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Zjecha³a i uderzy³a w drzewo
Do groŸnego w skutkach
wypadku dosz³o w 3
kwietnia, oko³o godz. 7.40,
w okolicy miejscowoœci
Be³tno w gminie Œwidwin.
Zdarzenia mia³o miejsce na
prostym odcinku drogi. Z
niewyjaœnionych do chwili
obecnej przyczyn
kieruj¹ca samochodem
osobowym Volkswagen
Golf 19-letnia Ilona K.,
mieszkanka gminy
Œwidwin, zjecha³a na lew¹
stronê jezdni, po czym
uderzy³a w przydro¿ne
drzewo.

I Sp³yw Papieski rzek¹
Wogr¹ - 2 kwietnia 2009 r.

Poprawia
siê sytuacja
szpitala
powiatowego
Konsultacje w sprawie
zmian nazw ulic

Dzisiaj
ostatni dzieñ
zbierania
ankiet
„Staszic”
najlepszy
pod siatk¹
Aby Zmartwychwsta³y Chrystus
obudzi³ w nas to, co jeszcze uœpione,
o¿ywi³ to, co ju¿ martwe;
niech œwiat³o Jego s³owa
prowadzi nas przez ¿ycie do wiecznoœci.
Radosnych Œwi¹t
w gronie rodzinnym ¿yczy Redakcja
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POTRZ¥SANIE WA£ÊS¥
Tadeusz Nosel

LECHU PRZESTA£ BYÆ
CHOJRAKIEM
Dbaj¹cy chorobliwie o swój wizerunek, przy pomocy fachowców,
Donald Tusk, nie potrafi doradziæ
Lechowi Wa³êsie, ¿e je¿eli ma takie
k³opoty, jakie ma, to powinien zachowywaæ siê stosownie do roli, która
mu w ¿yciu przypad³a. Bez wzglêdu
na stopieñ jej prawdy. Niestety, Lechu zachowuje siê tak, jakby atakuj¹cy go mieli istotne powody, by
czyniæ tak, jak czyni¹. I nie potrafi w
koñcu powiedzieæ, a tak by³o naprawdê. Jest – widaæ – mniejszy ni¿
jest.
JESTEŒMYJEDYNYMNARODEM TEGO RODZAJU NA ŒWIECIE. JESTEŒMY NARODEM WYBRANYM! CIEKAWE, PRZEZ
KOGO???
Jednak, czy z tej okazji trzeba od
razu zamykaæ IPN? Widaæ dla pewnego rodzaju asortymentu ka¿da oka-

zja jest dobra. Przecie¿ tam s¹ jeszcze
teczki szczególnego zastrze¿enia.
Polacy nie znaj¹ do dziœ ich zawartoœci. Jesteœmy jedynym narodem
tego rodzaju na œwiecie. Na domiar
wszystkiego na temat IPN bez krygowania wypowiadaj¹ siê tak zwani
„z lewicy”. A kto pyta³ o g³os? Niech
to wystarczy!
Jednak w tym czasie z arsena³u
tego rodzaju wydarzeñ mieliœmy
do czynienia z czymœ, co o kilka
piêter przerasta magisterskie wyczyny maj¹ce na celu potrz¹sanie
Wa³ês¹. Autorem tego jest gwiazda chyba jeszcze, dziwnej polskiej
opozycji, Adam Michnik. Nikt
jego antypolskich wyst¹pieñ nie
nag³aœnia, bo to gwiazda niby
opozycji. Cytujê za Rzeczpospolit¹: „Objawów tej choroby (Antypolskiej fobii – dopisek mój) jest
multum i daj¹ o sobie znaæ w nieoczekiwanych momentach. Doœæ
przypomnieæ ¿enuj¹ce pochwa³y
antypolskich ksi¹¿ek Jana Tomasza Grossa w³¹cznie z niedorzecznoœci¹ napisan¹ przez ADAMA
MICHNIKA, który w przedmowie
do niemieckiej edycji „S¹siadów”
stwierdzi³, ¿e „sw¹ ksi¹¿k¹ Gross
wpisuje siê w d³ugi szereg najœwietniejszych polskich intelek-

tualistów, pocz¹wszy od Mickiewicza i S³owackiego, a koñcz¹c na
Gombrowiczu i Mi³oszu”. Ksi¹dz
Waldemar Chrostowski mówi: „U¿ywanie s³owa >prawda< w kontekœcie
nawi¹zywania do Grossa jest obraŸliwe dla pojêcia „prawdy”, jeœli zaœ
chodzi o przyczyny aberracji jego
promotora z Gazety Wyborczej, to –
zdaniem ksiêdza – jest to zadanie dla
psychologa, który powinien badaæ
pobudki i motywy tak mocnego zak³amania oraz tak silnych antypolskich fobii.
I jak siê ma praca magisterska
m³okosa potrz¹saj¹ca Wa³ês¹ (skutecznie) do tego, co wyczynia na
arenie œwiatowej z Polsk¹ Adam
Michnik? Tylko, ¿e w obronie Polski
jakoœ nie widzê ani Tuska, ani Komorowskiego, ani Niesio³owskiego.
Nie wspominam tu o Kwaœniewskim, bo wszystko, co najwa¿niejsze
na jego temat jest w wypowiedziach
szpiega Zacharskiego. Nie pomog³a
gruba krecha.
A Lechu, niech opowie, dlaczego powyrywa³ kartki z teczek
na swój temat. Gdyby dzisiaj niczego ju¿ siê nie ba³, odkry³by siê
do koñca. A Jaruzelski te¿ mu glejtu czystoœci nie wystawi³. Ot, widaæ Lechu im, nie nam, zawierzy³,

Zjecha³a i uderzy³a w drzewo

JESTTAKATECZKA,TOFILM
„NOCNA ZMIANA”
Na temat tego, co jest w teczce
Tuska, jest w internecie kilka wersji.
Jest te¿ na ten temat (na temat Tuska) film NOCNA ZMIANA. Zwyk³ym chamstwem jest, ¿e bohaterowie tego filmu maj¹ czelnoœæ zabierania g³osu na temat akt IPN-u. Niesio³owski zaœ po opowieœciach swej
narzeczonej winien dbaæ o œwiece w
jakimœ zakonie, a nie perorowaæ w
telewizji na temat akt w IPN.
Czy¿by agencikom ziemia spod
nó¿ek nie wysmyka³a. Przecie¿ nie
maj¹ pêtli na szyjach. Sk¹d tyle strachu, rejwachu. Aaa, lud siê zbli¿a. To
ju¿ mog¹ nie byæ gadu³ki Jagielskiego z Wa³ês¹. A i Gross z prelekcj¹ nie
tak chêtny bêdzie. Có¿, czy¿by w
aktach IPN by³o jeszcze coœ gorszego, o czym nie wiemy. Wiemy. Nawet
tych akt nie trzeba.

Dwutygodnik Powiatowy
Redakcja: Kazimierz Rynkiewicz - redaktor naczelny (tel. 0504
042 532).

Do groŸnego w
skutkach wypadku
dosz³o w 3 kwietnia,
oko³o godz. 7.40, w
okolicy miejscowoœci
Be³tno w gminie
Œwidwin.
Zdarzenia mia³o miejsce na prostym odcinku drogi. Z niewyjaœnionych do chwili obecnej przyczyn
kieruj¹ca samochodem osobowym
Volkswagen Golf 19-letnia Ilona K.,
mieszkanka gminy Œwidwin, zjecha³a na lew¹ stronê jezdni, po czym
uderzy³a w przydro¿ne drzewo.
W wyniku uderzenia kieruj¹ca
dozna³a urazu g³owy oraz nóg. Obra¿enia by³y na tyle ciê¿kie, i¿ konieczne by³o wzywanie œmig³owca medycznego, który przetransportowa³
kobietê do szpitala w Szczecinie.
W pojeŸdzie by³y trzy pasa¿erki,
które na szczêœcie nie odnios³y obra¿eñ cia³a zagra¿aj¹cych ich ¿yciu.
Jedna z nich ma z³aman¹ rêkê, nato-

a oni go wystawili. I wystawiaj¹
do dziœ. Przykro patrzeæ. A m³odzie¿ ma kim potrz¹saæ. I potrz¹sa.
Bo powody ma na wyci¹gniêcie
rêki.

Adres redakcji:
73-150 £obez, ul. S³owackiego 6,
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E-mail: wppp1@wp.pl
Wydawca: Wydawnictwo Polska
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NIP 859-001-19-30; Konto:PKO
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1020 2847 0000 1502 0067 0927

miast pozosta³e dozna³y ogólnych
st³uczeñ i zadrapañ. Po udzieleniu im
pierwszej pomocy na miejscu zdarzenia zosta³y przewiezione do szpitala powiatowego w Po³czynieZdroju.

Maile prosimy kierowaæ:

Przyczyny wypadku wyjaœni
postêpowanie, jakie jest prowadzone w tej sprawie, jednak nie bez znaczenia mo¿e byæ fakt, i¿ kieruj¹ca
uprawnienia do kierowania zdoby³a
dopiero miesi¹c temu.
(kp)

wppp1@wp.pl

Nak³ad: 1000 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo
skracania i adiustacji tekstów.
Materia³ów nie zamawianych nie
zwracamy. Nie odpowiadamy za
treœæ reklam, og³oszeñ.
Nasze Wydawnictwo wydaje:
„tygodnik ³obeski”,
„tygodnik pojezierza drawskiego”,
tygodnik „gazeta gryficka”.
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tel./fax (091) 39 73 730
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Sprawozdanie za 2008 rok

Poprawia siê sytuacja
szpitala powiatowego
Na ostatniej sesji Rady
Powiatu Œwidwiñskiego
dyrektor szpitala
powiatowego Tomasz
¯ukowski z³o¿y³ informacjê
o stanie finansowym ZOZ w
Po³czynie-Zdroju na koniec
2008 r.
Jak wynika z przedstawionego
sprawozdania, straty szpitala
zmniejszaj¹ siê oraz poprawia siê
jego usprzêtowienie.
Ogó³em w 2008 r. w szpitalu leczonych by³o ponad 6 tys. pacjentów, czyli wiêcej ni¿ w 2007 r. (5.086).
Najwiêcej by³o ich na oddziale wewnêtrznym - blisko 2 tys. osób leczonych.
ZOZ zakupi³ aparat USG za kwotê 217 tys. z³ oraz samochody transportowe za kwotê 68 tys. z³ (w tym
karetka pogotowia). Zmodernizowa³
infrastrukturê za 254 tys. z³; zainsta-

lowa³ now¹ windê, na któr¹ uzyska³
100 tys. z³ dofinansowania z PFRON.
Zainstalowa³ równie¿ nowy agregat
pr¹dotwórczy za 88 tys. z³, w tym 58
tys. z³ to dofinansowanie powiatu, a
30 tys. z³ to dofinansowanie udzielone przez Wojewodê Zachodniopomorskiego.
Na koniec 2008 r. ZOZ zanotowa³
stratê bilansow¹ w kwocie 278 tys.
z³, ale jest to wynik znacznie lepszy
od zak³adanego w planie finansowym (425 tys. z³). Na ten wynik istotny wp³yw mia³a wysokoœæ amortyzacji, która po dosprzêtowieniu i
modernizacji infrastruktury w ci¹gu
dwóch lat wzros³a do kwoty 800 tys.
z³ (w porównaniu z 2006 r. wzrost o
70% ). Nast¹pi³o zmniejszenie straty
na dzia³alnoœci podstawowej (medycznej) w 2008 r. do kwoty 81 tys. z³
(w 2007 r. wynios³a ona 681 tys. z³).
Jednak przed ZOZ-em jest jeszcze
d³uga droga, by dostosowaæ szpital
do wymagañ unijnych i wi¹¿e siê to
z dalszymi sporymi nak³adami. (r)

Starostwo Powiatowe w Œwidwinie informuje,
¿e na tablicach og³oszeñ Starostwa Powiatowego w Œwidwinie oraz urzêdów poszczególnych miast i gmin powiatu
œwidwiñskiego, a tak¿e na stronie internetowej www.bip.powiatswidwinski.pl zosta³ opublikowany wykaz nieruchomoœci stanowi¹cych w³asnoœæ Skarbu Pañstwa, przeznaczonych do oddania w dzier¿awê, obejmuj¹cy
dzia³kê nr 80/3 po³o¿on¹ w obrêbie Nielep, gmina R¹bino.
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Wybory wójta i radnego
z gminie Œwidwin
Po tym, jak nagle zmar³ wójt
gminy Œwidwin Bernard Laufer,
prezes Rady Ministrów og³osi³
przedterminowe wybory na wójta na dzieñ 10 maja br. W tym

dniu odbêd¹ siê równie¿ wybory
uzupe³niaj¹ce do Rady Gminy.
Wyborcy wybior¹ jednego radnego w miejsce po zmar³ym w
ubieg³ym roku radnym.
(r)

Jecha³ pijany, uderzy³ w drzewo
(PO£CZYN-ZDRÓJ) 5 kwietnia dosz³o tu do wypadku drogowego. Kieruj¹cy samochodem
marki VW Sharan 35-letni Jaros³aw M., bêd¹c w stanie nietrzeŸwym, gwa³townie hamowa³ na
³uku drogi, straci³ panowanie nad

pojazdem i uderzy³ w drzewo. Obra¿eñ wewnêtrznych i g³owy dozna³ 36-letni pasa¿er. Mê¿czyzna
mia³ ponad 1,5 promila alkoholu
w organizmie. Postêpowanie prowadzi Komisariat Policji w Po³czynie-Zdroju.
(kp)

