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Wieœci œwidwiñskie 28.2.2011 r.

ZAMYKAJCIE SZKO£Y
– BY ¯Y£O SIÊ LEPIEJ!

W ostatnim numerze
,,Wieœci œwidwiñskich”
przeczyta³em na tytu³owej
stronie, ¿e w gminie Œwidwin radni zamknêli dwie szko³y – w Klêpczewie i Rusinowie – a szko³ê w
Oparznie przekszta³cili w filiê. Po
d³u¿szym zastanowieniu i przeanalizowaniu tematu postanowi³em wypowiedzieæ siê na ³amach
WŒ. Zamykanie szkó³ w naszym
powiecie (i nie tylko tutaj) jest dobrym punktem wyjœcia do refleksji
o postêpuj¹cym upadku polskiej
edukacji oraz powolnej utracie suwerennoœci przez nasz¹ Ojczyznê.
Temat jest mi znany, poniewa¿
wœród moich bliskich znajomych
jest kilkoro nauczycieli, m.in. z Po³czyna Zdroju, Œwidwina, Ko³obrzegu i Koszalina.
Pamiêtam gor¹c¹ dyskusjê
prowadzon¹, m.in. na ³amach
„Wieœci œwidwiñskich”, dotycz¹c¹ po³¹czenia dwóch szkó³
œrednich w Po³czynie. By³o mnóstwo w¹tpliwoœci, co do sensu
przeprowadzenia tego po³¹czenia, ale sprawa szybko rozesz³a siê
po koœciach i dzisiaj ju¿ nikt o tym
nie pamiêta. Likwidacja dwóch, a
w³aœciwie trzech szkó³, w gminie
Œwidwin równie¿ wywo³a³a intensywne dyskusje i protesty zainteresowanych stron – przede
wszystkim rodziców i uczniów.
Co wynika z tego ca³ego zamieszania? Moim zdaniem, to ewidentne dzia³anie godz¹ce w suwerennoœæ Polski. Ka¿dy myœl¹cy po
polsku obserwator naszej rzeczywistoœci wie, i¿ stan finansowy
naszych samorz¹dów jest katastrofalny! Sztucznie wywo³any
kryzys finansowy wymusi³ m.in.
na Polsce spore oszczêdnoœci. W
pewnym sensie nie dziwiê siê naszym samorz¹dowcom. Sk¹d bowiem maj¹ braæ pieni¹dze na
szkolnictwo, skoro rz¹d koalicji
PO – PSL przerzuci³ finansowanie szkó³ w³aœnie na samorz¹dy,
jednoczeœnie nie zwiêkszaj¹c
subwencji? Taki stan rzeczy jest
jedn¹ z wielu przyczyn likwidowania szkó³, bo trzeba oszczêdzaæ!!! Rz¹d nie jest zainteresowany rozwojem polskich dzieci i
m³odzie¿y! Szko³y nie s¹ fabrykami, czy firmami, które zarabiaj¹ na
swoje utrzymanie. Dobre kszta³cenie naszych pociech zaowocuje

dopiero w przysz³oœci! Jaki jest
zatem cel w tym chorym dzia³aniu
pani minister Hall i premiera Tuska (oraz tych, którzy na nich to
wymuszaj¹)? Niech rozwa¿ny
czytelnik odpowie sobie na to
pytanie sam. Edukacja jest jedn¹ z
podstawowych dziedzin funkcjonowania niepodleg³ego pañstwa.
Œrodki finansowe na jej utrzymanie musz¹ siê znaleŸæ w corocznym bud¿ecie pañstwa i nie powinno ich zabrakn¹æ. Jeœli dochodzi do takiej sytuacji, ¿e zamyka
siê szko³y z powodu braku pieniêdzy, to oznacza, i¿ Ministerstwu
Edukacji Narodowej i rz¹dowi nie
zale¿y na polskich szko³ach, skoro zrzucaj¹ z siebie obowi¹zek
utrzymania edukacji na samorz¹dy! Pan prezydent Komorowski i
rz¹d przez wiele miesiêcy sk³ócali
Polaków z nauczycielami, wmawiaj¹c opinii publicznej, ¿e nauczyciele otrzymali i bêd¹ otrzymywali podwy¿ki. Jakoœ nikt z
ministerstwa nie wpad³ na pomys³, aby udzieliæ pe³nej informacji na temat zawodowych obowi¹zków nauczycieli. W³aœciwie
wcale w polskojêzycznych mediach nie mówi³o siê o dodatkowych dwóch godzinach tygodniowo, które nauczyciele musz¹ odpracowaæ za darmo w ramach zajêæ szkolnych (czy¿by powrót
czynu spo³ecznego z PRL?). Nauczyciele zamiast uczyæ dzieci
czytaæ, pisaæ, liczyæ, myœleæ i wychowywaæ po polsku wype³niaj¹
tony zbêdnych papierów, najczêœciej potrzebnych ,,na wczoraj”.
Nie by³oby w tym nic z³ego, gdyby
przek³ada³oby siê to na wzrost poziomu nauczania. Tak, niestety,
nie jest. Uczniowie s¹ coraz s³absi
i czêsto zdarza siê, ¿e np. w gimnazjum nie umiej¹ poprawnie
przeczytaæ trzech zdañ z podrêcznika albo nie znaj¹ tabliczki mno¿enia! Ministerstwo tych faktów
nie zna, bo takich informacji w
ró¿nych sprawozdaniach siê nie
podaje, aby nie naraziæ siê organowi prowadz¹cemu szko³ê! Czyli
oficjalnie wychodzi na to, ¿e jest
OK, a faktycznie jest beznadziejnie. Tylko kwesti¹ czasu jest likwidacja Karty Nauczyciela, a w
przysz³oœci, byæ mo¿e, ca³kowita
,,prywatyzacja” polskiej edukacji. Ministerstwo Edukacji Naro-

dowej sprawia wra¿enie cz³owieka b³¹dz¹cego we mgle. Pani Hall
wyda³a mnóstwo funduszy unijnych na stworzenie i wprowadzenie do szkó³ nowej podstawy programowej, w której niszczy siê
przede wszystkim historiê i jêzyk
polski. Jednak nie ma siê czym
martwiæ, gdy¿ naszymi absolwentami gimnazjów chêtnie zajm¹ siê
Niemcy. Nasi s¹siedzi zza Odry
proponuj¹ szko³y zawodowe i wysokie stypendia dla polskich
uczniów, którzy podejm¹ naukê w
niemieckich szko³ach. Ewidentnie kojarzy mi siê ten fakt z okresem, kiedy na naszych ziemiach
istnia³o Generale Gubernatorstwo, w którym polscy uczniowie
mogli koñczyæ jedynie szko³y zawodowe, aby w przysz³oœci stanowiæ tani¹ si³ê robocz¹ dla Niemców. Myœlê, ¿e wiêkszoœæ z czytelników zna powiedzenie, ¿e historia lubi siê powtarzaæ…
W innych dziedzinach ¿ycia
wcale nie jest lepiej. S³u¿ba zdrowia jest w rozsypce. Pani minister
Kopacz szanta¿uje szpitale, ¿e
jeœli nie przejd¹ na spó³ki, to nie
zostan¹ odd³u¿one i zapewne w
konsekwencji bêd¹ ,,sprywatyzowane”. Oczywiœcie wszystko po
to, by ¿y³o siê lepiej! Wszystkim!
Zagro¿enie, przede wszystkim
dla ziem zachodnich, tkwi równie¿ w decyzjach niemieckiego
ministerstwa obrony narodowej.
Wkrótce pojawiæ siê ma zapis,
który umo¿liwi zatrudnianie w
Bundeswerze ¿o³nierzy z UE, np.
Polaków. Czy o tak¹ Polskê (w
której Polacy za niemieckie euro
bêd¹ zapisywali siê do Bundeswery) walczy³o Polskie Pañstwo
Podziemne w czasie II wojny
œwiatowej i Solidarnoœæ w Sierpniu 1980 roku?
Jak rozumieæ informacjê
ujawnion¹ w mediach kilka dni
temu, z której wynika, ¿e dyrektorzy polskich Parków Narodowych
zostali zobowi¹zani do oszacowania maj¹tku, którym zarz¹dzaj¹.
Dla przyk³adu: dyrektor Tatrzañskiego Parku Narodowego musi
wiedzieæ ile kosztuje Giewont
albo Guba³ówka. Po co, komu i do
czego to jest potrzebne? Czy aby
nie jest to kolejna chora dyrektywa Unii Europejskiej? Czy skorzystaj¹ z tego obywatele œwiata,

którzy bêd¹ zainteresowani zakupem polskiej ziemi? Wprowadzenie w ¿ycie mo¿liwoœci zakupu
polskiej ziemi bez ograniczeñ nast¹pi ju¿ niebawem.
A poza tym, bodaj¿e od 1 maja,
Niemcy otwieraj¹ swój rynek pracy dla Polaków. Ilu naszych rodaków tym razem wyjedzie na zachód w roli parobków na niemieckiej ziemi? I jak w takiej sytuacji
budowaæ siln¹, bogat¹ i suwerenn¹ Polskê?
Czy te wybrane fakty z funkcjonowania pañstwa polskiego
wystarcz¹ dla wyostrzenia wzroku, umys³u i s³uchu na rzeczywiste zagro¿enia dla Polski? Co jeszcze musi wydarzyæ siê w naszym
kraju (poza zamachem smoleñskim), aby ludzie zrozumieli, ¿e
Ojczyzna jest najwy¿szym ziemskim dobrem ka¿dego Polaka?
Zatroskany czytelnik
(dane do wiadomoœci Redakcji)
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So³ectwo podzielone

Sesja Rady Miejskiej w Po³czynie-Zdroju

Mieszkañcy Gawroñca Nadal nie wiadomo,
co z opiek¹ œwi¹teczn¹
i Toporzyka bêd¹
i nocn¹ w Po³czynie
rz¹dziæ siê osobno
(PO£CZYN-ZDRÓJ)
Wiêkszoœæ
mieszkañców so³ectwa
Toporzyk, bior¹cych
udzia³ w konsultacjach,
zdecydowa³a o podziale
so³ectwa. Radni ju¿
podjêli stosown¹
uchwa³ê.
So³ectwo Toporzyk sk³ada³o siê
z dwóch wiêkszych wiosek – Toporzyka i Gawroñca. Jednak mieszkañcy chcieli rz¹dziæ siê osobno i
z³o¿yli wniosek o podzia³. Rada
przeprowadzi³a w tej sprawie konsultacje 18 lutego w obu wioskach.
W Toporzyku wziê³o w nich
udzia³ 33 mieszkañców i wszyscy

byli za podzia³em. W Gawroñcu na
spotkanie przysz³o 40 osób i tylko
dwie by³y przeciw. Jako ¿e w konsultacjach wziê³a udzia³ wymagana
liczba 10 procent wyborców so³ectwa, s¹ one wa¿ne.
Opieraj¹c siê na tych wynikach,
radni Rady Miejskiej w Po³czynieZdroju na sesji 23 lutego podjêli
uchwa³ê o podziale. Uchwa³a uprawomocni siê po 14 dniach po opublikowaniu jej w Dzienniku Urzêdowym Urzêdu Wojewódzkiego.
Wtedy bêd¹ mog³y odbyæ siê wybory so³tysów i rad so³eckich nowych
so³ectw.
Po podziale w sk³ad so³ectwa
Toporzyk wchodz¹: Nowy Toporzyk, Dobino, Nowe Borne i K³okówko. W sk³ad so³ectwa Gawroniec: S³owianki, Grzybnica i Smogorze (obecnie ju¿ niezamieszka³e). (r)

Zamykanie szkó³ do powtórki
(GMINA ŒWIDWIN) Dzisiaj
radni Gminy Œwidwin przyst¹pi¹
do powtórnego g³osowania nad
uchwa³ami intencyjnymi - o zamiarze likwidacji szkó³ w Klêpczewie i Rusinowie oraz reorganizacji szko³y w Oparznie.
Radni ju¿ raz takie uchwa³y podjêli, ale ktoœ z przeciwników zamkniêcia szkó³ dopatrzy³ siê, ¿e jeden z radnych nie otrzyma³ materia³ów sesyjnych na 7 dni przed sesj¹, co jest
wymagane prawem. Rada musi wiêc

g³osowanie powtórzyæ. Zrobi to na
dzisiejszej sesji o godz. 10.
Przypomnijmy, ¿e na poprzedniej sesji radni przeg³osowali zamkniêcie szkó³ w Klêpczewie i Rusinowie, a w Oparznie likwidacjê
gimnazjum i przekszta³cenie jej w
filiê szko³y w Lekowie. Jak nam powiedzia³ wójt Zdzis³aw Pawelec,
Kuratorium Oœwiaty wyrazi³o pozytywn¹ opiniê w tej sprawie, a konsultacje z mieszkañcami by³y prowadzone ju¿ w styczniu.
(r)

FIRMA TAX-PRO
ul. Orzeszkowej 6A, £obez
PRACOWA£EŒ ZA GRANIC¥?
ODZYSKAMY TWÓJ PODATEK!!!
NASZE US£UGI:
- zwrot nadp³aty podatku z pracy za
granic¹, - uzyskanie œwiadczeñ rodzinnych (rodzinne, zasi³ek macierzyñski, roz³¹kowe).
Tel. 91 8865466 lub 511-99-22-70

