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Z drugiej strony

Kaczyñski zmieni³ siê,
a Komorowski?
Kazimierz Rynkiewicz

To prawda, ¿e wybory prezydenckie zaskoczy³y nas wszystkich i
by³o ma³o czasu, by odby³a siê normalna kampania wyborcza, z mo¿liwoœci¹ przepytywania i przeœwietlania kandydatów. Katastrofa pod
Smoleñskiem zosta³a wykorzystana,
bo media ustawi³y kampaniê nakierowuj¹c pytania g³ównie na Jaros³awa Kaczyñskiego – czy siê zmieni³
pod wp³ywem œmierci brata i bratowej oraz wielu swoich politycznych
przyjació³. Narzucenie wyborcom
takiego pytania i wytworzenie oczekiwania na odpowiedŸ, œledzienie
ka¿dego jego ruchu i s³ów, które by
temu zaprzecza³y, zupe³nie przys³oni³o pytania o drugiego kandydata –
Bronis³awa Komorowskiego. O ile
biografia Jaros³awa Kaczyñskiego,
bêd¹cego premierem i szefem PiS
zosta³a przeœwietlona do cna (do
kota i konta w³¹cznie), o tyle o marsza³ku Komorowskim wiemy niewiele. Dopiero teraz pojawiaj¹ siê
strzêpki informacji np. o tym, ¿e jeŸdzi³ z Palikotem na polowanie do
Rosji, ¿e pierwszy raz pojawi³ siê,
pochodz¹c z rodziny patriotycznej,
w Muzeum Powstania Warszawskiego, w ramach kampanii wyborczej,
bo wczeœniej go to nie interesowa³o,
póŸniej zaczêto dyskutowaæ o jego
herbie i hrabiostwie, do czasu, a¿
okaza³o siê, ¿e to nie ten hrabia i nie
ten herb. Kolejne mity o Komorowskim, po bli¿szym przyjrzeniu siê,
pêka³y jak bañka mydlana. Ot, choæby jak ten ze znajomoœci¹ jêzyków
obcych, deklarowan¹ przez samego
marsza³ka: 1993 rok - znajomoœæ
jêzyków: francuski, rosyjski, angielski, 1996 rok - znajomoœæ jêzyków:
francuski, rosyjski. Od 2001 roku
pose³ Komorowski jêzykami obcymi
przesta³ w³adaæ.
Jednak to s¹ drobnostki na tle 50
pytañ, jakie sformu³owa³ pod adresem Komorowskiego, w internetowym Salonie24, na swoim blogu,
Aleksander
Œcios
(tutaj:
www.box.net/shared/iv7qs94m4k
lub http://cogito.salon24.pl).
Ju¿ kilka pierwszych pytañ z
brzegu poœwiadcza, jak ma³o wiemy
o tym kandydacie i zastanawia, dlaczego o to nie pytaj¹ dziennikarze.
Aleksander Œcios pyta Komorowskiego:
1. W jakich okolicznoœciach podczas internowania w roku 1982 po-

zna³ póŸniejszego wspó³pracownika
WSI o pseudonimie „Tomaszewski”
(stomatolog lecz¹cy internowanych)
i jak d³ugo trwa³a ta znajomoœæ?
2. Czy prawd¹ jest, ¿e w latach
1991-92, gdy by³ wiceministrem ON
powierzy³ WS „Tomaszewski” du¿¹
kwotê pieniêdzy (260 tys.DM), aby
ten wp³aci³ je do tzw. „Banku Palucha” za poœrednictwem p³k. Janusza
Rudziñskiego i sk¹d pochodzi³y
œrodki przeznaczone na tê lokatê?
3. Czy odzyskaniem tych pieniêdzy, za poœrednictwem WS „Tomaszewski” zajmowa³ siê Kontrwywiad WSI? (Raport w Weryfikacji
WSI str. 77 i nast.)
6. Z jakich powodów na pocz¹tku lat 90 zdecydowano o wynajêciu
przez Departament Wychowania
MON (podleg³y wiceministrowi
Komorowskiemu) budynku przy
Krakowskim Przedmieœciu w Warszawie na salon sprzeda¿y mercedesów firmy Sobies³awa Zasady oraz o
zakupie samochodów tej marki na
potrzeby armii?
Transakcjê nadzorowa³ gen.
Adam Tylus, który po otrzymaniu
szlifów generalskich odszed³ z wojska i zosta³ dyrektorem biura obs³ugi
zamówieñ publicznych i specjalnych
w firmie Sobies³aw Zasada Centrum
S.A.. Firma ta wspó³pracowa³a z
Fundacj¹ Pro Civili. W dokumentach informacyjnych Fundacji „Pro
Civili” z 1998 roku, podpisanych
przez Krzysztofa Werelicha wymienia siê wœród dostawców ró¿nych
towarów firmy Sobies³aw Zasada
Centrum SA., Volvo Poland i Pati
Soft sp. z o.o., a wœród „odbiorców
strategicznych” Ministerstwo Obrony Narodowej. Nastêpnie Tylus zosta³ zastêpc¹ prezesa firmy Ster-Projekt i Ster-Projekt Technologie C4I,
zajmuj¹cej siê projektowaniem i
wdra¿aniem systemów dowodzenia i
kierowania, przeznaczonych dla
wojska. Jednoczeœnie by³ sta³ym
doradc¹ sejmowej Komisji Obrony
Narodowej, której przewodniczy³
Bronis³aw Komorowski. Jak informowa³a prasa „zdaniem Bronis³awa
Komorowskiego, przewodnicz¹cego komisji, regulamin Sejmu nie
zabrania byæ doradc¹ osobie, która
zasiada w zarz¹dzie firmy, oferuj¹cej
wojsku sprzêt i us³ugi.”
7. Co zdecydowa³o o zatrudnieniu gen. Adama Tylusa jako doradcy
w gabinecie politycznym ministra
MON Komorowskiego oraz powierzeniu mu roli sta³ego doradcy sejmowej Komisji Obrony Narodowej,
której przewodniczy³ Bronis³aw
Komorowski?
8. Co zdecydowa³o, ¿e w roku

1991 awansowa³ by³ego szefa Zarz¹du WSW WOPK p³k. Lucjana Jaworskiego na stanowisko szefa Kontrwywiadu Wojskowego?
W latach 80. p³k. Jaworski, odznacza³ siê szczególn¹ gorliwoœci¹
w zwalczaniu opozycji, niszczy³ prasê podziemn¹, œciga³ wspó³pracuj¹cych z opozycj¹ filmowców, tropi³
„obce pochodzenie” cz³onków opozycji, zak³ada³ pods³uchy, werbowa³
agenturê. To na skutek jego dzia³añ
w wiêzieniu znalaz³a siê min. Hanna
Rozwadowska, kieruj¹ca logistyk¹
„Wiadomoœci”. Po nominacji na szefa KW, p³k. Jaworski w latach 199193 prowadzi³ dzia³ania operacyjne,
skierowane przeciwko œrodowiskom
opozycji niepodleg³oœciowej oraz
przeciwko rz¹dowi Jana Olszewskiego. Nadzorowa³ równie¿ SOR
„Szpak” – dotycz¹c¹ rozpracowania
Rados³awa Sikorskiego.
10. Czy bêd¹c ministrem ON w
roku 2001 zna³ w³aœciciela firmy
Auto-Hit Krzysztofa Strykiera – dealera Fiata z Tychów, dzier¿awcê
wilii po³o¿onej w miejscowoœci
W³adys³awów 24 km od Janowa
Lubelskiego i czy przez wiele lat
bywa³ na polowaniach w tej miejscowoœci wraz z rodzin¹ i znajomymi?
11. Czy prawd¹ jest, ¿e za czasu
ministrowania Komorowskiego,
MON zakupi³o 48 samochodów Fiatów Seicento od firmy Fiat Auto
Poland z przeznaczeniem dla ¯andarmerii Wojskowej oraz 10 Fiatów
bezpoœrednio od firmy Auto-Hit?
12. Jaka by³a przyczyna usuniêcia ze stanowiska dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON Krzysztofa Borowiaka w roku 2001 i czy fakt ten ma
zwi¹zek z rozpoczêciem (w budynkach Wojskowej Akademii Technicznej) dzia³alnoœci prywatnej
Szko³y Wy¿szej Warszawskiej, za³o¿onej przez Fundacjê Rozwoju
Edukacji i Techniki, która okaza³a
siê biznesem kierowanym przez oficerów WSI.
(Raport z Weryfikacji WSI rozdzia³ 10. „Dzia³alnoœæ oficerów WSI
w Wojskowej Akademii Technicznej”)
13. Czy prawd¹ jest, ¿e w 2001
roku dyrektor Krzysztof Borowiak
zwraca³ uwagê ministrowi Komorowskiemu na kryminogenn¹ prywatyzacjê WAT, dokonywan¹ rêkoma
cz³onków w³adz tej uczelni, na co
Komorowski mia³ nie reagowaæ?
14. Jaki przebieg mia³a i czym siê
zakoñczy³a reforma szkolnictwa
wojskowego, dokonywana pod kierunkiem protegowanego ministra
Komorowskiego, radcy w jego gabi-

necie – gen. Bogus³awa Smólskiego?
To zaledwie kilkanaœcie z tych
50. pytañ, które otwieraj¹ nam zupe³nie inn¹ perspektywê w opisie kandydata, który jawiæ ma nam siê dzisiaj jako straszy, nobliwy pan z w¹sem
i sygnetem na palcu. Te pytania w
debacie wyborczej oczywiœcie nie
pad³y i nie padn¹, bo zosta³a ona ukierunkowana na to, czy zmieni³ siê Jaros³aw Kaczyñski. W tym kontekœcie
pytania – dlaczego Tusk zrezygnowa³
i wystawi³ Komorowskiego i dlaczego ten, jako jedyny w PO, g³osowa³
przeciw rozwi¹zaniu WSI pozostan¹
retoryczne. Chyba, ¿e znamy s³owa
gen. Marka Dukaczewskiego, by³ego
szefa WSI, który zapowiedzia³, ¿e
otworzy szampana, jak Komorowski
wygra. Oto prawdziwe zaplecze szacownego pana z w¹sami. Na dok³adkê w Wa³ês¹ i Cimoszewiczem.
W koñcu, po dowiedzeniu siê,
czy Kaczyñski siê zmieni³, trzeba
bêdzie zapytaæ, czy Komorowski nie
zmieni³ siê i co z tego dla Polski mo¿e
wynikn¹æ.
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INFORMACJE

•ród³o zanieczyszczenia nieznane

Sesja Rady Miasta w Œwidwinie

Jedna trzecia
miasta bez wody

Ocena monitoringu

(ŒWIDWIN) Ludzie pili wodê, k¹pali siê, myli
naczynia i nagle wy³¹czono im wodê w kranach.
Okaza³o siê, ¿e w ujêciu wody przy ul. Wojska
Polskiego w Œwidwinie sanepid wykry³ bakterie coli.
Wody zosta³o pozbawionych kilka osiedli, na
których mieszka ponad piêæ tysiêcy mieszkañców.
Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Œwidwinie 23
czerwca stwierdzi³ brak przydatnoœci wody przeznaczonej do spo¿ycia
ze wzglêdu na zanieczyszczenia
mikrobiologiczne (obecnoœæ bakterii grupy coli, Escherichia coli i
Enterokoków ka³owych), przez
wodoci¹g przy ul. Wojska Polskiego i nakaza³ unieruchomienie wodoci¹gu w trybie natychmiastowym.
Wody zostali pozbawieni mieszkañcy ulic: Wojska Polskiego, Mi³ej,
Kombatantów Polskich, Po³czyñskiej, Nowomiejskiej i osiedli Parkowa - Pi³sudskiego.
Inspektor Sanitarny zobowi¹za³ Zak³ad Us³ug Komunalnych,
który obs³uguje wodoci¹gi, do zapewnienia mieszkañcom tych ulic
zastêpczego Ÿród³a wody nadaj¹cej siê do spo¿ycia. Nakaza³ równie¿ podjêcie niezw³ocznych
dzia³añ polegaj¹cych na przeprowadzeniu niezbêdnych i skutecznych zabiegów dezynfekcyjnych
ujêæ wody zasilaj¹cych Stacjê
Uzdatniania Wody przy ul. Wojska Polskiego, a tak¿e skutecznego poinformowania odbiorców

wody ww. ulic o miejscach i godzinach korzystania z zastêpczego Ÿród³a.
ZUK zorganizowa³ dostawy
wody, korzystaj¹c z beczkowozów
wojskowych i rozpocz¹³ dezynfekcjê ujêcia. Badania Inspekcji Sanitarnej w dniu 25 czerwca potwierdzi³y, ¿e woda nadaje siê do picia i
w sobotê, oko³o po³udnia, woda
pojawi³a siê w kranach. W sam¹
porê, bo ludzie byli ju¿ mocno wymêczeni t¹ sytuacj¹.
- W domach zaczyna³o ju¿
œmierdzieæ, bo jak tu kozystaæ z toalety, gdy nie ma czym sp³ukaæ. A
wyobra¿a pan sobie sytuacjê matek,
które maj¹ malutkie dzieci. - mówi³
o tej sytuacji zdenerwowany starszy
pan na ul. Parkowej.
Problem jednak pozosta³, bo
okaza³o siê, ¿e nie znaleziono Ÿród³a zanieczyszczenia wody, t³umacz¹c to nadmiernymi opadami i
sp³ywem wód z pól lub domniemuj¹c inne przyczyny. To oznacza, ¿e
problem mo¿e pojawiæ siê ponownie w ka¿dym momencie, bo je¿eli
Ÿród³o zanieczyszcenia jest nieznane, to nie zosta³o zlikwidowane. (r)

