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Ten trzeci w Brze¿nie
W wyborach w cieniu znanych i
faworyzowanych kandydatów pojawiaj¹ siê czasami tzw. czarne konie,
które potrafi¹ zburzyæ rankingi i sprawiæ niespodziankê. Takim kandydatem
na wójta w gminie Brze¿no jest pan
Robert Stêpieñ, którego dorobek zawodowy i wykonywane funkcje mog³yby
zaimponowaæ wyborcom w ka¿dym
zak¹tku Polski. Czy zaimponuj¹ mieszkañcom Brze¿na, przekonamy siê ju¿ w
niedzielê.
- Jak to siê sta³o, ¿e zosta³ pan trzecim kandydatem na wójta gminy Brze¿no? Proszê przedstawiæ siê swoim wyborcom.
- Jeszcze przed startem w wyborach,
kiedy namawiano mnie na podjêcie rywalizacji o urz¹d wójta, spotka³o mnie
ze strony mieszkañców gminy Brze¿no
wiele ciep³ych s³ów. Jednak przed za³o¿eniem komitetu bywa³o ró¿nie, zawiedli mnie ci, na których zawsze liczy³em,
co potwierdzi³o, ¿e prawdziwych przyjació³ poznaje siê w biedzie, ale mimo
tego uda³o siê zgromadziæ 14 doskona³ych kandydatów na radnych, ludzi
dobrych i aktywnych spo³ecznie. Podczas kampanii szczególnie w bezpoœrednich rozmowach z mieszkañcami
gminy upewni³em siê, ¿e czekaj¹ na
zmiany, czekaj¹ na lepsz¹ przysz³oœæ.
S¹ tacy, którzy nie uwierz¹ ju¿ nikomu,
bo wiele razy ich oszukano oraz ci, którzy reagowali z agresj¹, pytali kim jestem, bym mia³ prawo kandydowaæ na
wójta. Dla nich wszystkich ludzi jestem
gotów ciê¿ko pracowaæ. Dla jednych,
¿eby nie zawieœæ zaufania, dla drugich,
by udowodniæ ¿e mo¿na, a innym pokazaæ, ¿e potrafiê.
Jestem rolnikiem, prowadzê gospodarstwo rolne w gminie Brze¿no oraz od
niedawna w gminie Œwidwin. Wraz z
wejœciem do unii polskie rolnictwo
zmieni³o siê. Niektórzy jak dawniej
prowadz¹ wzorowo swoje gospodarstwa ponosz¹c du¿e nak³ady, ale nie
osi¹gaj¹ zadawalaj¹cej rentownoœci z
powodu niestabilnych cen. Ja dostosowa³em siê do warunków, stosujê

uproszczon¹ uprawê oraz siejê gatunki
zbó¿ niedoceniane przez innych, jak
owies bez³uskowy i grykê. Roœliny te
maj¹ co roku dobre stabilne ceny i pewny zbyt, przynosz¹cy zysk. Na Zachodzie rolnicy to silna grupa bran¿owa,
zorganizowana w grupach producenckich.
Wiele lat temu nie uda³o siê zorganizowaæ takiej grupy w Brze¿nie, a by³y
ku temu warunki np. po upad³ym GS i
„Agrowicie”. Na szczêœcie rolnikom
uda³o siê wtedy przynajmniej powiêkszyæ swoje gospodarstwa. To co nie
uda³o siê rolnikom z mojej gminy w
2000 roku uda³o siê na £êgach.
Rzeczywiœcie mia³em znacz¹cy
udzia³ w wypracowaniu zgody na wydzier¿awienie przez Agencjê Nieruchomoœci Rolnych bazy magazynowej do
przechowywania zbó¿ o pojemnoœci 12
tys. ton dla rolników naszego powiatu.
Rolnicy s¹ nadal w jej posiadaniu i maj¹
siê dobrze, ale pocz¹tki by³y trudne.
Trzeba by³o wszystko zorganizowaæ,
zatrudniæ ludzi, uruchomiæ laboratorium, skup i sprzeda¿ zbó¿ oraz œrodków do produkcji i staraæ siê o dotacje
unijne. Nie by³o kapita³u trzeba by³o
rêczyæ za dostawy swoim nazwiskiem a
czasem maj¹tkiem. To by³ du¿y wysi³ek, ale te¿ ogromny baga¿ doœwiadczeñ, bo nie ³atwo byæ prezesem firmy
o milionowych obrotach. Kiedy przysz³a propozycja z Ministerstwa Rolnictwa, bym podzieli³ siê swoimi doœwiadczeniami z innymi rolnikami i koordynowa³ program rozwoju grup producentów rolnych, zgodzi³em siê i tak
zaczê³a siê moja wspó³praca z ministerstwem.
Tematyk¹ Unii Europejskiej zajmuje siê od 2002 roku. Wtedy to na zaproszenie kancelarii prezydenta Kwaœniewskiego, jako reprezentant m³odych rolników, pierwszy raz pojecha³em i uczestniczy³em w szkoleniach
dotycz¹cych funkcjonowania struktur
unijnych oraz wspólnej polityki rolnej.
Od tego czasu wielokrotnie odwiedzi³em Brukselê. Dziêki funkcjom sprawowanym we w³adzach Centrum Narodowe M³odych Rolników, za poœred-

nictwem Europejskiej Rady M³odych
Rolników, uczestniczy³em w opiniowaniu aktów prawnych unii europejskiej.
Doceniono moje zaanga¿owanie i profesjonalizm i przy wydatnym wsparciu
polskich europarlamentarzystów zosta³em ekspertem komisji rolnictwa parlamentu europejskiego ds. funkcjonowania wspólnej polityki rolnej w nowych
krajach cz³onkowskich, z uwzglêdnieniem sytuacji m³odych osób zamieszkuj¹cych obszary wiejskie.
- A co jest do zrobienia w gminie
Brze¿no?
- W pierwszej kolejnoœci, po objêciu funkcji wójta, chcia³bym dok³adnie
zinwentaryzowaæ mienie komunalne
oraz zdefiniowaæ najpilniejsze potrzeby mieszkañców. Na pewno trzeba doprowadziæ kanalizacjê do pozosta³ych
miejscowoœci i ta sprawa bêdzie przeze
mnie priorytetowo traktowana. Nacisk
po³o¿y³bym na pozyskiwanie i wykorzystanie funduszy unijnych. Wszak
gmina Brze¿no z tak ma³ym bud¿etem
oko³o 9 mln jest zbyt biedna, by robiæ
inwestycje za w³asne pieni¹dze. To dotyczy wszystkich, równie¿ so³ectw. Jeœli rady so³eckie same nie mog¹æ pieniêdzy unijnych, to trzeba im w tym pomóc,
zarówno na etapie przygotowania jak i
sk³adania wniosków. Mieszkañcy doskonale wiedz¹ co im potrzebne. Brze¿no przez wiele lat czeka³o na prawdziwy plac zabaw dla dzieci, ale dlaczego
nie sfinansowano go w 3/4 z „Odnowy
Wsi” konkursu og³oszonego przez œwidwiñsk¹ lokaln¹ grupê dzia³ania? Dobrym przyk³adem takiego postêpowania jest choæby so³ectwo Pêczerzyno z
dotacj¹ UE w wysokoœci 26 tys. z³ na
budowê placu zabaw. Jak to siê dzieje ¿e
na terenie tej samej gminy jednym siê
pomaga, a drugim nie? Nie wiem, mo¿e
problem le¿y równie¿ w aktywnoœci i
sprawnoœci samych rad so³eckich. Gmina boryka siê z problemem bezrobocia.
Mo¿na go rozwi¹zaæ tylko przez nowe
inwestycje, ale dopóki ich nie ma, czy
siê to komuœ podoba czy nie, trzeba na
szersz¹ ni¿ dotychczas skalê organizowaæ prace interwencyjne, publiczne,
sta¿e itp.

Jecha³ maj¹c 2,5 promila

Nieodpowiedzialnoœæ? G³upota?
Brak wyobraŸni?
Policjanci KPP w Œwidwinie zatrzymali pod koniec paŸdziernika 42letniego mieszkañca woj. wielkopolskiego, który znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci kierowa³ samochodem dostawczym IVECO.
Policjanci na ul. Armii Krajowej
zauwa¿yli samochód na poznañskich
numerach rejestracyjnych, który porusza³ siê w sposób wskazuj¹cy, ¿e kierowca mo¿e znajdowaæ siê w stanie po
spo¿yciu alkoholu. Po zatrzymaniu
pojazdu okaza³o siê, ¿e ich przypuszczenia by³y uzasadnione. 42-letni kierowca, mieszkaniec woj. Wielkopolskiego, by³ pod dzia³aniem alkoholu.

Przeprowadzone badanie wykaza³o, ¿e
mê¿czyzna ma ponad 2,5%o alkoholu.
Kierowca noc spêdzi³ w policyjnym
areszcie. Za jazdê samochodem w stanie nietrzeŸwoœci odpowie przed s¹dem. Oprócz utraty prawa jazdy grozi
mu kara pozbawienia wolnoœci nawet
na 2 lata.
Zdarzenie to bior¹c pod uwagê rodzaj pojazdu, znaczn¹ odleg³oœæ od
miejsca zamieszkania czy w koñcu czas
wzmo¿onego ruchu na drogach zwi¹zany z nadchodz¹cym dniem „Wszystkich
Œwiêtych” ma szczególny wydŸwiêk.
To przecie¿ w³aœnie w tym okresie drastycznie zwiêksza siê liczba wypadków

Nie wolno zapominaæ o istniej¹cych przedsiêbiorcach oraz o poprawianiu mo¿liwoœci zak³adania firm
przez naszych mieszkañców. Trzeba
pokazaæ im jak i na co mog¹ uzyskaæ
œrodki. Zorganizowanie czegoœ na wzór
centrów przedsiêbiorczoœci oczywiœcie
w skali mini nie jest abstrakcj¹.
To mocne s³owa, ale wstyd, ¿e w
gminie nie ma przedszkoli ani domu
kultury. Na to trzeba znaleŸæ pieni¹dze.
Zapomniano równie¿, ¿e sport wychowuje. Szko³a to jedyne dziœ zaplecze
sportu i kultury. Naturaln¹ rzecz¹ jest,
by to zaplecze wykorzystywaæ poza godzinami zajêæ lekcyjnych.
Nasza gmina nie powinna ró¿niæ siê
od innych, nowoczesnych, dobrze rozwijaj¹cych siê gmin. Nie mo¿e byæ równie¿ w naszej spo³ecznoœci podzia³u na
tych z uk³adu - uprzywilejowanych i
pozosta³ych. Dlatego bêdê liczy³ siê z
opiniami mieszkañców i wrêcz zachêca³ ich do wspó³rz¹dzenia.
- Dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³ KAR
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i kolizji na naszych drogach. Na ca³e
szczêœcie w tym przypadku w porê uda³o siê uniemo¿liwiæ kierowcy dalsz¹
jazdê. (kp)
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Zatrzymany z marihuan¹
Œwidwiñscy policjanci zatrzymali 18-letniego Adriana K.
mieszkañca powiatu œwidwiñskiego , u którego posiada³ œrodki
odurzaj¹ce.
W sobotni¹ noc oko³o godz.
22.15 policjanci ze œwidwiñskiej
komendy zostali powiadomieni
przez pracownika ochrony dyskoteki w miejsc. Klêpczewo o zatrzymaniu 18 latka, który próbowa³ wnieœæ
do dyskoteki woreczek foliowy z
zawartoœci¹ suszu roœlinnego.
Jak siê okaza³o, pracownik firmy ochroniarskiej sprawdzaj¹cy

osoby wchodz¹ce do dyskoteki,
przy jednym z mê¿czyzn znalaz³
woreczek foliowy z zapiêciem strunowym, w którym znajdowa³ siê
susz roœlinny. 18 letni Adrian L.
twierdzi³, ¿e jest to karma dla go³êbi
wymieszana z tytoniem, i zabra³ j¹
jedynie dla „szpanu”. Po sprawdzeniu testerem okaza³o siê, ¿e rzekomo niegroŸna substancja to 3,5 grama marihuany.
Adrian K. nie by³ wczeœniej zatrzymywany za posiadanie narkotyków. Za posiadanie marihuany grozi mu kara pozbawienia wolnoœci do
lat 3.
(kp)

Zatrzymany z amfetamin¹
Œwidwiñscy kryminalni zatrzymali 23-letniego Ryszarda L.
mieszkañca jednej z pod œwidwiñskich miejscowoœci , u którego
ujawnili œrodki odurzaj¹ce.
W sobotni¹ noc oko³o godz.
22.30 policjanci sekcji kryminalnej
ze œwidwiñskiej komendy w trakcie
wykonywania czynnoœci operacyjnych na terenie gminy Œwidwin dokonali zatrzymania 23-letniego
mieszkañca jednej z pod œwidwiñskich miejscowoœci, który posiada³
przy sobie narkotyki.
Podczas zatrzymania do kontroli drogowej samochodu Skoda
Gorzelnia Rolnicza
Nie¿ychowo (Wielkopolska)

kupuje ¿yto,
pszen¿yto i pszenicê
(mo¿e byæ poroœniête)
tel. 67-287-63-11,
501 386 929, 502 349 320.

