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Szko³a Podstawowa nr 2 w Œwidwinie uczci³a
pomordowanych w Katyniu

Prawdy
nie mo¿na
rozstrzelaæ
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Kazimierz Rynkiewicz
Tymi s³owami prezydent Lech
Kaczyñski koñczy³ swoje napisane
przemówienie, które mia³ wyg³osiæ
w Katyniu. Nie wyg³osi³. Zgin¹³
wraz z rodz¹c¹ siê elit¹ wolnej Polski pod Smoleñskiem.
Na chwilê prze³ama³ siê obraz
Polski i Polaków. Okaza³o siê, ¿e
¿yliœmy w mediokracji – obrazie
Polski wykreowanym przez media,
które brutalnie uprawiaj¹ politykê
dla w³asnych korzyœci i obcych nam
interesów. Polska dla nich to teren,
na którym rozgrywa siê ró¿ne gry.
Teren do zagospodarowania. Chce
go zagospodarowaæ Wschód i Zachód. Ró¿ne mafie i polityki, wywiady i cywilizacje. Znajduj¹ w
Polsce swoich wyznawców i popleczników. Za pieni¹dze i splendor
na salonach. Za poklepanie po plecach. St¹d w polityce polskiej stronnictwa rosyjskie i niemieckie.
Rosn¹ zastêpy stronnictwa unijnego. Polska to¿samoœæ rozrywana
jest na ró¿ne sposoby. Przeszkadza.
Pierwsza myœl, jaka przysz³a mi do
g³owy, gdy us³ysza³em, ¿e wszyscy
zginêli – wszystkim ta œmieræ jest na
rêkê. Wszystkim stronnictwom w
Polsce, bo zginêli prezes IPN i prezes NBP, i wszystkim na Wschodzie
i Zachodzie, bo prezydent Kaczyñski nie bêdzie ju¿ przeszkadza³. Nie
bêdzie ju¿ wierci³ dziury w pamiêci
o Katyñ, nie bêdzie mówi³ o równym
prawie ma³ych narodów i pañstw w
unii przy podejmowaniu decyzji
przez wielkich. By³ jak kamieñ na
drodze miêdzy Niemcami a Rosj¹.
Tak jak w 1939 roku – Polska te¿
wtedy im przeszkadza³a. Jak¿e siê
cieszyli Sowieci z hitlerowcami,
gdy spotkali siê na Bugu.Teraz musieli omin¹æ Polskê ruroci¹giem.
Jak¿e to niewygodne.
M³odzi ocknêli siê. Zobaczyli,
jak byli oszukiwani. Zw³aszcza
przez media. Tyle polsko brzmi¹cych tytu³ów prasowych z zagranicznymi w³aœcicielami. Mówi¹
nam, co mamy robiæ, jak myœleæ.
I nagle to poruszenie, przebicie
siê przez ten obraz medialny i polityczny g³osu zwyk³ych ludzi. I jak¿e
okazuje siê on niezwyk³y. Szczery,
zatroskany sprawami ojczyzny,
wra¿liwy, pe³en solidarnoœci z rodakami, wspó³czuj¹cy. Ludzie daj¹

Z DRUGIEJ STRONY
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Wybraæ wolnoœæ
i obroniæ prawdê
coœ od siebie, bo chc¹ daæ, wyraziæ,
nieprzymuszani. Nikt im za to nie
zap³aci, nic z tego mieæ nie bêd¹, ot,
tak, po ludzku, po polsku w³aœnie.
Za chwilê ten g³os zniknie w tumulcie, jazgocie, interesach. One
tylko na chwilê przycich³y, ale s¹. W
stronnictwach rosyjskich i niemieckich, w korzeniach komuny, których
nie wyrwano, a to w Polsce wielkie
stronnictwo, rosyjskie, dzisiaj mo¿e
ju¿ tylko kosmopolityczne w robieniu i zabezpieczaniu interesów, które
zrobili ojcowie i dziadkowie na krwi
polskich patriotów. Przecie¿ ¿yj¹ i
maj¹ siê dobrze ci, którzy wprowadzali tu komunizm i z niego ¿yli. Ci,
którzy wyrzucali ludzi z pracy za s³owo Katyñ, którzy awansowali najwiêkszych nieudaczników, byle byli
partyjni, którzy donosili w zak³adach
pracy, szko³ach, na ulicach, za srebrniki i awanse. Przecie¿ nie wyparowali, s¹ wœród nas. Dla nich prof.
Lech Kaczyñski, najlepiej wykszta³cony z dotychczasowych prezydentów, zawsze by³ g³upi i œmieszny.
Albo przeszkadza³, bo wtr¹ca³ siê w
te ich geszefty. Albo chcia³ pamiêtaæ
o tym, o czym oni chcieli zapomnieæ.
To przypominanie tak dra¿ni³o.
Jak choæby o Katyniu, gdy mia³
tam powiedzieæ: „Œwiat mia³ siê nigdy nie dowiedzieæ. Rodzinom ofiar
odebrano prawo do publicznej ¿a³oby, do op³akania i godnego upamiêtnienia najbli¿szych.
Po stronie k³amstwa stoi potêga
totalitarnego imperium, stoi aparat
w³adzy polskich komunistów. Ludzie mówi¹cy prawdê o Katyniu
p³ac¹ za to wysok¹ cenê. Tak¿e
uczniowie. W roku 1949 za wykrzyczan¹ na lekcji prawdê o Katyniu
dwudziestoletni uczeñ z Che³ma
Józef Ba³ka wyrokiem wojskowego
s¹du trafia na trzy lata do wiêzienia.
S¹ jednak tak¿e „nieugiêci ludzie” i
– po czterech dekadach – totalitarny
Goliat zostaje pokonany. Prawda –
ta ostateczna broñ przeciw przemocy – zwyciê¿a. Tak jak k³amstwo
katyñskie by³o fundamentem PRL,
tak prawda o Katyniu jest fundamentem wolnej Rzeczpospolitej. To
wielka zas³uga Rodzin Katyñskich.
Ich walki o pamiêæ o swoich bliskich, a wiêc tak¿e – o pamiêæ i to¿samoœæ Polski. Zas³uga m³odzie¿y.
Uczniów takich jak Józef Ba³ka.

