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W trybie sesji nadzwyczajnej, w œrodku lata...

Po³czyn wyemituje
trzeci¹ seriê obligacji

Oœwiadczenia
maj¹tkowe
urzêdników

Zmieniaj¹ siê wioski w powiecie, ale jakby na uboczu aktywnoœci mieszkañców
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Z DRUGIEJ STRONY

Wieœci œwidwiñskie 25.7.2011 r.

Przes³anie Micha³a Falzmanna
Prof. Jerzy Przystawa

P

rzesz³o, minê³o ca³e pokole
nie, kto jeszcze wie co ozna
cza nazwisko Falzmann i w
ogóle o co chodzi? Czy warto wracaæ
do tych przebrzmia³ych spraw i czy
maj¹ one jakieœ odniesienie do dzisiejszej rzeczywistoœci?
Nazwisko Micha³a Falzmanna
wi¹¿e siê na ogó³ z tajemnicz¹ spraw¹
FOZZ, a co ten akronim oznacza na
pró¿no by pytaæ dzisiejszych studentów elitarnych uczelni. Sam Falzmann, prowadz¹cy, na pocz¹tku roku
1991, kontrolê FOZZ z ramienia Najwy¿szej Izby Kontroli, mia³ pe³n¹
œwiadomoœæ, ¿e FOZZ to istotny, ale
jednak tylko fragment wiêkszej ca³oœci. Notatka s³u¿bowa dla Naczelnika
Izby Skarbowej, jak¹ sporz¹dzi³ jesieni¹ 1989, jak w ³upince orzecha, ujmuje istotê sprawy.
Donosi³ w niej, ¿e PHZ „Universal”, najwiêksza w owym czasie firma
zajmuj¹ca siê handlem zagranicznym,
udzieli³a kredytu w wysokoœci 5 milionów dolarów nieznanej nikomu firmie „Altex”, za³o¿onej bez grosza, na
dalekich Wyspach Dziewiczych, któr¹
zarz¹dza³ jednoosobowo niejaki
Krzysztof P., pracownik „Universalu”. Gwarantem kredytu okaza³ siê byæ
FOZZ. Celem mia³ byæ zakup nowoczesnej w³oskiej linii produkcyjnej do
produkcji w³ókna sztucznego, które to
w³ókno produkowaæ mia³a jakaœ inna
firma w dalekim Szczecinie, nazwê
pomiñmy. A potem zespo³y bieg³ych
kontrolerów Izby Skarbowej zgromadzi³y stosy dokumentów, a z tych dokumentów wynika³o na pewno tylko
tyle, ¿e ¿adna linia produkcyjna kupiona nie zosta³a, a firmy, które poœredniczy³y w tej operacji gdzieœ siê
pozapada³y. Na tej podstawie Falzmann sugerowa³ Naczelnikowi Izby
Skarbowej, ¿e w ca³ej tej sprawie nie
chodzi³o nigdy o ¿adn¹ liniê produkcyjn¹, tylko o spekulacjê finansow¹ i
wytransferowanie z Polski grubych
pieniêdzy. I nie chodzi³o tu o g³upie 5
milionów dolarów, tylko o znacznie
wiêksze kwoty, a dodatkowo Falzmann podejrzewa³, ¿e kontrola, któr¹
mu zlecono by³a tylko pewnym testem
sprawnoœci polskich s³u¿b kontroli
finansowej: czy s¹ one kompetentne i
czy s¹ w stanie wykrywaæ spekulacyjne przekrêty finansowe na du¿¹ skalê.
Micha³ Falzmann okaza³ siê cz³owiekiem kompetentnym, sprawnym i
gotowym do odpowiedniego dzia³ania. Wobec tego zosta³ od razu usuniê-

ty z pracy w Izbie Skarbowej, a jak nam
w swoich notatkach zapoda³, sta³o siê
na podstawie polecenia zastêpcy
Leszka Balcerowicza, wiceministra
Finansów , g³ównego negocjatora polskiego zad³u¿enia, przewodnicz¹cego
Rady Nadzorczej FOZZ, przypadkowo równie¿ pu³kownika WSI. Jakoœ
tak siê u³o¿y³o, ¿e dyrektorem generalnym FOZZ by³ inny wysoki oficer
WSI, a szef „Universalu”, potem
pierwszej polskiej spó³ki gie³dowej,
zaprzysiêga³ siê na procesie, jaki wytoczy³ autorom ksi¹zki „Via bank i
FOZZ”, ¿e nic nigdy z ¿adnymi s³u¿bami specjalnymi nie mia³, a nawet
mieæ nie móg³, bo w KC jakikolwiek
kontakt ze s³u¿bami specjalnymi by³
surowo zabroniony. Dzisiaj, naturalnie, akronim KC nikomu nic nie
mówi, nawet prowadz¹ca sprawê sêdzia S¹du Okrêgowego nie wiedzia³a
o co chodzi. Zmuszony do wynurzeñ
Dariusz Przywieczerski wyjaœni³ wtedy, ¿e chodzi o Komitet Centralny
PZPR, gdzie wczeœniej pracowa³. W
dalszej fazie procesu wyjaœni³o siê
tak¿e, ze nie mówi³ „do koñca prawdy”, bo Instytut Pamiêci Narodowej
wykry³, ¿e jednak mia³, a nawet poda³
s¹dowi jego s³u¿bowy pseudonim i zaszeregowanie.

niego pomocy nie chcia³a by³ Sojusz
Lewicy Demokratycznej i chyba tylko
z tego powodu w jego pa³acu w G³odowie balowali prawie wszyscy eseldowscy twórcy III RP, z Aleksandrem
Kwaœniewskim, Józefem Oleksym,
Leszkiem Millerem na czele. Potem,
na procesie karnym FOZZ, okaza³o
siê, ¿e to bidula, skromny emerycina,
mieszkaj¹cy w mieszkaniu o powierzchni zaledwie przekraczaj¹cym
40 metrów kwadratowych, na utrzymaniu ¿ony - zawodowej t³umaczki,
którego nawet nie bardzo staæ na adwokata. Dzisiaj, kiedy przepad³ bez
wieœci, a œcigaj¹ go po œwiecie s¹dowe
listy goñcze, nadal figuruje w Krajowym Rejestrze S¹dowym we w³adzach ponad 50 firm. W tych spó³kach
pojawia siê tak¿e i nazwisko jego ¿ony
- t³umaczki.

Kontrola, jak¹ prowadzi³ Falzmann w Izbie Skarbowej zakoñczy³a siê wyrzuceniem go z pracy, co powinien by³ traktowaæ jako ostatni¹
powa¿n¹ przestrogê Opatrznoœci, bo
ju¿ kontrola FOZZ, jak¹ nieopatrznie
zlecono mu w NIK, zakoñczy³a siê
jego œmierci¹, po zaledwie trzech
miesi¹cach dochodzenia, w dniu 18
lipca 1991.

Wielkim zaskoczeniem dla wielu
prostodusznych Polaków by³o pojawienie siê na liœcie tej politycznej
dobroczynnoœci Przywieczerskiego
osoby Jacka Kuronia. Poœrednikiem w
tym zbo¿nym dziele by³a niejaka Anna
Turska, w owym czasie dziennikarka
„Gazety Wyborczej” i przyjació³ka
Wielkiego Jacka. Mo¿e ten sympatyczny sponsoring polityczny przeszed³ by niezauwa¿ony, gdyby Pani
Anna nie wykpiwa³a w „GW” ludzi
zajmuj¹cych siê „afer¹ FOZZ”, a osobliwie œledczych i prokuratorów, którzy przez lata molestowali ten Fundusz. Zeznaj¹c przed s¹dem zaprzeczy³a ona jakimœ specjalnym zwi¹zkom z Dariuszem Przywieczerskim ot, po prostu Jacek poprosi³ j¹, ¿eby po
drodze wst¹pi³a do kasy - ale potem siê
okaza³o, ¿e zbyt skromnie oceni³a
swoje koligacje, bo w wywiadzie prasowym wyzna³a nieoczekiwanie, ¿e
Przywieczerski to dla niej osoba bardzo bliska, tyle co „szwagier”. Co nie
dziwi, poniewa¿ Przywieczerski za³o¿y³ razem z ni¹ spó³kê „Ad Novum” (a
wiêc ku nowym, piêknym czasom!),
która to spó³ka wydawa³a pamiêtn¹
„Trybunê” (ju¿ nie „Ludu”), a w drodze ewolucji Anna Turska dosta³a od
„szwagra” tê firmê na w³asnoœæ i objê³a funkcjê redaktora naczelnego. Co
chyba „Trybunie” najlepiej na zdrowie nie wysz³o, skoro do dzisiaj œlad
po niej zagin¹³. Ale nazwisko "szwagierki i przyjació³ki" nadal, bez k³opotu, znaleŸæ mo¿na wœród zarz¹dzaj¹cych i w³aœcicieli ok. 40 ró¿nych spó³ek opisanych w KRS.

Nazwisko Dariusza Przywieczerskiego, który przez 14 lat trzyma³ nas
pod s¹dem, jeszcze nie jeden raz wyp³ynie, bo to postaæ szczególnie zas³u¿ona. Kiedyœ by³ og³aszany „herosem
biznesu i transformacji ustrojowej”,
wymieniany bez przerwy na czo³ówce
rankingu najbogatszych Polaków.
Chwali³ siê publicznie, ¿e wszystkie
partie polityczne zwraca³y siê do niego o pomoc materialn¹, a on pomaga³
tyle ile móg³. Jedyn¹ parti¹, jaka od

Przywieczerski, Pochrzêst, Turska, Kuroñ, Sawicki to wszystko rybki, wiêksze i mniejsze, p³ywaj¹ce w
brudnej wodzie transformacji ustrojowej, a co s³u¿y³o im za karmê, to wyjaœni³ w swoim œledztwie Micha³ Tadeusz Falzmann. By³y to rozliczne
„umowy kredytowe”, gdzie ró¿ni
¯emkowie i Przywieczerscy udzielali
kredytów ró¿nym Pochrzêstom, a ci
spekulowali uzyskanymi pieniêdzmi,
korzystaj¹c z dobrodziejstw polityki

Wspomniany w notatce Krzysztof
P. te¿ okaza³ siê byæ nie od macochy.
Przypadkiem jego ziêciem by³ inny
polski Przywieczerski, szef innego
wielkiego przedsiêbiorstwa handlu
zagranicznego, a kiedy uda³o siê
dziennikarzom wytropiæ jego telefon,
to trop prowadzi³ wprost do Ambasady Zwi¹zku Sowieckiego w Warszawie. Po latach jego nazwisko pojawia³o siê tu i tam, zawsze przy okazji jakichœ niewa¿nych setek milionów
dolarów, które raptem gdzieœ przepada³y, niczym pieni¹dze FOZZ-u, a
gdzie by siê mia³y podziaæ, tego s³u¿by prokuratorskie ustaliæ nie by³y w
stanie, wobec czego œledztwa koñczy³y siê niczym.

finansowej Leszka Balcerowicza. Albowiem zniesienie prawa parytetu
stóp procentowych poprzez zamro¿enie kursu dolara na dziesi¹tki miesiêcy, umo¿liwia³o zysk bez ryzyka, wielokrotnie przewy¿szaj¹cy kwoty
udzielonych kredytów. W tej mêtnej
wodzie powsta³y rozliczne „rekiny
finansjery” i „imperatorowie III RP”.
Wielu z nich, po 20 latach, ju¿ gdzieœ
odesz³o, jak i sam Przywieczerski, pochowali siê za plecami dzieci, wnuków, szwagrów i szwagierek. Brudna
woda jednak nie oczyœci³a siê specjalnie i nadal wielu wêdkarzy mo¿e w
niej ³owiæ z³ote rybki.
Œmieræ Micha³a Falzmanna i procesy, jakie po jego œmierci mia³y miejsce, ciê¿arówki akt œledczych i kompanie prokuratorów i sêdziów, dowodnie pokaza³y, ¿e w konstrukcji ustrojowej III RP tkwi zasadniczy b³¹d, który
oczyszczenie tej wody uniemo¿liwia.
Nad grobem Micha³a Falzmanna powsta³ Ruch Obywatelski, który wskazuje, jak tego oczyszczenia trzeba
dokonaæ: konieczna jest reforma systemu wyborczego do Sejmu i wprowadzenie na wzór brytyjski jednomandatowych okrêgów wyborczych. I to jest
nasze zobowi¹zanie wobec tego niezwyk³ego cz³owieka, który 20 lat temu
poleg³ w s³u¿bie publicznej.