23 lutego odby³a siê pi¹ta sesja
Rady Miejskiej w Po³czynie-Zdroju. Sesjê otworzy³ przewodnicz¹cy
RM Franciszek Pilip. Zapozna³
radnych i zaproszonych goœci z
programem sesji.
W punkcie „zapytania i interpelacje” pytania zadawali radni Krystyna Nowakowska, Marek Modzelewski i Franciszek Pilip. Pytania radnych Krystyny Nowakowskiej i Marka Modzlewskiego dotyczy³y funkcjonowania szpitala w Po³czynie i
zapewnienia opieki dla mieszkañców w godzinach nocnych i dniach
wolnych od pracy. Przewodnicz¹cy
Franciszek Pilip zda³ pytanie, które
dotyczy³o sposobu odbioru drogi
wojewódzkiej nr 163, przebiegaj¹cej
przez miasto. Kolejne pytanie dotyczy³o dzia³ki dla NZOZ w Po³czynieZdroju.
Burmistrz Barbara Nowak
przedstawi³a sprawozdanie ze swojej pracy za okres od 25 stycznia do
22 lutego.
Po jej wyst¹pieniu rozpoczê³a siê
dyskusja na temat funkcjonowania
podstawowej opieki zdrowotnej w
gminie. Wprowadzeniem do dyskusji by³o wyst¹pienie burmistrz Nowak. Po niej g³os zabra³ starosta œwidwiñski Miros³aw Majka. Mówi³ o
przekszta³ceniu po³czyñskiego szpitala i przekazaniu go w dzier¿awê dla
spó³ki „Szpitale Polskie” w Katowicach oraz o rozszerzeniu dzia³alnoœci o tomograf komputerowy, co nast¹pi z koñcem marca.
Dyrektor szpitala Angelika Cudyk mówi³a, ¿e do tej placówki w zesz³ym roku przyjêto 4,5 tysi¹ca pacjentów, udzielono 3 tysi¹ce pomocy
ambulatoryjnej na izbie przyjêæ. W
najbli¿szych latach ma nast¹piæ
przebudowa oddzia³ów i ma byæ zainstalowany tomograf komputero-

wy. Laboratorium szpitalne ma zostaæ wyposa¿one w nowe urz¹dzenia
tzw. analizatory. Ma byæ wykonany
remont dachu budynku. Na miejscu
baraku ma powstaæ nowy budynek, w
którym zostanie umiejscowiony Zak³ad Opiekuñczy i Dom Spokojnej
Staroœci z odpowiednimi zabiegami,
dla starszych osób. Obecnie ka¿dy
oddzia³ po³czyñskiego szpitala ma
nadwykonania, które wynosz¹ 30
procent.
Nadal nie jest wyjaœniona kwestia opieki zdrowotnej w dni wolne
od pracy. Szpital po³czyñski jest gotów udostêpniæ pomieszczenia dla
podmiotu, który wygra konkurs na te
œwiadczenia.
Po tych wyst¹pieniach omawiano dzia³alnoœæ spó³ek gminnych realizuj¹cych zdania z zakresu gospodarki komunalnej na terenie gminy.
Wprowadzeniem do tego tematu
by³o wyst¹pienie pani Krystyny Hapki, która scharakteryzowa³a dzia³alnoœæ spó³ek: Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego, „Energetyki
Cieplnej”, RWiK oraz Miêdzygminne Przedsiêbiorstwo Gospodarki
Odpadami w Wardyniu.
W punkcie uchwa³ radni dokonali zmian w bud¿ecie gminy na rok
2011, zatwierdzili utworzenie nowego so³ectwa w Gawroñcu oraz powo³ali Komisjê do opracowania nowelizacji Statutu Gminy Po³czynZdrój. Do tego zdania powo³ano
komisjê w sk³adzie: Franciszek Pilip, Anna Zieliñska i Stanis³aw Tokarski. Przewodnicz¹cym Komisji
zosta³ radny Stanis³aw Tokarski.
Przewodnicz¹cy Franciszek Pilip przedstawi³ sprawy, które wp³ynê³y do Rady miedzy sesjami i ten
punkt zakoñczy³ obrady Rady Miejskiej w Po³czynie-Zdroju. Kolejna
sesja, w marcu, bêdzie poœwiêcona
po³czyñskiej oœwiacie.
(r)
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W gminie po³czyñskiej Wójt Brze¿na powierzy³,
odwo³a³ i powierzy³
ma³e szko³y zostan¹
dodaj¹c 1000 z³otych

Prawie ka¿da gmina w naszym
kraju ma k³opoty z oœwiat¹. Na ten
dzia³ bud¿etu idzie najwiêcej pieniêdzy. W gminie Œwidwin od 1
wrzeœnia 2011 nie bêd¹ dzia³a³y
szko³y w Rusinowie i Klêpczewie.
Wi¹¿e siê to z ma³¹ iloœci¹ uczniów
w tych szko³ach.
W gminie Po³czyn-Zdrój te¿
brakuje pieniêdzy na oœwiatê. Jednak tak drastyczne œrodki nie zostan¹ podjête w stosunku do ma³ych
szkó³ wiejskich. Oszczêdnoœci bêd¹
robione we wszystkich jednostkach
oœwiatowych gminy. Du¿e szko³y w
tej gminie to Szko³a Podstawowa nr
1 w Po³czynie-Zdroju, Gimnazjum i
Zespó³ Szkó³ w Redle. Istniej¹ jednak szko³y o ma³ej liczbie uczniów
- w Bolkowie i Toporzyku. Jednak
te szko³y s¹ oœrodkami kulturalnymi
dla mieszkañców tych miejscowo-

œci. Odbywaj¹ siê tam zebrania
wiejskie. Uczniowie organizuj¹
wystêpy artystyczne na uroczystoœci gminne. Dzieci bior¹ udzia³ w
zawodach sportowych, konkursach
przedmiotowych i plastycznych.
Zajmuj¹ czo³owe miejsca w tej rywalizacji. I jeszcze po³o¿enie obu
szkó³ jest godne uwagi. Obie te
szko³y po³o¿one s¹ w piêknych parkach, które s¹ pod ochron¹. Takie
po³o¿enie preferuje do organizacji
tzw. szkó³ ekologicznych w obu tych
miejscowoœciach. Do nich mog³yby
byæ dowo¿one dzieci z miasta, aby
pobieraæ naukê w tak piêknym otoczeniu przyrodniczym. W ten sposób mo¿na zwiêkszyæ liczbê
uczniów i dotacje dla tych placówek
oœwiatowych. Bo takie ma³e szko³y
maj¹ prawo istnienia dla dobra
ucznia.
RAK

(BRZE¯NO) Doœæ
zaskakuj¹ce decyzje
zapad³y w brze¿nieñskiej
oœwiacie. Najpierw wójt
Anielski powierzy³
obowi¹zki dyrektora
szko³y dotychczasowej
dyrektor, nastêpnie
cofn¹³ to powierzenie
i wyznaczy³ now¹ osobê,
dodaj¹c jej tysi¹c
z³otych.
Jak wynika z trzech zarz¹dzeñ
wójta Jerzego Anielskiego, 7 lutego

powierzy³ on obowi¹zki dyrektora
Zespo³u Szkó³ Publicznych im. Kardyna³a Ignacego Je¿a w Brze¿nie
dotychczasowej dyrektor pani Lilii
£êskiej na okres 10 miesiêcy, z
wynagrodzeniem
zasadniczym
2799 z³ plus 20 proc. dodatku za
wys³ugê lat i 10 procent dodatku
wiejskiego.
Po tygodniu, 14 lutego, zmieni³
zdanie, uchyli³ to zarz¹dzenie i w
tym samym dniu wyda³ nowe. Powierzy³ obowi¹zki dyrektora tej
szko³y pani Marzenie Janas, z tym
samym wynagrodzeniem zasadniczym i dodatkami, ale... do³o¿y³ jej
dodatek funkcyjny w wysokoœci
1000 z³otych. Jak widaæ w gminie
Brze¿no kryzysu nie ma.
KAR

Przebadali klientów p³ywalni

¯anna Biczewska
w œwidwiñskim zamku
To artystyczne
wydarzenie odbêdzie siê
17. 03. 2011 r.
o godz. 19.00 w sali
widowiskowej zamku.
Bilety w cenie 30 z³ do
nabycia w sekretariacie
ŒOK.
Na estradzie ¯anna Biczewska
zawsze istnia³a jako indywidualnoœæ. Niepodobna do nikogo niesie
ze sceny swój temat, swój styl.
Nie mo¿na powiedzieæ o niej,
¿e jest „modn¹ piosenkark¹”. Œpie-

wa to, co jest zgodne z jej duchowymi poszukiwaniami. – „Ka¿d¹ piosenkê d³ugo noszê w sobie, obmyœlam, pojawia siê ona w mêkach,
jak dziecko...wk³adam w ni¹ cz¹stkê swojego serca” – mówi artystka.
Pieœniami i romansami rosyjskimi
zainteresowa³a siê po spotkaniu
z inn¹ osobistoœci¹ rosyjskiej sceny, Bu³atem Okud¿aw¹, którego
nazywa swoim ojcem chrzestnym
na scenie i nauczycielem. Do jej repertuaru wesz³y narodowe romanse
rosyjskie, ballady ludowe, utwory
autorskie, m.in.: Bradiaga, Cziornyj
woron, Matuszka, Raz³uka, Wiecziernij zwon i wiele innych. (o)

W dniu 16.02.2011 r., Polskie
Stowarzyszenie Diabetyków Oddzia³ Powiatowy w Œwidwinie w
ramach wspó³pracy z Parkiem Wodnym Relax, przeprowadzi³o w
obiekcie p³ywalni akcjê przesiewow¹ w kierunku badania cukrzycy.
Polega³a ona na bezp³atnych
badaniach stê¿enia cukru we krwi

oraz ciœnienia têtniczego dla
wszystkich chêtnych osób korzystaj¹cych z p³ywalni. W zwi¹zku z tym,
¿e akcja cieszy³a siê sporym zainteresowaniem goœci Parku Wodnego
Relax (przebadano oko³o 70 osób)
wspólnie postanowiono, i¿ takie
dzia³ania bêd¹ przeprowadzane
czêœciej.
(wp)
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Jak chce siê o takich sprawach mówiæ, to nie ma komu

ZUK - ba³agan, czy nabijanie kabzy
(ŒWIDWIN) To mia³a byæ prosta robota budowlana. Wspólnota Mieszkaniowa w Œwidwinie
przy ul. Armii Krajowej 16A postanowi³a ociepliæ ma³y budynek.
Ot, praca na góra dwa tygodnie.
W imieniu Wspólnoty takie sprawy za³atwia Zarz¹dca, w tym
przypadku ZUK. Roboty rozpoczête we wrzeœniu trwaj¹ do dziœ
i zamieni³y siê w horror dla mieszkañców.
Pan Jan Lewandowski, gdy opowiada mi historiê ocieplania budynku, w którym mieszka, denerwuje
siê i momentami siarczyœcie okreœla
urzêdników pracuj¹cych w Zak³adzie Us³ug Komunalnych, dla przypomnienia – spó³ki miejskiej, podleg³ej burmistrzowi miasta. Ten z
kolei podlega Radzie Miejskiej, a ta
ma prawo, poprzez Komisjê Rewizyjn¹, kontrolowaæ spó³ki komunalne. Jednak gdy pan Lewandowski,
który jest w dodatku przewodnicz¹cym Rady Osiedla, chcia³ przedstawiæ sytuacjê Wspólnoty Mieszkaniowej, odebrano mu g³os zarówno
na komisji, jak i na sesji. Radni
uznali, ¿e jego problem nie le¿y w
kompetencji Rady, czyli nie s¹ w³adni. Mówi¹c krótko, wypêli siê. Jednak gdyby wys³uchali swojego
mieszkañca, natychmiast powinni
do ZUK skierowaæ Komisjê Rewizyjn¹. Pozostanie pytanie – kto jest
w³adny?
Opisywana Wspólnota Mieszkaniowa (WM) sk³ada siê z 4 rodzin,
które mieszkaj¹ w niewielkiej kamienicy. Zarz¹dc¹ jest ZUK, czyli
bierze pieni¹dze za wykonywanie
dla niej ró¿nych us³ug. Najlepiej,
jak nic siê we wspólnocie nie dzieje,
bo Zarz¹dca co miesi¹c bierze pieni¹dze i niewiele robi. Gdy Wspól-

nota coœ chce, okazuje siê, ¿e robi
problem. W tym przypadku problem
kompletnie przerós³ ZUK, który
przecie¿ zarz¹dza setkami takich
wspólnot i budynkami komunalnymi.
Wspólnota w listopadzie 2009 r.
podjê³a uchwa³ê, ¿e ociepli budynek. Uchwa³ê przekaza³a ZUK-owi
do wykonania, wskazuj¹c uzgodnion¹ firmê.
- W sierpniu 2010 r. przyje¿d¿a
wykonawca i pyta mnie, czy móg³bym za³atwiæ rusztowania, bo on nie
ma. Mówiê – jesteœcie budowlañcami, a my mamy siê o wszystko staraæ? Czy wyœcie og³upieli? Da³em
mu dwa tygodnie, by siê okreœli³,
czy bêdzie robi³. Nie da³ znaæ. Jadê
na pocz¹tku wrzeœnia do prezesa
Maksiaka i pytam, czy ju¿ coœ robili
w tej sprawie. Myœmy przecie¿ podjêli uchwa³ê i upowa¿nili Zarz¹dcê,
któremu p³acimy, a on nic nie robi³.
- mówi Jan Lewandowski.
ZUK, jako Zarz¹dca, dzia³aj¹cy
w imieniu wspólnoty, podpisa³ umowê z nowym wykonawc¹ – firm¹
Adex Bud J&B Surniak Jan ze Œwidwina. Jak siê póŸniej okaza³o, by³ym pracownikiem ZUK. Ze strony
ZUK umowê z dat¹ 15 wrzeœnia
2010 r. podpisali: prezes Zygmunt
Maksiak, g³ówna ksiêgowa Anna
Bobko i licencjonowany Zarz¹dca
in¿. Renata Niezgoda. Termin zakoñczenia robót wyznaczono na 31
grudnia 2010. Gdy pan Lewandowski dowiedzia³ siê o tym, wymusi³
zmianê zakoñczenia na 31 paŸdziernika, uwa¿aj¹c, ¿e miesi¹c wystarczy na wykonanie tej prostej przecie¿ roboty. Pokazuje drug¹ umowê
z poprawion¹ dat¹, której otrzymanie potwierdzi³ podpisem 24 wrzeœnia.
W par. 4 zapisano, ¿e roboty

Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z póŸn. zm.) dalej pr. bud., pozwolenia na budowê nie wymaga wykonywanie robót
budowlanych polegaj¹cych na dociepleniu budynków o wysokoœci
do 12 m. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 pr. bud. roboty takie wymagaj¹
zg³oszenia w³aœciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

rozpoczn¹ siê „z chwil¹ uzyskania
pozwolenia na budowê”. By je uzyskaæ, ZUK zleci³ wykonanie projektu budowlanego. Zlecenie otrzyma³
pan Robert Greszata, chocia¿ pod
dokumentacj¹ widnieje piecz¹tka
in¿. Krzysztofa Sieniakowskiego i
ju¿ to zastanowi³o pana Jana Lewandowskiego.
- Wszyscy przekonywali mnie,
¿e potrzebny jest projekt budowlany. Co innego czyta³em w przepisach, które mówi¹, ¿e na ocieplenie
budynku o wysokoœci do 12 metrów
wystarczy zg³oszenie do starostwa.
Nasz budynek ma 8 metrów. Za zrobiony projekt budowlany kazano
nam zap³aciæ 3200 z³otych. Nie
wyraziliœmy zgody. Jednak od tego
warunkowano rozpoczêcie robót,
wiêc przyparci do muru, a chcieliœmy, by robotu zosta³y zakoñczone
przed zim¹, zgodziliœmy siê po targach na 2200 z³. Chodzi³em i ponagla³em, by robili, ale to wszystko
przeci¹ga³o siê. Gdy przywieŸli
materia³ na ocieplenie, na jego z³o¿enie udostêpni³em gara¿ i trzyma³em auto na dworze. PóŸniej musia³em walczyæ o wywiezienie sterty
œmieci z podwórka, bo nikt tym siê
nie interesowa³. Robotê wykonywa³o dwóch ludzi, ale zdarza³o siê, ¿e
szef zabiera³ ich do noszenia papy
na dach. Chyba mia³ inne roboty z
ZUK-u, bo tu robota mu w ogóle nie
sz³a. Kiedyœ widzia³em jednego z

pracowników ZUK na takim dachu.
Gdy powiedzia³em o tym prezesowi, stwierdzi³, ¿e musia³o to byæ po
godzinach pracy. G³upka ze mnie
robi¹. Takie tu panuj¹ porz¹dki. mówi.
Rusztowania przy budynku na
ul. Armii Krajowej stoj¹ do dziœ. Na
pocz¹tku wykonawca otrzyma³ od
Wspólnoty zaliczkê w wysokoœci 10
tys. z³. PóŸniej Wspólnota zablokowa³a konto i nie zamierza p³aciæ za
ten ba³agan. Z dniem 31 grudnia
2010 r. rozwi¹zano umowê o zarz¹dzanie za porozumieniem stron i
Wspólnota powierzy³a je od 1 stycznia nowemu Zarz¹dcy panu Zdzis³awowi Zapotoczenemu. Pan Lewandowski zamierza wyst¹piæ do s¹du o
– jego zdaniem – bezprawnie pobran¹ zap³atê za projekt budowlany,
który nie powinien byæ w ogóle robiony.
Panu Lewandowskiemu nie mieœci siê w g³owie, ¿e za jego pieni¹dze robi¹ z niego idiotê. Gdyby pan
Maksiak pracowa³ w prywatnej firmie, ju¿ dawno by go wyrzucili, a w
ZUK mo¿e dotrwa do emerytury. Ile
jest takich wspólnot i jak tam wygl¹daj¹ sprawy? Ta akurat ujrza³a œwiat³o dzienne, bo przytrafi³ siê taki
ktoœ jak Jan Lewandowski.
Kazimierz Rynkiewicz
Ps. Bêdziemy wracaæ do sprawy,
bo jest tu wiele ciekawych w¹tków.
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Dziesiêciolecie
Stowarzyszenie Lotnictwa
Rekreacyjnego

Œwidwiñskie Stowarzyszenie
Lotnictwa Rekreacyjnego obchodzi³o 10 rocznicê powstania i
przygotowa³o kolejne imprezy
dla najm³odszych mieszkañców
miasta.
Spotkanie cz³onków i sympatyków Stowarzyszenia z okazji 10
rocznicy jego utworzenia odby³o siê
w sobotê 12 lutego. Podsumowano
dotychczasow¹ dzia³alnoœæ i zapre-

zentowano plany na przysz³oœæ.
W planach by³y dwie feryjne
imprezy. Stowarzyszenie organizowa³o je wspólnie z Placówk¹
Wsparcia Dziennego „Chatka Puchatka”. 19 lutego w hali „Relax”
odby³o siê spotkanie pt. „I ty mo¿esz
byæ Ikarem”. Natomiast 24 lutego w
p³ywalni Parku Wodnego „Relax”
odby³a siê impreza „Wiatr i woda”,
podczas której prezentowano modele ¿aglówek i szybowców. (o)

Wojewódzki Przegl¹d
Dzia³alnoœci Seniorów
„Frontowe drogi” z Koszalina

Próbowali zostaæ
Ikarami

Doroczne, feryjne spotkanie z
modelami lataj¹cymi „I ty mo¿esz
byæ Ikarem” tradycyjnie ju¿ spotka³o siê z du¿ym zainteresowaniem wœród najm³odszych mieszkañców Œwidwina.
Jest to jedna z imprez organizowanych przez Œwidwiñskie Stowarzyszenie Lotnictwa Rekreacyjnego
wspólnie z Placówk¹ Wsparcia
Dziennego „Chatka Puchatka” oraz
z Parkiem Wodnym „Relax”. W sobotê 19 lutego oko³o 60 dzieci zebra³o siê w hali sportowej przy ulicy

Koszalina, zespo³owi ludowemu
„Ostrowianie” z Ostrowca, chórowi
„Viola” z Gryfic, zespo³owi œpiewaczemu „Drawianki” z Drawna i kapeli ludowej „Swaty” z Bêdzina.
Wyró¿nienia otrzymali: zespó³ œpiewaczy „Zalesie” z Mœcic,
chór „Credo” z Iñska, zespó³ „Miros³awiacy” z Miros³awca, zespó³
œpiewaczy „Jagody” ze Œwieszyna i
zespó³ ludowy „Leszczyna” z
Brze¿na.
(o)

3 Marca, aby spróbowaæ swoich si³
w modelarstwie. Mo¿na by³o wykonaæ samoloty z papieru i wzi¹æ
udzia³ w zawodach na d³ugoœæ lotu,
a tak¿e puszczaæ w powietrze modele szybowców. Odby³o siê te¿ wiele
zabaw rekreacyjnych np. rzut do
celu ko³em ratunkowym, rzut workiem do kosza i inne. Ka¿dy otrzyma³ model szybowca, dyplom
uczestnictwa i s³odki upominek.
Uczestnicy imprezy obejrzeli równie¿ pokaz ratownictwa medycznego, który zaprezentowali ratownicy
z pogotowia w Po³czynie Zdroju. (o)

Muzyczny wieczorek
w Brze¿nie
W pi¹tek po po³udniu, 4 lutego,
do szko³y licznie przybyli zaproszeni goœcie- rodzice uczniów, którzy
uczêszczaj¹ na zajêcia kó³ muzycznych. Na dwie godziny szkolny korytarz zamieni³ siê w kawiarenkê,
gdzie przy kawie, herbacie i ciasteczkach mo¿na by³o wys³uchaæ
wspania³ych popisów muzycznych
uczniów graj¹cych na gitarze, fle-

W sobotê 19 lutego w sali widowiskowej œwidwiñskiego zamku odby³y siê artystyczne prezentacje dorobku ludzi „trzeciego
wieku”.
Jury w sk³adzie: Andrzej Grochowski, Wies³aw £¹giewka i Rajmund Fr¹ckiewicz po wys³uchaniu
21 zespo³ów (³¹cznie 298 uczestników) postanowi³o przyznaæ:
Dyplom oraz statuetkê laureata: chórowi „Frontowe drogi” z

Wieœci œwidwiñskie 28.2.2011 r.

cie, werblu i keybordzie oraz œpiewaj¹cych – zespo³u wokalnego i
solistów.
„Muzyczny wieczorek” przygotowany zosta³ przez nauczycieli:
opiekuna wystêpuj¹cej m³odzie¿y,
nauczyciela muzyki p. Artura Ardziejewskiego oraz nauczyciela bibliotekarza p. Danutê Ardziejewsk¹.
(o)
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Walentynkowa
zabawa seniorów

12 lutego emeryci ze Œwidwina
bawili siê na wieczorze karnawa³owo-walentynkowym w restauracji „S³owiañska”.
Oprócz tradycyjnej zabawy tanecznej przy orkiestrze odby³o siê
wiele konkursów i zabaw. „Randkê
w ciemno” wygra³a Krystyna Kostrzewa i Zbigniew Szwajkowski z
Drawska Pomorskiego oraz Krystyna Pilarska z Henrykiem Lipiñskim.
W konkursie na upiêcie z kawa³ka
materia³u sukni wizytowej jednog³oœnie wybrano projekt Marii
Owczarczyk. Du¿o wysi³ku w przy-

gotowanie swoich kreacji w³o¿y³y
tak¿e Tos³awa Piwarska i Anna Cichosz. „Top modelka” za zwyciêstwo otrzyma³a zaproszenie na pobyt w oœrodku wczasowym „Stilo”
w Miêdzyzdrojach z r¹k prezesa
Jowity Jadziniak. Odby³ siê te¿ pokaz i nauka tañca towarzyskiego, a
ka¿dy z uczestników otrzyma³ serduszko ze swoim imieniem i ¿yczeniami walentynkowymi.
W imprezie uczestniczyli
równie¿ seniorzy z Polskiego
Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i
Inwalidów z Drawska Pomorskiego i Koszalina.
(o)

Dzieci pojecha³y
na zimowisko

Trzydzieœcioro dzieci ze œwidwiñskich szkó³ podstawowych i z
gimnazjum wyjecha³o na zimowisko w góry. Ich pobyt w ca³oœci finansuje œwidwiñski Urz¹d Miasta.
Przez dziewiêæ dni dzieci bêd¹
wypoczywa³y w Zakopanem Koœcielisku, gdzie czeka je mnóstwo
atrakcji. Zaplanowano miêdzy innymi naukê jazdy na nartach, wyjazd
na baseny geotermalne do Bukowiny Tatrzañskiej, spotkania z góralem, kulig, ognisko z kie³baskami,

zwiedzanie Krupówek, wjazd na
Guba³ówkê i wiele innych.
Rodzice dzieci nie ponosz¹ ¿adnych kosztów, wyjazd zosta³ w ca³oœci sfinansowany przez Urz¹d Miasta w Œwidwinie, a pieni¹dze pochodz¹ z op³at za pozwolenia na
sprzeda¿ alkoholu. Tym razem ze
wzglêdu na doœæ trudne warunki pogodowe w górach wys³ano dzieci
starsze (uczniów szóstych klas szkó³
podstawowych i gimnazjum), natomiast latem na wypoczynek pojedzie
grupa dzieci m³odszych.
(UM)

Kronika œwidwiñska
Tomasz,
Lucyna
i Szymonek

Maciej
i Szymon
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Zachodnie firmy dojrza³y na Pomorzu
W prawie ka¿dej
gminie naszego regionu nast¹pi³ swoisty pêd ku stawianiu
wiatraków. Wszêdzie
s³yszy siê o ich zbawiennym wp³ywie na
ekologiê oraz wysokich podatkach dla
gmin, a dla rolników
– op³at za dzier¿awê.
Jednak po bli¿szym
przyjrzeniu siê sprawie okazuje siê, ¿e
na ten temat funkcjonuje wiele mitów
tworzonych przez
wiatrakowych lobbystów.
Wiêkszoœæ z tego, co mówi¹
przedstawiciele firm wiatrakowych
mo¿na miêdzy bajki w³o¿yæ.
Projekty uchwa³ poszczególnych gmin s¹ podobne, podobnie
jak nierzetelne jest studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego poszczególnej
gminy.
WeŸmy przyk³ad gminy Dobra
w powiecie ³obeskim. W tej gminie
wstêpnie rozpoznane tereny do lokalizacji si³owni wiatrowych to tereny w obrêbach: Tucze, Dobropole, Bienice, B³¹dkowo oraz okolice
miasta Dobra, gdzie minimalna odleg³oœæ od:
zabudowy zwi¹zanej ze sta³ym
pobytem ludzi wynosi 400 m, w
zale¿noœci od usytuowania si³owni
wiatrowych i budynków wzglêdem
stron œwiata, minimalna odleg³oœæ
od rezerwatów (z wyj¹tkiem florystycznych) i lêgowisk - 1000 m,
minimalne odleg³oœci od
rezerwatów flory - 200 m, skraju
kompleksów leœnych - 100 m,
rzek - 200 m, wiêkszych zbiorników wodnych - 500 m, odleg³oœæ
pomiêdzy poszczególnymi si³owniami min. 300 m.
Rada Miejska w Dobrej 29
sierpnia 2006 roku podjê³a uchwa³ê
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Dobra.
Przedmiotem studium jest m.in.:
zmiana sposobu zagospodarowania
przestrzennego terenów w obrêbach

