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Wiceburmistrz Krzysztof Wasicionek dyrektorem
Powiatowego Zarz¹du Dróg

Burmistrz straci³ zastêpcê,
starosta zyska³ nowego
dyrektora

Jak radny
Janusz
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Polacy: jesteœcie na œcie¿ce

Jak daleko jeszcze, a jak ju¿
blisko?
Tadeusz Nosel

N

ie zamierza³em ogl¹daæ
relacji z konferencji pra
sowej komisji Jerzego
Millera, ale internet by³ w³¹czony,
stacja siê znalaz³a jakby sama, i
zacz¹³em siê przys³uchiwaæ. Potem,
na jednym z portali znalaz³em
pierwsz¹ informacjê na ten temat.
BBC: - Polacy oskar¿aj¹ Rosjê. - To
by³o te¿ i moje zdanie.

Zadanie do wykonania
Teraz to ju¿ mog³em dok³adnie
obserwowaæ, jak na materiale z tej
konferencji pracuj¹ wszelcy reporterzy. Co jest im zadane. Wybija³ siê
jeden przekaz: - Winna Polska. Jej
piloci. Jej Wojsko. Jej ba³agan. Ma³o kto wspomina³, ¿e wie¿a nie
informowa³a za³ogê samolotu, ¿e
samolot jest sto dwadzieœcia metrów za wysoko i sto dwadzieœcia
metrów obok œcie¿ki. Szed³, i to
trzykrotnie, inny komunikat: jesteœcie na œcie¿ce. I to chyba ju¿
wszystko na ten temat.
Dlaczego wci¹¿ tyle s³ów o tym,
ale te¿ jakby obok. Koniec, kropka.
Rz¹d z premierem nie mogli podaæ
siê do dymisji, bo wówczas, si³¹
rzeczy, przyszed³by inny rz¹d, który
nie tylko tê sprawê by powyjaœnia³
do koñca. Psychiatra na stanowisku
szefa MON-u poda³ siê do dymisji.
Tajemnica nie zosta³a wyjaœniona,
bo takich tajemnic siê nie wyjaœnia.
I nie po to rz¹dzi siê takim krajem,
jak Polska, by takie katastrofy sprowadzaæ do prawdy. Niech pozostaj¹
na swojej œcie¿ce!
Wieczorem ogl¹da³em materia³y o podobnych katastrofach, ale na
zupe³nie innym kontynencie. Te¿ do
dzisiaj nie wyjaœniane. Nadal tajemnica. Dotknê³y szefów krajów z
potê¿nymi bogactwami naturalnymi, szybko jednak w obcych rêkach.
Szybko te¿ kraj zad³u¿ony po powrozy na szyjach obywateli. W
Banku Œwiatowym, w Miêdzynarodowym Funduszu Walutowym. I
wszystko posprzedawane. Identycznie, jak u nas. Te¿ i z „katastrof¹” w tle. Tamtych katastrof samolotowych te¿ nie móg³ badaæ
w³aœciwie to nikt. Tylko, nie inaczej,
sprawcy.

Nie zabra³ ich samolot,
to Trybuna³ Stanu
W sferach ewentualnie rz¹dowych,
niepodleg³oœciowych,
mamy ju¿ jakby po wszystkim. Jaros³aw Kaczyñski nie zabra³ siê na
œmieræ samolotem nad Smoleñsk,
to siê mu robi badania psychiatryczne. To siê mu nawet zrobi Trybuna³ Stanu. A jest i Zbigniew Ziobro, to te¿ i Trybuna³ Stanu. Oby ju¿
nigdy ten pan, nikomu nie powiedzia³, co my w tym kraju „nawyjaœnialiœmy”. Jak¿e znamienne - Ryszard Kalisz, by³y cz³onek by³ej
PZPR, ma dan¹ mu przez wyborców czelnoœæ J. Kaczyñskiego i Z.
Ziobrê proponowaæ przed Trybuna³ Stanu. Kiedy to jest mo¿liwe?
Tylko, gdy¿ jest ku temu odpowiednia widownia! A ta widownia przecie¿ wie, ¿e ten jej rz¹d nie poda³
siê w ca³oœci do dymisji, bo tu nie
mo¿e byæ innego rz¹du, tylko ten. I
tylko ten prezydent. Bo tu s¹ nie
tylko wêgle (potwornie du¿e iloœci
wêgla brunatnego), ale i ropa naftowa, gaz nie tylko ³upkowy, niezmierzone wody geotermalne, potê¿ne lasy - skrzêtnie przygotowywane do posprzedawania. Ludzie z
otoczenia prezydenta œwiêtej pamiêci profesora Lecha Kaczyñskiego, polegli pod Smoleñskiem,
nigdy nie kupczyliby polskimi bogactwami, te¿ i tak zwanymi srebrami narodowymi. Broniliby tych
skarbów. I bronili. Wszystko wskazuje na to, ¿e dlatego ju¿ poœród nas
ich nie ma. Zostaliœmy tylko my. Po
co?

Posprz¹taæ pod polsk¹
ziemi¹
Telewizje sprokuruj¹ te parê
potrzebnych milionów, by na tym
terytorium wreszcie pozamiataæ do
dna. Do kilku kilometrów pod ziemiê. Wyczyœciæ. Gdyby ktoœ jednak
mia³ coœ przeciw - dobiæ (dor¿n¹æ
watahê). Jak siê nie da telewizj¹,
radiem i pras¹ (polskojêzyczn¹), to
wprost. Tak jak ten „ubek”, co za
Jaros³awem Kaczyñskim goni³ z
pistoletem, a zabi³ kogoœ zupe³nie
innego. Polskojêzyczne przekaziory na ten temat nie mia³y nic do
powiedzenia.

Z Polski na bruk
Wy¿ej o potwornoœciach najpotworniejszych, a ni¿ej... Oto w Sejmie cichaczem przygotowano ustawê zezwalaj¹c¹ na eksmisje na
bruk. Nie p³acisz, nie masz pieniêdzy, nie masz pracy, w³aœciciele podyktowali taki czynsz, ¿e... A kogo
to obchodzi? I tyle na ten temat. Na
bruk.
Nie by³o w Sejmie nikogo, kto
by tak przygotowywan¹ zbrodniê
odkry³ przed ca³¹ Polsk¹. Nikogo.
Tylko - skrycie na bruk. Ustawowo.
Ale, nie pozwoli³a na to jeszcze
polska gazeta. „Rzeczpospolita”.
Nag³oœni³a sprawê. Maj¹ byæ w
ustawie zmiany. Ale, nie tylko o takie zmiany idzie. Pyta³ mo¿e ktoœ
Czytelników tego felietonu, co
chcieliby z niegdysiejszego maj¹tku
narodowego na w³asnoœæ? Co uwa¿ali za swoje? Czym byliby sk³onni
podzieliæ siê z innymi? Wiem, nie
pyta³. Ale przy Okr¹g³ym Stole
„czerwonego” zapytano. Co chcesz
z maj¹tku tych ludzi? Masz. Wprost
do kieszeni te¿. Bank chcesz? Masz.
Kamienice? Masz. A potem damy ci
ustawê, wedle której ludzi na bruk.
W tych dniach by³o identycznie. Na
bruk, gdyby nie ta gazeta. Ale tê
gazetê ju¿ wzi¹³ ktoœ inny. Jej dziennikarze nie wiedz¹, co dalej z nimi
bêdzie.

Eksmisje wedle „lewicy”
Œwiêtej pamiêci Barbara Blida,
jako minister budownictwa, poczê³a wyrzucaæ ludzi z mieszkañ na
bruk prawem przez siebie wprowadzonym - eksmisj¹. By³y samobójcze œmierci, nikt nie poda³ ile. By³y
z eksmisji transmisje telewizyjne,
by ludziom unaoczniæ - nie liczycie
siê tutaj. Nigdy siê nie liczyliœcie.
Tylko „okr¹g³y stó³”.
Teraz koledzy œp. Barbary Blidy
przed Trybuna³ Stanu wo³aj¹ Polaków, których najlepsi wspó³towarzysze zginêli pod Smoleñskiem. A
przedtem jakiœ typ goni³ za jednym
z nich z pistoletem.

Milczenie, to pocz¹tek
powstania
Szeœædziesi¹ta siódma Rocznica Powstania Warszawskiego. - To

by³a wielka radoœæ, spontaniczny
wybuch, tak na to czekaliœmy - s³yszê kobietê powstañca z radia. Jak
d³ugo jeszcze trzeba, by ono znów
przysz³o? Czy ktoœ jeszcze na nie
czeka? Nie ma ju¿ po co? Wszystko
stracone?
Pamiêtam, wiele lat chodzi³em
ulicami Warszawy, po wszelkich
miejscach, ale nigdy do koñca nie
poczu³em, ¿e do niej wszed³em, ¿e
w niej jestem. Tylko raz, gdy w dniu
jednej z Rocznic Powstania kilka
chwil spêdzi³em przy restauracyjnym stoliku (Harenda) z Powstañcami. Pamiêtam, tak powiedzia³ jeden
z nich: - Mê¿czyzna nie powinien
nosiæ d³ugich w³osów. - Oni tak uwa¿ali. Nieco dalej, w zak³adzie bodaj¿e zegarmistrzowskim, znana figurka Powstañca w br¹zie. Nigdy nie
by³o tak, bym przechodz¹c ulic¹ na
niego nie popatrzy³. Dziecko w³aœciwie. Ono te¿ mia³o swoj¹ eksmisjê.
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Krzysztof Wasicionek
Tragiczny wypadek Wiceburmistrz
dyrektorem Powiatowego Zarz¹du Dróg
drogowy
Burmistrz straci³
zastêpcê, starosta
zyska³ nowego
dyrektora

Do tragicznego w
skutkach wypadku
drogowego dosz³o
25 lipca po po³udniu
na drodze publicznej,
pomiêdzy
skrzy¿owaniem z drog¹
wojewódzk¹ nr 152
a miejscowoœci¹
Jezierzyce w gm.
Po³czyn-Zdrój.
Na prostym odcinku drogi samochód ciê¿arowy marki Peugeot
Partner uderzy³ w przydro¿ne drzewo. W pojeŸdzie znajdowa³o siê
dwóch mê¿czyzn. Jeden z nich 33letni mieszkaniec Jezierzyc poniós³
œmieræ na miejscu, drugi 24-letni
mieszkaniec Red³a w ciê¿kim sta-

KOSTKA
GRANITOWA
SZARA I KOLOROWA
PIASKOWIEC
Tel. 502 770 750

nie, œmig³owcem przetransportowany zosta³ do szczeciñskiego szpitala. Ustalenia nie pozwoli³y wskazaæ, który z mê¿czyzn kierowa³ pojazdem..
Wstêpne czynnoœci wykonane
na miejscu wypadku przez policjantów Komisariatu Policji w Po³czynie-Zdroju pozwalaj¹ na stwierdzenie, i¿ prawdopodobn¹ przyczyn¹
wypadku by³a nadmierna prêdkoœæ.
Nie bez znaczenia jest te¿ fakt,
i¿ jednego z mê¿czyzn obowi¹zywa³ s¹dowy zakaz prowadzenia pojazdów, u drugiego taki sam zakaz
skoñczy³ siê przed miesi¹cem.
Który z mê¿czyzn doprowadzi³
do wypadku i co by³o jego przyczyn¹, tego dowiemy siê po przeprowadzonym postêpowaniu. (kp)

(ŒWIDWIN) Do
niespodziewanej
zamiany stanowisk
dosz³o na prze³omie
lipca i sierpnia br. Po
og³oszonym konkursie
na stanowisko dyrektora
Powiatowego Zarz¹du
Dróg w Œwidwinie,
stanowisko to straci³
wieloletni jego dyrektor
Wojnicki, a jego
nastêpc¹ zosta³
Krzysztof Wasicionek,
dotychczasowy
wiceburmistrz
Œwidwina.
Gdy w Wieœciach œwidwiñskich
nr 13 z dnia 11 lipca informowaliœmy o og³oszonym przez Zarz¹d
Powiatu konkursie na dyrektora
Powiatowego Zarz¹du Dróg, chyba