Dzisiaj, 28 czerwca, o godz.
12., na sesji zbior¹ siê radni Rady
Miasta w Œwidwinie. Obrady odbêd¹ siê w sali urzêdu.
Sesjê otworzy informacja burmistrza o realizacji wniosków i
uchwa³ podjêtych na poprzedniej
sesji. Nastêpnie radni bêd¹ mogli
sk³adaæ interpelacje i zapytania, a
po nich mieszkañcy i przedstawiciele rad osiedlowych.
W kolejnym punkcie nast¹pi
ocena stanu bezpieczeñstwa publicznego w Œwidwinie w œwietle
funkcjonowania monitoringu.
Zostanie przedstawione sprawozdanie z dzia³alnoœci Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo-

³ecznej za 2009 roku i I kwarta³
br.
W punkcie uchwa³ projekty do
rozpatrzenia: uchylenie uchwa³y w
sprawie upowa¿nienia kierownika
Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Œwidwinie do podejmowania dzia³añ wobec d³u¿ników alimentacyjnych; zmiana uchwa³y w
sprawie ustalenia op³at za œwiadczenia udzielane przez przedszkola samorz¹dowe, prowadzone przez
Miasto Œwidwin; przeznaczenie do
zbycia dzia³ek gruntu w Œwidwinie
przy ulicy Kombatantów Polskich;
zmiana Statutu Miasta Œwidwin
oraz zmiany w bud¿ecie. Sesjê zakoñcz¹ wolne wnioski i zapytania
oraz odpowiedzi na interpelacje. (r)

Informacja

Szpital Polski Po³czyn-Zdrój
NZOZ zaprasza na badania
urologiczne
Dyrekcja Szpitala Polskiego Po³czyn-Zdrój NZOZ serdecznie zaprasza
na bezp³atne badania urologiczne. Porad w zakresie urologii udziela dr n.
med. specjalista urolog Marek Pisarski. Badanie urologiczne mo¿na wykonaæ w nastêpuj¹cych placówkach:
29.06.2010 r. od godz. 14.00 – Szpital Polski Po³czyn-Zdrój NZOZ, ul.
Gwardii Ludowej 5, rejestracja codziennie od godz.8.00-10.00 pod numerem tel. 94/ 36 61 847
02.07.2010 r. od godz. 9.00 - Gabinet Neurologiczny (obok Pogotowia
Ratunkowego) ul. Drawska 38, Œwidwin, rejestracja codziennie od
godz.8.00-10.00 pod numerem tel. 94/36 61 847
02.07.2010 r. od godz. 13.00 – Niepubliczna Przychodnia Medycyny
Rodzinnej J. Firmanty, S³awoborze, tel. 94/ 36 47 016
02.07.2010 r. od godz. 14.30 – NZOZ AL-MED. R¹bino, tel. 94/ 36 43 214
02.07.2010 r. od godz. 16.00 – NZOZ Doktor, Brze¿no, tel. 94 /36 42 579.
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Œladami ucieczek z PRL-u

Marzenia o ucieczkach rodzi³y siê
tak¿e w Œwidwinie
Jednym z elementów
doskwieraj¹cych ¿yciu
obywateli w Polsce
Ludowej by³o odebranie im
mo¿liwoœci podró¿owania
poza granicami kraju, a
tak¿e swobodnego wyboru
miejsca zamieszkania. Brak
pogodzenia siê z takim
stanem rzeczy, to by³a
jedynie nielegalna
emigracja inaczej nazywana
ucieczk¹ z kraju.
Ostatnio ukaza³a siê nader interesuj¹ca publikacja o ucieczkach z
peerelowskiego kraju. Ucieczkach
g³oœnych, o których wie wiele osób
oraz o mniej znanych. Jest to praca
albumowa wydana przez Instytut
Pamiêci Narodowej w Katowicach
autorstwa Moniki Bortnik-DŸwierzyñskiej i Marcina Niedurnego zatytu³owana „Ucieczki z PRL”
(2009).
Na jej kartach znajdujemy tak¿e
ciekaw¹ informacjê o jednym z
uciekinierów - Leszku Cyrku, który
swoj¹ osobowoœæ w dzieciñstwie i
m³odoœci kszta³towa³ w powojennym Œwidwinie.
To w³aœnie w tym mieœcie roi³y
siê w nim pierwsze myœli, by zostaæ
marynarzem i podró¿owaæ po œwiecie. A w tych marzeniach pomaga³y
mu najpierw czytane ksi¹¿ki Karola
Maya, Jacka Londona, Coopera,
Curwooda oraz Conrada, a nastêpnie drog¹ prowadz¹c¹ ku spe³nieniu
tych marzeñ mia³a byæ edukacja
morska.
Dlatego te¿ po ukoñczeniu szko³y podstawowej swoje kroki skierowa³ do Zasadniczej Szko³y Rybo³ówstwa Morskiego w Dar³owie.
Wkrótce, po jej ukoñczeniu,
okaza³o siê, i¿ wyp³ywaæ w morze
dano mu tylko na ³owiska w pobli¿u
swego kraju, zaledwie po wodach
przybrze¿nych. I to tylko pod czujnym okiem swoich prze³o¿onych.
Takim „wilkiem morskim” nie
chcia³ pozostaæ. Zdecydowa³ siê
wiêc na ucieczkê z kraju.
Leszek Cyrek – urodzony w
Zgierzu. W Œwidwinie od roku
1945. Mieszka³ z rodzicami i rodzeñstwem najpierw przy ulicy
S³owiañskiej, potem 3 Marca. Rozpocz¹³ naukê w szkole podstawowej, któr¹ organizowa³ Józef
Dmowski – pierwszy kierownik

Na zdjêciu: Uczniowie Szko³y Rybo³ówstwa Morskiego w Dar³owie,
trzeci z lewej Leszek Cyrek. Rok 1957.
Publicznej Szko³y Powszechnej w
Œwidwinie. Pisania i liczenia, jak
zapamiêta³, uczy³y go nauczycielki
Panie Wo³onciej i Rzeszutko. S³u¿y³
do Mszy œw., kiedy proboszczem
by³ ks. Józef Kêpka.
Czas pozalekcyjny spêdza³ ró¿nie; biega³ z kolegami po zburzonych kamienicach, których w powojennym Œwidwinie by³o pe³no, gra³
w pi³kê no¿n¹, najczêœciej szmaciank¹, pasa³ z nimi krowy i czyta³
sporo ksi¹¿ek o podró¿ach i krajach
zamorskich. Jedyny raz uda³o mu
siê w dzieciñstwie wyjechaæ z kolegami ze Œwidwina na po³udnie Polski, w Sudety, na kolonie letnie. Pod
koniec podstawówki znowu na krótko wyjecha³ do rodzinnego Zgierza,
a stamt¹d trafi³ do Dar³owa, do
szko³y morskiej.
W wolnym od nauki czasie, z
Dar³owa przyje¿d¿a³ do Œwidwina
i jego g³ówn¹ arteri¹ – ulic¹ 3 Marca paradowa³ w galowym marynarskim mundurze. Tego munduru zazdroœcili mu koledzy. A on ci¹gle
myœla³ o dalekich krajach zamorskich. W koñcu ziœci³ swoje pragnienia.

A jak wygl¹da³a jego ucieczka z PRL-u? Tak j¹ zapamiêta³ i
tak mi opowiedzia³.
Jak pamiêtam, zawsze marzy³em o morzu, o p³ywaniu. W dzieciñstwie budowa³em sobie ³ódki i
statki z desek b¹dŸ z kartonów.
Wkrótce, po podstawówce, wst¹pi³em do Zasadniczej Szko³y Rybo³ówstwa Morskiego w Dar³owie.
Zadowolony by³em z faktu, ¿e dosta³em siê do niej. Nie wszyscy chêtni byli do niej przyjmowani. Mia³a
byæ mi bliska zrealizowaniu moich
marzeñ. Ale by³y w niej i takie sytuacje, które nam, uczniom, nie
mog³y siê podobaæ. Za byle co mo¿na by³o z niej wylecieæ. Ot, choæby
za to, ¿e któryœ z nas pochwali³ siê
listem przys³anym do rodziny z zagranicy. Jeden na drugiego mia³
donosiæ – tego te¿ uczyli nas w szkole. Czêsto uczestniczyliœmy w spotkaniach z oficerami, którzy wk³adali nam do g³owy ró¿ne banialuki,
na przyk³ad o wrogach anglo - amerykañskich czyhaj¹cych na nas w
ka¿dej sytuacji. Nasi rodzice te¿
musieli uczestniczyæ w niektórych

takich pogadankach politycznych.
Po ukoñczeniu szko³y morskiej
dosta³em przydzia³ do pracy w Ustce w przedsiêbiorstwie Korab,
gdzie zamustrowali mnie na kuter
UST-54. Zacz¹³em na nim p³ywaæ
od roku 1957.
P³ywa³em po Ba³tyku, najpierw
jako praktykant. Lato by³o piêkne
tego roku. Dobrze zarabia³em. Ale
wkrótce sezon na ³owienie œledzi siê
skoñczy³. Nasta³ sezon sztormowy.
Na morze nikt nie wyp³ywa³. Moi
prze³o¿eni z kutra, co zarobili, tracili w barze na alkohole.
Dla zabicia czasu. Mnie to nie
odpowiada³o. Ja natomiast by³em
czêstym goœciem w bibliotece. Interesowa³a mnie beletrystyka morska.
Z kolegami myœla³em o tym jak
uciec z kraju. Zaczêliœmy o tym rozmyœlaæ coraz czêœciej. I planowaæ
ucieczkê na Bornholm – do portu
Nexo.
Ka¿dy z nas by³ zamustrowany
na ró¿nych kutrach. Teraz nale¿a³o
wybraæ ten kuter, którym bêdziemy
uciekaæ. Wybraliœmy kuter kolegi
UST-48, który by³ stosunkowo
nowy.

