siê za postacie z
bajek. Po szkole, niczym na Dzikim
Zachodzie, wêdrowa³a rzesza Lucky
Luke’ów w kowbojskich kapeluszach i z rewolwerami w rêkach, przed
któr¹ ukrywa³a siê banda Daltonów.
Z koronami na wysoko podniesionych g³owach chadza³y ksiê¿niczki,
szukaj¹c swego ksiêcia na bia³ym
rumaku (zapewne uciekaj¹c siê do
starych sztuczek, takich jak gubienie
pantofelka, czy zapadanie w rzekom¹
œpi¹czkê). Szkolnymi korytarzami
biega³o tak¿e kilku Rangersów, którzy dziêki swojej nadnaturalnej mocy
pochodz¹cej z morferów uratowali
m³odzie¿ przed zag³ad¹ (uff…). Czarodziejki z Ksiê¿yca nie zaprezentowa³y tym razem swych nadprzyrodzonych zdolnoœci, tylko jak pilne
uczennice pozosta³y w swych
grzecznych, szkolnych uniformach.
Za to mo¿na by³o spotkaæ s³ynn¹
Myszkê Miki i sklonowan¹ Minnie.
Jednak prawdziw¹ furorê zrobi³a gru-

pa Smerfów, ha³aœliwie uciekaj¹ca
przed strasznym Gargamelem (który
chyba zgubi³ swojego ukochanego
Klakierka). Na wysokoœci zadania
stan¹³ jak zwykle dzielny Papa Smerf
ratuj¹c swoje Smerfi¹tka przed okrutnym potworem. Najbardziej wiosenne kolory dumnie prezentowa³a klasa
pracowitych Pszczó³ek na czele ze
swoj¹ Królow¹. Nie wiadomo, która z
nich by³a tytu³ow¹ Maj¹, ale za to

Gucio znalaz³ siê tam tylko jeden.
W zwi¹zku z przebierankami Samorz¹d Uczniowski zorganizowa³
konkurs zatytu³owany: „Witajcie w
naszej bajce”. Najwiêksz¹ pomys³owoœci¹ wykaza³a siê klasa „Smerfów”, czyli 2b. Drugie miejsce jury
przyzna³o klasie 2a, która reprezentowa³a „Pszczó³kê Majê”. Na trzecim
miejscu znalaz³a siê klasa 1b i „Lucky
Luke”. Laureaci zostali nagrodzeni

mo¿liwoœci¹ zg³oszenia klasowego
nieprzygotowania.
Jury doceni³o tak¿e nauczycieli,
którzy wcielili siê w bajkowe role.
Wyró¿niono wychowawców klas:
IIc, p. Ma³gorzatê Plutê, przebran¹
za Ksiê¿niczkê Czardasza, Ib – p.
Katarzynê Brdyœ, przeurocz¹ Kowbojkê oraz kl. IIb, p. Andrzeja Sawkê,
troskliwego Papê Smerfa.
Laura Œwiœ LO
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Seniorzy i niepe³nosprawni spotkali siê w zamku
Coroczne spotkanie seniorów i
osób niepe³nosprawnych z okazji
Œwiatowego Dnia Inwalidy odby³o
siê w œwidwiñskim zamku w pi¹tek,
26 marca.
Organizowane przez zarz¹d
œwidwiñskiego Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów spotkania s¹ okazj¹ do podziêkowania osobom, które
wspieraj¹ bie¿¹c¹ dzia³alnoœæ tej
organizacji. St¹d obecnoœæ przedstawicieli w³adz samorz¹dowych:
burmistrza Œwidwina Jana Owsiaka i starosty œwidwiñskiego Miros³awa Majki, a tak¿e dyrektor

Miejskiego Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej w Œwidwinie Teresy
Szczerbiñskiej i szefa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Paw³a Drzewieckiego. Jak co roku
przyjecha³a tak¿e delegacja seniorów z zaprzyjaŸnionego niemieckiego miasta Prenzlau.
Uczestnicy wys³uchali referatu
na temat problemów osób starszych
i niepe³nosprawnych. Po podziêkowaniach nast¹pi³a czêœæ artystyczna, w której wyst¹pi³y dzieci ze S³awoborza, zespo³y ze Œwidwiñskiego
Oœrodka Kultury, grupa ludowa
„Leszczyna”, oraz grupa „Mopsiki”
dzia³aj¹ca w œwidwiñskim MOPS. (o)