Zas³uga tych nauczycieli, którzy –
mimo zakazów – mówili dzieciom
prawdê. Zas³uga ksiê¿y, w tym ksiêdza pra³ata Zdzis³awa Peszkowskiego i zamordowanego w styczniu
roku 1989 ksiêdza Stefana Niedzielaka – inicjatora wzniesienia krzy¿a
katyñskiego na cmentarzu pow¹zkowskim. Zas³uga drukarzy nielegalnych wydawnictw. Zas³uga wielu niezale¿nych inicjatyw i „Solidarnoœci”. Milionów rodziców opowiadaj¹cych swoim dzieciom prawdziw¹ historiê Polski”.
Gdzie s¹ ci wojskowi, którzy skazali Józefa Ba³ka na trzy lata wiêzienia? Co robi¹ wojskowi, którzy
wprowadzali stan wojenny w Polsce,
by utrzymaæ tu podleg³oœæ ZSRR?
Ilu nauczycieli mówi³o prawdê o
Katyniu, o AK, o ¯o³nierzach Wyklêtych? Ilu mówi? Dlaczego w £obzie,
Gryficach, Drawsku nie ma nawet
ulicy Ofiar Katynia? Dlaczego w
Kaliszu Pomorskim liceum nazwano
imieniem ofiar zamachu 11 wrzeœnia
w Nowym Jorku, a nie imieniem ofiar
Katynia?Zapewne wymyœlili to nauczyciele. Polska inteligencja wychowana na „Szkle kontaktowym”?
Dlaczego w Po³czynie-Zdroju nie
zmieniono nazwy ulicy gen. Œwierczewskiego (i kilku innych), zdrajcy
i bolszewika, który z Rosjanami napada³ na Polskê w 1920 roku, a czego
od tamtejszych w³adz domaga³ siê
prezes IPN Janusz Kurtyka? Jedna z
mieszkanek dzwoni i mówi, ¿e to
wymiana tablic i piecz¹tek, a to kosztuje, a ona nie chce wydaæ tych paru
z³otówek i jej Œwierczewski nie przeszkadza. Tak powiedzia³a – nie przeszkadza, bo pracuje w Niemczech i
ma to w nosie. Zapewne podciera
ty³ki starym Niemcom, bo m³odzi
Niemcy nie chc¹ tego robiæ. Nie zastanawia siê, dlaczego tak jest.
„Tragedia Katynia i walka z
k³amstwem katyñskim to doœwiadczenie wa¿ne dla kolejnych pokoleñ
Polaków. To czêœæ naszej historii.
Naszej pamiêci i naszej to¿samoœci.
To jednak tak¿e czêœæ historii ca³ej
Europy, œwiata. To przes³anie dotycz¹ce ka¿dego cz³owieka i wszystkich
narodów. Dotycz¹ce i przesz³oœci, i
przysz³oœci ludzkiej cywilizacji.
Zbrodnia Katyñska ju¿ zawsze
bêdzie przypominaæ o groŸbie zniewolenia i zniszczenia ludzi i naro-

dów. O sile k³amstwa. Bêdzie jednak tak¿e œwiadectwem tego, ¿e ludzie i narody potrafi¹ – nawet w
czasach najtrudniejszych – wybraæ
wolnoœæ i obroniæ prawdê”. - mia³
powiedzieæ prezydent Lech Kaczyñski w Katyniu. Nie powiedzia³.
P³acz nad ofiarami Smoleñska
jest lamentem nad stanem Polski.
Coœmy zrobili z nasz¹ wolnoœci¹? A
có¿ to jest wolnoœæ i prawda – zapyta wielu z tych, którzy do niedawna
tê wolnoœæ i prawdê zamykali w
wiêzieniach, skazywali na banicjê.
Wtedy wiedzieli. Myœlê, ¿e i dzisiaj
wiedz¹, ale tak jak wtedy, tak i dzisiaj, boj¹ siê i prawdy i wolnoœci. Ot,
parszywa lokajska mentalnoœæ.
Mam nadziejê, ¿e powoli odchodz¹ca na w³aœciwe miejsce – margines.
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INFORMACJE

