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Dwie Sarmacje - na rozpoczêcie
nowego roku szkolnego
Kazimierz Rynkiewicz

W tym roku, ju¿ po raz trzeci, wybra³em siê do
Ko³obrzegu na VII Festiwal Piosenki Poetyckiej im.
Jacka Kaczmarskiego „Nadzieja”. Za ka¿dym razem
zdumiewa mnie iloœæ m³odych ludzi przyje¿d¿aj¹cych
z ca³ego kraju na ten festiwal, œpiewaj¹cych na scenie
teksty Kaczmarskiego, s³uchaj¹cych, rozmawiaj¹cych. Za ka¿dym te¿ razem przypominam sobie bardów z moich lat m³odoœci lub odkrywam kogoœ nowego, chocia¿ niekoniecznie m³odego. Kiedyœ na stacji
w Bia³ogardzie spotka³em Andrzeja Garczarka z gitar¹
i od razu wiedzia³em, ¿e jedziemy na tê sam¹ imprezê.
S³ucha³em go mo¿e 25 lat temu i nagle mog³em z nim
pogawêdziæ w drodze do Ko³obrzegu. A póŸniej na
scenie pojawia siê Janek Kondrak z Federacj¹ Lubelskich Bardów. To te¿ ze 25 lat temu, jak go pozna³em
w ma³ym mieszkaniu Janusza Kukliñskiego, który
uciek³ z Telewizji Polskiej i za³o¿y³ ma³e ogrodnictwo
na przedmieœciach Lublina. Zbiera³ wszelkie szparga³y po swoim przyjacielu Edwardzie Stachurze. Ten
swój domek ze szklarenkami pe³nymi kwiatów nazwa³
Poetyckim Zak³adem Ogrodniczym. Gdy go niedawno odwiedzi³em, wszystko jakby zastyg³o w tamtych
czasach, tamtej atmosferze pe³nej poezji, wêdrówki,
rozmów, przyjaŸni, dobrych ludzi i otwartych drzwi.
Tylko my siê postarzeliœmy. No i œwiat oszala³ w pêdzie. Ju¿ nie ma kwiatów, szklarenek, przestrzeni.
Obok biegnie nowa trasa wylotowa z Lublina, przy
niej market, domy w œciœniêtej zabudowie. Ju¿ chyba
ma³o kto zagl¹da do Janusza. Wydaje siê, jakby minê³a
epoka, a to zaledwie przecie¿ jej æwieræ.
Festiwal Kaczmarskiego w Ko³obrzegu przypomnia³ tamt¹ atmosferê, ale ju¿ bez tego sentymentalizmu. To na wskroœ nowoczesna impreza, której
organizatorzy – Kasia i Jacek Pechmanowie – potrafili stworzyæ atmosferê spotkania z czymœ wa¿nym.
To dlatego z najodleglejszych zak¹tków Polski przyje¿d¿aj¹ wykonawcy, by œpiewaæ. Przyje¿d¿aj¹ m³odzi i starzy, by s³uchaæ. Stworzyli ten festiwal w miejscu wydawa³o by siê niemo¿liwym na coœ takiego –
bo pla¿a rozpalona s³oñcem, ulice pe³ne przewalaj¹cych siê wczasowiczów, aut, tego ca³ego letniego
zgie³ku, jaki na chwilê wybucha w nadmorskich
miejscowoœciach. I poœród tego wszystkiego kilkuset ludzi w skupieniu s³ucha kolejnego wykonawcy
zmagaj¹cego siê z tekstem Jacka Kaczmarskiego.
Co roku jest tutaj ktoœ inny. Byli wszyscy wielcy
piosenki poetyckiej. W tym roku ze swoim autorskim
programem wyst¹pi³ Jacek Kowalski, którego wczeœniej nie mia³em okazji s³uchaæ. A jak cz³owiek nie
zna, to sobie wyobra¿a, ¿e mo¿e ktoœ z m³odszej
generacji. A tu na scenê wszed³ starszy mê¿czyzna,
który okaza³ siê byæ... historykiem sztuki pracuj¹cym
na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jak sam o sobie mówi, jest pieœniarzem, Sarmat¹,
poet¹, t³umaczem literatury starofracuskiej, autorem
licznych ksi¹¿ek. Co roku festiwal ma jakiœ motyw
przewodni, nawi¹zuj¹cy do programów autorskich
Kaczmarskiego. W tym roku by³a to Noc Pieœni Sarmackiej, nawi¹zuj¹ca do piosenek Jacka Kaczmarskiego z programu „Sarmatia”. Kowalski podj¹³ kiedyœ artystyczn¹ dyskusjê z Kaczmarskim w progra-

mie „Dwie Sarmacje”. Kaczmarski piêtnowa³ cechy Sarmatów, Kowalski stan¹³ w ich – naszej, wszak nadal jesteœmy, jak twierdzi, Sarmatami - obronie.
Z ka¿d¹ jego nastêpn¹ piosenk¹ coraz bardziej natarczywa myœl – dlaczego go nie zna³em wczeœniej i jednoczeœnie znajoma odpowiedŸ – takich nie puszczaj¹ na
antenie. Nie ¿eby coœ tam obrazoburczego, ¿eby plu³ i
wrzeszcza³, wygina³ siê, pofarbowa³ sobie w³osy itp. Po
prostu œpiewa o Sarmatach, tradycji, historii. I to ju¿ jest
problem w naszym kraju. Takich do¿yliœmy czasów. Na zakoñczenie zaprasza nas do wspólnego œpiewu. Tekst na
karteczkach – krótki. Publicznoœæ ³apie melodiê i po chwili, przy akompaniamencie samej gitary, s³uchaæ cicho powtarzane zwrotki... „Pieœni Konfederatów Barskich” z
dramatu Ksi¹dz Marek Juliusza S³owackiego. Nie myœla³em, ¿e do¿yjê czegoœ takiego, ¿e bêdê œpiewa³ S³owackiego, a jednak.
Nigdy z królami nie bêdziem w aliansach,
nigdy przed moc¹ nie ugniemy szyi,
bo u Chrystusa my na ordynansach,
s³udzy Maryi.
Wiêc choæ siê spêka œwiat i zadr¿y s³oñce,
chocia¿ siê chmury i morza nasro¿¹,
choæby na smokach wojska lataj¹ce nas nie zatrwo¿¹.
Bóg naszych ojców i dziœ jest nad nami,
wiêc nie dopuœci upaœæ w ¿adnej klêsce,
wszak póki On by³ z naszymi ojcami,
byli zwyciêsce.
Wiêc nie wpadniemy w ¿adn¹ wilcz¹ jamê,
nie ulêkniemy przed mocarzy w³adz¹,
wiedz¹c, ¿e nawet grobowce nas same
Bogu oddadz¹.
Ze skowronkami wstaliœmy do pracy
i spaæ pójdziemy o wieczornej zorzy,
ale w grobowcach my jeszcze ¿o³dacy
i hufiec Bo¿y.
Bo kto zaufa³ Chrystusowi Panu
i szed³ na œwiête kraju werbowanie,
ten de profundis z ciemnego kurhanu
na tr¹bê wstanie,
Bóg jest ucieczk¹ i obron¹ nasz¹,
póki On z nami, ca³e piek³a pêkn¹ ani ogniste smoki nie ustrasz¹,
ani ulêkn¹.
Nie z³amie nas g³ód i ¿aden frasunek,
ani zho³duj¹ ¿adne œwiata ho³dy,
bo na Chrystusa my poszli werbunek,
na jego ¿o³dy.
Po powrocie przejrza³em historiê Konfederacji Barskiej. Szlachta wypowiedzia³a pos³uszeñstwo królowi, który ponad jej g³owami dogadywa³ siê z Rosj¹. Dekoracje siê
zmieni³y, ale ile¿ analogii do naszej wspó³czesnej historii.
Tak jak wtedy, tak i dzisiaj rozrywaj¹ nasz kraj obce interesy.
Dla Sarmatów wa¿niejsze od pos³uszeñstwa w³adzy by³y
mi³oœæ ojczyzny i wolnoœæ, nawet wbrew królowi. Sarmaci
byli wolni, nie mieli w sobie postawy poddañstwa, s³u¿alczoœci, nie dali siê znêciæ ho³dom i zaszczytom, jakie oferowa³y im dwory i obce pañstwa. Poszli siê biæ o tê wolnoœæ
i ojczyznê. Wtedy przegrali, ale wstaj¹ na ka¿de tr¹b wo³a-

nie i œpiewaj¹ swoj¹ pieœñ wolnoœci.
A o nich Jacek Kowalski, S³owackim. I tak toczy siê ta historia dwóch
Sarmacji, w której – jak zwykle – musimy dokonywaæ w³asnych wyborów. Je¿eli jeszcze jesteœmy wolni i
mo¿emy wybieraæ.
Ps. 18 wrzeœnia (sobota) po raz 11
odbêdzie siê w Ko³obrzegu Ogólnopolski Przegl¹d Twórczoœci Zbigniewa Herberta „Herbertiada”. O godz.
17.00 - prezentacja g³ównych laureatów Konkursu Recytatorskiego, który odbywa siê przez dwa wczesniejsze dni (tutaj nauczycielom polecam
wysy³anie uczniów na ten konkurs), a
po niej monodram pt. „Trzy rozmowy
z Panem Herbertem” w wykonaniu
Witolda Kopcia z Teatru im. J. Osterwy w Lublinie (Teatr Poezji Studio
Lublin) oraz koncert pt. „Wersety
Panteisty” do poezji Z. Herberta.
Muzyka: Hadrian Filip Tabêcki, wykonanie: Miros³aw Baka, Jacek Boñczyk, Natalia Sikora, Mariusz Jeka,
Pawe³ Stankiewicz, Hadrian Filip
Tabêcki. Polecam, bo mamy „pod
nosem” rzecz wa¿n¹, a blisko.
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Zarz¹d Powiatu
o ZOZ w likwidacji
Na posiedzeniu w dniu 10 i 24
sierpnia Zarz¹d uzgodni³ sprawê
karencji w sp³acie zaci¹gniêtego
przez ZOZ kredytu w Nordea Banku, którego porêczycielem by³ samorz¹d powiatowy.
Zarz¹d zaproponowa³, aby karencja w sp³acie kredytu trwa³a do 28
lutego 2011 r. Likwidator Jakub Rogólski poinformowa³ Zarz¹d o w¹tpliwoœciach, jakie budzi opinia szacunkowa okreœlaj¹ca wartoœæ rynkow¹
sprzêtu medycznego oraz wartoœci
niematerialnych i prawnych ZOZ,
sporz¹dzona przez Piotra Kondraciuka - rzeczoznawcy maj¹tkowego. W
zwi¹zku z tym likwidator zwróci³ siê
z pismem do rzeczoznawcy o wyjaœnienia, podkreœlaj¹c, ¿e wycena jest
elementarn¹ podstaw¹ ewentualnej
sprzeda¿y maj¹tku ZOZ.
W zwi¹zku z wykazan¹ w sprawozdaniu finansowym ZOZ w Likwidacji w okresie od 1 maja do 30 czerw-

ca 2010 r. strat¹ w wysokoœci 152.721
z³, Zarz¹d zobowi¹za³ likwidatora do
przedstawienia informacji o uzyskanych przychodach i ponoszonych
kosztach przez ZOZ w Likwidacji w
tym okresie.
Na ostatnim posiedzeniu Zarz¹d
wyrazi³ zgodê na sprzeda¿ sprzêtu
ruchomego tj. sekcji sprz¹taj¹cej,
wyposa¿enia kuchni, trzech samochodów sanitarnych: Mercedes, Peugeot i Volkswagen wraz z ich wyposa¿eniem a tak¿e samochodu osobowego Fiat Doblo.
Sprzêt sekcji sprz¹taj¹cej oraz
kuchni zostanie zbyty na rzecz podmiotów zewnêtrznych, a samochody
osobowe i ich wyposa¿enie bêd¹
przedstawione do sprzeda¿y Szpitalom Polskim S.A. z siedzib¹ w Katowicach, które dzier¿awi¹ szpital. W
przypadku sprzeda¿y tych ruchomoœci uzyskane œrodki finansowe zabezpieczy³yby roszczenia czêœci wierzycieli ZOZ.
(r)

Na tablicach og³oszeñ Starostwa Powiatowego
w Œwidwinie oraz urzêdów poszczególnych miast
i gmin powiatu Œwidwiñskiego, a tak¿e na stronie
internetowej www.bip.powiatswidwinski.pl
zosta³o opublikowane og³oszenie o II przetargu
ograniczonym na zbycie nieruchomoœci oznaczonej
dzia³k¹ 119/5 po³o¿on¹ w obrêbie Brze¿no, gmina
Brze¿no stanowi¹cej w³asnoœæ Skarbu Pañstwa.
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Burmistrz rozdysponowa³
pieni¹dze podatników
(ŒWIDWIN) Burmistrz Jan
Owsiak rozdysponowa³ z rezerwy
bud¿etowej pieni¹dze w kwocie
22.800 z³ w ten sposób, ¿e: 5 tys. z³
przeznaczy³ na nieodp³atne szczepienia przeciwko grypie dla osób ze
Œwidwina, powy¿ej 60 roku ¿ycia,
znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji
materialnej; 1300 z³ przeznaczy³ na
nagrody z okazji Dnia Dzia³acza

Kultury; kwot¹ 1500 z³ dofinansowa³ obchody 50-lecia powstania
Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i
Inwalidów w Œwidwinie; 10 tys. z³
do³o¿y³ do budowy Oœrodka Rekreacyjnego dla M³odzie¿y nad jez.
Bystrzynka; 5 tys. z³ przeznaczy³ na
organizacjê obchodów 30-lecia Solidarnoœci, które mia³y miejsce w
ZSR CKP w Œwidwinie. (r)

Do¿ynki powiatowe w Redle
Tegoroczne do¿ynki powiatowe odbêdê siê 18 wrzeœnia w Redle (gm. Po³czynZdrój).

Rozpoczêcie msz¹ polow¹ o
godz. 12.00. Po godz. 15. program
artystyczny, zabawy dla dzieci, a o
20.00 zbawa taneczna.

Str
Str.. 4

Z ¯YCIA POWIATU

Wieœci œwidwiñskie 13.09.2010 r.