Octawia którym porusza³o siê czterech m³odych mê¿czyzn, podejrzenia policjantów wzbudzi³o zachowanie jednego z pasa¿erów. W trakcie kontroli , policjanci ujawnili u
mê¿czyzny woreczek foliowy z zapiêciem strunowym z zawartoœci¹
bia³ego proszku. Po sprawdzeniu
testerem okaza³o siê, ¿e mê¿czyzna
posiada³ przy sobie ponad 0,5 grama amfetaminy.
Ryszard L. nie by³ wczeœniej
zatrzymywany za posiadanie narkotyków. Za posiadanie narkotyków
grozi mu kara pozbawienia wolnoœci do lat 3.
(kp)
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W Po³czynie podwy¿ek
podatków nie bêdzie
Podwy¿ek podatków w Po³czynie – Zdroju w roku 2011 nie
bêdzie. Mia³y one wzrosn¹æ o 4
procent. Tak przewidywa³ projekt przedstawiony przez burmistrz Barbarê Nowak.
Historia sporu jest bardzo d³uga.
Wszystko zaczê³o siê 19 paŸdziernika. Wtedy to na Komisji Bud¿etu
i Rozwoju Gospodarczego zaczê³a
siê dyskusja na ten temat. Czêœæ
radnych by³a przeciwna proponowanym podwy¿kom. Tacy radni, jak
Wies³aw Partacz, Marek Modzelewski, Krystyna Nowakowska nie
poparli w tym dniu proponowanych
podwy¿ek. Radna Alina Wiœniewska wstrzyma³a siê od g³osu. Pozostali radni w g³osowaniu przyjêli

proponowany projekt podwy¿ek. 6
paŸdziernika ponownie zebra³a siê
Komisja Bud¿etowa i znowu zaczê³a siê dyskusja nad tym wa¿nym tematem. Do przeciwników podwy¿ek do³¹czy³ Witold Jakimowicz. A
wiêc przeciwko podwy¿kom g³osowa³o ju¿ czterech radnych. W g³osowaniach nast¹pi³ pat. Nie g³osuj¹cym za podwy¿k¹ radnym zarzucano aspekt polityczny, dotycz¹cy
kandydowania do nowej Rady Miejskiej. Do grupy g³osuj¹cej przeciw
do³¹czy³ Franciszek Pilip. W tym
dniu na obradach komisji zjawi³o siê
11 radnych. Z tego te¿ powodu burmistrz Nowak wycofa³a projekt z
obrad Rady Miejskiej, która odby³a
siê 27 paŸdziernika.
(r)

Szkolenie
- jak pozyskaæ
fundusze unijne
16 listopada w sali konferencyjnej starostwa w Œwidwinie przy ulicy Mieszka I 16 odbêdzie siê spotkanie informacyjne na temat mo¿liwoœci pozyskiwania funduszy na rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej ze
œrodków Unii Europejskiej i innych
Ÿróde³ publicznych. Zapraszamy

wszystkie zainteresowane osoby,
jednoczeœnie prosimy o potwierdzenie udzia³u telefonicznie, osobiœcie
lub mailem w Lokalnym Punkcie
Informacyjnym przy Starostwie Powiatowym: lpi@powiatswidwinski.pl , tel. 094 365 03 36. Udzia³ w
spotkaniu jest bezp³atny. (o)
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II RAJD WETERANA w Œwidwinie
(ŒWIDWIN) 23 paŸdziernika br. œwidwiñski oddzia³
PTTK zorganizowa³ II RAJD
WETERANA. To jedna z wycieczek uœwietniaj¹cych jubileusz 60-lecia Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
Tym razem na rajd zaproszono
osoby doros³e, g³ównie cz³onków
PTTK, kadrê programow¹ SKKT,
przyjació³ Towarzystwa i innych
chêtnych. O godz. 10 nast¹pi³a
zbiórka przed budynkiem œwidwiñskiego gimnazjum. St¹d prywatnymi autami pojechaliœmy do celu,
którym okaza³ siê teren Wojskowego Ko³a £owieckiego „Cyranka” w
Przyrzeczu.
Stamt¹d udaliœmy siê na 2,5godzinny spacer œcie¿k¹ przyrodnicz¹ „TORFOWISKO KARSIBÓR”. Na malowniczej – zw³aszcza
o tej porze roku – trasie znajduj¹ siê
tablice tematyczne oraz dwa podesty widokowe przy jeziorach, a tak¿e mostki i k³adki. Z tablic mo¿na
by³o dowiedzieæ siê, ¿e torfowisko
ma powierzchniê 350 ha. Teren
znajduje w pobli¿u Regi, 11 km na
p³d.-wsch. od Œwidwina i l km na
p³n.-wsch. od miejscowoœci Karsibór. 200 lat temu torfowisko zwane
by³o Fehner Moose (Bagienne
Mszary). Wtedy mia³o kszta³t kopu-

³y, poroœniêtej zbiorowiskami torfowców z luŸno tylko wystêpuj¹c¹
kar³owat¹ sosn¹. Na prze³omie XIX
i XX wieku zosta³o odwodnione, a
na dawnych mszarach posadzono
sosnê. Dziœ tworzy ona ponad 100letnie drzewostany.
W kompleksie torfowiskowym
zachowa³y siê dwa urokliwe jeziora
(Bagienne Du¿e i Bagienne Œrednie), których brzegi porastaj¹ silnie
mszary z ¿urawin¹, we³niankami i
rosiczkami. Oba w ca³oœci s¹ otoczone torfowiskiem i borami bagiennymi. Mo¿na tu zobaczyæ g¹go³y, cyraneczki, czaplê lub ¿urawia.
Istniej¹ce w XIX wieku Jezioro
Bagienne Ma³e ca³kowicie ju¿ zaros³o mszarami. Dominuj¹ce na torfowisku bory bagienne przesycone s¹
zapachem bagna zwyczajnego. Widaæ tak¿e liczn¹ populacjê borówki
bagiennej, zwanej pijanic¹.
Obiekt objêty jest ochron¹ w
postaci zespo³u przyrodniczo-krajobrazowego „Karsibór”. Tymczasem na polanie Ko³a £owieckiego
„Cyranka” przygotowano ognisko z
bardzo atrakcyjnym posi³kiem,
przygotowanym przez kole¿anki, i
czêstowano nim przyby³ych piechurów. Oprócz tego by³y napoje i s³odycze, które szybko zregenerowa³y
si³y uczestników rajdu.
Po posi³ku przeprowadzono
konkursy i zabawy rekreacyjne.

Rozpoznawanie roœlin po ich liœciach okaza³o siê popisow¹ umiejêtnoœci¹ ksiêgowej Oddzia³u, Iwony Goleniowskiej. Najlepszymi
rzutami do celu wykaza³a siê kole¿anka Ela Horak, zaœ najwiêksz¹
liczb¹ podbiæ pi³ki mog³a siê pochwaliæ kole¿anka Katarzyna Kotula. Najlepsi (tym razem by³y to wy³¹cznie panie) w konkursach otrzymali nagrody – rêkodzie³a kole¿anki prezes (zarówno opakowanie, jak
i zawartoœæ…).
W trakcie przeci¹gania liny panowie okazali siê zdecydowanie
s³absz¹ p³ci¹ (zw³aszcza po przywi¹zaniu przez panie koñcówki liny
do choinki…).
Na zakoñczenie Prezes Zarz¹du
Oddzia³u PTTK w Œwidwinie Pani
El¿bieta Grabiñska wrêczy³a nie-

którym cz³onkom odznaki jubileuszowe „25 lat w PTTK”. Tak du¿y
sta¿ w organizacji uda³o siê w ostatnich czasach uzyskaæ siedmiu
cz³onkom: Annie Klaman, £ucji
Jaworskiej, Annie Grabiñskiej,
Krzysztofowi Ma³eckiemu, Markowi Kamiñskiemu, Grzegorzowi Jarczukowi i Andrzejowi Janasowi.
Pogoda wspaniale wpisa³a siê w
nastrój uczestników i pozwoli³a
prze¿yæ wiele niezapomnianych
wra¿eñ, z dala od zgie³ku miasta.
Uczestnicy rajdu, zadowoleni zarówno z trasy wêdrówki, jak i z panuj¹cej w trakcie rajdu atmosfery,
zadeklarowali rozpropagowanie
idei wêdrowania w gronie doros³ych
przy kolejnych okazjach do takich
spotkañ. Imprezê wspó³finansowa³
Urz¹d Miasta w Œwidwinie.
(o)

V Marsz Niepodleg³oœci w Po³czynie
W dniu 10 listopada, od godziny 16.00 do 22.30, odby³ siê V
Marsz Niepodleg³oœci, zorganizowany przez Bogus³awa Ogorza³ka, dla uczniów Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych i Gimnazjum
w Po³czynie-Zdroju, pod opiek¹
ksiêdza Jacka Dziadosza.
Celem marszu by³o upamiêtnienie 92 rocznicy odzyskania niepodleg³oœci przez Polskê i pog³êbienie
wiêzi uczestników z tradycj¹ kulturow¹ i regionaln¹ Polski i Pomorza.
Docelowym punktem, do którego uda³o siê 28 uczestników, by³a
œwietlica wiejska w Ko³aczu, w której ma³a miejsce prezentacja multimedialna z okazji Œwiêta Niepodleg³oœci. Po drodze uczestnicy mieli
mo¿liwoœæ doœwiadczenia w konkretnych miejscach, symboliki jak¹
stanowi¹ w polskiej tradycji i kulturze: Krzy¿ przydro¿ny, las, rzeka i
góra. Miejsca naturalnego krajobrazu okolic Po³czyna-Zdroju i Ko³acza, stanowi³y wymown¹ i doœwiadczan¹ bliskoœæ referowanej przez

uczestników symboliki wymienionych wy¿ej elementów kultury i religii.
Po dotarciu na miejsce, czyli do
Ko³acza, grupa z Po³czyna-Zdroju
powitana zosta³a przez m³odzie¿ i
dzieci z wioski, pod opiek¹ Pani
Ewy Soko³owskiej, opiekunki œwietlicy.
Goœciem honorowym marszu
by³ w tym roku Pan Józef Majchrzak, reprezentuj¹cy Bractwo
Rycerskie imienia Micha³a Manteuffla. Goœæ zaprezentowa³ filmy i
zdjêcia z inscenizacji Bitwy Pod
Grunwaldem 2010 roku, gdzie
Bractwo by³o organizatorem Turnieju Rycerskiego Miecza D³ugiego
na szczeblu europejskim.
Po wspólnym posi³ku w œwietlicy, przed wyruszeniem w powrotn¹
drogê, odby³ siê pokaz sztucznych
ogni, z okazji Œwiêta Niepodleg³oœci.
Pami¹tkowe zdjêcie zosta³o
wykonane w Pa³acu, stanowi¹cym
niegdyœ w³asnoœæ rodow¹ Manteufflów, na tle zachowanego herbu rodowego. Dodaæ nale¿y, ¿e wspo-

mniany herb nadany zosta³ podczas
pasowania na rycerzy przedstawicielom z Po³czyna-Zdroju, Józefowi i Rados³awowi Majchrzakom, w
trakcie obchodów 600-lecia Bitwy
pod Grunwaldem.
Szczególne
podziêkowania
nale¿¹ siê mieszkañcom Ko³acza:
Pani Ewie Soko³owskiej, œwietli-

czance - za goœcinne przyjêcie oraz
uczniowi klasy II zasadniczej szko³y zawodowej w ZSP w Po³czynieZdroju, Piotrowi £ukawskiemu, który wytyczy³ trasê marszu przez leœne
drogi i bezpiecznie przeprowadzi³
uczestników, pomimo, ¿e odbywa³
siê on po zapadniêciu zmroku.
Bogus³aw Ogorza³ek
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Antoni Cieœliñski

O ministrantach w powojennym Œwidwinie
Ministranci – kilkunaastoletni
ch³opcy, m³odzieñcy. Ubrani zazwyczaj w kom¿e i krótk¹ pelerynê, czasami w albê. Widzimy ich w
ka¿dym koœciele przy o³tarzu. Nie
sprawuj¹ Eucharystii, ale s¹ jej
œwiadkami, s³u¿¹ kap³anowi w jej
sprawowaniu.
Mo¿liwoœæ s³u¿by przy o³tarzu
to dla ka¿dego ministranta wielki
zaszczyt. Poczytywali sobie za
wielki zaszczyt bycia ministrantem ch³opcy w pierwszych powojennych latach w Œwidwinie. Nic
dziwnego, i¿ przy o³tarzu podczas
ka¿dego nabo¿eñstwa by³a ich spora grupa.
Zaraz po wojnie, kiedy dot¹d
niemieckie miasto zaludnia³o siê
Polakami, s³u¿yli do mszy œw. najpierw w ma³ym koœció³ku neogotyckim przy ulicy Œwierczewskiego
(obecnie ks. Jerzego Popie³uszki), a
wkrótce, po odbudowie zniszczonego dzia³aniami wojennymi, w koœciele Mariackim pw. Matki Bo¿ej
Nieustaj¹cej Pomocy, przy ul. Niedzia³kowskiego.
1. Opiekowali siê nimi kap³ani wikariusze, którymi byli ks. Rozwadowski i ks. Adolf Lipiec, kiedy
pierwszym proboszczem i administratorem parafii by³ ks. Józef Kêpka (1945-1948).Najwiêcej by³o ich
w czasie probostwa ks. Micha³a Polulaka (1948-1958), gdy pieczê nad
nimi sprawowali wikariusze: ks.
Stanis³aw Kostka, potem, po jego
odejœciu z parafii, ks. Leopold Donocik. Otaczani byli tak¿e opiek¹ ze
strony sióstr zakonnych oraz zakrystiana Konstantego Boradyna
(1910-1982) i organistê Józefa
Wo³yñca (1912-1975) - obaj zmarli
i pochowani s¹ na starym œwidwiñskim cmentarzu.
2. Byli dzieæmi pierwszych osiedleñców w powojennym Œwidwinie. Charakteryzowali siê barwn¹
mozaik¹ zró¿nicowan¹ pochodzeniem regionalno-spo³ecznym. Nikt
ich nie pyta³ o miejsce urodzenia, ale
mowa ich œwiadczy³a o pochodzeniu z warszawskiego, poznañskiego, rzeszowskiego b¹dŸ z kresów
wschodnich: z Wileñszczyzny lub z
okolic Lwowa. Byli i tacy, którzy do
Œwidwina przybyli bezpoœrednio z
nieludzkiej ziemi – z Syberii. Niekiedy podczas wspólnych zabaw
jeden drugiego wyœmiewa³ z regionalnych nalecia³oœci jêzykowych.
Wkrótce ich polszczyzna zosta³a
zunifikowana.
Wiêkszoœæ z nich, tu w Œwidwinie, przystêpowa³o do I komunii œw.,
która by³a równoczeœnie przepustk¹
do wpisania siê w poczet ministran-

tów. Jednak nie od razu w pe³ni nimi
byli. Najpierw trzeba by³o byæ kandydatem na ministranta, czyli
przejœæ okres aspirantury.
Do braci ministranckiej dochodzili po dobrym opanowaniu ministrantury - zbioru liturgicznych odpowiedzi ministranta przy mszy œw.
i innych nabo¿eñstwach w jêzyku
³aciñskim. Bowiem czasy ich ministranctwa, to okres przedsoborowy,
kiedy msze œw.odprawiane by³y w
rycie trydenckim i gdy kap³an sta³
ty³em do wiernych oraz prowadzi³
dialog z ministrantami w jêzyku
³aciñskim.
Na co dzieñ, poza koœcio³em,
byli znajomymi z jednej szko³y powszechnej, z tej samej ulicy, b¹dŸ z
tego samego podwórka.
Ministrantura, obok zbli¿ania
do Boga, mia³a jeszcze jedn¹ zaletê
– rodzi³a przyjaŸnie i integrowa³a
ch³opców z ró¿nych stron kraju w
nowym miejscu zamieszkania – w
Œwidwinie.
3. Byli zdyscyplinowani. Regularnie uczestniczyli w zbiórkach
organizowanych przez kap³ana opiekuna. Bez spóŸnieñ stawiali siê
w zakrystii na oznaczone dy¿ury.
Przede wszystkim s³u¿yli przy o³tarzu podczas liturgii, ale te¿ pomagali w przygotowaniu odpowiednich
paramentów liturgicznych. Na wie¿y koœcio³a poci¹gali linami, by
dzwony dzwoni³y, a sygnaturk¹
przed prezbiterium dawali znak na
rozpoczêcie nabo¿eñstwa. Na chórze kalkowali - czyli uciskali dr¹gi
miechów organowych w organach,

na których gra³ organista Józef
Wo³yniec. Pomagali w usuwaniu
gruzów z ulic prowadz¹cych do
koœcio³a. Ka¿da msza œw. by³a z
udzia³em ministrantów. Zdarza³y
siê i takie sytuacje, kiedy ministrant
przychodzi³ do s³u¿by ministranckiej o 4 rano, poniewa¿ kap³an odprawia³ mszê œw. zanim udawa³ siê
w podró¿ kolej¹.
Co niedziela jeden b¹dŸ dwóch
ministrantów towarzyszy³o kap³anowi w podró¿y do koœcio³ów filialnych w podœwidwiñskich wsiach,
m.in.w Smardzku, S³awie, Cieszeniewie, Bierzwnicy, Rusinowie,
Lekowie, Nielepie, Berkanowie, w
których raz b¹dŸ dwa razy w miesi¹cu odprawiane by³y msze œwiête.
¯ycie wspólnoty ministranckiej
obfitowa³o w wiele innych jeszcze
powinnoœci zwi¹zanych z rol¹ ministranta, m.in. ca³onocne czuwanie
- adoracja przed Grobem Pañskim,
udzia³ w odwiedzinach u parafian
tzw. kolêdowanie, sprzeda¿ czasopisma katolickiego po ka¿dym niedzielnym nabo¿eñstwie, nauka ministrantury m³odszych - aspirantów.
4. S³u¿ba ministrancka – to prosta droga do kap³añstwa. Kilku ministrantów próbowa³o wejœæ na tê
drogê, wstêpuj¹c do ni¿szego seminarium duchownego.Wkrótce rezygnowali. Jedynie Micha³ Czajkowski z grona pierwszych œwidwiñskich ministrantów zosta³ kap³anem. Inni po podstawówce wybierali g³ównie szko³y licealne w Bia³ogardzie, Koszalinie, Po³czynieZdroju albo podejmowali dalsz¹