Dwutygodnik Powiatowy
Redakcja: Kazimierz Rynkiewicz - redaktor naczelny (tel. 0504
042 532).
Adres redakcji:
73-150 £obez, ul. S³owackiego 6,
tel./fax (091) 3973730.
E-mail: wppp1@wp.pl
Wydawca: Wydawnictwo Polska
Prasa Pomorska, Kazimierz Rynkiewicz, 73-150 £obez, ul. S³owackiego 6, tel./fax 91 39 73 730;
e-mail: wppp1@wp.pl; NIP 859001-19-30; Konto:PKO Bank Polski Oddzia³ 1 w £obzie 72 1020
2847 0000 1502 0067 0927
Nak³ad: 1000 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo
skracania i adiustacji tekstów.
Materia³ów nie zamawianych nie
zwracamy. Nie odpowiadamy za
treœæ reklam, og³oszeñ.
Nasze Wydawnictwo wydaje:
„tygodnik ³obeski”,
„tygodnik pojezierza drawskiego”,
tygodnik „gazeta gryficka”.
Sk³ad WPPP - £obez;
tel./fax (091) 39 73 730
Druk: Wojtek Michalczenia
WPPP - £obez;

Wieœci œwidwiñskie 25.7.2011 r.

INFORMACJE - REKLAMA

W trybie sesji nadzwyczajnej, w œrodku lata...

Po³czyn wyemituje trzeci¹
seriê obligacji
(PO£CZYN-ZDRÓJ). W
zwi¹zku z trudn¹
sytuacj¹ bud¿etow¹
gminy Po³czyn-Zdrój,
radni, zwo³ani w
ubieg³ym tygodniu na
sesjê nadzwyczajn¹,
zdecydowali, ¿e Gmina
ponownie wyemituje
obligacje komunalne.
O tak¹ decyzjê
wnioskowa³a do rady
burmistrz Barbara
Nowak.
Obligacje zostan¹ wyemitowane w wysokoœci piêæ milionów
dwieœcie tysiêcy z³. W tym roku
bud¿et gminny zasili kwota trzech
milionów czterystu tysiêcy z³. Pozosta³a czêœæ, to znaczy milion osiemset tysiêcy z³otych trafi do bud¿etu
gminy w przysz³ym roku.
Celem emisji jest sfinansowanie
planowego deficytu bud¿etu oraz
sp³ata wczeœniej zaci¹gniêtych kredytów, po¿yczek i emitowanych
obligacji. Wydatki zwi¹zane z
emisj¹ zostan¹ pokryte z dochodów
w³asnych gminy. Sp³ata ca³oœciowa
obligacji nast¹pi dopiero w roku
2023, a wiêc obejmie d³ugi, dwunastoletni okres sp³aty. Odsetki od
obligacji p³acone bêd¹ w okresach
pó³rocznych, licz¹c czas od daty
emisji i wykupu. W ten sposób pozwoli to dok³adnie zaplanowaæ
kwotê potrzebn¹ na wykup.
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Stra¿
Miejska bez
komendanta
(PO£CZYN-ZDRÓJ) Powo³ana tu Stra¿ Miejska nie mo¿e
rozpocz¹æ dzia³añ, bo nie ma komendanta.
W og³oszonym konkursie na to
stanowisko nie wy³oniono kandydata w zwi¹zku z brakiem ofert spe³niaj¹cych wymagania formalne okreœlone w og³oszeniu o naborze. KAR

Konkurs
na kierownika
Miejskiego Zespo³u
Administracji
Przedszkoli

Gmina Po³czyn-Zdrój w ubieg³ych latach ju¿ dwukrotnie emitowa³a obligacje. Druga emisja nast¹pi³a w latach 2009-2010. Wtedy to
wyemitowano obligacje na ³¹czn¹
kwotê 2,9 mln z³otych. Ich ca³kowity wykup ma nast¹piæ w roku 2018.
W ten sposób po³czyñska gmina
znalaz³a siê wœród miast korzystaj¹cych z tej formy zapewnienia Ÿród³a
finansowania, takich jak: Warszawa, Poznañ, Bia³ystok, Zamoœæ,
Konopiska, Kórnik i Brzeg. Oczywiœcie miasta du¿e maj¹ bud¿ety o
wiele wiêksze, wobec czego dokonuj¹ emisji o du¿ej wartoœci, siêgaj¹cej nawet kwot dochodz¹cych do
miliarda z³otych. Emisja obligacji
Po³czyna jest zatem o wiele skromniejsza, gdy¿ wynosi tylko oko³o 8
procent wartoœci rocznego bud¿etu.
Co jest przyczyn¹ emisji obliga-

Og³oszenie
Na tablicach og³oszeñ Starostwa Powiatowego w Œwidwinie oraz
na tablicach poszczególnych Miast/Gmin Powiatu Œwidwiñskiego,
a tak¿e na stronie internetowej www.powiatswidwinski.pl
zosta³ wywieszony wykaz nieruchomoœci na zbycie udzia³u
1/2 czêœci w³asnoœci zabudowanej nieruchomoœci, oznaczonej
dzia³ka nr 39/1 o pow. 0,2600 ha po³o¿onej w obrêbie S³awa
gmina Œwidwin, stanowi¹cej wspó³w³asnoœæ Skarbu Pañstwa.

cji trzeciej ju¿ serii? Bardzo du¿e
zad³u¿enie gminy, które wynosi 55
procent dochodów. Na tê sytuacjê
maj¹ wp³yw m.in. wymagalne p³atnoœci, zwi¹zane z ZUS, obni¿enie
subwencji oœwiatowej, zobowi¹zania wobec banków, które udzieli³y
gminie po¿yczek na budowê np. hali
sportowej i inne inwestycje, na które potrzebne by³y po¿yczki. Du¿y
wp³yw na kszta³towanie siê bud¿etu
maj¹ wp³ywy z wp³aty podatków od
osób prawnych, dla których organem podatkowym jest Burmistrz.
Nale¿y jeszcze raz wspomnieæ, ze
Uzdrowisko zosta³o zwolnione z
podatku na kwotê 220 tysiêcy z³.
Takie zwolnienia mog¹ równie¿
przyczyniæ siê do zwiêkszenia zad³u¿enia gminy.
Nie znamy jeszcze kosztów wypuszczenia obligacji.
KAR

(ŒWIDWIN) Burmistrz Œwidwina og³osi³ konkurs na kierownika Miejskiego Zespo³u Administracji Przedszkoli.
Wymagania niezbêdne dla kandydatów to miêdzy innymi wykszta³cenie wy¿sze; preferowany
kierunek - ekonomia, zarz¹dzanie,
administracja oraz minimum 5-letni
sta¿ pracy na przydatny na wskazanym stanowisku. Dokumenty nale¿y
sk³adaæ w sekretariacie Urzêdu
Miasta w Œwidwinie, do dnia 2
sierpnia br. do godz. 15.15. Planowane zatrudnienie od 1 wrzeœnia. (r)

Zarz¹d Powiatu Œwidwiñskiego informuje
¿e na tablicach og³oszeñ Starostwa Powiatowego w
Œwidwinie oraz Miast/Gmin Powiatu Œwidwiñskiego, a tak¿e
na stronie internetowej www.powiatswidwinski.pl
zosta³ wywieszony wykaz nieruchomoœci
przeznaczonych do dzier¿awy. Wykaz obejmuje czêœæ
dzia³ki nr 59/8 o pow. 0,2390 ha po³o¿onej w obrêbie 012
miasta Œwidwina, z przeznaczeniem na miejsca parkingowe.
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Sala pachn¹ca nowoœci¹

Budowa sali
gimnastycznej przy
Szkole Podstawowej nr
1 w Œwidwinie dobieg³a
koñca. Pozosta³o
za³atwienie niezbêdnych
formalnoœci i od nowego
roku szkolnego z
nowego obiektu bêd¹
mogli korzystaæ nie tylko
nauczyciele i uczniowie
szko³y, ale wszyscy
mieszkañcy miasta.
Budowa sali gimnastycznej z
prawdziwego zdarzania by³a dla
Œwidwina koniecznoœci¹. Miasto
do tej pory dysponowa³o jedynie
przestarza³¹ sal¹ przy ulicy 3 Marca, a i œwidwiñska „Jedynka” - naj-

starsza z miejskich szkó³ - by³a jedyn¹, która nie posiada³a w³asnej
sali, co znacznie utrudnia³o prowadzenie zajêæ z wychowania fizycznego. To g³ówne powody, które
zadecydowa³y o rozpoczêciu tej
inwestycji. Roz³o¿ono j¹ na dwa
lata - 2010 oraz 2011. Przetarg na
wykonawstwo wygra³o Przedsiêbiorstwo Budowlane „In - Tech” ze
Œwidwina (które kilka lat wczeœniej wybudowa³o Park Wodny
„Relax”). Plac budowy zosta³ przekazany wykonawcy 24 kwietnia
2010 roku i od tej pory „In - Tech”
odpowiada³ za realizacjê inwestycji.
Mimo wyst¹pienia robót dodatkowych (miêdzy innymi zakup dodatkowego nag³oœnienia, poszerzenie schodów na antresoli) firma
wywi¹za³a siê z zadania terminowo
i bez zastrze¿eñ. Zgodnie z planem
zg³osi³a zakoñczenie prac budowla-

nych 30 czerwca 2011 roku. Sala
jest zatem ju¿ gotowa, odby³ siê
odbiór techniczny, jednak nie mo¿na z niej jeszcze korzystaæ. Obecnie
bowiem miasto musi uzyskaæ pozwolenie na u¿ytkowanie od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Wymaga to miêdzy innymi dostarczenia opinii Inspekcji
Pracy, Stra¿y Po¿arnej i Sanepidu.
Oficjalne oddanie do u¿ytku zaplanowano na 1 wrzeœnia 2011.
Nowoczesna sala rozwi¹¿e
wreszcie problem zajêæ wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 1, a jednoczeœnie pozwoli na
organizowanie miejskich imprez
sportowych. Jest przedzielona kotarami, sterowanymi pilotem, co
umo¿liwia jednoczesne prowadzenie zajêæ dla kilku grup. Automatycznie równie¿ jest sterowana wysokoœæ koszy do uprawiania koszykówki. Zmagania sportowców bê-

Po wielu lata milczenia poprzednika

LGD zaprasza

Wójt Brze¿na opublikowa³ wykaz umorzeñ
(BRZE¯NO) Wójt Brze¿na chyba po raz pierwszy (bo wczeœniejszych wykazów w Biuletynie Informacji
Publicznej nie ma) opublikowa³ wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadaj¹cych osobowoœci prawnej, którym w zakresie podatków i op³at udzielono ulg, odroczeñ, umorzeñ lub roz³o¿ono
sp³atê na raty za 2010 rok. Jednak w trzech przypadkach zrobi³ to niezgodnie z prawem, gdy¿ poda³ ogólne kwoty,
nie ró¿nicuj¹c je na umorzenia i odroczenia, co zupe³nie zaciemnia jego decyzje.
Wójt powinien naprawiæ zaniechanie poprzedniego wójta Mieczys³awa Szeredego i opublikowaæ wszystkie
decyzje dotycz¹ce umorzeñ za lata poprzednie.
Umorzenia i odroczenia za 2010 r.
Szeredy Wojciech umorzenie i odroczenie 6.747 z³ (przejœciowa sytuacja finansowa)
Sarycz Jerzy odroczenie 560 z³ (przejœciowa sytuacja finansowa)
Skóra Piotr odroczenie 1.443 z³ (przejœciowa sytuacja finansowa)
Gajo Tomasz odroczenie 661 z³ (przejœciowa sytuacja finansowa)
Ryszczyñska Jadwiga odroczenie 823 z³ (przejœciowa sytuacja finansowa)
Rosa Piotr umorzenie i odroczenie 622 z³ (przejœciowa sytuacja finansowa)
Szyjka Artur odroczenie 577 z³ (przejœciowa sytuacja finansowa)
Miszta Janina umorzenie 2.529 z³ - trudna sytuacja finansowa
W¹giel Wies³aw umorzenie i roz³o¿enie na raty 1.102 z³ - trudna sytuacja finansowa.