Sesja Rady Gminy Œwidwin

Dzisiaj sesja Rady Miasta Œwidwin

Absolutorium dla wójta Rewizyjna o kontroli w SP 1,
(GMINA ŒWIDWIN) Sesja
Rady Gminy Œwidwin odbêdzie
siê 29 kwietnia (czwartek), o godz.
10, w sali nr 55 Urzêdu Miasta w
Œwidwinie.
Na pocz¹tku obrad radni bêd¹
mogli sk³adaæ interpelacje. Nastêpnie przewodnicz¹cy komisji i
wójt z³o¿¹ sprawozdanie z prac w
okresie miêdzy sesjami. Bêdzie
„Czas dla Samorz¹dów”. Spra-

wozdanie z wykonania bud¿etu
Gminy za 2009 rok z³o¿y wójt, a
radni zdecyduj¹ o udzieleniu mu
absolutorium. Kierownik Gminnego Zak³adu Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury i Promocji
Gminy przedstawi informacjê o
dzia³alnoœci zak³adu w roku ubieg³ym. W kolejnym punkcie radni
rozpatrz¹ projekty uchwa³, a sesjê
zakoñcz¹ odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
(r)

Radni nad trzema uchwa³ami

Pensja burmistrza
przekroczy³a 10 tysiêcy
(ŒWIDWIN) Œwidwiñscy radni na sesji w dniu 8 kwietnia jednog³oœnie podjê³a uchwa³ê o
udzieleniu burmistrzowi Janowi
Owsiakowi absolutorium za wykonanie ubieg³orocznego bud¿etu.
Równie¿ jednomyœlnie podnieœli burmistrzowi pensjê o 295 z³o-

tych i obecnie wynosi ona 10.123,
40 z³otych brutto. Pensjê ustalono
od 1 stycznia br., a to oznacza, ¿e
burmistrz otrzyma wyrównanie za
trzy miesi¹ce wstecz. Radni g³osuj¹c jednomyœlnie, nie napracowali
siê, bo na tej sesji podjêli zaledwie
trzy uchwa³y (o absolutorium, podwy¿ce i zmianach w bud¿ecie). (r)

Na tablicach og³oszeñ Starostwa Powiatowego w Œwidwinie oraz
urzêdów poszczególnych miast i gmin powiatu Œwidwiñskiego, a
tak¿e na stronie internetowej www.bip.powiatswidwinski.pl

zosta³ opublikowany wykaz nieruchomoœci
stanowi¹cych w³asnoœæ Skarbu Pañstwa, przeznaczonych do
zbycia w drodze zamiany udzia³ów, obejmuj¹cego dzia³ki:
nr 83/1, nr 83/2, nr 83/3, nr 83/4, nr 83/5 i nr 83/6 po³o¿onych
w obrêbie Bia³y Zdrój, gmina S³awoborze.

wygasz¹ mandat radnemu

Sesja Rady Miasta Œwidwin
odbêdzie siê dzisiaj, 26 kwietnia
(poniedzia³ek), o godzinie 12.00, w
sali nr 55 Urzêdu Miasta. Radni
rozpatrz¹ kilkanaœcie projektów
uchwa³.
Na pocz¹tku obrad burmistrz
przedstawi informacjê o stopniu realizacji wniosków i uchwa³ podjêtych na poprzedniej sesji. Nastêpnie
radni bêd¹ mogli sk³adaæ interpelacje i zapytania, a po nich przewodnicz¹cy rad osiedlowych i mieszkañcy.
Komisja Rewizyjna przedstawi
informacjê z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 1,
a Komisja Oœwiaty informacjê dotycz¹c¹ funkcjonowania i przygotowania placówek przedszkolnych do
nowego roku szkolnego 2010 - 2011
oraz sprawozdanie z dzia³alnoœci
Miejskiego Zespo³u Administracji
Przedszkoli za 2009 rok.
Nastêpnie radni rozpatrz¹ kilkanaœcie projektów uchwa³:
1. W sprawie zasad obni¿ania obowi¹zkowego wymiaru godzin zajêæ
dla dyrektorów szkó³ i przedszkoli
oraz nauczycieli pe³ni¹cych obowi¹zki w ich zastêpstwie, ustalenia tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru
godzin zajêæ nauczycieli realizuj¹cych w ramach stosunku pracy obowi¹zki okreœlone dla stanowisk o ró¿nym tygodniowym obowi¹zkowym
wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru
godzin zajêæ nauczycieli pedagogów,
psychologów, logopedów zatrudnionych w szko³ach i przedszkolach.
2. W sprawie zwolnienia Paw³a
Piñczuka dyrektora Publicznego
Gimnazjum nr 1 w Œwidwinie od
obowi¹zku realizacji tygodniowego
wymiaru zajêæ dydaktycznych.

