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Z drugiej strony

Tusk ufa Rosjanom, choæ nie ma
najmniejszych podstaw.
Wiêc dlaczego?
Kazimierz Rynkiewicz

10 kwietnia rano, gdy dosz³o do
katastrofy pod Smoleñskiem, by³em
akurat w Œwidwinie i w tym czasie
rozmawia³em z pani¹ Wand¹ Duklas
o jej ojcu zamordowanym w Katyniu. PóŸniej s³uchaj¹c wypowiedzi
polityków i premiera Donalda Tuska
przypomnia³a mi siê scena zapamiêtana przez pani¹ Wandê. Rosjanie
aresztuj¹ jej ojca i osadzaj¹ w naprêdce skleconym obozie na ³¹ce za
miastem. Pani Wanda zapamiêta³a,
jak jej mama namawia³a jej ojca, by
ucieka³ z tego obozu, bo to Ÿle siê
skoñczy. Dlaczego tak s¹dzi³a? Bo
mieszkaj¹c przy granicy, która by³a na
rzece, widzia³a po drugiej stronie, jak
Rosjanie wprowadzaj¹ kolektywizacjê, czyli uszczêœliwiaj¹ ludzkoœæ;
so³daty zabieraj¹ ch³opom krowê,
ci¹gn¹ j¹ za rogi, a z ty³u dzieci trzymaj¹ j¹ za ogon, nie chc¹c jej oddaæ.
Ojciec pani Wandy t³umaczy ¿onie, ¿e
to jakaœ pomy³ka i jak Rosjanie
wszystko wyjaœni¹, wróci do domu.
Uwierzy³ im i dosta³ kulê w ty³ g³owy
i wrzucono go do jakiegoœ do³u.
Dlatego ze zdziwieniem przyj¹³em reakcjê polskiego rz¹du i premiera Donalda Tuska, który nie wyst¹pi³
do Rosji o przejêcie œledztwa w sprawie katastrofy pod Smoleñskiem, a
tak¿e wzbrania³ siê przed wyst¹pieniem o powo³anie miêdzynarodowej
komisji, która by przeprowadzi³a takie
dochodzenie. Apel prof. Jacka Trznadla o jej powo³anie podpisa³o ju¿ kilkadziesi¹t tysiêcy ludzi. Ja tak¿e z³o¿y³em swój podpis, uznaj¹c, ¿e nie
mo¿na wierzyæ Rosjanom, gdy¿ przemawia za tym dotychczasowa historia
naszych stosunków i nie ma ¿adnych
przes³anek, które by wskazywa³y, ¿e
nast¹pi³a jakaœ zmiana.
Donald Tusk 29 kwietnia br. powiedzia³ w Sejmie: „Pad³o pytanie
pana pos³a Lipiñskiego, które dotyczy³o mo¿liwoœci przejêcia œledztwa
przez stronê polsk¹. (...) Chcê przede
wszystkim stwierdziæ, ¿e od pocz¹tku
staliœmy przed pewnym dylematem - i
trzeba by³o go rozwi¹zaæ - tzn. czy
chcemy zademonstrowaæ od razu z
definicji nieufnoœæ wobec pañstwa
rosyjskiego i za¿¹daæ czegoœ, czego
np. nie otrzymamy, bo mamy prawo
siê o to ubiegaæ, a nie mamy w tych
przepisach zapewnienia, ¿e musimy
to dostaæ; czy te¿ chcemy za³o¿yæ, ¿e
wspó³praca bêdzie mo¿liwa i im bêdzie ona lepsza, tym szybciej dotrzemy do prawdy. (…) Czy nie jest bezpieczniej z punktu widzenia obiektywizmu tego procesu, ¿e robi to z jednej
strony komisja, z drugiej strony obserwuje to akredytowany przedstawiciel,

z trzeciej strony niezale¿na prokuratura i ¿e w jakimœ sensie t¹ czwart¹
stron¹ jest tak¿e strona rosyjska, która
bierze na siebie odpowiedzialnoœæ za
prowadzenie tego œledztwa?”
Donald Tusk, jako historyk, powinien kierowaæ siê wiedz¹ i doœwiadczeniami narodu, a jako premier rz¹du
powinien staæ na stra¿y polskich interesów. Gdy pyta, czy chcemy zademonstrowaæ od razu z definicji nieufnoœæ wobec pañstwa rosyjskiego, to
odpowiadam – tak, gdy¿ pañstwo rosyjskie tak¹ definicjê stworzy³o samo.
Dziwne, ¿e premier Polski o tym nie
wie. Przypomnê mu wiêc.
1. 23 sierpnia ZSRS podpisuje z
Niemcami w Moskwie tajny pakt o
rozbiorze suwerennych pañstw, w tym
Polski, zwany paktem Ribbentrop –
Mo³otow.
2. 17 wrzeœnia ZSRS napada zdradziecko na Polskê, gdy walczy z
Niemcami, wbrew zawartym uk³adom
o pokoju („nó¿ wbity w plecy”). Po
rozbiorze Polski sowieci z hitlerowcami witaj¹ siê na wspólnej granicy,
robi¹ defilady, œwiêtuj¹ itd.
3. Morduje ponad 20 tys. wojskowych i cywilów w Katyniu i innych
miejscach, pomimo, ¿e s¹ jeñcami wojennymi i chroni ich prawo miêdzynarodowe.
4. Uprowadza w g³¹b Rosji setki
tysi¹ce rodzin, kobiety i dzieci, skazuj¹c ich na powoln¹ œmieræ lub wynarodowienie.
5. Zatrzymuje swoj¹ armiê przed
Warszaw¹, wbrew nadziejom Powstañców Warszawskich o szybkim
wejœciu Rosjan do miasta.
6. Po raz któryœ z rzêdu Rosja pokazuje swoj¹ zdradzieck¹ twarz aresztuj¹c podstêpnie i wywo¿¹c do Moskwy 16 przywódców pañstwa podziemnego, którzy zaufali Rosjanom i
poszli na rozmowy z nimi (proces
szesnastu). Warto przypomnieæ tamto
zdarzenie, bo to „klasyka” w dziejach
naszych stosunków.
4 marca 1945 r. odby³o siê w
Pruszkowie wstêpne spotkanie delegacji AK z p³k. Pimienowem, pe³nomocnikiem gen. I. Sierowa (wystêpuj¹cego pod fa³szywym nazwiskiem
gen. Iwanowa). Pimienow zapewnia³,
¿e strona sowiecka ma uczciwe zamiary, a podjêcie rozmów przynios³oby
odprê¿enie w stosunkach miêdzy AK
a stron¹ sowieck¹. Rêczy³ tak¿e s³owem honoru za bezpieczeñstwo polskiej delegacji. Na koniec wrêczy³
Polakom listy dla gen. L. Okulickiego
i wicepremiera Jana St. Jankowskiego
z zaproszeniem na spotkanie ze sztabem marsza³ka G. ¯ukowa i gwarancj¹ bezpieczeñstwa. Pomimo nieufnoœci wobec Sowietów i ogromnego
ryzyka osobistego Polacy postanowili
przybyæ na spotkanie. Nie wiedzieli,

¿e uczestnicz¹ w specjalnej operacji
NKWD i kontrywiadu sowieckiego,
kierowanej przez gen. Sierowa.
Ju¿ 27 marca przybyli do Pruszkowa: delegat rz¹du i wicepremier na
kraj J. St. Jankowski, ostatni Komendant G³ówny AK, pe³ni¹cy funkcjê
Komendanta G³ównego organizacji
„NIE” gen. L. Okulicki, przewodnicz¹cy Rady Jednoœci Narodowej Kazimierz Pu¿ak (PPS WRN) oraz t³umacz Józef Stemler-D¹bski, jednoczeœnie wiceminister Departamentu
Informacji Delegatury Rz¹du na Kraj.
Nastêpnego dnia dojechali pozostali
uczestnicy planowanych rozmów: A.
Pajdak (PPS WRN), St. Jasiukowicz,
Kazimierz Kobylañski, Zbigniew Stypu³kowski i Aleksander Zwierzyñski
ze Stronnictwa Narodowego, Józef
Chaciñski i Franciszek Urbañski ze
Stronnictwa Pracy, Adam Bieñ, Kazimierz Bagiñski i St. Mierzwa ze Stronnictwa Ludowego oraz Eugeniusz
Czarnowski i St. Micha³owski ze
Zjednoczenia
Demokratycznego.
Wszyscy zostali podstêpnie aresztowani przez NKWD i wywiezieni do
Moskwy. Wielu nie wróci³o.
7. Po wojnie sowietyzuje Polskê,
morduj¹c polskich patriotów.
8. ZSRS nie informuje Polski o
wybuchu w Czarnobylu i wynikaj¹cych zagro¿eniach. Polacy dowiaduj¹
siê o tym dwa dni póŸniej z radia BBC.
9. Ta polityka niewiele zmieni³a
siê w ci¹gu ostatnich 20 lat; embargo
na miêso; niekorzystne dla Polski
umowy gazowe; budowa z Niemcami
ruroci¹gu na dnie Ba³tyku itp. Wiele
mówi siê o naciskach przy l¹dowaniu
pilota w Gruzji, ale nie mówi siê, kto
mia³by tam zagra¿aæ naszemu i gruziñskiemu prezydentowi. No kto?
Rosjanie. Zaledwie dwa lata temu.
10. Sprawa najœwie¿sza, czyli odpowiedŸ Rosji Trybuna³owi w Starsburgu (19 marca 2010) na skargê, jak¹
z³o¿y³o 13 krewnych polskich oficerów zamordowanych w Katyniu. Jak
informuje IPN - w 17-stronicowym dokumencie Rosjanie ani razu nie u¿ywaj¹ s³owa zbrodnia, czy mord. Rosjanie pisz¹ o tragedii polskich oficerów,
pisz¹ zdarzenie katyñskie lub sprawa
katyñska. Wed³ug rosyjskiego rz¹du
nie uda³o siê potwierdziæ okolicznoœci
schwytania polskich oficerów i ich
przetrzymywania w obozach NKWD w
ZSRR, charakteru postawionych im
zarzutów i tego, czy je udowodniono.
Moskwa pisze, ¿e nie ma nawet pewnoœci, czy rozstrzelano polskich oficerów. Ponadto Kreml nie chce przekazaæ Trybuna³owi kopii postanowienia
o umorzeniu œledztwa katyñskiego z
2004 roku.
Czy¿ nie jest to cyniczna gra nad
grobami, ¿e jedn¹ rêk¹ daje siê Komorowskiemu dokumenty œwiadcz¹ce o

zbrodni, które i tak ju¿ znamy, wiêc to
¿aden prze³om, a drug¹ pisze siê tak¹
odpowiedŸ jak wy¿ej?
Prze³om nast¹pi³by, gdyby zaraz
po katastrofie Putin zapowiedzia³, ¿e
odtajni¹ wszelkie dokumenty o Katyniu i spe³ni¹ oczekiwania krewnych i
„wyczyszcz¹” tê sprawê do koñca.
Takie s³owa nie pad³y. Ani Tusk ani
Komorowski nawet nie upomnieli siê
o to. Bezwarunkowo rzucili siê w objêcia Rosji wmawiaj¹c nam, ¿e nast¹pi³ prze³om. Proszê o fakty, które potwierdza³yby, ¿e ju¿ mo¿emy Rosjanom ufaæ.
Powtórzê, Donald Tusk, jako historyk, powinien wiedzieæ, jako premier rz¹du powinien staæ na stra¿y
polskich interesów. Czy stoi? Moim
zdaniem – nie. Przyznanie mu niemieckiego orderu Karola Wielkiego
œwiadczy, ¿e Tusk s³u¿y ju¿ tylko za
pomost pomiêdzy Niemcami a Rosj¹.
St¹d nag³y wybuch mi³oœci do Rosji
p³k. Putina (trzeba pamiêtaæ, ¿e by³ rezydentem KGB w NRD), st¹d docenianie go w Niemczech. Historia zatoczy³a ko³o? A my na to – co?
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INFORMACJE

Trzynastolatek ze Œwidwina
odkry³ kometê
Wœród Polaków, którzy w ramach projektu Sungrazing Comets
odkryli komety znalaz³ siê w³aœnie
kolejny m³ody mi³oœnik astronomii.
Jest nim 13-letni uczeñ gimnazjum ze
Œwidwina, Rafa³ Reszelewski, który
odnalaz³ nieznany wczeœniej obiekt
na zdjêciach ze znajduj¹cego siê na
satelicie SOHO koronografu LASCO C2. Poinformowa³y o tym najwiêksze agencje prasowe krajowe i
zagraniczne.
Fotografie zosta³y wykonane 11
maja, miêdzy godzin¹ 15:08 a 15:54 UT.
Kometa pokaza³a siê na trzech kolejnych obrazach jako nowy, nieco rozmyty obiekt. Odkrycie potwierdzi³a
analiza nastêpnych zdjêæ oraz weryfikacja wykonana przez Micha³a Kusiaka, ³owcê komet i student astronomii na
Uniwersytecie Jagielloñskim oraz Karla Battams’a z Wojskowego Instytutu
Badawczego w Waszyngtonie, który koordynuje akcje poszukiwania nowych obiektów z wykorzystaniem danych z obserwatorium SOHO.
Kometa odkryta przez Rafa³a Reszelewskiego nale¿y do grupy Kreutza,
czyli obiektów o peryhelium (punkt na
orbicie po³o¿ony najbli¿ej S³oñca)
znajduj¹cym siê tu¿ przy fotosferze
dziennej gwiazdy Ziemi.
Tak ma³e odleg³oœci dziel¹ce kometê i S³oñce powoduj¹, ¿e zdecydowana wiêkszoœæ Kreutzów ulega ca³kowitemu wyparowaniu i w ten sposób
koñczy swój ¿ywot. W zwi¹zku z t¹ charakterystyczn¹ cech¹ obiekty z grupy
Kreutza nazywane s¹ te¿ czêsto kometami „muskaj¹cymi S³oñce”.
Grupa Kreutza powsta³a najprawdopodobniej oko³o 1700 lat temu.
Wówczas w okolicy S³oñca pojawi³a
siê kometa o pokaŸnych rozmiarach
(najprawdopodobniej o œrednic oko³o
30 kilometrów), która rozpad³a siê na

Na 20-lecie samorz¹du

Uroczysta sesja Rady
Miasta Œwidwin
Najbli¿sza sesja
Rady Miasta w Œwidwinie zapowiadana
jest jako uroczysta.
Odbêdzie siê 27 maja
o godz. 11.00 w sali
Urzêdu Miasta.

mniejsze fragmenty pod wp³ywem oddzia³ywania dziennej gwiazdy Ziemi.
Na miêdzynarodowej grupie dyskusyjnej „SOHO Hunter” pojawi³y siê
ju¿ pierwsze gratulacje dla m³odego
polskiego odkrywca - Rafa³ jest najm³odszym uczestnikiem projektu, któremu uda³o siê odnaleŸæ kometê.
Za poœrednictwem sondy SOHO
odkryto dotychczas 1830 nowych komet, a ponad sto z tych obiektów odnaleŸli mi³oœnicy astronomii z Polski.
Projekt SOHO Comets zajmuje siê detekcj¹, katalogowaniem i publikacj¹
informacji o odkrytych kometach, a
uzyskane dane s³u¿¹ do lepszego scharakteryzowania modelu danej rodziny
obiektów b¹dŸ zachowania pojedynczego cia³a.
Aby wzi¹æ udzia³ w projekcie nale¿y mieæ komputer i sta³y dostêp do internetu oraz przes³aæ swoj¹ deklaracjê
do koordynatora programu.
Wczeœniej warto zapoznaæ siê równie¿ z poradnikami „Jak odkryæ swoj¹
pierwsz¹ kometê”, które mo¿na znaleŸæ na stronie projektu (http://sungrazer.nrl.navy.mil) lub na prywatnych
stronach prowadzonych przez doœwiadczonych ³owców komet SOHO.
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27 maja, 20 lat temu, odby³y siê
pierwsze wybory do nowego samorz¹du gminnego. Z tej okazji, w
czêœæ pierwsza sesji bêdzie poœwiêcona tamtemu wydarzeniu. Bêd¹
okolicznoœciowe przemówienia i
debata poœwiêcona 20-leciu funkcjonowania samorz¹du terytorialnego w Œwidwinie.
W czêœci drugiej normalne sprawy sesyjne, czyli informacja burmistrza o realizacji wniosków i uchwa³
podjêtych na poprzedniej sesji, interpelacje i zapytania radnych,

