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Radny Marek Modzelewski ujawnia

Sk³ady komisji
wyborczych
w gminach

Zarz¹d RWiK bierze 400 tys. z³, a ceny
wody w Po³czynie najwy¿sze w Polsce!
Nowy dyrektor w œwidwiñskim
zamku
Oœwiadczenia maj¹tkowe
radnych Powiatu Œwidwiñskiego
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Kazimierz Rynkiewicz
Gdy trzy tygodnie temu napisa³em o
zagro¿eniach demokracji, nie myœla³em, ¿e koalicja PO-PSL posunie siê a¿
tak daleko w ograniczaniu wolnoœci
obywatelskiej. Wywo³uje to grozê, gdy
- tak jak PO - robi to partia maj¹ca korzenie siêgaj¹ce Unii Wolnoœci i w nazwie - obywatelska. Zabieram g³os, bo
jestem przekonany, ¿e jako spo³eczeñstwo mo¿emy obejœæ siê bez orlików, a
nawet autostrad, ale bez wolnoœci i
dostêpu do informacji grozi nam recydywa PRL-u. Tak jak wtedy byliœmy 10.
potêg¹ gospodarcz¹ na œwiecie, tak dzisiaj jesteœmy „zielon¹ wysp¹”, wtedy
budowano drogi i dzisiaj siê buduje, ot,
normalna praca ka¿dej w³adzy, której
p³acimy za codzienne wykonywanie
swoich obowi¹zków. Jednak gdy ta
w³adza robi zamach na nasze niezbywalne prawa, trzeba dawaæ temu odpór.
Pisa³em wtedy, ¿e nieustannie dokonujemy wyboru w³asnej drogi rozwoju, p³yn¹c i okreœlaj¹c siê pomiêdzy
dwoma brzegowymi systemami politycznymi: chiñskim i amerykañskim.
Model amerykañski to silna demokracja z rozwiniêt¹ gospodark¹, a model
chiñski to silna gospodarka bez demokracji. Jeszcze kilkadziesi¹t lat temu
wydawa³o siê niemo¿liwe, ¿e taki system mo¿e siê rozwijaæ, ale Chiñczycy
pokazali, ¿e mo¿e. Po bankructwie komunizmu w bloku wschodnim wydawa³o siê, ¿e naturaln¹ drog¹ rozwoju bêdzie pod¹¿anie w kierunku systemów
sprawdzonych w historii; amerykañskiego i zachodniego, w których rozwój
gospodarczy wynika wprost z posiadania niezbywalnych praw ka¿dego cz³owieka, jest warunkiem sine qua non
dobrobytu ka¿dego narodu i pañstwa.
Chiñczycy pokazali, ¿e demokracja nie
jest konieczna do rozwoju gospodarczego. Byæ mo¿e ten model nie przetrwa
d³ugo, ale resztki elit postkomunistycznych dojrza³y w nim wyjœcie dla siebie
- na utrzymywanie siê przy w³adzy, czego demokracja przecie¿ nie zapewnia.
Najœwie¿sze doniesienia z Rosji o
zamianie siê miejscami prezydenta
Miedwiediewa i premiera Putna, co ju¿
raz mia³o miejsce, potwierdzaj¹, ¿e
tamtejsze s³u¿by specjalne, których
protegowanym jest by³y p³k KGB W³adimir Putin (rezydent w by³ej NRD),
doskonale odrobi³y lekcje. Rosja te¿
mo¿e rozwijaæ siê gospodarczo bez demokracji. Przecie¿ tam te¿ s¹ ogromne
inwestycje œwiatowych koncernów, powstaj¹ hotele, kasyna, a na ulicach
je¿d¿¹ luksusowe auta. A jednoczeœnie
gin¹ dziennikarze, wsadza siê do wiêzienia niepokornych oligarchów, a jak
trzeba, to premier wezwie dyrektora
jakiejœ firmy i ka¿e mu coœ podpisaæ i
jeszcze go upomni, by odda³ mu d³ugopis - na oczach milionów telewidzów.

Z DRUGIEJ STRONY
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Nie g³osujcie na partie, które ograniczaj¹
wam dostêp do informacji
To, ¿e demokracjê Putin ma w nosie,
wyrazi³ przed rokiem, stwierdzaj¹c
wprost: „Opozycjê nale¿y biæ pa³k¹ po
³bie, a swoje pogl¹dy mo¿e wyra¿aæ za
rogiem publicznej toalety”.
A skoro Rosja znalaz³a wyjœcie, to
mo¿e i w Polsce jest to mo¿liwe? Mo¿liwe jest wszystko, co pomyœli cz³owiek. W polityce mo¿liwe jest tyle, ile
pozwol¹ obywatele. A obywatele pozwol¹ na tyle, na ile bêd¹ mieli wiedzê
o sprawach w swoim kraju. Ale ich wiedza zale¿y od tego, co im powiedz¹
media. I tu zaczyna siê problem z...
demokracj¹. Ale do czego wam demokracja, je¿eli macie ciep³¹ wodê w kranie, budujemy dla was drogi, orliki,
œwietlice i ci¹gle coœ budujemy, by
wszystkim ¿y³o siê lepiej. Ale mo¿e nie
byæ lepiej, jak bêdziecie nam przeszkadzaæ! Obudzicie siê pewnego ranka i nie
bêdzie ciep³ej wody! I co?! Demokracja
wam j¹ nagrzeje? No tak, postawieni
wobec takiej alternatywy, ma³o kto opowie siê za jak¹œ tam demokracj¹. No i
jak¿e ju¿ blisko mamy do Chin, nieprawda¿?
Ja mimo wszystko bêdê broni³ demokracji. Co prawda daleko nam do
amerykañskiej, ale lepsza taka, ni¿
¿adna. A ostatnie zdarzenia pod rz¹dami mi³oœciwie nam panuj¹cej koalicji
ka¿¹ biæ na alarm.
Oto na ostatnim posiedzeniu Sejmu
koalicja PO-PSL ograniczy³a obywatelom dostêp do informacji publicznej,
nowelizuj¹c Ustawê o dostêpie do informacji publicznej. Do ustawy, która
zosta³a uzgodniona w Sejmie, w ostatniej chwili poprawkê wniós³ w Senacie
senator PO Marek Rocki, na zlecenie
rz¹du. Po podpisaniu jej przez Senat,

ustawa wróci³a do Sejmu, który j¹
przyj¹³. M.in. ten zapis: „Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze wzglêdu na ochronê wa¿nego interesu gospodarczego pañstwa w zakresie i w czasie, w jakim udostêpnienie
informacji:
1) os³abi³oby zdolnoœæ negocjacyjn¹ Skarbu Pañstwa w procesie gospodarowania jego mieniem albo zdolnoœæ negocjacyjn¹ Rzeczypospolitej
Polskiej w procesie zawierania umowy
miêdzynarodowej lub podejmowania
decyzji przez Radê Europejsk¹ lub
Radê Unii Europejskiej;
2) utrudni³oby w sposób istotny
ochronê interesów maj¹tkowych Rzeczypospolitej Polskiej lub Skarbu Pañstwa w
postêpowaniu przed s¹dem, trybuna³em
lub innym organem orzekaj¹cym.”
Zapis zawiera tak rozci¹gliwe pojêcia, ¿e mo¿na pod nimi ukryæ wszystko.
Mo¿na tylko domyœlaæ siê, ¿e jest to
odpór, jaki PO chce daæ obywatelom i
organizacjom pozarz¹dowym, coraz
czêœciej pytaj¹cym o stan pañstwa. Jak
chocia¿by prezydenta Komorowskiego
o dostêp do analiz, na podstawie których podpisa³ ustawê o OFE czy choæby
o Tarczê Antykorupcyjn¹ i stoczniê
szczeciñsk¹. By dowiedzieæ siê czegoœ
o Tarczy Antykorupcyjnej obywatele
(Stowarzyszenie Liderów Lokalnych
Grup Obywatelskich) przez ponad dwa
lata procesowali siê z rz¹dem, by im
udostêpni³ dokumenty. W grudniu 2010
r. WSA uchyli³ decyzjê premiera odmawiaj¹c¹ udzielenia informacji, a w
czerwcu 2011 r. NSA oddali³ jego skargê kasacyjn¹. Ma³o tego, premier nie
dostarczy³ s¹dowi materia³ów z posiedzenia Komisji ds. S³u¿b Specjalnych,

Warszawa, 7 wrzeœnia 2011 r.
OŒWIADCZENIE ANTYKORUPCYJNEJ KOALICJI
ORGANIZACJI POZARZ¥DOWYCH
Trwaj¹ce ponad 2 lata starania Antykorupcyjnej Koalicji Organizacji Pozarz¹dowych (AKOP) na rzecz odtajnienia aktu powo³uj¹cego „Tarczê Antykorupcyjn¹” zakoñczy³y siê powodzeniem. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup
Obywatelskich - cz³onek AKOP - otrzyma³o wczoraj z Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów wyci¹g z „Protoko³u nr 5/08 posiedzenia Kolegium do Spraw S³u¿b
Specjalnych w dniu 02.06.2008 r.”
Jesteœmy zaskoczeni treœci¹ dokumentu, który otrzymaliœmy. Polecenie premiera o utworzeniu „Tarczy Antykorupcyjnej”, które mia³o znaleŸæ siê w udostêpnionym fragmencie protoko³u, jest raczej zapisem nieformalnej dyskusji miêdzy
szefami s³u¿b specjalnych.
Wyra¿amy oburzenie, ¿e ujawnienie dokumentu, który nie zawiera w naszej
ocenie treœci tajnych, trwa³o ponad 2 lata i wymaga³o zaanga¿owania finansowego
i czasowego s¹dów administracyjnych (w tym NSA), przedstawicieli organizacji
pozarz¹dowych oraz urzêdników KPRM. W tajnym do niedawna dokumencie
mo¿emy znaleŸæ tak „tajne” treœci jak: „wiele b³êdnych decyzji podejmowanych jest
przez urzêdników, nie wiedz¹cych, co jest w danym przypadku naruszeniem prawa”, „niedoskona³oœæ prawa pozwala w pewnych sytuacjach na legalne wykorzystywanie procedur na szkodê pañstwa” czy te¿ „przepisy ustawy o SKW i SWW w
sposób jednoznaczny zawê¿aj¹ pole dzia³ania tych s³u¿b”.
Zaskakuje nas, ¿e „Tarcza Antykorupcyjna”, która wed³ug deklaracji rz¹du
funkcjonuje od czerwca 2008, a wiêc ju¿ ponad 3 lata, nie doczeka³a siê ¿adnego
publicznego sprawozdania z jej przebiegu. Dziwi to tym bardziej, ¿e „Tarcza
Antykorupcyjna” zosta³a uznana przez KPRM jako narzêdzie, dziêki któremu uda³o
siê spe³niæ obietnicê ograniczenia korupcji z³o¿on¹ przez Premiera Donalda Tuska
w exposé.
Cz³onkowie Antykorupcyjnej Koalicji Organizacji Pozarz¹dowych:
Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja Komunikacji Spo³ecznej, Helsioska Fundacja Praw Cz³owieka, Program Przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana
Batorego, Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich, Stowarzyszenie Normalne Pañstwo, Stowarzyszenie Szko³a Liderów; www.akop.pl

by ten móg³ stwierdziæ, czy uprawnione
by³o nadanie im klauzuli „niejawne”,
czym naruszy³ prawo do kontroli s¹dowej organów wykonawczych!
Ma³o tego, premier Tusk opiera³ siê
z wykonaniem wyroku i dopiero po
wezwaniu do jego wykonania 8 wrzeœnia br. Stowarzyszenie otrzyma³o odtajniony wyci¹g z Protoko³u nr 5/08
posiedzenia Kolegium do Spraw S³u¿b
Specjalnych! Okaza³o siê, ¿e nie ma
¿adnej Tarczy Antykorupcyjnej!
Mo¿e to i zbie¿noœæ dat, ale tak siê
sk³ada, ¿e 8 wrzeœnia premier musia³
ujawniæ informacjê, 14 wrzeœnia poprawkê ograniczaj¹c¹ prawo do informacji przyj¹³ Senat (g³osami PO), a 16
wrzeœnia w nocy zatwierdzi³ j¹ Sejm
g³osami PO-PSL (na tym posiedzeniu
znowelizowano równie¿ ustawê o stanie wojennym!)
No to teraz po imieniu: pos³owie z
naszego okrêgu, którzy g³osowali za
ograniczeniem prawa do informacji
publicznej: wszyscy z PO: Stanis³aw
Gaw³owski (wczeœniej WiP, KPN i
SKL), Danuta Olejniczak, Pawe³ Suski
i Jan Kuriata (wczeœniej UW). Wies³aw
Suchowiejko by³ nieobecny. Tak¿e Stanis³aw Wzi¹tek i pos³owie PiS.
Prezydent Bronis³aw Komorowski
(UW, SKL, PO), pomimo apeli organizacji spo³ecznych i negatywnych ocen
prawników podpisa³ ustawê.
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Nieodpowiedzialna Bi³ i okrada³
matka
Policjanci ze Œwidwina
zatrzymali 26-letniego
mieszkañca Œwidwina,
który 24 wrzeœnia br.,
w Œwidwinie, dokona³
kilku przestêpstw.

Mê¿czyzna postanowi³ w wyj¹tkowy sposób spêdziæ sobotni wieczór i na pocz¹tek dobrej zabawy,
dokona³ rozboju. Wybrana ofiara to
24-letni mieszkaniec naszego powiatu, któremu po serii ciosów, napastnik zabra³ telefon komórkowy.
Jednak te doznania okaza³y siê
dla 26-latka niewystarczaj¹ce i tym
razem obiektem zainteresowania,
Policjanci KPP Œwidwin zatrzymali 39-letni¹ kobietê, która
w stanie upojenia alkoholowego
sprawowa³a opiekê nad swoim
2,5-letnim dzieckiem.

Jubileusz
oœrodka
Specjalny Oœrodek Szkolno Wychowawczy w S³awoborzu obchodzi 45-lecie istnienia. Uroczystoœci z tej okazji odbêd¹ siê 21
paŸdziernika 2011 r.
Program uroczystoœci:
8.30 – 9.30 - Udzia³ we mszy
w koœciele parafialnym MB Ró¿añcowej w S³awoborzu
10.00 – 11.30 - Uroczysta akademia w sali widowiskowej Gminnego Oœrodka Kultury w S³awoborzu
12.00 - 14.00 – Ods³oniêcie
pami¹tkowej tablicy, zwiedzanie
oœrodka, poczêstunek.

W œrodê póŸnym popo³udniem,
policjanci otrzymali zg³oszenie, o
nietrzeŸwej kobiecie opiekuj¹cej
siê swoj¹ córeczk¹. Natychmiast
udali siê do miejsca, gdzie mia³a
przebywaæ kobieta. Niestety informacja potwierdzi³a siê, matka mia³a
prawie dwa promile alkoholu. Kobieta zosta³a zatrzymana do wytrzeŸwienia, a dziewczynkê, której
na szczêœcie nie sta³o siê nic z³ego,
przekazano prawnemu opiekunowi.
Spraw¹ nieodpowiedzialnej matki,
zajmie siê teraz S¹d Rodzinny. (kp)

Pobór krwi
w Po³czynie
Dnia 13 paŸdziernika, w godzinach 11.00-13.00, odbêdzie siê w
Po³czynie - Zdroju, pobór krwi.
Miejsce poboru - Urz¹d Miejski
pl. Wolnoœci. Jest to ju¿ trzecia tego
typu akcja zorganizowana przez
Krystynê Nowakowsk¹ - radn¹ Rady
Miejskiej w Po³czynie-Zdroju. (r)

Cena wody w Po³czynie jest
skandalicznie wysoka
Wszed³em na stronê Spó³ki „Regionalne Wodoci¹gi i Kanalizacja” i
dowiedzia³em siê, ¿e w Zarz¹dzie i Radzie Nadzorczej zasiada...12 osób:
jeden prezes, dwóch wiceprezesów i 9. cz³onków Rady Radzorczej! Ile
wynosz¹ miesiêczne wynagrodzenia tych pañstwa, bo mo¿e ich apetyty
zadowoli³aby cena, dajmy na to 20 z³ za m szeœc. wody i œcieków?
SZCZECIN
GDAÑSK
TORUÑ
BIA£YSTOK
GORZÓW WLK.
POZNAÑ
P£OCK
WARSZAWA
ZIELONA GÓRA
£ÓD•

- 8,96 z³
- 9,66
- 7,02
- 6,41
- 8,12
- 8,74
- 7,32
- 9,97
- 8,30
- 6,48

RADOM
- 7,27
LUBLIN
- 6,95
WROC£AW
- 7,05
CZÊSTOCHOWA
- 8,16
OPOLE
- 5,99
KRAKÓW
- 7,48
PO£CZYN-ZDRÓJ - 10,08 z³!
(dla porównania Œwidwin: 7,55 z³)
Informacja: za Gazet¹ Wyborcz¹ z 1.08.2011 r.
Czytelnik

okaza³y siê dwie nastolatki. W tym
przypadku, mê¿czyzna dokona³
czynów, okreœlanych jako naruszenie nietykalnoœci cielesnej.
W wyniku intensywnych dzia³añ, policjantom uda³o siê odzyskaæ
skradziony telefon i zatrzymaæ
sprawcê, mê¿czyzna przyzna³ siê do
pope³nionych czynów.
O losach 26-latka ju¿ zadecydowa³ s¹d, decyzj¹ którego zastosowano tymczasowe aresztowanie.
Mê¿czyŸnie grozi kara pozbawienia wolnoœci na czas od 2 do 12
lat, dodatkowo naruszaj¹c nietykalnoœæ cielesn¹, podlega karze
grzywny, karze ograniczenia wolnoœci albo pozbawienia wolnoœci
do roku.
(kp)

„Niedyspozycja”
starszej pani
W minion¹ œrodê
dy¿urny jednostki
Komendy Powiatowej
Policji w Œwidwinie
otrzyma³ informacjê o
zdarzeniu, które mog³o
zmroziæ krew w ¿y³ach.
Na trasie Œwidwin - Klêpczewo,
na jezdni le¿y kobieta, a obok niej
rower i rozrzucone zakupy. Patrol
policji we wskazanym miejscu, lecz
ju¿ na poboczu, zasta³ 81-letni¹
mieszkankê pow. œwidwiñskiego.
Poniewa¿ by³o niemal po³udnie, a trasa jest dosyæ ruchliwa, starsz¹ pani¹
uprzejmi przechodnie ulokowali w
bardziej bezpiecznym miejscu.

