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Komitety wyborcze zarejestrowane

W Po³czynie 11 komitetów, w Œwidwinie 5,
w gminie Œwidwin, S³awoborzu i R¹binie po jednym
(POWIAT ŒWIDWIÑSKI)
4 paŸdziernika komisarz
wyborczy w Koszalinie
zakoñczy³ rejestracjê
komitetów wyborczych,
które w nadchodz¹cych
wyborach
samorz¹dowych bêd¹
mog³y zg³aszaæ
kandydatów na radnych,
wójtów, burmistrzów i
radnych sejmiku.
W powiecie œwidwiñskim najwiêcej komitetów zarejestrowano w
gminie Po³czyn-Zdrój, bo a¿ 11. Jest
tu kilka komitetów indywidualnych
kandydatów, ale wiêkszoœæ to komitety, które zapewne wystawi¹ kandydatów w czêœci lub wszystkich
okrêgach wyborczych w gminie. Te,
które mog¹ wystawiaæ kandydatów
do powiatu lub sejmiku zarejestrowa³y swój obszar dzia³ania jako
województwo (zaznaczy³em to dopisuj¹c „woj. zachodniopomorskie”). W Œwidwinie s¹ trzy takie
komitety, a w Po³czynie dwa. Podane zosta³y tak¿e adresy komitetów i
nazwiska ich pe³nomocników.
Myœlê, ¿e mieszkañcy szybko
dopowiedz¹ sobie, kto z obecnie
rzadz¹cych jaki reprezentuje komitet. Na nazwiska kandydatów na
radnych musimy poczekaæ do 22
paŸdziernika, bo wtedy mija termin
ich rejestracji, chocia¿ w wiêkszoœci i one s¹ ju¿ znane. Jest zaledwie
kilka nowych komitetów, co œwiadczy, ¿e wymiana na szczeblach w³adzy zachodzi bardzo powoli. Dotyczy to tak¿e ma³ych gmin wiejskich;

w trzech z nich zarejestrowano zaledwie po jednym komitecie. Nie znaczy to, ¿e nie bêdzie wiêcej kandydatów. Do wyborów przystêpuj¹
jeszcze komitety partyjne i ogólnopolskie, które zarejestrowa³y siê w
Warszawie. W naszym powiecie na
pewno bêd¹ to PiS i PSL. Nic nie
wskazuje, by pod w³asnym szyldem
posz³y PO i SLD. Jak bêdzie – poinformujemy. KAR
ŒWIDWIN MIASTO
1. KWW ŒWIDWIN RAZEM.
Œwidwin, ul. Batalionów Ch³opskich 18A. Pe³nomocnik wyborczy
i finansowy Józef Walkowski.
2. KWW WSPÓLNOTA POWIATOWA (woj. zachodniopomorskie). Œwidwin, ul. Szczeciñska
87a/18. Pe³nomocnik wyborczy
Wincenty Horanin; finansowy Emilia Wójtowicz.
3.
KWW
POWIATOWA
WSPÓLNOTA SAMORZ¥DOWA
(woj. zachodniopomorskie). Œwidwin, ul. Ró¿ana 20. Pe³nomocnik
wyborczy Bogdan Wojnicki; finansowy Les³aw Ry¿lak.
4. KWW PRZYSZ£OŒÆ ZATORZA. Œwidwin, ul. Szczeciñska
129a. Pe³nomocnik wyborczy i finansowy Krzysztof Kaczor.
5. KWW POWIAT ŒWIDWIÑSKI RAZEM (woj. zachodniopomorskie). Œwidwin, ul. Ko³obrzeska
43. Pe³nomocnik wyborczy Anna
¯mirska; finansowy El¿bieta Majka.
PO£CZYN-ZDRÓJ
1. KWW PO£CZYN REANIMACJA. Po³czyn-Zdrój, ul. Po³czyñska 3. Pe³nomocnik wyborczy
i finansowy Adam Wilczyñski.

Po³czyn przedwyborczy
Komitety zarejestrowane. Mapa
wyborcza gminy Po³czyn-Zdrój jest
bardzo ciekawa i ró¿norodna. Wyró¿niaj¹ siê du¿e komitety partyjne; PIS i
PO. Wystawiaj¹ one kandydatów na
burmistrzów, do Rady Miejskiej, Rady
Powiatu i Sejmiku. Liderem PIS w
wyborach na burmistrza i radnego powiatu jest nauczyciel Marek Kowalski.
Wœród kandydatów na radnych gminy
nieoficjalnie wymienia siê nazwiska
Józefa Jankowskiego i Józefa Zawojskiego.
Kandydatem PO na burmistrza jest
obecny wicestarosta Roman Kozubek,
który ma równie¿ wystartowaæ do Rady
Powiatu. Wœród kandydatów do rady
przewija siê nazwisko Krzysztofa £aza-

rza, dyrektora Domu Wczasów Dzieciêcych oraz Marii Szymañskiej, dawnej radnej startuj¹cej kiedyœ z AWS. To
s¹ te najwa¿niejsze komitety partyjne.
„Solidna Gmina” to komitet reaktywowany po czterech latach przez burmistrz Barbarê Nowak. Wœród kandydatów na radnych wymienia siê Paw³a
Drzewieckiego i Franciszka Pilipa. Do
Rady Powiatu z tego komitetu ma ponoæ wystartowaæ prezes TBS Krzysztof
Kryszan oraz by³y sekretarz miejski
PZPR z lat osiemdziesi¹tych Wielis³aw
P³oszaj. Komitet powi¹zany nazwiskami z SLD.
Liderami komitetu „Wybory 2010”
s¹ radny powiatowy Janusz Podpora i
radna Helena K³usewicz. Pierwszy

2. KWW MOJA GMINA. Po³czyn-Zdrój, ul. Wojska Polskiego
31/14. Pe³nomocnik wyborczy i finansowy Violetta Grzelak.
3. KWW Roberta Halec. Po³czyn-Zdrój, ul. Mickiewicza 8.
Pe³nomocnik wyborczy i finansowy
Barbara Osuch.
4. KWW WIES£AW PARTACZ
NIEZALE¯NY. Po³czyn-Zdrój, ul.
Gdañska 21. Pe³nomocnik wyborczy i finansowy S³awomir Partacz.
5. KWW Aliny Wiœniewskiej.
Gawroniec 24/1. Pe³nomocnik wyborczy i finansowy Bogdan Wiœniewski.
6. KWW AKTYWNA WIEŒ.
Red³o 28a. Pe³nomocnik wyborczy
i finansowy Kacper Hostyñski.
7. KWW GMINA PRZYSZ£OŒCI. Po³czyn-Zdrój, ul. Parkowa 1.
Pe³nomocnik wyborczy i finansowy
Andrzej £ukaszewicz.
8. KWW WYBORY 2010 (woj.
zachodniopomorskie). Ko³acz 34.
Pe³nomocnik wyborczy Andrzej
Popenda; finansowy Bogdana Hrobacz-Pietrzak.
9. KWW EDMUNDA GRADZIKA NIEZRZESZONY. Bolkowo 31a. Pe³nomocnik wyborczy i
finansowy Krystyna Gradzik.
10. KWW SOLIDNA GMINA
(woj. zachodniopomorskie). Po³czyn-Zdrój, ul. Koœciuszki 5. Pe³nomocnik wyborczy Zbigniew Cyganiak; finansowy Anna Zieliñska.
11. KKW GMINA WÓJT MIASTO BURMISTRZ. Po³czynZdrój, ul. Wojska Polskiego 52/3.
Pe³nomocnik wyborczy i finansowy
Andrzej Kot.
ŒWIDWIN GMINA
1. KWW Andrzeja Wiœniewskiego. Lekowo 25a/2. Pe³nomocmo¿e nawet byæ kandydatem na burmistrza, druga najpewniej wystartuje do
Rady Powiatu lub Miejskiej.
Kolejny to komitet radnego Jacewicza i kandydata na burmistrza Józefa
Nizio³a. Wystawia kandydatów do
Rady Miejskiej i Powiatu.
„Moja Gmina” to komitet bezpartyjny, wystawia kandydatów tylko do
Rady Miejskiej. Tu liderami s¹ radny
Marek Modzelewski, Halina Majkowska i Tadeusz Grzelak. Z tego co wiadomo to nie wystawi¹ kandydata na burmistrza.
KWW „Reanimacja” to m³odzi
gniewni, ale chyba w stylu Palikota,
czyli polityczne manowce. A szkoda, bo
przyda³oby siê trochê œwie¿ej krwi.
Komitety indywidualne na wsiach
utworzyli radni Alina Wiœniewska i
Edmund Gradzik. Maj¹ spore szanse.
KAR

nik wyborczy i finansowy Agata
Wiœniewska.
BRZE¯NO
1. KWW LEPSZE JUTRO NASZEJ GMINY. Brze¿no 82a/10.
Pe³nomocnik wyborczy i finansowy
Hubert £agutko.
2. KWW POROZUMIENIE
2010 W BRZE¯NIE. Brze¿no 13/3.
Pe³nomocnik wyborczy i finansowy
Marzenna Janas.
3. KWW SAMI SWOI W GMINIE BRZE¯NO. Pêczerzyñski
M³yn 1. Pe³nomocnik wyborczy i
finansowy Robert Stêpieñ.
S£AWOBORZE
1. KWW Waldemar Jeznach.
S³awoborze, ul. Ogrodowa 1. Pe³nomocnik wyborczy i finansowy Ewa
Koman.
R¥BINO
1. KWW ZGODA. R¹bino 24/1.
Pe³nomocnik wyborczy i finansowy
Czes³aw Redlarski.
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Przeciwdzia³anie przemocy w rodzinie

Dzisiaj rusza Punkt
Informacyjno-Konsultacyjny
Od 11 paŸdziernika 2010 roku
w Urzêdzie Miasta Œwidwin dzia³alnoœæ rozpoczyna Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. przeciwdzia³ania przemocy w rodzinie.
Punkt utworzony zosta³ z myœl¹
o osobach, które dotkniête s¹ problemem przemocy w rodzinie. Dy¿ury
w Punkcie pe³niæ bêdzie Pani Agnieszka G³owiñska, specjalista w dziedzinie
przeciwdzia³ania przemocy w rodzinie,
posiadaj¹ca tak¿e doœwiadczenie
w pracy ze sprawcami przemocy. Punkt
s³u¿yæ bêdzie pomoc¹ psychospo³eczn¹, porad¹ i konsultacj¹, a tak¿e
oferuje spotkania w grupie wsparcia.
Zapraszamy wszystkich chc¹cych
uzyskaæ pomoc! Jeœli jesteœ ofiar¹ przemocy domowej lub jej œwiadkiem
przyjdŸ: Urz¹d Miasta Œwidwin w ka¿dy poniedzia³ek godz. 16.30 (sala nr 56,
II p.). Specjalista z dziedziny przeciwdzia³ania przemocy w rodzinie zaprasza na spotkania indywidualne oraz
spotkania grupy wsparcia dla osób doœwiadczaj¹cych przemocy w rodzinie.
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Prze³am swój wstyd, wyjdŸ z cienia
strachu, nie wa¿ne ile masz lat, jak¹
pozycjê spo³eczn¹ - pozwól sobie pomóc!!! POMO¯EMY CI ZMIENIÆ
SWOJE ¯YCIE.
Wszelkie informacje dotycz¹ce
spotkañ ze specjalist¹ uzyskaæ mo¿na
pod nr tel. (94) 364-80-41 w godz.
7.15-15.15.

Wybory 2010

Bogus³aw Cecki
i Marek Kowalski
kandydatami PiS
na burmistrzów
(POWIAT) Prawo i Sprawiedliwoœæ wy³oni³o kandydatów na burmistrzów; w Œwidwinie kandydatem zosta³ Bogus³aw Cecki, szef
miejscowych struktur PiS, a w Po³czynie-Zdroje Marek Kowalski.

Dyrektor Fic
rezygnuje

Krótko

Dyrektor Specjalnego Oœrodka
Sszkolno-Wychowawczego w S³awoborzu Danuta Fic z³o¿y³a 30
sierpnia rezygnacjê ze stanowiska.
Powodów nie poda³a. Zgodnie z powierzeniem mia³a pracowaæ do 2012
r. Odejdzie po trzymiesiêcznym wypowiedzeniu, 30 listopada br.
(r)

Uroczystoœæ z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbêdzie siê 13
paŸdziernika 2010 roku o godzinie
11 w sali rycerskiej Œwidwiñskiego
Oœrodka Kultury. Podczas spotkania burmistrz Œwidwina Jan Owsiak
uhonoruje nagrodami pracowników
oœwiaty.