Szabla dla Bierzwnicy!
(GMINA ŒWIDWIN) 21
sierpnia br., w piêkny,
pogodny dzieñ odby³
siê „Gminny Turniej
So³ectw o Szablê
Wójta Gminy Œwidwin”.
Gospodarzem
so³eckich zmagañ
by³o Krosino –
ubieg³oroczny
zwyciêzca. Do turnieju
stanê³o 12 so³ectw:
Berkanowo,
Bierzwnica,
Cieszeniewo,
Cieszyno, Kluczkowo,
Krosino, Lekowo,
£¹kowo, Rogalino,
Rusinowo, S³awa
i Smardzko.

trudny bój. Wygrana zale¿a³a w du¿ej mierze od dobrego przygotowania siê poszczególnych dru¿yn.
Wszystkie so³ectwa spisa³y siê na
medal! Ka¿de z nich przygotowa³o
stoisko, na którym prezentowa³o
„dorobek” w formie: wieñców do¿ynkowych, folderów, produktów
so³ectwa, prac wykonywanych na
œwietlicach oraz przez miejscowych
twórców. Wspó³zawodnictwo ocenia³a komisja w sk³adzie: Wies³awa
¯mudziñska – przewodnicz¹ca, Justyna ¯elazowska i Emilia Wiszniewska – cz³onkowie. Komisja
mia³a przed sob¹ wyj¹tkowo trudne
zadanie, bior¹c pod uwagê znakomite przygotowanie wszystkich
dru¿yn. Mimo ¿e dwa so³ectwa Rusinowo i Bierzwnica uzyska³y tak¹
sam¹, najwiêksz¹ liczbê punktów
(100) to jednak zwyciêzca móg³ byæ
tylko jeden. Ostatecznie o wygranej

zadecydowa³ rzut monet¹. W rezultacie przepiêkne trofeum „Szabla
Wójta” przypad³a Bierzwnicy. Wójt
Gminy Œwidwin Zdzis³aw Pawelec
wrêczy³ so³ectwom Rusinowo i
Bierzwnica bony o wartoœci 2000 z³.
Trzecie miejsce wywalczy³o Rogalino, które uhonorowano bonem o
wartoœci 1000 z³. W trakcie turnieju
zapewniono rozrywkê tak¿e dzieciom, organizuj¹c im zabawê i konkursy z wodzirejem. Ponadto przygotowano k¹cik, w którym Pani Ada
malowa³a farbami uœmiechniête
buzie najm³odszych. Na uczestników potyczek czeka³ ciep³y posi³ek
z grilla. Wieczorem rozpoczê³a siê
zabawa taneczna.
Za rok wszyscy spotkaj¹ siê w
Bierzwnicy, która bêdzie organizatorem kolejnego „Gminnego Turnieju So³ectw o Szablê Wójta Gminy Œwidwin”. Emilia Wiszniewska

W tym roku znacznie podniesiono poprzeczkê turnieju. Oprócz
wystêpuj¹cych do tej pory sprawnoœciowych konkurencji na czas, takich jak np. uk³adanie liter z cia³,
nawlekania guzików na czas, slalom
przetrwania czy lepienie pierogów
pojawi³y siê inne. Wœród nich mo¿na wymieniæ: folder so³ectwa, wieniec do¿ynkowy, obraz przedstawiaj¹cy najpiêkniejsze miejsce wsi,
produkt lokalny oraz zaproszenie
„warszawiaka” do mojej miejscowoœci. So³ectwa czeka³ zaciêty i

Oœwiadczenia maj¹tkowe urzêdników wydaj¹cych
decyzje w imieniu starosty Powatu Œwidwiñskiego cd.
El¿bieta Lewandowska
Zastêpca dyrektora w PUP w
Œwidwinie
Nie posiada ¿adnych œrodków
pieniê¿nych, ma dom o pow. 188,12
mkw. wartoœci 510.000 z³ oraz
mieszkanie o pow. 31,65 mkw. warte 85.387 z³. Ma równie¿ nieruchomoœæ zabudowan¹ o pow. 7.2877 ha
(tak dok³adnie napisane jest w
oœwiadczeniu maj¹tkowym)i wartoœci 205.057 z³. Wszystko to stanowi
wspó³w³asnoœæ ma³¿eñsk¹. Dochód
za 2009 r. z tytu³u wynagrodzenia za
pracê wyniós³ 73.537,96 z³, a ze
sprzeda¿y dzia³ek – 130.000 z³.
Poza tym posiada tak¿e dwa samochody osobowe: jeden to Ford Focus z 2004 r. (warty 21.000 z³), a
drugi Honda Accord z 2007 r. (warta

75.000 z³) oraz piêæ kredytów: jeden na budowê domu w wysokoœci
263.513,13 CHF, drugi na zakup
samochodu – 70.932,49 z³, trzeci na
dokoñczenie budowy domu –
27.980,61 z³, czwarty równie¿ na
dokoñczenie budowy domu –
24.032,91, oraz liniê kredytow¹ na
rachunku bie¿¹cym – 44.000 z³.

Dorota Tudrujek
Kierownik Dzia³u Administracyjno-Organizacyjnego w PUP w
Œwidwinie
Posiada œrodki pieniê¿ne na
sumê 5.000 z³. Dochód za 2009 r. z
tytu³u
zatrudnienia
wyniós³
41.009,73 z³, a umowa zlecenie –
952,18 z³. Ma samochód osobowy
Audi A6 z 1999 r.

Barbara Darosz
Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej w PUP w Œwidwinie
Nie posiada ¿adnych œrodków
pieniê¿nych, ma dom o pow. 120
mkw. wartoœci 180.000 z³ jako
wspó³w³asnoœæ ma³¿eñsk¹. Dochód
za 2009 r. z tytu³u zatrudnienia wyniós³ 44.409,25 z³, a umowa zlecenie – 5.760 z³. Poza tym posiada
samochód osobowy Mercedes E
290 z 1999 r. oraz kredyt hipoteczny
na remont domu w wysokoœci
100.000 z³.

Alicja Szumi³o
Pracownica (nie jest napisane na
jakim stanowisku) PUP w Œwidwinie, filia w Po³czynie Zdroju
Posiada œrodki pieniê¿ne na kwo-

tê 5.000 z³, mieszkanie w³asnoœciowe o pow. 36 mkw. wartoœci 100.000
z³ oraz gara¿ 24 mkw. warty ok.
12.000 z³, a wszystko to stanowi
wspó³w³asnoœæ ma³¿eñsk¹. Dochód
za 2009 r. z tytu³u zatrudnienia wyniós³ 47.320,71 z³. Ma samochód
osobowy Fiat Punto z 2003 r.

Aldona Hawraniak
Inspektor w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa w Œwidwinie
Nie posiada ¿adnych œrodków pieniê¿nych, ma spó³dzielczo-w³asnoœciowe mieszkanie o pow. 54,5 mkw. i wartoœci 60.000 z³. Dochód za 2009 r. z
tytu³u zatrudnienia wyniós³ 36.379,34
z³. Posiada kredyt mieszkaniowy zaci¹gniêty przez SM wobec banku PKO BP
w wysokoœci 37.039,48 z³.
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30-lecie powstania NSZZ „Solidarnoœæ” w Œwidwinie

Postulat „pracy i chleba”
jest po 30 latach aktualny
(ŒWIDWIN) Chyba tylko ta
okr¹g³a rocznica „Solidarnoœci”
mog³a skupiæ dawnych dzia³aczy
ówczesnego ruchu spo³ecznego,
którzy wywodz¹c siê z tamtej Solidarnoœci, dzisiaj na scenie politycznej stoj¹ po przeciwnych
stronach. I chocia¿ w kuluarach i
niektórych wypowiedziach s³ychaæ by³o echo wspó³czesnych
podzia³ów, to jednak przewa¿y³y
przesz³oœæ i kurtuazja.
Obchody rozpoczêto msz¹
œwiêt¹ w koœciele MBNP, celebrowan¹ przez ks. dziekana Romana
Tarniowego, któremu towarzyszy³
proboszcz parafii ks. Ryszard Kizielewicz. S³owo poœwiêcone Solidarnoœci i pracy wyg³osi³ ks. Piotr, a
pani Dorota Filip przypomnia³a s³owa ks. Jerzego Popie³uszki, kapelana Solidarnoœci, ¿e „Tylko naród
wolny duchowo i mi³uj¹cy prawdê
mo¿e trwaæ i tworzyæ dla przysz³oœci, dlatego dbajmy o wolnoœæ naszego ducha, nie dajmy siê zniewoliæ przez lêk i zastraszanie”, prosz¹c
o modlitwê za ofiary stanu wojennego.
PóŸniej wszyscy przeszli ulicami miasta do Zespo³u Szkó³ Rolniczych, gdzie na œcianie budynku
dwóch z za³o¿ycieli zwi¹zku w 1980
r. – Zygmunt B¹k i Tadeusz Jacków
– ods³onoli tablicê pami¹tkow¹ z
okazji tych obchodów, ku pamiêci
nastêpnych pokoleñ. Dlaczego w
Zespole Szkó³ Rolniczych? Bo tutaj
powsta³a najliczniejsza organizacja
nauczycielska Solidarnoœci i tak¹
jest do dzisiaj, o czym przypomnia³
jej przewodnicz¹cy Krzysztof Pe³ka. Móg³ siê on tak¿e pochwaliæ
odnalezion¹ tablic¹ z napisem Solidarnoœæ, która przechowano przez
30 lat, a która zawis³a nad g³owami
mówców.
Kolejnym przystankiem w obchodach by³a wystawa w holu internatu poœwiêcona historii Solidarnoœci, w dwóch aktach; tej ogólnej –
przygotowanej przez IPN i tej lokalnej, przygotowanej przez Zygmunta B¹ka. Czêœæ wspomnieniowa to
wyst¹pienia Kazimierza Szafrañskiego o historii zrywów patriotycznych Polaków i Zygmunta B¹ka o
powstawaniu Solidarnoœci w powiecie œwidwiñskim. Krótko oddano g³os goœciom; burmistrzowi Janowi Owsiakowi, wicestaroœcie

Romanowi Kozubkowi, wójtowi
Zdzis³awowi Pawelcowi.
Przewodnicz¹ca Podregionu
Pobrze¿e z Koszalina, Danuta Czernielewska pyta³a, czy w³aœciwie zagospodarowaliœmy Solidarnoœæ i
czy spe³nione zosta³y wszystkie zapisy porozumieñ sierpniowych,
gdy¿ – jej zdaniem – postulat „chleba i pracy” jest po 30 latach wci¹¿

aktualny. - By³a Solidarnoœæ w zak³adach pracy, a gdzie dzisiaj s¹ te
zak³ady? Ludzie nie s¹ zatrudniani
na umowy o pracê, lecz zlecenia.
Czemu to, co osi¹gnêliœmy, dzisiaj
nas boli? - pyta³a raczej retorycznie.
Senator PiS Pawe³ Michalak
dorzuci³, ¿e chcieliœmy ¿yæ w pañstwie praworz¹dnym, ale ten projekt
jest wci¹¿ nie zrealizowany. Przypomnia³ postaæ El¿biety Potrykus,
która jako radca prawny z Koszalina pomaga³a Wa³êsie przy podpisywaniu umów (na z³o¿onym w dniu
24 wrzeœnia 1981 r. w S¹dzie Wojewódzkim w Warszawie formalnym
wniosku o rejestracjê „Solidarnoœci” figuruje jako cz³onek za³o¿yciel i „reprezentant uprawnionego
organu”, pod nr 38 w postanowieniu
S¹du Najwy¿szego z dnia
10.11.1980).
- Ta dziewczyna zosta³ pozbawiona prawa wykonywania zawodu,
zmuszono j¹ praktycznie do wyjazdu zagranicê i do dzisiaj, 20 lat
wolnej Polski, mimo ró¿nych procesów, nie odzyska³a prawa wykonywania zawodu. - powiedzia³ senator.
Jednak nikt w¹tku realizacji
ówczesnych marzeñ i projektów nie
podj¹³. W imieniu goœci z Po³czynaZdroju wyst¹pi³a Miros³awa Chojnowska, która przyby³a z nauczy-

cielkami Ann¹ Orze³, Halin¹ Kêdziersk¹ i Wac³aw¹ Andrzejewsk¹.
Ju¿ na zakoñczenie szefowa Pobrze¿a wrêczy³a dyplomy dla zas³u¿onych dzia³aczy. Otrzymali je:
obecna szefowa Solidanoœci w Œwidwinie Wies³awa Piskor, Zygmunt
B¹k, Tadeusz Ma³ecki (by³ na zjeŸdzie Solidarnoœci „turystycznej”),
Regina Jeromin, Krystyna Duszewska, Urszula Paca³a, Leon Pietraszewski, Andrzej Kolenko, Tadeusz

Jacków, Krystyna Pietrzykowska,
Józef Miku³ko, Halina Szafrañska,
Edward ¯erko i Antoni Wróbel.
Na koniec warto przypomnieæ
sens powstania Solidarnoœci i takich
obchodów, który mieœci siê w s³owach Jana Paw³a II przypomnianych przez senatora Paw³a Michalaka - Œwiat powinien wiedzieæ, ile
nas, Polaków, kosztowa³o nasze
miejsce na ziemi.
Kazimierz Rynkiewicz
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Z okazji 100-lecia harcerstwa

Œwidwiñskie „Wilki” na zlocie w Krakowie
W dniach 14 – 24 sierpnia
br. Harcerstwo Polskie
obchodzi³o swoje stulecie
powstania. Kulminacyjnym
punktem obchodów by³
zlot harcerski w Krakowie.
48 Harcerska Dru¿yna Turystyczna „WILKI” ze Œwidwina
mia³a zaszczyt zakwalifikowaæ
siê do uczestnictwa w tym Zlocie, reprezentuj¹c ziemiê œwidwiñsk¹. Dru¿yna promowa³a
nasz region w czasie obchodów
Dnia Krakowskiego na rynku
g³ównym oraz bra³a udzia³ w zajêciach maj¹cych przybli¿enie
zasad wspó³dzia³ania w œrodowisku harcerskim. Oprócz zajêæ
programowych dru¿yna bra³a
udzia³ w wêdrówkach szlakiem