Miasto og³osi³o ju¿ przetarg

Marsza³ek podpisa³ umowê
na dofinansowanie remontu zamku
Marsza³ek województwa zachodniopomorskiego W³adys³aw
Husejko przyjecha³ do Œwidwina,
aby podpisaæ z burmistrzem Janem
Owsiakiem umowê na gruntown¹
renowacjê œwidwiñskiego zamku.
Ta d³ugo oczekiwana inwestycja w
du¿ym stopniu zostanie sfinansowana ze œrodków przyznanych miastu przez Urz¹d Marsza³kowski.
- Nigdy jeszcze nasze województwo nie mia³o tyle pieniêdzy - powiedzia³ W³adys³aw Husejko podczas
wizyty w Œwidwinie. - W latach 2007
- 2013 do podzia³u mamy 835 milionów euro. Pieni¹dze te zostan¹ wydane miêdzy innymi na gospodarkê,
infrastrukturê drogow¹, energetyczn¹, innowacje i technologie,
spo³eczeñstwo informacyjne, kulturê, turystykê ochronê zdrowia.
Og³osiliœmy 40 konkursów, z których ponad 30 ju¿ zosta³o rozstrzygniêtych. Teraz podpisujemy umo-

wy.

Jedna z tych umów dotyczy œwidwiñskiego zamku. To jedna z najpilniejszych inwestycji, któr¹ miasto
postawi³o sobie za cel. Najbardziej
reprezentacyjny obiekt Œwidwina
przeszed³ remont w 1968 roku i od
tamtej pory pe³ni rolê oœrodka kultury. Niestety, stan budynku po ponad
czterdziestu latach pozostawia wiele do ¿yczenia. Dlatego niedawno
przeprowadzono w dwóch etapach
remont dachu. Wkrótce rozpocznie
siê znacznie wiêksze zadanie dotycz¹ce nie tylko samego budynku, ale
i jego otoczenia. Przebudowana zostanie sala widowiskowa.
- Bêdzie nowa scena, posadzka, a
tak¿e nowe, profesjonalne oœwietlenie, nag³oœnienie i nowe kotary. Planujemy te¿ wyremontowanie zaplecza sali. Zostanie wykonana nowa
nawierzchnia dziedziñca, parking,
aleja i nowe oœwietlenie wokó³ zamku. - mówi burmistrz.

Spotkanie diabetyków

Jak zrzuciæ zbêdne kilogramy?
Polskie
Stowarzyszenie
Diabetyków Oddzia³ Powiatowy w Œwidwinie informuje, ¿e
w dniu 16 kwietnia br., o godz.
16, w Zamku odbêdzie siê
spotkanie na temat: „Zrzucisz nadwagê bêd¹c najedzonym, nauczysz siê jak odzyskaæ zdrowie i ¿yæ bez leków”.

Spotkanie poprowadzi prezes
Szczeciñskiego Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia Bractw Optymalnych pani Anna Kazuba. Na spotkanie zapraszamy wszystkich
mieszkañców Œwidwina i okolic, a
szczególnie zainteresowanych
problemem dysfunkcji trzustki i
przemiany materii w celu wspomo¿enia w leczeniu chorób.
(o)

W³adze województwa zachodniopomorskiego wspomagaj¹ tê inwestycjê œrodkami unijnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.
Koszt ca³ego remontu oszaco-

wano na 1.804.467 z³otych, z czego 1
354.350 z³ Œwidwin otrzyma z RPO.
Miasto og³osi³o ju¿ przetarg na wybór wykonawcy, po jego rozstrzygniêciu rozpoczn¹ siê prace. Ca³oœæ
ma siê zakoñczyæ w 2010 roku. (wp)

Gra³a Œwidwiñska Liga Pi³ki
Siatkowej Kobiet
7 kwietnia rozegrano V kolejkê spotkañ w ramach Œwidwiñskiej Ligi Pi³ki
Siatkowej Kobiet.
Wyniki spotkañ:
Brze¿no KSD - Licealistki 2:0
(25:23, 25:12)
Brze¿no XD - Œwidwin LO 2:0
(25:21, 25:22)
Brze¿no KSD - Goœciówy 2:1
(27:25, 13:25, 15:12)
Brze¿no XD - Mamuœki 2:0
(25:4, 25:20)
Na uwagê zas³uguje postawa naj-

