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Julia Pitera pyta, Komisja Rewizyjna odpowiada

Kto k³amie w sprawie
budowy trybuny na
stadionie?
Nie kupi¹
Medisona,
do³o¿¹ do
rozbudowy
liceum

Zginê³o
dwóch
m³odych
mê¿czyzn
W wypadku, do którego dosz³o
w niedzielê, 30 sierpnia br., w miejscowoœci S³onowice, w gminie
Brze¿no, zginê³o dwóch m³odych
mê¿czyzn. Kieruj¹cy hond¹, na prostym odcinku drogi, straci³ panowanie nad autem, zjecha³ na pobocze, a
nastêpnie uderzy³ w przydro¿ne
drzewo. Kieruj¹cy pojazdem, 20-letni mê¿czyzna, poniós³ œmieræ na
miejscu, 25-letni pasa¿er auta zmar³
podczas akcji reanimacyjnej. Policja
wyjaœnia przyczyny wypadku i czy
kierowca by³ trzeŸwy.
(kp)

Maciej
Maœlanka
z³owi³
taaaakiego
suma
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Z drugiej strony

Julia Pitera pyta, Komisja Rewizyjna odpowiada

Kto k³amie w sprawie budowy
trybuny na stadionie?
Kazimierz Rynkiewicz

(ŒWIDWIN) Gdy chyba ju¿
wszyscy zapomnieli, ¿e Œwidwin
posiada najdro¿sze w kraju siedziska na stadionie i trybunê, która te¿
kosztowa³a niema³o, o sprawie
przypomnia³a pos³anka Julia Pitera, pe³nomocnik rz¹du do spraw
walki z korupcj¹. Za¿¹da³a od Komisji Rewizyjnej œwidwiñskiej
rady zbadania kosztów przebudowy
miejskiego stadionu.
Przypomnijmy; remont stadionu
zosta³ wykonany w 2005 roku i kosztowa³ podatników 660 tysiêcy z³otych. To wówczas wydawa³o siê zawrotn¹ sum¹, jak na wykonanie „kawa³ka” dachu nad trybunami, wymiany siedzisk oraz prace „kosmetyczne”. Jako, ¿e inwestycja by³a w
po³owie dofinansowana dotacj¹ celow¹, któr¹ trzeba by³o rozliczyæ do
koñca roku, a wszystko rozgrywa³o
siê pod koniec grudnia 2005 r., inwestycjê przeprowadzono bez przetargu (burmistrz uzyska³ zgodê prezesa
urzêdu zamówieñ publicznych).
Przyjêto ofertê firmy Stefbud Stefana Basiowa i to on wykona³ inwestycjê.
Jej niektóre koszty zakwestionowa³a pani Ma³gorzata Wójcik, która
dopatrzy³a siê niegospodarnoœci.
Z³o¿y³a zawiadomienie do prokuratury, w którym wskaza³a, ¿e zawy¿one zosta³y ceny siedzisk i pokrycia
dachowego trybuny. Zamontowano 200 siedzisk. W kosztorysie inwestorskim i wykonawczym siedzisko kosztowa³o 94 z³, podczas gdy na
rynku mo¿na by³o je kupiæ za nieca³e
30 z³. Ju¿ tylko na tym „przebiciu”
cenowym mo¿na by³o zarobiæ ponad
12 tys. z³. Znacznie wiêcej na pokryciu dachowym.
Prokuratura w Bia³ogardzie odmówi³a wszczêcia œledztwa w sprawie niedope³nienia obowi¹zków
s³u¿bowych stwierdzaj¹c, i¿ „czyn
nie zawiera znamion czynu zabronionego”. Pani Wójcik z³o¿y³a za¿alenie, wskazuj¹c, ¿e prokurator zbada³
tylko procedurê przetargow¹, a tu
wszystko by³o poprawne, a nie zaj¹³
siê ow¹ ró¿nic¹ cen i zgodnoœci¹
kosztorysu ze stanem faktycznym
wykonanych robót. S¹d oddali³ za¿alenie, bo uzna³, ¿e pani Wójcik nie
jest stron¹, czyli „bezpoœrednio”
pokrzywdzon¹. Takie za¿alenie

móg³by z³o¿yæ urz¹d miejski, ale on
przecie¿ nie czu³ siê pokrzywdzony.
Sprawa „przysch³a”, do czasu, a¿
na sesji pojawi³ siê pan Adam Paprocki, który walcz¹c o lokalizacjê
„Orlika” przy œwidwiñskim gimnazjum powiedzia³ kilka mocnych s³ów
pod adresem burmistrza i urzêdników. Dotknê³o to burmistrza Jana
Owsiaka, który wytoczy³ Paprockiemu pozew o naruszenie dóbr osobistych. Tu sprawa zmieni³a swój bieg,
bo s¹d powo³a³ bieg³ego, który dokona³ analizy kosztów budowy zadaszenia trybun.
I tu nastêpuje najciekawszy moment w tej historii. Pod koniec lipca
br. do Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Œwidwinie trafia wniosek Julii Pitery, w którym prosi o
przyjrzenie siê tej inwestycji. Pod
koniec sierpnia Komisja Rewizyjna
udziela jej odpowiedzi, która zreszt¹
zostaje przedstawiona radnym. Jej
przewodnicz¹ca Miros³awa Lemañczyk powiedzia³a „G³osowi Koszaliñskiemu”:
- Przez ca³y sierpieñ wertowaliœmy dokumentacjê dotycz¹c¹ realizacji tej inwestycji i nie stwierdziliœmy ¿adnych uchybieñ. Prawid³owe
s¹ dokumentacja przetargowa, w
tym wykonane roboty, z³o¿ony
wniosek o dotacjê i wartoœæ robót.
Nie dopatrzyliœmy siê nieprawid³owoœci i o tym poinformowaliœmy w
piœmie pos³ankê Juliê Piterê. Napisaliœmy równie¿ o tym, ¿e ta inwestycja
by³a przedmiotem kontroli, które w
ratuszu przeprowadza³ kilkakrotnie
urz¹d wojewódzki i urz¹d kontroli
skarbowej. Sprawê bada³a prokuratura i odmówi³a wszczêcia œledztwa.
Komisja rewizyjna nie dokonywa³a
wczeœniej kontroli tej inwestycji, bo
radni wiêkszoœci¹ g³osów odrzucili
taki wniosek. I tak¹ pe³n¹ informacjê
wys³aliœmy do pos³anki – wyjaœnia³a Miros³awa Lemañczyk.
W piœmie przes³anym Piterze znalaz³ siê taki akapit: „W 2008 roku do
S¹du Rejonowego w Bia³ogardzie
Wydzia³ Karny zosta³ skierowany
przez Burmistrza Miasta Jana
Owsiaka akt oskar¿enia przeciw
Adamowi Paprockiemu (…). S¹d w w
toku przeprowadzonego postêpowania dog³êbnie analizowa³ sprawê
przedmiotowej inwestycji. Powo³any bieg³y s¹dowy z zakresu budownictwa, który dokona³ analizy wyceny robót ujêtych w kosztorysie inwestorskim i w ofercie przetargowej
wykonawcy. Bieg³y nie potwierdzi³

zarzutu zawy¿ania ceny u¿ytych
materia³ów”.
Pod protoko³em podpisali siê
radni: Ma³gorzata Lemañczyk, Zdzis³aw Dostatni, Marian Choroba i
Krzysztof Kajder.
My dotarliœmy do opinii bieg³ego s¹dowego, wykonanej na zlecenie s¹du, i mówi ona co innego.
Odpowiadaj¹c na pytanie drugie
s¹du, bieg³y stwierdzi³: „Przy opracowaniu kosztorysu ofertowego
oferent (podobnie jak autor kosztorysu inwestorskiego) przyj¹³ do
wyceny znacznie zawy¿on¹ cenê
netto blachy trapezowej (w stosunku do ceny zakupu ujêtej w fakturze).
Odpowiadaj¹c na pytanie pi¹te s¹du
stwierdzi³: „W oparciu o za³¹czon¹
do akt sprawy fakturê zakupu VAT nr
1/0616/12/2005 potwierdzam, i¿ Stefan Basiów zakupi³ potrzebn¹ do
przykrycia trybun blachê trapezow¹
powlekan¹ w iloœci 233,07 mkw. w
cenie netto 63,28 z³/mkw. w kwocie
17.993 z³. Dla porównania z wycen¹
kosztorysu ofertowego poz. 28,
obejmuj¹c¹ zwiêkszon¹ iloœæ materia³u na ubytki, i równie¿ bez kosztów zaopatrzenia i transportu blachy, wycenione zosta³o na kwotê
123.692,80 z³; w przeliczeniu na mkw.
wynosi 529,94 z³/mkw.”
Ró¿nica w cenie zakupu blachy i
sprzedania jej urzêdowi (w inwestycji) jest wiêc ponad oœmiokrotna.
Razem z 10% narzutem na ubytki i
podatkiem VAT urz¹d zap³aci³ za
sam¹ tylko blachê prawie 166 tys. z³.
W podsumowaniu opinii, odnosz¹cym siê do kosztorysu inwestorskiego, bieg³y napisa³: „w poz. 18
zawy¿ono cenê krzese³ka z tworzyw sztucznych bez oparcia”, „w
poz. 28 zawy¿ono wycenê pokrycia

dachowego”. Jak wynika z podanych
przez niego wyliczeñ, urz¹d móg³
straciæ na tych „zawy¿eniach” oko³o
70 tys. z³.
W œwietle tych faktów trzeba
zapytaæ – kto w tej sprawie k³amie. I
co z tym zrobi pani Julia Pitera?
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Maciej Maœlanka walczy³ z sumem prawie godzinê

Przed prywatyzacj¹ bêdzie nowe ujêcie wody

Wielka ryba
na Bukowcu

Radni przyznali
dotacjê szpitalowi
w Po³czynie
(POWIAT) Na ostatniej
sesji Rady Powiatu w
Œwidwinie, w dniu 27
sierpnia br., radni
przyznali dotacjê
Zespo³owi Opieki
Zdrowotnej w Po³czynieZdroju na budowê
drugiego ujêcia wody
dla szpitala.
Zgodnie z zaleceniami sanitarnymi posiadanie przez Szpital drugiego
ujêcia wody jest podstawowym
warunkiem prowadzenia dzia³alnoœci. Dotychczas szpital w Po³czynie
posiada³ jedyne ujêcie wody w³asn¹ studniê, która jest w bardzo
z³ym stanie technicznym i wymaga
remontu. Istnia³a groŸba jej awarii i

pozbawienia placówki bie¿¹cej
wody. Stworzy³oby to powa¿ne zagro¿enie sanitarne.
Wykonanie drugiego ujêcia
wody by³o planowane w Programie
Restrukturyzacji Zespo³u Opieki
Zdrowotnej w Po³czynie-Zdroju,
opracowanym w lipcu 2004 r. Z uwagi na brak œrodków finansowych
realizacja tego zadania by³a odk³adana. Obecnie wykonano drugie ujêcie
wody, którego koszt wyniós³ 21.639
z³.
Jak podano w uzasadnieniu do
uchwa³y - na tê kwotê sk³adaj¹ siê
jedynie koszty materia³ów niezbêdnych do wykonania przy³¹cza. Przyznana przez radnych kwota jest refundacj¹ kosztów poniesionych na
jego budowê. Posiadanie drugiego
ujêcia wody pozwoli na wykonanie
remontu wyeksploatowanej studni i
stacji uzdatniania wody.
(r)

Sygna³y czytelników
Dzieñ 30 sierpnia br. okaza³ siê szczêœliwy dla kolegi Maæka Maœlanki z
ko³a PZW „WODNIK-MIASTO” Œwidwin. W tym dniu kolega Maciej z³owi³
na jeziorze BUKOWIEC swojego rekordowego suma. Ryba wa¿y³a 25,4 kg
i mia³a 158 cm d³ugoœci. „Walka” z ryb¹ trwa³a 55 minut. Jerzy Kowalczyk.

W mieœcie ciemno, a boisko
oœwietlone!!!
Zadzwoni³a do nas czytelniczka ze Œwidwina i przedstawi³a swoj¹ opiniê:
- Jad¹c wieczorem ulicami miasta, w panuj¹cych ciemnoœciach, ze zdumieniem zobaczy³am, przeje¿d¿aj¹c obok boiska ze sztuczn¹ nawierzchni¹,
¿e pal¹ siê tam œwiat³a. Na boisku gra³o trzech ch³opców. Ktoœ tu chyba jakieœ
¿arty stroi sobie z nas, mieszkañców, bo nie po to p³acê podatki, by je w tak
g³upi sposób marnowaæ. - powiedzia³a.
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Plac zabaw
przy szkole
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Mia³ ogródek i ju¿ nie ma

Pan Jokiel skar¿y
starostê, Rada
skargi odrzuca
(POWIAT) Rada Powiatu
w Œwidwinie, na sesji w
dniu 27 sierpnia br.
odrzuci³a skargê na
dzia³alnoœæ Starosty
Œwidwiñskiego, z³o¿on¹
przez pana Wies³awa
Jokiela. Pan Jokiel mia³
przez wiele ogródek lat
na terenie
„Dzieciowiska”, który
dyrektor mu odebra³a.