Jana Paw³a II. Nasi harcerze nawi¹zali kontakty ze skautami z

Przedsiêbiorcy
powodzianom
Przedsiêbiorcy ze Œwidwina
przekazali pomoc materialn¹ dla
dotkniêtej powodzi¹ Bogatyni.
Z inicjatyw¹ tak¹ wyszed³ burmistrz miasta Jan Owsiak, a przyst¹pi³o do niej dziewiêæ firm, które
dobrowolnie przekaza³y w darze dla
powodzian materia³y budowlane i
sanitarne. £¹czna ich wartoœæ wynios³a 22 tysi¹ce z³otych. Do Bogatyni zawióz³ je w³asnym transportem pan Bogus³aw Zajdecki, w³aœciciel PPUH Bis-Pak.
Dary dla Bogatyni przekaza³y

nastêpuj¹ce firmy: „Budimat” Pi¹tek, Kotula sp. j. Œwidwin; Centrum
Budowlane Olszewski Œwidwin;
Centrum Budowlane „In Tech” Janusz Paprocki; Ryszard Potoczny
Œwidwin; PPUH „Drokon” Kazimierz Jasik sp.j. Œwidwin; PPUH
„Praksja” Zbigniew Ga³êzowski
Œwidwin; Hurtownia Elektryczna
„ELTIM” Œwidwin; PHU ESPU
Teresa Bronka Œwidwin; Zag³ad
Ogólnobudowlany ROMAN s.c.
Eugeniusz Kubicz; Roman Jañczyk
Œwidwin; PPUH Bogus³aw Zajdecki Œwidwin.
(wp)

Jeszcze przez dwa dni

Stypendia szkolne
(ŒWIDWIN) W Urzêdzie Miasta Œwidwin w Wydziale Oœwiaty,
Zdrowia, Kultury i Sportu pokój
nr 13 mo¿na pobraæ wnioski o
przyznanie stypendium szkolnego na rok 2010/2011.
Warunkiem pobrania wniosku
jest rozliczenie siê ze stypendium
przyznanego na poprzedni rok
szkolny. Stypendium szkolne
przys³uguje osobom ucz¹cym siê
do 24 roku ¿ycia, zamieszka³ym na
terenie miasta Œwidwin, których
miesiêczny dochód z miesi¹ca poprzedzaj¹cego z³o¿enie wniosku,
przypadaj¹cy na osobê w rodzinie, nie jest wiêkszy ni¿ 351,00 z³.

netto - wyliczony zgodnie z art.8.
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o
pomocy spo³ecznej (Dz. U. Nr 64,
poz.593, Nr 99, poz.1001 i Nr 273,
poz.270).
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny
2009/2010 mo¿na sk³adaæ w Urzêdzie Miasta Œwidwin pokój nr 13 w
dniach od 1 do 15 wrzeœnia 2010 r.,
a w przypadku s³uchaczy kolegiów
nauczycielskich, nauczycielskich
kolegiów jêzyków obcych i kolegiów pracowników s³u¿b spo³ecznych do dnia 15 paŸdziernika 2010
r. (z³o¿yæ wnioski mog¹ te osoby,
które rozliczy³y siê z dotychczas
otrzymanego stypendium). (wp)

Ukrainy, Litwy i innych krajów.
W zlocie uczestniczy³o oko³o 10

tysiêcy harcerzy i skautów z ró¿nych krajów.
(o)

Spotkanie z pos³em
Czes³awem Hocem
W dniu 31 sierpnia br. w siedzibie powiatowych struktur Prawa i Sprawiedliwoœci w Œwidwinie odby³o siê spotkanie cz³onków
i sympatyków Prawa i Sprawiedliwoœci z pos³em Czes³awem
Hocem z Ko³obrzegu.
Tematem spotkania by³y oczywiœcie jesienne wybory samorz¹dowe. Szczegó³owo omówione zosta³y kandydatury osób startuj¹cych z
ramienia Prawa i Sprawiedliwoœci
do poszczególnych instytucji samorz¹dowych w powiecie œwidwiñskim jak równie¿ zaprezentowana
zosta³a wizja strategii wyborczej
maj¹ca na celu pozyskanie jak najwiêkszej rzeszy wyborców. Pose³
Hoc podzieli³ siê z uczestnikami
spotkania swoimi doœwiadczeniami
z czasów dzia³alnoœci samorz¹dowej w Ko³obrzegu oraz wys³ucha³
informacji na temat najbardziej
istotnych problemów dotykaj¹cych

nasz region. Ka¿dy z cz³onków PiS
jak i sympatyków mia³ okazjê wypowiedzieæ swoje zdanie na temat
przysz³ych celów, jakie chcia³by
zrealizowaæ jako samorz¹dowiec w
swoim okrêgu wyborczym. Na
pierwszy ogieñ posz³y kwestie pog³êbiaj¹cego siê bezrobocia w powiecie i braku inwestycji prorozwojowych, które ten proces mog³yby
zahamowaæ.
Wszyscy zgodzili siê, ¿e s¹ to
dwie podstawowe sprawy, którymi
powinni zaj¹æ siê przedstawiciele
PiS w lokalnych w³adzach. Spotkanie przebiega³o w mi³ej atmosferze
i skoñczy³o siê w póŸnych godzinach wieczornych. W ostatnich s³owach pose³ Hoc wyrazi³ nadziejê, i¿
mieszkañcy powiatu œwidwiñskiego tym razem dokonaj¹ rozs¹dnego
wyboru, który w przysz³oœci zaowocuje pozytywnymi zmianami w gospodarce i strukturze spo³ecznej
naszego regionu.
£.J.

Obraduje Rada M³odzie¿owa
(ŒWIDWIN) Jutro, 14 wrzeœnia,
odbêdzie siê posiedzenie M³odzie¿owej Rady Miasta Œwidwin. Pocz¹tek o godz. 14.30 w sali nr 55
Urzêdu Miasta.
Porz¹dek sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Interpelacje i zapytania rad-

nych. 3. Informacja na temat zasad
i trybu wyboru radnych do M³odzie¿owej Rady Miasta II kadencji. 4.
Wolne wnioski i zapytania. 5.Odpowiedzi na interpelacje.
Przewodnicz¹ca MRM
Sylwia Rabieko
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Co nowego w „Trójce”?
Skoñczy³y siê ju¿ wakacje
i czas wracaæ do twórczej
pracy. Zanim rozbrzmia³
pierwszy dzwonek,
delegacja grona
pedagogicznego
Publicznej Szko³y
Podstawowej nr 3
im. Lotników Polskich,
w dniu 30.08 wziê³a udzia³
w obchodach Œwiêta
Lotnictwa Polskiego.
Wœród zaproszonych
na uroczystoœæ goœci
znalaz³a siê mgr Izabella
Starzyñska – nowy
dyrektor naszej szko³y.
Dyrektor objê³a tê funkcjê
01.09.2010 r., przyjmuj¹c nominacjê z r¹k burmistrza Miasta Jana
Owsiaka, który – wraz z zastêpc¹
przewodnicz¹cego Rady Miasta
Edwardem Fryszkowskim przyby³
na uroczyste rozpoczêcie roku
szkolnego w naszej placówce.
¯ycz¹c sukcesów w pracy na stanowisku dyrektora naszej szko³y, burmistrz podziêkowa³ pe³ni¹cej obowi¹zki dyrektora od dnia 1 kwietnia
do 31 sierpnia Narcyzie Juszczak.
Nowy rok szkolny rozpoczêliœmy w
gronie nauczycielskim poszerzonym o nowych nauczycieli, w tym
nauczycieli – sta¿ystów. Kolejny
nauczyciel z naszego grona osi¹gn¹³
równie¿ najwy¿szy stopniem awansu zawodowego. Wszystkich zgro-

madzonych przywita³a dyrektor
Izabella Starzyñska.
Wœród zaproszonych tego dnia
goœci znaleŸli siê przedstawiciele
patrona naszej placówki –reprezentant 1 Skrzyd³a Lotnictwa Taktycznego p³k pil. Krzysztof Sikora i
Dowódca 21 bazy Lotnictwa Taktycznego p³k dypl. pil. Ireneusz Starzyñski. Do tego grona zwi¹zanego
z jednostk¹ wojskow¹, do³¹czyli
równie¿: proboszcz Parafii Wojskowej ks. mjr Andrzej Miga³a i kierownik Klubu Garnizonowego £ucjan
Siwiec. Obecna by³a równie¿ przedstawicielka Rady Rodziców, przewodnicz¹ca Katarzyna Widawska.
Wœród zaproszonych goœci nie zabrak³o by³ej dyrektor pani Stefanii
Olesiejuk, wielkiego przyjaciela
naszej dziatwy szkolnej, która z
wielkim wzruszeniem wita³a nowy
rok szkolny, wspominaj¹c wszystkie lata, które dane by³o spêdziæ jej
wœród uczniów „Trójki”, tak¿e wtedy, kiedy przybywa³a ju¿ jako goœæ.
Nasze uroczystoœci jak zawsze zaszczycaj¹ swoj¹ obecnoœci¹ Prezes
Towarzystwa Mi³oœników Wilna i
Kresów Wschodnich Anna Teresiñska i Prezes Towarzystwa Mi³oœników Lwowa i Kresów P³d. Wschodnich Mieczys³aw Kostur, którzy wspominaj¹c
dotychczasow¹
owocn¹ wspó³pracê – ¿yczyli naszej
szkole dalszych sukcesów na niwie
wspó³pracy z Kresowiakami. Prezes Zwi¹zku By³ych ¯o³nierzy Zawodowych Jan Kêdrak wzruszy³
zgromadzonych na uroczystoœciach
goœci osobistym wspomnieniem

dnia 1 wrzeœnia 1939 roku, kiedy
uczniom – równie¿ i panu prezesowi - nie dane by³o zasi¹œæ w szkolnych ³awach. ¯ycz¹c spokojnego i
pe³nego sukcesów roku szkolnego
prezes wyrazi³ nadziejê, ¿e ju¿ nigdy polskie dzieci nie bêd¹ musia³y
prze¿ywaæ koszmaru wojny, jakie
by³o udzia³em jego pokolenia.
Wszyscy zaproszeni goœcie ¿yczyli
nowej dyrektor Izabelli Starzyñskiej i Gronu Pedagogicznemu naszej szko³y sukcesów w pracy zawodowej, a dzieciom – zarówno tym

najm³odszym, 5-letnim, jak i tym,
którzy w tym roku szkolnym uzyskaj¹ zaszczytny tytu³ absolwenta,
sukcesów na miarê mo¿liwoœci i
rozwijania talentów, których wœród
naszych uczniów nigdy nie brakowa³o.
Rok szkolny 2010/2011 otwiera
nowy rozdzia³ w ¿yciu naszej szko³y.
Mamy pewnoœæ, ¿e bêdzie to rozdzia³ pe³en sukcesów, tak uczniowskich, jak i pedagogicznych.
K. Kupiec
– bibliotekarka szkolna

List do redakcji
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OdpowiedŸ cz³onka PiS na list Przewodnicz¹cego
Platformy Obywatelskiej w powiecie œwidwiñskim

W pierwszej czêœci mojego artyku³u chcia³bym siê odnieœæ do listu pana Sebastiana
Witka-przewodnicz¹cego
Platformy Obywatelskiej RP
w Powiecie Œwidwin, zamieszczonego w ostatnim wydaniu
„Wieœci Œwidwiñskich”. Chcia³bym
przede wszystkim podziêkowaæ panu
Witkowi, i¿ poprzez swój tekst sprawi³, i¿ lokalne struktury PO w koñcu
zaczê³y braæ udzia³ w dyskursie publicznym, tak bardzo potrzebnym w
demokratycznym procesie kszta³towania wizji rozwoju naszych ma³ych
ojczyzn. A teraz kilka s³ów na temat
zawartych w liœcie treœci.
Przewa¿aj¹c¹ jego czêœæ zajmuje
bajkowy, a wrêcz sielankowy opis
imprezy pod nazw¹ „Platforma Dzieciom”, która odby³a siê dnia 4 czerwca 2010 roku w Po³czynie-Zdrój z
okazji Dnia Dziecka. Jest to tekst niezwykle prymitywny w swojej wymowie, zawieraj¹cy ca³y szereg elementów propagandy sukcesu rodem z
PRL. Kiedy czytam o uœmiechniêtych
buziach dzieci uszczêœliwianych
przez cz³onków Platformy Obywatelskiej, takich jak pan Witek czy pan
Kozubek, od razu przed oczyma ukazuj¹ mi siê obrazy z epoki s³usznie
minionej. W stalinowskiej Rosji dzieci zabierane do koœcio³a by³y zmuszane, aby prosi³y Pana Boga o cukierki,
po chwili konsternacji kazano im z t¹
sam¹ proœb¹ zwróciæ siê do ojca Stalina i wtedy z otworów w suficie sypa³y siê cukierki. W tym samym czasie w PRL towarzysz Bierut w przekazach medialnych zawsze otacza³
siê dzieæmi, tañczy³ z nimi w kó³eczkach, rozdawa³ im s³odycze i podpisywa³ wyroki œmierci na ich rodziców. Z takimi w³aœnie propagandowymi zabiegami kojarzy mi siê impreza z 4 czerwca 2010 roku. Panowie Witek i Kozubek wraz z Zarz¹dem Uzdrowiska Po³czyn zorganizowali po prostu igrzyska maj¹ce na
celu poprawienie wizerunku PO w
gminie przed nadchodz¹cymi wyborami samorz¹dowymi. W czasie, kiedy odbywa³o siê to ca³e œwiêtowanie,
wielu rodziców z Po³czyna-Zdrój
zamartwia³o siê, jak zapewniæ swoim
pociechom odpowiedni byt w sytuacji, kiedy zostali wyrzuceni na bruk
przez partyjnych kolegów pana Kozubka i Witka z Zarz¹du Uzdrowiska
Po³czyn. ¯eby nie byæ go³os³ownym
powiem tylko, i¿ w momencie przejmowania Uzdrowiska przez partyjnych dzia³aczy PO w naszym kurorcie zatrudnionych by³o oko³o 325
osób, z informacji podawanych kilka
tygodni temu w telewizji regionalnej
na dzieñ dzisiejszy liczba ta wynosi
oko³o 280. Zapewniam Pañstwa, ¿e to
jeszcze nie koniec. W trakcie trwania
procesu prywatyzacyjnego z Uzdro-

