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Kpt.¿.w. Waldemar Jaworowski

Ogl¹daj¹c telewizjê w czasie
œwi¹t Bo¿ego Narodzenia oraz
Nowego Roku, zalewani byliœmy
¿yczeniami. Najczêstszym ¿yczeniem Polaków (zastanawiaj¹ce,
czy media podaj¹ prawdê) jest,
aby politycy przestali siê k³óciæ i
aby siê dogadali. W tym miejscu
mam zamiar zapytaæ Pana Boga,
czy na pewno stworzy³ cz³owieka
na wzór i podobieñstwo swoje.
Gdyby tak by³o, to cz³owiek powinien byæ m¹dry i dobry. Jak historia cz³owieka na przyk³adzie Adama i Ewy pokazuje, cz³owiek nie
jest ani m¹dry ani dobry. Bywa i
g³upi i pod³y, na w³asne ¿yczenie,
skoro Pan Bóg mu da³ woln¹ wolê.
Pamiêtam jak to w latach dziewiêædziesi¹tych powsta³ system
powszechnej prywatyzacji, który
polega³ na tym, ¿e pañstwo sprzedawa³o obywatelom obligacje,
którymi mia³y zarz¹dzaæ specjalne
fundusze. I owszem, Polacy obligacje wykupili, fundusze te setki
milionów przejê³y, obraca³y nimi i
obecnie nikt ju¿ nie pamiêta, co siê
z tymi funduszami i pieniêdzmi
sta³o. Niektórzy siê temu sprzeciwiali (ja osobiœcie to krytykowa³em), ale ciœnienie Ludu by coœ
robiæ i siê nie k³óciæ by³o tak wielkie, ¿e ten przekrêt przeszed³ do
historii nierozliczony.
Ca³kiem niedawno utworzono
specjalne otwarte i przymusowe
fundusze emerytalne OFE, na które bez naszej zgody przelewano
czêœæ naszych sk³adek. Za to, ¿e
oddaliœmy im nasze pieni¹dze do
obrotu, jeszcze musieliœmy im p³aciæ. Jakiekolwiek próby wyjaœnienia, ¿e przygotowuje siê nastêpny
przekrêt na narodzie nie pomog³y,
poniewa¿ powsta³ scenariusz nacisku medialnego, aby siê politycy
nie k³ócili. Nacisk ten wytr¹ca³
opozycji wszelkie argumenty. To
mia³y byæ nasze pieni¹dze ulokowane jak w banku, z t¹ ró¿nic¹, ¿e
w banku za nasze lokaty dostajemy
procenty, a tu za nasze pieni¹dze,
którymi OFE obracaj¹, bez ¿adnej
gwarancji, ¿e cokolwiek nam zarobi¹, musimy dodatkowo p³aciæ.
Teraz Tusk wygrawszy wybory
samorz¹dowe b³êdnie zrozumia³,

Z DRUGIEJ STRONY
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Aby politycy siê pogodzili
w imiê has³a „Zgoda buduje”
lub jak ch³op krowie na rowie...
¿e mo¿e robiæ co zechce. Wiêc
wzi¹³ „nasze lokaty” jak swoje i
przekaza³ teraz do ZUS-u, by pokryæ dziurê bud¿etow¹. Dziurê bud¿etow¹ swojego rz¹du. Mówi, ¿e
nam to odda, a Lud wierzy, tak jak
kiedyœ wierzy³ Gierkowi. I na dodatek Lud ¿¹da od polityków, by
siê dogadali. O co z tym dogadaniem siê chodzi? Opozycja na
¿yczenie Ludu powinna powiedzieæ: „tak, zgadzamy siê, ¿e Rz¹d
dobrze robi”. A tu ci¹gle ten g³upi
PiS zamiast siê zgadzaæ, to krytykuje to, co wyrabia Tusk. PiS chce
lepiej dla Ludu, choæ ten go o to nie
prosi. Ma³o tego, to Naród chce,
aby PiS dzia³a³ razem z Rz¹dem
Tuska przeciwko Narodowi.
Takiego numeru to jeszcze
¿aden Naród sobie nie wykrêci³!
I jeszcze jeden przyk³ad, jak to
Lud popiera Tuska za to, ¿e obni¿y³
dotacje dla partii politycznych. Nie
mo¿e byæ tak, powiedzia³ Tusk, ¿e
partie s¹ utrzymywane przez pañstwo czyli, ¿e spo³eczeñstwo p³aci
haracz. Partie niech utrzymuj¹ siê
z dobrowolnych datków od spo³eczeñstwa. I Naród to kupi³, do
Ludu to przemówi³o, bo Lud ma
nadziejê, ¿e nie bêdzie na to p³aci³.
Przypomnijmy zatem ostatnie wybory samorz¹dowe w naszych powiatach, w których kandydaci np.
z PO wyfasowali swoich reklam
wyborczych za setki tys. z³, a mo¿e
i wiêcej. Tak na oko 30 razy wiêcej,
ni¿ PiS. Palikot poda³, ¿e po
skromnej kampanii PiS ma zero w
kasie, SLD i PSL s¹ zad³u¿one, ale
PO ma nadal 75 mln. Myœl¹cy cz³o-

wiek zada³by sobie pytanie, czy tu
nie by³o jakiegoœ przekrêtu? Czy
czasem ju¿ teraz nie znaleŸli siê
sponsorzy, którzy partiê w³adzy
wsparli finansowo? Myœl¹cy Polacy zadaliby pytanie, a jeœli tak, to
czy czasem ta w³adza nie bêdzie
musia³a oddawaæ im tych pieniêdzy? A jeœli tak, to w jakiej formie?
Czy np. w formie lepszych kontraktów rz¹dowych, z góry ustawionych? Lud powie, a co nas to
obchodzi, kontrakt dostanie jak nie
ten to tamten. To nie my, lecz pañstwo im zap³aci, nawet jeœli to bêdzie przekrêt. Kto myœli, ten powinien zapytaæ, a czy ten sponsor
ustawiony nie zechce odebraæ wiêcej, ni¿ sponsorowa³ w³adzy na
wybory? A jeœli zechce, to kto za to
zap³aci? Czy nie spo³eczeñstwo?
S¹dzê, ¿e spo³eczeñstwo i s¹dzê, ¿e
zap³aci jeszcze wiêcej, ni¿ wynosi³y poprzednie dotacje. Istota demokracji to kontrola w³adzy przez
opozycjê, a nasz lud ¿¹da, aby siê
politycy nie k³ócili, by siê dogadali. A mo¿e to nie Lud tak sobie
¿yczy. Mo¿e ktoœ tu za Lud siê wypowiada? Bo jeœli partia w³adzy
odbiera od sponsora „prywatn¹
dotacjê” i w zamian za to zapewnia
lukratywne kontrakty, to czy partia
opozycyjna powinna robiæ to
samo? A mo¿e temu sponsorowi
proponowaæ jeszcze lepsze „warunki kontraktu”, o tyle lepsze, o
ile wiêcej dostanie na wybory? Pod
sto³em? Pytanie, kto za to wszystko zap³aci? Oczywiœcie, ¿e Lud.
Ale skoro sam do tego namawia...
Do zgody... Nie k³óæcie siê, ¿¹da.

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

Bierzta swoje – podpowiada, zapominaj¹c, ¿e to wszystko nasze. Zapytam wiêc - dlaczego?
Bo Prezydent Komorowski codziennie powtarza, ¿e „Zgoda buduje”. A ciemne masy, jak za œredniowiecza, kiedy panowa³ powszechny analfabetyzm, powtarzaj¹: „róbta to samo co w³adza”.
Dogadajta siê!
Na tym zakoñczê i proszê odpuœæ mi Panie Bo¿e, ¿e muszê wyk³adaæ jak ch³op krowie na rowie.
***
Kpt.¿.w. Waldemar Jaworowski mieszka w Pobierowie, w gminie Rewal. Specjalnie dla naszego
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Opowiedz¹
w Œwidwinie
o Afryce

Wójtowi Anielskiemu
by³o za ma³o, wiêc
mu do³o¿yli
(BRZE¯NO) Gdy na
grudniowej sesji Rady
Gminy w Brze¿nie
przysz³o uchwaliæ
pensjê nowemu wójtowi
Jerzemu Anielskiemu,
pad³a propozycja, by
kadencjê rozpocz¹³ z
zarobkmi w wysokoœci
7500 z³ brutto.

21 stycznia (pi¹tek)
o godz. 10.00 w sali
widowiskowej zamku w
Œwidwinie odbêdzie siê
pokaz slajdów „Afryki
Nowaka” oraz etapu RPA
II dla szkó³
œwidwiñskich.
Najwa¿niejszym punktem spotkania bêdzie nagrodzenie finalistów konkursu wiedzy o Kazimierzu Nowaku i jego wyprawie. Kon-

kurs by³ inicjatyw¹ pani Beaty Wachowiak nauczycielki ze Szko³y
Podstawowej nr 2 w Œwidwinie oraz
Joanny Parchoæ by³ej mieszkanki
Œwidwina, która bra³a udzia³ w wyprawie w Etapie RPA II.
Nastêpnie o godz.18.00 w restauracji VABANK przy ul. 1 Maja 24 w
Œwidwinie odbêdzie siê spotkanie
z uczestnikami sztafety: Joanna Parchoæ, Zbyszkiem Sasem, S³awkiem
Cio³czykiem i innymi, którzy bêd¹
opowiadaæ o wyprawie przez czarny
l¹d i przybli¿¹ zak¹tki Afryki oraz
pokaz slajdów Afryki Nowaka dla
wszystkich zainteresowanych. (o)

Na tablicach og³oszeñ Starostwa Powiatowego
w Œwidwinie oraz urzêdów poszczególnych miast i gmin
powiatu Œwidwiñskiego, a tak¿e na stronie internetowej
www.bip.powiatswidwinski.pl zosta³ opublikowany
wykaz nieruchomoœci stanowi¹cych w³asnoœæ
Powiatu Œwidwiñskiego przeznaczonych do zbycia,
obejmuj¹cy nieruchomoœæ oznaczon¹ dzia³k¹ nr 57/7
po³o¿on¹ w obrêbie 005 miasta Po³czyn Zdrój.
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Wójt trochê wzburzy³ siê t¹ propozycj¹, zauwa¿aj¹c, ¿e to najni¿sza stawka w powiecie.

Przewodnicz¹cy rady og³osi³
przerwê i po krótkiej naradzie radni
podnieœli proponowan¹ kwotê o 300
z³. Tym samym wójt Brze¿na bêdzie
pracowaæ za 7860 z³.
Jego pensja bêdzie sk³adaæ siê z
nastêpuj¹cych sk³adników:
- wynagrodzenie zasadnicze
4.500 z³.
- dodatek za wys³ugê lat 20%
900 z³.
- dodatek funkcyjny 1.300 z³.
- dodatek specjalny w wysokoœci
20% wynagrodzenia zasadniczego i
dodatku funkcyjnego 1.160 z³. Razem 7.860 z³.

Powo³ano sta³e komisje Rady
Gminy Brze¿no
(BRZE¯NO) Wtutejszej
Radzie Gminy s¹ cztery
komisje sta³e, które
szczegó³owo rozpatruj¹
sprawy zwi¹zane z
tematami zakreœlonymi w
nazwach tych komisji. Na
sesji w grudniu rada
powo³a³a sk³ady tych
komisji i wybra³a ich
przewodniczacych.
Komisja Rewizyjna
1) Leokadia Nieœcieronek przewodnicz¹ca
2) Janusz Raducki
3) Marek Brodzik
Komisja Bud¿etowa
i Rozwoju Gospodarczego
1) Sabina Strenk - przew.

