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komitet poparcia
Jaros³awa
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WAKACJE Z ANIMUSEM

OBÓZ DLA DZIECI I M£ODZIE¯Y
Wyjazd ze Œwidwina Termin: 26.06 - 08.07.2010
W programie obozu:
- ¿eglarstwo, motorowodniactwo, waterball,
- paintball, ASG, strzelectwo, ³ucznictwo
- sp³yw kajakowy z biwakiem, pierwsza pomoc
i ratownictwo wodne
- wycieczka do Torunia

Szczegó³y i zg³oszenia:
www.akademiaanimus.pl
Organizator:
tel. 600 884 310,
e-mail: albertfr@wp.pl
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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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Ju¿ dzia³a Poradnia Nefrologiczna
oraz Reumatologiczna
Dyrekcja Szpitala Polskiego
Po³czyn-Zdrój Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej informuje,
¿e 15.05.br. w budynku szpitala rozpoczê³a dzia³alnoœæ Poradnia Nefrologiczna oraz Poradnia Reumatologiczna.
W Poradni Nefrologicznej, w
pi¹tki, w godzinach od 10.00 do
14.00 przyjmuje lek. specjalista
nefrolog Andrzej Kindraczuk. Pacjenci zg³aszaj¹cy siê do Poradni
Nefrologicznej powinni posiadaæ
skierowanie od lekarza POZ oraz
komplet nastêpuj¹cych badañ: Morfologia, Kreatynina, Jonogram, Badanie ogólne moczu, Mocznik.

W Poradni Reumatologicznej, w
œrody, w godzinach 8.00-12.00
przyjmuje lek. specjalista reumatolog Ma³gorzata Kowalska. Pacjenci
zg³aszaj¹cy siê do Poradni Reumatologicznej powinni posiadaæ skierowanie od lekarza POZ oraz komplet nastêpuj¹cych badañ: Morfologia z rozmazem, OB, CRP, zêcia
RTG stawów objêtych konsultacj¹,
w przypadku podejrzenia o chorobê
zapaln¹ co najmniej Odczyn Waalera-Rosego.
Rejestracja do obu Poradni odbywaæ siê bêdzie codziennie w
godz. 8.00-10.00 pod numerem tel.
94/ 36 61847.

Mo¿na zg³aszaæ siê
na rachmistrzów
We wszystkich gminach powinny
zostaæ wywieszone og³oszenia o naborze na rachmistrzów spisowych w celu
przeprowadzenia Powszechnego Spisu
Rolnego, który bêdzie przeprowadzony
we wrzeœniu i paŸdzierniku br.
W Œwidwinie takie og³oszenie burmistrza znaleŸliœmy w Biuletynie Informacji Publicznej. Kandydat powinien
mieæ ukoñczone 18 lat, co najmniej
œrednie wykszta³cenie, byæ w pe³ni
sprawny fizycznie, posiadaæ umiejêtnoœæ ³atwego nawi¹zywania kontaktów
i komunikowania siê z respondentami,
powinien mieszkaæ, uczyæ siê lub pracowaæ na terenie miasta Œwidwin, posiadaæ umiejêtnoœæ obs³ugi komputera,
posiadaæ wiedzê z zakresu rolnictwa w
co najmniej podstawowym stopniu.
W Œwidwinie kandydaci bêd¹ zobligowani do wziêcia udzia³u w szkoleniu w okresie od 20 czerwca do 31 lipca.

Osoby zainteresowane powinny zg³aszaæ siê osobiœcie w urzêdzie miasta w
Œwidwinie, do 15 czerwca do godz.
15.15 w pokoju nr 16.
(r)

Konkurs
na dyrektora
szko³y
Burmistrz Œwidwina og³osi³ konkurs na stanowisko dyrektora Szko³y
Podstawowej nr 3 w Œwidwinie. Oferty
mo¿na sk³adaæ do 21 czerwca br. w
urzêdzie miejskim w Œwidwinie. Wczeœniej, od 1 kwietnia br. burmistrz powierzy³ pe³nienie obowi¹zków dyrektora w tej szkole pani Narcyzie Juszczak, do dnia 31 sierpnia br.
(r)
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NAJWA¯NIEJSZA JEST POLSKA