Pokaza³ fa³szywe prawo jazdy
Podrobionym prawem jazdy pos³u¿y³ siê kieruj¹cy audi w czasie
kontroli drogowej prowadzonej
przez œwidwiñskich policjantów.
Mê¿czyŸnie grozi nawet 5 lat pozbawienia wolnoœci.
3 kwietnia w powiecie œwidwiñskim przeprowadzane by³y rutynowe kontrole drogowe przez Zespo³y
Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji. Podczas jednej z
nich zatrzymano pojazd Audi A4.
Przeprowadzaj¹ca
kontrole
funkcjonariuszka zwróci³a uwagê na
prawo jazdy, które okaza³ 42-letni

Zdzis³aw Z., mieszkaniec miejscowoœci powiatu œwidwiñskiego. Dokument wygl¹da³ na pierwszy rzut
oka jak autentyczny, jednak by³ jaœniejszego koloru, a ponadto nie
mia³ znaków wodnych. W tej sytuacji policjantka postanowi³a dok³adniej sprawdziæ mê¿czyznê. Okaza³o
siê, ¿e nie posiada on uprawnieñ do
kierowania pojazdami, a dokument
jest podrobiony.
Mê¿czyzna poniesie odpowiedzialnoœæ za pos³ugiwanie siê podrobionym dokumentem jako autentycznym, za co grozi mu kara pozbawienia
wolnoœci od 3 miesiêcy do lat 5. (kp)
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Marcowa sesja Rady Miejskiej w Po³czynie-Zdroju

Woda i œcieki zdro¿a³y
25 marca odby³a siê
sesja Rady Miejskiej
w Po³czynie-Zdroju.
G³ownymi tematami
by³y: ocena dzia³alnoœci
MGOPS i Centrum
Kultury oraz podwy¿ki
za wodê i œcieki.
W punkcie zapytania g³os zabierali radni: Franciszek Pilip, Marek
Modzelewski i Helena K³usewicz.
Radny Pilip poruszy³ stan jezdni na
osiedlu Staszica. Radny Modzelewski poruszy³ sprawy bardzo wa¿ne
dla mieszkañców ulicy M³yñskiej w
Po³czynie. Chodzi o ochronê œrodowiska na tej ulicy. Jest to dzielnica
przemys³owa miasta i dzia³aj¹ tu firmy
ró¿nej bran¿y, miêdzy innymi sk³adowisko odpadów. Zdaniem mieszkañców firma sk³aduj¹ca odpady nie dba
o stan swego sk³adowiska, a jej dzia³alnoœæ zagra¿a mieszkañcom. Na jej
terenie sk³adowane s¹ ró¿ne odpady,
miêdzy innymi tony makulatury. Rad-

ny pyta³ - kiedy skoñczy siê udrêka
mieszkañców zwi¹zana z dzia³alnoœci¹ tej firmy. Drugie zapytanie dotyczy³o monitoringu wizyjnego miasta.
Radna Helena K³usewicz zabra³a g³os
w sprawie szczepionki przeciw rakowi szyjki macicy u dziewcz¹t. Postulowa³a, aby z bud¿etu miasta wyasygnowaæ kwotê na szczepienia
ochronne dla dziewcz¹t.
Jednym z g³ównych tematów sesji by³a opieka spo³eczna w mieœcie
i gminie. Dzia³alnoœæ MGOPS przedstawi³ jego kierownik Marek £ukowski, za pomoc¹ pokazu audiowizualnego. Kierownik omówi³ bardzo dok³adnie zadania opiekuñcze. Radna
Krystyna Nowakowska pyta³a o
opiekê nad pacjentem w domu. Okaza³o siê, ¿e przetarg na te us³ugi wygra³a prywatna firma, która oferuje
tak¹ pomoc w domu pacjenta. Na tê
dzia³alnoœæ oœrodek przeznacza 200
tysiêcy z³ rocznie.
W kolejnym punkcie oceniano
dzia³alnoœæ Centrum Kultury. Zosta³a ona omówiona przez dyrektor Ewê
Tokarsk¹. Inspektor Oœwiaty Renata Radziusz omówi³a organizacjê wy-

poczynku uczniów w czasie ferii zimowych.
Po omówieniu tych tematów Rada
przyst¹pi³a do g³osowania projektów
uchwa³. Najwiêksze kontrowersje
wzbudzi³ projekt uchwa³y dotycz¹cy
podwy¿ek cen wody i œcieków w mieœcie. Radny Marek Modzelewski
poprosi³ o wyjaœnienia w tej sprawie.
Pyta³ co bêdzie, gdy Rada nie zaakceptuje podwy¿ek. Na pytania radnego odpowiedzia³a burmistrz Barbara
Nowak. Wyjaœni³a, ¿e brak podwy¿ki
doprowadzi do utraty dop³at do
wody i odprowadzanych œcieków.
Zostan¹ wstrzymane wszystkie inwestycje zwi¹zane z gospodark¹
wodn¹ na tym terenie. Na kolejne
pytanie o to, czy w kolejnych latach
podwy¿ka mo¿e siêgn¹æ nawet 150
proc., próbowa³a odpowiedzieæ prezes RWiK w Bia³ogardzie. Jej zdaniem, takiej podwy¿ki nie bêdzie, a
wszystko zale¿y od inwestycji planowanych w regionie. Ostatecznie za
wprowadzeniem nowych cen g³osowa³o 12 radnych. Przeciw by³a radna
Alina Wiœniewska. Od g³osu wstrzyma³a siê Regina Wêglewska.

Podwy¿ka cen wody i œcieków
wynios³a œrednio 12,36 proc. Ceny
obowi¹zuj¹ od 1 kwietnia. W s¹siednich gminach ceny tych mediów s¹
o wiele wy¿sze, chocia¿ zdarzaj¹ siê
i ni¿sze. W gminie Barwice Rada
Miejska sprzeciwi³a siê podwy¿kom
i wesz³y tam o wiele wy¿sze taryfy –
8,61 z³. Cena tych mediów w gminie
Grzmi¹ca wynosi 15,43 z³. Ceny w
Po³czynie podajemy poni¿ej w
umieszczonej uchwale rady.
Pozosta³e uchwa³y zosta³y przyjête bez zastrze¿eñ ze strony radnych. Jedn¹ z uchwa³, Rada Miejska
nada³a Zespo³owi Szkó³ w Redle imiê
Jana Paw³a II. Na zakoñczenie sesji
burmistrz Barbara Nowak odpowiada³a na pytania radnych. Powiedzia³a, ¿e sprawa sk³adowiska odpadów
zosta³a skierowana do WOŒ w Koszalinie, a monitoring bêdzie realizowany z dotacji Unii Europejskiej. Bêdzie on obejmowa³ 19 punktów miasta, w tym ulicê Reymonta. Odpowiadaj¹c radnej Helenie K³usewicz
powiedzia³a, ¿e spraw¹ szczepionek
ma zaj¹æ siê Komisja Zdrowia na
swoim najbli¿szym posiedzeniu. (o)
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Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. W³. Broniewskiego w Œwidwinie

Tydzieñ Kultury Jêzyka Polskiego
Od kilkunastu lat organizowany
jest w naszej szkole Tydzieñ Kultury
Jêzyka Polskiego. Z tej okazji odbywaj¹ siê konkursy, które maj¹ wy³oniæ najlepszych humanistów spoœród uczniów klas I i II. Celem tych
obchodów jest równie¿ popularyzacja twórczoœci wybitnych pisarzy
polskich. Tegoroczne obchody by³y
doskona³¹ okazj¹ do tego, aby
uczciæ i przypomnieæ twórczoœæ poety romantycznego, gdy¿ rok 2009
jest Rokiem Juliusza S³owackiego.
W poniedzia³ek, 23 marca, 20

uczniów z klas I i II liceum i szko³y
zawodowej napisa³o dyktando.
Tekst by³ bardzo trudny. Najlepsza
pi¹tka (wy³oniona przez jury w sk³adzie: Monika Fabianiak - nauczyciel
jêzyka polskiego oraz Magdalena
Ka³uska - nauczyciel bibliotekarz)
uczestniczy³a w dyktandzie miêdzyszkolnym zorganizowanym
przez nauczycieli ZSR w Œwidwinie.
Reprezentowali nas: Mateusz
¯ebryk (II a), Katarzyna ¯elaziñska
(II d), Ewelina KuŸniar (II c), Oliwia
Ogórek (II b) oraz Kamila Brodowicz
(I d). Niestety, nie mog³a w tym dyktandzie uczestniczyæ zdobywczyni I
miejsca w szkolnym konkursie - Hanna Pawlik (I b), która tego dnia bra³a
udzia³ w konkursie ekonomicznym.

Nasi uczniowie zajêli w technikum
drugie (M. ¯ebryk) i trzecie (K. ¯elaziñska) miejsca.
We wtorek, 24 marca, 17 osób z
liceum przyst¹pi³o do rozwi¹zywania testu sprawdzaj¹cego znajomoœæ zasad poprawnoœci jêzykowej. Zadania opracowa³a i efekt pracy uczniów sprawdzi³a Katarzyna
Feliñska - nauczyciel jêzyka polskiego. Najlepsze wyniki uzyskali: I
- Anna Nagrabska (I c), II - Wojciech Florkowski (II d), III - Karol
Sobota (I a), Hubert Szwed (I b) i
Dawid Dziwik (I e).

Podsumowanie Szkolnego Tygodnia Kultury Jêzyka Polskiego
odby³o siê 27 marca w auli szkolnej,
gdzie mo¿na by³o obejrzeæ okolicznoœciow¹ wystawê poœwiêcon¹
¿yciu i twórczoœci Juliusza S³owackiego. Jej autorem by³a Ma³gorzata
Pluta - nauczyciel jêzyka polskiego
i wiedzy o kulturze. Tego dnia odby³
siê tak¿e konkurs recytatorski, do
którego przyst¹pi³o 10 osób. Wystêpy uczniów ocenia³y: Ma³gorzata Pluta, Katarzyna Feliñska i Ma³gorzata Olszewska - nauczyciel jêzyka polskiego.

Najlepsi recytatorzy w tym roku
to: I - Rafaf Majkowski (I b), £ukasz
Skrzypski (II c) oraz Ma³gorzata
Winnicka (II b). Na wyró¿nienie zas³u¿yli: Amanda Szygenda (I e),
Piotr Stapurewicz (I c) i Katarzyna
KaŸmierczak (I a).
Spotkanie zakoñczy³o siê wrêczeniem przez dyrektora szko³y
Edwarda Wójcika nagród i dyplomów wszystkim laureatom dyktanda,
konkursu poprawnoœci jêzykowej,
recytatorskiego oraz konkursów
przedmiotowych, które odby³y siê w
lutym i w marcu br.
KF
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Z ¯YCIA POWIATU

W ZSP w Po³czynie-Zroju zamiast wagarów...

Wieœci œwidwiñskie 6.04.2009 r.

Po konkursie miêdzyszkolnym

Œwiêty Patryk Pierwszego Nie taka ortografia
Dnia Wiosny
straszna jak j¹ maluj¹

23 marca w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Po³czynie-Zdroju
uczniowie uczcili nadejœcie astronomicznej wiosny w innym ni¿ zazwyczaj stylu. Nie by³o tradycyjnych
wagarów. Zamiast tego uczniowie
szko³y byli ubrani na zielono. Dlaczego? Bo tego dnia postanowiliœmy doœwiadczyæ tego, co robi¹ Irlandczycy 17 marca, czyli w Dzieñ
Œwiêtego Patryka, patrona ich kraju.
Œwiêty Patryk ¿y³ w V wieku i by³
pierwszym biskupem i za³o¿ycielem
koœcio³a w Irlandii. 17 marca to œwiêto narodowe na Zielonej Wyspie.
Odbywaj¹ siê wtedy parady, wszyscy ubieraj¹ siê na zielono, jedz¹ zielone potrawy, pij¹ zielone napoje.
Ale nie tylko Irlandczycy obchodz¹
to œwiêto. Ostatnimi czasy sta³o siê
ono popularne na ca³ym œwiecie,
równie¿ w Polsce.

Uczniowie ZSP postanowili, ¿e
po³¹cz¹ obchody Pierwszego Dnia
Wiosny z obchodami Dnia Œw. Patryka. M³odzie¿ obejrza³a krótkie
przedstawienie o bohaterze tego
dnia, wszyscy przebrali siê na zielono (kolor narodowy Irlandii) i mieli ze
sob¹ koniczyny (symbol Irlandii).
Odby³ siê te¿ konkurs na naj³adniejsz¹ kartkê z okazji Dnia Œw. Patryka. Najlepsze prace zosta³y nagrodzone. Nagrody dostali równie¿
zwyciêzcy mini konkursu wiedzy o
Irlandii. Najlepiej przebran¹ klas¹
zosta³a I TAK/T¯ z wychowawczyni¹, pani¹ Justyn¹ Zalewsk¹. Polskim akcentem tego dnia by³ wybór
naj³adniejszej marzanny, a nastêpnie
spalenie jej w ognisku i oficjalne
po¿egnanie zimy.
Aleksandra Reñska,
nauczyciel j. angielskiego.

