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Jesteœ zaradny, potrafisz kierowaæ
grup¹ ludzi, lubisz wyzwania
- to twoja ¿yciowa szansa.

Tel. 790 030 202.

W obronie drzew stan¹³ pan Bronis³aw Wierszycki i przeœledzi³ decyzje o wyciêciu lip na Drawskiej

Lipy wyciête, buk uratowany

Z drugiej strony
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Kazimierz Rynkiewicz
Takich apeli nigdy za du¿o. W
ka¿dy weekend na drogach powiatu Policja zatrzymuje pijanych kierowców. W poprzednim weekendzie
na drogach województwa zginê³o
osiem osób. Jedn¹ z tych ofiar by³
33-letni mê¿czyzna, który zgin¹³ w
powiecie ³obeskim. Jecha³ na rowerze. Uderzy³o go auto, którym jecha³ pijany kierowca. Mia³ ponad
promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Obok publikujemy doniesienia z powiatu œwidwiñskiego.
Iloœæ promili u kieruj¹cych przera¿a.
Alkohol opóŸnia reakcje, ale te¿
rozgrzewa temperament. Pijanemu
wydaje siê, ¿e panuje nad wszystkim. Myli siê. Brawur¹ i temperamentem mo¿na wykazywaæ siê przy
ognisku, na ogródku, w barze, ale
nie w samochodzie. Tu o czyimœ
¿yciu mog¹ decydowaæ nawet
u³amki sekund. Alkohol je zabiera.
Pijany kierowca, zabijaj¹c lub
rani¹c kogoœ, pozbawia siê mo¿liwoœci obrony. Nawet gdy do wypadku dochodzi z innych przyczyn,

Z DRUGIEJ STRONY

Kierowcy – nie pijcie,
jak jedziecie!
Pasa¿erowie, nie
wsiadajcie do aut z
pijanymi kierowcami!
ni¿ jego zachowanie. Alkohol jest
elementem obci¹¿aj¹cym w ka¿dym
przypadku. Nawet je¿eli kierowca
tylko jedzie, ale na „podwójnym
gazie”, ju¿ samo to jest przestêpstwem. Trzeba w koñcu wbiæ sobie
to do g³ów. Powinni wszyscy, tak¿e
niepij¹cy, ale nie reaguj¹cy na takie
zachowania. Dlaczego? Bo przede
wszystkim gin¹ niepij¹cy. Ofiarami
najczêœciej s¹ ludzie przypadkowi, a
kierowcy uchodz¹ z ¿yciem lub wychodz¹ z groŸnych wypadków bez
szwanku. Dlatego nie powinni wsiadaæ do samochodów prowadzonych
przez pijanych kierowców. Nie powinni dopuszczaæ, by pijani na ich
oczach wsiadali do aut i jechali.
Mog¹ zabiæ za rogiem ich dziecko,
kogoœ z rodziny, kogoœ znajomego.
Trzeba zwracaæ uwagê na to, z
kim je¿d¿¹ dzieci. W ogóle – co robi¹
dzieci. Jak to siê dzieje, ¿e w wypad-

ku w Poradzu udzia³ bierze dwoje
17-latków, o godz. 3 nad ranem?! Co
robi¹ rodzice tych dzieci, ¿e pozwalaj¹, by m³oda dziewczyna i ch³opak
jeŸdzili po okolicy z jakimœ domoros³ym kierowc¹? Kogo oskar¿¹ o nieszczêœcie, jakie spotka³o ich dzieci?
Wielu rodziców kupuje dzieciom
telefony komórkowe, t³umacz¹c, ¿e
w ten sposób maj¹ z nimi kontakt. Ile
dzieci nauczy siê k³amaæ, opowiadaj¹c, gdzie to nie s¹, podczas gdy s¹
zupe³nie gdzie indziej. To przecie¿
takie proste. Ale wygodne dla
wszystkich.
Wielu zachwyci³o siê zdobyczami
techniki (autka, komórki, komputery), myœl¹c, ¿e tworz¹ one nowy œwiat
i nowego cz³owieka. Zapominaj¹, ¿e
w tym nowym œwiecie wci¹¿ stare
pozostaj¹ k³amstwa, g³upota, œmieræ
i ³zy. Na razie nie uda³o siê nikomu
tego zmieniæ. Trzeba o tym pamiêtaæ.
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9 czerwca br. na trasie pomiêdzy
Œwidwinem a Koszanowem mia³ miejsce wypadek drogowy. Kieruj¹cy samochodem Opel Corsa nagle zjecha³
na prawa stronê drogi, gdzie uderzy³
w przydro¿ne drzewo. Kierowca oraz
pasa¿erka z obra¿eniami cia³a zostali
przewiezieni do szpitala. Jak siê okaza³o, kierowca mia³ ponad 3,25 promila alkoholu. Postêpowanie w tej sprawie prowadzi Komenda Powiatowa
Policji w Œwidwinie.
29 czerwca policjanci na terenie
powiatu œwidwiñskiego zatrzymali
rowerzystê. 49-letni Czes³aw R. kierowa³ rowerem maj¹c prawie 3,00
promile alkoholu w organizmie. Dodatkowo mê¿czyzna naruszy³ obowi¹zuj¹cy s¹dowy zakaz prowadzenia pojazdów.
21 lipca 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
Po³czynie-Zdroju.
3 sierpnia 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.

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

Tajne czyli obiektywne
Dla dobra dzieci i rodziców ze
stron Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nie mo¿na siê ju¿ dowiedzieæ, jakie wyniki z egzaminów w
danym roku szkolnym uzyska³a placówka oœwiatowa. Rodzic nie ma prawa dowiedzieæ siê o poziomie nauczania danej szko³y w porównaniu
do innej placówki.
Mo¿e za to pójœæ do szko³y i spytaæ siê – tam z pewnoœci¹ us³yszy najbardziej z obiektywnych prawd. Dyrektor CKE wyda³ decyzjê zaakceptowan¹ przez Ministra Edukacji Narodowej, aby wyniki zewnêtrznych egzaminów oœwiatowych przesta³y byæ powszechnie dostêpne.
Jak siê okaza³o ludzie oœwiaty byli
niezadowoleni, ¿e wyniki by³y ogólnodostêpne, tym bardziej, jeœli placówka
nie mia³a siê czym pochwaliæ. Tam,
gdzie szko³a uzyskiwa³a sukcesy,
jakoœ zarzutów wobec dostêpnoœci
wyników nie by³o. Zamiast wiêc zabraæ siê za podwy¿szanie poziomu
kszta³cenia – nabrano wody w usta i
zabroniono dostêpu do danych, na
zasadzie, ¿e skoro nie ma danych – to
i nie ma te¿ problemu.

A co ludzie zwi¹zani z oœwiat¹
uwa¿ali za krzywdz¹ce? Otó¿ ukazywanie jedynie samych wyników egzaminów bez odniesienia do warunków w
szkole oraz do potencja³u uczniów.
„Takie stanowisko zosta³o równie¿
wyartyku³owane jako uzasadnienie
podjêtej decyzji przez szefa CKE,
prof. Krzysztofa Konarzewskiego,
który doda³, ¿e owe wyniki s³u¿¹ do
sporz¹dzania rozmaitych rankingów
szkó³ nie oddaj¹cych w³aœciwie ich
efektów kszta³cenia. Z kolei uzasadniaj¹cy ow¹ decyzjê w Sejmie wiceminister edukacji, prof. Zbigniew Marciniak
wyjaœni³ pos³om, ¿e ¿adne przepisy
prawa nie zobowi¹zuj¹ CKE do publikowania wyników egzaminów poszczególnych szkó³. W ten oto sposób
dowiedzieliœmy siê, ¿e nic w³aœciwie siê
nie sta³o. Tymczasem dosz³o do sytuacji ukazuj¹cej niebywale wyraziœcie
g³êbokie zanurzenie polskiej oœwiaty w
biurokratycznym oceanie. Okazuje siê,
¿e w Polsce informacje o pracy szkó³
maj¹ pozostaæ dla obywatela tajemnic¹,
gdy¿ t³umaczenie, ¿e ka¿dy mo¿e udaæ
siê do interesuj¹cej go szko³y i tam uzyska niezbêdne, obiektywne informacje,

stanowi specyficzny rodzaj ¿artu ze
zdrowego rozs¹dku. (...) Zamiast kreowaæ system motywuj¹cy nauczycieli
i dyrektorów do poprawy jakoœci pracy, mamy do czynienia z przesuniêt¹
poza granice zdrowego rozs¹dku
ochron¹ szkó³ uzyskuj¹cych s³abe efekty kszta³cenia. ” – napisa³ w swoim
artykule opublikowanym w Dzienniku
Polskim z dnia 18 czerwca pt. „Edukacja dla rozwoju”. Tajne wyniki - jawne
szkody” Jerzy Lackowski. Autor jest
dyrektorem Studium Pedagogicznego
Uniwersytetu Jagielloñskiego, kieruje
tak¿e pracami Komitetu Obywatelskiego Edukacja dla Rozwoju.
Prawda jest taka, ¿e publikowane
wyniki by³y jedynie namiastk¹ informacji o mo¿liwoœciach edukacyjnych
szkó³, jednak zamiast te mo¿liwoœci
poszerzyæ, tak, aby rodzice mogli w
pe³ni obiektywnie podejmowaæ decyzjê, ca³kowicie zamkniêto drogê do zapoznania siê z mo¿liwoœciami placówek oœwiatowych. Grunt, aby to dzieci
dostosowywa³y siê do szko³y, a nie
szko³y podnosi³y swój poziom. Pytanie tylko - dok¹d nas taka droga edukacji
zaprowadzi?
mm
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X Jubileuszowy
Powiatowy Konkurs Poezji
i Piosenki Lwowskiej
– Œwidwin 2009

Sygna³y czytelników

Zarz¹d Klubu Towarzystwa
Mi³oœników Lwowa i Kresów Po³udniowo- Wschodnich, Œwidwiñski Oœrodek Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna zapraszaj¹ m³odzie¿ szkoln¹ powiatu do
udzia³u w kolejnej edycji konkursu Poezji i Piosenki Lwowskiej Œwidwin 2009 pod patronatem
Starosty Œwidwiñskiego. Konkurs zostanie przeprowadzony w
dniu 10 paŸdziernika (sobota)
godz. 10 w sali widowiskowej ŒOK
- Zamek.
Konkurs prowadzony jest w
dwóch kategoriach: recytacja poezji
i poezja œpiewana- soliœci i zespo³y,
dla m³odzie¿y szkó³: podstawowych, gimnazjum i ponadgimnazjalnych. Szko³y typuj¹ maksymalnie 45 jednostek wykonawczych, ³¹cznie
w poezji i piosence.

Regulamin konkursu jak w roku
2008, a nowy szko³y otrzymaj¹ w
sierpniu lub wrzeœniu. Organizatorzy dziêkuj¹ i wyra¿aj¹ wdziêcznoœæ
opiekunom i nauczycielom za przygotowanie dzieci i m³odzie¿y szkolnej do konkursu, daj¹c tym samym
wiele radoœci jego uczestnikom, publicznoœci, a tak¿e upowszechniaj¹c
tradycjê i kulturê dawnego polskiego Lwowa na ziemi œwidwiñskiej - by
ocaliæ od zapomnienia. Wszystkim
uczestnikom konkursu ¿yczymy
wiele sukcesów i niezapomnianych
prze¿yæ.
Motto: „Jest takie miasto co
zwie siê Lwów,
Znów o nim wolno dziœ mówiæ i
œpiewaæ,
A przede wszystkim pamiêtaæ”.
Biuro organizacyjne Konkursu:

W ciemnoœciach
wieje groz¹

Mieszkaniec Œwidwina
jest zbulwersowany, ¿e w
mieœcie powiatowym musi
poruszaæ siê w ciemnoœciach.
- Wieczorem lampy zapalaj¹ siê
d³ugo po zapadniêciu zmroku. Byæ
mo¿e by³y ustawione czasowo na
póŸniejsze zapalanie, bo póŸniej robi³o siê ciemno, ale minê³a pora najkrótszych nocy i teraz zmrok zapada

szybciej. Ktoœ nie nad¹¿a za zachodz¹cym s³oñcem, a przez to mieszkañcy musz¹ poruszaæ siê w ciemnoœciach. Zgrozy dodaje lataj¹cy w
tych ciemnoœciach œmig³owiec. Jako
przedsiêbiorca p³acê podatki, a w
zamian powinienem otrzymywaæ
dobrze œwiadczone us³ugi, w tym
oœwietlone ulice. Ktoœ powinien
tego pilnowaæ w mieœcie. - powiedzia³.
(r)

Œwidwiñski Oœrodek Kultury ul. Niedzia³kowskiego 17 (Zamek), 78-300
Œwidwin, tel. 094 365 22 77 lub MBP
tel. 094 365 27 60.
Materia³u konkursowe s¹ w posiadaniu szkó³ oraz istnieje mo¿liwoœæ nabycia ich w MBP w czytelni
dla doros³ych - tu zostanie zorganizowana okolicznoœciowa wystawa
materia³ów, regulaminu i kart zg³oszenia do konkursu. Uczestnicy
konkursu lub szko³a wype³niaj¹ kartê zg³oszenia, któr¹ nale¿y dostarczyæ lub przes³aæ na adres ŒOK do
dnia 6.10.2009r.
Sympatyków poezji zapraszamy
na konkurs – warto przyjœæ, zobaczyæ, pos³uchaæ i prze¿yæ sentymentaln¹ poezjê lwowsk¹ w wykonaniu
uczniów, m³odych artystów.
Mieczys³aw Kostur, Prezes Klubu TMLiKPW

8 sierpnia policjanci z Sekcji Prewencji KPP zatrzymali do kontroli
drogowej na terenie powiatu œwidwiñskiego samochód marki Ford
Escort. 46-letni Wies³aw T. kierowa³
samochodem maj¹c ponad 2,90 promila alkoholu w organizmie. Postêpowanie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Œwidwinie.
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W imiê wspó³pracy (cz. 3)

