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Jak siê uda bêd¹ trzy du¿e
inwestycje

Kto inwestuje w dzieci
– buduje na pokolenia.
Taka inwestycja to
przedsiêwziêcie bez
podtekstu materialnego.
By w przysz³oœci
w naszym kraju nie
brakowa³o szczêœliwych
ludzi, dzieci powinny
umiejêtnie ³¹czyæ
sumienn¹ naukê ze
wspania³¹ zabaw¹. Str. 7

„Góra grosza”
w Jedynce

Miss Pamela
u burmistrza

Tylko kilka
godzin
cieszyli siê
³upem
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Z DRUGIEJ STRONY

PRL-owski go³¹bek pokoju
i kamieñ z Kobylej G³owy

Prof. Jerzy Przystawa
Komentarz: TVP1 pokaza³a w poniedzia³ek 1 lutego 2010 film dokumentalny pt. „Towarzysz genera³”, autorstwa
Grzegorza Brauna i Roberta Kaczmarka.
Film przedstawia drogê ¿yciow¹ Wojciecha Jaruzelskiego. Po filmie odby³a siê
dyskusja prowadzona przez red. Rafa³a
Ziemkiewicza, z udzia³em publicystów
Jacka ¯akowskiego, Wojciecha Mazowieckiego, Piotra Zarêby i £ukasza Warzechy. Jako mój g³os w dyskusji przedstawiam artyku³ napisany 12 paŸdziernika
1994 na proœbê sekretarza redakcji „Gazety Polskiej”. Tekst nie zosta³ dopuszczony do druku.
We wtorek 11 paŸdziernika 1994, ok.
godziny 16.00, w ksiêgarni na Placu Legionów we Wroc³awiu zdarzy³o siê coœ, co
bulwersowa³o opiniê publiczn¹ przez kilka dni. Stanis³aw Helski, 65. letni rencista-rolnik, uderzy³ Wojciecha Jaruzelskiego kamieniem w twarz. Dzia³o siê to,
gdy Gen. Jaruzelski promowa³ swoj¹ najnowsz¹ ksi¹¿kê i rozdawa³ autografy.
Œrodki masowego przekazu donios³y, ¿e
Helski uderzy³ Jaruzelskiego ceg³¹, ale nie
by³a to ¿adna ceg³a, tylko symboliczny
kamieñ z jego pola, który przywióz³ specjalnie, ukryty w „pederastce”. Naturalnie, oficerowie BOR ochraniaj¹cy Genera³a, b³yskawicznie obezw³adnili rencistê,
który nie próbowa³ ani siê broniæ, ani
uciekaæ, obdzielaj¹c go przy okazji kolorowymi wyzwiskami typu „gnoju, œwinio,
bydlaku, zdechniesz na œmietniku” itp.
Poszkodowanego Genera³a bezzw³ocznie odwieziono do szpitala, jak siê
wydaje obra¿enia nie by³y zbyt powa¿ne.
Natychmiast te¿, jak prawdziwy go³¹bek
pokoju i przyk³adny katolik, Genera³
wielkodusznie wybaczy³ ten okropny
czyn swojemu napastnikowi, który „nie
wiedzia³, co czyni”. Napastnik, niestety,
nie wykaza³ podobnie chrzeœcijañskiego
ducha – ani mi³osierdzia, ani skruchy – i
wrêcz oœwiadczy³, ¿e przebaczaæ nie ma
zamiaru. Noc spêdzi³ w areszcie, oczekuje
go proces karny na podstawie art. 156 kk,
zagro¿ony kar¹ od 6 miesiêcy do 5 lat
wiêzienia. Wielkodusznoœæ Genera³a nie
zrobi³a na nim najmniejszego wra¿enia.
Odpowiada³, ¿e w moralnoœci chrzeœcijañskiej (jeœli Genera³ Jaruzelski chce
pozowaæ na chrzeœcijanina) istnieje wymóg zadoœæuczynienia. Gdyby Genera³
zamiast „przebaczania” by³ gotów zadoœæuczyniæ za wyrz¹dzone z³o, wówczas
by³by gotów rozwa¿yæ zmianê swego stanowiska.
Nie ma potrzeby przedstawiaæ ofiary
tego incydentu, Genera³a Jaruzelskiego,
aczkolwiek gdy rozje¿d¿a po Polsce rz¹dow¹ limuzyn¹ pod ochron¹ BOR, zbiera
honoraria za swoje ksi¹¿ki i rozdaje autografy, uœmiechaj¹c siê kordialnie zza
ciemnych okularów do ludzi o krótkiej
pamiêci – warto przypomnieæ, ¿e to ten

sam cz³owiek, który 24 lata wczeœniej
kaza³ strzelaæ do bezbronnych robotników udaj¹cych siê do pracy w Gdañsku, a
11 lat póŸniej wys³a³ czo³gi na ulice przeciwko swojemu narodowi. „S¹ w OjczyŸnie rachunki krzywd”, które w ¿adne sposób nie zosta³y wyrównane. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e wielkoduszny Genera³ ju¿
dawno przebaczy³ matkom, których synowie zostali zabici w wyniku jego rozkazów, a tak¿e wybaczy³ Polsce za wiele
cierpieñ, które jej przysporzy³ podczas
swego d³ugiego panowania. Ale Polska?
Czy te¿ ju¿ przebaczy³a? Czy ju¿ zgodzi³a
siê przekazaæ wszystko “historii” lub
puœciæ w niepamiêæ? Gdy wci¹¿ ¿yje jeszcze mnóstwo ludzi, którzy bezpoœrednio
doœwiadczyli „dobrotliwoœci” i mi³osierdzia Genera³a?
Kim jest wroc³awski napastnik i jaki
z³y los, kaza³ mu podnieœæ kamieñ z jego
pola, jechaæ do dalekiego Wroc³awia,
napadaæ na tak ¿yczliwie usposobionego
Genera³a i jeszcze krzyczeæ „nie wybaczam!”?
Stanis³aw Helski, ch³op z ch³opów
Zamojszczyzny, to cz³owiek twardy i
dumny. Bo trzeba byæ twardym i dumnym,
¿eby w wieku 15 lat pójœæ do lasu i do³¹czyæ do partyzantów, trzeba byæ twardym
i dumnym, ¿eby uciec z poci¹gu wioz¹cym
go do Majdanka. Trzeba byæ twardym i
dumnym, ¿eby odkupiæ od PGR ziemiê
nieuprawian¹ przez 15 lat, ze zrujnowanymi zabudowaniami i zamieniæ to
wszystko, w ci¹gu kilku lat w kwitn¹ce
gospodarstwo. Stanis³aw Helski sam jeden
by³ w stanie hodowaæ stado 250 byczków
– ok.60 ton wyœmienitej wo³owiny, wystarczaj¹cej do miesiêcznego pokrycia
kartkowego zapotrzebowania miasta
œredniej wielkoœci! 60 kwintali pszenicy,
jak¹ z jednego hektara zbiera³ Helski to
by³o dwa razy tyle, ile wynosi³a œrednia
krajowa! Helski by³ nie tylko ch³opem
twardym i dumnym, który nie dawa³ ³apówek, ale te¿ nie zgina³ karku przed sekretarzami i naczelnikami. By³ œwietnym gospodarzem i do niego zje¿d¿a³y pielgrzymki rolników z ca³ej Polski, aby zobaczyæ, jak on to robi? Sk¹d czerpa³ si³ê
i upór, ¿eby to wszystko robiæ w panuj¹cej
wówczas atmosferze nieustannych szykan, wygarbowanych na plecach ka¿dego
polskiego ch³opa, w codziennej szarpaninie o sznurek do snopowi¹za³ki, o ka¿dy
kilogram nawozu itd., itp.?
Ale Stanis³aw Helski mia³ doœæ szykan
i handryczenia siê ze skorumpowanymi
urzêdnikami. Gdy stoczniowcy Gdañska
rozpoczêli strajk, „ruszy³ w Polskê” i
zawi¹za³ Niezale¿ny Samorz¹dny Zwi¹zek Zawodowy Rolników Województwa
Wa³brzyskiego. Razem z takim ch³opami
jak bracia Bartoszcze, Stanis³aw Janisz
utworzy³ organizacjê pod nazw¹ „Solidarnoœæ Ch³opska” i zosta³ cz³onkiem Krajowego Komitetu Koordynacyjnego
Ch³opskich Zwi¹zków Zawodowych. Gdy
Genera³ Jaruzelski odmówi³ zgody na ich
zarejestrowanie zorganizowa³ w lutym
1981 g³odówkê ch³opów w koœciele p.w.
Œwiêtego Jakuba w Œwidnicy. Do momentu
og³oszenia Stanu Wojennego z pasj¹ usi³owa³ zorganizowaæ opór ludowy.
Dzisiaj Genera³ Jaruzelski publicznie

„przebacza”, ale pod os³on¹ Stanu Wojennego inaczej próbowa³ z³amaæ upartego
ch³opa: w maju 1982, gdy Helski przygotowywa³ swoje pola pod uprawê rzepaku,
wys³a³ tam batalion 14 traktorów, pod
os³on¹ milicji, aby przymusowo zasiaæ
tam… jêczmieñ! By³o to w Sudetach,
gdzie wed³ug s³ów pisarza Józefa Kuœmierka, jest wiêcej ziemi le¿¹cej od³ogiem, ni¿
ziemi uprawnej w ca³ej Norwegii! I z tych
tysiêcy hektarów le¿¹cych od³ogiem Genera³ nakazuje przymusowo zagospodarowaæ tych kilkanaœcie hektarów Helskiego! I, naturalnie, na jego koszt, poniewa¿ razem z milicj¹ przyby³ i prokurator, który nakaza³ natychmiast zaj¹æ i
zlicytowaæ sprzêt i maszyny Helskiego, w
tym budz¹cy zawiœæ s¹siadów nowoczesny
traktor. Trzeba by³o zapewniæ, ¿e Helski
ju¿ nie bêdzie mia³ œrodków na prowadzenie swojej destrukcyjnej dzia³alnoœci.
Jak na tê napaœæ zareagowa³ ch³op?
No có¿, wzi¹³ bronê i t¹ bron¹ wybronowa³ dopiero co zasiany jêczmieñ. Jak zareagowa³ Genera³? Starego Helskiego do
wiêzienia, a m³odego do wojska! „¯egnajcie pola i chaty, skazany ch³op poszed³ w
so³daty” – pisze na œcianie swego domu
Robert Helski, a „tajemnicze rêce”, noc¹,
próbuj¹ ten napis zamalowaæ.
W wiêzieniu, Stanis³aw Helski, ciê¿ko
pobity pa³kami przez stra¿ników, traci
zêby i zdrowie. Odwo¿¹ go do wiêziennego
szpitala, tam zamieniaj¹ mu wiêzienie na
internowanie. Toczy siê absurdalny proces karny, w którym sprawa trzykrotnie
trafia na wokandê Sadu Najwy¿szego. S¹d
Najwy¿szy, podobnie jak Genera³ Jaruzelski, „wybacza” niedobremu ch³opu i dwukrotnie zarz¹dza amnestiê! Ta amnestia
jest po to, ¿eby Helski nie móg³ dochodziæ
swoich strat przed s¹dem cywilnym.
Do koñca 1987 roku zawziêty i niewybaczaj¹cy ch³op toczy walkê z s¹dami
Genera³a Jaruzelskiego, domagaj¹c siê
uniewa¿nienia nakazu administracyjnego
obsiania jego pola jako niezgodnego z
prawem. Niestety, jak to sam g³oœno
stwierdza przed Naczelnym S¹dem Administracyjnym w Warszawie „klucze z
Moskwy jeszcze nie nadesz³y”. Przepracowany batalion sêdziów i prokuratorów
(w sprawie Helskiego wyrokowa³o ok. 40
sêdziów!) zosta³ wpl¹tany w poszukiwanie formu³y prawnej sankcjonuj¹cej
oczywiste bezprawie. Helski apeluje do
Rzecznika Praw Obywatelskich, apeluje
do Sejmu: domaga siê postawienia Genera³a Jaruzelskiego przed Trybuna³em Stanu! A Genera³ wielkodusznie wybacza! On
tylko oczekuje, ¿e Helski z rodzin¹, chodz¹c po pustych polach i zrujnowanym
gospodarstwie uzna w koñcu jego dobroæ
i wielkodusznoœæ!
Dwa lata wczeœniej, w tej samej ksiêgarni, Ch³op i Genera³ stanêli po raz
pierwszy twarz¹ w twarz. Genera³, podobnie jak feralnego wtorku, podpisywa³
ksi¹¿kê i rozdawa³ autografy. Stanis³aw
Helski podszed³ do sto³u. „A gdzie ksi¹¿ka?” – zapyta³ uœmiechniêty Genera³.
“Nie staæ mnie na ksi¹¿ki, od kiedy mnie
pan zrujnowa³” – pad³a ma³o dyplomatyczna odpowiedŸ. Genera³ potraktowa³
j¹ jako ¿art: „Ach, nie szkodzi, oto prezent dla pana” i rêka zamachnê³a siê do
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podpisu. „Pañski podpis nie jest mi dzisiaj
potrzebny. Potrzebowa³em go w 1982
roku. Dzisiaj ja panu przynios³em coœ z
moim podpisem”. I wrêczy³ zdumionemu
Genera³owie petycjê do Sejmu, datowan¹
w 1986 roku, domagaj¹c¹ siê postawienia
Jaruzelskiego przed Trybuna³em Stanu.
Minê³y dwa lata. Genera³ nie znalaz³
czasu, ¿eby odpowiedzieæ na oskar¿enia
ch³opa, którego zrujnowa³ i zniszczy³,
sprowadzaj¹c jego rodzinê do skrajnego
ubóstwa. Có¿ by to by³o, gdyby Jaruzelski
nagle zacz¹³ odpisywaæ tym wszystkim
Polakom, którzy czyni¹ go odpowiedzialnym za ich parszywy los? Czy mia³by
wówczas czas na „wieczory autorskie”,
„promocje” i odgrywanie roli „Europejczyka”? To znacznie ³atwiej i wygodniej
WYBACZYÆ wszystkim, a samemu zaj¹æ
siê fa³szowaniem historii, na której s¹d
mo¿na siê spokojnie oddaæ.
Stanis³aw Helski nie ma zaufania do
werdyktu historii tworzonej przez Genera³a Jaruzelskiego. Tylko wtedy, gdy ju¿
wyczerpa³ WSZELKIE MO¯LIWE
DROGI PRAWNE, postanowi³ w tak dramatyczny sposób zaprotestowaæ przeciwko demonstracji cynizmu i pogardy dla
milionów Polaków, jak¹ okazuje cz³owiek, na którego rêkach jest krew wielu
ludzi oraz ruina i bieda tysiêcy. Kamieñ z
Kobylej G³owy mia³ tylko uzmys³owiæ
Genera³owi, ¿e nie wszyscy Polacy ju¿ o
wszystkim zapomnieli, ¿e jest jeszcze
wiele rzeczy, o których pamiêtaj¹, a o
których Wojciech Jaruzelski dawno zapomnia³ w swoich ksi¹¿kach.
Wroc³aw, 2 lutego 2010
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Podpisali umowê
Jak siê uda - bêd¹ trzy
na dzier¿awê szpitala
du¿e inwestycje
Plany inwestycyjne Miasta Œwidwin na ten rok