Brawo recytatorki
(ŒWIDWIN) Uczennice Szko³y
Podstawowej nr 2 w Œwidwinie Dominika Dziubak (klasa V b)
oraz Ida Górska (klasa VI b) zosta³y laureatkami Powiatowego Przegl¹du Ma³ego Konkursu Recytatorskiego.
Impreza odby³a siê 21 marca w

Œwidwiñskim Oœrodku Kultury na
Zamku. Ka¿da z dziewcz¹t deklamowa³a dwa teksty: prozê oraz wiersz, a
ich prezentacje „¿ywego s³owa”
przypad³y do gustu zarówno jurorom, jak i publicznoœci. Gratulujemy
i ¿yczymy powodzenia na etapie
wojewódzkim!
(o)

IDA GÓRSKA

DOMINIKA DZIUBAK

Zwyciêzcy
17 marca br. w Zespole
Szkó³ Rolniczych CKP odby³ siê
IV Szkolny Konkurs Ortograficzny. W konkursie wziê³o
udzia³ 61 uczniów.
Celem konkursu jest propagowanie umiejêtnoœci poprawnego pisania pod wzglêdem ortograficznym i
interpunkcyjnym. Komisja w sk³adzie: Dorota Lewandowska i Anna
Strzelecka-Knut sprawdzi³a i oceni³a
prace uczniów. Wyniki konkursu
zosta³y og³oszone 24 marca. Oto
one:
I m. - Sandra Ujazdowska IIbTE
I m. - Marcin Turchoñ I TI
I m. - Bartek Helwig I TI
II m. - Adam Osiñski II TI
II m. - Tomasz Nosewicz II TI
III m. - Marta Pytlik IIIbT¯iGD

Silna grupa z ZSR CKP

Osoby te zakwalifikowa³y siê do
III Miêdzyszkolnego Konkursu Ortograficznego, który odby³ siê 27
marca br. w czytelni przy ZSRCKP.
Konkurs zaszczycili swoj¹ obecnoœci¹ p. dyrektor Andrzej Muchorowski i p. Andrzej Potaczek. Do
uczniów z ZSRCKP do³¹czyli
uczniowie z LO. Komisja w sk³adzie:
Ma³gorzata Olszewska – nauczyciel
jêzyka polskiego w LO, Jadwiga
Zbieg – bibliotekarz w ZSR i Anna
Strzelecka-Knut – nauczyciel jêzyka
polskiego w ZSR, sprawdzi³a i ocenia³a prace uczniów bior¹cych
udzia³ w konkursie.
I miejsce zaj¹³ Bartek Helwig z
ZSR CKP, II miejsce zaj¹³ Mateusz
¯ebryk z LO, a trzecie Katarzyna
¯elaziñska, równie¿ z LO. A. S-K
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Po³czyn Zdrój, dnia 25 marca 2009 r.

Sprostowanie Zarz¹du Uzdrowiska Po³czyn S.A.
W numerze z dnia 23 marca 2009
r. zosta³ opublikowany list osoby,
która podpisa³a siê jako „Zatroskana”. W liœcie tym znalaz³o siê szereg
zarzutów, pomówieñ i nieprawdziwych b¹dŸ nieœcis³ych informacji
dotycz¹cych pracowników, Zarz¹du Spó³ki „Uzdrowisko Po³czyn”
S.A. jak równie¿ samej Spó³ki. Zarz¹d Spó³ki „Uzdrowisko Po³czyn”
S.A. czuje siê w obowi¹zku broniæ
dobrego imienia Spó³ki, które na
skutek listu osoby nie maj¹cej odwagi cywilnej podpisaæ siê z imienia
i nazwiska pod swoim pismem zosta³o zagro¿one. Zarz¹d Spó³ki nie zamierza polemizowaæ z nieprawdziwymi i krzywdz¹cymi osoby kieruj¹ce Spó³k¹ stwierdzeniami dotycz¹cymi oceny ich pracy, a jedynie pragnie odnieœæ siê do nieprawdziwych
informacji zamieszonych w opublikowanym liœcie.
Zarz¹d Spó³ki kategorycznie i jednoznacznie podnosi, ¿e w ¿aden sposób nie faworyzuje i nie popiera któregokolwiek z kandydatów do Rady
Nadzorczej Spó³ki. Przede wszystkim
nale¿y stwierdziæ, ¿e Zarz¹d Spó³ki
nie posiada instrumentów mog¹cych
wp³ywaæ na wybór dokonany przez
pracowników. ¯aden z Cz³onków
Zarz¹du ani oficjalnie ani nieoficjalnie nie wypowiada³ siê na temat osób,
które kandyduj¹ do Rady Nadzorczej. Co wiêcej, termin zg³aszania
kandydatów do Rady Nadzorczej
up³yn¹³ w dniu 20 marca 2009 r., a tym
samym w czasie pisania listu przez
„Zatroskan¹” nie by³o jeszcze ostatecznie wiadomo, kto bêdzie kandydowa³. Z samej treœci listu nie wynika
te¿, w jaki sposób Zarz¹d ma ingerowaæ w wybory, czy te¿ nak³aniaæ pracowników do poparcia którejkolwiek
z kandydatur. Twierdzenie, ¿e czyni
tak przyznaj¹c pracownikom premie,
na marginesie uzgodnione z wszystkimi dzia³aj¹cymi na terenie Spó³ki

zwi¹zkami zawodowymi, jest tak kuriozalne, ¿e nie wymaga komentarza.
Dla rozwiania wszelkich obaw
nale¿y przypomnieæ, ¿e wybory
cz³onków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spó³ki przeprowadzane s¹ w g³osowaniu tajnym, jako bezpoœrednie i powszechne. Wybory przeprowadza Komisja
Wyborcza, powo³ana przez Radê
Nadzorcz¹ (w tym Pani¹ Mariê Faliñsk¹ i Pani¹ Ewê Papis) spoœród
pracowników Spó³ki, co gwarantuje
ich rzetelnie przeprowadzenie.
Tym samym ka¿dy z pracowników
bêdzie móg³ poprzeæ wybranego
przez siebie kandydata, a Zarz¹d
Spó³ki nie tylko, ¿e nie mia³ na to
wp³ywu, ale nawet nie bêdzie wiedzia³, na kogo zag³osowa³ dany pracownik.
W tej sytuacji nale¿y stwierdziæ,
¿e to nie Zarz¹d Spó³ki, a osoba podpisana jako „Zatroskana” chce wp³yn¹æ na wybory, dezawuuj¹c czêœæ
osób kandyduj¹cych do Rady Nadzorczej. Data opublikowania listu,
uniemo¿liwiaj¹ce w praktyce z³o¿enia odpowiedzi przed wyborami do
Rady Nadzorczej, wskazuje na celowe dzia³anie jego autora. Z treœci listu
jednoznacznie wynika, którzy kandydaci do Rady Nadzorczej ciesz¹ siê
poparciem „Zatroskanej”. Przedstawienie pozosta³ych kandydatów
przez podanie tylko ich imion i pierwszych liter nazwiska, tak jak podaje
siê dane osób podejrzanych o pope³nienie przestêpstwa, a tak¿e zasugerowanie, ¿e pochodz¹ z „uk³adu” tworzonego przez Zarz¹d, ma na celu ich
zdyskredytowanie. Proszê zwróciæ
uwagê, ¿e autor listu nie polemizuje
merytorycznie z pomys³ami poszczególnych kandydatów na dalszy rozwój Spó³ki, a jedynie stara siê ich
oczerniæ.
Drugim tematem, którego nie
mo¿na pozostawiæ bez odpowiedzi,

Konsultacje w sprawie zmian nazw ulic

Dzisiaj ostatni dzieñ
zbierania ankiet
Zarz¹dzeniem z dnia 13 marca br.
burmistrz Po³czyna-Zdroju og³osi³a
konsultacje spo³eczne z mieszkañcami miasta w sprawie zmiany nazw
ulic: 15-go Grudnia, 22-go Lipca,
Gwardii Ludowej, Œwierczewskiego
i 5-go Marca w Po³czynie-Zdroju.
Konsultacje zosta³y przeprowadzone poprzez rozes³anie ankiet z pytaniami do osób posiadaj¹cych prawo

wyborcze. Mieszkañcy mieli dwa
tygodnie czasu na odpowiedŸ. Dzisiaj, 6 kwietnia, mija w³aœnie termin
zbierania ankiet. Wyniki konsultacji
opracuje komisja w sk³adzie: Lucyna
Œwi¹tkowska - przewodnicz¹ca,
Adam Korszy³owski i Mariusz Matysek. Zostan¹ one przedstawione
radzie miejskiej, która zdecyduje o
zmianach nazw.
(r)

jest kwestionowanie przez autora listu kwalifikacji zawodowych cz³onków zarz¹du. Przede wszystkim nale¿y stwierdziæ, ¿e przepisy powszechnie obowi¹zuj¹ce jednoznacznie
wskazuj¹, jakie wykszta³cenie powinny posiadaæ osoby zasiadaj¹ce w
Zarz¹dzie Spó³ek Skarbu Pañstwa.
Osoby wchodz¹ce w sk³ad Zarz¹du
Spó³ki „Uzdrowisko Po³czyn” S.A.
kryteria te spe³niaj¹. Ponadto nale¿y
wskazaæ, ¿e zarówno Prezes jak i Cz³onek Zarz¹du zostali wybrani w wyniku konkursu przeprowadzonego
przez Radê Nadzorcz¹ spoœród wielu
kandydatur. Wysokie kompetencje i
kwalifikacje obecnego Zarz¹du potwierdza tak¿e obecny wynik finansowy Spó³ki, który, jak stwierdza to
sama „Zatroskana”, jest w chwili
obecnej bardzo dobry. Zarz¹d Spó³ki
nie zamierza umniejszaæ zas³ug by³ego Prezesa, ale nie mo¿na nie dostrzec, ¿e od jego odwo³ania, które
nast¹pi³o latem ubieg³ego roku, minê³o ju¿ sporo czasu (negocjacje kontraktów na 2009 rok odby³y siê w
miesi¹cu paŸdzierniku i listopadzie
2008r.) i bez sprawnego zarz¹dzania
przez ten okres Spó³ka nie osi¹gnê³aby obecnej pozycji.
Kolejnym tematem, który zosta³
poruszony przez „Zatroskan¹” jest
polityka kadrowa Zarz¹du Spó³ki.
Przede wszystkim nale¿y stwierdziæ,
¿e wszelkie decyzje Zarz¹du s¹ podejmowanie dla dobra i w interesie Spó³ki. Zdecydowana wiêkszoœæ osób
zatrudnionych czy to przez p. Michela czy to p. Saka w dalszym ci¹gu
pracuje na dotychczasowych stanowiskach. „Zatroskana” w swoim liœcie przywo³uje i opisuje sprawy p.
Danuty Pilip, Joanny Marchewki,
Anny Kopacz, Jana Janczewskiego i
Jacka Dyka. W ocenie Zarz¹du sprawy ka¿dej z tych osób winny byæ
rozpatrywane indywidualnie. Czêœæ z
tych osób nadal pracuje w Spó³ce.
Jednak¿e zdaniem Zarz¹du gazeta nie
jest miejscem na prowadzenie debaty
na temat poszczególnych osób,
szczególnie w sytuacji, gdy ani Zarz¹d ani te¿ „Zatroskana” nie posiadaj¹ do tego zgody samych zainteresowanych. Nale¿y jednak stwierdziæ,
¿e nie bez znaczenia jest fakt, i¿
wszystkie decyzje personalne mog¹

przecie¿ byæ zakwestionowane przez
samego zainteresowanego. Pracownik taki mo¿e z³o¿yæ stosowny pozew
do s¹du pracy, mo¿e poskar¿yæ siê
Inspekcji Pracy czy te¿ zwróciæ siê o
pomoc do jednego z czterech zwi¹zków zawodowych dzia³aj¹cych w
Spó³ce. Tymczasem ¿adna ze wskazanych powy¿ej osób nie skorzysta³a z
tego prawa uznaj¹c najwidoczniej, ¿e
decyzja Zarz¹du by³a w³aœciwa i
zgodna z prawem. Ju¿ chocia¿by z
tego wzglêdu zarzuty „Zatroskanej”
nale¿y uznaæ za go³os³owne i nieprawdziwe.
Ostatni¹ kwesti¹, do której Zarz¹d
Spó³ki chcia³by siê odnieœæ, jest poruszony przez „Zatroskan¹” problem
braku reakcji w³aœciwych organów
na rzekome nieprawid³owoœci w
Spó³ce. Nie jest prawd¹, ¿e Spó³ki nie
kontroluje Inspekcja Pracy. Od czasu
powo³ania nowego Zarz¹du mia³o to
ju¿ kilka razy miejsce. Równie¿ w tym
roku kalendarzowym. To, ¿e Inspekcja nie dostrzega wiêkszych nieprawid³owoœci w dzia³aniach Spó³ki nie
mo¿e byæ zarzutem kierowanym przeciwko Zarz¹dowi, ale wrêcz wskazuje
na jego prawid³owe funkcjonowanie.
Nale¿y równie¿ pamiêtaæ, ¿e dzia³ania
Zarz¹du s¹ obserwowane zarówno z
jednej strony przez Radê Nadzorcz¹,
a z drugiej strony przez cztery dzia³aj¹ce na terenie Spó³ki zwi¹zki zawodowe. Gdyby wiêc Zarz¹d podejmowa³ bezzasadne czy wrêcz bezprawne
decyzje, albo te¿ w inny sposób ³ama³
obowi¹zuj¹ce prawo, to organy te z
pewnoœci¹ zareagowa³yby. Tymczasem Zarz¹d z Rad¹ Nadzorcz¹ i zwi¹zkami zawodowymi zgodnie wspó³pracuje dla dobra Spó³ki.
Maj¹c powy¿sze na uwadze nale¿y stwierdziæ, ¿e przeprowadzony
przez „Zatroskan¹”, osobê nie maj¹c¹ odwagi podpisaæ siê pod swoim
w³asnym listem, atak na Zarz¹d Spó³ki i czêœæ kandydatów na cz³onków
Rady Nadzorczej jest jedynie prób¹
wp³yniêcia na planowane wybory.
Podniesione bowiem w omawianym
liœcie zarzuty nie polegaj¹ na prawdzie i nie zosta³y poparte ¿adnymi
merytorycznymi argumentami.
Z powa¿aniem
Prezes Zarz¹du Jan Koman.
Cz³onek Zarz¹du Pawe³ Hryciów.