Przy Szkole Podstawowej nr 1
powsta³ nowy plac zabaw. Mog¹ z
niego korzystaæ nie tylko uczniowie
tej placówki, ale wszystkie dzieci.
Wybudowanie nowego placu ma
zwi¹zek ze zmianami organizacyjnymi w œwidwiñskiej oœwiacie. Od nowego roku szkolnego wszystkie
oddzia³y zerówkowe zosta³y przeniesione z przedszkoli do szkó³. Trzy
z nich funkcjonuj¹ obecnie w SP 1, a
kolejne trzy w SP 2. W pierwszej
kolejnoœci wykonano plac przy „je-

dynce”, plany zak³adaj¹ równie¿
budowê kolejnego – przy „dwójce”.
Uroczystego otwarcia nowego
obiektu dokona³ burmistrz Œwidwina Jan Owsiak, podczas inauguracji
roku szkolnego 2009/2010.
Maluchy z zerówki oraz uczniowie klas 1 – 3 bêd¹ g³ównymi u¿ytkownikami nowego placu, w godzinach pracy szko³y, natomiast w póŸniejszych godzinach bêdzie on udostêpniany wszystkim zainteresowanym.
(wp)

Pan Wies³aw Jokiel ze Œwidwina pierwsz¹ skargê z³o¿y³ w
lutym br. do wojewody, skar¿¹c
siê – jak wynika z opisania sprawy
w uzasadnieniu do uchwa³y - na
postêpowanie starosty, który nie
spowodowa³ zmiany stanowiska
dyrektora Placówki OpiekuñczoWychowawczej, Socjalizacyjnej
„Dzieciowisko” w Œwidwinie, w
sprawie uniemo¿liwienia mu korzystania z czêœci terenu placówki, zagospodarowanego przez
niego na tzw. przydomowy ogródek. Pan Jokiel domaga³ siê tak¿e
odszkodowania za usuniête drzewa, krzewy oraz urz¹dzenia w
dotychczas prowadzonym przez
niego ogródku.
Dyrektor
„Dzieciowiska”
Anna Santkiewicz wyjaœnia³a, ¿e
wykorzystanie czêœci terenu placówki, przez pana Jokiela, koliduje z planem zagospodarowania
tego terenu, œciœle zwi¹zanym z
realizacj¹ jej zadañ statutowych.
Komisja poinformowa³a, ¿e
skar¿¹cy korzysta³ z ogródka na
terenie placówki bez tytu³u prawnego, „co mo¿na okreœliæ jako tolerowanie przez kierownictwo
Placówki okolicznoœciowe u¿y-

wanie czêœci gruntu na wy³¹czne
ryzyko skar¿¹cego, z zastrze¿eniem niezw³ocznego zaniechania
tego u¿ywania”. Skar¿¹cy zosta³
zobowi¹zany ju¿ w 2006 r. do zlikwidowania ogródka.
Rada, rozpatruj¹c na sesji w
dniu 26 marca br. pierwsz¹ skargê pana Jokiela, uzna³a j¹ za bezzasadn¹. Pan Jokiel wyst¹pi³ do
wojewody z ponownym pismem
z dnia 29 maja br., a ten skierowa³
je ponownie do rady.
Komisja Rewizyjna Rady Powiatu, po zapoznaniu siê ze
spraw¹, zawnioskowa³a, aby nie
zmieniaæ ustaleñ i ocen dokonanych w uchwale Nr XXVII/129/
09 Rady Powiatu w Œwidwinie, z
dnia 26 marca 2009 r.
Radni, na sesji w dniu 27 sierpnia, na podstawie tego wniosku,
ponownie uznali j¹ za bezzasadn¹,
argumentuj¹c, ¿e skar¿¹cy nie
wskaza³ nowych okolicznoœci,
ani innych uzasadnieñ dla zamiaru
korzystania z mienia Placówki
Opiekuñczo-Wychowaczej Socjalizacyjnej „Dzieciowisko” w
Œwidwinie.
(r)
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60 tysiêcy na
wyposa¿enie sali
sportowej

Powiat
da³
Po³czynowi
(POWIAT) Radni Rady Powiatu,
na ostatniej sesji, przyznali Gminie
Po³czyn-Zdrój dotacjê celow¹, w
wysokoœci 60 tys. z³, na dofinansowanie zakupu wyposa¿enia sali
sportowej. Zrealizowali równie¿
uchwa³ê z roku ubieg³ego, przekazuj¹c dotacjê celow¹ w kwocie 25.000
z³, w sprawie udzielenia pomocy na
wspó³finansowanie inwestycji drogowej „Przebudowa ulic Zdrojowej i
Parkowej w Po³czynie-Zdroju, dla
poprawy sieci powi¹zañ dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich
oraz zwiêkszenia bezpieczeñstwa w
strefie uzdrowiskowej i gospodarczym centrum miasta”.
(r)

Jest
kandydat
na m³odszego
stra¿nika
gminnego
(GMINA ŒWIDWIN) Urz¹d Gminy w Œwidwinie poinformowa³, ¿e w
wyniku wstêpnej selekcji w konkursie na stanowisko m³odszego stra¿nika gminnego, do nastêpnego etapu rekrutacji zakwalifikowa³ siê pan
Bart³omiej Szewczak z Bierzwnicy.
Spe³ni³ on wymagania formalne
okreœlone w og³oszeniu.
(r)

Park Wodny
Relax nieczynny
Jak poinformowa³ Urz¹d Miejski
w Œwidwinie, w dniach od 31 sierpnia do 12 wrzeœnia br. Park Wodny
Relax jest nieczynny z powodu przerwy technologicznej.
(wp)
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Czy¿by wo³anie o pamiêæ z zaœwiatów ?

W cieniu po³czyñskich
uroczystoœci pod Katyñskim
Krzy¿em
W Po³czynie Zdroju 17
wrzeœnia o godzinie
17.00 pod Krzy¿em
Katyñskim, co roku ju¿
od prawie 20 lat odbywa
siê uroczystoœæ , której
patronuje fundacja
Golgota Wschodu.
Podczas rozmów z Panem
Marianem Janowskim, który
przyczyni³ siê do powstania pomnika i zwi¹zanych z nim uroczystoœci dowiedzia³em siê o sytuacjach, które mo¿na odczytaæ
jako nie ca³kiem przypadkowe.
Wymieniê tylko kilka z nich, które
dotycz¹ po³czyñskiego kontekstu
powstania pomnika i ubogacania
treœci obchodów rocznicy 17
wrzeœnia 1939 roku.
Pierwsza sytuacja z pocz¹tku
lat dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego
wieku. Pan Marian Janowski pe³ni³ wówczas urz¹d Burmistrza
Po³czyna Zdroju, jak zawsze
przyjmowa³ interesantów, którzy
najczêœciej przychodzili ze swoimi sprawami dotycz¹cymi poprawy sytuacji bytowej. Jeden z
nich przyby³ jednak w nietypowej
i nie swojej w³asnej sprawie. By³
to Pan Stefan Musia³, który poprosi³ o postawienie na cmentarzu
w Po³czynie brzozowego krzy¿a
poœwiêconego ofiarom Katynia.
Pan Marian zaj¹³ siê spraw¹ w taki

sposób, ¿e powsta³ pomnik
znacznie przekraczaj¹cy oczekiwania Pana Stefana Musia³a, który wkrótce zmar³. Zamiast brzozowego krzy¿a stan¹ ³ solidny
dêbowy, kamienny obelisk i fragment torów kolejowych z podk³adami kolejowymi zawieraj¹cymi
wyrzeŸbione nazwy polskich
obozów jenieckich w ZSRR. By³a
to ostatnia sprawa, któr¹ podj¹³ i
dopi¹³ do koñca Pan Marian Janowski przed odwo³aniem ze stanowiska burmistrza przed up³ywem kadencji.
Jednak po kilkunastu latach
sprawa brzozowego krzy¿a wróci³a w zupe³nie inny sposób. Na
kolejn¹ uroczystoœæ przy Krzy¿u
katyñskim w 2006 roku uczniowie Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Po³czynie Zdroju przy
ulicy Piwnej, z mojej inspiracji,
przygotowali wieniec, w który
wpiêty by³ niewielki brzozowy
krzy¿yk nawi¹zuj¹cy do lasów
dalekiej pó³nocy. Po uroczystoœci
Pan Marian przypomnia³ sobie o
niespe³nionej obietnicy wobec ju¿
œp. Pana Stefana Musia³a zachowa³ brzozowy krzy¿yk, który sta³
siê za 2 lata sta³ siê inspiracj¹ do
projektu obejmuj¹cego po³czyñskie szko³y. Projekt mia³ na celu
wêdrówkê brzozowego krzy¿a
po szko³ach miasta i gminy. Tym
razem krzy¿ mia³ bardziej okaza³¹

postaæ przekraczaj¹c¹ metr wysokoœci z opisem na pami¹tkowej
tablicy.
W roku ubieg³ym przed uroczystoœci¹ 17 wrzeœnia podczas
apelu szkolnego zosta³ zaprezentowany spo³ecznoœci szkolnej, a
obecni na apelu wpisali siê do
ksiêgi pami¹tkowej poœwiêconej
pamiêci ksiêdza Pra³ata Zdzis³awa
Peszkowskiego - Honorowego
obywatela Po³czyna Zdroju, nastêpnie zosta³ podczas uroczystoœci na cmentarzu poœwiêcony i
umieszczony w godnym miejscu
w³aœnie w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych przy ulicy Piwnej.
Z by³ego ju¿ ZSP bo rozwi¹zanego 1 wrzeœnia 2009 roku, ma byæ
przekazany podczas katyñskiej
uroczystoœci 17 wrzeœnia 2009
roku do Szko³y Podstawowej nr 1
w Po³czynie Zdroju.
Kolejn¹ spraw¹ jest postaæ œp.
ksiêdza pra³ata Zdzis³awa Peszkowskiego d³ugoletniego kapelana rodzin katyñskich, który zwi¹zany jest z Po³czynem Zdrojem
poprzez nadanie mu tytu³u Honorowego Obywatela. Mia³em okazjê osobiœcie poznaæ ksiêdza Pra³ata podczas jednego z jego pobytów w naszym mieœcie dziêki zaproszeniu na spotkanie z nim jakie
otrzyma³em od Pani Burmistrz
Barbary Nowak. Zabra³em wów-

czas ze sob¹ pami¹tki jakie zachowa³a moja ¿ona po swoim dziadku W³adys³awie Zimochu, który
przeszed³ ca³y szlak bojowy II
Korpusu Genera³a W³adys³awa
Andersa. Dziadek i moja ¿ona
pochodz¹ z Jêdrzejowa w woj.
Œwiêtokrzyskiem. Pami¹tkami
by³y kalendarzyk ¯o³nierza Polskiego i obrazek œw. Andrzeja
Boboli, wrêczony dziadkowi
¿ony podczas wizyty w II Korpusie ówczesnego biskupa polowego Wojska Polskiego Józefa
Gawliny. Jak siê okaza³o podczas wspomnianego spotkania,
kalendarzyk by³ redagowany i
wydawany przy wspó³udziale
Zdzis³awa Peszkowskiego, bêd¹cego wówczas oficerem w II
Korpusie. G³ównym jego wydawc¹ by³ odpowiedzialny za
wydawnictwa wojskowe w Polskich Si³ach zbrojnych na Zachodzie Jerzy Giedrojæ póŸniejszy za³o¿yciel Paryskiej Kultury
oraz Józef Czapski . Ks Zdzis³aw
Peszkowski uca³owa³ wówczas
kalendarzyk jak relikwiê i z³o¿y³
na nim dedykacjê dla mojej ¿ony.
Dziwnym wiêc zbiegiem okolicznoœci kalendarzyk trafi³ do
Po³czyna Zdroju a potem na
wspomniane spotkanie. Jak zapewnia³ ksi¹dz Pra³at sam od
czasów wojny nie widzia³ i nie
posiada³ na w³asnoœæ ¿adnego z
wydanych przy jego wspó³udziale kalendarzyków.
Jeszcze jedna sprawa dotyczy
osoby œw. kapitana Tadeusza Bireckiego jednego z ocala³ych
wiêŸniów Kozielska , który spe³ni³ niebagateln¹ rolê w kultywowaniu pamiêci o zbrodni Katyñskiej w œrodowisku polskiej emigracji w Londynie i na œwiecie. W
nieoczekiwany dla mnie, ale wymowny sposób jedno z wa¿nych
jego dokonañ zwi¹zane jest z
Po³czynem Zdrojem, zadecydowa³o tym przypadkowe spotkanie? Ale o tym postaram siê napisaæ w nastêpnym odcinku.
Bogus³aw Ogorza³ek
nauczyciel historii
w ZSP w Po³czynie Zdroju
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Sesja Rady Gminy Œwidwin

Kiedy doczekamy publikacji
projektów uchwa³?
(GMINA ŒWIDWIN) Radni
Rady Gminy Œwidwin
zbior¹ siê na sesji 9
wrzeœnia br. (œroda), o
godz. 10.00 w sali nr 55
Urzêdu Miasta w
Œwidwinie.
Po za³atwieniu spraw proceduralnych, radni bêd¹ mogli zg³aszaæ interpelacje. PóŸniej przewodnicz¹cy
komisji Rady z³o¿¹ sprawozdania z
prac w okresie miêdzy sesjami, a po
nich swoje sprawozdanie z³o¿y wójt.
Wójt przedstawi równie¿ sprawozdanie z wykonania bud¿etu gminy za
pierwsze pó³rocze 2009 roku. Nastêpnie radni zapoznaj¹ siê z przygotowaniem szkó³ i organizacj¹ nowego roku szkolnego na terenie gminy.
Odbêdzie siê podsumowanie konkursu na „Najpiêkniejsz¹ zagrodê w
gminie”, „Najpiêkniejszy budynek
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wielorodzinny z obejœciem” oraz
„Najpiêkniejszy budynek z ogrodem
przydomowym”.
Bêdzie „Czas dla Samorz¹dów”,
dyskusja i rozpatrzenie uchwa³. Sesjê zakoñcz¹ odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
Od Redakcji: Gmina Œwidwin,
chyba jako jedyna w kraju, nie podaje w porz¹dku obrad projektów
uchwa³, jakie maj¹ byæ rozpatrywane na sesjach. To znaczne ograniczenie informacji, jakie porz¹dek sesji
powinien zawieraæ. Informowanie o
projektach ma s³u¿yæ mieszkañcom,
by mogli dowiedzieæ siê, czy na sesji
podejmuje siê sprawy wa¿ne akurat
dla nich, by mogli przyjœæ, pos³uchaæ lub zabraæ g³os w konkretnej
sprawie. Chyba ju¿ czas wprowadziæ
do publikowanych porz¹dków obrad nowy porz¹dek, zgodny z wymogami informacji o sesjach.