Na szczêœcie, nie by³ to ¿aden
tragiczny wypadek, lecz raczej
„chwilowa niedyspozycja”. Starsza
pani - jak okreœli³a - nic nie pi³a, ale
badanie trzeŸwoœci wykaza³o, ¿e ma
niemal dwa promile alkoholu w
wydychanym powietrzu.
Ci którzy obserwowali to niecodzienne zdarzenie, twierdzili, ¿e
starsza pani by³a w takim stanie, ¿e
nie mog³a dalej jechaæ. Na potwierdzenie tych s³ów, rowerzystka
oznajmi³a, ¿e le¿¹c na poboczu „po
prostu odpoczywa”.
Mimo szacownego wieku, za
swój m³odzieñczy wybryk, 80-latka
odpowie przed s¹dem. Kara jaka
grozi za tego rodzaju czyn to grzywna, kara ograniczenia wolnoœci albo
pozbawienia wolnoœci do roku. (kp)
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Sesja Rady Miejskiej w Po³czynie-Zdroju

Radni odrzucilii trzy projekty uchwa³
(PO£CZYN-ZDRÓJ)
28 wrzeœnia odby³a siê
sesja Rady Miejskiej
w Po³czynie-Zdroju.
Poœwiêcona by³a
aktualnej sytuacji na
terenach wiejskich.
W punkcie interpelacje i zapytania g³os zabiera³o kilku radnych:
Krystyna Nowakowska, Zofia Wysoczañska, Marek Modzelewski,
Franciszek Pilip i Janusz Podpora.
Radna Nowakowska pyta³a o
samochody parkuj¹ce na boisku
Szko³y Podstawowej nr 1 w Po³czynie-Zdroju. Zofia Wysoczañska zada³a pytanie w sprawie ujêcia wody
dla mieszkañców Starego Reska i o
plany odnowy wsi. Radny Modzelewski swoje wyst¹pienie poœwiêci³
relacji miêdzy gmin¹ Po³czyn, a
spó³k¹ RWiK w Bia³ogardzie. Wyst¹pienie jego by³o bardzo d³ugie, a

wiêc jego skrót przedstawimy w
osobnej relacji. Przewodnicz¹cy
Rady Franciszek Pilip pyta³ o przegl¹dy starych budynków przy ulicy
Chrobrego w Po³czynie, a w szczególnoœci o budynek nr 14. Zapyta³
równie¿ czyj¹ w³asnoœci¹ jest hydrofornia w Tychówku. Janusz Podpora zainteresowany by³ remontem
drogi wojewódzkiej w stronê Koszalina.
Wiceburmistrz Miros³aw Pierz
przedstawi³ informacjê o pracy burmistrza miêdzy sesjami.
Po jego wyst¹pieniu rada zapozna³a siê z aktualn¹ sytuacj¹ we
wsiach gminy. Na ten temat wypowiadali siê pracownicy Urzêdu
Miejskiego: Damian Jesio³owski,
Ewa Tokarska - dyrektor Centrum
Kultury, Katarzyna Nosko.
Damian Jesio³owski przedstawi³ charakterystykê ogóln¹ rolnictwa w gminie, zaœ Ewa Tokarska
omówi³a pracê œwietlic wiejskich.
Po jej wyst¹pieniu radni zada-

OG£OSZENIE
I przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego
Spó³dzielnia Mieszkaniowa „Radowianka” w Radowie Ma³ym
og³asza przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego sk³adaj¹cego siê z pokoju, kuchni, przedpokoju i ³azienki po³o¿onego w Radowie Ma³ym Nr 66/9 o pow. 28,1 mkw. wraz
z udzia³em 36/1000 czêœci wspólnych w budynku mieszkalnym i
dzia³ce gruntu dla którego S¹d Rejonowy w £obzie prowadzi ksiêgê
wieczyst¹ Nr KW 16130 stanowi¹cy w³asnoœæ Spó³dzielni.
1. Przetarg na poni¿szych zasadach odbêdzie siê w dniu 18.10.2011 r.
o godz. 11.00 w siedzibie Spó³dzielni w Radowie Ma³ym.
2. Cena wywo³awcza wynosi 45 000 z³ /s³ownie: czterdzieœci piêæ tysiêcy z³/
3. Wadium w kwocie 4 500 z³ /s³ownie: cztery tysi¹ce piêæset z³/ nale¿y
wp³aciæ na konto Spó³dzielni Mieszkaniowej „Radowianka”
w Radowie Ma³ym Nr 51 1020 2847 0000 1402 0006 1127
do dnia 17.10.2011 do godziny 13.00, przy czym o wp³acie decyduje
data faktycznego wp³ywu w/w kwoty na konto.
4. Kwota post¹pienia wynosi 1000 z³.
5. Osoby przystêpuj¹ce do przetargu winne okazaæ siê dowodem
to¿samoœci, dowodem wp³aty wadium wraz z podaniem numeru konta,
na które w razie koniecznoœci wadium zostanie zwrócone.
6. Wp³aty wylicytowanej przez wygrywaj¹cego przetarg kwoty nale¿y
dokonaæ w ca³oœci w terminie 21 dni od daty przetargu na konto
Spó³dzielni.
7. Wadium przepada na rzecz Spó³dzielni w przypadku nie dokonania
wp³aty wylicytowanej kwoty w terminie okreœlonym w pkt.6 lub
niestawienia siê wygrywaj¹cego w kancelarii notarialnej w celu
sporz¹dzenia umowy notarialnej sprzeda¿y.
8. Wygrywaj¹cy przetarg pokrywa koszty sporz¹dzenia umowy
notarialnej sprzeda¿y, dokonania zmiany w ksiêdze wieczystej
i podatku od czynnoœci cywilnoprawnych.
9. W przypadku niedotrzymania warunków okreœlonych w pkt. 6 i 7
przetarg zostaje uniewa¿niony.
10. Spó³dzielnia zastrzega sobie prawo odwo³ania przetargu
bez podania przyczyny.
11. Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ telefonicznie pod numerem telefonu
91 397 22 80 lub w biurze Spó³dzielni w godzinach od 8.00 do 14.00.

wali pytania. Przewodnicz¹cy Pilip
pyta³ o iloœæ œwietlic podleg³ych
Centrum Kultury i Urzêdowi Miejskiemu. Zainteresowa³ go sposób
ogrzewania œwietlicy wiejskiej w
£êgach. Powiedzia³, ¿e znajduje siê
tam ogrzewanie elektryczne, co
podnosi znacznie koszty jej eksploatacji. Stwierdzi³, ¿e wszystkie
œwietlice wiejskie powinny zostaæ
podporz¹dkowane jednemu podmiotowi. Radny Wojciech Halec
odniós³ siê do istnienia œwietlicy w
Starym Wardyniu. Zwróci³ uwagê,
¿e œwietlica powinna przejœæ przegl¹d techniczny.
Katarzyna Nosko omówi³a stan
dróg wiejskich w gminie. W tym
punkcie zabierali g³os radni Robert
Doœpia³, Zbigniew Nowakowski i
Janusz Podpora.
Kolejny punkt sesji to informacja z wykonania bud¿etu gminy za
pierwsze pó³rocze 2011 roku. Informacjê przedstawi³a skarbnik gminy
Ma³gorzata Bilska. Radni znowu
zadawali pytania. Radny Marek
Modzelewski pyta³ o zaleg³¹ subwencjê oœwiatow¹ w wysokoœci 843
tyœ. z³. Zapyta³, czy jakieœ œrodki
wp³ynê³y z ministerstwa. Radny Pilip ustosunkowa³ siê do emisji obligacji trzeciej serii, a radny Podpora
mówi³ o dochodach gminy z podatków PIT i CIT.
Rada przyst¹pi³a do pracy nad
uchwa³ami. Radni swoimi g³osami
odrzucili trzy projekty uchwa³:
1. W sprawie wra¿enia zgody na
wydzier¿awienie dzia³ki gruntu w
trybie bezprzetargowym, po³o¿onej
przy ulicy Traugutta w Po³czynie.
2. W sprawie wra¿enia zgody na
dokonanie zamiany dzia³ek gruntu
miêdzy Gmin¹ Po³czyn-Zdrój, a
osob¹ prawn¹.
3. W sprawie podwy¿szenia kapita³u zak³adowego spó³ki RWiK w
Bia³ogardzie.

Wszystkie te trzy projekty nie
uzyska³y akceptacji odpowiednich
komisji Rady Miejskiej. Przed g³osowaniem nad trzecim punktem dyskutowali Marek Modzelewski i Robert Doœpia³. Radny Modzelewski
pyta³ od podwy¿ki cen wody.
Stwierdzi³, ¿e chocia¿ rada zg³osi
sprzeciw i tak wejd¹ one w ¿ycie od
nowego roku. Z radnymi polemizowa³a na ten temat Krystyna Hapka,
przewodnicz¹ca Rady Nadzorczej
RWiK i pracownik Urzêdu Miejskiego w Po³czynie - Zdroju.
Pozosta³e uchwa³y, te¿ wzbudzi³y kontrowersje radnych. By³y to
uchwa³y o zmianie lokali z domu
przy ulicy 5 Marca 5. Radny Modzelewski pyta³, czyja to wina, ¿e dosz³o
do takiej sytuacji. Radny Pilip
mówi³ o stratach, jakie gmina poniesie w tej sytuacji.
Inne uchwa³y zosta³y przeg³osowane bez sprzeciwu rady.
Na pytania radnych odpowiedzi
udziela³ wiceburmistrz Miros³aw
Pierz. Sprawa parkowania samochodów bêdzie uregulowana. Znajdzie siê na to miejsce na placu dla
autobusów szkolnych. W sprawie
budynku zostanie powo³ana komisja , która oceni stan techniczny.
Ujecie wody w Tychówku mieœci siê
dzia³ce gminnej, która dzier¿awi
prywatna spó³ka, mieszkañcy wiêc
powinni p³aciæ dzier¿awcy. Podobna sytuacja istnieje w Stary Resku.
Tu wodê dostarcza tak¿e prywatna
spó³ka. Za wykonanie drogi odpowiada Zarz¹d Dróg Wojewódzkich.
W wolnych wnioskach radna
Nowakowska przekaza³a dyrektorowi MGOPS Markowi £ukomskiemu, talon konkursowy na tonê koksu, który wygra³a w konkursie PKS
Œwidwin. Zostanie on przeznaczony
na rzecz ludzi potrzebuj¹cych.
Tym akcentem trzynasta sesja
Rady Miejskiej zakoñczy³a siê. (r)

Zbiórka elektroœmieci
Burmistrz Miasta Œwidwin
przy wspó³pracy z Zak³adem
Us³ug Komunalnych Sp. z o.o.
informuje, ¿e w dniach od 10 do 14
paŸdziernika 2011r. odbêdzie siê
akcja nieodp³atnej zbiórki zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego od mieszkañców
Miasta Œwidwin.
Bêdzie mo¿na oddaæ: sprzêt
AGD: lodówki, kuchenki, pralki,
odkurzacze, ¿elazka, tostery itp.,
sprzêt teleinformatyczny: komputery, radia, telewizory, telefony, telefony komórkowe itp.

Zu¿yty sprzêt prosimy dostarczyæ
do Zak³adu Us³ug Komunalnych przy
ul. Armii Krajowej 21 w dniach: od 10
do 14 paŸdziernika 2011 w godzinach
od 8. do 18.
Mamy nadziejê, ¿e wykorzystacie Pañstwo okazjê do pozbycia siê
w bezpieczny dla œrodowiska sposób niepotrzebnych ju¿ Wam urz¹dzeñ
Wszelkich informacji o akcji
zbierania zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego mo¿na
uzyskaæ w pok. nr 30 Urzêdu Miasta
Œwidwin lub tel. 94 36 480 45. UM
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Skrót zapytañ radnego Marka Modzelewskiego na sesji w Po³czynie-Zdroju

Zarz¹d RWiK zarabia prawie 400 tys. z³, ceny wody
w Po³czynie najwy¿sze w Polsce!
(PO£CZYN-ZDRÓJ)
Radny Marek
Modzelewski na
ostatniej sesji Rady
Miejskiej w Po³czynieZdroju zada³ pytanie,
nawi¹zuj¹c do listu, jaki
otrzyma³ od mieszkañca
miasta.

Nadzorczej. Czy by³by Pan w stanie
postawiæ tê sprawê na sesji Rady
Miejskiej i zapytaæ, ile wynosz¹
miesiêczne wynagrodzenia tych
pañstwa, bo mo¿e ich apetyty zadowoli³aby cena, dajmy na to 20 z³ za
m szeœc. wody i œcieków.
Wie Pan, swoj¹ drog¹ to skandal. Lecz je¿eli Rada przejdzie nad
tym do porz¹dku i nie zareaguje, to
bêdzie skandal kosmiczny. ¯yczê
Panu stanowczoœci”.

Radny zacz¹³ swoje wyst¹pienie
od s³ów: - Panie Burmistrzu otrzyma³em list na skrzynkê e-mail, od
mieszkañca naszego miasta o treœci;
„Szanowny panie Marku, mam
nadziejê, ¿e dotar³ do Pana wykaz
cen. Wszed³em na stronê Spó³ki
Regionalne Wodoci¹gi i Kanalizacja i dowiedzia³em siê, ¿e w Zarz¹dzie i Radzie Nadzorczej zasiada...12 osób: jeden prezes, dwóch
wiceprezesów i 9. cz³onków Rady

Radny stwierdzi³, rzeczywiœcie
tak jest. W sk³ad zarz¹du wchodz¹
trzy osoby i poda³ zarz¹d RWiK w
Bia³ogardzie. Sk³ada siê on z prezesa; hunkcjê tê pe³ni pani Marianna
Przychodni. Tu radny Modzelewski
poda³ zarobki prezesa. Roczny dochód wynosi 190 tys z³. Wiceprezes
spó³ki zarabia 139 tys. z³, jest to pani
Dorota Borsuk. Drugi wiceprezes
spó³ki Waldemar Godzieba zarabia
65 tys. z³.

Radny stwierdzi³, ¿e utrzymanie
Zarz¹du RWiK w Bia³ogardzie
kosztuje podatników prawie 400
tys. z³. Nastêpnie przedstawi³, sk³ad
Rady Nadzorczej spó³ki RWiK. I
zwróci³ uwagê, na dochody jakie
niektórzy uzyskuj¹ za pracê roczn¹.
Poda³ przyk³ady burmistrza Karlina
Waldemara Miœko, który otrzymuje
rocznie 13 tys. z³ i Macieja Niechcia³a, który za posiedzenia Rady
otrzymuje rocznie kwotê ponad 16
tys. z³.
Radny zapyta³, ile w ci¹gu roku
Rada Nadzorcza pobiera wynagrodzenia za swoje posiedzenia?
Przewodnicz¹c¹ Rady Nadzorczej RWiK jest pani Krystyna Hapka, pracownik Urzêdu Miejskiego w
Po³czynie i to ona udzieli³a odpowiedzi. Okaza³o siê, ¿e zale¿y to od
wysokoœci udzia³ów Gminy w spó³ce. Dla Po³czyna wynosz¹ one 12,93
procenta. Jednak radny nie uzyska³
odpowiedzi na pytanie o kwotê.