List do redakcji
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Liczê na sprostowanie uzupe³nione o kwestie
OdpowiedŸ na sprostowanie Zarz¹du Uzdrowiska
Po³czyn, dotycz¹ce mojego
listu z dnia 23. 03. 2009 r., które
to sprostowanie wywieszono
na tablicach informacyjnych
wszystkich obiektów uzdrowiskowych.

Na wstêpie chcia³abym podziêkowaæ Zarz¹dowi Spó³ki Uzdrowisko Po³czyn za napisanie sprostowania do mojego artyku³u, które
umo¿liwia mi podjêcie polemiki z prezesem Komanem i jego zastêpc¹
panem Hryciów, dziêki czemu z kolei
jestem w stanie obna¿yæ ich niecne
dzia³ania, które wed³ug mnie godz¹
w dobro Spó³ki.
Pozwolê sobie tak¿e skorzystaæ z
okazji i przeprosiæ na ³amach gazety
wszystkie wymienione w moim poprzednim artykule z imienia i nazwiska osoby, które wskazane zosta³y
przeze mnie jako ofiary polityki kadrowej Pana Komana. Chodzi mi o
fakt wymienienia ich nazwisk w artykule, a nie o sam opis ich sytuacji
zawodowej po nastaniu rz¹dów
Pana Komana. Co do tego, ¿e osoby
te s¹ lub by³y szykanowane nie mam
najmniejszych w¹tpliwoœci i zdanie
swoje podtrzymujê. Wcale nie dziwi
mnie, ¿e Zarz¹d nie chce odnosiæ siê
konkretnie do tej niewygodnej dla
niego sprawy, bo có¿by mia³ powiedzieæ. Czarowaæ czytelników, ¿e to
dla dobra Spó³ki, ¿e pracownicy, którzy zast¹pili zwolnione lub zdegradowane osoby s¹ bardziej kompetentne
i wydajne? Nie, nie mog³abym, bo to
nieprawda, a im bardziej Zarz¹d bêdzie zag³êbia³ siê w k³amstwie, tym
trudniej bêdzie mu siê póŸniej z niego
wypl¹taæ. Dlatego zapewne przemilcza³ ten fragment swoich poczynañ
licz¹c na ludzk¹ niepamiêæ. Niestety
panie prezesie, ja bêdê o tym przypomina³a pracownikom Uzdrowiska i
mieszkañcom Po³czyna na okr¹g³o, a¿
do momentu, kiedy skoñczy siê ten
niecny proceder, a winni zostan¹
ukarani. Je¿eli chodzi o biernoœæ
osób szykanowanych oraz cz³onków
zwi¹zków zawodowych wzglêdem
postêpowania Zarz¹du to chcia³am
Pana poinformowaæ, ¿e ci co pracuj¹
w Uzdrowisku chc¹ zachowaæ to, co
im jeszcze pozosta³o. Bo maj¹ rodziny, bo maj¹ zobowi¹zania, bo maj¹
wiele do stracenia, a póki co to w³aœnie Zarz¹d jest „panem ¿ycia i œmierci” w kwestiach kadrowych. Powód
do zwolnienia niewygodnego pracownika mo¿na znaleŸæ bardzo ³atwo
i dobrze wie o tym ka¿dy.
Chcia³abym jeszcze zwróciæ uwagê czytelników na fragment sprostowania, w którym Zarz¹d Uzdrowiska
wskazuje na fakt, i¿ skoro wymienione w moim liœcie osoby nie wnosz¹

¿adnych pretensji prawnych co do
podjêtych wobec nich decyzji kadrowych, to znaczy, ¿e zgadzaj¹ siê
z nimi i uwa¿aj¹ za s³uszne z prawnego punktu widzenia. Wiele z tych
osób znam osobiœcie i dlatego uwa¿am, i¿ powy¿sze stwierdzenie u¿yte
w sprostowaniu przez Zarz¹d jest zabiegiem wyj¹tkowo bezczelnym.
Wykorzystuje Pan swoj¹ pozycjê
Panie Prezesie, a tego typu teksty
obna¿aj¹ tylko Pana arogancjê i
butê. Ci ludzie s¹ zastraszeni, a Pan
mówi, ¿e brak reakcji oznacza zgodê.
To w Pana stylu.
Zarz¹d zatrudni³ oczywiœcie odpowiednich ludzi, którzy zajmuj¹ siê
wywieraniem presji na pracowników
szerz¹c ogólny strach i psychozê.
Tak¹ osob¹-symbolem polityki Zarz¹du jest Pani Anna K., która zatrudniona w dziale kontroli odwiedza raz po raz wszystkie komórki
organizacyjne i obiekty szukaj¹c
jakiœ wyimaginowanych nieprawid³owoœci. Nie by³o by w tym nic z³ego, gdyby nie fakt, i¿ Pani Anna zachowuje siê, wed³ug relacji pracowników, w sposób skandaliczny podczas przeprowadzanych kontroli.
Zadaje wiêc pytania: Czy prawd¹
jest, ¿e Pani Anna sprawdza czystoœæ pokoi zamieszkiwanych przez
kuracjuszy w sposób ur¹gaj¹cy
sprz¹taj¹cym je salowym, czyli przesuwaj¹c palcem po meblach w poszukiwaniu kurzu? Czy prawd¹ jest, ¿e
podczas jednej z takiej inspekcji Pani
Anna zosta³a wyproszona z pokoju
przez kuracjuszy? Czy prawd¹ jest, ¿e
Pani Anna K. bezpodstawnie oskar¿y³a jedn¹ z pielêgniarek o to, ¿e ta jest
pod wp³ywem alkoholu, po czym zadzwoni³a na policjê, która przebada³a
alkotestem pos¹dzon¹ pielêgniarkê?
Czy prawd¹ jest, ¿e badanie wykaza³o
0,0 promila alkoholu we krwi badanej? Czy prawd¹ jest równie¿, ¿e Pani
Anna sk³ama³a wskazuj¹c na kuracjuszy jako tych, którzy mieliby jakoby
wezwaæ Policjê, stwierdzaj¹c jednoczeœnie, ¿e to wcale nie by³ jej pomys³? Czy prawd¹ jest, ¿e personel
Uzdrowiska dr¿y ze strachu, kiedy
tylko na horyzoncie pojawia siê Pani
Anna? Czy prawd¹ jest w koñcu, ¿e
Pani Anna podejmuje siê kontroli w
dzia³ach, o których funkcjonowaniu
nie ma zielonego pojêcia, zachowuje
siê jakby w ka¿dej dziedzinie by³a
ekspertem i jakby pozjada³a wszystkie rozumy, a tak naprawdê kompromituje siê swoj¹ niewiedz¹ i brakiem
kompetencji w oczach pracowników? Czy zatrudnianie tego typu ludzi przez Zarz¹d ma s³u¿yæ podnoszeniu jakoœci œwiadczonych w Uzdrowisku us³ug?
Je¿eli chodzi natomiast o zarzut
pod moim adresem ze strony Zarz¹du, ¿e nie mam odwagi podpisaæ siê

pod swoim artyku³em nazwiskiem, to
pragnê stwierdziæ, ¿e gdyby Zarz¹d
sk³ada³ siê z ludzi honorowych, to
bym tak post¹pi³a. Niestety jestem
pewna, ¿e w momencie ujawnienia
swoich personaliów wylecia³abym z
pracy szybciej, ni¿ ukaza³by siê kolejny mój artyku³.
Na razie radzê zaj¹æ siê bardziej
po¿ytecznymi rzeczami np. szukaniem nowych mebli do swojego biura. Tak proszê Pañstwa, Pan Prezes
musi przecie¿ mieæ odpowiednie warunki do pracy. To s¹ zapewne te
oszczêdnoœci w funkcjonowaniu
Spó³ki, które od d³u¿szego czasu
wprowadza aktualny Zarz¹d. Szkoda
tylko, ¿e Pan nie oszczêdza na sobie.
Poprzedni Zarz¹d by³ jednoosobowy, ten liczy dwie osoby i kosztuje
Spó³kê dwa razy wiêcej, czyli grubo
ponad 30 tys. z³otych. Takie koszty
musi ponosiæ Uzdrowisko na zatrudnieniu dwóch dzia³aczy partyjnych
Platformy Obywatelskiej. Œmiechu
warte s¹ zapewnienia Pana Prezesa,
i¿ spe³nia on wymagania Ministerstwa Skarbu Pañstwa do pe³nienia
funkcji Prezesa Zarz¹du, a ju¿ najzabawniejsze jest stwierdzenie, ¿e
wygra³ konkurs na Prezesa spoœród
wielu kandydatów. Czy Pan myœli, ¿e
ludzie s¹ naprawdê tacy naiwni i nie
wiedz¹ w jaki sposób przebiegaj¹
takie konkursy? Wystarczy wspomnieæ, ¿e przewagê w Radzie Nadzorczej, która wybiera Prezesa Zarz¹du, maj¹ cz³onkowie mianowani
przez Ministra Skarbu Pañstwa i ju¿
nic wiêcej wyjaœniaæ nie trzeba. A
jeœli chodzi o wymogi jakie musz¹
spe³niaæ kandydaci do pe³nienia
okreœlonych funkcji w Spó³kach
Skarbu Pañstwa to wiadomo, ¿e s¹
one niezwykle elastyczne i mo¿na je
tak skonstruowaæ, aby stanowisko
otrzyma³a osoba, któr¹ namaœci³
Minister Skarbu Pañstwa. Pan Koman i Pan Hryciów jako cz³onkowie
PO musz¹ o tym wiedzieæ najlepiej.
W koñcu ich partyjni koledzy z Rz¹du tworz¹ specyficzny konglomerat
ludzi pe³ni¹cych wa¿ne funkcje pañstwowe, nie maj¹c kierunkowego
wykszta³cenia. Np. pan Grad – Minister Skarbu Pañstwa z zawodu jest
geodet¹, Pan Klich – Minister Obrony Narodowej jest psychiatr¹, itd.
Teraz chcia³abym siê odnieœæ do
stwierdzenia zawartego w sprostowaniu, jakoby Zarz¹d nie faworyzowa³ ¿adnego z kandydatów do Rady
Nadzorczej. Oczywiœcie oficjalnie
zrobiæ tego by nie móg³, bo by³oby
to przestêpstwo, ale nieoficjalnie
mo¿na zrobiæ wiele rzeczy, dziêki którym promuje siê ludzi przez siebie
popieranych. Oczywiœcie w sprostowaniu nie odniós³ siê Pan Panie
Prezesie do kwestii powo³ania kierowników. Zadaje wiêc pytania: Czy

prawd¹ jest, ¿e kierownicy Zak³adów przyrodoleczniczych powo³ani
zostali przez Pana nieprawnie, gdy¿
ze swoimi kwalifikacjami zawodowymi nie mog¹ pe³niæ takich funkcji?
Czy prawd¹ jest, ¿e do tej pory nic
Pan jeszcze z tym nie zrobi³? Dlaczego do tej pory nie zajê³a siê tym Pañstwowa Inspekcja Pracy. A co na to
Rada Nadzorcza? Czy zatrudnienie
Pana Zieliñskiego na stanowisku
Dyrektora ds. Lecznictwa Uzdrowiska Po³czyn, który pe³ni jednoczeœnie funkcjê Ordynatora Oddzia³u
Wew. w szpitalu w Po³czynie-Zdrój
ma s³u¿yæ dobru Spó³ki? Czy Pan
Marek Z. Jest tak wszechstronny, ¿e
potrafi dzieliæ tak wiele obowi¹zków
bez szkody dla któregoœ z zarz¹dzanych przez siebie podmiotów? Czy
prawd¹ jest, i¿ Pan Marek Z. od œwiêta zajmuje siê obowi¹zkami, które
powinien pe³niæ jako Dyrektor ds.
Lecznictwa i Kierownik ZNZOZ
Uzdrowisko Po³czyn? Niech Pan
odpowie na te pytania bez wymijaj¹cych wypowiedzi. Liczê, ¿e w nastêpnym sprostowaniu odniesie siê
Pan do tego szczegó³owo, gdy¿ s¹ to
powa¿ne zagadnienia.
Wracaj¹c do kandydatów do
Rady Nadzorczej to czy prawd¹ jest,
¿e Pan Krzysztof £. i Pan Marek Z.
mog¹ swobodnie poruszaæ siê po
wszystkich obiektach kiedy tylko
chc¹ nak³aniaj¹c ludzi, czasami w
sposób natrêtny, do g³osowania na
nich samych, podczas gdy Panie
Ewa P. i Maria F. mog¹ tylko o tym
pomarzyæ, gdy¿ s¹ skrzêtnie pilnowane, aby nie zaniedbywa³y swoich
obowi¹zków? Z tego co wiem, to
Pani Ewa i Pani Maria mog³y przeprowadziæ swoj¹ kampaniê tylko w czasie ustalonym przez Komisjê Wyborcz¹. By³ to czas oficjalnie przeznaczony do prowadzenia kampanii
wœród pracowników dla wszystkich
kandydatów. Czy tak ma wygl¹daæ
sprawiedliwa rywalizacja w kandydowaniu na Cz³onka Rady Nadzorczej Panie Koman? Jednym wolno
wszystko, drugim nic?
Kompletnie nie wiem o co chodzi
Panu Panie Koman w stwierdzeniu,
¿e pisz¹c swój artyku³, a nie ¿aden
list, nie wiedzia³am kto bêdzie ostatecznie kandydowa³ do Rady Nadzorczej. Lista zosta³a zamkniêta 20
marca, a ja swój list przes³a³am do redakcji 21 marca. Ukaza³ siê 23 marca,
wiêc o co chodzi?
Poza tym nieoficjalnie wiadomym by³o kto bêdzie startowa³ do
rady Nadzorczej ju¿ od bardzo dawna. Niewiele osób spoœród pracowników Uzdrowiska ma ukoñczony
kurs na sprawowanie funkcji Cz³onka Rady Nadzorczej. Dodaje siê dwa
do dwóch i wychodzi cztery Panie
Prezesie.