2) Dariusz Dêbniak
3) Marek Brodzik
4) Ma³gorzata Kêdra
5) Jan Radowski
Komisja Oœwiaty, Zdrowia
i Opieki Spo³ecznej
1) Artura Szyjka
2) Bo¿ena Cymba³a - przewodnicz¹ca
3) Anna Ko³akowska
4) Janusz Raducki
5) Jacek Szablewski
Komisja Rolnictwa i Ochrony
Œrodowiska
1)Tadeusz Kura¿yñski - przewodnicz¹cy
2)S³awomir Koby³ka
3)Julita Kozera
4)Dariusz Dêbniak
5)Sabina Strenk
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Otrzymali honorowe tytu³y zas³u¿onych
dla powiatu
Tytu³y „Za Zas³ugi dla Powiatu
Œwidwiñskiego” i statuetki
otrzymali
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Kresowe Bo¿e Narodzenie
4 stycznia 2011 r.
œwidwiñskie
towarzystwa kresowe
Lwowa i Wilna
zorganizowa³y swoje
coroczne spotkanie
op³atkowe.
Lwowianie spotkali siê w sali
klubowej zamku. Prezes Klubu serdecznie powita³ przyby³ych na spotkanie. Uczczono pamiêæ zmar³ych
w 2010 r. trzech cz³onków Klubu.
Sekretarz Klubu Marian Wiszniewski odczyta³ Ewangeliê o narodzinach Pana Jezusa. Po odmówieniu
modlitwy, odœpiewano kolêdê „
Wœród nocnej ciszy”. £ami¹c siê
op³atkiem z³o¿yliœmy sobie ¿yczenia. Wspominaliœmy Wigiliê we
Lwowie. Przyjêto na cz³onków Klubu Jerzego Krupê i Jana Matwiejewskiego. Odczytano otrzymane ¿ycze-

nia œwi¹teczne i noworoczne od
w³adz samorz¹dowych, dowódcy
Bazy Lotniczej, szkó³ i stowarzyszeñ.
Prezes pokaza³ statuetkê „Zas³u¿ony
dla Powiatu Œwidwiñskiego” otrzyman¹ na uroczystej sesji w dniu
9.11.2010 r. Podziêkowa³ te¿ cz³onkom za przygotowanie wieczerzy.
Równoczeœnie w restauracji
„Zamkowa” swoje spotkanie op³atkowe prze¿ywali Wilnianie. Piêknie
udekorowana sala, bogato nakryte
sto³y, liczne grono cz³onków i zaproszonych goœci: starosta, Miros³aw Majka, przewodnicz¹ca RP,
Danuta Malitowska, wprowadzi³y
podnios³y nastrój. Po powitaniu
przez Prezes Towarzystwa Annê
Teresiñsk¹, katechetka – Ewa Wiszniewska, poprowadzi³a modlitwê za
¿yj¹cych i zmar³ych. Podzieliwszy
siê op³atkiem, z³o¿ywszy sobie
¿yczenia przy wtórze kolêd, zasiedliœmy do kresowej, wigilijnej wieczerzy. Starosta i przewodnicz¹ca

RP wrêczyli Prezes Annie Teresiñskiej statuetkê „Zas³u¿ony dla Powiatu Œwidwiñskiego”.
Nastêpnie w sali rycerskiej zamku cz³onkowie obu stowarzyszeñ
kresowych, w³adze samorz¹dowe
miasta, powiatu mieszkañcy spotkali siê na V Wieczorze Kolêd i Pastora³ek podziwiaj¹c tradycyjne jase³ka w wykonaniu 50 – cio osobowego
zespo³u uczniów ze SP nr 1 w Œwidwinie. Jase³ka zosta³y przygotowane pod czujnym okiem m³odych,
pe³nych werwy nauczycieli: Moniki
Babiak-Warzyckiej, Anny Ilkowskiej, Beaty Orliñskiej, Edyty Uss i
ks. Stanis³awa Wiechowskiego.
W radosnym nastroju wys³uchaliœmy ¿yczeñ noworocznych od: starosty Miros³awa Majki, przewodnicz¹cej RP- Danuty Malitowskiej,
zastêpcy burmistrza Krzysztofa
Wasicionka, kierownika wydzia³u
kultury Bogdana Wachowiaka. Na-

Emeryci przywitali nowy rok
31 grudnia 2010 roku Polski
Zwi¹zek Emerytów, Rencistów i
Inwalidów w Œwidwinie zorganizowa³ zabawê sylwestrow¹
Przy muzyce orkiestry bawi³o
siê 100 osób. W czasie zabawy zorganizowano konkursy np. na kankana, w którym tañczy³y panie i na
„Jezioro £abêdzie”, gdzie popisywali siê panowie. Nie zabrak³o równie¿ walczyka czekoladowego.
Nowy rok 2011 przywitano symboliczn¹ lampk¹ szampana, tatarem
oraz pieczonym prosiakiem. Specjaln¹ atrakcj¹ by³ wybór króla i
królowej balu, którzy otrzymali zaproszenia na lampkê wina w restauracji „Stary M³yn” u p.p. Teresy i
Ryszarda Deptu³ów.
(o)

stêpnie rozpoczê³o siê wspólne kolêdowanie przy kawie, herbacie, pierniku i makowcu. Akompaniowa³ Jaros³aw Pawelec – nauczyciel SP nr 1
i cz³onek TMW i KW. W przerwach
miêdzy œpiewaniem Marian Wiszniewski – dyrektor ŒOK przeprowadzi³ konkurs bo¿onarodzeniowy,
którego laureatem zosta³a Amanda
Osowska – uczennica SP nr 1.
Zrelaksowani, wyciszeni, z
uœmiechem na twarzy wracaliœmy
do domów. Serdecznie dziêkujemy
wszystkim, którzy pomagali zorganizowaæ to spotkanie: kierownikowi MBP –Teresie Ludwikowskiej,
pracownikom ŒOK: Joannie Nowickiej, Andrzejowi Wariance, Alicji Gryszun.
Nade wszystko dziêkujemy burmistrzowi Janowi Owsiakowi za
wsparcie finansowe.
Anna Teresiñska,
Mieczys³aw Kostur
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ZABAWA I NAUKA „Przedœwi¹teczne
W „TRÓJCE”
dni pe³ne wra¿eñ”

Jest czas karnawa³u, warto zatem wykorzystaæ ten czas na wypoczynek i rozrywkê. Bawi¹ siê starsi,
ale jak nikt inny czas zabawy wykorzystaæ potrafi¹ najm³odsi. 7 stycznia w „Trójce” odby³a siê wspólna
zabawa karnawa³owa klas 1 – 6.
By³y konkursy, nagrody, tañce przy
ciekawej muzyce. M³odzie¿ wszystkich klas mog³a wypróbowaæ uzyskane niedawno umiejêtnoœci taneczne nowoczesnego tañca hip –
hop. W zabawie czynnie uczestniczy³o grono pedagogiczne, obecni
byli jak zawsze rodzice. Dzieci w
przerwach miêdzy zabaw¹ mog³y
skonsumowaæ ma³e s³odkie co nie
co. Nie oby³o siê bez noworocznych
podarunków.
Równie¿ najm³odsi – szeœciu i
piêciolatki w dniu 12 stycznia mogli
w mi³ej atmosferze podczas zabawy
noworocznej wybraæ króla i kró-

low¹ balu i posiadaczy najwspanialszych strojów. Zabawie tanecznej
tak¿e towarzyszy³y liczne konkursy.
Ka¿da zabawa w nadmiarze kiedyœ siê nudzi, tym chêtniej wraca siê
do nauki i naukowych zmagañ. Nie
tylko szóstoklasiœci pisali ju¿ w tym
roku próbny egzamin. Równie¿ drugo i trzecioklasiœci mogli sprawdziæ
swoj¹ wiedzê w olimpiadzie „Olimpusek” – szkolnej eliminacji do dalszych naukowych zmagañ na najwy¿szych szczeblach. Zaanga¿owanie by³o ogromne i trzeba przyznaæ, ¿e uczniów trudno by³o oderwaæ od ³awek – tak wielkie by³o
zaanga¿owanie i zapa³ naukowy.
Nie mo¿na wyobraziæ sobie lepszego pocz¹tku roku i wró¿by na przysz³oœæ.
K. Kupiec – bibliotekarka
PSP nr 3

Uczniowie Szko³y
Podstawowej
w Klêpczewie ju¿
20 grudnia rozpoczêli
wielk¹ przedœwi¹teczn¹
przygodê. Odwiedzili
fabrykê bombek „Glass
Color” w Koszalinie.
Uczestniczyli w procesie rêcznego formowania i zdobienia szklanych ozdób. Ochotnicy próbowali
samodzielnie wydmuchaæ szklan¹
bombkê. We wzorcowni dzieci podziwia³y ma³e dzie³a sztuki. Uczestnicy mieli mo¿liwoœæ samodzielnego ozdobienia bombki. Po zwiedzeniu uczniowie zrobili zakupy w fa-

MONIKA RZE¯UTKA – SYLWETKA UCZENNICY
PUBLICZNEJ SP NR 3 W ŒWIDWINIE
Ju¿ za kilka miesiêcy po¿egnamy
kolejnych absolwentów naszej szko³y. Ka¿dy ¿egnany m³ody cz³owiek
niesie z sob¹ historiê osi¹gniêæ i zmagañ jakie w drodze do osi¹gniêæ s¹
jego udzia³em. Jedn¹ ze zdolniejszych
przysz³ych absolwentek jest bez w¹tpienia Monika Rze¿utka.
Monika jest osob¹ zdoln¹ i przede
wszystkim niezwykle zdyscyplinowan¹. Ju¿ od najm³odszych lat osi¹ga
sukcesy zarówno w konkursach przedmiotowych humanistycznych, jak i dotycz¹cych nauk œcis³ych. Dodaæ nale¿y,
¿e ta niezwykle skromna uczennica w
latach ubieg³ych z sukcesami zajmowa³a siê recytacj¹ poezji. Monika zaanga¿owana jest w liczne akcje charytatywne, w bie¿¹cym roku – podobnie jak w

latach ubieg³ych - bra³a
udzia³ w kweœcie W.O.Œ.P.,
jest aktywn¹ dzia³aczk¹
Szkolnego Ko³a PCK.
Bie¿¹cy rok szkolny to
równie¿ bardzo dobry czas
dla naszej zdolnej uczennicy. Jej trud naukowy zaowocowa³ awansem do dalszej
czêœci konkursu jêzyka polskiego z elementami historii.
Niew¹tpliwie wp³yw na
osi¹gane wyniki mia³a i ma
praca pedagogiczna p. Danuty Paleñ,
zas³u¿onej, wieloletniej polonistki PSP
nr 3 i historyka naszej placówki – p.
Anety Zakowieckiej. Do awansu do adekwatnego konkursu matematycznego z
elementami przyrody Monice zabrak³o

jedynie dwóch punktów.
W ostatnim czasie Monika bra³a równie¿ udzia³ w
konkursie „Afryka Kazika”, którego szkoln¹ czêœæ
od strony organizacyjnej pilotowa³y p. Aneta Zakowiecka – historyk i Katarzyna Kupiec – bibliotekarka
szkolna. Uroczyste wrêczenie nagród niebawem, ale i
tu mo¿emy ju¿ powiedzieæ,
¿e nasza zdolna uczennica
powróci „z tarcz¹”.
Warto obserwowaæ jej szkoln¹ karierê, z pewnoœci¹ w przysz³oœci nieraz
us³yszymy o jej sukcesach.

K. Kupiec – bibliotekarka
PSP nr 3 w Œwidwinie

brycznym sklepiku. W prezencie
ka¿dy otrzyma³ bombkê ze swoim
imieniem.
Pe³ne wra¿eñ dzieci wróci³y do
domu, by na drugi dzieñ spotkaæ siê
i porozmawiaæ o tradycjach Bo¿ego
Narodzenia w Polsce i na œwiecie.
Uczniowie klasy VI przygotowali
piêkne prezentacje na temat tradycji
œwi¹tecznych w krajach Unii Europejskiej. W spotkaniu uczestniczy³a
pani Marta Piaskowska, pochodz¹ca z Togo, kraju le¿¹cego w Afryce.
Dzieci w wielkim skupieniu s³ucha³y zaproszonego goœcia, który bardzo ciekawie opowiada³ o zwyczajach panuj¹cych w gor¹cym afrykañskim kraju.
W ostatni dzieñ przed przerw¹
œwi¹teczn¹ odby³a siê Wigilia
Szkolna, która ju¿ na sta³e wpisa³a
siê do kalendarza szkolnych imprez.
Oprócz uczniów, nauczycieli i pracowników szko³y uczestniczyli w
niej zaproszeni goœcie: Przewodnicz¹cy Rady Gminy pan Krzysztof
Kaszuba, radna Gminy Œwidwin
pani Justyna Twardys, ksi¹dz proboszcz Grzegorz Marquardt oraz
osoby samotne z naszej miejscowoœci.
Dzielono siê op³atkiem, wszyscy z³o¿yli sobie ¿yczenia i wspólnie zaœpiewali kolêdy. Na sto³ach
nie zabrak³o wczeœniej przygotowanych potraw wigilijnych oraz domowych wypieków. Uczniowie zaprezentowali jase³ka przygotowane
pod kierunkiem pani Agnieszki Staniewskiej. By³y równie¿ upominki
dla uczniów, które zosta³y ufundowane przez dzieci ze szko³y w Mysiadle. W szkole panowa³a mi³a i
rodzinna atmosfera.
Anna Gabinet-Kricka
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Kazimierz Rynkiewicz