W

ostatnich
dniach coraz wiêcej
faktów przemawia za
tym, ¿e w naszej OjczyŸnie
nie dzieje siê dobrze. Jest jednak szansa, aby obroniæ polskoœæ, wolnoœæ i to¿samoœæ
narodow¹ przed liberalno –
kolesiowsk¹ zaraz¹ o nazwie PO
(Platforma Ob³udników) wspieran¹
przez polskojêzyczne media typu
TVN, czy „Gazeta Wyborcza”.
Pierwsza szansa na obalenie za³ganej
„partii mi³oœci” bêdzie 20 czerwca.
Jeœli chcemy, aby Polski dalej nie rujnowano – nie g³osujmy na pana Bronis³awa Komorowskiego!!! Rz¹dy
PO prowadz¹ Polskê ku przepaœci!
Oto kilka faktów na potwierdzenie
mojej tezy.
ilka dni temu portal interne
towy gazetaprawna.pl poda³
informacjê, ¿e Niemcy i Czesi
(???!!!) wykupuj¹ nasze kopalnie
wêgla kamiennego: Niwka – Modrzejów i Silesia. Jak to rozumieæ?
Czy w Polsce nie ma ju¿ ludzi, którzy
nie potrafiliby zarz¹dzaæ kopalniami? To Czechom i Niemcom bêdzie
siê op³aca³o, a nam nie ma prawa siê
op³acaæ wydobywaæ polskiego wêgla??? Dlaczego rz¹d nie dba o zachowanie polskiego maj¹tku narodowego? Prezydent Francji Nicolas
Sarkozy wpompowa³ mnóstwo publicznych pieniêdzy, aby nie dopuœciæ do upadku francuskich stoczni, a
rz¹d POdobno polski nie robi kompletnie nic, aby ratowaæ polskie firmy
i zak³ady!!! Nale¿y pamiêtaæ, ¿e kraj,
który nie posiada w³asnego maj¹tku
narodowego staje siê koloni¹ dla innych i powoli umiera. Czy Polskê
czeka taki w³aœnie scenariusz? Kolejna sprawa to publikacja ministra
skarbu w tygodniku „The Economist”, w której znaleŸæ mo¿na ofertê
sprzeda¿y szeœciuset siedemdziesiêciu polskich firm!!! To jest prywatyzacja? Ja bym to nazwa³ wyprzeda¿¹
Polski! Jak mo¿na kupczyæ dorobkiem wielu pokoleñ Polaków???
Obecnie dokonuje siê tzw. prywatyzacja zapocz¹tkowana przez Janusza
Lewandowskiego, a póŸniej kontynuowana przez Jerzego Buzka – ci
panowie pozwolili na grabie¿ Polski,
a teraz piastuj¹ wysokie stanowiska w
UE. Czy to ma byæ nagroda za rujnowanie naszej Ojczyzny? A za co dosta³ niemieck¹ Miêdzynarodow¹ Nagrodê im. Karola Wielkiego Donald
Tusk? Za likwidacjê polskich stoczni? Za dor¿niêcie PiSowskiej watahy? Za do¿ynanie Polski i pokorne
oddawanie naszej Ojczyzny w ³apy
Niemiec i Rosji? Za podporz¹dkowanie siê Angeli Merkel i W³adimirowi
Putinowi? Czy nasza Ojczyzna kosztuje 5 000 euro, czyli tyle ile dosta³ do
kieszeñ Donald Tusk od Angeli Merkel? Ten rz¹d szkodzi Polsce i Polakom!!! Ludzie Donalda Tuska nie
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maj¹ ¿adnej klasy, s¹ niekompetentni, niedouczeni, aroganccy… Platformersi s¹ bezideowi – ani lewicowi, ani prawicowi, czyli nijacy, bezpostaciowi. Polska kolej – PKP – rozpada siê, przemys³ stoczniowy przesta³ istnieæ, s³u¿ba zdrowia potrzebuje prawdziwej reformy, poziom wiedzy we wszystkich rodzajach szkó³
drastycznie siê obni¿a, co prowadzi
do hodowania og³upia³ego spo³eczeñstwa, które za kawa³ek chleba
bêdzie w stanie wyrzec siê w³asnej
narodowoœci, wiary, przekonañ, jêzyka ojczystego… Powolny rozk³ad
naszej pañstwowoœci dobrze widaæ w
Po³czynie Zdroju. Ró¿ne uk³ady
urzêdowo – biznesowe, cwaniactwo,
za³atwiactwo i inne patologie niszcz¹
ten niegdyœ têtni¹cy ¿yciem kurort.
Tak fatalnego zarz¹dzania miastem i
uzdrowiskiem to chyba nawet za czasów PRL nie by³o!!! Do Po³czyna
przyje¿d¿a coraz mniej Niemców i
turystów z innych regionów Polski –
wol¹ jechaæ, np. do Ko³obrzegu, a ci
kuracjusze, którzy jeszcze siê tu pojawiaj¹ krêc¹ ze zdziwienia g³owami
i pytaj¹: jak mo¿na pozwoliæ na powolne wymieranie tego miasta? Nie
ma co siê czepiaæ Po³czyna, skoro w
stolicy jest równie Ÿle! Nie znam ¿adnego ministra w obecnym rz¹dzie,
który mia³by pe³ne kwalifikacje,
kompetencje i niezbêdne doœwiadczenie do prowadzenia swojego resortu, np. minister obrony narodowej
z wykszta³cenia jest psychiatr¹! Polska armia jest w rozsypce i w normalnym kraju minister obrony narodowej
za taki stan rzeczy powinien byæ zdymisjonowany. Dlaczego wiêc pan
Klich zajmuje siê wojskowoœci¹?
Jak¹ ma wiedzê na ten temat? Takich
pytañ pojawia siê mnóstwo. Jakie s¹
kompetencje naszych urzêdników?
Tych z Po³czyna i z Warszawy? Do
przek³adania papierów po k¹tach
chyba nie trzeba wy¿szego wykszta³cenia. Czas najwy¿szy POkazaæ tej
w³adzy czerwon¹ kartkê po raz
pierwszy dnia 20 czerwca. Wstyd i
hañba, ¿e jeszcze w Po³czynie nie
zmieniono nazw ulic s³awi¹cych ludobójczy system komunistyczny –
t³umaczono to m.in. wysokimi kosztami. Ale jak przysz³o zmieniæ nazwê
urzêdu zrobiono to b³yskawicznie!
fatalnej sytuacji POstawi³a
rz¹d pana Tuska katastrofa
POd Smoleñskiem. Mijaj¹ kolejne tygodnie, a w sprawie wyjaœnienia
przyczyn tej masakry nie robi siê nic.
Wydaje mi siê, ¿e rz¹d pana Tuska
odda³ to œledztwo Putinowi ze strachu
i dla „pog³êbienia przyjaŸni polskoradzieckiej”. Od dwóch miesiêcy ci¹gle mówi siê o jakimœ ociepleniu stosunków polsko-rosyjskich, chêci wyjaœnienia ze strony rosyjskiej ludobójstwa katyñskiego (takiej chêci nie
ma i nie bêdzie, poniewa¿ rosyjska
prokuratura stwierdzi³a, ¿e mord na
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polskich oficerach uleg³ przedawnieniu) itd. Upraszczaj¹c nieco ten w¹tek stwierdzam, ¿e jest to pewien rodzaj gry politycznej Rosji z Europ¹.
Putin œwietnie dogaduje siê z kanclerz Merkel i prezydentem Sarkozym,
a taki stan rzeczy nie wró¿y Polsce
wiele dobrego. Poczynione zosta³y
pewne gesty ze strony premiera Rosji, ale czy za tym pójd¹ konkretne
czyny? (np. odtajnienie wszystkich
akt z lat 1990-2004 dotycz¹cych
œledztwa w sprawie mordu katyñskiego). Nie ma co siê ³udziæ – wielkiego
prze³omu w relacjach polsko-rosyjskich nie bêdzie. Wrêcz wymarzonym tematem zastêpczym sta³a siê
Wielka PowódŸ 2010. Rz¹d Pana
Tuska zapowiada, ¿e nikt z powodzian nie zostanie bez pomocy rz¹du.
A ja pytam - sk¹d pan Tusk weŸmie na
to pieni¹dze? Ciekaw jestem równie¿
sk¹d pieni¹dze na odszkodowania dla
powodzian weŸmie PZU, skoro musia³a oddaæ do pañstwowej kasy 13
mld z³otych? Oszczêdnoœci rz¹du PO
doprowadzi³y do zaniechania wprowadzenia programu œp. minister Gra¿yny Gêsickiej, w którym zawarty by³
plan rozwoju ochrony przed powodziami.
ruzgoc¹c¹ opiniê rz¹dowi
Tuska i stronie rosyjskiej
wystawia Andriej I³³arionow (znany
rosyjski ekonomista, w latach 2000–
2005 doradca gospodarczy ówczesnego prezydenta Rosji, W. Putina)
stwierdzaj¹c, m.in., ¿e „dla polskiego rz¹du udawanie zbli¿enia z obecnymi w³adzami Rosji jest wa¿niejsze
ni¿ ustalenie prawdy o jednej z najwiêkszych tragedii narodowych”.
Trudno siê z tym nie zgodziæ. Krytycznie o sposobie prowadzenia
œledztwa wypowiedzieli siê równie¿
sygnotariusze ,,Listu otwartego rosyjskich dysydentów po katastrofie
smoleñskiej”: Aleksander Bondariew, W³adimir Bukowski, Wiktor
Fajnberg, Natalia Gorbaniewska
oraz wspomniany ju¿ Andriej I³³arionow. Autorzy tego listu pisz¹, „¿e
polscy przyjaciele wykazuj¹ siê
pewn¹ naiwnoœci¹, zapominaj¹c, ¿e
interesy obecnego kierownictwa na
Kremlu i narodów s¹siaduj¹cych z
Rosj¹ pañstw nie s¹ zbie¿ne”. Upublicznienie kopii zapisów z tzw. czarnych skrzynek w³aœciwie nic nie wyjaœnia – jedynie powoduje mêtlik i zamieszanie – taka sytuacja wydaje siê
byæ „na rêkê” polskiemu rz¹dowi i
jego rosyjskim przyjacio³om. Pan
Komorowski pielêgnuje tê przyjaŸñ
polsko-sowieck¹ przy ka¿dej nadarzaj¹cej siê okazji. Tak by³o, m.in. 9
maja w Moskwie. Rosjanie obchodzili swój Dzieñ Zwyciêstwa. Do Moskwy polecieli wspólnie dwaj panowie: Komorowski i Jaruzelski. Dlaczego to zrobili? Przecie¿ 9 maja nie
skoñczy³a siê dla Polski II wojna
œwiatowa. Armia Czerwona wyzwa-
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la³a Polskê spod okupacji niemieckiej nios¹c nowy, stalinowski terror.
Pan Komorowski polecia³ tam chyba
tylko po to, aby zjeœæ œniadanie z
pani¹ Merkel i wykonaæ kilka wiernopoddañczych uk³onów w stronê Niemiec i Rosji. A pan Jaruzelski czego
tam szuka³? Nagle wyzdrowia³ i mia³
si³y, aby staæ na Placu Czerwonym? A
czy pojawi siê na kolejnych rozprawach w s¹dzie dotycz¹cych wprowadzenia stanu wojennego w grudniu
1981 roku? Miejsce pana Jaruzelskiego jest w wiêzieniu, a nie na paradzie w Moskwie!
olejnym tematem sa wybory
prezydenckie. Z powodu
œmierci Prezydenta RP Lecha Kaczyñskiego przyœpieszone wybory
odbêd¹ siê 20 czerwca. W batalii o ten
urz¹d liczy siê tylko dwóch kandydatów: Jaros³aw Kaczyñski i Bronis³aw
Komorowski. Kampania wyborcza
nabra³a ju¿ odpowiedniego tempa i
powoli wkracza w decyduj¹ca fazê.
PO przyjê³a taktykê z poprzednich
wyborów: prowokacja przy u¿yciu
ró¿nej maœci „autorytetów” oraz
wœciek³y atak na PiS i Jaros³awa Kaczyñskiego. Niestety, PO siê przeliczy³a. Kandydat PiS na urz¹d Prezydenta RP nie daje siê sprowokowaæ,
postêpuje roztropnie i czeka na b³êdy
PO. A w³aœciwie nie musi czekaæ, bo
jest ich ca³e mnóstwo!!! Nale¿y pamiêtaæ, ¿e po katastrofie Smoleñskiej
wiele osób zmieni³o swój stosunek do
PO, przejrza³o na oczy i chyba wreszcie zrozumia³o, ¿e Platforma nie ma
¿adnego planu naprawy naszego pañstwa, a dotychczasowe wybory wygrywa³a tylko dziêki manipulacjom,
pomówieniom, polskojêzycznym
mediom i PR. T¹ broni¹ walcz¹ tak¿e
teraz. Powstaj¹ liczne komitety honorowe i spo³eczne, których zadaniem
jest wspieranie swoich kandydatów.
Nalez¹ do nich politycy, ludzie kultury, sztuki, sportu, przedsiêbiorcy,
pracownicy naukowi wy¿szych
uczelni itp. Najczêœciej s¹ to postacie
powszechnie znane z ekranów telewizorów i pierwszych stron gazet.
niedzielê, 16 maja, w war
szawskich
£azienkach
swój Komitet Honorowy zaprezentowa³ pan Komorowski. Znalaz³o siê w
nim ponad 150 osób. Ile tam œwiat³ych i POstêpowych autorytetów!
Nie zaskoczy³a mnie obecnoœæ na tej
liœcie takich postaci jak: Piotr Ba³troczyk, Artur Barciœ, Andrzej Chyra
(który nie wie jak jego ukochany kandydat ma na imiê!), Feliks Falk, Jacek
Fedorowicz, Agnieszka Holland,
Kora Jackowska, Tomasz Karolak,
Krzysztof Ho³owczyc, Robert Korzeniowski, Kazimierz Kutz, W³odzimierz Lubañski, Andrzej Mleczko,
Tadeusz Mazowiecki, Daniel Olbrychski, Franciszek Smuda, Wis³awa Szymborska, Andrzej Wajda,
Lech Wa³êsa, Jacek Wszo³a, Woj-
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Wieœci œwidwiñskie 7.06.2010 r.
ciech Fibak… Po tych osobach mo¿na siê by³o tego spodziewaæ. Ju¿ kilkanaœcie lat temu Kazik Staszewski
œpiewa³: „Wszyscy artyœci to prostytutki / w oparach lepszych fajek, w
oparach wódki / III Rzeczpospolita
Polska Ludowa / To samo od nowa, to
samo od nowa”. Có¿, ¿eby utrzymaæ
siê na topie nale¿y byæ uk³adnym
wobec aktualnej w³adzy. Natomiast
pojawienie siê na tej liœcie kilku nazwisk wprowadzi³o mnie w os³upienie: Piotr Adamczyk (aktor), Irena
Anders (piosenkarka, aktorka, druga
¿ona genera³a Andersa), Karolina
Kaczorowska (wdowa po Ryszardzie
Kaczorowskim), Jerzy Kisielewski
(dziennikarz, syn Stefana Kisielewskiego), Krzysztof Penderecki (kompozytor), Maria ,,Kama” Stypu³kowska-Chojecka (³¹czniczka AK), Zbigniew Œcibor-Rylski (pilot, uczestnik
Powstania Warszawskiego), Zbigniew Zamachowski (aktor). Ciekawi mnie jedno: czy te wszystkie ,,autorytety” w pe³ni œwiadomie wpakowa³y siê w to bagno? Mo¿e dosta³y za
to jakieœ pieni¹dze albo obietnicê wymiernych korzyœci po ewentualnym
objêciu prezydenckiego fotela przez
pana Komorowskiego? Kandydaturê
pana Komorowskiego wspieraj¹ równie¿ polskojêzyczne media, m.in.
,,Gazeta Wyborcza”, TVN, Radio
TOK FM oraz wp³ywowe tzw. autorytety. Przyjrzyjmy siê niektórym
,,mêdrcom” wspieraj¹cym kandydata PO na prezydenta, Bronis³awa Komorowskiego:
ndrzej Wajda – najbardziej
znany polski re¿yser filmowy. Czo³owy czciciel PRL, manipulator historii Polski. Czy gdyby nie
sprzyja³ w³adzy tzw. ludowej dano by
mu robiæ filmy, np. w latach piêædziesi¹tych i póŸniej? Nie s¹dzê. Wajda
by³ wygodny dla w³adz PRL, dlatego
dosta³ mo¿liwoœæ krêcenia filmów i
wyjazdów zagranicznych. W swoim
filmie „Lotna” Wajda przek³amuje
historiê i pokazuje jak kawalerzyœci
polscy atakuj¹ niemieckie czo³gi uderzaj¹c w ich opancerzenia! Wychodzi
na to, ¿e Polacy sa niespe³na rozumu,
bo nacieraj¹ z szablami na niemieckie czo³gi. W „Popio³ach” wybitny
re¿yser przek³amuje historiê sugeruj¹c, ¿e mordu na tubylcach Santo Domingo dokonali Polacy (faktycznie
zrobili to Francuzi). Podobny antypolski zabieg Wajda powtórzy³ w
k³amliwym ,,Katyniu”. Ogromny tragizm wydarzeñ sprzed wielu lat rozmywa siê w tym filmie i w³aœciwie
tylko na koñcu widzimy kilka scen
rozstrzelania polskich jeñców. W¹tpliwoœæ, co do czystoœci intencji
Wajdy wyrazi³ ksi¹dz pra³at Zdzis³aw
Peszkowski w wywiadzie dla ,,Naszego Dziennika” opublikowanym
10 paŸdziernika 2007 r. (po œmierci
ksiêdza pra³ata): ,,Choæ samo strzelanie pojawia siê tam raz, to brak jest
podania na pocz¹tku filmu najwa¿niejszych danych, mówi¹cych o tym,
ile lat to mordowanie trwa³o, ilu oficerów polskich zosta³o zamordowa-
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nych, czyli choæby te dwa zdania, w
których by by³o wyt³umaczone to,
czego w filmie nie bêdzie, a co powinno byæ jego istot¹”. Nale¿y te¿ pamiêtaæ, ¿e wbrew obiegowej opinii salonu, ojciec Wajdy zgin¹³ na wojnie, a
nie w Charkowie! Kapitan Karol Wajda, który jest na liœcie zamordowanych nie jest spokrewniony z Andrzejem Wajd¹ – re¿yserem! W takim razie dlaczego zdobywca Oskara wprowadza w b³¹d opiniê publiczn¹? Czy
przez to k³amstwo chce z siebie uczyniæ najwiêkszego mêczennika II wojny œwiatowej obok samozwañczego
profesora W³adys³awa Bartoszewskiego? W ci¹gu dwóch ostatnich
miesiêcy Andrzej Wajda ws³awi³ siê
skandalicznymi i pe³nymi nienawiœci
atakami, m. in na zmar³ego Prezydenta RP Lecha Kaczyñskiego sugeruj¹c,
¿e to w³aœnie Prezydent wyda³ osobisty rozkaz l¹dowania w trudnych warunkach na lotnisku w Smoleñsku.
Wajda by³ równie¿ przeciwny pochowaniu pary prezydenckiej na Wawelu, a 16 maja w warszawskich £azienkach bredzi³ o wojnie polsko-polskiej
(której notabene sam jest sprawc¹).
Jakby tego by³o ma³o, jest te¿ g³ównym organizatorem akcji zapalania
œwieczek na grobach sowieckich ¿o³nierzy, tzw. wyzwolicieli poleg³ych w
czasie marszu przez Polskê. Szkoda,
¿e ten geniusz kina nie wpad³ na pomys³ i nie zainicjowa³ akcji maj¹cej na
celu odnalezienie nieznanych miejsc
pochówku (chocia¿ trudno to tak nazwaæ…) Witolda Pileckiego, czy genera³a Augusta Emila Fildorfa –Nila.
dam Michnik – najprawdo
podobniej spiritus movens
ca³ej hucpy powsta³ej jeszcze w PRL,
a maj¹cej na celu tropienie rzekomego polskiego antysemityzmu, ksenofobii, homofonii itp. Jeden z czo³owych wrogów polskiego patriotyzmu
i tego, co dotyczy patriotyczne pojmowanych relacji Koœció³ - Ojczyzna. Nie powinna taka postawa dziwiæ, poniewa¿ Adam Michnik nie
mia³ gdzie i od kogo nauczyæ siê bycia patriot¹ oddanym Koœcio³owi i
OjczyŸnie. Ojciec Adama Michnika,
Ozjasz Szechter by³ cz³onkiem Komitetu Centralnego Komunistycznej
Partii Zachodniej Ukrainy i wg ksi¹¿ki H. Piecucha „Akcje specjalne”,
wypróbowanym i oddanym agentem
Moskwy w Polsce. Adam Michnik nie
móg³ siê równie¿ nauczyæ patriotyzmu od swojej matki, Heleny Michnik – zaanga¿owanej komunistki
sprzed wojny, a po jej zakoñczeniu
autorki dogmatycznych podrêczników do historii, w których zaleca³a
jak najskuteczniej walczyæ z religi¹
katolick¹ („Komentarz metodyczny
dla klasy IX ogólnokszta³c¹cej szko³y korespondencyjnej stopnia licealnego” do podrêczników: E. Kosiñski
„Historia wieków œrednich”, A. W.
Jefimow „Historia nowo¿ytna”, S.
Missalowa i J. Schoenbrenner „Historia Polski”, W-wa 1953). Brat
Adama Michnika, Stefan (obecnie
wiod¹cy spokojne ¿ycie gdzieœ w
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Szwecji) w g³êbokim stalinizmie
podpisa³ siê pod wieloma wyrokami
œmierci na polskich patriotów z AK.
Wybitny polski poeta i intelektualista, Zbigniew Herbert w jednym z
wywiadów tak opisa³ Adama Michnika: ,,Michnik jest manipulatorem. To
jest cz³owiek z³ej woli, k³amca,
oszust intelektualny. Ideologia tych
panów [Geremka? Kuronia? Mazowieckiego? Michnika? – od autora
listu] to jest to, ¿eby w Polsce zapanowa³ socjalizm z ludzk¹ twarz¹”. I o
ten socjalizm z ludzk¹ twarz¹ Adam
Michnik ci¹gle walczy. Nigdy w
pierwszym rzêdzie, zawsze za plecami innych steruje umys³ami swoich
oddanych funkcjonariuszy i czytelników ,,Gazety Wyborczej”. To przecie¿ Michnik uczyni³ z Czes³awa
Kiszczaka i Wojciecha Jaruzelskiego
(zdrajców naszej Ojczyzny odpowiedzialnych za wprowadzenie zbrodniczego stanu wojennego) ludzi honoru. To na ³amach antypolskiej „Gazety Wyborczej” szkaluje siê Polskê,
Polaków, Koœció³ katolicki, jak zarazê traktuje siê to, co polskie, narodowe patriotyczne. To „Gazeta Wyborcza” jako pierwsza zaproponowa³a,
aby protestowaæ przeciwko pochówkowi pary prezydenckiej na Wawelu,
jako pierwsza wyrazi³a ogromn¹
wdziêcznoœæ w³adzy rosyjskiej za
wzorowe prowadzenie œledztwa w
sprawie katastrofy smoleñskiej itp.
adeusz Mazowiecki – kolejny
,,autorytet” z salonu III RP,
utrwalacz uk³adu pookr¹g³osto³owego z komunistami, autor tzw. grubej
kreski, której g³ównym za³o¿eniem
by³o ca³kowite odciêcie siê od przesz³oœci, (m. in. nierozliczanie komunistów za ich zbrodnie PRL). W latach 50-tych Mazowiecki kolaborowa³ z sowieckim namiestnikiem
NKWD w Polsce, genera³em Sierowem przy organizowaniu katolewicowego PAX-u. Udaj¹cy katolika
Mazowiecki równie¿ w latach 50tych zaciekle zwalcza³ i rozbija³ od
œrodka Koœció³ Katolicki. To on
oskar¿a³ w prasie (,,Wroc³awski Tygodnik Katolicki” nr 5, 27 wrzeœnia
1953r.) biskupa Czes³awa Kaczmarka o usi³owanie obalenia si³¹ ustroju
PRL (takie by³o równie¿ jedno z
oskar¿eñ s¹dowych przedstawionych
biskupowi w k³amliwym procesie).
is³awa Szymborska – no
blistka, poetka, „autorytet”
moralny œrodowisk skupionych
wokó³ „Gazety Wyborczej”, cz³onek
PZPR a¿ do 1966 r. W roku 1953
podpisa³a rezolucjê Zwi¹zku Literatów Polskich w Krakowie, wyra¿aj¹c¹ poparcie dla stalinowskich
w³adz PRL po aresztowaniu pod sfabrykowanymi zarzutami duchownych katolickich krakowskiej kurii,
skazanych w sfingowanym procesie
pokazowym na kary od 6 lat pozbawienia wolnoœci do kary œmierci dla
trzech i do¿ywocia dla jednego ze
skazanych. W swojej twórczoœci w
latach 50-tych pod niebiosa wychwala³a ustrój narzucony Polsce przez
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Zwi¹zek Sowiecki. W 1953 roku
Szymborska ma³a ju¿ 30 lat, tak wiêc
niech nikt nie mówi, ¿e by³a m³oda i
da³a siê uwieœæ komunistycznej propagandzie itp. W 1992 r. podczas
,,nocy teczek” wspar³a Adama Michnika, gdy ten atakowa³ lustracjê przeprowadzan¹ przez rz¹d premiera
Jana Olszewskiego. Redaktor naczelny odwdziêczy³ siê Szymborskiej
drukuj¹c jej antylustracyjne wierszyd³o na pierwszej stronie „Gazety Wyborczej”: „Spójrzcie, jak wci¹¿
sprawna / jak dobrze siê trzyma / w
naszym stuleciu nienawiœæ./ Jak lekko bierze wysokie przeszkody. / Jakie
to ³atwe dla niej – skoczyæ, dopaœæ. /
Religia nie religia - / byle przyklêkn¹æ na starcie. / Ojczyzna nie ojczyzna - / byle siê zerwaæ do biegu”. Najgorsze jest to, ¿e pani Szymborska
nigdy nie przeprosi³a i nie odciê³a siê
od swojej twórczoœci s³awi¹cej stalinowski terror.
W³adys³aw Bartoszewski – przymiotników okreœlaj¹cych tego cz³owieka jest ca³e mnóstwo. Niestety,
wiêkszoœæ z nich ma negatywne znaczenie. Bartoszewski to sprytny
oszust i k³amca, który z w³asnej osoby czyni jedynego i najwa¿niejszego
wiêŸnia Auschwitz oraz uczestnika
Powstania Warszawskiego. Owszem
by³ wiêŸniem Auschwitz niespe³na 7
miesiêcy. Wypuszczono go (???) w
kwietniu 1941 r. W czasie Powstania
nie walczy³ z broni¹ w rêku, a jedynie
zajmowa³ siê wydawaniem prasy
podziemnej. Pomniejsza³ rolê Zofii
Kossak w tworzeniu ¯egoty, czyni¹c
z w³asnej osoby g³ównego organizatora pomocy ¯ydom w czasie wojny i
okupacji. Bartoszewski to równie¿
cz³owiek niezwykle ³asy na wszelkie
odznaczenia, nagrody i tytu³y (szczególnie te otrzymywane od Niemców
i ¯ydów). Wystarczy wspomnieæ, ¿e
ten germanofil bez skrupu³ów przyj¹³
w 1996 r. medal ku czci Gustawa Stresemanna, czo³owego polako¿ercy,
niemieckiego ministra spraw zagranicznych z lat dwudziestych, który
mia³ du¿o wiêksze ¿¹dania wobec
Polski ni¿ Adolf Hitler! Zainteresowanych tematem odsy³am do ksi¹¿ki
Jerzego Roberta Nowaka - ,,O W.
Bartoszewskim bez mitów” (W-wa
2007). Z ostatnich kilku lat Bartoszewski jest znany z wulgarnego i nas¹czonego do granic mo¿liwoœci nienawiœci¹ s³ownictwa szkaluj¹cego
m. in. braci Kaczyñskich i PiS. Wystarczy przypomnieæ „dewiantów
psychicznych pokrêconych wewnêtrznie”, „dyplomato³ków”, porównanie Jaros³awa Kaczyñskiego
do Hitlera itp. I wreszcie sprawa najwa¿niejsza: Bartoszewski nie jest
¿adnym profesorem!!! Ten cz³owiek
nie posiada nawet tytu³u magistra!
Mo¿e siê pochwaliæ jedynie matur¹
zdan¹ w 1939 roku…
Po tym wszystkim wypada na koniec napisaæ tylko jedno: jakie autorytety, taki kandydat na prezydenta.
Zatroskany
(dane do wiadomoœci Redakcji)
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„Fajnie jest odkryæ jak¹œ kometê…”