Drugie pytanie radnego dotyczy³o odpowiedzi udzielonej mu
przez Urz¹d Miejski, w sprawie
sprzeda¿y dzia³ki pod „Netto”.
Urz¹d odpowiedzia³, ¿e teren kupi³a spó³ka o nazwie „Koncepta” ze
Szczecina. Natomiast radny Modzelewski twierdzi³, ¿e spó³ka jest
zarejestrowana w Poznaniu przy
ulicy Paderewskiego 8, a tylko oddzia³ mieœci siê w Szczecinie. Kontynuowa³ dalej: - Ja tylko chcia³em
sprawdziæ, czy udzielacie radnym
dobrych odpowiedzi.
Trzecie pytanie radnego dotyczy³o dowozu uczniów z miejscowoœci Zaborze do liceum. Na to
pytanie odpowiedzi udzieli³ wiceburmistrz Pierz. Odpowiedzia³, ¿e
du¿o dzieci doje¿d¿a na tej trasie
autobusem szkolnym. Radny S. Tokarski, stwierdzi³, ¿e jest to mo¿liwe, bo nie doje¿d¿a z trójk¹ dzieci
do przedszkola i miejsce dla licealistów znajdzie siê.
(r)

Powiatowe Œwiêto Plonów
(R¥BINO) 17 wrzeœnia
w gminie R¹bino na
tamtejszym stadionie
odby³y siê Do¿ynki
Powiatowe 2011
- VII Powiatowe
Œwiêto Plonów.
W uroczystoœciach udzia³ wziêli
rolnicy, licznie zgromadzeni mieszkañcy powiatu oraz w³adze samorz¹dowe ze Starost¹ Œwidwiñskim
Miros³awem Majk¹, a tak¿e burmistrzami gmin naszego powiatu.
Uroczystoœci rozpoczê³y siê od
Mszy Œwiêtej Dziêkczynnej, któr¹
sprawowali kap³ani z gminnych parafii. Kazanie wyg³osi³ ks. Ireneusz
Maraszkiewicz, proboszcz parafii
Niepokolanego Poczêcia Najœwiêtszej Maryi Panny w Po³czynieZdroju.
Ksi¹dz podkreœli³ w swoim
kazaniu znaczenie „ludzkiej pracy”, a w szczególnoœci ciê¿kiej
pracy na roli, w kszta³towaniu charakteru oraz ulepszaniu ludzkiej
natury. Cz³owiek dziêki pracy
zbli¿a siê do Boga - mówi³ ksi¹dz
Maraszkiewicz. Wspomnia³ równie¿ obrazy, jakie zachowa³ z dzieciñstwa, dotycz¹ce tradycji ¿niw.
Mówi³ o wypiekanych pierwszych

chlebach - ko³aczach, wspomina³
rzucane wprost z d³oni ziarna. To
wszystko - jak zauwa¿a³ - jest g³êboko zakorzenione w naszej tradycji i podkreœla szlachetne wiêzi
cz³owieka z ziemi¹. Warto zauwa¿yæ w tym miejscu, ¿e st¹d wziê³o
siê staropolskie powiedzenie „bez
pracy nie ma ko³aczy”.
W trakcie Mszy œwiêtej przedstawiciele gmin i rolnicy sk³adali

ofiary dziêkczynne pochodz¹ce z
pracy r¹k. Gmina R¹bino wrêczy³a
chleb - ko³acz, Gmina S³awoborze kwiaty oraz owoce, Gmina Po³czynZdrój - miód, Gmina Brze¿no - ryby,
miasto Œwidwin - Bibliê.
Na zakoñczenie nabo¿eñstwa
kap³ani poœwiêcili z³o¿one ziarno.
Po mszy uczestnicy do¿ynek przeszli wokó³ stadionu w przepiêknie
przygotowanym korowodzie. Na-

stêpnie odœpiewano hymn pañstwowy, po czym mia³y miejsce uroczyste przemówienia. Uczestników
przywita³ starosta, swoje kilkuminutowe przemówienia mieli okazjê
wyg³osiæ pose³ Stanis³aw Wzi¹tek i
wiceprzewodnicz¹ca Rady Powiatu
Helena K³usewicz. Po czêœci oficjalnej uczestnicy podziwiali stoiska przygotowane przez gminy i
instytucje powiatu.
(o)

REKLAMA

REKLAMY

Po¿yczki gotówkowe
do 1000 z³otych
na terenie Z³ocieñca,
Drawska Pomorskiego,
Po³czyna Zdroju i Œwidwina.
Zatrudnimy przedstawicieli.
Tel. 94 341 77 77, 664-111-216
GABINET PSYCHOLOGICZNY

PRACOWNIA BADAÑ
KIEROWCÓW
badania na broñ, poradnictwo

ul. Lipowa 7, Z³ocieniec
Gabinet czynny w ustalonych telefonicznie
terminach, kontakt po 15.30

tel. 604-207-996

KOSTKA
GRANITOWA
SZARA I KOLOROWA
PIASKOWIEC
Tel. 502 770 750

Biuro og³oszeñ Gazety tel. 512 138 349
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Sk³ady komisji wyborczych w gminach

Oni bêd¹ czuwaæ nad przebiegiem
g³osowania i liczyæ g³osy
(POWIAT ŒWIDWIÑSKI).
Znane s¹ ju¿ sk³ady obwodowych
komisji wyborczych, które bêd¹
czuwa³y nad prawid³owym g³osowaniem w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarz¹dzonych na dzieñ 9 paŸdziernika 2011.
ŒWIDWIN MIASTO
Obwodowa Komisja Wyborcza
Nr 1 Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych, ul. Koœciuszki 28: G³uœniewska Halina – Przewodnicz¹ca, Konat Jerzy - Z-ca Przewodnicz¹cej,
Bujak Barbara, Cecka Jolanta,
Drwal Rafa³, Piêtka Maria, Sielski
Pawe³.
OKW Nr 2 Hala Sportowa, ul. 3
Marca 50: Rolak Garus Ma³gorzata
– przewodnicz¹ca, Przybylska Halina - z-ca Przewodnicz¹cej, D¹gielski Ryszard, Godzieba Wioletta,
Ho³odowski Józef, Lipiñska Martyna, ¯urawicz Gra¿yna.
OKW Nr 3 Publiczne Przedszkole nr 1, ul. Drawska 30: Zychowicz Józef – przewodnicz¹cy, Garus
Jerzy - z-ca Przewodnicz¹cego,
Dembiñski Marian, Kozera Ma³gorzata, Krakowski Zbigniew, Lipiñska Lucyna, ¯mirska Anna.
OKW Nr 4 Œwidwiñski Oœrodek
Kultury, ul. Niedzia³kowskiego 17:
Nowak W³adys³aw- przewodnicz¹cy, Ludwikowska Teresa – z-ca
Przewodnicz¹cego, D³ugosz Krystyna, Kowalczyk Milena, Sitek
Andrzej, Witkowska Bogumi³a,
¯uchowska Danuta.
Obwodowa Komisja Wyborcza
Nr 5 Gimnazjum Publiczne nr 1, ul.
Kombatantów Polskich 6: Sekura
Ewa – przewodnicz¹ca, Klukojæ
WoŸna Renata - z-ca przewodnicz¹cej, Choroba Agata, Iwanicka Teresa, Kuczyñska Teresa, Zieliñska
Czes³awa, ¯ebryk Anna.
OKW Nr 6 Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych ul. Wojska Polskiego 14: Stasiukiewicz Czes³awprzewodnicz¹cy, Bronowicka Bo¿ena - z-ca przewodnicz¹cego, Jaszczyk Joanna, £osowski Józef, Sa³ek
Krzysztof, Tyszczuk Marzena, Zychowicz Karol.
OKW Nr 7 Zespó³ Szkó³ Rolniczych - Centrum Kszta³cenia Prak-

tycznego ul. Szczeciñska 88: Worobiej Eugeniusz- przewodnicz¹cy,
Nikipierowicz Ewelina - z-ca przewodnicz¹cego, Bujak £ukasz, Choroba Katarzyna, Iwanicki Rafa³,
Pytlik Celina, Zychowicz Mateusz.
OKW Nr 8 Publiczna Szko³a
Podstawowa nr 3, ul. Szturmowców
1: Horak El¿bieta – przewodnicz¹ca, Pytlik Bogdan- z-ca przewodnicz¹cej, Jaroszek Zbigniew, Krukowski Jacek, Kopka Przemys³aw,
Okurowska Wanda, Zmys³owska
KuŸmicka El¿bieta.
ŒWIDWIN GMINA
OKW Nr 1 w Rusinowie: Teresa
Kozicka – przewodnicz¹ca, Krzysztof Pawe³ Siubdzia - z-ca przew.,
S³awomir Andrzej Buniak, Natalia
Urszula £êkowska, Dorota Piotrowska, Dorota Bieñczak, Emilia
Jawilak.
OKW Nr 2 w Lekowie: Zofia
Lachowska – przewodnicz¹ca, Robert Rozmus - z-ca przew., Karina
El¿bieta Kasprzyk, Jaros³aw Pawe³
Pisarczyk, Ewa Florkowska, Paulina Paw³uszyn, Dorota Rakowska.
OKW Nr 3 Bierzwnica:
1.Maria Siminiecka – przewodnicz¹ca, Lech Kliszewski - z-ca
rzew., Edyta Katarzyna Kocikowska, Anna Bukowska, Tomasz Glego³a, Kamila Fejkiel, Katarzyna
Bialik.
OKW Nr 4 w Klenczewie: Danuta Parniak – przewodnicz¹ca,
Agnieszka Brodowska - z-ca
przew., El¿bieta Miedzik, Mariola
Gontarczuk, Justyna Twardys,
Adam Bieniek, Paulina Siubdzia.
OKW Nr 5 w Smardzku: Alicja
Michór – przewodnicz¹ca, Aneta
Franckowska - z-ca przew., Rafa³
Miedzik, Wies³aw Piotr Bialik, Kazimiera Rydygier, Stella Orenczak,
Emilia Ga³¹zka.
OKW Nr 6 u Oparznie: Beata
Wróblewska – przewodnicz¹ca,
Andrzej Grzegorz Piotrowski - z-ca
przew., Eugeniusz Jan Todys, Jolanta Badziak, Magdalena Buniak,
Agata Makowska, Marta Kopaczewska.
OKW Nr 7 w Œwidwinie: Maria
Pi¹tek – przewodnicz¹ca, Artur Po-

liñski - z-ca przew., Paulina Kopaczewska, Ilona Marta Baranowska,
Jolanta Maria Tews, Bo¿ena Do³asiñska-O¿óg, Teresa Grabowska.
OKW Nr 8 w Krosinie: Teresa
Pawlak – przewodnicz¹ca, Otto
Leske - z-ca przew., Katarzyna Ga³¹zka, Krystyna Robak, Aleksander
Pawe³ Bieniek, Agata Kleæ, Ewa
Wójtów.
BRZE¯NO
Komisja Obwodowa Nr 1 w
Brze¿nie: Aneta Klimczak, Jadwiga
Tomaszczuk, Dariusz Biniek, Wioleta Anielska, Bo¿ena Stromiñska,
Monika Rysiukiewicz, Aneta Nowak.
Komisja Obwodowa Nr 2 w S³onowicach: Agnieszka Hatalska, Halina G³asek, Ewa Tkacz-Biniek,
Anna Pólkowska, Joanna Osiak,
Wies³awa Strojek, Angelika
¯ukowska.
PO£CZYN-ZDRÓJ
Obwodowa Komisja Wyborcza
Nr 2 Publiczne Gimnazjum w Po³czynie Zdroju ul. Mieszka I w Po³czynie Zdroju: Mariola Bogucka
(zam. Po³czyn Zdr.), Urszula Janina
Kopij (zam. Po³czyn Zdr.), Daniel
Majkowski (zam. Po³czyn Zdr.),
Irena Najdzion (zam. Po³czyn Zdr.),
Honorata Rogalska (zam. Ostre
Bardo), Witold Sobótek (zam. Po³czyn Zdr.), Bogus³awa Teresa
¯uchowska (zam. Po³czyn Zdr.).
OKW Nr 2 Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Po³czynie Zdroju
ul. piwna nr 2: Ma³gorzata Maria
Grzelec (zam. Po³czyn Zdr.), Krystyna Barbara Jankowska (zam.
Po³czyn Zdr.), Katarzyna Lasota
(zam. Po³czyn Zdr.), Mariusz Matysek (zam. Po³czyn Zdr.), Kamila
Partacz (zam. Po³czyn Zdr.), Zofia
Wilczyñska (zam. Po³czyn Zdr.),
Bogumi³a Jadwiga Zych (zam. Po³czyn Zdr.).
OKW Nr 3 Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Po³czynie-Zdroju
ul. Staszica 6: Witold Tadeusz Jakimowicz (zam. Po³czyn Zdr.), Marzena Janina Król (Po³czyn Zdr.),
Teresa W³adys³awa Niemir (Po³czyn Zdr.), Wies³awa Or³owska
(Po³czyn Zdr.), Bo¿ena Rydel (Zaj¹czkówko), Irena Anna Sroka (Po³czyn Zdr.), Izabela Beata ¯ukowska (Po³czyn Zdr.).

OKW Nr 4 Centrum Kultury w
Po³czynie-Zdroju ul. Wojska Polskiego 54: Józef Jankowski (zam.
Po³czyn Zdr.), Jerzy Tadeusz Król
(Po³czyn Zdr.), Andrzej Julian Ksi¹¿ek (Po³czyn Zdr.), Krystyna Lembowicz (Po³czyn Zdr.), Anna Ma³gorzata £azarz (Po³czyn Zdr.), Zbigniew Wolle (Po³czyn Zdr.), Anna
Agnieszka Wójcicka (Po³czyn
Zdr.).
OKW Nr 5 Urz¹d Miejski w
Po³czynie-Zdroju pl. Wolnoœci 3-4:
Ma³gorzata Gemza (zam. Po³czyn
Zdr.), £ukasz Jankowski (Po³czyn),
Bo¿ena Violetta Kapral (Po³czyn),
Lucyna Œwi¹tkowska (Po³czyn),
Marta Tokarska (Po³czyn), Helena
Zieliñska (Po³czyn), Marlena Kamila Ksi¹¿ek (Po³czyn).
OKW Nr 6 Publiczna Szko³a
Podstawowa Nr 1 w Po³czynieZdroju ul. Grunwaldzka 34: Krystyna Æmoch (zam. Po³czyn Zdr.), Ma³gorzata Anna Ko³odziñska (Bolkowo), El¿bieta Mañkiewicz (Po³czyn), Patrycja Rutkowska (Zaj¹czkowo), Teresa Ziêtkiewicz (Po³czyn), Jerzy Jan Zienkiewicz (Po³czyn), Sergiusz ¯uchowski (Po³czyn).
OKW Nr 7 Publiczna Szko³a
Podstawowa w Toporzyku Toporzyk nr 23: Marta Cetewicz (zam.
Po³czyn Zdr.), Rados³aw G³owacki
(Po³czyn Zdr.), Zofia Kaperzyñska
(Toporzyk), Roman Micha³ Niemir
(Po³czyn Zdr.), Henryk Pedrycz
(Popielewko), Franciszka Rajewska (Nowy Toporzyk), Zofia Wysoczañska (Toporzyk).
OKW Nr 8 Zespó³ Szkó³ Publicznych w Redle nr 12: Jerzy
Anio³kowski (zam. Nowe Ludzicko), Wies³aw Emil Buæko (Red³o),
Damian Marek Jesio³owski (Red³o), Danuta Wanda Kotkowska
(Po³czyn), Witold Rajsel (Po³czyn), Bo¿ena Teresa Ratajczak
(Red³o), Beata Szczechowska (Red³o).
OKW nr 9 Szko³a Podstawowa
w Bolkowie nr 10: Barbara Jakóbowska (zam. Zaj¹czkowo), Barbara Kêdzior (Po³czyn), Stanis³aw
Owczarz (Bolkowo), Mariola Ewa
Paczewska (Po³czyn), Ma³gorzata
Maria Smoleñska (Bolkowo), Cezary Smoleñski (Bolkowo), Elzbieta
Soko³owska (Bolkowo).
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ŒWIDWIN