Zawody wêdkarskie

To ju¿ XI konkurs

Jesienny
Puchar
Wodnika
W najbli¿sz¹ niedzielê 10 paŸdziernika na jeziorach Bukowiec
i Wilczkowi zostan¹ rozegrane
VIII Otwarte Zawody Spinningowe „Jesienny Puchar Wodnika”.
Zawody tradycyjnie organizuje
œwidwiñskie ko³o wêdkarskie
„Wodnik Miasto”. Rozpoczynaj¹
siê o godzinie 7. Wêdkarze zapraszaj¹ wszystkich chêtnych. Dok³adnych informacji o zapisach i zasadach uczestnictwa udziela Jerzy
Kowalczyk, tel. 665 390 896.

Dzieñ Edukacji Narodowej

Towarzystwo Mi³oœników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich w Œwidwinie oraz Œwidwiñski
Oœrodek Kultury zorganizowali XI
Powiatowy Konkurs Poezji i Piosenki Lwowskiej pod patronatem
starosty powiatu œwidwiñskiego.
Przes³uchania konkursowe odby³y
siê 9 paŸdziernika w sali rycerskiej
zamku w Œwidwinie.

Forum so³tysów
W najbli¿szy pi¹tek, 15 paŸdziernika, o godz. 13.00 w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Koszalinie,
przy ul. Gen. W³adys³awa Andersa
34, odbêdzie siê X Powiatowe Forum So³tysów pn. „Obszary wiejskie atrakcyjnym miejscem pracy i
inwestycji”.
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Œwiêto plonów
w Brze¿nie

Tegoroczne do¿ynki odby³y siê
we wsi gminnej.
W sobotê, 25 wrzeœnia, na terenie nale¿¹cym do Zespo³u Szkó³
Publicznych w Brze¿nie, obchody
œwiêta plonów zainaugurowa³a
msza dziêkczynna, po której starostowie do¿ynek – And¿elika Szeredy i Tadeusz Kura¿yñski – przekazali Wójtowi chleb wypieczony z
tegorocznych zbiorów. Przybyli na
uroczystoœæ mieszkañcy gminy
mieli okazjê podzieliæ siê nim z
w³adzami. Czêœæ mniej oficjaln¹
rozpocz¹³ wystêp zespo³u ludowego „Leszczyna”, po którym przyszed³ czas na konkursy i wystêpy. A
odby³y siê min. konkurs strzelecki
przygotowany i przeprowadzony

przez prezesa LOK pana Tadeusza
Pawlikowskiego, quiz dla so³tysów,
konkurs dla par, „turlanie beli”.
Wszystkim czas umila³y wystêpy
artystyczne dzieci i m³odzie¿y z
naszej gminy. Goœcinnie zaprezentowa³ siê zespó³ „Od Stefana” z CKP
ZSR w Œwidwinie. Podczas do¿ynek œwiêtowali tak¿e stra¿acy. Kilku zosta³o odznaczonych Srebrnymi i Z³otymi Krzy¿ami Zas³ugi. Niew¹tpliw¹ atrakcj¹, jak co roku, by³a
loteria fantowa. Na przyby³ych czeka³a smaczna grochówka. Uwieñczeniem do¿ynek by³a zabawa taneczna na œwie¿ym powietrzu, która trwa³a do póŸnych godzin nocnych. Piêkna pogoda pozwoli³a
wszystkim cieszyæ siê z zaplanowanych na ten dzieñ atrakcji.
(zps)
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Bibliotekarze obradowali
w Œwidwinie

Dyrektorzy powiatowych bibliotek z województwa zachodniopomorskiego spotkali siê w
dniach 5 i 6 paŸdziernika w Œwidwinie na bran¿owej konferencji.
Zapoznali siê z funkcjonowaniem
œwidwiñskiej Miejskiej Biblioteki
Publicznej oraz omówili projekty
pozwalaj¹ce na modernizacjê sieci bibliotek publicznych.
Konferencje bibliotek powiatowych lub pe³ni¹cych funkcje powiatowe organizuje dwa razy w roku
Ksi¹¿nica Pomorska w Szczecinie.
Tym razem rolê gospodarza pe³ni³

Œwidwin. Biblioteka funkcjonuje tu
w doœæ nietypowej formie organizacyjnej, poniewa¿ stanowi czêœæ
struktury Œwidwiñskiego Oœrodka
Kultury. Dyrektorzy mieli okazjê
poznaæ zalety i wady takiego rozwi¹zania. Przede wszystkim jednak zapoznawali siê z dwoma wa¿nymi,
ogólnopolskimi projektami: Programem Rozwoju Bibliotek, realizowanym przez Fundacjê Wspierania
Spo³eczeñstwa Informacyjnego oraz
„Biblioteka Plus” Instytutu Ksi¹¿ki i
Ministerstwa Kultury. Na konferencji omówiono tak¿e nowe regulacje
prawne dotycz¹ce bibliotek. (wp)

Red³o - Œwiêto pieczonego
ziemniaka

2 paŸdziernika obok œwietlicy
wiejskiej w Redle, w gm. Po³czynZdrój, odby³o siê œwiêto pieczonego ziemniaka dla okolicznych
dzieci. Dzieci bra³y udzia³ w grach

zespo³owych i konkursach sprawnoœciowych. Na koniec by³o ognisko z pieczeniem ziemniaków i
kie³basek.
Jolanta Wroñska

Wieœci œwidwiñskie 11.10.2010 r.

Str
Str.. 5

Z ¯YCIA POWIATU

V sp³yw z okazji Dnia Papieskiego

Pod opiek¹ Anio³ów Stró¿ów
2 paŸdziernika br.,
w liturgiczne œwiêto
Anio³ów Stró¿ów, odby³
siê sp³yw kajakowy
rzek¹ Dobrzyc¹ od
miejscowoœci I³owiec
do Golc w pobli¿u
Wa³cza. Organizatorem
sp³ywu by³ ksi¹dz Jacek
Dziadosz z parafii
œw. Józefa w Po³czynie
Zdroju.
W sp³ywie wziêli udzia³ uczniowie gimnazjum i Zespo³u Szkó³
Ponadgimnazjalnych w Po³czynie
Zdroju, studenci oraz osoby doros³e, dla których dzielenie swojej
pasji m³odszymi uczestnikami, jest
potrzeb¹ serca. £¹cznie w sp³ywie
wziê³o udzia³ 28 uczestników czyli
14 dwuosobowych obsad kajaków.
Pogoda dopisa³a jak na t¹ porê roku,
pomimo czêœciowego zachmurzenia, nie pada³ deszcz i by³o w miarê
ciep³o.
Dla uczniów ZSP w Po³czynie
Zdroju sp³yw by³ kontynuacj¹ odbywaj¹cych siê od 5 lat sp³ywów z okazji Dnia Papieskiego przypadaj¹cego w tym roku 10 paŸdziernika. Cieszy fakt, ¿e impreza maj¹ca na celu
uczczenie Jana Paw³a II trwa dalej i
³¹czy coraz to nowe œrodowiska.
Rzeka Dobrzyca jest na tym odcinku jeszcze niewielka, co mo¿na
zobaczyæ na za³¹czonych zdjêciach.
Dla wytrawnych Dobrzyca kajakarzy nie jest rzek¹ trudn¹ do przep³yniêcia zawsze jednak zdarzaj¹ siê
sytuacje nie do przewidzenia,
szczególnie dla tych uczestników,

którzy na sp³ywie s¹ po raz pierwszy. Jednak po modlitwie do Anio³ów Stró¿ów ¿adna z obsad kajakowych nie dozna³a wywrotki, choæ
niektórzy z nowicjuszy doœwiadczyli w czêœci „Chrztu” jaki zgotowa³a im rzeka. Niemniej jednak
wszyscy ukoñczyli sp³yw z uœmiechem na twarzy i planami kolejnego
wspólnego wypadu nad kolejn¹ rzekê naszego piêknego Pomorza
Œrodkowego. W po³owie trasy sp³ywu w miejscowoœci Dobrzyca mia³o
miejsce wspólne ognisko z przerw¹
na posi³ek i dzielenie siê wspólnie
wra¿eniami z pierwszej czêœci sp³ywu. Sp³yw zakoñczony zosta³ jak
wczeœnie zaznaczy³em w miejsco-

woœci Golce w pobli¿u koœcio³a,
który znany jest wielu pielgrzymom
udaj¹cym siê na piesz¹ pielgrzymkê
do Czêstochowy jako miejsce postoju na obiad.
Jako uczestnik i w czêœci organizator sp³ywu pragnê wyraziæ podziêkowania i z³o¿yæ urodzinowe
¿yczenia dla ksiêdza Jacka Dziado-

sza od wszystkich uczestników,
gdy¿ sp³yw odby³ siê w przeddzieñ
jego urodzin. Bez jego inwencji i
determinacji uczestnicy nie doœwiadczyliby tylu nie do zapomnienia prze¿yæ i wdziêcznoœci za
wspólnie spêdzony czas.
Zdjêcia i tekst
Bogus³aw Ogorza³ek

W Bukowcu jest ju¿ narybek wêgorza

Kolejna partia ryb
wypuszczona do jeziora
Bukowiec
Ko³o „Wodnik Miasto”
ze Œwidwina przyst¹pi³o
niedawno do zarybiania
Bukowca gatunkami
drapie¿nymi.
Urz¹d Miasta zakupi³ 120 kilogramów szczupaka i 16 kilogramów wêgorza, a wêdkarze wypuszczaj¹ narybek do jeziora w trzech
partiach. Na pocz¹tku wrzeœnia
wypuszczono 60 kilogramów
szczupaka, kolejnym etapem jest
wpuszczenie wêgorza i na koniec
do akwenu trafi pozosta³a czêœæ
szczupaka. Akcja ma na celu ustabilizowanie pog³owia ryb drapie¿nych w jeziorze.
(o)
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Pasowani na uczniów „dwójki”
W Szkole Podstawowej
nr 2 w Œwidwinie 27
wrzeœnia br. odby³o siê
uroczyste œlubowanie
pierwszoklasistów.
Nowi uczniowie w obecnoœci
dyrektora szko³y, wychowawców,
kolegów z zerówek, a tak¿e rodziców oraz zaproszonych goœci z³o¿yli nastêpuj¹c¹ rotê:
Œlubujê uroczyœcie:
- Bêdê stara³ siê byæ dobrym i
uczciwym,
- Bêdê szanowa³ swoich nauczycieli, prze³o¿onych i rodziców,
- Bêdê siê uczy³ tego, co piêkne
i m¹dre,
- Bêdê kocha³ i czci³ swoja Ojczyznê,
- Chcê wyrosn¹æ na dobrego
obywatela naszej Ojczyzny –
Rzeczpospolitej Polskiej.
Po œlubowaniu pani dyrektor
Magdalena Bujakowska pasowa³a
wszystkich pierwszoklasistów na
uczniów Szko³y Podstawowej nr 2
im. ppor. Emilii Gierczak w Œwidwinie.
Swe ¿yczenia i gratulacje z³o¿yli dzieciom m.in. Burmistrz Œwidwina, p. Jan Owsiak, Kierownik
wydzia³u oœwiaty przy Urzêdzie
Miasta, p. Bogdan Wachowiak,
przewodnicz¹cy Komisji Oœwia-

ty przy Radzie Miasta, p. Marian
Ostapowicz, przewodnicz¹ca
Prezydium Rady Rodziców, p.
Anna Wójcjk, prezes Zwi¹zku
Nauczycielstwa Polskiego, p.
Wies³awa Reszczyñska oraz
przewodnicz¹cy
Samorz¹du
Uczniowskiego, Wojtek £ambucki.
Dyrektor, ¿ycz¹c pierwszakom
wielu sukcesów, wspomnia³a, i¿ do

grona spo³ecznoœci szkolnej w³¹czone zosta³y równie¿ dzieci z oddzia³u przedszkolnego i klas zerowych, które zaprezentowa³y – obok
wystêpów pierwszoklasistów swoj¹ czêœæ programu artystycznego.
Goœcie przekazali wiele prezentów dla klas pierwszych, ponadto
ka¿de dziecko dosta³o pami¹tkê w
formie dyplomu œlubowania i legi-

Szko³a Podstawowa nr 2 w Œwidwinie

Bezpieczna droga do szko³y
1 wrzeœnia ponownie zabrzmia³ dzwonek w szkole. W
okolicach szkó³ i na drogach dojazdowych do nich pojawi³y siê
dzieci, które w grupach lub pojedynczo korzystaj¹ z jezdni,
przejœæ dla pieszych, chodników,
poboczy. Droga do szko³y i z powrotem jest sta³ym elementem w
¿yciu ka¿dego ucznia, a¿ do nastêpnych wakacji. Policja we
wspó³pracy ze szko³ami dba, by
droga ta by³a bezpieczna!
W zwi¹zku z tym 16 wrzeœnia br.
odby³y siê w auli Szko³y Podstawowej nr 2 ciekawe zajêcia dla
uczniów klas pierwszych, zerówek i
podopiecznych z oddzia³u przedszkolnego. Lekcjê pod nazw¹ „Bezpieczna droga do szko³y” przeprowadzi³y dwie policjantki z Komendy Powiatowej Policji w Œwidwinie.
Gospodarzem by³a pani pedagog –
Wioletta Ogiñska.