Nie kupi¹
Medisona,
do³o¿¹ do
rozbudowy
liceum

Chc¹ budowaæ
biogazownie w S³awie
i Wardyniu
Wójt Gminy Œwidwin
i burmistrz Po³czyna-Zdroju
wydali obwieszczenia
zawiadamiaj¹ce o
wszczêciu postêpowañ
administracyjnych w
zwi¹zku z zamiarem
budowy biogazowni w
S³awie i Wardyniu Górnym.
Wójt Gminy Œwidwin poinformowa³ 26.08.09 r., ¿e na wniosek AGRO
SMART Sp. z o.o. z Rzêcina, gm.
R¹bino, zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne w sprawie
wydania decyzji o œrodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacjê przedsiêwziêcia pn. „Budowa
biogazowni o mocy 2 MW z infrastruktur¹” obrêb S³awa; dzia³ka nr
145/3. Uprawnienia do czynnego
udzia³u w postêpowaniu, w ka¿dym
jego stadium, maj¹ wszystkie strony
tego postêpowania, co wynika z art.
10 kpa. Z dokumentacj¹ w tej sprawie
mo¿na zapoznaæ siê w siedzibie referatu Urzêdu Gminy Œwidwin, w pok.
48. Sprawê prowadzi pani Anna
Zwierzyñska, insp. ds. ochrony. œrodowiska. tel.: 094 36 520 15 do 16.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt. 1
ustawy o udostêpnianiu informacji
o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania
na œrodowisko, decyzjê o œrodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacjê przedsiêwziêcia w niniejszej sprawie wydaje siê po
uzgodnieniu warunków realizacji
przedsiêwziêcia z regionalnym dyrektorem ochrony œrodowiska. Wobec powy¿szego, rozstrzygniêcie
sprawy nast¹pi niezw³ocznie po
uzyskaniu wymaganych opinii pomocniczych.
Burmistrz Po³czyna-Zdroju
wyda³a 3 wrzeœnia br. obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie
dostêpnym wykazie wniosku o
wydanie decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach przedsiêwziêcia – budowa biogazowni
o mocy 2 MW, na dzia³ce 3/18 w
obrêbie Wardyñ Górny, gm. Po³czyn-Zdrój. Nie poda³a, jaki podmiot chce j¹ budowaæ. Ka¿dy ma
prawo do sk³adania uwag i wniosków w urzêdzie miejskim w terminie 21 dni.
(r)

(POWIAT) Radni powiatu
wycofali siê z pomys³u
zakupu sali w budynku
po³o¿onym obok
starostwa, bo zabrak³o
im pieniêdzy na
rozbudowê liceum
w Œwidwinie.
Radni wycofali siê z zakupu sali
w budynku przyleg³ym do staro-

stwa, w której kiedyœ mieœci³a siê
restauracja Medison, bo zabrak³o im
pieniêdzy na dokoñczenie budowy
drugiego budynku Zespo³u Szkó³
Ponadgimnazjalnych im. W³. Broniewskiego w Œwidwinie. Po prostu
nie otrzymali pieniêdzy, o jakie wnioskowali do funduszu europejskiego.
Na planowany zakup sali przy ul.
Mieszka I mieli w bud¿ecie kwotê 500
tys. z³. Po rezygnacji z jej zakupu,
przeznaczyli tê kwotê na rozbudowê
szko³y.
(r)

Szko³a Podstawowa w Klêpczewie

Jakub Szynkowski
na kolejn¹ kadencjê
(GMINA ŒWIDWIN) Wójt Zdzis³aw Pawelec powierzy³ na kolejn¹
kadencjê stanowisko dyrektora Szko³y Podstawowej w Klêpczewie
panu Jakubowi Szynkowskiemu. Bêdzie on dyrektorem tej szko³y do 31
sierpnia 2014 roku.
(r)
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RYBA PSUJE SIÊ OD
Z uwag¹ przeczyta³em dwa
ostatnie numery „Wieœci Œwidwiñskich”. Znalaz³em w nich kilka ciekawych artyku³ów, do których chcia³bym siê odnieœæ w swoim liœcie.
***
Przez lata istnienia PRL z zachwytem patrzyliœmy zza ¿elaznej kurtyny
na wolnoœæ i dobrobyt Europy Zachodniej. Dzisiaj, po wielu latach,
daje siê zauwa¿yæ powolny rozk³ad
moralnoœci i obyczajów chrzeœcijañskiej Europy. Nastêpuje agresywna
ekspansja islamu, homoseksualizmu, pedofilii, w myœl jakiejœ urojonej wolnoœci cz³owieka i poprawnoœci politycznej. Lansuje siê równie¿
in vitro, eutanazjê, aborcjê, zwi¹zki
homoseksualne i inne dewiacje. Pewien katolicki lekarz seksuolog z
Wielkiej Brytanii zosta³ usuniêty z
pracy tylko dlatego, ¿e nie udzieli³
porady seksualnej dwóm homoseksualistom. Po tym fakcie zwolniony
lekarz stwierdzi³, ¿e gdyby by³ muzu³maninem, z pracy by go nie wyrzucono. Wmawia siê tak¿e ludziom,
¿e Bogiem jest sam cz³owiek. Mo¿na
zapytaæ: Quo vadis chrzeœcijañska
Europo?
Tak jak przed laty, równie¿ i dzisiaj jesteœmy zapatrzeni na Europê.
Widaæ to w niemal bezkrytycznej
aprobacie dla uczestnictwa Polski w
UE, promowaniu lobby homoseksualnego upominaj¹cego siê o jakieœ
prawa dla siebie, promocji in vitro,
eutanazji, aborcji, czyli tego wszystkiego, co powinno byæ obce kulturze, religii i tradycji, z której wyroœliœmy. Kto nie sprzyja tym postêpowym „nowinkom” jest oszo³omem i
ciemnogrodem. Czy dechrystianizacja Europy i laicyzacja ¿ycia wspó³czesnej Europy ma wp³yw na nasz¹
codziennoœæ? Myœlê, ¿e tak.
W 2007 r. wybory parlamentarne
wygra³a Platforma Obywatelska,
g³ównie dziêki propagandzie i
wœciek³emu atakowi na to wszystko,
co kojarzy³o siê z tymi paskudnymi
kaczorami! Ogromnego wsparcia
Platformersom udzieli³a zmanipulowana m³oda czêœæ wyborców. Zapowiedzi by³y szumne: druga Irlandia
(ju¿ kiedyœ z Polski mia³a byæ druga
Japonia, ale jakoœ nie wysz³o…),
powroty Polaków do kraju miodem i
mlekiem p³yn¹cego, mnóstwo pracy
dla wszystkich, wszechobecna mi³oœæ w polityce, oczywiœcie pod rz¹dami PO. Ludzie dali siê nabraæ na te
k³amstwa i wybrali Platformersów.
Oczywiœcie nie g³osowa³em na PO,
ale ¿yczy³em temu rz¹dowi, aby uda³o mu siê wyprowadziæ Polskê z pewnej zapaœci moralnej i gospodarczej,
by wreszcie ¿y³o siê lepiej – wszyst-

kim! Jak¿e szybko musia³em zrewidowaæ swoje pogl¹dy, co utwierdzi³o
mnie w przekonaniu, ¿e gabinet Donalda Tuska jest najgorszym rz¹dem
po 1989 r.!!!
Wed³ug Platformersów rz¹dy paskudnych kaczorów z ich fantazjami
o IV RP doprowadzi³y do podzia³u
polskiego spo³eczeñstwa. Donald
Tusk zapowiedzia³, ¿e odt¹d nie bêdzie ju¿ z³a w polityce, a tylko samo
dobro – Polacy przecie¿ zas³uguj¹ na
cud gospodarczy! I w³aœnie o tych
Tuskowych ,,cudach” kilka zdañ komentarza.
„Cud” pierwszy – bud¿et pañstwa i kryzys gospodarczy. W rolach g³ównych: jako premier Donald Tusk oraz jako minister finansów Jean-Vincent Rostowski.
Ci dwaj panowie wpierali Polakom przez wiele miesiêcy, ¿e ¿adnego kryzysu w Polsce nie ma i nie
bêdzie! Cel tej perfidnej manipulacji
by³ jeden – wybory do Parlamentu
Europejskiego 2009. Rz¹d celowo
wstrzyma³ siê z korekt¹ tegorocznego bud¿etu, aby nie straciæ POparcia
w wyborach do PE. Uda³o mu siê!
Nasze sPO³eczeñstwo ochoczo g³osowa³o na uœmiechniêtych i pe³nych
mi³oœci Platformersów. PO wyborach okaza³o siê, ¿e bud¿et ledwo
zipie i premier Donald Tusk kaza³
szukaæ tzw. oszczêdnoœci. Wspaniali ministrowie z dworu Tuska „znaleŸli” wiele milionów i oddali swemu
premierowi.
Takie dzia³ania nie prowadz¹ do
zwalczenia skutków kryzysu finansowego - ³ataj¹ jedynie bie¿¹ce wydatki bud¿etu pañstwa. Potrzebna
jest d³ugofalowa polityka finansowa, której jednak rz¹d PO nie ma!
Jednak nasi bohaterowie osi¹gnêli
swój cel – wzbudzili w zmanipulowanym sPO³eczeñstwie odruch wspó³czucia i POparcia dla swoich dzia³añ
w trudnych czasach. Oczywiœcie
wszystko po to, by ¿y³o siê lepiej!
Wszystkim?
„Cud” drugi - tzw. prywatyzacja,
czyli ,,krêcenie lodów” wg pani Sawickiej. W rolach g³ównych: jako
minister skarbu pañstwa Grad
Aleksander.
Rz¹d udaje, ¿e rz¹dzi, wciskaj¹c
zwyk³y kit, ¿e dziurê bud¿etow¹ (zapewne zrobion¹ przez te paskudne
kaczory) da siê zmniejszyæ, wyprzedaj¹c maj¹tek narodowy obcemu
kapita³owi. Rz¹dy Platformersów to
kontynuacja grabie¿y maj¹tku narodowego, zapocz¹tkowana przez
pana Leszka Balcerowicza, a póŸniej
kontynuowana m. in. przez panów

Janusza Lewandowskiego i Emila
W¹sacza – jeœli dobrze pamiêtam by³
to minister w rz¹dzie Buzka Jerzego,
którego us³u¿ne media kreuj¹ na
mê¿a opatrznoœciowego ca³ej Europy. Notabene, ciekaw jestem, co ten
nierób uzyska dla Polski? W³asnym
cia³em obroni wal¹ce siê stocznie?
To, co wyrabia siê w tej dziedzinie funkcjonowania - jeszcze naszego - pañstwa, przechodzi najœmielsze wyobra¿enia cz³owieka myœl¹cego po polsku! Donald Tusk jakiœ
czas temu „bada³ teren” w celu poinformowania sPO³eczeñstwa o sprywatyzowaniu (czytaj: sprzedaniu za
bezcen w obce rêce) wielu kluczowych dla naszej gospodarki firm i
przedsiêbiorstw z udzia³em skarbu
pañstwa. Na tzw. prywatyzacjê czekaj¹ m.in. przynosz¹ca ogromne zyski dla Skarbu Pañstwa KGHM Polska MiedŸ, LOTOS, PLL LOT, PKP i
wiele innych firm. Jak zrozumieæ takie dzia³anie naszego (???) rz¹du?
Nie trzeba byæ ekonomist¹, aby
zauwa¿yæ, ¿e tak naprawdê, to po
1989 roku nadszed³ okres wyprzeda¿y naszego kraju. W polskich rêkach
jest jeszcze trochê maj¹tku narodowego, ale jak premier Tusk spe³ni
swoje zapowiedzi, to nie zostanie
nic. Du¿e pañstwo w centralnej Europie nie ma ¿adnej marki samochodu, przemys³u elektronicznego licz¹cego siê na œwiatowym rynku,
du¿ych firm produkuj¹cych ¿ywnoœæ. Cukrownie sprzedane, stocznie zniszczone, banków nie mamy.
Jakimœ dziwnym zbiegiem okolicznoœci pal¹ siê polskie zak³ady przetwórstwa miêsnego i hale wystawiennicze. Pani Hanna GronkiewiczWaltz rozpêdza polskich kupców z
centrum stolicy. Dla kogo ju¿ przygotowa³a tê ziemiê? Kto bêdzie czerpa³ z niej korzyœci? Kto na tym zarobi? A Polakom có¿ zostanie? Wiara w
to, ¿e kiedyœ bêdzie ¿y³o siê lepiej!
Wszystkim?