Wieœci œwidwiñskie 28.06.2010 r.
Za³ogê tego kutra stanowi³o 5
osób, w tym jedna z nich, to kolega
- planowany do ucieczki. A wiêc
pozosta³ych nas trzech uciekinierów nale¿a³o gdzieœ ukryæ na kutrze.
Ale gdzie i jak? Dobrze wiedzieliœmy, jak wopiœci (Wojska Ochrony
Pogranicza - przyp. A.C.) przeszukuj¹ kuter przed wypuszczeniem go
w morze. Ka¿¹ otwieraæ ka¿dy nawet zakamarek.
Jest 23 stycznia 1958 roku. Ca³a
nasza czwórka uciekinierów w komplecie na kutrze.
Jestem, wed³ug mnie, dobrze
schowany. Tam, gdzie siê schowa³em, to toaleta. Staæ w niej w wodzie,
nie nale¿y do przyjemnoœci. Celowo
zostawi³em drzwi otwarte, a przy
drzwiach postawi³em beczki i
skrzynki na ryby, okno zamalowa³em sadz¹. Z naszych doœwiadczeñ
wiedzieliœmy, ¿e tanki z wod¹ o
wymiarach 2 m na dwa i 1 wysokoœci wopiœci nie penetruj¹. Tam schowani byli pozostali dwaj uciekinierzy - Rysiek i Benek. Ryzyko by³o
wielkie. W razie wpadki grozi³o
nam wiêzienie.
Za chwilê kuter ma wyp³yn¹æ na
³owisko w morze w pobli¿e wyspy
Bornholm, ale przedtem kontrola
wopistów. Kuter zatrzymuje siê i
jest kontrolowany. Kontrola trwa 30
minut.
Wreszcie wyp³ywamy w morze.
Godzina 4 rano. Za³oga œpi w
kubryku, z wyj¹tkiem Staszka –
przysz³ego uciekiniera, który jest
przy sterze. Od czasu do czasu
sprawdza, czy rzeczywiœcie ludzie z
za³ogi œpi¹. Godzinê póŸniej uwalnia mnie z toalety. Stajê przy sterze,
w tym czasie Stasiek idzie uwolniæ
spod pok³adu Ryœka i Benka. Byli
prawie nieprzytomni z powodu braku powietrza. Zmarzniêci i zdrêtwiali.
W tym czasie na ³owisku by³o
prawdopodobnie 20 kutrów. Jeden
blisko drugiego. Jeden obserwowa³
drugiego.
O 6 kaza³em zwolniæ obroty
maszyn, pogasiæ œwiat³a pozycyjne.
Gdy upewniliœmy siê, ¿e w pobli¿u
nie ma drugiego kutra, skierowaliœmy nasz na Bornholm, w kierunku
portu Nexo.
7 rano – za³oga budzi siê. Ku
zdziwieniu, ich drzwi na pok³ad s¹
dla nich zamkniête – zabarykadowane.
Ka¿dy kuter ma za zadanie z³o¿yæ raport do bazy. Ja wys³a³em raport, ¿e wszystko w porz¹dku. Poda³em te¿ fikcyjn¹ pozycjê nawigacyjn¹. Podziêkowali mi. Ca³y czas
myœlê, czy wszystko jest po naszej
myœli. Okazuje siê, ¿e nie wszystko
jest takie proste. Wp³ynêliœmy
wprost na flotê ryback¹, która p³ynê³a z Ko³obrzegu. Podejrzliwie na
nas patrz¹, na to, co my robimy.
Wpad³em na pomys³; machn¹³em
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do nich rêk¹ po przyjacielsku i mówiê do ch³opaków, ¿e zaczynamy
³apaæ w sieci, kiedy na nas patrz¹.
Gdy odp³ynêli – sieci z powrotem
wci¹gamy na pok³ad.
Teraz miêdzy nami a Bornholmem ju¿ nic nie powinno nam przeszkodziæ. Mo¿e zosta³a godzina na
dop³yniêcie tam. Ale znowu pogoda
nam nie sprzyja. Zimno. Pok³ad
oblodzony.
Koledzy zziêbniêci – prawie
chorzy.
Kiedy zobaczy³em l¹d, wyj¹³em
rakietnicê, któr¹ wczeœniej skrycie
zabra³em szyprowi, wystrzeli³em z
niej wszystko. Przyp³ynêliœmy do
mola. Zacumowaliœmy. A tu zjawia
siê policja. Kupa ludzi – zbiegowisko. Prasa. Robi¹ nam zdjêcia. Jesteœmy w Danii. O naszej ucieczce z
kraju napisz¹ jeszcze tego samego
dnia duñskie gazety. Pisali – m³odzi
Polacy wybrali wolnoœæ.
A oto dalsze losy Leszka Cyrka – uciekiniera z Polski Ludowej.
Po ¿mudnych przes³uchaniach w
Kopenhadze, otrzyma³ azyl polityczny i rozpocz¹³ pracê na statkach
rybackich. P³ywa³ na kutrach po
Morzu Pó³nocnym.
W kwietniu 1959 roku opuœci³
Daniê i uda³ siê do Stanów Zjednoczonych .Tutaj wyst¹pi³ o przyznanie mu obywatelstwa amerykañskiego. Nadal p³ywa³ po morzach
miêdzy Australi¹ a Ameryk¹.
Nastêpnie, w latach 1962 - 1964
odbywa³ s³u¿bê wojskow¹ w armii
amerykañskiej. Po przeszkoleniu
odbywa³ j¹ w Niemczech (w Bawarii w mieœcie Schweinfurt). Tu sprowadzi³ swoj¹ ¿onê, wczeœniej poœlubion¹ w San Francisco.
Po odbyciu s³u¿by wojskowej
powróci³ do USA, nauczy³ siê nowego zawodu i rozpocz¹³ pracê w
warsztatach mechanicznych.
Po 20 latach od ucieczki z kraju,
w roku 1978 przyjecha³ w odwiedziny do Polski – z wizyt¹ jako obywatel Stanów Zjednoczonych. Przyjecha³ ze swoimi dzieæmi - synem i
córk¹.
Dziœ ju¿ 72 latek, na emeryturze.
Mieszka w stanie Kalifornia, nad
zatok¹ San Francisco, dok³adnie w
San Jose. Aktywnie uczestniczy w
¿yciu sportowym, jego pasj¹ jest
hokej. Z satysfakcj¹ mówi, ¿e jest
najstarszym zawodnikiem w swojej
dru¿ynie hokejowej.
Nie zerwa³ kontaktów ze Œwidwinem. Kiedy, co dwa lata, przyje¿d¿a do Polski, obowi¹zkowo kilka dni spêdza w Œwidwinie.
Czy warto by³o uciekaæ z Polski
maj¹c 19 lat? Leszek Cyrek – dziœ
obywatel Stanów Zjednoczonych
odpowiada krótko: Nie ¿a³ujê! Ale
Œwidwina z lat m³odoœci nie mo¿na
zapomnieæ.
Antoni Cieœliñski

Wybory prezydenckie 2010 – I tura

Tak g³osowano
w naszym powiecie
PKW poda³a ju¿ oficjalne wyniki wyborów. Frekwencja wynios³a 54,94 procent. Wygra³ Bronis³aw Komorowski przed Jaros³awem Kaczyñskim i to oni
zmierz¹ siê w drugiej turze wyborów, która odbêdzie siê 4 lipca.

Kraj
Najwiêksz¹ iloœæ g³osów uzyska³ Bronis³aw Komorowski –
41,54 procent. Jaros³aw Kaczyñski
otrzyma³ 36,46 proc. g³osów. Na
trzecim miejscu znalaz³ siê Grzegorz Napieralski, który uzyska³
13,68 proc. g³osów.
Pozostali kandydaci uzyskali:
Janusz Korwin-Mikke -2,48 proc.,
Waldemar Pawlak 1,75, Andrzej
Olechowski – 1,44, Andrzej Lepper
– 1,28, Marek Jurek – 1,06, Bogus³aw Ziêtek – 0,18 a Kornel Morawiecki – 0,13 proc. poparcia.

Zachodniopomorskie
W naszym województwie frekwencja by³a bliska krajowej – wynios³a 52,53 proc. Wyniki wyborcze
kandydatów ju¿ odbiega³y od œredniej; Bronis³aw Komorowski otrzyma³ prawie po³owê z oddanych g³osów - 49,99 proc, czyli o ponad 8
proc. wiêcej, ni¿ w ca³ym kraju.
Jaros³aw Kaczyñski otrzyma³ ich
znacznie mniej – 24,97 proc. Tak jak
kandydat PO, zyska³ równie¿ Grzegorz Napieralski z wynikiem 17,61
proc. poparcia i to jest jego najlepszy wynik w ca³ym kraju.
Niespodziewanie czwarty wynik, tak jak w kraju, uzyska³ tutaj
Janusz Korwin-Mikke (2,41), wyprzedzaj¹c nawet Andrzeja Leppera
(1,56), który w kraju zaj¹³ dopiero
siódme miejsce.

Powiat œwidwiñski
Frekwencja w powiecie œwidwiñskim by³a du¿o poni¿ej krajowej i wojewódzkiej i wynios³a 45,99
%. Najwiêcej g³osów w powiecie
oddano na Bronis³awa Komorowskiego - 8612 (47,57 %). Drugie
miejsce zaj¹³ Jaros³aw Kaczyñski z
liczb¹ 4549 g³osów (25,13 %), a
trzecie Grzegorz Napieralski z 3479
wa¿nymi g³osami (19,22 %).
Inni kandydaci na urz¹d prezydenta otrzymali w powiecie: Andrzej Lepper – 454 (2,51 %), Janusz
Korwin-Mikke – 334 (1,84 %),
Waldemar Pawlak – 304 (1,68 %),
Andrzej Olechowski – 189 (1,04
%), Marek Jurek – 132 (0,73 %),

Bogus³aw Ziêtek – 30 (0,17 %) i
Kornel Morawiecki – 22 (0,12 %).

Miasto Œwidwin
Tutaj by³a najwy¿sza frekwencja – prawie 50%. Bronis³aw Komorowski zdoby³ najwiêcej g³osów –
3012 (48,15%), Jaros³aw Kaczyñski o po³owê mniej – 1479
(23,64%), a G. Napieralski du¿o
ponad œredni¹ krajow¹ – 21,29%
(1332 g³osów).

Gmina Œwidwin
Frekwencja s³aba – 41,5%. Wynik podobny jak w mieœcie; Komorowski – 46,56% (934 g³osy), Kaczyñski – prawie 22% (439) i Napieralski – prawie 20% (401). Najlepszy wynik z pozosta³ych kandydatów uzyska³ Andrzej Lepper –
4,44% (89).

Po³czyn-Zdrój
Frekwencja – 47,34%. Komorowski z podobnym wynikiem, jak w innych gminach – 48,14% (3020 g³osów). Kaczyñski tutaj znalaz³ du¿o
wiêcej zwolenników – 29,10% (1826),
a Napieralski mniej – 15,86 (995).

Brze¿no
Frekwencja – nieca³e 44%. Komorowski – 45,25% (453 g³osy).
Drugi okaza³ siê tutaj Napieralski –
21,48% (215 g³osów), wyprzedzaj¹c Kaczyñskiego – 19,68% (197).
Swoje najlepsze wyniki w powiecie
uzyskali Waldemar Pawlak – 5,29%
(53) i Lepper – 4,60% (46).

R¹bino
Frekwencja – nieca³e 42%. Tutaj by³a najmniejsza ró¿nica miêdzy
Komorowskim, a Kaczyñskim. Ten
pierwszy uzyska³ 42,25% 550), ten
drugi – 28,75% (374). Napieralski –
20,68% (269).

S³awoborze
Frekwencja najni¿sza w powiecie – 38,42%. Tutaj Komorowski
wygra³by w pierwszej turze, gdy¿
uzyska³ 50,75% poparcia (643 g³osy). Drugie miejsce zaj¹³ Napieralski – 21,07% (267), a trzecie Kaczyñski – 18,47% (234 g³osy).
Druga tura wyborów odbêdzie
siê ju¿ 4 lipca. Wtedy ostatecznie
dowiemy siê, kto zostanie prezydentem RP – Bronis³aw Komorowski czy Jaros³aw Kaczyñski. (r)
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Oœwiadczenia maj¹tkowe urzêdników - Œwidwin
Burmistrz Œwidwina
Jan Owsiak
Posiada œrodki pieniê¿ne w postaci lokaty terminowej na kwotê
12.968,66 z³ oraz podwójny pakiet Pionier po 6.358 z³., a tak¿e
fundusz ARKA zrównowa¿ony
FLO na sumê 17.523,48 z³.
Wszystko to stanowi wspó³w³asnoœæ ma³¿eñsk¹. Ma te¿ dom o
pow. 215,15 mkw i wartoœci
350.000 z³. Dochód za 2009 r. z
tytu³u wynagrodzenia wyniós³
129.121,28 z³, a ¿ony pracujacej w
MOPS (Œwidwin) – 38.877,39 z³.
Posiada równie¿ samochód osobowy Opel Astra z 2008 r. i kredyt
w SKOK – u na remont domu w
kwocie 25.000 z³, które stanowi¹
wspó³w³asnoœæ ma³¿eñsk¹.