Miasto Œwidwin z powodzeniem
stara siê o pieni¹dze na inwestycje
z zewnêtrznych funduszy. Na pocz¹tku roku zapad³y decyzje o przyznaniu œrodków na budowê lokali
socjalnych, a w ostatnich dniach –
na gruntown¹ renowacjê zabytkowego zamku wraz z otoczeniem.
Ponadto na dobrej drodze s¹ procedury zwi¹zane z dofinansowaniem
budowy kanalizacji.
W³adze Œwidwina od wielu lat
przymierza³y siê do budownictwa
socjalnego, jednak do tej pory plany
te nie mia³y szans realizacji. Uda³o
siê dopiero teraz. Miasto uzyska³o
dotacjê z Funduszu Dop³at Bud¿etu
Pañstwa, który realizuje Bank Gospodarstwa Krajowego. Pozwoli to
na rozpoczêcie d³ugo oczekiwanej
inwestycji. Zosta³y z³o¿one dwa
wnioski: jeden na nowy budynek
socjalny w miejsce starych pomieszczeñ gospodarczych (które zostan¹
zburzone) i drugi na adaptacjê obiektu po dawnym biurowcu ZGM. W
sumie powstanie 19 mieszkañ – 8
nowo wybudowanych i 11 w obiekcie zaadaptowanym. Pozwol¹ one na
rotacjê mieszkañców i stopniowe
remontowanie innych obiektów. W
pierwszej kolejnoœci zostan¹ do nich
przekwaterowani lokatorzy z mieszkañ socjalnych z ulicy Poznañskiej,
gdzie nastêpnie zostanie przeprowadzony remont. Planowany koszt
prac wynosi 2.179.647,36 z³, w tym
dotacja – 633,894,20 z³.
Gruntown¹ renowacjê przejdzie
najbardziej reprezentacyjny zabytek
Œwidwina - œredniowieczny zamek.
Ponad 40 lat temu zosta³ on odnowiony i przeznaczony na siedzibê
Œwidwiñskiego Oœrodka Kultury,
jednak od tamtej pory nie wykonywano w nim powa¿niejszych napraw. Dopiero niedawno uda³o siê w
dwóch etapach wymieniæ dach (na
ten cel miasto równie¿ pozyska³o
pieni¹dze zewnêtrzne - z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego).
Teraz natomiast czeka nas znacz-

nie wiêksze zadanie – praktycznie
ca³kowita przebudowa znacznej czêœci obiektu wewn¹trz i zagospodarowanie otoczenia.
– Zmieni siê wygl¹d sali widowiskowej. Zostanie ona przebudowana, bêdzie nowa scena, posadzka, a
tak¿e profesjonalne oœwietlenie,
nag³oœnienie i nowe kotary. Bêdzie
te¿ wyremontowane zaplecze sali,
czyli garderoby, sanitariaty itp. Planujemy tak¿e wymieniæ nawierzchniê dziedziñca, wykonanie parkingu,
alei i nowego oœwietlenia wokó³ zamku. – mówi burmistrz miasta Jan
Owsiak.
Inwestycja bêdzie kosztowaæ
ponad 1.804.467,25 z³otych, z czego
1.353.350,43 z³ miasto otrzyma ze
œrodków unijnych. Samorz¹d z³o¿y³
wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego. Zosta³ on
pozytywnie zatwierdzony przez Zarz¹d Województwa. Remont zamku
powinien zostaæ przeprowadzony i
rozliczony w 2010 roku.
Miasto planuje tak¿e w najbli¿szym czasie pod³¹czenie osiedla
wojskowego do miejskiej oczyszczalni œcieków (obecnie jest ono
pod³¹czone do oczyszczalni wojskowej), a jednoczeœnie uporz¹dkowanie gospodarki wodno-œciekowej w ulicach Popie³uszki, Po³czyñskiej, Wiejskiej i Bocznej. Wniosek
z³o¿ony przez Œwidwin do Programu
Operacyjnego „Infrastruktura i Œrodowisko” przeszed³ ju¿ pozytywnie
ocenê formaln¹ pierwszego stopnia,
zajmuj¹c na liœcie rankingowej 10
miejsce (na 53) i zosta³ przekazany do
drugiej oceny formalnej do Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej.
Ta ogromna inwestycja ma poch³on¹æ 3.512.652 z³, jednak s¹ spore
szanse na pokrycie wiêkszoœci kosztów pieniêdzmi z Unii Europejskiej.
Gdyby i ten wniosek zosta³ zatwierdzony pozytywnie, to dotacja wyniesie 2.985.754,20 z³, natomiast
wk³ad w³asny miasta tylko
526.897,87 z³.
(wp)

Zarz¹d Powiatu Œwidwiñskiego
29 stycznia w starostwie podpisa³ ze
spó³k¹ Szpitale Polskie S.A. w Katowicach umowê dzier¿awy szpitala w
Po³czynie-Zdroju.
Trzy dni wczeœniej radni powiatowi zdecydowali, ¿e likwida-

Uzupe³nienie

Kredyt nie
zosta³
skonsumowany
W ostatnim wydaniu podaliœmy,
¿e Rada Miejska w Po³czynie-Zdroju
podjê³a tu¿ przed koñcem grudnia
ub.r. uchwa³ê o zaci¹gniêciu kredytu
1,5 mln z³, na sp³atê innego kredytu.
Rzeczywiœcie tak¹ uchwa³ê podjêto,
jednak jak nas poinformowa³ wiceprzewodnicz¹cy Rady Marek Modzelewski, nie zosta³a ona zrealizowana, gdy¿ w tym czasie wp³ynê³o
do kasy miejskiej 4,9 mln z³ z Urzêdu
Marszakowskiego, za budowê hali
sportowej.
(r)

cja ZOZ rozpocznie siê 1 lutego i
zostanie zakoñczona do 31 grudnia. Zakoñczenie dzia³alnoœci medycznej ZOZ ma nast¹piæ 30
kwietnia, wiêc od 1 maja pracownicy szpitala w Po³czynie stan¹
siê pracownikami spó³ki.
(r)

Str
Str.. 4

LISTY - OPINIE - POLEMIKI

Wieœci œwidwiñskie 08.02.2010 r.

Kilka spraw do wiadomoœci mieszkañców
Witam serdecznie wszystkich
mieszkañców powiatu œwidwiñskiego
w nowym, mam nadziejê lepszym, roku
2010. Dlaczego lepszym? Ano dlatego,
i¿ w nadchodz¹cych wyborach samorz¹dowych sami mo¿emy zadecydowaæ o swojej przysz³oœci, wybieraj¹c
do w³adz gminnych i powiatowych
nowych, kompetentnych ludzi, a aktualnym starostom, burmistrzom, so³tysom i wiecznym radnym poka¿my
czerwon¹ kartkê, dziêkuj¹c im tym samym za lata biedy i kompletnego zastoju inwestycyjnego.

Odpowiadam Panu
Witkowi
Zanim przejdê do omówienia spraw
bie¿¹cych dotycz¹cych bezpoœrednio
naszego powiatu, chcia³bym odnieœæ
siê krótko do ¿enuj¹cego oœwiadczenia
przewodnicz¹cego Platformy Obywatelskiej w powiecie œwidwiñskim, pana
Sebastiana Witka, zamieszczonego w
ostatnim wydaniu „Wieœci Œwidwiñskich”. Na pocz¹tku szybka charakterystyka jakoœciowa tego¿ oœwiadczenia. Jest to tekst króciutki, prostacki,
prymitywny, pozbawiony g³êbszej
treœci merytorycznej, napisany w tonie
obraŸliwym i aroganckim, maj¹cym na
celu zastraszenie dziennikarzy „Wieœci
Œwidwiñskich” i wszystkich potencjalnych przeciwników Platformy Obywatelskiej, w tym równie¿ mnie samego.
Przypomnê tylko Pañstwu, ¿e tego
typu dzia³ania, maj¹ce za zadanie wprowadzenie w Polsce standardów bia³oruskich, Platforma Obywatelska podejmuje w skali ca³ego kraju, nie tylko w
naszym powiecie. Mam na myœli chocia¿by postawienie ca³kiem niedawno,
przez upolitycznion¹ prokuraturê, zarzutów dwóm dziennikarzom (TVN i
Radia Zet), czy te¿ nas³anie tej¿e prokuratury przez pana Krzystka – prezydenta Szczecina, cz³onka PO, na niepokornych internautów ze Szczecina, którzy œmieli wypisywaæ w internecie teksty niezbyt pochlebne na jego temat. A
teraz pan Sebastian Witek, mieszkaniec
mojego rodzinnego miasteczka, chce
wprowadziæ podobne standardy w
powiecie œwidwiñskim. Powiem Panu
jedno - nie Pañskie doczekanie. Nie
wiem jak Redakcja „Wieœci Œwidwiñskich”, ale ja siê zastraszyæ nie dam i
dalej bêdê ujawnia³ fakty dotycz¹ce bie¿¹cej dzia³alnoœci Platformy Obywatelskiej w naszym regionie, tym bardziej,
¿e naprawdê jest o czym pisaæ.
Teraz po kolei odniosê siê do postawionych mi przez pana Witka zarzutów. Jeœli chodzi o pos³ugiwanie siê
k³amstwami i plotkami, to z przykroœci¹ muszê stwierdziæ, ¿e s¹ to dzia³ania
praktykowane na co dzieñ przez Pañskich kolegów z krêgów sejmowych i
rz¹dowych. Wspomnê tutaj chocia¿by
ostatnie k³amstwa pani minister zdrowia Ewy Kopacz, prezesa NFZ – pana
Jacka Paszkiewicza, k³amliwe obietnice
premiera Donalda Tuska, czy te¿ ¿enuj¹ce postêpowanie pos³ów PO w Komisji Hazardowej. Ja piszê tylko i wy³¹cznie prawdê, a do tej pory ani Pan, ani
Pañscy koledzy z PO, nigdy nie zdementowali, ani nawet nie odnieœli siê

merytorycznie do opisywanych przeze mnie faktów dotycz¹cych postêpowania cz³onków Platformy Obywatelskiej w powiecie œwidwiñskim. Poza
tym to Pan k³amie twierdz¹c, i¿ moje
artyku³y sprowadzaj¹ siê do opisu
„kryszta³owych” dzia³aczy PiS. Nigdy
czegoœ takiego nie pisa³em. Powiem
wiêcej postêpowanie obecnych samorz¹dowców wybranych z listy Prawa i
Sprawiedliwoœci s¹ mi ca³kowicie obce
i oceniam je bardzo negatywnie. Ludzie
z mojego otoczenia reprezentuj¹cy
prawdziwe, lokalne struktury PiS-u,
nigdy w powiecie œwidwiñskim nie rz¹dzili, wiêc trudno oceniaæ, czy w swoim
postêpowaniu byli kryszta³owi czy te¿
nie. Uœciœlaj¹c Pañsk¹ wypowiedŸ; ci
„Ÿli”, to wed³ug mojego œwiatopogl¹du
konkretni, lokalni dzia³acze PO i SLD
np. starosta Majka (SLD) i wicestarosta Kozubek (PO). Pisze te¿ Pan, i¿
czasy komunizmu nauczy³y Pana pogardy do donosicieli i autorów anonimów. Zastanawiam siê wiêc, co taki
cz³owiek jak Pan robi w partii, której
prominentni dzia³acze i zwolennicy
byli tajnymi wspó³pracownikami bezpieki w czasach PRL-u. Wspomnê tutaj
chocia¿by o jednym z najwa¿niejszych
ministrów rz¹du Donalda Tuska – panu
Michale Boni (TW „Znak”), który donosi³ na swoich kolegów i kole¿anki z
„Solidarnoœci”, w tym na premiera Tadeusza Mazowieckiego, a¿ do stycznia
1990 roku. Co pan powie na temat sprawy aktualnego wicemarsza³ka sejmu,
cz³onka PO – pana Stefana Niesio³owskiego i zeznañ jego by³ej narzeczonej z
czasów PRL-u – pani El¿biety Nagrodzkiej, która w liœcie do redaktora
naczelnego tygodnika „Ozon” pana
Grzegorza Górnego, wystosowanym w
lipcu 2006 roku pisze, cyt.: „Stefan
Niesio³owski zbudowa³ swoj¹ pozycjê
polityka oraz image nieugiêtego herosa
na k³amstwie. Za³ama³ siê ju¿ pierwszego dnia œledztwa i sypa³ nas, swojego
brata Marka, przyjació³ Andrzeja i Benedykta Czumów, i mnie, swoj¹ narzeczon¹ od pierwszego przes³uchania!” I
pan ma czelnoœæ nazywaæ mnie donosicielem! Widaæ, ¿e nie rozumie Pan znaczenia tego s³owa. Donosi siê na przyjació³, znajomych, do konkretnych instytucji. Ja przekazujê prawdziw¹,
obiektywn¹ wiedzê mieszkañcom powiatu œwidwiñskiego na temat postêpowania cz³onków PO. Ja nigdy nie donosi³em na swoich znajomych i przyjació³.
Jeœli chodzi o moj¹ anonimowoœæ to
wynika ona w³aœnie z pod³ej dzia³alnoœci tutejszych cz³onków PO, ale zapewniam Pana i czytelników, ¿e ju¿
nied³ugo ujawniê swoj¹ to¿samoœæ i
wyjaœniê, dlaczego przez tak d³ugi czas
musia³em pisaæ pod pseudonimem.