LISTY - OPINIE - POLEMIKI

pominiête w pierwszym
Jeœli chodzi o dobre imiê Spó³ki i
jej zagro¿one dobra osobiste. Pope³nia Pan tutaj kardynalny b³¹d Panie
Koman myl¹c swoje prywatne dobro
z dobrem Spó³ki. Nie zrobi³abym niczego, co mog³oby naraziæ dobro
mojej rodzimej Spó³ki, lecz Pan Panie
Koman to nie Spó³ka. Pan jest tylko
przedstawicielem Skarbu Pañstwa
usadowionym na stanowisku Prezesa w naszym piêknym miasteczku.
Nie jest Pan st¹d i nie zna Pan realiów
tutejszego ¿ycia, wiêc proszê siê nie
uto¿samiaæ ze Spó³k¹, której istoty
dzia³ania Pan nie rozumie.
Zabawne jest te¿ stwierdzenie zawarte w sprostowaniu, ¿e ja jako autorka tekstu nie polemizujê merytorycznie z pomys³ami poszczególnych kandydatów na dalszy rozwój Spó³ki.
Wyt³umaczê wiêc Panu na czym
polega rola Rady Nadzorczej w spó³kach Skarbu Pañstwa, bo na pewno
nie na planowaniu jakichœ nowych
zadañ w dzia³alnoœci Spó³ki. To jest
rola Zarz¹du, czyli Pana i Pana Hryciów. Rada Nadzorcza, jak sama nazwa wskazuje, pe³ni rolê nadzorcz¹ w
stosunku do dzia³añ podejmowanych przez Zarz¹d i powinna patrzeæ
mu na rêce. Nie ma wiêc tu wiêkszego
znaczenia jaki program maj¹ poszczególni kandydaci, tylko w³aœnie
jakimi s¹ ludŸmi. Czy s¹ dyspozycyjni wobec aktualnego Zarz¹du, czy
niezale¿ni. Dyspozycyjni i powi¹zani z Zarz¹dem na pewno nie bêd¹
dobrze pe³niæ funkcji nadzorczych
wobec Zarz¹du.
Jeœli chodzi o wynik finansowy
jaki osi¹gn¹³ aktualny Zarz¹d, to
miarodajny bilans strat i zysków
Spó³ki za rok Pana rz¹dów poznamy
dopiero na pocz¹tku roku 2010.
W sprawie kontroli przeprowadzanych przez Pañstwow¹ Inspekcjê Pracy to wydaje mi siê, ¿e chyba
niezbyt rzetelnie wykonuje ona swoje obowi¹zki, skoro nie dostrzeg³a
takich uchybieñ jak zatrudnianie na
stanowiskach kierowniczych osób,
nie maj¹cych odpowiednich kwalifikacji zawodowych, a ja potrafi³am to
wy³apaæ bez najmniejszego problemu. Mam jednak nadziejê, ¿e w przysz³oœci to siê zmieni.
Zabawne jest natomiast stwierdzenie, jakoby Zarz¹d dobrze wspó³pracowa³ ze zwi¹zkami zawodowymi. Ze Zwi¹zkiem „Fizjoterapia” i
Zwi¹zkiem Pielêgniarek na pewno
tak. Jeœli chodzi o Zwi¹zek Zawodowy „Solidarnoœæ” i bran¿owy Zwi¹zek Zawodowy skupiaj¹ce najwiêksz¹ liczbê pracowników to mam
w¹tpliwoœci. Jak jest tak dobrze, to
dlaczego do tej pory nie uda³o siê
Zarz¹dowi zrealizowaæ kompromisu
w sprawie podpisania nowego Uk³adu Zbiorowego Pracy? Czy prawd¹
jest, i¿ Zarz¹d forsuje rozwi¹zania fa-

woryzuj¹ce zwi¹zki zawodowe fizjoterapeutów i pielêgniarek i dlatego
nie dosz³o jeszcze do podpisania nowego Uk³adu przez dwa pozosta³e
zwi¹zki? Czy prawd¹ jest, i¿ Zarz¹d
stwierdzi³, i¿ do momentu podpisania nowego Uk³adu Zbiorowego nie
bêdzie ¿adnych awansów i podwy¿ek, a mimo to takowe mia³y miejsce
wœród pracowników popieranych
przez Pana Komana? Niech Pan odpowie na te pytania Panie Koman?
Dlaczego nie odniós³ siê Pan w
swoim sprostowaniu do 500 z³otowej podwy¿ki, jak¹ da³ Pan miêdzy
innymi Panu Krzysztofowi £., kandydatowi na Cz³onka Rady Nadzorczej i trzem innym kierownikom zak³adów przyrodoleczniczych. Niech
Pan powie dlaczego inni ciê¿ko pracuj¹cy pracownicy takich podwy¿ek
nie dostaj¹, w czym s¹ gorsi? Dlaczego nie odniós³ siê Pan w sprostowaniu do kwestii zatrudniania w Spó³ce
osób z bliskiego krêgu znajomych
na intratnych, dobrze p³atnych stanowiskach? Czy jest to prawda czy
k³amstwo? Niech Pan odpowie. Dlaczego nie odniós³ siê Pan do kwestii
redukcji za³ogi i ³¹czenia ze sob¹
dzia³ów? Czy prawd¹ jest, ¿e to
wszystko bêdzie skutkowa³o zwolnieniami wielu pracowników? Czy
prawd¹ jest, ¿e jedne dzia³y Zarz¹d
zlikwiduje lub po³¹czy, a drugie rozbuduje tworz¹c stanowiska dla znajomych? Czy¿ nie dobitnym tego
przyk³adem jest Pani Karolina A. z
Koszalina, dla której stworzy³ Pan
stanowisko rzecznika prasowego w
Dziale Marketingu? Przecie¿ wielu
pracowników Zarz¹du mog³oby pe³niæ z powodzeniem tê funkcjê za du¿o
mniejsze pieni¹dze. Czy prawd¹ jest
równie¿, i¿ stworzy³ Pan Stanowisko
ds. Sprzeda¿y, wydzielone równie¿
w Dziale Marketingu, swojemu koledze z poprzedniej pracy w BROKU
Panu Arkadiuszowi W.? Czy w koñcu prawd¹ jest, i¿ korzysta pan z
us³ug doradczych, za spore pieni¹dze, w sprawach hotelowych, ze
strony Pani, która nie sprawdzi³a siê
w Spó³ce na stanowisku Dyrektora
ds. Eksploatacji? Czy to wszystko s¹
te oszczêdnoœci, które Pan chce
wprowadzaæ, zwalniaj¹c jednoczeœnie pracowników z Po³czyna? Taka
jest Pañska koncepcja funkcjonowania Spó³ki, swoi tak, tutejsi nie?
Ja odnios³am siê do wszystkich
kwestii zawartych w sprostowaniu
Zarz¹du Spó³ki. Panowie Koman i
Hryciów wiele ze spraw poruszonych przeze mnie w artykule z 23
marca 2009 r. po prostu przemilczeli.
Liczê, ¿e bêdzie kolejne sprostowanie ze strony Zarz¹du uzupe³nione o
kwestie pominiête w pierwszym
sprostowaniu.
Zatroskana

List do redakcji
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CZERWONA DUSZA
PO£CZYNA-ZDROJU...

W sprawie zmiany nazw
ulic: 5 Marca, Œwierczewskiego, 15 Grudnia, Gwardii Ludowej i 22 Lipca pisa³em ju¿ kilka
razy. Spokojnie czekam na
wynik tzw. konsultacji spo³ecznych w tej kwestii. W tym
liœcie chcia³bym przedstawiæ kilka
kolejnych refleksji, które nasunê³y
mi siê w ostatnich dniach.
Mieszkañcy wspomnianych
wy¿ej ulic otrzymali do swoich
skrzynek kartki zawieraj¹ce trzy
pytania. W pierwszym z nich urz¹d
pyta, czy jest PANI/PAN za zmian¹
nazwy danej ulicy. Nastêpnie nale¿y zaznaczyæ odpowiedŸ TAK lub
NIE.
W drugim pytaniu pojawiaj¹
siê nowe nazwy ulic proponowane
przez urz¹d, np. Dworcowa, Lipowa, S³oneczna, Staromiejska...
Natomiast w pytaniu trzecim
mo¿emy zaproponowaæ w³asn¹ nazwê dla ulicy, na której aktualnie
mieszkamy. Trzeba jeszcze z³o¿yæ
swój podpis i do dnia 6 kwietnia
2009 r. wrzuciæ ankietê do urny wystawionej w Biurze Podawczym
Urzêdu Miasta i Gminy Po³czynZdrój.
Na pierwszy rzut oka wszystko
wygl¹da w porz¹dku. Jednak nasi
urzêdnicy sztukê manipulacji i mydlenia oczu s³abo zorientowanym
mieszkañcom miasta opanowali do
perfekcji. Ciekawe od kogo siê tego
nauczyli...
Nigdy nie wierzy³em w dobre
intencje urzêdu w tak wa¿nej sprawie, jak¹ jest zmiana nazw ulic, które strasz¹ i opiewaj¹ zbrodnicz¹
epokê. Po zapoznaniu siê z ankiet¹
nie zmieni³em swojego zdania.
W artykule zamieszczonym w
numerze 11 ,,Goœcia Niedzielnego”
z dnia 15 marca 2009 r. pan Franciszek Pilip stwierdza: ,,- Chcemy do
sprawy podejœæ demokratycznie”.
Có¿ pan mo¿e wiedzieæ na temat demokracji??? Czy demokracj¹ nazwie pan równie¿ zakaz zabierania
g³osu przez mieszkañców podczas
sesji rady miasta? Jaka to demokracja? Kto i gdzie nauczy³ naszych
urzêdników takiej demokracji?
Ankieta u³o¿ona jest w taki
sposób, aby ugruntowaæ komunistyczn¹ przesz³oœæ w Po³czynieZdroju. Ot, jakby na mod³ê referendum z 1946 r., gdzie instaluj¹ca siê
w³adza sowiecka w Polsce narzuca³a jedynie s³uszn¹ odpowiedŸ ,,3 x
TAK”. Dlaczego sugeruje siê
mieszkañcom nijakie i obojêtne
nazwy ulic? Zamiast Lipowej, czy
Dworcowej (a gdzie jest ta kolej w
Po³czynie?) proponujê Dziuraw¹,
Niszcz¹c¹ Samochody albo Po³amanych R¹k i Nóg Mieszkañców.

Dlaczego w krêgu urzêdu nazwy
odnosz¹ce siê do naszej historii i
wyrazistych postaci j¹ tworz¹cych
traktowane s¹ jak zaraza? Komu
przeszkadza³aby ulica Kardyna³a
Stefana Wyszyñskiego, 11 Listopada, 3 Maja, Rotmistrza Witolda
Pileckiego, Genera³a Augusta Emila Fieldorfa ,,Nila”, Genera³ Brygady El¿biety Zawackiej, Józefa Pi³sudskiego? Jakiej historii nauczymy nasze dzieci i m³odzie¿ poprzez
zachowanie ul. Œwierczewskiego
albo Gwardii Ludowej? Podczas
pielgrzymki do Polski papie¿ Jan
Pawe³ II wypowiedzia³ w homilii
podczas mszy œw. w Sandomierzu
12 czerwca 1999 r. nastêpuj¹ce s³owa: ,,Trzeba (...) uczyæ m³odzie¿ odpowiedzialnoœci za przysz³oœæ.
Wychowanie m³odego pokolenia
w duchu mi³oœci Ojczyzny ma wielkie znaczenie dla przysz³oœci Narodu. Nie mo¿na bowiem s³u¿yæ dobrze Narodowi nie znaj¹c jego dziejów, bogatej tradycji i kultury. Polska potrzebuje ludzi otwartych na
œwiat, ale kochaj¹cych swój rodzinny kraj”.
Dlaczego ankieta nie zawiera
niezbêdnych informacji, np. fragmentów listu prezesa IPN Janusza
Kurtyki, podstawowych informacji dotycz¹cych faktów historycznych zwi¹zanych z kontrowersyjnymi nazwami ulic i wreszcie informacji, ¿e mieszkañcy nie ponios¹
kosztów zwi¹zanych z wymian¹
dowodów osobistych. Argument
finansowy lansowany przez urz¹d
jest prosty do obalenia. Skoro by³y
pieni¹dze na rozbudowê gimnazjum (po którego korytarzach hula
wiatr), halê sportow¹ oraz wszelkiego rodzaju imprezy typu Radoœæ Bez Granic, Darz Bór, czy 1
Maja (rocznica wst¹pienia Polski
do UE, czy powrót do tradycji komunistycznych pochodów???), to
dlaczego forsuje siê mit o ogromnych kosztach zmian nazw ulic?
Nie pojmujê tej poprawnoœci
politycznej wszechobecnej w naszej rzeczywistoœci. Nie akceptujê
fa³szywej demokracji podpartej
,,lew¹ nog¹”. Nie akceptujê takich
rz¹dz¹cych, którzy udaj¹ demokratów i Europejczyków, a myœlenie i
dzia³anie maj¹ osadzone w g³êbokim PRL. Có¿, mo¿e tak ma byæ. Kto
mia³ po wojnie nauczyæ patriotyzmu i mi³oœci do ziemi i Ojczyzny
zes³añców z kresów rzuconych na
ziemiê, która przez wiele lat nale¿a³a
do Niemców?
Nie spodziewam siê wiele po tej
ankiecie. I tylko ¿al, ¿e w naszym
urzêdzie i spo³eczeñstwie brakuje
prawdy i uczciwoœci...
Po³czynianin
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
MIESZKANIA
Powiat ³obeski
Wynajmê mieszkanie rodzinie 4-ro
osobowej Radowo Ma³e . Tel. 604
997 741
Sprzedam mieszkanie w Poradzu
75 mkw., 3 pokoje (pó³ bliŸniaka),
du¿e podwórko 12 a, 1,88 ha gruntów rolnych. Tel. 091 397 81 08.
Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe
w £obzie w starym budownictwie do
remontu, niski czynsz. Cena do
uzgodnienia. Tel. 091 397 57 95,
507 628 912.
Sprzedam kawalerkê 28 mkw., pokój, kuchnia, ³azienka, przedpokój.
Dalno 16/4. Cena 35.000 z³. Tel.
609670664.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w £obzie, 52 mkw., II piêtro,
2 pokoje, kuchnia, ³azienka, ogrzewanie gazowe, okna wymienione
PCV. Cena 142 tys. z³. Tel. 091 397
60 54.
Pilnie poszukuje mieszkania 1 lub
2-pokojowego w £obzie. Tel. 661
108 757 po godz. 17.
Mieszkanie w³asnoœciowe bezczynszowe, 3 pokojowe, 66 mkw., I piêtro
w bloku w Lesiêcinie, 8 km od £obza
sprzedam. Tel. 504 091 593.
Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe
w Lesiêcinie, 66 mkw . Cena 89 tys.
z³. Tel. 504 091 593.