naukê na miejscu, w Œwidwinie, w
liceum pedagogicznym i technikum
mechanizacji rolnictwa.
Nieliczni z nich, po maturze,
wybrali studia wy¿sze w Szczecinie,
Poznaniu, £odzi. Wkrótce stawali
siê in¿ynierami, nauczycielami,
urzêdnikami, wojskowymi, a nawet
wyk³adowcami na wy¿szych uczelniach.
Rozeszli siê po ca³ym kraju.W
Œwidwinie - mieœcie z dzieciñstwa i
m³odoœci - zosta³y jednostki. Jeden
z nich, Henryk Paszuk, najd³u¿ej
zwi¹za³ siê ze œwidwiñskimi koœcio³ami. W roli organisty dotrwa³ do
emerytury. I nadal gra na organach
w koœciele przy ul. ks. Popie³uszki
oraz œpiewa daj¹cym siê dobrze s³yszeæ g³osem.
Wszystkich dawnych œwidwiñskich ministrantów jednoczy dziœ
jedno – status emeryta. S¹ ju¿ outsiderami ¿ycia zawodowego. Niektórzy z nich zakoñczyli swój ziemski ¿ywot. Maj¹ swoje groby tak¿e
na dwóch cmentarzach w Œwidwinie, m.in. Jerzy Czajkowski – tragicznie zmar³y m³ody kolejarz,
Henryk Cieœlak i Janusz Hibner –
wybitni sportowcy, Zbigniew Krupowies – poeta, Gracjan Martul –
marynarz, Feliks Kubaj – wieloletni
œwidwiñski i po³czyñski listonosz.
Nie tak dawno przypadkowo
spotkany jeden z ministrantów z
powojennego Œwidwina, po d³u¿szej rozmowie, powiedzia³ mi , i¿ co
tygodniowe s³u¿enie do mszy œwiêtej godziwie ukszta³towa³o jego
osobowoœæ.

Rok 1950. Ministranci z ks. Adolfem Lipcem. W ostatnim rzêdzie z lewej strony Konstanty Boradyn – zakrystian (koœcielny).
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Cztery punkty dla rozwoju Œwidwina
Bogus³aw CECKI, lat 54, ¿onaty, dwóch doros³ych synów, wykszta³cenie wy¿sze ekonomiczne,
ukoñczy³ studia podyplomowe o
kierunku administracja publiczna.
Obecnie zajmuje siê przygotowywaniem i koordynowaniem szkoleñ
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jako burmistrz chcia³by
m.in.
1. wprowadziæ nowoczesne
formy zarz¹dzania administracj¹
samorz¹dow¹, by skuteczniej
walczyæ z bezrobociem, bied¹ i
rosn¹cym zad³u¿eniem. Jak?
Nowoczesne formy zarz¹dzania
administracj¹ samorz¹dow¹ to temat niezwykle szeroki i wymagaj¹cy obszernych wyjaœnieñ merytorycznych. W skrócie mo¿na powiedzieæ, i¿ jest to dostosowanie lokalnych instytucji samorz¹dowych do
wymogów nowoczesnej gospodarki
wolnorynkowej starych pañstw Unii
Europejskiej. Polegaæ to mog³oby
chocia¿by na znacz¹cych korektach
w schemacie organizacyjnym Urzêdu Miejskiego miasta Œwidwin w
celu stworzenia œciœle wyspecjalizowanych jednostek organizacyjnych stanowi¹cych istotny instrument realizowania trudnych zadañ
inwestycyjnych w nowoczesnych
realiach zarz¹dzania marketingowego. Przyk³adem mog³oby byæ
chocia¿by powo³anie do ¿ycia œciœle
wyspecjalizowanej jednostki organizacyjnej w Urzêdzie Miejskim
zajmuj¹cej siê tylko i wy³¹cznie
pozyskiwaniem œrodków inwestycyjnych pochodz¹cych z funduszy
europejskich.
Innym przejawem nowoczesnej
administracji mog³oby byæ wprowadzenie dynamicznego i efektywniejszego zarz¹dzania zasobami
ludzkimi, coœ na wzór systemu
wsparcia MSP stosowanego w najlepszych przedsiêbiorstwach produkcyjnych œwiata. Krótko mówi¹c
pracownicy magistratu powinni
ca³y czas podnosiæ swoje kwalifikacje celem lepszej i sprawniejszej
obs³ugi petentów, celem szybkiego
i profesjonalnego wywi¹zywania
siê z powierzonych im zadañ, a nowoczesny Urz¹d Miejski powinien
im to zapewniæ z korzyœci¹ dla
mieszkañców. Jest to tzw. inwestowanie w kadry tak bardzo powszechne w administracji samorz¹dowej krajów Europy Zachodniej, a
tak bardzo zaniedbane w Polsce, nie
mówi¹c ju¿ o Œwidwinie.
Jeszcze innym czynnikiem mog¹cym wp³yn¹æ na unowoczeœnie-

nie administracji publicznej w regionie by³oby zintensyfikowanie
dzia³añ maj¹cych na celu szersze
wykorzystanie nowoczesnych technologii IT tak niezbêdnych w sprawnym zarz¹dzaniu miastem maj¹cym
przecie¿ od lat aspiracje rozwojowe, które winne zostaæ w koñcu
odzwierciedlone w rzeczywistych
dzia³aniach, a nie jak ma to miejsce
do tej pory tylko na papierze.
Jak nowoczesne formy zarz¹dzania mog¹ wp³yn¹æ na walkê z
bezrobociem bied¹ i rosn¹cym zad³u¿eniem? Odpowiem na to w ten
sposób: w dzisiejszych czasach wiedza, informacja i kapita³ ludzki to
g³ówne czynniki determinuj¹ce wysoki rozwój gospodarczy krajów
czy regionów. Dobrze wyszkoleni
pracownicy dysponuj¹cy nowoczesnymi narzêdziami pracy i Ÿród³ami
informacji s¹ w stanie zaplanowaæ
wiele prorozwojowych projektów
inwestycyjnych, pozyskaæ z zewn¹trz œrodki na ich zrealizowanie,
czy te¿ pozyskaæ z kraju lub zagranicy odpowiednich inwestorów
mog¹cych je przeprowadziæ. W ten
sposób powstaj¹ nowe przedsiêbiorstwa produkcyjne czy us³ugowe, rozwija siê lokalna gospodarka,
powstaj¹ nowe miejsca pracy,
zmniejsza siê bezrobocie i bieda.
Sprawne pozyskiwanie œrodków
chocia¿by z funduszy europejskich
na realizowanie zadañ inwestycyjnych w znacz¹cym stopniu mo¿e
odci¹¿yæ bud¿et miasta, który nie
bêdzie siê wiêcej zad³u¿aæ. Kompetentni i dobrze wyszkoleni pracownicy magistratu poprzez swoje racjonalne dzia³ania równie¿ mog¹
zapewniæ wiele oszczêdnoœci.
Przedstawione przeze mnie rozwi¹zania systemowe odnosz¹ce siê do
Œwidwina to zespó³ naczyñ po³¹czonych, których przeprowadzenie zapewniæ mo¿e tylko i wy³¹cznie cz³owiek rozumiej¹cy realia nowoczesnej gospodarki wolnorynkowej.
Tutaj nie wystarczy tylko asekuranckie administrowanie miastem.
Potrzebne jest myœlenie strategiczne, innowacyjne, a przede wszystkim prorozwojowe. Jeœli chodzi o
przyk³ady nowoczesnej administracji w Polsce, to wystarczy spojrzeæ
w ogólnokrajowe statystyki dotycz¹ce wykorzystania przez miasta,
gminy, powiaty œrodków pochodz¹cych z funduszy pomocowych Unii
Europejskiej, bêd¹ce swoistego rodzaju wskaŸnikiem skutecznoœci
lokalnych samorz¹dów. Œwidwin,
Po³czyn-Zdrój jak i ca³y powiat plasuj¹ siê na szarym koñcu tego zestawienia w przeciwieñstwie do takich

miast z regionu jak Bia³ogard czy
Szczecinek.
2. Stworzyæ warunki do budowy i organizacji inkubatora
przedsiêbiorczoœci.
Je¿eli chodzi o dialog aktualnych w³adz samorz¹dowych miasta
Œwidwina z lokalnymi przedsiêbiorcami to z relacji samych zainteresowanych wynika, ¿e jest on na nie
zadawalaj¹cym poziomie. Moja
oferta jako burmistrza bêdzie prosta:
- œcis³a wspó³praca samorz¹du z
przedsiêbiorcami;
- powo³anie w tym celu tzw.
Rady Przedsiêbiorców jako instytucji konsultacyjnej i doradczej wobec burmistrza Œwidwina;
- wprowadzenie ulg podatkowych dla nowo powsta³ych przedsiêbiorstw;
- stworzenie warunków pod budowê inkubatora przedsiêbiorczoœci maj¹cego za zadanie przyci¹gniêcie inwestorów zewnêtrznych z
kraju lub z za granicy.
Dla mnie osobiœcie dobrze rozumiana lokalna przedsiêbiorczoœæ
powinna s³u¿yæ dwóm podstawowym celom: tworzeniu nowych
miejsc pracy oraz osi¹gniêciu szybkiego i efektywnego wzrostu gospodarczego. I do tego bêdê d¹¿y³ jako
burmistrz Œwidwina.
3. Umo¿liwiæ korzystanie z
przedszkoli jak najwiêkszej liczbie dzieci.
Wyjœcie naprzeciw przez samorz¹d Œwidwina reformie oœwiaty i
wys³anie szeœciolatków do szko³y
nie za³atwia sprawy dostêpu dzieci
do przedszkoli. Nadal miejsc w
przedszkolach jest zbyt ma³o, a
chêtnych dzieci zbyt du¿o. Trzeba
powa¿nie zastanowiæ siê nad nowymi inwestycjami w tej tak wa¿nej dla
nas wszystkich dziedzinie ¿ycia
spo³ecznego. W grê wchodziæ mo¿e
wybudowanie nowego przedszkola,
zwiêkszenie miejsc w aktualnie istniej¹cych przedszkolach lub te¿ w
miarê mo¿liwoœci zaadaptowanie
do tego celu innych budynków nale¿¹cych do miasta. Nale¿y te¿ podj¹æ
dzia³ania maj¹ce na celu polepszenia jakoœci wyposa¿enia przedszkoli, a tym samym œwiadczonej tam
opieki nad naszymi pociechami.
Absolutnie nie wolno nam oszczêdzaæ na dzieciach. Problem w dostêpnoœci do przedszkoli wynika te¿
ze statusu spo³ecznego znacznej
czêœci mieszkañców miasta. Nie
wszystkich rodziców staæ na to, aby

wys³aæ swoje dzieci do przedszkola. Tutaj zastosowanie znaleŸæ powinny rozwi¹zania systemowe, które przedstawi³em w pierwszym
punkcie. Walka z bezrobociem i
bied¹ to równie¿ istotne czynniki
mog¹ce w sposób pozytywny wp³yn¹æ na dostêpnoœæ do przedszkoli w
naszym mieœcie
4. W realizacji za³o¿onych celów liczê na pomoc ludzi m³odych
i wykszta³conych, których zapa³ i
kompetencje s¹ obecnie marnowane.
W swoim programie samorz¹dowym œwiadomie poruszy³em
kwestie zwi¹zane z ludŸmi m³odymi. Z ostatnich statystyk przedstawionych przez GUS wynika, i¿ osoby do 34 roku ¿ycia stanowi¹ w
Polsce ponad 50% wszystkich bezrobotnych. Problem ten niestety
dotyka równie¿ moje miasto. Dlatego te¿ jako burmistrz Œwidwina
chcia³bym stworzyæ odpowiednie
warunki sprzyjaj¹ce zatrudnianiu w
mieœcie ludzi m³odych równie¿ w
administracji publicznej. Wspomniane wczeœniej nowoczesne formy zarz¹dzania, które chcia³bym
wprowadziæ w magistracie, s¹ w³aœnie szans¹ dla m³odych, wykszta³conych i ambitnych ludzi. Nie mam
jednak najmniejszego zamiaru
zwalniania aktualnie zatrudnionych
w Urzêdzie Miejskich pracowników, nawet tych z uprawnieniami
emerytalnymi. Nie wyobra¿am sobie sytuacji, w której móg³bym jako
burmistrz zrezygnowaæ z ogromnego doœwiadczenia i zaanga¿owania
jakie oferuje mieszkañcom miasta
obecna kadra magistratu. Trzeba
raczej po³¹czyæ ze sob¹ m³odoœæ i
doœwiadczenie tworz¹c w ten sposób sprawny mechanizm administracyjny w sposób efektywny s³u¿¹cy lokalnej spo³ecznoœci.
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List otwarty do mieszkañców Œwidwina
Szanowni mieszkañcy
Œwidwina!
Drodzy Wyborcy!
Nazywam siê Zdzis³aw Micha³
Zapotoczny. Kandydujê na burmistrza Miasta Œwidwin z Komitetu
Wyborczego Platformy Obywatelskiej RP. Mam 45 lat. Jestem ekonomist¹. Studiowa³em na Akademii
Ekonomicznej w Krakowie i Uniwersytecie Szczeciñskim. Od 2 lat
prowadzê w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ – zarz¹dzanie i doradztwo rynku nieruchomoœci. Jestem
¿o³nierzem rezerwy. ¯ona Ewa
ukoñczy³a zawodowe studia medyczne i jest po³o¿n¹. Syn Micha³
jest studentem, a córka Zuzia gimnazjalistk¹.