Licytujmy siê na fakty
Pisze Pan równie¿, i¿ cz³onkowie
Platformy Obywatelskiej zrealizowali
w naszym powiecie wiele inwestycji.
No to zadajê Panu pytanie – jakich?
Osi¹gniêciem PO w powiecie, w mojej
ocenie, niezwykle negatywnym i szkodliwym, jest sprywatyzowanie szpitala w Po³czynie. Ktoœ coœ prywatyzuje
w momencie, kiedy nie potrafi tym
zarz¹dzaæ, a przypomnê, i¿ ostatni

dyrektor po³czyñskiego szpitala, pan
Tomasz ¯ukowski by³ cz³onkiem PO, a
za swoj¹ nieudolnoœæ w zarz¹dzaniu
szpitalem awansowa³ na dyrektora jednej z komórek NFZ.
Stwierdza Pan, ¿e Platforma Obywatelska zrobi³a du¿o wiêcej w czasach
kryzysu, ni¿ Prawo i Sprawiedliwoœæ w
czasach koniunktury gospodarczej. Za
rz¹dów PiS zmala³o bezrobocie, znacz¹co wzros³y kwoty inwestowane w
Polsce przez zagraniczny kapita³, wielokrotnie zwiêkszono wykorzystanie
œrodków unijnych, obni¿ono podatki i
progi podatkowe, zmniejszono sk³adki
rentowe i emerytalne, podniesiono p³ace minimalne, gie³dy bi³y rekordy
wszechczasów, zmniejszono deficyt
bud¿etowy do kwoty 16 mld z³otych,
pozostawiaj¹c jednoczeœnie w kasie
pañstwa 6 mld rezerwy bud¿etowej. I
w³aœnie te dzia³ania rz¹du PiS pozwoli³y w latach kryzysu gospodarczego
utrzymaæ w Polsce popyt wewnêtrzny
na wysokim poziomie, co zmniejszy³o
efekty kryzysu, równie¿ dziêki dodatniemu bilansowi eksportu, na co wp³yw
mia³ niski kurs z³otówki, który minister
Rostowski chcia³ podwy¿szyæ poprzez wci¹gniêcie Polski do korytarza
RM2. Rz¹d PO nie robi w³aœciwie nic
po¿ytecznego, a tylko szkodzi Polsce
i Polakom. Bezrobocie wzros³o do kilkunastu procent, deficyt sektora finansów publicznych osi¹gn¹³ w roku 2010
rekordowy poziom ponad 100 mld z³otych, s³u¿ba zdrowia roz³o¿ona na
³opatki, wed³ug danych wywiadowni
gospodarczej Dun&Bradstreet, w roku
2009 w Polsce w stan likwidacji postawionych zosta³o 1729 firm, czyli a¿ o
455 wiêcej, ni¿ w roku 2008. Oto jest
efekt rz¹dów PO.
Najbardziej groteskowo brzmi w
ustach pana Witka apel o podwy¿szenie standardów dyskusji. Przecie¿ Pan
nie dyskutuje. Pan obra¿a, imputuje i
zastrasza.

Pod znakiem inwestycji,
czy represji?
A teraz przechodzê do spraw bie¿¹cych dotycz¹cych naszego powiatu, a
œciœle rzecz ujmuj¹c do recenzji artyku³ów prasowych zamieszczonych w
najnowszym wydaniu „Wiadomoœci
Po³czyñskich”.
Zacznê od Uzdrowiska i artyku³u
„Rok pod znakiem inwestycji”, w którym znaleŸæ mo¿emy wywiad pana
Ryszarda Bañki z prezesem Uzdrowiska Po³czyn S.A., panem Janem Komanem. Z tego co wiem, to pan Bañka jest
dziennikarzem z Koszalina, czyli z
miasta, z którego pochodzi równie¿ pan
Koman. St¹d zapewne taki odra¿aj¹co
milutki wydŸwiêk tego¿ wywiadu. Je¿eli rozmowa z panem Komanem mia³aby byæ szczer¹ i dotyczyæ prawdziwych realiów ¿ycia pracowników
Uzdrowiska, to tytu³ artyku³u powinien brzmieæ: „Rok pod znakiem represji”. Sk¹d taka konstatacja? Z rozmów
przeprowadzanych z za³og¹ Uzdrowiska, która prze¿ywa katusze pod rz¹dami dwóch panów z PO. Przypomnê
tylko, ¿e pan Pawe³ Hryciów, cz³onek
Zarz¹du, jest cz³onkiem ko³obrzeskiej

PO, a prezes Zarz¹du, Jan Koman, jest
cz³onkiem koszaliñskiej PO. Pracownicy Uzdrowiska w rozmowach ze mn¹
stwierdzaj¹, ¿e tak jak ci dwaj panowie,
to ich nie traktowa³ jeszcze ¿aden z dotychczasowych Zarz¹dów. Brak szacunku, zastraszanie, arogancja i buta - to
najczêstsze zachowania z jakimi musz¹
siê zmierzyæ zwykli pracownicy
Uzdrowiska w zetkniêciu z tzw. ludŸmi
prezesa Komana. Najgorsze jednak jest
to, ¿e nagminnie ³amane s¹ prawa pracownicze w Uzdrowisku. Przyk³ad?
Proszê bardzo. Spora czêœæ pracowników za pracê w weekendy nie dostaje
ani ¿adnych dodatkowych, wymaganych prawnie, gratyfikacji ani nawet dni
wolnych przyznawanych za przepracowane soboty i niedziele. Zastanawiam siê, dlaczego nie zajmuje siê tym
Pañstwowa Inspekcja Pracy z Koszalina i gdzie s¹ zwi¹zki zawodowe, które
powinny staæ na stra¿y praw pracowniczych? Dlaczego wszyscy pracownicy Uzdrowiska tak bardzo boj¹ siê panów z Platformy Obywatelskiej? Pamiêtajcie drodzy Pañstwo, ¿e jak siê
komuœ da palca to póŸniej bêdzie chcia³
ca³¹ rêkê!
Mo¿e Prezes Koman powie, dlaczego czêœæ pracowników Uzdrowiska
wola³a przejœæ na wczeœniejsz¹ emeryturê, decyduj¹c siê na ni¿sze dochody,
ni¿ pracowaæ za wiêksze pieni¹dze pod
jego rz¹dami? Co ich sk³oni³o do tak
desperackiego kroku? Dlaczego platformerski Zarz¹d traktuje zwyk³ych
pracowników z tak¹ nieufnoœci¹? Dlaczego z ludzi pracuj¹cych w Uzdrowisku robi siê bia³ych murzynów, którzy
musz¹ harowaæ ponad swoje si³y i to
bêd¹c zewsz¹d otoczonymi kamerami
szpiegowskimi zamontowanymi przez
Zarz¹d? Czy zainstalowanie systemu
monitoringu by³o tak bardzo niezbêdn¹
inwestycj¹? Czy Uzdrowisko nie ma
wa¿niejszych potrzeb? Niech pan Koman wyt³umaczy siê lepiej ze swoich
s³ów wypowiedzianych podczas spotkania op³atkowego z pracownikami
Uzdrowiska, w których zapewnia³ ich,
¿e w roku 2010 nie bêdzie ¿adnych
zwolnieñ. Tymczasem co siê sta³o w
styczniu 2010 roku?
Ano pan Koman wespó³ ze swoim
koleg¹ z Platformy Obywatelskiej, panem Hryciów wrêczyli ca³kiem pokaŸn¹ liczbê wypowiedzeñ pracownikom zatrudnionym w Uzdrowisku na
ró¿nych stanowiskach pracy. Nie przeszkadza im to oczywiœcie przyjmowaæ
nowych pracowników na kompletnie
niepotrzebne dla dzia³alnoœci Spó³ki
stanowiska jak choæby przedstawiciel
handlowy w terenie czyli po prostu
akwizytor. Co panowie z Zarz¹du powiedz¹ zwolnionym pracownikom,
którzy maj¹ rodziny na utrzymaniu, a
których pozbawili jedynego nierzadko
Ÿród³a dochodów? Niech powiedz¹
pracownikom Uzdrowiska jakie zarobki przyznali zatrudnionym przez siebie
pracownikom, takim jak chocia¿by:
Kierownik ds. Sprzeda¿y – pan Arkadiusz W. ze Szczecinka, Dyrektora ds.
Lecznictwa - pani ¯., ¿ony by³ego ju¿
dyrektora po³czyñskiego szpitala i
oczywiœcie cz³onka Platformy Obywatelskiej, czy te¿ kierownika nowo po-
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powiatu
wsta³ego obiektu SPA - pani Ewy P. Oni
wszyscy zarabiaj¹ po kilka tys. z³ miesiêcznie. A panowie Hryciów i Koman
zwalniaj¹ z pracy pracowników zarabiaj¹cych œrednio po 1 tys. z³ netto,
¿eby czyniæ oszczêdnoœci i reorganizowaæ Spó³kê. Je¿eli naprawdê chc¹ zrobiæ coœ dobrego dla naszego Uzdrowiska, to niech tê reorganizacjê zaczn¹ od
siebie samych i obni¿¹ swoje pobory
chocia¿ o po³owê. Panowie Koman i
Hryciów kosztuj¹ przecie¿ miesiêcznie bud¿et Uzdrowiska kilkadziesi¹t
tys. z³. Panowie, zaciskamy pasa, jest
kryzys i przychodz¹ ciê¿kie czasy dla
Uzdrowiska! Co wy na to? Gdybyœcie
post¹pili w taki sposób, wielu pracowników Uzdrowiska nie musia³oby zostaæ zwalnianych z pracy, a w moich
oczach zyskalibyœcie du¿e uznanie. Ale
o czym ja mówiê!
Teraz kilka s³ów na temat samego
artyku³u. Pan Koman mówi w nim, i¿
ju¿ drugi rok z rzêdu Spó³ka zamknie
roczn¹ dzia³alnoœæ zyskiem netto. Zapomnia³ tylko powiedzieæ, ¿e rok 2008
Uzdrowisko zakoñczy³o faktycznie
ca³kiem pokaŸnym, oko³o milionowym
zyskiem, ale to nie by³a jego zas³uga,
tylko poprzedniego prezesa, pana Michela, który w przeciwieñstwie do pana
Komana nie by³ dzia³aczem partyjnym,
tylko menad¿erem z prawdziwego zdarzenia, z odpowiednim wykszta³ceniem i kompetencjami. A jakie kompetencje do zarz¹dzania tak du¿¹ firm¹ jak
Uzdrowisko Po³czyn S.A. mo¿e mieæ
cz³owiek, który z wykszta³cenia jest
nauczycielem jêzyka polskiego? Co siê
zaœ tyczy zysku za rok 2009, to dlaczego pan prezes Koman nie powiedzia³,
jakiej dok³adnie wielkoœci jest to zysk?
Czy¿by ta kwota by³a tak ma³a, ¿e nie
ma czym siê chwaliæ? Liczê, ¿e Pan
Prezes przedstawi te dane na forum
publicznym chocia¿by w nastêpnym
wydaniu „Wiadomoœci Po³czyñskich”.
Dlaczego pan Koman nie wspomnia³ w
rozmowie z redaktorem Bañk¹ o tym, i¿
kontrakty Uzdrowiska z NFZ-em w
roku 2010 bêd¹ ni¿sze. Dlaczego nie
powie pracownikom, jakie bêd¹ tego
konsekwencje ekonomiczne i spo³eczne
dla nich wszystkich? Ile ludzi w wyniku takiej sytuacji starci pracê? Moim
zdaniem, bior¹c pod uwagê stan finansów publicznych pod rz¹dami PO, kontrakty po³czyñskiego kurortu z NFZem mog¹ byæ jeszcze ni¿sze, ni¿ zak³adane 30%, skoro pieniêdzy nie ma nawet na w³aœciwe funkcjonowanie szpitali w Polsce.
Odnoœnie najwiêkszej inwestycji
jak¹ zrealizowa³o ostatnio Uzdrowisko, czyli hotelu SPA „Zdrojowe zacisze”, to te¿ nie jest zas³uga pana Komana. Dofinansowanie rz¹dowe na ten cel
w kwocie oko³o 6 mln z³otych za³atwi³
by³y prezes Michel, a obecny Zarz¹d j¹
tylko dokoñczy³. Z tego co wiem, dodatkowe œrodki na dokoñczenie hotelu
SPA pochodzi³y z kredytów bankowych, a nie za³atwionych przez panów:
Hryciów i Komana dotacji zewnêtrznych. A dlaczego takiego dofinansowania nie mo¿na by³o obecnie za³atwiæ?
Ano dlatego, ¿e Rz¹d Platformy Obywatelskiej niechêtnie wspomaga finansowo spó³ki Skarbu Pañstwa, za to z
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ca³¹ moc¹ wspiera prywatnych przedsiêbiorców, takich jak s³ynnych ju¿ z
afery hazardowej, „Rychu” Sobiesiak,
wp³ywowy potentat z bran¿y hazardowej. Pamiêtacie zapewne Pañstwo
s³ynne ju¿ s³owa szefa klubu parlamentarnego PO pana Chlebowskiego: „Rysiu na 90% za³atwiê”. Niech Pañstwo
przeanalizuj¹ to s³ynne zdanie.
Je¿eli chodzi o remonty w obiekcie
„Gryf”, to kwotê 1,5 mln z³otych zabezpieczy³ i przeznaczy³ na ten cel
równie¿ poprzedni prezes Michel, a
pan Koman po raz kolejny je tylko
dokoñczy³. Nie wiem dlaczego cz³onkowie Platformy Obywatelskiej maj¹
swoist¹ maniê przypisywania sobie
cudzych sukcesów? Podobnie jest
zreszt¹ równie¿ na szczeblach centralnych i rz¹dowych. Prezes Koman
wspomina tak¿e o dodatkowych inwestycjach przeprowadzonych w obiekcie „Irena”. I tutaj faktycznie jest to
zas³uga tylko i wy³¹cznie aktualnego
Zarz¹du. Pytanie tylko dlaczego Zarz¹d tak bardzo zatroszczy³ siê o te w³aœnie sanatorium? OdpowiedŸ jest prosta. Gdy¿ w³aœnie to „Irena” bêdzie jako
pierwsza sprywatyzowana. Pozostaje
tylko pytanie przez kogo i za ile? Zadaniem zwi¹zków zawodowych i naszych radnych jest nadzorowanie tego
procesu, aby Uzdrowisko Po³czyn nie
zosta³o sprywatyzowane tak, jak polskie stocznie. Odnoœnie sanatorium
Borkowo jest mowa o tym, i¿ obiekt ten
zosta³ przystosowany do wymogów
ppo¿. Pan Prezes zapomnia³ tylko dodaæ w tym miejscu, ¿e nadal nie przeprowadzi³ tego typu inwestycji w najwiêkszym obiekcie uzdrowiskowym, czyli
„Gryfie”. Przypomnê, ¿e Minister
Skarbu Pañstwa nakaza³, ca³kiem niedawno, wszystkim podleg³ym sobie
spó³kom Skarbu Pañstwa, natychmiastowe przeprowadzenie prac modernizacyjnych przystosowuj¹cych pomieszczenia do wymogów ppo¿. Zwi¹zane to by³o z tragicznymi wydarzeniami maj¹cymi miejsce w kwietniu 2009 r.
w Kamieniu Pomorskim, gdzie doszczêtnie sp³on¹³ jeden z budynków socjalnych (nie spe³niaj¹cy w³aœnie powy¿szych wymogów ppo¿.), a wielu
jego pensjonariuszy straci³o ¿ycie. W
takiej sytuacji pan Koman woli sobie
jednak wydawaæ pieni¹dze na nikomu
niepotrzebne kamery i inne bezsensowne inwestycje, ni¿ gromadziæ je na zrealizowanie tej priorytetowej dla dzia³alnoœci Uzdrowiska inwestycji.