Ka¿dy cz³owiek ma swoj¹
historiê, ka¿da historia
ma swoje zakoñczenie.

Wieœci œwidwiñskie 7.06.2010 r.

„Dwójka” pomaga
powodzianom

Rozg³os i uznanie czêsto zdobywaj¹ ci, w których mo¿na czytaæ jak w otwartej ksiêdze. Cisi i
spokojni przemykaj¹ obok nas
niezauwa¿eni i nikt siê nawet nie
domyœla, jak bogaty jest ich wewnêtrzny œwiat.
Rafa³ Reszelewski jest uczniem
pierwszej klasy Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Osadników Wojskowych w Œwidwinie.
O tym, ¿e jest systematyczny,
dociekliwy i wytrwa³y wszyscy dowiedzieli siê dopiero wówczas, gdy
œwiat obieg³a informacja o jego
astronomicznym odkryciu. Lubi
przedmioty przyrodnicze (biologia,
chemia, fizyka), nie lubi przedmiotów humanistycznych. Jest przeciêtnym uczniem. Spostrzegawczy,
bystry i wytrwa³y, na lekcjach woli
pozostawaæ w cieniu. Nie³atwo zauwa¿yæ, zw³aszcza ¿e jest skryty i
ma³omówny. Swoich zainteresowañ
nie ujawnia³ nawet rodzicom.
W jego przypadku sprawdzi³o
siê ¿artobliwe powiedzenie:
„Uwaga, profesorzy, geniusze
ucz¹ siê najgorzej”(S.Lec).
W marcu 2010r. zg³osi³ siê do
projektu studenta astronomii Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie- Micha³a Kusiaka, który polega³ na porównywaniu obrazów i
analizowaniu zmian w po³o¿eniu
ró¿nych obiektów (szumu, gwiazd,
promieniowania kosmicznego i s³onecznego). Warto wiedzieæ, ¿e sonda kosmiczna SOHO robi zdjêcia
korony s³onecznej 3 razy na godzinê. Rafa³ codziennie przegl¹da³
zdjêcia pod k¹tem poszukiwania

komet. Odkrycie mia³o miejsce 11
maja o godz. 18.27 i 27 sekund, kiedy to Rafa³ zaobserwowa³ poruszaj¹cy siê regularnie obiekt, który okaza³ siê komet¹ i zosta³ potwierdzony
przez M. Kusiaka i Karla Battomsa,
koordynatora projektu z instytutu
badawczego w Waszyngtonie. By³a
to kometa z grupy Kreutza.
Rafa³, uczeñ niezwykle skromny, na pytanie, jak siê czuje jako
m³ody odkrywca, mówi: „Fajnie jest
odkryæ jak¹œ kometê”. Zapowiada
kontynuacjê swojej pracy, mówi, ¿e
jest to Ÿród³o wielkiej satysfakcji.
Cieszy siê z faktu, ¿e w zwi¹zku z
dofinansowaniem, pocz¹tkowo zawieszony projekt bêdzie kontynuowany do 2012r.
Przyk³ad Rafa³a mo¿e pokazaæ
m³odzie¿y, ¿e dobrze jest mieæ pasjê, która pozwala wzrastaæ i rozwijaæ siê.
R.Muchorowska, B. Piñczuk
(nauczycielki gimnazjum)

Szko³a Podstawowa w Lekowie

Kochamy Mamy!
Takie s³owa najczêœciej pada³y z ust uczniów klas 0-III Szko³y
Podstawowej w Lekowie, podczas
wspania³ej uroczystoœci, jaka odby³a siê 26 maja.
Pomimo ogromnej tremy,
przygotowane prezentacje klasowe pod okiem wychowawców
bardzo podoba³y siê Mamusiom,
a ich ró¿norodnoœæ (piêkne tañce,
piosenki, recytacje) wprawi³y w
zachwyt uczestników uroczystoœci, którzy gromkimi brawami na-

gradzali uczniów. W spotkaniu
wziê³o udzia³ wielu goœci; mamy,
tatusiowie, a nawet najm³odsze
rodzeñstwa uczniów. Mamy w
prezencie od swoich pociech
otrzyma³y w³asnorêcznie przygotowane niespodzianki, do których
dzieci do³¹cza³y bukiety kwiatów
oraz moc serdecznych uœcisków i
ca³usków. Taka wspania³a uroczystoœæ na d³ugo pozostanie w
pamiêci, oby tylko tak mi³ych
chwil w ¿yciu ka¿dej Mamy by³o
jak najwiêcej.
J.P.

Któ¿ z nas nie s³ysza³ zatrwa¿aj¹cych wiadomoœci z po³udnia Polski i nie widzia³ wstrz¹saj¹cych scen
powodzi w telewizji czy w Internecie. Ludzie, ca³e rodziny w ci¹gu
godzin traci³y i nadal trac¹ dobytek
ca³ego swojego ¿ycia.
Niszczycielski ¿ywio³ dotkn¹³
nie tylko doros³ych ale tak¿e i dzieci
zabieraj¹c im radoœæ i spokój.
Wszyscy, do których dotar³y wiadomoœci o tej katastroficznej powodzi
zapragnêli zapewne pomóc poszkodowanym. Tak te¿ by³o i w Szkole
Podstawowej nr 2 w Œwidwinie.
Jeszcze nie zorganizowano oficjalnej pomocy, a ju¿ cz³onkowie szkolnego ko³a PCK, z inspiracji dyrektor Magdaleny Bujakowskiej i opiekunów ko³a zaczêli siê organizowaæ, by jak najszybciej pomóc poszkodowanym.
Zaczêto od og³oszeñ w klasach.
Dzieci ochoczo odpowiedzia³y na
apel i czynnie wziê³y udzia³ w kwestach przeprowadzonych w czasie