Przeciwko
zaniedbaniom,
zaniechaniom i uk³adom
Na wstêpie chcia³bym krótko
podsumowaæ koñcz¹c¹ siê kadencjê
obecnych w³adz miasta. Z rozmów,
jakie przeprowadzi³em z Wami Drodzy Wyborcy wynika, ¿e nie jesteœcie zadowoleni z tego, co dzieje siê
w naszym mieœcie. Obecne w³adze
wiele spraw zaniedba³y, zaniecha³y
równie¿ wielu wa¿nych dzia³añ.
Pope³niono du¿o b³êdów, za które
teraz p³acimy. Ostatnio w³adze miasta próbuj¹ przypodobaæ siê mieszkañcom, bo czas kadencji mija i
zbli¿aj¹ siê nowe wybory. Takie
dzia³ania nie s³u¿¹ miastu i nale¿y je
wyeliminowaæ. Sprawy miasta powinny byæ traktowane i rozwi¹zywane niekoniunkturalnie, a decyzje
nale¿y podejmowaæ z myœl¹ o
wszystkich mieszkañcach, a nie tylko tych wybranych, których g³osy s¹
akurat potrzebne. W rz¹dzeniu miastem nie powinno byæ te¿ miejsca
dla z³oœliwoœci, uprzedzeñ i nepotyzmu. Przyk³adem z³ej woli rz¹dz¹cych mo¿e byæ ulica Nowa, która z
jakichœ przyczyn, w przeciwieñstwie do pozosta³ych okolicznych
ulic, nie zosta³a dot¹d wyremontowana. Kolejne przyk³ady zasiedzia³ych uk³adów, to zatrudnianie kolegów, rodziny, znajomych i nie prowadzenie konkursów na stanowiska. Niewykorzystanie 600.000
PLN ze œrodków unijnych na infrastrukturê spo³eczeñstwa informacyjnego jednostek samorz¹du. Wartoœæ ca³ego projektu wynosi³a
817.000 PLN. Wszystkie jednostki,
w tym szko³y, mia³yby Internet szerokopasmowy z wyposa¿eniem w
sprzêt oraz system sieci Wimax.
Kolejny przyk³ad braku niewykorzystania œrodków unijnych, to ter-

momodernizacja jednostek oœwiatowych; wziêto po¿yczkê z WFOŒ
zamiast z funduszy unijnych z 50%
dop³at¹.
W 2008 - 2009 w³adze miasta w
porozumieniu z Zarz¹dem Dróg
Wojewódzkich zafundowa³y nam
prze³o¿enie chodnika na ul. Szczeciñskiej i Niedzia³kowskiego, prawie 300 mkw., a dzisiaj widzimy
kolejne roboty, prowadzone w tym
samym miejscu przez ZDW, przy
wspó³finansowaniu Miasta, w zakresie przebudowy drogi i chodników, wiec kto zmarnotrawi³ nasze
pieni¹dze?!

Wiem jak wykorzystaæ
drzemi¹cy w mieœcie
potencja³
Od ponad 20 lat mieszkam w
Œwidwinie. Kandydujê, poniewa¿
wiem jak wykorzystaæ drzemi¹cy w
mieœcie potencja³. Jestem dobrze
przygotowany do sprawowania
funkcji burmistrza. W pracy na
rzecz naszej spo³ecznoœci wykorzystam swoje doœwiadczenie ekonomiczne i samorz¹dowe. Zamierzam
te¿ korzystaæ z doœwiadczeñ moich
poprzedników kontynuuj¹c dzia³ania, które by³y korzystne dla Œwidwina, unikaj¹c przy tym b³êdów,
które tak czêsto pope³niali. Moj¹
wizjê rozwoju miasta bêdê realizowa³ kieruj¹c siê gospodarnoœci¹ i
wra¿liwoœci¹ na potrzeby spo³eczne. Zale¿y mi na tym, ¿ebyœcie byli
Pañstwo dumni z tego, ¿e jesteœcie
mieszkañcami Œwidwina.

Moje zamierzenia
Chcia³bym przygotowaæ tereny
pod inwestycje i stworzyæ 100 nowych miejsc pracy. Jeœli zostanê
wybrany, to dotrzymam obietnicy!
Chcia³bym wbudowaæ budynek
komunalno-socjalny z programu
rz¹dowego z 30% dop³at¹ i myœlê o
48 lokalach. Poza tym zamierzam
korzystaæ z programu rz¹dowego
KIS na remont lokali z ucz¹cymi siê
rzemios³a trwale bezrobotnymi.
Zamierzam równie¿ wybudowaæ halê widowiskowo-sportow¹ z
zapleczem odnowy biologicznej na
dzia³ce za basenem i w ten sposób
wzbogaciæ ofertê us³ug i zapewniæ
wzrost konkurencyjnoœci z zapleczem prywatnego hotelu.
Chcia³bym uruchomiæ ¿³obek
samorz¹dowy i wprowadzê funkcjonowanie przedszkola w godzinach popo³udniowych, bo jest taka
potrzeba.
Dla grona pedagogicznego
przedstawiam ofertê zwiêkszenia
dodatku motywacyjnego i wycho-

wawczego, jak równie¿ inwestowanie w nowoczesne systemy edukacyjne. A nauka jêzyków obcych,
œcis³ych, humanistycznych i zajêæ
artystycznych, sportowych bêdzie
priorytetem przy zmniejszaniu iloœci uczniów w klasach.
Nale¿y dokonaæ rewitalizacji
parku z wie¿¹ Bismarcka i nadaæ mu
charakter wypoczynkowo- rekreacyjny. Nie wiem, dlaczego obecne
w³adze nie wykorzysta³y mo¿liwoœci pomocowych i nie przygotowa³y
projektu z rewitalizacj¹, tak samo
nie wykonano rewitalizacji mienia
komunalnego wraz z otoczeniem
przynale¿nym.
Pilnie nale¿y podj¹æ wspó³pracê
z przedsiêbiorcami na temat rynku
pracy, ulg dla przedsiêbiorców oraz
mo¿liwoœci inwestycyjnych i tworzenia miejsc pracy.
Bêdê wspiera³ sport, bo to warunek konieczny do funkcjonowania
zdrowego spo³eczeñstwa, bo kluby
promuj¹ miasto. Zaoferujê im
wsparcie lokalowe, finansowe i organizacyjne. Takiego samego
wsparcia udzielê dla stowarzyszeñ
funkcjonuj¹cych na terenie miasta
oraz pomogê w pozyskiwaniu œrodków pomocowych na ich dzia³alnoœæ.
W okresie zimowym przygotujê
sztuczne lodowisko z odpowiednim
zapleczem tj. wypo¿yczalni¹ sprzêtu.
Jest pilna potrzeba uruchomienia przemyœlanego programu zbiórki selektywnej odpadów na terenie
miasta, bo dzisiaj nie wiadomo dlaczego ZUK w Œwidwinie ma koszty
odbioru odpadów z budynków wielolokalowych i jednorodzinnych w
ró¿nicach cen prawie 70% oraz prowadzenia przemyœlanej oszczêdnej
polityki op³at za wodê i œcieki z
potrzebami inwestycyjnymi, bo nie
sztuk¹ jest corocznie podnosiæ ceny.
Nale¿y powa¿nie podejœæ do
kszta³towania stawek podatku od
prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej i podatku od nieruchomoœci,
poniewa¿ zbyt wysokie podatki

zniechêcaj¹ do inwestowania i
mieszkania w Œwidwinie, co przy
ubogim rynku pracy i p³acach zaczyna byæ nieop³acalne, a co pokazuj¹ statystyki, gdy¿ w stosunku do
2005 roku uby³o nam prawie 1000
mieszkañców! To powinien byæ powa¿ny sygna³ do zmian w kszta³towaniu polityki podatkowej samorz¹du, gdy¿ odp³yw m³odej wykszta³conej kadry pracowniczej bêdzie hamowa³ rozwój Miasta.

Wspólnymi si³ami
zrobimy wiele dobrego
Jako burmistrz chcê d¹¿yæ do
rozwoju naszego miasta ³¹cz¹c si³y
ró¿nych urzêdów i instytucji oraz
œrodowisk. Tylko w ten sposób mo¿na osi¹gaæ ambitne cele. Liczê na
wspó³pracê z Rad¹ Miasta, z gmin¹
wiejsk¹ Œwidwin i starostwem, liczê
na wszystkich reprezentantów spo³ecznoœci lokalnej. Liczê równie¿ na
Was, szanowni mieszkañcy Œwidwina. Jestem przekonany, ¿e
wspólnymi si³ami zrobimy wiele
dobrego i stworzymy lepsze warunki ¿ycia dla siebie oraz naszych
dzieci i wnuków.
Proszê Pañstwa o uczestnictwo
w nadchodz¹cych wyborach. Proszê równie¿, abyœcie oddali swój
g³os w³aœnie na mnie. W ten sposób
zrobicie pierwszy krok do szybszego rozwoju miasta. Zapewniam, ¿e
jako burmistrz bêdê ciê¿ko pracowa³ na rzecz Œwidwina i jego mieszkañców. Nie kandydujê dla pieniêdzy; zobowi¹zujê siê, ¿e moje miesiêczne wynagrodzenie bêdzie ni¿sze o 3000 z³ od obecnego burmistrza, a zaoszczêdzone pieni¹dze
przeznaczê na stypendia dla dzieci i
rozszerzenie oferty edukacji pozalekcyjnej.
Z wyrazami szacunku
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Czy Po³czyn rzeczywiœcie siê rozwija?
Rozmowa z Markiem
KOWALSKIM
kandydatem
na burmistrza
Po³czyna-Zdroju.
- Dlaczego zdecydowa³ siê Pan
kandydowaæ ?
- Sytuacja gospodarcza w Po³czynie jest z³a. Jest to m.in. wynik
dzia³añ obecnych w³adz samorz¹dowych. W przesz³oœci mieszkañcy
Œwidwina, czy Bia³ogardu patrzyli
na nasze miasto z zazdroœci¹. Dzisiaj sytuacja siê odwróci³a. Od dawna s³yszê, ¿e nie ma na kogo g³osowaæ, ¿e pani burmistrz, ¿e pan Kozubek naprawiaj¹ Po³czyn od lat, a
jest coraz gorzej. Osobiœcie zawodowych samorz¹dowców nie uznajê za dobre narzêdzie do zmian.
Zrealizuj swój projekt i wracaj do
swojej pracy. Tymczasem owi zatroskani losem miasta, czy powiatu
ludzie kurczowo trzymaj¹ siê swoich planów remontowych i... resztê
niech dopowie sobie ka¿dy sam.
Trzeba zaoferowaæ wyborcom alternatywê, mamy wszak demokracjê. Jestem osob¹ nie uwik³an¹ w
¿adne lokalne zale¿noœci, st¹d domyœlam siê, ¿e moja kandydatura
dla czêœci samorz¹dowego establishmentu jest du¿¹ niespodziank¹.
Poza tym, poprzez swoje kompetencje mogê wnieœæ oczyszczaj¹cy powiew œwie¿ych pomys³ów i dynamicznych zmian.
- Element has³a wyborczego
komitetu, z którego pan startuje
brzmi: Miasto i Gmina Po³czynZdrój umiera. Czy jest to rzeczywista diagnoza sytuacji miasta?
- Tak, to od diagnozy trzeba zacz¹æ naprawê. Uwa¿am, ¿e miasto i
gmina Po³czyn-Zdrój jest w trudnej
sytuacji gospodarczej i demograficznej. Has³o Kurort z dusz¹ nale¿a³oby dziœ dope³niæ s³owami.., i
ludzie bez grosza przy duszy. W
gminie mamy ponad tysi¹c osób
bezrobotnych, a g³ówne zak³ady
pracy zwalniaj¹ ludzi i bêd¹ nadal
zwalniaæ, tak jak prezes Uzdrowiska wbrew wczeœniejszym zapowiedziom. Sytuacja browaru i szpitala
nie napawa optymizmem, a ma³e
lokalne firmy nie s¹ w stanie zapewniæ pracy ludziom z terenu gminy.
Zatrudnienie w urzêdzie, szkole,
czy w handlu znajduj¹ nieliczni.
Oczywiœcie pozostaje jeszcze migracja zarobkowa. Czy chcemy, by
nasi najbli¿si wyje¿d¿ali? Mój
g³ówny zarzut wobec obecnych samorz¹dowców jest prosty - nasza
gmina nie generuje warunków do
tworzenia miejsc pracy. Kandyduj¹-

cy w wyborach chc¹ remontowaæ,
budowaæ, kanalizowaæ itd. Sprawna
administracja jest rzecz¹ oczywist¹,
ale gdzie s¹ pomys³y na rozwój?
Miasto to budynki, ulice, chodniki,
ale przede wszystkim cz³owiek, który tu mieszkaj¹c powinien mieæ
szansê na znalezienie pracy w najbli¿szej okolicy. Obecnie graniczy
to z cudem. Brak miejsc pracy odbija siê na naszej sytuacji demograficznej. M³odzi ludzie musz¹ st¹d
emigrowaæ, stajemy siê tzw. starym
spo³eczeñstwem. Skutki dla gminy
w kolejnych latach mog¹ byæ bardzo
niekorzystne.
- Czy obraz Po³czyna w pana
opinii nie jest zbyt pesymistyczny?
- Warto czasem pos³uchaæ zwyk³ych ludzi, rozejrzeæ siê dooko³a i
uaktywniæ zdrowy rozs¹dek. Co z
tego, ¿e rewitalizujemy starówkê,
skoro mieszkañcy nie s¹ objêci programem przywrócenia do pracy zawodowej. W materia³ach wyborczych nie s³ychaæ o nêkaj¹cych Po³czyn problemach, takich jak alkoholizm, d³ugotrwa³e bezrobocie, o
tirach z pomoc¹ spo³eczn¹, które
co miesi¹c dowo¿¹ ¿ywnoœæ dla
ludzi pozbawionych œrodków do
¿ycia. Wieczorny spacer ulic¹
Grunwaldzk¹ nie nale¿y z pewnoœci¹ do atrakcji Kurortu z dusz¹,
chyba, ¿e pani burmistrz stawia na
profil turysty, który lubi wra¿enia
ekstremalne, czyli znowu proponujê redefinicjê - Kurort z dusz¹... na
ramieniu.
- Czy nie ocenia Pan zbyt negatywnie dzia³añ pani burmistrz?
- Mamy za sob¹ 9 lat rz¹dów pani
burmistrz, kolejny rok aktywnoœci
pos³ów naszej ziemi panów Wzi¹tka, Nitrasa, wicestarosty Kozubka,
a sytuacja w regionie jest dramatyczna. Obecnym w³adzom du¿o
czasu zajmuje zrozumienie, ¿e Po³czyn-Zdrój przypomina powa¿nie
chorego pacjenta, któremu proponuje siê w ramach terapii wygodny
chodnik do szpitala. Ów pacjent
potrzebuje diagnozy i leczenia, tak
jak mieszkañcy potrzebuj¹ miejsc
pracy znacznie bardziej, ni¿ ob³o¿onych styropianem œcian. To te¿ jest
potrzebne, ale samo nie wystarczy.
Pani burmistrz pisze o swoich
sukcesach zwi¹zanych z remontami, renowacjami, wodoci¹gami. Jestem za, jednak w mojej ocenie to
tylko administrowanie, a gdzie
nowe miejsca pracy? Jesienna sceneria zdjêcia wyborczego pani burmistrz idealnie wspó³gra z has³em:
Po³czyn umiera. Mam jednak nadziejê, ¿e dla czêœci mieszkañców
bardziej atrakcyjna jest moja propozycja prze³amania stanu zapaœci.
Nie chcê ju¿ s³uchaæ g³osów po³czyñskiej m³odzie¿y, która mówi,