Komu i do czego s³u¿¹
„Wiadomoœci
Po³czyñskie”?
To tyle jeœli chodzi o sprawy zwi¹zane z Uzdrowiskiem, a teraz zajmê siê
skomentowaniem poczynañ pani burmistrz Nowak i naszych radnych miejskich. Oczywiœcie nie móg³bym sobie
odmówiæ zrecenzowania bardzo d³ugiego artyku³u w „Wiadomoœciach Po³czyñskich”, w formie wywiadu z pani¹
burmistrz Nowak, przeprowadzonego
przez pana Ryszarda Ulickiego pt. „O
romantycznym uroku, historii, teraŸniejszoœci i przysz³oœci Po³czyna”. Na
pocz¹tek krótka notka biograficzna o
osobie, która wywiad przeprowadzi³a,
a mianowicie o panu Ryszardzie Ulickim. Pan Ulicki w 1977 r. ukoñczy³ studia na Wydziale Nauk Spo³ecznych

Wy¿szej Szko³y Nauk Spo³ecznych
przy KC PZPR. W latach 1984-1990
by³ redaktorem naczelnym Polskiego
Radia w Koszalinie, a od 1991 do 2003
r. pe³ni³ funkcjê pos³a z ramienia SLD.
Od 2003 roku, czyli w czasach „Rywinlandu”, pe³ni³ funkcjê cz³onka Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji, z której w
roku 2005 wyrzuci³o go Prawo i Sprawiedliwoœæ. W latach 80 kierowa³ Wydzia³em Propagandy i Agitacji Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Koszalinie.
W stanie wojennym zasiada³ w komisji
weryfikuj¹cej lokalnych dziennikarzy.
Szczeciñski oddzia³ IPN w 2006
wszcz¹³ postêpowanie w tej sprawie.
Jest tak¿e autorem kilkuset tekstów
piosenek kilkudziesiêciu widowisk, a
tak¿e kilku ksi¹¿ek.
Na podstawie tej notki biograficznej mo¿na wyci¹gn¹æ jeden wa¿ny
wniosek, ¿e pan Ulicki jest komuchem
pe³n¹ gêb¹, cz³onkiem SLD, czyli koleg¹
partyjnym pani burmistrz. Obydwoje
byli zas³u¿onymi dzia³aczami PZPR,
aczkolwiek pan Ulicki na pewno by³
wy¿ej w hierarchii partyjnej. Widaæ
wyraŸnie, ¿e pan Ulicki ma obrzydliwy
¿yciorys, który próbuje zatuszowaæ
pisz¹c jakieœ drêtwe wiersze, teksty
piosenek czy ksi¹¿ki, które czyta chyba tylko pani burmistrz.
Proszê zwróciæ uwagê na tytu³ przeprowadzonego wywiadu, który móg³yby sugerowaæ, ¿e pani burmistrz bêdzie
opowiadaæ tylko o teraŸniejszych walorach Po³czyna-Zdrój i jego bogatej historii. Ale w to wszystko sprytnie wplecione zosta³y fragmenty maj¹ce za zadanie
podkreœlenie jej rzekomych dokonañ
wzglêdem Miasta i Gminy Po³czynZdrój. Brawo pani burmistrz! Ca³y ten
artyku³ to tylko jeden wielki i prymitywny w swoim zamierzeniu, ale niestety bardzo skuteczny zabieg propagandowy przed zbli¿aj¹cymi siê wyborami
samorz¹dowymi, maj¹cy na celu po raz
kolejny namieszaæ po³czyniakom w g³owach. Nie tym razem pani burmistrz. W
jednym z fragmentów wywiadu pani
burmistrz mówi: „Trudno wymieniæ
wszystkie zadania inwestycyjne, ale
wa¿ne, ¿e zadania te realizujemy z udzia³em œrodków Unii Europejskiej”. Ja mam
do pani burmistrz proœbê, ¿eby wymieni³a choæ jedn¹ tak¹ inwestycjê z udzia³em œrodków unijnych przeprowadzon¹
w Po³czynie w okresie ostatnich 3 lat.
Mo¿e pani Nowak wyjaœni te¿ swoje
obietnice wyborcze sprzed kilku lat,
kiedy to obiecywa³a mieszkañcom Po³czyna, i¿ œrodki na rewitalizacjê starówki w 100% bêd¹ pochodziæ z funduszy
unijnych. PóŸniej pani burmistrz obieca³a, ¿e œrodki unijne bêd¹ stanowiæ 50%
kwoty przeznaczonej na inwestycjê, a
ostatnio wys³a³a swoich urzêdników,
aby namawiali wspólnoty mieszkaniowe na wziêcie pokaŸnych kredytów i
zad³u¿enie siê na kilkadziesi¹t lat, celem
realizacji wespó³ z urzêdem miejskim
wspomnianego planu rewitalizacji starówki. Tak wygl¹daj¹ pani obietnice?
Naprawdê ma pani tupet, ¿eby prosiæ
mieszkañców Po³czyna o takie rzeczy.
Chce pani ¿ebyœmy za b³êdy i nieudolnoœæ pani oraz jej urzêdników p³acili z
w³asnej kieszeni i zad³u¿ali nasze dzieci
na lata. Tak byæ nie mo¿e szanowna Pani
Burmistrz. My mieszkañcy Po³czyna
jesteœmy spo³ecznoœci¹ biedn¹ i nie staæ
nas na takie dodatkowe obci¹¿enia finansowe.
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Propagandowe fajerwerki
Pragnê jeszcze zwróciæ uwagê
mieszkañców Po³czyna na kolejny zabieg propagandowy, jakiego dopuœci³a
siê pani burmistrz. Otó¿ niech Pañstwo
zwróc¹ uwagê, ¿e przez ostatnie 2 lata
zabawa sylwestrowa na Placu Wolnoœci
by³a niezwykle uboga. Nied³uga przemowa Pani Burmistrz, jakaœ muzyka z
magnetofonu i króciutki pokaz fajerwerków. A co siê nagle sta³o 31 grudnia 2009
roku, czyli w ostatnim dniu roku przedwyborczego. Na wszystkich ulicach
Po³czyna pojawi³y siê nagle piêkne plakaty reklamuj¹ce zabawê sylwestrow¹
organizowan¹ przez pani¹ burmistrz
przed Urzêdem Miejskim. Nastêpnie
mia³ miejsce piêkny i bardzo d³ugi pokaz
sztucznych ogni, który zapewne kosztowa³ ze 40 albo nawet 50 tyœ. z³. Widz¹
Pañstwo o co chodzi. Przez 2 lata pieniêdzy nie ma na nic, chocia¿by na uruchomienie latem basenu w Parku. Ca³kiem
niedawno pani burmistrz nie chcia³a nawet zgodziæ siê na przekazanie kwoty 20
tys. z³ na remont dachu szko³y w Bolkowie. Za to znalaz³a kilkadziesi¹t tysiêcy
z³otych na fajerwerki sylwestrowe,
¿eby promowaæ siê w nadchodz¹cej
kampanii wyborczej.

Pracy, a nie propagandy
Kolejnym artyku³em z „Wiadomoœci Po³czyñskich”, który chcia³bym
omówiæ, jest wywiad z przewodnicz¹cym Rady Miejskiej panem Franciszkiem Pilipem pt. „Rada zgodna dziêki
komisjom”. Pan Pilip chwali siê w
wywiadzie takimi osi¹gniêciami obecnego magistratu jak oddanie do u¿ytku
Hali Widowiskowo-Sportowej czy te¿
remont kilku ulic w Po³czynie. Wed³ug
mnie nie ma naprawdê czym siê chwaliæ. Remonty ulic to s¹ zwyk³e, codzienne powinnoœci ka¿dego cywilizowanego urzêdu miejskiego, a nie jakieœ szczególne osi¹gniêcia, którymi mo¿na by siê
pochwaliæ przed mieszkañcami. Co do
Hali Widowiskowo-Sportowej, to jej
wybudowanie kosztowa³o nas wszystkich naprawdê wiele wyrzeczeñ i cierpliwoœci. A czy to jest trafiona i niezbêdna dla Po³czyna inwestycja, to
bym siê zastanawia³. Z punktu widzenia ekonomicznego hala ta mo¿e byæ
deficytowa, gdy¿ koszty utrzymania
tak wielkiego obiektu w tak ma³ym
miasteczku jak Po³czyn-Zdrój mog¹
zdecydowanie przewy¿szaæ dochody
pochodz¹ce z jej u¿ytkowania.
Na miejscu pani burmistrz i naszych
radnych skupi³bym siê raczej na inwestowaniu w mieszkañców Po³czyna, w
szukaniu miejsc pod powstawanie specjalnych stref ekonomicznych, sprowadzaniu potencjalnych inwestorów,
¿eby ludzie mogli znaleŸæ dobrze p³atn¹
pracê. Jak mieszkañcy miasta bêd¹ zarabiaæ, to i gmina bêdzie zarabiaæ. Tymczasem ostatnie lata burmistrzowania
pana Wzi¹tka i pani Nowak przynios³y
mieszkañcom Po³czyna tylko wzrost
bezrobocia i likwidacjê wielu dochodowych zak³adów pracy.
Artyku³ pod tytu³em „Bud¿et na
2010 rok uchwalony” nie wymaga chyba wiêkszego komentarza. Deficyt bud¿etowy zaplanowany na kwotê
3.178.281 z³. Nic uj¹æ, nic dodaæ. Pani
burmistrz zad³u¿y³a nas na kolejne 3
mln z³. Bardzo piêknie!!!
Antysalonowiec
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Wyk³ad z nanotechnologii w œwidwiñskim ZSP

Wieœci ze szko³y w Lekowie

Z meteorytami
i diamentami
w szkole

Dzieñ Babci i Dziadka

Sygna³y czytelników

26 stycznia, w Zespole Szkó³
Ponadgimnazjalnych w Œwidwinie,
odby³o siê spotkanie uczniów z
przedstawicielami Instytutu Mechatroniki Nanotechnologii i Techniki
Pró¿niowej Politechniki Koszaliñskiej, prof. dr. hab. Stanis³awem Mitur¹ oraz p. Rados³awem Wilczkiem.
M³odzie¿ z zainteresowaniem
wys³ucha³a wyk³adu o historii i zastosowaniu nanotechnologii, m.in.
w in¿ynierii biomedycznej oraz mia³a
mo¿liwoœæ obejrzenia najcenniejszych okazów z kolekcji prof. Mitury. Wœród minera³ów, które podzi-

wiano, znajdowa³y siê meteoryty i
diamenty. Tym ostatnim profesor
poœwiêci³ najwiêcej uwagi. Uczniowie dowiedzieli siê o cechach i Ÿród³ach wydobywania owych cennych kamieni. Nauczyli siê, jak odró¿niaæ diamenty od innych kruszców i mieli okazjê trzymaæ w swoich
rêkach „fragment historii Ziemi”.
Blisko dwugodzinny wyk³ad by³
zachêt¹ dla maturzystów do podjêcia studiów na kierunkach zwi¹zanych z in¿ynieri¹ biomedyczn¹ Politechniki Koszaliñskiej.
A. Nowak, III a LO

21 stycznia uczniowie klas 0 - III
z Zespo³u Szkó³ w Lekowie po raz
kolejny uczcili Œwiêto Babci i Dziadka.
Dzieci, pod kierunkiem swoich
wychowawców, przygotowa³y cie-

kawy program artystyczny: wiersze,
piosenki, taniec z babciami i dziadkami oraz w³asnorêcznie wykonane
upominki. Wszyscy doskonale bawili siê. Na koniec goœcie udali siê na
kawê, herbatê i s³odki poczêstunek.

Karnawa³
z niespodziank¹

Sygna³y czytelników
Jestem mieszkañcem „OSIEDLA WOJSKOWEGO”. Od d³u¿szego czasu nie by³o autobusów wojskowych, a teraz rzekomo te autobusy wróci³y. To fakt, s¹, ale czy zabieraj¹ cywili? Kiedy wsiad³em dziœ
do autobusu wojskowego kierowca powiedzia³, ¿e nie mog¹ zabieraæ
cywili. Autobusy cywilne podskoczy³y z 2.20 na 3.50! To jest chyba
jakiœ ¿art. Za³¹czam zdjêcie.
Czytelnik

22 stycznia w szkole pojawili
siê: czarodzieje, wró¿ki, Batmany,
Spidermany i przeró¿ne postacie
bajkowe. Wybrano króla i królow¹
balu z ka¿dej klasy. W rytm dyskotekowej muzyki dzieci wspaniale
bawi³y siê. Karnawa³ uœwietni³o
wystrza³owe konfetti przygotowane przez rodziców klasy drugiej. W

trakcie imprezy dzieci mog³y korzystaæ ze szwedzkiego sto³u. Czas
bardzo szybko up³yn¹³ jak na
prawdziwym balu. Po zakoñczonej
zabawie dzieci zosta³y mile zaskoczone, poniewa¿ otrzyma³y paczki
ze s³odyczami.
A. Œwiêtojañska, K. £aput,
M. Grygorcewicz
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Projekt „Radosna Szko³a” w „Trójce”

25 pracy pedagogicznej dyrektor
Anny Mas³owskiej

Kto inwestuje w dzieci – buduje
na pokolenia. Taka inwestycja to
przedsiêwziêcie bez podtekstu materialnego. By w przysz³oœci w naszym kraju nie brakowa³o szczêœliwych ludzi, dzieci powinny umiejêtnie ³¹czyæ sumienn¹ naukê ze wspania³¹ zabaw¹.
Nowy – 2010 rok, to dla naszej
szko³y nowe mo¿liwoœci i perspektywy. Pod koniec grudnia 2009 r. napisany przez nas projekt, zwi¹zany z
programem rz¹dowym „Radosna
Szko³a”, zyska³ pozytywn¹ opiniê i
akceptacjê, dziêki czemu uczniowie
Szko³y Podstawowej nr 3 mog¹ korzystaæ z dwóch pomieszczeñ œwietlicowych. Jedno z nich przeznaczone jest do tzw. cichej pracy ucznia. W

tym pomieszczeniu dzieci mog¹ zarówno odrabiaæ lekcje, jak i przeznaczyæ czas na gry dydaktyczne.
Wiêksze pomieszczenie œwietlicowe wzbogaci³o siê o zestaw „Radosna Szko³a•h. W jego sk³ad
wchodz¹ du¿e, miêkkie klocki, wa³ki
i zestawy figur geometrycznych w
kolorystyce, która sprzyja rozbudzaniu aktywnoœci ruchowej i kreatywnoœci dzieciêcej, umo¿liwiaj¹c
najm³odszym poznawanie ró¿nych
kszta³tów. Zabawa pomaga równie¿
tworzyæ wiêzi grupowe, a miêkkie,
ró¿nokolorowe pi³ki, w tym skacz¹ce
(sensorynki), kszta³tuj¹ koordynacjê i precyzjê ruchow¹. Zestaw, zawieraj¹cy równie¿ materace i tunele,
pomaga naszym uczniom stymulo-

waæ wszystkie zmys³y, jak równie¿
rozwijaæ motorykê i równowagê.
Dodatkowo zawiera elementy wspomagaj¹ce leczenie schorzeñ narz¹dów ruchu, które sta³y siê prawdziw¹ zmor¹ naszych czasów.
Zestaw „Radosna Szko³a•h trafi³ do naszej placówki dziêki wsparciu w³adz miasta Œwidwina. W imieniu ca³ej spo³ecznoœci szkolnej dyrektor Anna Mas³owska podziêkowa³a burmistrzowi Janowi Owsiakowi. Okolicznoœæ ku temu pojawi³a siê

