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Donald Wallenrod*
Tytu³ czêœciowo znany, ale to nie
jest pomy³ka – to jest ca³kiem nowy
utwór – by³ kiedyœ taki Litwin (przybra³ imiê Konrad Wallenrod), który
podstêpnie walczy³ z krzy¿akami i po
to zosta³ ich przywódc¹, aby ich
zniszczyæ – i to by³ bohater dla nas
pozytywny, a Donald chocia¿ „krzy¿ak”, chcia³ zostaæ prezydentem
polskim, aby te¿ rozwaliæ, tylko zupe³nie co innego – ...„Z historycznego punktu widzenia to powstanie
jest b³ogos³awieñstwem – pia³ z zachwytem Himmler do Hitlera – Unicestwimy Warszawê – stolicê, serce Polski, kwiat narodu polskiego.
Ten naród, który przez siedemset
lat [...] sta³ nam na drodze [...] nie
bêdzie d³u¿ej zawad¹ dla nas i naszych dzieci”.- cytat z ksi¹¿ki „Sprawa Honoru” autorstwa Lynne Olson i Stanley Cloud, dotycz¹cy
Powstania Warszawskiego. To
motto jest intencj¹ docelow¹ Pañstwa Niemieckiego nadal. Wszystkie dzia³ania i zachowania na to
wskazuj¹, ¿e zmieni³y siê metody,
ale nie cele. Os¹dŸcie sami po przeczytaniu mojej ballady i mo¿e da to
Wam asumpt do g³êbszych przemyœleñ nad dniem dzisiejszym. W dzisiejszych czasach trudno zacz¹æ w
Europie wojnê militarn¹, ale ju¿ nie
gospodarcz¹. Utworzyæ rz¹d – nierz¹d, który rozwali decyzyjnie
wszystkie ministerstwa, odda w
obce rêce banki i ziemie oraz - otworzyæ granice, ¿eby Polska m³odzie¿
mia³a gdzie sprz¹taæ i mo¿na dostaæ
medal nawet z r¹k samej Angeli
Merkel. Mo¿na zostaæ nawet bohaterem z³otych myœli w stylu: „Wpuœciæ do rz¹du Tuska, to jak do spi¿arni ruska”.
Historia, któr¹ chcê opowie-

dzieæ, toczy siê w krajobrazach zbli¿onych tym opisywanym w lekturowej noweli Wieszcza Adama, lecz w
czasach znacznie póŸniejszych, a
nam teraŸniejszych. Chocia¿ dziwnym trafem wróg ten sam i nadal
groŸny i podstêpny.
Wstêp
Powoli, ale systematycznie jesteœmy rugowani z to¿samoœci narodowej, historii, wiedzy i tradycji.
Inne nacje potrafi³y stworzyæ metody ho³ubienia swojej to¿samoœci i
pañstwowoœci – my nie. Oni nawet
ze swoich zbrodni narodowych zrobili etos narodu pokrzywdzonego. I
nawet z oprawców robi¹ etos, którym zaczynaj¹ siê chlubiæ, a nam
wmawiaj¹, ¿e wysiedlenia to zgotowaliœmy my – im. Coraz czêœciej w
prasie niemieckiej i tej polskojêzycznej, ale te¿ podtrzymuj¹cej niemieckie racje narodowe, mo¿na przeczytaæ opinie „ekspertów” od historii,
którzy przekonuj¹, ¿e to Niemcy s¹
narodem pokrzywdzonym i do tego
- to Polacy s¹ winni i maj¹ du¿o do
oddania, a raczej zwrócenia.
W przypadku jaskrawego przeinaczenia historii przez niemieckiego dyrektora muzeum czy innego
urzêdnika pañstwowego (choæby
Erika Steinbach - ziomkostwa dostaj¹ pomoc finansow¹ z kasy Pañstwa Niemieckiego), nastêpuje
sprostowanie, ¿e to prywatna opinia
tego¿ dyrektora czy przewodnicz¹cej. W niemieckim kraju, gdzie ¿aden
urzêdnik publiczny nie mo¿e mieæ
swojej opinii na jakikolwiek temat - w
przypadku zafa³szowania faktów historycznych stwierdza siê, ¿e to prywatne zdanie niemieckiego urzêdnika – kpina.

Pieœñ I
Donald – zdrobniale Donek, urodzi³ siê w latach 50. ubieg³ego wieku,
czyli w czasie, kiedy w narodzie polskim jeszcze mocno pali³ siê p³omieñ
¿alu i gniew za doznane krzywdy i
upodlenia z niemieckich r¹k doznane. Teren Kaszub (miejsce urodzin
Donka) by³ terenem podwójnie dotkniêtym cierpieniem: po pierwsze krzywdy otrzymane od s¹siadów
bol¹ podwójnie, po drugie - czêsto
to oni w³aœnie zadawali rany polskim
s¹siadom. I jak niegdyœ by³o to powodem dumy, tak teraz trzeba by³o
g³êboko schowaæ ówczesne zas³ugi
najbli¿szych. Trudno by³o wieszaæ
na œcianie portret dziadka czy wujka
w mundurach feldgrau. I chocia¿
babcia, a raczej „oma”, ciep³o wspomina³a dziadka, jak gromko intonowa³ kolêdê „O Tannenbaum”, tak
teraz nale¿a³o siê pilnowaæ z uzewnêtrznianiem tych uczuæ. Polacy, z
natury prostoduszni i niepamiêtliwi,
szybko zaczêli zapominaæ doznane
krzywdy i naturaln¹ kolej¹ losu szukali porozumienia i wspó³pracy z niegdysiejszymi oprawcami, ale dla
nich uraz wyimaginowanego poni¿enia i pamiêæ klêski zadanej przez
odwiecznego wroga pozosta³y i ho³ubione w zanadrzu, a umiejêtnie
podsycane przez fachowców, zaczê³y wydawaæ plon. Nie bez wp³ywu na
butê zniemcza³ej czêœci Kaszubów
mia³a dzia³alnoœæ ziomkostw i mo¿liwoœæ czêstych wyjazdów m³odzie¿y,
która niby w ramach odwiedzin rodzin oddawa³a siê innym zajêciom.
Nieoceniony okaza³ siê „sztammbuch”, który rodziny niemieckie zobowi¹zane by³y prowadziæ i okazanie którego w czasie odwiedzin w
Niemczech otwiera³o drzwi nie tylko

Polecamy w lipcu: Festiwal Piosenki Poetyckiej
im. Jacka Kaczmarskiego – „Nadzieja” w Ko³obrzegu
Festiwal odbêdzie siê w dniach
31.07-1.08.2009 r. w Ko³obrzegu. Rozpocznie siê 31bm. o godz. 17. w hali
„£uczniczka” przy ul. £opuskiego. W
tym dniu bêdziemy mogli pos³uchaæ
wykonawców zakwalifikowanych do
konkursu g³ównego na interpretacjê piosenki Jacka Kaczmarskiego i piosenkê
autorsk¹. O godz. 22.30 odbêdzie siê II
czêœæ „Nocy pieœni ¿ydowskiej”. Zobaczymy koncert pt. „Dzieci Hioba”. (r)

rodzinne, ale i w obozach szkoleniowych m³odzie¿y. Ju¿ Orda Otomañska doceni³a wartoœæ dobrze wyszkolonej i ustawionej mentalnie,
karnych i bitnych oddzia³ów m³odych neofitów, godz¹cych w Matkê
Ojczyznê i jeœli dodamy do tego
doœwiadczenia uzyskane z organizacji, jak¹ by³a (a mo¿e i jest, to tak jak
z KGB czy SB - nie ma „by³ych” agentów, s¹ tylko agenci, gdy¿ te organizacje s¹ dalej ¿ywe i aktywnie dzia³aj¹ce) V Kolumny, to mo¿emy wywnioskowaæ, i¿ obecne szkolenie
jest na du¿o wy¿szym poziomie.
Pieœñ II - jak ... nast¹pi...
Wernyhora
* Podobieñstwo „bohatera”
nowelki (z imienia) do jakiegokolwiek polityka obecnie dzia³aj¹cego na naszej scenie politycznej jest
przypadkowe - jak nasze ¿ycie. Bo
jeœli przypadkiem by³y rozbiory,
germanizacja, obozy koncentracyjne, obecne traktowanie polskich
pracowników (kto pracowa³ u
bauera – ten wie, o co chodzi) – to
niech to szlag trafi!, oczywiœcie te¿
przez przypadek, tak jak wczeœniej
te miliony Polaków.
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Œmiertelna podró¿ Krzysztof £azarz
dyrektorem DWD
Kobieta kieruj¹ca
samochodem VW
Passat zjecha³a z drogi
i uderzy³a w drzewo.
Zginê³a na miejscu.

Poranek, œroda, godzina 6.56.
Dy¿urny Komendy Powiatowej Policji w Œwidwinie zosta³ telefonicznie
powiadomiony o zdarzeniu drogowym na trasie Klêpczewo - Be³tno. Z
niewyjaœnionych przyczyn kieruj¹ca samochodem osobowym marki
VW Passat, mieszkanka gminy Œwidwin Anna L., zjecha³a na prawe
pobocze jezdni, uderzaj¹c czo³owo
w przydro¿ne drzewo. Kieruj¹ca
ponosi œmieræ na miejscu.
Wed³ug policyjnych ustaleñ, jad¹ca drog¹ publiczn¹ Nr 152, z Klêpczewa w kierunku miejscowoœci
Be³tno, na ³uku drogi zjecha³a na

praw¹ stronê jezdni, uderzaj¹c w
znajduj¹ce siê tam przydro¿ne drzewo. By³a zakleszczona w pojeŸdzie.
Stra¿acy bêd¹cy na miejscu zdarzenia musieli poci¹æ samochód, aby
dotrzeæ do poszkodowanej. 40-letnia kobieta zginê³a na miejscu.
Policja ustala przyczynê tego tragicznego wypadku, tym bardziej, i¿
nie stwierdzono ¿adnych œladów hamowania. Pogoda tego dnia nie by³a
najlepsza, panowa³o ca³kowite zachmurzenie, jednak¿e nie by³o opadów atmosferycznych, nawierzchnia drogi by³a sucha, bez trwa³ych
uszkodzeñ. Kieruj¹ca pojazdem w
chwili zdarzenia drogowego mia³a
zapiête pasy bezpieczeñstwa, natomiast nie posiada³a przy sobie dokumentu w postaci prawa jazdy. Wed³ug wstêpnych ustaleñ kieruj¹ca
samochodem marki VW nie posiada³a uprawnieñ.
(kp)

Nieodpowiedzialna
mama
W dniu 5 lipca br., oko³o godziny 5.35, Komenda
Powiatowa Policji w Œwidwinie zosta³a telefonicznie
powiadomiona przez anonimow¹ osobê, i¿ na ulicy
Szczeciñskiej, na wysokoœci stacji benzynowej
nietrzeŸwa kobieta prowadzi wózek z ma³ym
dzieckiem. Sz³a tzw. wê¿ykiem, co stwarza³o realne
niebezpieczeñstwo dla ich ¿ycia i zdrowia.
Informacja siê potwierdzi³a, kobieta prowadz¹ca wózek z dzieckiem zatacza³a siê, mia³a be³kotliw¹ mowê, co
wskazywa³o na stan upojenia alkoholowego.
Okaza³o siê, i¿ jest to mieszkanka
Œwidwina Anna P., która wraca³a do
domu z imprezy wraz z dwuletni¹
córk¹. Poddano j¹ badaniu urz¹dzeniem
kontrolno-pomiarowym do iloœciowego oznaczenia alkoholu w wydychanym powietrzu – wynik badania wynosi³ oko³o 2.72 promila alkoholu we
krwi. Matka dziecka nie potrafi³a w
¿aden realny sposób usprawiedliwiæ
swojego postêpowania, t³umaczy³a, i¿

tego dnia przebywa³a wraz z ma³oletni¹
córk¹ u siostry, by³a impreza i mia³a u
niej zostaæ na noc, postanowi³a jednak
wracaæ do swojego miejsca zamieszkania.
Dziewczynkê przekazano ojcu celem sprawowania dalszej nale¿ytej
opieki , jednoczeœnie poinformowano,
i¿ o tym zdarzeniu zostanie powiadomiony S¹d Rejonowy w Bia³ogardzie,
Wydzia³ Rodzinny i Nieletnich.
Nieodpowiedzialna mama stanie
przed S¹dem Grodzkim w Œwidwinie i
odpowie za brak nale¿ytej opieki nad
ma³oletni¹ córk¹. Grozi jej kara grzywny albo kara nagany.
(kp)