¿e Po³czyn to miasto pora¿ki, ¿e
nigdy tu nie wróc¹.
- Jaka w takim razie jest pana
propozycja na uzdrowienie sytuacji? Czy podziela pan pogl¹d, ¿e
turystyka powinna byæ ko³em zamachowym lokalnej gospodarki?
- Nasze w³adze samorz¹dowe
uprawiaj¹ turystykê na zasadzie
rozpêdu. Po³czyn-Zdrój praktycznie od lat oferuje ten sam produkt turystyczny nieznacznie go modyfikuj¹c. Ze wzglêdu na g³ówny profil
mojej dzia³alnoœci czêsto bywam w
Wielkiej Brytanii. Uczestniczy³em
w Œwiatowych Targach Turystycznych w Londynie i wiem jakie s¹
nowe trendy w turystyce. Niestety
lokalne dzia³ania marketingowe w
Po³czynie przypominaj¹ raczej roboty rzemieœlnika, który tylko powiela stare wzory. Miasto mo¿e liczy na dzia³ania marketingowe
Uzdrowiska, ale tam trzeba intensywnych dzia³añ i ogromu pracy, by
wyjœæ na prost¹ po stanie zapaœci
sprzed kilku lat. Obiekty œwiec¹
pustkami, gdy zabraknie goœci z
ZUS, czy NFZ. Po³czyn dla ludzi
funkcjonuj¹cych w wielkich aglomeracjach mo¿e byæ atrakcyjnym
miejscem ze wzglêdu na walory
przyrodnicze. Proponujê zrównowa¿ony rozwój i nowoczesne formy
promocji. Konieczne jest pozyskanie inwestorów krajowych i zagranicznych, tworzenie im dogodnych
warunków do inwestowania, przy
zachowaniu wymogów „zielonej
gminy”. Sprawne i racjonalne korzystanie z funduszy unijnych jest
spraw¹ oczywist¹. Stawiam na
wspó³pracê z lokalnymi firmami.
Konieczne jest uczciwe informowanie o sytuacji miasta i gminy,
skoñczmy z propagand¹ sukcesu.
Chcia³bym wykorzystaæ potencja³
tkwi¹cy w ludziach i budowaæ jednoœæ naszej lokalnej spo³ecznoœci
wspó³pracuj¹c z ka¿dym, któremu
le¿y na sercu dobro naszej ma³ej
ojczyzny, stawiaj¹c na kompetencje. Dla dzieci i m³odzie¿y chcia³bym rozwin¹æ ofertê zajêæ pozalekcyjnych kulturalnych i sportowych,
tak by nuda nie by³a okazj¹ do demoralizacji.
Bêdê wspieraæ nauczycieli w ich
staraniach o przywrócenie dyscypliny szkolnej. Urz¹d chcia³bym uczyniæ miejscem przyjaznym ludziom,
gdzie uprzejma kadra profesjonalnie
obs³uguje ka¿dego petenta
- W Po³czynie jest du¿a iloœæ
komitetów wyborczych, ale tylko
dwa pod szyldem partyjnym. Czy
nie obawia siê pan utraty g³osów
osób stroni¹cych od ¿ycia politycznego?
- Znaczna czêœæ komitetów wyborczych wydaje siê kamuflowaæ

swoje sympatie pod ró¿nie brzmi¹cymi nazwami. Nie jestem cz³onkiem PiS, ale moja ocena sytuacji
gospodarczej kraju i œwiatopogl¹d
sprawiaj¹, ¿e jest mi do tego ugrupowania najbli¿ej. Nie odpowiada
mi obliczony na przetrwanie styl
rz¹dów PO. Lokalni dzia³acze tej
partii te¿ nie zachêcaj¹ do jej wspierania. Dziœ, tak jak to by³o kiedyœ,
znów nie liczy siê fachowoœæ, ale
przynale¿noœæ partyjna, czy sympatie polityczne. Potwierdzaj¹ to m.in.
dzieje konkursów na stanowiska
samorz¹dowe, czy te¿ relacje panuj¹ce w niektórych zak³adach pracy.
SLD na poziomie krajowym skupia
siê na akcentach antykoœcielnych, a
lokalnie dzia³ania pani burmistrz,
kojarzonej z lewic¹, równie¿ zniechêcaj¹ mnie do lewicowych idei.
Polityka ma wp³yw na nasze ¿ycie i
nie jest prawd¹, ¿e da siê dzia³aæ
ca³kowicie bez niej. To co mo¿emy
robiæ to wspó³dzia³aæ ze wszystkimi, którzy chc¹ pozytywnych zmian
w naszej gminie. Mo¿emy mieæ ró¿ne pogl¹dy, ale szanowaæ siê wzajemnie i spieraæ na argumenty, by
wypracowaæ now¹ jakoœæ. Wiem, ¿e
mo¿na to robiæ bez k³ótni i bez nienawiœci. Stawiam na fachowoœæ,
uczciwoœæ i energiê w dzia³aniu, a to
nie s¹ sprawy polityczne. Oceniam
ludzi po owocach ich pracy, a nie za
przynale¿noœæ partyjn¹.
- Co chcia³by pan na zakoñczenie powiedzieæ wyborcom?
- W Grecji, stolicy demokracji,
s³owo idiota oznacza³o osobê nie
bior¹c¹ udzia³u w ¿yciu publicznym. Zachêcam mieszkañców do
udzia³u w wyborach – WYBORY
NIE DLA IDIOTÓW. To my jesteœmy pracodawc¹ samorz¹dowców.
Musimy zgodnie ze swoim sumieniem oceniæ ich dotychczasow¹ pracê, a nie wybieraæ po iloœci banerów,
czy plakatów. Wybierzmy ludzi,
którzy chc¹ zrobiæ coœ dla ludzi po
ludzku, bo Po³czyn umiera. Wielu
samorz¹dowców swój czas przespa³o. Mo¿e warto wys³aæ ich znów
do pracy zawodowej? No i zapraszam na: www.youtube.pl/polczynmarekkowalski
- Dziêkujê za rozmowê.
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
INNE

NIERUCHOMOŒCI

US£UGI

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat gryficki

T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.

£obez ul. Bema 27. Lokal handlowy
o pow. 72 mkw. w budynku wolnostoj¹cym. Udzia³ w 1/2 w dzia³ce
630 mkw. Standard podstawowy.
Cena 100 000 z³. Tel. 600 265 547.

Videofilmowanie, fotografia. Tel.
505 747 377

Sprzedam traktor nr 30 gm. £obez.
Tel. 783 233 685

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

Us³ugo foto video, tel. 502 743 646.

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.

PRACA
Powiat ³obeski
Poszukujemy przedstawicieli do
pracy w firmie po¿yczkowej w Resku i okolice. Tel. 662 167 078

Region
Poszukujemy przedstawicieli finansowych na terenie £obza,
Drawska, Z³ocieñca i Œwidwina.
Kontakt tel. 664 111 217 lub email: anna.krawiec@opty.biz.pl

MOTORYZACJA
Powiat ³obeski
Sprzedam samochód ciê¿arowy
marki FS Lublin ( DIESEL), Cena do
negocjacji. Tel. 601 569 191
Sprzedam felgi stalowe 14” - 4 szt.
- 100 z³. TEL. 783 471 843
Toyota Picnic, rok prod. 99, 2.0,
benzyna + gaz. Tel. 501 894 828.

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

Powiat œwidwiñski
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 13
arów, uzbrojona, gaz, woda, kanalizacja. Osiedle Chrobrego Œwidwin.
Tel. 511 776 738
Œwidwin, lokale od 40 – 300 mkw.
G³ówna ulica. Tel. 691 352 489
Sprzedam pó³ domu w Œwidwinie,
pow. 110 mkw. na dzia³ce 1300
arów. Tel. 601 795 722 lub 665 846
162

Region

Region
Dywanopranie. Tel. 604 373 143
Wideofilmowanie. Tel. 605 732
267.

Powiat œwidwiñski
Rzuæ palenie – wystarczy 1 zabieg:
nerwice, depresje, alergie, nadwaga. Gabinet Œwidwin, tel. 880 400
739.
GARA¯E BLASZANE OCYNKOWANE – PRODUCENT. Tel.
059 8334312, 798 710 329, 698
230 205. F.T. Wróbel Przechlewo. www.blaszanygaraz.pl

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

Powiat drawski
Drawsko Pom. ul. Poznañska 15,
sprzedam 1/2 domu, parter o powierzchni 90 mkw. wraz z gara¿em
i ogrodem. Tel. 791 443 917.

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

Powiat ³obeski
Resko, sprzedam mieszkanie 93
mkw., dzia³ka 2200 mkw. 3 pokoje,
145 000 z³, 888 169 572.
Poszukijê kawalerkê do wynajêcia
w £obzie - pilnie. Tel. 518 562 526
Sprzedam mieszkanie (4 pokojowe) w £obzie na parterze. Tel. 91
397 5088.
Sprzedam mieszkanie w £obzie na
ul. S³owackiego 51 o pow. 120 mkw.
Tel. 784 574 656 po godz. 18-tej,
£obez ul. Kiliñskiego. Mieszkanie w
kamienicy dwurodzinnej, I piêtro 68
mkw., ogródek gara¿. Cena 198 tys.
z³. Tel. 91 397 4342, 600 265 547,
www.atut-dom.pl
Przytoñ wieœ nad jeziorem, sprzedam mieszkanie 101 mkw., dwupoziomowe, cena 180 tys. z³. Tel. 91
397 4342, 600 265 547, www.atutdom.pl
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.
Resko, Sprzedam mieszkanie 85
kmw., dzia³ka 838 mkw., 3 pokoje,
cena 145.000 z³. Tel. 888 169 572.

Dzia³ka, Nowogard, wyjazd na Stargard, rolna z przeznaczeniem na
budownictwo szeregowe i jednorodzinne wg planu zagospodarowania terenu. Pow. 26 831 mkw., w
ca³oœci 20 PLN mkw., po podziale
45 PLN mkw. Tel. 660-424-989
Nowogard, kompleks 2 dzia³ek o
³¹cznej powierzchni 5864 mkw. i
5904 mkw., przez. przemys³ i us³ugi,
inwestycyjna, 1 ogrodzona, droga
asfaltowa, centrum miasta, 800 m
od g³ównego skrzy¿owania, 35 PLN
netto mkw. Tel. 660 424 989, 91 432
6122

MIESZKANIA

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

MIESZKANIA
Powiat drawski
Poszukujê mieszkania do wynajêcia w Drawsku Pomorskim lub okolicach, Tel. 605036564
Drawsko Pom. Sprzedam lub wynajmê mieszkanie dwupoziomowe
na parterze o pow. 71 mkw. na
mieszkanie lub dzia³alnoœæ - biuro,
ul. Chrobrego 1A/ m 1. Gara¿. Tel.
94 363 4069 w godz. 9.00-18.00.
Sprzedam mieszkanie w Drawsku
Pom. w³asnoœciowe, bezczynszowe, w centrum miasta, 3 pokoje,
kuchnia, ³azienka, 60 mkw., na parterze. Wiadomoœæ w zak³adzie fryzjerskim ul. Kupiecka 3. Tel. 94 363
3890 w godz. 8.00 -19.00.

Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe
w centrum Gryfic, po remoncie, 38
mkw., I piêtro. Tel. 503 045 960.
Sprzedam mieszkanie w P³otach,
68 mkw., 2206 z³/mkw., 3 pokoje, II
piêtro, blok ocieplony, okna PCV.
Tel. 609 577 564

MOTORYZACJA
Powiat drawski
Sprzedam samochód marki Hyunday, 5-drzwiowy (kombi), rok prod.
1997, poj. 2,0 Cena do uzgodnienia,
Tel. 601059686
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Rozmowa na ka¿dy temat
Marek Modzelewski jest wiceprzewodnicz¹cym Rady Miejskiej
w Po³czynie-Zdroju, kadencji 2006
- 2010. By³ najaktywniejszym radnym w tej kadencji. Nale¿a³ do
trzech komisji: Zdrowia i Pomocy
Spo³ecznej, Uzdrowiskowej, Edukacji oraz Kultury i Sportu. Poprosiliœmy go o podumowanie swojej
pracy w radzie.
- W jakiej komisji najlepiej panu
siê pracowa³o?
- W komisji Zdrowia i Pomocy
Spo³ecznej, której przewodniczy³a
radna Krystyna Nowakowska. Komisja ta pracowa³a bardzo intensywnie i organizowa³a ró¿ne akcje
dla mieszkañców naszej gminy.
Nale¿y tu przypomnieæ o akcji
szczepieñ przeciwko grypie dla
mieszkañców powy¿ej 65 roku
¿ycia. Ta akcja trwa ju¿ drugi rok.
Komisja odby³a wspólne posiedzenie z Komisj¹ Edukacji. Tematem
by³y zagro¿enia dla dzieci i m³odzie¿y. Chodzi o narkotyki i ró¿ne
u¿ywki, groŸne dla zdrowia. Na
wniosek tych komisji odby³y siê
szkolenia dla nauczycieli w tym
wa¿nym temacie. Komisja zajmowa³a siê równie¿ zagro¿eniami p³yn¹cymi ze strony zwierz¹t. By³ taki
przypadek w Bolkowie, gdzie bezdomny pies pogryz³ dziecko i sprawa ta nie zosta³a do koñca wyjaœniona przez s³u¿by powo³ane do tego.

W czasie wakacji przyjecha³y do
Po³czyna dzieci z terenów zajêtych
przez powódŸ. Wspólnie z radn¹
Krystyn¹ Nowakowsk¹ zorganizowaliœmy darmow¹ opiekê medyczn¹ dla dwóch grup. W akcji tej
pomagali równie¿ lekarze Iwona
Bujnicka i Irena Modzelewska. Apteka pani mgr Muska³y zapewni³a
darmowe leki. T¹ drog¹ chcia³em
podziêkowaæ tym wszystkim, którzy nam pomagali. Z radn¹ Nowakowsk¹ pomagaliœmy organizowaæ
rajd „Po¿egnanie lata”, który prowadzi³ prze malwnicze okolice naszej gminy. Przy wspó³pracy z pani¹
Jolant¹ Stochmal, 15 paŸdziernika
br., oby³a siê akcja dla honorowych
dawców krwi.
- A co zrobi³ pan we w³asnym
okrêgu?
- Wed³ug mnie sporo, ale niech
to oceni¹ moi wyborcy. Powsta³ plac
zabaw dla dzieci u zbiegu ulic Reymonta i Œwierczewskiego. Realizacja tej inwestycji trwa³a dwa lata.
Plac zabaw zosta³ oddany do u¿ytku
1 czerwca br. Powsta³y nowe chodniki na ulicach Wojska Polskiego
(przy Polo), M³yñskiej oraz parking. Projekt ten zosta³ zrealizowany dziêki wspó³pracy z prezesem
GS w Po³czynie. Zosta³a uprz¹tniêta ha³da odpadów przy ulicy M³yñskiej, która stanowi³a zagro¿enie
dla mieszkañców. Obecnie trwa
przebudowa trasy przelotowej nr

163, przez nasze miasto. Jest to inwestycja wojewódzka, ale wielokrotnie na sesjach porusza³em temat
rozpoczêcia tej inwestycji.
- Ponownie startuje pan w wyborach do Rady Miejskiej...
- Tak, startujê, bo 4 lata to za
krótki okres na realizacjê wszystkich zamierzeñ.
- Proszê przedstawiæ swój komitet.
- To komitet bezpartyjny „Moja
Gmina”. W jego sk³ad wchodz¹ ludzie doœwiadczeni i m³odzi. Z radn¹
Krystyn¹ Nowakowsk¹, Halin¹
Majkowsk¹, Tadeuszem Grzelakiem, radnym Witoldem Jakimowiczem, skupiliœmy wokó³ siebie wielu zacnych ludzi. Pani Halina Majkowska – wykszta³cenie wy¿sze,
ekonomiczne, naczelnik w PKO BP,
Hanna Matuszyñska – wykszta³cenie wy¿sze, ekonomiczne, Witold
Jakimowicz – wykszta³cenie œrednie, pracownik energetyki kolejowej, Tadeusz Grzelak – wykszta³cenie œrednie, pracownik Przewozów
Regionalnych, ja wykszta³cenie
wy¿sze – z zawodu klimatolog, Jacek £ê¿owski – wykszta³cenie œrednie medyczne , ratownik medyczny,
Krystyna Nowakowska – wykszta³cenie œrednie medyczne, pielêgniarka œrodowiskowo-rodzinna, Tomasz Horuñ – wykszta³cenie œrednie medyczne i œrednie informatyczne, ratownik medyczny, Grzegorz