przerw miêdzylekcyjnych. Wykorzystywano ka¿d¹ okazjê, by zebraæ
jak najwiêcej i pomóc poszkodowanym. Okazj¹ ku temu by³ tak¿e PIKNIK RODZINNY, przeprowadzony
28 maja w szkole. Mimo fantastycznej zabawy i mi³ej atmosfery, dzieci
i doroœli nie zapomnieli o swoich
rówieœnikach z po³udnia Polski i
czynnie wsparli kwestuj¹ce dzieci.
Nastêpnego dnia cz³onkowie
szkolnego ko³a PCK zebrali siê w
rejonowej siedzibie PCK przy ul.
Drawskiej, sk¹d ruszyli na kwestê
uliczn¹. Wszyscy te¿ zrezygnowali
nawet z symbolicznych nagród
przyznawanych najbardziej aktywnym cz³onkom przez pani¹ prezes
Helenê ¯uk, na koniec roku szkolnego, na rzecz potrzebuj¹cych.
W wyniku kwestowania zebrano
ponad 1100 z³. Ta kwota jest wynikiem ofiarnoœci mieszkañców Œwidwina, ale tak¿e zaanga¿owania
dzieci – cz³onków Szkolnego Ko³a
PCK przy SP 2.
Adam Dzik
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Kilka s³ów o promocji…
Na pocz¹tek… o promocji szko³y. 28 maja grupa teatralna „M³odzi”
z ZSR CKP w Œwidwinie uda³a siê
do Brze¿na, by tam zaprezentowaæ
m³odzie¿y z klas III gimnazjum
przedstawienie „S¹d nad ksi¹¿k¹”.
W przytulnej bibliotece pani Danuta Ardziejewska przyjê³a grupê aktorów wraz z opiekunkami. Po zadbanej i kolorowej szkole oprowadzi³a dyrektor Jolanta Zbieg.
Gimnazjaliœci przyjaŸnie zareagowali na scenkê teatraln¹ propaguj¹c¹ czytanie ksi¹¿ek, ale równie¿
jakby z odrobin¹ zdziwienia. Dzieñ
wczeœniej m³odzie¿ ta, jak siê póŸniej okaza³o, goœci³a w ZSR CKP w
Œwidwinie, by zobaczyæ zaplecze
dydaktyczne szko³y, przed podjêciem ostatecznej decyzji dotycz¹cej
wyboru szko³y œredniej. Jedn¹ z
atrakcji by³a jazda ci¹gnikiem, na
któr¹ decydowa³y siê chêtniej
uczennice ni¿ uczniowie. I byæ
mo¿e st¹d to zdziwienie. Bo Technikum w Œwidwinie to nie tylko pakiet

mo¿liwoœci zwi¹zanych z rolnictwem. Szko³a posiada bogate zaplecze informatyczne, sportowe, ró¿ne
ko³a zainteresowañ (np. przedsiêbiorczoœci, PCK, ekologiczne i
oczywiœcie teatralne; sekcje siatkówki, pi³ki no¿nej, karate), uczeñ
mo¿e zamieszkaæ w internacie, skorzystaæ ze sto³ówki szkolnej.
Nale¿y wspomnieæ o m³odzie¿y,
tej, która mo¿e byæ wizytówk¹ tej
szko³y. I tak uczennica IIbT¯iGD
Olga Wystêpska, która zbiera
czwórki i pi¹tki, bywa aktywna na
lekcji ale na scenie potrafi wcieliæ
siê w mola ksi¹¿kowego, jak i równie¿ w galeriankê. Napisa³a scenariusz teatralny „Æma”, za który
otrzyma³a nagrodê na IV Miêdzydekanalny Przegl¹dzie Teatralnym,
który odby³ siê 19 kwietnia br., w
zamku œwidwiñskim. Gra³a g³ówn¹
rolê, za która otrzyma³a nagrodê dla
najlepszej aktorki, a przedstawienie
zajê³o I miejsce. Uczeñ III TI Daniel
Melon równie¿ zagra³ w przedstawieniu „Æma” i w tym Przegl¹dzie

POTYCZKI JÊZYKOWE
W GIMNAZJUM
„Cel ma sens wówczas,
gdy pomaga ci rosn¹æ,
a wzrastasz przez
zdobywanie go, a nie
samo osi¹gniêcie”.
Te s³owa Antoine’a de Saint
Exupery’ego by³y mottem miêdzyszkolnych konkursów: ortograficznego i literacko-jêzykowego,
które odby³y siê 19 maja w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Œwidwinie
w ramach Stowarzyszenia Innowacyjnych Szkó³. Wziê³o w nich udzia³
33 uczniów z szeœciu szkó³ podstawowych: SP nr 1, SP nr 2, SP nr 3 w
Œwidwinie oraz SP w Bierzwnicy,
Klêpczewie i Rusinowie.
Konkurs ortograficzny o tytu³
MISTRZA ORTOGRAFII MIASTA ŒWIDWINA, którego pomys³odawczyni¹ i organizatork¹ jest
pani Dorota Borowczak, odby³ siê
w naszej szkole ju¿ po raz pi¹ty.
Mia³ charakter indywidualny,
przyst¹pi³o do niego 18 uczestników. Uczniowie pisali test z zakresu zasad ortografii. Z tym nie³atwym zadaniem wszyscy poradzili
sobie doskonale. Mistrzami ortografii zostali: Jan Piñczuk (SP1),
Kamila Koœnik (SP1), Agata
£ukasik (SP3).

W konkursie literacko-jêzykowym Z JÊZYKIEM POLSKIM NA
TY, przygotowanym przez panie
Renatê Muchorowsk¹ i Annê Szewczyk, wziê³o udzia³ 15 uczniów. W
siedmiu konkurencjach zmierzy³y
siê trzyosobowe zespo³y. Nale¿a³o
wykazaæ siê znajomoœci¹ lektur i
odpowiedzieæ na nie³atwe pytania,
znaæ frazeologizmy wokó³ hase³:
g³owa i serce i umieæ je wyjaœniæ,
znaæ poprawne formy jêzykowe (np.
pomarañcz czy pomarañcza), a tak¿e umieæ zredagowaæ barwny opis na
podany temat. Element rozrywki
wprowadzi³y kalambury, przy których uczniowie mogli siê popisaæ nie
tylko wiedz¹ o bohaterach literackich, ale tak¿e kreatywnoœci¹, umiejêtnoœci¹ wspó³pracy miêdzy sob¹ i
poczuciem humoru. Emocje by³y
ogromne. Po podsumowaniu wyników okaza³o siê, ¿e najwiêcej punktów uzyska³a dru¿yna z Rusinowa.
Wszyscy uczestnicy otrzymali
s³odki poczêstunek, dyplomy oraz
upominki, a zwyciêzcy - nagrody
ksi¹¿kowe. Organizatorki konkursu
pragn¹ gor¹co podziêkowaæ sponsorom: dyrektorowi szko³y Paw³owi Piñczukowi, redakcji gazetki
szkolnej Nasza Buda oraz burmistrzowi Janowi Owsiakowi za
wsparcie finansowe.
Renata Muchorowska

otrzyma³ nagrodê dla najlepszego
aktora. Chêtnie prowadzi akademie
szkolne, recytuje, pisze scenariusze
teatralne. Natomiast Rados³aw Marzêcki z IIa T¯iGD to dobry recytator, który zdobywa nagrody na
szczeblu wojewódzkim. Chêtnie
bierze udzia³ w promowaniu szko³y,
a w tym roku brawurowo wcieli³ siê
w rolê Ojca w jednym z przedstawieñ. Uczennica Ma³gorzata Wijatyk z IIb T¯iGD œpiewa w zespole
pana A. Ardziejewskiego, recytuje,
z powodzeniem bierze udzia³ w ró¿nych konkursach np. w Konkursie
Poezji i Piosenki Angielskiej. Izabela Skibowska z IIa T¯iGD to
przede wszystkim dobra siatkarka,
która oprócz zajêæ sportowych, znalaz³a czas, by zaprezentowaæ swoje
umiejêtnoœci w Kole Teatralnym.
Wioleta Deremacka z IIb T¯iGD to
uzdolniona uczennica. Pisze wiersze, chêtnie anga¿uje siê w promocjê szko³y, brawurowo wcieli³a siê w
rolê Matki („Æma”) i obroñcy („S¹d
nad ksi¹¿k¹”). Kole¿anka klasowa

Wiolety - Ewelina Sad³o, równie¿
bierze udzia³ w projektach teatralnych. Odwa¿nie wcieli³a siê w rolê
galerianki, jak i sêdziny. Chêtnie
promuje szko³ê bior¹c udzia³ w organizacji ró¿nych imprez. Marta
Kêpa z III T¯iGD to osoba wszechstronnie uzdolniona - rysuje (w
szkole zorganizowa³a wystawê
swoich prac), tañczy, æwiczy karate,
œpiewa.
To tylko kilka „pere³ek”, przyk³adowo wybranych, które mo¿na
wyró¿niæ z du¿ej grupy uzdolnionej
gawiedzi Technikum w Œwidwinie.
Mówienie, promowanie choæ kilku
osób utalentowanych jest potrzebne, by móc szerzej spojrzeæ na mo¿liwoœci edukacyjne, jakie s¹ proponowane w ZSR CKP w Œwidwinie.
Opiekunkami Szkolnego Ko³a
Teatralnego „M³odzi” s¹ Katarzyna
Borna i Anna Strzelecka-Knut, które w ró¿nych projektach i dodatkowych przedsiêwziêciach mog¹ liczyæ na pomoc i zaanga¿owanie
Jadwigi Zbieg.
A. S-K

Tañsze leki dla seniorów
w œwidwiñskiej Aptece
Dbam o Zdrowie
Coraz wiêcej Polaków nie staæ na wykupienie niezbêdnych leków
- co czwarty rezygnuje z ich zakupu. Problem ten dotyczy zw³aszcza
osób starszych - tak¹ decyzjê podejmuje a¿ 40 proc. seniorów. Przerwanie terapii oraz nieprzyjmowanie leków jest jedn¹ z najczêstszych przyczyn powa¿nych komplikacji zdrowotnych u osób starszych.
Dlatego w³aœnie Apteki Dbam o Zdrowie rozpoczê³y program SENIOR dla osób powy¿ej 75 roku ¿ycia. Celem programu jest u³atwienie osobom starszym dostêpu do niezbêdnych leków. Dziêki bezp³atnej, imiennej Karcie programu SENIOR, osoby powy¿ej 75 roku
¿ycia, otrzymaj¹ 25 proc. dofinansowania na wszystkie leki wydawane na receptê dostêpne w Aptekach Dbam o Zdrowie, a¿ do wyczerpania limitu 500 z³. Karta jest wa¿na do 31 grudnia 2010 r.
Aby otrzymaæ bezp³atn¹ Kartê SENIOR wystarczy zapisaæ siê do
programu. Mo¿na to zrobiæ:
Osobiœcie: Przychodz¹c do œwidwiñskiej Apteki Dbam o Zdrowie,
która mieœci siê przy ulicy: 1-go Maja 23.
Listownie:
Wype³niaj¹c formularz zg³oszeniowy dostêpny w
Aptece Dbam o Zdrowie i wysy³aj¹c go poczt¹ pod wskazany adres
Telefonicznie: Nale¿y zadzwoniæ:
pod numer infolinii programu SENIOR: 0 801 300 600,
lub
pod numer stacjonarny 42 200 75 75 (koszt po³¹czenia zgodnie z cennikiem operatora)
Internetowo:
Wype³niaj¹c wniosek na stronie internetowej
www.programsenior.pl
Po rejestracji w programie, imienna Karta SENIORA zostanie
wys³ana w ci¹gu dwóch tygodni na podany przy rejestracji adres.
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Rodzinnie w „Dwójce”
W Szkole Podstawowej nr 2 w
Œwidwinie odby³ siê 28 maja kolejny festyn œrodowiskowy, zorganizowany pod has³em „Rodzina - Dom Budowany Mi³oœci¹”.
Tego dnia szko³a, boisko sportowe, aula szkolna i hala sportowa
by³y miejscem wspólnej zabawy i
serdecznych, rodzinnych spotkañ
uczniów, ich rodziców, dziadków,
znajomych oraz nauczycieli. Dla
nich przygotowano szereg atrakcji i
ka¿dy móg³ znaleŸæ coœ dla siebie.
W auli zaaran¿owano kawiarenkê ze wspania³ymi ciastami (upieczonymi przez rodziców), kaw¹,
herbat¹, ch³odnymi napojami. Tu¿
obok znajdowa³ siê „bar sa³atkowy”
z pysznoœciami, które by³y serwowane równie¿ przez mamy naszych
wychowanków.
Na scenie odbywa³y siê wystêpy
artystyczne. W pierwszej czêœci zaprezentowano wokalne i taneczne
popisy w wykonaniu uczniów klas 0
- III. W drugiej czêœci ogl¹daliœmy
przepiêkne tañce romskie. Aplauz
wzbudzi³y piosenki zaœpiewane
przez Micha³a Miêkczyñskiego.
Ciekawy pokaz dali tancerze szko³y
tañca towarzyskiego „Iskra”.