Celem spotkania by³o zapoznanie najm³odszych uczniów z zasadami bezpiecznego poruszania siê po
drogach i uœwiadomienie dzieciom
zagro¿eñ komunikacyjnych. W tym
celu wykorzystano film instrukta¿owy pt. „BEZPIECZNA DROGA Z
RADAMI SPONGEBOBA” na temat bezpieczeñstwa pieszych i rowerzystów, przeplatany pytaniami skierowanymi do dzieci, co z kolei wyzwoli³o ich ¿ywio³ow¹ aktywnoœæ.
Nastêpnie policjantki zaproponowa³y zabawê z przygotowan¹
makiet¹ komunikacyjn¹ miasta, na
której uczniowie w sposób praktyczny mogli zastosowaæ przyswojon¹ wiedzê.
Lekcja podoba³a siê wszystkim
uczestnikom, na co wp³yw mia³a
bardzo atrakcyjna forma zajêæ. By³oby wspaniale, gdyby przynios³a
pozytywne rezultaty w postaci w³aœciwych zachowañ w realnych sytuacjach na drodze.
(ww)

tymacjê szkoln¹. Rodzice z kolei
wrêczyli dzieciom paczuszki ze s³odyczami.
Po uroczystoœci zorganizowano
s³odki poczêstunek przygotowany
przez Radê Rodziców. To by³ wyj¹tkowy dzieñ! Tak¿e dla rodziców,
którzy ze wzruszeniem uczestniczyli w symbolicznym w³¹czeniu ich
pociech w poczet spo³ecznoœci
szkolnej.
(wp)
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Kotowanie w ZSP w Œwidwinie
Wraz z melancholijn¹
jesieni¹ nadszed³ kres
uczniowskich mrzonek
o wakacyjnych szaleñstwach, a tak¿e min¹³
czas, w którym zb³¹kani pierwszoklasiœci
mogli liczyæ na ³agodne traktowanie.
Zacz¹³ siê ju¿ drugi miesi¹c nowego roku szkolnego, a co za tym
idzie - to ostatni dzwonek, aby zabraæ siê do ciê¿kiej pracy. Teraz,
kiedy stali siê pe³noprawnymi
uczniami Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. W³. Broniewskiego
w Œwidwinie, sw¹ postaw¹ i zachowaniem musz¹ udowodniæ, i¿ ów
tytu³ naprawdê im przys³uguje.
Zgodnie ze szkoln¹ tradycj¹,
nowi uczniowie ZSP maj¹ obowi¹zek wzi¹æ udzia³ w uroczystym œlubowaniu poprzedzonym „koci¹”
zabaw¹, czyli otrzêsinami. W tym
roku odby³o siê to 24 wrzeœnia. Tego
dnia z³ota pora roku mile przywita³a
nas s³oneczn¹ pogod¹, co umo¿liwi³o zorganizowanie pierwszej czêœci
imprezy na dziedziñcu szko³y. Ko-

towanie – bo tak potocznie nazwana
jest ta uroczystoœæ – polega na miêdzyklasowych rozgrywkach, w których uczniowie staj¹ do nietypowych konkurencji. Chocia¿ towarzyszy im wiele zabawy, s¹ sporym
wyzwaniem dla „kotowanych”, którzy musz¹ wykazaæ siê inwencj¹
twórcz¹, przezwyciê¿yæ strach
przed wyst¹pieniem publicznym, a
przede wszystkim „zdaæ” pierwszy
egzamin z klasowej wspó³pracy.
Tegoroczne kociaki mia³y za
zadanie m.in. przedstawiæ wczeœniej przygotowany skecz. Prym
niew¹tpliwie wiod³y klasy humanistyczna oraz matematyczno-informatyczna. Jak zwykle odby³a siê
tak¿e konkurencja picia mleka, czy
przygotowanie plakatu i has³a promuj¹cego klasê. Najwiêkszym popisem okaza³a siê dogrywka - w formie bitwy tanecznej - pomiêdzy
przedstawicielami klas o profilu
matematycznym i jêzykowo-informatycznym.
Sprawcami ca³ego widowiska
byli zesz³oroczni zwyciêzcy – obecna klasa 2 d, czyli jêzykowo-informatyczna. W jury zasiedli: wychowawczyni organizatorów - pani
Katarzyna Gulczyñska, przewodnicz¹ca Samorz¹du Uczniowskiego Alicja Ru³ka, oraz delegacja klasowa: Iza Ku³aga, Sara Czarna i Kac-

Informacja dla
krwiodawców
Z inicjatywy radnych Krystyny
Nowakowskiej i Marka Modzelewskiego w Po³czynie-Zdroju, w dniu
15 paŸdziernika od godziny 10. do
15. na placu Wolnoœci, honorowi

dawcy krwi, bêd¹ mogli oddaæ cenny dar ¿ycia - krew, dla osób potrzebuj¹cych. Zapraszamy wszystkich
chêtnych, by uczestniczyli w tej formie zacnej pomocy.
OTTO

per Skrzyniarz. Trofeum zdoby³a
klasa humanistyczna, której wychowawczyni¹ jest pani Monika Fabianiak. W ramach wygranej przez rok
s¹ posiadaczami kociej maskotki, a
tak¿e maj¹ mo¿liwoœæ organizacji
tej zabawy w kolejnym roku.
Nastêpnie w auli szkolnej pierwszoklasiœci z³o¿yli uroczyst¹ przysiêgê, obiecuj¹c swoje zaanga¿owanie i wzorowe reprezentowanie szko³y. Za s³owami Weroniki Mikszy –
która, jako najlepsza uczennica, mia³a przywilej odczytania przyrzeczenia - powtarzano s³owo „œlubujemy”.

Zebranym przedstawiono tak¿e historiê ZSP, do której w swym przemówieniu odniós³ siê pan dyrektor
Edward Wójcik, ¿ycz¹c uczniom
efektywnego korzystania z nowej
bazy dydaktycznej. Obecnie sk³ada
siê ona z dwóch budynków, które
wyposa¿ono w najnowoczeœniejszy
sprzêt, dziêki któremu uczniowie
maj¹ doskona³e warunki rozwoju.
Liczymy na to, ¿e nowo przybyli
do uczniowskiej rzeszy, stan¹ siê
chlub¹ i dum¹ naszej szko³y.
Laura Œwiœ, kl. II LO,
foto: Sandra Galczak.

DRUKARNIA
Oferujemy druk:
- ulotek, plakatów, wizytówek
- druków, samokopii
£obez ul. S³owackiego 6
Tel./fax - 91 39 73 730
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Pani Stefania Olesiejuk czyta³a dzieciom

„DZIEÑ G£OŒNEGO CZYTANIA”
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3
Nowy rok szkolny rozpocz¹³
siê na dobre, a wraz z nim powróci³a dobrze ju¿ znana w „Trójce”
akcja „Ca³a Polska czyta dzieciom”. W ramach tej akcji i w
zwi¹zku z „Dniem G³oœnego Czytania”, 29 wrzeœnia 2010, odby³o
siê spotkanie dzieci z oddzia³u szeœciolatków i klas 1 -3 z zaproszonym goœciem – p. Stefani¹ Olesiejuk.
Po raz pierwszy zgromadzone
dzieci zosta³y podzielone na dwie
grupy. Pierwsza z nich – m³odsza
grupa szeœciolatków i uczniów klasy 1, mog³a wys³uchaæ misternego
po³¹czenia historii o smoku wawelskim i Szewczyku Dratewce, królu
Kraku i królewnie Wandzie. Starsze
dzieci z nie mniejszym zainteresowaniem zapozna³y siê z baœni¹ o
dzielnym o³owianym ¿o³nierzyku i
papierowej tancerki. Nale¿y dodaæ,
¿e pani Stefania by³a naszym goœciem ju¿ po raz drugi, co dobitnie
œwiadczy o jej niezwyk³ej osobowoœci, któr¹ oddzia³ywa³a na wszystkie dzieci - zaabsorbowane bajk¹

najm³odsze dzieci dokona³y nawet
swego rodzaju „oblê¿enia” przemi³ego goœcia, co zosta³o uwiecznione
na zdjêciach. Nikt nie wyszed³
smutny z tego spotkania. Wszyscy
s³uchacze zostali obdarowani kolorowymi cukierkami. Nie by³ to jedyny mi³y aspekt tego dnia.
29 wrzeœnia zosta³ rozstrzygniêty wewn¹trzszkolny konkurs pt.
„Moja ulubiona postaæ bajkowa.
Konkurs og³oszony przez bibliotekarkê szkoln¹ skierowany by³ do
klas 2 – 3. Owocem konkursu s¹ trzy
pierwsze miejsca zajête przez
uczennice klasy 2 – Agnieszkê Pañczyk, Adriannê Cepa i Aleksandrê
Grzeca. Wszystkie prace zosta³y
nagrodzone okolicznoœciowymi
podarunkami. Nie zapomnieliœmy
równie¿ o pani Stefanii. Wrzeœniowe czytanie zainaugurowa³o w roku
szkolnym 2010/2011 akcjê „Ca³a
Polska czyta dzieciom”. Myœlê, ¿e
nie zabraknie chêtnych osób do tego
buduj¹cego zajêcia – wszak wszystkie dzieci „nasze s¹” i uwielbiaj¹

s³uchaæ niesamowitych opowieœci.
Wierzê, ¿e kiedyœ wyrosn¹ z nich
gorliwi czytelnicy, poszukuj¹cy
w³asnych – ulubionych gatunków
ksi¹¿ek i autorów, a kto wie – mo¿e
wœród nich znajdzie siê przysz³y
pisarz, który pewnego dnia odwie-

dzi nasz¹ szko³ê, by przekazaæ nam
owoce w³asnej twórczoœci. A to – z
perspektywy czterech lat pracy w
naszej szkolnej bibliotece ju¿ teraz
jestem w stanie obiecaæ.
Katarzyna Kupiec
– bibliotekarka PSP nr 3

WYBORY MISS I MISTERA SZKO£Y
PODSTAWOWEJ NR 3
Jak wiadomo piêkno jest pojêciem wzglêdnym, a w naszym zabieganym œwiecie, w którym tak
wa¿ny jest wizerunek zewnêtrzny, rozmaite konkursy piêknoœci
s¹ ju¿ niemal rzecz¹ powszedni¹.
Tym bardziej ja, która obserwujê
zmagania tego rodzaju zawsze z
zaciekawieniem, prze¿y³am niezapomniane wzruszenia.
Z okazji Dnia Ch³opaka – 30
wrzeœnia - w naszej szkole odby³y
siê wybory miss i mistera szko³y –
kandydaci do tych tytu³ów musieli
wywodziæ siê spoœród uczniów klas
4 – 6. Kandydatur by³o mnóstwo –
jak zwykle przewa¿a³y dziewczêta,
którym zdecydowanie ³atwiej przekazaæ emocje, uœmiechn¹æ siê promiennie, powiedzieæ kilka s³ów na
swój temat. Panowie – nawet ci
m³odsi – podchodz¹ do tego z pewnym zak³opotaniem, chocia¿ i tu
by³y wyj¹tki.
Uczniowie, na forum szko³y –
w sali gimnastycznej, zgromadzonym kolegom z m³odszych klas i

jurorom – z grona nauczycielskiego
musieli zaprezentowaæ siê w strojach sportowych, codziennych i
odœwiêtnych. Prezentacje by³y i
profesjonalne, i zaskakuj¹ce, i zabawne. wszystko okraszone dowcipnym komentarzem prowadz¹cych galê uczennic klasy szóstej. W
czasie gdy nasi zawodnicy przebierali siê w kolejne kreacje, m³odsi
uczniowie mogli odpowiadaæ na
zagadki – dodam, ¿e czasem niezwykle trudne dla nas – doros³ych,
a zupe³nie ³atwe dla maluchów.
Kiedy wreszcie przyszed³ czas na
og³oszenie wyników, zosta³y one
przyjête prawdziw¹ burz¹ oklasków. Wice miss szko³y zosta³a
Karina Nowakowska z kl. 5, adekwatny tytu³ wice mistera powêdrowa³ w rêce ucznia klasy 6 – Sebastiana Skiby. Miss publicznoœci
zosta³a Julia Jêdrys z kl. 5, misterem publicznoœci – Kacper Dziekan z klasy 4.
Tytu³y najpiêkniejszych, najfajniejszych, (naj, naj, naj) przypad³y