Powiat gryficki
Sprzedam mieszkanie w Gryficach,
w domku jednorodzinnym o pow.
73,7 mkw. Cena 200 tys. z³. Tel. 691
023 412.
Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe
w centrum Gryfica, parter z mo¿liwoœci¹ adaptacji na gabinet, biuro
lub punkt us³ugowy. Tel. 091 387 23
97, 0507 316 052.
Kupiê kawalerkê parter lub I – II piêtro. Tel. 606 267 976.

Budowa³eœ dom? Remontowa³eœ po 1 maja 2004 r mieszkanie? Odzyskaj VAT od zakupionych materia³ów budowlanych. Potrzebujesz
pomocy? Dzwoñ 609 221 664.

NIERUCHOMOŒCI
Powiat ³obeski
Wynajmê lokal na biuro, sklep,
w centrum £obza, 50 mkw.,
telefon, ogrzewanie gazowe.
Tel. 607 129 365.
Sprzedam dom jednorodzinny w
£obzie, pow. 107 mkw., gara¿, pomieszczenia gospodarcze na
dzia³ce o pow. 503 mkw. Tel. 662
012 049.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w
Wêgorzynie o powierzchni 6 a. Kontakt: tomaszw@totonshow.pl lub
tel. 0603 710 203.
Sprzedam gara¿ murowany. Wêgorzyno, ul. 3 Maja. 12.800 z³. Tel. 608
813 947.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
uzbrojon¹, 602 mkw. w £obzie ul.
Czcibora 2. Cena 56 tys. z³. Tel. 0
600 295 316 lub 0 666 839 356.
Wynajmê lokal przystosowany na
dzia³alnoœæ w Resku przy g³ównej
ulicy. Tel. 600 807 480, 606 428 699.

Region
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 0,15
ha z rozpoczêt¹ budow¹ domu
drewnianego w leœnej osadzie.
Cena 20.000,00 z³. Tel. 091 395 21
88.
Kupiê grunty rolne. Tel. 505 619
040.
S³awoborze – dzia³ki budowlane z
dogodnym dojazdem, blisko media - sprzedam. Tel. 665 250 185
lub 032 223 19 63.

Powiat gryficki

Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe
w Gryficach. Tel. 507 100 356.

Do wynajêcia pomieszczenie na
gabinet kosmetyczny, fizjoterapii,
masa¿u, 12 mkw. Trzêsacz, atrakcyjna lokalizacja. Tel. 091 386 25
84, 602 114 177.

Pokoje do wynajêcia. Tel. 509 431 779.

Powiat drawski

Powiat drawski
Sprzedam mieszkanie na Osiedlu
Czplineckim w Z³ocieñcu (parter,
32 mkw., 1 pokój, kuchnia, korytarz,
du¿y balkon). Tel. 509 588 042.

Region
Goleniów – mieszkanie 2 pokojowe, na parterze o pow. 53,05 mkw.
sprzedam. Tel. 660 204 046.

Do wynajêcia lokal biurowy w centrum Drawska Pom. Tel. 602 460
233.
Wynajmê lokal w Z³ocieñcu, przystosowany na dzia³alnoœæ, gabinet, biuro. Lokal polo¿ony na ul.
Miros³awieckiej 38, teren by³ego
POMu, obok Stacja Kontroli Pojazdów. 45 mkw., 2,8 mkw. ubikacja,
miejsce parkingowe. Kontakt:
094 - 36 71543 lub 694476882.

INNE

Region
Sprzedam przyczepê D-46, podwójne burty, stan dobry; siewnik
do zbo¿a POZNANIAK – stan dobry;
rozsiewacz nawozu – stan dobry;
œrutownik do zbo¿a bijakowy – stan
dobry. Tel. 660 010 540.
Sprzedam laptopa HP Compaq
nx7400, bogate oprogramowanie
oryginalne, cena 2300 z³, tel. 605
522 340.
Sprzedam pasiekê minimum 36
rodzin. Tel. 0 602 350 007.
Sprzedam pianino, stan bardzo dobry, cena do uzgodnienia. Tel. 091
392 16 07. 0601 587 438.

Powiat ³obeski
Drewno opa³owe i do kominka
tel. 0887525707 lub 094 3642694.
Sprzedam drzwi gara¿owe dêbowe
(ocieplone), wymiary: 2x2,30 m.
Cena 300 z³. Tel. 607 588 175
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego, £obez, ul. Warcis³awa 2.
(kierunek na Dalno) Tel. 091 397 59
24, 505 972 167.

Powiat œwidwiñski
Firma ER-KO Rybiccy ul.Armii Krajowej 24 Œwidwin, sprzeda koparkê
na g¹siennicach typ K415 Waryñski. Zasiêg ramienia 12 m, technicznie sprawna. Cena do uzgodnienia. Tel./fax 094 3652749.

PRACA
Powiat gryficki
Zatrudniê kobiety i mê¿czyzn:
sprz¹taczki, pokojowe, recepcjonistów, barmanów, kelnerów, kucharzy. Willa Kliper Trzêsacz, tel. 091 386 25 84.
n Elektryka z doœwiadczeniem w
zawodzie zatrudniê na dobrych
warunkach, tel. 696 757 393.
n Firma Profil w Gryficach przy ul.
Broniszewskiej 34 poszukuje pilnie pracownika do produkcji i monta¿u okien PCV i aluminium, preferowane doœwiadczenie zawodowe. Tel. 091 387 71 20.

Powiat ³obeski
Malowanie, monta¿ paneli pod³ogowych i inne drobne naprawy wykona „z³ota r¹czka”, tel. 91 39 22
783, 784 79 22 70.

US£UGI
Powiat ³obeski
Indywidualna praktyka pielêgniarska Agnieszka Podlisiecka, us³ugi
pielêgniarskie. Tel. 609 334 117.
Firma us³ugowa - remonty, wykañczanie wnêtrz, gipsy, glazura, terakota. Tel. 606 349 064.
Bramy, ogrodzenia (grawerowane)
£obez ul. Rapackiego 12. Tel. 607
553 912.

Region
Kompleksowe
wykañczanie
wnêtrz. Tanio i solidnie. Tel. 721
374 421.
Sprzedam wiêŸby dachowe wg
specyfikacji. Tel. 667-500-309.
Przewóz osób. Tel. 605 180 622.
Wideofilmowanie – Tel. 0605 732 267.
Czyszczenie poœcieli we³nianej lanolin¹. Tel. 0 604 373 143.
Us³ugi minikopark¹ – przy³¹czenia
wodno-kanalizacyjne, elektryczne,
równanie terenu i tym podobne. Tel.
602 436 972. a
T³umacz przysiêg³y - francuski, Ko³obrzeg. Kom. 694 667 941, tel. 094
352 10 58.
Dywanopranie, sprz¹tanie biur i
mieszkañ, pranie tapicerki samochodowej (osobowe, busy, ciê¿arówki, tiry). Tel. 0 604 373 143.
Zespó³ muzyczny „KONTENT” na
ka¿d¹ okazjê - wesela, bankiety itp.
Tel. 604 221 339, 091 395 41 72.
www.kontent.com.pl
Wykonujemy profesjonalne strony
internetowe na zamówienie tel.
0605 522 340.
„MADRIS”
Suknie œlubne i komunijne.
Producent. Karczew K/Otwocka
tel. 602 687 011.

PRACA

Region
Zapisy do pracy w Niemczech –
praca legalna w polu; 2 miesi¹ce –
lipiec – sierpieñ, wrzesieñ – paŸdziernik. Tel. 665 730 318.
Zatrudniê mechanika w firmie
transportowej. Kontakt 0603 922
961.

Powiat drawski

Szukam na umowê zlecenie doœwiadczonych ludzi znaj¹cych siê
na telemarketingu. Tel. 094 367 15
43 lub 694 476 882.
Sprzeda¿

INFORMACJE
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SANTO SUBITO w Po³czynie-Zdroju

I Sp³yw Papieski rzek¹ Wogr¹ - 2 kwietnia 2009 r.
Pomys³
Radosne okrzyki Santo Subito
na Placu Œwiêtego Piotra w dniu
pogrzebu papie¿a Jana Paw³a II w
kwietniu 2005 roku, nie mia³y nic
wspólnego z powszechnie spotykan¹ ¿a³ob¹, jaka nastêpuje niemal w
ka¿dym innym przypadku. Opisana
sytuacja nawi¹zywa³a do staro¿ytnej tradycji og³aszania œwiêtych
przez lud. Zreszt¹ i dzisiaj w Koœciele
katolickim przyjmuje siê oddawanie
czci œwiêtym w dniu ich narodzin dla
Nieba, czyli w rocznicê ich œmierci.
Dlatego usprawiedliwionym i uzasadnionym jest, by w cztery lata po
œmierci Jana Paw³a II wróciæ do tego
jak ¿y³, a ¿y³ pe³ni¹ radoœci, pomimo
podesz³ego wieku ci¹gle mia³ ¿ywy
kontakt z m³odymi ludŸmi.
Dlatego szuka³em sposobu, by w
Po³czynie-Zdroju znaleŸæ jak¹œ
szczególnie wyrazist¹ formê uczczenia osoby Jana Paw³a II. Nie przez
kolejny pomnik, choæ i one s¹ wa¿ne
i integruj¹ ludzi, ale poprzez to, co
wnosi³ w nasze ¿ycie - radoœæ i nadziejê, ¿e wszelkie trudnoœci i cierpienie mo¿na pokonaæ Tym Duchem, o którego zst¹pienie wo³a³ na
Placu Zwyciêstwa w 1979 roku.
MLM
- perfumy
- œrodki czystoœci
- sprzeda¿, praca
Tel. 601 088 446.

ROLNICTWO
Sprzeda¿ polskich
nawozów
Oparzno k / Œwidwina
Tel. 781 959 655

Mocznik 46% azot - 1450 zł /t
Saletra

34% azot, 3,5% magnez -1160

zł/t

Saletrzak

27% azot , 7% wapń ,
4% magnez -1145 zł /t

Siarczan amonu Tarnowski
21% azot , 24% siarka -1020 zł /t
Podane ceny s¹ cenami brutto.
Ceny obowi¹zuj¹ do wyczerpania zapasów