18 stycznia, kiedy burmistrz wraz z
kierownikiem Wydzia³u Oœwiaty
Bogdanem Wachowiakiem przybyli
osobiœcie, by pogratulowaæ dyrektor wspania³ego jubileuszu 25 lecia
pracy pedagogicznej. Dziêkuj¹c za
dotychczasowe dokonania, szacowni goœcie ¿yczyli dalszych, co
najmniej 25 lat, sukcesów na niwie
pedagogicznej i satysfakcji z kolejnych pokoleñ opuszczaj¹cych mury
szko³y.
K. Kupiec, bibliotekarka SP 3

Próbny sprawdzian szóstoklasistów
4 stycznia 2010r.
szóstoklasiœci z SP-2,
podobnie jak i innych
szkó³, przyst¹pili do
próby ogólnopolskiego
sprawdzianu.

nych z teatrem. Szóstoklasiœci mieli
do dyspozycji 60 minut. Niektórzy
uczniowie pisali w osobnej sali ze
wzglêdu na orzeczenie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Test
sprawdzaj¹ nauczyciele ze szko³y
(kwietniowe zmagania uczniów oceni¹ zewnêtrzni egzaminatorzy).

By³a to tylko próba, ale wszystko
odbywa³o siê zgodnie z procedurami, obowi¹zuj¹cymi na prawdziwym
sprawdzianie, który odbêdzie siê w
tym roku 8 kwietnia o godz. 9.00 (dodatkowy termin dla tych, którzy z
powodów losowych nie bêd¹ mogli
wzi¹æ w nim udzia³u to 8 czerwca,
godz. 9.00).
Próbê przygotowa³a Okrêgowa
Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu. Nie by³a ona obowi¹zkowa, ale
to dobry trening dla uczniów przed
prawdziwymi testami. Arkusz egzaminacyjny dotyczy³ zadañ, zwi¹za-

Sprawdzian szóstoklasisty jest
egzaminem powszechnym i obowi¹zkowym, co oznacza, ¿e musz¹ do
niego przyst¹piæ wszyscy uczniowie. Przyst¹pienie do testu jest jednym z warunków ukoñczenia szko³y.
Sprawdzianu nie mo¿na nie zdaæ.
Choæ sprawdzian ma znaczenie tylko
informacyjne – uczeñ otrzymuje
osobne œwiadectwo z wynikiem egzaminu .
Ka¿dy uczeñ, który ukoñczy³
szko³ê podstawow¹, niezale¿nie
od wyników sprawdzianu musi byæ
przyjêty do gimnazjum w swoim re-

jonie, jeœli nie ukoñczy³ 16 roku
¿ycia. Uczniowie, którzy do sprawdzianu nie przyst¹pi¹ w danym
roku, musz¹ powtórzyæ ostatni¹

klasê szko³y podstawowej i przyst¹piæ do sprawdzianu w roku nastêpnym.
(ww)
zdjêcia archiwalne
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Czy warto czytaæ
M³odzie¿ ZSP
ksi¹¿ki?
im. W³. Broniewskiego
Polska w Unii Europejskiej

zorganizowa³a
debatê o Polsce
w Unii Europejskiej

W œrodowe popo³udnie, 27
stycznia, maturzyœci ze œwidwiñskiego LO: Martyna Chuda, Natalia Kiszkiel i Mateusz ¯ebryk, zorganizowali w Starostwie Powiatowym debatê poœwiecon¹ roli Polski
w Unii Europejskiej.
Spotkanie by³o jednoczeœnie
drugim etapem Ogólnopolskiego
Konkursu Gwiezdny Kr¹g, którego
pomys³odawc¹ jest Urz¹d Miasta w
S³upsku, a patronat nad nim objêli: p.
Janusz Lewandowski, p. Jaros³aw
Wa³êsa i p. Jerzy Buzek. Za³o¿eniem
konkursu jest promowanie wiedzy
na temat Unii Europejskiej oraz aktywizacja uczniów.
W debacie wziêli udzia³ uczniowie ZSP im. W³. Broniewskiego w
Œwidwinie oraz zaproszeni goœcie:
marsza³ek województwa zachodniopomorskiego W³adys³aw Husejko,
starosta powiatu œwidwiñskiego
Miros³aw Majka, wicestarosta Roman Kozubek, przedstawiciel wydzia³u politologii i europeistyki
Uniwersytetu Szczeciñskiego dr
Maciej Drzonka, burmistrz miasta
Œwidwina Jan Owsiak, dyrektor ZSP
w Œwidwinie Edward Wójcik, zastêpca dyrektora Regionalnego
Centrum Informacji Europejskiej
Robert Bart³omiejski.
W trakcie debaty próbowano
odpowiedzieæ na istotne pytanie:
Czym by³aby Unia Europejska bez
Polski? Uczniów szczególnie interesowa³a rola województwa zachod-

niopomorskiego w rozwoju Unii
Europejskiej, a tak¿e wk³ad Polaków
w budowanie wspólnej Europy, najwiêksze sukcesy polskiej polityki
gospodarczej w ramach Unii Europejskiej. Pytania dotyczy³y równie¿
promowania szeroko rozumianej
œwiadomoœci ekologicznej, stopnia
poziomu nauczania w Polsce i krajach Unii. Dyskusja pozwoli³a wysnuæ wniosek, ¿e my, obywatele
Rzeczypospolitej Polskiej, powinniœmy byæ dumni z uczestnictwa w presti¿owym przedsiêwziêciu, jakim jest
budowanie wspólnej Europy. Niew¹tpliwie Polska aktywnie uczestniczy w
pracach wielu organizacji, wchodz¹cych w sk³ad wspólnoty. Jest prê¿nym
oraz licz¹cym siê sojusznikiem gospodarczym i politycznym, krzewicielem
nowoczesnej myœli naukowej i technologicznej, a przede wszystkim kluczowym eksporterem ludzkiej kreatywnoœci, energii i pracy. Prowadz¹cy, podsumowuj¹c, zaryzykowali wiêc
stwierdzenie, ¿e Unia Europejska by³aby bez Polski struktur¹ bez w¹tpienia ubo¿sz¹ – mniej spójn¹ i mniej dynamiczn¹.
Debata, udokumentowana przez
szkolne Ko³o Dziennikarskie, oceniona zostanie przez jury w/w konkursu. Maturzyœci wraz z opiekunk¹
Barbar¹ Przepiórk¹, nauczycielk¹
historii i WOS-u w œwidwiñskim
ZSP, maj¹ nadziejê na zakwalifikowanie siê do ostatniego, ogólnopolskiego etapu konkursu.
M&M, foto: M. Ka³uska

Czy warto czytaæ ksi¹¿ki? Z
ca³¹ pewnoœci¹ tak! – taka by³aby moja odpowiedŸ. Czytanie
ksi¹¿ek uczy, rozwija, poszerza
horyzonty, uwra¿liwia, przenosi
w inny, lepszy œwiat. Ale czy rzeczywiœcie dziœ, w dobie mediów i
Internetu, ka¿dy tak chêtnie wykrzykn¹³by - tak! Dla wielu ksi¹¿ka to zbêdna rzecz, niechciany
prezent albo z³o konieczne - tak
odpowiedzieliby
uczniowie
okreœlaj¹c lektury. Natomiast
czytelnictwo na pewno nale¿y
szerzyæ, propagowaæ i promowaæ.
W Zespole Szkó³ Rolniczych w
Œwidwinie zosta³ zrealizowany projekt „Jesieñ z ksi¹¿k¹”. Obejmowa³ on miesi¹ce od paŸdziernika do
grudnia i sk³ada³ siê z trzech etapów.
W tym czasie chêtni uczniowie mogli wzi¹æ udzia³ w przedstawieniu
teatralnym „S¹d nad ksi¹¿k¹” lub
siêgn¹æ po lektury nadobowi¹zkowe i wybraæ z nich najciekawszego
bohatera. Wiele osób chcia³o zaanga¿owaæ siê w to przedsiêwziêcie.
Wiêkszoœæ klasy II b T¯iGD (m.in.
uczniowie nale¿¹cy do Szkolnego
Ko³a Teatralnego „M³odzi”) wziê³a
udzia³ w tym przedstawieniu.
11 grudnia 2009 r., w czytelni, 8
klas: IaT¯iGD, IbTE, IbTMR, IIaT¯iGD, IIbTE, IIIbTE, IVTI i IVTMR
obejrza³o inscenizacjê teatraln¹, która w ciekawy sposób propagowa³a
czytelnictwo. Uczniowie ¿ywo reagowali na aktorów i za molami ksi¹¿kowymi powtarzali: „ksi¹¿ki czytaj,
ksi¹¿ki czytaj...”. Ten pierwszy etap
projektu zaszczycili równie¿ swoj¹
obecnoœci¹ dyrektor Andrzej Muchorowski i wicedyrektorzy Andrzej
Potaczek i Maciej Zbieg.
Kolejny etap projektu mia³ miejsce 15 grudnia 2009 r. Chêtni uczniowie prezentowali wybranego bohatera z kanonu lektur nadobowi¹zkowych. Zg³osi³o siê 15 osób z pierw-

szych i drugich klas, którzy ju¿ mogli
przeæwiczyæ sobie formê prezentacji, tak przydatn¹ uczniom na ustnej
maturze z jêzyka polskiego. Jury w
sk³adzie: Andrzej Potaczek, Monika
Zborowska, Mariola Stasiak i Anna
Mróz ocenia³o styl i formê perswazyjn¹ wypowiedzi uczniów. Pierwsze miejsce zajê³a Ewelina Trojgo z
klasy IIaT¯iGD, drugie - ¯aneta
Dobosz z klasy IbT¯iGD, a trzecie
£ukasz Pietraszewski, równie¿ z klasy IbT¯iGD.
Ostatnim etapem akcji „Jesieñ z
ksi¹¿k¹” by³o podsumowanie czytelnictwa wœród uczniów. Okaza³o
siê, ¿e osob¹, która najwiêcej ksi¹¿ek
przeczyta³a w trakcie projektu by³a
Ewelina Trojgo; siêgnê³a po 24 pozycje. Równie¿ w drugich klasach
Technikum ¯ywienia wzros³o czytelnictwo o 5%, w porównaniu do
roku wczeœniejszego.
Uda³o siê zrealizowaæ zamierzone
cele projektu, czyli przede wszystkim wzrost czytelnictwa wœród
uczniów, promowanie lektur nadobowi¹zkowych wœród m³odzie¿y
szkolnej i ukazanie biblioteki jako
miejsca, które poprzez swój klimat
jest przyjazne ka¿demu cz³owiekowi
pragn¹cemu wzbogaciæ swoj¹ wiedzê. Organizatorkami projektu by³y
Jadwiga Zbieg i autorka artyku³u
Anna Strzelecka-Knut.
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DWÓJKA w programie „Bezpieczna
szko³a”
We wspó³czesnej szkole pojawia
siê wiele zagro¿eñ, które wykszta³caj¹ z³e zachowania. Zadaniem szko³y jest przeciwdzia³anie pojawiaj¹cym siê trudnoœciom i zagro¿eniom,
poprzez prowadzenie dzia³añ profilaktycznych, które zapobiegn¹ narastaniu niebezpieczeñstwa.
W roku szkolnym 2009/2010
Szko³a Podstawowa nr 2 w Œwidwinie przyst¹pi³a do konkursu „Bezpieczna Szko³a•h, organizowanego
przez Komendê Wojewódzk¹ Policji
w Szczecinie oraz Fundacjê „Razem
Bezpieczniej”.
Celem konkursu jest jak najlepsza
realizacja dzia³añ podnosz¹cych bezpieczeñstwo w placówce i uzyskanie
Honorowego Tytu³u „Bezpiecznej
Szko³y”. Posiadacz tytu³u ponosi
pe³n¹ odpowiedzialnoœæ za bezpieczeñstwo osób i mienia w obiekcie.
Przyznawany bêdzie placówkom
oœwiatowym województwa zachodniopomorskiego za jakoœæ i innowacyjnoœæ podejmowanych inicjatyw
profilaktycznych oraz wysoki po-

ziom bezpieczeñstwa uczniów.
Najwa¿niejszym elementem podlegaj¹cym ocenie i maj¹cym wp³yw
na decyzjê jury bêdzie ocena wybranej konkretnej inicjatywy, maj¹cej
na celu propagowanie zasad i idei
bezpieczeñstwa wœród dzieci i m³odzie¿y szkolnej.
Koordynatorem konkursu w SP 2
jest Renata Tomal, osob¹ odpowie-

dzialn¹ za Policyjne Studium Bezpieczeñstwa - Jolanta Soboniak, a
osob¹ wspomagaj¹c¹ dzia³ania –
pedagog szkolny Teresa Czy¿ak.
W ramach programu „Bezpieczna szko³a”, w dniu 20.01.2010 r., odby³o siê w szkolnej auli spotkanie z
przedstawicielami Komendy Ppowiatowej Policji w Œwidwinie, pod
has³em „Jak bezpiecznie spêdziæ

ferie zimowe”. Oprócz zdobycia
szczegó³owych informacji na temat
bezpieczeñstwa podczas zimowego
wypoczynku, uczniowie uczestniczyli w zabawach i konkursach, wykazuj¹c siê niema³¹ wiedz¹ i umiejêtnoœciami z zakresu m. in. ruchu drogowego, bezpieczeñstwa zabaw,
znajomoœci sportów zimowych, turystyki górskiej.
(ww)