Zagadkowa œmieræ Andrzeja
Leppera
Trudno nie odnotowaæ œmierci jednego z tak znanych mieszkañców regionu koszaliñskiego: cia³o Andrzeja Leppera znaleziono w pi¹tek, 5 sierpnia, w
warszawskiej siedzibie Samoobrony.
Policja wstêpnie poinformowa³a,
¿e powiesi³ siê w biurze partii. Nawet
powa¿ne tytu³y informowa³y, ¿e œmieræ
samobójcz¹ stwierdzi³ lekarz, który

Zarzad 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 obrebie 012 miasta Œwidwina, z
przeznaczeniem na miejsca parkingowe.

oczywiœcie nie ma takich kompetencji.
Media donosz¹, nie podaj¹c Ÿróde³ ani
¿adnych danych, ¿e mia³ to zrobiæ z
powodu k³opotów finansowych. Jednak nikt nie mówi, jakiego rodzaju mia³yby to byæ k³opoty. Wczoraj do prokuratury zg³osi³ siê redaktor naczelny
Gazety Polskiej, który z³o¿y³ zeznania,
¿e Lepper obiawia³ siê o swoje ¿ycie. (r)

ma³o kto spodziewa³ siê a¿ tak zaskakuj¹cego rozstrzygniêcia.
28 lipca og³oszono jego wynik.
Okaza³o siê, ¿e konkurs wygra³
Krzysztof Wasicionek, obecny zastêpca burmistrza Œwidwina Jana
Owsiaka. W og³oszeniu Zarz¹d Powiatu nie poinformowa³, ile by³o
z³o¿onych ofert.
Tym samym stanowisko straci³
wieloletni dyrektor PZD Bogdan
Wojnicki. Nowy dyrektor podejmie
pracê od 1 wrzeœnia br.
To zadziwiaj¹ca zmiana, zwi¹zana zapewne z ró¿nymi tarciami
personalnymi i politycznymi zarówno w urzêdzie miasta, jak i starostwie. Dlaczego? Otó¿ wiceburmistrz Krzysztof Wasicionek zamieni³ lepiej p³atn¹ pracê i bardziej
presti¿ow¹ na mniej p³atn¹ i chyba
bardziej niewdziêczn¹, zwa¿ywszy
na iloœæ skarg u¿ytkowników zwi¹zanych z jakoœci¹ dróg.
Jak wynika z porównania
oœwiadczeñ maj¹tkowych, Wasicionek mo¿e na tej zamianie straciæ
nawet 20 tys. z³ rocznie. W roku
ubieg³ym zarobi³ jako wiceburmistrz 101 tys. z³, a dyrektor PZD
Bogdan Wojnicki „tylko” 81 tys. z³
(80.969 z³), a wiêc o owe 20 tys. z³
mniej. Dlaczego wiêc podj¹³ tak¹
decyzjê? Byæ mo¿e tak¿e dlatego,
¿e wczeœniej by³ ju¿ dyrektorem
Zarz¹du Dróg Powiatowych, ale...
w £obzie, w 2006 roku. W marcu
2007 wróci³ do pracy w Œwidwinie
na stanowisko wiceburmistrza. Jak
widaæ, wytrzyma³ cztery lata.
KAR

Starosta Powiatu Œwidwiñskiego informuje,
¿e na tablicach og³oszeñ Starostwa Powiatowego
w Œwidwinie oraz urzêdów poszczególnych miast i gmin
powiatu œwidwiñskiego, a tak¿e na stronie internetowej
www.bip.powiatswidwinski.pl zosta³ opublikowany wykaz
nieruchomoœci stanowi¹cych w³asnoœæ Skarbu Pañstwa,
przeznaczonych do oddania w najem, obejmuj¹cy lokal
mieszkalny znajduj¹cy siê w budynku posadowionym
na dzia³ce nr 163/5 w obrêbie Nielep gmina R¹bino.
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Pielgrzymka rowerowa wokó³ Ba³tyku
W poniedzia³ek 1 sierpnia grupa dziesiêciu osób wyruszy³a ze
Œwidwina na rowerow¹ pielgrzymkê dooko³a Morza Ba³tyckiego. W ci¹gu trzynastu dni zamierzaj¹ pokonaæ ponad dwa tysi¹ce kilometrów.
Organizatorem wyprawy jest
pasjonat turystyki rowerowej,
ksi¹dz Mariusz Ambroziewicz z
Parafii œw. Micha³a Archanio³a w
Œwidwinie. Zacz¹³ swoje podró¿e
na dwóch kó³kach jeszcze jako licealista, kontynuowa³ je w seminarium. Wtedy odby³ swoj¹ najdalsz¹
wyprawê - do Maroka, kiedy to
przemierzy³ rowerem ponad 5 tysiêcy kilometrów. Obecnie, jako
ksi¹dz ³¹czy swoje zami³owanie do
zwiedzania z prac¹ duszpastersk¹ i
od dziesiêciu lat organizuje rowerowe pielgrzymki dla m³odzie¿y i doros³ych.
Celem tegorocznej jest okr¹¿enie Ba³tyku. Trasa rozpoczê³a siê w
Œwidwinie. Po mszy œwiêtej i œniadaniu uczestnicy przyjechali pod
Urz¹d Miasta, gdzie po¿egna³ ich
burmistrz Jan Owsiak. Przez piêæ
dni bêd¹ jechaæ przez Polskê, Litwê
i £otwê. Nastêpnie zatrzymuj¹ siê

na jeden dzieñ odpoczynku i zwiedzania w Rydze. Kolejne dwa dni
poœwiêcaj¹ na £otwê i Estoniê i
znów odpoczywaj¹ - w Tallinie.
Promem przejad¹ do Helsinek, a po
zwiedzeniu tego miasta przejad¹
rowerami przez Finlandiê. Nastêp-

nie znów wsiadaj¹ na prom, p³yn¹
do Sztokholmu. Kolejne cztery dni
jad¹ przez Szwecjê do Ystad, a
stamt¹d promem przeprawiaj¹ siê
do Œwinoujœcia i na rowerach wracaj¹ do domu. W sumie planuj¹ pokonanie oko³o 2200 kilometrów.

Szczêœcie w nieszczêœciu...

Po zderzeniu pojazdów stan pacjenta
niespodziewanie poprawi³ siê...

9 paŸdziernika
wybory do
parlamentu
Prezydent og³osi³ termin
wyborów do parlamentu.
Odbêd¹ siê 9 paŸdziernika.

Do niezwyczajnego
zdarzenia dosz³o w
miniony czwartek
na ul. Po³czyñskiej
w Œwidwinie.
W tym dniu, przed po³udniem,
78-letni mieszkaniec Œwidwina,
wybra³ siê z z ¿on¹ na dzia³kê warzywn¹ swoim samochodem osobowym marki Ford Fiesta. Po zebraniu
"nieszczêsnych" - jak to okreœli³ ogórków, ruszy³ w drogê powrotn¹.
Wyje¿d¿aj¹c z terenu ogródków
dzia³kowych nie ust¹pi³ pierwszeñstwa dla nadje¿d¿aj¹cego Mercedesa. Na domiar z³ego by³a to karetka
pogotowia, która z w³¹czonymi sygna³ami œwietlnymi i dŸwiêkowymi
przewozi³a pacjenta z objawami
wstrz¹su septycznego.
Tylko dziêki opanowaniu i z
pewnoœci¹ dobrym kwalifikacjom
30-letniego kierowcy karetki pogotowia nie dosz³o do tragedii. Powa¿ne starty materialne w postaci zaist-

W sk³ad ekipy prowadzonej
przez ksiêdza Mariusza Ambroziewicza weszli mieszkañcy Œwidwina, Bia³ogardu i Gdañska. S¹ to
uczniowie, studenci, a tak¿e osoby
pracuj¹ce - jeden informatyk i
dwóch nauczycieli.
(o)

nia³ych uszkodzeñ obu pojazdów s¹
niewspó³mierne do ocalonego zdrowia, a nawet ¿ycia.
Jedyn¹ korzyœæ z zaistnia³ej kolizji paradoksalnie zyska³ przewo¿ony pacjent, po zderzeniu siê po-

jazdów jego stan niespodziewanie
poprawi³ siê. Sprawca kolizji przyzna³ siê do pope³nionego wykroczenia, lecz w zaistnia³ej sytuacji odst¹piono od ukarania mandatem karnym i zastosowano pouczenie. (kp)

Nowoœci¹ bêd¹ wybory w jednomandatowych okrêgach do Senatu.
Dotychczasowy okrêg wyborczy
koszaliñski w tych wyborach zosta³
podzielony na dwa okrêgi o numerach 99 i 100. Okrêg nr 99 obejmuje
powiaty: œwidwiñski, bia³ogardzki,
choszczeñski, drawski, ko³obrzeski
i wa³ecki. Okrêg nr 100 - Koszalin i
powiaty: koszaliñski, s³awieñski i
szczecinecki.
Z ka¿dego okregu mandat uzyska jeden kandydat, który otrzyma
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
S¹ ju¿ pierwsze listy z zatwierdzonymi przez partie kandydatami.
SLD nie wystawia kandydatów z
powiatu œwidwiñskiego.
Na liœcie PO znalaz³ siê szef
struktur powiatowych tej partii w
powiecie œwidwiñskim - Sebastian
Witek z Po³czyna-Zdroju.
PiS i PSL nie maj¹ jeszcze zamkniêtych list.
KAR
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£obez.
Dzia³ka inwestycyjna 4,5 ha
Miejscowy plan zagospodar.
przestrzennego.
Teren planowanej podstrefy
ekonomicznej. Ca³oœæ, lub
dzia³ki min. 2000 mkw.
Tel. 600 265 547.

VIII Posiedzenie Rady LGD - "Powiatu
Œwidwiñskiego"

K

W dniu 29 lipca 2011 zakoñczy³ siê nabór sk³adania wniosków
o przyznanie pomocy w ramach dzia³ania „Wdra¿anie lokalnych strategii rozwoju” dla Ma³ych Projektów oraz Odnowa i rozwój wsi.
W dniu 16.08.2011 r. o godz. 09:00 w siedzibie LGD przy ul.
Ko³obrzeskiej 43 w Œwidwinie odbêdzie siê VIII Posiedzenie Rady
-organu decyzyjnego Lokalnej Grupy Dzia³ania - ”Powiatu Œwidwiñskiego” w sprawie dokonania oceny wniosków o przyznanie pomocy w
ramach ww. dzia³añ.
Rada LGD dokona oceny pod wzglêdem zgodnoœci z Lokaln¹ Strategi¹ Rozwoju oraz z lokalnymi kryteriami.
Limit dostêpnych œrodków na „Ma³e projekty” wynosi³ 421
781,23 z³ a na „Odnowê i rozwój wsi” 603 061,80 z³. W ramach w/
w dzia³añ wp³ynê³o ³¹cznie 27 wniosków o przyznanie pomocy na
³¹czn¹ kwotê 923 868,71z³.
Zgodnie z harmonogramem kolejny nabór zostanie og³oszony w I
pó³roczu 2012 roku i bêdzie to „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Ma³e
projekty” a w II pó³roczu 2012 zostanie og³oszony nabór na „Ró¿nicowanie w kierunku dzia³alnoœci nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw”.
Wszystkie dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w Biurze Lokalnej Grupy Dzia³ania- „Powiatu Œwidwiñskiego”. Pytania nale¿y kierowaæ na adres e-mail: biuro@lgd-swidwin.org.pl lub telefonicznie 94 36
500 88, 723 319 975.
Kierownik Biura
Agnieszka Brodowska
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Oœwiadczenia maj¹tkowe