Wykonanie
Na tydzieñ przed 2 kwietnia,
przegl¹daj¹c portal internetowy nasza klasa, natkn¹³em siê na zdjêcie
ubranego w kapok Pana Andrzeja
Ostrowskiego, zamieszka³ego w Po³czynie - Zdroju. Nigdy nie poznaliœmy siê w tzw. realu. Napisa³em do
niego pytaj¹c, czy jego zdaniem
sp³yw Wogr¹, malutk¹ rzeczk¹ p³yn¹c¹ przez Po³czyn, jest mo¿liwy. W
pi¹tek nadesz³a odpowiedŸ, ¿e mo¿na spróbowaæ. Spotkaliœmy siê wiêc
i omówiliœmy szczegó³y. Nie by³em
sam z pomys³em, wiêc uzna³em, ¿e to
nie dziwactwo, ale coœ w tym musi
byæ, skoro dwie osoby wierz¹ w
powodzenie zamiaru. W sobotê po¿yczonym kajakiem Pan Andrzej
odby³ pierwszy, dziewiczy sp³yw
Wogr¹ od szpitala powiatowego do
ulicy M³yñskiej. Uznaliœmy, ¿e ta trasa mo¿liwa jest do przep³yniêcia,
tylko mimo wiosny i tym samym
du¿ego jak na Wogrê stanu wody,
nadal jest jej ma³o.
Zdecydowa³em wiêc udaæ siê do
Pani Burmistrz i przedstawiæ jej sprawê. Woda nie by³a ju¿ problemem,
poniewa¿ Pani Burmistrz zgodzi³a siê
na i tak planowane spuszczanie
wody ze zbiornika zaporowego
przed Po³czynem. Ustaliliœmy termin, ¿e najlepiej j¹ spuszczaæ na czas
sp³ywu. By³y ju¿ trzy osoby wierz¹ce, ¿e warto podj¹æ siê zadania. W
myœl powiedzenia znanego z Biblii
“gdzie dwóch, albo trzech” (mój w³asny komentarz) to nawet i woda ze
ska³y (betonowej zapory) pop³ynie.
PóŸniej by³y ju¿ tylko og³oszenia,
zaproszenia, ustalenia z wypo¿czaj¹cym kajaki i zapewnienie bezpieczeñstwa zwi¹zanego z planowan¹ imprez¹, dla zdrowia, ruchu drogowego
i stra¿y po¿arnej. No i jeszcze jeden
problem - s³oneczna pogoda nie zale¿a³a zupe³nie od nas. Ale od czego s¹
œwiêci w Niebie, tym bardziej Ci w
rodzaju santo subito. Pogoda okaza³a siê nadspodziewanie przyjazna,
¿adnej chmurki na niebie tego dnia, a
w samo po³udnie ciep³o.
Przebieg
Sp³yw rozpocz¹³ siê o planowanej wczeœniej godzinie 11.00 i trwa³ z
ca³ym towarzysz¹cym mu programem do 13.00.
Zg³osi³o siê 49 uczestników, a w
ostatniej chwili, ju¿ poza list¹,
dwóch policjantów, czyli 24 obsady
kajakowe i 1 niepe³na - w moim przypadku. Zabrak³o jednej osoby do
piêædziesi¹tki, ale o tym na koñcu.
Uczestnicy sp³wu kajakami stanowili reprezentacjê wszystkich typów szkó³ i instytucji naszego mia-

sta. Poczynaj¹c od szko³y podstawowej, poprzez gimnazjum i dwie
szko³y ponadgimnazjalne - Liceum
Ogólnokszta³ace i Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych, czyli szko³ê,
któr¹ kierujê. Z instytucji i s³u¿b
obsady wystawione zosta³y przez:
OSP Po³czyn - Zdrój, Policjê, Nadleœnictwo, Uzdrowisko Po³czyn SA,
Urz¹d MiG, Dom Wczasów Dzieciêcych i ZOZ w Po³czynie - Zdroju.
Uczestnikami mo¿na nazwaæ
równie¿ obserwuj¹cych zmagania z
szybkim nurtem rzeki Wogry. W
pierwszej kolejnoœci byli to przedszkolacy ze wszystkich trzech po³czyñskich placówek. Dzieci przysz³y z ¿ó³to-bia³ymi balonikami i
kwiatami. Szybki nurt powodowa³,
¿e nie wszyscy wyszli sucho ze sp³wu, ku uciesze w³asnej i publicznoœci, szczególnie przedszkolaków. A
¿e nad Wogr¹ p³yn¹c¹ przez miasto
jest wiele miejsc do obserwacji
(mostki, nabrze¿a), to publicznoœci
nie brakowa³o, zw³aszcza przy
pierwszej tak ciep³ej tej wiosny pogodzie.
Po zakoñczeniu sp³ywu uczestnicy udali siê, nios¹c jako symbol
sp³ywu trzy kajaki i wios³a, pod koœció³ parafialny, gdzie w miejscu
papieskim z³o¿one zosta³y kwiaty i
wypuszczone zosta³y go³êbie pocztowe, symbolizuj¹ce powrót Jana
Paw³a II do Domu Ojca. Mistrzowskie go³êbie wypo¿yczy³ specjalnie
na tê uroczystoœæ Pan Ireneusz Nowakowski z Bia³ow¹su. Jego go³êbie
sprawi³y, ¿e posiada tytu³ mistrzowski w województwie zachodniopo-

morskim. Mistrzowskie go³êbie niegdyœ wróci³y do swojego domu a¿ z
Pary¿a, a jeœli wróci³y z Pary¿a, to i z
Rzymu te¿ z pewnoœci¹ by sobie
poradzi³y.
Imprezie towarzyszyli dziennikarze z TVP Szczecin i inni, dziêki czemu nasze miasto mog³o podzieliæ sie
z ca³¹ Polsk¹ pierwsz¹ tego rodzaju
wspóln¹ imprez¹, w której nie zabrak³o przes³ania, jakie niós³ ze sob¹ Jan
Pawe³ II. Dzia³ania na rzecz wspólnego dobra w zgodzie, mimo istniej¹cych ró¿nic.
Z tego miejsca pragnê podziêkowaæ tym wszystkim, którzy wsparli
imprezê na wiele sposobów, niektóre z nich ju¿ wymieni³em. Moim - i
myœlê nie tylko moim – marzeniem
jest, by Sp³yw Papieski rzek¹ Wogr¹
wpisa³ siê do kalendarza imprez miasta i stale rozszerzane by³y formy
jego realizacji. Tym bardziej, ¿e do
nastênego roku zosta³o jeszcze du¿o
czasu, a nie tylko kilka dni, tak jak w
opisanym wy¿ej przypadku. Bogaci
doœwiadczeniem i co wa¿niejsze z
nieostygniêtym zapa³em, wierzê, ¿e
sprawimy dziêki nim, ¿e za rok impreza przybierze jeszcze wiêkszy rozmiar i ubogacona zostanie nowymi
pomys³ami.
P.S.
Ostatni kajak w niepe³nej obsadzie by³ mój, gdy dobija³em do mety
s³ysza³em okrzyki „A Pan p³ynie
sam?”. Pomyœa³em sobie. A mo¿e
ktoœ p³yn¹³ razem ze mn¹, ale pozostanie to moj¹ s³odk¹ tajemnic¹.
Bogus³aw Ogorza³ek
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32 Turniej Wiedzy Po¿arniczej

Chcia³bym byæ stra¿akiem
- Gratulujê uczestnikom,
nauczycielom i
organizatorom Turnieju.
Gratulujê tym, którzy zdobyli
laury i bêd¹ reprezentowaæ
nasz powiat œwidwiñski na
wy¿szych szczeblach –
powiedzia³ Roman Kozubek,
wicestarosta.
W sali konferencyjnej ratusza w
Œwidwinie 30 marca odby³o siê uroczyste podsumowanie eliminacji
powiatowych Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Po¿arniczej pod
has³em „M³odzie¿ zapobiega po¿arom”. W sk³ad jury Turnieju weszli:
Stanis³aw Gulbas – przewodnicz¹cy, Wies³awa ¯mudziñska – sekretarz oraz cz³onkowie: Arkadiusz Budzyñski i Dariusz Bloch, który przypomnia³ treœæ konkursowych pytañ
i wyjaœni³, jaka powinna byæ prawid³owa odpowiedŸ na nie.
- Pytania by³y trudne? – zapyta-

liœmy zdobywcê drugiego miejsca w
drugiej grupie wiekowej, czyli gimnazjalnej.
- Oj... £atwo nie by³o. Ale ja ju¿ po
raz trzeci wystartowa³em w tym turnieju – odpowiedzia³ Mateusz Wo³owiec, uczeñ Gimnazjum w R¹binie.
- Chcia³byœ byæ stra¿akiem?
- Chcia³bym, tylko nie wiem, czy
mnie wezm¹?
- Dlaczego mieliby zrezygnowaæ
z kogoœ takiego jak ty?
- Aby byæ stra¿akiem trzeba mieæ
idealne zdrowie, a ja mam takie sobie, jak ka¿dy cz³owiek – odpowiedzia³ z powag¹ Mateusz.
W Turnieju uczestniczyli
uczniowie szkó³ podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Powiat œwidwiñski na eliminacjach ogólnopolskich w grupie szkó³
podstawowych
reprezentowaæ
bêd¹: Pawe³ Kuœ, R¹bino, Natalia
Peszczyñska, Rusinowo i Julia Trybuœ, R¹bino.
W grupie szkó³ gimnazjalnych:
Konrad Mazurkiewicz i Mateusz

Wo³owiec z R¹bina oraz Patrycja
KuŸma ze S³awoborza.
W grupie szkó³ ponadgimnazjalnych: Paulina Kosiorek z Zespo³u
Szkó³ w Œwidwinie, Joanna Roso³ek
z Zespo³u Szkó³ w Po³czynie-Zdroju
i Justyna Królak z Zespo³u Szkó³
Rolniczych w Œwidwinie.
Z r¹k wicestarosty Romana Ko-

zubka i Stanis³awa Gulbasa, przewodnicz¹cego jury laureaci Turnieju odebrali dyplomy i nagrody, pozostali uczestnicy – pami¹tkowe
dyplomy, po czym zasiedli wspólnie
do sto³u, na którym czeka³ ju¿ na nich
s³odki poczêstunek.
Danuta Iskrzycka, rzecznik
prasowy starostwa

SPORT
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Siatkówka szkó³ ponadgimnazjalnych

„Staszic” najlepszy pod siatk¹
Po zmaganiach dziewcz¹t do Powiatowego Turnieju Pi³ki Siatkowej w Œwidwinie przyst¹pili ch³opcy. Zawody zorganizowane przez
Park Wodny „Relax” oraz Starostwo Powiatowe odby³y siê dnia 25
marca br. w hali sportowej „Relax”.
Pierwsze miejsce w turnieju zdoby³a dru¿yna z Zespo³u Szkó³ im. St.
Staszica w Po³czynie-Zdroju prowadzona przez pani¹ Justynê Szpak.
Natomiast o kolejnych miejscach
decydowa³ stosunek ma³ych punktów. Tym sposobem drugie miejsce
zaj¹³ zespó³ z ZSP Œwidwin (opiekun
Miros³aw Bieñkowski), trzecie z ZSR
CKP Œwidwin (opiekun Wojciech
Ogiejko), a czwarte z ZSP Po³czynZdrój (opiekun Wojciech Kalinowski).
Startuj¹ce w turnieju zespo³y
otrzyma³y pami¹tkowe Puchary Starosty Powiatu Œwidwiñskiego wrêczone przez kierownika Wydzia³u
Edukacji Bogdana Kaczmarczyka,
dyplomy oraz karnety wstêpu na
basen wrêczone przez dyrektora
Parku Wodnego „Relax” Leszka Jasiukiewicza.
(o)

2 miejsce

1 miejsce

3 miejsce

Ucz¹ dzieci p³ywaæ
Od pocz¹tku marca br. Park Wodny „Relax” w Œwidwinie we wspó³pracy z NIVEA i Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym zorganizowali akcjê „Ju¿ p³ywam z NIVEA i WOPR”. Akcja, zorganizowana w Œwidwinie po raz drugi, potrwa
do po³owy maj¹.
Akcja „Ju¿ p³ywam z NIVEA i
WOPR” ma na celu popularyzacjê
nauki p³ywania oraz podstawowych
zasad bezpiecznego zachowania siê
nad wod¹ wœród dzieci i ich opieku-

nów. Akcj¹ objête s¹ dzieci, które z
przyczyn spo³ecznych nie mog¹
uczestniczyæ w kursie nauki p³ywania. W Œwidwinie w nauce p³ywania
uczestniczy 9-cioro dzieci ze Œrodowiskowego Ogniska Wychowawczego Towarzystwa Przyjació³ Dzieci „Chatka Puchatka” oraz 6-cioro
dzieci z Placówki Opiekuñczo-Wychowawczej „Dzieciowisko”. Zajêcia dla dzieci na p³ywalni Parku
Wodnego „Relax” s¹ bezp³atne. Instruktorzy uczestnicz¹cy w akcji
otrzymuj¹ do dyspozycji sprzêt nie-

zbêdny do nauki p³ywania oraz materia³y edukacyjne, które wykorzystuj¹ podczas zajêæ. Uczestnicy kursu dostaj¹ komplet materia³ów edukacyjnych, których bohaterk¹ jest
foczka oprowadzaj¹ca dzieci po
œwiecie bezpiecznych wakacji nad
wod¹. (o)

Zaproszenie
do unihokeja
i ŒALPS
Park Wodny „Relax” w Œwidwinie zaprasza dzieci i m³odzie¿
ze szkó³ podstawowych oraz gimnazjum do udzia³u w Lidze Unihokeja. Zg³oszenia dru¿yn przyjmowane bêd¹ do dnia 07.04.2009r. w
biurze zawodów mieszcz¹cym siê
w Parku Wodnym.
Natomiast dnia 15.04.2009r.
rozpoczn¹ siê rozgrywki Œwidwiñskiej Amatorskiej Ligi Pi³ki
Siatkowej. Zg³oszenia zespo³ów
nale¿y sk³adaæ do 08.04.2009r. w
biurze zawodów Parku Wodnego
„Relax”.
(o)

Nowa oferta
Parku
Wodnego
Z dniem 23 marca br. Park Wodny
Relax w Œwidwinie rozszerza ofertê
oraz wprowadza nowe formy promocji.
1. Rozszerza siê o pó³ godziny
mo¿liwoœæ korzystania z p³ywalni na
podstawie karnetu tygodniowego
4-godzinnego w godzinach wieczornych od 20 – 22 (dotychczas obowi¹zywa³ czas pobytu w godz. 20:30
– 22). Cena karnetu – 14 z³.
2. We wtorki w godz. 15 – 16
wprowadza siê now¹ formê promocji: „godzina seniora” dla osób w
wieku 60 lat i wiêcej. Cena biletu – 4
z³/godz. Przed³u¿enie czasu pobytu
po godz. 16 wi¹¿e siê z dop³at¹ 0,80
z³ za ka¿de 10 minut.
3. W poniedzia³ki w godz. 15 – 22
kupuj¹c bilet normalny lub ulgowy
(przez osoby, którym taki bilet przys³uguje) mo¿na przebywaæ na p³ywalni bez ograniczenia czasowego.
Obowi¹zuje czas od wejœcia do wyjœcia poprzez bramkê elektroniczn¹.
Ta forma promocji jest równie¿ bez
zmian kontynuowana w œrody w
godz. 7 – 22. Uwaga: promocja poniedzia³kowa i œrodowa nie obowi¹zuje w okresie wakacji.
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Kronika naszych mieszkañców

Chrzest Martynki

Wieœci œwidwiñskie 6.04.2009 r.