dzie mog³o jednoczeœnie obserwowaæ z miejsc dla publicznoœci ponad
300 osób. Ca³kowita powierzchnia
obiektu wynosi 1536 metrów kwadratowych, z czego 979 to sala sportowa. Pozosta³e - to zaplecze, czyli
pomieszczenie trenera, ³azienka, z
natryskami i umywalkami, szatnie
¿eñskie i mêskie, poczekalnia, sanitariaty, magazyny na sprzêt sportowy i antresola, na której równie¿
znalaz³y siê miejsca siedz¹ce dla
publicznoœci.
By³a to najwiêksza inwestycja
miasta Œwidwin ostatnich lat. Prace
budowlane kosztowa³y 5.235.101
z³otych i 22 grosze, pozosta³e koszty to wykonanie dokumentacji (66
490 z³) oraz nadzór budowlany (59
621 z³). Miasto uzyska³o 1,5 miliona z³otych z Ministerstwa Sportu i
Turystyki. Pozosta³e wydatki by³y
finansowane z bud¿etu miasta w latach 2010 i 2011.
UM

(r)

Od 12 lipca do 8 sierpnia br. mo¿na
sk³adaæ wnioski o dofinansowanie dla
projektów podejmowanych w ramach
dzia³ania „Wdra¿anie lokalnych strategii rozwoju” objêtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013. Dziêki tym dzia³aniom na terenie
gmin: Brze¿no, Po³czyn-Zdrój, R¹bino, S³awoborze oraz Œwidwin bêdzie
mo¿na m.in.: wspomóc rolników przy
podejmowaniu oraz rozwijaniu dzia³alnoœci nierolniczej, stanowi¹cej dla nich
dodatkowe Ÿród³o dochodu. Mo¿liwe
bêdzie udzielanie pomocy na dzia³alnoœæ zwi¹zan¹ z rolnictwem w zakresie
produkcji oraz us³ug.
Wnioski nale¿y sk³adaæ w Biurze
Stowarzyszenia LGD „Powiatu Œwidwiñskiego”, ul. Ko³obrzeska 43 w
Œwidwinie od poniedzia³ku do pi¹tku w
godzinach od 8:00 do 15:00; nr telefonu: (94) 36 500 88.
(r)
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LIKWIDACJA SKLEPU
BUDOWLANEGO TIP
w Wêgorzynie przy ul. Koœciuszki 2 tel. 504-162-767

Wszystkie ceny minus 30-50%
Oferta wyprzeda¿y:
- Elektro-narzêdzia
- Farby dekoral i inne
- M³otki
- Rury miedziane i kszta³tki
- Silikony i kleje
- Ocynk
- Rozpuszczalniki
- Rury kanalizacyjne
- Uwywalki
- Tece system do centralnego
- Fugi
- Zawory grzejnikowe i wodne
- GwoŸdzie
- Œruby
- Bojlery
- Poziomice
- Plandeki
- Kszta³tki hudrauliczne
- Ko³ki i wkrêty
- Kielnie
- Okna dachowe
- Pêdzle
- Baterie i w³¹czniki
- Rêkawice
- Pigmenty
Zapraszamy !!! - Drzwi PORTA

REKLAMY
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Kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu Œwidwiñskiego

Oœwiadczenia maj¹tkowe
Bogumi³ Zmitrowicz dyrektor
Domu Pomocy Spo³ecznej w
Krzecku nie zgromadzi³ oszczêdnoœci w roku ubieg³ym. Posiada
papiery wartoœciowe: PRO-3; 14
ZACH-3; 05 VICT-10; 08 OCTAVA-3 06 MAGNA-3; BBICAPNFI-3; BBIDEVNFI-3; BBIZENNFI-3; JUPITER-3; KABLE-10;
KREZUS-3; MIDAS-2; MILLENIUM-80; NFIIEMF-3; VISTULA-60 na kwotê 683,88 z³. Jest
w³aœcicielem mieszkania o powierzchni 63,2 m kw. i wartoœci
80.000 z³. Z tytu³u zatrudnienia zarobi³ w roku ubieg³ym 77.903,28
z³; umowy zlecenia – 328 z³. Posiada samochód osobowy Ford Fiesta
z 2006 roku. Kredyty: konsumpcyjny zaci¹gniêty w PKO BP na
kwotê 17.000 z³.
Anna Santkiewicz - dyrektor
Placówki Opiekuñczo-Wychowawczo-Socjalizacyjnej Dzieciowisko
w Œwidwinie. W roku ubieg³ym nie
zgromadzi³a oszczêdnoœci. Posiada
mieszkanie s³u¿bowe o powierzchni 49 m kw. Z tytu³u zatrudnienia w
Placówce Opiekuñczo-Wychowawczo-Socjalizacyjnej Dzieciowisko w Œwidwinie na stanowisku
dyrektora w roku ubieg³ym zarobi³a
73.816,22 z³. Zaci¹gnê³a kredyt w
PKO BP na kwotê 50.000 z³.
Anna Sieniakowska zatrudniona w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej na stanowisku dyrektora, nie zgromadzi³a w poprzednim
roku oszczêdnoœci. Posiada dom o
wartoœci 250.000 z³ i powierzchni
120 m kw. oraz mieszkanie o wartoœci 60.000 z³ i powierzchni 37 m kw.
Posiada tak¿e inne nieruchomoœci:
1) dzia³kê przydomow¹ o powierzchni 3570 m kw i wartoœci 8 tys
z³. 2) dzia³kê roln¹ o powierzchni
6025 m kw i wartoœci 4 tys. z³. Z
tytu³u zatrudnienia osi¹gnê³a w roku
ubieg³ym dochód w wysokoœci
80.391,10 z³.
Stefan Myca dyrektor w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Po³czynie Zdroju, nie zgromadzi³ w
poprzednim roku zasobów pieniê¿nych. Posiada dom o powierzchni
110 m kw. wartoœci 120.000 z³
(wspó³w³asnoœæ). Z tytu³u zatrudnienia osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci 69.681,45 z³. Zobowi¹zania pieniê¿ne: po¿yczka hipoteczna –
10.000 franków szwajcarskich w
Bank PKO BP na zasadach ogólnych; kredyt konsumpcyjny –
45.000 z³ w Bank PKO BP na zasadach ogólnych.

Pawe³ Drzewiecki dyrektor w
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Œwidwinie. W roku ubieg³ym zgromadzi³ 20.000 z³ oszczêdnoœci. Posiada dom o wartoœci
180.000 z³ i powierzchni 74,09 m
kw. (wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska).
Prowadzi gospodarstwo – 24,55 ha
(dzier¿awa) rodzaj zabudowy – budynek gospodarczy. Z tego tytu³u
osi¹gn¹³ w roku ubieg³ym przychód
w wysokoœci 73.000 z³ i dochód –
58.000 z³. Posiada tak¿e inne nieruchomoœci: 7,40 ha o wartoœci
56.000 z³; dzia³kê o powierzchni
0,11 ha zabudowan¹ w/w domem i
budynkiem gospodarczym, wartoœæ
– 20.000 z³. Z tytu³u zatrudnienia
osi¹gn¹³ wynagrodzenie w wysokoœci 76.018,78 z³ brutto; diety radnego – 13.059 z³ (³¹cznie z komisj¹
mieszkaniow¹). Posiada samochód
osobowy Volkswagen Transporter
z 2000 roku. Zobowi¹zania pieniê¿ne: 1) kredyt suszowy w wysokoœci 36.000 z³ w B.S w Po³czynie
Zdroju; 2) kredyt na zakup gruntów
rolnych w wysokoœci 35.000 z³ w
B.S w Po³czynie Zdroju; 3) kredyt
odnawialny w wysokoœci 5.400 z³ –
PKO BP w Po³czynie Zdroju; 4)
kredyt hipoteczny na zakup domu
w wysokoœci 70.326,33 z³ w PEKAO S.A w Œwidwinie; 5) po¿yczka w wysokoœci 50.000 z³ na zakup
domu.
Krzysztof £azarz dyrektor w
Domu Wczasów Dzieciêcych w
Po³czynie-Zdroju.
Zgromadzi³
18.000 z³ oszczêdnoœci w roku ubieg³ym. Posiada papiery wartoœciowe
na kwotê 13.000 z³. Posiada mieszkanie o powierzchni 56 m kw. i
wartoœci 150.000 z³ (wspólnoœæ
maj¹tkowa) oraz mieszkanie o wartoœci 120.000 z³ i powierzchni 56 m
kw. (w³asnoœæ ma³¿onki). Z tytu³u
zatrudnienia osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci 60.376,10 z³. Posiada samochód Skoda Fabia Combi z 2004
roku o wartoœci 10.600 z³.
Krystyna Michalska dyrektor
Powiatowego Urzêdu Pracy w Œwidwinie zgromadzi³a w roku ubieg³ym 20.000 z³ oszczêdnoœci. Posiada na w³asnoœæ dom o powierzchni 118 m kw. i wartoœci 300.000 z³.
Posiada tak¿e inne nieruchomoœci:
dzia³ka siedliskowa o powierzchni
2,59 ha o wartoœci 40.000 z³ (wspó³w³asnoœæ). Jest cz³onkiem rady nadzorczej w TBS sp. z o.o. w Karlinie,
z tego tytu³u p. Michalska osi¹gnê³a
dochód w wysokoœci 1.155 z³. Z
tytu³u zatrudnienia osi¹gnê³a w roku
ubieg³ym dochód w wysokoœci

96.659,34 z³. Posiada samochód
osobowy Daimler Chrysler A 170
1DCI z 2004 roku. Zobowi¹zania
pieniê¿ne: kredyt hipoteczny na
budowê domu – 600.000 z³ okres
sp³aty 30 lat, zaci¹gniêty w Bank
PKO SA O/Drawsko Pomorskie.
Danuta Fic dyrektor Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wychowawczego w S³awoborzu, nie zgromadzi³a w roku ubieg³ym oszczêdnoœci. Posiada na wspó³w³asnoœæ dom
o powierzchni 130 m kw. i wartoœci
350 tys. z³. Wynagrodzenie ze stosunku pracy p. Fic w roku ubieg³ym
wynios³o 74.952,37 z³; wynagrodzenie z praw autorskich – 150 z³.
Zobowi¹zania pieniê¿ne: PKO BP
oddzia³ Œwidwin – kredyt mieszkaniowy „w³asny k¹t” w wysokoœci
50.000 z³. Pozosta³o do sp³acenia
31.498,04 z³.
Anna Wêglarz dyrektor w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Po³czynie-Zdroju. Zgromadzi³a w roku ubieg³ym 69.261 z³
oszczêdnoœci. Posiada na w³asnoœæ
mieszkanie o powierzchni 110,5 m
kw. i wartoœci 110.000 z³. Ma tak¿e
inne nieruchomoœci: gara¿, budynek gospodarczy i dzia³kê pod budynkiem mieszkalnym, gara¿em i
budynkiem gospodarczym o wartoœci 15.000 z³. Wynagrodzenie ze
stosunku pracy p. Anny Wêglarz w
ubieg³ym roku wynios³o 61.345,34

z³. Posiada samochód osobowy
Skoda fabia z 2004 roku – obecna
wartoœæ oko³o 11 tys. z³.
Bogdan Wojnicki dyrektor Powiatowego Zarz¹du Dróg w Œwidwinie zgromadzi³ w poprzednim
roku 35.840 z³ oszczêdnoœci. Posiada na wspó³w³asnoœæ dom o powierzchni 191 m kw. i wartoœci
315.000 z³. Z tytu³u zatrudnienia w
ubieg³ym roku osi¹gn¹³ dochód w
wysokoœci 80.960,12 z³. Posiada
samochód osobowy Opel Vectra z
1996 roku. Zobowi¹zania pieniê¿ne: po¿yczka hipoteczna w wysokoœci 31.260 z³ w PKO BP SA, oddzia³
Stargard Szcz. Termin sp³aty
01.07.2012 r.
Andrzej Muchorowski dyrektor Zespo³u Szkó³ Rolniczych CKP
w Œwidwinie zgromadzi³ 12.000 z³
oszczêdnoœci w roku ubieg³ym. Jest
w³aœcicielem domu o powierzchni
220 m kw. i wartoœci 300.000 z³;
posiada te¿ mieszkanie o powierzchni 40,40 m kw i wartoœci
178.000 z³. Z tytu³u zatrudnienia w
roku ubieg³ym osi¹gn¹³ dochód w
wysokoœci 78.173,13 z³; umowa o
dzie³o – 6.846,40 z³. Posiada samochód osobowy Mitsubishi Colt z
2006 roku. Zobowi¹zania pieniê¿ne: kredyt mieszkaniowy na zakup
mieszkania o wysokoœci 168.000 z³
w Pomorski Bank Spó³dzielczy w
Œwidwinie.