M

in¹³ rok 2010 i weszliœmy
w nowy - 2011. Jaki by³ ten
stary? Donios³y w wydarzenia, które mog¹ na d³ugo zdecydowaæ o
przysz³oœci Polski. Te wydarzenia
to œmieræ polskiej elity politycznospo³ecznej w katastrofie samolotu
pod Smoleñskiem i wybór na prezydenta Polski Bronis³awa Komorowskiego.
Jak na jego znaczenie, nie pojawi³o siê zbyt du¿o podsumowañ, a
te, które siê pojawi³y, by³y albo powierzchowne albo dotyczy³y spraw
ma³o istotnych. Spróbowa³em wiêc
opisaæ go z innej strony, z punktu
widzenia niezale¿nych mediów i
komentatorów, maj¹c na uwadze, ¿e
wiele poruszanych przez nich faktów i opisów jest poza zasiêgiem
odbiorców mediów powszechnie w
kraju czytanych i ogl¹danych.
Wa¿nym powodem jest równie¿
to, ¿e kilka dni temu poznaliœmy
raport MAK na temat katastrofy rz¹dowego samolotu ze œp. Prezydentem Lecham Kaczyñskim i 95 osobami polskiej elity spo³eczno-politycznej na pok³adzie. Mo¿na powiedzieæ, ¿e symbolicznie dopiero ten
raport zamyka wydarzenia dziej¹ce
siê w 2010 roku i wyznacza to, co
bêdzie dzia³o siê w tym roku i w
latach nastêpnych w Polsce i wokó³
Polski, a wiêc bêdzie mia³o wp³yw
na wszystkich tzw. zwyk³ych zjadaczy chleba.
Tezy raportu MAK nie by³y dla
mnie zaskoczeniem, gdy¿ mia³em w
pamiêci tekst, jaki pojawi³ siê zaraz
po katastrofie delegacji polskiej,
lec¹cej na obchody katyñskie w dniu
10 kwietnia 2010 r. Nomen omen,
gdy to siê wydarzy³o, by³em akurat
w Œwidwinie, gdzie przeprowadza³em rozmowê z Sybiraczk¹, której
ojciec zgin¹³ w Ostaszkowie. Gdy
s³ysza³em jak premier Tusk i prezydent Komorowski przekonywali
mnie wielokrotnie przez miniony
rok do przyjaŸni rosyjsko-polskiej,
przypominaj¹ mi siê s³owa Sybiraczki, o aresztowaniu przez Sowietów jej ojca po napaœci ZSRR na
Polskê 17 wrzeœnia 1939 r. Mimowolnie opisa³a ona dwie postawy
Polaków wobec Sowietów. Pos³uchajmy œwiadka tamtych wydarzeñ.
„1 wrzeœnia Niemcy napadaj¹ na

Polskê od zachodu. 17 wrzeœnia od
wschodu wkracza Armia Radziecka.
Pani Wanda zapamiêta³a to wejœcie.
- Poszliœmy z mam¹ na ulicê
Tarnowskiego, to by³a taka d³uga
ulica, która prowadzi³a w stronê
pobliskiej granicy z ZSRR, do Wo³oczyska. Rosjanie wje¿d¿ali czo³gami. Byli tacy, co ich witali, rzucali
kwiaty, papierosy... Nie zapomnê do
œmierci s³ów mamy: No, witajcie
ich, witajcie, oni wam poka¿¹, co
potrafi¹. Wziê³a mnie za rêkê i wróciliœmy do domu. Pamiêta³a rok
1917, co siê wtedy dzia³o i zna³a
Rosjan. Widzia³a przez rzekê
Zbrucz, na której by³a granica, a
wioska nazywa³a siê chyba Satanów, jak komuniœci po rewolucji
zabierali krowy. Dzieci trzyma³y za
ogon i krzycza³y, a oni zabierali.
Kilkakrotnie przekonywa³a mê¿a,
by rzuci³ s³u¿bê, za³o¿y³ ubranie
cywilne i ucieka³ do swojej rodziny.
- Zobaczysz, co oni z wami zrobi¹. - mówi³a mê¿owi.
- Co ty mówisz, co takiego nam
zrobi¹? Ja nie zejdê z posterunku. odpowiada³ m¹¿.
- 17 wrzeœnia ojciec ju¿ nie wróci³ ze s³u¿by. Na drugi dzieñ rano
mama posz³a do komisariatu, a tam
ju¿ byli Rosjanie. Kazali jej wracaæ
do domu. Na ulicy jeden na koniu
powiedzia³, ¿e zaprowadzi j¹. Na
koñcu miasta by³a fabryka tytoniu, a
za ni¹ na polu, pod go³ym niebem,
trzymali Polaków. Mama po powrocie ugotowa³a obiad i zanieœliœmy
go ojcu. Jeñców by³o coraz wiêcej.
Mama po raz kolejny przekonywa³a
ojca, by ucieka³. Powtarza³, ¿e to
pomy³ka i jak siê wszystko wyjaœni,
wróci do domu. Wtedy widzia³am
ojca ostatni raz. Mama na drugi
dzieñ znowu zanios³a mu obiad, a na
trzeci, jak posz³am z cioci¹, to ju¿
tam nikogo nie by³o”.
Jak widaæ, ojciec wierzy³, ¿e
Rosjanie uznaj¹ jakieœ prawa, wyjaœni¹ wszystko i wypuszcz¹ go do
domu. Matka wiedzia³a, bo widzia³a, ¿e dla Rosji Sowieckiej prawo
nic nie znaczy. Historia przyzna³a
racjê jej doœwiadczeniu i mo¿e nawet intuicji, ¿e Sowietom ufaæ nie
nale¿y. Licz¹ siê fakty. A tych nazbiera³o siê przez nastêpne pó³ wieku tyle (ukrywanie prawdy o Katyniu, zbrodniach, Czarnobylu, i
choæby podwodnym Kursku itd.), ¿e
negowaæ wnioski z nich wyp³ywaj¹ce mo¿e tylko g³upiec. Okaza³o siê,
¿e g³upców w Polsce jest dostatek.
Jednak najgroŸniejsi dla Polski s¹
ludzie, którzy byli przez lata op³acani przez obce kraje za wykonywanie
przeró¿nych us³ug na ich rzecz oraz
op³acani przez re¿im komunistycz-

ny zainstalowany w Polsce po wojnie. Jakby trochê zapomnieliœmy o
tym, ¿e ten re¿im mia³ bardzo wielu
beneficjentów oraz o tym, ¿e istnia³
dziêki kontroli so³eczeñstwa przez
tajne s³u¿by, z których wiele wydzia³ów œciœle wspó³pracowa³o ze
s³u¿bami sowieckimi.
Warto siêgn¹æ do historii; Jaros³aw Kaczyñski w wydanej w 1991
r. ksi¹¿ce „Odwrotna strona medalu” (W-wa 1991) tak opisa³ zachowanie s³u¿b rosyjskich w Polsce:
„Ale dopiero dzisiaj wiemy wiêcej, jak g³êboka by³a ich ingerencja
w sprawy polskie. Wiadomo np., ¿e
³¹cznicy radzieccy, oficerowie
KGB, chodzili swobodnie po naszym MSW i rozmawiali o czym
chcieli i z kim chcieli. Zasadniczo
ka¿dy oficer polski mia³ obowi¹zek
sporz¹dziæ notatkê z ka¿dej rozmowy s³u¿bowej i przekazaæ j¹ prze³o¿onemu, a szefowie równoleg³ych
dzia³ów mieli obowi¹zek informowaæ siê nawzajem. Ten obowi¹zek
jednak nie dotyczy³ rozmów ani kontaktów z Rosjanami.To dawa³o im
ogromne wp³ywy”.
Elementarn¹ dzisiaj wiedz¹
obywatelsk¹ powinno byæ to, ¿e ludzie tych s³u¿b nie wyparowali, nie
wyjechali na wschód oraz to, ¿e
Polska by³a, jest i bêdzie terenem
gier operacyjnych obcych s³u¿b w
celu uzyskania najkorzystniejszych
dla swoich krajów efektów politycznych i ekonomicznych, kosztem
polskiego interesu narodowego i
miêdzynarodowego. Z tego punktu
widzenia mo¿na powiedzieæ, ¿e s¹
tacy, którzy „wierz¹” i s¹ tacy, którzy „pracuj¹”, chocia¿ jedni i drudzy mog¹ kierowaæ siê bardzo ró¿nymi interesami.
S³uchaj¹c w mediach tez z raportu MAK, nie sposób nie przywo³aæ
w tym miejscu jak¿e proroczego
artyku³u Aleksandra Œciosa, który
od lat prowadzi blog (www.cogito.salon24.pl) i który pod dat¹
13.04.2010 r., a wiêc zaledwie dwa
dni po katastrofie, przewidzia³, jak
bêdzie wygl¹daæ raport koñcowy.
Przytaczam ten artyku³ w ca³oœci,
byœmy mogli przeœledziæ, jak ju¿
wtedy wykuwa³y siê tezy dzisiejszego raportu.

FA£SZ NA MIARÊ
TRAGEDII

O

d dziesiêcioleci dezinfor
macja stanowi³a potê¿n¹
broñ systemu sowieckiego, stosowan¹ masowo równie¿ przez media.
Ju¿ w roku 1938 W³odzimierz B¹czkowski w szkicu „Uwagi o istocie

si³y rosyjskiej” pisa³: „G³ównym
rodzajem broni rosyjskiej, decyduj¹cym o dotychczasowej trwa³oœci
Rosji, jej sile i ewentualnych przysz³ych zwyciêstwach, nie jest normalny w warunkach europejskich
czynnik si³y militarnej, lecz g³êboka
akcja polityczna, nacechowana treœci¹ dywersyjn¹, rozk³adow¹ i propagandow¹.”
Dezinformacja, której nie nale¿y myliæ z propagand¹, okazuje siê
szczególnie przydatna wœród spo³eczeñstw uzale¿nionych od przekazu
telewizyjnego i powszechnego,
bezkrytycznego przyjmowania
dziennikarskich relacji. O ile - w
normalnym przekazie informacja
stanowi opis faktu, wydarzenia, o
tyle w przypadku dezinformacji
mamy zale¿noœæ odwrotn¹ – to sama
informacja ma tworzyæ wydarzenie
w œwiadomoœci manipulowanego
spo³eczeñstwa.
Te uwagi s¹ konieczne, jeœli
chcemy zrozumieæ mechanizmy gry
towarzysz¹cej naszej najwiêkszej,
narodowej tragedii. Nie ulega dla
mnie najmniejszej w¹tpliwoœci, ¿e
natychmiast po katastrofie prezydenckiego samolotu przyst¹piono
do gigantycznej operacji dezinformacji, stosuj¹c w niej wszystkie klasyczne narzêdzia. I choæ dziœ, jest za
wczeœniej na formu³owanie wniosków, a nawet na obszern¹ i precyzyjn¹ analizê, trzeba ju¿ zwróciæ
uwagê na kilka faktów i przes³anek
wskazuj¹cych na kierunek, w jakim
jest prowadzona akcja dezinformacyjna.
Wiadomo wiêc, ¿e kwesti¹ najwa¿niejsz¹ z punktu widzenia interesów Rosji jest wyjaœnienie przyczyn sobotniej tragedii. Z dwóch
powodów: odsuniêcia od strony rosyjskiej podejrzeñ o przyczynienie
siê do katastrofy, oraz z uwagi na
groŸbê pogorszenia stosunków polsko – rosyjskich, a tym samym uniemo¿liwienia realizacji rosyjskich
planów dotycz¹cych Polski.
W zwi¹zku z pierwszym motywem, trzeba zwróciæ uwagê na rzecz
znamienn¹. Otó¿, w ¿adnym, ogólnopolskim medium nie ukaza³ siê
jak dotychczas materia³, w którym
(nawet potencjalnie) rozwa¿ano by
wersjê zamachu, lub udzia³u „osób
trzecich” w spowodowaniu katastrofy. To niezwykle wa¿na okolicznoœæ, œwiadcz¹ca, ¿e g³ówne media
œwiadomie unikaj¹ rzetelnego i pe³nego informowania o sprawie.
Jest bowiem oczywiste, ¿e w
przypadku katastrofy lotniczej, w
której ginie prezydent oraz inne,
najwa¿niejsze w pañstwie osoby
jedn¹ z wersji œledztwa prokurator-
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skiego musi byæ badanie mo¿liwoœæ
zamachu. Jeœli tak¹ ewentualnoœæ
zak³ada siê w przypadku zdarzeñ
znacznie mniejszej wagi, tym bardziej podlega ona rozpatrzeniu w
wypadku œmierci osób najwa¿niejszych w pañstwie. Taki scenariusz
jest zawsze traktowany serio, jako
jeden z mo¿liwych i wokó³ w¹tku
zamachu musi toczyæ siê tak¿e
œledztwo polskiej prokuratury.
Gdy zatem media w ogóle nie
podejmuj¹ tej myœl i najwyraŸniej
unikaj¹ w¹tku – mo¿e to œwiadczyæ,
¿e mamy do czynienia z ograniczeniem oficjalnego przekazu do wersji ju¿ zakreœlonych. Jakich i przez
kogo?
Otó¿ – wed³ug mediów rosyjskich - w œledztwie prowadzonym
przez prokuraturê FR rozpatruje siê
wy³¹cznie trzy wersje przyczyn tragicznego zdarzenia: warunki pogodowe, b³¹d za³ogi lub problemy
techniczne samolotu. To rzecz bardzo wa¿na, ¿e w pañstwie, w którym
jeszcze przed dwoma tygodniami
dosz³o do zamachów bombowych,
zagro¿onym terroryzmem i dzia³alnoœci¹ „grup ekstremistycznych” –
w ogóle nie bierze siê pod uwagê, ¿e
przyczyn¹ katastrofy lotniczej móg³
byæ zamach.
Mamy wiêc do czynienia z sytuacj¹, w której polskie media od
chwili rozpoczêcia relacji na temat
wypadku, przyjê³y de facto kryteria
oceny zdarzenia sformu³owane
przez stronê rosyjsk¹ i najwyraŸniej
ograniczaj¹ przekaz do rozpatrywania tylko trzech wersji.
Jest to szczególnie widoczne na
tle doniesieñ medialnych innych
pañstw, gdzie o mo¿liwoœci zamachu lub ingerencji s³u¿b rosyjskich
w przebieg œledztwa mówi siê
otwarcie; przypominaj¹c zamach w
Gibraltarze, stanowisko Prezydenta
Kaczyñskiego w sprawach Rosji i
stosunek w³adz Federacji do osoby
Prezydenta, czy wreszcie zwracaj¹c
uwagê na rosn¹ce wp³ywy wywiadu
wojskowego GRU, w zwi¹zku z
zarysowuj¹cymi siê konfliktami
miêdzy premierem Putinem, a prezydentem Miedwiediewem.
Pró¿no tego typu doniesieñ szukaæ w wiod¹cych mediach III RP.
W zwi¹zku z drugim powodem –
groŸb¹ pogorszenia stosunków polsko – rosyjskich, da siê zauwa¿yæ,
¿e od soboty jesteœmy œwiadkami
niebywa³ego wprost nag³aœniania i
podkreœlania reakcji strony rosyjskiej. Niewspó³miernego do dotychczasowych ocen wzajemnych
stosunków i relacji, jakie istnia³y
przed wypadkiem.