Zastêpca burmistrza
Œwidwina Krzysztof
Wasicionek
Posiada œrodki pieniê¿ne zgromadzone na koncie lokacyjnym w
kwocie 43.000 z³ oraz mieszkanie
o pow. 60 mkw i wartoœci 135.000
z³, co stanowi ma³¿eñsk¹ wspólnoœæ maj¹tkow¹. Jako maj¹tek odrêbny ma te¿ wspó³udzia³ w 1/6
czêœci lokalu mieszkalnego o pow.
53,5 mkw oraz 1/24 czêœci dzia³ki
na której po³o¿ony jest budynek, a
wartoœæ tego wynosi ok. 18.000 z³.
Dochód za 2009 r. z tytu³u zatrudnienia wyniós³ 93.312,63 z³, a
wspó³ma³¿onki – 36.275,56 z³.
Pan Wasicionek posiada równie¿
samochód osobowy Ford Focus z
2001 r. o wartoœci 17.500 z³ oraz
kredyt na jego zakup w wysokoœci
3.700 z³, co stanowi ma³¿eñsk¹
wspólnoœæ maj¹tkow¹.

Skarbnik w Urzêdzie
Miasta Œwidwin Urszula
Cieœliñska

Dochód za 2009 r. z tytu³u wynagrodzenia wyniós³ 59.571,14 z³ oraz
renty dla dzieci (z OC) – 10.800 z³.

Posiada œrodki pieniê¿ne w
kwocie 90.000 z³ oraz dwa mieszkania: jedno o pow. 68 mkw i wartoœci
169.000 z³, a drugie 33,57 mkw
wycenione na 56.000 z³. Ma równie¿ dzia³kê zabudowan¹ gara¿em o
pow. 18 mkw i wartoœci ok. 5.000 z³.
Wszystko to stanowi wspólnoœæ
ustawow¹ ma³¿eñsk¹. By³a te¿
cz³onkiem rady nadzorczej w Zak³adzie Us³ug Komunalnych spó³ka z
o.o. w Œwidwinie od 10 lipca 2000
r. do 03 czerwca 2009 r. i z tego tytu³u w 2009 r. osi¹gnê³a dochód w
wysokoœci 3.597,99 z³. Dochód z
tytu³u wynagrodzenia za pracê w
2009 r. wyniós³ 86.815,74 z³, a dochód mê¿a z tego tytu³u – 19.065 z³
oraz jego dieta radnego – 8.626 z³.
Pani Cieœliñska posiada tak¿e samochód osobowy Peugeot 307 z 2001
r, który stanowi wspólnoœæ ustawow¹ ma³¿eñsk¹.

Sekretarz w Urzêdzie
Miasta Œwidwin Andrzej
Rewiñski

Kierownik Wydzia³u
Planowania i FinansowoBud¿etowego Urzêdu
Miasta Œwidwin Jolanta
Kopyœæ
Posiada œrodki pieniê¿ne w
kwocie 25.000 z³ oraz papiery wartoœciowe IKE na sumê 5.916,39 z³.
Nale¿¹ do niej równie¿ fundusze:
ARKA na kwotê 61.271,15 z³, UNIKORONA – 95.692,56 z³ oraz
AVIVA – 40.565,40 z³. Ma te¿ dom
o pow. 173,07 mkw i wartoœci
100.000 z³ na który posiada akt notarialny oraz gara¿ – 20 mkw o wartoœci 4.500 z³ na umowê kupna.

Odznaczenia dla
pracownic PUP
21 czerwca szeœæ pracownic
Powiatowego Urzêdu Pracy w
Œwidwinie zosta³o uhonorowanych pañstwowymi Medalami za
D³ugoletni¹ S³u¿bê.
Okazj¹ do nagrodzenia pracowników by³y dwa jubileusze. W ubieg³ym roku minê³o 90 lat od powo³ania s³u¿b pracowniczych w Polsce,
w tym roku natomiast przypada 20
rocznica utworzenia profesjonalnych, publicznych instytucji zatrudnienia. Pracownice œwidwiñskiego
PUP zosta³y odznaczone Medalami

za Wieloletni¹ S³u¿bê. Jest to pierwsze takie wyró¿nienie w dwudziestoletniej historii œwidwiñskiego
urzêdu.
Nagrodzono nastêpuj¹ce osoby:
Z³ote medale: Katarzyna Barej,
Alicja Szumi³o.
Srebrne medale: Krystyna Michalska, El¿bieta Lewandowska.
Br¹zowe medale: Barbara Darosz, Iwona Zawada.
Uroczystoœæ nadania medali
odby³a siê w Zachodniopomorskim Urzêdzie Wojewódzkim w
Szczecinie.
(o)

Posiada œrodki pieniê¿ne w
kwocie 10.000 z³ oraz mieszkanie o
pow. 49,87 mkw i wartoœci 130.000
z³, które stanowi¹ ma³¿eñsk¹ wspólnoœæ maj¹tkow¹. Dochód za miesi¹c
kwiecieñ 2010 r. wyniós³ 5.798,40
z³ brutto. Ma równie¿ samochód
osobowy Nissan Almera z 2000 r,
który stanowi wspó³w³asnoœæ w
równych czêœciach ze Zdzis³awem
Czerniawko oraz kredyt hipoteczny
na zakup mieszkania w kwocie
28.648,84 z³, który zaci¹gniêty jest
na zasadzie wspó³w³asnoœci ma³¿eñskiej.

Kierownicy jednostek
organizacyjnych
Prezes Zarz¹du MEC
sp. z o.o. w Œwidwinie
Jan Szo³dra
Posiada œrodki pienie¿ne w
kwocie 92.000 z³ oraz mieszkanie
o pow. 72,50 mkw i wartoœci
70.000 z³, a tak¿e 1/2 przydomowej dzia³ki, której udzia³ wynosi
217,50 mkw i ma wartoœæ 20.000
z³, co stanowi wspólnoœæ ma³¿eñsk¹. Dochód za 2009 r. z tytu³u
zatrudnienia wyniós³ 98.392,80
z³, emerytura – 17.516,68 z³, a
dochód ¿ony z tytu³u zatrudnienia
w ZSZ Oparzno – 27.131,95 z³, jej
emerytura – 27.130,97 z³ oraz rycza³t ¿ony (spo³eczny kurator przy

S¹dzie Rejonowym) – 3.742 z³. Pan
Szo³dra posiada te¿ samochód osobowy Renault Megane Scenic z
2009 r. o wartoœci 72.640 z³ oraz
roczny kredyt na niego na kwotê
37.954,40 z³, a wszystko to stanowi
wspólnoœæ ma³¿eñsk¹.

Dyrektor Szko³y
Podstawowej nr 1
w Œwidwinie Iwona
KaŸmierczak
Nie posiada œrodków pieniê¿nych, ale ma mieszkanie o pow. 60
mkw i wartoœci 130.000 z³, które
stanowi wspó³w³asnoœæ majatkowa ma³¿eñsk¹. Dochód za 2009 r.
z tytu³u zatrudnienia wyniós³
65.612,58 z³, a ma³¿onka –
31.700,76 z³. Ma te¿ samochód
osobowy Opel Zafira z 1999 r. i
wartoœci 16.000 z³ oraz kredyt hipoteczny zaci¹gniêty wspólnie z
ma³¿onkiem na zakup mieszkania
w kwocie 30.000 z³.

Dyrektor Szko³y
Podstawowej nr 2
w Œwidwinie Magdalena
Bujakowska
Nie posiada œrodków pienie¿nych, ale ma dom o pow. 150
mkw i wartoœci 300.000 z³, który
stanowi wspó³w³asnoœæ ma³¿eñsk¹. Dochód za 2009 r. z tytu³u
zatrudnienia
wyniós³
68.356,44 z³, a wspó³ma³¿onka –
48.257,96 z³. Posiada równie¿
dwa kredyty zaci¹gniête wspólnie z mê¿em: jeden to mieszkaniowy ( hipoteczny) na kwotê
29.626,38 z³, a drugi gotówkowy
Aurum – 19.230,83 z³.

List do redakcji

Lotne patrole Platformy
Lotne patrole Platformy, kr¹¿¹
po ca³ej gminie po³czyñskiej. Po
ulicach miasta, po wsiach i zau³kach. S¹ wszêdzie. Bior¹ w tej akcji
g³ówni aktorzy sceny politycznej tej
partii w mieœcie i gminie. Namawiaj¹ do wyborów na prezydenta.
Szykuj¹ ju¿ „armiê zaciê¿n¹” na
wybory samorz¹dowe. W sposób
jak najmniej oczekiwany pojawiaj¹
siê na ka¿dej uroczystoœci gminnej.
Wyg³aszaj¹ tam orêdzia i polityczne mowy, z których mo¿na wywnioskowaæ, o co chodzi. W czasie uroczystoœci tylko „kr¹¿¹ i kr¹¿¹”,
szeptaj¹ ludziom na ucho ró¿ne frazesy o wielkoœci swojej partii. M¹-

drzy ludzie nie dadz¹ siê omamiæ ich
s³owami, zag³osuj¹ tak, jak chc¹
przecie¿. Wo¿¹ ze sob¹ ju¿ pos³ów
i senatorów. Atak nast¹pi przed wyborami samorz¹dowymi. Przecie¿
im w smak wzi¹æ fotel burmistrza i
wiêkszoœæ w radzie lub obsadziæ w
niej wszystkie miejsca. Jednak nie
maj¹ ludzi ze znanymi nazwiskami.
Bo ci jeszcze czekaj¹ lub pójd¹ do
innych komitetów partyjnych lub
bezpartyjnych, które bêd¹ mia³y
najwiêksze szanse w wyborach jesiennych. Jeszcze maj¹, du¿o ludzi
do zagospodarowania z nazwiskami, chocia¿ do jesieni wyborczej
jeszcze d³ugi czas. Czytelniczka

Wieœci œwidwiñskie 28.06.2010 r.

Str
Str.. 7

INFORMACJE

Zakoñczenie roku szkolnego
w ZSP w Œwidwinie

Taki autorytet to zobowi¹zanie

Kardyna³ Stefan
Wyszyñski patronem
szko³y w Bolkowie
!7 czerwca, piêkna pogoda, park, a w nim dworek. Taki jest
najkrótszy opis miejsca, a jakim znajduje siê Publiczna Szko³a
Podstawowa w Bolkowie, w gminie Po³czyn-Zdrój. Szko³a ta
do tej pory nie mia³a patrona i sztandaru. Tak by³o do 17
czerwca 2010 roku. Wol¹ Samorz¹du Uczniowskiego i Rady
Rodziców tej szko³y wybrano patrona. Zosta³ nim Prymas
Tysi¹clecia, Ksi¹dz Kardyna³ Stefan Wyszyñski. Rada Miejska
w Po³czynie-Zdroju specjaln¹ uchwal¹ potwierdzi³a ten wybór.

Zakoñczenie roku szkolnego
2009/2010 w ZSP im. W³. Broniewskiego w Œwidwinie rozpoczê³o siê msz¹ œw. w parafii œw.
Micha³a.
O godz. 9.00 na boisku szkolnym dyrektor szko³y Edward Wójcik przywita³ uczniów, nauczycieli
oraz zaproszonych goœci, wœród
których znaleŸli siê: p. Krystyna
Wojnicka – cz³onek Zarz¹du Powiatu oraz p. Ireneusz Fudali – przewodnicz¹cy Rady Rodziców.
Podczas uroczystego apelu podsumowano ca³oroczn¹ pracê m³odzie¿y oraz pedagogów. W tym roku
promocjê do nastêpnej klasy otrzyma³o 292 uczniów. Najlepsi otrzymali œwiadectwa z wyró¿nieniem
oraz nagrody ksi¹¿kowe. Najwy¿sz¹ œredni¹ ocen (5,36) osi¹gnê³a Weronika Miksza, uczennica klasy I c. Tym samym zosta³a wytypowana przez Radê Pedagogiczn¹ i
Samorz¹d Uczniowski do stypendium Prezesa Rady Ministrów na
rok szkolny 2010/11. W gronie najlepszych z najlepszych znaleŸli siê
tak¿e uczniowie: Nicole Piaskowska, Jacek Brzozowski, Katarzyna
Holender, Hanna Szczuchniak,
£ukasz Bujak, Magdalena Fudali,
Grzegorz KaŸmierczak, Micha³
Mrowiñski, Laura Œwiœ, Natalia
Wieczorek, Magdalena Karolak,
Justyna Socha, Karol Sobota, Mariusz Dudek, Maciej Ejankowski,