P³atne parkingi w Po³czynie
czekaj¹ na publikacjê
uchwa³y
(PO£CZYN-ZDRÓJ) Tutejsza Rada Miejska podjê³a w dniu
29 czerwca uchwa³ê IX/89/2011 w sprawie zmiany uchwa³y
dotycz¹cej strefy p³atnego parkowania na terenie miasta
Po³czyn-Zdrój.
Uchwa³¹ wprowadzono p³atne miejsca parkingowe na ulicach:
Plac Wolnoœci - 2 parkingi po 9 miejsc postojowych
Ulica Mariacka - 1 parking na 16 miejsc
Plac Tysi¹clecia - 3 parkingi na 43 miejsca
Ulica Piwna - 1 parking na 14 miejsc
Uchwa³a wejdzie w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Zwa¿ywszy, ¿e ka¿da uchwa³a musi nabraæ mocy prawnej (ka¿d¹ uchwa³ê mo¿e zaskar¿yæ ka¿dy obywatel, je¿eli uwa¿a, ¿e narusza prawo lub jego
interes prawny), a jej zgodnoœæ z prawem bada nadzór prawny wojewody,
na co ma miesi¹c, zaœ Dziennik Urzêdowy mo¿e zostaæ opublikowany po
kolejnym miesi¹cu, a od dnia publikacji musi min¹æ dwa tygodnie, to op³aty
za parkowanie w ww. miejscach najwczeœniej wejd¹ w ¿ycie dopiero we
wrzeœniu lub nawet paŸdzierniku.
KAR
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Zmieniaj¹ siê wioski w powiecie, ale
jakby na uboczu aktywnoœci mieszkañców
(POWIAT ŒWIDWIÑSKI)
Zmienia siê obraz wsi w
powiecie œwidwiñskim,
g³ównie za spraw¹
samych mieszkañców,
ale tak¿e unijnych
dotacji. Te ostatnie
wykorzystuj¹ gminy
i Lokalna Grupa
Dzia³ania, buduj¹c
place zabaw œwietlice
wiejskie. Jednak
czasami mo¿na odnieœæ
wra¿enie, ¿e zmiany
za pomoc¹ dotacji
dziej¹ siê bez zwi¹zku
z aktywnoœci¹
mieszkañców i nie maj¹
na ni¹ wp³ywu. Ot, na
zasadzie – jak daj¹,
to bierzemy i robimy.
Wybieram siê z osobami z Lokalnej Grupy Dzia³ania w £obzie na
wyjazd studyjny po powiecie œwidwiñskim do miejsc, w których
wykonano inwestycje z udzia³em
funduszy unijnych. Odwiedzimy
S³onowice, Pêczerzyno, Wilczkowo, Cieszeniewo, Bierzwnicê, £êgi
i Oparzno.

S£ONOWICE
To spora wioska w gminie
Brze¿no, a jak¿e przez ostatnie 20
lat zaniedbana, zwa¿ywszy, ¿e le¿y
przy trasie przelotowej Œwidwin –
£obez, z kierunkami ruchu na
Szczecin i Ko³obrzeg. Po okresie
g³êbokiego marazmu pierwsze
zmiany rozpoczê³y siê wraz z kupieniem pa³acyku przez prywatn¹ firmê, która gruntownie go wyremon-

Przyk³adem zmian zachodzacych na wsi jest stary dom w Oparznie, kupiony
i przebudowany przez rodzinê Balickich na gospodarstwo agroturystyczne.
towa³a i zrobi³a w nim zajazd. Atutem oœrodka jest jezioro, po³o¿one
tu¿ za pa³acem. Niedawno pojawi³y
siê tu konie, wiêc widaæ, ¿e oœrodek
radzi sobie i rozwija siê w kierunku
mo¿e nawet agroturystyki.
Choæ zajazd powsta³ dobrych
kilka lat temu i kontrastowa³ z popegeerowsk¹ bied¹, musia³o up³yn¹æ
kilka lat, zanim pojawi³y siê zmiany.
Rozebrano star¹ gorzelniê, stoj¹c¹
przy samej drodze. Miejscowy sklep
zyska³ now¹ elewacjê, co zachêca do

wejœcia. Jednak najwiêksze zmiany
zasz³y w tutejszym koœció³ku, kóry
poddany zosta³ renowacji wraz z otoczeniem. Teraz mo¿e staæ siê nawet
atrakcj¹ turystyczn¹ gminy. Przebudowano chodniki, przy okazji poprawiaj¹c drogê, bo by³a w stanie fatalnym. Rozbierane s¹ stare rudery.
Zupe³n¹ nowoœci¹ s¹ ocieplane i
malowane bloki mieszkalne. Wra¿enie robi tak¿e odremontowane gospodarstwo przy wyjeŸdzie na Œwidwin. Widaæ zachodz¹ce zmiany.

W te zmiany wpisano plac zabaw, jaki powsta³ na uboczu wsi, za
blokami. I to w³aœnie jest jego mankamentem, to po³o¿enie na uboczu,
co sprawia, ¿e nie ka¿demu rodzicowi chce siê dreptaæ na tak daleko, by
jego maluch móg³ siê pobawiæ. A tu
bawiæ mog¹ siê tylko ma³e dzieci, bo
taka jest jego infrastruktura. I choæ
plac jest ³adny, to zbyt oddalony od
centrum wsi, przez co zamierzony
efekt – by s³u¿y³ ca³ej spo³ecznoœci
wiejskiej, zosta³ os³abiony.
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Zmieniaj¹ siê wioski w powiecie, ale
PÊCZERZYNO
To wci¹¿ gmina Brze¿no. Tak¿e
tutaj wybudowano podobny plac
zabaw dla dzieci, i... podoby mankament. Plac le¿y w znacznej odleg³oœci od wioski, za boiskiem. Oprowadza nas po nim so³tys Pêczerzyna
pani Bo¿ena Cymba³a. Jak mówi,
plac kosztowa³ 42 tysi¹ce z³otych.
Po chwili zastanowienia siê i ogl¹du
przestrzeni nasuwa siê myœl, ¿e
mo¿na by³o zrobiæ go bli¿ej wioski;
po prostu o ten kawa³ek placu przesun¹æ boisko, co jest technicznie
bardzo ³atwe i zamiast za boiskiem
postawiæ plac przed nim, bli¿ej domów. To by³aby tylko kwestia przesuniêcia o kilkanaœcie metrów wkopanych bramek. Niepotrzebnie te¿
wydano pieni¹dze na tak wysoki
p³ot okalaj¹cy plac, bo cz³owiek
czuje siê jak w zagrodzie, a z kolei
z zewn¹trz nie widaæ, czy tam ktoœ
jest, co przypadku jakiejœ dewastacji ma znaczenie. To wszystko jest
na razie nowe i robi wra¿enie, a co
bêdzie za kilka lat, zobaczymy.
Trudno te¿ powiedzieæ, na ile taki
plac s³u¿y mieszkañcom, czy chêtnie z niego korzystaj¹, zajêci prac¹
– jak to siê kiedyœ mówi³o - w obejœciu (domów). Pytanie o u¿ytecznoœæ takich inwestycji bêdzie powracaæ jak bumerang - czy zapytano
mieszkañców o ich najpilniejsze
potrzeby we wsi, czy te¿ zrobiono
im dobrze bez ich wiedzy, bo akurat
na to by³y pieni¹dze, a na inne potrzeby nie.

WILCZKOWO
Z Pêczerzyna jedziemy przez
Brze¿no do Wilczkowa, w kierunku
na Œwidwin. Przy wjeŸdzie do
Brze¿na wci¹¿ strasz¹ popegeerowskie budynki w ca³kowitej ruinie.
Chyba ju¿ najwy¿szy czas, by Agencja je wyburzy³a. To jeden z najgorszych takich widoków na Pomorzu.
W Wilczkowie czeka na nas so³tys pani Beata Kêpka. Pokazuje nam

Powy¿ej: plac zabaw w Pêczerzynie i so³tys Bo¿ena Cymba³a.
Poni¿ej: œwietlica w Wilczkowie i so³tys Beata Kêpka.

nowiutk¹ œwietlicê. £adny przebudowany budynek, w którym kiedyœ
mieœci³ siê sklep. Dzier¿awca zamkn¹³, bo siê nie op³aca³o. Teraz
wiêkszoœæ jeŸdzi do marektów do
pobliskiego Œwidwina. No tak, tylko jak nie bêdzie przedsiêbiorców,
to nie bêdzie podatków, a jak nie
bêdzie podatków, to z czego utrzymaæ te obiekty. Na razie s¹ nowe, ale
za kilka lat... Ju¿ problemem, jak w
innych, jest zatrudnienie tu kogoœ,
kto tu bêdzie ni¹ zarz¹dza³. Na razie
- jak informuje so³tys - jest na trzy
miesi¹ce sta¿ystka. Œwietlica jest
czynna od 13. do 19.
Œwietlica by³a potrzebna, bo
mieszkañcy nie mieli siê gdzie spotykaæ, robiæ zebrañ, choæby w sprawie wyborów so³eckich. W œrodku
wszystko na wysokim poziomie.
Tak siê teraz buduje. Pod standardy
europejskie. Jest wiêc podjazd dla
niepe³nosprawnych (nie zapyta³em,
czy tacy we wsi s¹) i dodatkowa
toaleta dla niepe³nosprawnych. Stoliki, sporych rozmiarów telewizor,
pi³karzyki, stó³ do ping ponga. Na
stoliku schn¹ jakieœ prace wykonane przez dzieci z modeliny. Jak
mówi so³tys – starsi raczej nie przychodz¹.
Za œwietlic¹ plac zabaw zrobiony w³asnymi si³ami, z funduszu so³eckiego, który wynosi 11 tys. z³
rocznie. Jak widaæ mo¿na taki plac
zrobiæ w³asnymi si³ami i du¿o taniej. Przebudowuj¹c budynek pomyœlano z ty³u o miejscu na sklep,
ale na razie nikt siê nie odwa¿y³.
Ca³oœæ niestety kontrastuje z otoczeniem, b³otnistm placem przed
œwietlic¹, który wymaga utwardzenia. Jednak czy gmina znajdzie na to
œrodki? S¹siad naprzeciwko ju¿ zadba³ o wygl¹d swojego gospodarstwa i mi³o popatrzeæ, jak ludzie
upiêkszaj¹ swoje otoczenie.