wiska zostanie zwolniona jeszcze
wiêksza liczba pracowników. Niech
pan, Panie Witek, prosto w oczy powie o tej pomocy tym wszystkim
matkom i ojcom, którzy dziêki dzia³alnoœci pañskich kolegów z PO zostali bez œrodków do ¿ycia!
Czy nie jest przypadkiem tak, ¿e
poprzez tego typu zabiegi PR-owskie
lokalni dzia³acze PO chc¹ te¿ zmyliæ
opiniê publiczn¹ i zatrzeæ w jej
oczach swój negatywny wizerunek,
wynikaj¹cy z uprawianej przez siebie
polityki kolesiostwa, polegaj¹cej na
obsadzaniu stanowisk w powiecie
œwidwiñskim swoimi, niekompetentnymi kolegami z partii. Przecie¿ w
swoich poprzednich artyku³ach wielokrotnie obna¿a³em tego typu niecne
zachowanie pañskich przyjació³ z
PO, podaj¹c konkretne przyk³ady,
wymieniaj¹c osoby z imienia i nazwiska. Do ¿adnych z tych zarzutów nigdy pan siê nie ustosunkowa³ jako
najwy¿szy przedstawiciel PO w powiecie œwidwiñskim. Chyba nie muszê Panu mówiæ, i¿ milczenie w takiej
sytuacji oznacza nic innego, jak tylko
potwierdzenie moich zarzutów. A teraz ni z gruszki ni pietruszki wyskakuje Pan z propagandowym listem
maj¹cym potwierdziæ szlachetnoœæ
Pana i pañskich kolegów z PO. Tylko
siê Pan kompromituje panie Witek.
Czy naprawdê myœli Pan, ¿e mieszkañcy Po³czyna to idioci, którzy pozwol¹ sobie wcisn¹æ taki kit? Przypomnê Panu, i¿ kadencja samorz¹dowca trwa 4 lata. Jakoœ nie przypominam
sobie, aby przez ostatnie 3 lata ani
Pan, ani pan Kozubek wykazali siê
jak¹œ szczególn¹ aktywnoœci¹ w organizowaniu tego typu inicjatyw, co
ta z 4 czerwca 2010 roku. I nagle w
roku wyborczym panowie z PO przypomnieli sobie o dzieciach i postanowili zatroszczyæ siê o ich dobre samopoczucie. Panie Przewodnicz¹cy,
niech Pan bêdzie powa¿ny! Wie Pan
jaka jest ró¿nica miêdzy nami? Otó¿
Pan i pañska partia d¹¿ycie do sytuacji, w której polskie dzieci mia³yby
uczestniczyæ w dobrej zabawie tylko
wtedy, kiedy panowie z PO ³askawie
tak¹ zabawê im zorganizuj¹, oczywiœcie tylko i wy³¹cznie dla swoich celów politycznych. Z kolei ja i moja
formacja chcielibyœmy, aby to rodzice tych¿e dzieci, dziêki dobrze p³atnej pracy, decydowali kiedy i gdzie
ich pociechy mog³yby siê dobrze zabawiæ. I do tego bêdziemy d¹¿yæ w
Po³czynie-Zdrój jak i ca³ym powiecie
œwidwiñskim!
Teraz kilka s³ów na temat zarzutów jakie stawia mi pan Witek. Zarzuca mi Pan k³amstwo, nie precyzuj¹c
jednoczeœnie, czego to k³amstwo
mia³oby dotyczyæ. PóŸniej formu³uje
Pan oskar¿enie jakobym dopuœci³ siê
pomówienia dotycz¹cego finanso-

wania imprezy przez Uzdrowisko.
Otó¿ oznajmiam Panu, i¿ wys³a³em
do redakcji Wieœci Œwidwiñskich
zdjêcia plakatu promuj¹cego powy¿sz¹ imprezê, na którym czarno na
bia³ym napisane jest, i¿ jej sponsorami jest Platforma Obywatelska i
Uzdrowisko Po³czyn. Poza tym sam
pan napisa³, i¿ seans filmowy odby³
siê w sali kinowej sanatorium Podhale, uzdrowiskowa kuchnia serwowa³a posi³ki z grilla, a ca³e przedsiêwziêcie mia³o miejsce na terenie przyleg³ym do sanatorium Podhale, a œciœle
rzecz ujmuj¹c przy samym wejœciu
g³ównym do tego¿ sanatorium. Sam
pan sobie zaprzecza Panie Witek, demaskuj¹c przy okazji swoje k³amstwo na temat sponsorów.
A teraz przedstawiê Panu moja
wersjê przebiegu tej imprezy. T³umy
uœmiechniêtych dzieci i ich rodziców
widzia³ chyba tylko pan Witek i pan
Kozubek, bo zarówno ja jak i moi
znajomi widzieliœmy ma³¹ garstkê
uczestników zabawy. Z relacji pracowników Uzdrowiska wiem z kolei,
i¿ kuracjusze byli zbulwersowani, i¿
w tak bliskim s¹siedztwie sanatorium
Podhale zorganizowana zosta³a tak
g³oœna i huczna impreza przeszkadzaj¹ca w wypoczynku przebywaj¹cym tam nierzadko ciê¿ko chorym ludziom. Kilku kuracjuszy chcia³o nawet zerwaæ ogromny, siatkowany baner z logo Platformy Obywatelskiej
wisz¹cy na g³ównej œcianie sanatorium przez ca³y weekend od 4 do 7
czerwca co by³o przecie¿ istotnym
naruszeniem zasady apolitycznoœci
spó³ek Skarbu Pañstwa. Tylko komu
to zg³osiæ, skoro wszystkie wa¿niejsze instytucje pañstwowe opanowane
s¹ przez Platformê Obywatelsk¹?
Wyj¹tkowym chamstwem, bezczelnoœci¹ i arogancj¹ wykaza³ siê
Pan Witek wytykaj¹c mi i innym zwolennikom Prawa i Sprawiedliwoœci
lenistwo oraz nieudolnoœæ w dzia³aniach na rzecz naszego regionu. Otó¿
przypomnê Panu, i¿ z pracy z Uzdrowiska zosta³em wyrzucony przez
pañskich kolegów z PO pod fa³szywymi zarzutami, co udowodni³em w
S¹dzie Pracy, gdzie na jaw wysz³y
wszystkie ich k³amstwa i konfabulacje. Moi bezpoœredni prze³o¿eni jak i
poprzedni prezes Uzdrowiska byli
zadowoleni z efektów mojej pracy.
Panowie z PO postanowili siê mnie
pozbyæ, gdy¿ zbyt dobrze orientowa³em siê w sprawach Spó³ki, stanowi¹c
tym samym zagro¿enie dla ich prawdziwych intencji. Mój los podzieli³o
wielu m³odych i wartoœciowych pracowników, którzy walnie przyczynili
siê do odbudowy pozycji po³czyñskiego kurortu, po fatalnych latach
prezesury pana Saka. I po tym jak
pañscy koledzy pozbawili mnie pracy, ma Pan czelnoœæ nazywaæ mnie

leniem i nieudacznikiem?
W innym fragmencie listu zadaje
Pan retoryczne pytanie: „...czy naprawdê nie mo¿na by³o odpuœciæ chocia¿ Dzieciom”. To jest typowy dla
cz³onków PO zabieg polegaj¹cy na
odwracaniu kota ogonem. Ja siê nie
czepiam dzieci, tylko was, z PO, którzy te dzieci traktuj¹ w sposób instrumentalny. Staram siê je ochroniæ
przed bied¹ i ubóstwem, jakie chcecie im zafundowaæ poprzez swoje
dzia³ania.
Pan Witek stawia równie¿ tezê, i¿
„Wieœci Œwidwiñskie”, poprzez moje
teksty, sta³y siê biuletynem partyjnym, którego nie chce czytaæ wiêksza
czêœæ mieszkañców powiatu œwidwiñskiego popieraj¹cego przecie¿
PO. Jest to zarzut bardziej pod adresem redakcji pisma, ale ja te¿ siê do
niego ustosunkujê. Pan Witek i tak
wykaza³ siê teraz du¿¹ pob³a¿liwoœci¹. Ostatnim razem straszy³ mnie i
redakcjê Wieœci s¹dami. Jeœli chodzi
zaœ o sprzyjanie, którejkolwiek z partii to ja w sposób sarkastyczny mogê
tylko powiedzieæ, i¿ mam ¿al do redakcji „Wieœci Œwidwiñskich”, i¿ w
„biuletynie PiS” drukuje propagandowe teksty Platformy Obywatelskiej. W takim wypadku nie pozostaje mi nic innego jak zwolniæ redaktora naczelnego. Prawda, ¿e zabawne,
podobnie jak zarzuty pana Witka. Jeœli chodzi o czytelników, to nie jest
tak Ÿle. Skoro czo³owy przedstawiciel PO w powiecie czyta „Wieœci
Œwidwiñskie”, to szeregowi dzia³acze i sympatycy te¿ to zapewne robi¹.
Pan Witek wyra¿a równie¿ nadziejê, i¿ w przysz³oœci miejscowe
struktury PiS zamiast podk³adaæ nogê
wezm¹ siê do pracy na rzecz lokalnej
spo³ecznoœci. Zapewniam pana Witka, ¿e ju¿ to robimy. Na razie uœwiadamiamy ci¹gle ok³amywanych
mieszkañców powiatu œwidwiñskiego, a ¿eby mieæ realny wp³yw na sprawy bie¿¹ce, trzeba zdobyæ w³adzê w
samorz¹dzie i do tego w³aœnie d¹¿ymy. Chcemy pokazaæ ludziom, ¿e jest
alternatywa dla dominacji lokalnych
sitw i koterii, ¿e mo¿na nasz region
zawróciæ na drogê rozwoju i dobrobytu. Trzeba do tego ludzi uczciwych
i kompetentnych, a my takimi w³aœnie
dysponujemy. Mamy w swoich szeregach ekonomistów, prawników, informatyków, ludzi m³odych i tych
starszych, doœwiadczonych.
Jeœli chodzi o wspó³finansowanie
przez cz³onków PiS innych organizowanych w przysz³oœci przez PO imprez propagandowych, to po pierwsze - ja osobiœcie nie chcia³bym nigdy
uczestniczyæ w tak cynicznych
przedsiêwziêciach, a po drugie wiêkszoœæ z nas to ludzie ubodzy,
których nie staæ na finansowanie czegokolwiek. Pan, pan Kozubek i reszta
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lokalnych platformersów poprzyznawaliœcie sobie eksponowane i dobrze
p³atne stanowiska, wiêc was staæ na
odgrywanie roli dobrego wujka, ale
zapewniam, ¿e spo³eczeñstwo ju¿
przejrza³o wasze zamiary i da tego
wyraz w listopadowych wyborach samorz¹dowych.
Wskazuj¹c na dwie obecnie realizowane inwestycje drogowe w Po³czynie-Zdrój, jako zas³ugê Platformy Obywatelskiej, znowu siê Pan
kompromituje. Obie inwestycje s¹
realizowane w ostatniej chwili, gdy¿
w innym przypadku Po³czyn straci³by status miasta uzdrowiskowego,
dlatego wojewoda zachodniopomorski nie mia³ innego wyjœcia, jak przyznaæ na nie pieni¹dze. Poza tym niech
siê Pan zastanowi nad tym, co pan
mówi. Swoj¹ wypowiedzi¹ wskazuje
Pan na fakt, i¿ wszelkie decyzje wojewody zachodniopomorskiego na
temat, której gminie lub powiatowi
przyznaæ œrodki finansowe, s¹ podejmowane na szczeblu partyjnych dzia³aczy PO, a nie w obliczu administracji samorz¹dowej. I w to akurat jestem w stanie uwierzyæ. Platformerski wojewoda ca³kiem niedawno zabra³ 30 mln z³ wczeœniej przyznanych
œrodków na dokoñczenie budowy
oddzia³u chirurgicznego w szpitalu w
Bia³ogardzie tylko dlatego, ¿e w Bia³ogardzie rz¹dzi PiS i to rz¹dzi z dobrymi efektami, o czym œwiadczy
chocia¿by fakt, i¿ starosta Bagiñski z
PiS wygra³ wœród czytelników G³osu
Koszaliñskiego konkurs na najlepszego starostê w okrêgu koszaliñskim.
Takimi w³aœnie metodami pos³uguje Platforma Obywatelska, a Pan
panie Witek tylko to potwierdzi³ swoimi s³owami. Jeœli mieszkañcy powiatu œwidwiñskiego chc¹, aby takie
standardy obowi¹zywa³y w naszym
regionie, to faktycznie powinni zag³osowaæ na koalicjê PO-SLD, wystêpuj¹c¹ pod p³aszczykiem ró¿nych
lokalnych komitetów wyborczych.
Pisze Pan, i¿ jesieni¹ wyborcy
bêd¹ mieli okazjê wybraæ pomiêdzy
dwoma skrajnie ró¿ni¹cymi siê modelami uprawiania polityki samorz¹dowej reprezentowanej przez PO i
PiS. O swojej formacji pisze Pan jako
o tej, która ciê¿ko pracuje i opiera siê
na faktach. Jak Platforma opiera siê
na faktach, to ju¿ wykaza³em powy¿ej, a je¿eli chodzi o ciê¿k¹ pracê, to
faktycznie ciê¿ko harujecie na to,
¿eby zapewniæ dostatnie ¿ycie sobie,
swoim bliskim i znajomym. To Wam
muszê przyznaæ.
PiS nie mia³ jeszcze okazji pe³niæ
¿adnych funkcji w lokalnym samorz¹dzie. Trzech radnych powiatowych i czterech radnych miejskich
miasta Po³czyn-Zdrój, którzy w ostatnich wyborach wystartowali z naszych list, ju¿ od dawna dzia³aj¹ na
w³asn¹ rêkê i nie maj¹ nic wspólnego
z lokalnymi strukturami PiS w powiecie œwidwiñskim, które w roku 2006
by³y dopiero w powijakach. Ja ze
swojej strony za ich dzia³alnoœæ samorz¹dow¹ mogê jedynie przeprosiæ
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i obiecaæ, ¿e tym razem rzetelniej
dobierzemy naszych kandydatów.
Cz³owiek uczy siê na b³êdach, a b³¹dziæ jest rzecz¹ ludzk¹.
Pan Witek nie omieszka³ wspomnieæ równie¿ o rzekomych fobiach
Prawa i Sprawiedliwoœci wobec
Niemców, Rosjan i libera³ów. Na studiach ukoñczy³em specjalizacjê Stosunki Miêdzynarodowe i tam w³aœnie
wybitni profesorowie nauczyli mnie,
i¿ Polska w polityce z naszymi wiêkszymi s¹siadami powinna kierowaæ
siê przes³ankami racjonalnymi,
obiektywizmem, ograniczon¹ nieufnoœci¹, a przede wszystkim polsk¹
racj¹ stanu. Tylko ludzie niezorientowani w zagadnieniach z zakresu polityki zagranicznej (tak jak Pan) nie
s¹ w stanie zauwa¿yæ, i¿ Rosja i
Niemcy realizuj¹ projekty godz¹c¹ w
¿ywotne interesy pañstwa polskiego.
Mówi¹ coœ panu pojêcia „gazoci¹g
pó³nocny” czy te¿ „centrum przeciw
wypêdzeniom”, albo nazwiska Putin
czy Steinbach? Dlatego zarówno niemieckie jak i rosyjskie media s¹ zachwycone Tuskiem oraz Komorowskim, którzy interesy tych w³aœnie
pañstw przedk³adaj¹ nad interes Polski. Dlatego miêdzy innymi ten rz¹d
odda³ w rêce by³ego pu³kownika
KGB œledztwo w sprawie najwiêkszej polskiej tragedii od czasów II
wojny œwiatowej. Co do liberalizmu
to sam jestem zwolennikiem liberalizmu w gospodarce. Natomiast Platfroma Obywatelska ma tyle wspólnego z liberalizmem co ja z baletem
mongolskim. Nie s³ysza³em jeszcze o
partii liberalnej, która podnosi³aby
podatki w rz¹dzonym przez siebie
pañstwie.
Co do zdolnoœci koalicyjnych lokalnych struktur PiS to pragnê pana
Witka zapewniæ, i¿ s¹ one niezwykle
szerokie. Bêdziemy wspó³pracowaæ
z ka¿dym, kto bêdzie chcia³ w sposób
pozytywny wp³yn¹æ na ¿ycie mieszkañców naszego regionu. Mo¿e w
przysz³oœci, kiedy pan Witek i pan
Kozubek zrozumiej¹, i¿ w³adza samorz¹dowa nie polega tylko na ustawianiu swoich kolesi, a na ciê¿kiej
pracy dla dobra gminy i powiatu, to
mo¿e wtedy i z nimi zawi¹¿emy koalicjê.
Na koniec chcia³bym odnieœæ siê
do zarzutu pana Witka jakobym w
swoich artyku³ach obra¿a³ wszystkich naszych samorz¹dowców. Niech
mi Pan przedstawi konkretne przyk³ady, bo ja nie przypominam sobie,
abym wobec kogokolwiek z nich u¿ywa³ jakichœ wyzwisk lub inwektyw.
Opisujê po prostu to co widzê, a jeœli
ktokolwiek uwa¿a, i¿ piszê nieprawdê, to na ³amach tej¿e gazety mo¿e
przecie¿ zdementowaæ postawione
przeze mnie tezy. Ja na przyk³ad robiê tak w przypadku Pana listu i dziêki temu jestem w stanie w sposób
jeszcze bardziej jaskrawy udowodniæ, i¿ to w³aœnie lokalne struktury PO
pos³uguj¹ siê k³amstwem i manipulacjami w walce politycznej. Dziêkujê
za uwagê.
£ukasz Jankowski
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Psy i szczepionki
w Komisji Zdrowia
(PO£CZYN-ZDRÓJ)
24
sierpnia odby³a siê Komisja Zdrowia i Pomocy Spo³ecznej Rady
Miejskiej w Po³czynie – Zdroju.
Tematami wiod¹cymi komisji by³
zakup szczepionek przeciw grypie dla ludzi powy¿ej 65 roku
¿ycia oraz wp³yw zwierz¹t domowych na ¿ycie ludzi.
W posiedzeniu komisji uczestniczyli burmistrz Barbara Nowak, lekarze rodzinni: Adam Bujnicki,
Pawe³ Rydz i Teresa Kwaœniewska.
Na obrady zosta³ zaproszony znany
po³czyñski lekarz weterynarii Tomasz Kucper.
Na temat szczepionek wypowiadali siê cz³onkowie komisji Krystyna Nowakowska, Pawe³ Drzewiecki, Marek Modzelewski. Burmistrz
Nowak mówi³a, ¿e znajdzie siê odpowiednia kwota pieniêdzy w bud¿ecie na ten zakup. Pan Adam Bujnicki stwierdzi³, ¿e szczepienia
ochronne s¹ szczególnie zalecane
dla osób przewlekle chorych i starszych oraz pracuj¹cych na rzecz
s³u¿by zdrowia. Pan Pawe³ Rydz
stwierdzi³, ¿e bardzo dobrze wysz³y
szczepienia w roku ubieg³ym. Zaszczepiono ponad szeœæset potrzebuj¹cych. Wszystkie badania
wstêpne zosta³y wykonane bezp³atnie. Pieni¹dze na ten cel pochodzi³y
z bud¿etu gminy, czyli koszty pokryli po³czyñscy podatnicy.
Druga czêœæ spotkania by³a poœwiêcona wp³ywowi zwierz¹t domowych na ¿ycie ludzi w gminie.
Pan Janusz WoŸniak omówi³ sprawê
bezdomnych psów. Odstawienie
jednego psa do schroniska w Bia³o-