w udziale uczniom klasy 4 – Annie
Markowicz i Konradowi Wlaz³emu.
Dzieci zosta³y ozdobione szarfami,
a najwy¿ej ocenieni ukoronowani.
Dzieñ ch³opaka zakoñczy³ kiermasz ciast upieczonych jak zwykle
przez niezawodne mamy, a najwiêkszym powodzeniem cieszy³a siê lo-

teria fantowa. Dochód z kiermaszu
i loterii zosta³ przeznaczony na cele
samorz¹du, a my ju¿ czekamy z niecierpliwoœci¹ na kolejne szkolne
wybory.
Katarzyna Kupiecb Bibliotekarka PSP nr 3 w Œwidwinie
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Trudna sytuacja mieszkañców
Przy trasie przelotowej
przez Po³czyn-Zdrój,
przy ulicy Wojska
Polskiego, po³o¿ony jest
budynek mieszkalny
numer 24. Mieszkañcy
tego domu maj¹ ju¿
doœæ ¿ycia w
koszmarnych
warunkach.
Zarz¹dc¹ budynku jest Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego
w Po³czynie. Ka¿de mieszkanie w
tym budynku posiada jakieœ usterki
i wady. Ogl¹damy budynek od zewn¹trz. Œciany od strony ulicy pozbawione s¹ tynku, widaæ tzw. pruski mur i ceg³y. Od strony podwórka
budynek wygl¹da jeszcze gorzej.
Na wysokoœci mieszkania pana Jana
Majchrzaka widaæ dziurê w murze o
d³ugoœci 17 cm. Pan Jan pokazuje mi
œcianê, na której wystêpuje grzyb.
Niedawno mieszkanie zosta³o odremontowane i odka¿one. Lokator
twierdzi, ¿e taka sytuacja powtarza

siê cyklicznie i nie ma ju¿ si³y z tym
zjawiskiem walczyæ. Wielokrotnie
pisa³ do Zarz¹dcy w tej sprawie.
Ostatnie pismo wys³a³ 2 miesi¹ce
temu. Odpowiedzi do dzisiaj nie
otrzyma³. Twierdzi, ¿e po³czyñskie
TBS ma taki zwyczaj, ¿e odpowiedzi nie udziela w okreœlonym czasie
lub w ogóle.
Mieszkanie pañstwa Kowalskich wygl¹da podobnie. Pan Kazimierz Kowalski pokazuje liczne
zacieki i miejsca, w których wystêpuje grzyb. Wskazuje równie¿ na
fundament budynku, który by³ remontowany w zesz³ym roku. Teraz
ju¿ jest popêkany, znajduj¹ siê liczne otwory, papa izoluj¹ca odchodzi
od elewacji budynku. Pan Kowalski
powiadamia³ TBS.
– Przyszli, pokiwali g³owami,
powiedzieli, ¿e firma, która to robi³a ju¿ nie istnieje i nie mo¿e wykonaæ napraw pogwarancyjnych mówi. - Mnie to bardzo dziwi, bo administratorem budynku jest TBS i
ktoœ dokonywa³ odbioru, by³y chyba jakieœ gwarancje. Pan Kazimierz
jest bardzo tym faktem zbulwersowany. Zapraszaj¹ do kolejnego

mieszkania. Na pierwsze piêtro
trzeba wejœæ po bardzo stromych
drewnianych schodach. Tu mieszka
pani Zofia Ciesielska.Du¿y pokój –
zacieki na suficie i œcianie. W pokoju od strony ulicy grzyb, pod oknami
równie¿. I ju¿ nie chce mi siê opisywaæ stanu technicznego mieszkañ
dalej. Podobne problemy ma pani
Barbara Niemiec i jej rodzina. Dach
i komin remontowany by³ w roku
2001.

Wybory w Jedynce
1 paŸdziernika w naszej szkole mia³y miejsce wybory do Samorz¹du
Uczniowskiego. Brali w nich udzia³ uczniowie klas IV-VI. Wybierali oni na
przewodnicz¹cego osobê z wyró¿niaj¹cym siê zachowaniem, sumienn¹,
kole¿eñsk¹, godn¹ zaufania, odpowiedzialn¹ i anga¿uj¹c¹ siê w ¿ycie klasy
i szko³y.
Przedstawiamy listê kandydatów z otrzymana iloœci¹ g³osów.
L.P. IMIÊ I NAZWISKO
1. MARTYNA GO£ÊBIOWSKA
2 ADRIANNA KONDRACKA
3. DOMINIKA £ABIAK
4. EMILIA WRZOSEK
5. OKSANA MARIAK
6. NATALIA BIA£OG£OWA
7. AGNIESZKA RYMSZA
8. MA£GORZATA BUJAK
9. ALICJA MAJCHRZAK
10. PATRYK BRUCKI
11. ADRIAN MAKOWIAK

KLASA ILOŒÆ G£ÓSÓW
5A
9
5A
28
5B
8
5B
14
5C
38
5C
14
6A
6
6A
9
6B
14
6B
4
6B
30

Nad przebiegiem wyborów czuwa³a komisja w sk³adzie:
· Pani Dyrektor – Iwona KaŸmierczak,
· Pedagog szkolny –p. Agnieszka Perskiweicz,
· Opiekunowie SU –p. Mariola Skoczylas, p. Ewa Marciniak,
· Przedstawiciele SU – Zuzanna Nowicka ( kl. 4c ), Jan Piñczuk (kl.6a)
Szczególnym goœciem tegorocznych wyborów by³ przedstawiciel Rady
Miasta – Pan Marian Ostapowicz.
Prezentujemy nowy Zarz¹d SU:
· Przewodnicz¹ca – Oksana Mariak,
· Zastêpca – Adrian Makowiak.
Serdecznie gratulujemy i ¿yczymy udanej pracy w SU.

- Nie wiemy jaka firma to robi³a,
jednak zrobi³a to Ÿle, bo znowu cieknie. - mówi¹ lokatorzy.
Ponoæ prezes TBS przymierza
siê do kandydowania na radnego powiatu, wiêc nie bêdzie mia³ czasu
zajmowaæ siê takimi „duperelami”
ludzi, jak grzyb na œcianach w budynku przy ulicy Wojska Polskiego
24. A przecie¿ z podatków tych ludzi ma pensjê. Czy to coœ prezesowi
mówi?
(r)
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PISARKA AGNIESZKA FR¥CZEK
W ŒWIDWINIE
W œrodowe popo³udnie, 6 paŸdziernika, goœciliœmy w Klubie
Garnizonowym pisarkê Agnieszkê Fr¹czek. Poetka przyby³a do
Œwidwina na zaproszenie Biblioteki Oœwiatowej, na spotkanie
autorskie, d³ugo oczekiwane
przez najm³odszych mi³oœników
literatury.
Na co dzieñ Pani Agnieszka Fr¹czek mieszka w Warszawie, gdzie
od kilkunastu lat wyk³ada na Uniwersytecie Warszawskim. Jest doktorem jêzykoznawstwa, germanistk¹ i leksykografem, a w wolnych
chwilach pisze weso³e wiersze, bawi¹c siê s³owami jak mistrz Jan
Brzechwa. Tworzy dla najm³odszych, bo jak sama mówi „pisz¹c dla
dzieci mogê sobie pozwoliæ na takie
„rozbrykanie”, jakie nie by³oby
mo¿liwe w ¿adnej ksi¹¿ce dla doros³ych”. Przemyca w swoich tekstach
wiedzê o jêzyku. Pisze o frazeologizmach, jak w tomiku „Siano w g³owie czyli trafi³a kosa na idiom”, o
homonimach - w tomiku „Kanapka
i innych wierszy kapka”, o b³êdach
jêzykowych. Wyda³a tak¿e seriê
ksi¹¿ek logopedycznych „Mu³ m¹drala i innych wierszy co niemiara”,
„Dranie w tranie czyli wiersze trudne nies³ychanie”, „Kelner Kornel i
inne wiersze niesforne”. Pisarka jest
Laureatk¹ Nagrody Edukacja XXI z
2008 r., otrzyma³a wyró¿nienie
IBBY - Dzieciêcy Bestseller Roku
za „Kanapkê...”.
Przed wyznaczon¹ godzin¹ mali
czytelnicy oczekiwali podekscytowani ko³o sali, gdzie mia³o odbyæ siê
spotkanie. Byli nieœwiadomi, ¿e
miêdzy nimi przechadza siê pisarka - przemi³a sympatyczna osoba,
pe³na radoœci i uœmiechu zagaduj¹ca maluchy.
Spotkanie rozpoczê³o siê powitaniem goœcia i dzieciêcej widowni,
przedstawieniem sylwetki pisarki, a
nastêpnie Kornelia Burzyñska zaprezentowa³a wiersz p. Fr¹czek zatytu³owany „Szuflada”, mówi¹cy o
szufladzie pisarza pe³nej wierszy.
Potem p. Agnieszka nawi¹za³a kontakt z dzieæmi, prowadz¹c ciekaw¹
rozmowê, pos³ugiwa³a siê przyk³adami z ¿ycia, dotycz¹cymi wyrazów
wieloznacznych, synonimów, antonimów czy frazeologizmów. Przy
tym recytowa³a wiersze, obrazuj¹c
je ilustracjami z swoich ksi¹¿eczek.
Zadawa³a pytania, zachêca³a do
odpowiedzi, do wyszukiwania b³êdów jêzykowych. Dzieci ochoczo
bra³y udzia³ w rozmowie, wyrywa³y
siê do odpowiedzi lub nieœmia³o

podnosi³y paluszek w górê, chc¹c
te¿ zabraæ g³os. PóŸniej role odwróci³y siê i to dzieci zadawa³y pisarce
pytania, na które chêtnie udziela³a
informacji. Nie uchyli³a siê nawet
od odpowiedzi na pytanie: ile ma
Pani lat?
Uczestnicy spotkania pytali z
zaciekawieniem o osi¹gniêcia literackie, a tak¿e o ¿ycie prywatne naszego goœcia. Autorka du¿o jeŸdzi po
kraju, spotyka siê z dzieæmi, œwietnie
rozumie zainteresowania i problemy
9, 10-latków, poniewa¿ sama ma
córeczkê w podobnym wieku.
Na koniec nasta³ najbardziej wyczekiwany moment a mianowicie
uzyskanie autografu od p. Fr¹czek.
Dzieci mog³y je otrzymaæ w ksi¹¿eczkach autorki, zakupionych w
Klubie, przed spotkaniem. Tomiki
wierszy udostêpni³o nam Wydawnictwo Literatura z £odzi, dziêki
któremu goœciliœmy pani¹ Agnieszkê Fr¹czek. Pisarka prze¿y³a prawdziwe oblê¿enie, ale wytrwale dokonywa³a wpisów w tomikach, pamiêtnikach, na zak³adeczkach i
wszystkie dzieci otrzyma³y upragnion¹ dedykacjê z dopiskiem czy
rysuneczkiem dla siebie, dla rodziny. Tym sposobem znane wiersze
trudne lecz nie nudne, stan¹ siê jeszcze bardziej rozpowszechnione poœród grona ma³ych czytelników, by
bawiæ, uczyæ i wychowywaæ najm³odsze pokolenie. My tak¿e dla
czytelników Biblioteki Oœwiatowej
pozyskaliœmy wpis - dedykacjê do
ksi¹¿ki, któr¹ mo¿na wypo¿yczyæ i
poczytaæ. Zapraszamy.

Pani Agnieszce Fr¹czek serdecznie dziêkujemy za przybycie,
dzieci w obecnoœci Pani spêdzi³y
mi³o czas wolny, inaczej ni¿ zwykle,
mog¹c mieæ osobist¹ stycznoœæ z
autork¹.
Spotkania autorskie to najlepszy
sposób na rozczytanie m³odego

cz³owieka. Dzieciêcy czytelnik po
tak bezpoœrednim kontakcie z
twórc¹, wynosi niezapomniane wra¿enia, które pozostan¹ d³ugo w pamiêci, a namacalnym dowodem
wspomnieñ bêdzie po latach ksi¹¿eczka z autografem pisarki.
Gra¿yna Szyszka
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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.