CIESZENIEWO
Przeje¿d¿amy przez Œwidwin i
kierujemy siê na Po³czyn. W S³awie
skrêcamy do Cieszeniewa. To ju¿
gmina Œwidwin. W Cieszeniewie
œwietlicê otwiera nam so³tys pan
Jerzy Fotyga. To najwiêkszy taki
obiekt w gminie. Po generalnym
remoncie. Gmina pozyska³a pieni¹dze z PROW na remont trzech œwietlic i trzech placów zabaw. Na œwietlicy nowy dach, w œrodku wszystko
odnowione, ogrzewanie, sala komputerowa, bilard, trzy sto³y pingpongowe, pó³ka z ksi¹¿kami. Na
wyposa¿enie gmina wyda³a 20 tys.,
dosta³a 11 tys. zwrotu.
So³tys Fotyga mówi, ¿e œwietlica otwarta rano pe³ni funkcjê poczekalni, dla dzieci oraz rodziców od-
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jakby na uboczu aktywnoœci mieszkañców
BIERZWNICA

So³tys Bierzwnicy Maria Sieminiecka opowiada
o remoncie koœcio³a
Przy wjeŸdzie do Bierzwnicy
ogl¹damy s³ynn¹ tu na ca³¹ okolicê
dyskotekê. Znajduje siê w budynku
by³ej kot³owni osiedlowej. My jednak zmierzamy do koœcio³a. To tu
proboszcz i mieszkañcy pozyskali
pieni¹dze na jego remont. O pracach
opowiada so³tys Maria Sieminiecka. Pokazuje odmalowane wnêtrze,
o³tarz po renowacji. Mówi, ¿e
mieszkañcy d³ugo zbierali pieni¹dze na wk³ad w³asny, by mogli resz-

tê pozyskaæ. Uda³o siê koœció³ wyremontowaæ, choæ to do dziœ przysparza so³tys sporo problemów. Ale
przez to sta³a siê fachowcem do
spraw finansowych, remontowych,
pozyskiwania funduszy i renowacji,
a nawet historii.
Dziêki pracy spo³ecznej takich
ludzi wiele koœcio³ów i ich wnêtrza
zosta³y uratowane przed zniszczeniem. To prawdziwi liderzy spo³eczni.

£ÊGI
Wracamy do S³awy, przecinamy
szosê i drog¹ na R¹bino jedziemy do
wsi £êgi, po³o¿onej ju¿ w gminie

Po³czyn-Zdrój. Tu tak¿e mijamy
stoj¹ce w polu zabudowania po by³ym pegeerze. To trudny problem
ca³ego Pomorza. Czêœæ budynków i

Œwietlica w Cieszeniewie i so³tys Jerzy Fotyga.
prawiaj¹cych je autobusem do szko³y. Jest czynna od 7. do 9., a póŸniej
od 16. do 20.
Szafka z pucharami mówi o
sportowej tu pracy z dzieæmi ksiêdza proboszcza Bogdana Wójcika,
który od roku pracuje ju¿ w innej
parafii, gdzieœ ko³o S³upska. Jak
widaæ, w takich miejscach nawet
duchowni w³¹czaj¹ siê w pracê na
sportowym polu. Œwietliczanka jak

zwykle jest skierowana z Powiatowego Urzêdu Pracy, co nie gwarantuje ci¹g³oœci pracy w takim miejscu. A¿ prosi siê o kogoœ na sta³e, z
przygotowaniem pedagogicznym i
pensj¹ pozwalaj¹c¹ na prze¿ycie, by
zaj¹³ siê systematycznie ¿yciem
sportowym i kulturalnym wsi, gdy¿
m³odzie¿.... - Jest trudna - wzdycha
so³tys. - Jak siê nie upilnuje, to zaraz
co popsuj¹ w komputerach. - dodaje.

Œwietlica w £êgach: z lewej dyrektor CK Ewa Tokarska
oraz œwietliczanka Maria £asica.
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Zmieniaj¹ siê wioski w powiecie...
przede wszystkim rozwój firm, czyli miejsc pracy, na co brakuje pieniêdzy, a tu proponuje nam siê budowê
œwietlic i placów zabaw. Stoj¹ wiêc
one, nad wyraz eleganckie, poœród
doœæ biednego otoczenia. Zdarzaj¹
siê œwietlice nowe - a jak mówili
uczestnicy tego studyjnego wyjazdu
- ju¿ zamkniête, bo brakuje gminom
pieniêdzy na zatrudnienie w nich
ludzi i koszty utrzymnia. Mo¿e te¿
brakuje jakiegoœ pomys³u, który by
poprawi³ tê sytuacjê. A ja widaæ po
ostatnim przyk³adzie, najlepiej pieni¹dze s¹ wykorzystane, gdy trafiaj¹
do prywatnych r¹k. Wtedy jest ci¹g
dalszy - zarabiaj¹ wszyscy; urzêdy
dostaj¹ podatki, firmy obs³uguj¹ce
– op³aty, s¹ miejsca pracy, jest obrót
¿ywnoœci¹, wszelkimi materia³ami
itd. Trzeba tylko uproœciæ procedury i rozszerzyæ listê beneficjentów,
by takie formy pomocy sta³y siê
bardziej dostêpne dla ogó³u.
Kazimierz Rynkiewicz

£ÊGI cd.
magazynów zosta³a zagospodarowana, najczêœciej przez du¿e spó³ki
rolne, ale wiêkszoœæ stoi i niszczeje
i raczej nie nadaje siê ju¿ do u¿ytkowania. Zbyt du¿e koszty remontowe. Widzia³em w Dalnie ko³o
£obza, jak rozbierano takie budynki. Przyjecha³a maszyna do mielenia murów, ciê¿ki sprzêt rozwala³
œciany na kawa³ki i wszystko po¿era³a maszyna wypluwaj¹c drobny
gruz, który wywo¿ono na budowê
dróg. Taka operacja kosztowa³a
Agencjê, po przetargu na rozbiórkê,
ponad 200 tysiêcy z³otych. Po by³ym wielkim pegeerze pozosta³
wielki pusty plac.
W £êgach œwietlica mieœci siê w
starym budynku z czerwonej ceg³y.
Podczas przebudowy po³o¿ono
nowy dach, a w œrodku wszystko jest
nowe. Œwietlica dzieli siê na dwie
czêœci; po prawej sala pe³ni¹ca rolê
czytelni, po lewej mocno obni¿ona
od poziomu korytarza du¿a sala,
kiedyœ zapewne koncertowa lub kinowa, z wnêk¹ na wystêpy. Œwietlica podlega pod Centrum Kultury w
Po³czynie-Zdroju. O jej dzia³alnoœci opowiada³y nam jej opiekunka
pani Maria £asica i dyrektor Centrum Kultury pani Ewa Tokarska. W
ma³ej sali jest kominek, zaplecze
kuchenne, pi³karzyki do gry, biblioteczka. W drugiej stó³ tenisowy,
sprzêt muzyczny. W du¿ej ogrzewanie jest elektryczne i chyba zbyt s³abe, by ogrzaæ tak du¿¹ salê, wiêc
zapowiada siê problem zim¹, no i
koszty – utrzymania i zatrudnienia.
Jak widaæ, to zasadniczy problem
wszystkich œwietlic.

OPARZNO
Wracamy do Œwidwina i kierujemy siê do Oparzna, czyli znowu
jesteœmy w gminie Œwidwin. Tym
razem trafiamy jednak do gospodarstwa agroturystycznego, a wiêc zupe³nie prywatnego przedsiêwziêcia.
Goœci nas pani Krystyna Balicka,
która skorzysta³a z funduszy
PROW, udzielanych w ramach programu „Ró¿nicowanie w kierunku
dzia³alnoœci nierolniczej”. Gospodarstwo nosi nazwê „Albinia” i jak
powiedzia³a w³aœcicielka, nazwê
wziê³a z niemieckiej tabliczki znalezionej podczas remontu domu.
Skróci³a j¹, bo na tabliczce widnieje
napis Albingia, co jest ponoæ nazw¹
jakiegoœ przedwojennego, do dzisiaj istniej¹cego, towarzystwa
ubezpieczeniowego w Niemczech.
O mo¿liwoœciach pozyskania
funduszy z tego programu i o jego
szczegó³ach opowiada pani Anna

NAUKA
Powiat ³obeski
Matematyka - poprawki. Tel. 516
166 301
Korepetycje tanio! Niemiecki, angielski, chemia, biologia, matematyka. Tel. 504113084.

Krystyna Balicka i Anna Czy¿owicz.
Czy¿owicz z Terenowego Zespo³u
Doradców w Œwidwinie, Zachodniopomorskiego Oœrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.
Pani Balicka jest jego beneficjentem, czyli pozyska³a pieni¹dze na
przebudowê domu pod k¹tem gospodarstwa agroturystycznego. Ma
teraz piêæ pokojów o wysokim standardzie do przyjmowania goœci,
którzy chc¹ odpocz¹æ na ³onie natury. Pani Krystyna jest osob¹ bezpoœredni¹ i opowiada o wielu trudnoœciach i doœwiadczaniu barier biurokratycznych przy za³atwianiu
spraw. To wszystko okazuje siê nie
takie proste, a jest ryzykowne, gdy¿
musia³a wzi¹æ kredyt na tê inwestycjê, dopiero póŸniej otrzyma³a
zwrot czêœci, a teraz robi wszystko,
by gospodarstwo ¿y³o, przyjmowa³o goœci i zarabia³o.
Z jej opowieœci i obs³ugi obiadowej goœci wy³oni³a siê postaæ osoby twardej i upartej w realizacji
postawionych sobie celów. Mieszkaj¹c w Œwidwinie zapragnê³a
mieszkaæ na wsi i dopiê³a swego. Z
prawie ¿e ruiny zrobi³a piêkny dom
z ³adnym otoczeniem. Teraz przesz³a przez trudny egzamin fundu-

szowy i mimo trudów pozosta³a
optymistk¹, ¿e to wyjdzie, ¿e siê uda
i tego jej ¿yczê, bo raczej nie musia³a tego robiæ, ale widaæ nale¿y do
ludzi lubi¹cych wyzwania, a tacy
posuwaj¹ nasz kraj do przodu.
Polecam wiêc to gospodarstwo
agroturystyczne pod uwagê mieszczuchów, bo jest tu bardzo mi³a obs³uga, smaczne domowe jedzenie,
cisza, zwierzêta i w pobli¿u jezioro.
Œwietne miejsce na odpoczynek, zorganizowanie przyjêcia dla kilkunastu osób lub czegoœ podobnego.
Co z tego objazdu wynika? Je¿eli chodzi o dzia³ania urzedów i programów unijnych, to ³atwiej na wsi
zrobiæ œwietlicê, ni¿ zaktywizowaæ
ludzi. Trochê to jest tak, ¿e robi siê
dla nich, bo jest okazja pozykania
pieniêdzy, i to jest dobre, bo bez nich
wiele budynków gminy nie by³yby w
stanie wyremontowaæ, a wiêc nieraz
ocaliæ od dewastacji, ale z drugiej
robi siê to trochê jakby obok tych
ludzi. Niestety, ró¿nimy siê doœæ
mocno od krajów Europy zachodniej i mamy inne pilniejsze potrzeby, jak choæby drogi, bodowa mieszkañ komualnych i socjalnych, a

MOTORYZACJA
Powiat drawski
Sprzedam samochód VOLKSWAGEN T4. Samochód po remoncie.
Silnik w bardzo dobrym stanie -diesel. Automatyczna skrzynia biegów
niesprawna. Rok prod. 1993. Dop.
³adownoœæ 965 kg, hak.
Tel. kontaktowy 507735056.

ROLNICTWO
Powiat ³obeski
Sprzedam 1,9 hektara ziemi w okolicy Runowa Pom. Tel. 723 006 757
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OG£OSZENIA DROBNE

Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
MIESZKANIA

NIERUCHOMOŒCI

INNE

PRACA

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Mieszkanie bez czynszowe, 43
mkw. + piwnica i pomieszczenie gospodarcze po³o¿one w Dobrej przy
ul. Traugutta 1/6 sprzedam. Tel. 693
283 566
Sprzedam mieszkanie 3 - pokojowe
w £obzie, IV piêtro, 52 mkw.. Cena do
uzgodnienia. Tel. 502 582 112
Wynajmê mieszkanie 3 - pokojowe
w £obzie od zaraz. Tel. 502 582 112
Wynajmê mieszkanie w £obzie. Tel.
880 085 176
Sprzedam tanio mieszkanie 3 pokojowe w Radowie Ma³ym. Tel. 602
301 017

Powiat gryficki

Gryfice Osiedle XXX-lecia - sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, 46
mkw., po remoncie. Cena do negocjacji. Tel. 665 805 930

Region

Sprzedam mieszkanie w Nowogardzie, 2 pokoje 53 mkw. Pilnie. Tel.
691-054-010.