gardzie kosztuje gminê szeœæset z³otych. Oprócz tego gmina musi jeszcze wydatkowaæ du¿e kwoty na
utrzymanie schroniska i zwierz¹t w
nim przebywaj¹cych. W miejscowoœci Bolkowo dosz³o do zdarzenia. Bezdomny pies pogryz³ dziecko i zetkn¹³ siê z innymi mieszkañcami wsi. Zosta³ od³owiony, jednak
nie zosta³ przebadany przez lekarza
weterynarii. Zdarzenie to wyjaœnia³a burmistrz. Sanepid przeprowadzi³ selekcjê dzieci, które mia³y
stycznoœæ z psem. Psa jednak zutylizowano bez odpowiednich badañ.
Zosta³o przeprowadzone œledztwo,
ale winnego nie znaleziono.
W sprawie tej zabra³ g³os lekarz
weterynarii Tomasz Kucper, który
stwierdzi³, ¿e najlepszym wyjœciem
jest chipowanie psów i prowadzenie
bazy danych w³aœcicieli. Jest to bardzo kosztowne, ale przynosi korzyœci. Burmistrz, powiedzia³a, ¿e
znajd¹ siê pieni¹dze na ten cel. Za³o¿enie bazy danych ma kosztowaæ
gminê 23 tys. z³otych.
W dalszej czêœci spotkania Tomasz Kucper omówi³ rodzaje chorób, jakie mog¹ wynikn¹æ z obcowania ludzi ze zwierzêtami. Stwierdzi³, ¿e s¹ one bardzo niebezpieczne
dla populacji ludzkiej. Rozwi¹zania, jakie zaproponowa³, bardzo
spodoba³y siê burmistrz. Potwierdzi³a, i¿ niektóre z nich zostan¹
wprowadzone do realizacji w najbli¿szym czasie. Pan Tomasz
Kucper jest wybitnym autorytetem w sprawach leczenia zwierz¹t
domowych. Jego osi¹gniêcia znane
s¹ równie¿ w innych miastach. (o)

Rekordowy leszcz
Marcina Michalaka
Cz³onek ko³a PZW
„Wodnik – Miasto” Marcin
Michalak wybra³ siê w dniu
15.08.br. z kolegami na nocne wêdkowanie na jez. Dobrzyca. Nad jeziorem okaza³o siê, ¿e maj¹ odbyæ siê nocne zawody gruntowe. W
zwi¹zku z tym, ¿e by³y to
zawody otwarte, zdecydowali sie wzi¹æ w nich udzia³.
Szczêœcie uœmiechnê³o siê
do pana Michalaka pod koniec zawodów. Rano, o godzinie
8.40, na dwa bia³e robaki „po³akomi³ siê” leszcz, który mia³ 68 cm
d³ugoœci i wa¿y³ 3,6 kg. Leszcz i
kilka p³otek wystarczy³o szczêœcia-

rzowi do zajêcia drugiego miejsca w
zawodach. Pan Marcin ³owi³ na
gruntowy zestaw na p³otkê: kij 3,6
m, ma³a sprê¿yna, ¿y³ka g³ówna
0,16 , przepon 0,10.
(JK)

Szanowna Pani
Danuta Czernielewska
Przewodnicz¹ca Regionu
Koszaliñskiego „Pobrze¿e”
ul. Zwyciêstwa 7/9
75-028 Koszalin
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„Nie œwiêci garnki lepi¹”
W kontekœcie artyku³u „Po³czyn pe³en uœmiechów - PiS pe³en strachu”

List otwarty

Czytaj¹c ostatni numer Wieœci Œwidwiñskich z dnia 26 sierpnia 2010, chcia³bym siê odnieœæ do kilku spostrze¿eñ, jakie zosta³y wyra¿one przez Pana Sebastiana Witka, Przewodnicz¹cego Platformy
Obywatelskiej RP w Powiecie Œwidwiñskim.

Szanowna Pani Przewodnicz¹ca, w nawi¹zaniu do Pani wypowiedzi na uroczystoœciach z
okazji XXX lecia Solidarnoœci w Œwidwinie
dnia 11.09.br, cyt.: „¿e dzisiaj dalej s¹ aktualne
s³owa pracy i chleba i ¿e pracodawcy wykorzystuj¹ pracowników - umowy zlecenia”, a wobec
tego, ¿e wiêkszoœæ pracodawców w naszym
mieœcie Œwidwin, to pracodawcy prywatni, pragnê poinformowaæ, i¿ jako prezes Stowarzyszenia lokalnego biznesu nie chcia³em zabieraæ
g³osu na uroczystoœciach, ale teraz pragnê podzieliæ siê z Pani¹ swoimi spostrze¿eniami, a
mianowicie uwa¿am, ¿e Solidarnoœæ, by³a, jest
i bêdzie, jako organizacja wspieraj¹ca i broni¹ca ludzi pracy. Aktualnie równie¿ uwa¿am, ¿e
zachodz¹ prawid³owe relacje pomiêdzy pracodawc¹, a pracownikiem, poniewa¿ co znaczy
pracodawca bez pracownika i odwrotnie, co w
swoim wyst¹pieniu, gdy recytowa³a wiersz, delikatnie zasygnalizowa³a Pani Krystyna Pietrzykowska.
Przejdê do sedna sprawy, mianowicie, aby
by³y zachowane w³aœciwe relacje pomiêdzy
pracodawc¹, a pracownikiem musi byæ jeszcze
strona trzecia, a mianowicie Samorz¹d lokalny,
który kreuje politykê podatkow¹ oraz wsparcie
dla rozwoju przedsiêbiorczoœci, której w naszym mieœcie nie ma. Wobec tego niejednokrotnie pracodawca posiada olbrzymie dylematy, co
zrobiæ w sytuacji kryzysowej - zwalniaæ pracowników i p³aciæ nale¿ne podatki dla samorz¹du, bo nie ma zrozumienia i ulg dla przedsiêbiorców ze strony samorz¹du lokalnego. Kolejn¹
wa¿n¹ spraw¹ jest, aby by³a wspó³praca samorz¹du lokalnego, przedsiêbiorców i pracowników w szukaniu sposobów rozwoju miejsc pracy, przez uzbrajanie terenów inwestycyjnych i
szukanie inwestorów oraz dokonywanie przemyœlanych i trafnych inwestycji samorz¹dowych, ale jak mo¿na to robiæ, skoro samorz¹d
lokalny nie widzi takiej potrzeby, bo od kilku lat
nie przygotowa³ terenów na tworzenie miejsc
pracy i nie szuka inwestorów.
Reasumuj¹c, aby tworzyæ dobry klimat do
rozwoju miejsc pracy, prócz relacji pracodawca
– pracownik, musi uczestniczyæ dobrze przygotowany i kompetentny Samorz¹d lokalny, który
jest podwalin¹ tworzenia wartoœci dodanej naszego miasta, aby przygotowana si³a pracownicza nie opuszcza³a na trwa³e Œwidwina, a w³aœnie tu mog³a rozwijaæ siê zawodowo i spo³ecznie, tworz¹c zintegrowan¹ samorz¹dn¹ spo³ecznoœæ lokaln¹.
Dlatego te¿ myœlê, ¿e w takie dzia³ania w³¹czy siê NSZZ Solidarnoœæ w Œwidwinie i dokona rewindykacji dotychczasowych dzia³añ w³adzy lokalnej.
Z wyrazami szacunku
Zdzis³aw Zapotoczny,
Prezes Stowarzyszenia Rzemeœlników,
Kupców i Handlowców w Œwidwinie