Zarz¹d Powiatu w Œwidwinie
powo³a³ na stanowisko dyrektora
Domu Wczasów Dzieciêcych pana
Krzysztofa £azarza. Przekazania
obowi¹zków dokona³ starosta Miros³aw Majka na posiedzeniu Zarz¹du
w dniu 23 lipca.
Powo³anie nast¹pi³o na piêæ lat
szkolnych tj. od dnia 4 sierpnia 2009
r. do dnia 31 sierpnia 2013 r. Zgodnie

z przepisami, nadzór pedagogiczny
(wewnêtrzny) w Domu Wczasów
Dzieciêcych w Po³czynie-Zdroju
spe³niaæ bêdzie nauczyciel wyznaczony odrêbnie. Uprawnienia i obowi¹zki dyrektora okreœlaj¹ przepisy
ustawy o systemie oœwiaty oraz
przepisy wykonawcze do tej ustawy,
a w pozosta³ym zakresie – przepisy
Kodeksu pracy.
(foto wp)
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Harce wokó³ Uzdrowiska
Witam Pañstwa serdecznie po
d³u¿szej nieobecnoœci. W dzisiejszym
artykule chcia³abym zaj¹æ siê jak zwykle sprawami Uzdrowiska w Po³czynie Zdrój, którym rz¹dzi obecnie Zarz¹d sk³adaj¹cy siê z dwóch cz³onków
Platformy Obywatelskiej, a tak¿e
dzia³aniami Platformy Obywatelskiej
w naszym regionie w ogóle.
Na pocz¹tku odniosê siê do artyku³u z dnia 06.07.2009 r., zawartego w
niniejszej gazecie, pod tytu³em „Z³oty
Denar dla Uzdrowiska”. Chodzi tu o
nagrodê, jak¹ Uzdrowisko w Po³czynie
otrzyma³o od Koszaliñskiej Izby Przemys³owo-Handlowej, pod patronatem
honorowym marsza³ka województwa,
za dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w roku
2008. Nagrodê odebra³ prezes Jan Koman. Ogl¹da³am t¹ ¿enuj¹c¹ ceremoniê
na stronie internetowej i powiem
szczerze, ¿e niedobrze mi siê robi³o na
sam widok momentu, kiedy pan prezes
odbiera³ tê nagrodê i dziêkowa³ za ni¹
w imieniu pracowników Uzdrowiska.
W ocenie powo³anej do tego konkursu
komisji brane pod uwagê by³y przede
wszystkim efekty ekonomiczne
przedsiêbiorstwa, dobre praktyki w
zarz¹dzaniu ludŸmi, wartoœæ inwestycji lokalnych, udzia³ w programach rz¹dowych i pomocowych oraz opinie odbiorców i kontrahentów. W œwietle
dzia³añ podejmowanych przez obecny
zarz¹d w stosunku do pracowników
Uzdrowiska szczególnie œmiesznie
brzmi sformu³owanie: „za dobre praktyki w zarz¹dzaniu ludŸmi”. Mam nadziejê, ¿e personel Uzdrowiska jest
dumny z tego, jak profesjonalnie jest
zarz¹dzany przez kadrê kierownicz¹
powo³an¹ do ¿ycia przez prezesa Komana (szczególnie pozytywnie zas³u¿y³a siê w tej kwestii oczywiœcie Pani
Anna K., a jej ludzki stosunek do innego cz³owieka jest tutaj wart uznania).
Niektórzy powiedz¹, ¿e znowu siê
czepiam, ale ja mimo tego, i¿ zdajê
sobie sprawê, ¿e w czasach rz¹dów PO
prawda nie jest w cenie i tak tê prawdê
bêdê pisa³a, nara¿aj¹c siê na ró¿nego
rodzaju szykany i nieprzyjemne zdarzenia. Na naszym podwórku takim
podrêcznikowym przyk³adem szykanowania za swoje pogl¹dy jest m³ody
pracownik Uzdrowiska Pan £ukasz J.,
który otrzyma³ zwolnienie dyscyplinarne z pracy za rzekome pisanie moich artyku³ów.
Ale wracaj¹c do meritum sprawy,
chcia³abym zauwa¿yæ, i¿ pan Koman
podczas odbierania nagrody nie zaj¹kn¹³ siê nawet o tym, i¿ wyniki ekonomiczne za rok 2008 s¹ zas³ug¹ poprzedniego Prezesa Michela, a nie jego.
Pan Koman zosta³ prezesem w po³owie sierpnia 2008 r., a przez okres kilku pierwszych miesiêcy by³ w sprawach uzdrowiskowych zielony jak trawa na wiosnê. Wiêc jakie s¹ tutaj zas³ugi obecnego zarz¹du za rok 2008? OdpowiedŸ jest prosta, ¿adne. Wyniki
dzia³alnoœci pana Komana i spó³ki za
rok 2009 bêdziemy mogli poznaæ do-

piero na pocz¹tku roku 2010. Zreszt¹
pan Koman stwierdzi³ na gali rozdania
nagród w teatrze koszaliñskim, i¿ zysk
Uzdrowiska za rok 2009 bêdzie o 30%
wiêkszy, ni¿ w roku 2008. Sk¹d my
znamy te obietnice Platformy Obywatelskiej. Ja uwa¿am, ¿e zysk, o ile w
ogóle bêdzie, to bêdzie znacznie mniejszy, ni¿ ten z roku 2008 i liczê na to, ¿e
Pan Koman upubliczni wynik finansowy Uzdrowiska za ten rok.
Ja na miejscu pracowników zwróci³abym raczej uwagê na to, ¿e od pocz¹tku 2010 r. Zarz¹d chce rozpocz¹æ
proces prywatyzacji Uzdrowiska,
które w koncepcji Pana Komana i spó³ki ma byæ, jako jedno z nielicznych w
Polsce, prywatyzowane w czêœciach.
Na pierwszy ogieñ ma iœæ ZLU „Irena”.
Nie muszê chyba t³umaczyæ Pañstwu,
i¿ taki sposób prywatyzacji jest najgorszym rozwi¹zaniem dla pracowników i naszego miasteczka w ogóle. Dlaczego? Ano dlatego, i¿ poszczególne
obiekty mog¹ zostaæ sprywatyzowane przez jakiœ lokalnych przedsiêbiorców (kto wie czy nie zwi¹zanych z
Platform¹ Obywatelsk¹), którzy dysponuj¹c ograniczonymi œrodkami kapita³owymi pozwalaj¹cymi im tylko
zakupiæ dany obiekt, nie koniecznie
przeprowadz¹ dzia³ania inwestycyjne. To z kolei wi¹zaæ siê bêdzie z maksymaln¹ redukcj¹ personelu i dzia³aniem sanatorium na zasadzie wyciskania z niego jak najwiêkszej kasy, przy
jednoczesnym minimalizowaniu kosztów dzia³alnoœci, co odbije siê nie tylko
na pracownikach, ale i na kasie gminnej.
Sprywatyzowanie po³czyñskiego kurortu w ca³oœci wymaga³oby z kolei od
zainteresowanej firmy dysponowaniem znacznym kapita³em zak³adowym, pozwalaj¹cym nie tylko zakupiæ
tak ogromny podmiot gospodarczy,
jakim jest Uzdrowisko w Po³czynie,
ale równie¿ przeprowadziæ i wdro¿yæ
tak potrzebne dzia³ania inwestycyjne,
które zwiêkszy³yby atrakcyjnoœæ na
polskim rynku us³ug uzdrowiskowych
i pozwoli³yby zachowaæ aktualny stan
zatrudnienia, a nawet go zwiêkszyæ,
gdy¿ nie od dziœ wiadomo, i¿ aby nasze
Uzdrowisko funkcjonowa³o sprawniej
i efektywniej, potrzebna jest znacznie
wiêksza liczba pracowników. Dlatego
te¿ Uzdrowisko w Po³czynie powinno
byæ sprywatyzowane w ca³oœci, a nie
w czêœciach.
Dlaczego obecny Zarz¹d przyj¹³ tê
drug¹ koncepcjê, mo¿na siê tylko domyœlaæ. Dobrze by³oby, aby przypomnieli sobie Pañstwo pocz¹tek lat 90.
w Polsce i tzw. „z³odziejsk¹ prywatyzacjê”. Czy podobnie ma byæ w przypadku naszego Uzdrowiska? Dlaczego
tak intensywnie przeprowadzane s¹
prace renowacyjno-remontowe w
ZLU „Irena”? Dlaczego remontowana
jest przez gminny samorz¹d ulica, na
której znajduje siê ZLU „Irena”?
Czy¿by Zarz¹d znalaz³ ju¿ sobie kupca na ten smakowity k¹sek? Czy
prawd¹ jest, i¿ Zarz¹d Uzdrowiska
dogada³ siê z Pani¹ Burmistrz co do

tego, i¿ „Irenê” ma kupiæ jakaœ firma z
Poznania? Do wiadomoœci Po³czyniaków – Pani Burmistrz pochodzi z Poznania. Proszê sobie przypomnieæ
pensjonat „Skaut” - tam te¿ wybudowano piêkn¹ drogê, zanim budynek
kupi³a równie¿ firma - sk¹d? Z Poznania. To s¹ bardzo wa¿ne pytania i jako
Po³czyniacy mamy prawo je zadawaæ.
Liczê na natychmiastow¹ odpowiedŸ
od zainteresowanych stron, a Radê
Nadzorcz¹ Uzdrowiska proszê o dog³êbne zainteresowanie siê t¹ bardzo
wa¿n¹ spraw¹.
Pragnê przy tej okazji prosiæ
wszystkich mieszkañców Po³czyna,
aby zapamiêtali ten artyku³ i zainteresowali siê kwesti¹ prywatyzacji naszego Uzdrowiska. Zwracam siê tutaj
w szczególnoœci do przedstawicieli
wszystkich zwi¹zków zawodowych
dzia³aj¹cych w Uzdrowisku oraz
cz³onków Rady Nadzorczej wybranych z ramienia pracowników. Pamiêtajcie o ludziach, których reprezentujecie, nie pozwólcie ich skrzywdziæ,
sprzeciwiajcie siê wszystkim pomys³om Zarz¹du godz¹cym w dobro nas
wszystkich. Do tego przecie¿ zostaliœcie wybrani. Pamiêtajcie te¿, ¿e w
swoich dzia³aniach nie jesteœcie sami,
s¹ jeszcze ludzie i niezale¿ne instytucje, które mog¹ pomóc w zapobie¿eniu
ewentualnym nieprawid³owoœciom.
Mo¿e przyszed³ czas, aby naszymi
sprawami zainteresowaæ pos³ów opozycyjnych, którzy sprawê prywatyzacji naszego Uzdrowiska podjêliby
na forum Sejmu, gdy¿ mówi¹c szczerze, na mój prosty, babski rozum, szykuj¹ nam siê w Po³czynie niez³e „jaja”,
jeœli chodzi o proces prywatyzacji
Uzdrowiska. A tak w ogóle, to co w tej
materii robi nasza Rada Miejska, a
zw³aszcza Komisja ds. Uzdrowiska,
której przewodniczy Pan Radny Witold Jakimowicz? Czy nasi samorz¹dowcy wiedz¹ w ogóle o tych w¹tpliwoœciach w sprawie Uzdrowiska, o
których tutaj piszê? A je¿eli nie, to
czym w³aœciwie siê tam zajmuj¹? Czy
oni wiedz¹, na jakim œwiecie ¿yj¹?
A co poza tym s³ychaæ w Uzdrowisku? Ano po staremu: kompletny chaos organizacyjny, nie wiadomo kto
czym siê zajmuje oraz ogólna atmosfera zastraszenia wœród pracowników,
któr¹ skutecznie napêdzaj¹ Panie
Anna K. i Danuta O. Zwykli pracownicy pozbawiani s¹ wszelkich przywilejów, np. personel w budynku Zarz¹du nie mo¿e ju¿ korzystaæ z przerwy
obiadowej w czasie pracy, za to pracownicy faworyzowani przez Prezesa
Komana robi¹ sobie co chc¹. Przyk³adem mo¿e byæ tu Pani Karolina A.,
m³oda dziewczyna z Koszalina, zatrudniona w Dziale Sprzeda¿y bez
¿adnego konkursu, która w czasie godzin pracy chodzi sobie po sklepach w
Po³czynie robi¹c zakupy. Wiem, bo
sama widzia³am to wielokrotnie. A co
tam! Swoi mog¹ wszystko, a reszta
ho³oty niech tyra jak wo³y! Przecie¿ to