„Góra grosza”
BEZPIECZNE FERIE
– SPOTKANIE W SP 3 w Jedynce
W trosce o to, by dzieci umiejêtnie wykorzysta³y ferie i bezpiecznie
wróci³y, 20 stycznia w naszej szkole,
w ramach akcji „Bezpieczne ferie”,
odby³o siê spotkanie uczniów z
aspirantem sztabowym Jolant¹ Tolala. Aspirant szczegó³owo omówi³a
zarówno niebezpieczeñstwa zwi¹zane z uprawianiem sportów zimowych – na lodowiskach i zamarzniêtych jeziorach i rzekach, jak i podczas wyjazdów, np. w góry.
Niebezpieczeñstwo czyha na
ka¿dego z nas na drodze, a czêsto
okazuje siê, ¿e najwiêkszym zagro¿eniem dla rodziców i dzieci mo¿e staæ
siê dom rodzinny i zarówno ogieñ,
gaz, jak i elektrycznoœæ. Okaza³o siê,
¿e najm³odsi uczniowie mieli spor¹ wiedzê o ruchu drogowym. Wszystkie informacje zosta³y
wys³uchane szczególnie
uwa¿nie;
œwiadczy³y o tym
odpowiedzi zarówno najstarszych, jak
i
najm³odszych
uczniów w przeprowadzonym przez

aspirant konkursie. Uczniów ucieszy³y odblaskowe znaczki, opaski i
maskotki, jakie otrzymali.
Najbardziej poruszaj¹c¹ informacj¹ by³ apel o wra¿liwoœæ na potrzeby innych ludzi – przede wszystkim starszych. Tak czêsto s³yszy siê
tej zimy o zamarzniêciach, ciê¿kich
z³amaniach koœci. A wystarczy odrobina empatii, wspó³czucia – chwila
poœwiêcona zamiast na zabawê, na
pomoc innym – potrzebuj¹cym. Satysfakcja jest zawsze niewspó³mierna do poniesionego trudu. Bezpiecznych ferii ¿yczymy wszystkim
w imieniu ca³ej spo³ecznoœci Szko³y
Podstawowej nr 3.
K. Kupiec, bibliotekarz SP 3

Ju¿ po raz kolejny uczniowie
Szko³y Podstawowej nr 1 w Œwidwinie brali udzia³ w akcji „Góra Grosza”
organizowanej przez Towarzystwo
,,Nasz Dom”.
Akcja ta na sta³e wpisana jest w
kalendarzu wydarzeñ szko³y. Dotychczasowe edycje ,,Góry Grosza”
utwierdzi³y nas w przekonaniu, jak¹

si³ê mo¿e mieæ jeden grosz! Uczniom
i nauczycielom wspólnie uda³o nam
siê uzbieraæ 233,33 z³!
Jeden grosz znaczy niewiele, ale
potê¿na góra grosza mo¿e przyczyniæ siê do poprawy losu dzieci, które
nie z w³asnych przyczyn zosta³y
odseparowane od domu rodzinnego, od swoich najbli¿szych.
(o)
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POWIAT

Zostaw 1% podatku w powiecie œwidwiñskim

PODATNIKU - mo¿esz pomóc!
Przeka¿ 1% swojego
podatku na rzecz
organizacji po¿ytku
publicznego (OPP)
dzia³aj¹cych w powiecie
œwidwiñskim.
JAK SKORZYSTAÆ Z ODPISU? Sami mo¿emy zadecydowaæ o
tym, co stanie siê z 1% podatku od
naszych dochodów. Rozliczaj¹c siê
za rok 2009 wystarczy wskazaæ w zeznaniu rocznym (PIT-28, PIT-36, PIT
36L, PIT-37, PIT-38) w odpowiedniej
rubryce: nazwê organizacji; podaæ
jej numer rejestrowy z Krajowego
Rejestru S¹dowego (KRS); kwotê,
któr¹ chcê jej przekazaæ. Odpis mo¿emy przekazaæ tylko tej organizacji,
która posiada status organizacji
po¿ytku publicznego (OPP).
Kto mo¿e przekazaæ 1% podatku
organizacjom: - podatnicy podatku
dochodowego od osób fizycznych;
- podatnicy opodatkowani rycza³tem od przychodów ewidencjonowanych; podatnicy prowadz¹cy jednoosobow¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ i korzystaj¹cy z liniowej, 19procentowej stawki podatku.
Pieni¹dze - 1% podatku nale¿nego - na konto wybranej organizacji,
przeka¿e urz¹d skarbowy w terminie
do 3 miesiêcy. Z wyliczonej kwoty
potr¹cone zostan¹ jedynie koszty
przelewu. Podatnik ma prawo wybraæ tylko jedn¹ organizacjê po¿ytku publicznego. 1% mo¿na przekazaæ tylko w zeznaniach podatkowych z³o¿onych w terminie.
ORGANIZACJE PO¯YTKU
PUBLICZNEGO W POWIECIE
ŒWIDWIÑSKIM
Stowarzyszenie Inicjatyw Spo³eczno-Gospodarczych w Œwidwinie (prezes Krystyna Wojnicka). Ul.
KO£OBRZESKA 43, 78-300 ŒWIDWIN. Nr KRS 131763
Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostaj¹cych bez pracy i zagro¿onych zwolnieniem z pracy; upowszechnianie i
ochrona praw kobiet oraz dzia³al-

noœæ na rzecz równych praw kobiet
i mê¿czyzn; dzia³ania wspomagaj¹ce
rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiêbiorczoœci; dzia³ania wspomagaj¹ce rozwój wspólnot i spo³ecznoœci lokalnych.
KONTO: Pomorski Bank Spó³dzielczy w Œwidwinie 98 8581 0004
0015 2129 2000 0001
Stowarzyszenie Inicjatyw Spo³ecznych w Œwidwinie (prezes Helena Kopyœæ). Ul. POPIE£USZKI 36A,
78-300 ŒWIDWIN. Nr KRS 230780
Szerzenie i popularyzowanie idei
solidarnoœci miêdzyludzkiej; pobudzanie aktywnoœci obywatelskiej,
integracja spo³ecznoœci lokalnej;
organizowanie pomocy dzieciom,
potrzebuj¹cym, pozostaj¹cym w
trudnej sytuacji ¿yciowej.
KONTO: PKO Bank Polski 38
1020 2847 0000 1302 0049 5291
Stowarzyszenie „Merkury” w
Po³czynie-Zdroju (prezes Katarzyna Skorupa). Ul. GRUNWALDZKA
31, 78-320 PO£CZYN ZDRÓJ. Nr
KRS 36055
Dzia³ania na rzecz osób bezrobotnych/rynku pracy; dzia³ania na
polu pomocy spo³ecznej; dzia³ania
na rzecz osób niepe³nosprawnych i
chorych.
KONTO: Bank Spó³dzielczy w
Po³czynie-Zdroju 97 8577 0005 0009
6915 2000 0010.
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Po³czynie-Zdroju (prezes Arkadiusz
Raniowski). Ul. STRA¯ACKA 1, 78320 PO£CZYN-ZDRÓJ (www.osppolczyn.nazwa.pl). Nr KRS 17487
Prowadzenie dzia³alnoœci maj¹cej na celu zapobieganie po¿arom
oraz wspó³dzia³anie w tym zakresie z
Pañstwow¹ Stra¿¹ Po¿arn¹, organami samorz¹dowymi i innymi podmiotami; udzia³ w akcjach ratowniczych
przeprowadzanych w czasie po¿arów, zagro¿eñ ekologicznych zwi¹zanych z ochron¹ œrodowiska oraz
innych klêsk i zdarzeñ; informowanie ludnoœci o istniej¹cych zagro¿eniach po¿arowych i ekologicznych
oraz sposobach ochrony przed nimi;
upowszechnianie, w szczególnoœci

wœród cz³onków, kultury fizycznej i
sportu oraz prowadzenia dzia³alnoœci kulturalnej i oœwiatowej; wykonywanie innych zadañ wynikaj¹cych z przepisów o ochronie przeciwpo¿arowej oraz niniejszego statutu;
dzia³ania na rzecz ochrony œrodowiska; wspomaganie rozwoju spo³ecznoœci lokalnych; ratownictwo wodne na wodach œródl¹dowych; udzia³
w akcjach ratowniczych prowadzonych na miejscu wypadków komunikacyjnych; œwiadczenie pomocy
osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.
KONTO: 97 1020 2847 0000 1902
0038 0154.
Klub Sportowy „Pogoñ” w Po³czynie-Zdroju (prezes Krzysztof
Moskwa). Ul. 15 GRUDNIA 25, 78320 PO£CZYN-ZDRÓJ. Nr KRS
17758. Promocja sportu (w szczególnoœci pi³ka no¿na i bryd¿); rozwój turystyki, rekreacji, hobby.
KONTO: Bank Spó³dzielczy w
Po³czynie Zdroju 23 8577 0005 0000
0244 2000 0010.
Stowarzyszenie „Towarzystwo
Pracy Twórczej” (prezydent Zofia
Langowska). RZEPCZYNO 34, 78316 BRZE¯NO . Nr KRS 110519
Rozwój kultury i sztuki; dzia³ania
na rzecz rozwoju edukacji i wychowania; dzia³ania z zakresu pomocy
spo³ecznej; dzia³ania na rzecz ochrony œrodowiska naturalnego; dzia³ania wspomagaj¹ce rozwój lokalny w
wymiarze spo³ecznym i materialnym.
KONTO: PEKAO S.A. I O/Œwidwin95124036821111000041997585.
Stowarzyszenie na rzecz Inicjatyw Spo³ecznych „Kariatyda” w
S³awoborzu (prezes Gra¿yna Zakonek). Ul. KOLEJOWA8, 78-314 S£AWOBORZE. Nr KRS 291438
Dzia³ania na rzecz osób niepe³nosprawnych fizycznie i umys³owo; zapobieganie izolacji spo³ecznej osób niepe³nosprawnych; pobudzanie œwiadomoœci spo³eczeñstwa w zakresie potrzeb osób niepe³nosprawnych, zagro¿onych
marginalizacj¹ i wykluczeniem
spo³ecznym.

Stowarzyszenie Towarzystwo
Przyjació³ Dzieci, Oddzia³ Powiatowy w Po³czynie-Zdroju (www.tpdpolczyn.prv.pl) (prezes Teresa Czapliñska). UL. 22 LIPCA 4, 78-320
PO£CZYN-ZDRÓJ. Nr KRS 318961.
Troska o jakoœæ warunków ¿ycia
dziecka, jego wszechstronny rozwój, zdrowie, bezpieczeñstwo,
przedmiotowoœæ, godnoœæ, równoœæ szans ¿yciowych, a w szczególnoœci: tworzenie spo³ecznego ruchu
na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzinom; przeciwdzia³anie zagro¿eniom
zdrowotnym i ekologicznym, upowszechnianie zdrowego stylu ¿ycia,
kultury fizycznej i sportu, zachowañ
proekologicznych; ochrona dzieci
przed patologi¹, wykluczeniem
spo³., z³ym traktowaniem, bezprawnym wykorzystywaniem pracy dzieci; pomoc dzieciom-ofiarom wypadków losowych, komunikacyjnych
oraz ofiarom przestêpstw; inicjowanie i upowszechnianie kultury pedagogicznej wœród rodziców i spo³eczeñstwa; zapobieganie wychowywaniu siê dzieci poza rodzin¹; ³agodzenie skutków ubóstwa rodzin
wychowuj¹cych dzieci i zapobieganie ich marginalizacji; wyrównywanie startu i szans ¿yciowych niepe³nosprawnych i przewlekle chorych
Stowarzyszenie „Promyk” w
Œwidwinie (prezes Maria Krzysik).
PLAC KONSTYTUCJI 3 MAJA 1,
78-300 ŒWIDWIN. Nr KRS 16732
Wspieranie inicjatyw gospodarczych; pomoc dzieciom i m³odzie¿y
bêd¹cej w szczególnie trudnych warunkach; pomoc prawna, materialna
osobom i rodzinom w trudnych sytuacjach ¿yciowych; wspieranie zawodowe osób niepe³nosprawnych;
wspó³praca z placówkami opiekuñczowychowawczymi i wspieranie placówek oœwiatowych; niesienie pomocy
rodzinie zagro¿onej patologi¹.
1 % pozostawiony w Naszym Powiecie pozwoli na polepszenie jakoœci
¿ycia naszych s¹siadów i nas samych
- œrodki pochodz¹ce z 1% zostan¹
wydane na realizacjê wa¿nych celów
spo³ecznych w naszym najbli¿szym
otoczeniu.
(info: starostwo)

Na tablicy og³oszeñ Starostwa Powiatowego w Œwidwinie
oraz urzêdów poszczególnych miast i gmin Powiatu
Œwidwiñskiego, a tak¿e na stronie internetowej
www.bip.powiatswidwinski.pl
zosta³ opublikowany wykaz nieruchomoœci
stanowi¹cych w³asnoœæ Skarbu Pañstwa, przeznaczonych
do oddania w najem, obejmuj¹cy lokal u¿ytkowy
i wolnostoj¹cy budynek gara¿u, posadowione na dzia³ce
nr 31/3 w obrêbie Brze¿no, gmina Brze¿no.
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Mammografia
bezp³atna
Zapraszamy panie
w wieku 50 – 69 lat
na bezp³atne badania
mammograficzne
wykonywane
w ramach programu
Narodowego
Funduszu Zdrowia.
Mammobus bêdzie ustawiony w
Œwidwinie na Placu Konstytucji 3
Maja w dniach 24 lutego – 1 marca
2010 roku. Rejestruj¹c siê nale¿y
podaæ numer PESEL i numer telefonu. Prosimy o wczeœniejsz¹ rejestracjê telefoniczn¹ od poniedzia³ku do
pi¹tku w godzinach 8 – 16.
Nr telefonu: 0 801 080 007 (tylko
z telefonów stacjonarnych, koszt jak
za po³¹czenie lokalne) oraz 058 666
24 44. Panie nie objête programem
profilaktycznym mog¹ wykonaæ badanie mammograficzne odp³atnie,
na podstawie skierowania lekarza
dowolnej specjalnoœci w cenie 80
z³otych. Prosimy zabraæ ze sob¹
dowód osobisty.
(wp)
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Miss Pamela u burmistrza
Mieszkanka Œwidwina
Pamela G³asek, która
zdoby³a tytu³ Miss
Nastolatek Pomorza,
zosta³a uhonorowana
przez burmistrza Jana
Owsiaka,
Do wyborów najpiêkniejszej
kwalifikowa³o siê 16 dziewcz¹t, wybranych wczeœniej w drodze eliminacji. Wszystkie zaprezentowa³y siê
podczas imprezy fina³owej w koszaliñskiej Galerii Emka. Pamela G³asek
ze Œwidwina, niespe³na 17-letnia
uczennica pierwszej klasy Zespo³u
Szkó³ im. W. Broniewskiego, zyska³a
najwiêksze uznanie jurorów i zdoby³a najwa¿niejszy tytu³ – Miss Nastolatek Pomorza. Otrzyma³a mnóstwo
nagród, miêdzy innymi markow¹
odzie¿, bi¿uteriê, kosmetyki, sesjê
zdjêciow¹.
M³od¹ mieszkankê Œwidwina
wyró¿ni³ tak¿e burmistrz miasta Jan
Owsiak. Nowa Miss zosta³a zaproszona do magistratu wspólnie z rodzicami Leszkiem i Ma³gorzat¹. Burmistrz wrêczy³ jej nagrodê pieniê¿n¹
oraz list gratulacyjny, w którym czy-

tamy miêdzy innymi: „Chcia³bym
wyraziæ Pani wdziêcznoœæ za reprezentowanie swoj¹ osob¹ Œwidwina
na presti¿owym konkursie. Pani
Rodzicom pragnê przekazaæ wyrazy
uznania i zapewniæ, ¿e podzielam

uczucie dumy, które niew¹tpliwie w
takich chwili odczuwaj¹. Mam nadziejê, ¿e to osi¹gniêcie otworzy
Pani drogê do dalszych sukcesów.
¯yczê wszelkiej pomyœlnoœci w nauce i w ¿yciu osobistym”.
(wp)
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Turniej Szachowy
„Zima 2010”
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Zawody podlodowe w Œwidwinie