Jestem cz³onkiem PiS od 17 maja 2010 roku.
Zdecydowa³em siê na wst¹pienie do tej w³aœnie
partii po katastrofie smoleñskiej, która w bardzo
niezrêcznej sytuacji, postawi³a ludzi, u¿ywaj¹cych w publicznej dyskusji s³ów upokarzaj¹cych
œp. Prezydenta Lecha Kaczyñskiego ,a czêsto i
jego ma³¿onkê. Wydawa³o mi siê, ¿e po katastrofie nast¹pi zmiana jêzyka dyskursu publicznego.
Bola³y mnie s³owa, które obra¿a³y œp. Prezydenta
tylko dlatego, ¿e nim jest, a wed³ug wielu nie powinien choæ, zosta³ wybrany z woli narodu i jako
g³owie pañstwa nale¿a³ siê mu szacunek, a krytyka powinna odnosiæ siê do faktów, a nie uprzedzeñ
kwitowanych uogólnieniem zawieraj¹cym
wszystkie niezdefiniowane przewinienia w s³owach, „Kaczor”, „Kaczyzm” i wielu innych.
Tym bardziej smuci mnie fakt, ¿e ludzie
podpisuj¹cy siê jako sympatycy PiS-u u¿ywaj¹
tego samego jêzyka, który przedstawi³em wy¿ej
w stosunku do dobrych inicjatyw podejmowanych przez rywali na lokalnej scenie politycznej.
Sam wielokrotnie opisywa³em na ³amach „Wieœci Œwidwiñskich” i „Wiadomoœci Po³czyñskich” podejmowane przeze mnie inicjatywy,
g³ównie na rzecz m³odzie¿y i miasta w celu
popularyzacji wydarzeñ historycznych, œwi¹t
pañstwowych i postaci zwi¹zanych z histori¹
regionu. Przypomnê tylko niektóre z nich np. odbywaj¹ce siê od 4 lat Marsze Niepodleg³oœci,
Sztafeta Bia³o-Czerwonej z okazji Dnia Flagi
RP przypadaj¹cego 2 maja, a w szczególnoœci
sp³ywy papieskie. Wiem ile przygotowanie ich
wymaga³o wysi³ku i jak bola³y mnie s³owa osób,
które rzeczywiœcie z jak pisze Pan Sebastian
Witek „z lenistwa lub nieudolnoœci” same nic
nie robi³y, a potêpia³y wszystko w przys³owiowy
czambu³. Wiele z tych imprez wymaga³o czêsto
wsparcia ludzi zwi¹zanych organizacyjnie lub
ideowo z Platform¹ Obywatelsk¹ i SLD. Zwracaj¹c siê jako nauczyciel lub dyrektor szko³y o
wsparcie do wspomnianych ludzi zwi¹zanych z
tymi œrodowiskami, otrzymywa³em pomoc i
wsparcie za, które dziêkowa³em osobiœcie i w
relacjach prasowych i innych œrodkach spo³ecznego przekazu. Wiem ile trudu wymaga realizacja jakiegoœ przedsiêwziêcia bêd¹cego podstaw¹
spo³eczeñstwa obywatelskiego, dlatego z ubolewaniem patrzê na dyskredytacjê imprez, które
s³u¿¹ ludziom i podzielam smutek tych, którzy za
w³o¿one dobro, otrzymuj¹ gorzkie uwagi.
Dlatego apelujê do Pana „antysalonowca” i
innych nie podpisuj¹cych artyku³ów sympatyków PiS o powœci¹gliwoœæ jêzyka i szacunek dla
pracy i inicjatywy konkurentów politycznych.
Dziêkujê jeszcze raz z tego miejsca Pani burmistrz Barbarze Nowak, która wielokrotnie
wspiera³a moje inicjatywy dla m³odzie¿y, podobnie Panu Romanowi Kozubkowi, dyrektorom szkó³ i instytucji oraz przedsiêbiorcom naszego miasta i gminy, mediom i wielu ludziom

nie wymienionym z imienia, a reprezentuj¹cym
œrodowiska niezwi¹zane z PiS-em. Wszyscy oni
wspierali wymienione wy¿ej i wiele innych dzia³añ na rzecz dobra dzieci i m³odzie¿y.
Dobro nie ma partyjnego szyldu, ¿yjemy i
bêdziemy ¿yæ w tym samym mieœcie, nie mo¿emy wiêc s³owem wypowiedzianym i pisanym
wykopywaæ miêdzy sob¹ przepaœci nie do zasypania. Dobre rzeczy robi¹ zwykli ludzie maj¹cy
zalety i wady nale¿¹cy do ró¿nych partii. Ludzi
doskona³ych na tym œwiecie nie ma, wszyscy
jesteœmy w drodze do tego, byœmy stawali siê
coraz lepsi. Póki co, ¿yjemy wœród zwyczajnych
ludzi, którzy maj¹ zalety i nie s¹ wolni od wad.
Obra¿anie ludzi piastuj¹cych stanowiska w s³owach „im g³upszy tym lepszy” wcale nie przynosi korzyœci pisz¹cemu i zadaje niepotrzebny ból
i podcina skrzyd³a tym, którzy prze³amuj¹ postawê biernoœci i braku zaanga¿owania na rzecz
lokalnej spo³ecznoœci. Ju¿ ponad 20 lat pracujê
w szkole i spo³ecznie z ludŸmi, którzy ró¿ni¹ siê
ode mnie œwiatopogl¹dem i upodobaniami
politycznymi i wiem, ¿e wszelkie jednoznaczne
oceny ludzi nie znajduj¹ odbicia w rzeczywistoœci. Razem pracujmy na rzecz wspólnego dobra,
nie zapominaj¹c o tym w co wierzymy i do czego
jesteœmy przekonani, ale ze œwiadomoœci¹ tego,
¿e wiêcej nas ³¹czy ni¿ dzieli. Wielkie rzeczy
czasami dokonywane s¹ przez ludzi nie najinteligentniejszych i doskona³ych, ale tych, którzy
znaj¹c w³asne s³aboœci umiej¹ wspó³dzia³aæ z
innymi.
W tym kontekœcie przys³owie umieszczone
w tytule chce nam naprawdê powiedzieæ, ¿e
prawdziwymi œwiêtymi s¹ ci, którzy garnki
lepi¹. Lepiej lub gorzej, i choæ czasami siê przy
tym ubrudz¹, to nie jest to najwa¿niejsze. Wa¿ne
s¹ dobre czyny, a nie s³owa.
Pisz¹cy pod pseudonimem „antysalonowca”
i £. J. wspomniane w „Wieœciach” artyku³y zdradza, ¿e jest cz³owiekiem m³odym. M³odoœæ jest
czasem idealizmu i krytycznej oceny zastanej
rzeczywistoœci, - tym bardziej jeœli ma siê poczucie krzywdy - i nie by³aby sob¹, gdyby tak nie
by³o. Mo¿na przytoczyæ tu na pewne usprawiedliwienie dla niego lub nich – (mam na myœli
autorów artyku³ów) przypisywane Otto von Bismarckowi lub Józefowi Pi³sudskiemu s³owa
„Kto za m³odu nie by³ socjalist¹, ten na staroœæ
bêdzie s......., ale kto na staroœæ socjalist¹ pozosta³, ten jest po prostu g³upi•h ( socjalista - rozumiany w kontekœcie postawy niezgody na niesprawiedliwoœæ spo³eczn¹).
Dlatego niech s³owa napisane tutaj przeze
mnie pozwol¹ dojrzeæ mojemu m³odszemu koledze lub kolegom od postawy ca³kowitej negacji wszystkiego i wszystkich w naszym mieœcie,
do postawy solidarnego wspó³dzia³ania na rzecz
wspólnego dobra. Wszystkich tych, którzy przez
publikowane artyku³y doznali przykroœci, proszê wybaczenie autorom ostrych s³ów, których
u¿ywali nawet przytoczeni wy¿ej wielcy politycy i dostrzec inny spokojniejszy wizerunek PiSu w Po³czynie i powiecie œwidwiñskim.
Bogus³aw Ogorza³ek, nauczyciel w Zespole
Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Po³czynie Zdroju
i cz³onek Prawa i Sprawiedliwoœci.
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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.

£obeskie Centrum Finansowej
Edukacji zaprasza na program edukacyjny – rozwijaj swoj¹ finansow¹
inteligencjê. Zarejestruj siê na
www.Icfe.pl Tel. 501 894 828.
Wózek 3 czêœciowy firmy Tako
sprzedam. Cena :300 z³. Tel. 501
894 828.
Stare polskie radio Pionier U2 (dzia³aj¹ce) dla kolekcjonera sprzeda,
Zdjêcia na ¿yczenie. Tel. 501 894
828.
U¿ywany kontuar z p³yty pilœniowej
oraz profili i k¹towników do punktu
kasowego sprzedam. Tel. 501 894
828.
Otwarto sklep prozdrowotny
TOTU GAMA w £obzie, ul. Przedmiejska 11. Oferujemy artyku³y
prozdrowotne, us³ugi œwiecenia i
konchowania uszu. Tel. 91
3974273.

Region
Sprzedam:
1/ przyczepkê w³asnej konstrukcji
1,30x2 m, resorowan¹;
2/ kobia³ki plastikowe ( ok.300
sztuk);
3/ opryskiwacze plecakowe: napêd
rêczny, mechaniczny. Tel. 512 642
726
T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.

DRUKARNIA
Tel. 91 39 73 730

NIERUCHOMOŒCI

US£UGI

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Sprzedam dom wolno stoj¹cy w
£obzie 82 mkw., dzia³ka 342 mkw..
Dom do remontu. Cena do negocjacji. Tel. 91 397 4530, 607 442 135.

Elektromechanik tanio. Tel. 781 663
521.

Wysiedle k. £obza. Sprzedam lub
wydzier¿awiê halê o pow. 400 mkw.,
wys. 10 m, dzia³ka 7770 mkw., plac
utwardzony, ogrodzony, media. Tel.
602 580 653.
Sprzedam dom wolnostoj¹cy w
£obzie, 82 mkw., dzia³ka 342 mkw.,
dom do remontu. Cena do negocjacji. Tel. 913974530 lub 607442135.
Wynajmê lub sprzedam dom w
£obzie przy ul. Przechodniej 5.
Tel. 792 140 557
Dzia³kê rekreacyjn¹ 30 arów z altan¹, w uroczym miejscu, okolice
jeziora w Starej Dobrzycy, pilnie
sprzedam. Cena 37.000 z³. Tel. 692
405 612, 91 395 2188.

Powiat gryficki

WYKONUJEMY OGRODZENIA
betonowe, metalowe, bramy, furtki,
napêdy. Jamex, Wêgorzyno, ul.
Po³udniowa 1, tel. 913971951,
509288363.

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

Region
Piece gazowe, c.o. Vaillant ( mieszkanie, domek), junkersy, grzejniki –
gwarancja serwisowa. Tel. 691 686
772
Dywanopranie. Tel. 604 373 143

Sprzedam lub zamieniê dom w Prusinowie, czêœciowo wyremontowany, ciep³a woda, co, dzia³ka na warzywa, m³ody sad, gara¿ z kana³em.
Tel. 608 801 238

Odzyskam odszkodowanie;
œmieræ najbli¿szych,
wypadek drogowy,
uszkodzenie cia³a,
zniszczenie mienia;
tel. 915641795, 503617739.

Wynajmê lokal u¿ytkowy w Gryficach ul. 11-tego Listopada 1a. Tel.
501 779 085.

Wideofilmowanie. Tel. 605 732
267.

Powiat drawski

Powiat œwidwiñski

Sprzedam dzia³ki budowlane w ZagoŸdzie ( £obez – Drawsko); 21
arów, 2x32 ary. Tel. 692 173 708,
696 972 337

Rzuæ palenie – wystarczy 1 zabieg:
nerwice, depresje, alergie, nadwaga. Gabinet Œwidwin, tel. 880 400
739.

Sprzedam lub wynajmê dom o pow.
140 mkw. na dzia³ce o pow. 0,45 ha
( mo¿liwoœæ wydzielenia 3 dzia³ek
bud.) w Drawsku Pom. Tel. 607 798
595

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 ³obeski
Kupiê oko³o 3 hektarów ziemi w
okolicach £obza. Tel. 608 330 957.
Sprzedam prosiaki. Tel. 504 209
551, 91 395 1994

GARA¯E BLASZANE OCYNKOWANE – PRODUCENT. Tel.
059 8334312, 798 710 329, 698
230 205. F.T. Wróbel Przechlewo. www.blaszanygaraz.pl

MOTORYZACJA

Region

MIESZKANIA
Powiat ³obeski
Sprzedam mieszkanie na wsi 2 km
od £obza, 38 mkw. na parterze po
remoncie + piwnica + gara¿. Atrakcyjna cena. Tel. 661 324 880.
Sprzedam mieszkanie spó³dzielcze w³asnoœciowe 2-poziomowe
101 mkw. Nowe okna, pod³ogi, 2
³azienki po remoncie, antresola,
balkon, du¿y taras, spi¿arnia, centrum £obza. Tel. 601 787 819.
Sprzedam miesz. 38 m2 na parterze 2 km od £obza + piwnica +
gara¿. Po remoncie. Atrakcyjna
cena. Tel. 661324880.
Sprzedam mieszkanie o pow. 37
mkw. 2 pok. z aneksem kuchennym
po kapitalnym remoncie Cena 125
tyœ z³. Tel. 509 420 077. Ul. Ogrodowa
Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe
o pow. 45 mkw. w centrum £obza,
parter. Tel. 600 898 424
Sprzedam mieszkanie 2.pok., I piêtro, 53 m.kw. w Wêgorzynie. Mo¿liwoœæ przejêcia dzia³ki oraz pierwokupu gara¿u. Cena 129.000 PLN.
Tel. 721291083.
Sprzedam mieszkanie na wsi 68
mkw. Cena do uzgodnienia. Tel. 91
397 8717.

PRACA
Powiat ³obeski
Poszukujê opiekunki do starszej
osoby. Mile widziane panie po 50
roku ¿ycia. Tel. 792 576 827.
Zatrudniê stró¿a na terenie
Wêgorzyna. Tel. 502 770 760.

Powiat drawski
Zatrudnimy handlowca do
sprzeda¿y maszyn rolniczych firmy CLAAS. Tel. 607 086 564.