Radni Rady Miasta Œwidwin
Roman Artyñski posiada lokatê
terminow¹ w PKO BP na kwotê 7.000
z³. Posiada dom o powierzchni 134 m
kw. i wartoœci 400.000 z³ (wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska). Z tytu³u zatrudnienia w KPPSP zarobi³ 101.370,25 z³;
Bieg³y S¹dowy KWP – 2.092,30 z³;
W S¹dzie Rejonowym w Bia³ogardzie zarobi³ – 24,40 z³; w S¹dzie
Rejonowym w Drawsku – 24,40 z³;
radny Rady Miasta – 137,60 z³. Posiada Skodê Octavia. Zobowi¹zania pieniê¿ne: kredyt hipoteczny na budowê
domu jednorodzinnego, zaci¹gniêty
w PKO BP zaci¹gniêty na kwotê
27.000 CHF.
Marian Choroba posiada dom o
powierzchni 140 m kw. i wartoœci
185.000 z³; ma tak¿e biuro o powierzchni 74 m kw. i wartoœci
250.000 z³ (wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska). Posiada te¿ dzia³kê o powierzchni 0,0804 ha i wartoœci 8.000
z³. Prowadzi osobiœcie us³ugi geodezyjne i projektowe, z tego tytu³u
osi¹gn¹³ przychód – 301.239 z³ i dochód – 144.379,80 z³. Dieta radnego
wynios³a 7.268 z³. Posiada samochód
Citroen C1 z 2005 roku o wartoœci
11.000 z³; ploter MP 500 – 11.000 z³;
skaner CONTEX – 35.000 z³. Zobowi¹zania pieniê¿ne: kredyt hipoteczny w wysokoœci 300.000 z³ na budowê budynku mieszkalno us³ugowego,
stan zad³u¿enia na 28.04.2011 r –
177.453,10 z³; kredyt gotówkowy w
Banku PKO BP SA w wysokoœci
67.650 z³, stan zad³u¿enia na
28.04.2011 r – 62.301,87 z³; kredyt
gotówkowy w Banku PKO BP SA w
wysokoœci 37.200 z³, stan zad³u¿enia
na 28.04.2011 r – 15.737,60 z³;
Stanis³aw Cieœliñski – zatrudniony jako sprzedawca w Szafran Sp.
z o.o zgromadzi³ 130.000 z³ oszczêdnoœci (wspólnoœæ ma³¿eñska). Posiada mieszkanie o powierzchni 68 m
kw. i wartoœci 169.000 z³. Posiada te¿
drugie mieszkanie o powierzchni
33,57 m kw. i wartoœci 56.000 z³ (oba
mieszkania to wspólnoœæ ma³¿eñska). Ma dzia³kê zabudowan¹ gara¿em, 18 m kw i wartoœci 10.000 z³. Z
tytu³u zatrudnienia zarobi³ 21.091 z³;
dieta radnego wynios³a 7.418 z³; dochód ¿ony z tytu³u zatrudnienia –
78.810z³.
Zdzis³aw Dostatni, operator
urz¹dzeñ kot³owych w Miejskiej
Energetyce Cieplnej w Œwidwinie
zgromadzi³ 106.000 z³ oszczêdnoœci
(ma³¿eñska wspólnoœæ maj¹tkowa).
Posiada spó³dzielcze w³asnoœciowe
mieszkanie o powierzchni 74,59 m
kw. i wartoœci 85.630 z³ (ma³¿eñska
wspólnoœæ maj¹tkowa). Z tytu³u zatrudnienia zarobi³ 34.365,74 z³; z tytu³u pe³nienia obowi¹zków spo³ecz-

nych i obywatelskich zarobi³ 5.558 z³.
Posiada samochód Daewoo Lanos z
1999 r.
Edward Fryszkowski, emeryt,
nie zgromadzi³ oszczêdnoœci. Posiada mieszkanie o powierzchni 51.92 m
kw. i wartoœci 103.000 z³ oraz drugie
mieszkanie o wartoœci 20.000 z³ i
powierzchni 20.48 m kw. Ma tak¿e
gara¿ – 21 m kw. o wartoœci 5.000 z³
(wszystkie nieruchomoœci to ma³¿eñska wspólnoœæ maj¹tkowa). Posiada
akcje: 650 akcji zwyk³ych serii a1
spó³ki PGNiG s¹, wartoœæ jednej akcji to oko³o 3,75 z³, razem oko³o
27.375 z³. Z tego tytu³u osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci – dywidend 391 z³.
Emerytura wynios³a 32.741,76 z³;
emerytura ¿ony – 13.537,01 z³; diety
radnego – 10.306 z³. Zobowi¹zania
pieniê¿ne: 11.500 z³ kredyt odnawialny do wykorzystania na konsumpcjê.
Wies³aw Gasek szef Sekcji Wychowawczej w Jednostce Wojskowej
Œwidwin zgromadzi³ 185 tys.
oszczêdnoœci (ustawowa wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska). Posiada papiery
wartoœciowe: 6 spó³ek gie³dowych i
87,472 jed. uczest. PKO/Credit –
wspó³w³asnoœæ ustawowa ma³¿eñska
na kwotê 471.853 z³. Posiada mieszkanie o powierzchni 51,30 m kw. i
wartoœci 110.000 z³. Posiada tak¿e
gara¿ o wartoœci 20.000 z³ i powierzchni 21 m kw. (wszystkie nieruchomoœci to wspó³w³asnoœæ ustawowa ma³¿eñska). Posiada tak¿e inne
akcje: BIOTON – 10.000 sztuk;
MMPL – 5.000 sztuk; PGMIG –
15.000 szt; PKOBP - 7000 szt; TVN
– 1.000 szt; PZU – 60 szt; 87,472 jed.
uczest. PKO/CREDIT SUISSE o
³¹cznej wartoœci 471.853 z³ (ustawowa wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska). Z tytu³u zatrudnienia zarobi³ 78.831,20 z³
brutto; diety radnego – 5.658 z³. Dochód ¿ony z tytu³u zatrudnienia –
47.553,88 z³ brutto. Posiada samochód Ford Mondeo z 2008 roku.
Pawe³ Gasztold dozorca w ZUK
Sp. Z o.o Œwidwin nie zgromadzi³
oszczêdnoœci. Posiada mieszkanie o
wartoœci 27,550 z³ i powierzchni 66,7
m kw (wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska).
Etat w ZUK – dochód w wysokoœci
18.847,38 z³; dzia³alnoœæ wykonywana osobiœcie – 693,60 z³; pe³nienie
obowi¹zków spo³ecznych i obywatelskich – 5.808 z³; cz³onek Zarz¹du
Ogrodów Dzia³kowych „FRYKAS” 320 z³.
Henryk Klaman, przewodnicz¹cy Rady Miasta w Œwidwinie, zgromadzi³ 48.000 z³ oszczêdnoœci (ma³¿eñska wspólnota maj¹tkowa). Posiada mieszkanie s³u¿bowe o powierzchni 76 m kw. Dochód ze sto-

sunku pracy – 15.681,34 z³; emerytura – 36.797,64 z³; diety radnego Rady
Powiatu w Œwidwinie – 16.026 z³;
egzaminator maturalny – 592,06 z³;
opiekun praktyki studenckiej – 200
z³. (brutto). Zobowi¹zania pieniê¿ne:
po¿yczka z ZFM w wysokoœci 16.500
z³.
Anna Kêpka zgromadzi³a 5.000
z³ oszczêdnoœci (wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska). Posiada dom o wartoœci
185.000 z³ i powierzchni 168,97 z³
(wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska). Ma tak¿e nieruchomoœæ roln¹ 2,89 ha o wartoœci 34.680 z³ (umowa dzier¿awy z
Urzêdem Miasta). Dochód z tytu³u
umowy o pracê ze Starostwem Powiatowym – 39.163,56 z³; dieta radnej – 10.056 z³. Posiada samochód
Citroen Xara Picasso z 2000 roku. Ma
tak¿e samochód Peugeot 206 z 2003
roku. (wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska).
Zobowi¹zania pieniê¿ne: kredyt hipoteczny na rzecz PKO BP SA w
Warszawie, zabezpieczenie sp³aty
kredytu mieszkaniowego „W³asny
K¹t” udzielonego na zakup nieruchomoœci, hipoteka zwyk³a w kwocie
73.015,96 CHF.
Jerzy Kowalczyk nie zgromadzi³ oszczêdnoœci, nie posiada domu
ani mieszkania. Dochody: zasi³ek
przedemerytalny – 10.800,39 z³; rekompensata ta ³awnika S¹du Rejonowego – 644,05 z³; nagroda Burmistrza – 400 z³.
Miros³awa Lemañczyk zgromadzi³a 12.000 z³ oszczêdnoœci w ROR
PKO, ma³¿eñska wspólnoœæ maj¹tkowa. Posiada dom o powierzchni 240
m kwadratowych i wartoœci 250.000
z³. Posiada tak¿e dzia³kê o powierzchni 0,2211 ha i wartoœci
85,156 z³. Prowadzi Us³ugi Pogrzebowe SC. Z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej osi¹gnê³a
przychód w wysokoœci 195,502,50 z³.
Emerytura mê¿a – 22.000 z³; dochód
z tytu³u pe³nienia obowi¹zków spo³ecznych i obywatelskich – 7.468 z³.
Posiada samochód Mercedes Vito z
2004 roku o wartoœci 35.000 z³; Ford
Mondeo z 2004 roku o wartoœci
15.000 z³ i samochód Boxer z 1996
roku o wartoœci 12.000 z³. Zobowi¹zania pieniê¿ne: kredyt hipoteczny
na budowê domu w Banku PKO sp³ata do 2017 roku, zaci¹gniêta kwota –
135.000 z³; kredyt konsumpcyjny w
Banku PKO BP SA – 26.000 z³; kredyt
konsumpcyjny w Banku PKO BP SA
– 5.000 z³; linia kredytowa w Banku
PKO BP SA na zakup dzia³ki pod dzia³alnoœæ w wysokoœci 80.000 z³.
Marian Ostapowicz, emeryt, posiada akcje PKO BP na kwotê
21.631,65 z³. Posiada mieszkanie o

wartoœci 80.000 z³ i powierzchni 453
m kw. (w³asnoœæ wspólna). Ma tak¿e
dzia³kê rekreacyjn¹ – 0,0802 ha o
wartoœci 40.000 z³; oraz gara¿ o powierzchni 14,72 m kw. o wartoœci
5.000 z³. Emerytura za ubieg³y rok
wynios³a 43.765,30 z³; dieta radnego
6.758 z³. Posiada samochód Renault
Megan z 2002 r.
Mieczys³aw ¯o³nierek w³aœciciel firmy na lokacie w Banku BG¯
zgromadzi³ w minionym roku 40 tys.
z³. Lokata jest ma³¿eñsk¹ wspólnot¹
maj¹tkow¹.
Posiada, na ma³¿eñsk¹ wspólnoœæ
maj¹tkow¹ mieszkanie o powierzchni 113, 20 m kw. o wartoœci 80 tys. z³.
Z tytu³u prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej osi¹gn¹³ przychód
w wysokoœci 94.350 z³, dochód –
11.999,23 z³. Dochód ¿ony –
10.104,50 z³.
Posiada samochód marki Nissan
Micra z 2007 r. o wartoœci 10 tys. z³,
Peugeot 207 z 2008 r. leasing do
03.11.2011.
Renata Zdunek, pracuj¹ca w
miejskim Oœrodku Spo³ecznym w
Œwidwinie jako pracownik socjalny
w roku ubieg³ym nie zgromadzi³a
¿adnych oszczêdnoœci.
Jako odrêbny maj¹tek posiada
dom o powierzchni 55 m kw. o wartoœci 120 tys. z³.
W minionym roku zarobki mê¿a
wynios³y 35.276,73 z³, renta mê¿a
3.427,61 z³, zarobki MOPS –
38.781,96 z³, z tytu³u umowy zlecenia – 109,50 z³, stypendium z GWSH
wynios³o 1.820 z³, rycza³ty s¹dowe –
6.267,85 z³.
Na wspó³w³asnoœæ z mê¿em posiada samochód marki Audi A6 z
1999 r.
W banku PKO wspólnie z mê¿em
ma zaci¹gniêty kredyt konsumpcyjny, którego wysokoœæ na koniec roku
wynosi³a 20. 125,32 z³.
Antoni Worach pracownik Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej
zatrudniony jako kierownik do spraw
administracyjno gospodarczych w
minionym roku wspólnie z ma³¿onk¹
zgromadzi³ 26 tys. z³. Posiada, na
ma³¿eñsk¹ wspólnoœæ maj¹tkow¹:
mieszkanie spó³dzielcze o powierzchni 47.40 m kw. o wartoœci 60
tys. z³, gara¿ o powierzchni 16,77 m
kw. o wartoœci 4.500 z³.
z tytu³u zatrudnienia w roku ubieg³ym osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci
30.456, 32 z³, inne zaj. Urz¹d Miasta
dochód dieta 5958 z³, Urz¹d Miasta
dochód 441, 60 z³, ZUS dochód ¿ony
17.180,10 z³.
na ma³¿eñsk¹ wspólnoœæ maj¹tkow¹ posiada samochód osobowy
marki Opel Astra z 2004 roku.
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PO£CZYN-ZDRÓJ