Bienice, B³¹dkowo oraz przeznaczenie tego terenu na cele elektrowni wiatrowych z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹.
W uzasadnieniu do uchwa³y czytamy m.in.: „Realizacja Farmy Wiatrowej o mocy oko³o 60 MW bêdzie
mia³a zarówno wymiar ekonomiczny, jak i ekologiczny. G³ówn¹ korzyœci¹ dla Gminy bêd¹ podatki p³acone przez inwestora przez dwudziestoletni okres u¿ytkowania farmy.
Ogromn¹ korzyœci¹ dla œrodo-

wiska bêdzie ograniczenie emisji do
atmosfery zanieczyszczeñ, które
powstan¹ przy produkcji energii
elektrycznej w elektrowniach konwencjonalnych. Przewidywalna redukcja emisji szkodliwych substancji wynosi 850 kg CO2, 2,9 kg SO2,
2,6 kg NOx oraz 55 kg py³ów na
ka¿d¹ wyprodukowan¹ przez farmê
MWh energii elektrycznej”.
Do s³ów zawartych w uchwale
jeszcze powrócimy.
Regionalny Dyrektor Ochrony
Œrodowiska w Szczecinie po przeanalizowaniu zmian w Studium
uwarunkowañ i kierunków zagospo-

darowania przestrzennego gminy
Dobra mia³ sporo uwag, które przedstawi³ w piœmie z 22.06.2010 r.
Nie przedstawiono przyk³adowo wyników monitoringu przedinwestycyjnego o wp³ywie elektrowni
wiatrowych z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹ na cele ochrony obszaru
specjalnej ochrony ptaków Natura
2000, nie przestawiono równie¿ informacji o sk³adzie gatunkowym
awifauny i chiropterofauny, a tak¿e
miejscach rozrodu, ¿erowania, szla-

kach wêdrówek – czyli tego, co powinno byæ podstaw¹. W operacie
szczegó³owym jest mowa o tym, ¿e
elektrownie wiatrowe nie mog¹ staæ
bli¿ej ni¿ 5 km od Ostoi Iñskiej, natomiast w Studium jest mowa ju¿ o 2
km i bez dwuletniego monitoringu.
Nie ma podstawowych informacji o sk³adzie gatunkowym awifauny oraz sposobie wykorzystania terenu przez ptaki. Brak jest danych
na temat gniazdowania, lêgów, zerowania, korytarzy przelotu ptaków.
W studium napisano równie¿: „na
przedmiotowym terenie i w jego
s¹siedztwie dominuj¹ pod wzglêdem liczebnoœci gatunki ptaków o

niewielkich rozmiarach cia³a, typowe dla krajobrazu rolniczego (…).
Z tego powodu dla tego rodzaju ptaków praca elektrowni wiatrowych
nie powinna stanowiæ zagro¿enia”.
Wprawdzie nie by³o monitoringu
przedinwesycyjnego, jednak autor
studium stwierdzi³, ¿e: „Wyznaczony omawian¹ zmian¹ studium teren
planowanych lokalizacji elektrowni
wiatrowych nie znajduje siê na trasach przelotu ptaków w okresach
wiosennych i jesiennych ich migracji. Dla migrantów cala powierzchnia zmiany studium nie ma znaczenia jako miejsce ich ¿erowania i
odpoczynku”, na co dyrektor zapytuje: „po có¿ wiêc, wyznaczano obszar specjalnej ochrony ptaków
Natura 2000 „Ostojê Iñsk¹”. W
Studium nie ma równie¿ wp³ywu
projektowanych elektrowni na pobliskie obszary Natura 2000. Brakuje równie¿ jakichkolwiek danych na
temat wystêpowania nietoperzy, dla
których wiatraki stanowi¹ szczególne zagro¿enie, autor zaznaczy³ jedynie, ¿e „mo¿na spodziewaæ siê
obecnoœci co najmniej 3 gatunków
nietoperzy”. Brakuje jakichkolwiek
danych na temat ich wystêpowania,
siedlisk itd.
Dyrektor z oczywistych wzglêdów odniós³ siê jedynie do zagadnienia przyrodniczego.
Wiatraki nie takie ekologiczne
Ju¿ od lat wysokiej rangi naukowcy przestrzegaj¹ przed wiatrakami i nag³aœniaj¹ ich szkodliwoœæ.
Poni¿ej, korzystaj¹c z publikacji
m.in.: prof. dr hab. in¿. Adama Janiaka, cz³onka PAN, wiceprzewodnicz¹cego Komitetu Informat. PAN,
prof. dr hab. in¿. Leszka P³ywaczyka, Dyrektora Instytutu Kszta³towania i Ochrony Œrodowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc³awiu, prof. dr hab. n. med. Marii
Podolak-Dawidziak, cz³onka Komitetu Patofizjologii PAN, prof. dr
hab. n. med. Piotra Ponikowskiego,
cz³onka Komitetu Patofizjologii
PAN, prof. dr hab. Stanis³awa Staœko, cz³onka Komitetu Nauk Geologicznych PAN, dr in¿. Henryka
Wojciechowskiego, eksperta od
elektrowni wiatrowych - ukoñczy³
on specjalne podyplomowe studia
dotycz¹ce Wykorzystania Odnawialnych •róde³ Energii na Uniwersytetach Technicznych w DreŸnie i
Darmstadt i prowadzi wyk³ady w
tym zakresie dla studentów Wydzia³u Elektrycznego Politechniki Wroc³awskiej, prof. dr hab. Andrzeja
¯elaŸniewicza, cz³onka PAN, przewodnicz¹cego Komitetu Nauk Geologicznych PAN, którzy opracowali
Komentarz merytoryczny do opra-
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wiatrakowe Eldorado, czyli o mitach
cowanego przez Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wroc³awiu
„Studium Przestrzennych Uwarunkowañ Rozwoju Energetyki Wiatrowej w Województwie Dolnoœl¹skim” postaram siê wykazaæ, jakie
bajki wciskaj¹ nam wszystkim
przedstawiciele firm wiatrakowych.
Ju¿ wczeœniejsze uwagi Regionalnego Dyrektora Ochrony Œrodowiska w Szczecinie wskaza³y, ¿e
Studium opracowane by³o chyba
bardziej na bazie folderów reklamowych, ni¿ rzetelnej naukowej obserwacji. Na podobnej podstawie napisane by³o uzasadnienie do uchwa³y.
Trudno stwierdziæ, czy w jakimkolwiek Studium, które posiadaj¹
gminy, jest mowa na temat najnowszych miêdzynarodowych badañ
publikowanych presti¿owych naukowych czasopismach, a dotycz¹cych istotnie szkodliwego oddzia³ywania turbin wiatrowych, w tym w
szczególnoœci infradŸwiêków prowadz¹cych w kilku czy kilkunastoletnich okresach do nieodwracalnych neurologicznych i neuropsychiatrycznych fizjopatologii. Zapewne nie ma, bo w innym wypadku
gminy tak chêtnie nie godzi³yby siê
na stawianie farm wiatrowych.
Odleg³oœci
Ju¿ same odleg³oœci farm wiatrowych od zabudowañ powinny
w³¹czyæ czerwony alarm, ale nie
w³¹czaj¹. Dlaczego? Albowiem w
Polsce nie ma ¿adnych uregulowañ
prawnych, tote¿ jest wolna amerykanka. Zwyczajowo przyjmuje siê
odleg³oœæ 500 metrów od zabudowañ, w gminie Dobra ma byæ 400 m.
To i tak nie ma znaczenia, bo odleg³oœci powinny byæ du¿o wiêksze.
Zachodnie
ustawodawstwa
przewiduj¹ minimalne odleg³oœci
od zabudowañ nawet dla pojedynczego wiatraka. I tak we Francji
wynosi ona pó³tora kilometra od
wie¿y wiatrowej o mocy do 2 MW.
Ustawodawstwo brytyjskie mówi o 2
km, amerykañskie o 3,2 km, w Czechach odleg³oœæ wynosi 3 km. Gdy
chodzi o farmê wiatrow¹, to odleg³oœci musz¹ byæ jeszcze wiêksze.
Ju¿ te odleg³oœci pokazuj¹, ¿e
budowanie farmy wiatrakowej w
odleg³oœci kilkuset metrów od zabudowañ na naszym terenie, absolutnie nie bierze pod uwagê zachodnich doœwiadczeñ.
Nigdzie te¿ nie mówi siê, ¿e lobby wiatrakowe, wykorzystuj¹c brak
ustawodawstwa do pomiaru ha³asu,
w pe³ni œwiadomie stosuje niew³aœciw¹, ca³kowicie nie uwzglêdniaj¹c¹ infradŸwiêków, a bardzo korzystn¹ dla nich, skalê A (dB(A)).
Zapewne te¿ nigdzie, w ¿adnej

gminie nie ma przytoczonych wyroków s¹dowych, jakie pada³y
zarówno w Europie, jak i w Ameryce mówi¹cych o znacznym
spadku wartoœci nieruchomoœci
usytuowanych w pobli¿u farm
wiatrowych – nawet do 70 proc.
Inwestorzy, którzy przychodz¹
ze swoimi propozycjami zak³adania
farm wiatrowych na terenie danych
gmin, mami¹ samorz¹dowców i
mieszkañców zyskami. Niektórzy
burmistrzowie i wójtowie w naszym
regionie sami zabiegaj¹ o to by na terenie ich gmin powsta³y tego typu
farmy. Na ¿adnym ze spotkañ nie
s³ysza³am jednak nic na temat szkodliwoœci owych farm, nigdzie nie
przedstawiono rzetelnych danych.
W zamian za to, mówiono o dochodach dla gminy w wysokoœci 2 proc.
od wartoœci budowli oraz o dochodach dla rolników za dzier¿awê ich
gruntów. Korzystaj¹c z opracowania
naukowców, w tym ekspertów w zakresie energetyki, przybli¿ymy kilka
kwestii zwi¹zanych z farmami wiatrowymi i przy okazji obalimy kilka
mitów.
Podatki zasil¹ bud¿et gminy
2 proc. wartoœci mo¿na liczyæ
wy³¹cznie od oko³o 10 proc. wartoœci elektrowni tj. tylko i wy³¹cznie
od fundamentu, masztu i linii kablowych, a nie od drogich urz¹dzeñ
wyposa¿enia technologiczno-technicznego elektrowni, to jest wirnika
z ³opatami, generatora, skrzyni biegów, komputera steruj¹cego itd.
(podatek jest od budowli, a nie urz¹dzeñ, maszyn itp.).
Podatek od jednej elektrowni
wiatrowej, w zale¿noœci od jej
mocy, bêdzie wynosi³ od 5 do 20 tys.
z³ rocznie.
Rolnik zarobi
W sytuacji dzier¿awienia ziemi
pod elektrownie p³atnikiem podatku jest w³aœciciel gruntu, a nie dzier¿awca (w³aœciciel elektrowni),
mimo zawieranych w umowie dzier¿awy postanowieñ, i¿ to dzier¿awca
ma obowi¹zek uiszczaæ podatek od
nieruchomoœci.
Spadek emisji CO2
Trudno mówiæ o jakimkolwiek
spadku. Równoczeœnie z elektrowniami wiatrowymi musz¹ pracowaæ
elektrownie wêglowe i byæ ca³y
czas gotowe na zwiêkszenie produkcji w czasie gdy wiatrowe nie
bêd¹ pracowaæ. Si³ownie wiatrowe
nie pracuj¹ przy zbyt ma³ym i zbyt
silnym wietrze.
U nas elektrownie konwencjonalne maj¹ bardzo du¿y czas rozruchu, musz¹ wiêc ca³y czas równolegle pracowaæ z wiatrowymi.

Bezrobocie
Na przyk³ad na sesji w £obzie
mo¿na by³o us³yszeæ, ¿e: bezrobotni znajd¹ pracê, bêd¹ przyje¿d¿aæ
turyœci i podziwiaæ wiatraki.
Elektrownie wiatrowe budowane s¹ przez wyspecjalizowane firmy, wykorzystuj¹ce specjalistyczny
sprzêt i wysoko wykwalifikowan¹
kadrê.
100.metrowa wie¿a wa¿y oko³o
250 ton, turbina 56 ton i jest wielkoœci autobusu, z wirnikiem wiatraka
ma 60-112 m. Podstawa wie¿y wkopana jest w ziemiê na minimum 9 m,
jest oœmiok¹tem o œrednicy oko³o 13
metrów i jest wype³niona 180. m.
szeœc. betonu i 12. tonami stali zbrojeniowej – wa¿y oko³o 450 ton.
Eksploatacjê i obs³ugê elektrowni zapewnia bezza³ogowy system automatyki sterowany komputerowo.
Turystyka
Powinno to byæ bez komentarza.
Turystyka nie zwiêkszy siê, a
zmniejszy, nikt na razie w ¿adnej z
gmin, gdzie stoj¹ wiatraki, pa³atek
ani namiotów nie rozbija.
Wszystkie gminy, które stawiaj¹
na rozwój turystyki – nie godz¹ siê
na wiatraki, przeciwni s¹ zarówno
ludzie z urzêdów marsza³kowskich,
konserwatorzy zabytków, samorz¹dowcy, jak i mieszkañcy.
Wiatraków nie s³ychaæ
D³ugotrwa³e przebywanie ha³asie prowadzi do trwa³ego uszkodzenia s³uchu. W przypadku farm wiatrowych (kilku wiatraków w jednym
miejscu) ha³as zwiêksza siê.
Oprócz s³yszalnego ha³asu elektrownie wytwarzaj¹ bardzo szkodliwe, nies³yszalne infradŸwiêki (poni¿ej 20 Hz). Jest to bardzo d³uga
fala dŸwiêkowa (nawet kilkadziesi¹t metrów), która rozprzestrzenia
siê na dziesi¹tki kilometrów, przenikaj¹c (bez ¿adnego t³umienia) przez
wszystkie mo¿liwe przeszkody, nawet grube œciany betonowe.
Badania naukowe przeprowadzane na uniwersytetach w Kalifornii i w Niemczech dowodz¹, ¿e infradŸwiêki generowane przez wiatraki s¹ bardzo szkodliwe dla zdrowia. InfradŸwiêki (w zakresie 7-9
Hz) mog¹ bowiem wprawiæ w rezonans (drgania) ca³e organy ludzkie
takie jak np. serce w¹troba, nerki,
œledziona, mog¹c je nawet urwaæ w
skrajnym przypadku. W konsekwencji infradŸwiêki powoduj¹ zak³ócenia rytmu serca. Ludzie z rozrusznikami serca nie mog¹ przebywaæ w bezpoœredniej ich okolicy, bo
rozrusznik mo¿e przestaæ dzia³aæ.
InfradŸwiêki powoduj¹ równie¿