Kasztelan przekaza³ „w³adzê na zamku”
Tegoroczny œwidwiñski Dzieñ
Dzia³acza Kultury mia³ wyj¹tkowy charakter, poniewa¿ by³ jednoczeœnie po¿egnaniem wieloletniego dyrektora Œwidwiñskiego
Oœrodka Kultury Mariana Wiszniewskiego. Wraz z koñcem wrzeœnia przechodzi on na emeryturê.
Marian Wiszniewski pochodzi z
miejscowoœci Teremiski pod Hajnówk¹, jednak wiêkszoœæ swego
doros³ego ¿ycia zwi¹za³ ze Œwidwinem, staj¹c siê jedn¹ z najbardziej
zas³u¿onych postaci tego miasta w
jego powojennej historii. Dyrektorem oœrodka kultury zosta³ w roku
1970 (zaledwie dwa lata po przeka-

zaniu wyremontowanego zamku na
potrzeby kultury) i pe³ni³ tê funkcjê
nieprzerwanie przez 41 lat. W ci¹gu
tego czasu organizowa³ niezliczon¹
iloœæ imprez. Niektóre z nich, jak
Ogólnopolski Konkurs Poetycki im.
Jana Œpiewaka i Anny Kamieñskiej,
wojewódzkie przegl¹dy teatralne,
czy s³ynna „Bitwa o Krowê” maj¹
ju¿ swoje sta³e miejsce na kulturalnej mapie kraju. Przez ponad 40 lat
zarz¹dza³ zabytkowym, œwidwiñskim zamkiem i wie o nim wszystko.
Wielokrotnie sprowadza³ do Œwidwina czo³owych polskich artystów, wielu z nich zna osobiœcie. W
ostatnich latach w³¹czy³ siê w organizacjê prê¿nie dzia³aj¹cego brac-

twa rycerskiego i turniejów rycerskich, a najnowsz¹ imprez¹, która
równie¿ ma szansê odbywaæ siê cyklicznie jest Piknik Leœno-Rycerski.
Dzieñ Dzia³acza Kultury to lokalne œwidwiñskie œwiêto, podczas
którego w³adze miasta honoruj¹
osoby, które w tej dziedzinie maj¹
szczególne osi¹gniêcia. Odbywa siê
28 wrzeœnia – w rocznicê przekazania zamku na oœrodek kultury. Tym
razem, oprócz wrêczenia nagród
dzia³aczom kultury, oraz koncertu
zespo³u „Operus Arte” odby³o siê
symboliczne po¿egnanie kasztelana
zamku, Mariana Wiszniewskiego.
Symboliczne – bo choæ jest ju¿
emerytem, to nikt sobie nie wyobra¿a ani zamku, ani œwidwiñskiej kultury bez jego osoby.
- Odchodzê w pe³ni si³, z poczuciem dobrze spe³nionego obowi¹zku i mam nadziejê, ¿e pozostanê
nadal aktywny – mówi pan Marian.
Od pocz¹tku paŸdziernika Œwidwiñskim Oœrodkiem Kultury bê-

dzie kierowa³ nowy dyrektor, Boles³aw Kurek. Jest instruktorem muzycznym, nauczycielem muzyki,
prowadzi chóry „Cantus” w Po³czynie-Zdroju oraz „Sonores” w Œwidwinie, które czêsto wystêpuj¹ na
miejscowych imprezach i uroczystoœciach, a tak¿e maj¹ na koncie wiele
sukcesów na przegl¹dach.
UM

Magda trzecia
w Europie

Magdalena Fudali, zawodniczka kick-boxingu ze œwidwiñskiego klubu „Spartakus” odnios³a kolejny sukces.
W dniach 2 - 9 wrzeœnia przebywa³a na Mistrzostwach Europy Juniorów w miejscowoœci Lignano

Sabbiadoro we W³oszech. W kategorii 70 kg w light contact juniorek
zdoby³a trzecie miejsce.
Magdalena nale¿y do reprezentacji Polski w kick-boxingu. Trenuje pod kierunkiem Rados³awa Paw³owskiego.
UM
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O naszych problemach i zadaniach zwi¹zanych z kultur¹, histori¹, to¿samoœci¹....

Polska kultura na Pomorzu nie jest
kontynuacj¹ by³ej tu kultury niemieckiej,
jakby niektórzy chcieli
Odwróceni plecami do rodziców, patykiem rozgrzebujemy
pomorsk¹ ziemiê, szukaj¹c korzeni, a one s¹ gdzie indziej
Jak mo¿na opowiadaæ
historiê na Pomorzu
Historiê na Pomorzu mo¿na zacz¹æ opowiadaæ tak: 17 wrzeœnia
1939 r. Sowieci napadli na Polskê,
wbijaj¹c jej nó¿ w plecy. Potem
wymordowali polsk¹ elitê w Katyniu i wielu innych miejscach, i zaczêli wywoziæ rodziny polskich ¿o³nierzy na Sybir. Te, które przetrwa³y
katorgê, wróci³y do Polski, ale ju¿
nie w swoje rodzinne strony, lecz
skierowano je na zdobyte ziemie
zachodnie i pó³nocne, a wiêc tak¿e
na Pomorze zachodnie. Przyjechali
tu tak¿e Polacy z wielu innych stron.
Tu matki urodzi³y nas i to nam przysz³o tworzyæ Polskê na tych ziemiach, kontynuuj¹c ich tradycje,
kulturê, historiê.
Jednak mo¿na zacz¹æ opowiadaæ j¹ zupe³nie inaczej, np. tak: 17
wrzeœnia br. minê³o 100 lat, gdy w
Œwidwinie Niemcy postawili wie¿ê
widokow¹, nazwan¹ imieniem Bismarcka. Przez nastêpne lata w dniu
1 kwietnia przy wie¿y odbywa³y siê
uroczystoœci z okazji urodzin kanclerza. Cz³onkowie Stowarzyszenia
Spo³eczno-Kulturalnego Carpe
Diem w Œwidwinie odbyli wyprawê
rowerow¹, odnajduj¹c i fotografuj¹c 17. podobnych wie¿, znajduj¹cych siê na ziemiach od Œl¹ska,
przez Pomorze Zachodnie, po Mazury. W tych dniach w œwidwiñskim
zamku otworzyli wystawê fotograficzna o tych wie¿ach.
Nie bez kozery zapyta³em wówczas, czy data 17 wrzeœnia m³odym
œwidwinianom jeszcze z czymœ siê
kojarzy, bo mnie i ludziom starszym
z napaœci¹ ZSRR na Polskê, po
wczeœniejszym pakcie Ribbentrop –
Mo³otow. Ta data ma podobne znaczenie dla Polaków jak 1 wrzeœnia.
Czy ktoœ mia³by odwagê 1 wrzeœnia
zrobiæ wystawê o wie¿ach Bismarcka? W¹tpiê, chocia¿ podobne zachowania staj¹ siê coraz bardziej mo¿liwe. Dlaczego? O tym za chwilê.
Œledzê od lat próby opisywania
naszej historii na Pomorzu. Pomijaj¹c oœrodki naukowe, s¹ one doœæ

siermiê¿ne i skupiaj¹ siê g³ównie na
kopiowaniu niemieckich dokumentów. Trudno wiêc tym osobom przypisywaæ miano historyków; ja nazywam ich kopistami. Jako wydawca i
dziennikarz czasopism lokalnych,
wielokrotnie zwraca³em uwagê na
potrzebê zajêcia siê polsk¹ histori¹
na Pomorzu, gdy¿ jej œwiadkowie
wymieraj¹, a to przecie¿ najcenniejsze Ÿród³o pozyskiwania wiedzy
historycznej; rozumianej nie tylko
jako zapisu faktograficznego, ale
tak¿e zapisu klimatu, obyczajów,
mówionych œwiadectw i zachodz¹cych procesów kulturowych. Wydawa³o siê, ¿e po prze³omie politycznym 1989 roku, gdy wczeœniej nie
by³o mo¿na pisaæ historii „prawdziwej”, nast¹pi eksplozja zainteresowañ polsk¹ histori¹ powojenn¹ na
tych ziemiach, ale... nie nast¹pi³a.
Nie ma tu miejsca na analizê przyczyn tego zjawiska, ale by zdaæ sobie sprawê z rozmiaru pustej przestrzeni historycznej, w jakiej siê
znajdujemy, wystarczy porównaæ
iloœæ wydawnictw poœwiêconych
historii niemieckiej na tych ziemiach i naszej. Oczywiœcie inaczej
sytuacja wygl¹da w Poznaniu,
Szczecinie i Koszalinie, a inaczej na
prowincji, któr¹ obserwujê na co
dzieñ.
Okaza³o siê, ¿e zamiast odrabiaæ
zaleg³oœci z historii najnowszej,
wiêkszoœæ skupi³a siê na kopiowaniu i kompilowaniu dokumentów
niemieckich. Problem nie polega na
tym, ¿e zajmujemy siê kultur¹ niemieck¹, ale na tym, ¿e nie zajmujemy siê w³asn¹. Oczywiœcie ukazuj¹
siê ró¿ne wydawnictwa, ale jakby na
obrze¿u zainteresowañ niemieckoœci¹ tych ziem, które to zainteresowania zdominowa³y kierunek dzia³añ i œwiadomoœæ spo³eczn¹ kilku
pokoleñ. Trudno w takiej sytuacji
wymagaæ, by m³odzi ludzie koñcz¹cy szko³y wiedzieli cokolwiek o
„Wydarzeniach gryfickich”, je¿eli
ksi¹¿ka najpe³niej dokumentuj¹ca
tamte wydarzenia, autorstwa prof.
Kazimierza Koz³owskiego, ukaza³a
siê w 1992 r. w nak³adzie... 800 egzemplarzy. A przecie¿ powinna byæ

lektur¹ obowi¹zkow¹ na ziemiach,
na których dokonano kolektywizacji i próbowano stworzyæ nowy typ
rolnika i obywatela na wzór sowiecki. Na tych dokumentach mo¿na by
przeœledziæ operacjê, jak¹ przeprowadzono na œwiadomoœci naszych
rodziców i ich dzieci, na nas, na
nastêpnych tu zamieszkuj¹cych pokoleniach. Byœmy mogli lepiej zrozumieæ w³asne po³o¿enie, miejsce
kulturowe, w jakim siê znajdujemy,
skutki tamtych procesów spo³eczno-politycznych, z którymi musimy
zmagaæ siê do dzisiaj, okreœlaj¹c je
mianem „mentalnoœæ popegeerowska”.

Nie chcecie wiedzieæ,
jak was zoperowano?
Có¿ to za inteligencja pomorska,
która nie chce wiedzieæ, jak j¹ zoperowano? A czy¿ pójœcie w niemieckoœæ tych ziem nie jest przypadkiem
jednym ze skutków ubocznych takiej operacji? Czy¿ z kolei skutkiem
gruntownego nie przemyœlenia tamtej sytuacji jest obecna? Czy¿ to nie
te same mechanizmy zniewolenia
umys³ów powoduj¹, ¿e kolektywizacjê tak ³atwo obecnie zastêpuje
globalizacja, przy wtórze – taki jest
trend, moda, wymóg czasów? To
oczywiste k³amstwo, bo wystarczy
pojechaæ do Skandynawii, by siê o
tym przekonaæ.
Niedawno obserwowa³em, jak
do pod³obeskiej wsi przyjecha³a
maszyna, która w ci¹gu miesi¹ca
zmieli³a na kruszywo wielkie budynki po by³ym pegeerze. PGR
znikn¹³ z ziemi, a wraz z nim ogromna ludzka energia kilku pokoleñ
w³o¿ona w jego powstanie i funkcjonowanie. PGR znikn¹³, ludzie
zostali. A czy za 20 lat nie bêdzie tak,
¿e przyjedzie podobna maszyna i
strawi kilka powsta³ych w £obzie
supermarketów, bo nie bêdzie komu
w nich kupowaæ? Bo miejscowi radni bezmyœlnie dali zgodê na ich budowê w centrum miasta; zjawisko
niespotykane gdzie indziej. Powiedz¹; no tak, ale sz³a globalizacja,

to znaczy nieuchronnoœæ, wiêc jak
mo¿na by³o siê opieraæ. Opieraæ siê
modom i trendom, a kszta³towaæ
w³asne otoczenie mo¿e tylko cz³owiek wolnej woli. Tego wymagam
od historyków, by swoj¹ prac¹
kszta³towali woln¹ wolê. By mogli
to robiæ, musi byæ wolna dyskusja,
wiêc tak¹ podejmujê, zwracaj¹c
uwagê na próby po³¹czenia historii
niemieckiej tych ziem z polsk¹. Te
próby wyrastaj¹ z procesów opisanych powy¿ej i ma³o kto podejmuje
z nimi dyskusjê. Na poziomie lokalnym tworz¹ ju¿ gêst¹ siatkê konkretnych dzia³añ, przejawiaj¹cych siê w
sympozjach, rocznicach, publikacjach i tak zwanym odkrywaniu historii Pomorza, a przede wszystkim
w zaniechaniu zajmowania siê
w³asn¹ histori¹. Ta nadaktywnoœæ w
sferze niemieckoznawczej, przy
zaniechaniach w sferze poznawania
w³asnej historii i kultury, prowadzi
do wykorzenienia pokoleñ Polaków
na Pomorzu z historii i kultury w³asnych rodziców. Nastêpuje zerwanie ci¹g³oœci kulturowej i próba
budowania jakiejœ specyficznej to¿samoœci pomorskiej, która mia³aby
byæ konglomeratem historii niemieckiej i polskiej. Niektórzy uwierzyli, ¿e na bazie zastanej tu kultury
materialnej mo¿na po³¹czyæ kultury
odrêbne duchowo. Oczywiœcie nie
mo¿na, ale problem jest szerszy, bo
dotyka naszego tu po³o¿enia na Pomorzu, zupe³nie innego ni¿ na Œl¹sku na przyk³ad, co równie¿ niektórzy próbuj¹ nam wmówiæ, ¿e jest tu
jakieœ podobieñstwo. To wykorzenienie z w³asnej kultury ma praktyczne skutki w bezrobociu i emigracji, która przek³ada siê np. na
utratê jednego mandatu poselskiego
w okrêgu szczeciñskim. S³abnie
wiêc si³a Pomorza w parlamencie
polskim, zaœ zamkniêcie stoczni
szczeciñskiej zdegraduje Pomorze
na wiele lat.

Matejko nie jest
europejski? Kompleksy?
Ulubionym miejscem spotkañ
historyków s¹ sympozja, np. w Trze-
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biatowie, Dygowie, Kulicach itd.
Proszê zastanowiæ siê, dlaczego na
tych sympozjach przedstawiane historie pomorskich wsi koñcz¹ siê na
1945 roku, tak jakby po tej dacie
wsie nie mia³y ju¿ historii. Zwróci³em na to kiedyœ uwagê, przegl¹daj¹c foldery ró¿nych miasteczek; w
nich tak¿e historie koñczy³y siê na
tej dacie. Ktoœ skopiowa³ historiê
niemieck¹, ale ju¿ nie zada³ sobie
trudu, by opracowaæ polsk¹ historiê
miasteczka. To wymaga wysi³ku
intelektualnego, a kopiowanie ju¿
znacznie mniejszego. Dopiero jak
weŸmie siê te opas³e tomy poseminaryjne widaæ, ¿e mieszkamy w
pró¿ni historycznej. Jak tu nie nabraæ w¹tpliwoœci, czy aby mieszkamy w Polsce. To nie ¿art, gdy w
Gryficach Stowarzyszenie Przyjació³ Gryfic stawia³o obelisk Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego, pada³y
g³osy – a co Pi³sudski ma wspólnego
z Gryficami. Prawda, do jakiej aberracji umys³owej i rozszczepienia
to¿samoœci mog¹ doprowadziæ kulturowe transgresje. Dla odmiany
burmistrz Trzebiatowa powiedzia³
mi ostatnio, ¿e planuje za³o¿yæ fundacjê im. Feiningera. Jego imieniem
nazwano ju¿ galeriê w Trzebiatowskim Oœrodku Kultury. Nie nazwali
jej imieniem Jana Matejki lub Jerzego Nowosielskiego, bo zapewne
mieliby trudnoœci z wyt³umaczeniem sobie i innym, co Matejko lub
Nowosielski mog¹ mieæ wspólnego
z Trzebiatowem. Z kultur¹ – jak najbardziej, ale z Trzebiatowem? A jak
bêdzie Feininger, to i Niemcy dadz¹
trochê euro i jaki sznyt europejski.
Tak jakby Matejko i Nowosielski
nie byli europejscy. W ogóle ostatnio przyjmowane nazewnictwo
szkó³, galerii i rond (np. Hakena),
nosi znamiona leczenia polskich
kompleksów, ale nie miejsce tu, by
je opisywaæ.