Jak radny Janusz Podpora sta³ siê
podpor¹ po³czyñskiego bud¿etu
(PO£CZYN-ZDRÓJ) Bud¿et Po³czyna-Zdrój
trzeszczy w szwach, o czym wiedz¹ chyba wszyscy
mieszkañcy oraz radni. Jednak ma³o kto wie,
dlaczego i co bêdzie dalej. S¹ tacy, dla których to
trzeszczenie ma wydŸwiêk pozytywny, bo siê
pozyskuje pieni¹dze unijne, wiêc trzeba siê
zad³u¿aæ, a inni martwi¹ siê, ¿e od tego trzeszczenia
mog¹ popêkaæ œciany urzêdu. Do tych ostatnich
nale¿y radny Janusz Podopora, który postanowi³
pomóc bud¿etowi, daj¹c przyk³ad samemu. Jak?
W bardzo ciekawy sposób.
Przejrza³em zapis protoko³u z
sesji Rady Miejskiej w Po³czynieZdrój, podczas której radni udzielili
absolutorium burmistrz Barbarze
Nowak. Zanim jednak to zrobili,
dosz³o do krótkiej dyskusji miêdzy
radnymi.
Przewodnicz¹cy rady Franciszek Pilip, zwracaj¹c siê do radnych, przypomnia³, ¿e po raz
pierwszy udzielenie absolutorium
obêdzie siê na podstawie nowej
ustawy, z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Nowoœci¹,
jak¹ wprowadzi³a ta ustawa, jest
miêdzy innymi to, ¿e absolutorium
nie udziela siê do koñca kwietnia,
jak to by³o do tej pory, ale do koñca
czerwca. Przewodnicz¹cy rady poinformowa³, ¿e na sesjê musz¹ byæ
przygotowane odpowiednie materia³y, z którymi radni powinni siê
zapoznaæ, przeprowadziæ ich analizê i przedyskutowaæ. Zwróci³
uwagê, ¿e szczególna rola w procesie oceny sprawozdania finansowego i wykonania bud¿etu przypada Komisji Rewizyjnej, która ma
wypracowaæ wniosek o udzielenie
b¹dŸ nieudzielenie absolutorium
burmistrzowi.
- Ze sporz¹dzonego przez ni¹
wniosku o absolutorium musi wynikaæ, ¿e rozpatrywa³a wszystkie konieczne dokumenty. To Komisja
Rewizyjna jest zobowi¹zana nie tylko zapoznaæ siê ze wskazanymi
dokumentami, ale tak¿e dokonaæ
ich wnikliwej analizy. Komisja na
tej sesji powinna przedstawiæ radnym swoje spostrze¿enia, uwagi,
propozycje, wnioski. - poinstruowa³
przewodnicz¹cy Pilip.
W odpowiednim punkcie sesji
Janusz Podpora, przewodnicz¹cy
Komisji Rewizyjnej, przedstawi³
radzie wniosek o udzielenie absolutorium burmistrz Nowak.

kierowa³ siê zasad¹ celowoœci, legalnoœci, rzetelnoœci i oszczêdnoœci
w gospodarowaniu œrodkami publicznymi. Czy Komisja zauwa¿y³a
jakieœ niedoci¹gniêcia w tym zakresie? - zapyta³.
Radny Janusz Podpora stwierdzi³, ¿e Komisja zapozna³a siê „wnikliwie” z tymi dokumentami, w tym
tak¿e z kontroli urzêdu.
- Dziwi mnie pytanie pana przewodnicz¹cego, nie wiem, co chcia³by pan jeszcze us³yszeæ na ten temat.
- odniós³ siê do pytañ zadawanych

Franciszek Pilip, przewodnicz¹cy Rady Miejskej, zauwa¿y³, ¿e nikt z
Komisji Rewizyjnej nie pojecha³ na szkolenie RIO o nowej ustawie
finansowej. - Nie uczestnicz¹c w tym spotkaniu, zaoszczêdziliœmy
pewne œrodki. - us³ysza³ od szefa Komisji Janusza Podpory.

Rozpoczynaj¹c dyskusjê nad
tym wnioskiem przewodnicz¹cy
Franciszek Pilip, tytu³em wstêpu,
opisa³ sytuacjê w gminie; na koniec
roku 2010 d³ug publiczny z pozosta³ymi
p³atnoœciami
wyniós³
6.822.575 z³, co stanowi 55,4 procent wykonanych dochodów.
- Protokó³ RIO nie stanowi oceny wykonania bud¿etu, a jedynie
ocenia sprawozdanie z wykonania
bud¿etu przeprowadzon¹ pod k¹tem prawid³owoœci sporz¹dzenia
tego dokumentu. - przypomnia³
przewodnicz¹cy rady i zapyta³: Czy Komisja Rewizyjna dokona³a
oceny wykonania bud¿etu? Komisja Rewizyjna zapozna³a siê z materia³ami dodatkowymi z kontroli
przeprowadzonej w 2010 roku. Czy
coœ z tych materia³ów wynika? Z
wniosku Komisji Rewizyjnej wynika, ¿e Burmistrz realizuj¹c zadania
zwi¹zane z wykonaniem bud¿etu,

przez przewodnicz¹cego Pilipa.
- Mia³em w¹tpliwoœci, poniewa¿
nikt z cz³onków naszej Komisji
Rewizyjnej, jako jedynej w województwie, nie uczestniczy³ w spotkaniu, które organizowa³a Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie. Spotkanie mia³o na celu zapoznanie cz³onków Komisji Rewizyjnych z nowymi procedurami zwi¹zanymi z absolutorium oraz omawiane by³y zasady sporz¹dzania
wniosku absolutoryjnego. - zauwa¿y³ Pilip.
Na to radny Janusz Podpora
stwierdzi³: - Nie uczestnicz¹c w tym
spotkaniu, zaoszczêdziliœmy pewne
œrodki.
Komentarz
Po przeczytaniu s³ów radnego
Podpory pomyœla³em, by radnego
zg³osiæ do tytu³u Honorowego Obywatela Miasta i Gminy, a nawet po-

leciæ go na doradcê ministra finansów Vincentego Rostowskiego.
Radny wykaza³ przecie¿ nadzwyczajn¹ troskê o bud¿et Po³czyna i
da³ przyk³ad, gdzie i jak mo¿na zaoszczêdziæ. Jednak szybko ostudzi³o mnie pytanie - ile. Bior¹c pod
uwagê, ¿e RIO jest organem pañstwowym, a wiêc nie mo¿e uzyskiwaæ za szkolenia dochodów, pozostaje koszt dojazdu. W sk³adzie
Komisji Rewizyjnej jest piêcioro
radnych: Janusz Podpora - przewodnicz¹cy oraz Jaros³aw Król,
Zbigniew Nowakowski, Stanis³aw
Tokarski i Anna Zieliñska.
Gdyby tylko kilku z nich wybra³o siê na szkolenie jednym samochodem, wysz³oby na g³owê kilkanaœcie z³otych, które zreszt¹ zosta³yby
im zwrócone za wyjazd s³u¿bowy. Z
bud¿etu posz³oby na to nie wiêcej,
ni¿ 100 - 150 z³otych, które to pieni¹dze i tak s¹ ujête w bud¿ecie biura rady. To niewysoki koszt za wiedzê na tematy bud¿etowe.
Z protoko³u sesji nie wynika, by
radny Podpora mia³ jakiekolwiek
spostrze¿enia, uwagi, propozycje i
wnioski dotycz¹ce wykonania bud¿etu w 2010, o które pyta³ przewodnicz¹cy rady.
Bud¿et trzeszczy w szwach,
Gmina wypuszcza kolejny raz obligacje, by za³ataæ dziurê bud¿etow¹,
brakuje jej p³ynnoœci finansowej, a
cz³onkowie Komisji Rewizyjnej nie
maj¹ na ten temat nic do powiedzenia?
Burmistrz Nowak umorzy³a
Uzdrowisku za rok ubieg³y ponad
220 tysiêcy z³otych, argumentuj¹c
to bana³ami w stylu "najwiêkszy
podmiot, który podkreœla uzdrowiskowe walory miasta", co przecie¿
nie ma nic wspólnego z finansami, a
tu radny wyskakuje, ¿e zaoszczêdzi³
100 z³otych. Kpiny robi sobie z
wyborców?
¯adnego wniosku o poczynienie w urzêdzie oszczêdnoœci, np.
poprzez reorganizacjê podleg³ych
jednostek, zmniejszenie zatrudnienia, lepsz¹ œci¹galnoœæ zaleg³oœci,
czegokolwiek, nad czym Komisja
by siê zastanowi³a, jak zmniejszyæ
narastaj¹ce zad³u¿enie? To teraz,
id¹c tym œladem, mo¿e radni z
Komisji Rewizyjnej zrezygnuj¹ z
pobierania diet? Wszak radny Podpora da³ im przyk³ad, jak oszczêdzaæ maj¹.
Kazimnierz Rynkiewicz

List do redakcji
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KOGO PROMUJE PROJEKT „SCHIVELBEIN
- ŒWIDWIN. KORZENIE TO¯SAMOŒCI”?

W maju na ³amach
WŒ redaktor Kazimierz
Rynkiewicz
wyrazi³
swoje w¹tpliwoœci dotycz¹ce projektu podjêtego przez Stowarzyszenie Carpe
Diem ze Œwidwina. Oto krótki
cytat z artyku³u redaktora Rynkiewicza: ,,Gdy czytam: „Schivelbein-Œwidwin. Korzenie to¿samoœci” to nie bardzo wiem, o
jak¹ to¿samoœæ autorom chodzi.
Czy o korzenie to¿samoœci
Niemców mieszkaj¹cych w
Schivelbein, czy o korzenie to¿samoœci Polaków mieszkaj¹cych w Œwidwinie, czy te¿ o
jak¹œ wspóln¹ to¿samoœæ miasta
niemieckiego i polskiego lub te¿
Niemców mieszkaj¹cych tu
przed 1945 i Polaków mieszkaj¹cych po tej dacie. Czy z faktu,
¿e oni mieszkali tu przed, a my
po, mo¿na wyci¹gn¹æ jakiœ mianownik dla wspólnej to¿samoœci? Oczywiœcie po tym, jak odpowiemy sobie na pytanie - co to
jest to¿samoœæ”.
Odnoszê wra¿enie, ¿e twórcy tego projektu nie wiedz¹, co
to jest to¿samoœæ... Osobiœcie
uwa¿am, i¿ nie ma czegoœ takiego jak wspólna to¿samoœæ niemieckiego Schivelbein i polskiego Œwidwina. Pokrêtna historia
tzw. ziem odzyskanych jest niezwykle trudna do omówienia.
Jednak na podstawie rzetelnej
wiedzy historycznej i patriotycznego myœlenia o Polsce
mo¿na pokusiæ siê o krótk¹, wiadomo, ¿e niepe³n¹, analizê tego
zjawiska.