Epatowanie Polaków ¿a³ob¹ i
wspó³czuciem Rosjan, ³zy i religijne gesty Putina, s³owa Miedwiediewa oraz ci¹g³e zapewnianie o
wszechstronnej pomocy Rosjan przekraczaj¹ naturaln¹ w obecnej
sytuacji miarê. I nie chodzi tu o
postulat tworzenia atmosfery wrogoœci lub podejrzliwoœci, a o w³aœciw¹ dla realiów katastrofy proporcjê, która w tym przypadku jest zdecydowanie przesuniêta w stronê
ochrony rosyjskiego wizerunku i nie
ma nic wspólnego z rzeteln¹ informacj¹.
W ogóle nie wspomina siê o rzeczywistych zachowaniach w³adz
Rosji, w zwi¹zku ze zbrodni¹ katyñsk¹ czy o wielomiesiêcznej kampanii Putina, s³u¿¹cej rozgrywaniu
polskich podzia³ów, w efekcie której dosz³o do podwójnych uroczystoœci katyñskich i osobnych lotów
premiera i prezydenta.
Jeœli zatem dwa, wymienione
powy¿ej motywy, maj¹ przede
wszystkim zapewniæ ochronê interesów Rosji – to przekaz polskich
mediów równie¿ s³u¿y temu celowi.
Mamy do czynienia z niemal klasycznym przyk³adem zastosowania
dezinformacji, gdzie w roli „tematu
przewodniego” wystêpuje zdarzenie na miarê tragedii narodowej.
Temat ten jest „prowadzony” pod
has³em „b¹dŸmy razem” - implikuj¹cym proste, solidarne i oparte na
socjologicznych przes³ankach zachowania. Has³o zaœ, ma dotyczyæ
nie tylko nas – polskiego spo³eczeñstwa, ale w równiej mierze wyznaczaæ obecne relacje z Rosjanami,
pogr¹¿onymi przecie¿ w ¿a³obie po
œmierci polskiego Prezydenta. W
imiê tego has³a - rezygnuje siê z
ukazywania rzeczywistych okolicznoœci w jakich dosz³o do katastrofy,
w tym rozpatrywania wszystkich,
racjonalnych wersji zdarzenia oraz
przesadnie eksploatuje ob³udne zachowania rosyjskich w³adz, ka¿¹c w
nich upatrywaæ „dobre intencje”,
wskazuj¹ce na „brak winy”.
W procesie tym celowo nie nag³aœnia siê licznych w¹tpliwoœci,
dotycz¹cych ustaleñ rosyjskiego
œledztwa i nie wspomina o faktycznych okolicznoœciach (w tym politycznych) w jakich dosz³o do tragedii. „Grup¹ docelow¹” tak prowadzonej kampanii jest ca³e spo³eczeñstwo.
Rzeczywiste intencje zorganizowanej dezinformacji, pod „internacjonalistycznym” has³em „b¹dŸmy razem” ujawnia choæby dzisiejszy tytu³ publikacji „Niezawisimaj
Gaziety” - „Katyñska koœæ niezgody
w relacjach Warszawy i Moskwy

zostanie pochowana razem z prezydentem Lechem Kaczyñskim”.
Poniewa¿ ze strony rosyjskiej
otrzymujemy wiele, czasem
sprzecznych ze sob¹ sygna³ów, nale¿a³oby zachowaæ szczególn¹ rozwagê w bezkrytycznym powielaniu
informacji. Tymczasem, niemal natychmiast po katastrofie, gdy nie
wolno by³o wykluczaæ ¿adnych hipotez, pojawi³a siê myœl, która dziœ
– coraz wyraŸniej wydaje siê byæ
podstawow¹ wersj¹ kampanii dezinformacji. Dla jej utrwalenia stosuje siê metodê mieszania prawdy i
k³amstwa, przydatn¹ wówczas, gdy
opinia publiczna jest ju¿ poinformowana o tym, co zasz³o, lecz nie
zna dok³adnie wszystkich szczegó³ów. Mo¿na nawet precyzyjnie
wskazaæ, kto by³ pierwszym „przekaŸnikiem” tej wersji.
W dwie godzin po katastrofie, na
stronie internetowej rosyjskiego
dziennika „Kommiersant” pojawi³a
siê wypowiedŸ wiceprzewodnicz¹cego Dumy Pañstwowej Rosji, W³adimira ¯yrinowskiego dla radia
„Kommersant-FM”, w której pad³y
s³owa, ¿e „pewn¹ rolê w katastrofie
móg³ odegraæ upór prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”. Wed³ug
¯irinowskiego, Prezydent Kaczyñski „nie raz okreœla³ za³odze samolotu gdzie ma l¹dowaæ”. Polityk
rosyjski powiedzia³ równie¿, ¿e
wed³ug jego wiedzy „by³y problemy
techniczne w samolocie” i sugerowa³, ¿e polscy przywódcy u¿ywaj¹
przestarza³ego i niebezpiecznego
sprzêtu.
W tym samym czasie, na stronie
internetowej „Nowej Gaziety” opublikowano wypowiedŸ Wac³awa
Radziwinowicza – dziennikarza
„Gazety Wyborczej”, tytu³uj¹c j¹
„Dlaczego Tu-154?”. Dziennikarz
stwierdzi³, ¿e „Prezydent pad³
ofiar¹ demokracji”, wyjaœniaj¹c, ¿e
ma na myœli zaniedbania polskiego
rz¹du, który nawet po wypadku lotniczym Leszka Millera nie zakupi³
nowego sprzêtu lotniczego, nie
chc¹c nara¿aæ siê wyborcom na zarzut nadmiernych wydatków.
Pad³y jednak s³owa znacznie
wa¿niejsze, gdy Radziwinowicz
podzieli³ siê z rosyjsk¹ gazet¹
w³asn¹ interpretacj¹ informacji, jakoby kapitan prezydenckiego samolotu odmówi³ rosyjskim kontrolerom i nie chcia³ l¹dowaæ na innym
lotnisku. Dziennikarz „Gazety Wyborczej” przypomnia³, ¿e do takiego samego zdarzenia mia³o dojœæ
podczas wojny rosyjsko-gruziñskiej, gdy Prezydent polecia³ do
Tibilisi. Stwierdzi³: „Gdy polski pilot odmówi³ l¹dowania na lotnisku

w Tibilisi, powo³uj¹c siê na ekstremalnie trudne warunki, Kaczyñski
krzycza³ na niego i straszy³, a potem
by³ wielki skandal, ¿e pilot nie zastosowa³ siê do nakazu prezydenta.
Pilot zosta³ wyrzucony ze s³u¿by i
powróci³ dopiero za czasów premiera Tuska. Nad Smoleñskiem mog³o
siê zdarzyæ w³aœnie coœ takiego”.
Ten sam dziennikarz 12 kwietnia
br. opublikowa³ w „Gazecie Wyborczej” wywiad z Magomedem Ta³bojewem, rosyjskim kosmonaut¹, pilotem oblatywaczem, w którym
m.in. pada pytanie:
„Jak pan s¹dzi, dlaczego w tak
trudnych warunkach pilot zdecydowa³ siê jednak l¹dowaæ?
- Myœlê - odpowiada Rosjanin ¿e móg³ byæ pod presj¹ kogoœ na
pok³adzie. To problem wszystkich
lotników, którzy wo¿¹ wa¿nych dygnitarzy. 14 lat temu mieliœmy w
Rosji podobny przypadek, który o
ma³o co nie skoñczy³ siê podobn¹
tragedi¹. Wtedy prezydent Borys
Jelcyn kaza³ kapitanowi I³aA-96
l¹dowaæ, nie bacz¹c na fataln¹ pogodê. Potem ten pilot, mój dobry
znajomy, wci¹¿ przera¿ony opowiada³ mi, ¿e cudem posadzi³ 250-tonow¹, czterosilnikow¹ maszynê”.
Cytujê obszernie te wypowiedzi, bo s¹ bezpoœrednim dowodem
na dzia³anie mechanizmu dezinformacji, w którym fa³szywa teza, postawiona bez ¿adnej podstawy faktycznej zostaje, dziêki dzia³aniom
agentury wp³ywu i medialnym rezonatorom przedstawiona w formie
rzeczywistego zdarzenia. Tu zaœ
mamy do czynienia z sytuacj¹, gdy
fa³szywa wersja jest propagowana z
dwóch, „niezale¿nych” Ÿróde³ –
przekaŸników, by w rezultacie staæ
siê wersj¹ obowi¹zuj¹c¹.
Mo¿na jedynie dodaæ, ¿e ta sama
gazeta ju¿ od pierwszego dnia nag³aœnia³a opiniê zastêpcy szefa si³
powietrznych FR gen. Aleksandra
Aloszyna, który twierdzi³, jakoby
„Za³oga prezydenckiego samolotu
kilkakrotnie nie wype³ni³a poleceñ
kontrolera lotu, nie reagowa³a na
ostrze¿enia. Szef lotów poleci³ za³odze ustawienie samolotu w po³o¿enie horyzontalne. Gdy za³oga nie
wykona³a dyspozycji, kilkakrotnie
wyda³ komendê, by samolot uda³ siê
na lotnisko zapasowe. - Za³oga niestety - nie przerwa³a zni¿ania i
wszystko skoñczy³o siê tragicznie”.
Wiemy, ¿e póŸniejsze doniesienia, zada³y k³am tym twierdzeniom,
Na skutek zabiegów dezinformacyjnych, dokonywanych wspólnie przez rosyjskie i polskie media
wy³ania siê przekaz, w którym winê
za katastrofê ma ponosiæ za³oga
polskiego samolotu, a poœrednio –
Prezydent Kaczyñski, który mia³by
wywieraæ presjê co do miejsca l¹dowania. Dziœ – dopóki trwa spektakl
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„¿a³obnej propagandy”, ta wersja
bêdzie s¹czona w umys³y odbiorców klasycznymi metodami dezinformacji: poprzez „modyfikacjê
motywu” (Prezydent móg³ wywieraæ presjê, ale dzia³a³ w dobrej wierze, obawiaj¹c siê prowokacji rosyjskiej), „interpretacjê” (to, ¿e wywierano presjê na pilota, wynika z
treœci rozmów zarejestrowanych w
„czarnej skrzynce”) lub „generalizacjê” (zdarzenie takie mia³o ju¿
miejsce w Gruzji, inni przywódcy
postêpowali podobnie (casus Jelcyna).
W odbiorze spo³ecznym ma powstaæ przeœwiadczenie, ¿e tak naprawdê winê za katastrofê ponosi
sam Prezydent, a o przebiegu zdarzeñ zadecydowa³y b³êdne decyzje
pilota, podjête na skutek interwencji samego Prezydenta lub jego otoczenia. Temu bêdzie s³u¿y³o podkreœlanie negatywnych cech charakteru Lecha Kaczyñskiego (upór,
podejrzliwoœæ) oraz pe³nego nieufnoœci stosunku do Rosjan.
Jestem przeœwiadczony, ¿e ta
wersja wydarzeñ z 10 kwietnia, bêd¹ca elementem wielow¹tkowej
strategii dezinformacji zostanie
wkrótce przyjêta oficjalnie, przy
czynnym wspó³udziale polskich
mediów i polityków.
Artyku³ i komentarze do niego
mo¿na przeczytaæ tutaj: http://cogito.salon24.pl/170293,falsz-namiare-tragedii

NADAWCA
I PRZEKA•NIKI
Czyj interes podlega
ochronie?