dla Pani Karoliny Prezes Koman zmieni³ godziny pracy personelu Dzia³u
Sprzeda¿y z 7 na 8, ¿eby szanowna
pani nie musia³a wstawaæ za wczeœnie
i doje¿d¿aæ z Koszalina do Po³czyna.
Tak jakbyœmy w Po³czynie nie mieli
m³odych, zdolnych, wykszta³conych i
bezrobotnych dziewczyn, które mog³yby znaleŸæ pracê w Uzdrowisku.
No i oczywiœcie Pani Karolina jest na
ty z prezesem, co sprawia, ¿e to kolesiostwo a¿ razi w oczy zwyk³ych pracowników. Muszê jednak¿e uczciwie
przyznaæ obecnemu Zarz¹dowi, i¿ w
jednym aspekcie osi¹gn¹³ on du¿y sukces. Otó¿ jego polityka kadrowa sprawi³a, ¿e pracownicy Uzdrowiska nie
martwi¹ siê ju¿ o to, i¿ wykonuj¹ zbyt
ciê¿k¹ pracê za zbyt ma³e pieni¹dze.
Teraz martwi¹ siê ju¿ o to, aby tê pracê
w ogóle zachowaæ. Nie s³ychaæ ju¿ ze
strony zwi¹zków zawodowych ci¹g³ych nawo³ywañ o podwy¿ki, tak jak
to mia³o miejsce za czasów prezesury
Pana Michela. Teraz Zarz¹d ma ju¿ w
tej sprawie spokój, a podwy¿ki i nagrody przyznaje tylko tzw. pracownikom zas³u¿onym. Oczywiœcie od pocz¹tku prezesury Pana Komana przyznana zosta³a ca³kiem spora liczba
premii. Jednak¿e za miesi¹c czerwiec
2009 roku takowe ju¿ nie zosta³y
przyznane. Oficjalne t³umaczenie Zarz¹du, to przekroczenie jakiegoœ mitycznego wskaŸnika. Sama zastanawia³am siê, o jaki wskaŸnik chodzi, bo
przecie¿ firma, która przynosi du¿e
zyski, mo¿e przyznawaæ pracownikom odpowiedni¹ kwotê premii, adekwatn¹ do uzyskanego zysku. A przecie¿ Pan Koman zapowiedzia³, i¿ za
jego prezesury zyski Uzdrowiska bêd¹
du¿o wiêksze, ni¿ za poprzednika.
Ufam, ¿e tak w³aœnie jest i nie mogê siê
doczekaæ bilansu finansowego za rok
2010. Natomiast nieoficjaln¹ przyczyn¹ zaprzestania wyp³acania premii
pracownikom jest fakt wydania w
ca³oœci ca³ej puli pieniêdzy przeznaczonej na ten cel, a wypracowanej
przez poprzedni Zarz¹d.
Wracaj¹c jeszcze do kwestii dwóch
pañ: Anny K. i Danuty O., to œmia³o na
ich przyk³adzie mo¿na w sposób krótki i obrazowy opisaæ politykê kadrow¹
obecnego Zarz¹du. Pani Anna K.
wkrótce przed tym, jak dosta³a zatrudnienie w Uzdrowisku, zapisa³a siê do
Platformy Obywatelskiej, której
cz³onkami s¹ oczywiœcie dwaj panowie z Zarz¹du. O znajomoœci Pana
Marka Z. pe³ni¹cego obowi¹zki Dyrektora ds. Lecznictwa w Uzdrowisku
(prywatnie przyjaciela Pana Prezesa),
z Prezesem Po³czyñskiego TBS-u Panem Kryszanem, prywatnie mê¿em
Pani Anny, nie ma chyba co siê zbytnio
rozpisywaæ, bo to przecie¿ zwyk³y
przypadek. Nieprawda¿? Jeœli chodzi
o Pani¹ Danutê O., by³¹ kierowniczkê
administracyjn¹ ZLU „Borkowo”, to
odby³a ona jakiœ czas temu rozmowê w
jednej z kawiarni w „Gryfie” ze swoj¹
star¹, dobr¹ kole¿ank¹ z dawnych
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struktur solidarnoœciowych Pani¹ Senator Platformy Obywatelskiej Gra¿yn¹ Sztark, która nieoficjalnie jest
mentork¹ i patronk¹ naszego Uzdrowiska. Ale to mo¿e te¿ tylko zwyk³y
zbieg okolicznoœci, a to, ¿e Pani Danuta O. ci¹gle zachowuje swoje coraz to
nowe stanowiska pracy, podczas gdy
zwalnia siê m³odych i wykszta³conych
pracowników, jest efektem jej niezwyk³ej przydatnoœci dla Spó³ki. Obecnie
Pani Danuta O. pracuje w Dziale Technicznym, co po raz kolejny wskazuje
na jej nieprzeciêtny talent i umiejêtnoœci. Nie dysponuj¹c odpowiednim wykszta³ceniem in¿ynieryjnym czy te¿
technicznym stara siê, jak tylko mo¿e,
pomagaæ w sprawach techniczno –
budowlanych dwóm panom pracuj¹cym w tym¿e dziale. A ¿eby by³o jeszcze œmieszniej, Zarz¹d zwolni³ w³aœnie
wieloletniego pracownika Dzia³u
Technicznego Pana Józefa R., który
dysponuje wykszta³ceniem wy¿szym
oraz technicznym i posiada szereg
uprawnieñ oraz kompetencjê do sprawowania pieczy nad stanem technicznym Spó³ki. Proszê sobie samemu
wyobraziæ œmiesznoœæ tej sytuacji. W
Dziale Technicznym zatrudniono osobê, która pojêcia nie ma o wykonywanych tam czynnoœciach, a zwolniono
chyba najlepszego i najbardziej kompetentnego fachowca od spraw techniczno-budowlanych w Uzdrowisku. Jednoczeœnie przepraszam Pana Józefa za
ten element humorystyczny w mojej
wypowiedzi, bo jemu samemu na pewno nie jest do œmiechu. Powiem jeszcze
coœ na temat Pana Józefa R. Otó¿ niech
sobie Pañstwo wyobra¿¹, i¿ cz³onkowie PO w Po³czynie (chodzi mi tu
zw³aszcza o jedn¹ pani¹) wszem i
wobec og³aszaj¹, jaki to Pan Józef by³
wrednym oraz konfliktowym pracownikiem i dlatego miêdzy innymi musia³
zostaæ zwolniony. Wszyscy pracownicy Uzdrowiska, którzy znaj¹ lub
kiedykolwiek mieli do czynienia z Panem Józefem, zdaj¹ sobie sprawê z
tego, jakiej ciê¿kiej kategorii s¹ to brednie i oszczerstwa, ¿eby takie rzeczy
opowiadaæ o tak spokojnej i kompromisowej osobie jak Pan Józef. Niech
wnioski wyci¹gn¹ sobie Pañstwo sami,
jak ³atwo mo¿na zniszczyæ cz³owieka,
a z uczciwej osoby zrobiæ z³odzieja.
Ale wracaj¹c do meritum, mam
jeszcze kilka pytañ do Pana Prezesa
Komana. Co siê dzieje z aptek¹ uzdrowiskow¹? Dlaczego stoi niewykorzystana? Przecie¿ przetarg na jej dzier¿awê zosta³ rozstrzygniêty w grudniu
2008. Czy dzier¿awca p³aci nale¿n¹
kwotê pieniêdzy za dzier¿awione pomieszczenia, a jeœli nie, to czy zap³aci³
wymagan¹ karê za odst¹pienie od umowy? Po co by³o likwidowaæ aptekê,
skoro ju¿ od dobrych 7 miesiêcy stoi
pusta, nie przynosz¹c ¿adnych korzyœci? Co siê dzieje w tej kwestii? Czy
prawd¹ jest, i¿ w sprawie niedostatecznych zabezpieczeñ przeciwpo¿arowych w Uzdrowisku interweniowa³a u Komendanta Stra¿y Po¿arnej w
Œwidwinie sama, wspominana ju¿ wy¿ej, Pani Senator Gra¿yna Sztark, która sugerowa³a, aby Stra¿ nie przeprowadza³a w tym zakresie ¿adnych kon-
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troli w okresie sprawowania przez
Pana funkcji Prezesa? Czy prawd¹
jest, i¿ ca³y ten misterny plan unikniêcia odpowiedzialnoœci popsu³ swoim
pismem do odpowiednich organów ten
wredny i wœcibski pracownik Pan
£ukasz J.? Czy w taki sposób za³atwiaj¹ swoje sprawy ci wszyscy nowoczeœni mened¿erowie powo³ywani
na stanowiska w Spó³kach Skarbu Pañstwa przez Platformê Obywatelsk¹?
Poza tym mam jeszcze jedno niewygodne pytanie do Pana Komana.
Czy prawd¹ jest, i¿ kuracjusze odsy³ani s¹ do konkurencyjnego pensjonatu
„Hopferówka”, podczas gdy w innych
obiektach Uzdrowiska jest sporo wolnych miejsc? Je¿eli tak, to czy nie jest
to dzia³anie na szkodê Spó³ki? Tak na
marginesie warto wspomnieæ, i¿ pan
Koman znalaz³ sobie nowego przyjaciela, a mianowicie mê¿a w³aœcicielki
„Hopferówki”. Ponoæ pozna³ ich ze
sob¹ oczywiœcie znany ju¿ nam dobrze
lekarz Pan Marek Z. No ale dziêki temu
mamy ju¿ zebrane do kupy wszystkie
elementy tej skomplikowanej uk³adanki. Pani Burmistrz, Pan Koman i pan
Jerzy Ch., czyli wspania³e trio przyk³adnych przedsiêbiorców, którzy zapewni¹ nam, wszystkim dobrobyt i
rozwój gospodarczy w regionie. Sk¹dœ
pamiêtam ju¿ taki uk³ad, zmieni³a siê
jedynie osoba Prezesa Uzdrowiska, a
reszta jest po staremu. Czyli wracamy
do punktu wyjœcia. Mam nadziejê, i¿
Po³czyniacy doceni¹ wk³ad tych
trzech osób w rozwój naszej gminy, no
i oczywiœcie w przysz³ych wyborach
na urz¹d burmistrza koniecznie wszyscy razem damy temu wyraz, jednog³oœnie g³osuj¹c po raz kolejny na obecn¹
Pani¹ Burmistrz. Niech nam panuje do
koñca œwiata i jeden dzieñ d³u¿ej, przecie¿ w Po³czynie jest tak dobrze! No
ale dosyæ tego sarkazmu. To jest temat
rzeka, a i tak wiem, ¿e nie przekonam
mieszkañców Po³czyna, aby zainteresowali siê tym, co wyczynia w naszej
gminie Pani Burmistrz wespó³ ze swoimi przyjació³mi w biznesie. Dla wielu
z nich jest ona po prostu ogromnym autorytetem i koniec kropka.
Ale wracaj¹c do Uzdrowiska i Pana
Komana. Liczê, ¿e publicznie odniesie
siê Pan do wszystkich zadanych tutaj
pytañ i uspokoi pracowników co do
tego, i¿ wszystkie te dzia³ania podjête
przez Zarz¹d nie maj¹ na celu doprowadzenia do prywatyzacji Uzdrowiska w Po³czynie poprzez upad³oœæ. Bo
takie w¹tpliwoœci za³oga Uzdrowiska
ma i chce us³yszeæ Pana zdanie w tej
materii. No i oczywiœcie niech Pan nie
prowadzi œledztwa, nie przeszukuje
komputerów i nie œciga za ten artyku³
postronnych pracowników Uzdrowiska, tak jak Pan to zrobi³ w przypadku
Pana £ukasza J.
To by by³o na tyle, je¿eli chodzi o
temat Uzdrowiska. Teraz kilka innych
przyk³adów z naszego regionu, o standardach, jakie stosuje Platforma Obywatelska w swoich posuniêciach kadrowych. Wspomnieæ tutaj mo¿na
oczywiœcie o wyborach na dyrektora
Domu Wczasów Dzieciêcych w Po³czynie-Zdroju. Uchwa³¹ nr 83/121/09

Zarz¹du Powiatu w Œwidwinie z dnia
5 maja 2009 roku og³oszono konkurs
na to w³aœnie stanowisko. I któ¿ ten
konkurs, umownie przyjmijmy, ¿e by³
to konkurs, wygra³? Ano Pan Krzysztof £., pracuj¹cy jeszcze w Uzdrowisku na stanowisku kierownika Zak³adu
Przyrodoleczniczego ZLU „Borkowo”, a pe³ni¹cy tak¿e funkcjê szefa
zwi¹zku zawodowego „Fizjoterapia”,
dzia³aj¹cego w po³czyñskim kurorcie.
Przy tej okazji chcia³abym z³o¿yæ
wyrazy „wspó³czucia” dla cz³onków
tego¿ zwi¹zku, z powodu utraty swojego guru, gdy¿ Pan Krzysztof nie bêdzie móg³ pe³niæ dalej tej funkcji jako
dyrektor oœrodka. Có¿ wy nieboraki
poczniecie sami bez swojego przywódcy, który rzuci³ was na pastwê
losu w obliczu krwio¿erczego Zarz¹du
Uzdrowiska. To by³ oczywiœcie taki
ma³y ¿arcik. Mówi³am wczeœniej, ¿e
nie bêdzie ju¿ o Uzdrowisku, ale niestety to nie moja wina, ¿e to wszystko
jest ze sob¹ tak œciœle powi¹zane. Otó¿
Pan Krzysztof £. jest bliskim przyjacielem wicestarosty powiatu œwidwiñskiego Pana Romana Kozubka, który
jest cz³onkiem, a jak¿e, Platformy
Obywatelskiej. Mo¿e to tylko przypadek, który nie mia³ ¿adnego wp³ywu
na wynik konkursu, ale jak mo¿na
wyt³umaczyæ fakt, i¿ spora liczba
mieszkañców Po³czyna, w tym tak¿e
ja sama, na miesi¹c przed dat¹ oficjalnego rozstrzygniêcia konkursu, wiedzia³a ju¿ nieoficjalnie, i¿ dyrektorem
Domu Wczasów Dzieciêcych zostanie
w³aœnie Pan Krzysztof? Pozostaje tylko pytanie, po co pozosta³a trójka kandydatów sk³ada³a swoje oferty? Jest to
oczywiœcie pytanie retoryczne. Kandydat, którego ofertê otworzono, Pan
Marek K., okaza³ siê zbyt s³abym
przeciwnikiem dla takiego geniusza
ekonomii i zarz¹dzania jak Pan
Krzysztof £. Prawdopodobnie Pan
Marek z góry skazany by³ na pora¿kê
i uczestniczy³ w czymœ, co mo¿na nazwaæ jak¹œ fars¹, ale na pewno nie konkursem. Pewnie niektórzy z cz³onków
Platformy Obywatelskiej a zw³aszcza
Pan Kozubek zastanawiaj¹ siê, sk¹d na
zewn¹trz wyciekaj¹ takie poufne informacje. Moja dobra rada dla nich
wszystkich brzmi: uszczelnijcie swoje
szeregi, bo niektórzy z was chodz¹ po
mieœcie i wrêcz bezczelnie chwal¹ siê
tego typu przedsiêwziêciami. A co do
osoby wicestarosty Pana Romana
Kozubka, to dowiedzia³am siê ostatnio
nieoficjalnie, i¿ ma on zamiar startowaæ
w wyborach na Burmistrza Po³czynaZdroju. Powiem szczerze, ¿e rêce mi
opad³y. Dla mnie wybór pomiêdzy
aktualn¹ Pani¹ Burmistrz a Panem
Kozubkiem jest taki, jakby wybieraæ
miêdzy przys³owiow¹ d¿um¹ a choler¹. Czy my w Po³czynie-Zdroju naprawdê nie mamy jakichœ normalnych,
wykszta³conych, przedsiêbiorczych,
nie uwik³anych w ¿adne uk³ady kandydatów, którzy rozumiej¹ uwarunkowania dzisiejszej gospodarki rynkowej, którzy byliby w stanie sprowadziæ do Po³czyna inwestorów z prawdziwego zdarzenia, którzy potrafiliby
skutecznie pozyskiwaæ œrodki z funduszy europejskich na rozwój gminy i
powiatu (patrz Bia³ogard, Szczeci-
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nek)? To samo tyczy siê naszych radnych miejskich i powiatowych. Czy
kierowanie samorz¹dem ma sprowadzaæ siê tylko do egzekwowania podatków i sprawowania prostych, co prawda nie dla wszystkich, funkcji administracyjnych? Je¿eli tego chc¹ mieszkañcy Po³czyna-Zdrój, to proszê bardzo, niech g³osuj¹ na tych samych ludzi co zawsze. Zreszt¹, jak znam
¿ycie, to w³aœnie tak bêdzie.
Tak w³aœnie pokrótce przedstawiaj¹ siê sprawy w naszym powiecie
œwidwiñskim z udzia³em cz³onków i
sympatyków PO. Niestety w skali
ogólnokrajowej wcale nie jest lepiej.
Jednak¿e sprytne dzia³ania socjotechniczne stosowane przez przychylne
Platformie Obywatelskiej media
(zw³aszcza TVN24) sprawiaj¹, i¿ Polacy ¿yj¹ w ca³kiem innej rzeczywistoœci ni¿ ta, która ich otacza. Za rz¹dów
PiS to policja i urzêdnicy ministerialni
byli agresorami, kiedy funkcjonariusze przesunêli pielêgniarki, strajkuj¹ce
pod siedzib¹ premiera, z ulicy na chodnik. Wtedy media nie krzycza³y, ¿e
podwy¿ki nale¿eæ siê powinny
wszystkim pracownikom w Polsce, a
nie tylko pielêgniarkom, bo przecie¿
wszyscy zarabiamy zdecydowanie za
ma³o. Wtedy politycy partii opozycyjnych, g³ównie z PO, którzy pojawiali siê wœród strajkuj¹cych pielêgniarek kreowani byli przez media na
wybawicieli i obroñców demokracji. A
teraz co siê dzieje? Ano w starciach
stoczniowców czy te¿ kupców z hali
KDT w Warszawie z Policj¹ to strajkuj¹cy s¹ be, a policja i rz¹dz¹cy politycy
cacy. Mówi siê o innych Polakach,
którzy w ten czy inny sposób utracili
w ostatnim czasie swoje Ÿród³a utrzymania, a nie strajkowali z tego powodu.
Natomiast politycy opozycyjni, którzy interweniuj¹ w sprawie strajkuj¹cych, tym razem przedstawiani s¹ ju¿
przez telewizjê jako hieny, które na
ludzkiej krzywdzie chc¹ zbiæ kapita³
polityczny. To, ¿e w hali KDT by³y
kobiety, którym mówi¹c kolokwialnie,
po prostu obito mordy, teraz ju¿ nikogo nie interesuje. Media wykreowa³y
sytuacjê, w której to krwio¿ercze
dziewczyny z KDT napad³y na biednych ochroniarzy i policjantów, którzy - jak siê okazuje - s¹ najbardziej poszkodowanymi osobami w ca³ej tej
zadymie. Po prostu paranoja. Polacy
nie zdaj¹ sobie sprawy, jak niebezpieczne dla demokracji s¹ tego typu
manipulacje medialne. No, ale niestety,
kiedy Polacy obudz¹ siê z tego letargu,
bêdzie ju¿ za póŸno (sprywatyzowane maj¹ byæ pozosta³e jeszcze strategiczne sektory gospodarki polskiej,
stoczni ju¿ nie ma, zniszczeni zostan¹
polscy drobni przedsiêbiorcy), a aktualne stanie siê znów powiedzenie:
„M¹dry Polak po szkodzie”. Jak to
mówi¹ warszawiacy na temat rz¹dów
prezydent Hanny GronkiewiczWaltz: „Jak nas gronkowiec nie zmorze, to na pewno walec rozjedzie”. Aha
ca³kiem bym zapomnia³a, niech Pañstwo pamiêtaj¹, ¿e to wszystko jest
wina Kaczyñskich, ³¹cznie z powodziami.
Zatroskana
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LUDZIE I SPRAWY
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Przez ponad 15 lat pracy dziennikarskiej w ró¿nych gminach i powiatach nie spotka³em