Przeczyta³em z uwag¹ Statut
Stowarzyszenia Carpe Diem. Rozdzia³ II - Cele i œrodki dzia³ania,
punkt 10 h) zawiera informacjê, i¿
jeden z celów dzia³ania Stowarzyszenia to „kultywowanie historii,
tradycji i kultury”. O jak¹ historiê,
tradycjê i kulturê chodzi? Natomiast z rozdzia³u V - Maj¹tek i fundusze, punkt 54. dowiadujemy siê,
¿e „maj¹tek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze sk³adek cz³onkowskich,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) dotacji i ofiarnoœci publicznej”.
Dlaczego akurat te punkty dzia³alnoœci Stowarzyszenia Carpe
Diem mnie zainteresowa³y?
W poprzednim numerze WŒ na
stronie 13. znalaz³ siê krótki tekst pt.
„Szlakiem wie¿ Bismarcka”. Po lekturze tego artyku³u dozna³em szoku.
Kto wpad³ na tak niedorzeczny
pomys³, aby organizowaæ wyprawê
rowerow¹ po Polsce ku czci wroga
Polski i Polaków, jakim by³ Otto von
Bismarck? Kto da³ na to pieni¹dze?
Czy ktoœ mia³ w tym jakiœ interes?
Jaki by³ cel wyprawy, która gloryfikuje budowle upamiêtniaj¹ce kanclerza Rzeszy Niemieckiej? Czy tak
nikczemn¹ postaæ, jak¹ by³ Otto von
Bismarck, maj¹ pamiêtaæ Polacy?
Czy nie wystarczy wspomnieæ, ¿e
Pomorze Zachodnie od XIV w. do
1945 r. nie nale¿a³o do Polski i zaj¹æ
siê tym, co naprawdê jest wa¿ne w
historii naszej Ojczyzny? Mo¿e organizatorzy i uczestnicy tej „patriotycznej” wycieczki nie wiedz¹ kim
by³ Bismarck?
Szanowni Pañstwo! Wystarczy

trochê poczytaæ i prawie wszystko
bêdzie wiadomo! Przytoczê kilka
podstawowych informacji na temat
Bismarcka.
Ten niemiecki polityk, premier
Prus i kanclerz Rzeszy ¿y³ w latach
1815 - 1898. Za panowania Bismarcka w zaborze pruskim nasili³a
siê germanizacja Polaków. W II
po³owie XIX w. zlikwidowano
szko³y z polskim jêzykiem wyk³adowym, a w tzw. szko³ach ludowych
uczono po polsku jedynie religii. Do
pracy w polskich szko³ach kierowano tylko niemieckich nauczycieli. Z
inicjatywy Bismarcka w zaborze
pruskim dzia³a³o wiele instytucji
ewidentnie antypolskich, np. Komisja Kolonizacyjna (zajmowa³a siê
wykupem ziem od Polaków) oraz
Hakata (instytucja ta prowadzi³a
siln¹ dzia³alnoœæ germanizacyjn¹).
Kanclerz Prus Otto von Bismarck
by³ równie¿ pomys³odawc¹ kulturkampf - dzia³añ germanizacyjnych
maj¹cych na celu zwalczanie koœcio³a katolickiego na ziemiach polskich.
Myœlê, ¿e te informacje (zreszt¹
powszechnie dostêpne) wystarcz¹,
aby negatywnie oceniæ pomys³ kultywowania pamiêci o Bismarcku wielkim wrogu Polski, Polaków i
koœcio³a katolickiego. Mam nadziejê, ¿e ta wycieczka krajoznawcza
dokumentuj¹ca istniej¹ce jeszcze
wie¿e Bismarcka by³a jedynie wypadkiem przy pracy wynikaj¹cym
po prostu z niewiedzy. Wystarczy
nam w Polsce œrodowisk, którym zale¿y na od³¹czeniu siê od Polski, np.
Ruch Autonomii Œl¹ska. Pewne
dzia³ania maj¹ce znamiona pe³zaj¹-

cej germanizacji podjêto te¿ we
Wroc³awiu i Szczecinie. Oby nie
dotar³o to do Pomorza Zachodniego. I to powinien byæ jeden z
Waszych g³ównych celów: nie
dopuœciæ do germanizacji Pomorza!
Na koniec listu zosta³a jeszcze pointa. Kilka lat temu jedna
ze szkó³ œrednich w Œwidwinie w
ciekawy sposób werbowa³a absolwentów gimnazjów. Do podjêcia nauki w szkole œredniej
mia³a przysz³ych uczniów klas
pierwszych zachêciæ... szkolna
wycieczka do Berlina! Ciekawe,
czy ci uczniowie byli kiedyœ w
Warszawie, Krakowie lub Toruniu.
Piast Ko³odziej
Od Redakcji.
Moj¹ uwagê w artykule
„Szlakiem wie¿ Bismarcka”
zwróci³a data: „17 wrzeœnia
2011 roku mija setna rocznica
otwarcia œwidwiñskiej Wie¿y
Bismarcka”. Ciekaw jestem, z
czym m³odym ludziom ze Stowarzyszenia Carpe Diem skojarzy siê jeszcze 17 wrzeœnia i jak¹
to wtedy Polacy bêd¹ obchodziæ
rocznicê? Czy¿by w Œwidwinie
inn¹, ni¿ w ca³ym kraju? I czy
Stowarzyszenie ju¿ zd¹¿y³o zebraæ i zapisaæ relacje tych œwidwinian, którzy tamten dzieñ, 17
wrzeœnia 1939 roku, pamiêtaj¹?
A ¿e tacy tu mieszkaj¹, pokaza³em na przyk³adzie pani Wandy
Duklas, ¿yj¹cego œwiadka tamtych wydarzeñ.
KAR

Walka miêdzy urzêdami a obywatelami o jawnoœæ trwa nieustannie

Radny Robert Halec pyta o zaleg³oœci
(PO£CZYN-ZDRÓJ)
Radny Robert Halec
zapyta³ na sesji, ilu
przedsiêbiorców zalega
z p³atnoœciami i na jak¹
kwotê. Us³ysza³, ¿e 11
podatników zalega
na kwotê 430 tysiêcy
z³otych.
Nastêpnym razem radny powinien za¿yczyæ sobie listê tych pod-

miotów i informacjê o œci¹galnoœci
podatków, gdy¿ wszelkie informacje w urzêdzie s¹ jawne, a radni tym
bardziej powinni je znaæ.
Praktykê jawnoœci materia³ów
urzêdowych potwierdzi³ niedawno
Wojewódzki S¹d Administracyjny
w Warszawie, który orzek³, ¿e Kancelaria Prezydenta RP musi - na
¿¹danie obywateli - ujawniæ ekspertyzy, jakie wykona³a lub dla niej
wykonano, a na podstawie których
prezydent podpisa³ nowelizacjê
ustawy o OFE.

- Nie ma w¹tpliwoœci, ¿e zarówno w rozumieniu konstytucji, jak i
ustawy o dostêpie do informacji
publicznej opinie i ekspertyzy zamawiane przez organy w³adzy publicznej czy podmioty wykonuj¹ce
zadania publiczne s¹ informacj¹
publiczn¹. Zarówno ich treœæ, jak i
autorstwo czy otrzymane przez autora honorarium. Art. 61 konstytucji
[o dostêpie do informacji o dzia³aniach w³adz] musi byæ interpretowany w sposób poszerzaj¹cy, a nie zawê¿aj¹cy dostêp do informacji. Odmowa udostêpnienia informacji

mo¿e nast¹piæ tylko w prawem przewidzianych przypadkach, jak ochrona informacji niejawnej czy prawa do
prywatnoœci - uzasadnia³a wyrok sêdzia Ewa Pisula-D¹browska.
Niektórzy po tym wyroku komentowali ¿artobliwie, ¿e prezydent nie ujawni³ ekspertyz, bo ich
nie by³o.
Jak widaæ, walka miêdzy urzêdami a obywatelami o jawnoœæ trwa
nieustannie. Obywatele wygrywaj¹,
ale to nie przeszkadza urzêdnikom
ponawiaæ prób utajniania czego siê
tylko da.
KAR
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Pawe³ Wierucki wœród laureatów
„Bursztynowej Nutki”
W poprzednim miesi¹cu
odby³ siê OGÓLNOPOLSKI
DZIECIÊCO M£ODZIE¯OWY FESTIWAL
PIOSENKI ,,O
BURSZTYNOW¥ NUTKÊ"
w TRZEBIATOWIE. Do
konkursu przyst¹pi³o 155
podmiotów wykonawczych
z ca³ej Polski.
Nasz powiat reprezentowa³
Zespó³ Estradowy
„Diament” z Brze¿na,
soliœci Pawe³ Wierucki i
Marcelina Kosiñska.
Tytu³ Laureata 2. miejsca i mikrofon otrzyma³ Pawe³ Wierucki w
kategorii klasy 4-6. Pawe³ uczêszcza na zajêcia wokalne, które s¹
prowadzone w ZSP w Brze¿nie
przez pani¹ Barbarê Kolasiñsk¹,
dyrektora artystycznego Fundacji
CSR.
(o)

Wykszta³cenie jest w cenie!
Wykszta³cenie jest w cenie - pod
takim has³em podczas obchodów
„Dnia Kultury Kresowej” odby³a siê
prezentacja oferty edukacyjnej zachodniopomorskich szkó³ dla doros³ych oraz placówek kszta³cenia
ustawicznego i praktycznego.
Prezentacja oferty edukacyjnej
dla doros³ych w Œwidwinie jest
jedn¹ z 20. prezentacji powiatowych, organizowanych na terenie
województwa zachodniopomorskiego, w ramach projektu „Zachodniopomorska Strefa Formalnego
Kszta³cenia Ustawicznego - kampania informacyjna”, wspó³finansowanego z Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego. Realizatorem projektu jest Salon Edukacyjny EMPIRIA
Sp. z o. o., który aktywnie wspiera
szko³y poprzez ró¿nego rodzaju
szkolenia skierowane do nauczycieli, rodziców i uczniów.
- Chcemy pokazaæ doros³ym
mieszkañcom województwa korzyœci p³yn¹ce z formalnego kszta³cenia ustawicznego oraz przekonaæ
ich, ¿e do szko³y mo¿na wróciæ w
ka¿dym wieku - tak swoj¹ obecnoœæ
podczas „Dnia Kultury Kresowej”
komentuj¹ organizatorzy.
Szczegó³owe informacje znajdziecie Pañstwo na stronie
www.empiria.edu.pl
(r)
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Wileñskie pieœni w zamku
W œwidwiñskim zamku
wyst¹pi³ mieszany chór
m³odzie¿owy Wilenka
z Wilna.
Wileñski chór goœci³ w Koszalinie na „Polonijnym lecie 2011”, w
którym wziê³o udzia³ ponad 200
osób z 12 krajów Europy i Ameryki
Pó³nocnej - Kanady. W nim mieœci³y siê trzy imprezy: Miêdzynarodowy Plener Malarski „Osieki 2011”,
Studium Dyrygentów Polonijnych
oraz Warsztaty Chóralne. Zespo³y
przyjecha³y pog³êbiaæ wiedzê o
swej OjczyŸnie.
Œwidwiñski Oœrodek Kultury,
Miejska Biblioteka Publiczna i Towarzystwo Mi³oœników Wilna i by³ych Kresów Wschodnich zaprosili
24 lipca 2011 r. do sali widowiskowej zamku mieszany m³odzie¿owy
chór „Wilenka” z Wilna pod kierownictwem p. Janiny £abul.
Zanim m³odzi chórzyœci przybyli do zamku, mieszkañcy grodu mieli okazjê zwiedziæ wystawê fotografii Aleksandry Teresiñskiej, uczennicy Pañstwowego Liceum Sztuk
Plastycznych w Szczecinie. Fascynuj¹ j¹ zdjêcia piêknych kobiet oraz
moda. Ola podjê³a wspó³pracê z
Agencj¹ Fashion Color w Krakowie
i jest przedstawicielk¹ na woj. zachodniopomorskie. Oprócz Oli wystawi³ swój rysunek, malarstwo, czy
digital painting Mateusz Ciesielski mieszkaniec Po³czyna Zdroju,
uczeñ ZSR CKP w Œwidwinie. Jego
pasj¹ jest sztuka, w której poszukuje miejsca dla siebie i dlatego poznaje ró¿norodne techniki wyrazu. Zainteresowanie wystaw¹ m³odych
artystów by³o du¿e, o czym œwiadczy³a dyskusja w kuluarach zamkowych korytarzy na temat twórczoœci
m³odych i zdolnych artystów.
Po zwiedzaniu wystawy czeka³a

nas uczta innego rodzaju, bowiem
na sali widowiskowej zamku zgromadzona publicznoœæ oczekiwa³a
na wystêp chóru „Wilenka”. Jak
ka¿e tradycja, gospodarz XIII wiecznej budowli powita³ goœci
chlebem i ¿yczy³ m³odym wykonawcom sukcesów, s³uchaczom
przyjemnego odbioru pieœni i piosenek kompozytorów wspó³czesnych
oraz przebojów dwudziestolecia
miêdzywojennego.
Nastêpnie g³os zabra³a prezes
TMWiKW Anna Teresiñska. W
krótkim wyst¹pieniu z³o¿y³a wiele
¿yczeñ, by³y one pe³ne serdecznoœci
i ¿yczliwoœci pod adresem Kierownik chóru Janiny £abul i chórzystów. Wykonanie pieœni by³o piêkne
pod ka¿dym wzglêdem, akompaniament wtórowa³ chórowi tak, ¿e s³uchaczom przybli¿y³ nasze dzieciñstwo i lata m³odoœci prze¿yte na