m³odszych uczestniczek Ligi: zespo³ów KSD i XD z Publicznego Gimnazjum z Brze¿na. Podopieczne p. Sabiny Bublik-Smaga, zespó³ KSD, sprawi³
olbrzymi¹ niespodziankê wygrywaj¹c
z dotychczas niepokonanym zespo³em
Goœciówy 2:1.
Nastêpn¹ kolejkê spotkañ zaplanowano na 14 bm., w Hali Sportowej przy ul.
3 Marca 50 w Œwidwinie, na godz. 17:00,
ale w zwi¹zku z ¿a³ob¹ mo¿e byæ odwo³ana. O rozgrywkach nale¿y dowiadywaæ siê
u orgnizatora, w Parku Wodnym.
(r)
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ELIMINACJE POWIATOWE OTWP
W dniu 26 marca 2010 r. w sali
konferencyjnej œwidwiñskiego
Starostwa odby³y siê eliminacje
szczebla powiatowego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po¿arniczej „M³odzie¿ zapobiega po¿arom”.
Do testów przyst¹pili uczniowie
reprezentuj¹cy szko³y podstawowe,
gimnazja oraz szko³y ponadgimnazjalne naszego powiatu.
Nad w³aœciwym przebiegiem turnieju czuwa³a komisja w sk³adzie:
Druh Stanis³aw Gulbas –Przewodnicz¹cy, druhna Wies³awa ¯mudziñska oraz funkcjonariusze KP PSP
Œwidwin: kpt. Arkadiusz Budzyñski
i kpt. Miros³aw Niezgoda.
Kolejnoœæ miejsc, w wyniku rozgrywki fina³owej, w poszczególnych
kategoriach wiekowych przedstawia siê nastêpuj¹co:
I GRUPA WIEKOWA(szko³y
podstawowe)
1. Kacper Wachnik ze Szko³y
Podstawowej w Rusinowie

2. Natalia Peszczyñska ze Szko³y Podstawowej w Rusinowie.
3. Tomasz Rozmus ze Szko³y
Podstawowej w Lekowie
II GRUPAWIEKOWA(gimnazja)
1. Ma³gorzata Kosiorek z Zespo³u Szkó³ w Oparznie
2. Anna Tews z Zespo³u Szkó³
w Bierzwnicy
3. Konrad Mazurkiewicz z Zespo³u Szkó³ w R¹binie
III GRUPA WIEKOWA(szko³y
ponadgimnazjalne)
1. Justyna Królak z Zespo³u
Szkó³ Rolniczych CKP w Œwidwinie
2. Franciszek Goliñski – równie¿ z Zespo³u Szkó³ Rolniczych
CKP w Œwidwinie.
Uczestnicy fina³u eliminacji powiatowych OTWP zostali uhonorowani nagrodami rzeczowymi. Zwyciêzcy w poszczególnych grupach
wiekowych, w dniu 10 kwietnia 2010
r. wezm¹ udzia³ w eliminacjach szczebla wojewódzkiego w Gryficach.
Tekst: kpt. Dariusz Borek
Foto: kpt. Arkadiusz Budzyñski

SZKOLILI SIÊ STRA¯ACY OSP
W dniu 27marca 2010 r. egzaminem teoretycznym
i praktycznym zakoñczy³o siê szkolenie
podstawowe stra¿aków ratowników Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych bior¹cych bezpoœredni udzia³
w dzia³aniach ratowniczych.
Szkolenie wed³ug programu z
roku 2006, decyzj¹ Komendanta
Powiatowego PSP w Œwidwinie rozpoczê³o siê 26 lutego 2010 r.

Szkolenie prowadzone by³o przez
funkcjonariuszy KP PSP Œwidwin przy
du¿ym zaanga¿owaniu ratowników z
Jednostki Ratowniczo-Gaœniczej.

Druhny i druhowie OSP uczestnicz¹cy w kursie realizowali zajêcia
teoretyczne oraz praktyczne z u¿yciem sprzêtu bêd¹cego na wyposa¿eniu KP PSP w Œwidwinie.
Do egzaminu koñcz¹cego cykl
szkolenia przyst¹pi³o 30 stra¿aków.
Wszyscy pomyœlnie zaliczyli zarówno test teoretyczny jak i egzamin z
czêœci praktycznej.