Tymczasem na boisku odby³ siê
pokaz sprzêtu ¯andarmerii Wojskowej i rodzinne przeja¿d¿ki samochodami ¯W. Równoczeœnie przeprowadzano rozmaite konkurencje
sportowo – rekreacyjne z udzia³em
rodziców i dzieci. „Reprezentacja
mam” rywalizowa³a z dru¿yn¹
„Miejskich mistrzyñ” w rozegranym w hali sportowej meczu pi³ki
siatkowej. Z kolei œwidwiñscy zapaœnicy i sumocy pokazali próbki trenowanych przez siebie sztuk walki.
Wiele emocji wzbudzi³ konkurs
„Zgrana rodzinka” oraz turniej
„Hula-hop”. Bardzo wa¿nymi
punktami programu by³y: konkurs
plastyczny i zabawa „karaoke”, które przyci¹gnê³y jeszcze wiêksz¹
grupê uczniów i ich rodziny.
Najlepsi uczestnicy we wszystkich konkurencjach otrzymali dyplomy, nagrody i upominki.
G³odni mogli zregenerowaæ swe
si³y zajadaj¹c pyszne kie³baski z
grilla, pajdy chleba ze smalcem i
ogóreczkiem, a tak¿e wojskowa
grochówkê.
Przeprowadzono ciesz¹c¹ siê
ogromnym powodzeniem loteriê
fantow¹, w której - oprócz wielu

atrakcyjnych gad¿etów - g³ówn¹
nagrod¹ by³ rower. Wszystkie fanty
to dary od naszych uczniów, rodziców i sponsorów.
Przygotowanie festynu wymaga
sporo wysi³ku zarówno ze strony
nauczycieli, rodziców jak i uczniów.
Imprezê tê poprzedza intensywna
praca wielu ludzi, przygotowania
wymagaj¹ du¿ej sprawnoœci organizacyjnej. Wysi³ek ten przynosi jednak fantastyczne rezultaty. Praca
wychowawcza szko³y nabiera g³êbszego sensu, staje siê bardziej wymierna, owocuje w postaci sta³ych,
serdecznych zwi¹zków uczniów,

rodziców i nauczycieli. Festyn daje
szkole równie¿ - bardzo praktyczne
i niezbêdne w obecnej sytuacji
oœwiaty w ogóle - korzyœci finansowe. Te pieni¹dze s¹ bardzo potrzebne i zostan¹ w³aœciwie spo¿ytkowane przez Radê Rodziców.
Dziêkujemy wszystkim, którzy
pomogli w organizacji imprezy oraz
tym, którzy tego dnia byli w „Dwójce”. Wiemy, ¿e mo¿na zawsze na
Was, Drodzy Przyjaciele, liczyæ. Do
zobaczenia w przysz³ym roku!
Szczególne podziêkowania nale¿¹
siê koordynatorce akcji, pani Anecie Mrowiñskiej.
ww

Szko³a Podstawowa nr 1 w Œwidwinie

Z ortografi¹ za pan brat
Uczniowie Szko³y Podstawowej
nr 1 w Œwidwinie wziêli udzia³ 19
maja w konkursach ortograficznym
i literackim zorganizowanych dla
uczniów szkó³ podstawowych ze
Œwidwina i spoza miasta przez Publiczne Gimnazjum w Œwidwinie.
W rywalizacji o tytu³ mistrza
ortografii zwyciêstwo odniós³
uczeñ klasy V a Jan Piñczuk, drugie

miejsce zajê³a Kamila Koœnik z klasy VI c.
Z kolei w konkursie literackim,
który przeprowadzany by³ dru¿ynowo, nasza ekipa w sk³adzie: Kamila
Koœnik, Kamil Przekadziñski i Pamela Suszyñska zdoby³a III miejsce.
Zwyciêzcom i laureatom serdecznie gratulujemy.
(o)

WOJSKO, UŒMIECH I PIOSENKA W ŒWIDWIÑSKIM
GIMNAZJUM
W Publicznym Gimnazjum nr
1 im. Osadników Wojskowych w
Œwidwinie odby³ siê 15 maja Festiwal Piosenki ¯o³nierskiej pod
has³em: „Wojsko, uœmiech i piosenka”.
Przedsiêwziêcie zorganizowali
nauczyciele Anna Lipkowicz i Artur Domaradzki, z okazji przypadaj¹cego Jubileuszu XXV-lecia
Szko³y. Konkurs zosta³ przeprowadzony w ramach Stowarzyszenia
Szkó³ Innowacyjnych, a wziê³y w
nim udzia³ dzieci oraz m³odzie¿ z

ró¿nych placówek oœwiatowych.
Wykonawcy prezentowali po dwa
utwory z repertuaru piosenki wojennej, wojskowej, patriotycznej
lub wspó³czesnej – poruszaj¹cej
ten temat.
Po wys³uchaniu prezentacji
konkursowych jury uda³o siê na
obrady, a wykonawcy, opiekunowie
i publicznoœæ obejrzeli wystêp Teatru Tañca „Enigma”, który dzia³a w
gimnazjum pod opiek¹ Agnieszki
Seletyn-¯o³¹dŸ. Zespó³ zaprezentowa³ spektakl „Historia flagi pol-

skiej”. Nastêpnie mo¿na by³o podziwiaæ pokaz tañca w wykonaniu
tancerzy Klubu Tañca „Omen”, którego instruktorem jest Iwona Kruk.
Wszyscy te¿ mogli skosztowaæ
smacznej grochówki kuchni pañstwa Dziubaków oraz przepysznych
wypieków cukierni „Kokosanka”.
Nast¹pi³ wreszcie oczekiwany
moment og³oszenia wyników. Jury
podkreœli³o wysoki poziom artystyczny wykonawców i wrêczy³o
nagrody. Grand Prix wyœpiewa³a
Karolina Jankowska z Publicznego

Gimnazjum w Œwidwinie. Tytu³
Laureata powêdrowa³ do Marty
Lipkowicz z Publicznej Szko³y
Podstawowej nr 1 im. Or³a Bia³ego
w Œwidwinie, Zespo³u „Przed siebie” ze Œwidwiñskiego Oœrodka
Kultury oraz Marka Boska z Publicznego Gimnazjum w Œwidwinie. Wyró¿nienie otrzyma³a Ewa
Amiri z Publicznego Gimnazjum w
Œwidwinie.
Festiwal okaza³ siê trafionym
pomys³em, a organizatorzy zapowiedzieli jego kontynuacjê. A.L.

LISTY - OPINIE - POLEMIKI

Co dzieje siê
w po³czyñskim
szpitalu?

Czas na podsumowanie
pierwszego miesi¹ca funkcjonowania przekszta³conego w
NZOZ Szpitale Polskie, by³ego
szpitala powiatowego w Po³czynie-Zdroju.
Jak wynika³o z zapewnieñ
pana starosty i radnych powiatowych, którzy o tym zadecydowali, w szpitalu nast¹pi poprawienie jakoœci us³ug, a co najwa¿niejsze, nikt nie straci pracy
przez rok. A jak¹ mamy rzeczywistoœæ?
Najwiêkszy dramat prze¿yli
Ratownicy Medyczni, którzy
g³oœno manifestowali przed Starostwem Powiatowym. Z umowy dzier¿awy wynika, i¿ wszyscy pracownicy po przekazaniu
szpitala w prywatne rêce, nadal
bêd¹ zatrudnieni na tych samych
warunkach przez rok. Realia jednak s¹ inne. Pracownicy, którzy
byli zatrudnieni na czas okreœlony nie otrzymali przed³u¿enia
umów o pracê. Nawet z umowami o pracê na czas nieokreœlony,
pracuj¹cy w szpitalu po kilkanaœcie lat, otrzymali wypowiedzenia, co jest skandalicznym naruszeniem umowy dzier¿awy. Starostwo deklarowa³o, ¿e bêdzie
siê przygl¹daæ poczynaniom
dzier¿awcy. Przygl¹da siê i nie
reaguje!
W obecnej strukturze nikt ju¿
nie liczy siê z prawami pracowniczymi wynikaj¹cymi z Kodeksu Pracy. Pomimo deklaracji
podpisanej w umowie dzier¿awy
o przestrzeganiu art. 23 kodeksu
pracy, okreœlaj¹cego szczegó³owe warunki przejêcia pracowników by³ego podmiotu na okres
minimum 12 miesiêcy, maj¹
miejsce zwolnienia. O zamiarze
przeprowadzenia redukcji etatów nawet nie powiadomiono
zwi¹zków zawodowych, co równie¿ jest ³amaniem prawa, o zasadach dzia³ania zwi¹zków zawodowych. Jedyn¹ zasad¹, jak¹
kieruje siê obecny zarz¹dca
szpitala, to zysk. Nikt nie liczy
siê z pracownikami, co niestety
odbija siê na reputacji szpitala, a
co najgorsze - na pacjencie.

Obecna redukcja etatów dotyka
wszystkich oddzia³ów, w wyniku czego nastêpuje nadmierne
obci¹¿enie pozosta³ych pracowników. Wywierana jest presja na pracownikach, aby zmieniali swoj¹ formê zatrudnienia z
umowy o pracê na czas nieokreœlony, na umowê kontraktow¹,
co spowoduje wyd³u¿enie czasu
pracy, dla osi¹gniêcia obecnego
poziomu zarobków, bo albo pracownicy nie uzyskali przed³u¿enia umowy otrzymuj¹c propozycje kontraktu, którego warunki s¹ nie do przyjêcia, chc¹c
utrzymaæ w³asne rodziny, albo
odchodz¹ do innych placówek z
powodów interpersonalnych.
Zasada ciesz siê, ¿e masz pracê
i siedŸ cicho, bo na Twoje miejsce s¹ inni, jest priorytetem zarz¹dzania szpitalem. Jedn¹ z
metod jest doprowadzanie do
konfliktów pomiêdzy pracownikami z ró¿nych dzia³ów. Zarz¹dzaj¹cy
now¹
jednostk¹
twierdz¹, ¿e je¿eli pracownicy
danego dzia³u siê nie dostosuj¹,
to chêtnie przyjd¹ inni, a wtedy
pracuj¹cy w tym dziale zostan¹
przeniesieni w system rotacyjny
po innych dzia³ach.
Taka jest komercjalizacja
Szpitala Powiatowego w Po³czynie-Zdroju, opisana przez
jednego z pracowników tej placówki. Dzier¿awa, zwana komercjalizacj¹, któr¹ zaproponowa³o Starostwo Powiatowe w
Œwidwinie, to nic innego, tylko
zwalnianie pracowników, tzw.
nowa symulacja, zwana równie¿
restrukturyzacj¹. Za dzia³ania
tej placówki, z ramienia Starostwa, odpowiada Roman Kozubek, wicestarosta, pochodz¹cy z
Po³czyna, dzia³acz Platformy
Obywatelskiej, który chce zostaæ w przysz³oœci burmistrzem.
Z wykszta³cenia jest nauczycielem wychowania fizycznego,
wiêc niech nim zostanie, a nie
startuje w wyborach. Bo jako
nauczyciel jest dobry, jako polityk ju¿ mniej.
Czytelnik (dane
do wiadomoœci Redakcji)

List do redakcji

List do redakcji
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Platforma jaka
jest, niech ka¿dy
zobaczy

Chcia³bym poœwiêciæ
kilka s³ów zagrywce propagandowej, jakiej dopuœcili siê
lokalni dzia³acze Platformy
Obywatelskaiej. Otó¿ 4
czerwca br. tutejsi cz³onkowie Platformy zorganizowali
festyn z okazji dnia dziecka w
Po³czynie, sponsorowany
przez nasze Uzdrowisko,
którego zarz¹d jest oczywiœcie w pe³ni platformerski.
To przedsiêwziêcie by³oby
szczytne i godne pochwa³y,
gdyby nie intencje panów z
Platformy oraz wymowa samego tytu³u uroczystoœci:
„Platforma – Dzieciom”.
Plakaty reklamuj¹ce imprezê
sporz¹dzone s¹ w kolorach
niebieskim i pomarañczowym, czyli w barwach partyjnych PO; w lewym górnym
rogu widnieje logo tej¿e partii, a w prawym dolnym rogu
sponsorzy: Platforma Obywatelska i Uzdrowisko Po³czyn S.A. Na tej podstawie
ka¿dy zdroworozs¹dkowo
myœl¹cy mieszkaniec powiatu œwidwiñskiego bez problemu wyci¹gnie wniosek, i¿ jest
to najbardziej prymitywna forma kampanii wyborczej, maj¹ca na celu ocieplenie wizerunku tutejszej PO przed zbli¿aj¹cymi siê wyborami prezydenckimi oraz samorz¹dowymi
jako tych, którzy troszcz¹ siê o
nasze dzieci. A to wszystko odbywa siê za nasze pieni¹dze,
gdy¿ g³ówny sponsor, czyli
Uzdrowisko Po³czyn S.A., jest
spó³k¹ skarbu pañstwa, a nie
prywatn¹ firm¹. Tak! Tak! Platformerski zarz¹d Uzdrowiska
w Po³czynie wydaje publiczne
œrodki na sponsorowanie kampanii wyborczej swojej partii!!!
To jest skandal, o którym powinno zostaæ powiadomione
Ministerstwo Skarbu Pañstwa!
A co naprawdê zrobi³a Platforma Obywatelska dla dzieci
z Po³czyna? Otó¿ cz³onek PO
– pan Roman Kozubek, jako
wicestarosta powiatu œwidwiñskiego, walnie przyczyni³