Historia wybierania
rodzynków
Bodaj¿e dwa lata temu ktoœ wymyœli³ obchody 100-lecia szpitala
MSW w Kañsku, ko³o Z³ocieñca.
Propozycja obchodów 100-lecia
wybudowania wie¿y Bismarcka w
Œwidwinie wydaje siê ju¿ tylko nastêpstwem popularyzacji takiego
(bez) myœlenia. Jeszcze trochê to
potrwa i doczekamy obchodów
100-lecia koszar, jakich w miasteczkach sporo, a sk¹d wyrusza³y wojska niemieckie na Polskê. Nie mo¿na wybieraæ sobie z historii rodzynków i piec na w³asnym ogniu. Jak ju¿
chcemy skrzy¿owaæ tutejsz¹ kulturê niemieck¹ z polsk¹, to trzeba byæ
konsekwentnym. Co prawda wysz³oby nam, ¿e dowódca 12 Brygady Zmechanizowanej w Szczecinie
gen. bryg. Andrzej Tuz jest nastêpc¹
prawnym i kulturowym gen. p³k.
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Josefa Harpe, który wzi¹³ udzia³ w
inwazji na Polskê i stacjonowa³ w
ówczesnym Stettin, ale jak siê popracuje nad tym, to mo¿e da siê to
jakoœ opisaæ i wyt³umaczyæ.

Od kiedy zaczyna siê
historia Œwidwina
W programie Stowarzyszenia
Carpe Diem wyczyta³em, ¿e „g³ównym za³o¿eniem jest „ocalenie od
zapomnienia” wspomnieñ osób w
podesz³ym wieku, by³ych i obecnych mieszkañców Œwidwina. (...)
Oczywiœcie nie zamierzamy pomijaæ przedwojennej, niemieckiej
przesz³oœci miasta. Jesteœmy w pe³ni œwiadomi, ¿e mo¿e to budziæ
pewne kontrowersje, ale s¹dzimy,
¿e poziom emocji pozwala ju¿ na to,
aby historia Œwidwina nie zaczyna³a siê od daty 3 marca 1945 roku”.
Skreœlaj¹c kilka uwag do autorów
programu, napisa³em w Wieœciach
œwidwiñskich (Nr 5 z 14.03.2011):
„Historia Œwidwina zawsze bêdzie
zaczynaæ siê od 3 marca 1945 r. i
zupe³nie nie zale¿y to od poziomu
emocji, ale od faktu, ¿e 3 marca
przesta³ istnieæ Schivelbein, a pojawi³ siê Œwidwin i Polacy, wiêc od tej
daty rozpoczê³a siê nasza tu historia.
Je¿eli autorzy twierdz¹, ¿e nazwa
Œwidwin istnia³a tu wczeœniej, to
proszê o fakty. Je¿eli chc¹ uznaæ
historiê Schivelbein za nasz¹, to
musz¹ w³o¿yæ sporo wysi³ku, by to
uwiarygodniæ. (...) 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”. Stowarzyszenie,
niestety, nie odpowiedzia³o na te
pytania. Mo¿e lepiej poradzi sobie z
zagadnieniem mój rówieœnik ks.
Henryk Romanik, duszpasterz koszaliñskich œrodowisk twórczych,
biblista, erudyta, wyk³adowca Wy¿szego Seminarium Duchownego w
Koszalinie i Wydzia³u Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, poeta i laureat wielu konkursów literackich?

Romanika fantazje
o pomorskiej kulturze
integralnej
Najjaskrawszym przyk³adem
próby po³¹czenia kultury niemieckiej tych ziem z kultur¹ polsk¹ s¹

dwa teksty ks. Henryka Romanika;
jeden zamieszczony w IX tomie
„Dziejów wsi pomorskiej” (materia³y z miêdzynarodowej konferencji naukowej, wyd. Dygowo – Uniwersytet Szczeciñski 2010), drugi w
ko³obrzeskim kwartalniku literackim „Latarnia Morska” (nr 1/15/
2011).
W pierwszym tekœcie („O XVIIwiecznym pastorze-poecie ze Strzepowa) Romanik napisa³: „Spotkanie
z Christianem Wagnerem chcê rozpocz¹æ jednak od kilku uwag o naszych pomorskich s³awach, ale te¿ o
patriotycznych kompleksach i kulturowych zaniedbaniach. Pomiêdzy
tegorocznym majowym pogrzebem
Miko³aja Kopernika we Fromborku
a kostiumowymi harcami w okr¹g³¹
rocznicê „wydarzeñ grunwaldzkich” rodz¹ siê pytania o to¿samoœæ
i kontynuacjê kulturow¹ naszej ma³ej, œrodkowopomorskiej ojczyzny”. Upominaj¹c siê w 250 rocznicê œmierci von Kleista, wyra¿a pretensje, ¿e: „Niewiedza akademicka,
a mo¿e obci¹¿ona jakimiœ ideologicznymi przes¹dami postawa obojêtnoœci, pozwalaj¹ na traktowanie
tego „rodaka” spod Koszalina jak
kompletnie obcego. Od wielu lat
próbujemy przyswoiæ kulturowemu
œrodowisku Pomorzanina rodem z
Karlina – Johnna Ernsta Benno
(1777-1848). Wiedza o jego dorobku jest praktycznie nieobecna w
naszych regionaliach, ale te¿ jakoby
niechciana, pocz¹wszy od œrodowiska akademickiego, przez literackie
i wreszcie na spo³eczno-kulturalnym koñcz¹c. Mo¿e to zbyt trudny
temat, wykraczaj¹cy poza granice
dziedzictwa jêzykowego, oddzielony ideologiami patriotyzmów, mo¿e
pomorskie klimaty nie kontynuuj¹
œwiadomoœci swej kultury, jak to
bywa na przyk³ad na Kresach lub
Œl¹sku”. Romanik ubolewa, ¿e na
konferencjach w S³upsku „trudno
zauwa¿yæ zainteresowanie historyczn¹ twórczoœci¹ pisarzy niemieckich/pruskich naszego regionu
przed 1945 rokiem”. Ma nadziejê,
¿e: „Mo¿e stopniowe dojrzewanie
pomorskiego œrodowiska i wspó³praca z europejskimi partnerami
przyniesie z czasem przyswojenie
pomorskiej kulturze, pojmowanej
integralnie, tak¿e takich gwiazd jak
„rzymski pisarz” ze Strzepowa
(Strippow)?”
Ks. Romanik powtórzy³ te argumenty w „Latarni Morskiej”, w artykule „Benno powraca w swoje rodzinne strony. Po polsku”, przy okazji przypomnienia sylwetki i twórczoœci Johanna Ernsta Benno, niemieckiego poety, ¿yj¹cego w XVIII
wieku na Pomorzu. Jako ¿e czytujê
poezjê i literaturê, choæ nie jestem
takim erudyt¹ jak Romanik, z szacunkiem odniós³bym siê do jego
pracy, gdyby poprzesta³ na opisie
krytycznoliterackim. Jednak autor
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przy ka¿dej okazji wytyka ignorancjê swoim oponentom i atakuje patriotyzm, u¿alaj¹c siê, ¿e nie znajduje admiratorów dla swoich zabiegów czynionych w kierunku zmutowania kultury polskiej z niemieck¹.
Œwiadomie nie napisa³em – pojednania polsko-niemieckigo, gdy¿ nie
o pojednanie autorowi chodzi. Mu
chodzi o jak¹œ mutacjê kulturow¹, a
w najlepszym przypadku o implementacjê (to teraz takie „europejskie” s³owo na topie) twórczoœci i
niemieckich autorów do historii
polskiej dziej¹cej siê na Pomorzu.
Zacytujmy fragment z Latarni.
Przypominaj¹c o 250 rocznicy
œmierci Ewalda von Kleista, Romanik stwierdza: „To, ¿e nie sta³ siê w
tym roku patronem wydarzeñ lub
przedsiêwziêæ literackich na Pomorzu, prowokuje do zamyœlenia nad
to¿samoœci¹ naszej nie tylko regionalnej kultury. (…) To, ¿e bêdzie
to te¿ rok 600-lecia „wiktorii grunwaldzkiej”, klasycznego stereotypu
odwiecznego antagonizmu polskoniemieckiego, mo¿e byæ okazj¹ do
refleksji nad kondycj¹ naszej tradycji kulturowego s¹siedztwa, karmionej przez dziedzictwo Sienkiewicza i Kraszewskiego. Potrzeba
odkrywania lokalnej przesz³oœci w
miastach regionu ³¹czy siê ze
¿mudn¹ nauk¹ pojednania z w³asn¹
– to znaczy tutejsz¹, tak¿e opowiadan¹ po niemiecku pomorsk¹ histori¹. Nie robimy tego dla Niemców,
dla których nasz jêzyk ci¹gle „za
trudny”. Jest nam to potrzebne jako
Polakom i Europejczykom, ale nade
wszystko jako „ludziom st¹d”. Kilkupokoleniowa „poniemieckoœæ”
Pomorza i innych ziem polskich,
prze¿ywana jako tymczasowoœæ i
nie-tutejszoœæ, nie pozwala na spokojne, stanowcze i twórcze mówienie o tradycji niemieckiej, zajmowanie siê „nie-polsk¹” przesz³oœci¹
i jej literatur¹, która d³ugo nie mog³a
staæ siê integraln¹ czêœci¹ tradycji
naszej ma³ej ojczyzny. Fakt, ¿e piszê te s³owa z nut¹ zacietrzewienia,
jest owocem wieloletnich sporów z
polskimi i niemieckimi patriotami,
którzy swoj¹ ignorancjê i niekompetencjê, wzajemn¹ niechêæ i dystans pokrywaj¹ emocjami i epatowaniem bliznami wszystkich wojen.
(…) Nazywam go „krajanem” i
przestajê baæ siê jêzyka, z którym
kojarz¹ siê lêki wczesnej edukacji.
(…) Mijaj¹ lata, a tymczasem koszalinianin Benno znajduje zainteresowanie raczej u s¹siadów ni¿
wœród swoich”. Mo¿e starczy, bo
swoje credo ks. Romanik wypowiedzia³ ju¿ jasno.

Jak Romanik zrobi³ mnie
dziedzicem
Mimo wszystko jeszcze jeden
cytat, bo akurat odnosi siê do mnie,
jako dziennikarza. Cd. na str. 12
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G£OS W DYSKUSJI O KULTURZE NA POMORZU
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Polska kultura na Pomorzu nie jest kontynuacj¹ by³ej tu....
Ci¹g dalszy ze str. 11
Benno pisywa³ w gazecie i Romanikowi uda³o siê „wytropiæ” w
archiwach niemieckich kilka roczników „owego pierwszego koszaliñskiego periodyku”. Autor nazwa
poetê „patriarch¹ koszaliñskiego
dziennikarstwa” i dodaje: „Nawet
je¿eli takie genealogie nie dadz¹ siê
wprost kontynuowaæ wœród dzisiejszego pokolenia pracowników „IV
w³adzy”, to przecie¿ wszystkie dzisiejsze media nosz¹ce w nazwie s³owa „Pomorze” i „Koszalin” s¹ faktycznie dziedzicami owej starej
„Koesliner Zeitung”, która by³a tu
wydawana jako nastêpczyni APV od
1859 do 1945 roku”.
Troszkê siê wystraszy³em, bo
by³em redaktorem naczelnym „gminy pomorskiej” i oto Romanik
uœwiadomi³ mi, ¿e jestem „faktycznym” dziedzicem niemieckich tu
gazet. Wiêc i treœci? Od razu wyobrazi³em sobie te nag³ówki z lat
1939-45. Co ja teraz powiem rodzicom, bo œp. ojciec walczy³ w tym
czasie na froncie, a mama do dzisiaj
pamiêta œpiewy niemieckich „¿o³daków”. A teraz okazuje siê, ¿e jako
dziennikarz jestem spadkobierc¹
tego dziedzictwa. Co prawda obieca³em sobie nie szargaæ nerwów ks.
Romanika i nie „epatowaæ bliznami
wszystkich wojen”, lecz podj¹æ polemikê merytoryczn¹, ale to przecie¿ jakieœ horrendalne nonsensy
publikowane w powa¿nym piœmie.
Czy je¿eli jako m³odzieniec zna³em pi³karza Henryka, ma oznaczaæ,
¿e ka¿dy napotkany Henryk to pi³karz? A tak¹ dziecinn¹ logik¹ pos³uguje siê autor, jakby nie s³ysza³ o
konwergencji i wnioskowa³, ¿e skoro motyl i jaskó³ka maj¹ skrzyd³a i
lataj¹, to s¹ ptakami. Podobnie z
u¿ycia s³ów „Pomorze” i „pomorski” przez Niemców i Polaków nie
nale¿y wnioskowaæ, ¿e istnieje tu
jakieœ „dziedzictwo”.

Kultura niemiecka
odesz³a na zachód,
ze wschodu przysz³a
polska
Wszyscy podejmuj¹cy próby
skrzy¿owania kultury polskiej z niemieck¹ nie wyjaœnili sobie kilku elementarnych spraw i zbyt dowolnie
¿ongluj¹ pojêciami. Otó¿ w 1945 r.
na Pomorzu zasz³a radykalna zmiana. Niemcy, w wyniku II wojny
œwiatowej, z Pomorza odeszli, zabieraj¹c ze sob¹ swoj¹ kulturê duchow¹, a zosta³a po nich kultura
materialna – puste miasta i wioski.
Zasiedlili je Polacy, przynosz¹c ze
wschodu w³asn¹ kulturê. Zupe³nie
odrêbn¹. Nieporozumieniem wiêc
jest twierdzenie, ¿e nasza kultura
mo¿e mieæ jakiekolwiek korzenie w

tej ziemi i jak bêdziemy w niej grzebaæ, to te korzenie „odkryjemy”.
Niczego nie odkryjemy. Nasze korzenie kulturowe s¹ na wschodzie,
bo stamt¹d „przyszli” nasi rodzice,
przynosz¹c ze sob¹ tam ukszta³towan¹ wiarê, jêzyk, tradycjê, wra¿liwoœæ itp. Tam siêgaj¹ wszelkie „genealogie”. Bzdur¹ jest twierdzenie o
przenikaniu siê kultur w przypadku,
gdy te kultury nie zetknê³y siê ze
sob¹, a wiêc nie miesza³y; jedna
odesz³a, druga przysz³a. Porównywanie sytuacji Pomorza do Œl¹ska,
gdzie tam kultury narodowe miesza³y siê przez stulecia, jest b³êdne. Na
Pomorzu nie miesza³y siê; je¿eli ju¿
to polskie kultury regionalne i to
mo¿e byæ ciekawe pole do badañ.
Lêki jêzykowe wczesnego dzieciñstwa mog¹ przemieniæ siê w lêki
póŸnego dzieciñstwa; nie mo¿na
Benno nazywaæ „krajanem”, je¿eli
nigdy nie mieszka³ w naszym kraju.
Nie mo¿na tak niechlujnie u¿ywaæ
pojêæ, bo nied³ugo zaczniemy adaptowaæ Eskimosów do naszej kultury. Papier wszystko przyjmie.
Nie ma kultury pomorskiej „pojmowanej integralnie”. To przes¹d.
Autor nas³ucha³ siê frazesów o regionalizmach i automatycznie przeniós³ je na Pomorze. Kultura na
Pomorzu jest typowo polska. Niby
sk¹d mia³aby wynikaæ jej integralnoœæ? Poproszê o argumenty. Kultury regionalne mimo swych odrêbnoœci s¹ nadal tylko czêœci¹ wiêkszej
kultury narodowej, czy to w Polsce,
w Niemczech, czy innych krajach, i
pomimo tych odrêbnoœci stanowi¹
kulturow¹ ca³oœæ. Jak autor wyobra¿a sobie wci¹gniêcie czêœci kultury
niemieckiej do polskiej? Czy tak jak
wspomnia³em wczeœniej – bêdzie
wybiera³ rodzynki, czy z ca³ym inwentarzem?
Ju¿ zupe³nie œmiesznie brzmi
opis „pruskiego patriotyzmu Pomorzan” w walkach z wojskami napoleoñskimi i ich polskimi sojusznikami, gdy w tym czasie Prusy mia³y na
sumieniu rozbiór Polski. Mo¿e
Benno te¿ w tym macza³ swoje palce, jako wachmistrz. I co wtedy?
Dla terapii, bo siê niepotrzebnie
zacietrzewia, polecam autorowi
lekturê Joanny Salamon „Czas Herberta albo na dom w Czarnolesie”. A
z Herberta „Rozwa¿ania o problemie narodu”:
(...)
chcia³bym nareszcie wiedzieæ
gdzie koñczy siê wmówienie
a zaczyna zwi¹zek realny
(...)
buntowa³em siê
ale s¹dzê ¿e ten skrwawiony
wêze³
powinien byæ ostatnim jaki
wyzwalaj¹cy siê
potarga.

Polecam równie¿ artyku³ prof.
Zbigniewa Zielonki zamieszczony
w I tomie z konferencji naukowej
„Dzieje wsi pomorskiej”, wydanym
w 2002 r., pt. „Problem tradycji literackich wsi pomorskiej”. Tam autor
znajdzie wiele odpowiedzi na swoje
pytania i frustracje.