Wrêczenia zaœwiadczeñ upowa¿niaj¹cych druhów Ochotniczych Stra¿y
Po¿arnych do udzia³u w dzia³aniach ratowniczo-gaœniczych dokona³ zastêpca
komendanta powiatowego PSP w Œwidwinie asp. sztab. Marian Domka.
Tekst: kpt. Dariusz Borek
Foto: kpt. Dariusz Borek,
kpt. Arkadiusz Budzyñski

Wieœci œwidwiñskie 12.04.2010 r.

Po³czyñskie „wykopki”
Tytu³ ten odnosi siê do stanu
nawierzchni po³czyñskich ulic.
Kierowcy je¿d¿¹cy po mieœcie prze¿ywaj¹ istne katusze. Wszystkie
nawierzchnie ulic przypominaj¹
dziurawy ser szwajcarski.
Trasa przelotowa przez miasto,
to droga wojewódzka numer 163.
Przejechaæ ni¹ jest trudno. Kierowcy
musz¹ wykazaæ siê kaskaderskimi
umiejêtnoœciami. Pe³no dziur, wystaj¹ce studzienki. Nie dziwi to nikogo, bo droga przelotowa jest w remoncie od roku ubieg³ego. Prace
maj¹ zostaæ zakoñczone we wrzeœniu tego roku. Maj¹ powstaæ dwa
skrzy¿owania z ruchem okrê¿nym,
co u³atwi przejazd przez miasteczko
turystom jad¹cym nad morze. Projekt przewiduje budowê nowych
chodników, po³o¿enie nawierzchni,
wymianê sieci kanalizacyjnej i linii
podziemnej linii energetycznej. Dwa
pasy jezdni zosta³y znacznie zwê¿one, po obu stronach zostan¹ pobudowane parkingi, co znacznie utrudni ruch wielkotnowego ruchu samochodów ciê¿arowych. Budowany
jest tak¿e ³¹cznik trasy poznañskiej z
drog¹ wojewódzk¹ na Drawsko Po-
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morskie. Jest to inwestycja finansowana przez Urz¹d Marsza³kowski w
Szczecinie, ze znacznym wk³adem
po³czyñskiego ratusza.
W centrum miasta nawierzchnie
ulic te¿ trudno przejezdne. Ale
mamy dla ich u¿ytkowników mi³¹
wiadomoœæ. Zacz¹³ siê remont ulic
Koœciuszki i 5 Marca, w planach jest
tak¿e modernizacja ulicy Targowej.
Tylko znowu zaczyna siê gdybanie,
kto kierowcom zap³aci odszkodowania za popsute zawieszenia samochodów. Podobna sytuacja ma
miejsce w Koszalinie na ulicy GnieŸnieñskiej, tam jest jeszcze gorzej i
naprawy s¹ tylko kosmetyczne. Natomiast w Po³czynie-Zdroju, parce
drogowe przebiegaj¹ szybko i
sprawnie, dziêki inicjatywie burmistrz Barbary Nowak. To ona postara³a siê o kredyty i dotacje na
remonty po³czyñskich ulic. Pracê ta
wykona³a z poparciem po³czyñskiego samorz¹du.
FAT

Przedstawienie Wielkanocne

Amator cudzego mienia zatrzymany

Nie chcia³o mu siê iœæ,
to wzi¹³ rower
Policjanci Zespo³u
Patrolowo
Interwencyjnego KPP
w Œwidwinie zatrzymali
sprawcê kradzie¿y
roweru pozostawionego
przez poszkodowanego
przed jednym ze
sklepów w Œwidwinie.
Oko³o godz. 21.00 dy¿urny KPP w
Œwidwinie zosta³ powiadomiony telefonicznie przez mieszkañca Œwidwina, ¿e sprzed jednego ze sklepów nieznany sprawca dokona³ kradzie¿y
roweru o wartoœci 300 z³. Policjanci
niezw³ocznie przyst¹pili do poszukiwañ i ju¿ po kilku minutach na obrze-

¿ach miasta zatrzymali 29-letniego
Wies³awa S., mieszkañca jednej spod
œwidwiñskich miejscowoœci, który
rowerem jecha³ w stronê domu. Mê¿czyzna nie doœæ, ¿e dokona³ kradzie¿y, to znajdowa³ siê jeszcze pod wp³ywem alkoholu. Teraz odpowie za dwa
przestêpstwa. Grozi mu kara do 5 lat
pozbawienia wolnoœci.
(kp)

Mia³ ponad trzy promile

Pijany jak bela
waln¹³ w s³up
Funkcjonariusze z Komisariatu
Policji w Po³czynie-Zdroju zatrzymali 22-latka, który kierowa³ samochodem marki BMW bêd¹c w stanie nietrzeŸwoœci.