Angelika Wieczorek, Hubert
Szwed, Joanna Jab³oñska, Agnieszka Hawraniak, Kamil Bletzer, Ilona
Winiszewska, Dominika Lipowicz,
Karolina Smolarek.
Uroczystoœæ by³a tak¿e okazj¹
do przekazania w³adzy nowym
przedstawicielom SU: Alicji Ru³ce
(przewodnicz¹cej), Laurze Œwiœ i
Marcie Kruczkowskiej (wiceprzewodnicz¹cym). Przewodnicz¹ca z³o¿y³a zgromadzonym ¿yczenia udanych, bezpiecznych wakacji. MM

Uroczystoœæ rozpoczê³a siê
Msz¹ œwiêt¹, celebrowan¹ przez
ordynariusza Diecezji Koszaliñsko-Ko³obrzeskiej ksiêdza biskupa
Edwarda Dajczaka. Biskup w swym
kazaniu przypomnia³ sylwetkê Prymasa Tysi¹clecia. Mówi³ o jego internowaniu w czasie rz¹dów komunistycznych w naszym kraju oraz
zas³ugach dla kraju. Dalsza czêœæ
poœwiecona by³a roli dziecka we
wspó³czesnej Polsce.
Po mszy przedstawiciele Rady
Rodziców przekazali sztandar dyrektorowi szko³y, pani Ewie Kloc, a
ta z koeli przekaza³a do pocztowi
sztandarowemu, sk³adaj¹cemu siê
z uczniów szko³y. Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Franciszek Pilip odczyta³ uchwa³ê o nadaniu
imienia szkole. Nastêpnie ksi¹dz
biskup dokona³ poœwiêcenia
sztandaru i tablicy pami¹tkowej,
umiejscowionej w holu szko³y.
Przemówienia wyg³osili zaproszeni goœcie - pose³ na sejm RP z
Platformy Obywatelskiej Jan Ku-

riata oraz senator z tej partii
Gra¿yna Anna Sztark. Przemawia³
równie¿ wicestarosta œwidwiñski, reprezentuj¹cy Platformê Obywatelsk¹ Roman Kozubek. A by³o to na
trzy dni, przed pierwsz¹ tur¹ wyborów prezydenckich. Burmistrz Barbara Nowak w swoim wyst¹pieniu,
zwraca³a uwagê na rolê tej szko³y dla
lokalnej spo³ecznoœci.
Uroczystoœæ zosta³a bardzo dobrze przygotowana przez dyrektora
szko³y i lokaln¹ spo³ecznoœæ. Chcemy przypomnieæ, ¿e w szkole, przed
zaplanowan¹ uroczystoœci¹, wykonano ma³y remont, za kwotê pozyskan¹ dziêki zabiegom radnych
Marka Modzelewskiego i Edmunda
Gradzika, radnego z Bolkowa.
Jest to pierwsza szko³a w gminie, która wybra³a Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego na swego patrona.
Szko³a ta ma bardzo dobre osi¹gniêcia w konkursach i zawodach sportowych. Jest takim ma³ym „domem”
dla dzieci z tej miejscowoœci i okolicy.
FAT

Gminy wiejskiej niechêtnie publikuj¹ oœwiadczenia maj¹tkowe

Burmistrzowie zarabiaj¹ jak
prezydent Szczecina
Ze z³o¿onych oœwiadczeñ maj¹tkowych przez urzêdników gmin w
powiecie œwidwiñskim wynika, ¿e
najlepiej zarabiaj¹ w Po³czynieZdroju. Tutaj zarobki a¿ trzech osób
przekroczy³y kwotê stu tysiêcy z³otych; burmistrz Po³czyna-Zdroju
Barbara Nowak zarabi³a w 2009
roku 146.721 z³, czyli ma pensjê
zbli¿on¹ do prezydenta Szczecina
Piotra Krzystka, który zarobi³
152.561 z³. Miesiêczna pensja burmistrz Nowak jest ni¿sza od prezydenckiej Krzystka zaledwie o 486 z³.
W przeliczeniu na liczbê mieszkañ-

ców i zadañ burmistrz Po³czyna bije
szczecinianina na g³owê. Niewiele
ustêpuje jej wiceburmistrz Po³czyna
Danuta Kozik, która zarobi³a
120.001 z³. Skarbnik Gminy Ma³gorzata Bilska zarobi³a 104.130 z³. To
najhojnieszy przybytek w powiecie.
Czy tê gminê staæ na takie zarobki
urzêdników i czy przek³adaj¹ siê one
na wysok¹ jakoœæ zarz¹dzania?
Wkrótce oceni¹ to wyborcy.
Burmistrz
Œwidwina
Jan
Owsiak zarobi³ w roku ubieg³ym
129.121 z³. „Setkê” przekroczy³
równie¿ wicestarosta Powiatu Œwi-

dwiñskiego Roman Kozubek z
sum¹ 108.956 z³. Niestety, wci¹¿
nie ma oœwiadczenia starosty Miros³awa Majki.
Na liœcie setkowiczów znajdzie
siê równie¿ wójt Brze¿na Mieczys³aw Szeredy, który zarobi³ 105 tysiêcy, ale... dwa lata temu! Oœwiadczenie za 2008 rok jest, ale „zagubi³a” siê jedna strona, akurat z jego
pensj¹. Oœwiadczeñ na stronie Brze¿na za 2009 nie ma. Zupe³nie Ÿle to wygl¹da w pozosta³ych gminach wiejskich powiatu, gdzie równie¿
oœwiadczeñ nie ma do tej pory. KAR
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SUKCESY UCZENNNIC SP 3
Miar¹ sukcesów s¹ nie tylko
dokonania, ale i wytrwa³oœæ z jak¹
do nich siê d¹¿y. Nasze uczennice –
Aleksandra Ko³odziej (kl.6) i Kornelia Burzyñska (kl. 4) – obie uzdolnione artystycznie – nie spoczywaj¹
na laurach, ale swe zdolnoœci prezentuj¹ coraz dalej – na forum wojewódzkim i krajowym.
Pierwsza z nich – Aleksandra
– ju¿ od najm³odszych lat doskonali
swój kunszt recytatorski. Ostatnio –
przygotowywana przez opiekuna z
Klubu Garnizonowego i konsultowana przez polonistkê – D. Paleñ i
bibliotekarkê – K. Kupiec, na konkursie ATA przeprowadzanym
przez ww. ju¿ Klub Garnizonowy,
prezentuj¹c wiersz M. Konopnic-

kiej i prozê B. Kosmowskiej –
fragm. „Poz³acanej rybki”, daleko
w tyle pozostawi³a za sob¹ konkurencjê, kwalifikuj¹c siê do dalszego
etapu konkursu w Grudzi¹dzu. Obserwuj¹c jej dotychczasowe dokonania, pracê i wyczucie tekstu wie-

rzê, ¿e i tym razem zajdzie wysoko.
Jej m³odsza kole¿anka – Kornelia, równie¿ uzdolniona recytatorsko, tym razem zaprezentowa³a
talent fotograficzny. Pod opiek¹
nauczyciela przyrody – p. A. Rosiñskiej, zdoby³a 1 miejsce w konkursie przyrodniczo – fotograficznym
na szczeblu wojewódzkim. Jurorów
konkursu zachwyci³o zdjêcie ma³ej
sarenki, któr¹ „upolowa³o” czujne
„oko” obiektywu Kornelii. Nagrod¹
za tak znakomite zdjêcie by³ wysokiej klasy aparat fotograficzny, przy
pomocy którego powstanie zapewne niejedno ciekawe zdjêcie.
Obu uczennicom ¿yczymy
licznych sukcesów, ciesz¹c siê jednoczeœnie, ¿e jako szko³a mamy

udzia³ w rozwoju ich talentów i odnajdowaniu pasji, które – kto wie? –
mo¿e stan¹ siê ich ¿yciowym powo³aniem.
K. Kupiec – bibliotekarka SP3

Stypendia dla najlepszych
Tradycyjnie ju¿ pod koniec
roku szkolnego w Urzêdzie Miasta
w Œwidwinie odby³a siê uroczystoœæ, podczas której najlepsi
uczniowie i nauczyciele ze szkó³
miejskich otrzymali stypendia i
nagrody.
W roku 2007 Rada Miasta uchwali³a lokalny program wspierania edukacji, który miêdzy innymi daje burmistrzowi mo¿liwoœæ nagradzania
osób wyró¿niaj¹cych siê swoj¹ nauk¹
i prac¹. Stypendiami s¹ nagradzani
uczniowie, którzy maj¹ wysok¹ œredni¹ ocen lub s¹ laureatami olimpiad
przedmiotowych, konkursów recytatorskich, jêzykowych i innych, a tak¿e
maj¹ sukcesy sportowe. Nagrody burmistrza otrzymuj¹ nauczyciele, którzy s¹ wspó³twórcami ich osi¹gniêæ i
aktywnie udzielaj¹ w swojej pracy.
W tym roku uroczystoœæ wrêczenia odby³a siê ju¿ po raz czwarty w
œrodê 23 czerwca. Uœwietni³ j¹ wystêp
artystyczny m³odzie¿y z Gimnazjum.
Przewodnicz¹cy Rady Miasta Roman
Artyñski, burmistrz Jan Owsiak oraz
zastêpca burmistrza Krzysztof Wasicionek pogratulowali uczniom i nauczycielom sukcesów i ¿yczyli im
udanego wypoczynku podczas wakacji.
Oto lista nagrodzonych osób.
Uczniowie
Publiczna Szko³a Podstawowa nr 1
1. Karolina Pawelec
2. Julia Bañkowska
3. Jakub Kowalski
4. Dominik Jakubowski
5. Aleksandra Ogórek
6. Paulina Miko³ajczyk
7. Julia Hryñczuk
8. Aleksandra Kondraczyk
9. Adrianna Kondracka

10.Karolina Sagan
11. Kinga Miksza
12. Aneta Borkowska
13. Izabela Cio³ek
14. Magdalena Bieñkowska
Publiczna Szko³a Podstawowa nr 2
1.Filip Wantoch – Rekowski
2.Patrycja Szczepaniak
3. Daria Falkowska
Publiczna Szko³a Podstawowa nr 3
1. Kornelia Burzyñska
Publiczne Gimnazjum nr 1
1. Aleksandra Reszczyñska
2. Rafa³ Bujak

3. Krzysztof Weso³owski
4. Kamil Skrzyniarz
5. Rafa³ Reszelewski
6. Kajetan Karabela
7. Dawid Grygorcewicz
8. Szymon Wojszczyk
9. Filip Bajer
10. Krzysztof Soko³owski
11.£ukasz Dudek
12. Piotr Dziedzic
13. Filip £awrynowicz
14. Mateusz Kurlapski
15. Kacper Miku³ko
16. Daniel Gawor
17. Mateusz Szczurko
Nauczyciele
Publiczna Szko³a Podstawowa nr 1

1. Anna Stroñska
2. Jaros³aw Pawelec
3. Edyta Uss
Publiczna Szko³a Podstawowa nr 2
1. Anna £ubniewicz
2. Maria Odyniec
3. Katarzyna Ciu³a
4. Marzena Gancarz
5. Wies³aw Wieczorek
6. Jolanta Soboniak
Publiczne Gimnazjum nr 1
1. Halina Fija³ek
2. Mariusz Just
3. Barbara Bryll
4. Jaros³aw Król
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DZIEÑ DZIECKA W SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 3
Dzieci s¹ naszym bogactwem –
to prawda oczywista. Nasze skarby
– by w przysz³oœci cieszy³y siê
swoj¹ rodzin¹ i realizowa³y siê zawodowo i ¿yciowo musz¹ uczêszczaæ do szko³y, ale ¿eby prawid³owo funkcjonowa³y niezbêdna jest
im – podobnie jak nam doros³ym –
chwila przerwy i radosnej zabawy.
Tak¹ chwil¹ bez w¹tpienia jest
Dzieñ Dziecka.
1 czerwca – w Miêdzynarodowym Dniu Dziecka - w Szkole Podstawowej nr 3 i tym razem nie zabrak³o rozrywki. By³y zawody sportowe w których bra³y udzia³ klasy 46 i luŸne zabawy ruchowe dla klas 1
-3. Wszyscy mogli poœpiewaæ i potañczyæ na szkolnej dyskotece, a na
kiermaszu nabyæ – za symboliczn¹
z³otówkê ciasta domowej roboty,
upieczone przez kochane mamy,
którym nale¿¹ siê du¿e podziêkowania.
W naszej szkole goœci³ równie¿ Król Cyrku, który w zabawny
sposób przedstawi³ swój cyrk i zaprosi³ do odwiedzenia go zarówno
tych najm³odszych, jak i m³odzie¿.
Przez zabawê mo¿na siê wiele
nauczyæ. Dowiedzieli siê o tym i
nasi milusiñscy. Dziêki pomys³owi
opiekunki szkolnego ko³a PCK – p.
Ewy Wiszniewskiej i inwencji nauczyciela wychowania fizycznego –
p. S³awomira Horanina, nasz¹ szko³ê odwiedzili ratownicy medyczni –
uczniowie technikum œwidwiñskie-

go: Arkadiusz Ratajczak, Jacek
Krycki, Przemys³aw Rozmus i
£ukasz Matulewicz. Dziêki ich wiedzy wszyscy uczniowie mogli zapoznaæ siê z technikami udzielania
pierwszej pomocy. Chêtnych do
szkolenia i prezentacji nie brakowa³o. Ratownicy ¿yczyli wszystkim by
pokazane techniki nigdy im siê nie
przyda³y i obiecali odwiedziæ nas za
rok. Zapraszamy!
K. Kupiec – bibliotekarka SP3