3. W sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, oddzia³ów przedszkolnych w publicznych
szko³ach podstawowych, publicznych szkó³ podstawowych i publicznego gimnazjum oraz ustalenia granic obwodów publicznych szkó³
podstawowych i publicznego gimnazjum prowadzonych przez Miasto
Œwidwin.
4. Zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia zasad przyznawania
pomocy materialnej o charakterze
socjalnym uczniom zamieszka³ym
na terenie miasta Œwidwin.
5-6. W sprawie zmian w podziale
Miasta Œwidwin na okrêgi wyborcze
i na obwody g³osowania.
7-8. W sprawie zmian Statutu
Osiedla Nr 2 i Statutu Osiedla Nr 5.
9. W sprawie zbycia dzia³ki gruntu na rzecz u¿ytkowników wieczystych.
10-16. Zmieniaj¹ca uchwa³ê
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze Iobrêb 004 miasta Œwidwin; w obszarze III-obrêb 007 miasta Œwidwin; w
obszarze IV-obrêb 010;011 miasta
Œwidwin; w obszarze V-obrêb 009
miasta Œwidwin; w obszarze VI-obrêb 012;014 miasta Œwidwin; w obszarze VIII-obrêb 017 miasta Œwidwin.
17. W sprawie zatwierdzenia
uchwa³y M³odzie¿owej Rady Miasta Œwidwin o wyborze delegata na
Zgromadzenie Ogólne Stowarzyszenia Gmin i Powiatów pod nazw¹
Ogólnopolska Federacja M³odzie¿owych Samorz¹dów Lokalnych.
18. W sprawie stwierdzenia wygaœniêcia mandatu radnego.
Sesjê zakoñcz¹ wolne wnioski i
zapytania oraz odpowiedzi na interpelacje.
(r)
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Burmistrz
porêczy³a
kredyt LGD
(PO£CZYN-ZDRÓJ) Burmistrz Barbara Nowak swoim
zarz¹dzeniem z koñca marca,
na podstawie uchwa³y Rady
Miejskiej, udzieli³a porêczenia
kredytowego zaci¹gniêtego
przez Stowarzyszenie Lokalna
Grupa Dzia³ania - „Powiatu
Œwidwiñskiego”, w Pomorskim Banku Spó³dzielczym,
Oddzia³ w Œwidwinie.
Porêczenie zosta³o udzielone
do kwoty 40 tys. z³ na okres do
koñca 2010 roku. Ewentualne
powsta³e zobowi¹zanie z tytu³u
porêczenia ma byæ sp³acone z
bud¿etu Gminy.
(r)

PO£CZYN-ZDRÓJ

Wieœci œwidwiñskie 26.04.2010 r.

Sesja w Po³czynie-Zdroju w œrodê

Absolutorium, zastaw
rejestrowy i sprzeda¿
oœwietlenia drogowego
(PO£CZYN-ZDRÓJ) Najbli¿sza sesja Rady Miejskiej w Po³czynie-Zdroju odbêdzie siê 28
kwietnia (œroda), o godz. 10., w
sali urzêdu miejskiego. G³ównym
punktem obrad bêdzie absolutorium dla burmistrz Barbary Nowak, ale jest te¿ kilka innych projektów uchwa³.
Po interpelacjach radnych i
sprawozdaniu burmistrz ze swojej
pracy w ostatnim okresie, radni rozpatrz¹ sprawozdanie z wykonania
bud¿etu za 2009 rok i zdecyduj¹ o