Pawe³ Sad³o
z najwiêksz¹ ryb¹
Mistrz Œwidwina

23 stycznia, w Centrum Kultury
w Po³czynie-Zdroju, odby³ siê turniej szachowy, w którym wziê³a
udzia³ m³odzie¿ szkolna z Gimnazjum i Szko³y Podstawowej nr 1 w
Po³czynie Zdroju oraz uczniowie z
Zespo³u Szkó³ Publicznych w Redle.
Do rywalizacji w turnieju przyst¹pi³o 17 zawodników, rozegrali ze
sob¹ siedem rund, czas na zawodnika - 15 minut.
Pierwsze miejsce z kompletem
siedmiu punktów zaj¹³ Marek Czapla z Gimnazjum w Po³czynie, 2 Patryk Pilip z Szko³y Podstawowej
w Po³czynie, 3 - Kuba Ma³ecki z
Zespo³u Szkó³ Publicznych w Redle,
4 - Damian Matuszyk z Gimnazjum w

Po³czynie, 5 - £ukasz Truszkowski z
ZSP w Redle, 6 - Kamil Budzyñski z
SP w Po³czynie, 7 - Agnieszka Ró¿añska z SP w Po³czynie, 8 - Mateusz
Michalski z Gimnazjum w Po³czynie,
9 - Kamila Kudyk z SP w Po³czynie,
10 - Maks Darosz z SP w Po³czynie.
Specjalne wyró¿nienie za grê fair
play otrzyma³a Kamila Kudyk oraz
Kamil Budzyñski, a specjalnym
medalem za „serce” do gry odznaczona zosta³a Julia Kobierecka z SP
w Po³czynie.
Zwyciêzcy otrzymali puchary, a
wszyscy uczestnicy medale i nagrody. Zawody odbywa³y siê w przyjaznej atmosferze, s³odki poczêstunek
zafundowa³a Cukiernia Pana Wilka.
Organizatorem turnieju by³ klub szachowy „Caissa” w Po³czynie. WB

Kursokonferencja
trenerów ZZPN
Kursokonferencja trenerów
ZZPN odbêdzie siê w dniach 20-21
lutego br. w ZCE przy ul. Ho¿ej 6 w
Szczecinie. Wpisowe za udzia³ - 25
z³ od osoby. W ramach tej kwoty,
ka¿dy z uczestników otrzyma p³ytê CD/DVD z materia³ami szkoleniowymi wszystkich wyk³adowców, gazetkê z dodatkowymi materia³ami, certyfikat uczestnictwa
oraz bon ¿ywnoœciowy na 3 posi³ki podczas trwania 2-dniowej kursokonferencji. Planowany jest

udzia³ ok. 180 trenerów, dzia³aczy
i pasjonatów pi³ki no¿nej. O udziale w kursokonferencji decyduje
kolejnoœæ zg³oszeñ, wype³nion¹
kartê zg³oszenia nale¿y przes³aæ
na
adres
e-mail:
trener@zce.szczecin.pl (zg³oszenia
bêd¹ przyjmowane tylko drog¹
elektroniczn¹). Op³aty za uczestnictwo w kursokonferencji nale¿y
wnosiæ przelewem do 17.02. br.
Wiêcej informacji pod nr tel. 515
068 246 - trener Pawe³ Podgórski. (r)

W ostatnim dniu
stycznia, na jeziorze
Brze¿no Du¿e, ko³o
WODNIK - MIASTO
w Œwidwinie by³o
organizatorem III
Otwartych Mistrzostw Œwidwina
w Wêdkarstwie Podlodowym.
W zawodach uczestniczy³o 32
zawodników z Koszalina, Czaplinka,
Drawska, S³awoborza oraz Œwidwina. Po 3-godzinnych zmaganiach z
ryb¹ zwyciêzc¹ zawodów i jednoczeœnie mistrzem Œwidwina zosta³ kol.
MARIAN MASEWICZ z ko³a KMP

nr 23 Koszalin, uzyskuj¹c 1440 pkt.
Drugi by³ kol. KAZIMIERZ MARSZA£EK z Czaplinka - 970 pkt., a
trzeci kol. MAREK MAC z ko³a
SAZAN Œwidwin - 810 pkt.
Najwiêksz¹ rybê z³owi³ kol.
PAWE£ SAD£O z ko³a SAZAN w
Œwidwinie, a najm³odszym uczestnikiem zawodów by³ kol. KACPER
MIKU£KO z ko³a REGA w Œwidwinie. Zawody zaszczycili swoj¹ obecnoœci¹: Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Kazimierz Szafrañski oraz Kierownik Wydzia³u Oœwiaty i Kultury
Urzêdu Miasta Bogdan Wachowiak, którzy zwyciêzcom wrêczyli
puchary, dyplomy i nagrody ufundowane przez organizatorów. Po zakoñczeniu zawodów, przy ognisku
pieczono kie³baski, snuto wêdkarskie opowieœci, wymieniano siê doœwiadczeniami i umówiono siê na
rewan¿ za rok.
(o)

Najm³odszy uczestnik
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Wspomnienie
o œp. Mieczys³awie
Gajewskim
Z g³êbokim ¿alem œwidwiñscy Kresowianie i zespó³ „Leszczyna” z Pêczerzyna przyjêliœmy wiadomoœæ o œmierci Mieczys³awa Gajewskiego.
Urodzi³ siê 5 maja 1935r. w Jaworowie na Ziemi
Lwowskiej. Zmar³ 29 stycznia 2010 r. w Szczecinie i tu
spocznie na wieki.
Mieszkañcom ziemi œwidwiñskiej znany by³ jako
dzia³acz na niwie kultury. Przed 26 laty, jako kierownik
Gminnego Oœrodka Kultury w Brze¿nie, by³ za³o¿ycielem i kierownikiem
muzycznym zespo³u ludowego „Leszczyna” w Pêczerzynie. Kiedy we
wrzeœniu 1990 r. zosta³ zorganizowany Klub Towarzystwa Mi³oœników
Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich w Œwidwinie, zosta³ jego
cz³onkiem. Kocha³ Kresy i piosenki lwowskie i kresowe, które od 1991 r.
w³¹czy³ do bogatego repertuaru zespo³u „Leszczyna” – sta³ siê prekursorem w œpiewaniu ich na ziemi œwidwiñskiej i w regionie, by ocaliæ od zapomnienia.
My, Kresowianie Ziemi Lwowskiej i Wileñskiej, dumni jesteœmy z tego,
¿e by³ z nami i propagowa³ nasz¹ kulturê i tradycje wystêpami zespo³u
„Leszczyna”, na organizowanych przez nas i Œwidwiñski Oœrodek Kultury
imprezach: Œwidwiñskich Dniach Kultury Kresowej, Kaziukach Wileñskich i ró¿nych spotkaniach. Na przegl¹dach zespo³ów ludowych zespó³
zdobywa³ wysokie presti¿owe nagrody i wyró¿nienia i cieszy³ siê uznaniem wœród w³adz samorz¹dowych gminy Brze¿no, powiatu, miasta i
gminy Œwidwin, a tak¿e mieszkañców ziemi œwidwiñskiej.
Za swoja dzia³alnoœæ przez Zarz¹d G³ówny TMLiKPW Wroc³aw wyró¿niony by³ dyplomem i z³ot¹ Odznak¹ Zas³u¿onego dla Towarzystwa
Mi³oœników Lwowa, a tak¿e przez Starostê Œwidwiñskiego pami¹tkowym
medalem 60-lecia Powrotu Ziem Powiatu Œwidwiñskiego do Macierzy.
¯egnamy Ciê Mieczys³awie i na zawsze zostaniesz w naszej pamiêci.
£¹czymy siê w bólu po starcie kolegi sk³adamy wyrazy wspó³czucia
¿onie Pani Janinie i Rodzinie
Cz³onkowie Towarzystw Kresowych Lwowa, Wilna i zespo³u „Leszczyna” Mieczys³aw Kostur

Pies wywêszy³ w³amywaczy

Tylko kilka godzin
cieszyli siê ³upem
(ŒWIDWIN) Œwidwiñscy policjanci ju¿ w kilka godzin od chwili
otrzymania zg³oszenia o w³amaniu
do pomieszczenia gospodarczego w
Smardzku, zatrzymali sprawców.
Policjantów do w³amywaczy doprowadzi³ pies tropi¹cy.
W miniony pi¹tek, w godzinach
porannych, dy¿urny KPP w Œwidwinie odebra³ zg³oszenie o w³amaniu
do pomieszczenia gospodarczego w
Smardzku. Wed³ug zg³aszaj¹cego, z
budynku zginê³y elektronarzêdzia,
przewody rozruchowe, przewody
elektryczne do spawarki, kable oraz
rolka drutu spawalniczego o ³¹cznej
wartoœci 1260 z³.
Sprowadzony pies tropi¹cy, z
miejsca w³amania, doprowadzi³ do
miejsca zamieszkania 42-letniego
mieszkañca Smardza, a nastêpnie do
pobliskich zaroœli, gdzie w œniegu

ukryte by³y skradzione przedmioty.
W wyniku dalszych czynnoœci policjanci ustalili, ¿e drugim sprawc¹
jest 52-letni mieszkaniec tej miejscowoœci. Obaj mê¿czyŸni s¹ znani policji, byli wielokrotnie notowani jako
sprawcy kradzie¿y i w³amañ.
Mê¿czyŸni us³yszeli zarzuty kradzie¿y z w³amaniem. Za pope³nione
przestêpstwo grozi im kara do 10 lat
pozbawienia wolnoœci. Wszystkie
skradzione przedmioty zosta³y
zwrócone w³aœcicielowi.
(kp)

O bezpieczeñstwie
zim¹

Pojechali po
kredyt do £obza
(£OBEZ) 27.01. w £obzie, do jednego z banków wszed³ mê¿czyzna
wraz z dwiema kobietami. Wszyscy
byli mieszkañcami powiatu œwidwiñskiego. Ich celem by³o wy³udzenie
kredytu w kwocie 20 tys. z³. W tym
celu posiadali przygotowane fa³szy-

we zaœwiadczenia o zatrudnieniu i
osi¹gniêtych dochodach. Dziêki
przytomnoœci umys³u pracownicy
banku, na miejscu po chwili pojawili
siê policjanci kryminalni Komendy
Powiatowej Policji w £obzie, którzy
zatrzymali ca³¹ trójkê do wyjaœnienia.

Œwidwiñscy policjanci w ramach kampanii „Bezpieczna zima”
przeprowadzili spotkanie z uczniami Szko³y Podstawowej Nr 2 w Œwidwinie.
Spotkanie przeprowadzi³y policjantki Zespo³u Ruchu Drogowego
tut. KPP sier¿. Anita Suszyñska i
sier¿. Anna Poszytek oraz policjantka zajmuj¹ca siê problematyk¹ nieletnich asp. szt. Jolanta Tolala. W
trakcie prelekcji najm³odszym
uczestnikom ruchu przypomniane

zosta³y zasady bezpieczeñstwa na
drodze i bezpiecznego wypoczynku
podczas ferii zimowych.
Wszyscy uczestnicy spotkania
otrzymali od policjantów odblaskowe zawieszki i opaski. Ponadto dla
uczniów wyró¿niaj¹cych siê wiedz¹
z zakresu bezpieczeñstwa w ruchu
drogowym zosta³y przekazane kamizelki odblaskowe i policyjne maskotki „Gryfusie”. Projekt „Bezpieczna zima” sfinansowany zosta³
ze œrodków Urzêdu Marsza³kowskiego.
(kp)
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
Warto przeczytaæ

Ksi¹¿ka, która
wstrzyma³a
proces
beatyfikacyjny
Paw³a VI
W najbli¿szym czasie uka¿e siê
ksi¹¿ka ks. Luigi Villa „Pawe³ VI beatyfikowany?”, która wstrzyma³a
proces beatyfikacyjny Paw³a VI.
Mam œwiadomoœæ, i¿ publikuj¹c
tê ksi¹¿kê dotykam bolesnej rany,
lecz jak¿e jej nie wydaæ i nie spowodowaæ, by wolnoœæ by³a wreszcie
wykorzystana, by dojœæ do prawdy,
nawet jeœli trzeba by³oby uznanym
autorytetom powiedzieæ w twarz
„non possumus”...
Jak¿e z tej wolnoœci korzystano
dawniej, nie bano siê nawet cesarzom i papie¿om mówiæ o ich grzechach i b³êdach, by lepiej byæ poddanym woli Boga. Jak¿e ku ratunkowi Koœcio³a korzysta³a z tej wolnoœci
œw. Katarzyna z Sieny...
Dziœ, gdy tak wiele mówi siê o
wolnoœci, prawie wszyscy dr¿¹ ze
strachu, nie chc¹c powiedzieæ na
g³os „Król jest nagi”.
Ksi¹¿kê napisa³ redaktor naczelny katolickiego pisma „La Chiesa
Viva”, wychodz¹cego od dziesiêcioleci we W³oszech. Ks. Luigi Villa
to by³y sekretarz s³ynnego œp. kard.
Ottavianiego; za ¿aden z numerów
pisma, ani te¿ za ¿adn¹ ze swych
ksi¹¿ek ks. Villa nie by³ nigdy potêpiony przez Koœció³. Ksi¹¿ka powstrzyma³a proces wynoszenia na
o³tarze Paw³a VI.
Tu mo¿na przeczytaæ jej fragment: ksiegarnia.antyk.org.pl/img/
230/img85.pdf
Marcin Dybowski, w³aœciciel
Wydawnictwa Antyk

Reklama
w
gazecie
512 138 349

MIESZKANIA
Powiat ³obeski

Region

Powiat ³obeski
Kupiê gara¿ w £obzie. Tel. 505 089
611.