Kornelia najlepsza
w województwie
Uczennica klasy IV Publicznej
Szko³y Podstawowej nr 3 w Œwidwinie – Kornelia Burzyñska zdoby³a tytu³ laureata i pierwsze
miejsce w Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym „Przyroda w
obiektywie”, którego organizatorem by³o Kuratorium Oœwiaty w
Szczecinie.
Uroczyste wrêczenie nagród z
r¹k kuratora oœwiaty odby³o siê 1
czerwca, podczas Wojewódzkich
Warsztatów Ekologicznych w Dar³owie. Gratulujemy Kornelii i
¿yczymy dalszych sukcesów.
Agnieszka Rosiñska,
nauczyciel przyrody.
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„Sonores” wœród najlepszych
Œwidwiñski Chór
Kameralny „Sonores” odniós³ sukces
w konkursie „Talent
roku”.
konkurs ten zorganizowa³ Zamek Ksi¹¿¹t Pomorskich w Szczecinie a honorowym patronatem
obj¹³ go marsza³ek województwa
zachodniopomorskiego W³adys³aw Husejko. Wziê³o w nim udzia³
21 podmiotów wykonawczych w
ró¿nych dziedzinach artystycznych np. taniec, teatr, muzyka. Byli
to laureaci wczeœniejszych przegl¹dów twórczoœci amatorskiej.
W niedzielê 20 czerwca podczas imprezy fina³owej „Sonores”
zosta³ nagrodzony statuetk¹ „Talent Roku” i wyst¹pi³ w szczeciñskim zamku obok innych wykonawców.
(wp)

Poka¿
swój talent

W œrodê 23 czerwca w œwidwiñskim Klubie Garnizonowym
zosta³a otwarta wystawa lokalnych twórców.
Jest to nowa inicjatywa Klubu
Garnizonowego, maj¹ca na celu
promowanie
utalentowanych
mieszkañców Œwidwina. Podczas
pierwszej wystawy zosta³y zaprezentowane prace Iwony Wiszniewskiej (fotografia), Beaty Kowalczyk (malarstwo), Violetty
Wiktor (haft), Roberta Horaka (fotografia oraz bi¿uteria z bursztynu).
Kolejna wystawa z tego cyklu
odbêdzie siê jesieni¹, na nastêpne
bêd¹ organizowane co trzy miesi¹ce. Klub Garnizonowy zaprasza
wszystkich, którzy chcieliby siê
pochwaliæ swoimi talentami do
prezentowania swoich prac. (o)

W liceum Szkolny Turniej
Wiedzy o Kulturze
Kultura jest ró¿nie postrzegana,
najczêœciej jako dobre maniery albo
ich zupe³ny brak. Czêsto zapominamy, ¿e to dziedzictwo ka¿dego kraju, zawarte w malarstwie, rzeŸbie.
Pokazuje ono oryginalnoœæ, harmoniê, której brakuje w dzisiejszym
œwiecie, pe³nym niepokoju i chaosu,
nadaje charakter. Sztuka to apogeum umys³u ludzkiego. Jak stwierdzi³ Henryk Elzenberg: „Kultura
jest parad¹ wartoœci”. Nale¿y je
wiêc stale poznawaæ, pamiêtaæ o
nich, bo nic nie czyni cz³owieka tak
wyj¹tkowym, jak pozostawienie
cz¹stki duszy w sztuce.
W dniu 10 czerwca br. w ZSP im.
W³. Broniewskiego w Œwidwinie
odby³ siê ju¿ VII Szkolny Turniej
Wiedzy o Kulturze, przygotowany
przez ko³o animacji kultury pod
opiek¹ p. Ma³gorzaty Pluty. Uczestnikami byli uczniowie wszystkich
klas drugich liceum. Czteroosobowe
dru¿yny odpowiada³y na 15 wylosowanych pytañ z zakresu rzeŸby, malarstwa i architektury. Za poprawn¹
odpowiedŸ przyznawano 2 punkty,
za cz¹stkow¹ 1, a za nietrafn¹ lub
brak - 0 punktów. Drug¹ konkurencj¹, podobnie ocenian¹, by³o rozpoznawanie autorów i tytu³ów dzie³
na podstawie reprodukcji. Nad przebiegiem turnieju czuwa³o jury w
sk³adzie: p. Ma³gorzata Pluta, p. Ewa
Szeredy oraz p. Monika Fabianiak.

Od pocz¹tku na prowadzenie
wysuwa³a siê klasa IIc. Turniej
trudno nazwaæ trudnym, ale do naj³atwiejszych nie nale¿a³. Niektóre
zagadnienia by³y wrêcz oczywiste,
np. „Jak¹ nazwê nosi czêœæ koœcio³a
z o³tarzem?” (dla niedoinformowanych: prezbiterium). ¯eby jednak
nie by³o zbyt ³atwo, musia³y pojawiæ
siê bardziej skomplikowane pytania. Z tego co zauwa¿y³am, uczestnikom najwiêksz¹
trudnoœæ sprawia³o przyporz¹dkowanie odpowiednich dzie³ autorom. Nie ma siê
jednak czemu dziwiæ. Wybitnych
malarzy by³o wielu, a ich obrazów
jeszcze wiêcej,
tak wiêc nie sposób wszystkie zapamiêtaæ.
Oto zwyciêskie zespo³y:
I miejsce: klasa IIc w sk³adzie:
Anna Mo¿d¿eñ,
Anna Nagrabska,
Monika Kasprzyca, Magdalena Jagodziñska.
II miejsce: klasa IIa w sk³adzie:

Natalia Chmiel, Katarzyna KaŸmierczak, Magdalena Polañska,
Aleksandra Miksza.
II miejsce: II d: Ma³gorzata Jurkowska, Filip Wojciechowski, Kinga Popczyk, Julia Schottke.
Agata Borowy Ic LO, foto: Sandra Galczak, kl. IIc.
Ka¿dy z uczestników otrzyma³
dyplomy oraz wy¿sze oceny z
przedmiotu wiedza o kulturze. (o)
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
INNE
Powiat ³obeski
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.
Tanie meble KA-MAR. Du¿y wybór
mebli u¿ywanych. Zapraszamy do
sklepu £obez ul. Bema ( by³y plac
POM). Tel. 885 310 483.
Sprzedam wytwórniê dachówek cementowych: maszyny, urz¹dzenia,
technologia, atest, rynki zbytu i zaopatrzenia. Mo¿liwoœæ wprowadzenia w produkcjê. Cena do negocjacji. Tel. 604 105 423, 602 580 653.
Przyjmê na praktyki uczniów w zawodzie fryzjera oraz w zawodzie
kosmetyczki. Nauka pod opiek¹
mistrza i kosmetologa. Tel. 693 070
843

NIERUCHOMOŒCI
Powiat ³obeski
Sprzedam lub wynajmê dom,
£obez ul. Przechodnia 5. Tel.
609 366 010.
Sprzedam dom jednorodzinny w
Dorowie, pow. dzia³ki 2700 mkw.,
czêœæ mieszkalna 85 mkw., dwa
budynki gospodarcze 118 mkw. i 71
mkw. Cena 205 tys. z³. Tel. 663 036
912, 665 497 211.
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 w £obzie dzia³ki pod budowê, atrakcyjne po³o¿enie przy
ulicy Bema przy drodze na P³oty.
Tel. 604 189 952
Sprzedam 5 hektarów w Radowie
Ma³ym . Tel. 660 969 785

Wózek trzyczêœciowy firmy TAKO 450 z³ sprzedam. Tel. 508 591 529.

Resko, sprzedam parter domu piêtrowego, 85 kmw., dzia³ka 838
mkw., 3 pokoje, cena 160.000 z³.
Tel. 888 169 572.

Otwarto sklep prozdrowotny
TOTU GAMA w £obzie, ul. Przedmiejska 11. Oferujemy artyku³y
prozdrowotne, us³ugi œwiecenia i
konchowania uszu. Tel. 91
3974273

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

Korepetycje matematyka. Tel. 504
389 130.

Powiat drawski

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

PRACA
Powiat drawski
Marketing : Jesteœ komunikatiwny,
potrafisz pracowaæ samodzielny ?
Szukam konsultanta do utzrymaniu
kontaktu z sta³ymi klientami jak do
pozyskania nowych. Wymagania:
min. œrednie wykszta³czenie, obsluga komputera, prawo jazdy. Kontakt: Primex sp. z o.o., S. Voelker,
tel. 694476882. Z³ocieniec www.primex.pl
voelker@primex.pl

Sprzedam, wydzier¿awiê lub wniosê
do spó³ki nieruchomoœæ. Dzia³ka 7800
mkw., budynki 700 mkw, w tym mieszkanie 180 mkw. ogrodzone. Wszystkie
media, w³asna trafo stacja, 500 m od
drogi 148 Drawsko Pom. - £obez. Cena
800 tys. z³, raty roczne. Tel. 604 105
423, 602 580 653.

Powiat œwidwiñski

MIESZKANIA
Powiat ³obeski
Sprzedam mieszkanie w £obzie, 2
pokoje, I piêtro, ogrzewanie c.o..
Tel. 781 785 421
Sprzedam lub wynajmê mieszkanie
w³asnoœciowe w £obzie ul. H.Sawickiej 4 pokojowe. Tel. 91 3976234,
500 155 654.
Odnajmê kawalerkê w centrum
£obza. Tel. 796 946 749
Sprzedam lub wynajmê mieszkanie
w Wêgorzynie przy ul. Kopernika
pow. 64 mkw., 3 pokoje, I piêtro,
umeblowane. Tel. 91 3971742
Sprzedam mieszkanie w £obzie 4pokojowe. Tel. 91 3975088.

Powiat gryficki
Poszukujê pilnie mieszkania do
wynajêcia na terenie P³ot lub Gryfic. Tel. 691 826 178.

ROLNICTWO

tel. 0504 042 532

US£UGI
Powiat ³obeski
Us³ugi kamieniarskie Mielno gm.
Wêgorzyno. Tel. 666-233-678
Zespó³ muzyczny na wesela KRISS
BAND. Tel. 663 972 683.

Powiat gryficki
Videofilmowanie, fotografia. Tel.
505 747 377
Us³ugi elektryczne Chlebicki S³awomir tel. 606 824 461.

Region
Wideofilmowanie. Tel. 605 732 267.

Region
Kupiê grunty rolne. Tel. 669 672
355.
Sprzedam: 1)prasê roluj¹c¹ WELGER stan dobry; 2)prasê roluj¹c¹
NEWHOLAND stan dobry; 3)kombajn zbo¿owy VOLVO 830 z sieczkarni¹ stan dobry; 4)kombajn MASY
FERGUSON z sieczkarni¹. Tel. 660
010 540.

Sprzedam dzia³kê pod zabudowê
gara¿em szeregowym na dzia³ce nr
233/27 przy ul. Kombatantów Polskich w Œwidwinie. Tel. 94 3651394

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.