Uczcili ofiary katastrofy pod Smoleñskiem

Nadzwyczajna sesja
Rady Miejskiej
w Po³czynie-Zdroju
Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej odby³a siê 12 kwietnia. Poœwiêcona by³a uczczeniu ofiar katastrofy samolotu prezydenckiego pod
Smoleñskiem.
W sesji udzia³ wziêli radni, pracownicy urzêdu i dyrektorzy placówek
oœwiatowych. W czasie sesji odczytano listê poleg³ych w tym wypadku i
uczczono ich chwil¹ ciszy. Wystosowano list kondolencyjny do Marsza³ka
Sejmu RP Bronis³awa Komorowskiego z wyrazami wspó³czucia. List zosta³
podpisany przez burmistrz, przewodnicz¹cego RM i wszystkich uczestników tego spotkania. Oto jego treœæ: Po³czyn-Zdrój, 12 kwietnia 2010 r.
„Nie umiera ten kto trwa w pamiêci ¿ywych…”
Szanowny Pan Bronis³aw Komorowski
Marsza³ek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Spo³ecznoœæ Po³czyna-Zdroju z wielkim bólem i wzruszeniem przyjê³a wiadomoœæ o jednym z najtragiczniejszych wydarzeñ w historii Polski. Œmieræ najwybitniejszych reprezentantów Narodu Polskiego, którzy zginêli w katastrofie lotniczej
pod Smoleñskiem i poœwiêcili w³asne ¿ycie w s³u¿bie Polsce wstrz¹snê³a g³êboko
nasz¹ œwiadomoœci¹ narodow¹. To wielki cios dla Naszego Kraju zmuszaj¹cy do
zadumy i refleksji.
£¹czymy siê w bólu z rodzinami i bliskimi ofiar, sk³adamy szczere wyrazy
wspó³czucia.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Po³czyna-Zdroju Franciszek Pilip
Radni Rady Miejskiej w Po³czynie-Zdroju
Burmistrz Barbara Nowak
Po tym spotkaniu wszyscy udali siê na plac przy Urzêdzie Miejskim, gdzie pod
masztem z flag¹ opuszczon¹ do po³owy, z³o¿ono wi¹zanki kwiatów i zapalono znicze w ho³dzie poleg³ym pod Smoleñskiem. Równie¿ w tym samym dniu, pod
Krzy¿em Katyñskim na cmentarzu, odby³a siê podobna uroczystoœæ.
W sali Rady Miejskiej zosta³a wy³o¿ona Ksiêga Kondolencyjna, do której mo¿na
by³o wpisywaæ kondolencje, oddaj¹c w ten sposób ho³d ofiarom katastrofy.
FAT

udzieleniu absolutorium burmistrzowi.
Po tej czeœci radni rozpatrz¹
kilka projektów uchwa³. Pierwszy
dotyczy wyra¿enie zgody rady na
zaci¹gniêcie zobowi¹zania w postaci zastawu rejestrowego. Przewodnicz¹cy rady nie publikuje
projektów uchwa³ w BIP, wiêc nie
wiadomo, czego ten projekt dotyczy. Kolejny projekt dotyczy zatwierdzenia (podwy¿ki) górnej
stawki op³at ponoszonych przez
w³aœcicieli nieruchomoœci za odbiór niesegregowanych odpadów

komunalnych z nieruchomoœci na
terenie miasta i gminy.
Trzy projekty uchwa³ dotycz¹
wyra¿enia przez radê zgody na zamianê lokali miêdzy Gmin¹ a osobami fizycznymi; jedna uchwa³a dotyczy lokali mieszkalnych, dwie – lokali u¿ytkowych.
Kolejny projekt uchwa³y dotyczy zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w obrêbie Ogartowo. Nastêpny mówi o sprzeda¿y
oœwietlenia drogowego.
Sesjê zakoñcz¹ odpowiedzi na
pytania oraz wolne wnioski.
(r)
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Œwidwin pogr¹¿ony w ¿a³obie

W œrodê, 14 kwietnia, t³umy
mieszkañców Œwidwina i powiatu
œwidwiñskiego uczci³y pamiêæ
ofiar tragicznej katastrofy samolotu pod Smoleñskiem.
Na pó³ godziny przed g³ównymi uroczystoœciami, na nadzwyczajnej sesji, spotkali siê radni powiatu œwidwiñskiego oraz radni ze
wszystkich gmin wchodz¹cych w
sk³ad powiatu. Po odczytaniu listy
poleg³ych przedstawiciele poszczególnych samorz¹dów podpisali intencjê, w której wyra¿aj¹ w
imieniu wszystkich mieszkañców
¿al po stracie tylu znakomitych

osób i sk³adaj¹ wyrazy wspó³czucia ich bliskim. Intencja zostanie
skierowana do marsza³ków Sejmu
i Senatu.
Msza ¿a³obna odby³a siê na
placu Konstytucji 3 Maja, gdzie
niespe³na rok temu z mieszkañcami Œwidwina spotka³ siê prezydent
Lech Kaczyñski. Uczestniczyli w
niej mieszkañcy, przedstawiciele
w³adz powiatu i wszystkich gmin,
poczty sztandarowe, reprezentacje szkó³, zak³adów pracy, organizacji kombatanckich, spo³ecznych. Uroczyst¹ oprawê zapewni³a kompania honorowa wojska
polskiego, Œwidwiñska Orkiestra