depresjê, apatycznoœæ zaburzenia
psychiczne, wymioty, sennoœæ lub
bezsennoœæ i w konsekwencji os³abienie organizmu. (…)
NiegroŸne dla ptaków
Organizacja pozarz¹dowa Center for Biological Diversity policzy³a, ¿e turbiny tylko jednej lokalnej
elektrowni wiatrowej zabijaj¹ corocznie nawet 1300 lataj¹cych ptaków, szczególnie drapie¿nych. Gin¹
równie¿ nietoperze (ssaki).
Globalne ocieplenie
Coraz czêœciej mówi siê o tym,
¿e histeria dotycz¹ca redukcji CO2
(w zwi¹zku z tzw. globalnym ociepleniem) jest wymys³em odpowiedniego lobby (w tym tak¿e wiatrakowego). Na przestrzeni dziejów ziemi wystêpowa³y cykliczne zmiany
klimatu tj. ocieplenia i wrêcz zlodowacenia. Poza tym wystêpowa³y tak
zw. Ma³e ocieplenia i ma³e epoki
lodowcowe. Ostatnia ma³a epoka
lodowcowa mia³a miejsce w czasie
tzw. „Potopu Szwedzkiego”. Jak w
swoich artyku³ach wykazuj¹ niektórzy naukowcy wówczas bardzo ma³a
aktywnoœæ S³oñca sprawi³a ma³¹
epokê lodowcow¹. Ci sami naukowcy w tych samych artyku³ach
twierdz¹ jednak, ¿e obecnie wysoka
aktywnoœæ S³oñca nie ma wp³ywu na
ocieplenie klimatu (sic.!).
Jakby nie by³o ociepleniu towarzyszy wzrost zawartoœci przede
wszystkim pary wodnej, a w mniejszych iloœciach wystêpuje m.in.
dwutlenek wêgla, metan, tlenki azotu i ozon. Tak dzia³o siê zawsze, bo
jest to zjawisko nieroz³¹cznie zwi¹zane z cyklicznym ocieplaniem i
oziêbianiem. Bywa³o i tak, ¿e iloœæ
gazów cieplarnianych w atmosferze, by³a kilkakrotnie wiêksza ni¿
obecnie, jeszcze przed pojawieniem siê cz³owieka.
Energia wiatrowa tañsza?
Wmawia siê nam wszystkim, ¿e
energia wiatrowa bêdzie tañsza, bo
wykorzystuj¹ca wiatr. Ale nie mówi
siê, ¿e si³ownie wiatrowe bêd¹ pracowa³y 20-30 lat, ich produkcja jest
bardzo droga (i ile CO2 wytworzy
siê przy ich produkcji?), produkuj¹
porównywalnie ma³o energii.
Nie mówi siê, ¿e pr¹d dziêki
elektrowniom wiatrowym zdro¿eje
2-2,5 raza.
Umowa z ENE¥ jest taka, ¿e
firmy maj¹ce farmy odsprzedaj¹ jej
pr¹d po œredniej cenie wytwarzanej
przez elektrownie konwencjonalne.
Przy braku dotacji, firma upada,
albo... zmienia siê prawo i p³aci z
w³asnej kieszeni odbiorca.
Cd. na str. 10
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Zachodnie firmy dojrza³y na Pomorzu...

Cd. ze str. 9
Prawda jest taka, ¿e im wiêcej
bêdzie elektrowni wiatrowych, tym
pr¹d bêdzie dro¿szy, co mo¿na ju¿
sprawdziæ analizuj¹c wzrost cen
pr¹du w Danii – gdzie wiatraków
jest najwiêcej, w Niemczech i u nas,
gdzie jest ich stosunkowo ma³o.
W efekcie, jeœli bêdziemy mieli
tyle wiatraków, co nasi zachodni
s¹siedzi, gminy bêd¹ mia³y niewielkie podatki – od 5 do 20 tys. z³ od
wiatraka, rolnicy w¹tpliwe zyski, a
wszyscy zap³acimy za pr¹d dwa razy
tyle , co obecnie. Dodatkowo dotacje p³acone z naszych podatków trafi¹ do w³aœcicieli firm wiatrowych –
w Niemczech i Danii. Gdy skoñcz¹
siê dotacje, a takie przymiarki s¹,
wówczas to my bêdziemy musieli
zaj¹æ siê sprz¹taniem wiatraków.
Zachód postawi³ na wiatraki
Ze wzglêdu na ma³¹ op³acalnoœæ
na Zachodzie odchodzi siê od farm
wiatrowych, poszukuj¹c innych
Ÿróde³ – biomasa, elektrownie wodne – nie wymagaj¹ one zabezpieczenia w postaci równoczeœnie pracuj¹cej elektrowni konwencjonalnej.
Bardziej op³acalne jest budowanie nowych konwencjonalnych
elektrowni z lepszymi filtrami.
Zyski czy straty?
W studiach powinny byæ bilanse
zysków i strat, a takich raczej nigdzie nie uœwiadczy siê. Straty, to
nie tylko wykluczone tereny turytyczno-rekreacyjne. Oczywiœcie
wiele razy s³ysza³am bzdurn¹ argumentacjê, ¿e wiatraki stan¹ siê
atrakcj¹ turystyczn¹. Nie stan¹ siê i
nigdzie nie sta³y siê. Ludzie szukaj¹cy ciszy i spokoju bêd¹ z daleka
omijaæ tereny upstrzone wiatrakami. Wiatraki, to nie tylko widok, ale
i ha³as, o którym nie wspomina siê
nigdzie. Prócz monotonnego dudnienia, czasami pisków, dochodz¹
najbardziej szkodliwe infradŸwiêki. To, ¿e czegoœ siê nie s³yszy, nie
oznacza, ¿e tego nie ma.
Farmy wiatrakowe, zgodnie z
wynikami badañ, prowadz¹ do tzw.
choroby wibroakustycznej. Bada-

nia wykazuj¹, ¿e po ponad 10 letnim
oddzia³ywaniu dŸwiêków niskich
czêstotliwoœci (<500Hz), w tym infradŸwiêków (<20Hz), które s¹
emitowane przez turbiny wiatrowe,
objawia siê w fazie koñcowej patologiami neurologicznymi i neuropsychiatrycznymi prowadz¹cymi
miêdzy innymi do zmniejszenia
zdolnoœci poznawczych, znacznego
obni¿enia ilorazu pamiêci, pog³êbionych zaburzeñ psychicznych,
zaburzeñ neurologicznych charakterystycznych dla rozleg³ego uszkodzenia mózgowia (podobnego do
objawów choroby Parkinsona,
stwardnienia rozsianego i AIDS).
Przyczyn¹ tych wszystkich chorób s¹ naukowo udowodnione zmiany na poziomie molekularnym w
komórkach wywo³ywane przez infradŸwiêki i dŸwiêki niskich czêstotliwoœci.
Z kolei migotanie œwiat³a, spowodowanym niestabilnym pr¹dem z
elektrowni wiatrowych, prowadzi do
uaktywnienia stanów epileptycznych.
Dlatego naukowcy domagaj¹ siê
odleg³oœci pojedynczego wiatraka
od zabudowañ minimum 1900 m, a
ferm wiatrowych – powy¿ej 3000 m.
Francuska Akademia Medycyny, która w³aœnie powo³a³a prof. CH. Chouarda do zbadania tego problemu i na podstawie jego wyników
ostrzega przed ha³asem turbin wiatrowych i domaga siê wstrzymania
budowy wszystkich wiatraków, których odleg³oœæ od siedlisk ludzkich
jest mniejsza ni¿ 1,5km, chodzi
oczywiœcie o pojedyncze wiatraki,
anie farmy.
Zak³ócaj¹ pracê przyrz¹dów
Rzetelne pomiary infradŸwiêków generowanych przez turbinê
wiatrow¹ o ma³ej mocy 600kW
wykonano np. w pobli¿u Hanoweru,
gdzie przy okazji przeprowadzania
strategicznie wa¿nych (wojskowych i geologicznych) pomiarów
zmierzono infradŸwiêki generowane przez poblisk¹ elektrowniê wiatrow¹, poniewa¿ zak³óca³y one pracê wojskowych przyrz¹dów pomiarowych.

Dotychczasowe doœwiadczenia
z USA i pañstw Europy zachodniej
pokaza³y, ¿e si³ownie wiatrowe
zniekszta³caj¹ obraz uzyskiwany
przez stacje radiolokacyjne. W
zwi¹zku z tym w Finlandii w ci¹gu
ostatnich miesiêcy rozgorza³a intensywna dyskusja na temat przysz³oœci tego typu elektrowni, pomiêdzy Finnish Energy Industries – organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ lokalne
przedsiêbiorstwa energetyczne –
oraz przedstawicielami rz¹du i si³
zbrojnych.
Wojskowi zablokowali mo¿liwoœæ budowy nowych si³owi.
Nie ma awarii
Do Polski trafia ok. 90 proc.
sk³adaków, czyli starych wiatraków,
które w Niemczech od dawna nie
spe³niaj¹ norm.
Warto wiedzieæ, ¿e uszkodzone
fragmenty œmig³a, krêc¹cego siê
podczas pracy z prêdkoœci¹ ponad
150 km/h mog¹ zostaæ rozrzucone w
promieniu kilku kilometrów.
Tylko jedna firma ubezpieczeniowa w 2006 roku wyp³aci³a w
czêœci Niemiec ok. 1000 razy wyp³aty za awarie – g³ównie po¿ary,
œrednio co 4 lata jest powa¿na awaria ka¿dego wiatraka. Wiatraki czasami przewracaj¹ siê.
Wiatraki zak³ócaj¹ odbiór telewizji, radia, telefonii komórkowej i
wojskowych radarów, je¿eli s¹ one
usytuowane na linii nadajnik-odbiornik, a zim¹ oblodzone skrzyd³a
wiatraków rzucaj¹ lodem na du¿e
odleg³oœci.
Tanie Ÿród³o
W opracowaniu Urzêdu Regulacji Energetyki czytamy: Nie mówi
siê o ma³ej op³acalnoœci pozyskiwania energii wiatrowej, o tym, ¿e obni¿enie emisji gazów cieplarnianych mo¿na osi¹gn¹æ tañszymi metodami, a uzyskiwany pr¹d jest bardzo z³ej jakoœci i charakteryzuje siê
niestabilnoœci¹ i szkodliwymi wahaniami napiêcia.
Coraz wiêcej naukowców ostrzega, i¿ realizacja celów dotychczasowej polityki energetycznej mo¿e pro-

wadziæ do awarii sieci i zaburzyæ
dostawy energii elektrycznej.
Plan zagospodarowania
do prokuratury?
Gminy doœæ chêtnie pozbywaj¹
siê problemu wykonywania z w³asnej kasy planu zagospodarowania
pod farmy wiatrakowe. Za takie plany p³aca inwestorzy. I tak w Dusznikach (Wielkopolska) „Powiadomiona o podejrzeniu korupcji prokuratura stwierdzi³a, ¿e finansowanie planu przez inwestora jest z³amaniem prawa, ale do przestêpstwa
nie dosz³o, gdy¿ nie ma szkody
materialnej. Tymczasem, wed³ug
CBA, brak szkody wcale nie musi
przes¹dzaæ o braku przestêpstwa.
(…) Okaza³o siê, ¿e inwestor zap³aci³ 148 tys. z³ (netto) za przygotowanie miejscowego planu zagospodarowania uwzglêdniaj¹cego budowê
farmy” - czytamy w G³osie Wielkopolskim z 2010-08-18 (Krzysztof
M. KaŸmierczak).
Spraw¹ zajê³a siê Julia Pitera.
Mo¿na taniej i bardziej
ekologicznie
Przytoczone fakty maj¹ wskazaæ, ¿e nie takie wiatraki dobre i tanie, jak nam siê je opisuje. O wiele
tañsze jest pozyskiwanie energii z
konwencjonalnych elektrowni, z
zastosopwaniem lepszych filtrów, z
elektrowni atomowych, czy na biomasê. Na naszym terenie naturalne
by³yby elektrownie wodne - od dawna sprawdzone i nie ingeruj¹ce w
œrodowsiko tak znacznie, jak wiatraki. Elektrownie wodne s¹ te¿ zdecydowanie bezpieczniejsze dla flory i fauny i nie niszcz¹ krajobrazu.
Zdecydowanie by³yby te¿ tañsze dla
nas - koñcowych odbiorców i podatników. Dlaczego wiêc tak bardzo
lobby wiatrakowe d¹¿y do stawiania
lasów wiatraków w Polsce? To proste. Nie ma uregulowañ prawnych, a
zyski s¹ spore - patrz¹c na to, ¿e nie
wa¿ny jest koszt wytworzenia, bo i
tak energia zostanie sprzedana, a
zyski czerpane s¹ z dop³at do energii
- czyli wprost z naszych podatków.
Magdalena Mucha
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
NIERUCHOMOŒCI
Powiat ³obeski

US£UGI
Powiat ³obeski

Sprzedam dom w Resku, pow. 208
mkw., pow. dzia³ki 670 mkw., wolno
stoj¹cy, w³asnoœciowy. Cena 500
tys. z³ do negocjacji. Tel.
600451645, 608727083.

Wykoñczenia wnêtrz, p³ytki, panele, regipsy, malowanie, szpachlowanie, stolarka itp. Tel. 792 289 761,
661 545 391

Wynajmê hale magazynowe o powierzchni 400 mkw. i 600 mkw w
Resku. Tel. 518 169 392.