Slumsy w Œwidwinie.
Od kilkunastu lat w
Œwidwinie przy ul.
Poznañskiej ludzie
mieszkaj¹ w slumsach.
Tak ohydnych
warunków ¿ycia nie
spotka siê nigdzie
indziej. Jednak w³adze
miejskie nie reaguj¹,
udaj¹c, ¿e problemu nie
ma. Ostatnio radni
odrzucili dwie skargi
jednej z mieszkanek
slumsów, która ma ju¿
doœæ ¿ycia w takich
warunkach i upomnia³a
siê o przydzia³ innego
mieszkania oraz o
remont obecnego, które
zosta³o zniszczone w
wyniku po¿aru
spowodowanego przez
pijaka.
Slumsy to w³aœciwe okreœlenie
miejsca przy ul. Poznañskiej. Tu nie
ma ¿adnej przesady. Dwa ma³e budynki piêtrowe i trzy baraki parterowe stanowi¹ w mieœcie enklawê patologii. Zarówno pod wzglêdem
warunków ¿ycia, jak i skupionych tu
ludzi. Budynki nie posiadaj¹ kanalizacji, w mieszkaniach nie ma wody,
korytarze s¹ brudne, dachy przeciekaj¹. Podwórko to obraz ur¹gaj¹cy
podstawowym wymogom normalnego ¿ycia. Przepe³nione szamba
wylewaj¹, z braku toalet ludzie za³atwiaj¹ swoje potrzeby do wiaderek i
wylewaj¹ je do pojemników na œmieci. W upalne dni unosi siê z nich
fetor i wy³a¿¹ robaki. Na podwórku
jest kran, z którego ludzie bior¹
wodê. Pod kranem stoj¹ca ka³u¿a
mêtnej wody. Pod szopkami walaj¹
siê resztki jakichœ mebli. A¿ dziwne,
¿e do tej pory nie interweniowa³y
tutaj instytucje, maj¹ce za zadanie
czuwania nad przestrzeganiem przepisów dotycz¹cych zagro¿eñ; sanepid, stra¿ miejska, stra¿ po¿arna itp.
Je¿eli interweniowa³y, to – jak widaæ
– nieskutecznie, bo jak przypomnia³a nam mieszkaj¹ca tutaj pani Kazimiera Dunaj, której skargi radni od-

Kazimiera Dunaj, Jadwiga Hubert i Jolanta Borowska

rzucili – o slumsach na Poznañskiej
pisa³em ju¿ dobrych kilka lat temu.
Przez te lata nic siê nie zmieni³o, a dla
mieszkaj¹cych tu rodzin nawet pogorszy³o, bo urz¹d zacz¹³ tu umieszczaæ ludzi zdemoralizowanych, pijaków, wyeksmitowanych, którzy zamieniaj¹ to miejsce w piek³o.
Problem z ca³¹ ostroœci¹ ujawni³
siê ponownie kilka miesiêcy temu,
gdy w mieszkaniu na parterze pijany
mê¿czyzna usn¹³ z papierosem, od
którego zapali³o siê mieszkanie. By³a
noc i byæ mo¿e dosz³o by do po¿aru
ca³ego budynku, ale dym wyczu³a
mieszkaj¹ca na górze Kazimiera Dunaj. Obudzi³a synów, którzy zeszli na
dó³ i otworzyli drzwi. Na korytarz
buchn¹³ czarny gryz¹cy dym z tl¹cych siê mebli i telewizora. Œciany
korytarza w jednej chwili zrobi³y siê
czarne, a dym dotar³ równie¿ na piêtro. Remont przeprowadzono prowizorycznie, co widaæ na œcianach korytarza. Ktoœ poskroba³ œciany szpachelk¹ i zostawi³. Naprawiano równie¿ dach, k³adziono papê, ale w taki
sposób, ¿e deszcz zala³ mieszkanie

pani Dunaj. Jakby ma³o by³o, bo œciany w wielu miejscach od wielu lat
pokrywa grzyb, bo budynek jest nieocieplony i najprawdopodobniej nie
ma izolowanych fundamentów.
Czego nie widz¹ radni
Radni Œwidwina odrzucaj¹c
skargi pani Kazimiery Dunaj nie pofatygowali siê, by przynajmniej zobaczyæ to miejsce i wys³uchaæ, co ma
do powiedzenia. Dowiedzieli by siê,
¿e rodzina Dunajów nie jest jedn¹,
która chcia³aby wyrwaæ siê z tego
miejsca i od lat prze¿ywa gehennê.
Podobnych, normalnych rodzin jest
tu kilka. Zostali tu osiedleni kilkanaœcie lat temu, na chwilê. Te lokale
mia³y byæ mieszkaniami zastêpczymi, rotacyjnymi, na czas remontów,
rozbiórek itp. Ludzie po chwilowym
tu pobycie mieli otrzymaæ inne
mieszkania. Chwile zamieni³y siê w
lata. Gehenna jest potêgowana przez
politykê urzêdników miejskich, którzy postanowili w tym miejscu urz¹dziæ mieszkania socjalne dla eksmitowanych, bezdomnych, ludzi z

wyrokami, pijaków. Pani Dunaj podkreœla, ¿e wychowa³a dwóch synów,
którzy pracuj¹, nie pal¹ i nie pij¹. Jest
z tego dumna, ale jak tu ¿yæ w takim
patologicznym miejscu? Przez te kilkanaœcie lat mieszkania dostawali
inni, ci z Poznañskiej, byli ci¹gle
pomijani lub zwodzeni obietnicami.
Zostawiono ich tu na pastwê ludzi
zdemoralizowanych i nieobliczalnych, w skrajnie z³ych warunkach.
Jak twierdz¹, w³adza traktuje ich jak
trzeci¹ kategoriê ludzi, bo bardziej
dba o eksmitowanych i pijaków, ni¿
o nich. Daj¹ na to przyk³ady.
Chyba czekaj¹ na moj¹ œmieræ
Mówi pani Jadwiga Hubert.
Mieszka w s¹siednim baraku.
- Mieszkam w tym baraku 26 lat.
By³am wprowadzona na miesi¹c, a
przez cztery lata by³am tu meldowana tymczasowo, bo mia³am dostaæ
inne mieszkanie. Nic do tej pory tam
nie zrobiono, oprócz tego, ¿e jak nie
by³o pieca, to postawiono piec kaflowy, do jednego pokoju wyk³adzinê i zrobiono drzwi do komórki, bo
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tak drastycznego przyk³adu lekcewa¿enia ludzi

Jak d³ugo jeszcze?
Tak zakoñczy³ siê remont korytarza

Grzyb w mieszkaniu pani Dunaj

ju¿ wypad³y. Staram siê o wymianê
okien i drzwi, bo s¹ ju¿ stare. Jak kryli
dach, to na mojej czêœci ju¿ nie pokryli, a przecie¿ ja regularnie p³acê
czynsz. U mnie op³aty s¹ pierwsze.
Nigdy nie by³am nic winna. W pierwszej kolejnoœci robi¹ d³u¿nikom, alkoholikom i tym z krymina³u.
- Sk³ada³a pani podania – pytam
raczej retorycznie, bo wiem, co us³yszê. Tu przecie¿ nie trzeba niczego
na piœmie, bo tu wszystko widaæ
go³ym okiem.
- Sk³adam co roku. - mówi pani
Hubert. - OdpowiedŸ – brak funduszy. Ale na zad³u¿onych to s¹ fundusze. W pierwszej kolejnoœci dostali
okna, a ja doprosiæ siê nie mogê.
Chodzê od burmistrza do prezesa
ZUK-u. Wczoraj przyszli i sfilmowali, ¿e ze œciany odpad³o, z okien leje
siê ciurkiem, z dachu równie¿. Mam
pó³ mieszkania zalane. Jest zawilgoFekalia wylewaj¹ do œmietnika

cone. Widzieli, sfilmowali, nikogo to
nie obchodzi. Ja ju¿ nie mam si³y
rozmawiaæ. Wody nie mam. Ubikacja
jest sto metrów dalej, to wiaderkiem
siê wynosi. Tak siê ¿yje w XXI wieku? - pyta, równie¿ retorycznie przecie¿. Mówi, ¿e chyba urzêdnicy czekaj¹ na jej œmieræ, bo jak zmar³y dwie
osoby, to zaraz po nich wyremontowano mieszkania i przydzielono kolejnym osobom.
- Zim¹ woda w kranie na podwórku zamarza. Dajmy na to, jak zamarznie 1 listopada, to nie mam wody ca³¹
zimê. Odmarza dopiero w kwietniu...
- To sk¹d pani bierze wodê –
pytam zaskoczony, bo w tak¹ sytuacjê a¿ trudno uwierzyæ.
- Chodzê po s¹siadach jak jakiœ
¿ebrak. Ci, co maj¹ wodomierze, to za
darmo mi wody nie dadz¹. Owszem,
wiaderko na herbatê, ale na pranie?
- opisuje tê sytuacjê pani Jadwiga.

Maksiakowi chcia³am stó³
do góry nogami wywaliæ
W baraku przez œcianê mieszka
pani Jolanta Borowska. Ona wodê
ma. Tak¿e kanalizacjê. Pod³¹czy³a
sobie na swój koszt. Zrobi³a tak¿e
ubikacjê i ³azienkê. Ale, jak ze
wszystkim tutaj, by³y problemy, o
których radni zapewne nie maj¹ bladego pojêcia.
- Mieszkanie jest miejskie, a za
wywóz szamba ja p³aci³am. - mówi
pani Jolanta. - Zrobi³am awanturê,
jakim prawem doliczaj¹ mi do czynszu za œcieki, a ja p³aci³am 150 z³otych za wywóz szamba. Powiedzieli,
bym pod³¹czy³a siê do kanalizacji
miejskiej, to dwa lata temu to zrobi³am. Przynieœli mi podwy¿kê za
mieszkanie. Po raz kolejny zapyta³am, jakim prawem naliczone s¹ œcieki, je¿eli ja opró¿niam szambo na
swój koszt. Us³ysza³am – dobrze
proszê pani¹, pomy³ka, my to zmienimy. Nastêpnie listem poleconym
przys³ali mi to samo. Wtedy ju¿ mnie

krew zala³a i zdecydowa³am siê pod³¹czyæ do kanalizacji miejskiej, by nie
p³aciæ podwójnie.
- Zwrócili pani pieni¹dze?
- A sk¹d! Gdy prezesem by³a jeszcze pani Ga³ek, to podpisa³am umowê, ¿e jak zrobiê ocieplenie i remonty
na koszt w³asny, to bêdê mia³a tê
sumê odliczan¹ od czynszu. Jak pani
Ga³ek odesz³a, to wszystkie dokumenty nagle zaginê³y, a nowy prezes
przys³a³ mi pismo, ¿e mam zad³u¿enie
na kwotê ponad dwóch tysiêcy, bo
tyle kosztowa³o ocieplenie.
Cztery lata córka ju¿ nie mieszka³a ze mn¹, a oni mi wci¹¿ przysy³ali
faktury za wodê i œcieki, wliczaj¹c j¹,
jakby mieszka³a. Nastêpnie ni z
gruszki ni z pietruszki na pensjê
wchodzi mi komornik. Ksiêgowa
mówi, ¿e mam zad³u¿enie za mieszkanie. Jakie zad³u¿enie? Mam kwity, ¿e
mam wszystko pop³acone. Oni mi
przez te lata naliczali na trzy osoby,
na córkê i wnuczkê, za wodê, œcieki,
œmieci. A pismo by³o zaniesione, ¿e
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Slumsy w Œwidwinie. Jak d³ugo jeszcze? cd...
ju¿ nie mieszkaj¹ i powiedzieli, ¿e
mam wp³acaæ mniej. To wp³aca³am.A
tu nagle komornik. Wie pan, jak¹
awanturê zrobi³am?! Maksiakowi
chcia³am stó³ do góry nogami wywaliæ. Ja p³aci³am i ziêæ z córk¹ p³acili
osobno, to z jakiej racji mieliœmy p³aciæ podwójnie? Wyprostowali to i
okaza³o siê, ¿e nawet dwieœcie z³otych mia³am nadp³aty. I znalaz³o siê
pismo, które ja zanios³am i które córka zanios³a. Takie u nas s¹ porz¹dki.
Za remonty, które wykona³am na
ponad 30 tysiêcy, otrzyma³am odpowiedŸ, ¿e koszty zostan¹ mi zwrócone, jak opuszczê mieszkanie. Pytam
– gdzie mam iœæ mieszkaæ? Pod most,
by odzyskaæ swoje pieni¹dze?
Przecie¿ mia³am tu mieszkaæ tylko
miesi¹c! Czy ja, normalny cz³owiek, mam mieszkaæ w takich warunkach? Mnie krew zalewa, jak
widzê, jak ludzie od szóstej rano z
tymi wiaderkami kursuj¹ do tego
kontenera i wylewaj¹ fekalia. Robale, smród i brud. W piaskownicy
butelki pó³tora litrowe z moczem.
Dzieci siê tam bawi¹. Ju¿ mi obrzyd³o patrzenie na mêskie penisy.
Wychodz¹ z bloku i za³atwiaj¹ siê
przy komórkach. Ko³o ubikacji zrobili dziurkê, ¿e niby ludzie mieli te
odchody, co za³atwiaj¹ potrzeby
fizjologiczne w domu, tam mieli wylewaæ. Zapchali tê dziurê. Zg³asza³am do stra¿y miejskiej, do ZUK-u,
to przys³ali dwóch pracowników,
ale oni nie dali rady tego ruszyæ, to
przywieŸli przyczepê piachu, zawalili, i po problemie. To siê w g³owie nie mieœci. Mieszkam tutaj 24
lata, ale to, co tutaj dzieje siê od
roku, jest nie do zniesienia. Ca³e
noce krzyki, awantury, pijañstwo.
Czemu normalni ludzie mieszkaj¹
miêdzy tak¹ patologi¹? - pyta pani
Borowska. To pytanie trzeba skierowaæ do radnych, jako przedstawicieli mieszkañców, bo jak widaæ, w³adza wykonawcza pozostaje g³ucha.