wana s³u¿ba zdrowia bêdzie lepsza
ni¿ obecna. Zgodzê siê, ¿e niektóre
placówki mo¿na przehandlowaæ, np.
20 – 30%, ale wiêkszoœæ powinna
byæ publiczna. Œrodowisku lekarskiemu te¿ mo¿na sporo zarzuciæ.
Lekarze przez 10 lat nie powinni dostawaæ ¿adnych podwy¿ek p³ac.
Dlaczego pracuj¹ na kilku etatach
jednoczeœnie? Zapewne przyczyn¹
tego stanu rzeczy jest wszechobecna bieda i przymieranie g³odem tego
œrodowiska. Dlaczego przyjmuj¹
prywatnie w szpitalach i na publicznym sprzêcie podczas dy¿urów?
Dlaczego jeszcze nie maj¹ w swoich
gabinetach kas fiskalnych, jak np.
taksówkarze? Te uwagi nie dotycz¹
oczywiœcie wszystkich lekarzy. A
czy ktoœ jest mi w stanie wskazaæ
biednego lekarza, który nie ma domu
i przynajmniej jednego luksusowego samochodu?
W edukacji te¿ nie dzieje siê dobrze. Szko³y s¹ zamykane z powodu
ni¿u demograficznego. Placówki
edukacyjne, od podstawówek pocz¹wszy a na studiach skoñczywszy, wypuszczaj¹ coraz s³abszych
absolwentów. Ka¿dy pilnuje kasy i
np. szko³y ponadgimnazjalne przyjmuj¹ absolwentów gimnazjów „na
sztukê”, byle wiêcej kasy dostaæ od
pañstwa. To samo robi¹ wy¿sze
uczelnie. Có¿ z tego, ¿e mamy du¿y
odsetek absolwentów szkó³ œrednich, którzy podejmuj¹ studia wy¿sze i je najczêœciej koñcz¹. Poziom
wiêkszoœci jest ¿enuj¹cy! Tym oto
sposobem równamy do Europy, czyli wypuszczamy coraz g³upszych
æwieræinteligentów. Tzw. reforma
polskiej oœwiaty to kolejny etap
og³upiania polskich dzieci i m³odzie¿y. A jak¹ politykê prowadzi Tuskowy rz¹d wzglêdem rodziny? Wspiera je? Jaki plan wzglêdem wzrostu
demograficznego ma rz¹d PO? Czy te
dzia³ania maj¹ sprawiæ, by ¿y³o siê
lepiej? Wszystkim?

„Cud” trzeci: ochrona zdrowia i
edukacja. W rolach g³ównych jako
minister zdrowia Kopacz Ewa i minister edukacji narodowej (ale czy
polskiej?) Hall Katarzyna.
Te dwie ga³êzie funkcjonowania
wspó³czesnego pañstwa te¿ zapewne wkrótce pójd¹ pod m³otek. Prawie
w ka¿dym pañstwie demokratycznym na odpowiednim poziomie cywilizacyjnym publiczna s³u¿ba zdrowia jest dotowana przez pañstwo.
Stanowi to spore obci¹¿enie dla
bud¿etu, ale nikt nie myœli o ca³kowitej prywatyzacji. Tak siê sk³ada, ¿e w
Polsce mamy genialnych reformatorów, którzy wiedz¹, ¿e sprywatyzo-

„Cud” czwarty; polityka zagraniczna i historyczna rz¹du Tuska
Donalda. W rolach g³ównych: premier Tusk Donald, minister spraw
zagranicznych Sikorski Rados³aw
oraz szara eminencja Bartoszewski W³adys³aw.
W tej dziedzinie rz¹d Tuska udaje, ¿e odnosi same sukcesy! Kompletna bzdura! Polityka zagraniczna
odbywa siê w postawie „na klêczkach”, przede wszystkim dotyczy to
Niemców i ¿ydów. Dlaczego nie nag³aœniano w mediach celu wizyty
Tuska Donalda w Izraelu, w kwietniu
2008 roku? A kto wie, ¿e Donald Tusk
obiecywa³ ¿ydom zwrot mienia utra-

LISTY - OPINIE - POLEMIKI

Wieœci œwidwiñskie 7.09.2009 r.

Str
Str.. 9

G£OWY
conego w czasie II wojny œwiatowej,
szacowany na 65 miliardów dolarów? Sk¹d Polska weŸmie te pieni¹dze? Mo¿e w³aœnie po to jest ta ca³a
prywatyzacja! Nie przypadkiem patronem polityki zagranicznej zosta³
pseudo autorytet W³adys³aw Bartoszewski, zwany czasami nies³usznie
profesorem, a nie ma nawet magisterium. Donald Tusk, jako mi³oœnik
Niemiec i pupil Angeli Merkel, robi
wszystko, aby przypadkiem nie obraziæ pani kanclerz, czyli polityki
uœmiechu i mi³oœci ogarniaj¹cej
wszystko co siê rusza ci¹g dalszy. W
Europie i w Rosji trwa bezpardonowy atak na nasz¹ Ojczyznê i prawdê
historyczn¹, a rz¹d nie reaguje! Pan
Rados³aw Sikorski te¿ specjalnie siê
tym nie martwi – zapewne wychodzi
z za³o¿enia, ¿e czas awanturnictwa to
cecha tych paskudnych kaczorów, a
nie polityki mi³oœci Donalda Tuska.
Mi³oœæ do wszystkich naszych s¹siadów uaktywni³a siê podczas obchodów 70 rocznicy napaœci Niemiec na Polskê. Zak³amane przemówienia W³adimira Putina i Angeli
Merkel, nijakie wyst¹pienie Donalda
Tuska oraz œwietne przemówienie
prezydenta RP Lecha Kaczyñskiego
– w którym brakowa³o jednego –
przypomnienia wszystkim o 17 wrzeœnia 1939 r.
Có¿ zatem mo¿na napisaæ o tym
rz¹dzie? Nic dobrego… Moim zdaniem rz¹d Donalda Tuska jest najgorszym gabinetem po 1989 r. Jak na
d³oni widaæ, ¿e nie jest to rz¹d, któremu zale¿y na dobru Polski i Polaków. Platformersom, ale byæ mo¿e nie
wszystkim, zale¿y na tym, aby zrujnowaæ nasz¹ Ojczyznê, aby zamiast
silnego pañstwa w centralnej Europie Polska sta³a siê koloni¹ i rynkiem
zbytu, przede wszystkim dla Niemiec.
Jeœli ju¿ nawet w lewackim „Newsweek’u” z 30 sierpnia redaktor Jaros³aw Makowski gani rz¹d Tuska, to
musi byæ rzeczywiœcie kiepsko…
Oto cytat: „Dwa lata rz¹dów Platformy, co widaæ go³ym okiem, to stagnacja i pañstwa, i spo³eczeñstwa.
Lista zaniechañ ekipy Tuska jest
d³uga. (…) Czym w takim razie dziœ
zajmuje siê rz¹d PO? Tym, co potrafi
najlepiej – kampani¹ wyborcz¹. PR
to badaj jedyna dziedzina, któr¹
Platforma traktuje powa¿nie i w
któr¹ nieustannie inwestuje. (…)
Nie myœli wiêc o tym, jakie reformy
przeprowadziæ, by szybko modernizowaæ pañstwo, ale o tym, co robiæ,
by wygraæ kolejne wybory”.
Równie¿ na ³amach opiniotwórczej „Gazety Wyborczej” z 25 sierpnia 2009 r. pani Kolenda-Zaleska

stwierdza, ¿e „rz¹d, który zalicza³ w
ostatnich dniach wpadkê za
wpadk¹, móg³ siê cieszyæ, ¿e nikt
tych wpadek tak naprawdê nie
punktowa³”. Mimo wszystko przes³anie rz¹du jest jedno: pamiêtajmy,
¿e te dzia³ania prowadz¹ do tego, by
¿y³o siê lepiej! Wszystkim?
A jak siê sprawy maj¹ w naszej
gminie? Ryba psuje siê od g³owy!
„Dó³” zapatrzony w „górê” wzoruje siê na niej bez pamiêci! Na Tuskowe „cuda” nie mogliœmy siê doczekaæ (pan S³awomir Nitras chyba
ich nie dowióz³, bo jecha³ samochodem nie w tym kierunku, co trzeba…), tak wiêc nasi w³odarze zafundowali nam swoje, po³czyñsko-œwidwiñskie. Oczywiœcie wszystko po
to, by ¿y³o siê lepiej! Wszystkim?
„Cud” pierwszy: finanse gminy
Po³czyn-Zdrój.
O bud¿ecie i finansach naszej
gminy móg³bym napisaæ sporo – i
myœlê, ¿e jeszcze kilka osób w gminie
równie¿. Podstawowe pytanie: co
siê dzieje z pieniêdzmi w Urzêdzie
Miasta i Gminy Po³czyn-Zdrój? Ju¿
odpowiadam niecierpliwym czytelnikom: rozp³ywaj¹ siê! Gmina ju¿
dawno straci³a p³ynnoœæ finansow¹,
ale ci¹gle wœród mieszkañców Po³czyna i okolic jest prowadzona nachalna propaganda, ¿e w Po³czynie
jest coraz lepiej – tylko nie bardzo
wiadomo w czym! Jak twierdzi³ minister propagandy III Rzeszy Goebbels, propaganda jest dla tych, co
nie pamiêtaj¹ tego, co by³o trzy dni
wczeœniej.
Œwietnie ta zasada funkcjonuje w
naszym sPO³eczeñstwie. S³u¿ba
zdrowia jest ju¿ roz³o¿ona na ³opatki
i tylko czeka jak j¹ weŸmie za darmo
np. jakiœ „inwestor” z Niemiec lub
inny volksdeutsch, któremu bêdzie
siê op³aca³o prowadziæ dochodowy
szpital, bo nam, Polakom, nie mo¿e
siê nic op³acaæ!
Uzdrowisko sypie siê w zastraszaj¹cym tempie. Pamiêtam jak przed
laty Po³czyn - Zdrój odwiedzali m.in.
tow. Leszek Miller i tow. Jolanta
Kwaœniewska i otwierali „Irenê”,
jako oœrodek dla dzieci z pora¿eniem
mózgowym. W 2009 roku pytam w³odarzy Uzdrowiska Po³czyn – ile dzieci z pora¿eniem mózgowym by³o w
„Irenie”? A ile autokarów z niemieckimi rejestracjami sta³o na parkingu
przed wejœciem do „Ireny”? A co teraz siê tam dzieje? Dla kogo ten
skromny parking na terenie nale¿¹cym – zapewne w przesz³oœci – do
przedszkola? Czy gminê i uzdrowisko staæ na zorganizowanie kosz-