Brzeziñski – wykszta³cenie zasadnicze, rolnik indywidualny, Pawe³
Niczyporuk – wykszta³cenie wy¿sze, germanista, Bogdan Dydacki
– mgr in¿. rolnik,
Stanis³aw Tokarski - wykszta³cenie wy¿sze, nauczyciel SP nr 1,
Krystyna Kowalczyk – wykszta³cenie wy¿sze, nauczycielka, Ma³gorzata Smoleñska – wykszta³cenie
œrednie – gospodyni domowa.
- Czy wystawiacie kandydata na
burmistrza?
- Nie. Ka¿dy z nas bêdzie g³osowa³ indywidualnie.
- Jak bêdziecie traktowaæ kandydatów z innych komitetów?
- Nie bêdziemy prowadziæ kampanii negatywnej wobec nikogo,
chocia¿ wiem, ¿e istniej¹ takie ugrupowania, które to zrobi¹ wobec nas.
My bêdziemy stosowaæ inne metody wyborcze, a jakie, to nasza tajemnica.
Rozmawia³ Kazimierz Rynkiewicz

Stra¿acy ostrzegaj¹ przed niebezpiecznym
tlenkiem wêgla (czadem).
Wraz z rozpoczêciem sezonu
grzewczego przypominamy o koniecznoœci zachowania zasad bezpieczeñstwa przy korzystaniu z
urz¹dzeñ grzewczych.Bardzo
czêsto zatrucie czadem nie ma
zwi¹zku z powstaniem po¿aru, a
wynika jedynie z niew³aœciwej
eksploatacji budynku i znajduj¹cych siê w nich urz¹dzeñ grzewczych.
Tlenek wêgla powstaje podczas procesu niepe³nego spalania
materia³ów palnych, w tym paliw,
które wystêpuje przy niedostatku
tlenu w otaczaj¹cej atmosferze.
Niebezpieczeñstwo zaczadzenia
ma zwi¹zek z tym, ¿e:
- jest gazem niewyczuwalnym
zmys³ami cz³owieka (bezwonny,
bezbarwny i pozbawiony smaku),
- blokuje dostêp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego
miejsca w czerwonych cia³kach

krwi, powoduj¹c przy d³ugotrwa³ym nara¿eniu (w wiêkszych dawkach) œmieræ przez uduszenie.
G³ównym Ÿród³em zatruæ w budynkach mieszkalnych jest niesprawnoœæ przewodów kominowych: wentylacyjnych, spalinowych i dymowych. Wadliwe dzia³anie wspomnianych przewodów
mo¿e wynikaæ z:
· ich nieszczelnoœci,
· braku ich konserwacji, w tym
czyszczenia,
· wad konstrukcyjnych,
· niedostosowania istniej¹cego systemu wentylacji do standardów szczelnoœci stosowanych okien
i drzwi, w zwi¹zku z wymian¹ starych okien i drzwi na nowe.
PRZYPOMINAMY !!!!!
Zaniedbania w zakresie czyszczenia i przegl¹dów okresowych
stanu technicznego przewodów ko-

minowych (spalinowych, dymowych i wentylacyjnych) mog¹ przyczyniaæ siê i byæ przyczyn¹ œmiertelnych zatruæ tlenkiem wêgla na
przyk³ad podczas snu lub k¹pieli w
pomieszczeniach gdzie zamontowane s¹ urz¹dzenia gazowe do
ogrzewania wody lub powietrza.
Prawo budowlane zobowi¹zuje
zarz¹dców oraz w³aœcicieli obiektów budowlanych, w tym m.in. budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz jednorodzinnych, do
przeprowadzania kontroli przewodów kominowych co najmniej raz w
roku. (art. 62 ust.1 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.
U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z
póŸn. zm.)).
Dodatkowo w myœl przepisów
przeciwpo¿arowych § 34 rozporz¹dzenia MSWiA z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpo¿arowej budynków, innych
obiektów budowlanych i terenów

(Dz. U. Nr 109, poz. 719)): w obiektach, w których odbywa siê proces
spalania paliwa sta³ego, ciek³ego
lub gazowego, usuwa siê zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:
1) od palenisk opalanych paliwem sta³ym - co najmniej raz na 3
miesi¹ce;
2) od palenisk opalanych paliwem p³ynnym i gazowym - co najmniej raz na 6 miesiêcy;
3) od palenisk zak³adów zbiorowego ¿ywienia i us³ug gastronomicznych - co najmniej raz w miesi¹cu, je¿eli przepisy miejscowe nie
stanowi¹ inaczej.
W wymienionych obiektach
usuwa siê zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej
raz w roku, je¿eli wiêksza czêstotliwoœæ nie wynika z warunków u¿ytkowych.
Wiêcej informacji na stronie:
www.straz-swidwin.pl
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RADA POWIATU
Gdy w poprzednim wydaniu podawaliœmy listy kandydatów, brakowa³o kilku komitetów, które zarejestrowa³y
swoje listy, ale Komisarz Wyborczy nie zd¹¿y³ je opublikowaæ. Dlatego uzupe³niamy i podajemy listy kandydatów we wszystkich okrêgach. W powiecie o 17 mandatów
w radzie ubiega siê 164 kandydatów. Po nazwisku kandydata podajemy jego wiek i miejsce zamieszkania.
Okrêg nr 1
ŒWIDWIN MIASTO
Z tego okrêgu o 5 mandatów w radzie bêdzie ubiegaæ siê
52 kandydatów.
KW PSL
1. Malitowska Danuta 59 Œwidwin
2. B¹k Zygmunt 62 Œwidwin
3. Pietraszek Józef Pawe³ 66 Œwidwin
4. Basiejko Sebastian Przemys³aw 32 Œwidwin
5. Kurosz Arkadiusz 37 Œwidwin
6. Worobiej Eugeniusz 59 Œwidwin
7. Cieœliñska Urszula 55 Œwidwin
8. Ogiñska Aneta Agnieszka 34 Œwidwin
9. Helwig Jolanta El¿bieta 51 Œwidwin
KW PO
1. Orliñski Krzysztof 55 Œwidwin
2. Gasek Zbigniew Bogus³aw 52 Œwidwin
3. Sobieraj Tomasz 32 Œwidwin
4. Mazur Maria 48 Œwidwin
5. Korzeniowska Monika Jadwiga 30 Œwidwin
6. Szafrañski Kazimierz 63 Œwidwin
7. Zapotoczny Zdzis³aw Micha³ 45 Œwidwin
8. Rzepecki Krzysztof Jan 49 Œwidwin
KW PiS
1. Cecki Bogus³aw Witold 54 Œwidwin
2. Szczytkowski Marek 38 Œwidwin
3. Wójcik Ma³gorzata Helena 48 Œwidwin
4. Paradecki Andrzej Henryk 69 Œwidwin
5. Piskor Wies³awa Marianna 56 Œwidwin
6. Urbañska Ewa Maria 50 Œwidwin
7. Czarnecka Genowefa 58 Œwidwin
KWW POWIAT ŒWIDWIÑSKI RAZEM
1. Majka Miros³aw Micha³ 53 Œwidwin
2. Wojdat Janusz 62 Œwidwin
3. Zaremba Krystyna 63 Œwidwin
4. Zychowicz Lidia 46 Œwidwin
5. Pi¹tek Wanda 49 Œwidwin
6. Prêdota Krzysztof Edward 52 Œwidwin
7. Wilk Wies³aw 49 Œwidwin
8. Kustoñ Urszula Zofia 47 Œwidwin
9. Rabieko Sylwia 20 Œwidwin
10. Radzikowski Marcin 40 Œwidwin
KWW WSPÓLNOTA POWIATOWA
1. Horanin Wincenty Jan 58 Œwidwin
2. Kêpka Miros³aw S³awomir 40 Œwidwin
3. Kajder Krzysztof Marcin 39 Œwidwin
4. Nowak Daniel Dawid 32 Œwidwin
5. Zbonikowska Beata Ewa 44 Œwidwin
6. Czarnecki Marcin Jerzy 34 Œwidwin
7. Hajdasz Tomasz Piotr 39 Œwidwin
8. Krajewski Adam Mieczys³aw 72 Œwidwin
9. Bia³okoziewicz Jan 48 Œwidwin
10. Mich Krzysztof 30 Œwidwin
KWW POWIATOWA WSPÓLNOTA SAMORZ¥DOWA W ŒWIDWINIE
1. Wojnicka Krystyna 58 Œwidwin
2. Borowy Zbigniew 55 Œwidwin
3. Chmielewski Krzysztof Zbigniew 56 Œwidwin
4. Chrabin Zdzis³aw Ryszard 59 Œwidwin
5. Makowski Edward W³adys³aw 63 Œwidwin
6. Potoczny Ryszard 56 Œwidwin
7. Ry¿lak Les³aw 64 Œwidwin
8. Sewerynek Hubert Aleksy 31 Œwidwin
Okrêg nr 2
GMINY BRZE¯NO I ŒWIDWIN

3 mandaty – 32 kandydatów z 6 komitetów
KW PSL
1. Patyk Mieczys³aw Maciej 60 Bierzwnica
2. £agutko Maria 52 Brze¿no
3. Bronowicki Jan 52 Miêdzyrzecko
4. Korkosz Bogdan 48 Krosino
5. Zwierzyñska Anna Danuta 48 Niemierzyno
6. Szeredy Mieczys³aw 63 Pêczerzyno
KW PO
1. Tkacz-Biniek Ewa Wioletta 43 Brze¿no
2. Balicki Edward 60 Oparzno
3. Rauflajsz Andrzej 56 Smardzko
KW PiS
1. Stêpieñ Robert Edward 42 Pêczerzyñski M³yn
2. Bieniek W³adys³aw 33 Krosino
3. Martul Tomasz Sebastian 32 S³awa
4. Wi¹cek Anna Józefa 42 Krosino
5. Krysiak Ewa Katarzyna 29 Lekowo
KWW POWIAT ŒWIDWIÑSKI RAZEM
1. Lechocki Kazimierz 50 Smardzko
2. Ochnio Bogdan 53 Wilczkowo
3. ¯d¿añska Bo¿ena 52 Krosino
4. Ku¿nik Tadeusz 51 Rusinowo
5. Nienartowicz Krzysztof Daniel 35 Koszanowo
6. Miedzik Ryszard 60 Oparzno
KWW WSPÓLNOTA POWIATOWA
1. Piekarski Ireneusz 50 Lekowo
2. Pude³ek Violetta El¿bieta 45 Kawczyno
3. Œniadecka Anna Barbara 32 Z¹browo
4. Krajewski Grzegorz W³adys³aw 36 Brze¿no
5. Ryckiewicz Jerzy 58 S³awa
6. Czerniawko Henryk Ryszard 54 Œwidwin
KWW POWIATOWA WSPÓLNOTA SAMORZ¥DOWA W ŒWIDWINIE
1. Diakun Zenon 62 Brze¿no
2. Furmaniak Jerzy 63 Klêpczewo
3. Kêpka Tadeusz 56 Krosino
4. Winiszewska Mariola Beata 40 Kluczkowo
5. Janaszek Bo¿ena 48 Cieszeniewo
6. Wypych Tomasz Andrzej 25 Be³tno
Okrêg nr 3
MIASTO I GMINA PO£CZYN-ZDRÓJ
6 mandatów – 53 kandydatów z 6 komitetów)
KW PiS
1. Kowalski Marek Dariusz 45 Po³czyn-Zdrój
2. Jankowski £ukasz 31 Po³czyn-Zdrój
3. Ogorza³ek Bogus³aw Adam 45 Po³czyn-Zdrój
4. Pêdziwiatr Krystyna 58 Po³czyn-Zdrój
5. Majchrzak Józef 45 Po³czyn-Zdrój
6. Pasieczna-¯o³¹dŸ Ma³gorzata Joanna 52 Po³czyn-Zdrój
KW PSL
1. K³usewicz Helena 57 Red³o
2. Berent Krzysztof Walenty 55 Ogartowo
3. Naklicka Genowefa 61 Po³czyn-Zdrój
4. G¹ska Józef 46 Ko³acz
5. Szpak Pawe³ Kazimierz 24 Ostre Bardo
6. Jeziorna Katarzyna Anna 32 Po³czyn-Zdrój
7. Bielejewski Alfred Jan 59 Po³czyn-Zdrój
8. K³awsiuæ Ireneusz Witold 36 Po³czyn-Zdrój
KW PO
1. Kozubek Roman Edward 49 Po³czyn-Zdrój
2. Witek Sebastian Stanis³aw 41 Po³czyn-Zdrój
3. Chojnacka Dorota Zofia 41 Red³o
4. ¯ukowski Tomasz Aleksander 45 Œwidwin
5. Szyrwiel Angelika Anna 28 R¹bino
6. Niemir Roman Micha³ 55 Po³czyn-Zdrój
7. Zienkiewicz Eugenia Henryka 59 Po³czyn-Zdrój
8. Zieliñski Marek Jan 51 Po³czyn-Zdrój
9. Bêbenek Zbigniew Stanis³aw 51 Red³o
10. Zieliñska Izabela Maria 26 Popielewko
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11. Ferenc Anna Monika 36 Po³czyn-Zdrój
KWW POWIAT ŒWIDWIÑSKI RAZEM
1. Nowak Barbara 57 Po³czyn-Zdrój
2. Kêdzior Natalia Czes³awa 19 Po³czyn-Zdrój
3. Macewicz Bogdan 51 Zaj¹czkowo
4. Kryszan Krzysztof Mieczys³aw 52 Po³czyn-Zdrój
5. Wzi¹tek Lidia Józefa 51 Po³czyn-Zdrój
6. Zientkiewicz Teresa 49 Po³czyn-Zdrój
7. £ukowski Marek Franciszek 53 Po³czyn-Zdrój
8. Lech Helena 50 Milice
9. Jesio³owski Damian 37 Red³o
10. Pierz Miros³aw 48 Po³czyn-Zdrój
11. P³oszaj Wielis³aw 67 Po³czyn-Zdrój
12. Wiliniewicz Antoni Janusz 44 Popielewo
KWW WSPÓLNOTA POWIATOWA
1. Tutur Kazimierz Adam 52 Po³czyn-Zdrój
2. Gola Roman 47 Po³czyn-Zdrój
3. Kot Barbara Danuta 36 Po³czyn-Zdrój
4. Król Marzena Janina 49 Po³czyn-Zdrój
5. Karandyszewski Czes³aw Bogus³aw 49 Po³czyn-Zdrój
6. Jurczyszyn Józef 56 Popielewo
7. Romanowski Roman 62 Red³o
8. Peroñska Janina 64 Po³czyn-Zdrój
KWW POWIATOWA WSPÓLNOTA SAMORZ¥DOWA W ŒWIDWINIE
1. Nizio³ Józef Szczepan 52 Ogartowo
2. Makowski Marek Stanis³aw 59 Po³czyn-Zdrój
3. Jacewicz Jerzy Stefan 56 Po³czyn-Zdrój
4. Papis Ewa Dorota 42 Po³czyn-Zdrój
5. Okuniewicz Antoni 61 Po³czyn-Zdrój
6. Podejma Jolanta 42 ¯o³êdno
7. Balcerzak Andrzej 44 Red³o
8. ¯ukowski Zdzis³aw 53 Wardyñ Dolny
Okrêg nr 4
GMINY R¥BINO I S£AWOBORZE
3 mandaty – 27 kandydatów z 6 komitetów
KW PSL
1. Rozwadowski Ryszard 57 S³awoborze
2. Pastuszka Krzysztof 48 Batyñ
3. Hernoga Jacek Adam 44 Rokosowo
4. Wiedro Alicja Sandra 22 R¹bino
KW PO
1. Sobieraj Czes³awa Jolanta 56 S³awoborze
2. Tyma Bogus³aw 58 Powalice
3. Sudenis-Wasiñska Dorota Jowita 34 Sid³owo
4. Wiktorowski Krzysztof Jerzy 42 Batyñ
KW PiS
1. Bieniek Andrzej 45 Krzesimowo
2. Gorzelak Zdzis³aw Józef 53 Bia³a Góra
3. Stêpieñ Wies³aw Wac³aw 33 D¹browa Bia³ogardzka
KW POWIAT ŒWIDWIÑSKI RAZEM
1. Firmanty Jacek Tadeusz 58 S³awoborze
2. Kloskowski Andrzej Marek 45 Modrzewiec
3. Maci¹¿ek Krystyna 58 R¹bino
4. Ruciñska Agnieszka 37 S³awoborze
5. Kwiecieñ Stanis³aw 48 Rzecino
6. Szwabis Janusz 59 S³awoborze
KWW WSPÓLNOTA POWIATOWA
1. Wierzbicki Janusz Jerzy 55 R¹bino
2. Pulnik Dorota Stefania 43 S³awoborze
3. Cho³ast Natalia Izabela 24 S³awoborze
4. Tryniszewska Barbara 54 R¹bino
5. Budzyñski Mariusz 31 S³awoborze
6. Kafczyñski Marek 44 Lipie
KWW POWIATOWA WSPÓLNOTA SAMORZ¥DOWA W ŒWIDWINIE
1. Al-Mohamad Ali 41 R¹bino
2. Bajurski Andrzej Miros³aw 52 S³awoborze
3. Fic Mariusz Zygmunt 53 S³awoborze
4. Knysz Aleksander 63 Nielep
WYBORY DO SEJMIKU
Ze Œwidwina do sejmiku startuje Robert Pietras (lat 57,
lekarz) z listy PiS, a z listy PSL z pozycji 7 startuje
Siubdzia Krzysztof Pawe³ (lat 25) z Bierzwnicy.
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WYBORY 2010