Wózek 3 czêœciowy firmy Tako
sprzedam. Cena: 300 z³. Tel. 501
894 828.
Stare polskie radio Pionier U2 (dzia³aj¹ce) dla kolekcjonera sprzedam.
Zdjêcia na ¿yczenie. Tel. 501 894
828.
U¿ywany kontuar z p³yty meblowej
oraz profili i k¹towników do punktu
kasowego sprzedam. Tel. 501 894
828
Masz sposób na deszczowe wieczory? Ja mam. PrzyjdŸ w ka¿dy
czwartek w godz. 18 - 21, £obez ul.
Murarska 9a i zagraj w grê Cashflow!. www.Icfe.pl
Otwarto sklep prozdrowotny
TOTU GAMA w £obzie, ul. Przedmiejska 11. Oferujemy artyku³y
prozdrowotne, us³ugi œwiecenia i
konchowania uszu. Tel. 91
3974273.

Region
T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.

ROLNICTWO
Powiat ³obeski
Sprzedam prosiaki. Tel. 504 209
551, 91 395 1994

Region
Sprzedam gorczycê k. Nowogardu.
Tel. 502 853 573

NIERUCHOMOŒCI

US£UGI

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Sprzedam 1/4 czêœci przytulnego
domu po remoncie w £ob¿anach, 3
km od £obza, 97 mkw. Cena 195 tys.
z³. Tel. 91 397 4342, 600 265 547,
www.atut-dom.pl

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

Be³czna, sprzedam dom wolno stoj¹cy pow. ca³kowita 150 mkw., cena
198 tys. z³. Tel. 91 397 4342, 600
265 547, www.atut-dom.pl
Wysiedle, 7 km od £obza, sprzedam budynek poniemiecki typu
dworek, dwa osobne mieszkania po
remoncie. Cena 320 tys. z³. Tel. 91
397 4342, 600 265 547, www.atutdom.pl
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

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

Region
Us³ugi przewozu osób Busem.
Tel. 609 593 224
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

Wideofilmowanie. Tel. 605 732
267.

Powiat œwidwiñski

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

Sprzedam pó³ domu w Œwidwinie,
pow. 110 mkw. na dzia³ce 1300
arów. Tel. 601 795 722 lub 665 846
162

PRACA

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

NAUKA
Powiat ³obeski
Studentka filologii angielskiej po
kilkuletnim pobycie w Anglii udzieli
korepetycji na ka¿dym poziomie.
Tel. 795 674 466

Powiat œwidwiñski

Gara¿e, wiaty blaszane, monta¿, dowóz gratis. Tel. 598 334
536, 605 286 058, 661 953 331.
Producent GO-STAL Przechlewo. U nas najtaniej.
GARA¯E BLASZANE OCYNKOWANE – PRODUCENT. Tel.
059 8334312, 798 710 329, 698
230 205. F.T. Wróbel Przechlewo. www.blaszanygaraz.pl

MOTORYZACJA
Powiat ³obeski
Sprzedam Opel Vectra 99 r., diesel
+ ko³a zimowe. Tel. 665 730 318.
Toyota Picnic, rok prod. 99, 2.0,
benzyna + gaz. Tel. 501 894 828.

MIESZKANIA

Powiat drawski

Powiat drawski

Z³ocieniec. Korepetycje jêzyk polski, angielski. Przygotowanie do
matury. Tanio. Tel. 663 563 778

Pilnie poszukujê kawalerkê do wynajêcia (Z³ocieniec, Drawsko, okolice), Tel.: 604811471, 787836991

MIESZKANIA
Powiat ³obeski
Poszukuje kawalerki do wynajêcia
w £obzie lub okolicy. Tel. 505 753
369.
Wynajmê lokal na dzia³alnoœæ handlowo-us³ugow¹ o pow. 100 mkw. w
centrum £obza. Tel. 608 335 881.
Sprzedam lub wynajmê 37 mkw.
mieszkanie + szopka + piwnica w
£obzie. Tel. 91 397 6453.
Sprzedam lub wynajmê mieszkanie
w kamienicy w £obzie, pokój, kuchnia, piec kaflowy. Tel. 665 730 318.
Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe,
62 mkw., bez czynszowe w £obzie.
Mieszkanie znajduje sie na I piêtrze
w budynku 4 rodzinnym. Cena 160
tys. z³. Tel. 607 442 105 lub 782 488
698.
£obez. Sprzedam mieszkanie w
kamienicy dwurodzinnej, I piêtro 68
mkw., ogródek gara¿, spokojna stara ulica. Cena 198 tys. z³. Tel. 91 397
4342, 600 265 547, www.atutdom.pl
Przytoñ wieœ nad jeziorem, sprzedam mieszkanie 101 mkw., dwupoziomowe, cena 180 tys. z³. Tel. 91
397 4342, 600 265 547, www.atutdom.pl
Podnajmê mieszkanie dwupokojowe w bloku w centrum £obza na I
piêtrze. Tel. 504 782 816.
Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe
w £obzie na os. Orzeszkowej. Cena
185 tys z³. Tel.91 397 5637. Tel. 91
3975088.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe bez czynszowe do remontu w
Poradzu 65,20 mkw., dwa pokoje,
kuchnia, ³azienka, spi¿arka, ponadto piwnica po pow. 33,07 mkw.,
ogród i pomieszczenie gospodarcze. Cena 75 tys. z³ do negocjacji,
kontakt 505 533 306 po godz. 18.00.
Sprzedam mieszkanie 3 pok. 64
mkw., I piêtro, w³asnoœciowe bez
czynszowe, £obez ul. Rolna 18. Tel.
667 952 302
Resko, Sprzedam mieszkanie 85
kmw., dzia³ka 838 mkw., 3 pokoje,
cena 145.000 z³. Tel. 888 169 572.
Sprzedam mieszkanie o pow. 37
mkw. 2 pok. z aneksem kuchennym
po kapitalnym remoncie Cena 125 tyœ
z³. Tel. 509 420 077. Ul. Ogrodowa

Powiat gryficki
Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe,
68 mkw. w Gryficach na os. XXX
Lecia, na parterze. Du¿y balkon.
Tel. 663 983 782 lub 91 384 8051.
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Na argumenty odpowiada siê insynuacjami, oczernianiem
i plotkami - to stara broñ postkomunistów, bo w ten
sposób unikaj¹ powa¿nej debaty o stanie naszej gminy
Witam Pañstwa serdecznie!
Jak pamiêtaj¹ Pañstwo, w ostatnim artykule ujawni³em swoje dane
osobowe, co wywo³a³o ogromne poruszenie w œrodowisku niezbyt mi
przychylnym. W obiegu publicznym
pojawi³o siê wiele niewybrednych
komentarzy na mój temat. Oberwa³o
siê równie¿ mojej rodzinie i znajomym. Pojawiaj¹ce siê opinie maj¹ce
za zadanie zdyskredytowaæ moj¹ osobê s¹ nacechowane pogard¹, prymitywizmem, tanim populizmem, zwyk³ym chamstwem, a przede wszystkim zawieraj¹ ca³y szereg nieprawdziwych i zmanipulowanych treœci.
£¹czy je wszystkie czêsto powtarzany zarzut, jakobym krytykowa³
wszystko i wszystkich, a w swoich
opiniach pos³ugiwa³ siê k³amstwem,
donosami, plotkami, oszczerstwami,
pomówieniami, czarnym PR-em.
Szczerze mówi¹c spodziewa³em siê
tego typu zaczepek pod moim adresem.
Odnosz¹c siê do zarzutów o charakterze ogólnym, jakobym w swoich
artyku³ach pos³ugiwa³ siê k³amstwami, oszczerstwami i plotkami, uderzaj¹cy jest fakt braku przytaczania
przez autorów jakichkolwiek argumentów, czy te¿ konkretnych dowodów potwierdzaj¹cych tê tezê. Swoje
teksty piszê do „Wieœci œwidwiñskich” od blisko trzech lat. Opisujê w
nich realia ¿ycia samorz¹dowego, gospodarczego i spo³ecznego mieszkañców powiatu œwidwiñskiego. W
70 procentach jest to praca odtwórcza
polegaj¹ca na przekazywaniu Pañstwu konkretnych informacji dotycz¹cych naszej ma³ej ojczyzny, a pochodz¹cych z ró¿nego rodzaju dokumentów udostêpnianych na stronach
internetowych przez takie instytucje
jak Najwy¿sza Izba Kontroli, Regionalna Izba Obrachunkowa, Urz¹d
Kontroli Skarbowej czy te¿ Samorz¹dowe Kolegium Odwo³awcze. Nie
wszyscy mieszkañcy naszego powiatu s¹ w stanie dotrzeæ do tego typu
zbiorów, wiêc je wszystkie gromadzê,
t³umaczê na prostszy jêzyk i w formie
pisemnej przekazuje do Pañstwa wiadomoœci, abyœcie wiedzieli, jak nasi
Samorz¹dowcy wywi¹zuj¹ siê z na³o¿onych na nich obowi¹zków.
Ostatnio w telewizji czêsto s³yszy
siê o tworzonych we wszystkich regionach Polski specjalnych, spo³ecznych inicjatywach maj¹cych za zadanie informowanie lokalnych spo³ecznoœci o zaniedbaniach aktualnie rz¹dz¹cych samorz¹dowców, o ich
¿yciorysach i powi¹zaniach œrodowiskowych. I ja w³aœnie tego typu dzia³ania prowadzê ju¿ od trzech lat. Moje
osobiste opinie na temat osób pe³ni¹cych najwa¿niejsze funkcje publicz-

ne w naszym regionie (burmistrzowie, radni, starosta i wicestarosta)
oparte s¹ na tych konkretnych danych,
pochodz¹cych ze Ÿróde³ ogólnodostêpnych. Z kolei opisywane przeze
mnie konkretne wydarzenia zawsze
potwierdzam relacjami co najmniej
kilku naocznych œwiadków. Wiêc
pytam siê - gdzie tu s¹ k³amstwa,
oszczerstwa i plotki? Czy wyobra¿acie sobie Pañstwo sytuacjê, w której
pos³ugiwa³bym siê k³amstwem, a
osoby tak wp³ywowe jak burmistrz
Barbara Nowak, starosta Majka, czy
wicestarosta Kozubek nie podejmuj¹
wobec mnie ¿adnych kroków, zw³aszcza w trakcie trwania kampanii samorz¹dowej, kiedy to bardzo ³atwo jest
wytoczyæ proces w trybie wyborczym? Tymczasem ¿adna z wymienionych postaci nigdy nie zdementowa³a stawianych jej przeze mnie zarzutów na ³amach „Wieœci Œwidwiñskich”, ani w swoich urzêdowych gazetkach, którymi przecie¿ dysponuj¹.
Nikt nigdy nie wytoczy³ mi te¿ procesu cywilnego za podawanie nieprawdziwych informacji godz¹cych w dobre imiê zainteresowanego. A wiecie
Pañstwo dlaczego? Poniewa¿ zawsze
piszê prawdê popart¹ konkretnymi
faktami i dowodami, a prawdy podwa¿yæ siê nie da. Formacja, któr¹ reprezentujê (Prawo i Sprwiedliwoœæ)
nigdy nie pe³ni³a w powiecie œwidwiñskim wa¿niejszych funkcji w³adzy samorz¹dowej, ale istnieje i pe³ni
rolê swoistej opozycji wobec aktualnie rz¹dz¹cych samorz¹dowców, a
rol¹ opozycji jest krytykowanie ich
poczynañ, co w przypadku naszego
powiatu nie jest zadaniem zbyt trudnym.
Wed³ug mnie Ÿle siê dzieje w ca³ym powiecie œwidwiñskim. Wskazuj¹ na to konkretne wskaŸniki ekonomiczno-gospodarcze, które wielokrotnie przytacza³em oraz sytuacja
spo³eczna mieszkañców charakteryzuj¹ca siê ogóln¹ bied¹ i bezrobociem. Takie jest moje zdanie i mam
prawo je wyra¿aæ. Ci, którzy mnie
publicznie krytykuj¹ wyzywaj¹ od têpaków, paso¿ytów, PiS-lamistów,
œwirów pos³uguj¹ siê tanim, prymitywnym populizmem nastawionym
na zdyskredytowanie mojej osoby.
Zwróæcie Pañstwo tylko uwagê, i¿
nikt z tych, którzy mnie oczerniaj¹,
nie zada³ sobie trudu zebrania miarodajnych informacji mog¹cych podwa¿yæ moj¹ diagnozê odnoœcie dzia³alnoœci aktualnie rz¹dz¹cych samorz¹dowców. Na przyk³ad je¿eli ktoœ
uwa¿a, ¿e k³amiê odnoœnie fatalnej
sytuacji spo³ecznej powiatu œwidwiñskiego, to niech poda konkretne dane
potwierdzaj¹ce tê tezê, ¿e bezrobocie
zmala³o, ¿e powstaje wiele nowych