„Czas dla samorz¹du”, informacja
Komisji Rewizyjnej z realizacji
programu przeciwdzia³ania narkomanii i alkoholizmowi, informacja z
dzia³alnoœci M³odzie¿owej Rady
Miasta.
Wœród projektów uchwa³ do
rozpatrzenia: uchwa³a w sprawie
zbycia dzia³ki gruntu na rzecz
u¿ytkowników
wieczystych,
uchwa³a w sprawie poprawienia
warunków zagospodarowania
nieruchomoœci; uchwa³a w sprawie wyra¿enia zgody na nieodp³atne nabycie nieruchomoœci
gruntowych i infrastruktury technicznej w obrêbie 003 Miasta
Œwidwin; uchwa³a w sprawie
ustanowienia s³u¿ebnoœci gruntowej; uchwa³a o zmianie uchwa³y
w sprawie utworzenia Stra¿y
Miejskiej i nadanie regulaminu
organizacyjnego.
Sesjê zakoñcz¹ wolne wnioski i
zapytania oraz odpowiedzi na interpelacje.
(r)

INFORMACJE

Nowy zarz¹d
Stowarzyszenia Kupców
chce zorganizowaæ
pomoc dla powodzian

Niedawno odby³o siê walne zebranie cz³onków Stowarzyszenia
Rzemieœlników, Kupców i Handlowców, na którym dosz³o do
zmiany Zarz¹du. Nowy prezes
chce zdynamizowaæ dzia³alnoœæ
stowarzyszenia, a chce zacz¹æ od
pomocy powodzianom, nawi¹zuj¹c do tej przeprowadzonej przez
Stowarzyszenie w 1997 roku.
Wtedy, gdy wyst¹pi³a pierwsza
powódŸ, œwidwiñscy przedsiêbiorcy i lokalna spo³ecznoœæ zareagowali spontanicznie i przeprowadzili
zbiórkê ¿ywnoœci i rzeczy potrzebnych powodzianom. Zebrano dary
i przedsiêbiorcy zawieŸli je powodzianom. Teraz pomys³ narodzi³
siê, gdy rozmawia³em w sobotê
rano z obu prezesami Stowarzyszenia, honorowym – Edwardem Makowskim i obecnym – Zdzis³awem
Zapotocznym. PowódŸ jest tematem rozmów Polaków i tak by³o
teraz. W czasie rozmowy zosta³a
przypomniana pomoc w 1997 roku
i od s³owa do s³owa doszliœmy do
konkluzji, ¿e teraz te¿ jest potrzebna. Prezes Zapotoczny zobowi¹za³
siê, ¿e j¹ zorganizuje. W œrodê ma
zebraæ nowy zarz¹d i ustaliæ szczegó³y dzia³ania. Uwa¿am, ¿e ca³a
spo³ecznoœæ lokalna powinna w³¹czyæ siê w tê akcjê, bo jak ogl¹da
siê tê powódŸ, to obrazy s¹ przera¿aj¹ce. Ludzie potracili ca³y dobytek, a skala zniszczeñ jest szacowana na ponad 10 miliardów z³otych.
Mo¿e przydaæ siê wszystko, bo
wielu nie zd¹¿y³o nawet zabraæ
najpotrzebniejszych rzeczy. Je¿eli

uœwiadomimy sobie, ¿e woda zala³a
ubrania, naczynia, ¿ywnoœæ, meble,
pokoje dziecinne, zabawki, ksi¹¿ki
i zeszyty, a tak¿e dokumenty, które
trzeba bêdzie wymieniaæ, to skala
zniszczeñ jest ogromna. W gospodarstwach zniszczone zosta³y uprawy, a wiêc ludzie strac¹ dochody.
Wielu straci³o zwierzêta.
W co ubraæ dzieci, z czym pójd¹
do szko³y – to bêdzie pytanie wielu
rodziców, gdy opadnie woda. Nie
mówi¹c o naprawach budynków i
mieszkañ. Ludzi s¹ za³amani, wiêc
ka¿da pomoc to nie tylko pomoc
materialna, ale te¿ psychiczne
wsparcie w tych trudnych chwilach.
Apelujê wiêc o wsparcie tej akcji. Pisz¹c to, nie znam jeszcze
szczegó³ów organizacyjnych, ale
liczê, ¿e akcja zostanie szybko i
sprawnie zorganizowana, a chc¹cy
pomóc znajd¹ tak¹ mo¿liwoœæ. Liczê, ¿e ci co organizowali tak¹ pomoc w 1997 r. w³¹cz¹ siê i wykorzystaj¹ tamto doœwiadczenie. Liczê,
¿e w³¹czy siê ca³y nowy zarz¹d stowarzyszenia w osobach: Marek
Marko, Ryszard Lipkowicz, Grzegorz Miêtek, Jerzy Matyjasek i Katarzyna Klimko. Do nich proszê
zwracaæ siê po informacjê po spotkaniu organizacyjnym oraz do prezesa Zdzisa³awa Zapotocznego,
który upowa¿ni³ mnie do podania
jego numeru telefonu: 793-026165.
W zwi¹zku z wag¹ sprawy informacje o zmianach w Stowarzyszeniu przeka¿ê w nastêpnym wydaniu.
Kazimierz Rynkiewicz
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Uwaga!!!
Pazerny najemca

Muszê to opisaæ, gdy¿
nie mogê siê z tym pogodziæ, jak ludzie teraz s¹ nieuczciwi i pazerni. Jak potrafi¹ byæ zach³anni i dorabiaæ siê
na czyjejœ krzywdzie.
W listopadzie 2008 r. zdecydowa³am siê na wynajêcie lokalu przy ul. Popie³uszki w Œwidwinie, w celu otworzenia tam
zak³adu fryzjerskiego. Wydzier¿awiaj¹c lokal zrobi³am remont,
wsadzi³am kupê pieniêdzy, aby
otworzyæ zak³ad musia³am mieæ
pomieszczenie socjalne i pomieszczenie wc, bo takie s¹ wymogi sanepidu. Dzier¿awca pozwoli³ na dobudówkê do tego
pomieszczenia. Kwota, jaka zosta³a w³o¿ona w remont, mia³a
byæ rozliczana poprzez niep³acenie za dzier¿awê przez jeden
rok i miesi¹c. Kwota ta wynosi³a
4295 z³. Akcesoria, które dokupi³am jako wyposa¿enie zak³adu fryzjerskiego nie wchodzi³y
w koszt dzier¿awy, to znaczy:
umywalka z kompletem, kompakt wc, piec z rurami kwasoodpornymi, wentylator, licznik na
wodê, drzwi do wc oraz obicie z
dermy na drzwi wejœciowe. Ca³kowity koszt tego wyposa¿enia
wyniós³ 1115 z³. Napisa³am takie oœwiadczenie o tych akcesoriach, ¿e s¹ moj¹ w³asnoœci¹ i
prosi³am tego pana, aby podpisa³, ale nie chcia³, gdy¿ powiedzia³, ¿e to jest jemu niepotrzebne i wszystko bêdê mog³a zabraæ. Na tym siê skoñczy³o, a ja
nie podejrzewa³am tego pana o
z³¹ wolê i chêæ wykorzystania
mnie.
Lokal, w którym rozpoczê³am dzia³alnoœæ by³ dopieszczony do koñca, po remoncie by³o
cieplutko i przyjemnie. Dba³am
o niego, aby by³o czysto.
Pod koniec roku 2009 zamknê³am dzia³alnoœæ, gdy¿ nie
przynosi³a dochodów i wtedy
zaczê³y siê problemy. W³aœnie te
akcesoria, które wymieni³am,
ten pan nie chce mi wydaæ z zak³adu. Jak zaczê³am je demontowaæ, wpad³ wpad³ z wielk¹ z³oœci¹ i zacz¹³ krzyczeæ, ¿e zdemolowa³am mu lokal, zacz¹³ wygra¿aæ, ¿e mnie za³atwi. By³am
zszokowana, bo przecie¿ umówiliœmy siê, ¿e wszystkie moje

akcesoria zabieram, lokal ma
byæ pusty i czysty, zostawiony
tak, jak go zasta³am. Myœla³am, ¿e w umowie w punkcie 8.
dzier¿awca dobrze zrozumia³
zapis o zabraniu moich rzeczy,
ale siê myli³am.
Najbardziej zabola³o mnie
to, ¿e dosta³am pismo od tego
pana, w którym pisze mi teraz,
¿e wyszczególnione przedmioty s¹ integraln¹ czêœci¹ lokalu u¿ytkowego i i nale¿¹ do
w³aœciciela lokalu. Przecie¿
ten pan wie dobrze, ¿e w lokalu
nic nie by³o. Moim b³êdem
by³o, ¿e udostêpni³am mu na
pocz¹tku wszystkie faktury,
aby móg³ zapoznaæ siê z kosztem ca³ego mojego wk³adu
pieniê¿nego w ten lokal. Teraz
nie chce mi oddaæ tych 49 faktur, bo siê boi, ¿e mogê mu udowodniæ, ¿e te akcesoria nie
wchodz¹ w koszt rozliczenia,
ale po prostu s¹ moj¹ w³asnoœci¹.
Pan wynajmuj¹cy twierdzi
te¿, ¿e jeœli w trakcie korzystania z lokalu poczyni³am jakieœ
zmiany, to wymaga³o to
uzgodnienia z nim w formie pisemnej. Ale czy ten pan by³
uczciwy od samego pocz¹tku,
nie daj¹c mi pisemnej zgody na
tê przybudówkê, o któr¹ prosi³am, przecie¿ sam siê zgodzi³,
gdy¿ lokal by³ na jego posesji.
Albo czemu nie chcia³ podpisaæ mojego oœwiadczenia na te
akcesoria, ¿e nale¿¹ do mnie?
Chyba ju¿ wtedy myœla³, ¿e mi
ich nie odda.
Czy wed³ug tego pana tak
jest w porz¹dku i uczciwie?
Jak mo¿na z tym ¿yæ? Teraz
mam nauczkê, ¿e na piêkne
s³owa i oczy nie mo¿na ufaæ
takim ludziom.
Chcê ostrzec innych, ¿eby
uwa¿aæ na takich ludzi. I mam
nadziejê, ¿e kiedyœ trafi kosa
na kamieñ. Niech ten pan teraz
sobie dobrze przemyœli to
wszystko, co mi zrobi³, niech
te akcesoria, które zosta³y w
lokalu daj¹ temu panu du¿o do
myœlenia. Niech siê dorabia,
tylko nie na czyjejœ krzywdzie.
Poszkodowana (dane do
wiadomoœci Redakcji)

List do redakcji
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Czy to by³o najd³u¿sze
powstanie nowoczesnej
Europy?

Zbli¿a siê dzieñ 6 czerwca. Data ta wiêkszoœci z nas
kojarzy siê z dniem, w którym ustrój komunistyczny w
Polsce skoñczy³ siê i pewnie
znowu us³yszê, i¿ w tym dniu opozycja bezkrwawo i spokojnie przejê³a w³adzê w Polsce. W³aœnie te
stwierdzenia - „bezkrwawo i pokojowo” - budz¹ moje w¹tpliwoœci, a
to dlatego, i¿ opór przeciw panuj¹cemu ustrojowi w Polsce nie zacz¹³
siê od „okr¹g³ego sto³u” i nie skoñczy³ siê wyborami 6 czerwca 89 r.
Œmiê twierdziæ, i¿ walkê przeciw ustrojowi socjalistycznemu w
Polsce rozpoczê³o podpisanie paktu Ribbentrop – Mo³otow, w którym
podzielono wp³ywy Rosji na terenie
naszego kraju. Przecie¿ ofiary lat
40. i 50., które zginê³y z r¹k siepaczy UB i NKWD, to ofiary tego
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paktu. Zryw w roku 1956, w czerwcu, w Poznaniu, to sygna³, i¿ ten
ustrój jest przeciwko ludziom stworzony. Nastêpne lata: 1968 – tragedie wielu rodzin i znowu krwawe
ofiary; 1970 – wybrano znowu
œmieræ; 1976 Radom i Ursus – nastêpny opór przeciwko w³adzy, znowu œmieræ; 1980 – Solidarnoœæ;
1981 – stan wojenny i znowu œmiertelne ofiary.
A wiêc te osoby, które mówi¹ mi
co roku 6 czerwca, ¿e to by³o bezkrwawe przejêcie w³adzy, moim zdaniem s¹ w b³êdzie. Dlatego uwa¿am,
i¿ ta data – 6.06.1989 jest dat¹
szczególn¹ w naszej historii, ale
w³aœnie w tym dniu powinniœmy
pamiêtaæ o wszystkich ofiarach,
dziêki którym mogliœmy siê cieszyæ
w czerwcu 1989 roku.
Wies³aw Bie¿anowski

Zastawem zabezpiecz¹
terminow¹ sp³atê kredytu
(PO£CZYN-ZDRÓJ) Radni, na
ostatniej sesji, uchwa³¹ wyrazili
zgodê na zaci¹gniêcie przez burmistrza Po³czyna zobowi¹zania w postaci ustanowienia zastawu rejestrowego na 10238 udzia³ach Gminy
Po³czyn-Zdórj w kapitale zak³adowym Regionalenych Wodoci¹gów i
Kanalizacji sp. z o.o. W Bia³ogardzie, o wartoœci do kwoty 5.119 tys.
z³. Zabezpieczenie bêdzie stanowi³o na dzieñ podjêcia uchwa³y

(28.04.10) – 33,4% z ca³oœci posiadanych udzia³ów Gminy w tej spó³ce. Jak podano, celem ustanowienia
zastawu jest zabezpieczenie terminowej sp³aty kredytu udzielonego
spó³ce RWiK w Bia³ogardzie w
kwocie 4.270 tys. z³, jako dofinansowanie inwestycji „Projekt – Zintegrowana Gospodarka WodnoŒciekowa w Dorzeczu Parsêty”.
Koszty ustanowienia zastawu poniesie RWiK.
(r)

Radni sprzedali oœwietlenie
drogowe
(PO£CZYN-ZDRÓJ) Radni na
ostatniej sesji, odbytej pod koniec
kwietnia br., zdecydowali o sprzeda¿y
oœwietlenia drogowego kilku ulic w
mieœcie.
Radni podjêt¹ uchwa³¹ wyrazili
zgodê na sprzeda¿ przez burmistrza w

trybie bezprzetargowym spó³ce Zak³ad
Oœwietlenia Drogowego „Pó³noc” w
Karlinie œrodków trwa³ych – nowo
wybudowanego oœwietlenia drogowego w ulicach: Parkowa, Koœciuszki,
³¹cznika Koœciuszki – Parkowa i Zdrojowa o wartoœci 163 tys. z³ brutto. (r)