Kandydaci na radnych
w Brze¿nie i R¹binie
(POWIAT ŒWIDWIÑSKI) Podajemy uzupe³nione
i ju¿ pe³ne listy kandydatów na radnych w gminach
Brze¿no i R¹bino.

GMINA BRZE¯NO
Okrêg nr 1
So³ectwo Brze¿no - miejscowoœæ Brze¿no. 5 mandatów – 17 kandydatów.
KWW SAMI SWOI W GMINIE BRZE¯NO
1. Kaczor Dawid Krzysztof 25 Brze¿no
2. Zykubek ¯enet Zofia 35 Brze¿no
3. Klimczak Aneta El¿bieta 22 Wiêc³aw
4. Szyjka Andrzej Jan 32 Brze¿no
5. Walczak Tomasz 27 Brze¿no
KWW Tadeusza PAWLIKOWSKIEGO
1. Pawlikowski Tadeusz Pawe³ 59 Brze¿no
KWW POROZUMIENIE 2010 W BRZE¯NIE
1. Janas Andrzej Tomasz 50 Brze¿no
2. Brodzik Marek Leszek 47 Brze¿no
3. Raducki Janusz Andrzej 44 Brze¿no
4. Strenk Sabina Helena 52 Brze¿no
5. Bafia Roman Andrzej 36 Brze¿no
KWW „LEPSZE JUTRO NASZEJ GMINY”
1. Szyjka Artur 25 Brze¿no
KW PSL
1. Chowaniec Pawe³ Dominik 28 Brze¿no
2. Kunsztowicz Zbigniew 55 Brze¿no
3. Mieszczak Józef Stanis³aw 63 Brze¿no
4. Pólkowska Anna Maria 36 Brze¿no
5. Raulin Kazimierz Janusz 57 Brze¿no
Okrêg nr 2
So³ectwo Brze¿no - miejscowoœæ Wilczkowo.
1. Kêpka Beata Helena 35 Wilczkowo KWW POROZUMIENIE 2010 W BRZE¯NIE
2. Nieœcieronek Leokadia 49 Wilczkowo KW PSL
Okrêg nr 3
So³ectwo Koszanowo; So³ectwo Chomêtowo - z
miejscowoœci¹ Chomêtówko.
1. Kêdra Ma³gorzata Anna 43 Chomêtowo KW PSL
2. Diak Dariusz Piotr 43 Koszanowo KWW POROZUMIENIE 2010 W BRZE¯NIE
3. Surniak Marzanna Gra¿yna 44 Koszanowo KWW
Tadeusza PAWLIKOWSKIEGO
4. Kêdra Krzysztof 25 Chomêtowo KWW SAMI
SWOI W GMINIE BRZE¯NO
Okrêg nr 4
So³ectwo Karsibór – miejscowoœci Karsibór, Gr¹bczewo, K³¹cko; So³ectwo Przyrzecze – miejscowoœci Przyrzecze i Gr¹dzkie.
1. Karolewska Beata Renata 40 Karsibór KWW POROZUMIENIE 2010 W BRZE¯NIE
2. Radowski Jan 57 Karsibór KW PSL
3. Szyc Iwona Ma³gorzata 61 Karsibór KWW SAMI
SWOI W GMINIE BRZE¯NO
Okrêg nr 5
So³ectwo Pêczerzyno – miejscowoœci Pêczerzyno i
Pêczerzyñski M³yn.
1. Kopeæ Jan 46 Pêczerzyno KW PSL
2. Kowalewski Jerzy 55 Pêczerzyno KW PSL
3. Cymba³a Bo¿ena Anna 54 Pêczerzyno KWW POROZUMIENIE 2010 W BRZE¯NIE
4. Ko³akowska Anna Ewa 34 Pêczerzyno KWW POROZUMIENIE 2010 W BRZE¯NIE
5. Król Piotr Witold 64 Pêczerzyno KWW SAMI
SWOI W GMINIE BRZE¯NO
6. Graczyk Mariusz 33 Pêczerzyno KWW SAMI
SWOI W GMINIE BRZE¯NO
Okrêg nr 6
So³ectwo Rzepczyno – miejscowoœci Rzepczyno,
Mi³oszewice, Mulite, Sonino.
1. Soko³owski Andrzej Bogdan 45 Rzepczyno KWW
POROZUMIENIE 2010 W BRZE¯NIE

2. Pereczkowski Marek 53 Rzepczyno KWW „LEPSZE JUTRO NASZEJ GMINY”
3. Koby³ka S³awomir Andrzej 42 Sonino KW PSL
4. Szybisty Tomasz Waldemar 47 Rzepczyno KWW
SAMI SWOI W GMINIE BRZE¯NO
Okrêg nr 7
So³ectwo S³onowice - So³ectwo Pó³chleb.
KW PSL
1. Kura¿yñski Tadeusz Piotr 57 S³onowice
2. Szablewski Jacek 46 S³onowice
3. Trojanowska Maria Natalia 19 S³onowice
KWW SAMI SWOI W GMINIE BRZE¯NO
1. Kapelak Janina Bronis³awa 58 S³onowice
2. Paczkowska Agnieszka Katarzyna 39 Pó³chleb
3. Zalewska Teresa 67 S³onowice
KWW POROZUMIENIE 2010 W BRZE¯NIE
1. Dêbniak Dariusz Tadeusz 42 S³onowice
2. Malon Zofia 37 S³onowice
3. Hermanowska Anna Stanis³awa 30 Pó³chleb
Okrêg nr 8
So³ectwo Wiêc³aw.
1. Kozera Julita Emanuela 28 Wiêc³aw KWW POROZUMIENIE 2010 W BRZE¯NIE
2. Skóra Piotr Marek 47 Wiêc³aw KW PSL
3. Stêpieñ Anna Gabriela 35 Pêczerzyñski M³yn KWW
SAMI SWOI W GMINIE BRZE¯NO

GMINA R¥BINO
Okrêg nr 1
D¹browa Bia³ogardzka, Nielep.
1. Krawczyk Anna Ma³gorzata 52 D¹browa Bia³ogardzka KWW ZGODA
2. £ubowski Marek Krzysztof 42 Nielep KWW ZGODA
3 Kapcio Grzegorz 32 Nielep KW PO
4 Rozkwas Robert 25 Nielep KW PO
5 Setnik Aneta El¿bieta 35 Nielep KW PSL
Okrêg nr 2
G³odzino, K³odzino.
1. Porêba Ryszard 33 Rzecino KWW ZGODA
2. Wurszt Dariusz Marian 34 Batyñ KW PO
Okrêg nr 3
Obejmuj¹cy obszar so³ectwa: Lipie.
1. Klama Regina 53 Lipie KWW ZGODA
2. Bogulak Renata 36 Jezierzyce KWW ZGODA
Okrêg nr 4
Role.
1. Reichert Krzysztof 44 Role KWW ZGODA
2. Maci¹¿ek Ma³gorzata Iwona 34 R¹bino KW PO
Okrêg nr 5
G¹sków, R¹binko, R¹bino. 5 mandatów – 5 kandydatów.
1. WoŸniak Miros³aw 48 R¹bino KWW ZGODA
2. Stegienko El¿bieta 53 R¹bino KWW ZGODA
3. Mal¹g Mieczys³aw Ryszard 58 R¹bino KWW ZGODA
4. Wiœniewski Waldemar 47 R¹bino KWW ZGODA
5. Kuœ Dariusz Wojciech 37 R¹bino KWW ZGODA
Okrêg nr 6
Bia³a Góra, Œwierznica. 1 mandat – 2 kandydatów.
1. Borowski Andrzej Józef 50 Bia³a Góra KWW ZGODA
2. Filipiak Anna 34 Bia³a Góra KW PO
Okrêg nr 7
Batyñ. 1 mandat – 2 kandydatów.
1. Pastuszka El¿bieta 43 Batyñ KWW ZGODA
2. Grzelecki Zdzis³aw Andrzej 55 Batyñ KW PO
Okrêg nr 8
Biernów, Rzecino, Stare Ludzicko. 2 mandaty – 2
kandydatów.
1. Wojas Justyna 44 Rzecino KWW ZGODA
2. Krawczyñski Rafa³ Pawe³ 37 Biernów KWW ZGODA
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Wybieramy burmistrzów i wójtów

Siedmioro chêtnych
na burmistrza Po³czyna,
trzech - Œwidwina
POWIAT ŒWIDWIÑSKI. Ju¿ w najbli¿sz¹ niedzielê, 21 listopada, bêdziemy wybieraæ burmistrzów
miast i gmin oraz wójtów, którzy przez cztery lata
bêd¹ wykonywaæ uchwa³y rad i zarz¹dzaæ sprawami bie¿acymi urzêdów miejskich i gminnych.
Wszêdzie obecnie sprawuj¹cy urzêdy maj¹ w wyborach konkurentów, a wiêc mieszkañcy maj¹ wybór.
Wyj¹tek dotyczy gminy Brze¿no, gdzie urzêduj¹cy
przez kilkanaœcie lat wójt Szeredy zrezygnowa³ z reelekcji na rzecz swojego zastêpcy, a sam ubiega siê
o mandat radnego powiatu.
Do niespodzianki mo¿e dojœæ w Po³czynie-Zdroju,
gdzie o fotel burmistrza powalczy a¿ siedmioro kandydatów. Tu druga tura wyborcza jest pewna, a kto do
niej wiejdzie? Mog¹ byæ niespodzianki. Jakby nie
wró¿yæ, wyraŸnie wyczuwa siê oczekiwanie zmian,
zw³aszcza tam, gdzie ci sami ludzie rz¹dz¹ od lat.
ŒWIDWIN MIASTO
Trzech kandydatów na burmistrza miasta.
1. Cecki Bogus³aw Witold, lat 54, wy¿sze, Œwidwin,
KW PiS, cz³onek PiS.
2. Owsiak Jan Andrzej 53wy¿sze, Œwidwin, KWW
Œwidwin Razem, nie nale¿y do partii politycznej
3. Zapotoczny Zdzis³aw Micha³, lat 45, wy¿sze, Œwidwin, KW PO, cz³onek PO.
ŒWIDWIN GMINA
Dwóch kandydatów na wójta gminy.
1. Pawelec Zdzis³aw, lat 52, œrednie, Bierzwnica,
KW PSL, cz³onek PSL.
2. Rauflajsz Andrzej, lat 56, wy¿sze, Smardzko, KW
PO, cz³onek PO.
PO£CZYN-ZDRÓJ
1. Kowalski Marek Dariusz, lat 45, wy¿sze, Po³czynZdrój, nie nale¿y do partii politycznej, popierany
przez Prawo i Sprawiedliwoœæ.
2. Kozubek Roman Edward, lat 49, wy¿sze, Po³czyn-Zdrój, cz³onek PO, popierany przez Platformê
Obywatelsk¹ RP.
3. Nizio³ Józef Szczepan, lat 52, wy¿sze, Ogartowo,
KWW Powiatowa Wspólnota Samorz¹dowa w Œwidwinie, nie nale¿y do partii politycznej.
4. Nowak Barbara, lat 57, wy¿sze, Po³czyn-Zdrój,
KWW Solidna Gmina, nie nale¿y do partii politycznej.
5. Partacz Wies³aw, lat 53, wy¿sze, Po³czyn-Zdrój,
KWW Wies³aw Partacz Niezale¿ny, nie nale¿y do
partii politycznej.
6. Sak Edward, lat 60, wy¿sze, Po³czyn-Zdrój, KWW
Gmina Przysz³oœci, nie nale¿y do partii politycznej.
7. Tutur Kazimierz Adam, lat 52, wy¿sze, Po³czynZdrój, KWW Wspólnota Powiatowa, nie nale¿y do
partii politycznej.
BRZE¯NO
1. Anielski Jerzy Ryszard, lat 57, wy¿sze, Brze¿no,
KW PSL, nie nale¿y do partii politycznej.
2. Janas Andrzej Tomasz, lat 50, wy¿sze, Brze¿no,
KWW Porozumienie 2010 w Brze¿nie, nie nale¿y do
partii politycznej.
3. Stêpieñ Robert Edward, lat 42, œrednie, Pêczerzyñski M³yn, KWW Sami Swoi w Gminie Brze¿no,
cz³onek Prawa i Sprawiedliwoœci.
R¥BINO
1. Majewski Krzysztof Bogdan, lat 53, wy¿sze, R¹bino, KWW „Zgoda”, nie nale¿y do partii politycznej.
2. Wiktorowski Krzysztof Jerzy, lat 42, wy¿sze, Batyñ, KW PO, nie nale¿y do partii politycznej.
S£AWOBORZE
1. Jeznach Waldemar, lat 57, œrednie, S³awoborze,
KWW Waldemar Jeznach, nie nale¿y do partii politycznej.
2. Ksi¹¿ek Marcin Artur, lat 34, wy¿sze, S³awoborze, KW PSL, cz³onek PSL.
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SPORT
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Pozostan¹ tylko wspomnienia...