Kresach. Gromkimi brawami nagradzano wykonanie znanych i lubianych utworów. Na zakoñczenie koncertu w³adze powiatu w osobie Starosty Miros³awa Majki, Przewodnicz¹cej Rady Powiatu Danuty Malitowskiej, w³adz miasta Wiceburmistrza Krzysztofa Wasicionka i Przewodnicz¹cego Rady Miasta Henryka Klamana, kierownika Wydzia³u
Oœwiaty Bogdana Wachowiaka,
kolegi prezesa TMLibKP-W Mieczys³awa Kostura. wypowiedzieli
bardzo serdeczne ¿yczenia i podziêkowania oraz wrêczyli kwiaty i upominki. Otrzymali je chórzyœci i soliœci na czele z Kierownik Janin¹
£abul.
Na zakoñczenie wystêpu prezes
TMWiKW wraz z cz³onkiniami
przekaza³a ¿yczenia sukcesów na
scenach ca³ego œwiata. S¹ m³odzi i
zdolni, maj¹ doskona³y warsztat, a

œpiewane utwory zmuszaj¹ do refleksji. Niespodziank¹ dla mi³ych
goœci by³ turniej strzelania z ³uku przygotowany przez pracowników
zamku - o tytu³ damy i rycerza zamku œwidwiñskiego. Podczas uroczystej kolacji w restauracji „Zamkowa” s³ychaæ by³o œpiewn¹ wileñsk¹
mowê; dowiedzieliœmy siê wiele
ciekawostek o Wilnie, o problemach
uczniowskich, o obecnej niepokoj¹cej sytuacji polskich szkó³ na Kresach. Pani Janina w gor¹cych s³owach podziêkowa³a obecnym Kresowiakom, w³adzom miasta i powiatu za wspania³e przyjêcie, okazan¹ opiekê i oklaski, które by³y
bardzo gromkie i serdeczne, takie
od serca. Koncert siê zakoñczy³, a
wspomnienia pozostan¹ na d³ugo w
naszej pamiêci.
Stefania Olesiejuk
Kronikarz TMWiKW

OG£OSZENIA DROBNE

NAUKA
Powiat ³obeski
Matematyka - poprawki. Tel. 516
166 301

ROLNICTWO
Powiat ³obeski
Sprzedam 1,9 hektara ziemi w okolicy Runowa Pom. Tel. 724 877 556.
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
MIESZKANIA

NIERUCHOMOŒCI

INNE

US£UGI

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Wynajmê czêœciowo umeblowane
mieszkanie przy ul. Przemys³owej w
£obzie, II piêtro, 3 pokoje, kuchnia,
³azienka. Tel. 728 816 189
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe bez czynszowe w Be³cznej, 3
pokoje, piwnica i murowany gara¿
pow. 64,19 mkw. Cena 85 tys. z³. Tel.
727 671 588
Sprzedam kawalerkê w centrum
£obza, I piêtro, 30 mkw., stan bardzo dobry, kuchnia widna, cena 110
tys. do negocjacji. Tel. 883-950105.
Sprzedam kawalerkê w Resku 28
mkw., okna PCV, ogrzewanie gazowe. Cena 60 tys. z³. Tel. 608 727 083
Sprzedam tanio mieszkanie 3 pokojowe w Radowie Ma³ym. Tel. 602
301 017

Powiat gryficki
Mieszkanie do wynajêcia. Tel. 696074-117.
3 pok. + kuchnia, ³azienka (po remoncie), gara¿ murowany, pom.
gosp., piwnica, ogrzewanie gazowe, mieszkanie ocieplone, bezczynszowe. Cena do uzgodnienia;
tel. 515 269 692.

Powiat drawski
Œwierczyna - mieszkanie3 pokojowe 58 mkw. po remoncie, do zamieszkania. Gara¿, piwnica, ogród
wypoczynkowy, standard podwy¿szony. Komunikacja - 1,4 godz. do
Szczecina, 30 minut do Drawska
Pom. Tel. 607-530-288. Cena 159
tys. z³.

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

MOTORYZACJA
Powiat gryficki
Sprzedam samochód marki
Mercedes Sprinter 2.3. diesel,
1996 r. Bardzo tanio. Tel. 91 384
3092 - do godz. 14-tej.

£obez. Dzia³ka inwestycyjna 4,5
ha. Miejscowy plan zagospodar.
przestrzennego. Teren planowanej pod strefy ekonomicznej. Ca³oœæ lub dzia³ki min. 2.000 mkw.
Tel. 600 265 547
Sprzedam dzia³ki budowlane,
£obez ul. Strumykowa Tel. 664
861 934
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.
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

T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.
Przedsiêbiorco!
P³aæ ni¿szy ZUS
Tel. 501 894 828
£obez - oddam za darmo szlakê.
Tel. 609 478 327.
Z powodu wyjazdu sprzedam BARDZO TANIO ró¿ne meble pokojowe
i sprzêt AGD. Tel. 602 446 694
Sprzedam u¿ywan¹ bramê gara¿ow¹ HORMANN, uchylna typ N80,
ocieplana, br¹z, 2480x2320. Cena
500 z³. Tel. 607 171 417
Ponton dwuosobowy pod³oga
utwardzona sk³adana, wios³a, mocowanie na silnik, dwie komory, dwa
siedzenia, pokrowiec, stan bardzo
dobry - Sprzedam. Tel. 663 378 855

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

Wykoñczenia wnêtrz, p³ytki, panele, regipsy, malowanie, szpachlowanie, stolarka itp. Tel. 792 289 761,
661 545 391
Wideofilmowanie. Tel. 605 732 267.

Powiat gryficki
Wyburzenia, rozbiórki. Tel. 724510-626.
Przeprowadzki, noszenie, wywóz
starych mebli i innych staroci. Tel.
668-343-638

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

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

Powiat drawski
Sprzedam dom w Drawsku Pom., 6
pokojów, gara¿ na 2 samochody.
Tel. 600 078 041

PRACA
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.

POLECAMY NIERUCHOMOŒCI
MIESZKANIA NA SPRZEDA¯
Dobra (okolica) - 2 pokoje, pow. 51,30 mkw do remontu
- CENA 31.000 z³
Radowo Ma³e - 4 pokoje, pow 80 mkw + gara¿
- CENA 170.000 z³
£obez ul. H. Sawickiej - kawalerka, 38,5 mkw
- CENA 116.000 z³
£obez ul. Obroñców staliningradu - 3 pokoje, pow. 53,37 mkw
- CENA 190.000 z³
£obez - 4 pokoje, pow 67,7 mkw
- CENA 163.000 z³
£obez - 3 pokoje, pow. 58,5 mkw
- CENA 165.000 z³
£obez - 3 pokoje, pow. 57,8 mkw
- CENA 165.000 z³
£obez - 3 pokoje, pow. 57,8 mkw
- CENA 175.000 z³
£obez - 3 pokoje, pow. 67,7 mkw
- CENA 200.000 z³
£obez (okolica) - 3 pokoje, pow. 111,6 mkw
- CENA 150.000 z³
Chociwel - 2 pokoje, pow. 58,9 mkw
- CENA 154.500 z³
Dobra (okolica) - 3 pokoje, pow. 67,9 mkw
- CENA 89.900 z³
Iñsko - 1, 2, 3 pokoje, standard deweloperski
- CENA 3500 z³/ mkw + vat
Nowogard - 3 pokoje, pow. 57,8 mkw
- CENA 175.000 z³
+ Mo¿liwoœæ kupna gara¿u
za 20.000 z³
Nowogard - 1, 2, 3 pokoje, standard deweloperski
- CENA 3024 z³/ mkw brutto
Radowo ma³e - 4 pokoje, pow 80 mkw
- CENA 105.000 z³
Radowo ma³e - 3 pokoje, pow. 67,9 mkw
- CENA 136.000 z³
Red³o - 2 pokoje, pow. 40,5 mkw
- CENA 80.000 z³
Resko - kawalerka o pow. 28 mkw , parter
- CENA 60.000 z³
Resko - 4 pokoje, pow. 54 mkw
- CENA 130.000 z³
Resko - 3 pokoje, pow. 59,40 mkw
- CENA 180.000 z³
Resko (okolica) - 2 pokoje, pow. 90,39 mkw, dzia³ka 4040 mkw
- udzia³ 239/1000
- CENA 153.000 z³
Wêgorzyno - 1, 2, 3 pokoje standard deweloperskim
- CENA 2800 z³/ mkw brutto
Wêgorzyno - 3 pokoje, pow. 63 mkw
- CENA 143.000 z³
Wêgorzyno - 4 pokoje, pow. 74 mkw
- CENA 187.000 z³
Wrzosowo - mieszkania nad morzem w standardzie deweloperskim
pow. 25 - 52 mkw
- CENA 3800 z³/ mkw brutto
Œwidwin - 2 pokoje w standardzie deweloperskim, pow. 46,02 mkw - CENA 165.000 z³
Œwidwin - 4 pokoje, pow. 100 mkw
- CENA 290.000 z³
BEZP£ATNA POMOC W UZYSKANIU KREDYTU
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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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Otwarty Turniej Szachowy w Po³czynie-Zdroju

Szeœcioro juniorów w pierwszej dziesi¹tce
31 lipca, z okazji Dni
Po³czyna-Zdroju, odby³
siê Otwarty Turniej
Szachowy o Puchar
Burmistrza Miasta i
Gminy Po³czyna-Zdroju
oraz Zarz¹du LUKS
„CAISSA” Po³czyn-Zdrój.
Turniej odby³ siê w po³czyñskim
Centrum Kultury. W turnieju
uczestniczy³o 38 zawodników, w
tym 10 juniorów i 1 juniorka. Turniej odbywa³ siê na dystansie 10
rund, ka¿da z nich trwa³a 15 minut,
a turniejowe pary kojarzy³ komputerowo pan Piotr Ko³odziejczyk.
Zwyciêzcami turnieju w poszczególnych kategoriach wiekowych
zostali;
KATEGORIA SENIORÓW
I Marek Olszewski - Chemik
Bydgoszcz
II Tadeusz Twarogiel - Dziwna
Dziwnów
III Maciej Kie³bratowski - Koszalin
IV Waldemar Starzyski - Che-

mik Bydgoszcz
V Krzysztof D³u¿yñski - Skoczek Choszczno
VI Sylwester Kupiak - Ko³obrzeg
VII Przemys³aw £ukasiewicz Dziwna Dziwnów
VIII Eugeniusz Maciejewicz Korona Czaplinek
IX Ryszard Groblewski - Gryf
Szczecin
X Krzysztof Pa¿uchowski Korona Czaplinek.
Najlepszym zawodnikiem z
LUKS „CAISSA” Po³czyn-Zdrój
zosta³ Wac³aw Gola, który zaj¹³
miejsce XII.
KATEGORIA JUNIORÓW
I Wiktoria Antolak - Caissa Po³czyn-Zdrój i Krzysztof Sielicki Skoczek Choszczno
II Oskar Ros³on - Skoczek
Choszczno
III Mateusz Bachorowski - Korona Czaplinek
IV Mateusz Bocko - Ko³obrzeg
V Damian Strza³owski - Red³o
VI £ukasz Truszkowski - Red³o
VII Patryk Pilip - Caissa Po³czyn-Zdrój
VIII Dominik Jankowski - Cais-

sa Po³czyn-Zdrój
IX Mateusz Szurelecki - Caissa
Po³czyn-Zdrój
X Mi³osz Kochañski - Korona
Czaplinek.

czyk i cz³onek Zarz¹du Adam Batura.
Zarz¹d LUKS „CAISSA” sk³ada szczególne podziêkowania dla
Wytwórni Wód Gazowanych w Po³czynie-Zdrój za sponsoring.

Puchary w imieniu Burmistrz
Po³czyna-Zdroju Barbary Nowak i
pana Zbigniewa Wiatra wrêczali
Prezes „CAISSY” Ryszard Kowal-

Prezes Klubu Ryszard Kowalczyk, cz³onek Zarz¹du Adam
Batura.