townego zjazdu jakichœ lekarzy?
Dlaczego pracownicy Uzdrowiska
zostali przymuszeni do pracy przy
obs³udze tych darmozjadów? A
mo¿e to kolejny krok w kampanii
wyborczej pani burmistrz? A mo¿e to
jest kolejny etap „krêcenia lodów”
wg POs³anki Sawickiej? Doprawdy
nie pojmujê, jak mo¿na dzia³aæ w ten
sposób; gmina jest na totalnym minusie, myœli o wypuszczeniu obligacji, a wydaje pieni¹dze na kolejne
bzdury typu „Darz Bór”, czy zjazd lekarzy. Urz¹d chce wypuœciæ obligacje, a czy myœli, kto bêdzie je sp³aca³?
S³owa pani burmistrz Nowak Barbary wypowiedziane 30 czerwca
2009 r. podczas niezaplanowanej
sesji Rady Miejskiej wprawi³y mnie
w os³upienie! W tej samej chwili
przypomnia³y mi siê przemówienia
Jerzego Urbana, z czasów kiedy ten
komunistyczny k³apouch by³ tzw.
rzecznikiem rz¹du (czyli w latach 80.,
to informacja dla m³odszych czytelników). Oto kilka cytatów z przemówienia pani Barbary Nowak: „Samo
odd³u¿enie Gminy ju¿ nast¹pi³o, ale
powsta³o trochê zatorów p³atniczych (…)”, „Sp³atê obligacji chcemy ustawiæ na lata 20015-2018. Wtedy uporamy siê z sal¹ widowiskowosportow¹ i czêœciowo uporamy siê
ze szko³¹”, „Mówi siê, ¿e poœpiech
niewskazany, a ja twierdzê, ¿e poœpiech jest wskazany”, „(…) nie muszê siê martwiæ w tym roku o odsetki
i obs³ugê”. To kiedy pani burmistrz
Nowak ma zamiar siê martwiæ? Jeœli
w odleg³ej przysz³oœci, to wydaje mi
siê, ¿e wcale. Zastanawiam siê równie¿, po co komu taka ogromna szko³a? Za du¿o pieniêdzy ma gmina? Kto
mia³ w tym interes? A po jakie licho
Po³czynowi hala widowiskowosportowa, kiedy nic siê w niej nie
dzieje? Przecie¿ tak¹ halê w okresie
jesienno-zimowym trzeba ogrzaæ,
bo zbutwieje. Proponujê na ten czas
zorganizowaæ w tej piêknej hali noclegowniê dla bezdomnych i stójkowych z ul. Grunwaldzkiej. Pewnie siê
uciesz¹, a Wacek bêdzie szczêœliwy! Wypada mi mieæ nadziejê, ¿e te
wszystkie dzia³ania maj¹ na celu
dobro mieszkañców Po³czyna-Zdroju i goœci do niego przyje¿d¿aj¹cych.
Po prostu: by ¿y³o siê lepiej!
Wszystkim?
„Cud” drugi: tzw. prywatyzacja
w wydaniu po³czyñskim.
U nas jest tak samo, jak w ca³ej
Polsce. Szemrane uk³ady „salonu” z
w³adz¹, lokalni biznesmeni w dobrych relacjach z urzêdem, czyli hulaj dusza piek³a nie ma! To, co siê nie
op³aca, nale¿y oddaæ tzw. inwesto-

rom. W takiej sytuacji gmina ma problem z g³owy, a przy okazji zarobi
trochê pieniêdzy na swoje doraŸne
przyjemnoœci. A mieszkañcy? A co
tam mieszkañcy obchodz¹ gminê!
Niech sobie radz¹ jak umiej¹! Urz¹d
zrobi jak¹œ imprezê, aby siê mo¿na
by³o jawnie na Placu Wolnoœci wódki napiæ i kie³basê z grilla zjeœæ i
wystarczy! Punkty przed przysz³orocznymi wyborami samorz¹dowymi zdobyte! To, ¿e prywatyzacja w
naszym wydaniu jest z³em samym w
sobie, to ludzi inteligentnych naprawdê nie trzeba przekonywaæ.
Pomijam oczywiœcie pó³ i æwieræ inteligentów wyhodowanych np. na
TVN, czy Polsacie. Wodoci¹gi
sprzedane, szpital gotowy do sprzedania, uzdrowisko jest wyprzedawane po kawa³ku. Na wyprzeda¿ czeka
gmina jako ca³oœæ, szko³y, sklepy,
mo¿e jeszcze jakiejœ ziemi zosta³o na
tzw. prywatyzacjê… Po co Po³czyn
ma mieæ coœ swojego, lepiej oddaæ
obcym. By ¿y³o siê lepiej! Wszystkim?
„Cud” trzeci: Po³czyn-Zdrój
jako bastion zbrodniczej przesz³oœci PRL.
Wielokrotnie na ³amach „Wieœci
Œwidwiñskich” pojawia³y siê listy
oburzonych mieszkañców Po³czyna, zbulwersowanych faktem kultywowania przez obecne w³adze epoki
PRL. Zreszt¹, dla mnie III RP to PRL
BIS. Tylko jeden obroñca publicznie
wyrazi³ swoje oburzenie pomys³em
propozycji zmiany nazw ulic Œwierczewskiego, 22 Lipca, 15 Grudnia, 5
Marca i Gwardii Ludowej. Dla przypomnienia: by³ to pan Wies³aw Bie¿anowski – obroñca PRL, w przesz³oœci podobno dzia³acz Solidarnoœci, a obecnie drobny biznesmen. I
co pan teraz powie? Nie sprawdzi³y
siê pana przepowiednie! Pani burmistrz nie zmieni nazw ulic! W swoim czasie w tej sprawie przeprowadzono tzw. konsultacje spo³eczne.
Zmanipulowane i nieœwiadome spo³eczeñstwo w prawie 100% opowiedzia³o siê za pozostawieniem dawnych nazw!
Jak to mo¿liwe, ¿e w³adze gminy
pojawiaj¹ siê uroczystoœciach pañstwowych i religijnych, np. 3 Maja,
11 Listopada, 17 kwietnia, a nie chc¹
zmieniæ nazw ulic s³awi¹cych zbrodniczy system gnêbi¹cy Polskê ponad 45 lat? Gdzie tu jest prawda historyczna i zwyk³a ludzka uczciwoœæ? Dlaczego spadkobiercy PRL
uwiarygadniaj¹ siê podczas tych
publicznych obchodów? Sk¹d tyle
zak³amania, ob³udy i fa³szu?
Cd. na str. 10
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Ryba psuje siê od g³owy
cd. ze str. 9
„Cud” czwarty: po³¹czenie
dwóch po³czyñskich szkó³ ponadgimnazjalnych.
Przez wiele miesiêcy toczy³a siê
batalia w sprawie po³¹czenia szkó³ w
Po³czynie. Powsta³o nawet stowarzyszenie, którego zadaniem by³o
ocalenie dobrego imienia i tradycji
po³czyñskiego LO. To stowarzyszenie POruszy³o niebo i ziemiê, aby
osi¹gn¹æ swój cel – zniszczyæ ZSP z
Piwnej i nie doprowadziæ do po³¹czenia tych dwóch szkó³. PO czêœci siê
to uda³o. Jak do tego dosz³o – nie
wiem. Z perspektywy czasu wydaje
mi siê, ¿e swój cel stowarzyszenie
obroñców LO osi¹gnê³o, tak wiêc
mo¿e siê rozwi¹zaæ. Jakie by³y zyski
tego stowarzyszenia? ZSP z Piwnej
ju¿ nie ma, œrodowisko nauczycielskie i uczniowskie – sk³ócili, po³¹czeniu szkó³ – nie zapobiegli, ale za
to maj¹ swojego dyrektora. Wybór
dotychczasowego dyrektora LO na
dyrektora po³¹czonych szkó³ te¿ jest
kontrowersyjny. Wróble w starostwie æwierkaj¹, ¿e pos³owie S³awomir Nitras i Sebastian Karpiniuk oraz
senator Gra¿yna Sztark mog¹ coœ
wiedzieæ na ten temat. Ju¿ przed rozpoczêciem roku szkolnego da³o siê
odczuæ ciê¿k¹ atmosferê jaka zapewne bêdzie wisia³a nad t¹ szko³¹ przynajmniej przez 5 lat.
Jeœli pañstwo przebrnêli z uwag¹
przez mój list, to na koniec chcia³abym napisaæ jeszcze kilkanaœcie
zdañ na temat dzia³añ jakie mo¿na
podj¹æ, aby nie doprowadziæ do
kolejnego, czyli pi¹tego ju¿ rozbioru Polski.
Wydaje mi siê, ¿e nadszed³ czas,
w którym powinna siê odrodziæ lub
na nowo utworzyæ Solidarnoœæ, nawi¹zuj¹ca do swoich korzeni z Sierpnia ’80. W przysz³ym roku nale¿y siê
obudziæ i wzi¹æ aktywny udzia³ w
wyborach samorz¹dowych i prezydenckich. Jakich ludzi wybierzemy –
tak¹ Polskê dostaniemy!
W tym miejscu chcia³bym
przytoczyæ d³u¿szy cytat autorstwa Wojciecha Wasiutyñskiego
(1910-1994), polskiego polityka
podejmuj¹cego w swoich publikacjach refleksje nad polsk¹
myœl¹ polityczn¹, uwarunkowaniami geopolitycznymi i misj¹
dziejow¹ Polski. Niech te s³owa
(opublikowane w 1929 r.) wzbudz¹
g³êbsz¹ refleksjê wœród czytelników nad obecn¹ sytuacj¹ Polski i jej
mieszkañców, niech zwróc¹ uwagê
na to, po której stronie teraz jesteœmy.
Oto charakterystyka sporu miêdzy
œwiatopogl¹dem lewicowym i prawicowym autorstwa Wojciecha Wasiutyñskiego:

„S¹ to dwa kierunki olbrzymie,
maj¹ wrêcz przeciwne Ÿród³a i przeciwne cele. Punktem wyjœcia lewicy
jest traktowanie cz³owieka jako
najwy¿szego gatunku zwierzêcia, a
pañstwa czy narodu jako dobrowolnego zwi¹zku pojedynczych ludzi.
Celem lewicy jest zapewnienie
pojedynczemu cz³owiekowi najwiêkszego dobrobytu materialnego. Dlatego na lewicy najwa¿niejszy jest równy podzia³ maj¹tku miêdzy ludzi, jest równoœæ materialna.
Dla prawicy punktem wyjœcia
jest traktowanie ludzi jako przeznaczonych przez Boga do wy¿szych celów. Do tych celów ludzkoœæ idzie przez Naród, który, jak
mówi³ Mickiewicz, >>jest najdoskonalszem z dzie³ Boga<<. Dlatego prawica ma poczucie godnoœci
w³adzy; dlatego uwa¿a naród za
nietykalny. Dlatego wspó³dzia³a z
Koœcio³em, a zwalcza wszelkie ruchy wywrotowe bezwzglêdnie. Celem jej jest sta³e doskonalenie narodu, doskonalenie ludzkoœci i pojedynczego cz³owieka […] Najwa¿niejszymi ³¹cznikami spo³eczeñstwa s¹ patriotyzm i religia. I dlatego nie wolno dla jakichœ hase³
>>humanitarnych<< zwalczaæ
patriotyzmu. Nie wolno dla urojonej >>wolnoœci<< zwalczaæ Koœcio³a. Bo zwalczaj¹c patriotyzm i
godnoœæ narodow¹, zwalczaj¹c religiê, podkopuje siê byt pañstwa.
Polska musi byæ pañstwem nie
polsko-¿ydowsko-niemieckoukraiñsko-bia³oruskim, ale pañstwem narodowym. Kultura Polski
jest katolicka, wiêc pañstwo narodowe musi siê oprzeæ na religii katolickiej. I dlatego prawdziwa prawica jest narodowa, jest katolicka”.
Po ostatnich wakacjach zosta³y
ju¿ wspomnienia. W moim liœcie brakuje byæ mo¿e optymizmu, a problemy, o których piszê, sk³aniaj¹ do
myœlenia. Nowa ramówka telewizyjna skutecznie to myœlenie zast¹pi.
Wracaj¹ tzw. seriale typu „Na wspólnej”, „Barwy szczêœcia”, „M jak mi³oœæ’ itp. oraz wszelkiej maœci programy zastêpuj¹ce samodzielne
myœlenie: postaci „Kuby Wojewódzkiego”, „Rozmów w toku”,
„Szymon Majewski Show” czy inne
„Tañce na lodzie” lub „You Can Dance”. Tym teraz bêdzie ¿y³a ponad
po³owa Polaków, a nie analizowaniem aktualnych problemów kraju i
dociekaniem prawdy w ¿yciu publicznym. By ¿y³o siê lepiej! Ale czy
wszystkim?
Zatroskany
(dane do wiadomoœci redakcji)
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KONKURS PIOSENKI
I POEZJI LWOWSKIEJ 2009

Zarz¹d Klubu Towarzystwa Mi³oœników Lwowa i Kresów Po³udniowo – Wschodnich, Œwidwiñski Oœrodek Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna zapraszaj¹ m³odzie¿ szkoln¹ do udzia³u w kolejnej
edycji Konkursu Poezji i Piosenki
Lwowskiej Œwidwin 2009 pod patronatem starosty œwidwiñskiego.
Organizatorzy konkursu zachêcaj¹ szko³y powiatu i m³odzie¿
szkoln¹ do udzia³u w konkursie,
który zostanie przeprowadzony 10
paŸdziernika 2009 r. o godzinie 10.00
w sali widowiskowej œwidwiñskiego zamku. Biuro organizacyjne
konkursu: Œwidwiñski Oœrodek
Kultury , ul. Niedzia³kowskiego 17
(zamek) 78-300 Œwidwin, tel. 094 365
22 77 lub Miejska Biblioteka Publiczna, tel. 094 365 27 60. Zg³osze-

nia nale¿y dostarczaæ do 6 paŸdziernika.
Na wystawie w MBP w Œwidwinie w czytelni dla doros³ych jest
wy³o¿ony bogaty materia³ konkursowy, z którego m³odzie¿ mo¿e skorzystaæ. Jest tu równie¿ regulamin
konkursu i karta zg³oszenia uczestnictwa.
Ponadto informujê czytelników,
¿e w MBP znajduje siê liczny zbiór
wydawnictw dotycz¹cych Lwowa i
Kresów. Jest tak¿e bardzo ciekawa
gazeta „Kurier Galicyjski”. To niezale¿ne pismo Polaków na Ukrainie, w
którym przedstawione s¹ wieœci historyczne i aktualnoœci ze Lwowa, z
Ziemi Lwowskiej, Halicko-Pokuckiej, Wo³ynia, Bukowiny i Podola.
Mieczys³¹w Kostur
Prezes Klubu TMLiKPW
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OG£OSZENIA DROBNE

Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
MOTORYZACJA

MIESZKANIA

INNE

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Sprzedam FORD COURIER ciê¿arowy 1300 ccm na czêœci lub do remontu. Tel. 091 397 35 37 po godz.
20.00.
Sprzedam VW T4, poj. 2.4 diesel,
93r. Zarejestrowany na 8 osób.
Stan tech. silnika b.dobry. Do poprawek lakierniczych. Cena 9.000
z³ do negocjacji. Tel. 511 626 535.
Sprzedam samochód Man F05
242662 90r. Hakowiec 6x2 do dlugich kontenerów wyposa¿ony w
HDS zakabinowy ( 3,14 Tony, wysokoœæ 8,9 m). UdŸwig haka 20 ton,
£adownoœæ 12400 kg. Pojazd zarejestrowany, w ci¹g³ej eksploatacji.
Badania UDT. Faktura VAT. Cena
45.000 z³ + VAT. Tel. 602 407 385

Powiat œwidwiñski
Sprzedam Ford Mondeo kombi 1,8
TD 1995r., ABS, klima, el. ster. szyby, 2 air bagi, komplet zimówek,
cena 4000 z³ do negocjacji. Tel. 094
3654506, 518797424.