US£UGI
Powiat ³obeski
Wykoñczenia wnêtrz, p³ytki, panele, regipsy, malowanie, szpachlowanie, stolarka itp. Tel. 792 289 761,
661 545 391
Wideofilmowanie. Tel. 605 732 267.

Powiat gryficki

Sprzedam dzia³kê budowlana 16
arów, £obez ul. Strumykowa. Tel.
Kontaktowy 664 861 934
Sprzedam lokal us³ugowo-handlowy w Wêgorzynie œwie¿o wyremontowany (nowe centralne, elektryka,
pod³ogi, œciany, dach); w parterze
ok. 200 mkw. z parkingiem, kot³owni¹, wiat¹, pomieszczenia gosp. itd.
Tel. 504-162-767.
Sprzedam lokal w Wêgorzynie
us³ugowo-handlowy z funkcj¹
mieszkaln¹ do 30 % na pierwszym
piêtrze ok. 120 mkw. oraz pomieszczenia gosp. CENTRUM Tel. 504162-767.
Wynajmê piekarniê po³¹czon¹ wraz
ze sklepem spo¿ywczym, w miejscowoœci Dobra (k. Nowogardu).
Obiekt z pe³nym wyposa¿eniem,
bie¿¹c¹ produkcj¹. S¹ równie¿ do
„przejêcia" dobrzy pracownicy oraz
kontrahenci. tel. kom. 887 467309,
stacjonarny: 9139 20 334.
Dorowo gm. Resko. Dom w zabudowie bliŸniaczej, ogród, sad, cena
150 tys. z³. Tel. 600 265 547
Zajezierze dzia³ka budowlana
uzbrojona, pow. 2129 mkw., cena
80 tys. z³. Tel. 600 265 547
Tucze nad j. Woœwin dz.budowl. 2700
mkw. - 59 000 z³. Tel. 600 265 547

Powiat gryficki

Wyburzenia, rozbiórki. Tel. 724510-626.

Sprzedam dom okolice Gryfic 150
m2, dzia³ka 0,5 ha, pomieszczenia
gosp.250 m2. Cena do negocjacji.
Tel. 508-070-331

Przeprowadzki, noszenie, wywóz
starych mebli i innych staroci. Tel.
668-343-638

Wynajmê pomieszczenia na gara¿owanie samochodów ul. Trzyg³owska. Tel. 501 305 767

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

Powiat drawski
Us³ugi zacierania i wylewania betonu na po³ysk pod gara¿e, altany,
tarasy, w kolorach. Docieplanie budynków, adaptacja poddaszy. Tel.
791 074 833

Region
KDF-podatki.pl
Zwrot podatków zagranicznych równie¿ korespondencyjnie. Odzyskujemy Jaaropgave. Z³otów ul.
Norwida 6. Tel. 67 265 12 70, tel.
Kom. 502 846 635

Powiat drawski
DOM SPRZEDAM
w Drawsku Pom.
tel. 943632176
Sprzedam pole, u¿ytek zielony z dop³atami z ekol. na KRUS, razem 3,5
ha, za 14 tys. za 1 ha, w m. £abêdzie
ok. 500 m od jeziora. Tel. 609-562001.

Powiat œwidwiñski
Po³czyn-Zdrój - hala o powierzchni
1000 mkw. mo¿liwoœæ wydzier¿awienia lub sprzeda¿. Tel 694 821 461

T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.
Sprzedam przês³a ogrodzeniowe
160x2, cena 140 z³/szt. Tel.787 132
567
Sprzedam piec CAMINO na czêœci.
Tel. 880 085 176
Jesteœ przedsiêbiorc¹ i p³acisz ZUS
890 z³ miesiêcznie? Mam rozwi¹zanie! Mo¿na go legalnie w Polsce nie
p³aciæ. Istnieje równie¿ mo¿liwoœæ
wspó³pracy. Tel. 501 894 828.

Powiat gryficki
Sprzedam rega³y sklepowe, ladê
ch³odnicz¹ i wagê elektroniczn¹.
Cena do uzgodnienia. Tel. 663 983
782. Gryfice ul. Akacjowa 4

Region
GARA¯E, WIATY BLASZANE,
DOWÓZ GRATIS, MONTA¯.
TEL. 598 334 536, 605 286 058,
661 953 331. PRODUCENT
GO-STAL PRZECHLEWO. U
nas najtaniej.
Ginekolog tel. 508 557 836
T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.

Szukam pracy jako opiekunka do
dziecka, osoby starszej, prawo jazdy. Tel. 510705816..

Powiat gryficki
Zatrudniê fachowców do wykonania
oko³o 200 mkw. tynków wewnêtrznych maszynowych, zapraw¹ piaskowo-wapienn¹ (nie cementow¹!)
firmy Baumit (Kalkin RK 38) lub firmy Quick-Mix (HKL - lekki tynk wapienny) na obiekcie ok. 4 km od
Gryfic. Tylko powa¿ne propozycje
proszê kierowaæ pod nr tel. 608297-416.
Zatrudniê kierownika produkcji roœlinnej, wymagania: wykszta³cenie œrednie rolnicze,
umiejêtnoœæ obs³ugi maszyn rolniczych, obs³uga komputera,
prawo jazdy kat. B, znajomoœæ
angielskiego. Tel. 667 612 010
e-mail rolub@o2.pl
Zatrudniê traktorzystê, obs³uga maszyn rolniczych, prawo
jazdy kat. B. Tel. 667-612-010
lub e-mail: rolub@o2.pl

Region
Zatrudniê kierowcê na TIR-a. Jazda
po krajach UE. Tel. 601 836 230.

POLECAMY NIERUCHOMOŒCI
DOMY NA SPRZEDA¯
£obez ul. Niepodleg³oœci - parter domu, 3pokoje,
pow. 136 mkw, dzia³ka 1421 mkw
£obez ul. Kopernika - 5 pokoi, pow. 98 mkw, dzia³ka 485 mkw
£obez ul. Murarska - 3 pokoje, pow. 64,6 mkw, dzia³ka 287 mkw
£obez - 5 pokoi, pow. 200 mkw, dzia³ka 332 mkw
£obez - 4 pokoje, pow. 93 mkw, dzia³ka 560 mkw
£obez - 5 pokoi, pow. 96 mkw, dzia³ka 554 mkw
£obez - stan surowy zamkniêty, 5 pokoi, pow. 144 mkw, dzia³ka 820 mkw
£obez - piêtro domu, 2 pokoje, pow. 82 mkw
£obez (okolica) - 3 pokoje, pow. 70 mkw, dzia³ka 10000 mkw
£obez (okolica) - gospodarstwo rolne, pow. 178 mkw, dzia³ka 2,48 ha
£obez (okolica) - do wykoñczenia 2 pokoje, pow. 72 mkw
Resko - parter domu, 3 pokoje, pow. 46,5 mkw, dzia³ka 139 mkw
Resko (okolica) - NOWA CENA, 4 pokoje, pow.180 mkw, dzia³ka 5639 mkw
Resko (okolica) - stan surowy otwarty, pow. 439 mkw, dzia³ka 2000 mkw
Resko - parter domu, 3 pokoje, pow.93 mkw, dzia³ka 835
Be³czna - 2 pokoje, pow. 92 mkw, dzia³ka 213 mkw
Dobra - 5 pokoi, pow. 100 mkw, dzia³ka 733 mkw
Dobra - 3 pokoje, 73 mkw, dzia³ka 324 mkw
Dobra (okolica) - 2 pokoje, pow.70 mkw, dzia³ka 1000 mkw
Œwidwin - do wykoñczenia, 3 pokoje+salon,
pow. 158 mkw, dzia³ka 1000 mkw
Œwidwin (okolica) - stan surowy otwarty, pow. 128 mkw, dzia³ka 1500 mkw
Œwidwin (okolica) - pow. 184 mkw, dzia³ka 2400 mkw
Wêgorzyno (okolica) - do remontu, pow. 150 mkw, dzia³ka 3300 mkw
OBIEKTY NA SPRZEDA¯
Wegorzyno (okolica) - pow. 102 mkw mo¿liwoœæ adaptacji na mieszkanie
Iñsko - lokal us³ugowy pow. 49 mkw - CENA 237.000 z³
BEZP£ATNA POMOC W UZYSKANIU KREDYTU

- CENA 295.000 z³
- CENA 270.000 z³
- CENA 240.000 z³
- CENA 450.000 z³
- CENA 350.000 z³
- CENA 380.000 z³
- CENA 288.000 z³
- CENA 195.000 z³
- CENA 195.000 z³
- CENA 399.000 z³
- CENA 154.000
- CENA 95.000 z³
- CENA 380.000 z³
- CENA 320.000 z³
- CENA 139.000 z³
- CENA 185.000 z³
- CENA 239.000 z³
- CENA 180.000 z³
- CENA 179.000 z³
- CENA 460.000 z³
- CENA 165.000 z³
- CENA 185.000 z³
- CENA 75.000 z³
- CENA 100.000 z³
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firm w zakresie
BHP oraz Kadr:
szkolenie BHP
i p.po¿.,
ocena ryzyka zawodowego,
wypadki przy pracy, dozór
BHP, prowadzenie pe³nej
dokumentacji kadrowej i BHP.
Tel. 508-070-331, 607-424-426

US£UGI
TRANSPORTOWE
do 6 ton
tel. 888-812-888

REKLAMA

CENNIK
P£YTY OSB 3
ROGOZINA 7A.
TEL 602-131-760
TEL/FAX 91-38-74-806
Gruboœæ p³yty cena z vat za szt
6 mm
34 z³
8 mm
36,50 z³
10 mm
45,70 z³
12 mm
52,60 z³
15 mm
63,40 z³
18 mm
76,70 z³
22 mm
93,30 z³
25 mm
105,50 z³
Podbitka
31.30 z³/mkw
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Srebrny medal
w Szwecji

W szwedzkim Malmo odby³y siê
VII Ba³tyckie Igrzyska M³odzie¿y.
Uczestniczy³o w nich ponad tysi¹c
zawodniczek, zawodników, trenerów i oficjalnych dzia³aczy reprezentuj¹cych 10 pañstw akwenu
Morza Ba³tyckiego. Na tej presti¿owej imprezie nie zabrak³o œwidwiñskiego zawodnika reprezentuj¹cego
barwy klubu zapaœniczego UKS
Technik Œwidwin.
Ponad 100-osobowa reprezentacja Województwa Zachodniopomorskiego wystartowa³a w 7 z 10
zaplanowanych dyscyplinach sportowych: zapasach, boksie, p³ywaniu, podnoszeniu ciê¿arów, pi³ce
rêcznej, judo i lekkiej atletyce.
Miejscem sportowej rywalizacji by³
oœrodek Ljungbyhed ko³o Malmo
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INFORMACJE

oraz inne miasteczka: Klippan, Perstorp, Angelholm oraz Orkellunga/
Hjelmsjon.
Bardzo dobrze w kategorii wagowej 50 kg zaprezentowa³ siê
Kwaœny Krystian ze œwidwiñskiego
„Technika” , który zdoby³ srebrny
medal. W drodze do fina³u Pokona³
miedzy innymi reprezentanta Niemiec. Warto dodaæ, ¿e Krystian
przegra³ w tym samym zawodnikiem równie¿ w walce o fina³ w
Miêdzynarodowych Mistrzostwach
Polski Kadetów gdzie zdoby³ br¹zowy medal.
W pojedynku o z³oty medal nasz
zawodnik uleg³ na punkty po bardzo
zaciêtym pojedynku z zawodnikiem
reprezentuj¹cym barwy Litwy. (o)

XII POWIATOWY
KONKURS POEZJI
I PIOSENKI LWOWSKIEJ
Zarz¹d Klubu Towarzystwa Mi³oœników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich, Œwidwiñski
Oœrodek Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna zapraszaj¹ m³odzie¿
szkoln¹ do udzia³u w kolejnej edycji konkursu Poezji i Piosenki
Lwowskiej - Œwidwin 2011 pod
patronatem Starosty Œwidwiñskiego. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 8 paŸdziernika (sobota) godz. 10.00 w sali zamku.
Regulamin konkursu bêdzie taki
sam jak w 2010 roku, a szko³y otrzymaj¹ go w sierpniu. Organizatorzy
dziêkuj¹ i wyra¿aj¹ wdziêcznoœæ
opiekunom i nauczycielom za przygotowanie dzieci i m³odzie¿y szkolnej do konkursu, daj¹c tym samym
wiele radoœci jego uczestnikom,
publicznoœci, a tak¿e upowszechniaj¹c tradycje i kulturê dawnego
polskiego Lwowa na ziemi œwidwiñskiej - by ocaliæ od zapomnienia. Wszystkim uczestnikom konkursu ¿yczymy wiele sukcesów i
niezapomnianych prze¿yæ.
Motto: „Jest takie miasto co
zwie siê Lwów
Znów o nim wolno dziœ mówiæ i
œpiewaæ,
A przede wszystkim pamiêtaæ”.