Promocja !!!
Kredyty hipoteczne. Kontakt tel. 91
397 6470, 91 395 2424

Dorowo gm. Resko, dom na sprzeda¿, pow. 112 mkw., dzia³ka 2700
mkw., 2 budynki gospodarcze – 118
i 71 mkw. Mo¿liwoœæ dzier¿awy
gruntu 8500 mkw. Tel. 663 036 912,
665 497 211.

RTV – naprawa TV, LCD, SAT, RADIO itd. £obez ul. Cicha 3. Tel. 604
845 753, 91 397 4127.
Bronis³aw Micek

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.

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

Powiat drawski
Wynajmê niewielki gara¿ lub pomieszczenie do przechowywania
skutera w okolicy osiedla Pomorskiego w Z³ocieñcu, Tel. 663 563 778
Poszukujê lokalu do wynajêcia w
Drawsku Pomorskim na us³ugê
handlow¹. Tel. 661 196 337

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

PRACA
Powiat ³obeski
Kombajnista – traktorzysta, mechanik z umiejêtnoœci¹ spawania, rencista w dobrej kondycji, podejmie
pracê dorywczo lub na sta³e. Tel.
503 920 973

Region
Firma G4S zatrudni pracowników ochrony z licencj¹ oraz
aktualnym poœwiadczeniem
bezpieczeñstwa do pracy na
obiektach wojskowych na terenie Œwidwina. Kontakt: 607819-426.
G4S jest pracodawc¹ równych
szans i nie dyskryminuje kandydatów do pracy ze wzglêdu
na wiek, p³eæ i niepe³nosprawnoœæ. www.g4s.pl.

Region

VIDEO-FOTO. Tel. 691 793 005.
www.supi.co
Wideofilmowanie. Tel. 605 732
267.

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

ROLNICTWO

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.

Powiat gryficki
Drewno - ga³êziówka - buk,
ciête na 25 cm, pakowane w
worki 50 l. Cena za worek 16 z³.
Tel. 726 493 956.
Sprzedam drewno kominkowe. Tel.
667 612 010.

Region

Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe
na parterze w £obzie przy ul.
Orzeszkowej. Tel. 691 490 321
Resko, sprzedam mieszkanie 3
pokojowe 93 mkw., dzia³ka 831
mkw. Cena 145.000 z³. Tel. 888 169
572
Sprzedam w £obzie kawalerkê
24,94 mkw. wraz z pomieszczeniem
gospodarczym 9,91 mkw. Cena 50
000 z³. Tel. 665 730 318.
Sprzedam lub wynajmê mieszkanie
3 pokojowe w centrum £obza. Tel.
601 429 991
Sprzedam w £obzie mieszkanie 4
pokojowe na parterze. Tel. 91 397
5088
£obez ul. Browarna sprzedam
mieszkanie 55 mkw., 3 pokoje.
Cena 157 tys. z³. Tel. 600 265 547

Windykacje. Bezpoœrednio.
Wykup d³ugów.
Tel. 515-291-074

£obez ul. Ogrodowa sprzedam bardzo ³adne mieszkanie dwupoziomowe 101 mkw. Cena 240 tys. z³.
Tel. 600 265 547

Sprzedam budkê do produkcji lodów i gofrów wraz z wyposa¿eniem.
Tel. 600 777 140. Cena do negocjacji.

Powiat drawski

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

DZIA£
OG£OSZEÑ
512 138 349

Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe
w Wierzchowie. Tel. 602 760 877,
692 653 140.

ZDROWIE
Prywatne pogotowie stomatologiczne. Nowogard. Lekarz stomatolog Andrzej Rynkiewicz.
Tel. 607 771 777

FELIETON NA
ZAPROSZENIE
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Kpt.¿.w. Waldemar Jaworowski

W

miniony wtorek, 22
lutego, odby³o siê w
Szczecinie publiczne
wys³uchanie przedstawiciela Nord
Stream, firmy k³ad¹cej na dnie Ba³tyku Gazoci¹g Pó³nocny. Spotkanie
odby³o siê na wniosek strony polskiej, która domaga siê przesuniêcia
gazoci¹gu na tak¹ odleg³oœæ, by nie
blokowa³ portu w Œwinoujœciu. W
konferencji wziêli udzia³ m.in. prezesa PiS Jarows³aw Kaczyñski, europarlamentarzyœci polscy, wêgierscy i estoñscy, prezesi Portów
Szczecin - Œwinoujœcie, prezydenci
Szczecina i Œwinoujœcia. G³os zabra³ równie¿ kpt. ¿.w. Waldemar Jaworowski z Pobierowa, który referowa³ zagro¿enia dla œrodowiska,
jakie spowoduje budowa Gazoci¹gu Pó³nocnego.
Poni¿ej przedstawiamy historiê
jego dzia³añ w sprawie gazoci¹gu i
analizy w tej sprawie.
***
Analiza dotycz¹ca odpowiedzialnoœci za powstanie zagro¿eñ,
jakie niesie ze sob¹ budowa i eksploatacja ruroci¹gu Nord Stream na
dnie Ba³tyku.
Zagro¿enia dla œrodowiska naturalnego wód Ba³tyku, a poœrednio
zagro¿enia dla rybo³ówstwa, przemys³u turystyki nadmorskiej oraz
zagro¿eñ dla swobodnej ¿eglugi do
portu w Œwinoujœciu w kontekœcie
protestów, apeli i zastrze¿eñ:
- samorz¹dów nadmorskich
zw³aszcza gminy Rewal (uchwa³y,
apele, happeningi, wspó³organizowanie Konferencji Naukowej w
dniu 16.10.2008 r.)
- Zwi¹zku Miast i Gmin Morskich (uchwa³y oraz wspó³organizowanie z Gmin¹ Rewal Konferencji Naukowej w dniu 16.10.2008 r.)
- dzia³añ Komisji Petycji i Wniosków Parlamentu Europejskiego
(g³osowanie w dniu 08.07.2008 r.)
- protesty, stanowiska, zastrze¿enia przedk³adane formalnie przez
RDOŒ województw zachodniopomorskiego, pomorskiego oraz warmiñsko-mazurskiego
- uchwa³a Sejmiku Zachodniopomorskiego w Szczecinie z dnia
12.02.2010 ws. ¿¹dania zakopania
ruroci¹gu pod torem wodnym do
Œwinoujœcia.

INFORMACJE
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Zagro¿enia ze strony gazoci¹gu
Na podstawie oceny wp³ywu na
œrodowisko naturalne Ba³tyku wykonane przez Nord Stream i przekazane stronie polskiej, na podstawie stanowiska strony polskiej w
tej sprawie wyra¿one w piœmie Ministra Œrodowiska z dnia 16 lutego
2007 r. (DOOŒ-082/1-338/20007/
AK), mo¿na za³o¿yæ, ¿e budowa i
eksploatacja Nord Streamu spowodowaæ mo¿e powa¿ne straty dla
œrodowiska naturalnego Ba³tyku.
Podczas budowy, eksploatacji oraz
demonta¿u ruroci¹gu nast¹pi wzruszenie osadów dennych, w których
stwierdzono bardzo du¿¹ zawartoœæ metali ciê¿kich, toksyn, broni
chemicznej, opadów radioaktywnych po Czarnobylu, zwi¹zków
azotu, fosforu oraz zwi¹zków organicznych. Spowoduje to wymieszanie tych zwi¹zków z wod¹ i rozprzestrzenienie siê na szerokoœæ do
kilku kilometrów. Zostanie zniszczony bentos dna morskiego.
Zniszczone mog¹ byæ powa¿nie
tarliska wielu gatunków ryb i innych zwierz¹t. Spowoduje te¿
wp³yw na œrodowisko roœlin. D³ugoœæ i zasiêg trwania s¹ niemo¿liwe
do przewidzenia.
Z mojej inicjatywy, kiedy pe³ni³em funkcjê Radnego Gminy Rewal oraz Delegata do ZMiGM,
Rada Gminy Rewal oraz ZMiGM
podjê³y nastêpuj¹ce dzia³ania:
1. Samorz¹d Gminy Rewal w
dniu 18 grudnia 2007 r. przyj¹³
pierwsz¹ uchwa³ê przeciwko budowie Gazoci¹gu Pó³nocnego, widz¹c zagro¿enia dla œrodowiska naturalnego dla wód Ba³tyku, które
bezpoœrednio przek³ada siê na zagro¿enie dla turystyki nadmorskiej, z której utrzymuj¹ siê mieszkañcy tej gminy.

zalecono, aby zgoda KE na budowê
gazoci¹gu by³a poparta niezale¿n¹
ekspertyzê. Jak siê póŸniej okaza³o, nigdy nikt takiej ekspertyzy nie
zleci³.

Odpowiedzi¹ Rz¹du RP tego
samego dnia by³a wypowiedŸ ministra Paw³owskiego z PO, ¿e stanowisko Rady Gminy Rewal jest
przedwczesn¹ histeri¹. PóŸniejsza
wypowiedŸ pos³a Nitrasa, ¿e jeœli
samorz¹dy nadmorskie doznaj¹
strat, to mog¹ ¿¹daæ zadoœæuczynienia przed s¹dami (wypowiedŸ z
kampanii wyborczej do PE).

7. 29 maja 2009 r. Rada Gminy
Rewal przyjê³a uchwa³ê ¿¹daj¹c od
Nord Streamu wyp³acenia kaucji
dla Gminy Rewal w wysokoœci 3
mld z³otych na poczet zabezpieczenia przed ewentualn¹ katastrof¹
ekologiczn¹. Ju¿ wtedy radni z PO
g³osowali przeciwko tej uchwale, a
pose³ PO Pan Tomasz Konstanty
Oœwiêcimski dzwoni³ osobiœcie do
kilku radnych namawiaj¹c ich by
g³osowali przeciwko.

2. Z inicjatywy Radnego Waldemara Jaworowskiego w maju
2008 w Pobierowie a w lipcu 2008
w Rewalu zorganizowano dwa happeningi przeciwko budowie Gazoci¹gu Pó³nocnego.
3. W dniu 08 lipca 2008 Komisja Wniosków i Petycji PE przeprowadzi³a w tej sprawie g³osowanie,
kiedy to PE jednoznacznie uzna³
zagro¿enia, jakie spowoduje budowa NS, za b. powa¿ne.
Na wniosek Komisji Petycji PE

4. 10 paŸdziernika 2008 Federalny Trybuna³ Konstytucyjny
RFN wyda³ orzeczenie, ¿e zaopatrzenie ludnoœci w energiê, w tym
gaz, jest interesem publicznym najwy¿szej rangi. To orzeczenie to
uznanie tego priorytetu przez Federalny Trybuna³ jako stan wy¿szej
koniecznoœci, maj¹cy znaczenie
nadrzêdne nad innymi interesami.
5. 16 paŸdziernika 2008 r. odby³a siê Konferencja Naukowa w
Gminie Rewal zorganizowana
wspólnie przez Gminê Rewal i
Zwi¹zek Miast i Gmin Morskich.
Po zakoñczeniu Konferencji opublikowano Rezolucjê w której polscy naukowcy:
- stwierdzili mo¿liwoœæ zatrucia œrodowiska Ba³tyku w wyniku
budowy Gazoci¹gu Pó³nocnego
- stwierdzili, ¿e nie istnieje stan
wy¿szej koniecznoœci, który by
uzasadnia³ budowê gazoci¹gu po
dnie Ba³tyku, z uwagi na mo¿liwoœæ budowy na l¹dzie.
6. 25 marca 2009 r. Rada Gminy
Rewal przyjê³a uchwa³ê, w której
podtrzyma³a swoje poprzednie
sprzeciwy, wyra¿aj¹c przekonanie,
¿e przedstawiona przez Nord Stream ocena oddzia³ywania budowy
gazoci¹gu na œrodowisko jest oparta na szacunkach i przypuszczeniach wygodnych dla za³o¿eñ Nord
Streamu. Rada Gminy zaapelowa³a
do wszystkich organów Pañstwa
Polskiego o zablokowanie tej inwestycji.

8. 01 czerwca 2009 r. Pan Lech
Kaczyñski Prezydent RP odwiedzi³
Gminê Rewal, wys³ucha³ naszych
postulatów i przyrzek³ zaj¹æ siê t¹
spraw¹.
9. 22 paŸdziernika 2009 r. Rada
Gminy Rewal przyjê³a uchwa³ê
podtrzymuj¹c¹ swoje wczeœniejsze
sprzeciwy oraz ¿¹dania wyp³acenia
przez Nord Stream kaucji dla Gminy Rewal.