PRACA

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

Powiat ³obeski

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

Region

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

Reklama
w gazecie

Z³ocieniec
Zgubi³am legitymacjê
z Politechniki
Koszaliñskiej nr
76441. Proszê o
kontakt: 669 562 794

Przyjmê do pracy fryzjerów oraz
kosmetyczki z doœwiadczeniem, lub
bez doœwiadczenia, w zawodzie.
Praca pod opiek¹ mistrza. Gwarantujê szkolenia i ci¹g³y rozwój w zawodzie. Tel. 693 070 843

WIZYTÓWKI
- PROJEKTY - WYKONANIE -

TANIO

tel. 504 042 532
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Turniej pi³ki rêcznej kobiet
W dniu 5 czerwca w hali sportowej Parku Wodnego Relax
odby³ siê II Turniej Pi³ki Rêcznej
Kobiet o Puchar Burmistrza Miasta Œwidwin rozgrywany z okazji
Dni Œwidwina.
W zawodach uczestniczy³y dru¿yny: AZS Koszalin, UKS „Rega”
Bierzwnica, „Pogoñ” Szczecin oraz
„Relax” Œwidwin. Mecze rozgrywano systemem „ka¿dy z ka¿dym”.
Stoczono zaciête i wyrównane pojedynki.
Klasyfikacja koñcowa:
1 miejsce - „Pogoñ” Szczecin
2 miejsce - „AZS” Koszalin
3 miejsce - „UKS Rega”
Bierzwnica
4 miejsce - „Relax” Œwidwin
Wybrano równie¿ najlepsz¹ zawodniczkê turnieju, któr¹ zosta³a
Edyta Grzystek („Relax” Œwidwin),
oraz najlepsz¹ bramkarkê - Teresê
Jasiñsk¹ („Pogoñ” Szczecin).
Zawody obserwowali i wrêczali
puchary, dyplomy oraz nagrody indywidualne: Z-ca Burmistrza Mia-

sta Krzysztof Wasicionek, Kierownik Wydzia³u Oœwiaty, Zdrowia,

Kultury i Sportu Urzêdu Miasta
Bogdan Wachowiak oraz Dyrektor

Parku Wodnego Relax Leszek Jasiukiewicz.
(o)

OG£OSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 67 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku r. o gospodarce nieruchomoœciami
(Dz. U. Nr 261 z 2004 r. poz. 2603 ze zm.) oraz Uchwa³y Nr VIII/45/2007 z dnia 27 czerwca 2007 roku
Wójt Gminy Œwidwin og³asza pierwszy przetarg nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci w miejscowoœci Œ W I D W I N E K

ADNOTACJE
1. Przetarg odbêdzie siê 22 lipca 2010 roku (czwartek) w Urzêdzie Gminy pokój nr 48 na ka¿d¹ dzia³kê oddzielnie.
2.Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wp³ata wadium podanego w og³oszeniu na ka¿d¹ dzia³kê oddzielnie.
3. Wadium nale¿y wp³aciæ najpóŸniej do dnia 19 lipca 2010 roku (poniedzia³ek).
3. Wadium przyjmowane jest w kasie tut. Urzêdu, pokój 51 lub na konto PBS 89 8581 0004 0016 0182 2000 0001.
4. Post¹pienie w trakcie przetargu wynosi jak w rubryce 7 lub wielokrotnoœæ.
5. Przetarg jest wa¿ny bez wzglêdu na iloœæ uczestników je¿eli chocia¿ 1 uczestnik zaoferuje cenê wy¿sz¹ od wywo³awczej.
6. Wadium zalicza siê na poczet ceny sprzeda¿y.
7. Wadium ulega przepadkowi, je¿eli uczestnik, który przetarg wygra³ uchyli siê od podpisania umowy sprzeda¿y w formie aktu notarialnego.
8. Og³oszenie zosta³o opublikowane na tablicach og³oszeñ w Urzêdzie Gminy w Œwidwinie, na stronie internetowej Urzêdu oraz w so³ectwach gminy
Œwidwin oraz w Gazecie „Wieœci Œwidwiñskie” .
Œwidwin 2010-06-16 Rol.I.72241-7/2010

Wieœci œwidwiñskie 28.06.2010 r.
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Z Pogoni¹ zagra dru¿yna
A-klasowa?

Spójnia
siêgnê³a
dna, czas
na zmiany

Œwidwiñski klub Spójnia siêgn¹³
dna. Chyba najstarsi kibice nie pamiêtaj¹, by by³o tak Ÿle. Spójnia zajê³a
przedostatnie miejsce w klasie okrêgowej i na dzisiaj jest spadkowiczem do
klasy A. Chyba, ¿e zmieni siê konfiguracja spadków i awansów i Spójnia ocaleje w okrêgówce. To jednak ¿adna
pociecha. Klub po prostu zosta³ rozwalony przez zadowolonych z siebie pseudodzia³aczy. Z takimi wynikiami ju¿
dawno powinni podaæ siê do dymisji i
og³osiæ nowe wybory w klubie. Tê z³¹
sytuacjê potwierdzaj¹ wyniki juniorów
starszych – ostatnie miejsce w tabeli.
Nie ma wiêc równie¿ pracy z m³odzie¿¹.
Mo¿na by spuœciæ na to zas³onê milczenia, gdyby nie fakt, ¿e klub otrzymuje
pieni¹dze z bud¿etu Miasta, a wiêc finansuj¹ go mieszkañcy – podatnicy.
Finansuj¹ uprawianie kultury fizycznej
dla swoich dzieci i m³odzie¿y, a co
otrzymuj¹ w zamian? Etaciki dla kilku
panów? Burmistrz niestety od lat na to
patrzy i daje pieni¹dze, bo to... koledzy?
Chyba ju¿ czas z tym skoñczyæ - oszczêdziæ wstydu miastu i pieniêdze podatników, którzy w tej sprawie w koñcu powinni zabraæ g³os.
KAR

TABELE I WYNIKI

V liga
1. Ba³tyk Koszalin
2. Lech Czaplinek
3. Wiekowianka Wiekowo
4. Orze³ Wa³cz
5. Rasel Dygowo
6. G³az Tychowo
7. Arkadia Malechowo
8. Sokó³ Karlino
9. Victoria Sianów
10. Dar³ovia Dar³owo
11. Wielim Szczecinek
12. Pogoñ Po³czyn Zdrój
13. Kotwica II Ko³obrzeg
14. Orze³ £ubowo
15. Mirstal Miros³awiec
16. Gryf Polanów

30 79 100-19
30 56 59-32
30 51 48-29
30 51 55-43
30 48 60-41
30 45 69-55
30 45 56-52
30 40 35-37
30 39 59-61
30 39 50-67
30 38 67-70
30 37 49-72
30 36 47-66
30 34 38-56
30 22 34-69
30 20 31-88

Klasa Okrêgowa Po³udnie
1. B³onie Barwice
2. Olimp Z³ocieniec
3. Zawisza Grzmi¹ca
4. Pionier 95 Borne Sulinowo
5. Grom Gi¿yno
6. Hubertus Bia³y Bór
7. Drzewiarz Œwierczyna
8. Drawa II Drawsko Pom.
9. Korona Cz³opa
10. Jednoœæ Mauxion Tuczno
11. Calisia Kalisz Pom.

26 54 63-26
26 53 69-32
26 47 56-41
26 45 68-52
26 45 56-56
26 41 53-46
26 37 50-56
26 35 65-55
26 34 51-53
26 33 47-49
26 31 40-49

12. Lech II Czaplinek
13. Spójnia Œwidwin
14. B³êkitni Gonne Ma³e

26 28 49-53
26 24 37-60
26 11 30-106

Nominalnie spada jedna dru¿yna, ale iloœæ dru¿yn spadaj¹cych z ligi mo¿e
zostaæ powiêkszona o iloœæ dodatkowych dru¿yn spadaj¹cych z V ligi. W
przypadku spadku nieparzystej liczby zespo³ów z V ligi - rozegrany zostanie dwumecz bara¿owy pomiêdzy dru¿ynami zainteresowanymi spadkiem.
W tej chwili pewne jest, ¿e V ligi spadaj¹ cztery dru¿yny, tak wiêc dwie dru¿yny opuszczaj¹ tê grupê okrêgówki.

Klasa A Grupa 3
1. Wiarus ¯ó³tnica
2. Bricomarche Radacz
3. Huragan Bierzwnica
4. Lider Bia³y Bór
5. Grom Œwielino
6. Wicher R¹bino
7. Darzbór II Szczecinek
8. Jednoœæ £¹kowo
9. Red³ovia Red³o
10. Iskra K³anino
11. Drzewiarz Krosino

19 43 53-33
20 38 54-38
19 37 59-36
19 33 46-27
19 32 49-47
19 31 61-41
19 30 82-44
19 28 50-53
19 19 48-51
19 15 36-83
19 3 14-99

Junior Starszy Klasa 1
1. Drawa Drawsko Pom.
2. Ba³tyk Koszalin
3. B³onie Barwice
4. Graf Bukówko
5. Santos K³êbowiec
6. Spójnia Œwidwin

15 40 62-13
15 37 71-15
15 21 59-44
15 19 39-48
15 12 25-52
15 4 15-99
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Stowarzyszenie Lotnictwa Rekreacyjnego organizuje

Dzieci puszcza³y latawce
Oko³o 40 dzieci ze Œwidwina
bawi³o siê w œrodê 16 czerwca
podczas kolejnego „Œwiêta Latawca” zorganizowanego przez
Œwidwiñskie Stowarzyszenie Lotnictwa Rekreacyjnego.
Dzieci puszcza³y w³asnorêcznie
wykonane latawce, nie zabrak³o tak¿e modeli sterowanych radiowo
oraz rakiet. Ka¿dy uczestnik otrzyma³ dyplom, s³odki poczêstunek i
napój, a na zakoñczenie wszyscy
spotkali siê przy ognisku z kie³baskami.
Kolejna impreza pod nazw¹
„M³odzi szybownicy na start” odby³a siê 23 czerwca na Lisiej Górce.
Na 10 lipca planowany jest wyjazd na zawody modelarskie „Zlot
Wicherków” do Wilczych Lasek
ko³o Szczecinka. Stowarzyszenie
zaprasza chêtnych. Dzieci powinny

dostarczyæ zgodê rodziców na
uczestnictwo w wycieczce, a tak¿e
zaopatrzyæ siê w kanapki i napoje.

Iloœæ miejsc ograniczona. Dok³adne
informacje: Placówka Wsparcia
Dziennego Œrodowiskowe Ognisko

Wychowawcze „Chatka Puchatka”,
ul Kombatantów Polskich 2a, tel. 94
365 52 09.
(o)

twa zachodniopomorskiego.
Powiat œwidwiñski dzielnie reprezentowa³a m³odzie¿ ze Szko³y
Podstawowej Nr 1 im. Or³a Bia³ego
w Œwidwinie, wy³oniona w finale
powiatowym Festiwalu Piosenki o
Zdrowiu, którego organizatorem
by³a Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Œwidwinie.
M³odzie¿ w sk³adzie: Aneta Borkowska, Kinga Miksza, Izabela Cio³ek, Julia Hryñczuk, Adriana Kondracka, Aleksandra Kondraczyk,
Karolina Sagan, Aleksandra Ogó-

rek, Paulina Miko³ajczyk, Magdalena Bieñkowska prezentuj¹c piosenkê pt. „Stawiaj na zieleñ”, do której
tekst napisa³a jedna z uczennic Izabela Cio³ek, wzbudzi³a entuzjazm
wœród publicznoœci, czego dowodem by³ gor¹cy aplauz. Wielki potencja³ i umiejêtnoœci wokalne
uczennic zosta³y docenione przez
jury, które przyzna³o II miejsce spoœród 14 zespo³ów wystêpuj¹cych w
finale wojewódzkim.
Serdecznie gratulujemy!
Marcelina Rolik

Piosenka o zdrowiu
W pi¹tek, 28 maja br., podczas
festynu œrodowiskowego, który
odby³ siê na terenie œwidwiñskiej
Szko³y Podstawowej Nr 2, przedstawiciele Pañstwowej Inspekcji
Sanitarnej w Œwidwinie zorganizowali stoisko profilaktyczne.
Podczas gdy w auli szko³y odbywa³y siê wystêpy artystyczne, na
boisku szko³y uczniowie, rodzice,
dziadkowie i znajomi mieli okazjê
skorzystaæ z kilku cennych porad
jak dbaæ o zdrowie. Celem przedsiêwziêcia by³o zwrócenie uwagi
spo³ecznoœci lokalnej na determinanty zdrowia tj. racjonalne od¿ywianie, znaczenie aktywnoœci fizycznej, jak równie¿ wp³yw palenia tytoniu na organizm cz³owieka.
W czasie pikniku wykonywano
pomiary ciœnienia têtniczego, a tak¿e pomiary antropometryczne w
celu ustalenia wspó³czynników
BMI (Body Mass Index), WHR
(stosunek talia/biodra), WHtR
(stosunek talia/wzrost), które
wzbudzi³y najwiêksze zainteresowanie i ciekawoœæ wœród goœci „namiotu profilaktycznego”. Ka¿dy
uczestnik otrzyma³ praktyczne porady dotycz¹ce zapobiegania powstawaniu nadciœnienia têtniczego
poprzez przestrzeganie zasad prawid³owego ¿ywienia, piêciu podstawowych kroków do bezpiecznej
¿ywnoœci, jak równie¿ szkodliwoœci
palenia tytoniu.