Region
Poszukujemy przedstawicieli do
pracy w firmie po¿yczkowej. Kontakt tel. 664 111 218. Lub e-mail:
anna.krawiec@opty.biz.pl

NAUKA

Sprzedam Nissana 100NX r.
prod.’94 wersja skandynawska ( M.
i N.). Podgrzewane fotele, elektr.
szyby + inne dodatki. Cena do
uzgodnienia . Tel. 604 819 965

Powiat drawski

Sprzedam alufelgi do Nissana Almery wraz z oponami rozm. 15'’. Tel.
604 819 965

Korepetycje Polski, Angielski, Z³ocieniec. Przygotowanie do matury.
TANIO. Tel. 663 563 778
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Sumo show w Œwidwinie

Jesteœmy ju¿ po pierwszym,
pilota¿owo rozegranym Pucharze Krajów Unii Europejskiej
SUMO EUROPE OPEN ŒWIDWIN 2010, nad którym patronat
honorowy pe³ni³ burmistrz Œwidwina Jan Owsiak oraz Ambasada Japonii i na który przybyli czo³owi zawodnicy kraju.
W grupie seniorów ogl¹daliœmy
m.in. Marka Paczkowa i Marcina
Rozuma – wielokrotnych medalistów naszego kontynentu i œwiata.
Rewelacyjnie zaprezentowa³y siê
dwie grupy dzieci: do 40 i powy¿ej
40 kg. Jednak prawdziwe „sumo
show” rozpoczê³o siê z chwil¹ wejœcia na dohyo (pole walki) zawodników kategorii open grupy m³odzie¿owej (do 21 lat). Szeœciu zawodników walcz¹cych w systemie ka¿dy z
ka¿dym, zaprezentowa³o najwy¿szy, europejski i œwiatowy poziom,
którego odzwierciedleniem by³a

niesamowita wrêcz widowiskowoœæ. Kibice nie mogli byæ zawiedzeni, poniewa¿ ka¿dy z tych zapaœników sumo ma w swym sportowym dorobku medal mistrzostw
Europy a nawet œwiata. Sumocy ze
œwidwiñskiego SUMO-TEAM zarówno we wspomnianej kategorii
open jak te¿ we w³aœciwych kategoriach indywidualnych zaprezentowali siê z jak najlepszej strony.
Medale zdobyli: Kuligowski
Krzysztof, Adam Osiñski, Kamil
Bafia, Damian Gronczewski oraz
Mateusz Kurlapski.
Sportow¹ czêœæ imprezy poprzedza³y mi³e dla œwidwiñskiego
œrodowiska akcenty. Oficjalnego
otwarcia dokona³ burmistrz Jan
Owsiak, który wraz z przedstawicielem Akademii Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wielkopolskim dr
Ma³gorzat¹ Kitowsk¹, uroczyœcie
wrêczy³ uprawnienia trenerskie w
sumo Krzysztofowi Kuligowskie-

mu. Skierowany list do burmistrza
Œwidwina od ambasadora Japonii
odczyta³ prezes Zachodniopomorskiego Zwi¹zku Sumo Miros³aw
Kêpka. Zebrani goœcie i kibice mogli równie¿ podziwiaæ pokaz kulturystyczny Paw³a Jab³oñskiego z
Ko³obrzegu oraz prezentacjê sztuki
walki aikido we wspólnym wykona-

Zestawienie wyników œwidwiñskiego klubu SUMO-TEAM:
1. Kuligowski Krzysztof
– br¹z kat. 100kg seniorów.
2. Adam Osiñski
– srebro kat. 100kg seniorów
oraz br¹z kat.open m³odzie¿owców.
3. Mateusz Kurlapski
– br¹z kat. open m³odzie¿owców.
4. Damian Gronczewski
– srebro kat. 85 kg m³odzie¿owców.
5. Kamil Bafia
– srebro kat. 80kg juniorów.
6. Maciej Kêpka
– z³oto kat. + 40kg dzieci.
7. Witold Grzelak
– srebro kat. + 40kg dzieci.
8. Karol Wojciechowski
– br¹z kat. + 40kg dzieci.
9. S³awek Osiak
– br¹z kat. + 40kg dzieci.
10. £ukasz Podgórski
– z³oto kat. do 40kg dzieci.
11. Mateusz Pismenko
– srebro kat. do 40kg dzieci.
12. Maciej Osiak
– br¹z kat. do 40kg dzieci.
13. Kamil Salamon
– br¹z kat. do 40kg dzieci.

Basen

Rajd PTTK na po¿egnanie lata ju¿ czynny
W sobotê 18 wrzeœnia odbêdzie siê m³odzie¿owy rajd turystyczny „Po¿egnanie Lata” z
okazji Œwiatowego Dnia Turystyki - z met¹ nad jeziorem w
Klêpczewie.
W programie m.in. przemarsz
(z powrotem przejazd autobusem), poznawanie atrakcji krajoznawczo-przyrodniczych, zadania topograficzne, konkursy i za-

bawy, a tak¿e posi³ek turystyczny.
Pocz¹tek (zbiórka) o godz. 10.00
na podzamczu w Œwidwinie, przewidywany powrót ok. godz. 14.00.
Zapraszamy chêtne grupy wraz z
opiekunami. Zg³oszenia prosimy
kierowaæ telefonicznie do dnia 16
wrzeœnia br. pod nr tel. 608-060365.
Zarz¹d Oddzia³u Polskiego
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Œwidwinie

niu gorzowian Andrzeja Mazurka,
Piotra Tusiñskiego i œwidwinianina
Macieja Kêpkê.
Po zakoñczonym SUMO EUROPE OPEN ŒWIDWIN 2010 publicznoœæ wraz z zawodnikami i
w³adzami miasta stanê³a na dohyo…, oczywiœcie do wspólnego
zdjêcia.
MK

Basen w Parku Wodnym Relax w
Œwidwinie po wykonaniu niezbêdnych
remontów jest czynny od minionej niedzieli.

Capstrzyk na
Œwiêto Lotnictwa
30 sierpnia na Placu Lotników w
Œwidwinie odby³ siê Capstrzyk Skrzyd³a Lotnictwa Taktycznego z okazji
Œwiêta Lotnictwa Polskiego.

Na rêczn¹
do „Zawiszy”
MKS „Zawisza” Œwidwin
og³asza nabór do sekcji pi³ki rêcznej ch³opców ur. w 1999 r. (maksymalnie 6 ch³opców).
Testy sprawnoœciowe odbêd¹
siê w poniedzia³ek 13.09.2010 r. o
godz. 16.00 w sali gimnastycznej
gimnazjum. Zg³oszenia: Leszek
Bronowicki tel. 664187478.
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Micha³ Terefenko
„Zawisza” na
z pucharem starosty obozie sportowym

w Trójmieœcie

W dniu 5 wrzeœnia Ko³o PZW
„WODNIK – MIASTO” w Œwidwinie by³o organizatorem VIII
Zawodów Wêdkarskich o puchar
STAROSTU POWIATU ŒWIDWIN. By³y to ostatnie zawody
zaliczane do klasyfikacji „WÊDKARZ ROKU 2010”.
Na jeziorze Bystrzyno Ma³e 36
zawodników
„sp³awikowców”
przez trzy godziny walczy³o nie tylko o Puchar Starosty, ale i ostatnie
punkty do ostatecznej klasyfikacji
„Wêdkarza roku 2010”. W zawodach zwyciê¿y³ MICHA£ TEREFENKO z ko³a PZW „REGA” Œwidwin – pkt. 3700, drugi by³ GRZEGORZ KWIATKOWSKI z Ko³a
PZW „MIÊTUS” Koszalin - pkt.
3045, a trzeci by³ GRZEGORZ
SMAGIE£ z Ko³obrzegu - pkt.
2830.
Wœród juniorów najlepszym
okaza³ siê DAWID CIO£EK z ko³a
PZW „TOPIK” Bia³ogard, który
uzyska³ 1560 pkt. Najm³odszym

uczestnikiem zawodów by³ JAKUB
KLIMCZAK.
W klasyfikacji „WÊDKARZA
ROKU 2010” w seniorach najlepszym okaza³ siê Marian MASEWICZ z ko³a KMP Koszalin - pkt. 8,
drugi by³ Pawe³ KASPEROWICZ
równie¿ z ko³a KMP Koszalin - pkt.
12, a trzeci by³ £ukasz DYWELSKI
z Mielna + pkt 17. Najlepszym juniorem okaza³ siê Dawid CIO£EK z
ko³a TOPIK - pkt. 15, drugi by³
Kamil SZMARO z Mielna - pkt. 16,
a trzeci – £ukasz GRYGLICKI z
Bornego Sulinowa – pkt. 20. Zawody zaszczyci³ swoj¹ obecnoœci¹
Starosta Powiatu MIROS£AW
MAJKA, który na zakoñczenie zawodów wrêczy³ puchary i nagrody
ufundowane przez starostwo powiatu Œwidwin, a dla najlepszych wêdkarzy roku 2010 puchary ufundowane przez Kapitanat Sportowy wrêczy³ S³awek Po³omski - przedstawiciel Okrêgu PZW Koszalin.
J. Kowalczyk

Turniej szachowy
w Redle - Lato 2010
W czasie wakacji m³odzie¿ i doroœli mieli okazjê uczestniczyæ w turnieju szachowych „Lato – 2010”. Organizatorami byli UKS OLIMPIK
Red³o, którego trenerem jest Wies³aw Buæko, oraz Remiza w Redle. W
turnieju wziê³o udzia³ szesnastu
uczestników. Dla wszystkich bior¹cych udzia³, organizatorzy wrêczyli
nagrody rzeczowe, ufundowane

przez pana Roberta Hostyñskiego. Pierwsza trójka otrzyma³a pami¹tkowe
puchary.
Pierwsza 10.: 1. Piotr Seku³a; 2.
Mariusz Jaworski, 3. Cezary Giec, 4.
£ukasz Truszkowski, 5. Igor Kie³kowski, 6. Kajetan Zajder, 7. Pawe³
Falkowski, 8. Damian Marsza³ek, 9.
Micha³ Czarnota, 10. Wojtek Orenczak.
Jolanta Wroñska

W dniach od 16 do 25 sierpnia
br. 13 uczniów œwidwiñskich szkó³
podstawowych nr 1 i 2 zrzeszonych w Miêdzyszkolnym Klubie
Sportowym „Zawisza”, uczestniczy³o w obozie sportowym dla pi³karzy rêcznych zorganizowanym
w Trójmieœcie.
Celem pobytu naszych zawodników w Trójmieœcie by³o przygotowanie motoryczne i podniesienie
poziomu sportowego wyszkolenia
poszczególnych zawodników. Pobyt w Gdyni okaza³ siê wspania³¹
okazj¹ do aktywnoœci na œwie¿ym
morskim powietrzu oraz niepowtarzaln¹ okazj¹ do zintegrowania dru¿yny. Uczniowie uczestniczyli w

licznych zajêciach sportowych oraz
zwiedzali Trójmiasto: okrêt „B³yskawica”, ¿aglowiec „Dar Pomorza”, Oceanarium oraz D³ugi Targ w
Gdañsku.
Zawodnicy mogli uczestniczyæ
w obozie sportowym dziêki zaanga¿owaniu rodziców, którym niniejszym jako organizator wyjazdu
sk³adam serdeczne podziêkowania.
Tak¿e za wsparcie finansowe burmistrzowi Œwidwina Janowi Owsiakowi i kierownikowi Wydzia³u
Oœwiaty Sportu i Turystyki Bogdanowi Wachowiakowi. Dziêkujemy
za zrozumienie i chêæ powrotu do
chlubnych tradycji zwi¹zanych ze
œwidwiñsk¹ pi³k¹ rêczn¹.
Ze sportowym pozdrowieniem
Leszek Bronowicki.
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Z ramienia Fundacji Korporacyjnej Odpowiedzialnoœci Spo³ecznej

Ma³gosia Gibert na wycieczce w USA
Z ramienia Fundacji Korporacyjnej Odpowiedzialnoœci Spo³ecznej (FCSR), na osobiste zaproszenie amerykañskiej organizacji The Regan Legacy Foundation, której Prezesem jest Michael Reagan (syn by³ego Prezydenta
Stanów Zjednoczonych Ronalda
Reagana), uda³a siê do USA podopieczna FCSR Ma³gorzata Gibert. Mieszkanka Œwidwina, absolwentka II klasy Œwidwiñskiego
LO zosta³a wytypowana do reprezentowania nas w dorocznej, europejskiej wycieczce edukacyjnej
do Stanów Zjednoczonych.
Liberty Education Tours - edukacyjna wycieczka po Stanach
Zjednoczonych - to jeden z programów realizowanych przez RLF. W
trakcie jej trwania promowane s¹
wartoœci i za³o¿enia demokracji
amerykañskiej, realizowane w has³ach równoœci, wolnoœci i poszanowania praw cz³owieka g³oszonych i
promowanych przez Ronalda Reagana oraz podstawy edukacji obywatelskiej. W wycieczce bra³a
udzia³ m³odzie¿ z krajów takich
jak: Niemcy, Czechy, Polska, gdzie
nadrzêdnym celem by³o zbli¿enie
krajów europejskich z narodem Stanów Zjednoczonych. Program zawiera³ kilkugodzinne wyk³ady oraz
dyskusje na temat:
- porównanie podstaw i za³o¿eñ
ustroju demokratycznego i socjalistycznego,
- pog³êbienie wiedzy na temat
za³o¿eñ i podstaw amerykañskiej
wolnoœci i swobody,
- badanie historii i wp³ywu komunizmu na wspó³czesn¹ Europê.
G³ówne kryteria uczestnictwa to

bieg³a znajomoœæ jêzyka angielskiego, wiek 16 - 19 lat oraz wysoka
œrednia ocen w szkole (wg amerykañskiego systemu punktowego
GPA 2.0). Oprócz wymaganych kryteriów, Ma³gorzata urzek³a nas
swoj¹ elokwencj¹, talentem wokalnym , wysok¹ kultur¹ osobist¹ i
bieg³¹ znajomoœci¹ jêzyka angielskiego, jesteœmy z niej dumni.
Podczas swojego pobytu na zachodnim wybrze¿u Stanów Zjednoczonych Ma³gorzata wraz z siedmioma pozosta³ymi uczestnikami,
zwiedzi³a miejsca œwiadcz¹ce o
dzia³alnoœci Ronalda Reagana na
rzecz poszanowania podstaw wolnoœci. Miêdzy innymi bibliotekêmuzeum Reagana The Ronald Reagan Presidential Library w Simi

Szczupaki i wêgorze
w Bukowcu
Rozpoczê³a siê akcja
zarybiania jeziora Bukowiec
w Œwidwinie. Na razie
wpuszczono do niego
60 kilogramów szczupaka.
Drugie tyle trafi do wody
do koñca wrzeœnia, a
ponadto znajd¹ siê w niej
równie¿ wêgorze.
Ko³o Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego „Wodnik – Miasto” zwróci³o siê z proœb¹ do Urzêdu Miasta
o zarybienie tego akwenu. Co roku

Urz¹d finansowa³ zarybienia na terenie Œwidwina, ale dotychczas dotyczy³o do tylko rzeki Regi. Teraz
natomiast wêdkarze zaproponowali, aby zasiliæ œwie¿ym narybkiem
równie¿ Bukowiec.
W Iñskim Centrum Rybactwa za
kwotê 2200 z³otych zakupiono 120
kilogramów szczupaka i 16 kilogramów wêgorza. Pierwsza partia
szczupaka (60 kilogramów) zosta³a
wypuszczona przez wêdkarzy
„Wodnika” do jeziora 1 wrzeœnia.
Do koñca miesi¹ca zaplanowano
wypuszczenie pozosta³ych ryb. (o)

Valley w Kalifornii, letni¹ rezydencjê Ronalda Reagana w Santa Barbara oraz s³ynne Hollywood.
Kilka s³ów od Ma³gosi:
- Podró¿ rozpoczê³am z trzema
osobami z Polski: Marin¹, Jêdrzejem i Igorem. Lecieliœmy z Warszawy do Frankfurtu, a potem do Los
Angeles. PóŸniej do naszej grupy
do³¹czy³o trzech ch³opców z Niemiec: Artiom, Philipp i Felix oraz
dziewczyna z Czech - Zdenka.
Wszyscy byli bardzo przyjaŸnie
nastawieni, wiêc szybko nawi¹zaliœmy miêdzy sob¹ dobre relacje. W
USA by³o niesamowicie... Zwiedziliœmy wiêcej ni¿ niejeden Amerykanin, np. muzeum Reagana, Nixona,
ogrody Hamptingtona, Hollywood,
Beverly Hills, Disnayland, FOX

Studio i wiele innych. Moim marzeniem jest to, ¿eby wróciæ do Kalifornii, spotkaæ siê z przyjació³mi, którzy tam mieszkaj¹ i nacieszyæ siê
s³onecznym klimatem. To by³a
przygoda mojego ¿ycia.
Fundacja Korporacyjnej Odpowiedzialnoœci Spo³ecznej wraz z jej
wieloletnim cz³onkiem Travel
Express pokry³a koszty podró¿y
oraz kieszonkowego.
Ma³gorzata Ciuæka
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Pomó¿my
kasztanowcom

Policjanci odzyskali
rower

Ogólnopolska akcja grabienia i
utylizacji liœci kasztanowców zaatakowanych przez szrotówka kasztanowcowiaczka - JESIEÑ 2010.