Œ

cios polemizuj¹c z kimœ, kto
twierdzi³, ¿e to jednak katastrofa, napisa³: „Nie jest wykluczone, ¿e ma Pan racjê i katastrofa jest
efektem sumy niekorzystnych zdarzeñ. Jak Pan mo¿e zauwa¿y³ - w
ogóle nie przes¹dzam, która z wersji jest mo¿liwa. Zwracam jednak
uwagê, ¿e wykluczenie ewentualnego zamachu i zawê¿enie zakresu
œledztwa do intencji rosyjskich, stanowi faktycznie zabieg dezinformacji. G³ównie dlatego, ¿e od pocz¹tku jest lansowana kompletnie nieweryfikowalna dziœ teza o b³êdzie
pilota i ingerencji Prezydenta. Jest
ona równie nieuprawniona, jak (w tej
chwili) teza o zamachu. Jakie¿ zatem
przes³anki nakazuj¹ j¹ forsowaæ i
czyj interes podlega ochronie?”
Œcios zauwa¿a tak¿e, ¿e wszystko co mówimy w tej sprawie i co
badaj¹ polskie organy pañstwa,
opiera siê wy³¹cznie na tym, co
przekazuj¹ nam Rosjanie.

Rosja komunikuje
œwiatu

J

ak widaæ, to co w kilka godzin
„ustalono” po katastrofie,
dziœ MAK zatwierdzi³ oficjalnie.
Dorzuci³ do tego tylko wersjê o pijanym gen. Andrzeju B³asiku, co wzbudzi³o powszechne oburzenie i ostry
protest jego ¿ony, gdy¿ po pierwsze
- raport techniczny nie powinien zawieraæ takich stwierdzeñ, i po drugie
– cia³o gen. B³asika znaleziono na
koñcu (wróci³o do kraju po kilkunastu dniach), wiêc eksperci twierdz¹,
¿e móg³ to byæ alkohol wytworzony
w organizmie ju¿ po œmierci, je¿eli w
ogóle by³. Ta informacja podana
przez MAK mia³a ewidentnie upokorzyæ polskiego dowódcê, s³u¿¹cego
w strukturach NATO, który nie zdobywa³ szlifów w Moskwie.
Przypomnijmy ówczesn¹ reakcjê zagranicznej prasy na te rewelacje rosyjskie, bo jak¿e przypominaj¹ dzisiejsze, z dodatkow¹
wrzutk¹ o „pijanym” generale.
Ju¿ na drugi dzieñ, 13.04.10,
jeden z internautów poinformowa³
pod ww. artyku³em Œciosa: „Ponad
pó³ godziny temu wszystkie agencje
prasowe dosta³y oficjalny komunikat rz¹dowy Rosji: b³¹d pilota i nieznajomoœæ jêzyka rosyjskiego to
przyczyny katastrofy.
MARIANNA doda³a: „Wczorajsze gazety w Austrii i w Niemczech te¿ poda³y prawdopodobn¹
wersjê z udzia³em Prezydenta. Jakoby mia³ wywieraæ presjê na za³ogê. Osobnikiem który przekazywa³
te informacje prasie jest ktoœ o polskich (?) korzeniach”.
KAZEF: „Ale do tego dochodz¹
ju¿ pocz¹tki nowej gry. Niemiecki
komentator œmia³o pisze o nowych
wyborach prezydenckich w Polsce.
Ju¿ mocno dezawuuje ewentualny
start Jaros³awa Kaczyñskiego.
Zdradza mimochodem najwiêksze
obawy wrogów Polski, ale te¿ ujawnia bardzo prawdopodobne - mim
zdaniem - kierunki ataków na Jaros³awa Kaczyñskiego. Rusz¹ te ataki
zapewne pe³n¹ par¹ ju¿ niebawem,
jak tylko skoñczy siê ¿a³oba”.
Dalsz¹ historiê ju¿ znamy. Tak¿e
obecne nag³ówki œwiatowych serwisów po raporcie MAK.

„NASZ” SZPIEG
W WATYKANIE,
DYPLOMAT¥
W MOSKWIE

P

rzypomnijmy s³owa MA
RIANNY: „Osobnikiem który przekazywa³ te informacje prasie
jest ktoœ o polskich (?) korzeniach”.
Z kolei bêd¹cy na lotnisku w dniu
katastrofy reporter TVP S³awomir
Wiœniewski wspomina, ¿e wœród

rosyjskich milicjantów by³ jakiœ
Polak, który kaza³ im odebraæ mu
kamerê, któr¹ filmowa³ szcz¹tki samolotu. Nie pamiêta, sk¹d go zna³,
ale wydawa³o mu siê, ¿e z ambasady. Dzisiaj oficjalnie nie chce siê
wypowiadaæ na ten temat, chocia¿
z³o¿y³ zeznania w prokuraturze i
musimy poczekaæ na ujawnienie
tych informacji.
Jednak ca³kiem niedawno, bo 18
grudnia 2010 r., „Rzeczpospolita”
ujawni³a kolejny w¹tek smoleñskiej
tajemnicy i zarazem funkcjonowania s³u¿b specjalnych PRL, przeniesionych do III RP.
Cezary Gmyz w artykule „Szpieg
w Watykanie. Dyplomata w RP”,
opisa³ jedn¹ z postaci bior¹cych
udzia³ w przygotowaniach obchodów w Katyniu w dniu 10 kwietnia
ubr. T¹ osob¹ jest Tomasz Turowski,
który na kilka dni przed organizacj¹
obchodów w Katyniu zosta³ przyjêty
do pracy w MSZ i skierowany do
ambasady w Moskwie. Jako ambasador tytularny by³ obecny na p³ycie
lotniska Siewiernyj 10 kwietnia,
gdzie oczekiwano na przylot Tu-154
z prezydentem Lechem Kaczyñskim
na pok³adzie. Po katastrofie udzieli³
wywiadu rosyjskim mediom. Gdy
IPN zlustrowa³ ambasadora, okaza³o siê, ¿e zatai³ on, ¿e by³ m.in. zakonspirowanym agentem wywiadu PRL
w Rzymie. Dlaczego akurat Turowski pojecha³ do Moskwy i co tam mia³
robiæ? Miejmy nadziejê, ¿e siê kiedyœ dowiemy. Oto co Cezary Gmyz
napisa³ o Turowskim.

Numer 9596 w elicie
wywiadu
Zapisy rejestracyjne zachowane
w archiwach IPN œwiadcz¹, ¿e do
wspó³pracy ze s³u¿bami specjalnymi zosta³ pozyskany jeszcze jako
student. Do pracy w wywiadzie
wytypowa³ go Wydzia³ XIV Departamentu I – najbardziej elitarna
struktura polskiego wywiadu. Osoby zwerbowane przez ten wydzia³ i
kierowane do pracy za granic¹ zwykle by³y ukadrawiane, czyli stawa³y
siê oficerami SB.
Departament I by³ elit¹ S³u¿by
Bezpieczeñstwa. A Wydzia³ XIV –
najbardziej zakonspirowan¹ struktur¹ w tajnych s³u¿bach PRL. Zajmowa³ siê wywiadem z pozycji „N”,
czyli nielegalnych.
Oficerowie i agentura tej struktury byli te¿ nazywani trzeci¹ lini¹.
Pierwsz¹ lini¹ byli oficerowie pracuj¹cy pod przykryciem dyplomatycznym w ambasadach i konsulatach.
Drug¹ liniê stanowili agenci ulokowani w przedstawicielstwach polskich
firm za granic¹, np. w LOT, placówkach Polskiej Akademii Nauk czy
centralach handlu zagranicznego.
Trzeci¹ lini¹ byli w³aœnie oficerowie
i agenci Wydzia³u XIV. O ich to¿sa-
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moœci, a nawet istnieniu nie wiedzia³
sam szef rezydentury wywiadu ulokowany w ambasadzie PRL.
Nielega³owie nie korzystali z
dyplomatycznych kana³ów ³¹cznoœci. Wiadomoœci do kraju by³y przekazywane przez w³asny system
³¹cznoœci radiowej lub przez kurierów. Prawie do koñca lat 80. nie
pos³ugiwali siê pseudonimami, lecz
jedynie numerami rejestracyjnymi.
Meldunki Tomasza Turowskiego
prawie do koñca by³y sygnowane
numerem 9596. To ten numer z Samodzielnej Ewidencji Operacyjnej
Departamentu I pozwoli³ jednoznacznie ustaliæ, ¿e u¿ywa³ go w³aœnie Tomasz Turowski. Dopiero pod
koniec rz¹dów komunistycznych
meldunki tego agenta zaczê³y byæ
sygnowane obok numeru rejestracyjnego równie¿ pseudonimem Orsom.
G³êboka konspiracja wywiadu
nielegalnego dotyczy³a nie tylko
dzia³alnoœci nielega³ów za granic¹,
ale równie¿ koordynacji ich poczynañ z pozycji centrali. Siedziba
Wydzia³u XIV zosta³a ulokowana
poza g³ówn¹ siedzib¹ wywiadu, w
willi na warszawskim S³u¿ewie,
znanej pod kryptonimem „Obiekt
Piaski”.
Oficerowie tego wydzia³u pracuj¹cy w centrali w dokumentach
s³u¿bowych prawie nigdy nie wystêpowali pod prawdziwymi danymi,
lecz pod tzw. nazwiskami legalizacyjnymi. Ich to¿samoœæ znali jedynie kolejni naczelnicy Wydzia³u
XIV oraz szefowie Departamentu I.
Dostêp do ich danych mia³o te¿ sowieckie KGB.

Jezuicka to¿samoœæ
W 1975 r. Turowski ju¿ jako
oficer wywiadu zg³osi³ siê do zakonu jezuitów w Rzymie. Do nowicjatu przyj¹³ go o. Antoni Mruk, który
w zakonie by³ ju¿ od roku 1930
(œwiêcenia kap³añskie przyj¹³ w
Rzymie w 1947 r.) i uchodzi³ za jednego z najbardziej wp³ywowych
Polaków w Watykanie. Prze¿y³ piêæ
pontyfikatów. By³ ostatnim spowiednikiem Jana Paw³a II. Zmar³ w
ubieg³ym roku w wieku 95 lat.
Dla nowicjusza jezuickiego, jakim by³ wówczas Turowski, nie mog³o byæ lepszej rekomendacji. Perfekcyjna znajomoœæ rosyjskiego
sprawi³a, ¿e mimo m³odego wieku
szybko zacz¹³ byæ dopuszczany do
najwiêkszych tajemnic dotycz¹cych
polityki wschodniej Watykanu.
O. Mruk, który w tym czasie by³
szefem Asystencji S³owiañskiej genera³a Jezuitów, powierza³ Turowskiemu t³umaczenia najbardziej
poufnych dokumentów. Ile z tajemnic Watykanu przekaza³o na
Wschód Ÿród³o 9596, nie wiadomo.
Jego raporty z tego czasu nie s¹
dostêpne w zasobie jawnym IPN.
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Rok 2010 – zrozumieæ Polskê
Jeszcze w okresie kleryckim, nie
zrywaj¹c kontaktu z Rzymem, Turowski zacz¹³ pog³êbiaæ wiedzê o
Zwi¹zku Radzieckim w wyspecjalizowanych oœrodkach jezuickich we
Francji. Najpierw w Pary¿u, potem
w Meudon. W tym czasie nawi¹za³
kontakty ze œrodowiskiem paryskich „Spotkañ”.