Sesja w Po³czynie-Zdroju

Zabezpieczenie
zdrowotne
mieszkañców
gminy
Radni po³czyñscy
zbior¹ siê na obradach
26 maja, w sali urzêdu
miejskiego o godz.
10.00.
Na pocz¹tku bêd¹ mogli sk³adaæ
interpelacje i zapytania. Burmistrz
przedstawi informacjê o swojej pracy miêdzy sesjami. Bêdzie informacja o zabezpieczeniu zdrowotnym
mieszkañców gminy, a po niej informacja o gospodarce wodno-œciekowej w gminie (wyjazd do miejscowoœci, w których zakoñczono projekt).
Wœród projektów uchwa³ do
rozpatrzenia s¹ m.in.: w sprawie
nadania imienia przedszkolu w Redle; w sprawie wyra¿enia zgody na
zbycie dzia³ki przy ul. Polnej; w
sprawie zmian w statucie Zwi¹zku
Miast i Gmin Dorzecza Parsêty oraz
rozpatrzenie skargi na dzia³alnoœæ
burmistrza Po³czyna-Zdroju.
Sesjê zakoñcz¹ odpowiedzi na
zg³oszone zapytania; informacja o
realizacji uchwa³ za okres od 28
kwietnia do 25 maj¹ oraz wolne
wnioski.
(r)
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„Tydzieñ Bibliotek” w Klubie
Garnizonowym
Od kilku lat Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich og³asza wielk¹
akcjê popularyzacji ksi¹¿ki i czytelnictwa pod nazw¹ Tydzieñ Bibliotek
w dniach 8 – 15 maj. W trakcie ogólnopolskich obchodów, Biblioteka
Oœwiatowa Klubu Garnizonowego
w³¹czaj¹c siê w akcjê, przygotowa³a
wiele atrakcji dla czytelników i
mieszkañców Osiedla Wojskowego.
Ca³y tydzieñ wype³niony by³ pomys³ami dla dzieci i doros³ych.
10 maja bibliotekarki zorganizowa³y kiermasz, na którym mo¿na
by³o nabyæ ksi¹¿kê za symboliczn¹
z³otówkê. We wtorek do naszej placówki przyby³y zaproszone milusiñskie przedszkolaczki z oddzia³u 5 i 6latków przy tutejszej Szkole Podstawowej nr 3. Maluchy przemierza³y
korytarze biblioteki, zadziwione iloœci¹ rega³ów z ksi¹¿kami. Mog³y
zobaczyæ, gdzie zgromadzona jest
literatura dla najm³odszych, obejrzeæ ksi¹¿eczki i pobawiæ siê kukie³kami, zdobi¹cymi pó³ki. Spotkanie
zakoñczyliœmy zabaw¹ edukacyjn¹,
opart¹ na wierszu Juliana Tuwima
„Rzepka”. Dzieciaki przebrane za
postacie z utworu, do skutku zmaga³y siê z niesforn¹ rzepk¹. Starsze
przedszkolaki rozwi¹zywa³y zagadki filmowo-baœniowe na podstawie
przygotowanych ilustracji. Zabawa
by³a udana, uœmiech malowa³ siê na
twarzach dzieci przez ca³y czas, a
oczêta radowa³y siê, gdy wszyscy
otrzymali kolorowe zak³adki do
ksi¹¿ek. Trzeci dzieñ obchodów Tygodnia Bibliotek poœwiêcony by³
wizycie uczniów z klas I – III z SP nr
3. Co prawda w szkole funkcjonuje
biblioteka, ale zawsze warto zobaczyæ inn¹ i porównaæ ksiêgozbiór.
Wiêkszoœæ dzieci znamy, odwiedzaj¹ nas regularnie z rodzicami,
¿eby wypo¿yczyæ ksi¹¿ki lub przychodz¹ z kole¿ank¹ czy koleg¹ w
wolne popo³udnie, by w mi³ej atmosferze malowaæ kolorowani, które wieszamy na wystawie. Osoby,
które by³y po raz pierwszy z zaciekawieniem przechadza³y siê pomiêdzy
rega³ami, s³ucha³y informacji p.
Krystyny Duczek na temat zgroma-

dzonych ksi¹¿ek, ich rozmieszczeniu na pó³kach oraz o tym jak mo¿na
zapisaæ siê do naszej biblioteki. Na
drug¹ czêœæ spotkania przygotowane
by³y zgadywanki na weso³o. Pierwszaki zmaga³y siê z „Bajkowymi pytaniami”, a uczniowie kl. II z konkursem pn. „Ró¿ne zamianki dla kole¿anki”, polegaj¹cym na odgadniêciu
prawid³owo brzmi¹cego tytu³u bajki, przygotowanym przez p. Gra¿ynê Szyszkê. „Trzeciaki” drog¹ losowania odgadywa³y zagadki literackie. Wszyscy œwietnie sobie poradzili, a w nagrodê otrzymali równie¿
kolorowe zak³adki do ksi¹¿ek, z informacj¹ o dniach i godzinach otwarcia naszej placówki.
Zebrana podczas poniedzia³kowego kiermaszu kwota, pomog³a nam
w zorganizowaniu spotkania z czytelnikami w czwartkowe popo³udnie.
Zaprosi³yœmy najaktywniejszych
czytelników na spotkanie przy kawie,
ciastku i muzyce. Mini koncert poezji
œpiewanej, który wykona³ kolega klubowy p. Rafa³ Nizio³, dedykowa³yœmy przyby³ym goœciom – naszej
„bibliotecznej rodzinie”. Mi³e jest to,
¿e przez lata odwiedzaj¹ nas rodzice
najpierw ze swoimi dzieæmi a potem
ju¿ jako dziadkowie ze swoimi wnukami. Cieszy nas fakt, ¿e oprócz wymiany ksi¹¿ek, mo¿emy porozmawiaæ z czytelnikami o ¿yciu, o zdrowiu, wymieniæ siê kulinarnymi przepisami, poplotkowaæ o czworono¿nych pupilach, doradziæ sobie nawzajem. Dlatego w tym szczególnym
czasie, podczas akcji Tygodnia Bibliotek, uhonorowa³yœmy d³ugoletnich czytelników listem gratulacyjnym za: zainteresowanie ksi¹¿k¹ i
wspania³e d³ugoletnie czytelnictwo
¿ycz¹c im przy tym sukcesów i wszelkiej pomyœlnoœci. Nie zapomnia³yœmy o kole¿ankach bibliotekarkach,
które pracowa³y parê lat temu w bibliotece Klubu Garnizonowego. Jedna z nich to p. Irena Zacharjasiewicz,
której praca w latach 70 i 80-tych,
przyczyni³a siê do sprawnego funkcjonowania biblioteki i wp³ynê³a na
rozwój czytelnictwa w naszym œrodowisku. Dziœ pani Irena jest na emeryturze, wzruszona zaproszeniem,

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, obejmuj¹cego dzia³kê gruntu nr 119/5
po³o¿on¹ w obrêbie Brze¿no, gmina Brze¿no.

przyby³a na spotkanie i nagrodzi³a
nas ciep³ymi, serdecznymi s³owami.
Po oficjalnej czêœci mogliœmy
porozmawiaæ, powspominaæ, obejrzeæ wystawê obrazuj¹c¹ dzia³alnoœæ Biblioteki Oœwiatowej Klubu
Garnizonowego z lat poprzednich,
zobaczyæ stare klubowe kroniki oraz
dokonaæ wpisu do najnowszej. Goœcie dokonali sympatycznych wpisów pod adresem biblioteki i bibliotekarek – za co serdecznie dziêkujemy. By³y to s³owa bardzo wzruszaj¹ce. Nie szczêdzono nam s³ów podziêkowania za pamiêæ z naszej strony i za zaproszenie na spotkanie.
Pi¹tek nale¿a³ do uczniów z SP nr
3, z klas IV – VI. Rozradowane dzieciêce twarze z klasy IV przyby³y w
biblioteczne progi, kilkoro uczniów
tej klasy to nasi stali bywalcy.
Wszystkim obecnym, a g³ównie
tym, którzy zawitali tu pierwszy raz
objaœni³yœmy jak biblioteka dzia³a,
jak mog¹ zapisaæ siê do biblioteki i
jak korzystaæ z ksiêgozbioru. A w
formie zabawy przeprowadzi³yœmy
quiz pt. „Œwiat przyrody”. Klasa V
to uczniowie, którzy w wiêkszoœci s¹
naszymi czytelnikami, lubi¹ czytaæ
wiêc czêsto nas odwiedzaj¹. Sympatyczni m³odzi ludzie, wys³uchali informacji dotycz¹cych dziejów
ksi¹¿ki od Gutenberga do ksi¹¿ki w

wydaniu internetowym, a nastêpnie
wykazali siê wiedz¹ z zakresu historii podczas „Quizoteki historycznej”. Uczniowie klasy VI, tak¿e dowiedzieli siê wiele o dzia³alnoœci
naszej biblioteki i poznali dzieje
ksi¹¿ki. Szóstoklasiœci mogli zmierzyæ siê ze znajomoœci¹ polskich legend. Uczestnicy spotkañ ze starszych klas otrzymali od nas broszurki zawieraj¹ce legendê œwidwiñsk¹,
zatytu³owan¹ „O wêdrownym szewczyku”, dotycz¹c¹ miasta Œwidwina,
w którym mieszkamy, uczymy siê i
pracujemy. Wœród uczniów tej klasy
znalaz³a siê równie¿ laureatka wczeœniej og³oszonego pisemnego konkursu dla dzieci starszych pn. „Biblioteka to nie magazyn, ale miejsce
magiczne” w ramach akcji Tygodnia
Bibliotek. Za interesuj¹c¹ pracê nagrodzona zosta³a Natalia Janukowicz.
Pragniemy podziêkowaæ w tym
miejscu Pani Dyrektor i Gronu Pedagogicznemu Szko³y Podstawowej nr
3, za wspó³pracê, a uczniom wszystkich klas i oddzia³ów przedszkolnych, ¿e tak licznie przybyli do Biblioteki Oœwiatowej Klubu Garnizonowego.
Wszystkim czytelnikom i nam
bibliotekarkom, ¿yczê du¿o, du¿o
nowoœci ksi¹¿kowych oraz ciekawej
i interesuj¹cej lektury.
Gra¿yna Szyszka

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:
1. zbycia, obejmuj¹cy:
a) dzia³kê nr 131/1 po³o¿on¹ obrêbie 009 miasta Œwidwin,
b) dzia³kê nr 71/14 po³o¿on¹ obrêbie 007 miasta Œwidwin,
2. oddania w najem, obejmuj¹cy:
- lokal mieszkalny znajduj¹cy siê budynku posadowionym
na dzia³ce nr 127, obrêb Niemierzyno, gmina Œwidwin,
- lokal mieszkalny znajduj¹cy siê w budynku posadowionym
na dzia³ce nr 83/1, obrêb Bia³y Zdrój, gmina S³awoborze.

Wieœci œwidwiñskie 24.05.2010 r.

Str
Str.. 7

INFORMACJE

Szko³a Podstawowa nr 2

Ciekawa wyprawa do Trójmiasta
W ramach programu „Bezpieczna szko³a”, realizowanego w
Szkole Podstawowej nr 2, zorganizowano ciekaw¹ wycieczkê krajoznawcz¹ do Trójmiasta. Uczestniczy³o w niej 35 uczniów z klas
Vb i VIb, w wiêkszoœci cz³onków
Szkolnego Ko³a KrajoznawczoTurystycznego PTTK. Wyjazd
odby³ siê w dniach 13 - 14 maja br.
Organizatorzy, Renata Tomal
oraz Wies³aw Wieczorek, po przeprowadzonych z klasami godzinach
wychowawczych i konsultacjach z
rodzicami uczniów, nakreœlili g³ówne cele wycieczki: urzeczywistnienie i rozszerzenie wiedzy historycznej, przyrodniczej, kulturowej oraz
krajoznawczej nt. poznawanych
miejsc (Gdynia, Sopot, Gdañsk);
dostarczenie uczniom nowych, niezapomnianych wra¿eñ; odpoczynek
od nauki; rozwijanie samodzielnoœci i odpowiedzialnoœci; uczenie
kultury wycieczkowania, ze szczególnym naciskiem na przestrzeganie wyuczonych dotychczas zasad
bezpieczeñstwa w zakresie poruszania siê pieszych po drogach, w
trakcie jazdy autokarem, bezpiecznego zachowania siê w oœrodku
noclegowym, przestrzegania regulaminów zwiedzanych obiektów.
Wyjazd ze Œwidwina nast¹pi³ 13
maja o 7. rano, z parkingu przed Parkiem Wodnym „Relax”. Przejazd
autokarem do Gdyni trwa³ oko³o 4,5
godziny.
Poznawanie jednego z najm³odszych polskich miast rozpoczêliœmy
od spaceru Bulwarem Nadmorskim
i Skwerem Koœciuszki. Celem by³o
Molo Po³udniowe i podziwianie
fauny morskiej w tutejszym Oceanarium. Nastêpnie, id¹c nabrze¿em, podziwialiœmy wielki ¿aglowiec Dar Pomorza, po czym dotarliœmy do zabytkowego statku - muzeum, niszczyciela ORP „B³yskawica”, który dok³adnie zwiedziliœmy i
obfotografowaliœmy.
Po zakupieniu drobnych pami¹tek pojechaliœmy do Sopotu. Tu
odbyliœmy spacer po deptaku, poznaj¹c charakterystyczn¹ zabudowê miasta oraz s³ynny Krzywy
Dom. Potem udaliœmy siê na zabytkowe, ponad pó³kilometrowe molo.
Stamt¹d rozci¹ga³ siê niezwyk³y
widok m. in. na wspania³y Grand
Hotel, który obejrzeliœmy z bliska
wracaj¹c do autokaru. Po poznaniu
g³ównych atrakcji Sopotu pojechaliœmy do Szkolnego Schroniska
M³odzie¿owego w Gdañsku, gdzie
nast¹pi³o zakwaterowanie. Gdy zjedliœmy smaczn¹ obiadokolacjê,

udaliœmy siê na spacer i zakupy.
Wieczorem obchodziliœmy urodziny jednego z kolegów. Zabawom i
radosnym rozmowom nie by³o koñca. Nocleg by³ bardzo wygodny – w
nowoczesnych pokojach 2 lub 4osobowych z ³azienkami, tote¿ nazajutrz obudziliœmy siê wypoczêci i
ciekawi niespodzianek, jakie czeka³y na nas w Gdañsku.
Po œniadaniu i wykwaterowaniu
pojechaliœmy na Westerplatte – pod
Pomnik Obroñców Wybrze¿a, usytuowany w miejscu, gdzie rozpoczê³a siê II wojna œwiatowa. Przywo³aliœmy wa¿ne wiadomoœci historyczne i obejrzeliœmy panoramê
Gdañska oraz Zalewu Wiœlanego.
Stamt¹d udaliœmy siê do centrum
Gdañska, gdzie przy Fontannie
Neptuna spotkaliœmy siê z pani¹
przewodniczk¹, która zapewni³a
nam ciekawe zwiedzanie Starego
Miasta m.in. Targu Wêglowego,
koœcio³a NMP, ¯urawia Portowego,
D³ugiego Pobrze¿a i D³ugiego Targu z przepiêkn¹ wielowiekow¹ zabudow¹. Pobyt na Starówce zakoñczy³ siê pysznym obiadem w barze
NEPTUN - naprzeciw Koœcio³a
Mariackiego.
W drodze do Oliwy byliœmy
œwiadkami wielkiej manifestacji SOLIDARNOŒCI Pracowników Energetyki, która wywo³a³a w autokarze
rozmowy o przemianach ustrojowych lat 80. XX wieku, zapocz¹tkowanych w³aœnie w Gdañsku. Ponad
godzinny przejazd spowodowa³, ¿e
zamiast do Katedry w Oliwie udaliœmy siê wprost do najwiêkszego w
Polsce ZOO. By³ to chyba najatrakcyjniejszy punkt wycieczki.
Wyjazd w drogê powrotn¹ nast¹pi³ po godzinie 17. Humory nam
bardzo dopisywa³y. Opiekunowie
najpierw przygotowali posi³ek, któ-

ry zjedliœmy na jednym z parkingów, a nastêpnie przeprowadzili
konkurs z nagrodami, podczas którego sprawdzaliœmy swoj¹ wiedzê o
zwiedzanych miejscach. Do Œwidwina dotarliœmy póŸnym wieczorem.
Wycieczka dostarczy³a wielu

pozytywnych prze¿yæ. Cele zosta³y
w pe³ni zrealizowane. Uczestnicy
wzorcowo przestrzegali regulaminu wycieczki, chêtnie i z zainteresowaniem poznawali odwiedzane
miejsca, zadaj¹c wiele pytañ. Wyjazd by³ udany, a atmosfera w grupie
mi³a i radosna.
(o)
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Sldowsko-platformerska grupa