Odwróceni plecami
do rodziców
Pozostawmy ks. Romanikowi
jego powo³anie do nawracania nas
na przyjaŸñ polsko-niemieck¹ i
krzewienie na Pomorzu kultury lub
literatury niemieckiej. Tak jak on
rozpacza nad klasycznymi stereotypami wziêtymi z Sienkiewicza i
Kraszewskiego, tak ja rozpaczam
nad tym, ¿e Pomorze polskie nie
uzmys³owi³o sobie do tej pory si³y
w³asnej historii. Gdy robiê wywiad z
mieszkañcem Œwidwina, który przyby³ tu z Wo³ynia i mówi mi, ¿e jestem
pierwsz¹ osob¹, której po 50. latach
opowiada historiê rzezi na Wo³yniu,
to zastanawiam siê, jakich jeszcze
ludzi skrywa ziemia pomorska.
Okazuje siê, ¿e mamy tu sporo
„bohaterów”, œwiadków i uczestników najprzeró¿niejszych wydarzeñ
historycznych, których nikt o nic nie
pyta. Ich ¿yciorysy przyprawi³y by
o zawrót g³owy niejednego s³uchacza, a re¿yserzy i pisarze mieliby
znakomity materia³ do obrobienia.
Jednak nikt siê nimi nie interesuje.
¯yj¹ ludzie w Z³ocieñcu, Œwidwinie
i innych miejscach, którzy próbowali po wojnie organizowaæ pañstwo podziemne przeciw w³adzy
komunistycznej. ¯yje tu jeden z
ostatnich ¿o³nierzy wyklêtych, który wyszed³ z wiêzienia w 1971 roku,
wiêc jak s³yszê, ¿e w latach 70. powsta³a w Polsce pierwsza opozycja
demokratyczna, to zastanawiam siê,
jak d³ugo jeszcze bêdziemy „karmieni” zak³amywan¹ histori¹. ¯yli
lub ¿yj¹ na Pomorzu uczestnicy
wszystkich frontów i wydarzeñ
przed i wojennych; ¿o³nierze wrzeœnia, spod Monte Cassino, Berlina,
Sybiracy, dzieci Afryki, marynarze
floty wojennej, Westerplatczycy,
u³ani, legioniœci, rodziny katyñskie,
powstañcy warszawscy. Oni stanowili sól tej ziemi, któr¹ trzeba by³o
zagospodarowywaæ. To oni nieœli
resztkami si³, jakie im zosta³y, ów
dzisiaj tak niemodny patriotyzm,
pracowali, wychowywali dzieci i
wnuki. I znosili swój los w milczeniu, bo nie mogli o tym mówiæ.
W 2003 r. opublikowa³em materia³ o Wo³yniaku ze Œwidwina. Napisa³em wtedy: „Z otch³ani naszej,
polskiej historii, wci¹¿ wydobywaj¹
siê krzyki pomordowanych i pokrzywdzonych. To pokolenia naszych ojców i dziadów wo³aj¹ o
pamiêæ. (...) Pokolenia wychowane

w PRL-u zosta³y ustawione plecami
do w³asnej historii. St¹d dzisiaj
chêtniej czcimy Sydoniê i Puchsteina w £obzie, Feiningera w Trzebiatowie, Virchowa w Œwidwinie i wielu innych znanych Niemców na Pomorzu, œlêczymy nad niemieckimi
starodrukami, przepisuj¹c nie swoj¹
historiê, stawiamy pami¹tkowe kamienie niemieckim przodkom,
oczyszczamy niemieckie cmentarze
zgorszeni wandalizmem ludzkiego
zapomnienia i nietaktu. Wzruszeni
swoim humanitaryzmem nie s³yszymy krzyku za plecami. Nie dopuszczamy myœli o zdradzie, jakiej dokonaliœmy na naszych przodkach,
odsy³aj¹c ich w niebyt, morduj¹c ich
po raz wtóry - naszym zapomnieniem. Odp³ac¹ nam wzgardliwym
œmiechem swoich wnuków i prawnuków, którzy za nic bêd¹ mieæ
nasze dokonania; cmentarze bêd¹
dobre na schadzki i picie wina, a
czciæ bêd¹ Ozziego Osbourna, Madonnê i Wiœniewskiego z Ich Troje,
bo dlaczego nie, gdy sami nauczyliœmy ich, jak uniewa¿niaæ historiê...

Co jest wa¿ne tu i teraz
Musimy wiedzieæ, co w danej
chwili jest wa¿ne. Uwa¿am, ¿e odpowiedzialnoœæ wynikaj¹ca z przynale¿noœci do okreœlonej wspólnoty
rodzi obowi¹zki wobec niej. Do takich nale¿y opisywanie tej wspólnoty tak¹, jaka jest. Jak ka¿da sk³ada
siê z g³upich i m¹drych. Nie trzeba
¿adnej odwagi intelektualnej, by
czuæ siê odpowiedzialnym wy³¹cznie za wspólnotê wykszta³conych i
bogatych.
Pomimo doznanej krzywdy
zwi¹zanej z wysiedleniem (jak niektórzy mówi¹ - wypêdzeniem),
Niemcy mogli stworzyæ z tego faktu
czêœæ w³asnej historii, czyli dramat,
jaki siê rozegra³, ob³askawiæ intelektualnie i emocjonalnie (opisaæ,
op³akaæ, zaadaptowaæ jako sk³adnik
w³asnej to¿samoœci). Z wysiedlenia
trafili po prostu do demokracji,
gdzie mogli to wszystko swobodnie
czyniæ. St¹d heimaty, gazety, szczegó³owe opracowania, œcis³a dokumentacja zabitych, doskona³e archiwa. Ró¿nica miêdzy nami a nimi
polega na tym, ¿e my, równie¿ w
czêœci wysiedleni, w czêœci pozbierani zewsz¹d, czyniæ tego nie mogliœmy. Nie mogliœmy wytwarzaæ historii, by siê w niej przygl¹daæ, by
siê z niej uczyæ, by mog³a spe³niæ
sw¹ funkcjê terapeutyczn¹ - oswajania cierpienia. Zostaliœmy zamkniêci w klatce komunistycznej dyktatury, gdzie za samo s³uchanie radia
mo¿na by³o trafiæ do wiêzienia. Dla
Niemców jest to po prostu nie do
pojêcia. I gdy przyszed³ czas wolnoœci, pierwszym, co trzeba by³o uczyniæ, to spróbowaæ opisaæ samych
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siebie po tym doœwiadczeniu. Postawiæ chocia¿ problemy. Próbowaæ
stworzyæ katalog strat, jakie ponieœliœmy. Pytaæ o to, co przez te pó³
wieku nam umknê³o, czego nam nie
by³o dane zrobiæ, a co powinniœmy,
by odzyskaæ to¿samoœæ. A zamiast
tego, zala³a nas fala niemieckich
kopii dokumentów, pocztówek,
map. Zachowaliœmy siê, jak dzikie
plemiê zauroczone inn¹ cywilizacj¹, która nas zala³a, i której nie
mamy co przeciwstawiæ. Bo co?
Jak¹ historiê? Jakie myœli, jak¹ to¿samoœæ. Z cywilizacj¹ tak jak z
wod¹, wype³nia puste miejsca.

Co jest do zrobienia
na Pomorzu
Historia ka¿dego miasta sk³ada
siê z historii jego mieszkañców,
urzêdów, firm, organizacji spo³ecznych itd. By historiê z³o¿yæ w ca³oœæ, potrzebne s¹ historie fragmentaryczne, np. szko³y, klubu sportowego, stra¿y po¿arnej, harcerzy,
partii politycznych i polityki, gospodarki, kultury itd. Tego nie ma i
to jest zadanie dla lokalnych patriotów i historyków. Bo znaj¹c nasz
ba³agan wiele spraw nam umyka.
Umieraj¹ te¿ œwiadkowie; odchodzi
pokolenie, które pamiêta jeszcze
ca³¹ nasz¹ tu historiê, od pocz¹tku.
Jak oni odejd¹, nikt ju¿ nie bêdzie
pamiêta³ tamtego klimatu, obyczajów, jak to naprawdê by³o. Dlatego
nie ma czasu na inne sprawy. Niemieckie dokumenty mog¹ poczekaæ, bo s¹. My swoich nie mamy i kto
tego nie rozumie, nie rozumie Pomorza.
Jak wiele jest pracy, pokazujê
przyk³adowo na znalezionym spisie
tematów z jakiejœ ksi¹¿ki: Ziemie
Zachodnie i Pó³nocne w polityce
PZPR w latach 1949-1956; Pogranicze polsko-niemieckie w okresie
stalinowskim; Migracje ludnoœci,
Kolektywizacja wsi, Obozy pracy
na ziemiach zachodnich i pó³nocnych przed i po 1948 r.; Propaganda
planu 6-letniego, Rozwa¿ania o
dzia³alnoœci „ksiê¿y patriotów”,
Koœció³ greckokatolicki i jego wierni na Zachodnich i Pó³nocnych Ziemiach Polski; Stosunki narodowoœciowe, W³adze polskie wobec ludnoœci ukraiñskiej, Akcja ³¹czenia
rodzin miêdzy Polsk¹ a RFN, Przebieg paszportyzacji. A to u³amek.
Na koniec wrócê do Romanika i
mu podobnych z zasadniczym pytaniem: by³em w Lubece w redakcji
„Pomerische Zeitung”, która przez
wszystkie te lata „obs³ugiwa³a” i
archiwizowa³a historiê wysiedlonych Niemców. Czy przez 45 lat
PRL, a teraz 21 lat wolnej Polski,
powsta³ na Pomorzu podobny oœrodek dokumentuj¹cy przesiedlenia
Polaków z Kresów? Proszê z tego
wyci¹gn¹æ wnioski.
Kazimierz Rynkiewicz

Z ¯YCIA POWIATU
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Nauczyciel na medal
Tadeusz Ma³ecki, zas³u¿ony
œwidwiñski dzia³acz PTTK,
otrzyma³ z r¹k ministra edukacji
narodowej Katarzyny Hall tytu³ i
medal „Nauczyciela Kraju Ojczystego”.
Jest to nowe wyró¿nienie, ustanowione niedawno przez Zarz¹d
G³ówny Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego i
przyznawane nauczycielom oraz
dzia³aczom organizacji pozarz¹dowych, którzy maj¹ szczególne zas³ugi w prowadzeniu pracy edukacyjno-wychowawczej z dzieæmi i
m³odzie¿¹ oraz w upowszechnianiu
turystyki i krajoznawstwa.
Tadeusz Ma³ecki znalaz³ siê w
gronie oko³o piêædziesiêciu osób z
ca³ej Polski (w tym trzech z województwa zachodniopomorskiego),
które po raz pierwszy zosta³y uhonorowane tym tytu³em. Uroczystoœæ
wrêczenia odby³a siê w Ministerstwie Edukacji Narodowej 20 wrzeœnia.
Nie sposób przeceniæ zas³ug
pana Tadeusza dla rozwoju turystyki na ziemi œwidwiñskiej. Jest postaci¹ powszechnie znan¹ nie tylko w
lokalnym œrodowisku, ale i w ca³ym
regionie. Ju¿ jako m³ody nauczyciel
wychowania fizycznego pasjonowa³ siê sportem i wêdrówkami. W
1984 roku powo³a³ oddzia³ PTTK,
któremu przewodzi³ przez niemal
24 lata. Organizowa³ niezliczone
obozy wêdrowne dla m³odzie¿y, by³
przewodnikiem (równie¿ podczas
wycieczek zagranicznych), pomaga³ nauczycielom w organizowaniu

wycieczek klasowych, organizowa³
liczne konkursy turystyczne. W
roku 2008 zrezygnowa³ z przewodniczenia zarz¹dowi PTTK. W uznaniu jego wieloletniej pracy nadano
mu tytu³ honorowego prezesa. Niedawno ukoñczy³ 80 lat, ale wci¹¿
pozostaje aktywnym turyst¹ i cieszy
siê znakomit¹ kondycj¹, której
mog¹ mu pozazdroœciæ znacznie
m³odsi.
Tytu³ „Nauczyciela Kraju Ojczystego” jest jednym z wielu
wyró¿nieñ, które Pan Tadeusz Ma³ecki otrzyma³ za swoj¹ wieloletni¹

pracê. W ostatnim czasie zosta³ tak¿e nagrodzony tytu³em honorowego
przewodnika turystyki pieszej,
przyznawanym przez Komisjê Turystyki Pieszej PTTK i zosta³ uhonorowany z okazji swoich 80 urodzin. Uczestniczy³ równie¿ w VI
Kongresie Krajoznawstwa Polskiego, który odbywa³ siê w Olsztynie
pod patronatem przewodnicz¹cego
Parlamentu Europejskiego Jerzego
Buzka oraz w uroczystoœci z okazji
60-lecia PTTK w Warszawie, który
patronatem obj¹³ prezydent Bronis³aw Komorowski.
(o)

„Sprz¹tanie œwiata” w Brze¿nie
Od 1994 roku, w ka¿dy trzeci
weekend wrzeœnia, wszyscy, którym zale¿y na ochronie œrodowiska, wyruszaj¹ do lasów, na pobocza dróg, do parków i sprz¹taj¹.
Akcja ta przyjê³a siê i w Zespole
Szkó³ Publicznych w Brze¿nie.
W pi¹tek, 16 wrzeœnia, wszyscy
uczniowie - równie¿ ci najm³odsi,
czyli klasy „0” - wyruszyli na wielkie sprz¹tanie. Zaopatrzeni w rêkawiczki i worki na odpady porz¹dkowali przydzielone rejony: pobocza
dróg, teren wokó³ bloków mieszkalnych, placu zabaw, jeziora i oczywiœcie szko³y. Has³o przewodnie
„Sprz¹tania Œwiata - Polska 2011”
to: „Lasy to ¿ycie - chroñmy je” i
w³¹czaj¹c siê w obchody Miêdzynarodowego Roku Lasów czêœæ m³o-

dzie¿y i wychowawców wspólnie z
leœniczym, panem Grzegorzem Krajewskim, zajê³a siê sprz¹taniem lasu
ko³o Wiêc³awia.
Uhonorowaniem ich pracy by³o
ognisko i pieczenie kie³basek. Pozostali uczniowie tak¿e nie pró¿nowali, czego efekty s¹ widoczne. O

ile przyjemniej spaceruje siê wzd³u¿
jeziora, gdy widoków nie psuj¹
worki ze œmieciami, puszki i butelki. Inicjatywy tego typu s¹ niezbêdne, by rozbudzaæ odpowiedzialnoœæ
za losy naszej planety i propagowaæ
proekologiczne zachowania od najm³odszych lat.
(z)

REKLAMY
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Œwietlica w Popielewie otwarta
„5, 10, 15” - to nowa
nazwa Œwietlicy
Wiejskiej w Popielewie,
podlegaj¹cej Centrum
Kultury w Po³czynieZdroju, która zosta³a
odnowiona i
wyposa¿ona w artyku³y
szkolne i papiernicze, w
gry edukacyjne, sprzêt
komputerowy, sprzêt
RTV, meble biurowe,
zabawki i stroje
sceniczne.

Dzia³ania te nieby³y by mo¿liwe,
gdyby nie pomoc Pani Ma³gorzaty
WoŸniak i Joanny Polowczyk oraz
ca³ego zespo³u z Departamentu
Partnerstwa Biznesowego Banku
Zachodniego WBK w Poznaniu,
który sfinansowa³ i zrealizowa³ to
przedsiêwziêcie.
Dziêki pomocy i poœwiêceniu
przez w.w. dobroczyñców oraz
dziêki dzieciom z Popielewa i opiekunce œwietlicy Annie So³owiej,
uda³o siê wyremontowaæ œwietlicê
w krótkim czasie.
Podziêkowania nale¿¹ siê lokalnym firmom oraz osobom prywatnym, które równie¿ w³¹czy³y siê w

odnowienie i wyposa¿enie œwietlicy
w Popielewie:
Firmie „Gniewko” z Kluczewa,
„Bartex” z Koszalina oraz osobom
prywatnym: Paniom Alicji Zenke,
Annie Lewandowskiej, Bo¿enie
WoŸniak, Ma³gorzacie Komperda,
Barbarze So³owiej, Karinie So³owiej oraz Panom Jacekowi So³owiej
i Wojciechowi Kurosz.
29 sierpnia br. odby³o siê spotkanie, ju¿ w odnowionej i wyposa¿onej œwietlicy.
Po przywitaniu, dzieci i m³odzie¿ zosta³y zaproszone do wspólnych zabaw.