mistrza, ¿e ja o swoje walczê? Odes³a³ mnie do zastêpcy i prezesa
Maksiaka. Oni odsy³aj¹ do burmistrza. Ko³omyja. Nie ma z kim rozmawiaæ. - mówi.
To oczywiœcie s³owa nawi¹zuj¹ce do programu telewizyjnego,
jaki niedawno Telewizja Szczecin
pokaza³a na temat œwidwiñskich
slumsów. Jak siê okaza³o, Telewizja pomog³a tylko chwilowo. Od
momentu wyemitowania programu
niewiele siê tu jednak zmieni³o.

Próg idiotyzmu
- Drzwi mi wstawili nowe, ale progu nie wstawili do tej pory. - dorzuca
do tej wyliczanki jeszcze jedn¹ fuszerkê pan Bogdan Iwañski. Mieszka obok. Gdy ogl¹dam jego drzwi do
mieszkania, okazuje siê, ¿e pod
drzwiami jest kilkucentymetrowa
szpara, bo pracownicy je wymieniaj¹cy „zapomnieli” o progu. Przez
szparê do mieszkania ci¹gnie smród,
zimno, wszystko s³ychaæ z korytarza.
- Czekaj¹ chyba, bym sobie próg
przyniós³ z jakiejœ budowy. - zastanawia siê. Komentuj¹c wypowiedŸ
pani Jolanty, dodaje: - Cz³owiek boi
siê wyjœæ z mieszkania, bo mo¿e nó¿
mu wsadz¹ albo siekier¹ stukn¹.
By mieszkanie dostaæ, trzeba
piæ, zasraæ siê i pójœæ
do pana Owsiaka
- W tym budynku mieszka szesnaœcie rodzin, a tylko dwie p³ac¹ za
œwiat³o i mieszkanie. To ja p³acê na
nich. - mówi pani Kazimiera Dunaj. Siedzê w tym burdelu, w tym grzybie
i p³acê. Mówiê o tym panu burmi-

Regina Kujawa mieszka w pokoju przechodnim

strzowi, a on mówi – a có¿ to takiego.
Burmistrz sobie z tego nic nie robi,
olewa nas wszystkich. I ma pretensje, ¿e siê skargi pisze? Wychowa³am dwóch synów, pracuj¹, nie pal¹,
nie pij¹, a ja mieszkania nie mogê
dostaæ. To trzeba chyba piæ, zasraæ
siê – przepraszam – i pójœæ do pana
Owsiaka, to mo¿e wtedy mieszkanie
znajd¹.
- Powiedzia³am wprost, któregoœ dnia dojdzie tutaj do tragedii,
bo albo ja kogoœ ubijê, albo ktoœ
mnie. To co siê dzieje, nie mieœci siê
w g³owie. - wtr¹ca siê do tej relacji
pani Borowska. - Mia³am w tym
roku wymieniaæ okno w kuchni i
drzwi wejœciowe, ale mnie szlag
trafi³, jak zobaczy³am, ¿e ludzie,
którzy podostawali eksmisje, bo
maj¹ takie zad³u¿enia, nie p³ac¹, to
im przyje¿d¿aj¹ i wymieniaj¹ okna,
³azienki im robi¹ i wszystko. Posz³am do pana Hodowañca, a ten
skierowa³ mnie do burmistrza.
Otwieram drzwi, a pan burmistrz do
mnie – proszê, proszê, gwiazdy telewizyjne maj¹ pierwszeñstwo. To
jest takie odezwanie siê pana burPodwórko

Kto jest naszym radnym?
Choroba
- Kto jest naszym radnym? - pyta
w pewnym momencie pani Kazimiera Dunaj.
- Nie wiem, ja go nie znam i nie
widzia³am. - mówi pani Borowska.
- Pan Choroba. - informuje j¹ pani
Dunaj. - Muszê wzi¹æ jego zdjêcie i
powiesiæ na Poznañskiej, bo my go
tutaj nie znamy. - zachowuje resztki
humoru pani Kazimiera. Chodzi
oczywiœcie o radnego Mariana Chorobê.
A mia³o byæ piêknie, jak to przed
wyborami
W³adze przypomina³y sobie o
osiedlu zazwyczaj przed nadchodz¹cymi wyborami. Jak wspomina
pani Borowska, w³aœnie przed wyborami by³y burmistrz Józef Pietraszek potrafi³ byæ tu nawet „siedem
razy w tygodniu”. Ponoæ cztery
lata temu powsta³y nawet jakieœ
projekty nowego tu osiedla.
- Wszyscy lokatorzy dostawali mapkê, jakie bêdzie osiedle.
Przyje¿d¿a³a firma ze Szczecina,
mierzyli drzwi, okna, mieszkania.
Mia³o byæ piêkne osiedle. Nawet z
kapliczk¹. Znajoma ma jeszcze ten
projekt, bo ja wyrzuci³am, bo œmia³am siê z tego, co oni tu wymyœlaj¹. - wspominaj¹ wszystkie lokatorki.
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By³am na 20 miejscu
Schodzê na parter. Na rozmowê
zaprasza mnie pani Regina Kujawa.
Porusza siê na wózku po w¹skiej
przestrzeni miêdzy dwoma tapczanami. Za chwilê wyjaœni siê tajemnica ich tutaj wstawienia. Ma nogê
i rêkê w gipsie. Jak mówi, mia³a wypadek. Okazuje siê, ¿e mieszka w
mieszkaniu przejœciowym. Jestem
w szoku, tym bardziej, ¿e pani Regina przebywa tu równie¿ kilkanaœcie lat i nie ma swojego pokoju. Co
to oznacza? Ano to, ¿e na przyk³ad
jak jest zim¹ nadmiar bezdomnych,
to urzêdnicy dokwaterowuj¹ ich
do pani Reginy. Pomieszkaj¹ trochê i id¹ w œwiat. Pani Regina zostaje. Mówi, ¿e nie p³aci za lokum,
wiêc chyba dlatego mieszka w pokoju przechodnim, chocia¿ ma ren-

INFORMACJE
ale gdzie to mieszkanie jest? Prze¿ywam tu horror. - mówi. To w jej pokoju wybuch³ po¿ar. By³a w tym czasie
w szpitalu. Teraz zosta³a przeniesiona do innego. Co prawda po remoncie, ale zrobionym byle jak.
- Zamurowali kratkê wentylacyjn¹, to gdzie opary z kuchni kaflowej maj¹ uciekaæ? - pokazuje na œcianê przy kuchni. - Na suficie po³o¿yli
regipsy, wyci¹gnêli kabel, ale ju¿
haczyka na powieszenie ¿yrandola
nie zamontowali. Na czym powiesiæ
lapmê? Jak ja mam go zamontowaæ,
bêd¹c na wózku? - zastanawia siê
pani Regina.

Jak daleko z Poznañskiej
do Bydgoskiej
Wychodzimy na korytarz. Pani
Dunaj mówi, ¿e pomimo remontu
dach nadal przecieka. Pokazuje, w którym miejscu. Poczernia³e od dymu
œciany na korytarzu
ktoœ
poskroba³
szpachelk¹ i zostawi³. Na dachu widaæ
nowe rynny. Mêtna
ka³u¿a przy kranie, z
odp³ywaj¹c¹ gdzieœ
wod¹, wsi¹kaj¹c¹ w
piach. Dwóch m³odych mê¿czyzn przy
baraku równa sobie
kawa³ek drogi przed
drzwiami.
Zaledwie kilkanaœcie metrów obok
znajduje siê ulica
Bydgoska. Odbija
od Poznañskiej.
Znak informuje, ¿e
to tzw. œlepa uliczka,
czyli dalej ju¿ nic nie
Nowe drzwi bez progu do mieszkania Bogdana
ma, tylko tory i
Iwañskiego
ogródki. Poznañska
z „kocich ³bów”
przechodzi
w
tê i mo¿e da³oby siê z tej renty ¿u¿lówkê. Bydgoska jest ca³a wy³oop³aciæ, przy pomocy OPS, jakiœ ¿ona polbrukiem. Ponoæ z tego popokój. Tylko chyba nikt nie jest za- wodu, ¿e mieszka na niej jakaœ rodziinteresowany, by pomóc jej go
znaleŸæ. P³aci tylko za pr¹d, bo
chce ogl¹daæ telewizjê. Ma urwanie g³owy z lokatorkami. Ka¿da z
nich przychodzi na chwilê i odchodzi. Gdy zim¹ le¿a³a chora, da³a jednej z nich, by op³aci³a pr¹d. Ta zniknê³a z zaliczk¹. Pani Regina zosta³a
chora, w zimnie i bez pr¹du. S¹siedzi przynosili jej herbatê w termosie.
- Prosi³am burmistrza o w³asny
pokój, ale nie dosta³am. Gdy by³am
w szpitalu, pokradli mi ró¿ne rzeczy. - mówi. Pytam, czy sk³ada³a
podanie o przydzia³ pokoju i na
którym jest miejscu.
- Sk³ada³am ju¿ dawno. Piêæ lat
temu by³am dwudziesta. Dosta³am
pismo do wiadomoœci, ¿e dostanê
Osiedlowe ujêcie wody
mieszkanie w pierwszej kolejnoœci,
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Wyremontowany korytarz

na burmistrza. Tak twierdzi pani Kazimiera. Jakby nie by³o, to dwa odleg³e od siebie œwiaty, a tak blisko siebie, w jednym mieœcie.
W tydzieñ siê nie da – twierdzi
inspektor Olszewski
Pani Dunaj otrzymuje pismo datowane na 3 lipca br. od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Œwidwinie, wys³ane do Wydzia³u Nadzoru i Kontroli Urzêdu
Wojewódzkiego. Pan Mariusz Olszewski napisa³: „W odpowiedzi na
pismo z dnia 08.06.2009 r., dotycz¹ce
stanu technicznego budynku socjalnego przy ul. Poznañskiej 4a w
Œwidwinie, Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego w Œwidwinie
informuje, ¿e w powy¿szej sprawie
prowadzone by³o w tutejszym organie postêpowanie administracyjne,
w wyniku którego wydano decyzjê
nakazuj¹c¹ doprowadzenie obiektu
do stanu zgodnego z prawem. Termin wykonania w/w obowi¹zku
up³ywa 31 grudnia 2009 r. W zwi¹zku
z powy¿szym, na obecnym etapie
brak jest podstaw do podejmowania
jakichkolwiek dodatkowych kroków. Nale¿y mieæ na uwadze fakt, ¿e
zakres robót do wykonania jest bar-

dzo du¿y i niemo¿liwy do zrealizowania w tydzieñ lub miesi¹c”. Dobre
sobie. Po dwudziestu latach istnienia problemu inspektor napisa³, ¿e
czegoœ nie mo¿na zrobiæ przez tydzieñ lub miesi¹c. Prawda, jaka
szczera odpowiedŸ.
Lewicowoœæ, czyli co?
Gdy dobrych kilka lat temu opisywa³em problem pani Kazimiery
Dunaj i slumsów na ul. Poznañskiej,
myœla³em, ¿e ju¿ go dawno rozwi¹zano. Okazuje siê, ¿e nabrzmia³ jeszcze
bardziej. Przez ponad 15 lat pracy
dziennikarskiej w ró¿nych gminach i
powiatach nie spotka³em tak drastycznego przyk³adu lekcewa¿enia
ludzi i tak z³ych warunków mieszkaniowych. To wstyd, by rada miejska,
mieni¹ca siê lewicow¹ (bo tak j¹
okreœlaj¹c, chyba siê nie mylê,
³¹cznie z burmistrzem Owsiakiem,
nale¿¹cym kiedyœ do skrajnie przecie¿ lewicowej Unii Pracy), by³a tak
obojêtna na ludzkie problemy. W
kolejnych numerach gazety bêdziemy do poruszonych tu spraw wracaæ, pytaj¹c poszczególne instytucje, co w tej sprawie zrobi³y i co zamierzaj¹ zrobiæ. Do skutku.
Kazimierz Rynkiewicz
Brakuje haczyka na lampê
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
MOTORYZACJA

MIESZKANIA

INNE

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Sprzeda¿ drewna kominkowego, transport. Tel. 509 930 161.

Tanie pomieszczenia na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ wynajmê w Radowie Ma³ym. Tel. 604997741.

Sprzedam mini atlas wraz z ciê¿arkami. Cena 300 z³. Tel. 607 578
874.

Kupiê dom na wsi, mo¿e byæ do
remontu. Tel. 783 102 900.