Policjanci KPP w Œwidwinie
w dniu 21.08.br. zatrzymali
18-letniego mieszkañca
pow. drawskiego, który
w dniu 17.08.br. w godzinach
po³udniowych dokona³ kradzie¿y
roweru górskiego o wartoœci
1000 z³, pozostawionego pod
jednym ze sklepów przy
ul. 1 Maja w Œwidwinie.

Kasztanowce, które s¹ nieroz³¹cznym fragmentem krajobrazu naszych parków i alei choruj¹ atakowane przez szkodnika – ma³ego motyla
– szrotówka kasztanowcowiaczka.
Owad ten ¿eruj¹c na ich liœciach sprawia, ¿e trac¹ one swoje walory estetyczne, a os³abione wieloletnim jego
dzia³aniem nierzadko gin¹. Dzieje siê
tak w ca³ej Polsce (szacuje siê, ¿e w
naszym kraju roœnie oko³o 700 tys.
Kasztanowców, z których wiêkszoœæ
choruje).
Dlatego te¿ po raz kolejny Kancelaria Prezydenta RP, Fundacja Nasza
Ziemia oraz Lasy Pañstwowe kolejny
raz zapraszaj¹ wszystkie polskie gminy do udzia³u w ogólnopolskiej akcji
grabienia liœci kasztanowca. Akcja
jest czêœci¹ Programu „Pomó¿my
kasztanowcom•h.

List do redakcji

Jak mo¿emy pomóc kasztanowcom jesieni¹?
Jedn¹ z najprostszych i najtañszych metodzwalczania szkodnika
jest jesienne grabienie i utylizacja liœci kasztanowca. Aby jednak ta metoda by³a skuteczna niezbêdna jest masowa skala dzia³aniatak, aby motyl
nie przemieszcza³ siê z jednego obszaru na drugi. O tê w³aœnie masow¹
skalê staramy siê zabiegaæ i zachêciæ
do chwycenia grabi w d³oñ: w³aœcicieli posesji, na których rosn¹ kasztanowce, uczniów, stowarzyszenia,
harcerzy.
W roku 2009 dziêki zaanga¿owaniu nadleœnictw, urzêdów gmin i
miast, szkó³ i przedszkoli oraz osób
prywatnych z terenu ca³ej Polski, zebrano co najmniej 3604 worków liœci,
które przekazano do utylizacji lub
spalono. Grabieniem objêto co najmniej 1323 kasztanowce.
Program „Pomó¿my kasztanowcom” mo¿na realizowaæ: propaguj¹c
ideê szacunku oraz odpowiedzialnoœci za drzewa; popularyzuj¹c wiedzê

na temat ochrony kasztanowców; inwentaryzuj¹c kasztanowce oraz „adoptuj¹c” kasztanowce, czyli opiekuj¹c siê wybranymi drzewami lub
wspieraj¹c je w walce ze szkodnikiem; nawi¹zuj¹c wspó³pracê z lokalnymi oœrodkami decyzyjnymi odpowiedzialnymi za ochronê przyrody;
pozyskuj¹c œrodki na leczenie i pielêgnacjê drzew.
Lokalnym koordynatorem Programu jest przedstawiciel Nadleœnictwa.
Udzia³ w akcji? Prosta sprawa!
Zasada 3 x Z; wystarczy – zgodnie z
Zasad¹ 3 x Z:
1. zgrabiæ spod kasztanowców liœcie - najlepiej od razu po ich opadniêciu, bowiem w ci¹gu kilku-kilkunastu dni poczwarki szrotówka wejd¹
pod ziemiê, sk¹d wiosn¹ wróc¹ na
drzewa;
2. zebraæ liœcie do worków (wype³nione worki nale¿y mocno zawi¹zaæ!);
3. zutylizowaæ – np. zakopuj¹c
pod 30 cm warstw¹ ziemi (spod p³ytszej poczwarki szrotówka wygrzebi¹
siê i wiosn¹ wejd¹ z powrotem na
drzewa). Warto zebrane liœcie – zamiast zakopania – oddaæ do kompostowania, wszak¿e pod warunkiem,
aby nie by³ on w bliskiej odleg³oœci od
kasztanowców. Sam kompost uzyskany z liœci z larwami szrotówka
nale¿y u¿ywaæ najwczeœniej od jesieni nastêpnego roku, u¿ywanie go
wiosn¹ grozi „rozsianiem•h larw
szrotówka i umo¿liwi im dotarcie do
kasztanowców.
UWAGA! W przypadku, kiedy
planujemy wygrabienie wiêkszych
iloœci liœci (np. w parkach, alejach
itp.), warto zg³osiæ siê do referatów
ochrony œrodowiska i gospodarki
odpadami – i wspólnie z nimi ustaliæ
sposób pozbycia siê liœci. W³adze
gminy zosta³y poinformowane o akcji
i poproszone o pomoc organizacyjn¹
dla wszystkich chêtnych.
Wiêcej informacji o Programie:
www.pomozmykasztanowcom.pl
Koordynator Lokalny Programu:
pracownik Nadleœnictwa Po³czyn El¿bieta Mielcarek, tel. 94 36 62 230.

Nieudana interwencja Policji

11 wrzeœnia dosz³o do dewastacji placu zabaw dla dzieci
na osiedlu Reymonta w Po³czynie-Zdroju. Wy³amano bramkê
wejœciow¹ na plac zabaw i ukradziono ³awkê. Zdarzenie to
mia³o miejsce miêdzy godzin¹
20 a 21.
Na miejsce zdarzenia zosta³
wezwany patrol policyjny, który stwierdzi³ zaistnia³y fakt, ale
nie spisa³ protoko³u z interwencji. W
czasie zajœcia na ³awkach obok na po-

bliskim skwerku siedzia³o kilka osób.
Œwiadkowie zdarzenia poprosili policjê, aby osoby te wylegitymowano.
Jednak policja nie wykona³a proœby i
kaza³a im siê rozejœæ. Ci sami osobnicy siedzieli na ³awce przy placu zabaw d³u¿szy czas. Potem przenieœli
siê dalej. Po odjeŸdzie Policji s³ychaæ by³o przekleñstwa i œmiech. Czy
na tym ma polegaæ interwencja w
obronie mienia spo³ecznego? Proszê
niech czytelnicy odpowiedz¹ na to
retoryczne pytanie.
OTTO

Zatrzymanie mo¿liwe by³o dziêki czujnoœci operatora monitoringu
miejskiego, który po ubiorze i sylwetce rozpozna³ mê¿czyznê, który
kilka dni wczeœniej wykorzystuj¹c
pozostawienie nie zabezpieczonego
roweru przed sklepem dokona³ jego
kradzie¿y. Jak siê okaza³o typowanie sprawcy by³o trafne. Mê¿czyzna
przyzna³ siê do kradzie¿y jak te¿

wskaza³, komu sprzeda³ skradziony
rower, który po dokonaniu przeszukañ zosta³ odzyskany i zwrócony
prawowitemu w³aœcicielowi. Obaj
mê¿czyŸni za swoje czyny ponios¹
teraz odpowiedzialnoœæ przed s¹dem. Sprawcy kradzie¿y grozi kara
do 5 lat pozbawienia wolnoœci. Taka
sama kara grozi 19 letniemu mieszkañcowi pow. drawskiego, który
naby³ skradziony rower. O dalszym
losie obu mê¿czyzn decydowa³ bêdzie s¹d.
(kp)

Pobili i ukradli telefon,
zostali zatrzymani
Policjanci Komisariatu Policji w
Po³czynie-Zdroju kilka dni temu
zatrzymali 17-letniego sprawcê
kradzie¿y rozbójniczej telefonu
komórkowego marki Nokia.
Oko³o godz. 15.00 do Komisariatu Policji w Po³czynie-Zdroju
zg³osi³ siê nieletni mieszkaniec Po³czyna wraz z matk¹ zawiadamiaj¹c,
¿e na ul. Grunwaldzkiej zosta³ zaatakowany przez dwóch m³odych mê¿czyzn, którzy si³¹ wyrwali mu z rêki
telefon komórkowy Nokia 5530, o
wartoœci oko³o 700 z³ i kiedy usi³owa³ go odzyskaæ, zosta³ przez nich
pobity.

Niezw³ocznie wykonane czynnoœci pozwoli³y na zatrzymanie jednego ze sprawców – 17-letniego
mieszkañca Po³czyna. Drugim ze
sprawców okaza³ siê 16-latek. Za
dopuszczenie siê kradzie¿y o charakterze rozbójniczym 17-latkowi grozi
nawet do 10 lat pozbawienia wolnoœci. Nieletni za swój czyn odpowiedz¹ przed S¹dem Rodzinnym i
Nieletnich.
(kp)

Krótko

Nauka w nowym budynku
Od 1 wrzeœnia uczniowie Zespo³u Szkól Ponadgimnazjalnych im. Wl.
Broniewskiego w Œwidwinie rozpoczêli naukê w dobudowanym budynku
szko³y.

Powierzy³ na kolejne 5 lat
Burmistrz Œwidwina Jan Owsiak bez konkursu powierzy³ na kolejne 5
lat stanowisko dyrektora przedszkola nr 2 „Pod Topol¹” pani Zofii Derenowskiej. Oczywiœcie po uzgodnieniu z Kuratorem i zasiêgniêciu opinii
Rady Pedagogicznej.

Burmistrz nie skorzysta³
Burmistrz Œwidwina poinformowa³, ¿e nie skorzysta³ z prawa pierwokupu przys³uguj¹cego mu przy sprzeda¿y dzia³ki w Œwidwinie o pow.
1,2125 ha (obrêb 0,13, nr 274/26), sprzedawanej przez J. i E. Worobiejów,
warunkow¹ umow¹ sprzeda¿y zawart¹ w po³owie sieprnia br.
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OTWARTE SZACHOWE
MISTRZOSTWA POWIATU
ŒWIDWIÑSKIEGO
W kategorii seniorzy i juniorzy( do 16 lat)
1.Organizatorzy Turnieju
Klub szachowy „Caissa” w Po³czynie,
Uzdrowisko Po³czyn S.A.
2. Termin i miejsce:
Zawody rozegrane zostan¹ w:
W sanatorium Gryf w Po³czynie-Zdroju
w dniu 18.09.2010 roku (sobota)
Rozpoczêcie turnieju godzina 10.00.
Zapisy w dniu zawodów godzina 9.30
3. System rozgrywek
Zawody rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund,
tempo gry: 15 minut na zawodnika.
Obowi¹zuj¹ przepisy Kodeksu Szachowego.
Ostateczna interpretacja treœci komunikatu nale¿y do organizatora.
4.Nagrody
Dla uczestników turnieju przewidziane s¹ puchary oraz nagrody rzeczowe.
4. Adres kontaktowy
Wies³aw Buæko telefon: 721 127 792.

Dzieñ Otwarty Koszar
28 sierpnia br. na terenie 21.
Bazy Lotnictwa Taktycznego w
Œwidwinie
zorganizowano
„Dzieñ Otwartych Koszar” poœwiêcony w szczególnoœci promocji s³u¿by w Narodowych Si³ach
Rezerwowych.
Pomimo zmiennej aury w imprezie uczestniczy³o ok. 200 osób z
garnizonu i okolic. Na program
sk³ada³y siê min. zapoznanie z histori¹ Si³ Powietrznych i Garnizonu Œwidwin, prezentacja multimedialna poœwiêcona s³u¿bie w NSR,

DRUKARNIA
Oferujemy druk:
- ulotek, plakatów, wizytówek
- druków, samokopii
£obez ul. S³owackiego 6
Tel./fax - 91 39 73 730

wystawa statyczna samolotów, a
tak¿e pokaz sprzêtu i wyposa¿enia
Bazy przewidzianego do obs³ugi
przez ¿o³nierzy NSR. Szczegó³owych informacji na temat etatów i
zadañ w ramach NSR udziela³ oficer sekcji personalnej 21. BLotT
oraz przedstawiciel WKU Ko³obrzeg. Imprezy tego typu organizowane z lokalnymi organizacjami i
stowarzyszeniami proobronnymi
maj¹ na celu spopularyzowanie tej
formy s³u¿by wœród ¿o³nierzy rezerwy.
Kpt. Miros³aw Lorenc