Wybitny
gitarzysta
zagra
w Œwidwinie
Krzysztof
Pe³ech, jeden z
najlepszych
polskich gitarzystów
klasycznych wyst¹pi w œwidwiñskim zamku.
Recital Krzysztofa Pe³echa odbêdzie siê w
œrodê 12 paŸdziernika o godzinie 19 w sali widowiskowej Œwidwiñskiego Oœrodka Kultury. Bilety mo¿na ju¿ kupowaæ w ŒOK. W przedsprzeda¿y kosztuj¹ 15 z³, w dniu koncertu ich cena wyniesie 25 z³.
(foto: www.pelech.art.pl)

Na zakoñczenie dzieci, m³odzie¿ oraz uczestnicz¹cy rodzice
œwiêtowali razem otwarcie œwietlicy przy ognisku. Dodatkowo ka¿de
z dzieci otrzyma³o wyprawkê
szkoln¹ w postaci artyku³ów szkolnych.
Pomys³ i jego realizacja, którego siê podjêto wymaga³ determinacji i wrêcz godnej pochwa³y dobroci
serca, ale jest to zarazem przyk³ad
dla wszystkich, ¿e jesteœmy zdolni
nie tylko braæ, ale i dawaæ od siebie.
I warto to robiæ &#8211; choæby za
jeden radosny uœmiech.
(o)
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BROÑCIE KRZY¯A!
Dwa tygodnie temu, 17
wrzeœnia 2011 r., na
Cmentarzu Komunalnym
w Po³czynie-Zdroju
odby³a siê XVIII Msza
Œwiêta Katyñska, której
przewodniczy³ ksi¹dz
proboszcz Tadeusz Wilk.
W uroczystoœciach uczestniczyli m.in. uczniowie szkó³ z miasta i
gminy Po³czyn-Zdrój, kombatanci,
przedstawiciele po³czyñskich zak³adów pracy, harcerze, wojsko,
s³u¿by mundurowe, nieliczni mieszkañcy Po³czyna, nauczyciele, w³adze samorz¹dowe itp.
Po godzinie 17. uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Miko³aja
Kopernika w Po³czynie-Zdroju
przekazali swoim rówieœnikom z
Zespo³u Szkó³ Publicznych im. Jana
Paw³a II w Redle symboliczny brzozowy Krzy¿ Pamiêci o ofiarach ludobójstwa sowieckiego na polskich
jeñcach wojennych. Tradycyjnie
ju¿ odczytano Apel Poleg³ych, ¿o³nierze oddali salwê honorow¹, z³o¿ono kwiaty pod Krzy¿em Katyñskim. Na koniec uczestnicy udali siê
pod dêby katyñskie i z³o¿yli kwiaty.
Od kilku lat zadajê sobie pytanie: co tak naprawdê œwiêtujemy 17
wrzeœnia? Ofiary Katynia? Napaœæ
Sowietów na Polskê? Moje w¹tpliwoœci rozwia³ ks. Tadeusz Wilk w
homilii wyg³oszonej podczas Mszy
œwiêtej. W sposób czytelny i wyraŸny przedstawi³ rys historyczny tych
tragicznych wydarzeñ dla naszej
Ojczyzny. Fakty mówi¹ same za siebie: 72 lata temu Zwi¹zek Sowiecki,
³ami¹c miêdzynarodowe umowy,
napad³ na Polskê, dziêki czemu IV
rozbiór Polski sta³ siê faktem. Konsekwencj¹ agresji sowieckiej by³o

ludobójstwo na polskich jeñcach,
m.in. w Katyniu.
Ws³uchuj¹c siê w s³owa ksiêdza
proboszcza Tadeusza Wilka w sposób szczególny moje myœli zatrzyma³y siê przy Krzy¿u… Ten wyraz
mi³oœci Boga do cz³owieka towarzyszy historii Polski od ponad tysi¹ca
lat! Nie sposób policzyæ tych wszystkich córek i synów Rzeczpospolitej,
którzy na przestrzeni wieków bronili Krzy¿a i wiary katolickiej.

Jako pierwszy w obronie chrzeœcijañstwa na ziemiach polskich
stan¹³ œw. Wojciech. Ten biskup sta³
siê patronem wspó³pracy i jednoœci
duchowej chrzeœcijañskiej Europy
oraz patronem Polski. Jego mêczeñska œmieræ stanowi³a jeden z kamieni wêgielnych polskiej pañstwowoœci i organizacji koœcielnej
Kolejn¹ znacz¹ca postaci¹, która broni³a Krzy¿a i wartoœci chrzeœcijañskich, jest œw. Stanis³aw, bi-

skup krakowski. Œwiêty Stanis³aw
poniós³ œmieræ w obronie zasad
moralnoœci
chrzeœcijañskiej.
Zgin¹³, poniewa¿ Boles³aw Œmia³y
uzna³, ¿e Stanis³aw ,,miesza siê do
polityki”. Biskup musia³ zaanga¿owaæ siê w politykê, gdy¿ jest to obowi¹zek ka¿dego chrzeœcijanina.
Jako wierny s³uga Chrystusa biskup
Stanis³aw nie móg³ milczeæ, gdy
widzia³, jak w³adca zamiast trosk¹ o
dobro wszystkich poddanych kierowa³ siê prywatnymi interesami.
Wyj¹tkowe miejsce w naszych
dziejach zajmuje król Jan III Sobieski. Jego spektakularne zwyciêstwo
pod Wiedniem uchroni³o chrzeœcijañsk¹ Europê przed zalewem islamu. Po zwyciêskiej odsieczy Jan III
Sobieski pisa³ w liœcie do ¿ony Marysieñki: „Bóg i Pan nasz na wieki
b³ogos³awiony da³ zwyciêstwo i s³awê narodowi naszemu, o jakiej wieki
przesz³e nigdy nie s³ysza³y”.
Na nastêpn¹ dziejow¹ wiktoriê
Polska musia³a czekaæ a¿ 237 lat!
Kilka miesiêcy po odzyskaniu niepodleg³oœci w 1918 r. m³odemu pañstwu polskiemu przysz³o broniæ
Ojczyzny i chrzeœcijañskiej Europy
przed bolszewick¹ zaraz¹. Byæ
mo¿e geniusz Pi³sudskiego nie wystarczy³by, gdyby nie modlitwa narodu polskiego. Wymownym symbolem bitwy warszawskiej jest postaæ ksiêdza Ignacego Jana Skorupki. Ten bohater, kap³an i mêczennik
swoj¹ postaw¹ pokaza³ jak realizowaæ w praktyce has³o: BÓG, HONOR, OJCZYZNA. Gdy odradzaj¹cej Polsce zaczê³o zagra¿aæ id¹ce
ze Wschodu niebezpieczeñstwo, ks.
Ignacy poprosi³ swojego metropolitê kardyna³a Aleksandra Kakowskiego o zgodê na wst¹pienie do
wojska. 13 sierpnia 1920 r. ks. Skorupka wyruszy³ na front wojny polsko-bolszewickiej. W tym czasie
losy bitwy pod Ossowem by³y pra-
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wie przes¹dzone (na korzyœæ Armii
Czerwonej). Ks. Skorupka zebra³
grupê m³odych ¿o³nierzy i ruszy³
przeciwko ateistycznym Sowietom.
Podczas tego – wydawa³o siê – beznadziejnego kontrnatarcia bohaterski ksi¹dz szed³ ubrany w stu³ê i z
Krzy¿em w rêku. Kap³an zosta³
œmiertelnie ra¿ony granatem i zmar³
na polu chwa³y. Podbudowani przyk³adem swojego ksiêdza ¿o³nierze
przestali siê cofaæ i ruszyli na Sowietów. Bitwa zakoñczy³a siê polskim zwyciêstwem. Ksi¹dz kardyna³ Kakowski pisa³ w swoich pamiêtnikach: „Dlaczego tak podnosz¹ i gloryfikuj¹ œmieræ ks.
Skorupki przed wszystkimi ofiarami wojny? Chwila œmierci ks. Skorupki jest punktem zwrotnym w bitwie pod Ossowem i w dziejach
wojny 1920 r. Do tej chwili Polacy
uciekali przed bolszewikami, odt¹d
uciekali bolszewicy przed Polakami” (A. Kakowski – Z niewoli do
niepodleg³oœci. Pamiêtniki, Kraków 2000). Wiele lat po tych wydarzeniach okaza³y pomnik poœwiêcony Sowietom w ramach przyjaŸni
polsko-radzieckiej ods³oniæ mia³
prezydent Komorowski…
Tego, czego bolszewicy nie zdo³ali dokonaæ w 1920 r., mia³o siê ziœciæ we wrzeœniu 1939 r. Katolicka
Polska mia³a znikn¹æ z mapy œwiata
po¿arta przez dwa totalitaryzmy:
niemiecki faszyzm i sowiecki komunizm. Tak¿e w tym okresie naszej
historii swoj¹ obecnoœæ zaznaczyli
bohaterscy kap³ani – spowiadali,
s³u¿yli rad¹, dodawali otuchy, modlili siê z ¿o³nierzami, odprawiali
Msze œwiête. Nie przypadkiem Stalin i Hitler ludobójstwo na Polakach
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zaczêli od mordowania elit, m.in.
ksiê¿y. Wystarczy wspomnieæ, ¿e w
niemieckim obozie koncentracyjnym wiêziony by³ ksi¹dz kardyna³
Ignacy Je¿, mêczeñsk¹ œmierci¹ w
KL Auschwitz zgin¹³ œw. Maksymilian Maria Kolbe, a œwiadkami mordu katyñskiego byli, m.in. ksi¹dz
pra³at Zdzis³aw Jastrzêbiec Peszkowski oraz ksi¹dz major Jan Leon
Zió³kowski. Wspomniani powy¿ej
kap³ani swoj¹ ofiarn¹ dzia³alnoœci¹
i postaw¹ w czasie wojny dowiedli,
¿e s¹ prawdziwymi patriotami, którzy swoje cierpienie i ¿ycie ofiarowali Bogu i OjczyŸnie.
Krzy¿ towarzyszy³ równie¿ powstañcom warszawskim. Mimo
walk na terenie Warszawy odbywa³y siê Msze œwiête i modlitwy prowadzone przez licznych ksiê¿y kapelanów. Dzisiaj m.in. na mogi³ach
¿o³nierzy Batalionu „Zoœka” stoj¹
wymowne krzy¿e brzozowe.
Przeœladowania ksiê¿y i ludzi
wierz¹cych nie zakoñczy³y siê w
maju 1945 r. Wiele razy jedynie
Krzy¿, modlitwa i wiara pozwala³y
przetrwaæ polskim patriotom – ¯o³nierzom Wyklêtym, dla których koniec wojny nie oznacza³ koñca walki o woln¹ i niepodleg³¹ Ojczyznê.
Rotmistrz Witold Pilecki w celi
œmierci wydrapa³ na œcianie znak
Krzy¿a z nastêpuj¹cym dopiskiem:
„Stara³em siê ¿yæ tak abym w godzinie œmierci móg³ siê raczej cieszyæ
ni¿ lêkaæ”.
W czasach PRL w obronie Krzy¿a i ludzi wierz¹cych stawali odwa¿ni kap³ani. By³o ich wielu, trudno
wszystkich wspomnieæ. Za walkê o
miejsce dla Krzy¿a i Koœcio³a w

komunistycznej Polsce wiêziony
by³ Prymas Tysi¹clecia, Stefan Kardyna³ Wyszyñski. W styczniu 1981
r. Prymas mówi³: „Tak czêsto s³yszymy zdanie: „Piêkn¹ i zaszczytn¹
rzecz¹ jest umrzeæ za Ojczyznê”.
Jednak¿e trudniej jest niekiedy ¿yæ
dla Ojczyzny. Mo¿na w odruchu
bohaterskim oddaæ swoje ¿ycie na
polu walki, ale to trwa krótko. Wiêkszym niekiedy bohaterstwem jest
¿yæ, trwaæ, wytrzymaæ ca³e lata”.
S³owa Prymasa w ¿ycie wciela³
papie¿ Jan Pawe³ II. Podczas pielgrzymek do naszej Ojczyzny wielokrotnie nawo³ywa³ do modlitwy,
g³êbokiej wiary, wbrew serwowanemu przez w³adzê ateizmowi. Znamienne by³y s³owa Papie¿a wypowiedziane w Zakopanem podczas
pielgrzymki do Polski w 1997 r.:
„Umi³owani bracia i siostry! Nie
wstydŸcie siê Krzy¿a! Starajcie siê
na co dzieñ podejmowaæ Krzy¿ i
odpowiadaæ na mi³oœæ Chrystusa.
Broñcie Krzy¿a! Nie pozwólcie,
aby imiê Bo¿e by³o obra¿ane w
waszych sercach, w ¿yciu spo³ecznym czy rodzinnym. Dziêkujmy
Bo¿ej Opatrznoœci za to, ¿e Krzy¿
powróci³ do szkó³, urzêdów publicznych, szpitali. Niech tam pozostanie. Niech przypomina o naszej
chrzeœcijañskiej godnoœci i narodowej to¿samoœci, o tym kim jesteœmy,
dok¹d zmierzamy, gdzie s¹ nasze
korzenie”.
Trud w g³oszeniu prawdy i obrony wiary podjêli równie¿ kap³ani
bez reszty oddani Bogu i OjczyŸnie
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w ponurych latach osiemdziesi¹tych: ks. Jerzy Popie³uszko (zamordowany przez SB w paŸdzierniku
1984 r.), ks. Stefan Niedzielak i ks.
Stanis³aw Suchowolec (zamordowani przez SB w styczniu 1989 r.)
oraz ks. Sylwester Zych (zamordowany przez SB w lipcu 1989 r., czyli
po tzw. wolnych wyborach i tzw.
Okr¹g³ym Stole; premierem rz¹du
by³ wtedy Tadeusz Mazowiecki,
który w latach 50. na ³amach stalinowskiej prasy oszczerczo atakowa³ biskupa kieleckiego Czes³awa
Kaczmarka). Dlaczego nie os¹dzono do dnia dzisiejszego tych, którzy
wydali rozkazy, aby tych kap³anów
zamordowaæ? Czy kiedykolwiek
Wojciech Jaruzelski i Czes³aw
Kiszczak jako ówczeœni mocodawcy odpowiedz¹ za te zbrodnie?
Trzeba te¿ wspomnieæ o ksiêdzu
Stanis³awie Ma³kowskim. Ten kap³an - przyjaciel ksiêdza Jerzego
Popie³uszki - za zaanga¿owanie w
rozpowszechnianiu S³owa Bo¿ego
w œrodowisku ludzi pracy mia³ zgin¹æ jako pierwszy. Cudem unikn¹³
œmierci…
Po katastrofie smoleñskiej 10
kwietnia 2010 r. na nowo podjêto
walkê z Krzy¿em. Komu przeszkadza³o to, ¿e wierni modlili siê na
Krakowskim Przedmieœciu? Czy
zachowanie w³adz Warszawy i Kancelarii Prezydenta RP by³o wcieleniem w ¿ycie s³ów b³ogos³awionego
Jana Paw³a II?
Sergiusz ¯uchowski
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Oœwiadczenia maj¹tkowe radnych Powiatu Œwidwiñskiego
Ali Al Mohamad – zgromadzi³
1.000 euro oszczêdnoœci w poprzednim roku. Posiada mieszkanie o powierzchni 68,48 mkw. i wartoœci
80.000 z³ (wspólnota ma³¿eñska).
Posiada oœrodek zdrowia w R¹binie o
powierzchni 153,76 mkw. wartoœci
200.000 z³, ma tak¿e drugi oœrodek
zdrowia w Redle o pow. 173,56 mkw.
wartoœci 120.000 z³ (wspólnota ma³¿eñska). Prowadzi jednoosobow¹
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ – us³ugi medyczne, z tego tytu³u w roku poprzednim osi¹gn¹³ przychód 689.568 z³ i
dochód 295.615 z³. Dieta radnego –
14.886 z³. Posiada samochód Opel
Insygnia z 2009 r. Zobowi¹zania pieniê¿ne: 1. kredyt odnawialny w PKO
– 20.000 z³; 2. tam¿e kredyt na remont
oœrodka zdrowia - 230.000 z³; 3. zakup
USG – leasing za 79.000 z³; 4. kredyt
w banku PKO na dalszy remont i przygotowanie oœrodka - 115.000 z³.
Jan Bronowicki – zgromadzi³
17.000 z³ oszczêdnoœci. Osi¹gn¹³ dochód ze stosunku pracy w wysokoœci
71.859 z³. Dieta radnego – 867 z³.
Posiada samochód Opel Frontera z
1999 r.
Zenon Diakun – emeryt, zgromadzi³ 15.000 z³ oszczêdnoœci. Posiada
mieszkanie o pow. 58,28 mkw. i wartoœci 13.040 z³ (wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska). Dzier¿awi grunty z ANR o
powierzchni 1,44 ha o wartoœci 3.000
z³. Z tego tytu³u osi¹gn¹³ przychód w
wysokoœci 1.300 z³. Dieta radnego –
19.018 z³. Posiada samochód Citroen
C3 z 2003 r.
Jacek Hernoga – kierownik gospodarstwa rolnego, zgromadzi³
117.000 z³ oszczêdnoœci oraz 4.320
euro. Posiada dom o pow. 76,8 mkw.
i wartoœci 165.000 z³ (wspó³w³asnoœæ
maj¹tkowa). Posiada gospodarstwo
rolne o pow. 207 ha i wartoœci 65.000
z³. Posiada tak¿e dzia³kê zabudowan¹
o pow. 0,0644 ha i dzia³kê niezabudowan¹ o pow. 0,0969 ha (wspó³w³asnoœæ maj¹tkowa). Osi¹gn¹³ dochody:
z tytu³u zatrudnienia w spó³ce –
66.405 z³; PZ£ K£ Potera – 691 z³;
dieta radnego – 867 z³. Posiada Opla
Astrê z 2005 r.
Miros³aw Kêpka – prezes Zarz¹du Spó³dzielni Mieszkaniowej „Osiedle” w Œwidwinie. Zgromadzi³ 5.000
z³ oszczêdnoœci (wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska). Posiada dom o pow. 168,97
mkw. i wartoœci 185.000 z³. Z tytu³u
umowy o pracê ze spó³dzielni¹
osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci 68.028
z³. Diety radnego – 1.011 z³. Posiada
samochód Citroen Xara, z 2000 r. i
Peugeot 206 z 2003 r. (wspó³w³asnoœæ
ma³¿eñska). Zobowi¹zania pieniê¿ne: kredyt hipoteczny na rzecz PKO
BP S.A, zabezpieczenie sp³aty kredytu mieszkaniowego „w³asny k¹t”
udzielonego na zakup nieruchomoœci.
Hipoteka zwyk³a w kwocie 73.015
CHF – wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska.