Region
Kupiê czêœci do samochodu SYRENA. Tel. 503 789 806.

US£UGI
Powiat ³obeski
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego; £obez, ul. Warcis³awa 2 (os. Ks. Pomorskich). Tel.
091 397 5924, 505-972-167.
Us³ugi remontowe – Piotr Boæko.
Tel. 609 888 083.

Powiat gryficki
Gara¿e blaszane, bramy uchylne
– najtaniej. Monta¿ i dowóz gratis.
Tel. 0 59 833 4536, 605 286 058,
660 385 917.

Sprzedam dom jednorodzinny
w £obzie, pow. 115 mkw., 5 pokoi, garderoba, gara¿, ogródek, spokojna dzielnica. Tel.
695 146 910.
Sprzedam mieszkanie, centrum
£obza, parter 52 mkw., dwa pokoje
z kuchni¹. Tel. 600 274 405 po godz.
15.00
Sprzedam kawalerkê w Wêgorzynie
37,9 mkw. na 3 piêtrze z du¿ym balkonem, niski czynsz, ogrzewanie
w³asne gazowe. Tel. 785 420 682;
tel. dom po 18-tej 091 397 60 52.
Sprzedam mieszkanie 3 pok. w
£obzie nad bankiem. Cena 165 tys.
z³. Tel. 783 102 900.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe o pow. 54 mkw, ogrzewanie
niezale¿ne, stan dobry, niski
czynsz, £obez ul. H.Sawickiej. Cena
do uzgodnienia. Tel. 669838921
lub 669763551
Tanio sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe na wsi w bloku na I piêtrze 3 pokojowe, bezczynszowe z
w³asnym centralnym ogrzewaniem, 6 km od £obza. Tel.
693378531

ROLNICTWO
Powiat ³obeski
Sprzedam grykê na poplony lub do
siewu, cena za 1 kg – 1,50 z³ do
negocjacji. Tel. 661 283 305
Przyczepa rolnicza wywrotka D-35,
³adownoœæ 3,5 tony, niska na ko³ach 10/15 ( uszkodzony wywrot).
Faktura VAT. Cena 2500 z³, Tel. 602
407 385

Czyszczenie poœcieli we³nianej lanolin¹. Tel. 0 604 373 143.

Szanowni Pacjenci, zapraszamy
do uczestnictwa w programach
profilaktycznych dla mieszkañców
powiatu ³obeskiego; - choroby
uk³adu oddechowego; - choroby
raka gruczo³u krokowego. Programy s¹ wspó³realizowane z Powiatem £obez. Rejestracja tel. 091 852
42 88 lub osobiœcie w £obzie ul.
Niepodleg³oœci 66. Serdecznie zapraszamy.
Sprzedam drewno opa³owe, suche, sosnowe, odpad poprodukcyjny w postaci klepek d³ugoœci 2040 cm. Tel. 727-666-385.
Zespó³ muzyczny na wesela. Tel.
604221339.

Powiat gryficki
Sprzedam piec gazowy dwubiegowy typu JUNKERS EUROSTAR rok
2005. Cena 2 tys. z³. Tel. 506 971
428. Trzebiatów.

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

PRACA
Powiat ³obeski
Pilnie zatrudniê elektryków – praca
legalna na terenie Niemiec. Tel.
512 642 726.

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.

Sprzedam biurko o wym. 120 cm x
70 cm, 100 cm x 50 cm, 2 ³awy, szafka na buty. Tel. 508 591 529.

NZOZ Intermed Sp. z o.o. zatrudni w
pe³nym lub niepe³nym wymiarze
czasu pracy pielêgniarkê w oœrodku zdrowia w Iñsku. Tel. 091 39 52
726, 693 162 216.

Region
Studnie wiercone maszynowo w jeden dzieñ, kompleksowa obs³uga,
monta¿ pomp g³êbinowych, pompy
ciep³a. Tel. 602 645 820.

Tanio sprzedam ciuszki dzieciêce
0-17 mcy. Do obejrzenia w Radowie Ma³ym. Tel. 508 591 529.

Sprzedam 3 dzia³ki budowlane: 21
ar., 2 x 32 ar. - media, 5 km od Drawska (Zagozd) przy hydroforni. Trasa
Drawsko – £obez w ³adnym miejscu. Tel. 696 972 337.

Reklama
Tel./fax 091
3973730
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NIERUCHOMOŒCI
Powiat ³obeski
Lokal u¿ytkowy o pow. 30 mkw w
œcis³ym centrum £obza na parterze
wynajmê lub przyjmê propozycjê
wspó³pracy. Wszystkie media + klimatyzacja + monitoring. Du¿e witryny szklane. Tel. 501 894 828.
Sprzedam dzia³kê 60a z budynkiem
mieszkalnym w trakcie adaptacji i z
budynkiem gospodarczym, w miejscowoœci Chwarstno gm. Wêgorzyno. Tel. 603 491 187
Wysiedle – oddam w dzier¿awê 2
hale pow. 200 mkw. ka¿da. Teren
ogrodzony, ca³odobowy dozór.
Cena 6 z³ za mkw. (do uzgodnienia).
Tel. 604 105 423.
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
Wynajmê lub sprzedam dom w
£obzie ul. Przechodnia 5. Tel. 792
140 557.

Powiat gryficki
Sprzedam nieruchomoœæ zabudowan¹ budynkiem mieszkalnym ok.
100 mkw. Parter, piêtro - z osobnymi wejœciami, oraz budynek gospodarczy na dzia³ce 505 mkw
atrakcyjnie po³o¿onej. Budynek po
remoncie z mo¿liwoœci¹ rozbudowy. Gryfice. Tel. 511 010 685.
Sprzedam dzia³kê siedliskow¹ 0,5 h
w Zaleszczycach. Tel. 091 384 27 06.

Region
Do wynajêcia lokal w pasa¿u handlowym w centrum Nowogardu.
Niskie ceny. Kontakt tel.
601472947

NAUKA
Powiat gryficki
Nauka jêzyka angielskiego:
- korepetycje dla dzieci m³odzie¿y
- Business English dla firm
- angielski dla emerytów
- pisanie CV.
Tel. 697 580 517, 091 38 558 76.
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Wyrzucony z liceum, opuœci³ £obez i osiad³ w Po³czynie-Zdroju

Zdzis³aw Cesarz po pó³ wieku znowu
wœród swoich uczniów
(£OBEZ) Przez trzy dni
byli uczniowie
³obeskiego gimnazjum i
liceum z lat 1945 – 1963
bawili na III ju¿ zjeŸdzie
w £obzie. Bardzo mi³¹
niespodziankê sprawi³
wszystkim pan Zdzis³aw
Cesarz, który po raz
pierwszy przyjecha³ na
taki zjazd, by po
piêædziesiêciu latach
spotkaæ siê ze swoimi
by³ymi uczniami. Jest
ostatnim ¿yj¹cym
nauczycielem tamtych
roczników. Opowiedzia³
nam historiê swojej
pracy w £obzie i
wyjazdu do Po³czyna.
- W tamtych czasach by³o tak, ¿e
po skoñczeniu szko³y dostawa³o siê
nakaz pracy. Z nakazu pracy znalaz³em siê w £obezie. Dosta³em skierowanie do szko³y w Przytoni. A poniewa¿ by³em zawsze zapalonym sportowcem, wiêc z Przytoni chodzi³em
do Wêgorzyna na pla¿ê graæ w siatkówkê. Gdy siê o tym dowiedziano,
œci¹gniêto mnie do £obezu i wys³ano na kurs nauczycielski wychowania fizycznego do Wroc³awia. Po
roku wróci³em i podj¹³em pracê w inspektoracie. Po krótkim czasie przeszed³em do pracy w liceum i pracowa³em tam do roku 1958. Jakie tam
by³y warunki, to niech mówi¹ moi
dawni uczniowie, ale i w tych warunkach by³y sukcesy. Nieod¿a³owani
moi uczniowie, którzy ju¿ nie ¿yj¹ –
serce mnie bardzo boli, jak s³yszê o
tym – Józio Opuchlik by³ mistrzem
Polski m³odzików w skoku wzwy¿.
By³ bramkarzem w mojej dru¿ynie,
która zdoby³a w województwie
pierwsze miejsce w pi³ce no¿nej.
Przy tych warunkach, jakie mieliœmy,
to by³y jakieœ osi¹gniêcia. Ba, grywaliœmy nawet w hokeja, na rozlewiskach Regi, i w £obezie i w Resku. W
tej chwili ludzie nie uwierz¹ w to, co
powiem, ale moi ch³opcy jeŸdzili na
spartakiady ogólnopolskie w narciarstwie. Wtedy dopisywa³y nam
zimy. Trenowaliœmy na pagórkach
ko³o by³ej strzelnicy, za cmentarzem.
I ci ch³opcy przysparzali nam du¿o

radoœci, gdy przyje¿d¿ali z sukcesami. - wspomina pan Cesarz.
Pytam, dlaczego wyjecha³ i
gdzie. Okazuje siê, ¿e nie a¿ tak daleko, bo do Po³czyna-Zdroju. OdpowiedŸ na pytanie – dlaczego, okazuje siê trudniejsza, bo mój rozmówca
nie za bardzo chce o tym mówiæ.
Okazuje siê, ¿e to dla niego do dzisiaj
przykre wspomnienie. Uchyla zaledwie r¹bka tajemniczej sprawy.
- Nie chcia³bym, ¿eby to wysz³o
tak, ¿e narzekam. Powiem wiêc krótko - ja i dwóch moich nie¿yj¹cych ju¿
kolegów, Mieczys³aw Redlich i Damian Cisek, musieliœmy odejœæ z liceum. Byli wspaniali dyrektorzy do
czasu, gdy po nich nasta³ pan Manik
i od tego siê zaczê³o. Musia³em
odejœæ. - mówi.
Okazuje siê, ¿e do £obza czas
paŸdziernikowej „odwil¿y” roku
1956 nie dochodzi. Za swoj¹ niepokorn¹ postawê wobec uprawianego
w liceum partyjniactwa zostali przeniesieni do szkó³ podstawowych w
£obzie. Rok 1958 w historii ³obeskiego liceum zapisuje siê czarn¹ kart¹.
Wiêcej o tamtych wydarzeniach
powiedz¹ mi póŸniej jego uczniowie,
pani Wanda Pañka i pan Henryk
Puchalski. To ów legendarny wybitny uczeñ, o którym sygnalnie wspomnia³ pan Henryk Musia³, publikuj¹c w „Wiadomoœciach £obeskich”,
w 2006 roku, historiê ³obeskiego liceum. Napisa³ wówczas o roczniku
szkolnym 1957/58: „Do matury dopuszczono 18 uczniów, zda³o j¹ 11.
Wœród niedopuszczonych by³
uczeñ, wybitny matematyk, który w
szkole spêdzi³ 6 lat, maturê zda³ w
Resku”. To ostatnie, krótkie zdanie,
zawiera w sobie tajemnicê rozgrywaj¹cego siê w latach piêædziesi¹tych
dramatu wielu ludzi, którzy nie
chcieli poddaæ siê brutalnej indoktrynacji komunistycznej. Ofiarami
przeœladowañ padaj¹ nauczyciele i
uczniowie. S¹ wœród nich nauczyciele - Zdzis³aw Cesarz, Mieczys³aw
Redlich, Damian i Irena Ciskowie,
którzy musz¹ odejœæ ze szko³y, a
nawet opuœciæ £obez. Wœród
uczniów znajduje siê miêdzy innymi
wybitny talent matematyczny –
Henryk Puchalski. Nie dopuszczony
do matury, zdaje j¹ dopiero za pi¹tym
podejœciem i to w Resku. PóŸniej
potwierdza swój talent koñcz¹c Politechnikê oraz uzyskuj¹c stopieñ
doktora i bêd¹c wyk³adowc¹ na Politechnice w Szczecinie.
Gdy pytam o tamte dramatyczne