Biuro organizacyjne konkursu:
Œwidwiñski Oœrodek Kultury,
ul.Niedzia³kowskiego 17 (zamek),
78-300 Œwidwin, tel. 94 365 22 77
lub MBP tel. 94 365 27 60.
Materia³y konkursowe s¹ w posiadaniu szkó³ oraz istnieje mo¿liwoœæ nabycia ich w MBP w czytelni
dla doros³ych - tu zostanie zorganizowana okolicznoœciowa wystawa
materia³ów, regulaminu i kart zg³oszeniowych.
Uczestnicy konkursu lub szko³a
wype³ni¹ kartê zg³oszenia, któr¹
nale¿y dostarczyæ lub przes³aæ na w/
w adres ŒOK do dnia 4.X. 2011r.
Sympatyków poezji zapraszamy
na konkurs - warto przyjœæ, zobaczyæ, pos³uchaæ i prze¿yæ sentymentaln¹ poezjê lwowsk¹ w wykonaniu
uczniów - m³odych artystów.
Czytelników zainteresowanych
tematyk¹ lwowsk¹ informujemy, ¿e
w czytelni dla doros³ych jest sta³a
wystawa wydawnictw lwowskich.
Jest tak¿e roczny nak³ad gazety
„Kurier Galicyjski” - to niezale¿ne
pismo Polaków na Ukrainie, w którym s¹ bardzo ciekawe wieœci ze
Lwowa, Ziemi Lwowskiej, Halicko-Pokuckiej, Wo³ynia, Bukowiny i
Podola.
M.Kostur

Szlakiem wie¿
Bismarcka
Na prze³omie maja i czerwca
2011 roku odby³a siê wyprawa rowerowa „Szlakiem wie¿ Bismarcka”, zorganizowana przez Agatê
Sa³ek, cz³onka Stowarzyszenia
Spo³eczno - Kulturalnego „Carpe
diem”.
Jej uczestnicy w ci¹gu 15 dni
pokonali rozci¹gaj¹cy siê od Dolnego Œl¹ska przez Pomorze Zachodnie
po Mazury dystans 1540 kilometrów. OdnaleŸli i sfotografowali 17
istniej¹cych do dnia dzisiejszego w
Polsce wie¿ Bismarcka – w tym
œwidwiñsk¹. Kontynuacj¹ powy¿szej inicjatywy ma byæ organizowana we wrzeœniu br. wystawa zdjêæ
powsta³ych podczas wyprawy.
W dniu 17 wrzeœnia 2011 roku
mija setna rocznica otwarcia œwidwiñskiej Wie¿y Bismarcka. G³ównym inicjatorem jej budowy by³
dzia³aj¹cy na terenach ówczesnego
Schivelbein a dzisiejszego Œwidwi-

na Zwi¹zek Upiêkszania. Sprawami
organizacyjnymi oraz zbieraniem
funduszy zajmowa³ siê Komitet
Budowy Wie¿y Bismarcka, na którego czele stan¹³ landrat œwidwiñski
hrabia Nikolaus von Baudissin.
Dwudziesto dwu metrow¹ wie¿ê z
granitu i ceg³y zaprojektowa³ i wybudowa³ mistrz murarski i architekt
Franz Brewing ze Œwidwina. Kamieñ wêgielny po³o¿ono 1 kwietnia
1911 roku. Natomiast w dniu 17
wrzeœnia 1911 roku mia³o miejsce
uroczyste jej otwarcie. Wysok¹ na
22 metry wie¿ê postawiono na kwadratowym, 3-metrowym cokole z
wmurowanymi drzwiami, gdzie po
ich otworzeniu mo¿na by³o wejœæ po
krêtych schodach na obszern¹ platformê widokow¹ z czterema tarasami i metalowym koszem obserwacyjnym. Przez lata w dniu 1 kwietnia przy wie¿y odbywa³y siê uroczystoœci z okazji urodzin kanclerza.
Koszt wybudowania wie¿y wyniós³
14.000 tys. marek.
(o)
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To by³ okropny g³ód. Wszyscy cieszyli siê, ¿e id¹ na front, bo bêd¹ mogli pojeœæ w koñcu

¯ycie na granicy œmierci
Dzisiaj przedstawiamy niezwyk³¹ historiê pana Grzegorza
Jawnego z Dobrej, w
powiecie ³obeskim.
Cudem uda³o mu siê
uciec przed wywózk¹
na Syberiê. W rodzinnej wsi nale¿a³ do
grupy Polaków, którzy bronili siebie
i mieszkañców przed
napadami Ukraiñskiej Powstañczej
Armii. PóŸniej bra³
udzia³ w jednej z
najbardziej krwawych bitew II wojny
œwiatowej i... chyba
najmniej znanych.
- Urodzi³em siê 6 lutego 1925
roku w Romanówce w województwie Tarnopolskim. Romanówka
le¿y w powiecie Trembowla. W samej Trembowli przed wojn¹ stacjonowa³ 9 Pu³k U³anów Ma³opolskich.
Gdy marsza³ek Józef Pi³sudski
organizowa³ Legiony, to mój tato Józef z wojska austriackiego przeszed³ do marsza³ka Pi³sudskiego.
Walczy³ w 1920 roku; zosta³ ranny
pod Kijowem. Marsza³ek Pi³sudski
dba³ o swoich legionistów i rozdawa³ im ziemiê. Tato, jako osadnictwo wojskowe – ju¿ w 1921 roku
otrzyma³ gospodarstwo rolne w
Romanówce. Tam na Podolu ziemia
jest dobra, to czarnoziem przecie¿.
Dobrze nam tam by³o, ale krótko, bo
ju¿ w 1939 roku 17 wrzeœnia przyszli do nas Moskale, czyli Armia
Czerwona.
Dowiedzieliœmy siê, ¿e 1 wrzeœnia wybuch³a wojna z Niemcami. U
nas czekali, nic nie by³o i dopiero 17
wrzeœnia weszli Rosjanie. My czekaliœmy na Niemców. Okaza³o siê,
¿e porozumieli siê i jedni napadli ze
wschodu a drudzy - z zachodu. To
by³o zaskoczenie.
Wejœcie rosyjskiego wojska widzia³em na w³asne oczy. By³em wtedy w domu. To by³a du¿a wieœ, wiêksza, ni¿ to nasze miasteczko Dobra.
Mieszkali tam Ukraiñcy wyznania

grekokatolickiego i Polacy wyznania rzymskokatolickiego. Ale czasami Polacy chodzili do cerkwi, czy
Ukraiñcy do koœcio³a, cerkiew podlega³a pod Rzym przecie¿. Ale Polacy, to przede wszystkim osadnicy
wojskowi. Przed wojn¹ ¿y³o nam siê
dobrze. Oni mieli swoj¹ organizacjê
sportow¹ my – swoj¹ strzeleck¹.
Æwiczyliœmy, ale zgoda by³a, nie
by³o ¿adnych nieporozumieñ. Dorastaliœmy razem. Ma³¿eñstwa by³y
mieszane i wszystko by³o w porz¹dku, nic siê nie dzia³o.
Jak przyszli sowieci... (nazywaliœmy ich – Moskale), to poszli od
razu do pa³acu. Nie chodzili po domach. Dziedzic mia³ dwóch synów,
którzy byli pilotami w wojsku. W
tym czasie, gdy przyszli Moskale,
synowie w samolotach kr¹¿yli nad
pa³acem. Chcieli go wywieŸæ. Nie
mogli jednak nic zrobiæ. Moskale
strzelali do nich, ale nic im nie zrobili. D³ugo kr¹¿yli nad pa³acem. Na
pewno widzieli, jak Moskale zamordowali jego ojca. Zrobili to zaraz po
wejœciu. Widzia³em, jak zastrzelili
dziedzica.
Oni nie szli po domach, obozy
robili na placach, na po³aciach ziemi. U nas obóz zrobili w maj¹tku, bo
tam by³ du¿y obszar ziemi.
¯o³nierze zdewastowali pa³ac,
by³ kort tenisowy, basenik, to wszystko zniszczyli. ¯ony dziedzica nie
zabili, wywieŸli j¹ chyba na Sybir.
Jakie to by³o wojsko? To by³a
dzicz. Nie mieli siode³, karabiny
wisia³y na sznurkach, byli byle jak
ubrani, z butów s³oma wystawa³a –
takie to by³o dziadostwo.
Kolektywizacja
PóŸniej, w 1940 r. w tym maj¹t-

ku Sowieci zrobili ko³choz. Zaczê³a
siê kolektywizacja i wywózka na
Sybir.
Zabrali nam wszystko. Zmuszeni byliœmy do oddania tego, co by³o:
konie, byd³o, ca³y sprzêt rolniczy, to
wszystko trafi³o do ko³chozu. Gdy
ju¿ nam wszystko zabrali, kilku ¿o³nierzy przysz³o po nas oko³o siódmej rano i kazali siê pakowaæ. Oni
ju¿ wiedzieli po kogo przyjœæ. Przewa¿nie po legionistów. Gdy
NKWD-iœci do nas przyszli, to ju¿
nie wychodzili. Ju¿ trzeba by³o
ubieraæ siê.
Mama wtedy ju¿ nie ¿y³a, by³
ojciec, dwa lata m³odsza siostra i ja.
Dom by³ nowy, tato go budowa³.
Trzeba by³o go zostawiæ.
By³y wtedy potê¿ne œniegi i bardzo zimno, to nie jak tutaj teraz.
Saniami zawieŸli nas do Trembowli. Z naszej wioski wywieŸli co najmniej 200 osób. Wtedy by³o bardzo
zimno. W Trembowli czekaliœmy na
poci¹g towarowy. Nie by³o miejsca,
nie by³o jak siê pomieœciæ, gdzie
czekaæ, nazganiali tam ludzi z ca³ego powiatu.
Gdy poci¹g wióz³ ju¿ nas na
Syberiê, to na stacji w Szepetówce
zaczê³o siê bombardowanie. Do
dziœ nie wiem kto bombardowa³.
Poci¹g zatrzyma³ siê i ojciec powiedzia³: synu uciekaj, bo tam nie prze¿yjesz. I zwia³em. Do domu szed³em, wraz 12-13 osobami. Szliœmy
dwa tygodnie, ale gdy wróci³em, to
pozwolili mi ju¿ mieszkaæ, tylko
trzeba by³o pracowaæ w ko³chozie.
Jak poradziliœmy sobie w drodze
powrotnej? Ludzie przygarniali
nas, dali jeœæ, przenocowali, pomagali przetrwaæ, byœmy mogli dojœæ
do domów. Wiedzieli, o co chodzi.