siê do po³¹czenia dwóch szkó³
œrednich w Po³czynie w jedn¹.
Ta decyzja oznacza de facto
os³abienie jakoœci oraz presti¿u szkolnictwa w gminie, co z
kolei w sposób bezpoœredni
uderza w tutejszych uczniów
szkó³ œrednich, czyli nasze
dzieci. A panowie z zarz¹du
Uzdrowiska zamiast organizowania partyjnych happeningów powinni zaj¹æ siê prawdziw¹ pomoc¹ socjaln¹ dla
dzieci, których rodzice zostali
przez nich zwolnieni z pracy w
Uzdrowisku. To s¹ prawdziwe
fakty na temat dzia³alnoœci lokalnych dzia³aczy PO na rzecz
dzieci powiatu œwidwiñskiego.
Ile¿ trzeba mieæ w sobie ob³udy, cynizmu, fa³szu i zak³amania, ¿eby wykorzystywaæ
Dzieñ Dziecka do w³asnych interesów partyjnych? No, ale
jaka partia, takie metody.
To co uderzy³o mnie jeszcze bardziej w postêpowaniu
lokalnych dzia³aczy PO, to
brak poszanowania dla jakichkolwiek œwiêtoœci. Otó¿ 1
maja by³em na Komunii œwiêtej u swojej bratanicy w Œwidwinie. Uroczystoœci odbywa³y siê w ma³ym koœciele, w
bezpoœrednim s¹siedztwie budynku, który w nocy dnia poprzedniego uleg³ po¿arowi, w
wyniku którego zginê³o trzech
mieszkañców Œwidwina. Na
placu przed koœcio³em widaæ
rzesze goœci uroczystoœci komunijnych pogr¹¿onych w zadumie i skupieniu, a tu nagle
co widzê? Cz³onków lub sympatyków PO zbieraj¹cych
wœród t³umu podpisy poparcia
kandydatury Bronis³awa Komorowskiego na prezydenta
RP. Widzia³o to wielu cz³onków mojej rodziny oraz znajomych, którzy nie ukrywali za¿enowania zaistnia³¹ sytuacj¹. Po raz kolejny œwidwiñska PO wykaza³a siê kompletnych brakiem taktu i wychowania.
£.J., mieszkaniec
Po³czyna-Zdroju
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W Œwidwinie powsta³ komitet poparcia
Jaros³awa Kaczyñskiego
Z inicjatywy pana
Zygmunta B¹ka,
w Œwidwinie powsta³
Spo³eczny Komitet
Poparcia Jaros³awa
Kaczyñskiego w
wyborach na prezydenta
RP. Deklaracjê poparcia
przedstawi³ na
spotkaniu 1 czerwca
w œwidwiñskim zamku.
W deklaracji zatytu³owanej has³em wyborczym Jaros³awa Kaczyñskiego - „Polska jest najwa¿niejsza”, skierowanej do mieszkañców powiatu œwidwiñskiego, napisano m.in. ¿e „Wybory s¹ jak rachunek sumienia wobec wspólnego
dobra. (...) Jesteœmy przekonani, ¿e
wybór Jaros³awa Kaczyñskiego
gwarantuje urzeczywistnienie wizji
Polski, z której wszyscy bêdziemy
dumni – Polski nowoczesnej, a zarazem kultywuj¹cej najlepsze rodzime tradycje. Polski otwartej na
œwiat, a jednoczeœniej suwerennej,

nie odcinaj¹cej siê od swojej to¿samoœci; Polski, w której wszyscy
obywatele odnajd¹ godne miejsce
do ¿ycia, do osobistego rozwoju, a
w ¿yciu publicznym zapanuje atmosfera szacunku, prawdy i szczerej troski o dobro wspólne”.
Do tych s³ów nawi¹za³ goœæ spotkania pose³ Czes³aw Hoc, który
mówi³ o odwadze g³oszenia swoich
pogl¹dów w ¿yciu publicznym. Zauwa¿y³, ¿e obecnie niektórzy obawiaj¹ siê ich g³oszenia, bo spotykaj¹
ich lub ich bliskich szykany, zwalnianie z pracy, ró¿nego rodzaju restrykcje.
Sygnatariusze zaapelowali do
mieszkañców powiatu œwidwiñskiego, którym „le¿y na sercu dobro
i przysz³oœæ naszego Kraju” do poparcia Jaros³awa Kaczyñskiego.
Komitet ma zabiegaæ wœród mieszkañców o takie poparcie.
Deklaracjê podpisali: Zygmunt
B¹k (przewodnicz¹cy „Solidarnoœci” w Œwidwinie w latach 1980 –
1990, internowany w stanie wojennym), Leszek Brancewicz (lek.
med.), Adam Duda (przewodnicz¹cy NSZZ „Solidarnoœæ” PKS Œwi-

dwin), Dorota Kowalska (przedsiêbiorca), Marek Kowalski (nauczyciel), Lidia Mackiewicz-Klasura
(lek. stomatolog), Janusz Nikipierowicz (nauczyciel), Bogus³aw Ogorza³ek (nauczyciel), Krzysztof Pe³ka (nauczyciel, przew. NSZZ „Solidarnoœæ” w ZSR), Krystyna Pietras
(laborant), Robert Pietras (lek.
med.), El¿bieta Piotrowicz (pielê-

gniarka dyplomowana), Jacek Ro¿añski (lek. med.), Stanis³aw Skibiñski (in¿. rolnictwa), Maria Wiewiórska (lek. med.). Nie mogli przybyæ na spotkanie, ale s¹ sygnatariuszami: Marek Szczytkowski (lek.
med.), Izabela Dêbowska-Szczytkowska (lek. med.), Ma³gorzata
Pasieczna-¯o³¹dŸ i Barbara ¯mijewska (lek. med.).
KAR

OG£OSZENIA DROBNE
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
NIERUCHOMOŒCI
Powiat ³obeski
Sprzedam lub wynajmê dom,
£obez ul. Przechodnia 5. Tel.
609 366 010.
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 dom wolno stoj¹cy, dzia³ka 342 mkw. i budynki gospodarcze
w £obzie, 180.000 z³ do negocjacji.
Tel. 91 39774530 lub 607 442 135.
Sprzedam mieszkanie na wsi 41
mkw. Tel. 661 374 570.
Resko, sprzedam parter domu piêtrowego, 85 kmw., dzia³ka 838
mkw., 3 pokoje, cena 160.000 z³.
Tel. 888 169 572.
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

INNE

MIESZKANIA

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.
Wózek trzyczêœciowy firmy TAKO 450 z³ sprzedam. Tel. 508 591 529.
Otwarto sklep prozdrowotny
TOTU GAMA w £obzie, ul. Przedmiejska 11. Oferujemy artyku³y
prozdrowotne, us³ugi œwiecenia i
konchowania uszu. Tel. 91
3974273
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

Powiat œwidwiñski

Wydzier¿awiê gara¿ w Œwidwinie
przy ul. Podgórnej. Tel. 94 3652769

WIZYTÓWKI
- PROJEKTY - WYKONANIE -

TANIO

tel. 504 042 532

Us³ugi kamieniarskie Mielno gm.
Wêgorzyno. Tel. 666-233-678

Sprzedam mieszkanie dwupoziomowe w centrum £obza, 105 mkw.,
salon z kuchni¹, 3 sypialnie, 2
³azienki, balkon z widokiem na park,
ogrzewanie w³asne gazowe, niski
czynsz. Tel. 600 931 887.

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

SM Wêgorzynianka tanio sprzeda
lokale mieszkalne w nastêpuj¹cych
miejscowoœciach: Lesiêcin 20/4;
Gardno 12/3; Rogówko 7/1; Ginawa
26/1; Stare Wêgorzynko 10/3. Cena
do uzgodnienia. Tel. 91 3971515.
Sprzedam mieszkanie w Wêgorzynie przy. ul. Kopernika; pow. 64
mkw., 3 pok., I piêtro, umeblowane
(lodówka, kuchnia, dywany). Cena
do uzgodnienia: 913971742.
Pilne !!! Sprzedam mieszkanie w
Radowie Ma³ym, 4 pokoje, 80 mkw,
III piêtro. Cena do uzgodnienia. Tel.
669 516 287.

Sprzedam gospodarstwo rolne
w Strzelewie k/Nowogardu (na kolonii przy lesie) o pow. 14,6 ha + zabudowania budynek mieszkalny i
gospodarczy, tel. 609 928 126, cena
390 000 z³.

Powiat gryficki
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.

Sprzedam mieszkanie spó³dzielcze, w³asnoœciowe 4 pokojowe o
pow. 67,7 mkw. na osiedlu Orzeszkowej, III piêtro. Tel. 91 3975637

Monta¿, serwis anten naziemnych i
satelitarnych, cyfrowych, domofony, wideodomofony, kamery z zapisem cyfrowym, alarmy. Tel. 518 273
864.

Powiat œwidwiñski

MOTORYZACJA

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

PRACA
Powiat ³obeski

UWAGA - Przyjmê do pracy w
£obzie fryzjera na bardzo dobrych warunkach lub podejmê
wspó³pracê na zasadzie dzier¿awy stanowiska. Tel. 792 350
990.

Sprzedam dzia³ki budowlane w
Œwidwinie 10- cio arowe. Tel. 794
376 821

Powiat ³obeski

Sprzedam mieszkanie na wsi 41
mkw. tel 661 374 570

Zatrudnimy handlowca do
sprzeda¿y ci¹gników i kombajnów Claas. Firma Euromasz, tel.
607086564,
e-mail: Biuro@euromasz.pl

Dzia³kê pod zabudowê oko³o 20
arów w Dobrej Nowogardzkiej kupiê. Tel. 721 813 343.

US£UGI

Powiat ³obeski
Sprzedam Passat 19TDI 2004. Stan
Idealny, 6 biegowy. Tel. 505 857 612
Sprzedam Ford Mondeo 1,6 po
wypadku. Tel. 91 3951917.

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

Powiat gryficki
Sprzedam quada 17,5. Tel. 91
3851625. Dzwoniæ wieczorem.

DRUKARNIA w £obzie poleca
us³ugi poligraficzne
Ul. S³owackiego 6,
tel. 91 39 73 730
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„Dwójka” najlepsza w powiecie
M³odzi lekkoatleci ze Szko³y
Podstawowej nr 2 w Œwidwinie po
raz kolejny zwyciê¿yli w Mistrzostwach Powiatu w Czwórboju
Lekkoatletycznym w kategorii
dziewcz¹t i ch³opców.
Zawody zorganizowano i przeprowadzono na boiskach „dwójki”.
Wziê³o w nich udzia³ 9 dru¿yn mistrzów gmin Brze¿no, S³awoborze, miasta i gminy Œwidwin.
Klasyfikacja w kategorii dziewcz¹t: 1. SP-2 Œwidwin, 2. ZSP
Brze¿no, 3. ZSP S³awoborze
Klasyfikacja w kategorii ch³opców: 1. SP-2 Œwidwin, 2. SP-1 Œwidwin, 3. ZSP S³awoborze
Zwyciêsk¹ „dwójkê” reprezentowa³y dziewczêta: Sandra Bafia,
Sara Bo¿ek, Magdalena Borowska,
Kinga Michlewicz, Julia Borowska,
Dominika Dziubak i Aleksandra
Sza³kowska, trenowane przez pana
Ireneusza Micha³ka oraz ch³opcy:
Adrian Grzystek, Tomasz Laser,
Grzegorz Odorowski, Damian Kosiñski, Kacper Prusaczyk i Wiktor

Santkiewicz, trenowani przez pana
Roberta Chaiñskiego.

Tenis na otwarcie sezonu
Na kortach Parku
Wodnego Relax,
rozegrano 22 maja
Turniej Otwarcia Sezonu
Tenisa Ziemnego.
Zawodnicy rywalizowali w
dwóch grupach systemem „ka¿dy z
ka¿dym”, do 9 wygranych gemów.
Zdobywcy drugich miejsc w grupach rozegrali mecz o III miejsce, a
zdobywcy pierwszych miejsc mecz o I miejsce (do 2 wygranych

setów). Pozostali zawodnicy zostali
sklasyfikowani na podstawie iloœci
wygranych meczów i stosunku gemów.
Klasyfikacja koñcowa turnieju:
1 m. - Jaros³aw Kulikowski, 2 Ireneusz Fudali, 3 - Andrzej Wierzbicki, 4 - Józef Pietraszek, 5 - Mieczys³aw Filipczyk, 6 Janusz Raulin,
7 - S³awomir Domaga³a, 8 - Jacek
Bogacz.
Zdobywcy miejsc 1 - 3 otrzymali
puchary, a wszyscy dyplomy i karnety na basen. Sêdziowa³ Janusz
Derwich.
(o)

W kolejnym etapie zmagañ czwórbojowych zawodnicy dwójki wyst¹pi¹

w Finale Mistrzostw Województwa
Zachodniopomorskiego.
(o)

Sportowe sukcesy ch³opców i nauczyciela

Trzecie miejsce pi³karzy
„jedynki”
W Bia³ogardzie odby³y siê 24
maj¹ Mistrzostwa Regionu Zachodniopomorskiego w Mini Pi³ce No¿nej Ch³opców Szkó³ Podstawowych.
Dru¿yna Szko³y Podstawowej
nr 1 ze Œwidwina zajê³a w tych zawodach III miejsce, pokonuj¹c 7:3
SP 1 Szczecinek i ulegaj¹c SP 1
Koszalin 3:2, po bardzo zaciêtym i
dramatycznym meczu. Dru¿ynê koszaliñsk¹ stanowili zawodnicy graj¹cy w klubie „Ba³tyk” Koszalin.
Nale¿y podkreœliæ, i¿ ch³opcy z
Jedynki odnieœli w tym roku szkolnym wiele znacz¹cych sukcesów w
ró¿nych dyscyplinach sportowych.
Dru¿yna SP 1 jest Mistrzem Miasta w Mini
Pi³ce Rêcznej, Mini Pi³ce No¿nej, Mini Pi³ce
Koszykowej oraz tenisie
sto³owym. Jedynka jest
tak¿e Mistrzem Powiatu
w tych dyscyplinach. W
zawodach rangi Mistrzostw Województwa
Zachodniopomorskiego
zajê³a III miejsce w Mistrzostwach Regionu Zachodniopomorskiego w
Mini Pi³ce Rêcznej oraz