Derby na inauguracjê grupy po³udnie: Pomorzanin S³awoborze - Spójnia
Œwidwin

Pogoñ Po³czyn-Zdrój rozpoczyna
ligê na w³asnym stadionie
(POWIAT) W najbli¿sz¹
sobotê, 13 sierpnia,
rozpoczynaj¹ siê rozgrywki
ligowe wojewódzkiej
okrêgówki. To nowa nazwa
dla by³ej V ligi.
Po³czynianie bêd¹ mogli
zobaczyæ otwarcie sezonu
na w³asnym stadionie,
gdy¿ ich dru¿yna
podejmuje B³onie Barwice.
PZPN postanowi³ ujednoliciæ
nazwy lig i w zwi¹zku z tym zmieniono dotychczasowe nazewnictwo; by³a liga V to obecnie Wojewódzka Klasa Okrêgowa (z podzia³em na szczeciñsk¹ i koszaliñsk¹), a
by³a klasa okrêgowa to Regionalna
Klasa Okrêgowa (z podzia³em na
szczeciñsk¹ i koszaliñsk¹ i dodatko-

wym na grupy pó³nocn¹ i po³udniow¹). Niestety, PZPN nie wysili³
siê zbytnio, bo kolejny raz zagmatwa³ nazewnictwo, a wystarczy³o po
prostu ponumerowaæ wszystkie ligi
od góry do do³u i by³by spokój raz na
zawsze: np. liga V, VI, VII itd.
Tym sposobem Pogoñ Po³czynZdrój awansowa³a z klasy okrêgowej po³udnie do… klasy okrêgowej,
tyle ¿e wojewódzkiej. Czy brzmi to
jasno? Mo¿na siê pogubiæ.
W ka¿dym b¹dŸ razie Pogoñ
Po³czyn-Zdrój wywalczy³a awans i
wróci³a do dawnej ligi V. Swój
pierwszy mecz rozegra 13 sierpnia
o godz. 17.00, na w³asnym boisku
podejmuj¹c B³onie Barwice. W drugiej kolejce pojedzie na mecz do
Szczecinka, z tamtejszym Darzborem.
Pierwsza kolejka
13.08 11:00 Iskra Bia³ogard -

Rasel Dygowo
13.08 17:00 Wiekowianka Wiekowo - Olimp Z³ocieniec
13.08 17:00 Mechanik Bobolice
- Darzbór Szczecinek
13.08 17:00 Pogoñ Po³czynZdrój - B³onie Barwice
13.08 17:00 Arkadia Malechowo - Dar³ovia Dar³owo
13.08 17:00 Wielim Szczecinek
- Wybrze¿e Biesiekierz
13.08 17:00 G³az Tychowo Sokó³ Karlino
13.08 17:00 Hubertus Bia³y Bór
- Victoria Sianów
Rozgrywki klasy okrêgowej po³udnie, w której graj¹ Pomorzanin
S³awoborze i Spójnia Œwidwin, rozpoczn¹ siê 20 sierpnia. Od razu derbami, miêdzy tymi zespo³ami. Gospodarzem bêdzie Pomorzanin.
Mecz o godz. 17.00.
(r)

Aby by³o
bezpieczniej
Spokojne drogi powiatu œwidwiñskiego, w okresie letnim, staj¹ siê gehenn¹ dla jego mieszkañców. Z pewnoœci¹ turyœci podró¿uj¹cy nad morze,
te¿ nie maj¹ powodów do zadowolenia. Zat³oczone a przy tym w¹skie i
„dziurawe” szlaki, wywo³uj¹ w kierowcach zdenerwowanie i ci zazwyczaj przyœpieszaj¹ aby jak najszybciej
omin¹æ niedogodnoœci.
Zachowanie takie w po³¹czeniu ze
œwiadomoœci¹, ¿e jesteœmy u kresu
d³ugiej podró¿y, powoduje rozproszenie naszego skupienia.
Konsekwencje takiego zachowania s¹ zazwyczaj tragiczne w skutkach.
Dlatego Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Œwidwinie znajduj¹ wiele sposobów, aby pomóc urlopowiczom w bezpiecznym pokonaniu ostatnich kilometrów.
Jedn¹ z takich okazji jest przekazywanie kierowcom ulotki "Bezpiecznie
nad morze". W treœci której zawarte s¹
niezbêdne informacje dla podró¿uj¹cych przez zachodnie pomorze. Dla
tych którzy nie mieli okazji byæ obdarowanym przez policjantów, ulotki
czekaj¹ na stacjach paliw, myjniach
czy oœrodkach wypoczynkowych naszego regionu.
(kp)
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Bezpieczne wakacje 2011
Jak corocznie podczas wypoczynku letniego Pañstwowa Inspekcja Sanitarna w Œwidwinie prowadzi akcje pod has³em ,,Bezpieczne
wakacje 2011'' . G³ównym celem
naszych dzia³añ jest zapewnienie
bezpieczeñstwa sanitarnego uczestnikom wypoczynku organizowanego dla dzieci i m³odzie¿y, ale tak¿e
zapewnienie w³aœciwego poziomu
bezpieczeñstwa wszystkim osobom
wypoczywaj¹cym na terenie powiatu œwidwiñskiego.
Mimo zmian wprowadzonych w
roku ubieg³ym w sprawie warunków, jakie musz¹ spe³niaæ organizatorzy wypoczynku dzieci i m³odzie¿y, a tak¿e zasad jego organizowania i nadzorowania Pañstwowa Inspekcja Sanitarna za pomoc¹
elektronicznego rejestru wypoczynku uzyskuje informacje dotycz¹ce miejsc, wypoczynku dzieci i
m³odzie¿y na terenie powiatu œwidwiñskiego. Dziêki temu zgodnie
z przyjêtymi za³o¿eniami prowadzony jest wzmo¿ony nadzór nad
placówkami letniego wypoczynku, ze szczególnym uwzglêdnieniem: stanu technicznego i sanitarno-higienicznego pomieszczeñ,
prawid³owego wyposa¿enia czêœci mieszkalnych, wystarczaj¹cej
liczby urz¹dzeñ sanitarnych, a tym
samym zapewnienia odpowiednich warunków do utrzymania higieny osobistej. Ponadto prowadzony jest nadzór nad bezpieczeñstwem urz¹dzeñ sportowych wykorzystywanych w celach rekreacyjnych.
Podczas akcji ,,Bezpieczne
wakacje 2011'' prowadzone s¹ równie¿ wzmo¿one dzia³ania maj¹ce na
celu ocenê stanu sanitarno-technicznego zak³adów produkcji ¿ywnoœci, w tym wytwórni lodów oraz
zak³adów ¿ywienia zbiorowego ze
szczególnym
uwzglêdnieniem
punktów ¿ywienia w placówkach
wypoczynku dzieci i m³odzie¿y, jak
równie¿ punktów ¿ywienia w obiektach obs³uguj¹cych podró¿nych.
Zapewniaj¹c bezpieczeñstwo sanitarne powiatu Pañstwowa
Inspekcja Sanitarna w Œwidwinie
prowadzi dodatkowo wzmo¿ony
nadzór stanu higieniczno-sanitarnego w obiektach s³u¿¹cych obs³udze
podró¿nych oraz œwiadcz¹cych
us³ugi hotelarskie, jak równie¿ basenów k¹pielowych. Ponadto sprawowany jest nadzór sanitarny nad
obiektami u¿ytecznoœci publicznej
(hale widowiskowe, sportowe, stadiony), a tak¿e nad bezpieczeñstwem sanitarnym imprez masowych.
W ramach realizacji akcji ,,Bez-

pieczne wakacje 2011'' prowadzone
s¹ dzia³ania profilaktyczne i edukacyjno-informacyjne poœwiêcone
zagadnieniom zdrowotnym w odniesieniu do wypoczywaj¹cych
dzieci i m³odzie¿y. W celu zintegrowania i zintensyfikowania dzia³añ
kontynuowana jest wspó³praca z
Komend¹ Powiatow¹ Policji w Œwidwinie oraz Komend¹ Powiatow¹
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Œwi-

dwinie poprzez wspólne prowadzenie warsztatów wœród uczestników
wypoczynku letniego w zakresie
propagowania zasad bezpiecznego
zachowania podczas wakacji.
Coroczna akcja zwi¹zana z bezpiecznym wypoczynkiem prowadzona jest w bardzo szerokim zakresie. Z przyjemnoœci¹ mo¿na stwierdziæ, ¿e z ka¿dym rokiem przygotowywana jest bardziej starannie, or-

ganizatorzy dbaj¹ o to aby wypoczynek przebiega³ bezpiecznie i we
w³aœciwych warunkach sanitarno technicznych. Sukcesywnie podnoszony jest standard oferowanych
us³ug i warunków socjalnych w placówkach wypoczynku dzieci i m³odzie¿y.
Marcelina Rolik
Oœwiata Zdrowotna i Promocja Zdrowia PSSE w Œwidwinie

Spacerowanie poprzez klikanie
Wirtualny spacer po Œwidwinie zosta³ wzbogacony o nowe panoramy. Zapraszamy do zwiedzania miasta za pomoc¹ komputera.
Jest to mo¿liwe dziêki bardzo efektownej i coraz popularniejszej technice internetowej prezentacji miast lub obiektów turystycznych polegaj¹cej na zamieszczaniu
wirtualnych panoram. Zdjêcia te
pozwalaj¹ na obejrzenie wybranego
miejsca pod k¹tem 360 stopni, co
stwarza z³udzenie przebywania w
nim. Mo¿emy dowolnie nimi obracaæ, przybli¿aæ i oddalaæ fragmenty,
w³¹czyæ lub wy³¹czyæ g³os lektora,
informuj¹cego o najwa¿niejszych
atrakcjach, zapoznaæ siê z po³o¿eniem miejsca na mapie internetowej, a tak¿e swobodnie „przechodziæ” pomiêdzy kolejnymi panoramami, dziêki czemu odbywamy wirtualny spacer po mieœcie lub budynku.
Urz¹d Miasta w Œwidwinie we
wspó³pracy ze Starostwem Powia-

towym uruchomi³ tê formê prezentacji w roku 2010. Przedstawione
zosta³y wybrane fragmenty Œwidwina, jednak czêœæ z nich trzeba by³o
wtedy pomin¹æ - miêdzy innymi
zamek, który przechodzi³ wtedy
gruntowny remont (znalaz³a siê
wówczas tylko jedna panorama
przedstawiaj¹ca go z zewn¹trz).
Obecnie wirtualny spacer zosta³
uzupe³niony o kolejne panoramy,
które daj¹ mo¿liwoœæ pe³nego zapoznania siê z najwa¿niejszymi fragmentami miasta.
Zamek mo¿emy ju¿ obejrzeæ z
kilku punktów na zewn¹trz, „wejœæ”
na dziedziniec, a tak¿e do œrodka
budynku (do sali widowiskowej i
rycerskiej). Mo¿na równie¿, kieruj¹c siê strza³kami, „przejœæ” od zamku poprzez plac Konstytucji 3 Maja,
ulicê 1 Maja, Bramê Kamienn¹ i
ulicê 3 Marca a¿ do placu Lotników,
po drodze ogl¹daj¹c Koœció³ pw.
MBNP, now¹ salê gimnastyczn¹
przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz
Zespó³ Szkó³. Wykonano tak¿e kil-

ka nowych panoram Parku Wodnego „Relax”. Mo¿liwe jest dowolne
przechodzenie do poszczególnych
panoram z pominiêciem geograficznej kolejnoœci.
Wirtualny spacer mo¿na znaleŸæ
na kilka sposobów. Naj³atwiejszym
jest wpisanie adresu witryny miejskiej www.swidwin.pl i klikniêcie
odpowiedniego odsy³acza (znajduje siê po prawej stronie i jest podpisany „Wirtualny spacer po Œwidwinie”), sk¹d zostaniemy skierowani
bezpoœrednio na panoramê wykonan¹ na Placu Konstytucji 3 Maja,
pod Urzêdem Miasta. St¹d równie¿
mo¿na przejœæ do panoram przedstawiaj¹cych inne zak¹tki powiatu
œwidwiñskiego.
Innym sposobem jest wpisanie
nazwy Œwidwin w wyszukiwarkê na
stronie www.wkraj.pl
Podajemy równie¿ bezpoœredni
link do strony i zapraszamy do wirtualnego spaceru po Œwidwinie.
http://wkraj.pl/index.php?page=vr&start=43304&dir=220 UM
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Historyczny sukces polskiej prezydencji