Witam Pañstwa serdecznie. Dzisiejszy artyku³ poœwiêcê po raz kolejny dzia³aniom pani burmistrz Nowak,
starosty Majki (szefa lokalnych struktur SLD), wicestarosty Kozubka (cz³onka lokalnych struktur PO) i ca³ego tego sldowsko-platformerskiego towarzystwa
wzajemnej adoracji, które ju¿ od bez
ma³a dobrych kilkunastu lat dewastuje powiat œwidwiñski.
Na pocz¹tku kilka s³ów o sytuacji
najwiêkszego zak³adu pracy w powiecie œwidwiñskim czyli Uzdrowisku w
Po³czynie. Jak siê za pewne Pañstwo
domyœlaj¹ to, i¿ doœæ czêsto podejmujê temat Uzdrowiska zwi¹zane musi
byæ z faktem, i¿ jestem, albo by³em
pracownikiem tej Spó³ki. Otó¿ jestem
by³ym pracownikiem Uzdrowiska w
Po³czynie, rok temu wyrzuconym
przez partyjnych dzia³aczy Platformy
Obywatelskiej za swoje pogl¹dy i postawê moraln¹ niezgodn¹ z wypaczonymi standardami panów Komana i
Hryciów stanowi¹cych aktualnie zarz¹d Spó³ki. Ja osobiœcie nie ¿a³ujê
swojej postawy, nie da³em siê skundliæ, zosta³em wyrzucony z pracy zasilaj¹c szerokie grono bezrobotnych
po³czyniaków, ale nie zdradzi³em
swoich idea³ów dziêki czemu z podniesion¹ g³ow¹ mogê spojrzeæ prosto
w oczy wszystkim pracownikom
Uzdrowiska. Nie mo¿na niestety tego
powiedzieæ, o niektórych osobach
us³u¿nych wobec platformerskiego
zarz¹du, które za przys³owiowe judaszowe srebrniki realizuj¹ chor¹ politykê panów Komana i Hryciów. Jej
efekty dzisiaj w³aœnie widzimy. Czy
zauwa¿yli Pañstwo pewien drobny
szczegó³ na ulicach naszego miasteczka od pocz¹tku 2010 roku? Ja podpowiem. To jest drastycznie ma³a iloœæ
kuracjuszy odwiedzaj¹cych po³czyñskie sklepy, restauracje i kluby. Tak
proszê pañstwa to s¹ w³aœnie efekty
platformerskich rz¹dów w po³czyñskim Uzdrowisku, które poprzez fatalnie prowadzon¹ politykê kadrow¹ doprowadzi³y do bardzo mizernych wyników marketingowych ujawniaj¹cych siê w iloœci i jakoœci podpisanych
umów z NFZ-em i ZUS-em. A zapewniam Pañstwa, ¿e to jeszcze nic. Z
dobrze poinformowanych Ÿróde³
wiem, i¿ w okresie letnim, kiedy to
kuracjuszy jest zawsze najwiêcej, bêdzie ich w tym roku tak ma³o, ¿e niektóre obiekty bêd¹ mog³y byæ nawet
zamkniête. Super nieprawda¿!? W takiej sytuacji ucierpi nie tylko same
Uzdrowisko i jego pracownicy, ale
równie¿ tutejsi przedsiêbiorcy, dla
których kuracjusze w okresie letnim s¹
pokaŸnym Ÿród³em dochodów. No ale
czego mo¿na by³o siê spodziewaæ w
sytuacji kiedy panowie z platformy w
swojej polityce kadrowej kierowali siê
niskimi kryteriami przydatnoœci zawodowej pozbywaj¹c siê jednoczeœnie pracowników kompetentnych,

ale niezale¿nych œwiatopogl¹dowo.
Krótko mówi¹c panowie Koman i
Hryciów zastosowali w swojej polityce kadrowej, zasadê czêsto praktykowan¹ w Platformie Obywatelskiej,
czyli wybierz pracownika, który bêdzie mierny, bierny, ale wierny. Ponadto ci panowie skutecznie wprowadzili w Uzdrowisku atmosferê zastraszenia i wzajemnej nieufnoœci. Informacji na ten temat codziennie dostarczaj¹ mi pracownicy Uzdrowiska,
którzy zgodnie twierdz¹, i¿ to co siê
dzieje teraz w Uzdrowisku wo³a o pomstê do nieba! Pracownik boi siê s³owem odezwaæ do drugiego pracownika, gdy¿ nie wie kto i kiedy mo¿e donieœæ na niego do prezesa daj¹c mu
powód do zwolnienia. Ludzie boj¹ siê,
¿e strac¹ pracê, bo przecie¿ panowie z
platformy tn¹ koszty zwalniaj¹c coraz
to wiêcej i wiêcej pracowników. Ja w
tym miejscu przypomnê Pañstwu artyku³ z gazety G³os Koszaliñski z dnia
25 wrzeœnia 2008 r. pod znamiennym
tytu³em „Nie bêdê zwalnia³ pracowników”. Jak siê zapewne Pañstwo domyœlaj¹ jest to wywiad z prezesem Komanem, w którym ów zapewnia, ¿e za
jego kadencji nie bêdzie ¿adnych masowych zwolnieñ. Rzeczywistoœæ
okaza³a siê zgo³a odmienna. Taka jest
waga zapewnieñ i obietnic platformersów. Zreszt¹ podobnie jest w spó³kach Skarbu Pañstwa we wszystkich
innych regionach Polski. Tam gdzie
platformersi dorwali siê do w³adzy,
tam panuje atmosfera zastraszenia,
wzajemnej nieufnoœci i nie spe³nionych obietnic. No ale takich sobie wybraliœmy przedstawicieli. Najbardziej
perfidny w przypadku Uzdrowiska w
Po³czynie jest fakt, i¿ platformerski
zarz¹d tnie koszty zwalniaj¹c pracowników fizycznych zarabiaj¹cych po
tysi¹c z³otych miesiêcznie, a jednoczeœnie zatrudnia coraz to nowe osoby
w administracji Spó³ki, które nie doœæ,
¿e s¹ niekompetentne i kompletnie nie
potrzebne dla sprawnej dzia³alnoœci
firmy to jeszcze pobieraj¹ wysokie
wynagrodzenia rzêdu 3-6 tysiêcy z³otych. Sami panowie Koman i Hryciów
zgarniaj¹ ³¹cznie co miesi¹c z kasy
Uzdrowiska prawie 40 tyœ z³. I to za
co? Niech pracownicy Uzdrowiska
zobacz¹ jakie s¹ proporcje w zarobkach ich samych, a ludŸmi Platformy.
Ponadto w wyniku masowych zwolnieñ wœród pracowników fizycznych
dochodzi do sytuacji, w których za³oga Uzdrowiska nie jest w stanie nale¿ycie wywi¹zywaæ siê ze swoich obowi¹zków, ze wzglêdu na ich zbyt du¿y
zakres. Tak w³aœnie wygl¹daj¹
oszczêdnoœci w wydaniu Platformy
Obywatelskiej. Sami sobie jednak zafundowaliœmy ten swoisty „Sobiesiak
Land” czyli pañstwo, w którym bogatym daje siê jeszcze wiêcej, a biednym
zabiera siê to co im jeszcze pozosta³o.
Czasami zadajê sobie pytanie czy aby
nie jest tak, ¿e panowie Koman i Hryciów specjalnie zostali wprowadzeni

do zarz¹du Uzdrowiska w Po³czynie
celem jego zniszczenia, obni¿enia
wartoœci rynkowej, a w koñcu sprywatyzowania za bardzo nisk¹ cenê? W
koñcu ludzie Platformy Obywatelskiej( np. Bielecki i Lewandowski w
latach 90-tych) maj¹ du¿e doœwiadczenie w tego typu prywatyzacjach,
które w ostatnich latach przynios³y
upadek wielu polskich firm o znaczeniu strategicznym dla naszego pañstwa. Czy myœl¹ Pañstwo, ¿e tacy panowie jak Koman i Hryciów mogliby
kiedykolwiek zostaæ cz³onkami zarz¹du w jakiejœ du¿ej prywatnej firmie
gdyby nie partyjne poparcie PO? Ja
mam co do tego ogromne w¹tpliwoœci.
Coœ na ten temat wiedz¹ na pewno
cz³onkowie Rady Nadzorczej Uzdrowiska dokonuj¹cy przecie¿ ich wyboru. Musicie w tym miejscu wiedzieæ
Pañstwo, ¿e Skarb Pañstwa ma w tej
radzie 3 przedstawicieli, a pracownicy 2 przedstawicieli, a wybór prezesa
jest tajny gdy¿ jego przebieg prowadz¹
tylko cz³onkowie Rady Nadzorczej.
Gdyby ten konkurs by³ jawny tak jak
chocia¿by pokazywany ostatnio przez
media konkurs na stanowisko Prokuratora Generalnego to zobaczyli by
Pañstwo jakie to jest ¿enuj¹ce widowisko. Ja to wiem bo kiedyœ kontem
ucha us³ysza³em niechc¹cy rozmowê
3 cz³onków tej¿e Rady w sprawie
wyboru aktualnego zarz¹du. Jeœli
chodzi o Uzdrowisko w Po³czynie to
chcia³bym jeszcze kilka s³ów powiedzieæ na temat kolejnego, „genialnego” pomys³u platformerskiego zarz¹du. Otó¿ kilka tygodni temu zarz¹d
przyzna³ nagrody pieniê¿ne w kwocie
500 z³ rzekomo wyró¿niaj¹cym siê
pracownikom Uzdrowiska. Pracowników tych typowali kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych w wiêkszoœci przypadków powo³ani oczywiœcie przez aktualny zarz¹d. Efektem tego by³o sk³ócenie
za³ogi miêdzy sob¹. No bo niech mi
Pañstwo powiedz¹ jaka jest ró¿nica w
pracy jednego fizjoterapeuty, a drugiego fizjoterapeuty, jednej salowej, a
drugiej salowej, jednej pielêgniarki, a
drugiej pielêgniarki, jednej kucharki,
a drugiej kucharki, jednej kelnerki, a
drugiej kelnerki? Przecie¿ wszyscy Ci
pracownicy wykonuj¹ jednakowe
obowi¹zki w jednakowym wymiarze
czasu. Jak mo¿na jednego pracownika
nagrodziæ za jego pracê, a drugiego
nie? Tylko Platforma Obywatelska
potrafi tak sk³adnie sk³óciæ ze sob¹
ludzi. Zrozumia³bym gdyby tak¹ nagrodê przyznaæ np. pracownikowi
dzia³u sprzeda¿y, który osobiœcie
przyczyni³ siê do zwiêkszenia sprzeda¿y, dajmy na to, pakietów komercyjnych. Ale pomys³ panów z zarz¹du?
Czemu on mia³ s³u¿yæ? Najlepszym
komentarzem do tej sytuacji jest list
pracowników ZLU „Gryf” do zarz¹du
Spó³ki, w którym zawarte s¹ zarzuty
wobec kierowników poszczególnych
dzia³ów, i¿ ci przy wyborze kandyda-

tów do nagrody pieniê¿nej kierowali
siê wy³¹cznie osobistymi sympatiami,
a nie kompetencjami i zas³ugami.
Zgodnie z treœci¹ tego¿ listu w wyniku
takich machinacji, nagrody otrzyma³y
osoby najmniej wydajne, ale za to
¿yj¹ce w dobrych stosunkach ze swoimi kierownikami, natomiast ci którzy
tyraj¹ jak wo³y dosta³y figê z makiem.
I to jest w³aœnie kwintesencja rz¹dów
Platformy Obywatelskiej. Naprawdê
wspó³czujê pracownikom Uzdrowiska, którzy oprócz tego, ¿e wykonuj¹
swoje codzienne obowi¹zki musz¹
jeszcze dodatkowo poprawiaæ b³êdy
pope³niane przez niekompetentnych
kierowników powo³anych na stanowiska przez platformerski zarz¹d. Niech
sobie Pañstwo wyobra¿¹, ¿e rozmawia³em osobiœcie z pracownikami
Uzdrowiska, którzy lecz¹ siê aktualnie na nerwice wywo³ane stresem
zwi¹zanym z prac¹ w tej¿e Spó³ce
zarz¹dzanej aktualnie przez panów z
platformy.
W kontekœcie tego co cz³onkowie
Platformy Obywatelskiej wyprawiaj¹
w Uzdrowisku niezwykle ¿enuj¹cy, a
wrêcz odra¿aj¹cy jest wydŸwiêk artyku³u zawartego w jednym z ostatnich
wydañ gazetki propagandowej pani
burmistrz Nowak czyli „Wiadomoœciach po³czyñskich” pod tytu³em
„Otwarcie Pracowni Architektury
Krajobrazu”. W artykule tym zawarty
jest opis celebrowania przez Platformê Obywatelsk¹ otwarcia pracowni
architektury krajobrazu w naszej jedynej ju¿ szkole œredniej i podkreœlenie
wk³adu finansowego Uzdrowiska, a
zw³aszcza prezesa Komana w realizacjê tego w³aœnie projektu, który ma
s³u¿yæ tutejszym uczniom. Wszystko
by³o by bardzo ³adne i piêkne gdyby
nie fakt, i¿ pan Koman pozbawia jednoczeœnie rodziców tych¿e m³odych
uczniów Ÿród³a dochodów poprzez
masowe zwolnienia z pracy, do których dochodzi w ostatnich tygodniach
w Uzdrowisku. Poza tym obecnoœæ na
tej uroczystoœci pana wicestarosty Kozubka, równie¿ cz³onka PO wskazuje
ewidentnie, i¿ jest to zabieg czysto
marketingowy maj¹cy na celu promowanie jego osoby i reprezentowanej
przez niego partii w nadchodz¹cych
wyborach samorz¹dowych. Pan Kozubek pokazuje siê ostatnio wszêdzie
tam gdzieœ coœ siê dzieje, gdzie mo¿na
by wykreowaæ swój wizerunek na u¿ytek kampanii wyborczej. Metody typowe dla Platformy Obywatelskiej.
Prawda jest taka, i¿ pan Kozubek jako
wicestarosta zapamiêtany bêdzie
przez mieszkañców Po³czyna jako ten
który, jawnie przyczyni³ siê do likwidacji jednej z dwóch szkó³ œrednich w
naszym miasteczku oraz do prywatyzacji szpitala czego efekty odczujemy
ju¿ w najbli¿szym czasie. Nie dajcie
siê Pañstwo nabraæ na te PR-owskie
sztuczki platformersów. Szczególnie
oburzaj¹cy jest dla mnie fakt wykorzystywania przez tutejsz¹ PO do swoich
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interesu w powiecie œwidwiñskim
celów politycznych uczniów klas
œrednich. Tak w³aœnie odbieram te cukrowane wywiady przeprowadzone
przez jedn¹ z uczennic z panem Komanem i panem Kozubkiem. Wypowiedzi obu tych panów s¹ w mojej
ocenie pe³ne ob³udy i cynizmu. Pan
Koman mówi w przeprowadzonym
wywiadzie, i¿ w przysz³oœci chcia³by,
niektórym uczniom zaoferowaæ sta³¹
pracê. Z kolei pan Kozubek stwierdza,
i¿ z serdecznoœci¹ myœli o absolwentach tej¿e szko³y i chcia³by wróciæ po
zakoñczonej kadencji do pracy nauczyciela. Otó¿ do wiadomoœci Pañstwa. Jak na razie to pan Koman i Platforma Obywatelska pozbawi³y pracy
w Uzdrowisku kilku m³odych absolwentów tej¿e w³aœnie szko³y œredniej,
w tym miêdzy innymi mnie. Pan wicestarosta Kozubek dobrze wie o czym
mówiê zw³aszcza, ¿e to w³aœnie on by³
moim wychowawc¹ podczas mojej
edukacji w po³czyñskim liceum. Apelujê wiêc do mieszkañców Po³czyna:
pozwólmy panu Kozubkowi wróciæ
do zawodu nauczyciela i nie wybierajmy ju¿ go w nadchodz¹cych wyborach
samorz¹dowych. Niech siê cz³owiek
nie mêczy, a przede wszystkim niech
przestanie mêczyæ nas!
W moim felietonie nie mo¿e obyæ
siê oczywiœcie bez naszej ukochanej
pani burmistrz Barbary Nowak tym
bardziej, ¿e jej ostatnie posuniêcia s¹
skierowane na œcis³¹ wspó³pracê z
platformersami. Z pewnych Ÿróde³ zaczerpn¹³em trochê nieoficjalnych informacji na temat pewnego uk³adu pomiêdzy pani¹ burmistrz Nowak a wicestarost¹ Kozubkiem. Otó¿ oboje
pañstwo umówili siê, i¿ je¿eli jedno z
nich wygra wybory na burmistrza Po³czyna, to mianuje drugiego na wiceburmistrza. Tak siê w³aœnie uk³ada
paltformersko-sldowskie towarzystwo wzajemnej adoracji. A zapewne
ca³y ten zwi¹zek pob³ogos³awi swoim
autorytetem pan pose³ Stanis³aw
Wzi¹tek. Niech Pañstwo zwróc¹ uwagê jak te towarzystwo jest pewne swojej wygranej w nadchodz¹cych wyborach. Ci pañstwo traktuj¹ Po³czyn
Zdrój jak swój prywatny folwark, w
którym my wszyscy po³czyniacy
mamy harowaæ na ich wysokie pensyjki. Trzeba w koñcu skoñczyæ z t¹ patologi¹. Nie wiecie Pañstwo co siê
dzieje w naszym magistracie? Jakie s¹
tam zatrudniane przez pani¹ burmistrz osoby? ¯e s¹ zatrudniane po
znajomoœci? ¯e podatki dla przedsiêbiorców po³czyñskich od lat umarzane s¹ po znajomoœci? Przecie¿ nie
mo¿na byæ tak œlepym, ¿eby nie zauwa¿yæ tych wszystkich patologii,
które trwaj¹ w naszej gminie od lat. To
nie s¹ tylko moje s³owa. Potwierdzaj¹
to równie¿ konkretne dokumenty z
przeprowadzanych przez zewnêtrzne
instytucje kontroli w naszym Urzêdzie
Miejskim. Przytacza³em je Pañstwu
wielokrotnie w poprzednich artyku³ach.