Dziewczêta w pa³acu
Przyk³adem architektury rezydenckiej z po³owy XIX w., jest pa³ac
zbudowany oko³o 1850 roku przez
rodzinê von Oppenfeld. Pa³ac ten
znajduje siê w miejscowoœci Bierzwnica w powiecie œwidwiñskim. Prowadzi do niego aleja kasztanowa, a
po wschodniej stronie rozci¹ga siê
park o kompozycji krajobrazowej.
Kto zamieszka w tym pa³acu?
Ostatnim w³aœcicielem rezydencji by³a gmina wiejska Œwidwin, która za symboliczn¹ z³otówkê sprzeda³a go Stowarzyszeniu „Towarzystwo
Pracy Twórczej” w Rzepczynie. Pa³ac wymaga gruntownego remontu
w zakresie budowlanym i konserwatorskim. Rewitalizacji potrzebuje
park. Planowany koszt remontu pa³acowego obiektu ³¹cznie z parkiem
wynosi ponad 4 miliony z³otych. Na
monta¿ i uruchomienie pompy cieplnej wraz z dolnym Ÿród³em ciep³a i
instalacj¹ ogrzewania pod³ogowego w budynku wydaæ ju¿ trzeba
ponad 595 tysiêcy z³otych.
W jakim celu stowarzyszenie
podjê³o siê tak trudnego do realizacji
przedsiêwziêcia? Zamierza wyremontowaæ zabytkowy gmach w
Bierzwnicy, by przeznaczyæ go na
Oœrodek Szkolno Wychowawczy
dla Dziewcz¹t z gimnazjum uzawodowionym o specjalnoœci ogrodnik
terenów zielonych. Bêdzie to oœrodek z internatem, czynny przez ca³y
rok, dla 32 osób z ca³ej Polski, z rodzin patologicznych (do 18 roku
¿ycia). Nauka w nim potrwa 3 lata, a
po jej ukoñczeniu zdobêd¹ one zawód: ogrodnik terenów zielonych.
Zajêcia poprowadz¹ fachowcy ze
Szczecina i z powiatu œwidwiñskiego
– architekci terenów zielonych.
Realizuj¹c program szkolny - na
poziomie gimnazjalnym uczennice

bêd¹ doje¿d¿a³y do Rzepczyna, a
zajêcia praktyczne realizowa³y bêd¹
w oœmiohektarowym parku , opiekuj¹c siê nim jednoczeœnie. Warto
dodaæ, ¿e park ten wpisany jest do
rejestru zabytków.
W 2008 r. przygotowano dokumentacjê i rozpoczêto pierwsze prace remontowe, które zgodnie z planem powinny byæ zakoñczone do
2012 roku.
- Ubiegaliœmy siê o pomoc finansow¹ z Ministerstwa Kultury. Wiele
wskazywa³o, ¿e j¹ dostaniemy, ale w
zwi¹zku z odebraniem dla Ministra
Kultury 40% funduszy na remont
zabytków, wniosek naszego stowarzyszenia nie zosta³ uwzglêdniony –
mówi Zofia Langowska, szefowa
Stowarzyszenia „Towarzystwo Pracy Twórczej” w Rzepczynie. – Dlatego zwracamy siê z proœb¹ o pomoc
do darczyñców, prosz¹c o wsparcie
w materia³ach budowlanych i wsparcie finansowe, na konto: PKO S.A. I
Oddzia³ Œwidwin 95 1240 3682 1111
0000 4199 7585.
Stowarzyszenie ma status organizacji po¿ytku publicznego, co
oznacza, ¿e do realizacji swoich statutowych celów korzystaæ mo¿e z
dobrowolnych wp³at podatników
wynosz¹cych 1% nale¿nego podatku dochodowego od osób fizycznych (podatnik – za poœrednictwem
urzêdu skarbowego – mo¿e przekazaæ 1% nale¿nego podatku dla wybranej organizacji po¿ytku publicznego). Prosimy o przekazanie 1%
odpisu: KRS 0000 11 05 19.
Osoby zainteresowane wsparciem mog¹ dzwoniæ do stowarzyszenia, tel. 604565777 lub (094) 364 2316
wew. 108, faks (094) 364 23 16.
Danuta Iskrzycka, rzecznik
prasowy starostwa

Integracyjny Konkurs
Plastyczny „Moje marzenia”

Nasz œlub - Bo¿ena i Roman Paszel
FOTO-VIDEO "Krzyœ" Renata i Marek Pyrczak
ul. 1 Maja 20, Œwidwin tel: 094 365 53 38

Specjalny Oœrodek SzkolnoWychowawczy w S³awoborzu organizuje Integracyjny Konkurs Plastyczny pt. „Moje marzenia”. Do
udzia³u w nim zapraszamy przedszkolaków, uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjów.
Nades³ane prace bêd¹ oceniane
w czterech kategoriach: przedszkola,
klasy I-III i IV-VI szko³y podstawowej
oraz gimnazjum. Termin sk³adania
prac up³ywa 20 kwietnia 2009 r. Mo¿na wykonywaæ je technik¹ dowoln¹
w formacie A-3 lub A-4. Na odwrocie
ka¿dej pracy prosimy umieœciæ: imiê i
nazwisko, wiek wykonawcy, nazwê
szko³y lub placówki, klasê do której
uczêszcza dziecko, imiê i nazwisko
opiekuna oraz telefon kontaktowy.

Prosimy o przesy³anie ich na
adres: Specjalny Oœrodek SzkolnoWychowawczy w S³awoborzu, ul.
Lepiñska 3, 78-314 S³awoborze.
Dla zwyciêzców przewidziano
atrakcyjne nagrody. Wyró¿nione
prace bêdzie mo¿na ogl¹daæ od 11
maja br. w Sali Wystaw œwidwiñskiego zamku. Oficjalne og³oszenie wyników konkursu nast¹pi w dniu 12
maj¹, podczas powiatowych obchodów Dnia Godnoœci Osób Niepe³nosprawnych, które odbêd¹ siê równie¿ w murach œwidwiñskiego zamku. Na powy¿sz¹ imprezê zostan¹
zaproszeni wraz ze swoimi opiekunami autorzy wyró¿nionych prac. Tam
te¿ m³odzi twórcy zostan¹ nagrodzeni.
Organizatorzy
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Kradzionym traktorem rozbi³ Tragedia na drodze Karsibór – £abêdzie
Wpad³ autem do jeziora
siê na w³asnym domu
Policjanci KPP w Œwidwinie zatrzymali 25-letniego mieszkañca
gminy Œwidwin, który ukrad³ ci¹gnik rolniczy i maj¹c 2,5 promila
uderzy³ nim we w³asny dom.
Do zdarzenia dosz³o 22 marca w
Smardzku. Marek P. przebywaj¹c na
terenie jednej z firm, bez zgody i
wiedzy w³aœciciela wsiad³ do ci¹gnika rolniczego Ursus C-360 z zamiarem zakupienia alkoholu. Tamtejszy
sklep by³ zamkniêty, wiêc mê¿czyzna
postanowi³ pojechaæ do miejscowoœci, w której mieszka i tam zrobiæ zaplanowane zakupy. Jednak na ³uku

drogi straci³ panowanie nad ci¹gnikiem i wjecha³ nim we w³asny dom.
Budynek zosta³ nienaruszony,
uszkodzeniu uleg³ jedynie ci¹gnik
rolniczy. Jak siê okaza³o, mê¿czyzna
by³ pijany, w wydychanym powietrzu mia³ niemal 2,5 promila.
Mê¿czyzna by³ ju¿ wielokrotnie
notowany przez Policjê. Teraz odpowie za krótkotrwa³e u¿ycie pojazdu,
kierowanie ci¹gnikiem w stanie nietrzeŸwoœci jak te¿ naruszenie s¹dowego zakazu kierowania pojazdami.
Za wszystkie te czyny grozi mu odpowiedzialnoœæ karna do 5 lat pozbawienia wolnoœci.
(kp)

i utopi³ siê

W niedzielê, 22 marca, oko³o
godz. 7:00, dy¿urny KPP Drawsko
Pom. zosta³ powiadomiony przez
przeje¿d¿aj¹cego drog¹ Karsibór –
£abêdzie mê¿czyznê, ¿e w przydro¿nym jeziorze znajduje siê pojazd i nad taflê akwenu wystaj¹ jedynie ko³a.
W trakcie dalszych czynnoœci
policjanci ustalili, ¿e w pojeŸdzie tym
znajduje siê cia³o m³odego mê¿czyzny. Jak siê póŸniej okaza³o, by³ nim
19-letni mieszkaniec gminy Œwidwin.

Policjanci ustalili, i¿ mê¿czyzna
po¿yczy³ poprzedniego dnia samochód marki Fiat Tempra od swojego
kolegi, równie¿ mieszkañca gminy
Œwidwin.
Najprawdopodobniej kieruj¹cy
straci³ panowanie nad pojazdem i
zjecha³ na ³uku drogi wprost do przydro¿nego jeziora, gdzie przewróci³
siê na dach. Kierowca zosta³ uwiêziony w pojeŸdzie nie maj¹c praktycznie szans na samodzielne wydostanie siê na zewn¹trz. Przyczyny i
okolicznoœci zdarzenia bada drawska Policja.
(kp)

Ukradli 800 litrów oleju
napêdowego

DRUKARNIA
Oferujemy druk:

- ulotek, plakatów
- wizytówek
- druków, samokopii
£obez ul. S³owackiego 6, tel./fax - 091 39 73 730

Policjanci ze Œwidwina kilka
dni temu zatrzymali dwóch mieszkañców gminy Brze¿no, którzy z
gara¿u na terenie gospodarstwa
rolnego ukradli 800 litrów oleju napêdowego. Za kradzie¿ grozi im do
5 lat wiêzienia.
Do kradzie¿y dosz³o w nocy.
Mê¿czyŸni znaj¹c rozk³ad budynków i pomieszczeñ dostali siê do
gara¿u, gdzie znajdowa³ siê pojemnik na olej napêdowy. Jako ¿e do pojemnika pod³¹czony by³ pistolet do
nalewania paliwa, na wózek którym
dysponowali za³adowali znalezion¹
nieopodal beczkê metalow¹ o pojemnoœci 200 litrów, po czym podci¹gnêli j¹ pod gara¿, gdzie nastêpnie

zatankowali i wywieŸli uzyskane w
ten sposób paliwo. W sumie w ten
sposób ukradli 800 litrów ropy.
Kiedy w³aœciciel zorientowa³ siê,
¿e w jego zbiorniku znacznie zmala³a
iloœæ paliwa, powiadomi³ Policjê.
Mundurowi od razu rozpoczêli dzia³ania zmierzaj¹ce do ustalenia i zatrzymania sprawców. Wszystkie zebrane
informacje doprowadzi³y ich do
dwóch mieszkañców gminy Brze¿no.
Jeszcze tego samego dnia 21-letni
Wojciech M. i 20-letni Damian R. zostali zatrzymani. Obaj s¹ dobrze znani
œwidwiñskim policjantom.
Obecnie mundurowi ustalaj¹,
gdzie z³odzieje zbyli skradzione paliwo. Sprawcom za kradzie¿ grozi do 5
lat pozbawienia wolnoœci. (kp)

Symbole wielkanocne
Jajko – symbol nowego ¿ycia, narodzin. Pierwsza pisanka pochodzi z
III wieku p.n.e. z Azji Mniejszej – by³o to strusie jajko, a wzór na nim
wyryto rylcem. W Polsce jajka zaczêto malowaæ w IX wieku. Kiedyœ nie
by³o (tak jak teraz) farbek do malowania – aby pisanki by³y zielone,
gotowano je w wodzie z listkami jemio³y; aby by³y fioletowe, w wywarze
z p³atków ciemnej malwy; aby br¹zowe moczono je w wodzie z kor¹ olchy
i m³odymi liœæmi klonu czarnego; a aby ¿ó³te - z kor¹ dzikiej jab³oni.
Baranek – pojawia siê u nas zarówno w koszyczku, jak i na œwi¹tecznym
stole. Baranek to ³agodnoœæ i niewinnoœæ. Jest on symbolem Chrystusa
Odkupiciela, chroni dom od po¿arów, a jego mieszkañców od piorunów.
Zaj¹czek – kojarzony z p³odnoœci¹, przyrod¹ oraz ruchliwoœci¹. Zwyczaj ten dotar³ do nas z zachodu Europy. Zgodnie z tamtejsz¹ tradycj¹
przynosi³ dzieciom prezenty i sk³ada w ogródku kolorowe jajka.
Woda - ma wiele znaczeñ, jest to symbol: mowy, odrodzenia ducha,
zmartwychwstania, uzdrowienia czy Ÿród³a ¿ycia. W wielkanocny poniedzia³ek króluje woda, czyli œmigus dyngus.

NAGRODA
Miesiêczna prenumerata „Wieœci Œwidwiñskich”
Poprawne rozwi¹zania nale¿y wysy³aæ na adres:
73-150 £obez, ul. S³owackiego 6.

Ogieñ – œwiêcimy go w Wielk¹ Sobotê. Wieczorem przy koœciele rozpalane s¹ ogniska, które ksi¹dz poœwiêca, a wierni zapalaj¹ od niego œwiece. Kiedyœ od tych œwiec rozpalano ogieñ pod kuchni¹, aby zawsze
„dobrze siê dzia³o”.
Palma Wielkanocna – wierzono, ¿e palma chroni ludzi i zwierzêta przed
wszystkim z³ym przez ca³y rok. Nie mo¿na jej by³o wyrzucaæ, a¿ do nastêpnych wielkanocnych œwi¹t. Podczas burzy stawiano j¹ ko³o komina,
by chroni³a dom przed piorunami.