Katolicy z Oszmiany w Œwidwinie

Sygna³y czytelników

Kontynuuj¹c relacjê ze spotkania katolików oszmiañskich ze œwidwiñskimi warto zwróciæ uwagê na
fakt, ¿e na tym spotkaniu ludzie
mówili innym g³osem, co by³o wyj¹tkiem wœród przyjêtych konwenansów w wielu spotkaniach naszych oficjeli. Szkoda, ¿e takie spotkania nie s¹ otwarte, bo mo¿na by
siê na nich uczyæ, jak mówiæ prosto,
zrozumiale, z du¿ym znawstwem
problemów, bez pospolitej pró¿noœci i pychy. Po prostu normalni ludzie „nie brukuj¹ piek³a”.
Przedk³adana argumentacja
umawiaj¹cych siê stron, ich szczeroœæ i nieodparta chêæ do uzyskania
konsensusu w poszczególnych tematach, by³a nietypow¹ lekcj¹ spo³ecznego zachowania.
Ks. Roman Tarniowy, dziekan
œwidwiñski, przedstawiaj¹c historiê dekanatu powiedzia³, ¿e aktualnie sk³ada siê ona z oœmiu parafii:
dwie istniej¹ w Œwidwinie (parafia
wojskowa nie podlega dekanatowi), oraz w Rusinowie, Lekowie,
S³awoborzu, Rymaniu, Cieszeniewie i Brze¿nie. Parafia œwidwiñska

ks. Tarniowego, wysi³kiem oddanych parafian i wspieraj¹cych parafian z okolicznych miast prowadzi
roboty budowlane przy wznoszeniu nowego koœcio³a i siedziby Caritasu w Œwidwinie oraz buduje
oœrodek dla m³odzie¿y nad jeziorem
w miejscowoœci Bystrzno. Obok
nawa³u prac zwi¹zanych z budowaniem, ks. Tarniowy poinformowa³,
¿e w najbli¿szym czasie, zostanie
wydana gazeta œwidwiñskiego dekanatu, a od po³owy wrzeœnia maj¹
powstaæ, na bazie œwidwiñskich
„Orlików”, dekanackie m³odzie¿owe
zespo³y sportowe w grach zespo³owych.
Dziekan zaproponowa³ delegacji
oszmiañskiej wymianê doœwiadczeñ
miêdzy ksiê¿mi i ministrantami oraz
dzia³aczami parafialnymi z parafii
dekanackich.
Dziekan oszmiañski ks. Jan Puzyna propozycjê przyj¹³ z wielkim zadowoleniem, uœciœlaj¹c rozpoczêcie
rzeczowej wspó³pracy od wiosny
2010 r. Zaproponowa³ równie¿ œwidwinianom rozszerzenie wspó³pracy o wystêpy chórów koœcielnych i

ministranckich.
Nastêpnie po Mszy œwiêtej,
wspólnie celebrowanej, strony umawiaj¹ce siê zosta³y zaproszone przez
rodowitego oszmiañczyka, by³ego
burmistrza Œwidwina, na typowe
kresowe œniadanie.
Gospodarz œniadania na wstêpie
przeprasza³ goœci, ¿e nie bêdzie na
stole blinów, parmonki, cepelinów,
ko³dunów, œledzi po wileñsku, kin-

dziuka, kiszki, kwasu chlebowego
czy sa³aduchy, by³ natomiast zestaw
wêdlin, serów i ryb, dobra kawa i tort
wsparte nalewkami z pigwy i aronii
w³asnej produkcji gospodarza.
¯egnaj¹c siê, dziekan oszmiañski
ks. Jan Puzyna przekaza³ gospodarzowi butelkê oryginalnego lidzkiego kwasu chlebowego, aby nie „p³aka³”, ¿e brakuje na stole folkloru
wileñskiego.
KAR

Jakiœ pomys³ na mieszkania socjalne

Po przeczytaniu artyku³u w ostatnim numerze
„¯yj¹ w slumsach, jak d³ugo jeszcze”, jeden z
mieszkañców Œwidwina
prosi³ o przekazanie w³adzom jego pomys³u na rozwi¹zanie problemu mieszkañ socjalnych w mieœcie.
- Przy wjeŸdzie do Œwidwina,
od strony £obza, od wielu lat stoi
budynek, który popada w ruinê.
Kiedyœ mia³a byæ tam jakaœ firma, ale splajtowa³a i zosta³ po
niej ten obiekt. Prawdopodobnie
nale¿y do banku i „siedzi” na nim
komornik, ale mo¿e w³adze miasta zainteresowa³yby siê, jaki

jest dzisiaj jego stan prawny i odkupi³y go od obecnego w³aœciciela. Myœlê, ¿e cena by³aby niska. Po remoncie mo¿na by tam
stworzyæ sporo mieszkañ socjalnych i rozwi¹zaæ problem mieszkañców ul. Poznañskiej oraz
problem ludzi eksmitowanych i
bezdomnych. Przy okazji zniknê³aby szpec¹ca miasto „wizytówka”, która wita turystów na
wjeŸdzie. - powiedzia³.
Pomys³ wart rozpatrzenia, bo
chyba wszyscy przyzwyczaili siê
ju¿ do tego, ¿e tak musi byæ, a
przecie¿ – jak zauwa¿y³ czytelnik
- nie wszyscy siê przyzwyczaili do
tego widoku.
(r)
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13. rok studiów w Œwidwinie

Kolejny rocznik z licencjatami
W Zamiejscowym
Oœrodku
Dydaktycznym
w Œwidwinie,
Wydzia³u
Ekonomicznego
Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu
Technologicznego
w Szczecinie, w dniu
4 lipca br.,
przyst¹pi³o do
egzaminu koñcowego
licencjatu,
w specjalnoœci
„strategia rozwoju
gospodarczego”,
21 studentów (dwoje
prze³o¿y³o egzamin
na okres jesienny br.).
Rocznik przystêpuj¹cy do egzaminu koñcowego rozpocz¹³ studia w
sk³adzie 43-osobowym, z czego oko³o 50 proc. przerwa³o studia. Uzasadnia to ogrom wysi³ku, jaki musieli
ponieœæ studenci, aby ukoñczyæ
uczelniê.
Komisja egzaminacyjna w sk³adzie: przewodnicz¹cy dr in¿. Bartosz
Mickiewicz – prodziekan ds. studiów niestacjonarnych oraz cz³onkowie: dr in¿. Zenon Królikowski i dr
Krzysztof Wiktorowski, przeprowadzi³a wnikliwy sprawdzian wiedzy
poszczególnych studentów na egzaminie koñcowym.
Z nieukrywan¹ satysfakcj¹ przesy³am wiadomoœæ o bardzo dobrym
przygotowaniu zdaj¹cych, o wysokiej sprawnoœci pos³ugiwania siê
nabyt¹ w czasie studiów wiedz¹. Nie
by³o to ¿adnym zaskoczeniem, gdy¿
od pocz¹tku studiów ten rocznik
bardzo powa¿nie traktowa³ obowi¹zki studenckie, potrafi³ w kolektywie wspó³pracowaæ, charaktery-

Po obronie licencjatu w dnia 4.07.2009 r.
W rzêdzie pierwszym od góry, od lewej stoj¹: Marta Kopaczewska, Jolanta Piekarska, dr in¿. Zenon Królikowski
(cz³onek komisji egzaminacyjnej), Aneta Lewandowska.
W rzêdzie drugim od góry, od lewej stoj¹: Piotr Pendrakowski, Emilia Hawraniak, Dariusz Paszkiewicz, Edyta
Ozymko, Dorota Paszkiewicz, Monika Szyd³owska, Joanna Gronowicz.
W rzêdzie trzecim od góry, od lewej stoj¹: Natalia KaŸmierczak, Barbara Kruk, Mariola Spycha³a, Ewelina Jamróz,
Ireneusz Znamierowski.
Na samym dole od lewej stoj¹: Marzena Seku³a, Dorota Zaj¹c, Przemys³aw Pisula, Mariusz Brzeziñski, Mariusz
Graczyk, dr Anna Oleñczuk-Paszel (kierownik ZOD Œwidwin), dr in¿. Bartosz Mickiewicz (prodziekan ds. studiów
niestacjonarnych, przewodnicz¹cy komisji egzaminacyjnej).
zowa³ siê wysok¹ dyscyplin¹ i posiada³ zdecydowany cel, jakim by³o
terminowe ukoñczenie studiów.
Wszyscy zdaj¹cy koñcowy egzamin studencki, ku zadowoleniu
Komisji Egzaminacyjnej, zdali egzamin koñcowy z wysokimi ocenami,
osi¹gaj¹c wyznaczony cel, jakim
by³o uzyskanie tytu³u licencjata w
bardzo atrakcyjnej specjalnoœci.
By³ to 13. rok studiów w Œwidwinie, po którym absolwenci licencjatu niemal gremialnie (ca 95 proc.)
zadeklarowali podjêcie dalszych
studiów, ju¿ magisterskich, na uczel-

ni macierzystej w Szczecinie. Studia
licencjackie w œwidwiñskim ZOD w
roku 2009 ukoñczyli:
1. Mariusz Brzeziñski – £obez
2. Kamila Gajo - Brze¿no
3. Mariusz Graczyk - Brze¿no
4. Joanna Gronowicz - Drawsko Pom.
5. Emilia Hawraniak - Œwidwin
6. Ewelina Jamróz - Drawsko Pom.
7. Natalia KaŸmierczak - Po³czynZdrój
8. Marta Kopaczewska - Œwidwin
9. Barbara Kruk - Œwidwin
10. Aneta Lewandowska - Drawsko

11. Edyta Ozymko - Po³czyn-Zdrój
12. Dariusz Paszkiewicz - Œwidwin
13. Dorota Paszkiewicz - Œwidwin
14. Piotr Pendrakowski - Stanomino
15. Jolanta Piekarska - Drawsko Pom.
16. Przemys³aw Pisula - Katowice
17. Marzena Seku³a - Drawsko Pom.
18. Mariola Spycha³a - Red³o
19. Monika Szyd³owska - Drawsko
Pom.
20. Dorota Zaj¹c - Œwidwin
21. Ireneusz Znamierowski - Œwidwin.
Dr Anna Oleñczuk-Paszel
Kierownik ZOD w Œwidwinie
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Na zobowi¹zania inwestycyjne i sp³atê kredytów

Gmina ratuje siê obligacjami
(PO£CZYN-ZDRÓJ)
Na ostatni dzieñ
czerwca zwo³ana
zosta³a niezaplanowana sesja Rady
Miejskiej, na której
radni rozpatrzyli
tylko jedn¹ uchwa³ê
– o wyemitowaniu
przez Gminê Po³czyn obligacji.
Jak wynika z analiz bud¿etowych oraz informacji przedstawionej przez burmistrz Po³czyna
oraz sprawozdania z wykonania
bud¿etu za pierwsze pó³rocze
tego roku, sytuacja finansowa
Gminy jest trudna. St¹d szybka
decyzja o emisji obligacji. Jak
wynika z przyjêtej przez radnych
uchwa³y, pieni¹dze z obligacji
maj¹ pos³u¿yæ sfinansowaniu tegorocznych zobowi¹zañ inwestycyjnych, zaplanowanych w
bud¿ecie oraz na sp³atê tegorocznych zobowi¹zañ kredytowych Gminy.
Projekt uchwa³y w sprawie
emisji obligacji omówi³a burmistrz Po³czyna-Zdroju Barbara
Nowak. Publikujemy jej wypowiedŸ na podstawie protoko³u z
tej sesji.
- Firma, która na nasze zlecenie przyjê³a przygotowanie materia³ów do emisji obligacji, na
bazie analizy mo¿liwoœci zad³u¿ania siê przez gminê Po³czynZdrój, przygotowa³a kilka wersji.
My chcemy skorzystaæ tej najprostszej i postaram siê Pañstwu
przybli¿yæ, dlaczego w³aœnie ta
wersja, wed³ug mnie, jest najkorzystniejsza. Gmina Po³czynZdrój przyjê³a bardzo ambity
proces sp³aty zad³u¿enia. W bie¿¹cym roku szacowaliœmy, ¿e
uda nam siê sp³aciæ 5 milionów
z³otych, ale na ten moment ju¿
wiemy, ¿e to siê nie uda zrealizowaæ. Nie bêdzie to mo¿liwe z
kilku wzglêdów. Nie jest rozwi¹zana sytuacja z Uzdrowiskiem i
nie bêdzie rozwi¹zana zapewne
przez najbli¿sze miesi¹ce, poniewa¿ nie jest jeszcze podpisany

akt notarialny na nabycie gruntu,
ale gruntu na pieni¹dze zamieniæ
siê nie uda, byæ mo¿e w przysz³ym roku ten grunt pomo¿e
zdobyæ jakieœ œrodki. Mamy
przygotowane do sprzeda¿y
grunty, o których mówi³am na
ostatnim posiedzeniu Komisji
Bud¿etowej i Rozwoju Gospodarczego, ale sama nie wierzê, ¿e
uda siê te grunty zbyæ za proponowan¹ cenê. Wiara w zbycie
gruntów, która mi towarzyszy³a
jeszcze w roku ubieg³ym, teraz
ju¿ mi nie towarzyszy. Z³o¿yliœmy wniosek na dofinansowanie
ze œrodków Unii Europejskiej na
turystykê kwalifikowan¹, jak¹
jest sport. Ten jest w Urzêdzie
Marsza³kowskim, przeszed³ ju¿
dwie pozytywne oceny, ale pozosta³y jeszcze co najmniej trzy elementy oceny. Na ostateczne rozstrzygniêcie jest 80 dni. Jest to
odleg³y czas, a na dzieñ dzisiejszy
dla nas s¹ istotne pieni¹dze. Spodziewaliœmy siê, ¿e z udzia³u w
podatku dochodowym od osób
fizycznych i prawnych uda siê
poprawnie skumulowaæ pieni¹dze. W bud¿ecie jest po przesuniêciach 1.200.000 z³otych na in-

westycje, zg³oszone do pana
Ministra Schetyny, na dwie ulice
w mieœcie. Od zesz³ego miesi¹ca
drastycznie spad³y odpisy od
osób fizycznych dla naszej Gminy. Nale¿y domniemaæ, ¿e czêœæ
naszych mieszkañców, którzy
pracowali poza granicami gminy,
w tej chwili nie pracuje i ten odpis drastycznie siê zmniejszy³.
St¹d nale¿y szybko stworzyæ
mechanizm obronny dla naszej
Gminy. Za pierwszy kwarta³
sp³aciliœmy 2 min kredytów, ale
trzeba bêdzie sp³acaæ kolejne
raty. Samo odd³u¿enie Gminy ju¿
nast¹pi³o, ale powsta³o trochê
zatorów p³atniczych, a wziêcie
obligacji tego zad³u¿enia drastycznie nie podniesie. Diagnostycy nam pokazuj¹, ¿e bêdziemy mieli 36,79 % zad³u¿enia po
wyemitowaniu proponowanych
obligacji. Musicie mieæ Pañstwo
œwiadomoœæ tego, ¿e z jednej
strony ten procent spada, je¿eli
mamy wiêksze dochody w Gminie, ale te¿ znacz¹co zosta³y odd³u¿one, dlatego chcemy wyemitowaæ obligacje, ustawiliœmy
sp³atê na bardzo wysokim poziomie 14,31 %. Wiecie Pañstwo,