Sprzedam Ford Fiesta, rok prod.
1995, 1,3 benzyna. Wyposa¿enie:
centralny zamek, radio, hak, imobilizer, alarm, podgrzewana przednia
i tylna szyba, przegl¹d techniczny
wa¿ny do kwietnia 2010. Cena do
uzgodnienia. Tel. 091 3976353.
Sportowego Pontiaca Firebirda
sprzedam lub zamieniê na busa
towarowego. Tel. 604997741.
Sprzedam Seata Ibizê 1999r., 2
poduszki powietrzne, ABS, komputer pok³adowy. Tel. 783 102 900.
Sprzedam VW Transporter T4 long,
1992r., 2.4 diesel. Tel. 783 102 900.
Sprzedam tanio skuter „VISION”.
Tel. 722 257 275.
Sprzedam Skoda Felicia combi,
rok prod. 1997, 1.3 benzyna, 2 komplety nowych opon. Cena 3900 z³.
Tel. 501 894 828.

US£UGI
Powiat ³obeski

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w centrum £obza w bloku, I
piêtro, pow. 38,5 mkw. Tel. 606 227
270.
Poszukujê mieszkania w £obzie do
wynajêcia, 2 lub 3 pokojowego. Tel.
724 789 800 lub 721 321 401.
Sprzedam mieszkanie ul. H. Sawickiej 80 mkw., okna PCV, c.o gazowe, pom.gospodarcze, parter,
du¿y taras, ogrodzone. Cena 185
tys. Tel. 886 631 138.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Resku, osiedle Wichrowe Wzgórze. Parter, 69,6 mkw.,3pokojowe, gaz, niski czynsz 57 z³/
mc. Tel. 502 079 240.
Sprzedam kawalerkê w centrum
£obza 37 mkw. Tel. 783 102 900.
Sprzedam mieszkanie w £obzie
nad bankiem. 3 pokojowe, kuchnia, ³azienka, garderoba. Niski
czynsz. Tel. 783 102 900.
Mieszkanie w Dalnie 3-pokojowe
zamieniê na mniejsze, najlepiej 2pokojowe w Dalnie lub £obzie, tel.
782488695 po godz. 17-tej.

T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego; £obez, ul. Warcis³awa 2 (os. Ks. Pomorskich). Tel.
091 397 5924, 505-972-167.

Sprzedam mieszkanie w £obzie ul.
H.Sawickiej, w³asnoœciowe o pow.
57 mkw., w bloku I piêtro. Cena do
uzgodnienia. Tel. 669 838 921 lub
669 763 551 do godz. 22.00

R T V - serwis : naprawa, TV, wie¿e,
CD, DVD, SAT, piloty i inne, Us³ugi
domowe (£z +okolice) i w zak³adzie
(rtv), £obez,Cicha 3, k/zoz, B. Micek
Tel. 091 3974127& 604845753,
pon - so.

Powiat gryficki

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

Region
Wypo¿yczalnia przyczepek.
£obez. Tel. 503 560 756.
Wystrój sal weselnych balonami i
nie tylko, tel. 503 045 960
Dywanopranie, sprz¹tanie biur i
mieszkañ, pranie tapicerki samochodowej ( osobowe, busy, ciê¿arówki, tiry). Tel. 604 373 143.
Czyszczenie poœcieli we³nianej lanolin¹. 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

Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie o pow. 70 mkw., z balkonem, w
Gryficach przy parku. Cena 215 tys.
Tel. 601152110.
Zamieniê kawalerkê 36.66 mkw na
mieszkanie 2-pokojowe w starym
budownictwie. Tel. 794 640 488.
Sprzedam mieszkanie w Cerkwicy,
w³asnoœciowe, trzy pokoje, 82
mkw., gara¿, pom. gosp., piwnica,
cena 155000 z³, kontakt: 0607 801
086.

Powiat drawski
Sprzedam mieszkanie w Z³ocieñcu
55 mkw, 2 pokoje, kuchnia, du¿a
³azienka, 2 piwnice, strych, 2 gara¿e, w³asne ogrzew. gazowe w domu
2-rodzinnym na 1 piêtrze z przydomowym ogródkiem w spokojnej
okolicy lub zamieniê na kawalerkê
w Drawsku Pom. Tel. 695988987

Region
Mieszkanie 4 pokojowe 74,5 mkw.
w centrum Szczecina (ul. Jagielloñska) sprzedam. Tel. 609 934 601.

Tanio sprzedam ciuszki dzieciêce
0-12 mcy. Do obejrzenia w Radowie Ma³ym. Tel. 508 591 529.
Sprzedam biurko o wym. 120 cm x
70cm, 100cm x 50cm, 2 ³awy. Tel.
508 591 529.

Powiat gryficki
„Korki” - doœwiadczony zespó³ nauczycieli udziela korepetycji z ka¿dego przedmiotu i na ka¿dym poziomie nauczania, przygotowuje do
egzaminów (w tym) poprawkowych
i matury. Pomagamy w pisaniu prac
zaliczeniowych, dyplomowych i
magisterskich. Tel. 512 311 304 lub
513 710 156.

Region
Powierzchnia reklamowa
do wynajêcia przy szosie
nr 102 Lêdzin – Trzebiatów.
Tel. 601-50-30-50.

NIERUCHOMOŒCI

Wynajmê lub sprzedam dom w
£obzie ul. Przechodnia 5. Tel. 792
140 557.
Sprzedam w Wêgorzynie dwie
dzia³ki budowlane po 916 mkw.
Razem lub osobno przy ul. Kopernika. Media przy dzia³kach. Tel. 502
079 240.

Powiat gryficki
Sprzedam dom wolnostoj¹cy w
Gryficach na ul. Ogrodowej 2. Dwa
osobne wejœcia. Pow. ca³kowita
273 mkw. Dzia³ka 535 mkw. Cena
560 tys. do negocjacji. Tel. 503176-645.

Powiat drawski
Okazja – sprzedam 2 lub 3 dzia³ki
budowlane – jedna 21 ar, dwie po
32 ary. Œwiat³o, woda, gaz przez
drogê, na trasie Drawsko-£obez, 5
km od Drawska przy hydroforni w
ZagoŸdzie. Tel. 696 972 337.

PRACA
Wystrój sal weselnych balonami i
nie tylko. Tel.503 045 960.
Noclegi w centrum Ko³obrzegu. Tel.
692 683 479.

ROLNICTWO

Powiat ³obeski
Zatrudniê osobê ze znacznym stopniem niepe³nosprawnoœci do lekkiej pracy w sklepie. Tel.
604997741.

Powiat œwidwiñski
Powiat ³obeski
Us³ugi agrotechniczne i za³adunkowe, orka, koszenie, poplony. Tel. 503 176 331.

Dynamicznie rozwijaj¹ca siê firma
polska FM zachêca do wspó³pracy
w marketingu wielopoziomowym
„MLM”. Zadzwoñ: 601 088 446.

Region
Nowo powsta³y hotel w DŸwirzynie
zatrudni na sta³e fryzjerów damskomêskich. Tel. 696020654.

Reklama
w gazecie
tel. 0504 042 532

Wieœci œwidwiñskie 27.07.2009 r.

Walne Stowarzyszenia Rzemieœlników, Kupców i Handlowców

Jesteœmy sol¹ tej ziemi
Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Rzemieœlników, Kupców
i Handlowców w Œwidwinie odby³o
siê z pó³ godzinnym opóŸnieniem z
powodu braku kworum. Na 58 wys³anych zaproszeñ przyby³y 22 osoby. Cieszy nas fakt, ¿e uczestniczy³o kilka osób nowych, które z³o¿y³y
deklaracjê o wst¹pieniu do stowarzyszenia.
Na walnym zgromadzeniu obecna by³a prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Spo³eczno-Gospodarczych
pani Krystyna Wojnicka (cz³onek
Zarz¹du Powiatu).
Prezes Edward Makowski przedstawi³ cz³onkom obecnym na zebraniu sprawozdanie za rok 2008. Zwróci³ uwagê, i¿ z korespondencji dotycz¹cej lokalnego biznesu wynika, ¿e
Rada Miasta, w odpowiedziach pisemnych, nie widzi w przedsiêbiorcach partnerów do rozmów o tym, jak
poprawiæ kondycjê i funkcjonowanie œwidwiñskich firm, a tym samym
wspomóc rozwój gospodarczy miasta. Jednym z wiêkszych problemów
jest taka przebudowa ulic, gdzie w
projektach nie uwzglêdnia siê mo¿liwoœci dojazdu do firm podatnikom
oraz ich klientom. Oto ci, z których
podatków inwestuje siê w drogownictwo, nie maj¹ nic do powiedzenia, a przyk³adami s¹ choæby kwiaciarnia i sklepy obok pañstwa Borkowskich.
Obchodzimy œwiêto stra¿aka,
pracownika kultury, dzieñ nauczyciela, nawet dzieñ ojca i dziecka, ale
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nikt nie zastanowi³ siê, czy nie nale¿a³oby wprowadziæ œwiêto najwiêkszego podatnika, aby p³acenie podatków dawa³o dumê i satysfakcjê.
Ci¹gle wmawia siê nam, ¿e jesteœmy

sol¹ tej ziemi, lecz sól nie sta³a siê
przysmakiem, ale s³u¿y po to, by
poprawiæ smak.
Na walnym zgromadzeniu g³os
zabra³a tak¿e pani Krystyna Wojnic-

ka. W swojej wypowiedzi da³a do
zrozumienia, ¿e spoœród zarejestrowanych stowarzyszeñ jesteœmy widoczni i dzia³amy zgodnie z obowi¹zuj¹cymi zasadami. Wyrazi³a swój
podziw za to, czego dokonaliœmy w
ci¹gu 15 lat. Zachêca³a do dzia³ania
bardziej skutecznego w trosce o
przedsiêbiorców, bo obecne mo¿liwoœci s¹ coraz wiêksze, a prawo
unijne sprzyja stowarzyszeniom.
Rozmawialiœmy o mo¿liwoœci
zorganizowania obchodów 65-lecia
dzia³alnoœci prywatnego biznesu na
ziemiach odzyskanych. Chcielibyœmy, aby to œwiêto objê³o firmy dzia³aj¹ce na terenie powiatu œwidwiñskiego. Liczymy na Burmistrzów i
Wójtów, którzy te¿ byliby uczestnikami tego œwiêta. Zatroszczmy siê
wspólnie o przedsiêbiorców, handlowców i kupców, bo oni s¹ ozdob¹
choinki, która nazywa siê Œwidwin.
Zebranie
zakoñczy³o
siê
wspóln¹ kolacj¹. Przedsiêbiorca
pan Ryszard Pi¹tek otrzyma³ dyplom
uznania od kolegów, za pomoc w
odbudowie firmy „Kokosanka”, po
zaistnia³ym w niej po¿arze.
Zarz¹d SRKiH

12 tysiêcy ludzi zginê³o w pracy
(POLSKA-REGION). Ostatnio
dosz³o do dwóch wypadków œmiertelnych na terenie powiatu ³obeskiego; jeden mia³ miejsce w
£obzie na placu budowy, drugi w wêgorzyñskim zak³adzie. Kilka dni
temu pr¹d porazi³ œmiertelnie pracownika w Trzebiatowie. Czy czêsto
dochodzi do wypadków podczas pracy? Na to pytanie i wiele innych 15
lipca odpowiedzi udzielali inspektorzy Okrêgowego Inspektoratu
Pracy w Szczecinie.
Jak poinformowa³ OIP w latach
1989-2009, we wszystkich wypadkach przy pracy w Polsce, poszkodowanych zosta³o 2 miliony osób.
Zginê³o ponad 12 tysiêcy pracowników. Ponad 70 proc. œmiertelnych
wypadków przy pracy, do jakich
dochodzi na budowach, stanowi¹
upadki z wysokoœci. W roku ubie-

g³ym wskutek upadku z wysokoœci
poszkodowanych zosta³o 6.355
osób, w tym w budownictwie – 1.127
osób. Poszkodowani najczêœciej
przebywali na rusztowaniach, dachach, stropach, oknach, drabinach
i schodach. WskaŸnik wypadkowoœci w budownictwie zwiêkszy³ siê o
3,5 proc. w porównaniu do roku
poprzedniego. W wypadkach œmiertelnych odnotowano wzrost wskaŸnika o 25,8 proc. Najczêœciej wypadkom ulegali: robotnicy budowlani
robót stanu surowego – 30,8 proc.
ogó³u poszkodowanych w budownictwie, robotnicy budowlani robót
wykoñczeniowych – 11,7 proc., spawacze, blacharze, monterzy – 8,3
proc. oraz elektrycy – 5,1 proc.
W woj. zachodniopomorskim do
30 czerwca 2008 r. zg³oszono do OIP
22 wypadki w bran¿y budowlanej, 16
to upadki z wysokoœci, (w ca³ym

2008 roku by³o 28 upadków z wysokoœci). W 2009 do 30 czerwca na 20
wypadków, 8 to upadki z wysokoœci.
W roku 2009 inspektorzy pracy
Okrêgowego Inspektoratu Pracy w
Szczecinie przeprowadzili kontrole
na 50 placach budów. Na skontrolowanych budowach wznoszono w
wiêkszoœci przypadków obiekty
przemys³owe, handlowo-us³ugowe
oraz mieszkalno-us³ugowe.
Inspektorzy najwiêcej zastrze¿eñ
maj¹ do niezgodnego z przepisami
prowadzenia robót na wysokoœci.
Do czerwca 2008 r. nieprawid³owoœci
stwierdzono a¿ w 87,5proc. przypadków a do czerwca 2009 – 85,3 proc.
Do œrodków ochrony zbiorowej
przed upadkiem z wysokoœci - 66,7
proc. i 64,2 proc., braku zabezpieczenia przewodów zasilaj¹cych urz¹dzenia przed uszkodzeniami mechanicznymi - 59,4 proc. i w tym roku –