¯ona zamiast sutanny
W 1986 r., tu¿ przed zakoñczeniem dziesiêcioletniego okresu poprzedzaj¹cego przyjêcie œwiêceñ,
Turowski zrezygnowa³ z kariery
zakonnej. Zrzuci³ sutannê i siê o¿eni³. Poniewa¿ nie przyj¹³ œwiêceñ,
rezygnacja w krêgach koœcielnych
traktowana by³a z wyrozumia³oœci¹.
W tym czasie Wydzia³ III wywiadu
PRL, zajmuj¹cy siê Watykanem z
pozycji rezydentury, pozyska³ ju¿
nowego agenta u jezuitów. Otrzyma³ pseudonim Russo.
Turowski nadal utrzymywa³
œwietne kontakty z ludŸmi Koœcio³a. W³aœnie z tego czasu pochodz¹
jego jedyne znane meldunki: donosy dotycz¹ce œrodowiska „Spotkañ”. Ich kopie ocala³y, bo znalaz³y
siê w tzw. materia³ach informacyjnych Departamentu I, gdzie gromadzono najwa¿niejsze doniesienia od
agentury z ca³ego œwiata. Meldunki
sygnowane jako 9596, a potem pseudonimem Orsom pozwalaj¹ ustaliæ
jednoznacznie, ¿e Ÿród³em by³a osoba maj¹ca œwietne kontakty wœród
jezuitów w³oskich i francuskich, obracaj¹ca siê w krêgu „Spotkañ”.

Kariera w dyplomacji
Z akt paszportowych Turowskiego przechowywanych w IPN
wynika, ¿e na prze³omie lat 80. i 90.
sporo podró¿owa³ do Zwi¹zku Radzieckiego.
W 1993 r. rozpocz¹³ pracê w
MSZ. W departamencie Europa II
(zajmuj¹cym siê Europ¹ Wschodni¹) najpierw by³ doradc¹, potem
wicedyrektorem. W 1996 r. wyjecha³ do ambasady w Moskwie. Tam
najpierw pe³ni³ funkcjê radcy, potem ministra pe³nomocnego. W
2001 r. zosta³ ambasadorem na Kubie. – By³ wysoko oceniany przez
naszych rosyjskich partnerów, o
czym wiem drog¹ nieoficjaln¹ –
mówi³ ówczesny szef MSZ W³adys³aw Bartoszewski, rekomenduj¹c
Turowskiego na stanowisko ambasadora na Kubie 8 marca 2001 r.
Po objêciu funkcji szefa MSZ
przez Rados³awa Sikorskiego Turowski szybko staje siê jedn¹ z jego
najbardziej zaufanych osób. Wed³ug naszych informacji ma zasadniczy wp³yw na proces zbli¿enia

polsko-rosyjskiego. Jednym z ostatnich zadañ Turowskiego by³ udzia³
w przygotowaniach wizyt Donalda
Tuska, a potem Lecha Kaczyñskiego w Smoleñsku. W ostatnim czasie
zajmowa³ siê te¿ projektem, który
mia³ doprowadziæ do powstania
wspólnego dokumentu patriarchatu
moskiewskiego oraz episkopatu
Polski poœwiêconego polsko-rosyjskiemu pojednaniu.
Ze wzglêdu na jego rzymsk¹
przesz³oœæ jego nazwisko zarówno
w centrali MSZ, jaki i w Rzymie
zaczyna byæ wymieniane jako tego,
który ma zast¹piæ Hannê Suchock¹
w roli ambasadora przy Stolicy
Apostolskiej. Uchodzi za najpowa¿niejszego, obok polskiego ambasadora w Pary¿u Tomasza Or³owskiego, kandydata na to stanowisko.
„Rzeczpospolita” z 18.12.2010 r.

JAK G£ÊBOKO
TO SIÊGA?

W

kontekœcie sprawy Tu
rowskiego oddajmy jeszcze raz g³os Œciosowi, który w artykule „Kto rz¹dzi Polsk¹?” przypomina, ¿e: „W ka¿dym kraju, znajduj¹cym siê w geopolitycznej bliskoœci Rosji lub w obszarze jej zainteresowañ, tego rodzaju fakty musia³yby prowadziæ do wzmo¿onej czujnoœci s³u¿b ochrony pañstwa oraz
mieæ wp³yw na dzia³ania polityczne,
podejmowane przez rz¹d na arenie
miêdzynarodowej i w kontaktach
dwustronnych z Rosj¹.
W ka¿dym – z wyj¹tkiem III RP.
Polskie s³u¿by ochrony pañstwa, od kilku lat ani razu nie wskaza³y na zagro¿enia p³yn¹ce ze strony s³u¿b i agentury rosyjskiej. Przeciwnie – zgodnie z przyjêt¹ na wzór
putinowskiej Rosji zasad¹ prowadzenia rygorystycznej polityki informacyjnej, wiod¹cej do ukrywania wszystkiego, co zdaniem ABW
nie powinno trafiaæ do wiadomoœci
spo³eczeñstwa – nie sporz¹dza siê
¿adnych raportów zagro¿eñ ze strony obcych wywiadów, tak, jak gdyby to niebezpieczeñstwo w ogóle nie
dotyczy³o obszaru III RP. Takie sygna³y nie docieraj¹ równie¿ ze strony licznych instytucji rz¹dowych,
odpowiedzialnych za bezpieczeñstwo pañstwa.
Z polityk¹ ABW w pe³ni koresponduje zachowanie rz¹du Donalda Tuska. (...) Jakie s¹ zatem przyczyny, dla których rz¹d Donalda
Tuska i podleg³e mu media insynuuj¹ Polakom, jakoby nie istnia³o ze
strony Rosji ¿adne zagro¿enie, a
sprzeciw wobec rosyjskiego œledztwa ka¿¹ postrzegaæ, jako sprzeczny z polskim interesem? Z czego

wynika bezgraniczne zaufanie, jakim politycy tego rz¹du zaczêli obdarzaæ W³adymira Putina, a s³u¿by
III RP deklaruj¹ doskona³¹ wspó³pracê z Rosj¹?
Odrzucam z góry wszelk¹ argumentacjê ideologiczn¹ i demagogiczn¹, forsowan¹ przez zabobonne
œrodowiska GW i powielan¹ przez
rzesze pospolitych g³upców. Wed³ug nich – „nie zadra¿nianie” stosunków z Rosj¹ i traktowanie tego
pañstwa na zasadach szczególnych
preferencji ma stanowiæ o istocie
polskiej racji stanu. Poniewa¿ nie
ma na to ¿adnego, racjonalnego
dowodu (a przeciwnie – doœwiadczenie historyczne i rzetelna wiedza
wskazuj¹ na szkodliwoœæ takich
postaw) nic nie usprawiedliwia podobnej retoryki. Brednie tego rodzaju, trzeba wiêc odrzuciæ.
Podobnie – nie mo¿na traktowaæ
powa¿nie g³osów, które z tych samych, demagogicznych racji
przecz¹ w ogóle dzia³aniom agentury lub bagatelizuj¹ zagro¿enia ze
strony s³u¿b rosyjskich. S¹ powielane przez infantylnych osobników, nie posiadaj¹cych elementarnej wiedzy o wspó³czesnym œwiecie, pozbawionych wyobraŸni i inteligencji. Jednak¿e, to stanowisko
ma w wielu przypadkach g³êbsze
uzasadnienie w koncepcji, która
leg³a u podstaw III RP; gdy na mocy
porozumienia funkcjonariuszy
megas³u¿b sowieckich z prowadzon¹ przez nich agentur¹, doprowadzono do obrad „okr¹g³ego sto³u” i dokonano tzw. transformacji
ustrojowej. Jest zatem oczywiste,
¿e negowanie dzia³añ obcych s³u¿b
i agentury stanowi dla tych œrodowisk dogmat wynikaj¹cy z instrukcji operacyjnych komunistycznej
s³u¿by bezpieczeñstwa i jest rodzajem k³amstwa w obronie w³asnej
przesz³oœci. Aktywnoœæ w ¿yciu
publicznym III RP wielu tajnych
wspó³pracowników bezpieki i
funkcjonariuszy tej s³u¿by, potwierdza tê ocenê .
Istniej¹ tylko dwa powody, jakimi mo¿na wyt³umaczyæ postawê
obecnego rz¹du.
Pierwszy, to skrajna nieudolnoœæ s³u¿b ochrony pañstwa, które
nie chc¹ lub nie potrafi¹ zdefiniowaæ i zapobiec rzeczywistym zagro¿eniom, utajniaj¹ zatem informacje
na ten temat, by nie byæ zmuszonymi do sprawnych dzia³añ. W tym
samy obszarze mo¿na utrzymywaæ,
¿e ludzie odpowiedzialni za politykê pañstwa s¹ ignorantami i nieudacznikami, a w ocenie Rosji kieruj¹ siê irracjonalnymi przes³ankami, przyjmuj¹c s³owa i gesty w³adz
rosyjskich jako oznakê rzeczywi-

stych intencji. Taki rz¹d prowadzi³by
politykê „na œlepo”, kieruj¹c siê doraŸnym interesem, wzglêdami wizerunkowymi lub na zasadzie ulegania
presji politycznej innych pañstw.
Bagatelizowanie zagro¿eñ i utrzymywanie polityki wobec Rosji na
poziomie nakazu „pojednania” i
„przyjaŸni” by³oby wiêc przejawem
s³aboœci i politycznego dyletanctwa.
Ta wersja, niew¹tpliwie wi¹za³aby siê z zagro¿eniem dla naszego
bezpieczeñstwa - jak zawsze, gdy
po³¹czenie ignorancji z arogancj¹
mo¿e doprowadziæ do katastrofalnych skutków.
Drugim i znacznie powa¿niejszym powodem, by³oby celowe i
œwiadomie wprowadzanie w b³¹d
polskiego spo³eczeñstwa, co do zagro¿eñ wynikaj¹cych z penetracji
s³u¿b i agentury rosyjskiej. Rz¹d
Donalda Tuska i podleg³e mu s³u¿by
planowo i umyœlnie nie informowa³yby Polaków o rzeczywistych zamiarach Rosji, utrzymuj¹c spo³eczeñstwo w przeœwiadczeniu, ¿e ma
do czynienia z pañstwem przyjaznym i pokojowo nastawionym.
Powierzenie œledztwa s³u¿bom rosyjskim nie by³oby wówczas aktem
„zaufania”, a znakiem podleg³oœci,
zaœ nawo³ywanie do „pojednania”
stanowi³by w istocie akt kapitulacji
i prowadzi³o do wepchniêcia Polski
w strefê wp³ywów rosyjskich.
Wówczas te¿, nale¿a³oby za³o¿yæ
istnienie silnej agentury, umiejscowionej wysoko w strukturach pañstwa, której wp³yw na bieg spraw
by³by decyduj¹cy.
Ta wersja nios³aby dla Polski
zagro¿enie porównywalne jedynie z
rokiem 1945, gdy rzekomo polski
rz¹d, z³o¿ony faktycznie z agentów
sowieckich doprowadzi³ do stanu
wieloletniej okupacji Polski przez
pañstwo sowieckie i uzale¿ni³ nas
od dyktatu obcego mocarstwa”.

Z GÓRY NA DÓ£

T

ylko w czterech powiatach,
w których wydajemy gazety,
na listach wyborczych znalaz³o siê
a¿ 18 kandydatów, którzy z³o¿yli
oœwiadczenia, ¿e wspó³pracowali
lub byli pracownikami s³u¿b specjalnych w PRL. Kilku zosta³o radnymi, a jeden nawet burmistrzem
Czaplinka (pow. drawski). Wiêkszoœæ z nich zajmuje dziœ wysokie
stanowiska w samorz¹dzie, instytucjach pañstwowych lub prowadzi firmy. Ilu ich kandydowa³o w ca³ym
kraju? A o ilu nie wiemy? Czy to ju¿
nasta³ ten moment, ¿e mo¿na „wracaæ”, bo nad Polsk¹ rozpoztarte opiekuñcze skrzyd³a Putina, pu³kownika
KGB? Czy wyborcy Platformy zadaj¹ sobie czasami pytanie – dok¹d
nas wszystkich prowadz¹ Tusk i Komorowski? Mam nadziejê, ¿e tak.
Kazimierz Rynkiewicz
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
NIERUCHOMOŒCI

US£UGI

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Tucze nad j. Woœwin dz.budowl.
2700 m2 - 59 000 z³. Tel. 600 265 547

Zespó³ Muzyczny na ka¿d¹ okazjê.
Rabat na wesela 2011 rok. Zadzwoñ
604 221 339.