¿e Gminê obliguj¹ dwa parametry: jeden poziom zad³u¿enia, a
drugi poziom sp³aty. Obligacja to
takie narzêdzie finansowania,
która dzisiaj wziêta mo¿e mieæ
odroczon¹ obs³ugê, czyli sp³ata
wyst¹pi za jakiœ czas i nawet obs³ugê odsetkow¹ mo¿na odroczyæ. My tak chcemy w³aœnie
zrobiæ. Chcemy j¹ odroczyæ do
przysz³ego roku, a w przysz³ym
roku ju¿ ten poziom sp³aty bêdzie
11,10 % razem z obligacjami.
Sp³atê obligacji chcemy ustawiæ
na lata 2015-2018. Wtedy uporamy siê z sal¹ widowiskowo-sportow¹ i czêœciowo uporamy siê ze
szko³¹. Firma konsultingowa,
która nam to robi, która przygotowywa³a nam pierwsz¹ emisjê
obligacji, ustawia mo¿liwoœci zawy¿ania Gminy do poziomu
8.750.000 z³otych, ale wysokie
obligacje bêd¹ wy¿ej oprocentowane i nie chcemy z tego korzystaæ. Umówiliœmy siê z firm¹
konsultingow¹, ¿e kiedy bêdziemy tworzyli bud¿et na przysz³y
rok, bêdziemy mieli wiêcej danych i zadecydujemy, czy wyemitowaæ kolejn¹ seriê obligacji.
Na ten moment wysz³yœmy z
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Radni rozpatrzyli skargê na burmistrza Po³czyna-Zdroju

pani¹ Skarbnik z za³o¿enia, ¿e
powinniœmy robiæ to w³aœnie w
ten sposób. Jesteœmy po rozmowach z kilkoma bankami, z Regionaln¹ ¹ Obrachunkow¹ i
wszyscy s¹ nam w stanie za³atwiæ tê sprawê ju¿, poniewa¿ za
chwilê rozpoczn¹ siê urlopy i nie
bêdzie mia³ kto nam tego zaopiniowaæ.
Wola³abym wejœæ z samorz¹dem przed lawin¹ decyzji, o których na dzieñ dzisiejszy nie wiem,
jakie bêd¹. St¹d taka próba naszej mobilizacji. Mamy dwa
wskaŸniki: jeden wskaŸnik zad³u¿enia Gminy po wyemitowaniu obligacji 2.900.000 - 36,79 %
i drugi wskaŸnik sp³aty 14.31 %.
Nie chcia³abym, abyœmy opuszczali tê salê z czarnowidztwem.
W projekcie, który przed³o¿yliœmy, jest zapisane 2900 sztuk
obligacji, ka¿da za 1000 z³, s¹ to
obligacje niepubliczne. Chcemy
obligacje wyemitowaæ w 4 seriach, a to siê wi¹¿e z wykupem
obligacji. Wierzytelnoœci wynikaj¹cych z obligacji nie zabezpiecza siê. Obligacje musz¹ byæ
wszystkie wyemitowane w tym
roku. Wykup obligacji bêdzie
nastêpowa³ po cenie nominalnej.
Ostateczny termin wykupu obligacji to 31 grudzieñ 2018 rok, z
mo¿liwoœci¹ wczeœniejszego
wykupu przez Gminê. Firma
konsultingowa przygotuje ksi¹¿eczkê o Gminie i ³¹cznie z
uchwa³¹ Rady i opini¹ Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Szczecinie i opini¹ kolejn¹ odnoœnie zad³u¿enia przedk³adaj¹
bankom, które sprawdzaj¹ kondycjê Gminy. Spodziewamy siê,
¿e dwa lub trzy banki bêd¹ t¹
emisj¹ zainteresowane. Jeœli
uda³oby siê za³atwiæ obligacje, to
w najbli¿szej przysz³oœci musimy
znaleŸæ pieni¹dze na termomodernizacjê obiektów oœwiatowych, gdzie wspólnie z innymi
gminami z³o¿yliœmy wniosek do
Unii Europejskiej. Po wyemitowaniu obligacji zad³u¿enie bêdzie
wynosiæ 13.520.000 z³otych.
Zadañ, jakie wykonaliœmy, jest
niebotycznie wiêcej w stosunku
do poziomu zad³u¿enia, ale nie
zmienia to postaci rzeczy, ¿e sytuacjê trzeba ca³y czas analizowaæ i to robimy. Obligacje,

oprócz tego, ¿e s¹ du¿ym papierem, to maj¹ potê¿n¹ moc promocji Gminy. - przekonywa³a do
poparcia projektu uchwa³y burmistrz Nowak.
Radny Mariusz Rutkowski
zapyta³, jaki jest orientacyjny
roczny koszt obs³ugi obligacji.
Skarbnik Gminy Ma³gorzata Bilska odpowiedzia³a, ¿e oko³o 246
tysiêcy z³otych.
Burmistrz Nowak doda³a: Bez kredytów i obligacji wiele inwestycji nie wykonalibyœmy, ja
jestem zwolennikiem zaci¹gania
kredytów i realizacji inwestycji i
remontów. Ja nie patrzê w kategoriach, ¿e po zaci¹gniêciu kredytu nale¿y trochê wiêcej oddaæ,
o tym zawsze myœlê, ale patrzê
w kategoriach przysz³oœciowych
i wykorzystywania szans w danym momencie. Mówi siê, ¿e poœpiech niewskazany, a ja twierdzê, ¿e poœpiech jest wskazany.
Dzisiaj wyemitowanie obligacji
postawi nasz¹ Gminê i Pañstwa
w takim komforcie, ¿e nie bêdziemy mieli d³ugów wobec
u¿ytkowników, zdecydowanie
odd³u¿ymy gminê, ale nie
wszystko zap³acimy, co planowaliœmy, ale da to nam tak¹
szansê, ¿e nie trac¹c wiarygodnoœci, z paŸdziernikiem bêdziemy mogli myœleæ o kolejnych
narzêdziach.
Radna Regina Wêglewska
zapyta³a o koszt przygotowania
dokumentacji dla wyemitowania
obligacji.
- Oko³o 15 tysiêcy z³otych. us³ysza³a.
Przewodnicz¹cy Rady Franciszek Pilip zapyta³, co siê stanie,
jeœli nie bêdzie zainteresowania
ich nabyciem.
- Nic siê nie stanie. - odpowiedzia³a burmistrz. - Obligacje nie
zostan¹ wyemitowane. Nie zostanie zrealizowania uchwa³a, a
my bêdziemy szukaæ innego rozwi¹zania; mo¿e zaci¹gniêcie
kredytu, czego nie chcia³abym
robiæ. Emisja obligacji przesuwa
okres obs³ugi o kolejny rok i nie
muszê siê martwiæ w tym roku o
odsetki i obs³ugê.
Po tych wyjaœnieniach radni
jednog³oœnie przyjêli uchwa³ê o
emisji obligacji.
KAR

Pracownik otrzyma³
pisemne upomnienie
(PO£CZYN-ZDRÓJ) 26 czerwca br. do Przewodnicz¹cego Rady
Miejskiej w Po³czynie-Zdroju
wp³ynê³o pismo Wojewody Zachodniopomorskiego, przekazuj¹ce wed³ug w³aœciwoœci skargê Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wojska
Polskiego 32 w Po³czynie-Zdroju, z
dnia 18 czerwca 2009 roku, na dzia³anie Burmistrza Po³czyna-Zdroju. Rada, po wyjaœnieniach burmistrz Barbary Nowak oraz rozpatrzeniu sprawy na sesji w dniu 20
lipca br. uzna³a, ¿e skarga Wspólnoty jest uzasadniona w czêœci dotycz¹cej zarzutu nieudzielania odpowiedzi na wniosek, a w pozosta³ym
zakresie jest nieuzasadniona.
W uzasadnieniu do uchwa³y
przytoczono wyjaœnienia burmistrz
Barbary Nowak:
„Faktem jest, i¿ w terminie okreœlonym w Kodeksie postêpowania
administracyjnego nie udzielono
odpowiedzi na pismo Wspólnoty
Mieszkaniowej przy ulicy Wojska
Polskiego 32 z dnia 5 maja 2009 roku.
Stosowna odpowiedŸ wys³ana zosta³a dopiero w dniu 13 lipca 2009
roku.
Skar¿¹cy z treœci pisma przes³anego do Wojewody wnosz¹ o pomoc w uporz¹dkowaniu przynale¿noœci terenowej pomieszczeñ gospodarczych i wybudowanie w
zwi¹zku z tym dodatkowych komórek oraz wytyczenie i utwardzenie
drogi koniecznej przejazdu i przechodu przez dzia³ki nale¿¹ce do
Wspólnot Wojska Polskiego 30, 32
i 34.
Burmistrz Po³czyna-Zdroju analizuj¹c sprawy wnoszone przez
mieszkañców, postanowi³a przychyliæ siê do proœby i w dniu 9 grudnia 2008 roku pismem nr GG-72241/
127/08 poinformowa³a zarz¹dcê
wszystkich
zainteresowanych
Wspólnot oraz Pañstwa Mariannê i
Tadeusza £apickich, wnosz¹cych
podanie, o kolejnych koniecznych
etapach dzia³añ celem za³atwienia
spraw. WyraŸnie w tym miejscu chcê
podkreœliæ, ¿e zasady korzystania z
dzia³ek i komórek samym faktem
sprzeda¿y nieruchomoœci nie uleg³y
zak³óceniu, a raczej utrwaleniu i tak
naprawdê w momencie zakupu lokali
zainteresowani powinni przedstawiaæ swoje oczekiwania w tym zakresie, jednak ze wzglêdu na porz¹dkowanie docelowo spraw w³asnoœci i
ze wzglêdów spo³ecznych postanowi³am wyj¹tkowo spróbowaæ podj¹æ wymienione w piœmie dzia³ania.

Zgodnie z ustaw¹ o w³asnoœci
lokali, czynnoœci przekraczaj¹ce zakres zwyk³ego zarz¹du nieruchomoœci¹, nie mog¹ byæ podejmowane samodzielnie przez zarz¹dcê, do
takich czynnoœci s¹ niezbêdne
uchwa³y Wspólnot Mieszkaniowych. Czynnoœci, zarówno w zakresie wyznaczenia drogi koniecznej
jak równie¿ w zakresie posadowienia dodatkowych komórek przekraczaj¹ w³aœnie zakres zwyk³ego zarz¹du. Do gminy wp³ynê³y jedynie
uchwa³y wyra¿aj¹ce zgodê na ustanowienie s³u¿ebnoœci przejazdu i
przechodu jednak, jak wynika z protoko³u posiedzenia Wspólnoty, z
warunkiem wniesionym przez Pani¹
£apick¹, by wpierw wykonaæ
utwardzenie drogi ze œrodków
gminnych. W tym miejscu chcê
podkreœliæ, ¿e gmina nie wykona
drogi bez notarialnych zapisów o
ustanowieniu s³u¿ebnoœci i bez
uchwal Wspólnot okreœlaj¹cych
zakres utwardzenia i tylko w drodze
wyj¹tku takie dokumenty mog¹ byæ
podstaw¹ do podjêcia Uchwa³y
Rady Miejskiej o przeznaczeniu
œrodków bud¿etowych.
Stosowne Uchwa³y Wspólnot
musz¹ równie¿ okreœliæ zgody na
budowê komórek, miejsce ich posadowienia i wszystkie niezbêdne
szczegó³y, które pozwol¹ Burmistrzowi przygotowaæ projekt
Uchwa³y Rady Miejskiej na realizacjê powy¿szych zadañ.
Wspólnota Mieszkaniowa w formie stosownych uchwa³ wybiera
zarz¹dcê wspólnoty, który zobowi¹zany jest do realizacji zadañ przyjêtych Uchwa³ami Wspólnoty, gmina
nie narzuca wyboru zarz¹dcy, podobnie jak nie ponosi kosztów
utrzymania zarz¹dcy. Dlatego pismo
z grudnia 2008 roku przes³ane zosta³o do zarz¹dcy. Do³¹czam równie¿
pismo L.Dz.Dw/2090/2009 z dnia 10
lipca 2009 roku w sprawie skargi
cz³onków Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomoœci Wojska Polskiego 32, dot. Burmistrza Po³czynaZdroju, które na moje rêce skierowa³
Zarz¹dca Wspólnoty.
Ponadto chcê poinformowaæ, ¿e
pracownik, który nie udzieli³ odpowiedzi na pismo w terminie zgodnym
z Kodeksem Postêpowania Administracyjnego otrzyma³ pisemne upomnienie, ponadto przeprowadzi³am
kolejne szkolenie pracowników ze
szczególnym naciskiem na przestrzeganie terminów w za³atwianiu
spraw urzêdniczych”. - poinformowa³a burmistrz Nowak.
(r)
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W obronie drzew stan¹³ pan Bronis³aw Wierszycki i przeœledzi³ decyzje o wyciêciu lip na Drawskiej