miejsc pracy, ¿e powstaj¹ nowe prorozwojowe inwestycje mog¹ce zatrzymaæ emigruj¹c¹ do wiêkszych
miast i zagranicê m³odzie¿. Takich
wskaŸników oczywiœcie nie ma, wiêc
ludziom, którym nie na rêkê s¹ moje
artyku³y musz¹ siê posuwaæ do chamskich wyzwisk oraz k³amliwych, czasami wrêcz absurdalnych zarzutów
jak choæby ten, ¿e Redaktor Naczelny
„Wieœci œwidwiñskich” jest moim
wujkiem i dlatego drukuje moje teksty (niby po znajomoœci). Z niechêci¹
odnoszê siê do tego zarzutu, ale nie
chcê, ¿eby przeze mnie ucierpia³o
dobre imiê gazety i jej redakcji. Dlatego oœwiadczam, i¿ Pan Rynkiewicz
nie jest moim wujkiem i nie jest ze
mn¹ w ¿aden sposób spokrewniony.
Powiem wiêcej, przez te trzy lata, od
kiedy piszê swoje teksty do gazety, nigdy nie widzia³em Pana redaktora na
¿ywo, nigdy siê z Nim nie spotka³em.
Nasza korespondencja odbywa siê
tylko i wy³¹cznie drog¹ mailow¹ i telefoniczn¹. Dane teleadresowe Redakcji „Wieœci œwidwiñskich” s¹ dostêpne w ka¿dym numerze gazety w
nag³ówku i domyœlam siê, ¿e w ten
sposób kontaktuj¹ siê z Panem Rynkiewiczem i inne zainteresowane
osoby.
Sami widzicie drodzy Pañstwo
kto tutaj pos³uguje siê plotkami i
k³amstwami. Tego typu idiotycznych
zarzutów pod moim adresem jest
znacznie wiêcej. Przewa¿nie zamieszczane s¹ one w formie tzw. postów na stronach internetowych
„Wieœci œwidwiñskich” lub „G³osu
Koszaliñskiego”. Ró¿nica pomiêdzy
zamieszczeniem artyku³u w gazecie,
a pisaniem komentarzy w internecie
jest taka, ¿e w internecie ka¿dy mo¿e
napisaæ to co mu œlina na jêzyk przyniesie nie ponosz¹c za to ¿adnych
konsekwencji. Zamieszczaj¹c teksty
na ³amach czasopisma trzeba siê liczyæ z odpowiedzialnoœci¹ cywiln¹,
je¿eli w treœci zawarte s¹ oszczerstwa
i k³amstwa godz¹ce w dobre imiê
osoby zainteresowanej. Nawet je¿eli
ktoœ pisze pod pseudonimem, to redakcja zna personalia.
Dlatego nie bêdê siê odnosi³ do
idiotyzmów wypisywanych na stronach internetowych. Je¿eli moi oponenci polityczni bêd¹ mieli odwagê
przelaæ te zarzuty na ³amy gazety
„Wieœci Œwidwiñskich” nawet w tak
chamskiej formie i anonimowo, to
obiecujê, ¿e siê do nich odniosê, nie
gro¿¹c nikomu procesami cywilnymi.
Dziêki temu bêdê mia³ okazjê w sposób publiczny udowodniæ Pañstwu, i¿
to w³aœnie osoby zarzucaj¹ce mi pos³ugiwanie siê plotkami, donosami,
oszczerstwami, k³amstwami same
stosuj¹ tego typu metody do walki

politycznej przypisuj¹c je innym.
Przy okazji móg³bym wypromowaæ
swoj¹ osobê odnosz¹c siê chocia¿by
do mojego wykszta³cenia i uprawnieñ
do pracy w ró¿nych instytucjach publicznych, co z kolei tak bardzo razi
moich przeciwników. A je¿eli ludzie
ci mieliby dodatkowo odwagê ujawniæ swoje dane personalne, to ja oficjalnie pod odpowiedzialnoœci¹ cywiln¹ nazwa³bym ich publicznie
k³amcami i oszczercami. Póki co do
idiotycznych tekstów na internecie
odnosiæ siê nie bêdê. Zreszt¹ dla tych
ludzi niezale¿nie od tego co bym napisa³, jakie merytoryczne argumenty
przytoczy³, choæby to by³y precyzyjne dane liczbowe, których wiarygodnoœci podwa¿yæ nie mo¿na, to i tak
bêdê debilem, który powinien siê leczyæ psychicznie. Najœmieszniejsze
jest to, ¿e to w³aœnie oni zarzucaj¹ mi
nienawiœæ, rzekomo bij¹c¹ z moich
artyku³ów. To siê dopiero nazywa cynizm. Czytaj¹c tego rodzaju zarzuty
od razu mam przed oczyma pos³a Niesio³owskiego wyzywaj¹cego wszystkich w ko³o i krzycz¹cego, ¿e Prawo
i Sprawiedliwoœæ to partia nienawiœci. I co? Mam t³umaczyæ siê, ¿e nie
jestem wielb³¹dem? Wystarczy, ¿e
poczytacie Pañstwo internetowe komentarze i sami wyci¹gniecie wnioski kto tu zieje nienawiœci¹, a kto
pos³uguje siê umiarkowanie krytyczn¹ publicystyk¹. Ale ta nienawiœæ
ma swoje uzasadnione podstawy. Ci
ludzie zaczynaj¹ siê panicznie baæ
zmian, które mog¹ nadejœæ. Boj¹ siê
straciæ swoje stanowiska, których w
warunkach uczciwej, demokratycznej konkurencji nigdy nie mogliby
pe³niæ. Wiecie Pañstwo dlaczego ca³a
zdolna m³odzie¿ musia³a wyemigrowaæ z Po³czyna do wiêkszych miast
albo zagranicê? Poniewa¿ tacy w³aœnie ludzie poprzez zwyk³e kolesiowskie uk³ady zablokowali im mo¿liwoœæ podjêcia pracy z po¿ytkiem dla
naszego powiatu. Trwaj¹ na swoich
sto³kach od wielu lat jak przyspawani
i boj¹ siê, ¿eby przypadkiem ktoœ ich
od nich nie odspawa³. Dlatego te¿ zrobi¹ wszystko, bêd¹ gryŸæ ziemiê, ¿eby
tylko zachowaæ aktualne status quo,
¿eby nic nie zmieniaæ w strukturze
spo³ecznej naszej ma³ej ojczyzny –
czyli 10% ¿yj¹cych ponad stan i 90%
ledwo wi¹¿¹cych koniec z koñcem.
Pamiêtacie zapewne Pañstwo analizê
zarobków urzêdników samorz¹dowych naszego powiatu, której dokona³em w jednym z numerów gazety.
Dlaczego ¿adna z osób (³¹cznie z
pani¹ burmistrz Nowak, starost¹
Majk¹) tam wymienionych nie wytoczy³a mi procesu cywilnego o znies³awienie, skoro ca³y czas zarzuca mi siê
pisanie nieprawdy? Czy urzêdnicy,
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których zarobki opisa³em s¹ adekwatne do mo¿liwoœci finansowych naszego powiatu czy gminy?
Podam Pañstwu jeszcze jeden
konkretny przyk³ad ukazuj¹cy kuriozalnoœæ takiej sytuacji. Ostatnio rozmawia³em z moj¹ kole¿ank¹ ze studiów, która jest kierowniczk¹ jednego z publicznych przedszkoli w Warszawie. W rozmowie ujawni³a, i¿ zarabia nieca³e 4 tys. z³ miesiêcznie. A
wiecie Pañstwo ile zarabia kierowniczka przedszkola w Po³czynieZdrój? 7 tysiêcy miesiêcznie! Wiêc ja
siê pytam, czy ze mn¹ jest coœ nie tak,
skoro dostrzegam tego typu dysproporcje i je piêtnujê? Co mam napisaæ,
¿eby pani burmistrz do³o¿y³a kierowniczce ze 2 tys., bo biedna nie da jeszcze sobie rady finansowo w ¿yciu? Ja
bym siê raczej zapyta³, czy przedszkole ma wszystko co jest niezbêdne do
tego, aby dzieciaki mog³y komfortowo spêdzaæ w nim czas. I na tego typu
spostrze¿enia sypn¹ siê pewnie na
mnie gromy, ¿e znowu siê czepiam i
ziejê nienawiœci¹. A ju¿ najlepsze
bêd¹ pytania pod moim adresem - co
ja zrobi³em dla gminy, miasta, powiatu, ¿e krytykujê innych. Wiêc tym
wszystkim zadajê pytanie. Co mog³em zrobiæ, kiedy ludzi takich jak ja
nie dopuszcza siê w ogóle do ¿adnych
funkcji? Bierny, mierny ale wierny
(BMW) - to s¹ kryteria, którymi kieruj¹ siê nasi samorz¹dowcy przy zatrudnianiu swoich urzêdników. Po to
ja i moje ugrupowanie startujemy w
wyborach samorz¹dowych, ¿eby w³aœnie coœ dla regionu zrobiæ. W momencie kiedy spo³eczeñstwo da nam
szansê realizacji swoich postulatów,
wtedy mnie i mi podobnym mo¿na
bêdzie zadawaæ pytania o to co zrobiliœmy dla innych i z tego nas rozliczaæ.
Jakoœ osoby zarzucaj¹ce mi brak inicjatywy w ogóle nie zadaj¹ tego typu
pytañ ludziom aktualnie sprawuj¹cym w³adzê w samorz¹dzie, którzy
powinni byæ naturalnymi adresatami
tych wszystkich dociekañ. A u nas
cisza, spokój wszyscy zadowoleni!
Jakakolwiek próba krytyki spotyka
siê ze wœciek³ym atakiem lokalnego
establishmentu, który jest w stanie
posun¹æ siê do najbardziej prymitywnych metod walki politycznej, byle
tylko nie daæ siê oderwaæ od koryta
w³adzy, zapewniaj¹cej im ró¿nego rodzaju przywileje i korzyœci materialne. Nie dajcie siê Pañstwo nabraæ na
tê propagandê, na piêkne uœmiechy
burmistrz Nowak, wicestarosty Kozubka czy starosty Majki. Za tymi
sztucznymi, PR-owskimi pozami nie
stoi ¿adne merytoryczne przygotowanie i umiejêtnoœci do pe³nienia tak odpowiedzialnych funkcji. Zadajcie sobie Pañstwo pytanie co te osoby zrobi³y dla naszej ma³ej ojczyzny, co zrobi³y dla nas samych? Jeszcze kilka lat
nieudolnych rz¹dów i taki Po³czynZdrój spadnie do rangi zwyk³ej wioski. Szpital powoli umiera. Mo¿na
zadaæ pytania panu Kozubkowi i Majce. Gdzie s¹ te inwestycje i nowoczesny sprzêt w szpitalu, które by³y tak
hucznie obiecywane podczas komer-
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cjalizacji naszego ZOZ-u? Gdzie s¹
lepsze warunki dla pacjentów i personelu medycznego? Nieciekawie rysuje siê tak¿e sytuacja naszego klejnotu
jakim jest Uzdrowisko w Po³czynie,
które równie¿ jest w trakcie procesu
prywatyzacyjnego. O zastrze¿eniach
na temat tej prywatyzacji mo¿na by³o
przeczytaæ ostatnio na ekonomicznych stronach dziennika „Rzeczpospolita”. Pracowa³em w Uzdrowisku
w Po³czynie i trochê siê interesujê zagadnieniami zwi¹zanymi z tego typu
problematyk¹. Zapewniam pracowników Uzdrowiska, i¿ w wyniku prywatyzacji w przeci¹gu kilku lat nasz
kurort przestanie pe³niæ swoj¹ podstawow¹ rolê jak¹ jest na dzieñ dzisiejszy szpitalnictwo uzdrowiskowe i
stanie siê na wzór zachodni typowym
oœrodkiem wypoczynkowo-rekraacyjnym z elementami SPA i zachowan¹ baz¹ hotelow¹. Nie muszê chyba t³umaczyæ, i¿ bêdzie to siê wi¹za³o
ze znaczn¹ redukcj¹ za³ogi. To jak siê
naprawdê potocz¹ losy naszego
Uzdrowiska zale¿y od nas samych.
W³adze samorz¹dowe dysponuj¹
skutecznymi narzêdziami nacisku,
które w sposób efektywny mog¹
wp³yn¹æ na politykê prowadzon¹
przez Zarz¹d sprywatyzowanej Spó³ki. Trzeba tylko do tego Samorz¹du
wybraæ odpowiednich ludzi, którzy
byliby gotowi stan¹æ w obronie
miejsc pracy i zadbaæ o interes ekonomiczny mieszkañców Po³czynaZdroju, a nie prywatnego inwestora.
Dla mnie przede wszystkim licz¹ siê
ludzie, uwa¿am wiêc, ¿e to pod k¹tem
ich dobrobytu winny byæ realizowane
najwa¿niejsze zadania miasta, gminy
czy powiatu. Tego typu problemów w
Po³czynie-Zdroju nawarstwi³o siê
przez ostatnie lata ca³kiem sporo. W
dziwnych okolicznoœciach poupada³a znaczna czêœæ najwiêkszych po³czyñskich przedsiêbiorstw takich jak
Spomasz, Browar, Zgoda itd. W wyniku tego bezrobocie w naszym mieœcie ros³o i osi¹gnê³o dzisiejszy poziom. Nie powstaj¹ nowe miejsca
pracy, szerzy siê bieda rodz¹ca patologie, nie s¹ realizowane ¿adne prorozwojowe inwestycje, nie s¹ tworzone
¿adne specjalne strefy ekonomiczne
mog¹ce przyci¹gn¹æ potencjalnych
inwestorów z kraju lub z zagranicy. I
kto za to odpowiada? Ja, który nigdy
na to nie mia³ najmniejszego wp³ywu? Kto przez blisko10 ostatnich lat
sprawowa³ urz¹d burmistrza w Po³czynie-Zdroju? Czy to nie Pani Barbara Nowak? A kto ten urz¹d sprawowa³ przed Ni¹? Czy to nie by³ aktualny parlamentarzysta SLD Pan Stanis³aw Wzi¹tek? Czy to nie za kadencji
tych dwóch burmistrzów d³ug naszej
gminy systematycznie narasta³, a¿
doszed³ do obecnego stanu prawie
40% wzglêdem rocznego przychodu?
Czy obie postacie nie s¹ zwi¹zane z
SLD? Czy nie mam wiêc prawa mówiæ o tym, i¿ w gminie Po³czyn-Zdrój
od kilkunastu lat rz¹dzi SLD? A czy
pan starosta Majka nie jest szefem lokalnych struktur SLD? Czy pan wicestrosta Kozubek nie jest prominent-