Jednoczesnie zwróci³a siê do
Przewodnicz¹cego PE Pana prof.
Jerzego Buzka o podjêcie decyzji
politycznej, maj¹cej na celu nie
wyra¿enie zgody na budowê Nord
Streamu. By³o to spowodowane
tym, ¿e prof. Buzek podczas
wszystkich swoich wizyt zagranicznych wykazywa³, ¿e decyzja o
budowie GP nie jest uzasadniona
ekonomicznie, a jedynie politycznie.
10. 23 listopada 2009 r. Rada
Gminy Rewal przyjê³a uchwa³ê, w
której podtrzymuje swoje poprzednie ¿¹dania oraz apeluje do Rz¹du
RP:
- aby samodzielnie lub w koalicji z innymi pañstwami nadba³tyckimi z³o¿y³a skargê do KE przeciwko budowie gazoci¹gu
- aby Rz¹d RP samodzielnie lub
w koalicji z pañstwami nadba³tyckimi przygotowa³ badania i ekspertyzy wskazuj¹ce na zasadnoœæ obaw o
zatrucie œrodowiska Ba³tyku.
Osobiœcie z³o¿y³em wniosek do
w³adz Zwi¹zku Miast i Gmin Morskich, aby przyj¹æ podobn¹ uchwa³ê do Rz¹du RP. W miêdzyczasie z
w³adzami Zwi¹zku spotka³ siê
Przewodnicz¹cy PE prof. Buzek,
który radzi³, aby do Rz¹du RP takiego apelu nie kierowaæ tylko do
europarlamentarzystów. Prawo do
z³o¿enia skargi do KE przez premiera ka¿dego rz¹du, w tym polskiego, mija³ z koñcem grudnia
2009.
W listopadzie 2009 delegaci na
Walne Zgromadzenie Zwi¹zku
Miast i Gmin Morskich, pomimo
apelu prof. Buzka, przyjêli mój
projekt uchwa³y wzywaj¹cej Premiera Rz¹du RP, aby z³o¿y³ sprzeciw do KE na budowê Nord Streamu. Premier takiego sprzeciwu
nie z³o¿y³.
W koñcu grudnia 2009 r. Federalny Urz¹d ¯eglugi i Hydrografii
w Hamburgu oraz Urz¹d Górniczy
wyda³y decyzjê zezwalaj¹c¹ na budowê Gazoci¹gu Pó³nocnego, pomimo sprzeciwów polskich RDOŒ,
zarówno w zakresie zagro¿eñ dla
œrodowiska naturalnego Ba³tyku
jak i zagro¿enia dla ¿eglugi do portu w Œwinoujœciu. Uznano, ¿e ¿¹dania polskiej strony dostêpnoœci do
¿eglugi dla statków o zanurzeniu do
15 m jest nieuzasadnione, poniewa¿ strona polska nie przedstawi³a
wiarygodnych scenariuszy rozwoju portu. Poza tym ¿¹danie zakopania ruroci¹gu stworzy zagro¿enie
dla œrodowiska tak, jakby zakopywanie na d³ugoœci 1200 km takiego
zagro¿enia nie tworzy³o. Poza tym
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Nord Stream dla naszego wybrze¿a
odrzucono zmianê trasy, by po³o¿yæ ruroci¹g dalej na pó³noc, gdzie
znajduj¹ siê g³êbokoœci ponad 20
m. Uzasadniano tym, ¿e to wyd³u¿y³oby trasê ponad 40 km, a ten fakt
zmusza³by tak¿e do opracowania
nastêpnej oceny wp³ywu na œrodowisko, a to z kolei wymusi³oby
opóŸnienie czasu realizacji. Nadano tej decyzji tryb natychmiastowej wykonalnoœci, podpieraj¹c siê
orzeczeniem Federalnego Trybuna³u Konstytucyjnemu z dnia 10
paŸdziernika 2008 r.
Rz¹d Polski nie podnosi³, ¿e w
fazie planowania inwestor powinien by³ zaplanowaæ trasê tak, aby
nie kolidowa³a z polskimi interesami. Rosja i Niemcy w fazie planowania nie zechcia³y zauwa¿yæ, ¿e
ich inwestycja koliduje z polskimi
interesami, jednoznacznie zg³aszanymi przez RDOŒ w Szczecinie. Tu
nale¿y podkreœliæ i przypomnieæ
orzeczenie Federalnego Trybuna³u
Konstytucyjnego, który interes
niemiecki stawia jako priorytet
ponad innymi interesami, w tym
polskimi.
W dniu 10 lutego 2010 Rada
Gminy Rewal mia³a przyj¹æ nastêpn¹ uchwa³¹ napisan¹ przeze
mnie podczas nadzwyczajnej sesji
na temat Nord Streamu. W projekcie uchwa³y by³ zapis, ¿e strona niemiecka nada³a tej decyzji klauzulê
natychmiastowej wykonalnoœci,
podpieraj¹c siê orzeczeniem FTK,
który uzna³, ¿e interes ludnoœci niemieckiej uznano za stan wy¿szej
koniecznoœci uzasadniaj¹cy budowê Gazoci¹gu Pó³nocnemu. Uczyniono to wbrew zaleceniom PE z
dnia 08 lipca 2008 r., dotycz¹cego
zlecenia do wykonania niezale¿nej
oceny wp³ywu na œrodowisko naturalne. Niestety w wyniku dzia³añ
szefa gryfickiej Platformy, Pana
Artura £¹ckiego, polegaj¹cych na
nak³onieniu kilku radnych, aby nie
uczestniczyli w sesji, nie dosz³o do
niej. TVP Kronika Szczeciñska zanotowa³a wypowiedŸ Pana £¹ckiego, który stwierdzi³, ¿e nie móg³
dopuœciæ do tego, by Gmina Rewal
wywo³a³a wojnê z Niemcami.
11. W lutym 2010 r. Sejmik Zachodniopomorski
podejmuje
uchwa³ê ¿¹daj¹c¹ zakopania ruroci¹gu pod torem wodnym.
12. W marcu 2010 r. Kancelaria
Prezydenta RP Pana Lecha Kaczyñskiego zleca prof. Brodeckiemu wykonanie ekspertyzy prawnej
umo¿liwiaj¹cej zaskar¿enia Nord
Streamu przed Europejskim Trybuna³em Sprawiedliwoœci. Osobiœcie
rekomendowa³em Pana prof. Brodeckiego z uwagi na to, ¿e uczest-

niczy³ w Konferencji Naukowej w
Gminie Rewal 16 paŸdziernika
2008 roku nt. Nord Streamu.
Pracownik Kancelarii Prezydenta stwierdza, ¿e taka ekspertyza
ju¿ jest wykonana przez prof. Brodeckiego na zamówienie Senatu RP
i le¿y od 2007 roku.
Klub Parlamentarny PiS zleca
wykonanie ekspertyzy nt. zagro¿eñ
ze strony Nord Streamu.
Na podstawie tych ekspertyz pos³anka Gra¿yna Gêsicka wraz z europos³em Markiem Gróbarczykiem
ze Szczecina, planuj¹ po obchodach
katyñskich zorganizowanie konferencji naukowej na ten temat.
13. 10 kwietnia dochodzi do
katastrofy smoleñskiej.
14. 10 maja 2010 r. na mój
wniosek Delegaci na Walne Zgromadzenie ZMiGM podejmuj¹ dwie
uchwa³y:
- ¿¹danie dostêpnoœci toru wodnego dla statków o zanurzeniu do
15 m,
- ¿¹danie od KE ustalenia dopuszczalnego poziomu zatrucia
œrodowiska Ba³tyku w zwi¹zku z
budow¹ Nord Streamu. Chodzi o
wyznaczenie normy, po przekroczeniu której mo¿na uznaæ zaistnienie katastrofy ekologicznej.
15. 29 lipca 2010 r. Minister
Infrastruktury Pan Cezary Grabarczyk ¿¹da od Niemiec zakopania
ruroci¹gu pod torem wodnym. W
odwecie s³ychaæ, ¿e strona niemiecka chce zablokowaæ budowê
Gazoportu w Œwinoujœciu.
16. ¯¹danie ministra Grabarczyka zanika po groŸbach Niemiec.
17. 06 grudnia 2010 r. podczas
wizyty w Berlinie, Premier Tusk
og³asza, ¿e Niemcy spe³nili wszystkie nasze ¿¹dania, ale my ¿¹dañ w
zasadzie nie mamy, poniewa¿ przez
najbli¿sze kilkadziesi¹t lat my nie
planujemy ¿adnego rozwoju portu
w Œwinoujœciu.
18. Tu nale¿y zaznaczyæ, ¿e od
pocz¹tku 2010 r. Zarz¹d Portów
Szczecin- Œwinoujœcie w osobie
Prezesa Zarz¹du, Pana Siergieja,
protestuje przeciwko budowie Gazoci¹gu Pó³nocnego, który zagrozi
¿egludze do Œwinoujœcia dla statków o zanurzeniu powy¿ej 13.5 m.
Deklaracja o nierozwijaniu naszych portów musia³a byæ wymuszona przez Kanclerz Niemiec
Pani¹ Angela Merkel.
19. Rezygnacja Premiera Tuska
z rozwoju portów polskich podczas
wizyty w Berlinie w dniu 06 grudnia jest wy³¹cznie osobist¹ decyzj¹

Premiera Tuska. Podj¹³ tak¹ decyzjê bez konsultacji z w³asnymi ministrami oraz podj¹³ tak¹ decyzjê w
imieniu kilkunastu przysz³ych premierów Polski.
Uwagi dodatkowe
Regionalne Dyrekcje Ochrony
Œrodowiska oceniaj¹ce raport
Nord Stream ws. wp³ywu na œrodowisko wykona³y wnikliwie wszystkie analizy, stwierdzaj¹c zagro¿enie i dla œrodowiska i dla bezpieczeñstwa ¿eglugi do Œwinoujœcia.
Sformu³owa³y dziesi¹tki zastrze¿eñ oraz sprzeciwów. Zasugerowa³y tak¿e potrzebê kontroli wyników
monitoringu wp³ywu na œrodowisko, podczas trwania realizacji tej
inwestycji. Nord Stream zobowi¹za³ siê do minimalizacji strat oraz
monitorowania wp³ywu podczas
wszystkich cykli trwania tej inwestycji. Jednak¿e brak jest dalszych
ustaleñ na czym te minimalizowanie skutków bêdzie polega³o. Brak
jest informacji, jak bêdzie przebiegaæ monitorowanie skutków i jaki
bêdzie dostêp dla nas i kontrola
tego monitorowania. Jeœli oddamy
to w rêce rosyjskie, to wynik mo¿e
byæ podobny do raportu MAK ws.
katastrofy smoleñskiej.
Prognozowane strat tylko
w bran¿y turystycznej.
Szacuje siê, ¿e tylko jedna gmina Rewal w przypadku katastrofy
ekologicznej straci z dzia³alnoœci
turystycznej oko³o 10 mln z³/dziennie. Zak³adaj¹c, ¿e produktywnych
dni jest oko³o 150 w ci¹gu roku, to
strata z jednego sezonu mo¿e wynieœæ 1,5 mld z³. Nale¿y za³o¿yæ, ¿e
szkody dla œrodowiska nie zostan¹
usuniête w ci¹gu 2 lat. Dlatego nasza gmina ¿¹da³a 3 mld z³ kaucji. W
skali ca³ego wybrze¿a straty z jednego sezonu bêd¹ wynosiæ co najmniej 25 mld z³.
Brak dochodów spowoduje niemo¿noœæ sp³acania kredytów oraz
poniesienia kosztów utrzymania i
konserwacji. To z kolei spowoduje
utratê wartoœci nieruchomoœci,
które mog¹ wynosiæ ponad 100 mld
z³. Dojdzie do masowych bankructw.
Ekspertyza prawna
prof. Brodeckiego
Prof. Brodecki z³o¿y³ tak¹ ekspertyzê w Senacie w 2007 roku i
rekomendowa³ skierowanie sprawy przed Trybuna³ Sprawiedliwoœci, z uwagi na z³amanie wszelkich
regulacji prawnych obowi¹zuj¹cych w UE. Z uwagi na to, ¿e priorytetem Unii jest dba³oœæ o stan
œrodowiska naturalnego, z uwagi

na zasadê przezornoœci oraz zasad¹
obowi¹zku dobrej administracji.
Do TS wystarczy opinia naukowa o mo¿liwoœci spowodowania
szkodliwego oddzia³ywania na œrodowisko naturalne. Tak¹ opiniê
wyrazili naukowcy podczas konferencji w Gminie Rewal w dniu 16
paŸdziernika 2008 r.
Prof. Brodecki wskazywa³, ¿e
ws. Rospudy KE zachowa³a siê bardzo rygorystycznie i niesymetrycznie wobec Rz¹du Jaros³awa Kaczyñskiego.
- budowa Nord Streamu mo¿e
spowodowaæ zatrucie œrodowiska
- nie istnieje ¿aden stan wy¿szej
koniecznoœci, jaki usprawiedliwia³by poniesienie takiego ryzyka.
Uwagi koñcowe
1. Rz¹d Premiera Tuska oprócz
s³ownych sprzeciwów i zaœwiadczeñ nie wykona³ ¿adnego zdecydowanego kroku przeciwko budowie gazoci¹gu Pó³nocnego.
2. Rz¹d Premiera Tuska wykaza³ siê totaln¹ uleg³oœci¹ wobec
tego projektu.
¯¹danie zakopania ruroci¹gu
pod torem wodnym prowadz¹cym
do portu w Œwinoujœciu, jest ¿¹daniem naiwnym i nielogicznym:
- zakopanie ruroci¹gu powinno
nast¹piæ na g³êbokoœci wiêkszej,
ni¿ 20 m, z uwagi:
15.0 m - zanurzenie statku
2.5 m – zapasu wody pod kilem
(Minimum under Keel Clearance)
1.5 m – œrednica rury gazoci¹gu
2.0 m – warstwa ochronna dla
pog³êbiarki, która okresowa powinna pog³êbiaæ tor wodny. Kapitan pog³êbiarki nie podejmie decyzji pog³êbiania na styku z rur¹, z
uwagi na zagro¿enie uszkodzenia
gazoci¹gu i spowodowanie katastrofy.
21.0 m – to wymagany poziom
wykopu.
Poniewa¿ kilka kilometrów na
pó³noc od obecnego po³o¿enia ruroci¹gu s¹ g³êbokoœci ponad 20 m,
nale¿a³o zaplanowaæ po³o¿enie
rury w tym rejonie, gdzie nie by³oby koniecznoœci zakopywania go.
Po³o¿enie na wodach p³ytszych,
jak jest obecnie, dowodzi nielojalnoœci Niemiec wobec Polski, a nawet wobec przyjaznego mu Rz¹dowi Tuska. Uprawnione mo¿e byæ
przypuszczenie, ¿e jest to planowa
marginalizacja naszego portu i naszej gospodarki. ¯adne orzeczenie
FTK Niemiec nie mo¿e uzurpowaæ
sobie prawa do uznania wy¿szoœci
niemieckich interesów nad interesami innych pañstw, w tym przypadku Polski.
(Waldemar Jaworowski
mieszka w Pobierowie)
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Sukcesy œwidwiñskich kickboxerów
W dniach 11-12 lutego br.
w Koby³ce ko³o Warszawy
odby³y siê Mistrzostwa
Polski w Kickboxingu
w formule „kick light”
juniorów. Z powodzeniem
startowali w nich
reprezentanci Œwidwina.
Zawody by³y mocno obsadzone,
bo uczestniczy³o w nich a¿ 76 zawodników z 26 klubów z ca³ej Polski. Œwidwin by³ reprezentowany
przez trzech sportowców z prowadzonego przez trenera Rados³aw
Paw³owskiego klubu sportowego
„Spartakus”: Magdalenê Fudali,
Bartosza Wiœniewskiego oraz Damiana Seredyna.
Po raz kolejny nie zawiod³a
ubieg³oroczna wicemistrzyni Polski
Magdalena Fudali. Zawodniczka ta
stoczy³a bardzo dobry pojedynek z
mistrzyni¹ œwiata Karolin¹ Dziedzic i po kontrowersyjnym werdykcie zajê³a drugie miejsce, przywo¿¹c dla klubu srebrny medal. Niew¹tpliwy talent Magdy zosta³ do-