Lipy wyciête, buk uratowany
(ŒWIDWIN) W ostatnich dniach lipca na ul.
Drawskiej wyciêto osiem dorodnych lip.
Gdy spraw¹ zainteresowa³ siê jeden z
mieszkañców, wycinkê wstrzymano, co
pozwoli³o uratowaæ rosn¹cy tu piêkny buk.
Te¿ mia³ byæ wyciêty. Komu przeszkadza³y
drzewa i czy wyciêto je zgodnie z prawem?
Sprawê przeœledzi³ zbulwersowany t¹ wycink¹ mieszkaniec tej ulicy pan Bronis³aw
Wierszycki.
Od oko³o 4-5 lat na terenie miasta wystêpuje regularna wycinka
starego, wieloletniego drzewostanu w parkach, przy ulicach i wszelkiego rodzaju enklawach zieleni. W
ramach tej likwidacji starego, ale
zdrowego drzewostanu, usuniêto
w mieœcie przesz³o 80 ponad stuletnich drzew takich jak kasztany, buki,
lipy i inne. Drzewa wyciêto na ul.
Po³czyñskiej i na Placu Lotników.
Teraz lipy na ul. Drawskiej. Wœród
wyciêtych drzew nasz rozmówca
dopatrzy³ siê znanych odmian znajduj¹cych siê pod ochron¹ konserwatorsk¹; ros³y tu lipy drobnolistne i szerokolistne - pere³ki swojego
gatunku, nielicznie wystêpuj¹ce na
naszym terenie.
- Od paru tygodni „chodzi³y” po
mieœcie s³uchy, ¿e szykuje siê wycinka starych drzew w alejce biegn¹cej
na zapleczu ul. Drawskiej. - mówi pan
Bronis³aw Wierszycki. - Odwiedzi³em w tej sprawie tak Urz¹d Miejski,
jak i s¹siednie Starostwo. ¯adnych
dokumentów w tej sprawie mnie nie
przedstawiono. W Urzêdzie Miejskim poinformowano mnie jedynie,

¿e jest planowana na czêœci alejki
lokalizacja parkingu, ale bez wycinki. Powiedziano te¿, ¿e bêdzie rozpisany przetarg na tê budowê, lecz nic
jeszcze nie zosta³o rozstrzygniête.
Podobnie w s¹siednim Starostwie.
By³em uspokojony, ale mia³em cieñ
podejrzenia, ¿e nie o wszystkim mnie
informowano rzetelnie.
W dniu 29 lipca br., id¹c alejk¹
oko³o godz.8 rano, zobaczy³em 6
dorodnych lip, powalonych dos³ownie przed chwil¹, a jedn¹ w trakcie œcinania. Na moj¹ interwencjê u
osobnika, który kierowa³ wycinaj¹cymi - „kto mu to zleci³ i czy posiada
stosowne pozwolenie?”, odpowiedzia³, ¿e ze sob¹ takich dokumentów
nie ma, bo pozostawi³ je w biurze, a
poza tym - „to nie mój interes”. Wróci³em natychmiast do domu i zawiadomi³em komendê policji o zaistnia³ym fakcie. Nastêpnie interweniowa³em w Urzêdzie Miejskim. W
urzêdzie przedstawiono mi decyzjê pozwolenie na wycinkê z maja 2008
r., w której uzasadnieniem potrzeby
wycinki by³a przebudowa ul. Drawskiej. - mówi.

Przy tej alejce wyciêto lipy
Drawska dawno przebudowana,
wiêc...
Jak wszyscy wiedz¹, przebudowa ulicy Drawskiej (inwestycja wojewódzka) zosta³a w ca³oœci zakoñczona w lecie roku ubieg³ego wraz z
ca³¹ infrastruktur¹ towarzysz¹c¹.
Zrobiono tu nawet zatokê dla autobusów. Drzewa ros³y poza pasem
drogowym, w odleg³oœci oko³o 15
metrów od jezdni, na skwerku, przy
wspomnianej ju¿ alejce. Nie jest
wiêc prawd¹, ¿e wyciêcie tych lip
by³o w jakikolwiek sposób zwi¹zane z przebudow¹ tej ulicy. Jednak
drzewa zaczêto wycinaæ, i to w œrodku lata.
- W sprawie interweniowa³em u
burmistrza. Nie mia³ dla mnie w³aœciwie czasu, ale umówi³ siê ze mn¹ na
3 sierpnia, z uzgodnieniem, ¿e przedstawi mi dokumentacjê uzasadniaj¹c¹ wycinkê. Jak dowiedzia³em siê
póŸniej, wys³a³ na miejsce wycinki
pracownika, aby ten wstrzyma³ dalsze wycinanie. Dziêki temu nie wyciêto dorodnego buka.
Po wyjœciu od burmistrza postanowi³em sprawdziæ zapisy dot.
tego terenu zawarte w planie zagospodarowania przestrzennego
miasta. W zapisach planu odnalaz³em doœæ rewelacyjne dla mnie
dane, w œwietle których jakakolwiek wycinka drzew na tym terenie
nie tylko nie wchodzi w rachubê,
ale ponadto jest to teren strefy
chronionej przez Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków. Czyli
zarówno wycinka na zlecenie
Urzêdu Miejskiego, jak i wydana
przez Starostwo decyzja zosta³y
przygotowane i wykonane z naruszeniem prawa. - twierdzi pan
Wierszycki.

Promenada z drzewami
z ochron¹ konserwatorsk¹
Lipy ros³y przy promenadzie
biegn¹cej w pobli¿u tartaku. Plan
zagospodarowania przestrzennego miasta zosta³ zatwierdzony w
koñcu 2004 roku, z terminem obowi¹zywania od 1 stycznia 2005
roku. Co w nich znalaz³ nasz rozmówca, ¿e stwierdzi³ naruszenie
prawa?Otó¿ w par. 2. pkt. d) zapisano: „Zachowaæ istniej¹cy pas zieleni wzd³u¿ ul. Drawskiej (promenada)”. Ustalenia w zakresie ochrony
œrodowiska przyrodniczego i kulturowego mówi¹ wyraŸnie: a) Istniej¹ca zieleñ do zachowania; b) Pas zieleni wzd³u¿ ul. Drawskiej, projektowany do objêcia stref¹ „B” ochrony
konserwatorskiej. Obowi¹zuj¹
ustalenia konserwatorskie zawarte
w rozdz. II par. 6”.
- Sprawdzi³em te¿ ulice i drogi na
terenie miasta, na których wyciêto
lipy, kasztany i inne rodzaje starych,
dorodnych, wysokich drzew - opisy
planu okreœla³y podobnie. Nie
sprawdza³em decyzji dotycz¹cych
ich wycinki, ale przypuszczam, ¿e i
one nast¹pi³y na podstawie podobnych dokumentów. - mówi.
Po co robi siê plany
zagospodarowania miasta?
- W dniu 3 sierpnia, pomimo
umówienia siê, pan burmistrz nie
mia³ dla mnie czasu. - kontynuuje
opis swoich zmagañ z urzêdnikami
pan Wierszycki. - Zosta³em skierowany do zastêpcy pana Krzysztofa
Wasicionka. Poinformowa³ mnie, ¿e
na tym terenie (przy ul. Drawskiej)
projektuje siê zlokalizowanie parkingu na 15 miejsc plus miejsce dla osoby niepe³nosprawnej. Pokaza³ za-
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twierdzon¹ przez Starostwo dokumentacjê techniczn¹ oraz wydan¹
decyzjê - pozwolenie na budowê z
dnia 9 lipca 2008 r. W wydanej decyzji brak by³o jakiejkolwiek wzmianki
o ustaleniach zawartych w Planie
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta. W przedstawionej dokumentacji dojazdy do parkingu zlokalizowano od strony promenady, a
wiceburmistrz sugerowa³ w przysz³oœci zajêcie czêœci jej pasa na
potrzeby parkingu. Zdumienie moje
wywo³a³ ponadto dokument spisany dnia 29 lipca br., to jest w dniu
wycinki (dokonano jej przed godz.
8.00), okreœlony jako „Porozumienie”. Spisano go najprawdopodobniej ju¿ po mojej interwencji, na miejscu wycinki, gdy¿ urz¹d rozpoczyna
pracê przed ósm¹. W dokumencie
zapisano, ¿e urz¹d zleca „bezp³atne
usuniêcie 7 szt. drzew (lipa) itd. na
dzia³ce przy ul. Drawskiej dla pana
Miros³awa B³achnio ze Œwidwina”.
W par. 2 zawarto ustalenie: „drewno
staje siê w³asnoœci¹ wykonawcy za
usuniêcie”. Brak jest natomiast
wzmianki o jakiejkolwiek inwentaryzacji i wycenie uzyskanego drewna.
Mnie w urzêdzie przedtem informowano, ¿e drewno z wycinki trafia do
podopiecznych opieki spo³ecznej.
Natomiast „fama miejska g³osi”, ¿e
drewno to jest ciête na odpowiednie
kawa³ki i po wysuszeniu jest sprzedawane jako doskona³y opa³ do kominków. Informowa³em siê u s¹siadów ogrzewaj¹cych mieszkania
drewnem, gdzie zaopatruj¹ siê w
opa³ i ile to kosztuje. Okazuje siê, ¿e
zaopatruj¹ siê w nadleœnictwie i za
wiatro³omy p³ac¹ oko³o 130 z³/m
przestrzenny, z w³asnym przygotowaniem i wywiezieniem z lasu. - szacuje
Lipy wyciêto, bo ma byæ parking.
Kiedy i dla kogo?

LUDZIE I SPRAWY
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Na pierwszym planie ocala³y buk przy przystanku autobusowym
- Sprawdzi³em tak¿e w Starostwie, na jakiej podstawie wydano
decyzjê o budowie parkingu, bez
uwzglêdnienia zapisów z planu zagospodarowania przestrzennego.
Pokazano mi wtedy w czêœci opisowej projektu, na podstawie którego
wydano decyzjê, pkt.. 3.1. - „Zakres
i skala projektowanego przedsiêwziêcia” zdanie: - „Taka lokalizacja
pozwala na maksymalne wykorzystanie terenu, bez wycinki rosn¹cych drzew”. Nie zwrócono natomiast uwagi na ca³kowicie niezgodn¹ z planem lokalizacjê parkingu i nieprawdziwe stwierdzenie, ¿e
lokalizacja jest zgodna z planem oraz
opisem do terenu okreœlonego jako

Dopiero na tle nowej przychodni g³óg prezentuje siê okazale

71UZ, a dzia³ka nr geodezyjny 58/2
stanowi integraln¹ czêœæ tego terenu i nie mo¿e byæ opracowana osobno. - komentuje poczynania Starostwa pan Wierszycki.
Parking i lipy - pytania
o przestrzeñ spo³eczn¹ miasta
To prawna strona tego zagadnienia, w której – jak widaæ – by³y planista miasta porusza siê z du¿¹
wiedz¹ i doœwiadczeniem. Druga
strona to pytania o sam¹ wycinkê i
uzasadnienie spo³eczne planowanej
tu (niezgodnie z planem zpm) inwestycji pod nazw¹ parking. Kiedy ten
parking mia³by powstaæ, je¿eli ju¿
teraz drzewa wyciêto? Gdyby ju¿
mia³ tu byæ, to czy nie mo¿na by by³o
unikn¹æ wycinki? Czy
parking w ogóle jest
potrzebny w tym miejscu, skoro nie ma tu
zagêszczenia architektonicznego, nie ma bloków mieszkalnych i nie
znajduj¹ siê ¿adne instytucje? Nawet pobliski sklepik stoi zamkniêty. Istniej¹cy obok
„Rentgen” ma swój parking. Budynek, w którym mieœci siê Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna, ma du¿o miejsca na zapleczu. Kilkadziesi¹t metrów dalej,
skrêcaj¹c w lewo, istnieje spory parking, œrednio wykorzystywany.
Czy w takim uk³adzie nie
pilniejsze jest roz³adowanie korków w centrum? Czy te¿ mo¿e wy-

cinanie drzew sta³o siê jakimœ cichym
dochodowym biznesem?
Te pytania powinny zwróciæ
uwagê na problem nie tylko zieleni
miejskiej, ale te¿ planowania przestrzennego w mieœcie i przestrzegania istniej¹cych zapisów.
Ca³kiem niedawno, mo¿e nawet w
tym samym czasie, gdy starostwo
wydawa³o pozwolenie na wycinkê
lip i buka, starosta Miros³aw Majka
zaciekle walczy³ o rosn¹cy kilkanaœcie metrów dalej g³óg. Koniecznie
chcia³ uznaæ go za zabytkowy, co
wstrzyma³oby rozbudowê gabinetu
radiologicznego pani Ko³osowskiej.
Na szczêœcie gabinet stoi, ludzie
maj¹ pracê, pacjenci s¹ obs³ugiwani,
w³aœcicielka p³aci wiêksze podatki, a
g³óg... sobie roœnie.
W przypadku lip nie by³o z kim
walczyæ i komu pokazywaæ wielkoœæ
swojej w³adzy, wiêc posz³y pod „topór”. Proponowa³em g³óg nazwaæ
imieniem starosty. W tym przypadku
proponujê ocala³ego buka nazwaæ
imieniem pan Bronis³awa Wierszyckiego, któremu zawdziêcza ¿ycie. A
przecie¿ nie tylko o zieleñ miejsk¹ tu
chodzi. Przede wszystkim chodzi o
spo³eczn¹ przestrzeñ miasta, w której ktoœ wykonuje prawo, ktoœ reaguje na jego ³amanie, ktoœ robi interesy, ktoœ tê przestrzeñ urz¹dza.
Obojêtnoœæ jest pierwszym krokiem
do oddania tej przestrzeni komuœ,
kto mo¿e zechcieæ j¹ urz¹dzaæ nam
wedle swojego uznania. Dlatego tak
cenna jest reakcja pana Bronis³awa
Wierszyckiego, który przestrzeñ
miejsk¹ uwa¿a tak¿e za swoj¹, ma w
niej swój g³os i nie chce byæ z niej
wypchniêty.
Kazimierz Rynkiewicz
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Komentarz do œwidwiñsko-po³czyñskiej rzeczywistoœci