OTWORZYÆ DRZWI PUTINOWI
Aleksander Œcios

G

dy przed dwoma laty p³k
Putin zapewnia³, ¿e
„problemy z Polsk¹
dadz¹ siê rozwi¹zaæ dziêki Tuskowi”, a po wyborach prezydenckich,
„Izwiestija” donosi³a: „Wybranie na
prezydenta pragmatyka Komorowskiego ustawi³o wszystko na swoje
miejsca. Ideologicznie emocjonalna
przesada epoki Kaczyñskiego dobieg³a koñca.” - zapewne niewiele osób
zdawa³o sobie sprawê, gdzie doprowadzi nas droga wytyczona przez
„zaufanych przyjació³” Moskwy.
Nawet po tragedii smoleñskiej,
wiêkszoœæ Polaków nie chcia³a zrozumieæ, ¿e wyznaczona rz¹dowi
Tuska rola rosyjskiego „konia trojañskiego”, uczyni z nas pañstwo pozbawione w³asnych d¹¿eñ i ambicji.
Istotê tych hañbi¹cych relacji widaæ
szczególnie mocno w zakresie celów
tzw. polskiej prezydencji, z których
ka¿dy jest podporz¹dkowany globalnym interesom re¿imu Putina.
eœli dlatego propaganda rz¹
dowa przemilcza³a pierwszy i
najwiêkszy sukces polskiego przewodnictwa w UE, trzeba go tym bardziej nag³oœniæ i pokazaæ, jak¹ niespodziankê szykuj¹ Polakom wielbiciele rosyjskiego satrapy.
W dniu, w którym komisja Millera przedstawia³a polskojêzyczn¹
wersjê ³garstw w sprawie tragedii
smoleñskiej, bez echa przesz³a informacja, ¿e Komisja Europejska
zaaprobowa³a propozycjê, aby ca³y
obwód kaliningradzki zosta³ objêty
unijnymi regulacjami bezwizowego
ruchu przygranicznego. Oznacza to,
¿e prawo unijne zostanie celowo
zmienione, by Rosjanie zamieszkuj¹cy obwód mogli bez problemów
przekraczaæ polsk¹ granicê.
ecyzja KE zapad³a po bli
sko dwuletnich zabiegach
dyplomatycznych Polski, Niemiec i
Rosji. Autorem pomys³u, który nazwa³em kiedyœ „projektem Prusy
Wschodnie” by³ rosyjski minister
£awrow, a jego wykonawstwo powierzono Rados³awowi Sikorskiemu. To polski minister przy ka¿dej,
dyplomatycznej okazji zabiega³ o
otwarcie granicy z Rosj¹, nazywaj¹c
ten pomys³ „wspania³¹ rzecz¹ dla
Rejonu Morza Ba³tyckiego, Litwy,
Polski i Rosji”. Miesi¹c przed rozpoczêciem polskiego przewodnictwa,
Siergiej £awrow dobitnie stwierdzi³, ¿e „jedyn¹ przeszkod¹ na drodze jak najszybszego podpisania
umowy jest biurokratyczne podejœcie, które ignoruje interesy dwóch

J

D

krajów, których to dotyczy, czyli
Polski i Rosji” i zapowiedzia³, ¿e
„zdrowy rozs¹dek, weŸmie górê i
sprawa zostanie rozwi¹zana w ci¹gu najbli¿szych miesiêcy.”
ale¿y wrêcz podziwiaæ sku
tecznoœæ Sikorskiego, który
na drodze do wykonania tej dyrektywy musia³ pokonaæ niejedn¹ przeszkodê. Warto pamiêtaæ, ¿e od kilku
miesiêcy wœród pañstw strefy
Schengen pojawi³a siê tendencja
uszczelniania wewnêtrznych granic
UE. Kontrole na granicach przywróci³a ju¿ Dania, a na pocz¹tku lipca
zrobi³a to Norwegia. W tej sytuacji,
zgoda na otwarcie granicy z obwodem kaliningradzkim wydawa³a siê
nierealna. Problem dotyczy³ wynegocjowanej w sierpniu 2010 roku
polsko-rosyjskiej umowy o ma³ym
ruchu granicznym, która od pocz¹tku by³a sprzeczna z prawem unijnym. Zak³ada ono bowiem, ¿e pañstwa UE mog¹ zawieraæ umowy dotycz¹ce zewnêtrznych granic l¹dowych, w których szerokoœæ pasa
przygranicznego wynosi od 30 do 50
km, podczas gdy obwód kaliningradzki rozci¹ga siê z pó³nocy na
po³udnie na odleg³oœæ ponad 100
km. Dla polskiej umowy, przewiduj¹cej objêcie ruchem bezwizowym
ca³ego obwodu musia³by zatem zostaæ stworzony wyj¹tek. Dodatkowym problemem jest fakt, ¿e umowa
traktuje obwód jako podmiot prawa
miêdzynarodowego - mimo, i¿ stanowi on jedynie czêœæ terytorium
Federacji Rosyjskiej.
Decyzja KE z 29 lipca br. oznacza, ¿e przywileje ma³ego ruchu
przygranicznego obejm¹ wszystkich
mieszkañców obwodu, a tak¿e proporcjonalny obszar po polskiej stronie, czyli dwa województwa: pomorskie i warmiñsko-mazurskie.
en ob³êdny projekt grupy
rz¹dz¹cej, by³ najmocniej forsowanym pomys³em dyplomatycznym ostatnich lat, a do jego realizacji
wyznaczono sztandarow¹ inicjatywê
rz¹du Tuska - tzw. Partnerstwo
Wschodnie. Gor¹cym zwolennikiem
projektu by³y Niemcy, zabiegaj¹c o
otwarcie granicy z Kaliningradem na
forum UE i podejmuj¹c temat przy
okazji rozmów z unijnymi partnerami. Pomys³ jest silnie wspierany
przez „zwi¹zek wypêdzonych z Prus
Wschodnich” i nale¿a³ do priorytetów polityki Angeli Merkel. W samym Kaliningradzie patronuje mu
„Ba³tycka Partia Republikañska”,
wobec której Rosjanie wykazuj¹ zadziwiaj¹c¹ pob³a¿liwoœæ.
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spólny rosyjsko-niemiec
ki plan zmierza do uczynienia z obwodu kaliningradzkiego
rosyjskich „drzwi do Europy”, poprzez które Rosjanie wejd¹ w obszar
polityki gospodarczej UE, a ich
przedsiêbiorcy uzyskaj¹ unijne fundusze. U podstaw projektu mog³a
le¿eæ koncepcja, przed któr¹ ostrzega³ przed laty prof. Pawe³ Wieczorkiewicz; by w perspektywie najbli¿szych 10-20 lat obwód wróci³ do
niemieckiej macierzy, staj¹c siê
symbolem historycznego sojuszu
rosyjsko-niemieckiego. Wp³ywy
niemieckie staj¹ siê w samym Kaliningradzie na tyle silne, ¿e wyczuleni na swoj¹ terytorialn¹ jednoœæ
Rosjanie nie maj¹ nic przeciwko, by
piloci rosyjskich linii lotniczych informuj¹c pasa¿erów o miejscu l¹dowania, pos³ugiwali siê ju¿ dawn¹
niemieck¹ nazwê Königsberg.
ziêki inwestycjom UE ob
wód przekszta³ci³by siê w
rodzaj „euroregionu” pod niemiecko-rosyjskim protektoratem. Pozostaj¹c oficjalnie pod w³adz¹ Rosji
ch³on¹³by niemiecki kapita³, daj¹c w
zamian dostêp do rynku rosyjskiego
i staj¹c siê g³ównym narzêdziem w
umacnianiu politycznego znaczenia
Niemiec w tym regionie.
wypowiedziach ludzi z
grupy rz¹dz¹cej nie znajdziemy ani jednego racjonalnego
argumentu, który wskazywa³by na
korzyœci, jakie Polska mia³aby odnieœæ z otwarcia granicy z najbardziej zmilitaryzowanym i s³yn¹cym
z przestêpczoœci regionem Rosji.
Nikt te¿ nie informuje Polaków o
rozlicznych zagro¿eniach zwi¹zanych z niekontrolowanym nap³ywem Rosjan. „Ten region jest jedn¹
wielk¹ katastrof¹. Zatrucie œrodowiska i przestêpczoœæ s¹ najwy¿sze w
ca³ej Rosji, w³adza jest w kieszeni
mafii, liczba zara¿onych gruŸlic¹ i
HIV - najwy¿sza w Europie.” ostrzega³ przed laty Elmar Brok, szef
Komisji Zagranicznej Parlamentu
Europejskiego. Premier Szwecji
Göran Persson twierdzi³ zaœ, ¿e „tam
wystêpuje prawie ka¿dy problem,
jaki mo¿na sobie wyobraziæ, z odpadami atomowymi w³¹cznie”.
Przed kilku laty Aleksander Kulikow, przemawiaj¹c w regionalnej
Dumie mówi³ o obwodzie kaliningradzkim: „Przestêpcy kontroluj¹
60 proc. pañstwowych instytucji, 80
proc. banków i wiêkszoœæ prywatnych przedsiêbiorstw, a obroty tych
firm wzros³y w ci¹gu piêciu lat a¿
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siedemnastokrotnie”. Wed³ug danych WHO odsetek zachorowañ na
gruŸlicê jest w obwodzie o 33,6 proc.
wy¿szy od œredniej w Rosji, choæ i
tak Federacja nale¿y pod tym wzglêdem do rekordzistów. Liczba zara¿eñ dzieci t¹ chorob¹ proporcjonalnie do liczby mieszkañców jest ponad czterokrotnie wiêksza, a mê¿czyŸni do¿ywaj¹ tam œrednio 59 lat,
co stanowi jedn¹ z najni¿szych przeciêtnych na œwiecie.
est oczywiste, ¿e otwarcie
granicy z Kaliningradem (a w
praktyce z ca³ym obszarem Rosji)
spowoduje u nas ogromny wzrost
przestêpczoœci mafii rosyjskiej i
mo¿e wywo³aæ liczne zagro¿enia
epidemiologiczne. Warto te¿ pamiêtaæ, ¿e w regionie przebywa
ok.200 tys. rosyjskich ¿o³nierzy.
„Nie ma co siê baæ lotnictwa w Kaliningradzie, tylko bardzo wysokiego tam wskaŸnika AIDS albo tego,
¿e nieop³acani i wzburzeni ¿o³nierze zawsze maj¹ karabiny” - ostrzega³ przed laty pewien wojskowy
specjalista.
Projekt otwarcia granicy z Kaliningradem niesie równie¿ dla Polski
szereg zagro¿eñ politycznych i nie
pozostanie bez wp³ywu na nasz¹
przysz³oœæ. Zgoda rz¹du PO-PSL na
budowanie politycznej koncepcji
Prus Wschodnich, jest w perspektywie historycznej aktem wrêcz samobójczym, g³êboko sprzecznym z
naszymi interesami. Polsce wyznaczono tu rolê pañstwa tranzytowego, a w tym wypadku rolê „europejskiej wycieraczki” - po której rzesze
Rosjan wejd¹ do Europy, a nad g³owami Polaków zostanie zawi¹zany
antypolski sojusz Moskwy i Berlina. Tej misji nie ukrywa Donald
Tusk, gdy twierdzi, ¿e rol¹ jego rz¹du jest „usuwanie przeszkód stoj¹cych na drodze poprawy relacji rosyjsko-niemieckich”.
o decyzji Komisji Europej
skiej, owo „usuwanie przeszkód” doprowadzi do sytuacji, gdy
ka¿dy z nas bêdzie mia³ okazjê odczuæ na w³asnej skórze skutki „pojednania” z p³k Putinem i doœwiadczyæ „cywilizacyjnych zdobyczy”
p³yn¹cych z obwodu kaliningradzkiego. Jedynie odebranie w³adzy
dogmatycznym „przyjacio³om Rosji”, mo¿e uchroniæ nas od katastrofalnych skutków tego ob³êdnego
projektu.
Tekst opublikowany pierwotnie
w Warszawskiej Gazecie.
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