Dêta oraz dwa po³¹czone chóry –
„Sonores” ze Œwidwina i „Cantus” z
Po³czyna-Zdroju.
Podczas mszy koncelebrowanej przez ksiêdza dziekana Romana Tarniowego, czêsto wspominano prezydenta Lecha Kaczyñskiego i inne osoby, które poleg³y pod
Smoleñskiem. Ksi¹dz kapelan
wojskowy major Andrzej Miga³a
przypomnia³ ks. biskupa polowego Tadeusza P³oskiego.
– Nied³ugo przed œmierci¹ roz-

mawia³em z nim. Zgodzi³ siê przyjechaæ do Œwidwina 18 paŸdziernika na zaproszenie dowódcy.
Rozmawia³em te¿ z ksiêdzem pu³kownikiem Janem Osiñskim. Dziœ
oni nie ¿yj¹. Ksi¹dz biskup polowy zaprasza³ wszystkich na uroczystoœæ religijn¹. Mia³ przygotowan¹ homiliê, której nigdy ju¿ nie
wyg³osi.
Po zakoñczeniu mszy liczne delegacje z³o¿y³y kwiaty pod pomnikiem
na placu Konstytucji 3 Maja. (wp)
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SZKOLNA LEKCJA PATRIOTYZMU
To by³o tak niedawno, niespe³na
rok temu. 1 czerwca 2009 roku udawaliœmy siê na spotkanie z prezydentem Polski – panem Lechem Kaczyñskim. Jako jedna z wielu przedstawicieli grona pedagogicznego Szko³y
Podstawowej nr 3, wspólnie z licznie
przyby³ymi uczniami, którzy wraz z
rodzicami, po dniu nauki, odœwiêtnie
ubrani, przyje¿d¿ali z oddalonego
przecie¿ o kilka kilometrów od centrum Œwidwina osiedla wojskowego.
Pracuj¹c ju¿ trzeci rok w tej szkole,
doskonale zdajê sobie sprawê z tego,
¿e to œrodowisko szkolne jest niesamowicie zdyscyplinowane, nie mówi¹c ju¿ o wielkim zainteresowaniu
histori¹ i dniem dzisiejszym, który na naszych oczach - w tej historii siê
zapisuje.
Zajêliœmy bardzo dobre miejsce wœród mieszkañców oczekuj¹cych na g³owê pañstwa, wiêc
tym lepiej widzieliœmy pana prezydenta i ws³uchiwaliœmy siê w
jego s³owa. Jak wiadomo 1 czerwca to Dzieñ Dziecka i na t¹ okolicznoœæ pan prezydent by³ szczególnie przygotowany – ogromna
iloœæ cukierków sprawi³a, ¿e t³um
m³odych s³uchaczy „poniós³”
mnie w stronê sceny, „faluj¹c” od

lewej do prawej. Potem ju¿ – z
ogromnym zainteresowaniem, przypatrywaliœmy siê pracownikom
BOR-u i trzeba przyznaæ, ¿e niektórzy m³odzi ludzie próbowali sprawdzaæ skutecznoœæ ich dzia³ania, wymykaj¹c siê na wyprawy poza barierki. Wizyta pana prezydenta – pierwsza i jak dot¹d jedyna, wiêc niesamowicie wa¿na dla naszego miasta, pozostawi³a po sobie du¿e wra¿enie i
mnóstwo wspomnieñ.
Dziœ, z perspektywy minionego
roku, wspominamy tych, których
œmieræ w dniu 10 kwietnia br. tak
bardzo nas poruszy³a. Dla szko³y
podstawowej nr 3 niektóre z tych
osób by³y osobami szczególnymi.
Nasz¹ szko³ê odwiedzali dowódca
si³ powietrznych gen. broni Andrzej

Zaproszenie na Piknik
nad REG¥
M³odzie¿owa Rada Miasta
Œwidwin oraz Stowarzyszenie
Spo³eczno-Kulturalnego „Carpe
diem”, maj¹ zaszczyt zaprosiæ
wszystkich chêtnych do wspólnego spêdzenia niedzielnej majówki
w mieœcie.
Piknik nad Reg¹ odbêdzie siê 2
maja na œwidwiñskim podzamczu
(na terenie „Biskupina”). Program
pikniku
Pierwsza czêœæ od godziny
12:00 do 16:30 - kierowana do dzieci w wieku od 6 do 16 lat oraz dla
ca³ych rodzin.
Warsztaty teatralne, aktorskie,
umuzykalniaj¹ce, bêbniarskie, plastyczne, ekologiczne sportowe,
techniczne i masa innych bardzo
interesuj¹cych zajêæ. Przewidziane
s¹ dodatkowe atrakcje, upominki,
wyj¹tkowe nagrody dla ca³ych rodzin ale i dla tych którzy przyjd¹
sami. Ka¿dy kto weŸmie udzia³ w
warsztatach nie wyjdzie z pust¹
rêk¹. Uczestniczenie w warsztatach
i ca³ym Pikniku jest zupe³nie DARMOWE.
Nad bezpieczeñstwem dzieci