Ale pani burmistrz wie dobrze, ¿e
pamiêæ ludzka jest ulotna, a dobrze
zorganizowana kampania propagandowa mo¿e zdzia³aæ cuda. Najprawdopodobniej ju¿ uruchomi³a swoj¹
machinê urzêdnicz¹ do wciskania
kitu mieszkañcom Po³czyna Zdrój.
Tak jak w poprzednich wyborach samorz¹dowych bêdzie wykorzystywa³a swoich urzêdników i œrodki s³u¿bowe do prywatnej kampanii wyborczej. Najlepiej widaæ to ju¿ na przyk³adzie og³oszonej w internetowym
wydaniu G³osu Koszaliñskiego akcji
pod tytu³em „Ma³a Ojczyzna - Du¿a
Sprawa” - rozlicz swoj¹ w³adzê.
Oceñ prezydenta, wójta, burmistrza”
gdzie ka¿dy internauta mo¿e oddaæ
swój g³os popieraj¹cy lub neguj¹cy
dokonania swoich w³adz samorz¹dowych. Pani burmistrz ma w tym rankingu oczywiœcie 80% g³osów poparcia. Dlaczego? Ano dlatego, ¿e uruchomi³a wspomnian¹ ju¿ machinê
urzêdnicz¹. No i posz³y w ruch telefony s³u¿bowe. Musz¹ Pañstwo wiedzieæ, ¿e niektórzy urzêdnicy pracuj¹cy w naszym magistracie zawdziêczaj¹ swoj¹ pracê tylko i wy³¹cznie
pani burmistrz, wiêc s¹ od niej w
du¿ym stopniu uzale¿nieni. W normalnych warunkach konkurencji
wolnorynkowej wielu z nich nie mia³oby najmniejszych szans, ¿eby
otrzymaæ pracê w Urzêdzie Miejskim. Przecie¿ wiadomo nie od dziœ,
¿e niektórzy nasi urzêdnicy nie maj¹
ani odpowiedniego wykszta³cenia,
ani kompetencji, a co najgorsze ¿adnych predyspozycji, ¿eby piastowaæ
zajmowane przez siebie stanowiska
s³u¿bowe. Dlatego miêdzy innymi
nasz Urz¹d Miejski funkcjonuje tak a
nie inaczej. Nic tam nie mo¿na za³atwiæ. Wiem bo sam mia³em wielokrotnie do czynienia z niekompetencj¹ urzêdnicz¹ naszego magistratu. Zreszt¹ podobnie jest w ca³ym powiecie œwidwiñskim. Tutaj m³ody,
wykszta³cony cz³owiek nie ma szans,
¿eby dostaæ pracê. Od wielu, wielu
lat najwa¿niejsze stanowiska w powiecie w kó³ko na zmianê zajmuj¹ te
same osoby czyli starzy towarzysze z
ogólnie znanego grona wzajemnej
adoracji. To dlatego Pañstwa dzieci
po ukoñczeniu studiów musz¹ wyje¿d¿aæ do pracy za granicê. Tak by³o
i dopóki czegoœ z tym nie zrobimy
dalej tak bêdzie.
Ale wracaj¹c do sonda¿u w G³osie
Koszaliñskim, pani burmistrz bêdzie
mia³a kolejny pretekst, ¿eby pochwaliæ siê przed mieszkañcami Po³czyna
swoim wysokim poparciem spo³ecznym. Poza tym znowu jak przed ka¿d¹
kampani¹ wyborcz¹ pani burmistrz
zaczyna swój tradycyjny chocholi tanieæ wokó³ remontowania wiejskich
œwietlic, ulic, itd., itp.. Chce po raz
kolejny namieszaæ w g³owach po³czyniaków ubieraj¹c siê w piórka sprawnego menad¿era, który nie wiadomo
ile dobrego zrobi³ dla Po³czyna Zdrój

i jego mieszkañców. Nie dajcie siê
Pañstwo nabraæ na te propagandowe
bzdury i zadajcie pani burmistrz kilka
niewygodnych pytañ tak jak to zrobi³
jeden z internautów o nicku „mieszkaniec po³czyna” na stronach internetowych G³osu Koszaliñskiego: „...Gdzie
siê podzia³ program zwalczania
strukturalnego i dobrowolnego bezrobocia? Gdzie zielone œwiat³o do
tworzenia inwestycji? Gdzie zgin¹³
program edukacyjny (likwidacja
szkó³)? Co siê sta³o z rozdmuchan¹
medialnie rewitalizacj¹ kamienic?
Spójrzmy na stan dróg i chodników.
Gdzie siê podzia³y imprezy, które
mia³y promowaæ Po³czyn i œci¹gaæ
turystów? I na koniec, gdzie siê podziali mieszkañcy, którzy chcieliby
wyci¹gn¹æ z „do³ka” nasze miasto?
Nie ma ich, wyjechali do innych
miast, gdzie s¹ o niebo lepsze perspektywy...”
Tak proszê Pañstwa wszystkie te
obietnice od lat nie s¹ realizowane
przez pani¹ burmistrz Nowak, a
stwierdzenie internauty, i¿ ludzie,
którzy mogliby zmieniæ wiele w Po³czynie ju¿ dawno st¹d wyjechali jest
naprawdê bardzo smutne, ale niestety
prawdziwe. Jestem osob¹ stosunkowo
m³od¹ i faktycznie muszê stwierdziæ,
i¿ prawie wszyscy moi rówieœnicy ju¿
dawno wyjechali z Po³czyna z powodu braku jakichkolwiek perspektyw.
No bo przecie¿ m³odzi absolwenci
najbardziej renomowanych, wy¿szych uczelni w Polsce, którzy pochodz¹ z Po³czyna nie maj¹ najmniejszych szans w walce o stanowiska
pracy w naszym magistracie z „super
kompetentn¹” kadr¹ urzêdnicz¹ pani
burmistrz, spoœród których wiêkszoœæ
ukoñczy³a chyba „najbardziej renomowan¹” uczelniê wy¿sz¹ w Polsce,
czyli Wy¿sz¹ Szko³ê Ba³tyck¹ w Koszalinie. W Œwiêta Wielkanocne wielu moich znajomych przyjecha³o do
Po³czyna Zdrój, do swoich rodzin w
odwiedziny. Z kilkoma z Nich spotka³em siê i zamieni³em kilka s³ów.
Wszyscy jak jeden m¹¿ stwierdzili, i¿
za ka¿dym razem kiedy przyje¿d¿aj¹
do Po³czyna s¹ coraz bardziej zdumieni, i¿ ich rodzinne miasteczko powoli
staje siê zwyk³ym pierdziszewem pozbawionym jakichkolwiek perspektyw rozwoju. Przecie¿ tutaj nic siê nie
dzieje, nie ma ¿adnych imprez promuj¹cych Po³czyn, nie ma ¿adnych lokali
otwartych w nocy gdzie mo¿na by siê
zabawiæ, kuracjusze i mieszkañcy
boj¹ siê wieczorami wychodziæ na
miasto bo mo¿na dostaæ w dziób. Kto
bêdzie chcia³ przyje¿d¿aæ do takiego
pierdziszewa gdzie nie ma ani jednego klubu dyskotekowego. Poza tym w
Po³czynie Zdrój nic siê nie buduje, nic
siê nie inwestuje, upadaj¹ kolejne firmy, a na ich miejsce nie powstaj¹
nowe, roœnie bezrobocie i bieda, które
s¹ doskona³¹ po¿ywk¹ dla rozwoju patologii spo³ecznych. Krótko mówi¹c
obraz nêdzy i rozpaczy! A pani bur-

mistrz Nowak na ekranach telewizorów w telewizji G. przekonuje nas
wszystkich, i¿ Po³czyn Zdrój to kraina
mlekiem i miodem p³yn¹ca. Wnioski z
przedstawionych, dwóch tak sprzecznych obrazów ¿ycia w Po³czynie Zdrój
musicie Pañstwo wyci¹gn¹æ sami i
daæ temu wyraz w nadchodz¹cych wyborach samorz¹dowych.
Drodzy mieszkañcy powiatu œwidwiñskiego - Polacy w ca³ym kraju zaczynaj¹ budziæ siê z letargu. Po katastrofie smoleñskiej wielu z nich przejrza³o na oczy i uœwiadomi³o sobie jak
bardzo polskojêzyczne media oraz
polskojêzyczny rz¹d Donalda Tuska
ich oszuka³. Nie zmarnujmy tego czasu i zmieñmy równie¿ oblicze naszej
ma³ej ojczyzny. Pozb¹dŸmy siê w koñcu lokalnej sitwy, dajmy szansê nowym ludziom, dajmy szansê sobie
samym, aby powiat œwidwiñski móg³
nareszcie staæ siê miejscem, w którym
mo¿na ¿yæ godnie i dostatnio. Zapraszam wszystkich chêtnych, kompetentnych i pomys³owych mieszkañców naszego powiatu do wstêpowania
w szeregi Prawa i Sprawiedliwoœci.
Szczególnie mile widziani s¹ ludzie
m³odzi, którzy maj¹c wystarczaj¹co
energii i zapa³u bêd¹ w stanie zmieniæ
nasz¹ lokaln¹ rzeczywistoœæ pe³n¹
ob³udy, kolesiostwa i zak³amania.
Zapraszamy do siedziby Prawa i Sprawiedliwoœci w Œwidwinie przy ulicy 3
Marca 1/3, codziennie w czwartki, od
godziny 17.00 do 18.00 Ja ze swojej
strony tak¿e, jako osoba m³oda,
chcia³bym zwróciæ siê do m³odzie¿y z
osobnym apelem. Nie dajcie siê nabieraæ na pijarowskie sztuczki Platformy
Obywatelskiej, bo w innym przypadku skoñczycie na zmywaku w jakiejœ
podrzêdnej mieœcinie na Wyspach
Brytyjskich. Wiecie jakie ostatnio jest
modne powiedzenie w œrodowisku patriotycznym kibiców Lechii Gdañsk:
„Lepiej byæ moherem, ni¿ Tuska frajerem”.
Na koniec chcia³bym jeszcze
zwróciæ Pañstwa uwagê na pewne niepokoj¹ce zjawisko, do którego coraz
czêœciej dochodzi w Polsce po katastrofie smoleñskiej. Otó¿ tak jak po
roku 1945 tak i teraz polskie pseudo
elity z Wa³ês¹, Mazowieckim, Michnikiem, Wajd¹, Olbrychskim i Szymborsk¹ (ta poetka, laureatka literackiej
nagrody Nobla, w czasach PRL-u pisa³a „piêkne” wiersze gloryfikuj¹ce
Stalina) na czele, na si³ê zaczynaj¹
uczyæ nas mi³oœci do ruskich. Jako
historyk dobrze wiem, ¿e to byli zwykli stalinowscy oprawcy, którzy pl¹drowali, mordowali i gwa³cili na polskiej ziemi! To tylko œrodowiska Platformy Obywatelskiej, Gazety Wyborczej i TVN-u s¹ zdolne do tak haniebnej demonstracji poprawnoœci politycznej i uleg³oœci wobec wschodniego s¹siada. Ja siê takimi inicjatywami
po prostu brzydzê!

£.J. cz³onek PiS,
mieszkaniec Po³czyna Zdrój
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Sukces Karoliny Pawelec

11 maja br. w Szkole Podstawowej nr 18 w Koszalinie odby³o
siê podsumowanie konkursów
przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oœwiaty
dla uczniów szkó³ podstawowych
i gimnazjów.
S¹ to bardzo presti¿owe konkursy, poniewa¿ uzyskanie w nich tytu³u
laureata to nie tylko dowód wszechstronnej wiedzy uczniów, ale tak¿e
powód do zwolnienia ze sprawdzianu lub egzaminu. W gronie laureatów
tegorocznego konkursu jêzyka polskiego z elementami historii dla
uczniów szkó³ podstawowych znalaz³a siê uczennica klasy VI Szko³y
Podstawowej nr 1 im. Or³a Bia³ego w
Œwidwinie, Karolina Pawelec.