strze¿ony przez trenera kadry narodowej, który stwierdzi³, ¿e mo¿e
ona byæ brana pod uwagê podczas
naboru do reprezentacji Polski na
Mistrzostwa Europy we wrzeœniu
2011 r.
Srebrny medal przywióz³ równie¿ Damian Seredyn. Zawodnik
ten po œwietnych walkach, które
zakoñczy³y siê dyskwalifikacj¹
lub poddaniem jego przeciwników, dosta³ siê do fina³u, gdzie
przegra³ po piêknej, trzyrundowej
walce, z wielokrotnym mistrzem
Polski Kamilem Rut¹. Znakomicie
zaprezentowa³ siê tak¿e debiutuj¹cy Bartosz Wiœniewski, jednak
pomimo œwietnie stoczonych
walk, nie dosta³ siê do æwieræfina³ów.
Za pomoc w zorganizowaniu
wyjazdu szczególne podziêkowania nale¿¹ siê Burmistrzowi Miasta Œwidwin Panu Janowi Owsiakowi, Prezesowi Klubu „Spartakus” Œwidwin Panu Zbigniewowi
Hodowañcowi, a tak¿e sponsorom: Miejskiej Energetyce Cieplnej w Œwidwinie, firmie PROBUD Pana Ryszarda Pi¹tka oraz

Szachowe Mistrzostwa Powiatu
Œwidwiñskiego Uczniów Szkó³
Podstawowych i Gimnazjalnych
1. Organizatorzy turnieju: Klub
szachowy „Caissa”, Uczniowski
Klub „Olimpik” Red³o.
2. Termin i miejsce: Zawody
rozegrane zostan¹ w Centrum Kultury w Po³czynie-Zdroju, w dniu 19
marca (sobota) 2011 roku. Rozpoczêcie turnieju godzina 10.00. Zapisy w dniu zawodów godzina 9.30
3. System rozgrywek: Zawody
rozegrane systemem szwajcarskim
na dystansie 7 rund, tempo gry: 15
minut na zawodnika. Ustalenie
miejsc – wg iloœci zdobytych punktów oraz punktacji pomocniczej.
Obowi¹zuj¹ przepisy Kodeksu Sza-

chowego. Ostateczna interpretacja
treœci komunikatu nale¿y do organizatora.
Zawodnicy bêd¹ sklasyfikowani
w kategoriach klasa 1-3 dziewczynki, klasa 1-3 ch³opcy klasa 4-6
dziewczynki, klasa 4-6 ch³opcy,
gimnazjum dziewczêta, gimnazjum
ch³opcy.
4. Nagrody: Dla najlepszych
uczestników turnieju przewidziane
s¹ puchary i medale oraz nagrody
rzeczowe.
5. Adres kontaktowy: Wies³aw
Buæko tel. 721 127 792; e-mail: jogus55@o2.pl

Zapraszamy na turniej tenisa
sto³owego w Po³czynie
12 marca w Po³czynie-Zdroju
odbêdzie siê Powiatowy Turniej
LZS w tenisie sto³owym dla szkó³
podstawowych, gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych. Turniej odbêdzie siê w Szkole Podstawowej nr 1
o godz. 9.00. Wœród wszystkich

uczestników rozlosowane bêd¹ cenne nagrody.
Organizatorzy: Rada Powiatowa LZS, Starostwo Powiatowe,
Gmina Œwidwin i Urz¹d Miejski w
Po³czynie-Zdroju.
Ryszard D¹gielski

Fabryce Okien PCV Pana Wojciecha Karabeli.
Za pomoc w przygotowaniu
zawodników do mistrzostw osob-

ne podziêkowania nale¿¹ siê równie¿ instruktorowi boksu Piotrowi
Feliñskiemu.
Rados³aw Paw³owski

Puchar Burmistrza Po³czyna-Zdroju powêdrowa³
do Z³otowa

I Ogólnopolski Turniej
Pi³ki Siatkowej
M³odziczek
W dniach od 11 do 13 lutego w
Po³czynie-Zdroju odby³ siê I
Ogólnopolski Turniej Pi³ki Siatkowej M³odziczek o Puchar Burmistrza Po³czyna-Zdroju.
W turnieju grali: UKS „MORENA” Miastko, „AMBER” Kalisz,
UKS „OSIEMNASTKA” PIAST
Szczecin,„SPARTA” Z³otów, UKS
„LIBERO” Wa³cz, UKS Œroda
Wielkopolska, MKS Koszalin oraz
gospodarze MKS „MIESZKO” Po³czyn-Zdrój w sk³adzie: Paulina
Walczak, Aleksandra Gajdziel, Paulina Wszelaka, Kamila Sobótek,
Anna Otrêbska, Ma³gorzata Nieborak, Alicja Tokarska, Magdalena
Bimkiewicz, Ewelina Klich, Ewa
Bimkiewicz, Sandra Zaczkowska.
Trener: Janusz Podpora.
W rundzie zasadniczej Po³czyn
przegra³ z Kaliszem 0:2, Koszalinem 1:2, Z³otowem 0:2, Miastkiem
0:2 i Œrod¹ Wlkp. 0:2, a wygra³ ze

Szczecinem 2:0 i Wa³czem 2:1. Po
drugim dniu zawodów z turnieju
wycofa³a siê dru¿yna MKS Koszalin, wobec czego wszystkie mecze
Koszalina zosta³y anulowane.
Mieszko zaj¹³ 6 pozycjê.
Do rundy fina³owej awansowa³y
pierwsze cztery dru¿yny, które rozegra³y mecze o miejsca medalowe; o
III miejsce: „AMBER” Kalisz –
UKS Œroda Wielkopolska 2:1, o I
miejsce: „SPARTA” Z³otów – UKS
„LIBERO” Wa³cz 2:0.
Z³oty medal i Puchar Burmistrza
Po³czyna-Zdroju zdoby³a dru¿yna
„SPARTA” Z³otów. Srebro wywalczy³ UKS „LIBERO” Wa³cz, a br¹zowy medal „AMBER” Kalisz.
Najlepsz¹ zawodniczk¹ Mieszka
zosta³a Sandra Zaczkowska.
Organizatorami turnieju byli:
Gmina Po³czyn-Zdrój, MKS
„Mieszko” Po³czyn-Zdrój, Gimnazjum w Po³czynie-Zdroju.
Dorota Chaiñska
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Zaproszenie na XV
Festiwal Piosenki
Religijnej w Œwidwinie

„WIELBI DUSZA MOJA
PANA” mottem XV Festiwalu...
Mi³o nam poinformowaæ
wszystkich czytelników ,,Wieœci
œwidwiñskich” , ¿e 26 marca odbêdzie siê XV JUBILEUSZOWY FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ
W ŒWIDWINIE.
W tym dniu, od godz. 9.00, na
scenie Klubu 1 Skrzyd³a Lotnictwa
Taktycznego (dawniej Klub Garnizonowy na osiedlu wojskowym) zaprezentuj¹ siê wykonawcy z powiatów: drawskiego, œwidwiñskiego i
wa³eckiego. Najlepsi otrzymaj¹ nagrody rzeczowe oraz ,,przepustkê”
do Fina³u Pieœni i Piosenki Religijnej Diecezji Koszaliñsko-ko³obrzeskiej, który odbêdzie siê na pocz¹tku czerwca w Koszalinie.
Wykonawcy chc¹cy uczestniczyæ w naszym konkursie powinni w
nieprzekraczalnym terminie, tj. do
11 marca br. przes³aæ kartê zg³oszenia na adres: KLUB 1 SLT, ul. Gagarina 6, 78-301 ŒWIDWIN (z dopiskiem ,,Festiwal”) lub faksem:
(94) 38 229 30 albo drog¹ elektroniczn¹: klub1slt@wp.pl. Kartê
zg³oszenia mo¿na pobraæ z naszego
internetowego chomika o nazwie
KLUB1SLT. Znajdziecie tam równie¿ regulamin, pismo przewodnie
i... Materia³y video z poprzednich
edycji Festiwalu.
Festiwal rozpocznie siê od przes³uchañ w kat. doroœli, a skoñczy (w
granicach godz. 17.00) na kat. dzieciêcej. Podczas imprezy bêdzie
mo¿na zjeœæ ¿o³niersk¹ grochówkê,
wzi¹æ udzia³ w Plebiscycie Publicznoœci, nie zabraknie równie¿ ,,s³odkoœci” dla najm³odszych uczestników. Patronat nad Festiwalem obj¹³
BISKUP POLOWY WOJSKA
POLSKIEGO dr Józef Guzdek.
Gdy przes³uchania konkursowe dobiegn¹ koñca - wszyscy uczestnicy
Festiwalu oraz zaproszeni goœcie
udadz¹ siê do Koœcio³a Garnizonowego( ok. 100 m za Klubem, ok
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godz. 17.00) na koncert gwiazdy. W
zwi¹zku z tym, ¿e jest to nasz jubileuszowy Festiwal, wiêc i gwiazda
bêdzie wyj¹tkowa, któr¹ nie trzeba
za bardzo reklamowaæ... „Wiara
czyni cuda”, „Mój l¹d”, „B³ogos³aw
duszo moja Pana”, „W cieniu twoich r¹k”, koncert wielkanocny oraz
bo¿onarodzeniowy w TVP 2, to niezwyk³e atuty oraz piosenki niew¹tpliwie „ekstraklasy” w muzyce
chrzeœcijañskiej - 25 osobowego
chóru, zespo³u „TRZECIA GODZINA DNIA”, którego w swoich szeregach ,,zasilaj¹” miêdzy innymi
Natalia i Eleonora Niemen i Olga
Szomañska (,,Niech mówi¹, ¿e to
nie mi³oœæ - Piotra Rubika), a wspó³pracuje z M. Szczeœniakiem, Beat¹
Bednarz i innymi. Widzicie zatem,
¿e wiemy, co piszemy mówi¹c o
ekstraklasie... Koncert rozpocznie
siê ok. godz. 17. 15.
Nie pozostaje wiêc nam nic innego, jak czekaæ na wasz przyjazd.
GOR¥CO ZAPRASZAMY!
Kierownik i pracownicy
KLUBU 1 SLT w Œwidwinie.

ZATRZYMANY
DILER
Dziêki dobrej pracy w terenie
dzielnicowego KPP Œwidwinie
oraz zaanga¿owaniu policjantów
pionu kryminalnego w œrodê, 23
lutego w godzinach po³udniowych zatrzymany zosta³ 31 letni
mieszkaniec Œwidwina zajmuj¹cy
siê handlem narkotykami.
W trakcie obchodu rejonu s³u¿bowego dzielnicowy KPP w Œwidwinie zauwa¿y³ znanego mu osobiœcie 27 letniego mieszkañca Œwidwina, który na widok policjanta
zacz¹³ przek³adaæ w kieszeniach
jakieœ przedmioty. Zachowanie to
by³o na tyle nienaturalne, ¿e dzielnicowy postanowi³ sprawdziæ, co te¿
próbuje ukryæ mê¿czyzna. Okaza³o
siê ¿e by³o to 5 woreczków foliowych z zapiêciem strunowym. W
trzech z nich znajdowa³a siê niewielka iloœæ bia³ego proszku – jak
siê póŸniej okaza³o amfetaminy.
Po zatrzymaniu, w trakcie
wstêpnego rozpytania okaza³o siê,
¿e mê¿czyzna od kilku lat jest uzale¿niony od narkotyków. Wskaza³
tez osobê, od której je nabywa³.

Mia³ nim byæ 31 letni mieszkaniec
Œwidwina, który notabene by³ dobrze znany œwidwiñskim policjantom i w zwi¹zku z tym, jak te¿ posiadanymi informacjami operacyjnymi, od d³u¿szego czasu znajdowa³
siê pod obserwacj¹ policyjn¹.
Dokonane przeszukanie potwierdzi³o wszystkie podejrzenia i
informacje. W mieszkaniu mê¿czyzny policjanci znaleŸli zapakowane
w kilka opakowañ ³¹cznie 42,230 g
amfetaminy oraz 114,303 g marihuany.
Obaj zatrzymani mê¿czyŸni noc
spêdzili w policyjnym areszcie. W
stosunku do 31 latka Komendant
Powiatowy Policji w Œwidwinie
wnioskowa³ do prokuratury Rejonowej w Bia³ogardzie o zastosowanie œrodka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania
na okres 3 miesiêcy. Obaj mê¿czyŸni odpowiadaæ bêd¹ za czyny z
Ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii. Dilerowi grozi kara do 8 lat
pozbawienia wolnoœci, drugiemu z
mê¿czyzn do 3 lat pozbawienia
wolnoœci.
(kp)
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