O tym, co dzieje siê w gminie
po³czyñskiej i powiecie œwidwiñskim
z punktu widzenia zwyk³ego zjadacza
chleba
Na wstêpie kilka s³ów o artykule
napisanym w poprzednim numerze
gazety przez Zatroskan¹. Otó¿ wywo³a³ on wielkie poruszenie i wzburzenie wœród cz³onków Platformy
Obywatelskiej w powiecie, a szczególnie w po³czyñskim Uzdrowisku.
Wcale siê temu nie dziwiê, teraz Zarz¹d nie bêdzie móg³ po cichu i bez
¿adnej publicznoœci realizowaæ swoich planów wzglêdem naszego najwiêkszego dobra. Teraz wszyscy ju¿
wiedz¹, jakie s¹ to zamiary, a brak
odpowiedzi na postawione przez
„Zatroskan¹” pytania ja osobiœcie
odbieram jako potwierdzenie zasadnoœci jej ocen. Chcia³em tylko, jako
cz³onek PiS-u, do ich oraz pani burmistrz wiadomoœci, przekazaæ, ¿e
¿adne z potencjalnych dzia³añ nosz¹cych znamiona tych, o jakich w przesz³oœci mówi³a pos³anka PO pani Sawicka, nie zostan¹ bez echa, a jeœli
pojawi¹ siê tylko jakieœ nieprawid³owoœci w sprawie prywatyzacji Uzdrowiska poinformowane zostan¹ o tym
odpowiednie s³u¿by, a ca³a sprawa
stanie na forum ogólnospo³ecznym.
To wam mogê obiecaæ, panowie i
panie z Platformy! Koñczy siê ju¿
wasza anonimowoœæ w sprawach,
które s¹ dla was nie na rêkê. Ludzie z
powiatu œwidwiñskiego bêd¹ na bie¿¹co informowani o waszych poczynaniach, aby sami mogli sobie wyrobiæ zdanie na tematy dotycz¹ce ich
bezpoœrednio i nie pomo¿e wam ju¿
¿adne zaklinanie rzeczywistoœci ani
zebrania z pos³em Karpiniukiem w
domu u pana Kozubka. Prawda i tak
ujrzy œwiat³o dzienne, a wy sami zostaniecie obna¿eni ze swojej hipokryzji i dwulicowoœci.
Kolonizacja powiatu
œwidwiñskiego, czyli
kto tu rz¹dzi
A teraz kilka moich przemyœleñ
na temat tego, co siê dzieje w naszym
regionie. Chcia³bym przede wszystkim zwróciæ Pañstwa uwagê na plagê tzw. platformerskich uk³adów
kolesiowskich, która coraz bardziej
zaczyna oplataæ ca³y nasz powiat.
Zjawisko to polega g³ównie na tym,
i¿ na eksponowanych stanowiskach
w urzêdach lub spó³kach zatrudnia-

ni s¹, w niespotykanej jak dot¹d
skali, ludzie powi¹zani z PO, a jedynym kryterium ich promowania jest
w³aœnie przynale¿noœæ lub sympatia
do tej jedynej i s³usznej partii, a nie
kompetencje zawodowe czy wykszta³cenie. Przyk³adów nie trzeba
szukaæ daleko. Prezes Uzdrowiska w
Po³czynie – filolog jêzyka polskiego,
cz³onek PO z Koszalina, Cz³onek
Zarz¹du Uzdrowiska w Po³czynie –
cz³onek PO z Ko³obrzegu, Kierownik
Biura Powiatowego ARiMR w Œwidwinie - biolog z Ko³obrzegu, oczywiœcie powi¹zany z PO, Administrator ANR w Œwidwinie – cz³owiek PO
z Ko³obrzegu, Zarz¹dca PKS Œwidwin – cz³owiek PO ze Szczecinka,
Dyrektor Domu Wczasów Dzieciêcych w Po³czynie – cz³onek PO z
Po³czyna-Zdroju itd., itp.
Powy¿szy obraz œwiadczy oczywiœcie o wielkich kompleksach i
ogromnej s³aboœci cz³onków rodzimej PO, którzy daj¹ narzucaæ sobie
dyrektywy pos³ów, nie maj¹c w³asnego zdania, zgadzaj¹ siê na inwazjê ludzi z zewn¹trz, jakby w powiecie œwidwiñskim nie by³o osób mog¹cych obj¹æ te stanowiska. Proszê
to wyt³umaczyæ w³asnym mieszkañcom, ¿e ich „olewacie”. Niech jad¹ na
zmywak do Irlandii, bo tu drugiej,
obiecanej przez premiera, nie bêdzie.
Powiedzcie to g³oœno, ¿e w Œwidwinie i Po³czynie rz¹dzi Ko³obrzeg, bo
wy tu g³osu nie macie. Ot, jaka prowincja, taka kolonizacja.
Tego typu praktyk na tak
ogromn¹ skalê nie obserwowaliœmy
za rz¹dów ¿adnej innej partii. Nawet
SLD w swojej zach³annoœci nie podjê³o siê takiego olbrzymiego, w swoim wymiarze, skoku na stanowiska za
czasów swojego op³akanego w skutkach panowania. Najpierw SLD, póŸniej krótki okres normalnoœci z PiSem, a teraz znowu kryzys, bo rz¹dzi
Platforma. Kryzys w polskiej gospodarce wcale nie zacz¹³ siê po wydarzeniach w USA, ale od koñca paŸdziernika 2007 roku, kiedy to PO wygra³a
wybory parlamentarne. Skutki tego
wyboru s¹ jeszcze przed nami.
Ale wracaj¹c na nasze podwórko. Najgorsze w tym wszystkim jest
to, i¿ ludzie wybrani na stanowiska z

ramienia PO s¹ nastawieni tylko na
dobro w³asne i swojej partii, a interesy zarz¹dzanych przez nich podmiotów stawiane s¹ na ostatnim
miejscu. Poza tym istniej¹ zasadne
podejrzenia, i¿ parlamentarzyœci PO
z regionu, g³ównie pose³ Karpiniuk i
senator Sztark chc¹ podbijaæ powiat
œwidwiñski do koñca. Przyk³adem
mo¿e byæ tutaj chocia¿by wójt Gminy Œwidwin, który - wed³ug doniesieñ wspó³pracowników - jest nieustannie naciskany przez cz³onków
PO, aby na stanowisko swojego zastêpcy powo³a³ kogoœ z ich grona.
Takie s¹ w³aœnie metody tej nastawionej na „mi³oœæ” partii. Niestety,
dziêki us³u¿nym mediom s¹ one w
skali ca³ego kraju skrzêtnie ukrywane przed polskim spo³eczeñstwem.
Prym wiedzie tutaj zw³aszcza telewizja TVN-24, przez niektórych nazywana ju¿ PO-TV. Zachêcam, aby dla
sprawdzenia s³usznoœci wyra¿anych przeze mnie pogl¹dów na ten
temat sami przeprowadzili Pañstwo
pewien eksperyment. Niech Pañstwo obejrz¹ sobie na stronach internetowych (g³ównie You Toube)
materia³y filmowe z wydarzeñ maj¹cych miejsce pod hal¹ KDT w Warszawie. Niech porównaj¹ sobie Pañstwo relacje przedstawione przez
telewizjê TVN z tymi, jakie zamieœcili
niezale¿ni œwiadkowie tych zdarzeñ.
Wnioski niech wyci¹gn¹ sobie Pañstwo sami, naprawdê warto.
Dziwny sojusz powiatowy
Wracaj¹c do naszego powiatu;
nie mo¿na wspomnieæ o dziwnym
sojuszu, jaki zawarty zosta³ w samorz¹dowych strukturach powiatowych. Sojusz pomiêdzy PO, postkomunistami z SLD oraz niektórymi
radnymi mieni¹cymi siê prawicowymi. Celowo nie zaklasyfikowa³am
tutaj PO jako partii prawicowej, bo
wed³ug mnie nigdy tak¹ nie by³a i
nigdy nie bêdzie. Bli¿sze s¹ jej idea³y
postkomunistyczne z TW Bolkiem
na czele, ni¿ te prawdziwie „Solidarnoœciowe”. Jeœli chodzi natomiast o
sojusz, to jest on ewidentny, zw³aszcza kiedy spojrzy siê na s³ynny ju¿
duet postkomunistycznego starosty – pana Majki z wicestarost¹ z PO

– panem Kozubkiem. Wydawa³oby
siê, i¿ obaj panowie s¹ na dwóch
ró¿nych biegunach, jeœli chodzi o
swoje pogl¹dy polityczne. Pierwszy
z nich jest postaci¹ doœæ tajemnicz¹,
jeœli chodzi o jego kompetencje do
pe³nienia tak wa¿nego stanowiska,
jak starosta. Wiemy, i¿ by³ on kierownikiem biura powiatowego ARiMR,
a wczeœniej piastowa³ jakieœ stanowisko w Niemierzynie. Oczywiœcie
wszystko to zawdziêcza partii, której
by³ cz³onkiem i szefem struktur powiatowych, a mianowicie SLD. Drugi z nich, nauczyciel wychowania
fizycznego z Po³czyna-Zdroju, przez
pewien czas dyrektor po³czyñskiego liceum, a do tego zatwardzia³y i
zadeklarowany antykomunista. Co
po³¹czy³o tych dwóch panów? Na to
pytanie niech odpowiedz¹ Pañstwo
sami. Ja nie wierzê ludziom, którzy w
obliczu przejêcia w³adzy rezygnuj¹
ze swoich idea³ów i zachowuj¹ siê jak
chor¹giewki na wietrze.
O takim dziwnym sojuszu œwiadczyæ mog¹ równie¿ inne postaci z grona radnych powiatowych. Chocia¿by
radny SLD z gminy Brze¿no pan Diakun (nauczyciel wf), który jako szara
eminencja i g³ówny rozgrywaj¹cy w
Radzie Powiatu wykreowa³ i pob³ogos³awi³ „zwi¹zek” pana Majki z panem
Kozubkiem, oczywiœcie przy wspó³udziale innego wp³ywowego radnego
pana Kazimierza Szafrañskiego (nauczyciela historii), Przewodnicz¹cego
Rady Powiatu, podobno o pogl¹dach
prawicowych, kiedyœ cz³onka powiatowych struktur PiS, z których zosta³
wyrzucony za swoj¹ niegodn¹ cz³onka PiS postawê.
B³êdy PiS i nadzieja w m³odych
PiS oczywiœcie te¿ pope³nia³ w
przesz³oœci b³êdy, zw³aszcza w sprawach kadrowych, o czym wszyscy
wiedz¹, ale w przeciwieñstwie do PO
i SLD potrafi³ siê do nich przyznaæ i
przeprosiæ. Takim b³êdem by³ m.in.
pan Szafrañski, który wed³ug mnie
okaza³ siê zwyk³ym koniunkturalist¹,
który za „judaszowe srebrniki” w
postaci pracy swojej córki w starostwie sprzeda³ swoje idea³y na rzecz
mo¿liwoœci powstania, szkodliwego
dla nas wszystkich, uk³adu PO-SLD.
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¯eby chocia¿ jeszcze wk³ad pracowniczy córki pana Szafrañskiego warty by³ takiego poœwiêcenia z jego
strony. Ciekawe, co o tym wszystkim
myœl¹ wyborcy pana Szafrañskiego
z ulicy Poznañskiej w Œwidwinie?
Jeœli g³osowali kiedyœ na cz³owieka
o pogl¹dach prawicowych, to w
nastêpnych wyborach bêd¹ musieli
zag³osowaæ na cz³owieka pozbawionego jakichkolwiek pogl¹dów, nastawionego do ¿ycia w sposób koniunkturalny. Jako cz³onek PiS w
powiecie œwidwiñskim, a mówiê to w
imieniu Zarz¹du Powiatowego, odcinam siê ca³kowicie od dzia³añ podejmowanych przez radnych powiatowych i miejskich Po³czyna-Zdroju
startuj¹cych w ostatnich wyborach
z list PiS. Nie s¹ oni i nigdy nie byli
cz³onkami Prawa i Sprawiedliwoœci,
a po wyborach obrali w³asn¹ drogê
dzia³ania i robi¹ to do tej pory tylko
i wy³¹cznie na w³asn¹ rêkê, bez jakiegokolwiek poparcia Przewodnicz¹cego Zarz¹du Powiatowego PiS. To
s¹ w³aœnie te b³êdy PiS-u, o których
wspomina³em wczeœniej. ¯adna z
tych osób nie wystartuje ju¿ z naszych list. W nastêpnych wyborach
bêdziemy stawiaæ tylko i wy³¹cznie
na ludzi z zasadami, a zw³aszcza na
ludzi m³odych, wykszta³conych,
pe³nych wigoru i ambicji do zmieniania naszej trudnej rzeczywistoœci.
Odrobiliœmy lekcje i chcemy, aby to
Pañstwa dzieci, wykszta³cone na
wielu renomowanych uczelniach
wy¿szych w kraju, objê³y stery w³adzy w naszym powiecie i gminach, a
m³odzi rolnicy w so³ectwach. Ich
przewag¹ jest wiedza, wykszta³cenie
oraz to, ¿e nie s¹ skalani ¿adnymi
uk³adami.Ale aby zmieniæ cokolwiek
w Œwidiwinie, Po³czynie, Redle i innych miejscowoœciach, trzeba pozwalaæ ze sto³ków tych wszystkich
politykierów, którzy od dobrych kilku, a nawet kilkudziesiêciu lat, ci¹gle
piastuj¹ te same funkcje, nic nie
wnosz¹c nowego, a bior¹c za „bycie
w³adz¹” ogromne pieni¹dze. To musi
siê w koñcu skoñczyæ i niech skoñczy siê w nastêpnych wyborach
samorz¹dowych.
Na podwórku po³czyñskim
nie lepiej
Teraz powiem kilka s³ów o wydarzeniach maj¹cych miejsce w ostatnim czasie w moim rodzinnym miasteczku Po³czynie-Zdroju. Tutaj, jak
to uj¹³ mój przyjaciel, który po dziesiêciu latach nieobecnoœci wróci³ do
Po³czyna, czas zatrzyma³ siê w miejscu; te same twarze na tych samych
sto³ka, nic siê nie dzieje, miasteczko
siê nie rozwija i brak jest jakichkolwiek perspektyw na przysz³oœæ dla
ludzi m³odych. Ma on oczywiœcie
wiele racji w tym co mówi, ale w jednym z nim siê nie zgadzam, coœ siê
jednak dzieje. Zbli¿aj¹ siê wybory
samorz¹dowe, wiêc pani burmistrz
Nowak tradycyjnie ju¿ podjê³a sze-
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reg inwestycji budowlanych dotycz¹cych naszych ulic. Widaæ wiêc w
Po³czynie liczne roboty budowlane,
póŸniej oczywiœcie bêd¹ kurtuazyjne wizyty pani burmistrz we wszystkich so³ectwach nale¿¹cych do naszej gminy, gdzieœ tam otworzy siê
œwietlicê, wyda jeszcze z 10 tys. egzemplarzy propagandowych „Wiadomoœci Po³czyñskich”, oczywiœcie
za nasze pieni¹dze i w ten oto sposób og³upi mieszkañców gminy, którzy w wyborach na burmistrza ju¿ po
raz kolejny postawi¹ krzy¿yk przy
nazwisku Barbary Nowak. A potem
znowu to samo, kompletny zastój i
indolencja naszych w³adz. W tym
roku pani burmistrz zaszala³a jednak
do tego stopnia, i¿ kupi³a dla urzêdu
nowiutki samochód za 80 tys. z³. A co
tam, przecie¿ nas staæ. Dzieci z gminy i z kolonii niech natomiast je¿d¿¹
k¹paæ siê na pobliskie jeziora, przecie¿ jest ich tak wiele, ¿e nie op³aca
siê wydawaæ pieniêdzy na otwarcie
basenu w parku. Super marketingowe przedsiêwziêcie pani burmistrz
sprawi³o, i¿ w nastêpnym roku kolonie do nas nie przyjad¹. Ale o tym
Pañstwo niestety nie przeczytacie w
„Wiadomoœciach Po³czyñskich”.
Kolejn¹ bulwersuj¹c¹ spraw¹ s¹
s³awetne ju¿ dop³aty za wodê, jakie
narzuci³a mieszkañcom Po³czyna firma Regionalne Wodoci¹gi i Kanalizacja z Bia³ogardu. No niestety, taka
sytuacja jest pok³osiem fatalnej decyzji pani burmistrz Nowak sprzed
kilku lat, kiedy to zrezygnowano z
us³ug po³czyñskiej firmy na rzecz
Bia³ogardu. No, ale tak ju¿ jest, ¿e
nasze w³adze samorz¹dowe id¹ na
³atwiznê i wszystko co mog¹, oddaj¹
w zarz¹d firmom zewnêtrznym, niech
one siê martwi¹, a my nie bêdziemy
nic robiæ. Podobny los mo¿e spotkaæ
po³czyñsk¹ Energetykê, wiêc ju¿ teraz radni powinni zajrzeæ do £obza,
gdzie Energetykê oddano firmie niemieckiej, z siedzib¹ w Szczecinie,
prawie za darmo, i zapytaæ tamtejszych mieszkañców, o ile zdro¿a³o
ciep³o. Podpowiem mieszkañcom – o
ponad 55 procent! Niemiecka firma
mia³a wy³o¿yæ w³asne pieni¹dze, a
œci¹gnie je z mieszkañców. Radni –
do roboty! Proszê rozeznaæ sytuacjê
przed decyzj¹ o prywatyzacji.
Podobnie zreszt¹ chc¹ post¹piæ
w³adze powiatowe w stosunku do
naszego szpitala, ale o tym póŸniej.
W kwestii dop³at do wody nie
popisa³o siê równie¿ Towarzystwo
Budownictwa Spo³ecznego w Po³czynie, które nie dope³ni³o swoich
obowi¹zków wzglêdem Wodoci¹gów w Bia³ogardzie. Moim zdaniem
TBS w Po³czynie jest typowym przyk³adem paso¿ytniczej spó³ki gminy,
na któr¹ mieszkañcy ³o¿¹ spore pieni¹dze (chocia¿by na pensyjkê prezesa Kryszana), a która w³aœciwie nic
po¿ytecznego nie robi. No bo niech
mi Pañstwo powiedz¹, kiedy TBS,
jako zarz¹dca wiêkszoœci budynków