W organizmie mia³ ponad trzy
promile alkoholu. Mê¿czyzna
spowodowa³ kolizjê drogow¹
uderzaj¹c pojazdem w s³up energetyczny. (kp)

UWAGA - OSZUŒCI
Przed œwiêtami wielkanocymi w Zespole Szkó³ w Lekowie odby³o siê przedstawienie pt. "Tradycje wielkanocne". Przy barwnej œwi¹tecznej dekoracji dzieci
z klasy III SP mówi³y wiersze i œpiewa³y piosenki. Uczniowie pod kierunkiem pani
Ewy Po³owin zapoznali wszystkie dzieci z klas 0 - VI z polskimi zwyczajami wielkanocnymi. Przybli¿yli znaczenie Niedzieli Palmowej, Wielkanocy i Wielkanocnego Poniedzia³ku.
M.G i E.P

Policjanci KPP w Œwidwinie kilka
dni temu otrzymali zg³oszenie o mê¿czyŸnie, który na terenie Œwidwina,
podaj¹c siê za kontrolera, usi³uje
dokonaæ przegl¹du instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych
i zak³adach us³ugowych.
W wyniku podjêtych czynnoœci
policjanci ustalili, ¿e mê¿czyzna w
ten sam sposób usi³owa³ dokonaæ
„przegl¹du” w kilku budynkach
mieszkalnych oraz zak³adach pracy.
Sprawca nie posiada³ przy sobie ¿adnego dokumentu lub identyfikatora
potwierdzaj¹cego uprawnienia do
wykonywania tego typu kontroli.
Ka¿dorazowo, w momencie, kiedy
w³aœciciele lokalu zaczynali domagaæ siê okazania zezwolenia b¹dŸ
legitymacji uprawniaj¹cej do przeprowadzenia kontroli, mê¿czyzna
oddala³ siê, twierdz¹c, ¿e w sumie to

wszystko jest w porz¹dku. Powy¿sze ustalenia jednoznacznie wskazuj¹, ¿e mê¿czyzna usi³owa³ dokonaæ
rozpoznania przestêpczego b¹dŸ
wy³udzenia od w³aœcicieli lokali pieniêdzy.
W zwi¹zku z tym Komenda Powiatowa Policji w Œwidwinie zwraca
siê z proœb¹ do wszystkich mieszkañców powiatu o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby, które w podobny sposób bêd¹ usi³owa³y dostaæ siê na teren posesji b¹dŸ zak³adu i jak najszybszy kontakt z tut.
Komend¹ pod nr telefonu:
943650511, 943650512 lub 997. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e pracownicy posiadaj¹cy uprawnienia do przeprowadzania tego typu kontroli ka¿dorazowo
musz¹ posiadaæ przy sobie tzw.
identyfikator lub pisemne upowa¿nienie.
(kp)

INFORMACJE

Parafia œw. Micha³a Archanio³a

Droga Krzy¿owa
ulicami miasta

Tradycj¹ jest ju¿ w Œwidwinie
Droga Krzy¿owa ulicami miasta, w
pi¹tek, przed Niedziel¹ Palmow¹.
Tak te¿ sta³o siê w tym roku. 26
marca mieszkañcy miasta ruszyli œla-

dami Jezusa na Golgotê. Parafia œw.
Micha³a Archanio³a przygotowa³a
Drogê inaczej ni¿ dotychczas, stacje
drogi przedstawia³a œwidwiñska
m³odzie¿, a rozwa¿ania czytali nauczyciele z miejskich szkó³.
(o)

Œwidwiñscy turyœci
pamiêtaj¹ o papie¿u

W Œwidwinie miejscowy oddzia³
PTTK oraz uczci³ rocznicê œmierci
Jana Paw³a II, sk³adaj¹c wi¹zanki
kwiatów pod jego pomnikiem i zapalaj¹c znicze.
Papie¿ by³ przez wiêksz¹ czêœæ

swojego ¿ycia aktywnym turyst¹ i
pozostaje najwybitniejszym cz³onkiem honorowym PTTK, tote¿ coroczne spotkania w rocznicê jego
œmierci sta³y siê ju¿ œwidwiñsk¹ tradycj¹.
(o)