B³asik i pose³ PO Sebastian Karpiniuk. W koœciele parafii wojskowej
p. w. Wniebowst¹pienia Pañskiego,
25 wrzeœnia ubieg³ego roku, uczniowie naszej szko³y witali biskupa
polowego WP gen. dywizji Tadeusza P³oskiego.
To trudny czas, chocia¿ minê³a
ju¿ ¿a³oba narodowa. 14 kwietnia,
wspólnie z przedstawicielami
wszystkich szkó³, instytucji i inny-

mi ludŸmi, byliœmy na Mszy œw.
polowej, sprawowanej w intencji
tragicznie zmar³ych przedstawicieli
elity naszego narodu i - chocia¿
brzmi to dosyæ patetycznie - obserwuj¹c moich uczniów wiem, ¿e nie
zapomn¹ chwil tej szczególnej jednoœci i nie planowanej „lekcji historii i wiedzy o spo³eczeñstwie”...
Katarzyna Kupiec
– bibliotekarz SP3

bêdzie czuwaæ Szkolna Grupa Medyczna z ZSR CKP ze Œwidwina
oraz dru¿yny harcerskie, do których
bêdzie mo¿na siê zwracaæ o pomoc.

Œwidwinianie
wpisywali siê do
ksiêgi kondolencyjnej

Druga czêœæ od godziny 17:00
do ok. 24:00.
Kierowana do m³odzie¿y, maturzystów i wszystkich mi³oœników
gitarowego grania. Koncerty na
œwidwiñskiej scenie; wed³ug przewidywanej kolejnoœci zagraj¹:
- PRL z Koszalina
- Doobragramy z Po³czynaZdroju
- No Future ze Szczecina
- Farben Lehre z P³ocka
- James Dead z Koszalina
Po zmierzchu odbêdzie siê wyj¹tkowy spektakl ³¹cz¹cy pokaz
ognia z tañcem nowogardzkiej grupy fire show.
Impreza organizowana z pasj¹ i
profesjonalizmem m³odych ludzi
oraz z doœwiadczeniem doros³ych.
Od Waszej obecnoœci zale¿y, czy
bêdzie ona sukcesem. Szykuje siê
wspania³a zabawa, na której nikogo
nie mo¿e zabrakn¹æ.
Gor¹co zapraszamy!
Organizatorzy

(ŒWIDWIN) W zwi¹zku z tragiczn¹ katastrof¹ pod Smoleñskiem, w której œmieræ ponieœli prezydent RP Lech Kaczyñski, Jego
Ma³¿onka oraz kilkadziesi¹t osób
stanowi¹cych elitê naszego kraju, w

Urzêdzie Miasta Œwidwin zosta³a
wy³o¿ona ksiêga kondolencyjna, do
której mogli wpisywaæ siê wszyscy,
chc¹cy t¹ drog¹ wyraziæ swoje myœli i uczucia oraz uczciæ ofiary tej
tragedii.
(wp)
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Szko³a Podstawowa nr 2 w Œwidwinie uczci³a pomordowanych w Katyniu

Prawdy nie mo¿na rozstrzelaæ
W Szkole Podstawowej nr 2 w
Œwidwinie odby³a siê akademia z
okazji 70. rocznicy zbrodni katyñskiej. Uroczystoœæ mia³a szczególny charakter, bowiem odby³a
siê w wyj¹tkowych dla naszego
kraju okolicznoœciach, w czasie
trwaj¹cej ¿a³oby narodowej.
16 kwietnia br., w murach naszej szko³y, mieliœmy przyjemnoœæ
goœciæ przedstawicieli w³adz mia-

sta i powiatu oraz wszystkich, którym wydarzenia sprzed siedemdziesiêciu lat s¹ szczególnie bliskie
sercu.
Na pocz¹tku pani Maria Odyniec wyg³osi³a referat historyczny.
Nastêpnie oddano ho³d pomordowanym 70 lat temu oficerom polskim oraz tym, którzy stracili ¿ycie
w katastrofie lotniczej pod Smoleñskiem. Potem uczniowie klas
starszych zaprezentowali wzruszaj¹cy program artystyczny, w którym przypomnieli prawdê o katyñskiej zbrodni.
Po przedstawieniu udano siê na
plac szkolny, by w symbolicznym
geœcie wypuœciæ w przestworza siedemdziesi¹t bia³o–czerwonych balonów, upamiêtniaj¹cych ofiary
Katynia. Uroczystego przeciêcia
wstêgi dokona³a pani Krystyna Pietrzykowska, córka jednego z zamordowanych w Katyniu oficerów oraz
jej ma³¿onek pan Hubert Pietrzykowski.
Uroczystoœæ zakoñczono posadzeniem „drzewka pamiêci” ku czci
ofiar katastrofy lotniczej z 10 kwiet-