Karolina zwyciê¿y³a w eliminacjach szkolnych i zakwalifikowa³a siê ze szczebla rejonowego
do fina³u. W etapie fina³owym,
który odby³ siê w Koszalinie,
rozwi¹zywa³a wraz ze 171
uczniami z województwa zachodniopomorskiego test konkursowy.
Uzyskany przez Karolinê wynik da³ jej miejsce w w¹skim, 14osobowym gronie laureatów.
Karolina jest niezwykle utalentowan¹ osob¹, poza zdolnoœciami polonistycznymi pasjonuje siê literatur¹, pisze wiersze i
ksi¹¿ki, z sukcesami uczestniczy
w konkursach recytatorskich.
Anna Stroñska, nauczyciel
jêzyka polskiego
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Sp nr 3 w przyjaŸni
z ksi¹¿k¹

Jak wiadomo od dawna, ksi¹¿ka
pozostaje jedynym przyjacielem,
który nigdy nie zawiedzie i nie zdradzi. Dlatego tak chêtnie – z ma³ymi
wyj¹tkami, które jednak potwierdzaj¹ regu³ê – siêgamy po literaturê
i w zale¿noœci od zainteresowañ piêkn¹, b¹dŸ popularnonaukow¹.
W zwi¹zku z „ksi¹¿kowym miesi¹cem” Szko³a Podstawowa nr 3
przeprowadzi³a kiermasz taniej
ksi¹¿ki, o którym wspomina³am w
poprzednim numerze „Wieœci œwidwiñskich”. W dobie Internetu zapotrzebowanie na s³owo pisane na

„TRÓJKA” W KONKURSIE
JÊZYKA ANGIELSKIEGO
18 maja w Bia³ogardzie, w Szkole Podstawowej nr 3, odby³ siê konkurs jêzyka angielskiego i niemieckiego. W tym konkursie nasz¹ szko³ê reprezentowali uczniowie: Julia

Jêdrys (kl. 4), Sebastian Skiba (kl. 5)
i Marta Lewandowska (kl. 6).
Uczniowie wziêli udzia³ jedynie w
konkursie jêzyka angielskiego, z
uwagi na to, i¿ tylko ten jêzyk obcy
jest obecny w naszej placówce.
Szczêœliwa dla
naszych zawodników okaza³a siê
siedziba konkursu
– z identycznym
numerem. Szczêœliwa – gdy¿ 3
miejsce w kategorii klas szóstych
zdoby³a Marta Lewandowska, natomiast Julia Jêdras,
uczennica klasy

czwartej, zdoby³a w swej kategorii
klasowej 1 miejsce, przeœcigaj¹c
wielu utytu³owanych przeciwników.
Obie zawodniczki systematycznie
poszerzaj¹ swoje wiadomoœci na temat tego jêzyka, z sukcesami nie tylko wykonuj¹c æwiczenia, ale równie¿ recytuj¹c jedyn¹ w swoim rodzaju poezjê angielsk¹.
Wszyscy uczniowie obecni na
konkursu od wielu lat szlifuj¹ swój
talent jêzykowy pod okiem nauczyciela jêzyka angielskiego SP 3 –
pani Irminy Soroczyñskiej.
Wszystkim ¿yczymy, jako spo³ecznoœæ Szko³y Podstawowej nr 3,
wielu sukcesów w ustawicznych
spotkaniach z jêzykiem angielskim.
Katarzyna Kupiec
– bibliotekarz SP 3

tradycyjnej kartce - i nie tylko - nie
spada. Wrêcz przeciwnie – przeros³o wszelkie bibliotekarskie oczekiwania…
Uczniowie naszej szko³y nie tylko czytaj¹ i kupuj¹ ksi¹¿ki, ale te¿
chêtnie bior¹ udzia³ w konkursach
organizowanych przez biblioteki –
tak szkoln¹, jak i zewnêtrzne. Tym
razem konkurs og³oszony przez Bibliotekê Garnizonow¹ na temat „Biblioteka to nie tylko magazyn ksi¹¿ek”, wygra³a uczennica klasy VI
naszej szko³y – Natalia Janukowicz.
Natalia – ju¿ wkrótce nasza absolwentka – nie pierwszy raz reprezentuje z sukcesem nasz¹ szko³ê – tylko
w trakcie mojej krótkiego czasu pracy w naszej szkole, ta zdolna uczennica wywalczy³a wyró¿nienia w
konkursach organizowanych przez
Bibliotekê Publiczn¹ w Po³czynieZdroju i Instytut Wydawniczy Nasza Ksiêgarnia.
W zwi¹zku z Tygodniem Bibliotek wszystkie klasy naszej szko³y –
od maluchów pocz¹wszy, a na wyroœniêtych m³odzieñcach i pannach
koñcz¹c, odwiedzili najbli¿sz¹ nam
Bibliotekê Garnizonow¹, w której
panie w sposób niezwykle ciekawy
opowiada³y o samej bibliotece, jej
zbiorach, konkursach które organizowane s¹ przez bibliotekê od lat.
Zgromadzeni mogli sprawdziæ sw¹
wiedzê o ksi¹¿kach, a wszystkim
uczniom wrêczano Legendy Œwidwiñskie.
W dobie kultury „migaj¹cych
obrazków” takie i inne spotkania z
ksi¹¿kami s¹ nie tylko mile widziane, ale wrêcz niezbêdne i takich
spotkañ z pewnoœci¹ nigdy dosyæ.
Katarzyna Kupiec
– bibliotekarka SP 3
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By³a „czwórka”, jest gimnazjum

SREBRNE WESELE, CZYLI JUBILEUSZ
SZKO£Y
„Z przesz³oœci uczymy siê przysz³oœci” - takie s³owa patronowa³y
uroczystoœci obchodów 25-lecia istnienia szko³y - dawnej „czwórki”, a
obecnego gimnazjum. Z tej okazji
chcia³bym podzieliæ siê z kilkoma
refleksjami.
Pamiêtam jak budowano szko³ê,
jak ros³y mury, jak w 1985 roku
otworzy³y siê jej podwoje dla m³odego pokolenia œwidwinian. Dyrektorem zosta³ p. Henryk Klaman, który wspó³pracowa³ z zastêpczyniami: p. Mari¹ Œpionek, p. Halin¹ Fija³ek i p. Teres¹ Szo³dr¹. Wyró¿nikiem zewnêtrznym, niejako znakiem firmowym szko³y, której nadano imiê Osadników Wojskowych,
zosta³a rotunda - Izba Pamiêci. Innym, niemniej istotnym, by³ wysoki
poziom dydaktyczny. Szko³a zajmowa³a wysokie miejsca w rankingu szkó³ podstawowych.
Urz¹d dyrektorowania w Szkole
Podstawowej nr 4 im. Osadników
Wojskowych obj¹³em w 1998 roku
decyzj¹ ówczesnego Burmistrza
Franciszka Paszela. O „mojej”
szkole mogê powiedzieæ, ¿e zawsze
têtni³a ¿yciem. Uczniowie nie tylko
„chodzili na lekcje”, ale mieli mo¿liwoœæ samorealizacji i rozwoju w
ró¿nych dziedzinach, np. uczestniczyli w ko³ach zainteresowañ, uaktywniali pasje artystyczne, rozwijali swe umiejêtnoœci sportowe. Anga¿owali siê wraz z nauczycielami w

ró¿ne przedsiêwziêcia (Dni Europy,
Gie³da Zawodów, Otrzêsiny, Kawiarenki Literackie, Gale z okazji
Dnia Edukacji, Teatr Puenta), redagowali szkoln¹ gazetkê (niegdyœ by³
to „Papirus”, a obecnie „Nasza
Buda”). Mo¿na wspomnieæ równie¿
o niezliczonych wycieczkach krajoznawczych, czy wyjazdach do kina
i teatru.
Dziêki zaanga¿owaniu nauczycieli œwidwiñskie gimnazjum wiele
znaczy nawet w województwie, za
spraw¹ licznych sukcesów osi¹gniêtych w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach
sportowych. Uczniowie uzyskuj¹
równie¿ bardzo dobre wyniki z egzaminów. Szko³a posiada Certyfikat
Zachodniopomorskiej Szko³y Jakoœci, a tak¿e jest cz³onkiem Stowarzyszenia Szkó³ Innowacyjnych
(SIS).
To dla mnie Ÿród³o zawodowej
satysfakcji, dlatego staram siê promowaæ tych m³odych, zdolnych ludzi, st¹d inicjatywa tzw. Spotkañ
M³odych Talentów (w tym roku bêdzie ju¿ po raz dziesi¹ty). Cieszy
fakt, ¿e jest ona poparta przez w³adze miasta - szko³a otrzyma³a z inicjatywy burmistrza Jana Owsiaka
cenne nagrody rzeczowe (telewizor,
dwa komputery, kserokopiarkê), a
laureaci konkursów przedmiotowych i ich opiekunowie - nagrody
pieniê¿ne.

Jestem dumny z faktu, ¿e przypad³o mi w udziale pracowaæ w takiej szkole. W szkole, do której
chêtnie zagl¹daj¹ absolwenci, by
spotkaæ siê z ulubionymi nauczycielami. W szkole, która kultywuje
dawne tradycje i tworzy w³asne. W
szkole, która piêknieje i nie poddaje
siê up³ywowi czasu. Zapewne wszyscy mieszkañcy naszego miasta dostrzegli fakt, ¿e ca³y obiekt w tym
roku szkolnym przeszed³ termomodernizacjê, a tak¿e gruntow¹ odnowê. Ponownie w tym miejscu muszê
odnieœæ siê do osoby Burmistrza
Jana Owsiaka, który pozyska³ œrod-

ki na tak powa¿n¹ inwestycjê.
Mogê œmia³o powiedzieæ, ¿e
mam szczêœcie, gdy¿ mogê wspó³pracowaæ z ¿yczliwie nastawionymi
ludŸmi, a mam na myœli dawniejsze
i obecne w³adze miasta, bardzo
dobr¹ kadrê pedagogiczn¹ i operatywnych rodziców uczniów. To procentuje.
Na koniec kilka danych: w ci¹gu
25 lat istnienia szko³y by³o zatrudnionych 175 nauczycieli, 106 pracowników administracji obs³ugi, a
edukacjê sfinalizowa³o 4767 absolwentów.
Pawe³ Piñczuk

Turniej Bezpieczeñstwa w Ruchu Drogowym

Dru¿yna SP 1 na trzecim miejscu
W dniach 6 i 7 maja br. na
terenie hotelu Panorama
w Szczecinie odby³ siê
Fina³ Wojewódzki XXXIII
Ogólnopolskiego Turnieju
Bezpieczeñstwa w Ruchu
Drogowym. W konkursie
udzia³ wziêli uczniowie
szkó³ podstawowych i
gimnazjalnych z terenu
województwa.
Powiat œwidwiñski w kategorii
szkó³ podstawowych reprezentowali uczniowie Szko³y Podstawowej nr 1 im. Or³a Bia³ego w Œwidwinie.

Podczas pierwszego dnia konkursu, 6 maja br., zawodnicy rozwi¹zywali test ze znajomoœci przepisów ruchu drogowego, a tak¿e
sprawdzali swoje umiejêtnoœci z
zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W drugim
dniu natomiast zmagali siê w miasteczku ruchu drogowego oraz na
rowerowym torze przeszkód.
Nasza dru¿yna w sk³adzie: Julia
Bañkowska, Dominik Jakubowski i
Jakub Kowalski (uczniowie klasy
V a) zajê³a III miejsce.
Podczas uroczystego zakoñczenia turnieju zawodnicy otrzymali pami¹tkowe dyplomy, nagrody rzeczowe oraz okolicznoœciowy
puchar. Opiekunem dru¿yny by³ p.
Jaros³aw Pawelec.
(o)
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Nowy nagrobek hrabiny
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Judyta Jasiñska laureatem
Wojskowych Konfrontacjach
Poetycko-Teatralnych
Judyta Jasiñska, reprezentuj¹ca
Klub Garnizonowy w Œwidwinie,
w dniach 6 - 8 maja, wziê³a
udzia³ w Wojskowych
Konfrontacjach PoetyckoTeatralnych, które odby³y siê
w Klubie Si³ Powietrznych
w Warszawie.

Na œwidwiñskim cmentarzu
zosta³ uroczyœcie ods³oniêty nowy
nagrobek hrabiny Marii De Polenta Wolmer.
W latach powojennych hrabina
De Polenta prowadzi³a w Œwidwinie
dzia³alnoœæ charytatywn¹ i za³o¿y³a
tutejszy oddzia³ PCK. Zmar³a w
1959 roku w wieku 87 lat i zosta³a

pochowana na tutejszym cmentarzu.
Cz³onkowie PCK otaczali jej
grób opiek¹, ale dotychczasowy
nagrobek znajdowa³ siê w z³ym stanie. Dziêki pomocy sponsorów,
Miros³awy Lemañczyk ze Œwidwina oraz J.T. Drzewieckich z £obza,
ufundowano nowy pomnik z p³yt¹
nagrobn¹. Uroczystoœæ jego poœwiêcenia odby³a siê 8 maja. (wp)

Impreza ta skupia³a najlepszych
wykonawców z klubów rodzajów si³
zbrojnych, a wiêc marynarki wojennej, wojsk l¹dowych, si³ powietrznych.
Judyta wyst¹pi³a w dwóch kategoriach: recytacja i poezja œpiewana. Okaza³a siê byæ jedn¹ z najlepszych - otrzyma³a tytu³ Laureata.
Zosta³a równie¿ zaproszona (na zakoñczenie Konfrontacji) do wystêpu w koncercie galowym, gdzie wykona³a utwór J. Kaczmarskiego
,,Katyñ”. Koncert galowy poœwiêcony by³ pamiêci ofiar tragedii pod
Smoleñskiem. W dniach 4 - 6
czerwca reprezentowaæ bêdzie

Klub i Wojsko Polskie w finale
Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, który odbêdzie siê w
S³upsku. Brawa dla Judyty!
(n)
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
NIERUCHOMOŒCI
Powiat ³obeski
Wydzier¿awiê halê 200mkw pr¹d
woda plac utwardzony ca³oœæ ogrodzona ca³odobowy dozór Wysiedle
Gmina £obez te. 604 105 423 warunki do uzgodnienia
Sprzedam dom wolnostoj¹cy dzia³ka 342 mkw £obez ul. Przechodnia4
180 tys. z³. Do negocjacji tel. 91 39
745 30.
Sprzedam w Sosnowie dom do remontu. Tel. 91 395 00 75
Sprzedam dom jednorodzinny w
Dorowie pow. dzia³ki 2700 mkw.
czêœæ mieszkalna 85mkw, 2 bud.
gosp.118mkw i 71mkw. Cena 210
000 z³. Tel. 663 036 912 lub 665 497
211
Sprzedam nieruchomoœæ zabudowan¹ w Gardzinie na dzia³ce 0,7h
zabudowan¹ bud. mieszkalnym i
gosp. praz s³upami drewnianymi.
Uzbrojenie woda i pr¹d. Cena 160
tys. z³ do negocjacji tel. 606 634 249
Sprzedam 2 dzia³ki pod budownictwo us³ugowo- handlowe w Dobrej.
Tel. 509 355 076
Sprzedam dzia³kê pod budownictwo us³ugowo-handlowe w Dobrej.
Tel. 509-355-076.
W £obzie sprzedam dom jednorodzinny typu bliŸniaczego w idealnym stanie. Parter z salonem, aneksem kuchennym, jadalni¹ i wc. Piêtro obejmuje trzy pokoje plus ³azienka. Ponadto strych, piwnica oraz
gara¿. Ogrzewanie gazowe oraz
kominek tradycyjny. Na podwórzu
posesji zak³ad produkcyjny o pow.
80 mkw. Czynny, produkuj¹cy produkt spo¿ywczy, który mo¿e zostaæ
udostêpniony wraz z technologi¹ i
zbytem ( marketing). Powierzchnia
dzia³ki 360 mkw. plus ogród i sad.
Dom i zak³ad s¹ ocieplone, na podwórku wy³o¿ony jest polbruk. Cena
420 tys. z³. Tel. 695 985 673.
Sprzedam dzia³kê inwestycyjn¹
4994 m kw. w £obzie przy drodze
wojewódzkiej z mo¿liwoœci¹ podzia³u na dzia³ki budowlane. Tel.
604 240 032
Tanio do wynajêcia w centrum
£obza przy ul. Koœcielnej 6f, w dostêpnej cenie, ³adny lokal o pow. 60
mkw. na dzia³alnoœæ handlowous³ugow¹. Tel. 791 185 332.
Dzia³kê pod zabudowê oko³o 20
arów w Dobrej Nowogardzkiej kupiê. Tel. 721 813 343.
Sprzedam lub wynajmê dom, £obez
ul. Przechodnia 5. Tel. 609 366 010.
Resko, sprzedam dom 85 mkw.,
dzia³ka 835 mkw., 4 pokoje, 160.000
z³ do negocjacji. Tel. 888 169 572.