Postawi³y na zieleñ i wywalczy³y miejsce na podium
Na Zamku Ksi¹¿¹t Pomorskich
w Szczecinie, 1 czerwca br., odby³
siê wojewódzki fina³ V Ogólnopolskiego Festiwali Piosenki o Zdrowiu. G³ównym organizatorem imprezy by³a Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w
Szczecinie. Na bajecznie udekorowanej scenie w Sali Bogus³awa swoje umiejêtnoœci wokalno-artystyczne reprezentowa³y dzieci i m³odzie¿
szkolna z 13 powiatów wojewódz-
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BARDZO ZIELONA SZKO£A W DUSZNIKACH ZDROJU
W dniach od 7 do 11 czerwca
30 uczniów Specjalnego Oœrodka
Szkolno-Wychowawczego w S³awoborzu, Filia w Œwidwinie,
uczestniczy³o w zajêciach z zakresu ekologii, zorganizowanych w
ramach Zielonej Szko³y w Dusznikach Zdroju.
Celem pobytu naszych wychowanków w Kotlinie K³odzkiej by³o
kszta³towanie w³aœciwego stosunku
do œrodowiska przyrodniczego oraz
budzenie œwiadomoœci ekologicznej.
Pobyt w Zielonej Szkole okaza³
siê wspania³¹ okazj¹ do aktywnoœci
na œwie¿ym górskim powietrzu, aktywnoœci po³¹czonej ze zdobywaniem w atrakcyjny sposób wiedzy o
czerpaniu papieru, czyli u¿ytecznej
makulaturze, a tak¿e rozpoznawaniu drzew i krzewów. Uczniowie
uczestniczyli w licznych zajêciach z
obszaru ochrony œrodowiska naturalnego oraz warsztatach plastycznych po³¹czonych z czerpaniem
papieru.
Oœrodek w Dusznikach Zdroju
po³o¿ony nad górskim potokiem by³
idealn¹ baz¹ wypadow¹ do zwiedzania najpiêkniejszych zak¹tków
Kotliny K³odzkiej. Atrakcyjnoœæ
oœrodka to nie tylko jego wspania³e
po³o¿enie, ale równie¿ wyposa¿enie i zaplecze – uczniowie mieszkali
w pokojach z ³azienkami i telewizo-

rami, mieli do dyspozycji boisko,
salê do prowadzenia warsztatów
ekologicznych oraz miejsce do spotkañ przy ognisku.
Wychowankowie mogli uczestniczyæ w Zielonej Szkole dziêki zaanga¿owaniu wspania³ych nauczycieli i wychowawców, którym niniejszym jako organizator wyjazdu sk³adam
serdeczne podziêkowania. Podziêkowania te w
imieniu uczestników
wyjazdu kierujê do pañ:
Tamary Bielang-Koseli,
Kamili Czarkowskiej,
Ewy Lesisz, Sylwii
Wiak oraz wspania³ego
kierowcy pana Paw³a
Rauflajsza. Pobyt w
Zielonej Szkole nie odby³by siê bez wsparcia
finansowego naszych
sponsorów,
którymi
byli: Starostwo Powiatowe, Pomorski Bank
Spó³dzielczy w Œwidwinie, Kancelaria Notarialna w Œwidwinie, Polanica Poland Sp. z o.o.
i Nadleœnictwo Œwidwin. Szczególne podziêkowania
za pomoc w realizacji projektu kierujemy do: Pani Barbary Kirkowskiej, Pani Alicji Pracz, Pana
Krzysztofa Drapa³y oraz Pana Jana

Ewakuacja uczniów
w Redle
7 czerwca, o godzinie 12.30,
Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Œwidwinie
i Komisariat Policji w Po³czynieZdroju zostali telefonicznie powiadomieni o rozpyleniu gazu
niewiadomego pochodzenia na
terenie Zespo³u Szkó³ Publicznych w Redle.
Niemal natychmiast na miejscu
pojawili siê policjanci, Stra¿ Po¿arna ze Œwidwina oraz karetka pogotowia. Podjêto wspólne dzia³ania
maj¹ce na celu ustalenie rozpylonej
substancji jak równie¿ ewentualnych skutków bêd¹cych wynikiem
jej rozpylenia. •ród³o mia³o miejsce
na II piêtrze korytarza szkolnego,
by³o to skrzyd³o, gdzie znajduj¹ siê
tzw. „klaso-pracownie” Tu¿ po rozpyleniu pojawi³y siê objawy w postaci podra¿nienia œluzówki nosa,
spojówek oczu, podra¿nienia górnych dróg oddechowych, wywo³uj¹ce dusznoœci.
Dyrektor szko³y ewakuowa³
uczniów na salê gimnastyczna, po

czym podj¹³ decyzjê o odwo³aniu
dalszych zajêæ lekcyjnych w szkole.
Dzieci rozesz³y siê do domów. Najbardziej poszkodowanym, by³o to
dziesiêcioro dzieci w ró¿nym wieku, udzielono doraŸnej pomocy
medycznej poprzez podanie tlenu
bezpoœrednio z karetki pogotowia,
b¹dŸ te¿ przep³ukanie oczu i gard³a.
Stra¿acy dokonali przeszukania
pomieszczeñ klasowych, nie ujawniaj¹c ¿adnych opakowañ niewiadomego pochodzenia. Przeprowadzili badania specjalistycznym
sprzêtem na zawartoœæ tlenku wêgla, amoniaku i innych pochodnych,
stwierdzili, i¿ nie jest to substancja
powoduj¹ca zagro¿enie wybuchowe. Prawdopodobnie by³ to gaz pieprzowy.
Zapewne mia³a byæ niez³a zabawa, niemniej jednak takie zachowanie mog³o sprowadziæ zdarzenie,
które zagra¿a ¿yciu lub zdrowiu
wielu osób albo mieniu w wielkich
rozmiarach. Trwaj¹ czynnoœci
zmierzaj¹ce do ustalenia potencjalnych sprawców tego zdarzenia. (kp)

Kusza. Dziêkujemy za zrozumieniu i chêæ pochylenia siê nad potrzebami dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
O tym jak fantastycznie ucznio-

wie spêdzili czas w Zielonej Szkole
œwiadczy chêæ powrotu do Dusznik,
zrobione zdjêcia oraz wyj¹tkowo
atrakcyjny program Bardzo Zielonej Szko³y.
Bo¿ena Jurczyk

Znany przedsiêbiorca oblany kwasem

Napad w bia³y dzieñ
Jest 9 czerwca, godzina 7.30,
gdy dy¿urny Komendy Powiatowej Policji w Œwidwinie zostaje telefonicznie powiadomiony przez
znanego przedsiêbiorcê Zbigniewa R. ze Œwidwina, o tym, i¿ zosta³
przed chwil¹ napadniêty przez
dwóch mê¿czyzn i oblany nieokreœlon¹ substancj¹, prawdopodobnie kwasem.
Natychmiast do dzia³añ ruszyli
œwidwiñscy policjanci. Ustalili, i¿
kiedy Zbigniew R. wyjecha³ swoim
samochodem marki Mercedes z
miejsca zamieszkania, zosta³ zatrzymany przez dwóch nieznanych
mê¿czyzn. Zapytali go o wycinkê
drzew w parku, wygl¹dali na pra-

cowników interwencyjnych, gdy
nagle jeden z nich poprzez uchylone
okno w samochodzie obla³ pokrzywdzonego nieznan¹ na chwilê
obecn¹ substancj¹. Zorientowa³ siê,
¿e jest to podstêp, odjecha³ z miejsca zdarzenia. Mê¿czyŸni równie¿
zaczêli uciekaæ. Jak siê okaza³o by³a
to niebezpieczna substancja ciek³a
bezpoœrednio zagra¿aj¹ca ¿yciu
pokrzywdzonego. Zosta³ on przetransportowany œmig³owcem na
oddzia³ oparzeniowy do szpitala w
Gryficach.
W zwi¹zku z t¹ spraw¹ w bezpoœrednim poœcigu
zatrzymano
dwóch mê¿czyzn. Przestêpstwo zagro¿one jest kar¹ pozbawienia wolnoœci do lat 12.
(kp)

Telefon bezpieczeñstwa
dla turystów zagranicznych
Wzorem lat ubieg³ych od 1
czerwca do 30 wrzeœnia br. na terenie kraju funkcjonowa³ bêdzie
telefon bezpieczeñstwa dla turystów zagranicznych.
Za poœrednictwem nr telefonów 0 800 200 300 i 0 608 599
999 w tym okresie w godz. 10.00

– 22.00 operatorzy pomagaæ
bêd¹ cudzoziemcom w sprawnym procesie przekazywania informacji o niepokoj¹cych zjawiskach, jak równie¿ udzielaæ im
niezbêdnej pomocy, gwarantuj¹cej poczucie bezpieczeñstwa
podczas wypoczynku na terenie
naszego kraju.
(kp)

ROZMAITOŒCI

Reklama
Tel./fax

913973730

Piêkna inicjatywa
Do Po³czyna-Zdroju, 28 czerwca, maj¹ przyjechaæ dzieci z terenów zajêtych przez powódŸ. Z inicjatywy Komisji Zdrowia i Pomocy
Spo³ecznej Rady Miejskiej, dzieci
bêd¹ objête bezp³atn¹ opiek¹ lekarsk¹ i pielêgniarsk¹. Opiekê lekarsk¹, zapewni¹ NZOZ „Promyk”
i „Medyk”. Ci lekarze to Irena Modzelewska, Iwona Bujnicka i Teresa
Kwaœniewska. W razie potrzeby

darmowe leki zapewni apteka „Centrum”, pani mgr Jadwigi Muska³y. Z
kadr¹ t¹ bêd¹ wspó³pracowaæ ratownicy medyczni Tomasz Horuñ i
Jacek £ê¿owski. Dzieci zamieszkaj¹ w hotelu „Polanin”. Komisja
Zdrowia w sk³adzie Marek Modzelewski, Krystyna Nowakowska i
Pawe³ Drzewiecki wyst¹pi³a z t¹
propozycj¹ na sesji Rady Miejskiej,
która odby³a siê 23 czerwca. FAT

KONKURS POEZJI
ANGIELSKIEJ

25 maja br. w Szkole Podstawowej nr 3 ju¿ po raz siódmy zorganizowany zosta³ konkurs recytacji poezji angielskiej. Konkurs
organizowany by³ przez nauczyciela jêzyka angielskiego p. Irminê Soroczyñsk¹.
W konkursie uczestniczyli
uczniowie Szko³y Podstawowej
nr 1 pod opiek¹ p. Barbary Orliñskiej, uczniowie Szko³y Podstawowej nr 2 pod opiek¹ p. Anny
Bujak, Niepublicznej Szko³y
Podstawowej w Rzêcinie – opiekun p. Kazimierz Zduñczyk,
Szko³y Podstawowej z R¹bina –
opiekun p. Anna Brodowska i
oczywiœcie nasi uczniowie pod
czujnym okiem organizatorki Irminy Soroczyñskiej. W sumie 27
uczniów z piêciu szkó³.

W konkursie nasze uczennice
Adrianna Miko³ajek i Sylwia Krut
zdoby³y wyró¿nienia, zaœ II miejsce
„weteranka” konkursów recytatorskich – tak anglo, jak i polskojêzycznych – Marta Lewandowska.
Dla wszystkich by³o to ju¿ ostatnie
spotkanie z tym konkursem, poniewa¿ ju¿ zosta³y absolwentkami naszej szko³y.
Wszystkim nagrodzonym i wyró¿nionym ¿yczymy dalszego –
owocnego zmagania siê z angielskim s³owem poetyckim - wszak
takie zmagania w sposób szczególny przyczyniaj¹ siê do zrozumienia
i prze¿ywania jêzyka obcego, a co
za tym idzie – perfekcyjnego jego
opanowania.
K. Kupiec
Szko³a Podstawowa nr 3