nym dzia³aczem Platformy Obywatelskiej? Czy nie mam wiêc prawa
mówiæ, i¿ na szczeblu powiatowym
rz¹dzi sojusz SLD-PO. Niech Pañstwo odpowiedz¹ sobie na te pytania
sami, przeanalizuj¹ aktualn¹ sytuacjê
w naszym powiecie i potem dopiero
podejm¹ decyzjê przed urn¹ wyborcz¹ zgodn¹ z w³asnym sumieniem.
Czêsto s³yszê te¿ zarzuty odnoœnie mojej przynale¿noœci partyjnej.
Pragnê wiêc wyjaœniæ wszystkim zainteresowanym, i¿ dzia³alnoœæ partii
politycznej na szczeblu samorz¹dowym bardzo ró¿ni siê od tej na szczeblu centralnym. Nikt z centrali PiS nie
jest w stanie narzuciæ naszym lokalnym strukturom w jaki sposób mamy
prowadziæ politykê samorz¹dow¹. Jesteœmy w tym wzglêdzie ca³kowicie
niezale¿ni. Struktury partyjne u³atwiaj¹ za to zorganizowanie ca³ego
mechanizmu wyborczego maj¹cego
za zadanie przyci¹gniêcie kandydatów wartoœciowych. Warto w tym
miejscu nadmieniæ, i¿ zdecydowana
wiêkszoœæ kandydatów startuj¹cych z
list Prawa i Sprawiedliwoœci w powiecie œwidwiñskim to osoby bezpartyjne, pochodz¹ce z ró¿nych œrodowisk spo³ecznych, których ³¹czy chêæ
podjêcia konkretnych dzia³añ na
rzecz naszego regionu. Ja oczywiœcie
jestem cz³onkiem Prawa i Sprawiedliwoœci i wcale siê tego nie wstydzê.
Poza tym muszê siê pochwaliæ, i¿
nasze listy wyborcze u³o¿yliœmy w ten
sposób, aby po³¹czyæ m³odoœæ z doœwiadczeniem. To mo¿e byæ bardzo
efektywna mieszanka. Mamy te¿ w
swoich szeregach ludzi znaj¹cych jêzyki obce, co mo¿e okazaæ siê umiejêtnoœci¹ niezbêdn¹ w procesie pozyskiwania inwestorów zagranicznych i
nawi¹zywaniu nowych kontaktów
gospodarczych z miastami partnerskimi w krajach Unii Europejskiej.
Na koniec chcia³bym siê podzieliæ z Pañstwem moimi spostrze¿eniami odnoœnie rozpoczêtej niedawno w
mediach kampanii samorz¹dowej. W
jednym z ostatnich numerów „Wieœci
Œwidwiñskich” pisa³em, i¿ osoby najbardziej wp³ywowe w Po³czynieZdrój, które w wyborach listopadowych pretendowaæ bêd¹ do najwa¿niejszych funkcji publicznych, rozpoczn¹ swoje zabiegi propagandowe
poprzez organizowanie ró¿nych imprez, pikników czy te¿ akcji charytatywnych. Przed wyborami prezydenckimi lokalna Platforma Obywatelska
post¹pi³a w ten w³aœnie sposób organizuj¹c akcjê pod nazw¹ „Platforma
Dzieciom. Nie zawiod³a nas te¿ i
przed wyborami samorz¹dowymi organizuj¹c, wespó³ z najwiêkszymi
po³czyñskimi przedsiêbiorcami i
oczywiœcie Uzdrowiskiem, inicjatywê pod tytu³em „Zabawka dla Przedszkolaka”. Ca³y pomys³ polega na
zbieraniu od darczyñców zabawek
oraz innych potrzebnych dzieciom w
przedszkolu rzeczy codziennego
u¿ytku. Akcja bêdzie trwa³a od 25
wrzeœnia do 10 listopada 2010 roku,
czyli prawie przez ca³y okres kampanii samorz¹dowej. Oczywiœcie zdajê
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sobie sprawê z tego, i¿ ze strony przeciwników sypn¹ siê na moj¹ g³owê
gromy, i¿ znów krytykujê sam nic nie
robi¹c na rzecz dzieci. Mimo to wypowiem swoje zdanie na temat tej
kolejnej inicjatyw PO, bo to PRowskie zagranie jest tak populistyczne, ¿e a¿ razi w oczy. I mówiê to jako
zwyk³y mieszkaniec Po³czyna-Zdrój,
a nie cz³onek Prawa i Sprawiedliwoœci. Z rêk¹ na sercu mogê powiedzieæ,
¿e gdyby moja partia zrobi³a coœ takiego, to by³bym pierwszy, który by j¹
za to skrytykowa³, a zapewniam Pañstwa, ¿e mamy takie mo¿liwoœci. Tylko moim zdaniem w kampanii wyborczej powinno siê walczyæ na argumenty, a nie pos³ugiwaæ siê tani¹, prymitywn¹ propagand¹. Nigdy nie
uwierzê w to, i¿ pan Kozubek, ca³a
Platforma Obywatelska i wspieraj¹cy
ich lokalni przedsiêbiorcy zorganizowali akcjê „Zabawka dla Przedszkolaka” z potrzeby serca, a nie z powodów czysto koniunkturalnych. Powiem wiêcej, wed³ug mnie taki chwyt
marketingowy obra¿a wrêcz inteligencjê mieszkañców Po³czyna-Zdroju. Pan Kozubek jako przedstawiciel
PO pe³ni³ zaszczytn¹ funkcjê wicestarosty maj¹c dziêki temu istotny
wp³yw na kreowanie polityki naszego
powiatu. Wystarczy zadaæ panu Kozubkowi konkretne pytania: Co przez
ostatnie 4 lata zrobi³ na rzecz poprawienia sytuacji materialnej lokalnych
przedszkoli? Jakie w tej dziedzinie
podj¹³ decyzje administracyjne i jakie
na to przeznaczy³ œrodki? Je¿eli ktoœ
organizuje akcjê charytatywn¹ z potrzeby serca, to stara siê to robiæ w
sposób jak najmniej widowiskowy
jeœli chodzi o promowanie swojej
w³asnej osoby czy te¿ organizacji, bo
przecie¿ tu chodzi o adresata tej pomocy, a nie jej inicjatora. Tymczasem
na plakatach reklamuj¹cych akcjê
„Zabawka dla Przedszkolaka” widniej¹ bardzo jaskrawe pomarañczowo-niebieskie barwy polityczne Platformy Obywatelskiej i jej logo. Gdyby inicjatywa ta sygnowana by³aby
tylko przez wymienionych na plakacie lokalnych przedsiêbiorców jako
jej sponsorów, to wydŸwiêk akcji by³by zupe³nie inny. Natomiast sytuacja,
w której na horyzoncie pojawiaj¹ siê
barwy polityczne na odleg³oœæ cuchnie koniunkturalizmem i wyrafinowan¹ gr¹ wyborcz¹ ¿eruj¹c¹ na ludzkich uczuciach. Oczywiœcie ka¿dy z
Pañstwa ma prawo wyci¹gn¹æ zupe³nie odmienne wnioski od moich i
uznaæ akcjê „Zabawka dla Przedszkolaka” za naprawdê szczer¹ chêæ pomocy dzieciakom przez Platformê
Obywatelsk¹. Ja tylko wyrazi³em
swoje w³asne zdanie na ten temat. Nie
ulega te¿ w¹tpliwoœci, i¿ przy okazji
tej inicjatywy i nadchodz¹cych wyborów samorz¹dowych Platforma Obywatelska zrobi³a i pewnie zrobi du¿o
po¿ytecznych rzeczy dla mieszkañców Po³czyna-Zdrój. Tylko czy taka
aktywnoœæ musi siê ujawniaæ dopiero
w trakcie kampanii wyborczej?
Do zobaczenia:)

£ukasz Jankowski
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Na pla¿y kobiety te¿ pokazuj¹ siê
Adam Osiñski
- uczeñ IV klasy
o profilu informatycznym ZSR CKP
im. S. ¯eromskiego
w Œwidwinie
opowiada o swoim
¿yciu sportowym.
Dotychczasowe osi¹gniêcia
sportowe Adama:
- br¹zowy medal - kat. 115 kg - Puchar Polski Krotoszyn luty 2010 r.,
- srebrny medal - kat. 115 kg Puchar Polski Strzelce Opolskie
marzec 2010 r.
- z³oty medal - dru¿ynowo; Mistrzostwa Europy w Warnie, Bu³garia maj 2010 r.
- IV miejsce - kat. 115 kg; Mistrzostwa Europy w Warnie, Bu³garia maj 2010 r.
- srebrny medal - kat. 100 kg
SUMO EUROPE OPEN Œwidwin,
sierpieñ 2010 r.
- br¹zowy medal - kat. OPEN
SUMO EUROPE OPEN, Œwidwin,
sierpieñ 2010 r.

Anna Strzelecka-Knut: Jak
rozpoczê³a siê Twoja droga
sportowa?
Adam Osiñski: Moja droga
sportowa rozpoczê³a siê od uprawiania zapasów. Osi¹gniêcia mojego kolegi Mateusza Kurlapskiego
zachêci³y mnie do uprawiania
sumo. Na pocz¹tku by³o to na zasadzie: przyjdŸ na trening, zobaczysz
jak jest. Okaza³o siê, ¿e dajê radê.
Æwiczê sumo ju¿ pó³tora roku.
Jakie jest Twoje najwiêksze
osi¹gniêcie sportowe?
Oczywiœcie tegoroczne Mistrzostwa Europy w Warnie, w Bu³garii: z³oty medal zdobyty dru¿ynowo i IV miejsce w kategorii indywidualnej.
Czwarte miejsce nie jest pora¿k¹?
W pewnym sensie jest. Przegrana walka najpierw o drugie, potem
o trzecie miejsce. Ale to jest sport.
Wszystko mo¿e siê wydarzyæ. Ktoœ
musi przegraæ, ktoœ musi wygraæ.
Jest jakiœ konkretny przeciwnik sumo, którego chcia³byœ pokonaæ?
Raczej nie. Za ka¿dym razem jak
wychodzê walczyæ, chcia³bym wygraæ.