wydarzenia szkolne z 1957 i 1958
roku, do rozmowy w³¹cza siê pani
Wanda Pañka.
- By³a chwila, kiedy trzeba by³o
wyprowadziæ krzy¿e ze szkó³. Nasi
rodzice rozpoczêli bunt. To by³o
jeszcze w szkole podstawowej. Pan
Woropajew spotka³ siê z nimi i powiedzia³ – nie róbcie tego, poniewa¿
zaszkodzicie sobie i swoim dzieciom.
Zebra³ nas wszystkich na apelu.
Zdjêliœmy krzy¿e, ustawiliœmy siê
czwórkami, na przedzie ka¿dej klasy
uczeñ niós³ krzy¿ i poszliœmy z nimi
do koœcio³a. Tam je z³o¿yliœmy. PóŸniej posz³am do liceum, to by³ rok
1952. W 1957 roku by³o nas w klasie
11 osób. Maturê zda³o tylko piêæ.
Myœmy przepadli i nasze ¿ycie siê
odwróci³o. - mówi.
W tym miejscu przypomnê jedno
z wydarzeñ roku szkolnego 1956/57,
ponownie przywo³uj¹c opis pana
Henryka Musia³a: „1 lutego W³odzimierz Manik zostaje dyrektorem
szko³y. W rocznicê Œwiêta Konstytucji 3 maja uczniowie masowo
opuœcili lekcje, Rada Pedagogiczna bardzo ostro to potraktowa³a”.
- Dyrektorem zosta³ ubek i zacz¹³

walczyæ z nauczycielami. Niektórych szanta¿owa³ pistoletem. Oberwa³o siê przy tym uczniom. Ja by³em
wielokrotnie wzywany na milicjê,
przes³uchiwany i nêkany. PóŸniej, jak
mia³em wezwanie, to bra³em kanapki,
picie, zbiór zadañ do kieszeni i szed³em. Jak ju¿ wspomina³em, podchodzi³em do matury kilka razy, w koñcu
profesor Kutkiewicz wskaza³ mi odpowiedni moment i zda³em j¹ w Resku.
Dziœ nie czujê nienawiœci, ale to œciska tak, jak Syberia. - mówi Henryk
Puchalski, który do £obza przyjecha³
z wywózki na Syberiê.
W nastêpstwie tamtych wydarzeñ pan Cesarz opuœci³ £obez i dopiero teraz, po wielu latach, namówiony przez swoich uczniów, przyjecha³ na zjazd pierwszych roczników
powojennych, jako ostatni ¿yj¹cy
ich nauczyciel. Ma dzisiaj 80 lat.
Wygl¹da œwietnie jak na swój wiek i
jest przemi³ym cz³owiekiem. Nie
¿a³uje, ¿e da³ siê namówiæ na przyjazd do £obza.
- Moi dawni wychowankowie
zaczêli dzwoniæ i pisaæ, ¿e muszê tu
byæ. Przyrzek³em i jestem. I jestem
zachwycony. - mówi.
KAR

Wieœci œwidwiñskie 7.09.2009 r.

INFORMACJE

NOWY ROK SZKOLNY
W SZKOLE PODSTAWOWEJ
NR 3 IM. LOTNIKÓW POLSKICH
Rozpocz¹³ siê nowy
rok szkolny 2009/
2010, nios¹cy zmiany
wprowadzone przez
reformê. Reforma
obejmuj¹ca szko³y
podstawowe, zawita³a
równie¿ do Szko³y
Podstawowej nr 3 w
Œwidwinie. W przemówieniu skierowanym
do zaproszonych goœci, uczniów, rodziców
i grona pedagogicznego mówi³a o nich pani
dyrektor – mgr Anna
Mas³owska.
Nowy rok szkolny w naszej
placówce powitali licznie zgromadzeni rodzice z dum¹ obserwuj¹cy
swoje pociechy. Wœród goœci oficjalnych znaleŸli siê przedstawiciele w³adzy lokalnej w osobach zastêpcy Burmistrza Miasta – p.
Krzysztofa Wasicionka, Wiceprzewodnicz¹cego Rady Miasta – p.
Edwarda Fryszkowskiego i Przewodnicz¹cego Rady Gminy Œwidwin – p. Kazimierza Lechockiego.
Wœród osób œciœle zwi¹zanych z
patronami szko³y znaleŸli siê: Proboszcz Parafii Wojskowej – ks. por.
Grzegorz Przewrocki, Dowódca 1
Skrzyd³a Lotnictwa Taktycznego –
gen. brygady pil. Stefan Rutkowski,
dowódca 21 Bazy Lotniczej – p³k
dypl. pil. Ireneusz Starzyñski, dowódca 7 Eskadry Lotnictwa Taktycznego – pp³k dypl. pil. Marek
£awicki i prezes Zwi¹zku By³ych
¯o³nierzy Zawodowych – Jan Kêdrak. Nie zabrak³o równie¿ przyjació³
szko³y w osobach kierownika Klubu
Garnizonowego – p. £ucjana Siwca,
Prezesa Towarzystwa Mi³oœników
Lwowa i Kresów P³dn. – Wschodnich – p. Mieczys³awa Kostura,
przewodnicz¹cej Rady Rodziców –
p. Joanny Boguszewskiej i by³ego
dyrektora naszej szko³y – p. Stefanii
Olesiejuk.
Podziêkowania za zaproszenie i
wk³ad Szko³y Podstawowej nr 3 w

¿ycie spo³ecznoœci œwidwiñskiej, jak
równie¿ s³owa o planach na nadchodz¹cy rok szkolny wyg³aszali zaproszeni przedstawiciele w³adzy. Zgromadzone dzieci i m³odzie¿ mogli tak¿e wys³uchaæ wspomnieñ dotycz¹cych 1 wrzeœnia sprzed 70 lat, wspomnieñ wojennego dzieciñstwa, historii tworz¹cych to¿samoœæ naszego narodu. Podziêkowania za propagowanie osoby patrona sk³adali zaproszeni przedstawiciele wojska.
Nadejœcie roku szkolnego 2009/
2010 og³osi³a pani dyrektor Anna
Mas³owska, w sposób szczególny
witaj¹c grono pedagogiczne naszej
placówki, zarówno najm³odszych,
jak i tych uczniów, którzy w tym roku
ukoñcz¹ klasê szóst¹.

Jednoczeœnie pani dyrektor wyrazi³a pragnienie, by nadchodz¹ce
miesi¹ce by³y dla nas jeœli nie lepsze
to równie udane, jak rok szkolny
2008/2009, w którym nasi uczniowie
osi¹gali liczne sukcesy zarówno na
polu naukowym, jak i na polu artystycznym i sportowym. Pani dyrektor podziêkowa³a odchodz¹cej wychowawczyni by³ej klasy szóstej i
nauczycielowi historii – p. Alicji
Pêtlak za ca³okszta³t pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuñczej w „Trójce”.
Nowy rok, to nowe postanowienia i wyzwania, którym z ca³¹
pewnoœci¹ sprostamy.
Bibliotekarz
SP3 – K. Kupiec
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Wójt podzieli³
pieni¹dze na
sport
(GMINAŒWIDWIN)WójtZdzis³aw Pawelec, na wniosek komisji
oceniaj¹cej, przyzna³ dotacje dla
klubów sportowych w gminie Œwidwin, w ramach konkursów na wykonywanie zadañ publicznych w
zakresie upowszechniania sportu
wœród mieszkañców gminy, przez
organizacje spo³eczne.
Dotacje w drugim pó³roczu br. otrzymali (z rozliczeniem do koñca roku):

1) GLKS „Huragan” Bierzwnica –
11.200 z³;
2) GLKS „Jednoœæ” £¹kowo – 10.500 z³;
3) GKS „Ikar” Krosino – 6.000 z³;
4) UKS „Rega” przy Zespole Szkó³ w
Bierzwnicy – 14.800 z³;
5) MUKK „Bushi-do” Lekowo – 4.700 z³.
Dla przypomnienia; w pierwszy pó³roczu dotacje otrzymali (z rozliczeniem
do 15 lipca br.):
1) GLKS ,,Huragan” Bierzwnica 10.900 z³
2) GLKS ,,Jednoœæ” £¹kowo - 9.900 z³
3) 3) GKS ,,Ikar” Krosino - 4.400 z³
4) UKS ,,Rega” przy Zespole Szkó³ w
Bierzwnicy - 15.000 z³
5) MUKK ,,Bushi-do” Lekowo 10.000 z³
6) GLKS ,,Contra” Rusinowo - 4.800 z³.

RED£OVIA
GRA
Terminarz rozgrywek LKS Red³ovia Red³o rundy jesiennej 2009 r.
o Mistrzostwo Klasy „A” seniorów.
23 sierpieñ - niedziela godz. 12:00
Red³ovia Red³o - Drzewiarz Krosino
30 sierpieñ - niedziela godz. 12:00
Lider Bia³y Bór - Red³ovia Red³o
6 wrzesieñ - niedziela godz. 12:00
Red³ovia Red³o - Bricomarche Radacz
13 wrzesieñ - niedziela godz. 12:00
Jednoœæ £¹kowo - Red³ovia Red³o
20 wrzesieñ - niedziela godz. 12:00
PAUZA
27 wrzesieñ - niedziela godz. 12:00
Red³ovia Red³o - Wicher R¹bino
4 paŸdziernik - niedziela godz. 12:00
Huragan Bierzwnica - Red³ovia Red³o
11 paŸdziernik - niedziela godz. 12:00
Red³ovia Red³o - Iskra K³anino
18 paŸdziernik - niedziela godz. 12:00
Wiarus ¯ó³tnica - Red³ovia Red³o
25 paŸdziernik - niedziela godz. 12:00
Red³ovia Red³o - Darzbór II Szczecinek
8 listopad - niedziela godz. 12:00
Grom Œwielino - Red³ovia Red³o
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SPORT

Mateusz Kurlapski z br¹zem
Miasteczko Renens - po³o¿one w
kantonie francuskojêzycznym
Szwajcarii, w aglomeracji Lozanna, na brzegu jeziora Genewskiego,
w otoczeniu Alp - goœci³o w dniach
20-23 sierpnia uczestników mistrzostw Europy w sumo. Przedstawiciele placówek dyplomatycznych, przyjezdni goœcie, szefowie
federacji poszczególnych, 17
uczestnicz¹cych w mistrzostwach
pañstw, spotkali siê w tym niezwykle malowniczym rejonie kontynentu, aby prze¿yæ emocje ze sportowych zmagañ najlepszych zawodników Europy.
Do naszej reprezentacji, po szeregu turniejów kwalifikacyjnych,
powo³any by³ równie¿ zawodnik z
województwa zachodniopomorskiego, ze œwidwiñskiego klubu
SUMO-TEAM, aktualny mistrz Polski juniorów kat.90 kg. – Mateusz
Kurlapski.
W drugim dniu mistrzostw,
punktualnie jak „w szwajcarskim zegarku”, o godz.11., rozpoczê³a siê rywalizacja jego kategorii wiekowej.
Mateusz Kurlapski w losowaniu trafi³ w pierwszej walce na Rosjanina.
Pierwsze starcie obu sumoków zakoñczy³o siê pomyœlnie dla zawodnika ze wschodu. Sportowcy najlepiej wiedz¹, jak w takim momencie
czuje siê przegrany zawodnik. Z
ujemnym, startowym bilansem, nie
mo¿e ju¿ przegraæ ¿adnej walki, bo to
oznacza , ¿e odpadnie z zawodów. W
pe³nej napiêcia atmosferze musi
wiêc opanowaæ stres i niezwykle
skoncentrowany wyjœæ do kolejnego starcia, które w tym przypadku
wymaga³o pokonania Ukraiñca.
Mateusz tym razem nie da³ za wygran¹ i w rewelacyjny sposób, poprzez wykluczenie r¹k przeciwnika i
dynamiczny atak barkiem spowodowa³ obalenie rywala. Wygrana z Ukraiñcem umo¿liwi³a zawodnikowi z
SUMO-TEAM przejœcie do nastêpnego etapu - walki o br¹zowy medal.
W polskiej ekipie nast¹pi³ spokój
i brak okrzyków, poniewa¿ bój o br¹z
Mateusz stoczy z koleg¹ z reprezentacji. Po wyczytaniu nazwisk, sumocy wyszli na dohyo. Sêdzia okrzykiem – hakkoyu da³ sygna³ rozpoczêcia starcia, które przebieg³o b³yskawicznie. W trakcie próby wyniesienia poza pole walki Mateusza
przez rywala, œwidwinianin wykona³
technikê rzutu. W efekcie obaj wyl¹dowali poza tawar¹ (ring okalaj¹cy
pole walki). Sêdzia og³osi³ werdykt
wskazuj¹cy na wygran¹ Mateusza.
Jednak jeden z arbitrów bocznych
wniós³ protest (³¹cznie sêdziów jest
7 – prowadz¹cy, 4 bocznych, sekundant i sêdzia g³ówny z podgl¹dem
filmowym). Zgodnie z procedur¹