Pomieszczenie na dzia³alnoœc do
wynajecia w niskiej cenie w Radowie Ma³ym. Tel 604 88 77 47
Wynajmê lokal na dzia³alnoœæ handlowo-us³ugow¹ o pow. 100 mkw. w
centrum £obza. Tel. 608 335 881
Sprzedam dom wolno stoj¹cy w
£obzie 82 mkw., dzia³ka 342 mkw.
Dom do remontu. Cena do negocjacji. Tel. 91 397 4530, 607 442 135.
Sprzedam sklep budowlany w Wêgorzynie w centrum miasta. Sklep z
magazynami o pow. 426 mkw.,
dzia³ka 1111 mkw. Tel. 504 162 768
£obez ul. Bema 27. Lokal handlowy
o pow. 72 mkw. Udzia³ w 1/2 w dzia³ce 630 mkw. Cena 100 000 z³. Tel.
600 265 547.

Powiat œwidwiñski
Wynajmê biura i / lub powierzchniê magazynow¹ Po³czyn Zdrój.
Tel. 602 432 942, 91 8821418.

Region

Wynajmê piekarniê. Piekarnia +
Cukiernia w miejscowoœci Dêbice k/
Maszewa ( zachodniopomorskie ).
W sk³ad piekarni wchodz¹ nastêpuj¹ce pomieszczenia: Hala produkcyjna, pomieszczenie cukiernicze,
magazyn m¹czny, 2 magazyny na
produkty pomocnicze, ostygalnia –
hala wydawcza produktów gotowych, biuro, pomieszczenie socjalne – szatnia, prysznice i wc. Obiekt
wyposa¿ony kompletnie ( nowy piec
Wulkan na olej z komora garownicz¹). Wszystkie media. Piekarnia
po³o¿ona jest przy drodze krajowej
Nowogard – Stargard Szczeciñski.
Wjazd z dwóch stron, plac manewrowy, obiekt ogrodzony. Kontakt 91
392 0334, kom. 887 467 309.
Sprzedam lub wynajmê kiosk handlowy na targowisku w Nowogardzie
(pr¹d, woda, wc). Tel. 91 392 15 58.

PRACA
ZATRUDNIMY PRZEDSTAWICIELA HANDLOWEGO DO SPRZEDA¯Y MASZYN ROLNICZYCH.
TEL: 607 086 564

ROLNICTWO

Us³ugi archiwistyczne. Teresa
Wawrzyniak, £obez. Tel. 91 397
4009 lub 512 131 688.

Region

GARA¯E, WIATY BLASZANE,
MONTA¯ - DOWÓZ GRATIS.
TEL. 598 334 536, 605 286
058, 661 953 331. PRODUCENT GO-STAL PRZECHLEWO. U nas najtaniej.
Dywanopranie. Tel. 604 373 143
Us³ugi foto video, tel. 502 743 646.
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

INNE

MIESZKANIA

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.
Otwarto sklep prozdrowotny
TOTU GAMA w £obzie, ul. Przedmiejska 11. Oferujemy artyku³y
prozdrowotne, us³ugi œwiecenia i
konchowania uszu. Tel. 91
3974273.
Sprzedam piec gazowy jednofunkcyjny, ma³o u¿ywany, za 500 z³ Tel.
604 99 77 41

W £obzie sprzedam mieszkanie o
pow. 54 mkw., 2 pokoje, II piêtro, po
remoncie, w³asne c.o. Cena
150.000 z³. Tel. 518 562 526

Powiat gryficki
Sprzedam mieszkanie w P³otach 68
mkw. , 3 pokojowe, II piêtro, blok
ocieplony, okna i drzwi wymienione.
Cena 150 tys. z³ – do negocjacji. Tel.
513 943 383, 609 577 564.

Region

Powiat gryficki

Sprzedam 4 pokojowe mieszkanie
w centrum Nowogardu , 2.700 z³ za
mkw. Tel. 601 090 079.

Sprzedam drewno kominkowe. Tel.
667 612 010.

NAUKA

Region

Kupiê antyki, militaria, ró¿ne starocie. Tel. 501 126 109
T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.

MOTORYZACJA
Kupiê stare motocykle, motorowery,
rowery, samochody. Tel. 501 126
109

Powiat ³obeski
Korepetycje z j. angielskiego na
ka¿dym poziomie. Pomoc w przygotowaniu do matury. Tel. 795 674
466.

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

Region

ZDROWIE

Kupiê Toyotê, Nissana, Hondê,
Mercedesa 190D; Mercedesa 124
2,5D, do 1998 roku - stan obojêtny.
Tel. 510 336 324

Prywatne pogotowie stomatologiczne, Nowogard, lek.
stom. Andrzej Rynkiewicz. Tel.
607-771-777.
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Miko³ajkowy turniej w halowej pi³ce no¿nej
Od kilku lat tradycj¹ sportowej rywalizacji w gminie
Brze¿no s¹ turnieje pi³karskie.
W czerwcu pod nazw¹ POWITANIE LATA, w grudniu - Turniej Miko³ajkowy w halowej
pi³ce.
Rozgrywki toczone s¹ w trzech
kategoriach: Szko³a Podstawowa,
Gimnazjum i Open.
Organizatorami s¹ nauczyciele
miejscowego zespo³u szkó³.
Do koñca 2010 roku zorganizowano po siedem zawodów. Od
samego pocz¹tku ich g³ównym
organizatorem jest Andrzej Janas,
z którym pocz¹tkowo wspó³pracowa³ Andrzej Pedrycz, a od kilku lat
Tomasz Tatys. Ka¿dorazowo zaanga¿owane s¹ tak¿e inne osoby z terenu gminy.
19 grudnia 2010 roku na terenie
Zespo³u Szkó³ Publicznych odby³
siê w Brze¿nie VII Turniej Miko³ajkowy w halowej pi³ce no¿nej.
W trwaj¹cych kilka godzin zawodach sportowych wziê³o czynny
udzia³ ponad stu uczestników z

powiatu œwidwiñskiego, ³obeskiego i drawskiego.
Celem imprezy by³o propagowanie zdrowego trybu ¿ycia, wcielanie zasady fair play i kulturalnego
dopingu licznych widzów.
Rywalizacja by³a niezwykle
zaciêta.
W kategorii m³odszej wygra³a
Spójnia przed Spart¹ i Bocian
Show. Zwyciêzcy otrzymali puchar

Gwiazdkowy Turniej
Szachowy w Po³czynie
W dniu 18 grudnia 2010 r. w
Centrum Kultury w Po³czynie Zdroju odby³ siê Gwiazdkowy Turniej
Szachowy, w którym wziê³o udzia³
28 m³odych zawodników ze Szko³y
Podstawowej nr 1 w Po³czynie Zdroju, z ZSP w Redle oraz z Gimnazjum
w Œwidwinie.
M³odzi adepci królewskiej gry
walczyli o okaza³y puchar ufundowany przez starostê Romana Kozubka. Ka¿dy uczestnik otrzyma³ paczkê od Miko³aja oraz zosta³ uhonorowany okolicznoœciowym medalem.

Pierwsze miejsce zaj¹³ £ukasz
Truszkowski z ZSP w Redle. Imprezê sportow¹ zorganizowali cz³onkowie klubu szachowego Caissa w Po³czynie-Zdroju: panowie Ryszard
Kowalczyk i Wies³aw Buæko. Turniej móg³ siê odbyæ dziêki sponsorom, do których nale¿eli Urz¹d Miejski w Po³czynie-Zdroju, Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej
nr1 w Po³czynie i ZSP w Redle, pañstwo Asia i Adam Szulereccy z Po³czyna. Pe³na lista uczestników wg
kolejnoœci zajêtych miejsc.
(o)

ufundowany przez grupê radnych
Porozumienie.
Ogromne emocje towarzyszy³y
rozgrywkom w kategorii open. Zagra³o tu a¿ 12 zespo³ów w trzech
grupach. Do ostatnich sekund niewiadomy by³ sk³ad grupy fina³owej, do której awansowali zwyciêzcy grup.
Gry fina³owe przynios³y tak¿e
ogromne emocje.

Ostatecznie pierwsze miejsce
zajê³a ekipa Klêpczewa i otrzyma³a puchar Przewodnicz¹cego
Rady Gminy, którym jest obecnie
organizator imprez Andrzej Janas.
Drug¹ lokatê zajê³a dru¿yna
Snow Kicks i otrzyma³a puchar
radnego powiatu œwidwiñskiego
Zenona Diakuna.
Trzecie miejsce wywalczy³
Zimny Lech.
(o)
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I TURNIEJ FINA£OWY JUNIORÓW
LIGI WOJEWÓDZKIEJ
W dniach 7 – 9 stycznia 2011r w Hali WidowiskowoSportowej w Po³czynie-Zdroju odby³ siê I TURNIEJ
FINA£OWY JUNIORÓW LIGI WOJEWÓDZKIEJ.
Do Turnieju zakwalifikowa³y siê cztery dru¿yny w sk³adzie:
BRONEK KOSZALIN: Bock Maciej (L), Bucoñ Janusz, Skiba Patryk,
Dziadul Micha³, Benedyktowicz Kamil, Prochera Jakub (K), Sagan Przemys³aw, Malinowski Jakub, Ha³ek Wojciech, Œwi¹tek Damian. Trener:
Pawe³ Szot.
LMKS „¯AK” PYRZYCE: Majka Przemys³aw (K), Szymañski Janusz,
Go³¹biowski Konrad, Krzak Maciej (L), Tomaszewski Micha³, Krawiec
Tomasz, Lal Przemys³aw, Caryk £ukasz, Klym Jakub, KaŸmierczak £ukasz.
Trener: Dariusz Jagie³³o.
UKS OPP POWIAT KO£OBRZEG: Rêczkowski Tomasz (L), Puzyna
Mateusz, Rutkowszki Bartosz, Biernacki Bartosz, Dzikowski Norbert,
Pilewski Szymon (K), Pilch Dariusz, Januszewski Jakub, Rokita Oskar,
Rokita Kamil.
Trener: Leszek Kowalewski
„MIESZKO” PO£CZYN-ZDRÓJ: Buga³a Pawe³, Halec Kamil, Czarnota
Piotr, Kozio³ Gracjan (K), Wetklo Norbert, Korszy³owski Jacek, Gajdziel
Micha³ (L1), Najdzion Marcin (L2), Walczak Pawe³, Kruk Pawe³, Olejnik
Mateusz.
Trener: Wojciech Halec.
Dru¿yny gra³y systemem ka¿dy z ka¿dym. Za zwyciêstwo w stosunku 3:0
i 3:1 zwyciêzca otrzyma³ 3 punkty. W przypadku rozstrzygniêcia w piêciu
setach 3:2 zwyciêzca otrzyma³ 2 punkty a przegrany 1.
W trakcie rozgrywek dru¿yny uzyska³y nastêpuj¹ce wyniki:
07-01-2011r
LMKS „¯AK” PYRZYCE – BRONEK KOSZALIN
(24:26) (14:25) (25:11) (25:19) (15:13) – (3:2)
„MIESZKO” PO£CZYN-ZDRÓJ – UKS OPP POWIAT KO£OBRZEG
(25:15) (29:27) (25:11) – (3:0)
08-01-2011r
LMKS „¯AK” PYRZYCE – UKS OPP POWIAT KO£OBRZEG
(25:14) (25:19) (25:23) – (3:0)
„MIESZKO” PO£CZYN-ZDRÓJ – BRONEK KOSZALIN
(23:25) (25:21) (25:16) (25:12) – (3:1)
09-01-2011r
BRONEK KOSZALIN – UKS OPP POWIAT KO£OBRZEG
(25:21) (25:15) (23:25) (25:21) – (3:1)

Mieszko Po³czyn

„MIESZKO” PO£CZYN-ZDRÓJ – LMKS „¯AK” PYRZYCE
(25:19) (25:18) (23:25) (25:22) – (3:1)
Dwie pierwsze dru¿yny tzn. „MIESZKO” Po³czyn-Zdrój i LMKS „¯AK”
Pyrzyce awansowa³y do II FINA£U WOJEWÓDZKIEGO JUNIORÓW,
który odbêdzie siê w Po³czynie-Zdroju na Hali Widowiskowo-Sportowej w
dniach 21, 22 i 23 stycznia 2011r.
Dorota Chaiñska, foto: Agnieszka Kuczyñska

¯ak Pyrzyce
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Zagra³a Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy
Jak co roku Œwidwin
uczestniczy³ w Wielkiej
Orkiestrze Œwi¹tecznej
Pomocy. Mieszkañcy
miasta chêtnie w³¹czyli
siê do akcji pomocy
chorym dzieciom
i wsparli j¹ hojnymi
datkami.
Wielka Orkiestra zagra³a po raz
dziewiêtnasty w niedzielê 9 stycznia, jednak w Œwidwinie ju¿ wczeœniej odby³y siê dwie poprzedzaj¹ce
j¹ imprezy towarzysz¹ce. Ju¿ w pi¹-

tek 7 stycznia w zamku wyst¹pi³
chór kameralny „Sonores”, natomiast w sobotê 8 stycznia równie¿ w
zamku zorganizowano „Kabareton”, który tradycyjnie ju¿ cieszy³
siê ogromnym powodzeniem. Na
scenie wyst¹pi³y kabarety „Limo” z
Gdañska i „Szarpanina” ze Szczecina. Datki od publicznoœci oraz
wp³ywy z biletów na „Kabareton”
zasili³y konto WOŒP kwot¹ oko³o 3
tysiêcy z³otych.
Najwiêcej jednak zebrano w
dniu wielkiego fina³u orkiestry. Ju¿
od rana na ulice Œwidwina wyruszy³o 55 wolontariuszy z puszkami. Po
po³udniu rozpocz¹³ siê cykl imprez
przygotowanych przez Œwidwiñski