NIERUCHOMOŒCI
Powiat œwidwiñski
Sprzedam dzia³ki budowlane w
Œwidwinie 10- cio arowe. Tel. 794
376 821
Wydzier¿awiê gara¿ w Œwidwinie
przy ul. Podgórnej. Tel. 94 3652769

INNE
Powiat ³obeski
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.
Korepetycje matematyka. Tel. 504
389 130.
Kupiê przyczepê 3,5 tonow¹. Mo¿e
byæ do remontu. Tel. 516 921 453

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.

ROLNICTWO

MIESZKANIA
Powiat ³obeski
Zamieniê mieszkanie w Klêpczewie
na IIp. na mniejsze, koniecznie na
dole. Telefon 94 36 57 267 z gara¿em u dzia³k¹.
Sprzedam mieszkanie w Wêgorzynie przy. ul. Kopernika; pow. 64
mkw., 3 pok., I piêtro, umeblowane
(lodówka, kuchnia, dywany). Cena
do uzgodnienia: 913971742.
Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe
wraz z gara¿em; £obez, ul. Koœciuszki, tel. 514-571-157.
Pilne !!! Sprzedam mieszkanie w
Radowie Ma³ym, 4 pokoje, 80 mkw,
III piêtro. Cena do uzgodnienia. Tel.
669 516 287.
Sprzedam mieszkanie spó³dzielcze, w³asnoœciowe 4 pokojowe o
pow. 67,7 mkw. na osiedlu Orzeszkowej, III piêtro. Tel. 91 3975637

Powiat œwidwiñski
Zamieniê mieszkanie w Klêpczewie
z dzia³k¹ i gara¿em, II piêtro na
mniejsze. Koniecznie na dole. Tel.
94 365 72 67.

PRACA

Region
Firma budowlana zatrudni tynkarza oraz pracownika do robót
wykoñczeniowych. Wiadomoœæ:
666 218 021.

Murarza zatrudniê.
Tel. 668 415 077.
Do³¹cz do klubu ORIFLAME i skorzystaj z bezp³atnych szkoleñ kosmetycznych i marketingowych. tel.
501 031 675

Powiat gryficki
Zatrudniê traktorzystê- kombajnistê. Wymagane prawojazdy kat.
B+BE lub B+T. Doœwiadczenie z
maszynami rolnymi w tym kombajn. Miejsce pracy Smolêcin gm
Gryfice te. 91 384 91 64 lub 667
612 010

Zlecaj¹c og³oszenie drobne

do naszej gazety uka¿e siê ono w tej samej cenie tak¿e

w innych gazetach: Gazecie Gryfickiej, Tygodniku £obeskim
Tygodniku Pojezierza Drawskiego i Wieœciach Œwidwiñskich
To niedrogo - sprawdŸ.
91 39 73 730 lub mail: wppp1@wp.pl

US£UGI
Powiat ³obeski
Skup makulatury, cena 0,06 z³/kg;
£obez, ul. Podgórna 4D.
Zespó³ muzyczny na wesela KRISS
BAND. Tel. 663 972 683.

Powiat gryficki
Wynajmê rusztowania elewacyjne,
podesty metalowe 2,5 metrowe, 44
ramy, 300 mkw. Mo¿liwy transport.
Gryfice tel. 601 350 893
Us³ugi elektryczne Chlebicki S³awomir tel. 606 824 461.

Region
Elektroinstalacje, systemy wideofonowe. Tel. 600 571 844
Wideofilmowanie. Tel. 605 732 267.

Powiat œwidwiñski
Rzuæ palenie – wystarczy 1 zabieg:
nerwice, depresje, alergie, nadwaga. Gabinet Œwidwin, tel. 880 400
739.
Monta¿, serwis anten naziemnych i
satelitarnych, cyfrowych, domofony, wideodomofony, kamery z zapisem cyfrowym, alarmy. Tel. 518 273
864.

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

WIZYTÓWKI
- PROJEKTY - WYKONANIE -

TANIO

tel. 504 042 532

Reklama
w gazecie
tel. 504 042 532
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Strzelali gol za golem

W dniu 6 maja br. w S³awoborzu odby³y siê Mistrzostwa w
Mini Pi³ce No¿nej Dziewcz¹t i
Ch³opców.
Zarówno dziewczêta jak i ch³opcy ze Szko³y Podstawowej nr 1 zajêli pierwsze miejsca w swoich grupach, które zapewniaj¹ naszym dru¿ynom udzia³ w Mistrzostwach Regionu Zachodniopomorskiego w
Mini Pi³ce No¿nej.
Dru¿yna dziewcz¹t w swoich
meczach pokona³a kolejno: S³awo-

borze 1:0, R¹bino 1:0 oraz Toporzyk 4:1.
Natomiast dru¿yna ch³opców
pokona³a S³awoborze 2:0, Po³czynZdrój 2:0 oraz R¹bino 8:0. Nale¿y
podkreœliæ fakt, i¿ nasi ch³opcy nie
stracili nawet jednego gola w turnieju. Królem strzelców zosta³ uczeñ
SP 1 w Œwidwinie Hubert Wojtkiewicz, który zdoby³ 11 goli. Opiekunem dru¿yny ch³opców jest pan
Cezary Moskalewicz, natomiast
dru¿yn¹ dziewcz¹t opiekuje siê pani
Katarzyna Kosmala.
(o)

Srebrny medal œwidwiñskiego
zapaœnika
W dniach 6-8.05.br. w Teresinie
(woj. mazowieckie) odby³a siê
Ogólnopolska Olimpiada M³odzie¿y w zapasach w stylu wolnym w
kategorii wiekowej kadeci (rocznik
93-95).
W turnieju tym wystartowa³o 200
zawodników z 59 klubów reprezentuj¹cych ca³¹ Polskê.
Sam udzia³ w tej imprezie poprzedzony jest turniejami eliminacyjnymi. Pierwszym turniejem daj¹cym
prawo startu na OOM by³ Puchar
Polski kadetów we W³odawie – bezpoœredni¹ kwalifikacje do OOM na
tym turnieju uzyska³ Wojciech Wilk
zajmuj¹c 5 miejsce w kategorii wagowej 85kg (prawo startu mia³a pierwsza ósemka zawodów). Drug¹ szans¹
na udzia³ w OOM by³ organizowany
w Koszalinie turniej zapaœniczy pod
nazw¹ - Eliminacje do OOM (kwalifikacje do OOM uzyska³o trzech naszych zawodników: Tomasz Stasiewicz kat. 42 kg, Krystian Kra¿ewski
kat. 63kg i Micha³ Duda kat. 76kg, a
prawo startu mia³a tylko pierwsza
trójka zawodników w poszczególnych kategoriach wagowych).
Ogólnopolska Olimpiada M³odzie¿y w zapasach jest najwa¿niejszym i jednoczeœnie najmocniejszym

turniejem zapaœniczym w roku
w
kategorii
wiekowej Kadetów.
Znakomicie zaprezentowa³ siê zawodnik
UKS
„Technik” Œwidwin Wojciech
Wilk, który w kat. wagowej 85 kg
zdoby³ srebrny medal. Jest to pierwszy medal na tej imprezie zdobyty
przez naszego zawodnika od ponad
15 lat. Wojtek w drodze do fina³u stoczy³ trzy niezwykle ciê¿kie pojedynki. W walce o z³oty medal uleg³ po zaciêtym pojedynku g³ównemu faworytowi tej kategorii zawodnikowi z
W³odawy.
Pozostali nasi reprezentanci
uplasowali siê na dalszych pozycjach. Tomasz Stasiewicz w kat. 42
kg zaj¹³ 10 miejsce, a Micha³ Duda i
Krystian Kra¿ewski uplasowali siê
poza pierwsz¹ dziesi¹tk¹ w swoich
kategoriach.
Wojciech Wilk oraz jego ojciec,
który jest równie¿ prezesem klubu
UKS „Technik”, goœcili u burmistrza
Jana Owsiaka, który z³o¿y³ im gratulacje i ¿yczy³ kolejnych sukcesów. (o)

Wieœci œwidwiñskie 24.05.2010 r.

Turniej z podwórka na stadion

Najm³odsi „Spójni”
mistrzami powiatu

Wielk¹ wygran¹ najm³odszych
pi³karzy KSPN „Spójnia” zakoñczy³ siê mecz fina³owy o mistrzostwo Powiatu Œwidwiñskiego w ramach X Edycji Turnieju „Z podwórka na stadion” o Puchar Tymbarku.
W rozegranym meczu œwidwinianie zwyciê¿yli dru¿ynê SP Toporzyk 15:0. W zawodach nie zabrak³o
dynamicznych akcji, parad bramkarskich i przede wszystkim piêknych bramek. Licznie zgromadzeni
kibice, wœród których zasiedli m.in.
rodzice i dziadkowie naszych najm³odszych wychowanków, nie mo-

gli liczyæ na brak wra¿eñ. Od pierwszych minut nasz zespó³ z determinacj¹ ruszy³ do gry, dokumentuj¹c
to strzeleniem dwóch bramek. Potem konsekwentna i przemyœlana
gra przynosi³a kolejne celne trafienia.
Wygrany mecz umo¿liwi³ awans
naszym najm³odszym adeptom do
œcis³ego fina³u województwa,
w którym zmierz¹ siê z mistrzami
wszystkich powiatów. W nagrodê za
zdobycie mistrzostwa powiatu zawodnicy otrzymali okolicznoœciowy puchar i dyplom.
(o)

Mecz „Spójni” z „Pogoni¹”
Szczecin prze³o¿ony
Zapowiadany na 8 czerwca
towarzyski mecz pomiêdzy dru¿ynami „Spójnia” Œwidwin oraz
MKS „Pogoñ” Szczecin zosta³

prze³o¿ony i ma byæ rozegrany
30 czerwca o godz. 17. Bilet
wstêpu w cenie 10 z³otych do
nabycia przed meczem.
(o)

Wieœci œwidwiñskie 24.05.2010 r.
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MKS
„Zawisza”
Mateusz Sudenis ze S³awoborza
Œwidwin
mistrzem powiatu
na parkiecie
Otwarte Szachowe Mistrzostwa Powiatu Œwidwiñskiego szkó³ podstawowych i
gimnazjalnych Red³o 2010

1 maja br. w hali
sportowej Parku
Wodnego „Relax”
odby³ siê I Turniej
Pi³ki Rêcznej Ch³opców o Puchar Burmistrza Miasta Œwidwin.

W Zespole Szkó³ Publicznych
w Redle, 15 maja br., odby³ siê szachowy Otwarty Turniej Powiatu
Œwidwiñskiego szkó³ podstawowych i gimnazjalnych. Do Red³a
przyjecha³o 29 uczniów z Pomorza
zachodniego: Czaplinka, Drawska Pomorskiego, Po³czyna-Zdroju, S³awoborza oraz Red³a.
Oficjalnego otwarcia Turnieju
dokonali: wiceburmistrz Po³czyna
Danuta Kozik, radny Powiatu Œwidwiñskiego Jerzy Jacewicz oraz
dyrektor Zespo³u Szkó³ Publicznych w Redle Maciej Szwed.
Zmagania turniejowe poprzedzi³ wystêp wokalno-taneczny m³odych szachistek: Oliwii Szczygielskiej, D¿esiki Stolarczyk i Paulinki
Kury³o.
Od strony organizacyjnej nad
sprawnym przebiegiem turnieju
czuwa³ pan Wies³aw Buæko i
Krzysztof Parzuchowski, a wiele
wysi³ku i serca w przygotowaniu tej
imprezy sportowej w³o¿yli pasjonaci królewskiej gry: Gra¿yna Szwed
i Andrzej Wolañski. Wszystkim
smakowa³y ciastka, napoje, kawa i
herbata serwowane przez pani¹
Kasiê Szczechowsk¹, a ufundowane

przez pana Maæka Ma³eckiego.
A oto jak przedstawia³a siê tabela wyników:
w kategorii gimnazjum ch³opcy:
I miejsce z kompletem siedmiu pkt.
zdoby³ Mateusz Sudenis ze S³awoborza, zarazem zwyciêzca ca³ego
turnieju. II miejsce - Marek Czapla
z Po³czyna, III miejsce - Kajetan
Zajder z Red³a.
W kategorii gimnazjum dziewczêta: I miejsce zdoby³a Karolina
Makowska z Red³a, II miejsce - Ania
Kogut z Po³czyna, III - Karolina
Kie³bowska z Red³a.
W kategorii ch³opcy klasa IVVI: I miejsce zdoby³ Robert Fredyk
z Czaplinka, II - Mariusz Aleszko z
Czaplinka, III - Adrian Kania z Red³a.
W kategorii dziewczêta klasa
IV-VI: pierwsze miejsce zdoby³a
Agnieszka Betlejewska z Red³a; w
kategorii ch³opcy klas I-III: I miejsce zdoby³ Kuba Ma³ecki z Red³a, II
- £ukasz Truszkowski z Red³a, III Dominik Jankowski z Po³czyna.
W kategorii dziewczynki klasa
I-III: I miejsce zdoby³a Agata Bobrowicz z Drawska, II - Ania Skowerska z Po³czyna, a III - Majka
Igiel z Po³czyna.

Organizatorzy sk³adaj¹ serdeczne podziêkowanie sponsorom; to
dziêki ich hojnoœci ka¿dy uczestnik
Turnieju otrzyma³ nagrodê i wywióz³ mi³e wra¿enia z Red³a, zapowiadaj¹c przyjazd za rok.
A oto lista darczyñców: Starostwo Powiatu Œwidwiñskiego,
Burmistrz Po³czyna-Zdroju Barbara Nowak, Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu Œwidwiñskiego Kazimierz Szafrañski, Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Po³czynaZdroju Franciszek Pilip, Radny
Rady Powiatu Kazimierz K³awsiuæ, Nadleœnictwo Po³czyn, Radni Rady Miejskiej Po³czyna-Zdroju Jaros³aw Król i Jan Orenczak,
Hurtownia Vetoquinol-Biowet Bogus³aw Bartkowiak, Pañstwo
Monika i Bernard Rykaczewscy,
Pan Andrzej B³ach – Zak³ad Us³ug
Kominiarskich w Po³czynie-Zdroju, Klub Szachowy Caissa w Po³czynie-Zdroju, PPHU Redan.
Renata Dani³owicz ufundowa³a
bardzo oryginaln¹ nagrodê - wypoczynek wakacyjny w oœrodku
wczasowym na Pomorzu dla najlepszej gimnazjalistki; nagroda ta
przypad³a Karolinie Makowskiej
z Red³a. Dziêkujemy.
W.B.