sêdzia prowadz¹cy musia³ siê odsun¹æ, a sêdziowie boczni i g³ówny
musieli podj¹æ decyzjê. Narada
trwa³a krótko. Wszyscy sêdziowie,
oprócz wnosz¹cego protest, jednoznacznie og³osili zwyciêstwo Mateusza Kurlapskiego.
Jak zatem widzimy, emocji na mistrzostwach Europy nie brakowa³o.
Ka¿da z ekip prze¿ywa³a swoje zwyciêstwa i pora¿ki. My cieszymy siê z
sukcesu Mateusza, który wniós³
swój ciê¿ko wypracowany medal do
kompletu 39, zdobytych przez ca³¹
polsk¹ reprezentacjê. Ta iloœæ kr¹¿ków nie jest przypadkowa. Dziêki
osobistemu zaanga¿owaniu prezesa
Polskiego Zwi¹zku Sumo Dariusza
Rozuma, nasza kadra narodowa ma
trenerów najwy¿szego, œwiatowego
formatu. Szefem wyszkolenia jest
pan Andrzej Wojda, niegdyœ kluczowa postaæ polskich zapasów. Trenerami kadry s¹ Marek Paczków – wielokrotny medalista mistrzostw Europy i œwiata, Marek Konieczny, Miros³aw Flak oraz pani dr Ma³gorzata
Kitowska – wyk³adowca akademicki. Nieocenion¹ wrêcz pracê w sukces Mateusza w³o¿y³ klubowy szkoleniowiec – Krzysztof Kuligowski.
To on na co dzieñ kieruje rozwojem

sportowym naszego sumoki. To on
poœwiêca mu najwiêcej czasu. To on
przed najwa¿niejszymi zawodami
dba o przygotowanie nie tylko fizyczne, ale i psychiczne nastawienie
wychowanka. Krzysztof Kuligowski, niezale¿nie od trenerów kadry,
towarzyszy³ i by³ obecny w Szwajcarii przy Mateuszu, tote¿ mogli obaj,
na miejscu cieszyæ siê tak naprawdê
wspólnym sukcesem.
ZaprzyjaŸnionych i zwi¹zanych
z klubem SUMO-TEAM osób na
mistrzostwach Europy by³o wiêcej.
Œwidwiñska ekipa „kibiców” liczy³a
5 osób, z najm³odszym, 10-letnim
Maækiem Kêpk¹ na czele, w zwi¹zku
z tym pierwsze oklaski „swojaków”
mia³ Mateusz od razu. Natomiast
burmistrz Miasta Œwidwin Jan
Owsiak jako pierwszy telefonicznie
przekazywa³ gratulacje medaliœcie za
poœrednictwem obecnego w Renens prezesa klubu.
Mistrzostwom i udzia³owi na
nich naszego œwidwiñskiego sportowca, towarzyszy³o wiele mi³ych i
zaskakuj¹cych akcentów, których
ukoronowaniem jest medal. ¯yczymy, aby by³ to jeden z wielu, które
jeszcze s¹ do zdobycia przed Mateuszem.
RAK
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Mateusz
wœród
najlepszych
w Europie

Burmistrz Œwidwina uhonorowa³
Mateusza Kurlapskiego – zawodnika „Sumo Team” Œwidwin, który na
mistrzostwach Europy rozgrywanych w Szwajcarii zdoby³ br¹zowy
medal. Jest to niew¹tpliwie jeden z
najwiêkszych sukcesów sportowych w historii Œwidwina.
Mateusz ma siedemnaœcie lat, a od
dziesiêciu trenuje zapasy i sumo. Startuje obecnie w kategorii juniorów do
90 kilogramów. Jest trzykrotnym mistrzem Polski w sumo, a w ubieg³ym
roku zdoby³ czwarte miejsce na mistrzostwach Europy. Po raz pierwszy
jednak wróci³ z tej imprezy z br¹zowym
medalem. Stoczy³ trzy walki, z czego
pierwsz¹ przegra³, a dwie kolejne zakoñczy³ zwyciêstwem.
Burmistrz miasta Jan Owsiak z³o¿y³ gratulacje Mateuszowi Kurlapskiemu, jego trenerowi Krzysztofowi Kuligowskiemu oraz jego ojcu
Romanowi Kurlapskiemu, który zasiada we w³adzach Polskiego Zwi¹zku Sumo. Burmistrz podkreœli³, ¿e
jest to sukces, który znacz¹co przyczynia siê do promocji Œwidwina nie
tylko w Polsce ale i za granic¹. (wp)

Rusza
Œwidwiñska Liga
Pi³ki No¿nej
11 wrzeœnia br. rusza Œwidwiñska
Liga Pi³ki No¿nej „Orlik 2012” Zebranie organizacyjne dla kapitanów
(przedstawicieli) dru¿yn odbêdzie siê 7
wrzeœnia 2009 r., o godz. 17:00, w Parku
Wodnym Relax (Plac Sybiraków 1).
Jedna dru¿yna mo¿e zg³osiæ do 15 zawodników; zawodnicy rocznik 1993 i
starsi; czas gry 2x15 min. (po 6 zawodników z dru¿yny). Organizatorzy: Park
Wodny Relax w Œwidwinie i Okrêgowy
Zwi¹zek Pi³ki No¿nej w Koszalinie. (o)
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Z ¿ycia s¹siadów

Mog¹ dostaæ
piêæ lat za dwie
podrobione
stówy
W dniu 27 sierpnia br. S¹d
Rejonowy w £obzie
zastosowa³, na wniosek
Prokuratury Rejonowej
w £obzie, œrodek
zapobiegawczy w postaci
tymczasowego aresztowania
na okres 3 miesiêcy, dla
dwóch mieszkañców
Zwierzynka, w gminie
Wêgorzyno, Krzysztofa K.
i Jacka D., którzy sfa³szowali
banknoty polskie.
Przypomnijmy, ¿e do zdarzenia dosz³o pod koniec lipca br. w gminie
Wêgorzyno, gdzie w jednym ze sklepów 33 letni mê¿czyzna usi³owa³ zap³aciæ sfa³szowanymi banknotami o
nominale 100 z³. Sprzedawczyni ze
sklepu zorientowa³a siê, ¿e banknoty nie s¹ prawdziwe i o powy¿szym
fakcie zawiadomi³a Policjê.
- Mê¿czyŸni dzia³ali z premedytacj¹, bo uznali, ¿e uda im siê oszukaæ starsz¹ kobietê, która sprzedawa³a w sklepie. Ona siê na to nie
nabra³a. Pierwszy banknot przyjê³a,
bo mê¿czyzna zrobi³ zakupy. Przy
drugim powiadomi³a policjê. - mówi
szefowa prokuratury ³obeskiej
Klaudia Karpiñska-Gêsikiewicz.
Policjanci ustalili, ¿e tego samego
dnia, 38 letni mieszkaniec gminy
Wêgorzyno przerobi³ banknoty
przy pomocy aparatu fotograficznego, a wykonane zdjêcia przeniós³
na twardy dysk komputera i wydrukowa³ je na drukarce laserowej.
Za podrabianie banknotów grozi od
5 do 25 lat pozbawienia wolnoœci.
Do tego jeden z mê¿czyzn ma zarzut
wprowadzania
podrobionych
banknotów do obrotu. Sprawy za
tego typu czyny rozpoznaje S¹d
Okrêgowy, w tym przypadku w
Szczecinie.
- To jedno z nielicznych przestêpstw, do którego nawet przygotowywanie siê jest karalne. - dodaje
prokurator Karpiñska-Gêsikiewicz.
Jak widaæ, panowie chyba nie
zdawali sobie sprawy, co robi¹. Dru-

kowanie banknotów z komputera
jest dziecinnie proste i wrêcz mo¿e
wydaæ siê dobr¹ zabaw¹, ale nikt
tego robi. Tym bardziej chyba do
g³owy ma³o komu by przysz³o, by tak
podrobione banknoty wprowadzaæ
do obiegu, bo przecie¿ ró¿nica jest
zbyt widoczna. Co mê¿czyznom
„strzeli³o” do g³ów? Ta „zabawa”
oka¿e siê dla nich bardzo kosztowna.
Na pocieszenie mogê dodaæ, ¿e s¹d
mo¿e, zwa¿ywszy na okolicznoœci
przestêpstwa, w trybie nadzwyczajnym z³agodziæ karê. I tylko na to mog¹
liczyæ nasi dwaj mieszkañcy. KAR

Na potrójnym gazie

Pijany w
sztok rozbi³
„malucha”
na drzewie
2 wrzeœnia na terenie powiatu
œwidwiñskiego policjanci zatrzymali
Les³awa D. Mê¿czyzna kieruj¹c samochodem osobowym marki Fiat
126p, zjecha³ z drogi uderzaj¹c w
przydro¿ne drzewo. Kierowca jecha³
maj¹c prawie 2.30 promila alkoholu w
organizmie, jednoczeœnie naruszaj¹c s¹dowy zakaz. Postêpowanie w
tej sprawie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Œwidwinie. (kp)

JeŸdzi³ nietrzeŸwy, bez oc i tablicy

Piratowa³ motocyklem
po Po³czynie
(PO£CZYN-ZDRÓJ)
Policjanci z Komisariatu
Policji w Po³czynie
Zdroju zatrzymali 17letniego mieszkañca
gminy, który kierowa³
motocyklem WSK,
bêd¹c w stanie
nietrzeŸwoœci.
30 sierpnia, policjanci z Komisariatu
Policji w Po³czynie-Zdroju, otrzymali informacjê, ¿e po mieœcie jeŸdzi
m³ody mê¿czyzna na motocyklu.
Jego brawurowa jazda wskazywa³a,
¿e mo¿e znajdowaæ siê pod wp³ywem
alkoholu. Informacja ta precyzowa³a
dok³adnie obszar, po jakim jeŸdzi. We
wskazane miejsce udali siê mundu-

rowi. Jad¹c ul. Koszaliñsk¹, w pewnym momencie zauwa¿yli, jak motocyklem WSK pêdzi m³ody ch³opak, a
na tylnym siedzeniu siedzi kobieta,
która nie ma kasku ochronnego na
g³owie. Policjanci zatrzymali kierowcê, którym okaza³ siê 17-letni mieszkaniec Po³czyna. W trakcie kontroli
wysz³o na jaw, ¿e nie posiada on
uprawnieñ do kierowania motocyklem i ¿e znajdujê siê w stanie nietrzeŸwoœci. Przeprowadzone badanie alkomatem wykaza³o, ¿e w jego
organizmie znajduje siê prawie promil alkoholu. Ale to nie jedyne przewinienia, jakie mia³ na swoim koncie
zatrzymany. Mianowicie motocykl,
którym porusza³ siê m³odzieniec,
nie posiada³ ubezpieczenia OC i tablicy rejestracyjnej. Sprawa swój
fina³ znajdzie w S¹dzie.
(kp)

Okradli weselników
(ŒWIDWIN) Œwidwiñscy
kryminalni zatrzymali
dwóch sprawców
kradzie¿y z w³amaniem
do jednego z mieszkañ.
Mê¿czyŸni okradli dom
w czasie, kiedy
domownicy œwiêtowali
zaœlubiny. Jeden ze
z³odziei otrzyma³ 3
miesiêczny areszt, drugi
dozór policyjny.
O du¿ym pechu mo¿e mówiæ
m³oda para ze Œwidwina, która z
soboty na niedzielê (z 29 na 30
sierpnia) zawiera³a zwi¹zek ma³¿eñski. Podczas wspólnego œwiêtowania z rodzin¹ na weselu, do ich
mieszkania w³amano siê. £upem
sprawców pad³y bi¿uteria, pieni¹dze, akcesoria elektroniczne, do-

kumenty o ³¹cznej wartoœci ok.
3.000 z³. Niezw³ocznie po otrzymaniu zg³oszenia, œwidwiñscy policjanci przyst¹pili do intensywnych czynnoœci w tej sprawie.
Ustalenia kryminalnych pozwoli³y
na wytypowanie dwóch mê¿czyzn.
Informacje siê potwierdzi³y. Rabunku dokona³ 51 i 39-latek. Obaj
panowie s¹ dobrze znani lokalnej
Policji, gdy¿ w przesz³oœci wchodzili w konflikt z prawem. Byli ju¿
karani za podobne przestêpstwa.
Z³odziejski duet zosta³ zatrzymany
i przewieziony do policyjnego
aresztu. Mundurowym uda³o siê
odzyskaæ skradzione dokumenty.
Policjanci pracuj¹ nad odzyskaniem pozosta³ych ³upów, utraconych w czasie w³amania.
W minion¹ œrodê S¹d Rejonowy w
Bia³ogardzie zastosowa³ wobec 51latka œrodek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na
okres 3 miesiêcy. Natomiast w stosunku do 39-latka dozór policyjny. (kp)

ROZMAITOŒCI
Chrzest Mateusza

Nasz Œlub Wioleta i Radek

Nasz Œlub El¿bieta i Rafa³