Sumo wywodzi siê z Japonii…
Tak, sumo wywodzi siê z Japonii. W³aœnie tam jest, mo¿na powiedzieæ „sekta” sumo. Zasady wbrew
pozorom s¹ proste: zawodnicy stoj¹
na dohyo (czyt. dojo) - to gliniana
mata, wysypana piaskiem, by nie
poraniæ sobie stóp; jest to ma³a przestrzeñ, ma³e ko³o. Walka rozpoczyna siê na komendê sêdziego. Wa¿na
jest pozycja zawodnika, czyli rêce
maj¹ byæ pochylone. Pokazujemy
d³onie, to taki rytua³, one s¹ puste,
nie mamy w nich ¿adnej broni. Sygnalizujemy, ¿e to jest czysta walka.
Sêdzia (gyoji) sygnalizuje tachi-ai
(atak) poprzez komendê „Hakkeyoi!”, gdy tylko obaj zawodnicy maj¹
obie rêce na dohyo i stoj¹ w bezruchu. Rêce zawodników musz¹ dotykaæ dohyo przed lini¹ startow¹ (shikiri-sen). Jeœli zawodnik zaatakuje
nie poczekawszy na komendê, to sêdzia gyoji musi krzykn¹æ „Matta!”
(czekaj!) i od nowa rozpocz¹æ procedurê. Wa¿ne jest by wypchaæ
przeciwnika za matê lub by dotkn¹³
pod³o¿a inna czêœci¹ cia³a ni¿ stopa.
Jest taki stereotyp, ¿e aby æwiczyæ sumo, trzeba byæ t³uœciochem.
No jest. Ale w Europie ludzie s¹
bardziej aktywni fizycznie. Oty³e
osoby bêd¹ mia³y ogromne szanse w
tym sporcie. Trzeba zwróciæ uwagê
na to, ¿e startujê w przedziale wiekowo wagowym. Ka¿da waga jest
odpowiednia do swojej kategorii.
Nie ma ograniczeñ, aby trenowaæ
sumo.
W jakiej kategorii wagowej
walczysz?
Do 115 kg. Przede wszystkim
chodzi o si³ê, wytrzyma³oœæ i technikê.
Masz problemy z utrzymaniem wagi? Mo¿e musisz siê bardziej objadaæ?
Nie. Wa¿ê 110 kg. Zawsze mam
te 5 kg zapasu. Wa¿ne jest by nabyæ
masy miêœniowej, wtedy jest ³atwiej
walczyæ.
Jak koledzy z klasy zareagowali na Twoje osi¹gniêcia sportowe?
Na pocz¹tku nikomu o tym, ¿e
æwiczê sumo, nie mówi³em. Pochopnie uwa¿a siê, ¿e to œmieszny
sport. Grubasy przepychaj¹ siê. Ale
gdy wraca³em z Bu³garii, pochwali³em siê wynikiem pisz¹c smsa. Koledzy wspólnie odpisali mi: „Olimpijczyk”. Sumo nie jest dyscyplin¹
olimpijsk¹, z ró¿nych wzglêdów,
ale by³o mi bardzo mi³o. Zaczêli dopytywaæ, chcieli wiedzieæ jak prze-
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eœli rodzice zauwa¿¹ , ¿e ich dzieci
s¹ zakompleksione, mniej zwinne,
to alternatyw¹ jest sumo. Sport ten
ukszta³tuje cia³o nawet oty³ego dziecka.
biega³y zawody.
Ale czy Ty jak walczysz to siê
nie wstydzisz?
Nie mam siê czego wstydziæ.
Wydawa³oby siê, ¿e cz³owiek
jest prawie nagi.
Prawie, ma stringi…Obwi¹zany
jestem pasem, który jest gruby i
ciê¿ki. Mój ma prawie 6 metrów.
Jest tak mocno œciœniêty, zwi¹zany,
¿e nie ma prawa siê rozwi¹zaæ. Mam
go³e poœladki. Ale wszyscy zawodnicy maj¹. Na pla¿y kobiety te¿
pokazuj¹ siê w bikini, na co dzieñ
tylko w staniku nie chodz¹. Mój
strój odpowiedni jest do dyscypliny
sportowej, któr¹ uprawiam.
Skoro o kobietach wspomnia³eœ…, zauwa¿y³eœ, ¿e masz wiêksze powodzenie u p³ci przeciwnej,
odk¹d uprawiasz sumo?

Myœlê, ¿e nie. Mam swoj¹ kobietê. Od ponad roku jestem z
Amand¹. Wspiera mnie. W Œwidwinie, w sierpniu by³y zawody sumo.
Przyjecha³a kadra Polski. By³y to
otwarte zawody, przyby³a publicznoœæ mog³a zobaczyæ walki sumo.
Emocje by³y wielkie. Zaprosi³em
rodzinê i swoj¹ dziewczynê, by
mogli zobaczyæ jak walczê. Pewnie
na pocz¹tku sport, który wybra³em,
móg³ byæ œmieszny dla nich. Ale jak
zobaczyli mnie walcz¹cego… Trzeba pamiêtaæ o tym, ¿e walka trwa
chwilê, mo¿e trwaæ 10, 15 sekund.
Wa¿na jest si³a i skupienie. Mo¿na
zaprezentowaæ rzuty, œci¹gniêcia.
Sumo robi wra¿enie. Oklaski by³y
wielkie. Ma³o ludzi przychodzi na
zawody sumo, ale warto.
Kto jest Twoim trenerem?
W Œwidwinie jest to Krzysztof
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INFORMACJE

w bikini
Kuligowski i Marek Spychalski.
Natomiast s¹ jeszcze trenerzy kadry: Marek Paczków i Marek Konieczny z Krotoszyna.
Czêsto jeŸdzisz do Krotoszyna?
W tamtym roku jeŸdzi³em do
nich w pi¹tek, wraca³em do domu w
niedzielê. I tak od marca do maja
weekendy spêdza³em w Krotoszynie. By³o to du¿e poœwiêcenie. W
pi¹tek od 16 by³ trening, potem o 20
kolacja. Powrót do hotelu- nie ma
siê si³y na nic, tak cz³owiek jest
zmêczony. Nogi „odpada³y”. W sobotê po œniadaniu trening, tak do
obiadu. Po nim kolejny trening - tak
ciê¿ki, ¿e ca³a taka ma³a buteleczka
apapu schodzi³a na mnie i kolegê.
To s¹ takie æwiczenia, które bardzo
rozci¹gaj¹. Mocno æwiczymy uda,
by nisko zejœæ do przysiadu. Jest
takie standardowe æwiczenie shiko
–ono polega na przysiadzie z pog³êbieniem, wychyleniem nogi, na jednej nodze siê opieramy, drug¹ unosimy do góry - pilnujemy, by siê miêœnie rozci¹gnê³y. Potem opad, pog³êbienie przysiadu, nastêpnie wyprostowanie siê i to samo na druga
nogê. I takich shiko robimy 150 na
jedn¹ nogê, potem na drug¹. Ciê¿ka
praca. Bardzo du¿y wysi³ek.
Czy zdarzy³y Ci siê jakieœ kontuzje?
Tak, zdarzy³y. Zaraz o nich powiem. Ale chcia³bym dopowiedzieæ
jeszcze o treningu kadry. Bo nikt nie
wie, na czym on polega. Ka¿dy myœli, ¿e jadê na weekend i balujê w
Krotoszynie, wracam i w poniedzia³ek w szkole jestem zmêczony, wiêc
pewnie po imprezie. Nie ma si³y, by
zwiedzaæ miasto, po treningach sobotnich ka¿dy pada. W niedzielê
mamy sparingi, walki æwicz¹ce
technikê. O 22 wracam do Œwidwina. W poniedzia³ek nie mam si³y
wstaæ i pójœæ do szko³y. Nie mam
si³y myœleæ na lekcjach, w ogóle
funkcjonowaæ.
A wracaj¹c do mojego pytania
o kontuzje...
W sierpniu, na zawodach w Œwidwinie, zdarzy³o mi siê wybicie
zêba. Straci³em pó³ zêba. Pod wp³ywem uderzenia o matê boczny z¹b
mi siê u³ama³. Teraz mam przygody
z dentyst¹, jest problem z uratowaniem go. Druga kontuzja zdarzy³a
mi siê po upadku z maty, która uniesiona by³a na metr nad parkietem.
Wypadaj¹c z niej, niefortunnie spad³em na plecy, które naci¹gn¹³em,
obi³em.
W wolnych chwilach, oprócz
sportu, czym siê jeszcze interesujesz?

Interesuje mnie szko³a
Ha, ha, ha….
Tworzê strony internetowe,
oprogramowania. Mam te¿ z tego
pieni¹dze. Ogólnie interesuje mnie
informatyka.
Sumo to drogi sport?
Nie. Z klubu i z Polskiego
Zwi¹zku Sumo mam wsparcie finansowe. Przeloty, hotele, wy¿ywienie, treningi mam sfinansowane.
A jakie nagrody, oprócz medalu, otrzymujecie na zawodach?
Zdarzaj¹ siê rzeczowe, np.
odzie¿ sportowa. W tym roku burmistrz Jan Owsiak, dla zwyciêzców w kategorii OPEN, podarowa³
nagrody pieniê¿ne. Bardzo nas ten
gest ucieszy³. Dla m³odego zawodnika ka¿de takie wsparcie jest wa¿ne.
Jakie stawiasz sobie teraz
cele?
Bardzo wa¿ne jest zdanie matury i dostanie siê na studia informatyczne. Myœlê o uczelniach w Poznaniu lub Szczecinie. Od lutego
zamierzam te¿ startowaæ w zawodach sumo np. w Pucharze Polski.
Jest jakaœ granica wiekowa,
po której przekroczeniu rezygnuje siê z uprawiania sumo?
Chyba nie. Znam zawodnika
Jacka Jaracza, ma oko³o 45 lat.
Robi wyniki. Ostatnio przed gal¹
MMA, tam gdzie Pudzianowski
walczy³, by³ on na medialnym treningu. Marcin Rozum i Jacek Jaracz zostali tam zaproszeni, pomagali w treningach zawodników
gali.
Te¿ byœ chcia³ otrzymaæ takie
zaproszenie?
Pewnie, ¿e bym chcia³.
Warto æwiczyæ sumo, bo…
Pewnie, ¿e warto. Dla m³odych
uczestników s¹ organizowane obozy sumo. Nawet jeœli ktoœ jest ma³y,
gruby i uwa¿a, ¿e nie nadaje siê do
niczego , to sumo jest dla niego.
Mo¿e spokojnie trenowaæ. Jeœli rodzice zauwa¿¹ , ¿e ich dzieci s¹ zakompleksione, mniej zwinne, to alternatyw¹ jest sumo. Sport ten
ukszta³tuje cia³o nawet oty³ego
dziecka.
Dziêkujê bardzo za rozmowê.
¯yczê Ci powodzenia w ka¿dej
sferze ¿ycia.
Dziêkujê.
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Jubileusz 20-lecia Klubu
Towarzystwa Mi³oœników
Lwowa i Kresów
Po³udniowo-Wschodnich

W œrodê 15 wrzeœnia
w œwidwiñskim zamku
odby³ siê jubileusz XX
lecia Œwidwiñskiego
Klubu Towarzystwa
Mi³oœników Lwowa
i Kresów Po³udniowoWschodnich.
W spotkaniu uczestniczy³o
oko³o 100 osób, w tym w³adze samorz¹dowe powiatu miasta i gminy Œwidwin, dyrektorzy szkó³,
osoby wspieraj¹ce, nauczyciele,
kierownicy zespo³ów i inni. Spotkanie uœwietni³y cztery zespo³y:
kapela Klubu TNLiKPW, Leszczyna z Pêcerzyna, kapela „Przylesianie” z Koszalina i chór „Sonores” ze Œwidwiñskiego Oœrodka Kultury.
Z³ot¹ Odznak¹ TMLiKPW uho-

norowano starostê Miros³awa Majkê oraz A. Lipkowicz, J. Zbieg, L.
Zychowicz, B. Górsk¹, B. Kurka
i zespó³ „Leszczyna”. Wrêczono
te¿ 60 medali XX-lecia Klubu w³adzom samorz¹dowym, szko³om,
sponsorom, zespo³om cz³onkom
klubu.
Klub powsta³ 15.09.1990. Realizuje dzia³ania na rzecz upowszechniania tradycji i kultury
dawnego polskiego Lwowa na ziemi œwidwiñskiej przez coroczne
Konkursy Poezji i Piosenki Lwowskiej, Dzieñ Kultury Kresowej, spotkania z m³odzie¿¹, wystawy Lwów
i Kresy. Dziêki staraniom organizacji w Œwidwinie s¹ lwowskie symbole: ulica Orl¹t Lwowskich, w koœciele pw. MBNP tablica pami¹tkowa „W Ho³dzie Obroñcom Lwowa
i Kresów Wschodnich”, kopia obrazu Matki Bo¿ej ³askawej z Katedry
Lwowskiej.
(o)
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ROZMAITOŒCI

Wieœci œwidwiñskie 11.10.2010 r.