W turnieju uczestniczyli: SP
nr 1 Po³czyn-Zdrój; SP nr 18 Koszalin, SP nr 55 Szczecin i MKS
„Zawisza” Œwidwin. Wszystkie
spotkania sêdziowa³ pan Waldemar Szafulski – trener AZS
Politechnika Koszaliñska.
I turniej wygra³a dru¿yna SP
nr 18 z Koszalina, a MKS „Zawisza” Œwidwin zajê³a III miejsce.
Sk³ad zespo³u MKS „Zawisza” Œwidwin: Fija³kowski
Grzegorz, Fojlik Dawid, Jakubik Karol, Jusiel Damian, Kobus Gracjan, Mamrot Mateusz,
Ostaniec Konrad, Pikulski Karol, Schumacher Kamil, Sztuba
Adrian, Tyszkiewicz Maciej,
Wiak Krzysztof, Woliñski Jakub, ¯ukowski Konrad, Wi¿eñ
Patryk. Trenerem zespo³u jest
Leszek Bronowicki.
Dru¿yna pi³ki rêcznej ch³opców rocznik 1999 zosta³a utworzona we wrzeœniu 2009 r., dziêki przychylnoœci burmistrza
miasta Œwidwin pana Jana
Owsiaka. Celem utworzenia zespo³u by³a chêæ powrotu do
chlubnych tradycji zwi¹zanych
ze œwidwiñsk¹ pi³k¹ rêczn¹. (o)

Drukarnia

ULOTKI
WIZYTÓWKI
- PROJEKTY - WYKONANIE -

TANIO
tel. 512 138 349
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XIV Ogólnopolskie
Mistrzostwa Œwidwina
w Wyciskaniu Sztangi Le¿¹c
Organizatorzy: Klub Sportów
Si³owych „Œwit” i Urz¹d Miasta
Œwidwin
Termin i miejsce: 5 czerwca br.,
godz. 11.00, stadion przy ul. ¯eromskiego w Œwidwinie.
Cel zawodów: popularyzacja
sportów si³owych w regionie, lansowanie zdrowego trybu ¿ycia.
Warunki udzia³u:
Prawo startu maj¹ zawodnicy,
którzy zg³osz¹ siê w dniu zawodów
na weryfikacjê w godzinach 9.15 –
10.30; wszystkich startuj¹cych obowi¹zuje aktualne badanie lekarskie;
zawodnicy, którzy nie ukoñczyli 18.
roku ¿ycia musz¹ posiadaæ pisemn¹
zgodê rodziców lub opiekunów.
Zasady rywalizacji:
Zawody zostan¹ rozegrane
zgodnie z przepisami obowi¹zuj¹cymi na ogólnopolskich zawodach
(spodenki obcis³e i koszulka obcis³a
obowi¹zkowo).
Rywalizacja odbêdzie siê w nastêpuj¹cych kategoriach wagowych: 75kg; 82,5kg; 90kg; 100kg;
110kg; +110kg oraz w kategorii
OPEN juniorów, seniorów i weteranów. W klasyfikacji OPEN obowi¹zuje FORMU£A WILKS’A.
Nagrody: za zajêcie I - III miejsc
w kategorii wagowej zawodnicy
otrzymuj¹ medale, dyplomy, oraz

nagrody rzeczowe. W klasyfikacji
OPEN zawodnicy za zajêcie od I
miejsca otrzymuj¹ puchary; I do III
miejsca medale i dyplomy.
Finansowanie imprezy: zawodnicy i osoby towarzysz¹ce przyje¿d¿aj¹ na koszt w³asny. W zawodach obowi¹zuje op³ata startowa w
wysokoœci 20 z³ od zawodnika.
POSTANOWIENIA
KOÑCOWE:
1. Organizator nie ponosi ¿adnej
odpowiedzialnoœci z tytu³u wypadków podczas trwania zawodów i
dotyczy to zarówno zawodników,
sêdziów i obs³ugi technicznej.
2. Obowi¹zek ubezpieczenia
spoczywa na zawodnikach lub stowarzyszeniu deleguj¹cym go na te
zawody.
3. Odprawa techniczna odbêdzie siê godzinê przed rozpoczêciem turnieju.
4. Op³ata startowa bêdzie pobierana przy wa¿eniu zawodników.
5. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu nale¿y wy³¹cznie do
organizatora.
6. Organizator prosi o potwierdzenie udzia³u w turnieju; Tel. kontaktowy: 602-229-213.
7. Obowi¹zuje strój sportowy
(obcis³a koszulka, spodenki obcis³e
typu kolarki).
Organizatorzy

Magda Fudali zdoby³a
wicemistrzostwo
Zawodniczka ze Œwidwiñskiego Klubu Sportów Walki „Spartakus” Magda Fudali zdoby³a wicemistrzostwo Polski w kickboxingu.
W dniach 14 – 15 maja br., w
Bielsku Bia³ej, odby³y siê Mistrzostwa Polski juniorów i juniorek w
kickboxingu w formule light contact. Bra³o w nich udzia³ czterech
zawodników ze œwidwiñskiego
„Spartakusa”. Najwiêkszy sukces
odnios³a Magda Fudali, która w
kategorii do 70 kg zdoby³a srebrny
medal i wicemistrzostwo Polski.
Ponadto Damian Seledyn zdoby³
pi¹te miejsce. Pozostali zawodnicy
odpadli po zaciêtych walkach eliminacyjnych.
Istniej¹cy od trzech lat „Spartakus” odniós³ ju¿ wiele sukcesów.
Jest to w du¿ej mierze zas³ug¹ trenera Rados³awa Paw³owskiego.
Magda Fudali zosta³a zaproszo-

œwidwiñskie
23.11.2009
r.
WieœciWieœci
œwidwiñskie
24.05.2010
r.

XIV Dzieñ Kultury Kresowej
Œwidwin 2010
Ta kresowa impreza kulturalna
zorganizowana zostanie po raz
czternasty w dniu 30 maja (niedziela) w godz. 11.00 - 20.30 na podzamczu.
Organizatorami s¹: Klub Towarzystwa Mi³oœników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich, Towarzystwo Mi³oœników Wilna i b.
Kresów Wschodnich, Œwidwiñski
Oœrodek Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna przy wsparciu w³adz
samorz¹dowych miasta, powiatu i
sponsorów. Patronat nad imprez¹
obj¹³ Burmistrz Miasta Jan Owsiak.
Program imprezy zapowiada siê
bogato i imponuj¹co:
11.00 Jarmark kresowy – stoiska
handlowe
12.15-13.15 wystêp zespo³u
„Mopsiki” ze ŒDS w Œwidwinie
12.00 koœció³ pw. MBNP – msza
œw. z opraw¹ kresow¹ w intencji
Polaków na Wschodzie i Kresowian
na ziemi œwidwiñskiej.
Po mszy przemarsz korowodu
zespo³ów artystycznych, organizatorów i Kresowian ulicami centrum
miasta (ul.Niedzia³kowskiego, Orl¹t Lwowskich i 1 Maja) na podzamcze – miejsce imprezy
13.30 uroczyste otwarcie festynu kresowego

13.50-15.20 wystêpy zespo³ów
ludowych i m³odzie¿owych: „Leszczyna” z Pêczerzyna a tak¿e „Diament” z ZS Brze¿na, „Ambert” z ZS
Bierzwnica, „Twist” z ZS Lekowo,
„Pantera” – pod patronatem Fundacji FCSR
15.20-15.40 podsumowanie
Konkursu „Tradycje wileñskie w
naszym regionie, moje spotkania z
Wilnem”
15.40-16.50 zespo³y: z Gimnazjum w Œwidwinie, romski „M³ode
Gwiazdki” z SP nr 2 w Œwidwinie
i ZSR CKP w Œwidwinie
16.50-19.00 zespo³y z Koszalina „Ba³tyk”, „Œródmieœcie”, „Z³ote
Nutki” i kapela „Przylesianie”
19.00-20.00 zespó³ œpiewaczy
„Uœmiech” z £obza, Orkiestra Dêta.
W dniu 28 maja 2010 (pi¹tek) czytelnia Miejskiej Biblioteki Publicznej – zamek
16.00-18.00 otwarcie wystawy
fotograficznej „Dawne Polskie Kresy Wschodnie - ocalmy od zapomnienia. Spotkanie autorskie z p.
W³adys³aw¹ Homa ze Szczecina.
Wystawê mo¿na zwiedzaæ w dni
powszednie od godz. 12.00 – 18.00
do dnia 24 sierpnia 2010
Serdecznie zapraszamy
Organizatorzy

Dni Œwidwina 2010
– stadion miejski
Pi¹tek 4 czerwca
- godz. 16.00; - mecz pi³ki no¿nej Samorz¹d – Wojsko; zespó³ boisk
„Orlik 2012”
- godz. 18.00 - koncert zespo³u „Harmony”
- godz. 21.00 - salwa z hakownic Bractwa Rycerskiego, oficjalne rozpoczêcie „Dni Œwidwina” przez Burmistrza Miasta
Koncert zespo³u „Czerwone Gitary”
- godz. 23.00 - zabawa z DJ-em
- godz. 24.00 - zakoñczenie dnia pierwszego

Sobota 5 czerwca

Magda Fudali z burmistrzem Janem
Owsiakiem i prezesem „Spartakusa” Zbigniewem Hodowañcem

na przez burmistrza Œwidwina Jana
Owsiaka, który z³o¿y³ jej gratulacje
i ¿yczy³ dalszych osi¹gniêæ sportowych.
(o)

- godz. 7.00 – zawody wêdkarskie o Puchar Burmistrza Miasta
- godz. 10.00 - turniej pi³ki rêcznej kobiet hala sportowa
- godz. 12.00 - mecz pi³ki siatkowej Wojsko - Miasto zespó³ boisk „Orlik
2012”
- godz. 15.00 - 17.00 - blok sportowo-rekreacyjny z festynem dla dzieci,
powiatowe zawody w wyciskaniu sztangi le¿¹c, koncert œwidwiñskiej Orkiestry Dêtej
- godz. 17.00 – 18.15 - koncerty amatorskich zespo³ów ziemi œwidwiñskiej: „W pó³ drogi”, „Combrio”, „D¹browiacy”, „Iskra”, „Omen”
- godz. 18.15 – powitanie przez Burmistrza Miasta i ¿yczenia dla mieszkañców, koncert zespo³u „Blue Box”
- godz. 20.15 koncert zespo³u „Italo Disco”
- godz. 22.30 biesiada pod gwiazdami z DJ-em
- godz. 2.00 – zakoñczenie imprezy
Ponadto: czeski lunapark, punkty garma¿eryjne i rekreacyjne, konkursy
dla publicznoœci.

Wieœci œwidwiñskie 24.05.2010 r.

INFORMACJE

Manewry w Szkole
Podstawowej Nr 2
w Œwidwinie

Œwidwiñscy policjanci przeprowadzili niedawno spotkanie z
uczniami Szko³y Podstawowej Nr 2
w Œwidwinie. Uczniowie z wielkim
zainteresowaniem oczekiwali na
wszelkie atrakcje, jakie mogli im
zademonstrowaæ policjanci. Dzia³ania by³y podsumowaniem przedsiêwziêcia, jakim jest udzia³ szko³y
w konkursie „Bezpieczna Szko³a”.
Dzieci z pe³nym podziwem
ogl¹da³y pokaz tresury psa s³u¿bowego prowadzonego przez sier¿.
Marka Wieczorka z Komisariatu
Policji w Po³czynie-Zdroju. Czworono¿ny pupil wykazywa³ siê pos³uszeñstwem oraz agresj¹ w przypadku zatrzymywania niebezpiecznego
przestêpcy. Wykorzystuj¹c obecnoœæ przewodnika psa, dzieciom
zademonstrowano jak mo¿na unikn¹æ pogryzienia przez psa oraz jak
mo¿na siê w takiej sytuacji przed

nim obroniæ.
W spotkaniu aktywnie uczestniczyli policjanci ruchu drogowego,
prezentuj¹c sprzêt wykorzystywany
w codziennej s³u¿bie. Najwiêksz¹
niespodziank¹ dla wszystkich zebranych na boisku szkolnym by³
pokaz nieetatowej grupy wsparcia.
Policjanci w oryginalnym umundurowaniu wjechali z impetem na p³ytê boiska, demonstruj¹c zatrzymanie niebezpiecznego przestêpcê.
Aby bardziej urzeczywistniæ groŸbê
takiej sytuacji zapewniono efekty
dŸwiêkowe, œwietlne, a tak¿e wystrza³y. W czasie trwania roku szkolnego przeprowadzono wiele tego
typu spotkañ. Szczegó³owo, na
przyk³adach, omawiane zosta³y zagadnienia przemocy i agresji wœród
dzieci i m³odzie¿y szkolnej, bezpiecznej drogi do szko³y, widocznoœci na drodze i wiele innych. (kp)
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Mia³ ponad 4 promile
i jecha³!
Policjanci Zespo³u Ruchu Drogowego KPP w Œwidwinie zatrzymali kieruj¹cego samochodem, który wydychanym powietrzu mia³ ponad 4 promile alkoholu.
W trakcie pe³nionej s³u¿by patrolowej na terenie jednej z miejscowoœci na terenie gm. R¹bino, policjanci Zespo³u Ruchu Drogowego
zauwa¿yli samochód osobowy, który porusza³ siê w sposób pozwalaj¹cy przypuszczaæ, ¿e kierowca znajduje siê w stanie nietrzeŸwoœci.
Przypuszczenia policjantów okaza-

³y siê w pe³ni uzasadnione – okaza³o
siê, ¿e 40 letni kierowca, mieszkaniec gminy R¹bino, jest nietrzeŸwy.
W wydychanym powietrzu mia³
ponad 4 promile alkoholu. Mê¿czyŸnie zatrzymano prawo jazdy, a
za swój czyn odpowie przed S¹dem.
Za kierowanie pojazdem w stanie
nietrzeŸwoœci grozi mu kara grzywny, pozbawienia wolnoœci do lat 2
oraz do¿ywotnia utrata prawa jazdy.
Tak nietrzeŸwego kieruj¹cego
samochodem œwidwiñscy policjanci nie zatrzymali od kilku lat. (kp)

Czterech w³amywaczy
zatrzymanych
Policjanci w Po³czynie-Zdroju
zatrzymali czterech sprawców
w³amania do pomieszczenia magazynowego firmy Noveco w Jezierzycach, jakie mia³o miejsce w
nocy z 9 na 10 maja.
W godzinach porannych, w
dniu 10 maja, policjanci Komisariatu Policji w Po³czynie-Zdroju
otrzymali zg³oszenie o w³amaniu
w Jezierzycach. Jak wynika³o ze
zg³oszenia, utracone zosta³y
cztery profesjonalne pi³y spalinowe o wartoœci oko³o 15.000 z³.
Podjête natychmiast po zg³oszeniu czynnoœci pozwoli³y na wytypowanie czterech mê¿czyzn, któ-

rzy mogli dopuœciæ siê w³amania.
Jak siê okaza³o typowanie by³o
trafne – sprawcami s¹ mê¿czyŸni
w wieku od 22 do16 lat, wszyscy
zamieszkali na terenie gm. R¹bino. Wszystkie skradzione pi³y
zosta³y odzyskane. Mê¿czyznom
grozi kara pozbawienia wolnoœci
do lat 10.
Ponadto w trakcie wykonywania
czynnoœci z podejrzanymi policjanci ustalili, ¿e dwaj zatrzymani mê¿czyŸni s¹ sprawcami w³amañ do
samochodów, jakie mia³y miejsce
we wczeœniejszym okresie czasu na
terenie gminy R¹bino. Przedmioty
utracone w wyniku tych w³amañ
równie¿ zosta³y odzyskane. (kp)

Wiosenne zajêcia w Szkó³ce Leœnej w Kartlewie
W otaczaj¹cym nas œrodowisku
na dobre zagoœci³a wiosna, widaæ j¹
na ³¹ce, w ogrodzie, na polu, w lesie,
a czy w zaprzyjaŸnionej szkó³ce leœnej w Kartlewie te¿ s¹ jej oznaki?
Takie pytanie doœæ d³ugo zadawali sobie najm³odsi uczniowie Zespo³u Szkó³ w Lekowie i postanowili sprawdziæ na w³asne oczy, co siê
dzieje w Szkó³ce wiosn¹.
Korzystaj¹c z zaproszenia Nadleœnictwa Œwidwin uczniowie pojechali na zajêcia do Szkó³ki, gdzie
pod opiek¹ p. M. Pulnik, fantastycznej przewodniczki, dzieciaki dowiedzia³y siê wielu ciekawych informacji o budowie drzew, lasu,
sposobach uprawy sadzonek na
szkó³ce, sadzeniu m³odych drzew w
lesie i ich ochronie. Dzieci wykona-

³y piêkne, kolorowe plakaty, które
zosta³y zawieszone w izbie edukacyjnej, chêtnie pozowa³y do wspólnych zdjêæ, które bêd¹ wspania³¹
pami¹tk¹ z wycieczki .

Wdziêczni za dostarczanie
uczniom tak wielu wra¿eñ i ciekawych wiadomoœci nauczyciele klas
0-3 Szko³y Podstawowej w Lekowie sk³adamy serdeczne podziêko-

wania Nadleœnictwu Œwidwin i p.
M. Pulnik za prowadzenie misji
edukacji ekologicznej wœród najm³odszych.
J. Pawelec
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