61,2 proc., braku prawid³owych balustrad na rusztowaniach 55,2 proc. i
49,2 proc. w tym roku, nieu¿ytkowaniu przez pracowników œrodków
ochrony indywidualnej 45,8 proc.
oraz 47,5 proc. oraz braku zabezpieczeñ przed mo¿liwoœci¹ wpadniêcia
do otworów stropach, œcianach zewnêtrznych, szybach windowych
itp. 43,8 proc. i 41,7 proc. Potê¿nym
problemem w budownictwie jest równie¿ praca na czarno na budowach.
Pañstwowa Inspekcja Pracy bêdzie realizowaæ program prewencyjny „Bezpieczna Budowa”, którego
celem jest poprawa warunków pracy
i pe³ne dostosowanie przedsiêbiorstwa do obowi¹zuj¹cych przepisów.
Mog¹ do niego przyst¹piæ pracodawcy, którzy zg³osz¹ siê do okrêgowych
inspektoratów pracy, zanim w ich firmie rozpocznie siê kontrola. Nabór do
programu trwa do 31 lipca.
op
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W imiê wspó³pracy (cz. 2)

Delegacja oszmiañskiego dekanatu
w Œwidwinie
Nawi¹zuj¹c do zapowiedzi w naszej gazecie nr 13, z dn. 6.07.2009 r.,
przedstawiamy dalszy ci¹g spotkania
goœci z Oszmiany (Bia³oruœ), reprezentuj¹cych tamtejszy dekanat przy
koœciele pw. Micha³a Archanio³a.
Dziekan ks. Jan Puzyna i towarzysz¹cy mu dr Jerzy Januszko, nie
bez satysfakcji mówili o naszych ziemiach kresowych, a szczególnie o
powiecie oszmiañskim i samej
Oszmianie. Wykorzystuj¹c obecnoœæ goœci, przedstawiamy naszym
czytelnikom ich wypowiedzi z uwagi
na to, ¿e w Œwidwinie i okolicach
mieszkaj¹
byli
mieszkañcy
Oszmiañszczyzny, którzy we wcze-

Koœció³ pw. Micha³a Archanio³a
w Oszmianie

snych latach powojennych, znaleŸli
siê tu jako repatrianci. Trzeba stwierdziæ, ¿e goœcie wykazali siê dobrym
rozeznaniem o zamieszkiwaniu przez
oszmian takich miejscowoœci jak:
Szczecinek, Bytów, Ustka, Wschowa czy Œwidwin, w których - jak
oœwiadczyli - maj¹ wiernych przyjació³ z Kresów.
Ks. dziekan Jan Puzyna, zarz¹dzaj¹cy dekanatem oszmiañskim,
powiedzia³:

- Nasz dekanat obejmuje parafie
w Murowanej Oszmiance, Graw¿yszkach, Borunach, ¯upranach,
Holszanach, On¿adowie, Cudzieniszkach i Oszmianie. Ponadto parafia oszmiañska posiada koœcio³y
parafialne – wiejskie, w Polanach,
Moskwieliszkach i Horodnikach.
Parafia oszmiañska jest najwiêksza i
liczy oko³o 15 tys. wiernych, zaœ
ogó³em dekanat przybli¿a siê do
oko³o 120 tys. katolików. Nastêpnie
oznajmi³, ¿e 14 marca br. przywita³ w
koœciele parafialnym relikwie b³ogos³awionego ks. Micha³a Sopoæko,
spowiednika œw. Faustyny Kowalskiej, zauwa¿aj¹c, ¿e ziemiê
oszmiañsk¹ mo¿na nazwaæ b³ogos³awion¹, czyli szczêœliw¹, bo zrodzi³a Koœcio³owi wielkiego Aposto³a Mi³osierdzia Bo¿ego ks. Micha³a
Sopoækê. Urodzony w 1888 r., by³
uczniem szko³y w Oszmianie, gdzie
wykaza³ siê g³êbokim zaanga¿owaniem w obronie praw m³odzie¿y katolickiej, do wyznania swojej wiary
wobec antypolskich zarz¹dzeñ carskiego kierownictwa szko³y. Dziœ jesteœmy dumni, ¿e b³. ks. Micha³ przypomina nam, ¿e nasza oszmiañska
ziemia rodzi³a ludzi godnych nieba.
Kontynuuj¹c wyst¹pienie, ks.
Puzyna nawi¹za³ do tragicznego
mordu, jakiego dokona³o NKWD na
osobie by³ego proboszcza i dziekana oszmiañskiego ks. pra³acie Walerianie Holaku. NKWD wczesnym
rankiem, 24.04.1948 r., aresztowa³ ks.
Holaka, który po przebytych torturach w wiêzieniu w Wilejce, zmar³
13.05.1948 r., mówi¹c do oprawców,
¿e Chrystus te¿ cierpia³, a ja jestem
gotów iœæ na mêkê. Funkcjonariusze
NKWD zawieŸli zw³oki póŸnym wieczorem pod miejscowy cmentarz i
zakopali w przydro¿nym rowie, nieopodal cmentarza, wyrównuj¹c ziemiê dla zatarcia œladów. Dziêki zbiegowi nadprzyrodzonych okolicznoœci, wszystkie szczegó³y z pope³nionego morderstwa, s¹ dziœ znane.
Podstaw¹ zaœ do haniebnego morderstwa by³a rzekomo g³oszona na

kazaniach, nienawiœæ do istniej¹cego socjalistycznego ustroju i prowadzenie antysowieckiej nacjonalistycznej propagandy. Przypomnia³em tu mojego bohaterskiego poprzednika w Jego 61 rocznicê tragicznej dla Koœcio³a œmierci z mottem „bo dobry pasterz oddaje ¿ycie
za owce”.
Uzupe³niaj¹c wyst¹pienie ks.
Puzyny, dr Jerzy Januszko w skrócie
przedstawi³ dzia³alnoœæ oszmiañskich katolików zwi¹zanych z tamtejszym koœcio³em.
- Parafia oszmiañska jest jedn¹ z
najstarszych w diecezji grodzieñskiej. Powsta³a z fundacji W³adys³awa Jagie³³y, wspartej przez ksiêcia
Witolda, w koñcu XIV w. Wtedy
wybudowano pierwszy drewniany
koœció³, a ju¿ pod koniec XVIII w.
funkcjonowa³y trzy koœcio³y. Zamkniêto je w czasie zaboru przez
w³adze carskie. Po wielu latach starania ówczesna w³adza wyda³a pozwolenie na budowê nowego koœcio³a, który wybudowano w latach
1900 - 1906. Powsta³ wiêc nowy koœció³, trzynawowy, z piêknymi wie¿ami, góruj¹cymi do dziœ nad miastem. Podczas ostatniej wizytacji
przed wojn¹ abp Romuald Ja³brzykowski koœció³ konsekrowa³
13.07.1938 r. Od 1948 do 1989 roku

parafia pozostaje bez ksiêdza i stanowi obiekt œwiecki, który podzielono na kilka kondygnacji, gdzie magazynowano len, a póŸniej powsta³a
fabryka elektroniczna. W prezbiterium, gdzie przechowywa³o siê Najœwiêtszy Sakrament, urz¹dzono ubikacjê i ³azienkê, a jedn¹ wie¿ê wykorzystano na wie¿ê ciœnieñ. Wierni
przez 41 lat byli pozbawieni kap³ana
i koœcio³a. To by³ czas najtrudniejszy
w historii parafii. Od kwietnia 1989
roku, po odzyskaniu przez wiernych
koœcio³a, etapami powraca do s³u¿by
wiernym, pod kierownictwem proboszcza ks. Antoniego Rafa³ko, którego prace jako proboszcza, kontynuowali: ks. Benedykt Wisiñski, ks.
Krzysztof Janas i od roku 1999 ks.
Jan Puzyna, sprawuj¹cy do dziœ
obowi¹zki proboszcza i dzia³acza
dekanatu oszmiañskiego, z którym
przysz³o mi wspó³pracowaæ w dzisiejszych, nie³atwych czasach dla
katolików na Bia³orusi.
Dalej dr Januszko mówi³, ¿e wyobra¿a dobre, rozwijaj¹ce siê kontakty miêdzy spo³ecznoœciami katolickimi naszych dekanatów czy te¿
parafii. Widzi mo¿liwoœæ wymiany
doœwiadczeñ pomiêdzy ksiê¿mi, ministrantami i administracj¹ parafialn¹, czy te¿ poszczególnymi katolikami z naszych parafii.

Fronton katedry w Oszmianie fundowanej przez W³. Jagie³³ê i ks. Witolda
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- Wykorzystuj¹c obecnoœæ na
piêknej Ziemi Œwidwiñskiej, w imieniu ks. dziekana Jana Puzyny i w³asnym zapraszam wszystkich Polaków z Kresów, i nie tylko, do odwiedzenia Oszmiany i innych drogich
sercu miejscowoœci kresowych,
tych przepiêknych prastarych polskich ziem, które sw¹ piêknoœci¹ i
bogat¹ histori¹ oraz wydaniu na
œwiat wielu wielkich ludzi jest otwarta na wymianê pokoleniow¹ naszych parafii.
G³os zabra³ równie¿ Franciszek
Paszel, rodowity oszmiañczyk.
- By³em ochrzczony w 1937 roku
w koœciele pw. Micha³a Archanio³a
przez ks. pra³ata Waleriana Holaka,
tak haniebnie zamordowanego przez
NKWD. W tym te¿ koœciele, w 1945
roku, przyj¹³em pierwsz¹ Komuniê
Œwiêt¹. By³a to komunia eksternistyczna, przygotowania trwa³y 2 lub
3 dni, a to dlatego, ¿e rozesz³a siê w
mieœcie informacja o wywiezieniu
dzieci polskich na Sybir. Pamiêtam
piêkn¹ uroczystoœæ z procesj¹
wokó³ koœcio³a, z p³acz¹c¹ ludnoœci¹
ca³ej Oszmiany, która przysz³a po¿egnaæ dzieci. Pamiêtam, jak ks. Holak
wrêcza³ ka¿demu przystêpuj¹cemu
do Komunii pami¹tkowy szkaplerz i
pami¹tkowy obrazek komunijny.
Do dnia dzisiejszego zawsze mam
ten szkaplerz przy sobie, a obrazek
komunijny wisi w sypialni. Z satysfakcj¹ równie¿ pamiêtam, ¿e chodzi³em do szko³y, tej samej, w której
pobiera³ nauki b³. ks. Micha³ Sopoæko, spowiednik œw. Faustyny Kowalskiej. Wtedy mówiliœmy na ni¹
czerwone gimnazjum, bo budynek
by³ z czerwonej ceg³y. Zawsze, kiedy odwiedzam Oszmianê, jestem
œwiadkiem bolesnej postêpuj¹cej
degradacji starego cmentarza,
gdzie le¿¹ nasi przodkowie i wielu
wielkich zas³u¿onych ludzi. Patrz¹c
na to, coœ œciska za gard³o, jak myœlê o tym oszmiañskim bruku, o
Leszku i Mieszku, którzy dzielili
orzeszek, o gen. Lucjanie ¯eligowskim, który przywróci³ w 1920 r.
Oszmianê Polsce, a by³ rodowitym
jej mieszkañcem, o cudzie z 1812
roku, kiedy to Napoleon, wracaj¹c
spod Moskwy, cudem unikn¹³
œmierci w oszmiañskiej karczmie. O
Ziuku, który po powrocie z Syberii
rozpocz¹³ wydawanie „Robotnika”,
a nastêpnie przeniós³ siê do £odzi.
O braciach Damiêckich (artystach)
i ich mamusi, która nie mog³a siê
zmusiæ, aby odwiedziæ swoje
oszmiañskie miejsce urodzenia, o
Dzier¿yniowie - podoszmiañskim
maj¹teczku, gdzie urodzi³ siê najwiêkszy bandyta œwiata F. Dzier¿yñski. Dalsz¹ czêœæ dyskusji oraz o
ustaleniach, jakie zapad³y na spotkaniu dwóch zaprzyjaŸnionych dekanatów, przedstawimy w nastêpnym numerze gazety.
KAR

INFORMACJE

Gminny Turniej So³ectw

Walczyli o szablê
Wójta Gminy Œwidwin

Gminny Turniej So³ectw
rozegrany zosta³ 18 lipca br.
we wsi Oparzno, czyli u
zwyciêzcy ostatnich
zmagañ. Organizatorami
by³a Rada So³ecka z
so³tysem pani¹ Beat¹
Wróblewsk¹ oraz Gmina
Œwidwin, reprezentowana
przez wójta pana Zdzis³awa
Pawelca.
Udzia³ w turnieju wziê³y cztery
so³ectwa: Krosino, Kluczkowo, Rusinowo i Oparzno. Zawody rozegrano w kilkunastu niestandardowych
konkurencjach, które wzbudzi³y
wiele œmiechu. Oto niektóre z nich:
przecinanie drzewa pi³¹ rêczn¹, wyœcigi w workach i w taczkach, ³owienie rybek, skoki na pi³ce z rogami,
sznurowanie butów na czas, wieszanie damskiej bielizny, mecz z balonem nape³nionym wod¹, ¿onglerka
pi³k¹ no¿n¹, wyœcigi na szczud³ach.
Nad prawid³owym przebiegiem
turnieju czuwa³o jury w sk³adzie:
pani Wies³awa ¯mudziñska - inspektor ds. Rady Gminy Œwidwin, pani
Emilia Ga³¹zka oraz pan Kazimierz
Lechocki - przewodnicz¹cy Rady
Gminy. Przy organizacji i prowadzeniu imprezy pomaga³ pan Sebastian
Basiejko - kierownik Referatu
Oœwiaty, Kultury i Sportu.
Rywalizacja by³a bardzo zaciêta i
dopiero ostatnie konkurencje rozstrzygnê³y o wygranej. G³ówne trofeum, czyli Szablê Wójta Gminy
Œwidwin, zdoby³o so³ectwo Krosino. Drugie miejsce zajê³o so³ectwo
Oparzno, zdobywaj¹c tylko 2 pkt.
mniej od zwyciêzców. Trzecie by³o

so³ectwo Rusinowo, a ostatnie Kluczkowo.
Wszystkie dru¿yny otrzyma³y
nagrody, które ufundowa³a Gmina

Str
Str.. 13
Œwidwin. Zwyciêzca otrzyma³ tysi¹c
z³otych, Oparzno – 600, Rusinowo –
300, a Kluczkowo - 100 z³.
Zaraz po wrêczeniu nagród, rozpocz¹³ siê festyn wiejski, który zgromadzi³ rzeszê mieszkañców Oparzna
i pobliskich miejscowoœci. Wszyscy
uczestnicy otrzymali darmow¹ kie³baskê z grilla oraz grochówkê. Zabawa taneczna przy dŸwiêkach orkiestry trwa³a do godziny 3 rano.
Przygotowanie turnieju zajê³o
gospodarzom du¿o czasu i wymaga³o ciê¿kiej pracy. Pani Beata Wróblewska, so³tys wsi Oparzno, sk³ada
podziêkowania tym, którzy najbardziej jej pomogli, a mianowicie:
cz³onkom Rady So³eckiej, zawodnikom reprezentuj¹cym so³ectwo
Oparzno, ca³ej familii Piwowarczyków, paniom, które upiek³y pyszne
ciasta i tym pracuj¹cym w bufecie
oraz obs³uguj¹cym grilla. Podziêkowania nale¿¹ siê panu Wójtowi oraz
pracownikom Gminy Œwidwin, a w
szczególnoœci pani Ewie Odrow¹¿,
panu Sebastianowi Basiejko oraz
pani Bo¿enie Kulikowskiej. Poza tym
finansowo pomog³o Nadleœnictwo
Œwidwin oraz pan Ryszard Miedzik radny Rady Powiatu. So³tys dziêkuje za ka¿d¹ formê pomocy wszystkim,
których nie wymieni³a z imienia i
nazwiska. (o)
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INFORMACJE

Zaproszenie na wystawê

Lwów i Kresy
w fotografii barwnej

Wieœci œwidwiñskie 27.07.2009 r.