UPA w akcji
Na Ukrainie zaczê³a powstawaæ
Ukraiñska Powstañcza Armia Stefana Bandery. Pocz¹tkowo napadali
na nasz¹ miejscowoœæ nocami. Mieli spis. Nie wszystkich mordowali.
Mieli podpisane polecenie i do takiej osoby przychodzili noc¹ i zarzynali bagnetami. Nie strzelali. Ja
mia³em szczêœcie, mój s¹siad by³
Ukraiñcem. Przyszed³ do mnie i
powiedzia³: „Nie œpij w domu, bo
jesteœ na liœcie do stracenia”. Powiedzia³ mi to banderowiec, zapisany
do tej organizacji. By³ moim koleg¹,
razem przed wojn¹ chodziliœmy do
szko³y podstawowej. W naszej
miejscowoœci by³o wiêcej Ukraiñców, którzy nale¿eli do UPA.
PóŸniej przyjecha³em tam i podziêkowa³em mu, uœciska³em go. Ju¿
nie ¿yje. By³ rok m³odszy ode mnie.
W dzieñ chodziliœmy i pracowaliœmy w ko³chozie, a w nocy trzeba
by³o uciekaæ, bo zarzynali. Nasilenie nast¹pi³o w 1943 roku. Wtedy w
dzieñ i w nocy ju¿ nie by³o ratunku.
Palili okoliczne wsie... Najpierw
spa³em w oborach, bo gdzieœ trzeba
by³o przenocowaæ, bo zima.
Przed wojn¹ wspólnie z Ukraiñcami dorastaliœmy, bawiliœmy siê,
chodziliœmy do szko³y, a potem zaczêli nas mordowaæ. To by³o okropne, ¿e kolega, a ró¿nica to taka, ¿e tu
wyznania katolickiego, a tu grekokatolickiego. Jaka to ró¿nica? Jaka
to ró¿nica, ¿e tu Polak a tu Ukrainiec? I to cz³owiek i to cz³owiek.
Ten, który mnie ostrzeg³, wiele
ryzykowa³. Gdyby dowiedzieli siê,
to i jego by za³atwili. To by³a okropna
organizacja. Palili wioski okoliczne.
Jak s³yszeliœmy Budzanów, odleg³y o
oko³o 3 km te¿ podpalili. By³o to
dosyæ ³adne miasteczko. A jak ktoœ
ucieka³, to strzelali z karabinów.
My, Polacy, zorganizowaliœmy
siê w samoobronê. Skupiliœmy siê w
szkole – tam spaliœmy. Przede
wszystkim mê¿czyŸni, ale i ch³opcy
starsi i m³odsi. Zawieszaliœmy gongi, ¿eby mo¿na by³o alarmowaæ,
gdyby ktoœ nie przyszed³, zasn¹³ w
domu, by obudzi³ siê i ucieka³. Ataki
by³y dzieñ i noc. Naszej wioski nie
spalili. Mojego kolegê Karpiñskiego zabili bagnetem, podobnie Czajkowskiego Mariana – spa³ w domu,
przyszli i zabili go...
Zabijali mê¿czyzn i kobiety. A
jak by³o ma³¿eñstwo mieszane, to
kazali mê¿owi zabiæ ¿onê - Polkê.
Taka by³a nienawiœæ...
Banderowcy napadali na nas.
Mieliœmy ju¿ si³ê, bo ludzie zorganizowali siê z kilku wiosek i z Bu-
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dzanowa te¿. Jak napadali na nas, to
ju¿ broniliœmy siê. Nawet dosta³em
teraz Krzy¿ Czynu Zbrojnego Polskiej Samoobrony na Kresach
Wschodnich II RP.
My broniliœmy ca³ej miejscowoœci przed atakami UPA. Nie mieliœmy karabinów. Mieliœmy specjalnie porobione pa³ki, no¿e, ¿eby nie
dopuœciæ do siebie, ¿eby siê obroniæ. Dzieñ i noc trzymaliœmy warty.
Ludzie przynosili nam jedzenie.
Uciec przed UPA – na wojnê
Jednak nasilenie ataków by³o
tak wielkie, ¿e wraz z koleg¹ wiedzieliœmy, ¿e dalej nie da siê tak ¿yæ.
Ataki nasili³y siê. UPA by³a coraz
silniejsza, coraz wiêksza by³a agresja. Nie wiedzieliœmy, czy bêdzie
zawi¹zywa³o siê wojsko polskie,
Armia Andersa wysz³a w 1942 roku
– posz³a na zachód przez Iran, Irak...
Wst¹pi³em wiêc do Armii Czerwonej w ¯ytomierzu. Wtedy mia³em
ju¿ 18 lat. By³em w ³¹cznoœci, jêzyk
rosyjski zna³em dobrze. Tam by³em
tylko na szkoleniu. Nie mieliœmy
mundurów, tylko „gimnaœciorki”
(bluzy wci¹gane przez g³owê). W
1944 roku Wanda Wasilewska i gen.
Zygmunt Berling organizowali
Wojsko Polskie w Sumach na Ukrainie.
Trafi³em do 3. Szkolnego Pu³ku
Czo³gów na szeœciomiesiêczny kurs
podoficerski szko³y broni pancernej. Najpierw byliœmy w Sumach,
ko³o ¯ytomierza na Ukrainie, siedziba pu³ku by³a w Berdyczowie.
PóŸniej przenieœli nas do Che³ma . Tam zda³em egzamin na kierowcê-mechanika czo³gu T-34 (jak
s³ynny Rudy 102). Mam wszystkie
dokumenty.
S³u¿y³em w I Drezdeñskim Korpusie Wojska Polskiego. (Obecnie
nale¿y do 11 Dywizji Kawalerii
Pancernej w ¯aganiu.). By³y trzy
bataliony. Ja by³em w I batalionie
kierowców-mechaników.
W czo³gu by³o piêæ osób. Ka¿dy
mia³ swoje zadanie. Ja mia³em za zadanie jechaæ. Obok mnie siedzia³ z
karabinem maszynowym mój pomocnik, a u góry na wie¿y trzech: dowódca dzia³a, ³adowniczy i celowniczy,
który naprowadza³ dzia³o 85 mm.
Oko³o 25 km od Che³ma by³y
Lasy Sawiñskie (Sawin – tam te¿
nas zapraszaj¹, bylem tam kilka
razy, stoi tam nasz czo³g T-34, w
miejscu, w którym sk³adaliœmy
przysiêgê). Tam organizowa³ siê I
Korpus Pancerny. Po ukoñczeniu
szko³y, w stopniu kaprala, trafi³em
do tego lasu. To by³o chyba jesieni¹
1944 roku. Byliœmy tam przez ca³¹
zimê. Wybudowaliœmy ziemianki,
w których mieszkaliœmy. By³o tam
11 tys. ludzi. Do tej pory s¹ jeszcze
œlady ziemianek.
Dowódca sta³ w Che³mie. Doje¿d¿a³. A my byliœmy w lesie. G³ód

by³ niesamowity, wszy, zimno...
Coœ okropnego... Starsi ludzie, bo
byli i tacy po 60. roku ¿ycia, zostali
tam. Nie wytrzymali zimna. Nie
by³o siê czym przykryæ, spa³o siê na
ga³¹zkach. Nie by³o czym opaliæ, a
mróz by³ niesamowity. Dawali nam
zastrzyki, ale przede wszystkim
dokucza³ g³ód. Jedliœmy owies.
Gotowali go pod sosnami na wolnym miejscu. Jedzenie dostawaliœmy raz dziennie. To by³ okropny
g³ód. Wszyscy cieszyli siê, ¿e id¹
na front, bo bêd¹ mogli pojeœæ w
koñcu.
Chrzest bojowy na Nysie
W lutym wyszliœmy na front.
Dostaliœmy nowiutkie maszyny,
trzeba by³o pod nimi paliæ. Wyruszyliœmy przez Poznañ, jechaliœmy
w kierunku Warszawy. Nasze pierwsze boje mia³y miejsce nad rzek¹
Nysa £u¿ycka. Tam by³o forsowanie i ciê¿kie walki bojowe. To by³
nasz chrzest bojowy. Niemcy bronili siê mocno. Starcie mieliœmy z
wojskami feldmarsza³ka Schörnera
(4. Armia Pancerna i 17. Armia) i
gen. H. Goeringa. Naszym Korpusem dowodzi³ gen. dywizji Józef
Kimbar – niesamowity cz³owiek. Po
wojnie zniszczyli go Rosjanie. Zabrali go zaraz po zakoñczeniu wojny, wezwali go. Mia³ oko³o 50. lat,
jak by³ z nami. Zgin¹³ w niewiadomych okolicznoœciach. Nie wiadomo dlaczego, co siê sta³o... Œwietny
cz³owiek – Polak.
Nim wkroczyliœmy do akcji,
przez trzy godziny nasza artyleria
bi³a na tamt¹ stronê. Rosjanie zbudowali nam most, byœmy mogli

przejechaæ. Czo³g wa¿y³ 36 ton.
Przeprawiliœmy siê przez ten most.
Napotkaliœmy tam bardzo ciê¿ki
opór, zniszczyli nam czo³gi. Niemcy przewidzieli nasz¹ strategiê.
Nasi bili w pierwsze i drugie okopy,
a Niemcy byli w trzecich – tych,
które nie zosta³y zbombardowane.
Biliœmy czyste okopy – puste pole.
Nie ponieœli strat, dlatego mocno
nas zaatakowali. Nas niszczyli przewa¿nie z pancerfausta. Móg³ strzelaæ z odleg³oœci 100 metrów, ale jak
trafi³, to pali³ czo³g.
By³y trzy brygady czo³gów, ka¿da mia³a po 75 czo³gów. Z naszej, 2
brygady zosta³o nam tylko 5 czo³gów, ale nie w tym czasie, tylko
przez ca³y okres.
Piek³o pod Budziszynem
Schörner i Herman Gering szli
na odsiecz Berlinowi, by nie dopuœciæ Ruskich do Berlina. Nas rzucili
pod Budziszyn, by odci¹æ im drogê.
To zadanie wykonaliœmy, ale jakim
kosztem... Zginê³o tyle ludzi... Mój
czo³g te¿ siê spali³. U mnie wie¿a
spad³a i nas dwóch tylko na dole
zosta³o. Do tej pory nie wiem, co
sta³o siê z moim koleg¹, który zosta³
ze mn¹ na dole. Nie znalaz³em go ju¿
nigdy. Jak spad³a wie¿a, to trzech
kolegów, którzy siedzieli na wie¿y
rozerwa³o – wszystkich trzech. A my
zostaliœmy. Ju¿ siê pali³o. Uda³o
nam siê uciec. Ale ja dosta³em w
g³owê i w nogê. Straci³em przytomnoœæ. By³em w szpitalu polowym.
PóŸniej jednak dalej jecha³em.
Pod Budziszynem nasz korpus
poniós³ ogromne straty. Tam by³a

taka walka, ¿e dwa dni i dwie noce
walczyliœmy bez odpoczynku, a¿
zosta³y cztery czo³gi z naszej brygady. Jak zobaczyliœmy pobojowisko,
to nie mo¿na by³o patrzeæ - tak wyniszczyliœmy siê nawzajem. To by³a
walka na œmieræ i ¿ycie. Najciê¿sza
walka, jak¹ mieliœmy. Gdzie indziej
jechaliœmy i inaczej to wygl¹da³o. A
tu, zobaczyliœmy to wyniszczenie,
po jednej stronie i drugiej. Jak to
zobaczyliœmy, obla³ nas pot. Ile
m³odych ludzi zginê³o. Po co? Nogi
poodcinane, rêce, ile kalek, poparzonych, ¿ywcem spalonych...Jak
zobaczyliœmy to pobojowisko, to
wszyscy p³akaliœmy.
Niemcy mieli takie pancerfausty, nazywaliœmy je ba³wanki, które,
gdy dotknê³y czo³g, to zaspawa³o.
Przez to póŸniej zabronili nam zamykaæ luki, bo nie by³o mo¿liwoœci
otwarcia w razie trafienia pancerfaustem. A jak luki otwarte, to mogli
nas trafiæ kul¹ i mo¿na by³o zgin¹æ,
ale nie wszyscy. Przy otwartym luku
inni mog¹ wyjœæ. Niby by³ luk na
dole, ale by³o za nisko, by przez
niego wyjœæ.
Zabitych od razu chowaliœmy.
Robiliœmy krzy¿ z kawa³ka drzewa,
wpisywaliœmy nazwisko. PóŸniej
ich zbierali.
Tam zginê³o trzech braci – Korczyñskich. Tak myœlê o ich matce.
Trzech synów wychowa³a, wys³a³a
na front i... spalili siê ¿ywcem. To
by³ pluton trzech braci – tak ich
nazywaliœmy, bo pluton, to trzy
czo³gi. Jeden pluton musia³ walczyæ
razem i tak...
Najstarszy z nich mia³ 24 lata,
najm³odszy – 19.
MM
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