III miejsce w Mini Pi³ce No¿nej. W
Mini Pi³ce Koszykowej osi¹gnê³a
pó³fina³ tych Mistrzostw. Sukcesy
œwiadcz¹ o du¿ym potencjale sportowym uczniów „jedynki” oraz o
ogromniej pracy, jak¹ wykona³ ze
swoimi podopiecznymi pan Cezary
Moskalewicz (nauczyciel kultury fizycznej w SP 1 w Œwidwinie).
Dru¿yna wystêpuje w sk³adzie:
stoj¹ od lewej: Mateusz Grabowski,
Hubert Wojtkiewicz, Kamil Ko³akowski, Karol Paprocki, Arkadiusz
Telak, Kamil Przekadziñski, w dolnym szeregu od lewej: Tomasz Sobieraj, Daniel Kêpka, Adrian Kita,
Hubert Kowalczyk.
(o)
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11 medali œwidwiñskich zapaœników
W Wolinie odby³ siê 22 maja IV
Miêdzynarodowy Turniej Zapaœniczy o Puchar Burmistrza Wolina. Spore sukcesy osi¹gnêli w nim
œwidwiñscy zapaœnicy.
W turnieju udzia³ wziê³o 203
zawodników z 16 klubów, w tym
kluby z Niemiec. Na woliñskich
matach rywalizowano w czterech
kategoriach wiekowych: dzieci,
m³odzicy, kadeci oraz dziewczêta.
UKS „Technik” Œwidwin reprezentowa³o 12 zawodników.
W kategorii wiekowej – dzieci
rocznik 99 i m³odsi
1. Kricki Konrad kat. 27 kg – V
miejsce
2. Spychalski Maciej kat. 33 kg
– III miejsce
3. Wojciechowski Karol kat. 33
kg – I miejsce

4. Osiak S³awomir kat. 37 kg – II
miejsce
W kategorii wiekowej - m³odzik
rocznik 96-98
1. Kwaœny Krystian kat. 47 kg –
II miejsce
2. Swarcewicz Emil kat. 59 kg –
I miejsce
3. Stêpieñ Adrian kat 73 kg – II
miejsce
W kategorii wiekowej - kadeci
rocznik 93-95
1. Kra¿ewski Krystian kat. 63 kg
– I miejsce
2. Swarcewicz Maciej kat. 63 kg
– III miejsce
3. Duda Micha³ kat. 76 kg – II
miejsce
4. Jurecki Mateusz kat 76 kg – III
miejsce
W kategorii dziewcz¹t
1. Zago¿d¿on Paulina kat. 70 kg
– II miejsce

Mistrzostwa Europy w Sumo
Ukraina – Bu³garia 2010
28 maja zakoñczy³y siê Mistrzostwa Europy w Sumo Ukraina – Bu³garia 2010. Jak wczeœniej informowaliœmy, dwóch zawodników klubu SUMO-TEAM
zdoby³o kwalifikacje i reprezentowa³o Polskê; w Kijowie - Mateusz Kurlapski, w Warnie - Adam
Osiñski.
W Kijowie mistrzostwa odbywa³y siê w obiektach Ukraiñskiego
Centrum Olimpijskiego. Do naszego wschodniego s¹siada przyjecha³y ekipy kadetów i juniorów od Finlandii po Bu³gariê, od Holandii po
Kazachstan. Z jedenastopiêtrowego
hotelu, po³o¿onego w wiosce olimpijskiej (powsta³ej gdy jeszcze by³
Zwi¹zek Radziecki, a Moskwa by³a
stolic¹ igrzysk w 1980 r.), sumocy
mogli podziwiaæ panoramê Kijowa,
Adam Osiñski na podium

a do dyspozycji mieli spore zaplecze treningowe.
W kijowskiej czêœci mistrzostw
Mateusz Kurlapski startowa³ w grupie juniorów kategorii 90 kg. Po
remisowym bilansie walk w grupie
– przegrana z Wêgrem, wygrana z
Ukraiñcem, nasz sumoka znalaz³ siê
w zestawieniu repasa¿owym, gdzie
w tzw. ma³ym finale stoczy³ bardzo
ciê¿kie i wyrównane starcie o br¹z z
zawodnikiem rosyjskim. Ostatecznie Mateuszowi nie uda³o siê stan¹æ
na podium, jednak nasz zapaœnik
sumo mimo wszystko potwierdzi³
swoj¹ pozycjê w europejskiej czo³ówce. O randze i klasie zawodnika
œwiadczy samo zakwalifikowanie
siê do mistrzostw Europy oraz dojœcie do etapu walk w strefie medalowej. Dla Mateusza Kurlapskiego
udzia³ w trzecich z rzêdu mistrzo-

stwach Europy by³ potwierdzeniem
miêdzynarodowej pozycji, bo przecie¿ w zesz³ym roku zdoby³ br¹zowy medal w Szwajcarii, natomiast
po raz drugi zaj¹³ tak wysokie miejsce.
Z dok³adnie tak samo wysokim
wynikiem walk indywidualnych jak
Mateusz wróci³ z Bu³garii nasz m³odzie¿owiec kategorii 115 kg Adam
Osiñski. Jednak¿e Adam reprezentowa³ kraj tak¿e w rywalizacji dru¿ynowej. W czteroosobowym sk³adzie, gdzie trzech zawodników rywalizuje, Adam czeka³ na swoje
wejœcie na dohyo a¿ do fina³u, w
którym Polska stanê³a naprzeciwko
Gruzji. Wprawdzie pierwsza walka
zosta³a wygrana przez Gruzina, jednak¿e dwie kolejne, w tym Adama,
przes¹dzi³y o tym, ¿e Polacy zdobyli pierwszy raz w historii dru¿ynowo

Mateusz z reprezentacj¹ Polski

z³oty medal mistrzostw Europy, który jednoczeœnie jest ogromnym sukcesem klubu SUMO-TEAM oraz
wyj¹tkow¹ promocj¹ Œwidwina.
Warto tak¿e opisaæ oprawê imprezy
w Warnie; nasza reprezentacja
mieszka³a w hotelu nad samym
brzegiem z widokiem Morza Czarnego. Patronat honorowy nad mistrzostwami sprawowa³ i osobiœcie
je otwiera³ prezydent Bu³garii Georgi Pyrwanow.
Jak widzimy œwidwiñski klub
SUMO-TEAM, za spraw¹ udzia³u
oraz rewelacyjnych wyników na
Mistrzostwach Europy w Sumo
Ukraina – Bu³garia 2010, daje przyk³ad mo¿liwoœci osi¹gniêcia sukcesu, mo¿liwoœci rozwoju, poznawania i obserwowania œwiata poprzez
sport. Niepodwa¿alnym w tym
wszystkim jest wk³ad pracy trenerskiej; Krzysztof Kuligowski i Marek Spychalski wykonuj¹ ten najciê¿szy wk³ad pracy w zawodników,
po czym prze¿ywaj¹ wystêpy swoich wychowanków. Poza klubem, w
indywidualnym prowadzeniu, to
Krzysztof Kuligowski przekazuje
wiedzê, jest sparingpartnerem i tym,
któremu ufa zawodnik. Szkoleniowe ko³o obraca siê w ten sposób, ¿e
wczesny etap przygotowania od
najm³odszych lat spoczywa na barkach Marka Spychalskiego, który
przejmuj¹c ponad piêæ lat temu pracê trenersk¹ po Borysie Banaszczaku, odpowiednio wykorzysta³ potencja³ miêdzy innymi Mateusza.
Duet trenerski, z wyraŸnym podzia³em zadañ, przynosi efekty, czego
wyrazem s¹ wysokie miejsca walk
indywidualnych naszych sumoków
i z³oty medal Adama Osiñskiego
zdobyty w reprezentacji dru¿ynowej Polski.
(o)
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Spotkanie przedstawicieli 12 kó³ Rejonów PZW w Œwidwinie

Wêdkarze zbulwersowani brakiem
porozumienia
Z inicjatywy Zarz¹du Kola PZW
„Wodnik - Miasto” w Œwidwinie, w
dniu 27 maj¹, w sali starostwa w
Œwidwinie odby³o siê spotkanie
przedstawicieli 12 kó³ Rejonów
PZW: Bia³ogardu, Ko³obrzegu i
Œwidwina z prezesem Okrêgu PZW
Koszalin Januszem Nykiem. Niestety z zaproszenia nie skorzystali
koledzy z kó³ PZW Po³czyna Zdroju, S³awoborza i Brze¿na.
G³ównym powodem spotkania
by³a bulwersuj¹ca spo³ecznoœæ
wêdkarsk¹ sprawa braku podpisania porozumienia Okrêgu PZW
Koszalin z Okrêgiem PZW Szczecin, w zakresie zasad wêdkowania
na wodach obu okrêgów w roku
2010. Na wstêpie prezes Janusz Nyk
poinformowa³ zebranych, ¿e na
podpisanie porozumienia na rok
2010 nie ma ¿adnych szans. Stwierdzi³ natomiast, ¿e g³ówn¹ winê za to
ponosi Okrêg Szczeciñski, który nie
zaakceptowa³ ¿adnej z czterech propozycji przedstawionych przez nasz
Okrêg (zapomnia³ dodaæ, ¿e to nasz
Okrêg wyst¹pi³ ze strefy I, a nie
odwrotnie).
W trakcie dyskusji przedstawiciele kó³ poddali ostrej krytyce brak
takiego porozumienia pomimo, ¿e
jego podpisanie by³o nakazem

uchwa³y ostatniego Zjazdu Delegatów Okrêgu PZW Koszalin (kwiecieñ 2009 r.).
Brak podpisania stosowanego
porozumienia ju¿ skutkuje spadkiem iloœci cz³onków w poszczególnych ko³ach oraz - co szczególnie
podkreœlano - wi¹¿e siê z dodatkowymi kosztami dla wêdkarzy chc¹cych wêdkowaæ na wodach Okrêgu
Szczeciñskiego. Zwrócono te¿ uwagê prezesowi, ¿e wody Okrêgu
Szczeciñskiego to nie tylko kana³
Œwiniec (tak uwa¿a czêœæ cz³onków
ZO PZW Koszalin), ale równie¿

Dzieñ Matki w Redle

rzeki: Ina, Odra, Regalia, a nawet
Rega oraz oœcienne jeziora.
Poruszano tak¿e temat zarybiania, a praktycznie brak zarybiania
jezior, na których to sport wêdkarski uprawia wiêkszoœæ wêdkarzy.
S³usznie zauwa¿ono, ¿e polityka
zarybieniowa Okrêgu prowadzona
jest g³ównie po k¹tem wêdkarzy
preferuj¹cych wêdkarstwo rzeczne.
Spraw¹ bulwersuj¹c¹ wêdkarzy
jest nik³a skutecznoœæ dzia³ania
Spo³ecznej Stra¿y Rybackiej oraz
Policji wobec szerz¹cego siê nagminnie bezkarnego k³usownictwa

Plac zabaw
ju¿ gotowy
W naszym czasopiœmie
wielokrotnie poruszaliœmy sprawê placu zabaw dla dzieci przy
ulicy Reymonta w Po³czynie-Zdroju. Publikowaliœmy artyku³y w³asne i listy od czytelników z tego osiedla.

Z okazji Dnia Matki w œwietlicy
w Redle, odby³o siê 26 maja spotkanie zorganizowane przez bibliotekê,
œwietlicê oraz szkolne ko³o Caritas.

Organizatorzy zapewnili poczêstunek, a uroczystoœæ uprzyjemni³ wystêp dzieci z przedszkola samorz¹dowego w Redle. Jolanta Wroñska

na wodach PZW. Na zakoñczenie
prezes Nyk poinformowa³ zebranych, ¿e otrzyma³ informacjê uchwa³ê ZO PZW Szczecin, wyra¿aj¹c¹ wolê podpisania stosowanego porozumienia w sprawie warunków korzystania z wód okrêgowych
na rok 2011. Przedstawiciele kó³
poinformowali prezesa, ¿e wêdkarze naszego Okrêgu licz¹, ¿e tym
razem ZO PZW Koszalin wywi¹¿e
siê z uchwa³y zjazdowej i podpisze
stosowane porozumienie w zakresie
zasad wêdkowania na wodach obu
okrêgów.
(o)

Obecnie plac zabaw jest ogrodzony, wykonano piaskownicê dla
dzieci, znajduj¹ siê zje¿d¿alnie,
huœtawki. Postawiona zosta³a tak¿e
œciana wspinaczkowa oraz zabawki
sprê¿ynowe. Sprawa budowy tego
ogródka ci¹gnê³a siê od roku 2009.
Wtedy wykonano ogrodzenie, jed-

nak zabrak³o pieniêdzy na urz¹dzenia, wiêc termin realizacji zosta³
przesuniêty na rok 2010. Czêste
pytania na sesji i „œcie¿ki wydeptane” przez radnego Marka Modzelewskiego do pracowników Urzêdu
Miejskiego zakoñczy³y siê sukcesem. Plac powsta³ dziêki staraniom
radnego i radnych, którzy go wspierali w tej inicjatywie, m.in. Franciszka Pilipa i Krystyny Nowakowskiej.
Takich miejsc zabaw dla dzieci
w Po³czynie jest ma³o. Podobny
plac zabaw znajduje siê na osiedlu
przy ul. Staszica. Wymaga jednak
modernizacji. Powinny tam znaleŸæ
siê nowe urz¹dzenia do zabaw.
Mo¿e jednak dziêki decyzji burmistrz Barbary Nowak, równie¿
dzieci z tego osiedla otrzymaj¹
„wspania³y podarek”. FAT