w Po³czynie, przeprowadzi³ jakieœ
remonty czy te¿ renowacje? A przecie¿ ju¿ z samej nazwy, Towarzystwo
Budownictwa Spo³ecznego powinno budowaæ dla ludzi. Ile mieszkañ
wybudowa³o???
Tak naprawdê to najlepiej funkcjonuj¹ wspólnoty mieszkaniowe
sk³adaj¹ce siê z ludzi, którzy na w³asnoœæ wykupili swoje mieszkania.
Wszêdzie tam, gdzie takie wspólnoty powsta³y, ich mieszkañcy s¹ bardzo zadowoleni z tego faktu. Staæ ich
teraz na wyremontowanie bloku,
pomalowanie klatki, za³o¿enie domofonu, czyli tego wszystkiego,
czego nie mogli uzyskaæ od TBS-u
od lat. Dlatego moim zdaniem TBS
nale¿a³oby w ogóle zlikwidowaæ, a
mieszkania oddaæ na w³asnoœæ
wszystkim mieszkañcom Po³czyna.
Prawda ¿yciowa jest taka, i¿ cz³owiek
najlepiej zadba o coœ, co ma na w³asnoœæ. I do tego bêdzie d¹¿y³o Prawo i Sprawiedliwoœæ w Po³czynieZdroju i Œwidwinie.
Pamiêtaj¹ Pañstwo, co mówi³a
pos³anka Sawicka?
Kolejna sprawa, to planowana
przez samorz¹d powiatowy prywatyzacja szpitala w Po³czynie-Zdroju.
Podobno szpital ma byæ sprywatyzowany przez firmê EMC Instytut
Medyczny SA z siedzib¹ we Wroc³awiu, t¹ sam¹, która sprywatyzowa³a
szpital w Kamieniu Pomorskim. Teraz wypada³oby, aby nasi radni powiatowi ruszyli siê w koñcu i zainteresowali tym, jakie s¹ doœwiadczenia mieszkañców Kamienia Pomorskiego wzglêdem tego niebezpiecznego eksperymentu i jakie mog¹ byæ
tego konsekwencje dla mieszkañców naszego powiatu. Wystarczy
chocia¿by wejrzeæ na stronê internetow¹ miasta Kamieñ Pomorski i przeczytaæ wypowiedzi mieszkañców na
forum, które s¹ zdecydowanie negatywne dla sprywatyzowanego szpitala. Podsumowuj¹c opinie mieszkañców Kamienia mo¿na wyci¹gn¹æ
wniosek, ¿e aby uzyskaæ w³aœciwe
us³ugi medyczne, nale¿y udaæ siê do
szpitala w Gryficach, zarz¹dzanego
przez samorz¹d wojewódzki i œwietnie prosperuj¹cego, maj¹cego pieni¹dze na nowoczesny sprzêt i wysokie wynagrodzenia dla personelu
medycznego. Ze sprywatyzowanego szpitala w Kamieniu Pomorskim
zwolni³o siê ostatnio wiele pielêgniarek. Dlaczego? Te informacje
mo¿na bez problemu znaleŸæ w Internecie. Pozostaje pytanie - dlaczego
w jednych powiatach (w³aœciwie w
wiêkszoœci w Polsce) szpitale prosperuj¹ bardzo dobrze i przynosz¹
zyski, a w innych s¹ zad³u¿one i przynosz¹ straty. Myœlê, ¿e odpowiedŸ
jest prosta. To zale¿y, kto i jak nimi
zarz¹dza. Nasz samorz¹d powiatowy
nie radzi sobie zbyt dobrze w zarz¹dzaniu czymkolwiek, dlatego chce
siê pozbyæ kolejnej kuli u nogi i znów

Str
Str.. 11
niech martwi¹ siê inni, a my bêdziemy braæ pieni¹dze za nic. Chyba, ¿e
sprawa ma g³êbsze dno... Tutaj z
kolei wypada³oby zadaæ pytanie,
dlaczego dzieñ w dzieñ w szpitalu w
gabinecie u pana Z. spotykaj¹ siê,
wymieniony wicestarosta Kozubek
i dyrektor szpitala ¯ukowski? Pracownicy ZOZ-u zastanawiaj¹ siê
nawet miêdzy sob¹, czy pan Kozubek jest tak wszechstronny, ¿e skoñczy³ równie¿ medycynê i zosta³ lekarzem w naszym szpitalu, bo bywa tam
tak czêsto. Oczywiœcie ca³a trójka to
cz³onkowie Platformy Obywatelskiej. Po pierwsze panowie - szpital
to nie miejsce na spotkania towarzyskie i schadzki, tylko miejsce pracy i
to bardzo odpowiedzialnej, a jak wiadomo, nasza placówka nie ma zbyt
dobrej renomy w regionie, tak ¿e jest
tam co robiæ. A wiêc weŸcie siê panowie do roboty! Zwracam siê tutaj
zw³aszcza do pana ¯ukowskiego,
jako dyrektora tej jednostki. Po drugie - panie Kozubek, dlaczego w
obliczu tak wa¿nej decyzji, jak prywatyzacja szpitala, nie zwo³uje pan,
jako przewodnicz¹cy, Rady Spo³ecznej ZOZ? Co pan chce przed mieszkañcami Po³czyna ukryæ w tej kwestii? Po trzecie - co wy tam panowie
kombinujecie w ogóle w trójkê?
To, co Platforma zaczyna wyrabiaæ w naszym regionie, naprawdê
przestaje byæ œmieszne, a zaczyna
byæ niebezpieczne dla demokracji
¿ycia publicznego.
Zostan¹ emeryci, odejd¹
nauczyciele m³odzi?
Chcia³bym jeszcze na koniec w
skrócie zarysowaæ Pañstwu sprawê
wyboru dyrektora nowej szko³y
œredniej w Po³czynie-Zdroju, powsta³ej z po³¹czenia dwóch starych
szkó³ œrednich. Z nieoficjalnych
Ÿróde³ dowiedzia³em siê, i¿ Zarz¹d
Powiatu œwidwiñskiego sk³ania³ siê
ku kandydaturze pana Bogus³awa
O., dotychczasowego dyrektora
Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych
w Po³czynie-Zdroju, ze wzglêdu na
jego pozytywne dokonania w zarz¹dzaniu powierzon¹ mu placówk¹. W
tym momencie jednak znowu zaczê³y dziaæ siê dziwne rzeczy i wybrano
innego kandydata, dotychczasowego dyrektora Zespo³u Szkó³ im. Stanis³awa Staszica w Po³czynie-Zdroju pana Stefana M. Do mieszkañców
Po³czyna, a zw³aszcza do rodziców
dzieci maj¹cych uczyæ siê w nowej
szkole, apelujê, aby zwrócili szczególna uwagê na posuniêcia kadrowe
nowego - starego dyrektora. W
zwi¹zku z powstaniem nowej szko³y
kilku nauczycieli straci pracê. Logiczne by³oby, aby pracê w niej znaleŸli m³odzi nauczyciele, czêsto bêd¹cy na dorobku. Czy tak bêdzie,
czas poka¿e, a my, spo³eczeñstwo,
obserwujmy i wyci¹gajmy wnioski.
Antysalonowiec
(dane do wiadomoœci Redakcji)
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
MOTORYZACJA

MIESZKANIA

INNE

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

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.

US£UGI
Powiat ³obeski
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego; £obez, ul. Warcis³awa 2 (os. Ks. Pomorskich). Tel.
091 397 5924, 505-972-167.
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.

Region
Wypo¿yczalnia przyczepek.
£obez. Tel. 503 560 756.
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.

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

Sprzedam mieszkanie nad bankiem w £obzie, 3 pokoje, kuchnia,
³azienka,
garderoba.
Cena
165.000 z³. Tel. 783 102 900.

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

Sprzedam mieszkanie spó³dzielcze w³asnoœciowe 48 mkw. w centrum £obza. Tel. 663 644 388.

Zespó³ muzyczny na wesela. Tel.
604221339.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w centrum £obza o pow. 53
mkw, III piêtro, WC, balkon, gaz
ziemny. Kuchnia pod zabudowê – w
cenie mieszkania. Tel. 600590201.
Sprzedam mieszkanie w Radowie
Ma³ym 80 mkw, 4 pokoje, III piêtro.
Tel. 669 516 287
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.

Powiat gryficki
Mieszkanie w Gdañsku 30 mkw w
starym budownictwie zamieniê na
mieszkanie
dwupokojowe
z
³azienk¹ w Gryficach. Tel. 504 879
533
DO WYNAJÊCIA:mieszkanie 2 pokojowe z aneksem kuchennym, po
remoncie, nowe wyposa¿enie, internet, SAT w miejscowoœci WLEWO tel 691357661(wieczorem)
DO WYNAJÊCIA:mieszkanie 1 pokojowe z aneksem kuch. ennym,
po remoncie, nowe wyposa¿enie,
internet, SAT w miejscowoœci WLEWO tel 691357661(wieczorem)

Domowe przedszkole „Klubik
Brzd¹ca” zaprasza dzieci. Tel. 604
221 339.
Sprzedam pompy c.o. W bardzo
dobrym stanie. Tel. 504138640
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
Przyjmê gruz, szlakê, darñ, ziemiê
(teren powiatu gryfickiego), tel.
501234596.
Oddam gratis rower górski w dobrym stanie dla dziecka w Gryficach. Tel. 793 985 234.

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

Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie o pow. 70 mkw., z balkonem, w
Gryficach przy parku. Cena 215 tys.
Tel. 601152110.

Góry, Kotlina K³odzka, masyw
Œnie¿nika.
www.ilovepoland.pl – Orle Gniazdo. Noclegi
w pok. Wieloosobowych od 18
z³, apartament 150 z³. Wy¿ywienie. Zamówienia i rezerwacje tel. 074 8130236, 602
452 574.

Zamieniê kawalerkê 36.66 mkw na
mieszkanie 2-pokojowe w starym
budownictwie. Tel. 794 640 488.

Wystrój sal weselnych balonami i
nie tylko. Tel.503 045 960.

Zlecaj¹c og³oszenie drobne

(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

NIERUCHOMOŒCI
Powiat ³obeski
Sprzedam dom jednorodzinny w
£obzie pow. 115 mkw, 5 pokoi,
garderoba, gara¿, ogródek, spokojna
dzielnica.
Tel.
695146910.
Sprzedam dzia³kê pod zabudowê
w £obzie. Proszê dzwoniæ po godz.
17. Tel. 517 381 678.
Dwie dzia³ki rekreacyjne po 30
arów w malowniczym zagajniku z
domkami drewnianymi w uroczej i
cichej osadzie ko³o Starej Dobrzycy
sprzedam. Cena dzia³ki 30 tys. z³.
Tel. 091 3952188
Kupiê dom na wsi, mo¿e byæ do
remontu. Tel. 783 102 900.
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 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.