Z wizyt¹ w Prenzlau

W dniach 10 – 12 lipca Prenzlau
obchodzi³o 775 rocznicê nadania
praw miejskich. W uroczystoœciach bra³a udzia³ liczna reprezentacja Œwidwina, który wspó³pracuje z tym niemieckim miastem.
Prenzlau od kilku lat przygotowywa³o siê do tego jubileuszu i zorganizowa³o go z ogromnym rozmachem. Na czterech scenach ulokowanych w ró¿nych rejonach miasta
wystêpowa³o mnóstwo zespo³ów
muzycznych, tanecznych, teatralnych, odbywa³y siê zabawy, festyny, pokazy sztucznych ogni i laserów. Imprezy przyci¹gnê³y tysi¹ce
ludzi, nie tylko z Prenzlau, ale z ca³ego regionu Uckemark. Przyjecha³y
tak¿e reprezentacje miast, z którymi
wspó³pracuje Prenzlau: Vareny z Litwy, Uster ze Szwajcarii oraz Barlinka i Œwidwina – z Polski.
Klub Towarzystwa Mi³oœników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich i Miejska Biblioteka Publiczna w Œwidwinie zapraszaj¹ na wystawê pt. „Lwów i
Kresy w fotografii barwnej”. Jej

60 osobowa grupa ze Œwidwina
wyruszy³a do Niemiec w sobotê.
Rano na deptaku burmistrz Prenzlau
Hans Peter Moser uroczyœcie rozpocz¹³ obchody jubileuszu. Na scenie pojawili siê reprezentanci partnerskich miast, wœród których nie
zabra³o tak¿e przedstawicieli Œwidwina z wiceburmistrzem Krzysztofem Wasicionkiem na czele oraz œwidwiñskich seniorów, którzy od dawna wspó³pracuj¹ z seniorami z Prenzlau. W bloku koncertów wyst¹pi³y
œwidwiñskie grupy artystyczne: zespó³ „D¹browiacy”, Kapela Lwowska oraz Œwidwiñska Orkiestra Dêta.
W niedzielê natomiast odby³a siê
ogromna parada uczestników, owacyjnie witana przez t³umy mieszkañców Prenzlau. Znakomicie zaprezentowa³a siê Œwidwiñska Orkiestra
Dêta z ma¿oretkami, która sz³a obok
grup z Barlinka, Vareny oraz Uster. wp

autorem jest Tadeusz Zawadzki,
prezes TML i KPW o. Koszalin.
Wystawê mo¿na zwiedzaæ w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej do 30 sierpnia 2009 roku, w
godzinach 12 – 18.
(o)

Wakacyjna oferta
Œwidwiñskiego
Oœrodka Kultury

Koncert zespo³ów
Kaszmir i Bajm
3 – 7 sierpieñ – godz. 11.00 - „Œwiat moich marzeñ” – warsztaty plastyczne dla dzieci na dziedziñcu zamkowym.
8 sierpieñ – godz. 18 - Koncert zespo³ów Kaszmir i Bajm. Stadion miejski.
11 sierpieñ – godz. 11.00 – Tradycje rycerskie – Ty te¿ mo¿esz zostaæ
rycerzem m.in. strzelanie z ³uku i kuszy. Dziedziniec zamkowy.
15 sierpieñ – godz. 14.00 – Koncert Œwidwiñskiej Orkiestry Dêtej na Placu
Konstytucji 3 Maja.
28 sierpieñ – godz. 19.00 – Koncert zespo³u rockowego NOC w sali widowiskowej zamku.
Ponadto, w lipcu i sierpniu czynne bêd¹ salony wystawowe zamku:
„Œwidwin w grafice” - prace J. Nowickiej i T. Kwiatkowskiej.

Red³ovia zaprasza na festyn
Zarz¹d „Red³ovii” uprzejmie informuje o planowanej organizacji
festynu Rodzinno-Sportowego pod
has³em „Promocja zdrowego trybu
¿ycia”, który odbêdzie siê w sobotê
08.08.2009 r., na Stadionie w Redle.
Atrakcje to dmuchane zamki,
pokaz wozu stra¿ackiego, pieczenie
kie³basek, loteria fantowa, ma³a gastronomia, zabawa taneczna od
19.00.-2.00. i inne atrakcje. Przed
Festynem odbêdzie siê turniej dru-

¿yn amatorskich z Po³czyna, £êg,
R¹bina oraz Red³a.
Festyn oraz Turniej ma za zadanie krzewiæ aktywne formy spêdzania czasu, integracjê œrodowiska
wiejskiego oraz pe³niejsze wykorzystanie Oœrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Redle. Wszelkie informacje na temat festynu i turnieju
uzyskaæ pod numer tel. 600 474 268.
Bernard Rykaczewski,
prezes LKS „RED£OVIA” Red³o

Wieœci œwidwiñskie 27.07.2009 r.

Trwaj¹ prace na drogach
Sezon inwestycji drogowych w
Œwidwinie w pe³ni. Zakoñczy³ siê
remont ulicy £okietka, a trwa przebudowa ulicy Nad Reg¹ oraz prace w
centrum miasta.
Ulica £okietka by³a do niedawna
jedn¹ z najgorszych ulic w mieœcie.
W ramach zakoñczonej w³aœnie inwestycji usuniêto stare p³yty betonowe, którymi by³a wy³o¿ona, i zast¹piono ja polbrukiem. W sumie u³o¿ono ponad 2700 metrów kwadratowych nowej nawierzchni oraz wykonano nowe miejsca parkingowe.
Jednym z wiêkszych zadañ jest
równie¿ przebudowa ulicy Nad
Reg¹, z tym, ¿e tam prace dopiero siê
rozpoczê³y. Po uporz¹dkowaniu kanalizacji deszczowej i sanitarnej
wykonawca przyst¹pi do uk³adania
nawierzchni – oko³o 1300 metrów
kwadratowych.
Zakoñczy³a siê równie¿ przebudowa gruntowej drogi ³¹cz¹cej siê z
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KRONIKA POLICYJNA

ulic¹ Armii Krajowej, naprzeciw parku. Wykonano tam 300 metrów nowej nawierzchni.
Trwaj¹ prace wykoñczeniowe
przy ³¹czniku pomiêdzy ulicami Koœciuszki i 3 Marca. Powstanie tam
oko³o 500 metrów kwadratowych
nawierzchni.
Rozpocz¹³ siê remont chodnika
przy ulicy Sportowej (dojœcie do stadionu).
Intensywne roboty trwaj¹ przy
dwóch najwiêkszych obecnie inwestycjach miejskich w Œwidwinie –
przebudowie Placu Konstytucji 3
Maja oraz ulicy 1 Maja. Na placu
dobiegaj¹ koñca prace zwi¹zane z
uk³adaniem kanalizacji deszczowej i
ciep³oci¹gu, nastêpnie zaplanowano monta¿ okablowania do oœwietlenia i fundamentów pod lampy. Na
ulicy 1 Maja w wykonano ju¿
znaczn¹ czêœæ prac rozbiórkowych,
uk³adany jest chodnik i wymieniono
fragment wodoci¹gu. wp

Przekroczy³ prêdkoœæ,
chcia³ daæ ³¹pówkê
Mieszkaniec Poznania
usi³owa³ wrêczyæ ³apówkê
œwidwiñskim policjantom w
miejscowoœci S³owenkowo,
w czasie prowadzonej
kontroli drogowej. Przeliczy³
siê, zosta³ zatrzymany.
Us³yszy zarzut.

21 lipca br. policjanci Zespo³u
Ruchu Drogowego w Œwidwinie, w
miejscowoœci S³owenkowo, gmina
S³awoborze, zatrzymuj¹ do kontroli drogowej samochód osobowy
marki Ford Focus, koloru czerwonego. Kieruj¹cy tym pojazdem
mieszkaniec Poznania przekroczy³
na obszarze zabudowanym dozwolon¹ prêdkoœæ o 35 kilometrów.
Poinformowany zostaje, i¿ za to
wykroczenie zostanie ukarany
mandatem karnym w wysokoœci
200 z³otych oraz 6 punktów karnych, zgodnie z obowi¹zuj¹cym
taryfikatorem. Andrzej R. pouczony o prawie do odmowy przyjêcia

mandatu, odmówi³ jego przyjêcie.
Zaproponowa³ inne rozwi¹zanie,
oczywiœcie korzystne dla siebie,
bowiem bêd¹c zawodowym kierowc¹ zdawa³ sobie sprawê, i¿
punkty karne zbierane za pope³niane wykroczenia drogowe w ci¹gu
roku kalendarzowego mog¹ skutkowaæ dodatkowym egzaminem.
Chcia³ za wszelk¹ cenê dogadaæ
siê z kontroluj¹cymi policjantami,
k³ad¹c im na siedzenie banknot o
nominale 100 z³, a nawet próbowa³
w³o¿yæ ten banknot jednemu z nich
do kieszeni. I tu siê bardzo zdziwi³,
bowiem zosta³ przez policjantów zatrzymany. Za to, ¿e wrêczaj¹c korzyœæ maj¹tkow¹ osobie pe³ni¹cej
funkcjê publiczn¹ pope³ni³ przestêpstwo. Jego samochód zasta³ odholowany na parking strze¿ony. 100z³otowy banknot zosta³ zabezpieczony do dalszych czynnoœci procesowych. Andrzejowi R. za wrêczenie
korzyœci maj¹tkowej grozi kara pozbawienia wolnoœci od 3 miesiêcy
do lat 5.
(kp)

Akty wandalizmu
w Œwidwinie
Porysowali karoserie
1 maja

Napromilowani
23 lipca policjanci ze Œwidwina,
na terenie powiatu, zatrzymali rowerzystê do kontroli drogowej. 44-letni
Tomasz W. znajdowa³ siê w stanie
nietrzeŸwoœci, maj¹c ponad 2,70 promila alkoholu w organizmie. Postêpowanie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Œwidwinie.
Na terenie powiatu œwidwiñskiego policjanci zatrzymali do kontroli
drogowej rowerzystkê. 56-letnia
Halina O. jecha³a maj¹c ponad 2,00
promile alkoholu w organizmie. Postêpowanie w tej sprawie prowadzi
Komisariat Policji w Po³czynieZdroju.

Spodoba³ mu siê rower
22 lipca policjanci zatrzymali 51letniego Janusza P. Mê¿czyzna
ukrad³ rower wartoœci 800 z³. Postêpowanie w tej sprawie prowadzi
Komenda Powiatowa Policji w Œwidwinie.

Uderzy³ w drzewo i zgin¹³
17 lipca na trasie pomiêdzy Po³czynem-Zdrój a Œwidwin dosz³o do
œmiertelnego wypadku drogowego.
Kieruj¹cy samochodem ciê¿arowym
marki Renault z nieustalonych przyczyn zjecha³ na lewe pobocze i uderzy³ w przydro¿ne drzewo. W wyniku tego zdarzenia kieruj¹cy ci¹gnikiem siod³owym poniós³ œmieræ.

15 lipca br. Komenda Powiatowa
Policji w Œwidwinie zosta³a powiadomiona przez Beatê P. ze Œwidwina,
o umyœlnym uszkodzeniu dwóch samochodów osobowych, o ³¹cznej
wartoœci strat na kwotê 2.400 z³. Jeden z nich, Renault Scenic, by³ jej
w³asnoœci¹, natomiast drugi - marki
Audi, by³ w³asnoœci¹ jej mê¿a. Pojazdy zaparkowane by³y obok siebie na
parkingu niestrze¿onym przy ul. Parkowej. Sprawca b¹dŸ sprawcy têpym narzêdziem zarysowali lewe
przednie i tylne drzwi oraz lewe tylne
b³otniki.

Spali³o siê Audi
16 lipca br., oko³o godziny 1.15,
mieszkaniec Œwidwina Damian S.
powiadomi³ o podpaleniu samochodu osobowego marki Opel

Astra, zaparkowanego na parkingu niestrze¿onym w Œwidwinie
przy ulicy Kombatantów Polskich.
Kiedy zauwa¿y³ p³omieñ, zobaczy³
równie¿ trzech m³odych mê¿czyzn
uciekaj¹cych z miejsca zdarzenia.
Nie potrafi³ w ¿aden sposób opisaæ
ich wygl¹du, natomiast wypowiedzia³ siê co do wieku uciekaj¹cych,
oceniaj¹c ich oko³o 16-18 lat. Do
akcji gaœniczej przyst¹pili stra¿acy, a szybkoœæ ich dzia³ania zapobieg³a rozprzestrzenieniu siê po¿aru na pozosta³e pojazdy.
Pomimo tego ucierpia³ jeszcze
jeden samochód osobowy - Toyota,
zaparkowana obok pal¹cego siê
Opla.
W³aœcicielka Opla oceni³a, i¿ pojazd nie nadaje siê do dalszego u¿ytkowania, praktycznie ca³y uleg³ spaleniu. Jego wartoœæ rynkowa przed
po¿arem wynosi³a 15 tys. z³. (kp)
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ROZMAITOŒCI

Wa¿na do ostatniego dnia lata
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