Oœrodek Kultury. Dla wielu mieszkañców miasta by³a to okazja do
zobaczenia nie tylko wystêpuj¹cych
artystów, ale i sali widowiskowej
zamku, która po zakoñczonym niedawno gruntownym remoncie prezentuje siê bardzo okazale. Na scenie prezentowa³a siê Œwidwiñska
Orkiestra Dêta, m³odzi œwidwiñscy
wokaliœci, gitarzyœci, tancerze, grupa J.S. Kwartet wykonuj¹ca w nowoczesnych aran¿acjach utwory
J.S. Bacha, a na zakoñczenie wyst¹-

pi³ zespó³ „Satojale” ze Szczecina
oraz pó³finalista programu „Mam
Talent” Damian Skoczyk. Przed
zamkiem mo¿na by³o obejrzeæ pokaz ratownictwa medycznego. W
przerwach pomiêdzy wystêpami
przeprowadzano licytacje. Na
sprzeda¿ wystawiano miêdzy innymi upominki Urzêdu Miasta i Starostwa Powiatowego, gad¿ety WOŒP,
suknie, album, lot na symulatorze
ufundowany przez œwidwiñsk¹ jednostkê lotnicz¹.
Po zakoñczeniu imprez podliczono pieni¹dze. Ostateczna kwota
zebrana w ramach Wielkiej Orkiestry
Œwi¹tecznej Pomocy w Œwidwinie –
13 tysiêcy 126 z³ 01 grosz.
(o)

Kolejny sukces tenisistów sto³owych z Brze¿na
18 grudnia w S³awoborzu odby³y siê mistrzostwa powiatu œwidwiñskiego w tenisie sto³owym
gimnazjów. W zawodach bra³y udzia³ reprezentacje ch³opców i dziewcz¹t z 5 gmin powiatu.

W dru¿ynie ch³opców z Brze¿na
grali Marcin Kucharzyk i Kamil
Malon, rezerwowym by³ Bartosz
Ko³akowski. Zespó³ ten wiosn¹
jeszcze w kategorii szkó³ podstawowych zaj¹³ 5 miejsce w województwie zachodniopomorskim.
Tym razem pierwszy raz rywalizowali wœród gimnazjalistów. Byli
najm³odsz¹ ekip¹, wiêc przeciwnicy mieli du¿o wiêksze doœwiadczenie. Rywalizacja by³a niezwykle
zaciêta. Dru¿yna brze¿niañska
wznios³a siê na szczyty swoich mo¿liwoœci i zosta³a pierwszy raz w historii mistrzem powiatu w kategorii
gimnazjum. Graj¹c systemem ka¿dy z ka¿dym do 3 zwyciêstw zespó³
wygra³ wszystkie mecze. Trzykrotnie by³o 3-2, co œwiadczy o wyrównanym poziomie graj¹cych.
Opiekunem ch³opców jest od
kilku lat Andrzej Janas, który zajmuje siê nimi spo³ecznie. Jako zwyciêzcy dru¿yna zagra w finale regionalnym.

Uczestniczy otrzymali upominki, dyplomy i puchary wrêczone przez wójta gminy S³awoborze Marcina Ksi¹¿ka. Zawody
przygotowa³a pani Bo¿ena Szwabis, sêdziowali panowie Piotr
£azuga i Zbigniew Œmigasiewicz.
Wyniki dru¿yn ch³opców:
1 miejsce - Gimnazjum Brze¿no
2 miejsce - Gimnazjum Oparzno
3 miejsce - Gimnazjum Œwidwin
4 miejsce - Gimnazjum S³awoborze
5 miejsce - Gimnazjum Po³czynZdrój
Wyniki dru¿yn dziewcz¹t:
1 miejsce - Gimnazjum Oparzno
2 miejsce - Gimnazjum Œwidwin
3 miejsce - Gimnazjum S³awoborze
4 miejsce - Gimnazjum Po³czyn
Zdrój
Tekst: Andrzej Janas
Foto: Jolanta Parnak
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Odpowie za fa³szywy
alarm bombowy
Intensywne dzia³ania policjantów KPP w Œwidwinie doprowadzi³y do zatrzymania 20 letniego mieszkañca Œwidwina, który w
sylwestrow¹ noc doprowadzi³ do
ewakuacji uczestników dyskoteki
w miejsc. Bierzwnica.
Tu¿ przed pó³noc¹ dy¿urny Komendy Powiatowej Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej w Œwidwinie otrzyma³ anonimowy telefon, ¿e w dyskotece w miejsc. Bierzwnica pod³o¿ony zosta³ ³adunek wybuchowy.
Zg³oszenie musia³o zostaæ potraktowane powa¿nie – na miejsce skierowani zostali policjanci KPP w
Œwidwinie, zastêpy Stra¿y Po¿arnej
itp. Koniecznym tak¿e by³o przeprowadzenie ewakuacji bawi¹cych
siê osób.
Intensywne dzia³ania jakie policjanci podjêli bezpoœrednio po

otrzymaniu zg³oszenia doprowadzi³y do ustalenia numeru telefonu z
jakiego sprawca telefonowa³. Maj¹c takie informacje tylko kwesti¹
czasu by³o ustalenie kto z niego
korzysta³ i gdzie siê znajduje.
Jeszcze w sobotê policjanci zatrzymali dwudziesto letniego
mieszkañca Œwidwina, u którego w
mieszkaniu znaleziono opakowanie
po karcie sim telefonu z którego
przekazywana by³a informacja o
pod³o¿eniu bomby.
Mê¿czyŸnie przedstawiono zarzut z art. 160 kk za spowodowanie
zagro¿enia dla ¿ycia wielu osób, za
co grozi kara pozbawienia wolnoœci
do lat 3. Oprócz tego grozi mu kara
pokrycia kosztów zwi¹zanych z
przeprowadzon¹ akcj¹, która mo¿e
wynieœæ nawet kilkadziesi¹t tysiêcy
z³otych.

Zatrzymany sprawca
kradzie¿y
Wczoraj policjanci KPP w Œwidwinie zatrzymali 24 letniego
sprawcê kradzie¿y jaka mia³a miejsce w noc sylwestrow¹ w jednej z
pod œwidwiñskich miejscowoœci.
W godzinach rannych do KPP w
Œwidwinie zg³osi³ siê mieszkaniec
Szczecina zawiadamiaj¹c o kradzie¿y telefonu komórkowego Samsung Avila, pieniêdzy w kwocie 100
z³, czterech paczek papierosów
Marlboro i butelki wódki o ³¹cznej
wartoœci 473 z³ , Ze zg³oszenia wynika³o, ¿e kradzie¿ mia³a miejsce w
noc sylwestrow¹ w mieszkaniu jego
kolegi mieszkaj¹cego w jednej z
pod œwidwiñskich miejscowoœci.
Intensywne dzia³ania policjantów podjête bezpoœrednio po otrzymaniu zg³oszenia doprowadzi³y do
24 letniego Janusza P. Podczas przeszukania odzyskany zosta³ skradziony telefon, pozosta³e skradzione rzeczy zosta³y ju¿ przez sprawcê
zu¿yte.
Mê¿czyzna noc spêdzi³ w policyjnym areszcie, dzisiaj przedsta-

Chcia³ ukraœæ
„na wyrwê”
Dziêki natychmiastowej reakcji policjanci Zespo³u Patrolowo Interwencyjnego KPP w
Œwidwinie zatrzymali 20-letniego Andrzeja J., mieszkañca gm.
Po³czyn-Zdrój, który na tzw.
„wyrwê” dokona³ kradzie¿y torebki z dowodem osobistym i
pieniêdzmi.
Policjanci patroluj¹cy rejon
miasta na ul. 3 Marca w Œwidwinie
zostali powiadomieni przez 72 letni¹ kobietê, o dokonanej chwilê
wczeœniej kradzie¿y torebki z zawartoœci¹ portfela i dowodu osobi-

Napadli i obrabowali
mieszkankê Oparzna
Œwidwiñscy policjanci
zatrzymali dwóch
mê¿czyzn podejrzanych
o dokonanie rozboju z
u¿yciem niebezpiecznego
narzêdzia, jaki mia³
miejsce w dniu 2 grudnia
2010 roku w Oparznie

wiony mu bêdzie zarzut kradzie¿y.
Za pope³nienie takiego czynu grozi
kara do 5 lat pozbawienia wolnoœci.

stego. Natychmiast udali siê w poœcig za sprawc¹. Ju¿ po chwili zatrzymali 20-latka, który wykorzystuj¹c póŸn¹ porê oraz podesz³y
wiek poszkodowanej kobiety, wyrwa³ jej z rêki niesion¹ torebkê i
uciek³ w rejon pobliskiego parku.
£up sprawcy nie by³ znaczny. W
torebce znajdowa³ siê jedynie portfel z zawartoœci¹ pieniêdzy w kwocie 19 z³ oraz dowód osobisty.
M³ody mê¿czyzna by³ trzeŸwy,
noc spêdzi³ w policyjnym areszcie.
Zosta³ mu przedstawiony zarzut
kradzie¿y, za co grozi mu kara do 5
lat pozbawienia wolnoœci.

Do zdarzenia dosz³o 2 grudnia
2010 roku w miejsc. Oparzno. Oko³o godziny 23.00 do jednego z budynków mieszkalnych przez wybite
okienko piwniczne wesz³o trzech
m³odych mê¿czyzn. Trzymaj¹c w
rêku nó¿ oraz gro¿¹c œmierci¹ zastanej w mieszkaniu kobiecie i wnuczkowi za¿¹dali wydania pieniêdzy i
innych wartoœciowych przedmiotów. Nastêpnie przywi¹zali ich do
krzese³ taœm¹ klej¹c¹. Kobieta
otrzyma³a jeszcze kilka ciosów w
twarz. Biciem przestêpcy chcieli
zmusiæ j¹ do powiedzenia, gdzie
trzyma w domu pieni¹dze. Ostatecznie zabrali tysi¹c z³otych i z³oty
pierœcionek oraz mnóstwo elektronicznych rzeczy: telefon komórkowy, komputer, monitor, konsolê do
gry, radioodtwarzacz samochodowy, kamerê, cyfrowy aparat fotograficzny, odtwarzacz DVD, g³oœniki.
¿elazko, lunetê i lornetkê myœliwsk¹, sprê¿arkê, art. spo¿ywcze

oraz 30 butelek belgijskiego wina.
Wynosili wszystko, co by³o pod rêk¹.
£¹cznie sprawcy zabrali przedmioty
o wartoœci oko³o 20 tys. z³.
Od momentu zg³oszenia o zdarzeniu, mundurowi rozpoczêli poszukiwania za sprawcami. Pocz¹tkowo nie mieli zbyt wielu danych.
Do dzia³añ zaanga¿owali siê funkcjonariusze pionu operacyjnego i
techniki kryminalnej. Zaczêli zbieraæ informacje mog¹ce przyczyniæ
siê do zatrzymania sprawców. Zebrane dane doprowadzi³y ich do jednego mê¿czyzny, który bra³ udzia³ w
napadzie. W tym momencie ju¿ tylko kwesti¹ czasu by³o zatrzymanie
dwóch pozosta³ych sprawców.
W poniedzia³ek wieczorem œwidwiñscy kryminalni uzyskali informacje o mo¿liwym miejscu pobytu
mê¿czyzn, które potwierdzi³y siê
dzisiaj rano. Niestety nie uda³o siê
odzyskaæ skradzionych przedmiotów.
Zatrzymani mê¿czyŸni us³yszeli
zarzut rozboju z art. 280 par. 2 kk –
tzw. typu kwalifikowanego. Komendant powiatowy z³o¿y³ wniosek
do prokuratury o zastosowanie wobec 20-latka tymczasowego aresztu,
wobec drugiego z mê¿czyzn z uwagi na to, ¿e ma 16 lat, zostanie z³o¿ony wniosek do s¹du, aby odpowiada³ za swój czyn jak osoba doros³a. Obu sprawcom grozi do 12 lat
pozbawienia wolnoœci.
(kp)
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