Helena K³usewicz – zgromadzi³a
10.000 z³ oszczêdnoœci. Posiada na
w³asnoœæ mieszkanie o pow. 75,6
mkw. i wartoœci 55.000 z³. Z tytu³u
prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej osi¹gnê³a dochód w wysokoœci
88.410 z³. Dieta radnej – 771 z³. Posiada samochód Nissan Qashqai, 2010
rok produkcji (leasing).

Bogus³aw Ogorza³ek – nauczyciel w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Po³czynie-Zdroju, zgromadzi³
42.000 z³ oszczêdnoœci. Posiada na
w³asnoœæ mieszkanie o pow. 41 mkw.
i wartoœci 80.000 z³. Ma tak¿e gara¿ o
pow. 13,77 mkw. wartoœci 5.000 z³.
Dochody osi¹gniête z tytu³u zatrudnienia – 60.672,12 z³.

Roman Kozubek – zgromadzi³
81.000 z³ oszczêdnoœci i 350 euro. Posiada dom o pow. 217 mkw. i wartoœci
260.000 z³ (wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska).
Zarz¹dza dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹:
Cz³onek Przewodnicz¹cy Zgromadzenia Wspólników Miêdzygminnego
Przedsiêbiorstwa Gospodarki Odpadami Spó³ka z o.o w Wardyniu Górnym.
Jest tak¿e przewodnicz¹cym Zarz¹du
Zwi¹zku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego w
Szczecinku. Z tego tytu³u osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci 11.200 z³. Z tytu³u zatrudnienia osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci 110.087 z³.

Krzysztof Orliñski – nauczyciel
w ZSR CKP w Œwidwinie, zgromadzi³
na lokacie 15.000 z³. Posiada papiery
wartoœciowe: TFI Akcji „Nowa Europa” - 30.000 z³; PKO SUISSE Akcji –
30.000 z³; BZ WBK Zrównowa¿ony –
23.000 z³; Akcji FIO – 40.000 z³; Fundusz Pionier TFI S.A – 12.000 z³; Pionier Rynków Wschodz¹cych – 20.000
z³. Posiada mieszkanie o pow. 63,51
mkw. wartoœci 180.000 z³ (wspólnoœæ
maj¹tkowa). Osi¹gn¹³ dochody: z tytu³u zatrudnienia – 54.957,40 z³; cz³onek Rady Nadzorczej Spó³dzielni
Mieszkaniowej „Osiedle” - 1.584 z³;
egzaminator maturalny OKE Poznañ
– 331 z³; dieta radnego – 963 z³; zajêcia fakultatywne z geografii – 2.271
z³. Zobowi¹zania pieniê¿ne: kredyt
budowlano-hipoteczny z 2007 r. w
PEKAO, do sp³aty z koñcem ubr. pozosta³o 41.607 z³. Po¿yczka ekspresowa konsumpcyjna w PEKAO z 2010 r.
w wysokoœci 60.000 z³, do sp³aty z
koñcem ubr. - 59.283 z³.

Helena Lech – zgromadzi³a
77.000 z³ oszczêdnoœci. Posiada
mieszkanie spó³dzielcze w³asnoœciowe o pow. 36,60 mkw. i wartoœci
60.000 z³. Z tytu³u zatrudnienia osi¹gnê³a dochód w wysokoœci 59.438 z³;
wynagrodzenie so³tysa z tytu³u pe³nienia obowi¹zków spo³ecznych i obywatelskich – 3.000 z³.
Miros³aw Majka – zgromadzi³
6.000 z³ oszczêdnoœci. Poda³ i¿ prowadzi na ogólnych zasadach dzia³alnoœæ gospodarcz¹ – firmê która jest zawieszona. Poza tym jest cz³onkiem zarz¹du spó³ki z Niemierzyna. Dochód
za 2010 rok w starostwie powiatowym
wyniós³ 131.080,73 z³. Za udzia³ w
szkoleniach w PUP starosta zarobi³
366 z³. Zobowi¹zania pieniê¿ne: Zak³ad Energetyczny Bia³ogard – 18.151
z³; ZUS Kraków – 100.176 z³; W³odzimierzowi Rejnar ze Szczecina –
21.416 z³; Wies³awie Tomczak ze
Œwinoujœcia – 20.319 z³; inne zobowi¹zania w ZUS Kraków – 24.291 z³;
Spó³ce z Niemierzyna – 18.349 z³.
Ryszard Miedzik – prezes Zarz¹du w Gminnym Zak³adzie Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. w Œwidwinie, zgromadzi³ 38.000 z³ oszczêdnoœci. Posiada dom o pow. 129,11 mkw.
wartoœci 75.000 z³ (wspó³w³asnoœæ
maj¹tkowa). Posiada tak¿e inne nieruchomoœci: udzia³ 0,0175 w gruncie
niezabudowanym o wartoœci 1.000 z³
oraz dzia³kê gruntow¹ zabudowan¹
budynkiem 1111 mkw. o wartoœci
10.000 z³ (wspó³w³asnoœæ maj¹tkowa). Z tytu³u pe³nienia funkcji prezesa zarz¹du w spó³ce osi¹gn¹³ dochód
w wysokoœci 78.177 z³. Dieta radnego – 15.030 z³. Posiada samochód
Honda Civic, z 2007 r. Zobowi¹zania
pieniê¿ne: sp³ata kredytu w wysokoœci 31.800 z³ zaci¹gniêtego w 2007
roku na zakup samochodu w Getin
Banku.

Ryszard Rozwadowski – dyrektor Zespo³u Szkó³ Publicznych w S³awoborzu; nie zgromadzi³ oszczêdnoœci w poprzednim roku. Posiada
mieszkanie w³asnoœciowe o pow. 64
mkw. wartoœci 120.000 z³. Ma równie¿ drugie mieszkanie w³asnoœciowe
o pow. 72 mkw. wartoœci 120.000 z³.
Posiada akcje w spó³kach handlowych: GPW, WIG 20, WIG 40, PKO

BP – 4.002 sztuk, MCI – 519 sztuk,
KGHM – 20 szt., z tego tytu³u w ubr.
osi¹gn¹³ dochód 15.263 z³. Osi¹gn¹³
dochód z tytu³u zatrudnienia - 98.612
z³ brutto; diety radnego – 18.990 z³;
umowy zlecenia – 7.033 z³ brutto.
Posiada Opla Vectrê z 1999 r. Zobowi¹zania pieniê¿ne: kredyt konsolidacyjny - 100.000 z³ w GM Bank w Koszalinie.
Antoni Wilniewicz – rolnik, zgromadzi³ 92.000 z³ oszczêdnoœci. Posiada na w³asnoœæ mieszkanie o pow. 140
mkw. wartoœci 100.000 z³. Prowadzi
gospodarstwo rolne, produkcja roœlinno-zwierzêca, pow. 19 ha o wartoœci
297.000 z³. Grunty orne dzier¿awione
– 15 ha. Rodzaj zabudowy: stodo³a,
budynek gospodarczy, chlewnia. Z
tego tytu³u osi¹gn¹³ dochód - 120.000
z³. Posiada udzia³ 1/10 czêœci dzia³ki
siedliskowo – zabudowanej o pow. w
ca³oœci 42 ary, wartoœæ – 10.000 z³.
Dieta so³tysa – 3.000 z³, dieta radnego
– 963 z³. Posiada ci¹gnik Pronar z
2006 r., ci¹gnik Ursus C-330 z 1989 r.,
samochód Ford Maverick z 1997 r.
oraz beczkowóz o wart. 10.000 z³.
Krystyna Wojnicka – zgromadzi³a razem ze wspó³ma³¿onkiem 35.840
z³ oszczêdnoœci. Posiada dom o pow.
191 mkw. wartoœci 315.000 z³ (ma³¿eñska wspólnoœæ). Jest cz³onkiem Rady
Nadzorczej w Miejskich Wodoci¹gach
i Kanalizacji Sp. z o.o., z tego tytu³u
osi¹gnê³a dochód w wysokoœci 10.665
z³. Z tytu³u zatrudnienia w starostwie
powiatowym w Œwidwinie osi¹gnê³a
dochód w wysokoœci 114.682,62 z³;
dieta radnego – 501 z³. Posiada samochód Opel Vectra z 1996 r. Zobowi¹zania pieniê¿ne: po¿yczka hipoteczna w
wysokoœci 31.260 z³ w PKO BP, umowa zawarta w 2008, sp³ata do 2012 r.
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Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

£obez, sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 43,29 mkw., cena do
uzgodnienia. Tel. 696 923 590

Us³ugi RTV naprawa £obez. Cicha
3 w zak³adzie i domowe. Tel 604 845
753, 91 39 741 27.

Sprzedam mieszkanie w Dalnie 50
mkw. + budynek gospodarczy.
Cena 85.000 z³. Tel. 669 947 364

KURIER 24h, szybki termin realizacji, nietypowe zlecenia, tel. 663 378
855

Sprzedam mieszkanie w³. w centrum £obza, I piêtro. Cena do
uzgodnienia. Tel. 696 923 590

Us³ugi hydrauliczne. Tel. 600 382
214

Sprzedam tanio mieszkanie 3 pokojowe, 68 mkw. w Radowie Ma³ym.
Tel. 602 301 017
£obez: sprzedam mieszkanie dwu
pokojowe , II piêtro, pow. 38,04
mkw.. W centrum miasta, niski
czynsz. Kontakt tel. 692 234 342

PRACA
Powiat ³obeski
Poszukujê elektryka do zaprojektowania i wykonania wewnêtrznej instalacji elektrycznej w domku letniskowym w Trzebawiu w listopadzie
2011r. Tel. 601 971 890.
Zatrudnimy niepe³nosprawnego
rencistê do robót gospodarczych.
Tel. 91 397 4041

Powiat gryficki
Potrzebujê pracowników do prac
dociepleniowych. Pogorzelica Tel.
797 721 161
Przyjmê pracowników do pracy w
gospodarstwie rolnym. Tel. 607 925
991

Region
Zatrudniê tynkarzy.
Tel. 605 069 239
Firma Run – Trans zatrudni kierowcê kat. C + E. Transport miêdzynarodowy. Kontakt 603 922 961.

MOTORYZACJA
Powiat gryficki
Sprzedam samochód CITROEN
JUMPER MAX, 2000; 2,5 TDI, Przebieg 2081, Cena 9,5 tys. z³ – do
uzgodnienia. Wa¿ny przegl¹d i
ubezpieczenie. Tel. 91 397 10 574,
514 344 568.
Kupiê czêœci do Fiata 125p, Fiata
126p, Poloneza. Tel. 503 789 806

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.

NAUKA
Powiat gryficki
Korepetycje – matematyka dla
uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjum. Pomoc w przygotowaniu
do rozwi¹zywania testów. Tel. 602
384 943

NIERUCHOMOŒCI
Powiat œwidwiñski

T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.
Sprzedam piekarniê po³¹czon¹
wraz ze sklepem spo¿ywczym w
miejscowoœci Dobra k. Nowogardu.
Obiekt z pe³nym wyposa¿eniem i
bie¿¹c¹ produkcj¹. S¹ równie¿ do
"przejêcia" dobrzy pracownicy oraz
kontrahenci. Tel kom. 887 467 309
lub stacjonarny 91 392 0334

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.

TOWARZYSKIE

Region
Poznam samotn¹ pani¹ lat 45 -50 w
celach towarzyskich. Tel. 796 931
776.

ROLNICTWO

Wynajmê lokal w Œwidwinie, pow.
80 mkw. + zaplecze, wraz z towarem
i wyposa¿eniem sklepu. Bran¿a kosmetyczno-drogeryjna. Centrum
miasta. Tel. 94 365 53 58

Powiat drawski
Dom wraz z ogrodem
sprzedam w Drawsku Pom.
Tel. 94 363 2176

Zlecaj¹c og³oszenie drobne

do Wieœci Œwidwiñskich
uka¿e siê ono w tej samej cenie tak¿e

w innych gazetach: Gazecie Gryfickiej, Tygodniku £obeskim
Tygodniku Pojezierza Drawskiego
To niedrogo - sprawdŸ.
@wp.pl
tel. 91 39 73 730; email: wppp
wppp1@wp.pl
www
.wiesciswidwinskie.xwp.pl
www.wiesciswidwinskie.xwp.pl

Sprzedam uzbrojon¹ dzia³kê budowlan¹, £obez ul. Strumykowa.
Tel. 664 861 934
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w
£obzie ul. Moniuszki o pow. 630
mkw., uzbrojon¹ we wszystkie media. Cena do uzgodnienia . Tel. 515
456 066
£abuñ Wielki. Jednorodzinny. Nowopowsta³y o pow. ca³kowitej 245
m2, na dzia³ce 1643 m2 z powodu
pilnego wyjazdu - niska cena ( koszty w³asne ). tel. 600 265 547
Zajezierze gm. £obez Dzia³ka budowlana o pow. 2129 m2, uzbrojona, warunki zabudowy budynku
mieszkalnego jednorodzinnego.
Cena do uzgodnienia. tel. 600 265
547
Wêgorzyno. £adny solidny dom,
pow. dzia³ki 610 mkw., pow. u¿ytkowa budynku 165 mkw. Cena
430.000 z³. Tel. 600 265 547
£obez dzia³ki rzemieœlnicze, powierzchnia od 2000 mkw., cena od
20 z³ za 1 mkw. Tel. 91 397 3940, 600
265 547
Sprzedam dzia³kê ( wieczyste u¿ytkowanie ) pod dzia³alnoœæ gospodarcz¹ o pow. 958 mkw. przy ul.
Bocznej 35 w £obzie. Tel. 602 896
382
£obez. Dzia³ka inwestycyjna 4,5
ha. Miejscowy plan zagospodar.
przestrzennego. Tel. 600 265 547
Tucze nad j. Woœwin dz.budowl. 2700
mkw. - 59 000 z³. Tel. 600 265 547

Powiat gryficki
Trzebiatów. Wynajmê od zaraz
domek jednorodzinny umeblowany,
3 pokoje, kuchnia, wc, ³azienka. Tel.
505 389 183
Do wynajêcia lokal u¿ytkowy po³o¿ony w Gryficach przy ul. Sportowej
5A – na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ zak³ad fryzjerski, gabinet kosmetyczny itp. Tel. 514 786 715 po godz.
16.00
Sprzedam: 1/ dzia³kê o pow. 997
mkw. zabudowan¹ budynkiem
mieszkalno – us³ugowym o pow.
132, 19 mkw. w Gryficach przy ul.
Ogrodowej oraz 2/ gara¿ murowany
przy ul. Litewskiej Tel. 662-032-669
Sprzedam budynek mieszkalny i
gospodarczy . Tel. 604 930 224

Biuro og³oszeñ
Wieœci œwidwiñskich

tel. 512 138 349
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