Uwaga
reklamodawcy
Od pocz¹tku wakacji oferujemy
now¹ formê reklamy w internecie. Na
stronie internetowej Tygodnika
£obeskiego, Gazety Gryfickiej, Tygodnika Pojezierza Drawskiego i
Wieœci Œwidwiñskich mo¿na wykupiæ banerek reklamowy i umieœciæ na
nim swoj¹ reklamê.
Adresy stron:
www.tygodniklobeski.go.pl
www.tpd.go.pl
www.wiesciswidwinskie.go.pl
www.gazetagryficka.go.pl

Informacje:
tel. 091 39 73 730.

PRACA

do naszej gazety uka¿e siê ono w tej samej cenie tak¿e
w innych gazetach: Gazecie Gryfickiej, Tygodniku £obeskim Tygodniku Pojezierza Drawskiego i Wieœciach Œwi-

Region

dwiñskich
To niedrogo - sprawdŸ.
091 397 37 30 wppp1@wp.pl

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

Reklama
w gazecie
tel. 0504 042 532
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TURNIEJ SZACHOWY
Z OKAZJI DNI PO£CZYNA
W Centrum Kultury
w Po³czynie-Zdroju,
26 lipca br., odby³
siê szachowy otwarty turniej w kategorii
juniorzy i seniorzy.
Do Po³czyna przyjecha³o 31 zawodników z Pomorza zachodniego:
Œwinoujœcia, Trzebiatowa, Ko³obrzegu, Szczecinka, Bia³ogardu,
Czaplinka, Z³ocieñca, Karlina oraz
Po³czyna-Zdroju.
Oficjalnego otwarcia Turnieju
dokonali: prezes i wiceprezes miejscowego klubu szachowego „Caissa” panowie Ryszard Kowalczyk i
Adam Batura - g³ówni organizatorzy
turnieju.
A oto jak przedstawia³a siê tabela
wyników:
W kategorii juniorów I miejsce
zdoby³ Piotr Styliñski z Ko³obrzegu,
II miejsce zaj¹³ £ukasz Truszkowski
z Red³a, III miejsce - Patryk Pilip z
Po³czyna-Zdroju.
Wœród seniorów najlepszym
okaza³ siê Henryk Lisiñski z Szczecinka, II miejsce zaj¹³ Leon Brêgoszewski z Ko³obrzegu, III - Micha³
Mañkiewicz ze Szczecinka, IV - Ryszard Rosiñski z Bia³ogardu, V Marcin Nadolczak z Po³czyna-Zdroju, VI - Tadeusz Wysocki z Szczecinka.
Uroczystego wrêczenia nagród,
medali i pucharów dokona³ wicestarosta Powiatu Œwidwiñskiego Roman Kozubek.
Za rozwój sportu szachowego w
powiecie œwidwiñskim panowie Ryszard Kowalczyk i Wies³aw Buæko
otrzymali okaza³e puchary z r¹k przewodnicz¹cego Rady Powiatowej
Ludowych Zespo³ów Sportowych
Romana Kozubka.
Organizatorzy Turnieju sk³adaj¹
serdeczne podziêkowanie sponsorom. To dziêki ich hojnoœci ka¿dy
uczestnik Turnieju otrzyma³ nagrodê i wywióz³ mi³e wra¿enia z Po³czyna-Zdroju, zapowiadaj¹c przyjazd za
rok.
A oto lista darczyñców: Urz¹d
Miasta i Gminy w Po³czynie-Zdroju,
Centrum Kultury w Po³czynie-Zdroju, Ludowe Zespo³y Sportowe w
Œwidwinie, Cukiernia Pana Wilka w
Po³czynie-Zdroju, Klub szachowy
„Caissa” w Po³czynie-Zdroju.
Wies³aw Buæko
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Pomorze tak bogate w ludzi, wci¹¿ pozostaje bezimienne
Poni¿ej pozwoli³em sobie zamieœciæ relacjê z £obza, o ods³oniêciu
tabliczki na domu, w którym mieszka³a zmar³a niedawno pani Weronika Tokarska. By³a sanitariuszk¹ w
Powstaniu Warszawskim. Mia³em
przyjemnoœæ rozmawiaæ z ni¹ i odnotowaæ jej historiê na ³amach gazety. Tabliczkê ufundowali i ods³oniêcia dokonali mieszkañcy £obza,
skupieni w nieformalnym Klubie
Nauczyciela. Sami podjêli siê honorowaæ wspó³mieszkañców, nie czekaj¹c, a¿ zrobi¹ to jakiekolwiek w³adze lub instytucje. Takich tabliczek
jest ju¿ kilka. Jedna z nich upamiêtnia ¿o³nierza spod Monte Cassino.
Gdy takich tabliczek bêdzie wiêcej,
ogl¹daj¹cy je przechodzieñ lub turysta mo¿e siê zdumieæ, ¿e w takim
prowincjonalnym £obzie mieszka³o
tylu uczestników wielkich, historycznych wydarzeñ. Ja siê nie dziwiê, bo spotka³em ich na Pomorzu
wielu. Nasza pomorska ziemia jest
bogata w takich ludzi, ale wci¹¿ po-

zostaje bezimienna, jakby ich tu nie
by³o.
W Goleniowie spotka³em pana
Czes³awa Burzyñskiego, który wydany NKWD dwa razy siedzia³ pod
cel¹ œmierci, a 10 lat spêdzi³ w Workucie. Opisa³ to w ksi¹¿ce „Zgodnie
z naszym prawem”, któr¹ podarowa³
mi z dedykacj¹: „Losy poszczególnych ludzi tworz¹ historiê w³asnego narodu”. W dobie masowej popkultury jako motto powinno to
wisieæ we wszystkich szko³ach, by
m³odzi mogli zrozumieæ, jak wielki
mo¿e byæ zwyk³y cz³owiek. By nie
chowali siê w t³umie, by nie stawali
siê mas¹. Pan Burzyñski po wojnie
by³ zwyk³ym urzêdnikiem, a po 1989
roku zaprowadzi³ gen. Miros³awa
Milewskiego, wiceszefa MSW,
przed s¹d, za wspó³pracê i wydanie
Burzyñskiego NKWD. Gdy go odwiedza³em przed œmierci¹, traci³ ju¿
wzrok, ale zachowa³ hart ducha i
rzadkiego rodzaju mêstwo.
Na zapad³ej wsi w powiecie ³obe-

skim osiad³ pan Andrzej Kiszka. By³
jednym z najd³u¿ej ukrywaj¹cych
siê na LubelszczyŸnie ¿o³nierzy
Polski Podziemnej. Z³apany na pocz¹tku lat 60., wyszed³ z wiêzienia w
1971 r., gdy nasi g³oœni dzisiaj peerelowscy opozycjoniœci wci¹¿ pozostawali na etapie socjalistycznego
rewizjonizmu.
W Œwidwinie opisa³em grupê
kilku osób, którzy tu¿ po wojnie
tworzyli konspiracyjne Wojsko
Polskie. Wy³apani spêdzili ¿ycie
nadzwyczaj skromnie, ale pamiêtaj¹. Tu tak¿e dotar³em do Wo³yniaka, który uszed³ z rzezi, o czym opowiada³ mi pierwszy raz w ¿yciu, bo
wczeœniej nie by³o mo¿na i po prostu ba³ siê.
Pod Trzebiatowem, w popegeerowskiej wsi, rozmowa z marynarzem ORP Orze³, o wybuchu wojny,
o p³ywaniu po morzach, o tamtych
czasach. Ile¿ utrwalonych i opisanych losów Sybiraków, dzieci oficerów katyñskich, Pi³sudczyków, ¿o³-

nierzy wrzeœnia ’39, uczestników
najwiêkszych bitew II wojny.
I póŸniej g³osy czytelników –
znaliœmy go, ale nie wiedzieliœmy...
Rzadko zapraszani na uroczystoœci
rocznicowe, do szkó³, niedoceniani,
zapominani. A przecie¿ „losy poszczególnych ludzi tworz¹ historiê
w³asnego narodu”.
Rozumiem, ¿e mo¿na zachwycaæ
siê pomorsk¹ przyrod¹, nowymi
willami, ba, nawet now¹ kanalizacj¹,
imprezkami, fajerwerkami, tylko dlaczego Pomorze tak bogate w ludzi,
wci¹¿ pozostaje bezimienne. Gdzie
jest Ÿród³o naszych kompleksów, ¿e
wci¹¿ nie potrafimy doceniaæ samych siebie, pozostaj¹c bezimienn¹
ludzk¹ mas¹. W cieniu sadzonych
dêbów katyñskich, stawianych
krzy¿y papieskich, pomników poleg³ym, niknie nam z oczu „poszczególny” cz³owiek, bohater naszych
czasów, s¹siad. Tak na pewno nie
zbudujemy w³asnej historii.
Kazimierz Rynkiewicz

Ods³onili tabliczkê pamiêci

Weronika Tokarska, uczestniczka
Powstania Warszawskiego uhonorowana
Zebrani minut¹ ciszy uczcili pamiêæ
tych, którzy zginêli w czasie Powstania. Czes³aw Szawiel przedstawi³ historiê Powstania. Pani Leokadia Jasku³a recytowa³a przepiêkny wiersz „Powstanie Warszawskie”. Kolejny wiersz
„¯¹damy amunicji” zaprezentowa³a
Iwona Ostrych. Prezentacjom towarzyszy³a muzyka fortepianowa Ali
Gierszewskiej. Pani Cecylia Rogalska,
w tamtym czasie ³¹czniczka Armii Krajowej na Obwód Warszawski, odczyta-

³a tekst upamiêtniaj¹cy tamte tragiczne
wydarzenia. Panowie Henryk Musia³,
Ludwik Cwynar i Przemys³aw Bieñkowski przypomnieli wa¿niejsze wydarzenia i bohaterów Powstania Warszawskiego. W czasie spotkania
uczestnicy wys³uchali autentycznego
nagrania radiostacji „B³yskawica” z 8
sierpnia 1944 roku. Scenografiê tworzy³a wystawa 14 zdjêæ z Powstania
Warszawskiego, przygotowana przez
Czes³awa Szawiela, wzbogacona multi-

medialnym pokazem obrazów walcz¹cej Warszawy, który przygotowa³a Lidia Lalak-Szawiel.
Po spotkaniu wszyscy przeszli na
ul. Budowlan¹, gdzie na budynku nr 18
ods³onili tabliczkê poœwiêcon¹
niedawno zmar³ej, mieszkaj¹cej tutaj, Weronice Tokarskiej. By³a ¿o³nierzem
Armii Krajowej, walczy³a w Powstaniu
Warszawskim, na Sta-

rym Mieœcie. Po aresztowaniu przez
Niemców zosta³a wywieziona do obozu w Ravensbruck.
(r)
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POMÓ¯CIE 5 letniej Stasi Stefaniak!!!
(Nie dajcie jej umrzeæ po raz drugi!!!)
Nazywa³a siê STASIA STEFANIAK. Mia³a 5 lat, kiedy j¹ brutalnie
zamordowano, rozpruwaj¹c brzuch i
³ami¹c rêce i nogi. Tylko za to, ¿e by³a
Polk¹. Pozwólmy jej, aby o tym opowiedzia³a:
„Mia³am 5 latek, kiedy w nocy 8
maja m³ody Ukrainiec w czapce z „tryzubem”, pchn¹³ mnie bagnetem w
brzuszek i mój malutki dzieciêcy œwiat
nagle siê zawali³.
Zastanawiam siê, dlaczego to
uczyni³, ale nie znajdujê odpowiedzi… Mo¿e nie umiem jej znaleŸæ, w
koñcu mam tylko 5 lat… Przebywam
od tamtego dnia w „ZACISZU”. Razem z dwoma moimi ch³opczykami,
towarzyszami zabaw z podwórka.
Nie wiemy, dlaczego nas zabili.
¯o³nierze bandy o nazwie Ukraiñska Powstañcza Armia najpierw zabili ch³opczyków. Dwóch mi³ych rozeœmianych blondynków, na zawsze
zamykaj¹c im buzie…
Potem zaatakowali mnie – ma³¹
bezbronn¹ dziewczynkê. Jeden z
nich mocno mnie chwyci³ za moje
ma³e r¹czki, po czym wy³ama³ mi je.
Jak bardzo mnie to bola³o. Krzycza³am i p³aka³am. Drugi chwyci³ mnie za
nó¿ki i po³ama³ je.
Mój rozpaczliwy dzieciêcy p³acz
nie przeszkadza³ im, œmiali siê….
Trzeci, chyba ten najodwa¿niejszy, wbi³ bagnet w mój ma³y brzuszek
i rozpru³ go.
To, co by³o moim w n ê t r z e m,
znalaz³o siê na z e w n ¹ t r z.
Mój wygl¹d musia³ ich chyba bardzo œmieszyæ, bo zaczêli rechotaæ,
wo³aj¹c jednoczeœnie: „Tak treba robyty z Lachami!”
A ja umiera³am w cierpieniu…
Zawsze lubi³am ¿o³nierzy i czu³am
siê przy nich bezpiecznie, ale choæ
by³am taka ma³a, to przecie¿ wiedzia³am, ¿e ¿o³nierze walcz¹ z ¿o³nierzami,
ale nigdy z DZIEÆMI.
Dlaczego w takim razie zrobili mi
to? Dlaczego „walczyli” ze mn¹ –
dzieckiem, przecie¿ ja nie by³am ¿o³nierzem?
Czy to byli naprawdê ¿o³nierze?
Patrzê na to, co siê dzieje na ziemi,
po której ju¿ nie st¹pam, i p³aczê (w
„ZACISZU” siê nie œmiejemy – nie
nasze roczniki).
Bo tym „bohaterom”, „rycerzom”
stawia siê pomniki, moja kochana ojczyzna pielêgnuje ich pamiêæ. NIE
MOJ¥, zamordowanego bezbronnego dziecka, - a ICH: MORDERCÓW.
Mnie nikt nie postawi pomnika
(na ogó³ dzieciom siê nie stawia, bo
jeszcze nic wielkiego nie zrobi³y - ja
tylko umar³am w mêczarniach).
Mój Bo¿e, co ja takiego zrobi³am,
¿e tak strasznie i okrutnie mnie zabili?
Czy dlatego to zrobili, bo moja
Mamusia wysz³a za Tatusia, który
przecie¿ by³ dobry i mocno mnie ko-