Wieœci œwidwiñskie 7.06.2010 r.
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Policja w „Dwójce”

18 maj¹, w ramach programu
„BEZPIECZNA SZKO£A”, w
Publicznej Szkole Podstawowej
nr 2 odby³o siê ciekawe spotkanie
z Policj¹.
Zgromadzeni na p³ycie boiska
uczniowie z podziwem ogl¹dali
pokaz tresury psa s³u¿bowego prowadzonego przez sier¿. Marka Wieczorka z Komisariatu Policji w Po³czynie-Zdroju. Pies wykazywa³ siê
pos³uszeñstwem wobec swojego
partnera oraz stanowczoœci¹ w
przypadku zatrzymywania niebezpiecznego przestêpcy. Zademonstrowano tak¿e, jak mo¿na unikn¹æ
pogryzienia przez psa oraz jak nale¿y siê w takiej sytuacji przed nim
obroniæ.
Z kolei policjanci ruchu drogowego zaprezentowali sprzêt wykorzystywany w codziennej s³u¿bie.
Ka¿dy uczeñ móg³ dok³adnie obej-

rzeæ samochody, wsi¹œæ do nich, jak
równie¿ uzyskaæ odpowiedzi na
wiele pytañ.
Natomiast „nieetatowa grupa
wsparcia” wjecha³a z impetem na
p³ytê boiska, demonstruj¹c zatrzymanie niebezpiecznego przestêpcy.
Akcja bardzo spodoba³a siê
uczniom, bowiem zosta³a przeprowadzona brawurowo, ze strza³ami,
widowiskowym zatrzymaniem i
obezw³adnieniem przeciwnika.
Dziêki temu uczniowie mogli
zobaczyæ, jak taka sytuacja wygl¹da w praktyce i jak powinni siê zachowaæ. Dla policjantów by³a to
okazja, by doskonaliæ technikê podejmowania takich dzia³añ. Akcjê
komentowa³a aspirant sztabowy
Jolanta Tolala, która równie¿ na
koniec spotkania podzieli³a siê z
uczniami wieloma wa¿nymi informacjami. (sz)

Mieszkanka Kluczkowa telefonicznie powiadomi³a w dniu 31
maja br., o godzinie 10.30, KPP w
Œwidwinie, ¿e na ³uku drogi przed
miejscowoœci¹ Kluczkowo, kieruj¹cy samochodem Opel Omega
uderzy³ w przydro¿ne drzewo i s¹
osoby ranne.
Wed³ug ustaleñ policjantów
bezpoœredni¹ przyczyn¹ zdarzenia
drogowego by³o niedostosowanie
prêdkoœci, a dok³adniej nadmierna
prêdkoœæ przy wchodzeniu w zakrêt, w wyniku czego kieruj¹cy pojazdem utraci³ panowanie nad pojazdem i najecha³ na przydro¿ne
drzewo. Kieruj¹cy samochodem
osobowym Opel Omega Artur Z., lat
26, by³ trzeŸwy. W chwili zdarzenia

zarówno on jak i pasa¿er siedz¹cy z
przodu mieli zapiête pasy bezpieczeñstwa. W pojeŸdzie oprócz kieruj¹cego znajdowa³o siê trzech
mê¿czyzn w wieku od 29 do 39 lat.
Pasa¿erowie pojazdu zostali przewiezieni przez Pogotowie Ratunkowe do szpitala w Po³czynie-Zdroju
na obserwacjê, z ogólnym stanem
zdrowia dobrym. W przypadku potwierdzenia obra¿eñ cia³a powoduj¹cych naruszenie czynnoœci narz¹du cia³a lub rozstrój zdrowia u pasa¿erów bior¹cych udzia³ w zdarzeniu
drogowym, kieruj¹cy poniesie odpowiedzialnoœæ za naruszenie, chocia¿by nieumyœlnie zasad bezpieczeñstwa w ruchu l¹dowym, powoduj¹c wypadek.
(kp)

Szko³a Podstawowa nr 2 w Œwidwinie

Sukcesy m³odych
jêzykowców

Uczniowie Szko³y Podstawowej
nr 2 w Œwidwinie odnieœli sukces w
Powiatowym Konkursie Jêzyka Angielskiego i Niemieckiego w Bia³ogardzie, który odby³ siê 18 maja. Izabela Nikipierowicz zajê³a pierwsze
miejsce z jêzyka angielskiego w kategorii klas czwartych, natomiast Jacek Wachowiak zwyciê¿y³ w kategorii klas pi¹tych z dziedziny jêzyka
niemieckiego.
Celem konkursu by³o doskonalenie
znajomoœci jêzyków obcych poprzez
miêdzyszkoln¹ rywalizacjê i zabawê
oraz sprawdzenie wiedzy uczniów w
dziedzinie jêzyka angielskiego i niemieckiego. Uczestnicy byli testowani
pod wzglêdem ogólnych umiejêtnoœci
jêzykowych z zakresu szko³y podstawowej.

Z kolei uczennice klas szóstych Julia Borowska oraz Ma³gorzata Majka zajê³y ex equo trzecie miejsce w
Miêdzyszkolnym Konkursie Poezji i
Prozy Angielskiej, zorganizowanym
dla uczniów szkó³ podstawowych powiatu œwidwiñskiego.
Przes³uchania przeprowadzono 25
maja w Szkole Podstawowej nr 3 w
Œwidwinie. Wystêpy uczniów oceniane
by³y pod wzglêdem doboru prezentowanego utworu, poprawnoœci i p³ynnoœci
jêzykowej oraz atrakcyjnoœci recytacji.
Udzia³ w konkursie pokaza³
uczniom, ¿e nauka jêzyka mo¿e byæ
³atwa i przyjemna, a tak¿e to, ¿e nie
musi odbywaæ siê tylko w systemie klasowo-lekcyjnym. Uczniom gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów jêzykowych.
A. Bujak

Straci³ pieni¹dze,
Uderzy³ w drzewo
wiêc
wymyœli³
pod Kluczkowem
rozbój
31 maja br., o godzinie 14.25,
KPP w Œwidwinie zosta³a telefonicznie powiadomiona przez Mateusza K. o dokonanym rozboju
na jego osobie.
Osiemnastoletni mieszkaniec
gminy Œwidwin id¹c o godz. 13.30
drog¹ poln¹, prowadz¹c¹ od ul.
Spó³dzielczej w kierunku ul. Kolejowej, na terenie niezabudowanym,
zosta³ nagle zaatakowany przez
dwóch nieznanych sobie mê¿czyzn,
którzy stosuj¹c przemoc przewrócili go na ziemiê, a nastêpnie zabrali
pieni¹dze w kwocie 90 z³. Pokrzyw-

dzony opisa³ sprawców jako m³odych mê¿czyzn w wieku od 19 do 23
lat, podaj¹c szczegó³y ich wygl¹du.
W wyniku podjêtych dzia³añ
policjanci ustalili, i¿ rozbój nie mia³
miejsca, a by³a to tylko wymyœlona
historyjka przez pokrzywdzonego.
Jak siê okaza³o pieni¹dze wyda³ w
salonie gier graj¹c na automatach, a
zawiadomienie mia³o byæ usprawiedliwieniem ich utraty przed rodzicami. Mateuszowi K. zostanie przedstawiony zarzut za z³o¿enie zawiadomienia o przestêpstwie, którego
nie pope³niono. Grozi mu za to kara
pozbawienia wolnoœci do lat 2. (kp)

WYDARZENIA

XIV ŒWIDWIÑSKI DZIEÑ KULTURY
KRESOWEJ

30 maja na œwidwiñskim podzamczu up³ynê³a pod znakiem
wspomnieñ o kulturze i tradycjach
kresowych Lwowa i Wilna. Organizatorami imprezy, pod patronatem
Burmistrza Miasta Œwidwin Jana
Owsiaka, po raz czternasty by³y
Towarzystwa Kresowe Wilna i
Lwowa i Œwidwiñski Oœrodek Kultury.
Od godz. 11.00 zorganizowany
by³ jarmark kresowy, na którym
mo¿na by³o kupiæ potrawy kresowe,
zabawki i inne specja³y. Wyst¹pi³
zespó³ wokalny „MOPSIKI” ze
Œwidwiñskiego Domu Samopomocy w Œwidwinie.
W po³udnie w koœciele pw.
MBNP odprawiona by³a msza œw. w
intencji Polaków na Wschodzie i
Kresowian na ziemi œwidwiñskiej z
udzia³em Kresowiaków czytaj¹cych lekcje, modlitwy wiernych i
ofiarowania darów o³tarza: chleb
lwowski, wileñski, miód, nowalijki,

kwiaty, któr¹ celebrowa³ ks. Proboszcz Ryszard Kizielewicz.
Po mszy œw. spod œwi¹tyni ruszy³ ulicami miasta na podzamcze
barwny korowód. Festyn kresowy
rozpoczêli jego organizatorzy – prezesi Towarzystw Kresowych Lwowa – Mieczys³aw Kostur, Wilna –
Anna Teresiñska i dyrektor ŒOK –
Marian Wiszniewski. Burmistrz Jan
Owsiak otwieraj¹c festyn podkreœli³
znacz¹c¹ rolê Towarzystw Kresowych Lwowa i Wilna w ¿yciu spo³ecznym i kulturalnym miasta.
Prezes M. Kostur uhonorowa³
Z³ot¹ Odznak¹ Zas³u¿onego dla
Towarzystwa Mi³oœników Lwowa i
Kresów Po³udniowo-Wschodnich
przyznan¹ przez ZG TMLiKPW
uchwa³¹ nr 318 z dnia 17.03.br.:
Jana Owsiaka – burmistrza, Barbarê
Kolasiñsk¹, Artura Ardziejewskiego i Artur Domaradzkiego – kierowników zespo³ów wykonuj¹cych repertuar kresowy od 14 lat.

Nastêpnie wystêpowa³y zespo³y: „Leszczyna” z Pêcerzyna,
„Diament” z ZS Brze¿no, „Ambert” z ZS
Bierzwnica, „Twist” i
„Pantera” z ZS Lekowo, romski „M³ode
gwiazdki” z SP nr 2 w
Œwidwinie, „Interfour”
z Gimnazjum w Œwidwinie, „Od Stefana” z
ZSR CKP w Œwidwinie.
Orkiestra Dêta ŒOK,
zespo³y z Koszalina: „Ba³tyk”,
„Œródmieœcie”, „Z³ote Nutki”,
„Sztorm” i kapela „Przylesianie”,
która w stylu lwowskim zakoñczy³a
œwidwiñski festyn kultury kresowej.
Wyst¹pi³o 15 zespo³ów, 195 wykonawców. Przedstawione w programie artystycznym poezja i piosenka
by³y pe³ne uroku i humoru lwowskiego.
Podsumowany zosta³, organizowany przez prezes TMWibKW
Annê Teresiñsk¹, konkurs „Tradycje wileñskie w naszym regionie –
Moje wymarzone spotkanie z Wilnem”. Wp³ynê³o 87 prac. Laureatem
w kategorii plastycznej zosta³ Jaros³aw Pawelec, a w kategorii literackiej Lucyna Pawelec i Katarzyna
Kupiec, wyró¿niono 19 osób.
Dwa dni wczeœniej nast¹pi³o
otwarcie w bibliotece w zamku wystawy fotograficznej „Dawne Polskie Kresy Wschodnie – ocalmy od
zapomnienia”, zorganizowanej
przez prezesów towarzystw i kierownik MBP Teresê Ludwikowsk¹
oraz spotkaniem autorskim z by³¹
znan¹ œwidwiñsk¹ polonistk¹ liceum dr W³adys³aw¹ Bilsk¹-Homa
ze Szczecina, autork¹ ksi¹¿ki „Z
podolskiej P³otyczy na zachód Pol-

ski”.
Organizatorzy serdecznie dziêkuj¹ w³adzom samorz¹dowym powiatu i miasta Œwidwin oraz wójtowi gminy Brze¿no za wsparcie finansowe, a tak¿e sponsorom, dziêki
którym mo¿na by³o rozwi¹zaæ wiele
spraw organizacyjnych i ugoœciæ
zespo³y i osoby zaanga¿owane. S¹
to: firma produkcyjno-handlowa
„Sezam” Krystyny i Henryka Œliwów, piekarnia „Ma³gorzatka” Barbary i Krzysztofa G³owackich i restauracja „Zamkowa” Anny K³osiñskiej i Romana Ta³ochy.
Serdecznie dziêkujemy wspaniale prowadz¹cej festyn Beacie
Górskiej z ŒOK, wystêpuj¹cym zespo³om, dyrektorom szkó³, nauczycielom, pracownikom kultury i m³odzie¿y za realizacjê inspirowanej
przez Towarzystwa tematyki kresowej. Za oprawê plastyczn¹ Joannie
Nowickiej i akustykowi Andrzejowi
Wariance z ŒOK. Szczególne s³owa
uznania sk³adamy Tomaszowi Nowackiemu, kierownikowi muzycznemu zespo³ów z Koszalina.
Zapraszamy na XV – jubileuszowy Dzieñ Kultury Kresowej Œwidwin 2011.
Mieczys³aw Kostur