Na „Pi¹tce”, ju¿ nie po³owimy?
Kto z po³czyñskich wêdkarzy potrafi wyobraziæ sobie, ¿e zgodnie z prawem od 1 sierpnia 2010
roku nie mo¿e wêdkowaæ na Piêciu Jeziorach,
posiadaj¹c op³acon¹ na 2010 sk³adkê cz³onkowsk¹? A jednak to prawda. W przesz³oœci, gdy
opisywa³em na ³amach „G³osu Po³czyna” wêdkarskie walory po³czyñskich jezior, nie przysz³o
mi do g³owy, ¿e nadejd¹ czasy, ¿e moje ulubione
jeziora stan¹ siê prawie niedostêpne do wêdkowania. Tyle wspomnieñ jeszcze z dzieciñstwa
mojego i moich dzieci zwi¹zanych jest w³aœnie z
wêdkowaniem na Piêciu Jeziorach.
Teraz, by wêdkowaæ na tzw. Pi¹tce, trzeba
op³aciæ dodatkow¹ sk³adkê w kwocie 25 z³otych za 4 miesi¹ce 2010 r., na konto Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Poznaniu (roczna sk³adka na 2011 to prawdopodobnie100 z³).
Dodatkowym ograniczeniem, nawet po uiszczeniu op³aty, jest skrócenie okresu wêdkowania
z ³odzi do 30 listopada br. Zgodnie z prawem ju¿
od 2007 roku po³czyñska Pi¹tka, na której wêdkowa³o kilka pokoleñ Po³czynian, sta³a siê numerem 436, obwodu rybackiego Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Poznaniu, pod
nazw¹ Jeziora D³ugie na rzece Drawa – Nr 1.
Obwód rybacki obejmuje wody jezior: Krzywe,
Bagno (Kr¹g), D³ugie, G³êbokie i Ma³e wraz z
wodami rzeki Drawa na odcinku od jej Ÿróde³ do
osi pod³u¿nej przepustu na drodze powiatowej
Kluczewo – Stare Gonne oraz wody dop³ywów
tych jezior albo tego odcinka rzeki. Zgodnie z informacj¹ zamieszczon¹ na stronie okrêgu PZW w
Koszalinie, a brzmi¹c¹: „W zwi¹zku z trwaj¹cymi (przypadaj¹cymi na ten rok) przetargami na jeziora, aktualny wykaz jezior Okrêgu PZW w Ko-

szalinie zostanie podany do wiadomoœci w miesi¹cu sierpniu br.” Podpisa³ Dyrektor Biura.
Jak z tego wynika, ZO w Koszalinie nie przyst¹pi³ do przetargu na u¿ytkowanie, og³oszonego
przez Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej w
Poznaniu i tym samym pozbawi³ wêdkarzy z
Po³czyna korzystania z wód, które od II wojny
œwiatowej by³y u¿ytkowane przez ko³o PZW nr
58 w Po³czynie-Zdroju.
Jak widnieje w wykazie wód objêtych rejestrem PZW w Po³czynie-Zdroju na rok 2010,
wody Piêciu Jezior s¹ w nim uwzglêdnione, ale
tylko z zastrze¿eniem, ¿e do 1 sierpnia br. Wêdkarzom z Po³czyna, którzy wykupi¹ sk³adkê na
wody nizinne, pozostan¹ tylko dwa jeziora z
poni¿szego wykazu: D¹browieckie Ma³e, zwane
potocznie Zimnym i Buœlary. Powstaje wiêc pytanie, czy wiêkszoœæ wêdkarzy ³owi¹cych na
wodach nizinnych bêdzie chcia³a p³aciæ te same
wysokie sk³adki i mieæ do dyspozycji tylko wspomniane wy¿ej dwa jeziora i po³czyñski zalew?
Pojawia siê pytanie, kto zawini³, ¿e ponad 300
wêdkarzom z Po³czyna odebrano wiêkszoœæ dotychczasowych wód? Na to pytanie, i co dalej,
wêdkarze postaraj¹ siê podyskutowaæ na ogólnym zebraniu 12 grudnia br. Byæ mo¿e alternatyw¹ dla tak du¿ego ko³a wêdkarskiego oka¿e siê
wyst¹pienie z PZW i stworzenie niezale¿nej organizacji wêdkarskiej, gospodaruj¹cej na okolicznych wodach. W ten sposób wiêkszoœæ sk³adek trafia³aby na zarybianie wód w okolicach Po³czyna-Zdroju, a nie na utrzymywanie centralnych i okrêgowych w³adz. Istniej¹ takie mo¿liwoœci, ale wymagaj¹ one dzia³ania zgodnie z prawem, a do tego wêdkarze z ko³a PZW nr 58 musz¹
siê solidnie przygotowaæ.

Poni¿ej dane z aktualnego rejestru wód dotycz¹cego gminy Po³czyn-Zdrój, wa¿nego do 1
sierpnia 2010 roku.
J-149 Krzywe Pierwsze 9,97 Po³czyn Z.
J-150 Bagno Drugie
7,34 Po³czyn Z.
J-151 D³ugieTrzecie
14,37 Po³czyn Z.
J-152 G³êbokie Czwarte 9,08 Po³czyn Z.
J-153 Ma³e Pi¹te
5,76 Po³czyn Z.
J-172 D¹browieckie Ma³e 2,3
Po³czyn Z.
J-183 Buœlary
5,64 Po³czyn Z.
Zdjêcia wykona³, dane zebra³ i opracowa³
Bogus³aw Ogorza³ek, cz³onek ko³a PZW w Po³czynie-Zdroju od 1977 r.

Jezioro D³ugie (trzecie) zima 2004
- piêkny szczupak

W hali sportowej „RELAX” rozpoczê³y siê rozgrywki
Ligi Pi³ki Siatkowej Kobiet i Mê¿czyzn
Wyniki I kolejki spotkañ w kategorii kobiet:
Goœciówy - Dolls
1:2
LO Œwidwin - Goœciówy
0:2
LO Œwidwin - Mamuœki
2:0
LO Œwidwin - Dolls
2:0
TABELA
MiejsceNazwa Dru¿yny
1.
LO Œwidwin
2.
Goœciówy
3.
Dolls
4.
Mamuœki
5.
Brze¿no1
6.
Brze¿no 2
7.
Technik
8.
Lekowo

Mecze
3
2
2
1
0
0
0
0

Pkt.
5
3
3
1
0
0
0
0

Terminarz Pi³ki Siatkowej Kobiet :
KOLEJKA II 10.11.2010
Brze¿no 1 - Dolls
LO Œwidwin - Brze¿no
2
Goœciówy - Brze¿no
1
Goœciówy - Brze¿no
2
KOLEJKA III 17.11.2010
Goœciówy - Lekowo
LO Œwidwin - Technik

Sety
4:2
3:2
2:3
0:2
0
0
0
0

Goœciówy - Technik
Mamuœki - Dolls
Mamuœki - Goœciówy
KOLEJKA IV 24.11.2010
Technik - Lekowo
LO Œwidwin - Brze¿no 1
Dolls - Lekowo
Mamuœki - Brze¿no1
Dolls - Brze¿no 2
KOLEJKA V 01.12.2010
Dolls - Technik
Mamuœki - Lekowo
Technik - Mamuœki
LO Œwidwin - Lekowo
KOLEJKA VI 08.12.2010
Brze¿no 1 - Technik
Brze¿no 2 - Lekowo
Brze¿no 1 - Lekowo
Brze¿no 2 - Technik
Brze¿no 2 - Mamuœki
Wyniki I kolejki spotkañ w kategorii mê¿czyzn:
Inter - Juve 2:1
1 Maja - LO 2:1
Juve - Stare Wilki 0:2

TABELA
MiejsceNazwa Dru¿yny
1.
Stare Wilki
2.
1 Maja
3.
Inter
4.
Juve
5.
LO
6.
Bravo

Mecze
1
1
1
2
1
0

Punkty Sety
2
2:0
2
2:1
2
2:1
2
1:4
1
1:2
0
0

Terminarz Pi³ki Siatkowej Mê¿czyzn:
KOLEJKA II 10.11.2010
Inter - 1Maja

Juve - LO
Stare Wilki - Bravo
KOLEJKA III 17.11.2010
Inter - Bravo
1Maja - Juve
LO- Stare Wilki
KOLEJKA IV 24.11.2010
Inter - LO
1Maja - Stare Wilki
Juve - Bravo
KOLEJKA V 1.12.2010
LO - Bravo
Inter - Stare Wilki
1Maja - Bravo
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Z ¯YCIA SZKÓ£

Miêdzynarodowy Miesi¹c CA£A POLSKA NADAL
Bibliotek Szkolnych
CZYTA DZIECIOM

W „TRÓJCE”

(BRZE¯NO) Biblioteka ZSP w
Brze¿nie od kilku lat aktywnie
uczestniczy w paŸdziernikowych
obchodach Œwiêta Bibliotek organizuj¹c imprezy, konkursy, loterie i
kiermasze, wystawki i wyjazdy do
kina. W tym roku odby³y siê spotkania z „zerówiakami” i czytanie „S³onia Tr¹balskiego” przez dyrekcjê
szko³y, projekcje filmów o dinozau-

rach oraz konkurs plastyczny „Jesienny bukiet”. Najm³odsi uczniowie mogli w czasie przerw rozwi¹zywaæ rebusy lub pokolorowaæ obrazki. Dzieci licznie uczestniczy³y
w proponowanych zajêciach, a na
konkurs wp³ynê³o wiele ciekawych
prac plastycznych. Pokonkursow¹
wystawkê mo¿na by³o obejrzeæ w
bibliotece.
(zdps)

Konkurs recytacji poezji
lwowskiej - laureaci z „Trójki”
Recytowaæ poezjê jest trudno,
bo ka¿dy z nas ma do niej w³asne
– osobiste podejœcie. Zawsze jednak w naszej szkole znajduj¹ siê
osoby, które recytowaæ wiersze
potrafi¹ i jest to dla nich najwspanialsza sprawa. W tym roku, na
konkursie recytacji poezji lwowskiej na zamku w Œwidwinie reprezentowa³y nas uczennice: klasy 2 – Amelia Rakowska, klasy 4
– Paula Kielar, klasy 5 – Kornelia
Burzyñska i Karina Nowakowska.
Wœród uczennic reprezentuj¹cych Publiczn¹ Szko³ê Podstawow¹ nr 3 znajdowa³y siê zarówno
osoby doceniane ju¿ wczeœniej, jak
i debiutuj¹ce – wprawdzie nie w
recytacji, ale jako przedstawiciele
naszej placówki. W kategorii szko³y
podstawowej zwyciê¿y³a Kornelia
Burzyñska – uczennica klasy 5.
Kornelia systematycznie rozwija
swój warsztat twórczy, a zwyciêstwo w tym konkursie jest uwieñczeniem jej sukcesów zdobywanych w imieniu „Trójki”, poniewa¿
nied³ugo bêdziemy jej ¿yczyæ sukcesów w nowej ju¿ szkole. Có¿, taki
„koloryt” naszej szko³y, w której

przewa¿aj¹ dzieci rodziców s³u¿¹cych ojczyŸnie w si³ach powietrznych. Czas po¿egnañ splata siê u nas
z czasem powitañ. W tej samej kategorii wyró¿nienie otrzyma³a uczennica klasy 4 – Paula Kielar. Paula
zaledwie we wrzeœniu przekroczy³a
nasze szkolne progi, ale si³a talentu
nie pozwoli³a, by jej nie zauwa¿yæ.
Mamy nadziejê, ¿e dziêki jej wra¿liwoœci poetyckiej i ciep³ej barwie
g³osu nieraz bêdziemy prze¿ywaæ
chwile radoœci z sukcesów recytatorskich.
Drugie miejsce w kategorii
szko³y podstawowe zdoby³a uczennica klasy 2 – Amelia Rakowska.
Amelka wybieraj¹c trudne – jak na
jej wiek – teksty pokaza³a, ¿e nie
„spoczê³a na laurach” i po sukcesach odnoszonych w klasie 1, potrafi znaleŸæ drogê rozwoju poetyckiego. Nie zadowalaj¹ jej teksty „na
miarê jej wieku”. Potrafi zadziwiæ
starsze kole¿anki wytrwa³oœci¹ poszukiwañ. Przygotowaniem recytatorek i wyborem stosownych dla
nich tekstów zajmowa³a siê pisz¹ca
te s³owa bibliotekarka szkolna –
Katarzyna Kupiec.
Katarzyna Kupiec – bibliotekarka PSP 3w Œwidwinie

W myœl powy¿szego has³a
kontynuujemy nasz¹ dzia³alnoœæ
promuj¹c¹ czytelnictwo wœród
najm³odszych uczniów naszej
szko³y.
Tym razem goœciem naszej
szko³y by³a osoba dzia³aj¹ca w œrodowisku naszego miasta na rzecz
kultury od lat, szczególnie promuj¹ca kresy wschodnie – pani Anna
Teresiñska. Po raz pierwszy do
grona s³uchaczy do³¹czy³y dzieci
z przedszkola. Wraz z kolegami z
oddzia³u szeœciolatków i klasy
pierwszej, przedszkolaki mog³y
wys³uchaæ opowiadania o przygodach Kubusia Puchatka i jego
przyjació³. Nie by³a to lektura
wybrana przypadkowo – niedawno obchodziliœmy kolejn¹ rocznicê urodzin Kubusia Puchatka. Z
tej okazji og³oszony zosta³ przez
bibliotekê szkoln¹ konkurs plastyczny „Urodziny Kubusia Puchatka”. Tym razem konkurs skierowany by³ do dzieci z klasy 1. Pierwsze
miejsce zajê³a praca Adriany Siwiec. Wspólne drugie miejsce przypad³o w udziale jej kole¿ankom –
Wiktorii Gryzel i Gabrysi Bur-

chardt. Uczniowie klas 2-3 z kolei
mogli wys³uchaæ opowiadania nieco ju¿ zapomnianej pisarki polskiej
– Lucyny Krzemienieckiej. Opowiadanie by³o niezwykle pouczaj¹ce, poniewa¿ traktowa³o o ochocie
do nauki – która jest w ka¿dym wieku „na wagê z³ota” i o tabliczce
mno¿enia, której znajomoœæ przydaje siê zdecydowanie w ka¿dym
wieku.
Dzieci zgromadzone na spotkaniu urzek³a niezwyk³a kultura
s³owa i œpiewna – kresowa polska
mowa naszego goœcia, który opowiada³ o swej wieloletniej pracy na
rzecz upowszechniania kultury kresowej. Uczennice klasy drugiej,
którym nieobca jest recytacja poezji
lwowskiej, zaprezentowa³y kresow¹ poezjê i wiersze o jesieni.
Przemi³y goœæ - urzeczony serdecznym przyjêciem, obieca³ odwiedziæ
nas w przysz³oœci, a uczniowie naszej szko³y ju¿ teraz z zaciekawieniem czekaj¹ na kolejnych niespodziewanych goœci.
Katarzyna Kupiec – bibliotekarka Publicznej Szko³y
Podstawowej nr 3 w Œwidwinie

Str
Str.. 16

ROZMAITOŒCI

Wieœci œwidwiñskie 15.11.2010 r.