cha³. Tatuœ mówi³ inaczej ni¿ Mamusia, po polsku – Mamusia mówi³a po
ukraiñsku.
A poza tym, dlaczego wywlekli
moje wnêtrznoœci?
Do dziœ siê wstydzê tego wygl¹du, choæ, jak ot przyjête w „ZACISZU”, nikt nie zwraca na to uwagi.
Ze mn¹ jeszcze nie by³o najgorzej,
bo mogê patrzeæ i mówiæ, a co z tymi
dzieæmi, którym odr¹bano siekierami
g³owy? Poæwiartowano? Spalono
¿ywcem?
Ani nie widz¹, ani nie porozmawiaj¹, a i poznaæ ich nie mo¿na.
Najlepiej jeszcze wygl¹daj¹
wœród nas ci, których zakopano ¿ywcem, uduszono, lub wrzucono do
studni, do lodowatej wody.
Patrzê z góry i martwiê siê, bo w
Polsce wszyscy o nas zapomnieli.
Nie chc¹ pamiêtaæ tysiêcy nas, którzy
tu jesteœmy w „ZACISZU”, i nie œmiejemy siê. Od lat cisi i martwi.
Zginêliœmy w wyniku, jak to
mówi¹ w naszym dawnym kraju –
„wojny bratobójczej”. To znaczy, ¿e
ja, 5 letnia dziewczynka, moi ch³opcy
z podwórka i tysi¹ce innych dzieci,
walczyliœmy z Ukraiñsk¹ Powstañcz¹
Armi¹.
I trzeba by³o nas spaliæ, poæwiartowaæ, zakopaæ, udusiæ, zat³uc, utopiæ. I to by³a ta „walka”.
A 140 tysiêcy przesiedlonych
Ukraiñców, w du¿ej czêœci rodzin
tych „¿o³nierzy”, dla naszych polskich przywódców, to ofiary LUDOBÓJSTWA. A ja?
NIE JESTEM OFIAR¥ tego s³owa na „L”, którego tak siê boj¹ u¿ywaæ w stosunku do nas?
Bo¿e! Ile bym da³a, ¿eby byæ przesiedlona w tym ich „ludobójstwie”,
ludobójstwie o nazwie akcja „Wis³a”.
¯y³abym. I pewnie teraz bym dobrze
siê mia³a, bo ci wszyscy przesiedleni
maj¹ siê dobrze. Pañstwo polskie i
rz¹d o nich pamiêta. TO mo¿e i o mnie,
ma³ej 5 letniej dziewczynce, te¿ by
pamiêtali.
Zbli¿a siê kolejna 65 rocznica mojej
œmierci. (w tym roku 66 - przyp. red.)
Jest mi smutno i p³akaæ mi siê
chce. Bo mo¿e znów SEJM naszej
ukochanej Ojczyzny zdradzi pamiêæ
o mnie i moich kolegach z podwórka
i tysi¹cach, dziesi¹tkach tysiêcy innych, zakatowanych w tamtych latach – i odrzuci lub zniekszta³ci
PRAWDÊ.
I wtedy ja, ma³a 5-letnia dziewczynka, która nie ¿y³a za d³ugo i nie
nacieszy³a siê s³oneczkiem, trawk¹, i
innymi mi³ymi rzeczami na œwiecie,
JA, STASIA STEFANIAK, lat 5 umrê po raz drugi.
A mo¿e pan Prezydent i jego ¿ona
wstawi¹ siê za mn¹? Przecie¿ te¿ maj¹
córkê. Mo¿e ich córka zaopiekuje siê
mn¹? By³oby mi znacznie l¿ej.

Tu w „ZACISZU” wiemy, ¿e ju¿
nied³ugo umr¹ ostatni œwiadkowie i
wtedy bêdzie ³atwiej k³amaæ nacjonalistom ukraiñskim w Polsce i na Ukrainie.
I nikt ju¿ o mnie nie bêdzie pamiêta³; bo nikt nie chce. I bêdzie to najnikczemniejsza rzecz, jaka siê mo¿e
przytrafiæ nam w „ZACISZU”.
Ju¿ nikt w Polsce nie chce byæ Polakiem, ka¿dy za to chce mieæ du¿o
pieniêdzy. Pieniêdzy, i to jest dla Was
najwa¿niejsze? Dla Waszych dzieci?
Nie wiem, czy ja siê ju¿ przez te 65
lat w swoich myœlach zatraci³am. Ja
ju¿ chyba tylko na cud mogê liczyæ.
Naprawdê, nie wiem.
Mój adres obecny: „ZACISZE”,
ulica Dzieci Wo³yñskich, Stasia Stefaniak, Kolonia Katerynówka, gmina
Bo¿yszcze, powiat £uck, WO£YÑ.
Ofiary napadu UPA na koloniê
Katerynówka, w nocy z 7 na 8 maja
1943 roku, gmina Bo¿yszcze. Powiat £uck; dwóch synków Piotra
Mêkali i Anieli z Gwiazdowskich,
miêdzy nimi Stasia Stefaniak, lat ok.
5, której rozpruto brzuch i powy³amywano rêce i nogi (córka Polaka
i Ukrainki). Ze zbiorów W., E. Siemaszków (dar W. Romanowskiego i
A. Bielskiego).
***
Publikowany tu apel
nieznana osoba umieœci³a
w Internecie pod moim
artyku³em „Wo³yñ wo³a o
pamiêæ!”, napisanym w 2003
roku. Od tamtej pory minê³o
prawie 6 lat i nadal w
sprawie rzezi dokonanej
na Polakach na Wo³yniu
niewiele siê mówi i robi.
Chocia¿... Poni¿ej
publikowane komentarze to
dalszy ci¹g do tego artyku³u.
Kazimierz Rynkiewicz
***
2008.05.17 - 19:25 ADAM: Od kilku lat próbujê ustaliæ losy brata mojego
ojca Augustyna Kaczmarczyka. By³ legionist¹ i osadnikiem wojskowym w
osadzie Sienkiewicze pow. Krzemieniec na Wo³yniu. Ca³a rodzina wywieziona w lutym 1940 r. na Sybir. Los
Augustyna do dziœ pozosta³ nieznany.
¯ona po latach tu³aczki wróci³a z Rosji
do Polski. Trzy córki w ramach akcji
ratowania sierot przewieziono do RPA,
gdzie pozosta³y. Jedyny przy ¿yciu
syn uratowa³ siê z Armi¹ Andersa, emigrowa³ do Kanady. Nikt z rodziny nie
wie, jaki spotka³ los ich ojca. Nie figuruje na ¿adnych dostêpnych listach
poleg³ych. Czy jest jakaœ wzmianka o
osadnikach z Sienkiewicz, gm. Dederka³y, pow Krzemieniec, w cytowanym
opracowaniu pp..Siemaszków? adamkaczmarczyk@poczta.fm

2008.09.19 - 19:14 IRENA: Jestem
córk¹ uciekinierów z Wo³ynia. Moi rodzice i trzech braci mieszkali zaledwie
2 km od Paroœli, wsi, która jako pierwsza zosta³a wymordowana. Niestety
oboje rodzice ju¿ nie ¿yj¹. Opowiadali
ci¹gle o swoich prze¿yciach. By³y to
opowieœci mro¿¹ce krew w ¿y³ach.
Obawiam siê, ¿e wraz z moim pokoleniem odejdzie równie¿ pamiêæ o tych
tragicznych wydarzeniach.
2008.10.23 - 09:27 ILONA: Jeszcze
3 dni temu nic nie wiedzia³am o rzezi na
Wo³yniu. Kiedyœ tata mi mówi³ co nieco
o konfliktach polsko-ukraiñskich. Od
wczoraj szukam coraz wiêcej o rzezi,
próbujê siê dowiadywaæ od starszych
ludzi, jak by³o. Ale wci¹¿ nie rozumiem,
co Polacy takiego zrobili, ¿e zostali wymordowani w tak okrutny sposób!
2008.10.31 - 01:01 KORYBUT:
Pierwszego Ukraiñca, jakiego spotka³em w ¿yciu, a mam ponad 50 lat, pozna³em na emigracji w Anglii i o paradoksie,
jest historykiem, który uczy³ siê historii sowieckiej na Ukrainie. O dziwo,
mimo ¿e nic nas nie ³¹czy z tamtymi
zbrodniami (mnie nie), o tamtych sprawach nie rozmawiamy, a chyba powinniœmy, bo to, ¿e nasi bracia, to fakt, to
¿e mamy wspólnego wroga, to fakt (te¿
brata), chyba obaj siê boimy tego tematu. Ogromne potwornoœci, dziesi¹tki
tysiêcy ludzi zamordowanych, zmowa
milczenia wœród w³adz, interesiki tych¿e, KUNKTATORSTWO - TO
WSZYSTKO JEST OBRZYDLIWE, a
mordercza ideologia ¿yje i szykuje siê
do euro 2012; bêd¹ graæ g³owami ofiar i
szydziæ z cierpienia ¿ywych.
2008.12.11 - 19:11 * * * Jestem 22
letni¹ studentk¹. Nie wiem czemu o
Wo³yniu wszyscy boj¹ siê pisaæ, chodzi mi o prasê. Incydentalnie mo¿na
spotkaæ artyku³ dotycz¹cy tej strasznej tragedii. W mediach te¿ jest ma³o informacji na ten temat. Jest mi przykro,
¿e tak straszny los spotka³ Polaków moich kochanych rodaków.
2009.03.23 – 13:11 ULA: Mam
zrobiæ lekcje z historii o Wo³yniu i im
d³u¿ej czytam relacje œwiadków tego
ludobójstwa, tym bardziej smuci mnie
myœl, ¿e stanê przed klas¹, zacznê
mówiæ, a oni nie zrozumiej¹, olej¹ to i
bêd¹ ¿yæ dalej, jakby nic siê nie sta³o.
2009.05.15 – 15:36 JACEK: Spêdzi³em teraz 4 dni na Wo³yniu, w powiecie
³uckim. Ukraiñcy raczej teraz nie s¹ w
temacie tamtych wydarzeñ, choæ odnosz¹ siê do nas doœæ przyjaŸnie. Mówi¹c szczerze, jest tam taka bieda, ¿e a¿
¿al patrzyæ. Moja rodzina zosta³a stamt¹d wygnana, ale cudem uda³o siê im prze¿yæ rzezie... Chcia³bym jakoœ pomóc dziœ
pozosta³ym tam Polakom - bo ich warunki ¿ycia s¹ tragiczne... Gdyby ktoœ z was
zna³ jakieœ organizacje pomagaj¹ce wo³yniakom proszê o kontakt: dulcio@op.pl
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DARZ BÓR 2009
Program
21 sierpnia 2009 r. (pi¹tek)
14.00 Otwarcie jarmarku myœliwskiego – Rynek Miejski.
14.30 Zawody strzeleckie „TURNIEJ DUBLETÓW O PO£CZYÑSK¥
FLINTÊ” – Strzelnica w £ê¿ku.
15.00 Otwarcie wystaw towarzysz¹cych – Zamek
- wystawa fotograficzna „FOTOGRAFIA DZIKIEJ PRZYRODY 2009”
organizowana przez BBC Wildlife Magazine i Muzeum Historii Naturalnej w
Londynie – Zamek,
- wystawy fotograficzne i plastyczne o tematyce przyrodniczej,
- wystawy trofeów myœliwskich,
- wystawy lokalnych twórców.
17.00 Seminarium - Centrum Kultury
- „Rynek ¿ywnoœci naturalnej w Polsce, Europie i na œwiecie” - Grzegorz
Russak.
- „Myœliwi Dzieciom” - projekt przyrodniczo-edukacyjny myœliwych dla
szkó³ - Antoni Przybylski.
19.00 - 22.00 Koncert wieczorny w wykonaniu:
- zespo³u „¯ubrosie”,
- Witolda Sikory z córk¹ Mart¹,
- Eugeniusza Markowskiego (koncert muzyki rozrywkowej),
- zespo³u „Dobragramy”.
22 sierpnia 2009 r. (sobota)
09.00 – 15.00 Zawody strzeleckie „Turniej dubletów o Po³czyñsk¹ Flintê”
– Strzelnica w £ê¿ku.
10.00 Uroczysta Msza œwiêta – Koœció³ pw. NMP.
11.00 Parada myœliwska ulicami miasta.
11.30 Uroczysta Inauguracja Spotkañ - Rynek Miejski.
- pami¹tkowe zdjêcie
- uroczyste œlubowanie myœliwych
- Koncert Galowy - Zespó³ Reprezentacyjny PZ£ pod kierownictwem
Mieczys³awa Leœniczaka.
12.30 – 17.30 Program artystyczny w wykonaniu:
- Zespo³u „¯ubrosie”,
- Zespo³u Muzyki Myœliwskiej „HUBERTUS” pod kier. Micha³a Wojty³y,
- Witolda Sikory z córk¹ Mart¹,
- Zespo³u sygna³ów myœliwskich „Klangor” i innych.
14.30 Konkurs kulinarny „LEŒNE SMAKI ”
15.10 Pokazy przeplatane programem artystycznym
- pokaz soko³ów,
- pokaz psów myœliwskich,
- pokaz sztuki wabienia jelenia.
16.30 Konkurs „Na NALEPSZ¥ NALEWKÊ MYŒLIWSK¥”
17.00 - 18.00 Wrêczenie nagród
18.00 Wystêp KABARETU „KOÑ POLSKI”
20.30 BIESIADA MYŒLIWSKA – strzelnica w Ko³aczu.
Ponadto w programie:
- prelekcja filmów o tematyce przyrodniczej i ³owieckiej
- ekspozycja sztandarów i kronik kó³ ³owickich
Na staromiejskim rynku odbêdzie siê równie¿:
- degustacja tradycyjnych produktów regionalnych - chleb, miód, wêdzonki, ryby, ogórek kiszony, produkty z ró¿y fa³dzistolistnej itp.
Imprezy towarzysz¹ce plenerowe: pokaz samochodów terenowych (okolice strzelnicy w £ê¿ku).