Odnajmê mieszkanie w centrum
£obza, w bliŸniaku, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka. Tel. 608 287 839.

Wynajmê lub sprzedam domek,
£obez, ul. Przechodnia 5. Tel. 792
140 557.

Mieszkanie do wynajêcia w Unimiu, pow. 50 mkw, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka. Tel. 508 263 104

Sprzedam dzia³kê rekreacyjno-budowlan¹ z ma³ym domkiem z werand¹ w uroczym miejscu w okolicach Starej Dobrzycy. Cena 38 tys.
z³. Tel. 913 952 188.

Sprzedam kawalerkê, jeden du¿y
pokój, kuchnia, ³azienka, 33 mkw,
stare budownictwo, w centrum
£obza. Tel. 783 233 685.

Powiat drawski
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 68 mkw. w Drawsku Pom.,
c.o. gazowe i eta¿owe, 4 pokoje,
gara¿, piwnica i du¿y ogród. Tel.
501 520 406.

Powiat gryficki
Sprzedam kawalerkê 28 mkw. z
gara¿em w Gryficach. Tel. 606 267
976.

INNE
Powiat ³obeski
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.

Zespó³ muzyczny na wesela. Tel.
604221339.

Region
Gara¿e blaszane, bramy uchylne
– najtaniej. Monta¿ i dowóz gratis.
Tel. 59 8334536, 605 286 058, 661
956 331.
Wystrój sal weselnych balonami i
nie tylko. Tel. 503 045 960.
GARA¯E BLASZANE OCYNKOWANE – PRODUCENT. Tel. 059
8334312, 798 710 329, 698 230
205. F.T. Wróbel Przechlewo.
www.blaszanygaraz.pl

US£UGI

NIERUCHOMOŒCI

Wynajmê 3-pokojowe mieszkanie
w centrum £obza, I piêtro. Tel.
601429991.

Sprzedam mieszkanie na wsi, 41
mkw. Tel. 661 374 570.

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

Powiat gryficki
Sprzedam dom do remontu 10 km
od Gryfic, du¿o zabudowañ, 3100
mkw. Tel. 693 996 009,
913855822.

Wideofilmowanie. Tel. 605 732
267.
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.

Powiat drawski
Przewóz osób busem, wynajem
busa, obs³uga imprez okolicznoœciowych, wyjazdy za granicê wystawiam fakturê Vat, tel. 796 898
787.

Powiat œwidwiñski

Powiat œwidwiñski
Sprzedam dom 300 mkw. w
Œwidwinie. Cena 540 tys. z³. Tel.
502 532 025.

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

ROLNICTWO

Region
Sprzedam 1/2 domu w centrum Nowogardu. Dom przy ul. Luboszan 2
w centrum Nowogardu, 50 m do
jeziora, stare budownictwo. Budynek 2 rodzinny, ogrodzony, 2 pomieszczenia gospodarcze + ogródek. Parter o powierzchni 37 mkw.
- 2 pokoje, kuchnia, ³lazienka + poddasze do adaptacji o powierzchni
ok. 30 mkw. Cena 120.000 z³ do negocjacji. Tel. 790 856 019 lub 793
549 551, email: krosden@wp.pl

Sprzedam siano prasowane,
ma³e kostki, 60 ton. Tel. 94
3631258 lub 504362527.

MOTORYZACJA
Sprzedam VW Golf 2, 1991 r., 1,6
benzyna, szyberdach, 5-drzwiowy,
1100 z³ do uzgodnienia. Tel.
667338466.
Renault 19, 1994 r., poj. 1400, plus
du¿o dodatkowego wyposa¿enia.
Cena do uzgodnienia. Tel. 504 138
640.

PRACA
Powiat drawski
PPUH. W.G. Fabich w Drawsku
Pom. zatrudni elektryka. Tel. 94 363
45 31

Zlecaj¹c og³oszenie drobne

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 Œwidwiñskich

To niedrogo - sprawdŸ.
091 397 37 30 wppp1@wp.pl
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CO Z TYM AZBESTEM?
Historia azbestu zatoczy³a ogromne ko³o od zachwytu po³¹czonego z przypisywaniem mu w³aœciwoœci magicznych w czasach staro¿ytnych, ró¿norodnego wykorzystywania ogromnych iloœci surowca na skalê przemys³ow¹ w XX wieku, do ca³kowitego zakazu jego stosowania
w wielu krajach œwiata w latach 90-tych. Wed³ug planów Ministerstwa Gospodarki musimy usun¹æ lub wymieniæ wyroby azbestowe na
bezpieczne do 2032 roku. Czy Polska zd¹¿y uporaæ siê z usuniêciem azbestu do tego czasu? Wszystko zale¿y od w³aœciwej postawy
w³aœcicieli i zarz¹dców nieruchomoœci „uposa¿onych” w azbest oraz od samorz¹dów.

Dlaczego i kiedy azbest jest szkodliwy dla zdrowia?
Szkodliwoœæ azbestu nie wynika z jego sk³adu chemicznego - przyczyna szkodliwoœci tkwi w jego w³óknistej strukturze. Podczas eksploatacji
wyrobów zawieraj¹cych azbest lub w wyniku dzia³ania czynników zewnêtrznych na te wyroby - w³ókna azbestu zostaj¹ uwalniane do powietrza.
W³ókna s¹ niewidoczne go³ym okiem i maj¹ tendencjê do wielokrotnego rozwarstwiania siê - dziêki temu mog¹ byæ dziesi¹tki a nawet setki razy
cieñsze od ludzkiego w³osa. Po przedostaniu siê z wdychanym powietrzem do uk³adu oddechowego, zostaj¹ najczêœciej wydalone przez
organizm. Jednak¿e istniej¹ takie w³ókna, których organizm nie potrafi siê pozbyæ. W³ókna te gromadz¹ siê i pozostaj¹ w tkance p³ucnej
w ci¹gu ca³ego ¿ycia, powoduj¹c zmiany chorobowe. Mog¹ byæ przyczyn¹ chorób p³uc, op³ucnej czy otrzewnej (nawet nowotworów).

Stan prawny:
Ze wzglêdu na szkodliwoœæ wyrobów azbestowych dla zdrowia ich produkcja zakazana zosta³a w Polsce Ustaw¹ o zakazie stosowania
wyrobów zawieraj¹cych azbest, zgodnie z któr¹ do 28 wrzeœnia 1998 r. zakoñczono produkcjê p³yt azbestowo-cementowych, zaœ od 28
marca 1999 obowi¹zuje zakaz obrotu azbestem i wyrobami go zawieraj¹cymi. Rz¹d opracowa³ 30 - letni krajowy Program usuwania azbestu..., który obowi¹zuje od 14 maja 2002 r. W roku 2009 Program zosta³ uaktualniony i skorygowany - przyjêty przez Radê Ministrów pod
nazw¹ Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 - 2032. Celem Programu jest wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych i œrodowiskowych spowodowanych azbestem, poprzez sukcesywne usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów i odpadów zawieraj¹cych
azbest.

Konkurs Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie:
W 2009 roku WFOŒiGW w Szczecinie udziela³ dotacji na zadania z zakresu usuwania wyrobów zawieraj¹cych azbest. Do dofinansowania
mog³y byæ zg³oszone obiekty, których w³aœcicielami s¹ osoby fizyczne (równie¿ wspólnoty mieszkaniowe) oraz samorz¹d. W imieniu osób
fizycznych o pieni¹dze na usuniêcie azbestu mog³y ubiegaæ siê Gminy. Warunkiem skorzystania z takiej dotacji jest uchwalenie przez
Gminê programu usuwania azbestu. Je¿eli Gmina nie posiada takiego programu, mieszkañcy nie maj¹ szans na dofinansowanie usuniêcia
azbestu ze swojej posesji. £¹czna kwota udzielonych dotacji w 2009 roku to ponad 1 mln z³. W ramach z³o¿onych wniosków do utylizacji
przekazanych zostanie ok. 1100 ton azbestu za ³¹czn¹ kwotê 1,5 mln z³. Azbest zostanie zdjêty z oko³o 300 nieruchomoœci, g³ównie osób
fizycznych i gospodarstw rolnych.
Na rok 2010 WFOŒiGW w Szczecinie zarezerwowa³ w planie finansowym 2 mln z³otych na dofinansowanie w formie dotacji dzia³añ zwi¹zanych z demonta¿em i utylizacj¹ wyrobów zawieraj¹cych azbest. Szczegó³y Konkursu AZBEST 2010 i terminy sk³adania wniosków opublikowane zostan¹ na stronie www.wfos.szczecin.pl O szczegó³y mo¿na dowiadywaæ siê równie¿ telefonicznie: 91 486 15 56 , 91 486 15 58.
W dalszym ci¹gu funkcjonowaæ bêdzie linia kredytowa z dop³at¹ do odsetek w Banku Ochrony Œrodowiska S.A., która umo¿liwia podmiotom
zdejmuj¹cym dach z azbestu zaci¹gniêcie kredytu na zakup i monta¿ nowego pokrycia dachowego. Oprocentowanie kszta³tuje siê na
poziomie niewiele ponad 1% w skali roku.

Projekt Federacji Zielonych GAJA
Federacja Zielonych GAJA* realizuje projekt "Azbest nie jest OK.", którego g³ównym celem jest monitorowanie oraz wspieranie realizacji krajowego Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032. W ramach projektu podjêto szereg dzia³añ skierowanych do
w³aœcicieli i zarz¹dców nieruchomoœci, administruj¹cych budynkami zawieraj¹cymi materia³y azbestowe.
- na stronie www.gajanet.pl/azbest utworzony zosta³ punkt konsultacyjny w zakresie bezpiecznego u¿ytkowania i usuwania azbestu.
Wszelkie porady udzielane s¹ nieodp³atnie,
- wydano broszurê „Co z tym azbestem?”, która zawiera przydatne informacje i praktyczne wskazówki dla w³aœcicieli nieruchomoœci broszurê mo¿na otrzymaæ wysy³kowo oraz pobraæ ze strony www.gajanet.pl/azbest,
- wyprodukowano film edukacyjny „Praktycznie o azbeœcie”, który informuje o szkodliwoœci azbestu oraz promuje jego bezpieczne
usuwanie. P³ytê z filmem mo¿na otrzymaæ wysy³kowo oraz obejrzeæ lub pobraæ ze strony www.gajanet.pl/azbest,
- organizacja ogólnopolskiej konferencji „Bezpieczne u¿ytkowanie i usuwanie azbestu - mo¿liwoœci i koszty” (wrzesieñ 2010 r.) Udzia³
w konferencji bêdzie nieodp³atny.
Projekt „Azbest nie jest OK.” realizowany jest dziêki wsparciu udzielonemu przez Islandiê, Lichtenstein i Norwegiê poprzez dofinansowanie
ze œrodków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a tak¿e
bud¿etu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarz¹dowych. Realizacjê projektu wspiera równie¿ Wojewódzki
Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

INFORMACJE

Zaproszenie dla handlowców

Przygotowania
do Kaziuków Wileñskich
Zgodnie z sugesti¹ handlowców i kupuj¹cych jarmark kresowy „Kaziuki Wileñskie” odbêdzie siê w tym roku w dn. 5 i 6 marca
(pi¹tek i sobota) w Œwidwiñskiej Hali Targowej.
Odbywa siê on pod patronatem Burmistrza Miasta Jana
Owsiaka, a organizatorami s¹: Towarzystwo Mi³oœników Wilna i
b. Kresów Wschodnich oraz Œwidwiñski Oœrodek Kultury.
Serdecznie zapraszamy do udzia³u w tej imprezie wszystkich
chêtnych, szukaj¹cych reklamy i zbytu swego towaru, wymiany
doœwiadczeñ, ciekawostek i dobrej zabawy.
Nowo przyby³ym kupcom, rzemieœlnikom i artystom zostan¹
udostêpnione nieodp³atnie stoiska. Poniewa¿ liczba miejsc jest
ograniczona, liczy siê czas przebycia zgodnie z zasad¹ „kto pierwszy ten lepszy”. Hala Targowa otwarta jest od godz. 8.00.
Czas handluj¹cym i zwiedzaj¹cym umil¹ w dn. 5.03. wystêpy
zespo³ów szkolnych i przedszkolnych, a 6.03. zespo³ów ludowych. Przewidziana jest równie¿ aukcja na rzecz dzieci komunijnych z Polskiego Domu Dziecka w Podbrodziu na Litwie. W ten
sposób zamierzamy propagowaæ polsk¹ twórczoœæ ludow¹, przybli¿yæ spo³eczeñstwu, nie tylko Ziemi Pomorskiej, fragment bogatego folkloru wileñskiego oraz pomóc Rodakom, zamieszkuj¹cym
Ojcowiznê na Litwie.
Ze wzglêdu na ciekawy i u¿yteczny program imprezy, zapraszamy wszystkich do udzia³u w niej, zaprezentowania swego
towaru, uczestnictwa w aukcji i dokonania zakupów. Zapraszamy
te¿ artystyczne zespo³y ludowe do zaprezentowania siê na scenie
œwidwiñskiej Hali Targowej w dniu 6.03.
Zg³oszenia udzia³u w XVIII KAZIUKACH WILEÑSKICH
prosimy nadsy³aæ listownie, telefonicznie lub faksem na adres:
Œwidwiñski Oœrodek Kultury, ul. Niedzia³kowskiego 17, 78-300
Œwidwin, tel.(faks) 94 365-22-77.

Wolontariusz
na medal
Piotr Malicki, m³ody mieszkaniec
Nielepu w gminie R¹bino, zosta³ wyró¿niony przez burmistrza Œwidwina
Jana Owsiaka, za udzia³ w Wielkiej
Orkiestrze Œwi¹tecznej Pomocy.
Piotr jest bardzo aktywnym wolontariuszem, wspó³pracuj¹cym ze œwidwiñskim sztabem WOŒP. W tym roku
zebra³ najwiêcej pieniêdzy ze wszystkich wolontariuszy, bierze tak¿e udzia³
w licytacjach i pomaga przy organizacji imprezy. Na fina³ Orkiestry przychodzi z Nielepu do Œwidwina na pieszo,
po to, by zaoszczêdziæ pieni¹dze, którymi wspomaga Fundacjê
WOŒP. Burmistrz Œwidwina doceni³ zaanga¿owanie Piotra Malickiego wrêczaj¹c mu list gratulacyjny i nagrodê pieniê¿n¹. (wp)