nia br. Zosta³o ono posadzone przez
prezesa Zwi¹zku Inwalidów Wojennych pana Adama Malinkê i wiceburmistrza Miasta Œwidwin pana
Krzysztofa Wasicionka.
To niecodzienne spotkanie by³o
wyj¹tkow¹ lekcj¹ patriotyzmu oraz
okazj¹ do refleksji nad przemijalnoœci¹ i kruchoœci¹ ludzkiego ¿ycia.
Na d³ugo pozostan¹ w pamiêci s³owa recytowanych utworów, œpiewanych piosenek – nios¹cych historyczn¹ prawdê, ale i nadziejê na
przysz³oœæ. Niech pamiêæ o ofiarach
poniesionych za Nasz¹ Ojczyznê
nigdy nie zaginie.
Klaudia Hanasz
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Czy¿by drugie k³amstwo katyñskie?
Witam Pañstwa serdecznie w
tych smutnych dla nas wszystkich
chwilach, po rzekomej katastrofie
samolotu prezydenckiego pod Smoleñskiem, do której dosz³o w dniu
10 kwietnia 2010 roku.
Swój dzisiejszy artyku³ chcia³bym tylko i wy³¹cznie poœwiêciæ
temu tragicznemu wydarzeniu i podzieliæ siê z Pañstwem swoimi uzasadnionymi w¹tpliwoœciami. Dlatego miêdzy innymi u¿ywa³ bêdê
nazwy „rzekoma katastrofa”, bo
w³aœnie do tego konkretnego
aspektu odnosz¹ siê moje w¹tpliwoœci. Czy aby na pewno by³a to
katastrofa? W internecie a¿ wrze
od ró¿nego rodzaju teorii na temat
wydarzeñ, do jakich dosz³o pod
Smoleñskiem. Oczywiœcie polskojêzyczne media, g³ównie TVN i
Gazeta Wyborcza, ucinaj¹ wszelkie spekulacje na ten temat, w sposób bezprecedensowy przekonuj¹c
Polaków do wersji przekazanej
nam przez Rosjan.
Standardow¹ metod¹ socjotechnicz¹, stosowan¹ w takich
przypadkach, jest zwalenie wszelkiego rodzaju spekulacji na karb
tzw. teorii spiskowych, a ich rzekomych wyznawców okreœlanie mianem oszo³omów i dyletantów. I
rzeczywiœcie, ca³kiem spora czêœæ
polskiego spo³eczeñstwa da³a siê
na tê propagandê nabraæ. Wszêdzie
s³ychaæ, ¿e nie ma co wymyœlaæ i
g³ówkowaæ - to by³ zwyk³y wypadek, koniec, kropka. Na to w³aœnie
licz¹ Rosjanie, a œciœlej rzecz ujmuj¹c rosyjskie s³u¿by specjalne,
które w tego typu dezinformowaniu opinii publicznej s¹ najlepsze
na œwiecie. Na szczêœcie w Polsce
jest te¿ jednak ca³kiem sporo ludzi,
którzy staraj¹ siê sami wyci¹gn¹æ
wnioski na temat rzekomej katastrofy pod Smoleñskiem. Zaznaczê, i¿ bardzo chcia³bym, aby wydarzenie smoleñskie okaza³o siê
rzeczywiœcie zwyk³¹ katastrof¹,
niestety, jak do tej pory ani rz¹d
polski, ani specjalnie powo³ane komisje wcale mnie do tego nie przekona³y. Nie ma ¿adnych racjonalnych argumentów na potwierdzenie tej tezy, jest za to sporo niedomówieñ, pó³prawd i k³amstw serwowanych nam przez stronê rosyjsk¹.
Pamiêtaj¹ zapewne Pañstwo z
relacji telewizyjnych k³amliwe zeznania rosyjskich kontrolerów lotów z lotniska Sewiernyj pod Smoleñskiem, jakoby samolot prezydencki czterokrotnie podchodzi³
do l¹dowania, czy ¿e polscy piloci
nie rozumieli instrukcji przekazywanych im po rosyjsku. To wszyst-

ko okaza³o siê nieprawd¹. A ju¿ zupe³nie kuriozalnym posuniêciem
w³adz rosyjskich by³o podanie do
wiadomoœci publicznej, kilkadziesi¹t minut po rzekomej katastrofie,
informacji zak³adaj¹cych tylko
trzy mo¿liwe przyczyny katastrofy: z³e warunki pogodowe, b³¹d
pilotów, awaria samolotu. To ju¿
powinno wzbudziæ podejrzliwoœæ
polskich s³u¿b specjalnych. Przecie¿ nawet przy niezwykle czytelnych katastrofach lotniczych na liniach pasa¿erskich zawsze pod
uwagê brany jest wariant ewentualnego zamachu terrorystycznego.
W tym przypadku Rosjanie od razu
za³o¿yli, ¿e to na pewno nie by³
zamach terrorystyczny. Tego typu
w¹tpliwoœci i pytañ, na które wci¹¿
nie ma odpowiedzi, jest zdecydowanie wiêcej i móg³bym o nich
pisaæ bardzo d³ugo, ale nie ma na to
czasu. Zreszt¹ ufam, i¿ znaj¹ je
Pañstwo z relacji medialnych oraz
stron internetowych. Ja chcia³bym
jeszcze tylko w tej materii wspomnieæ o szokuj¹cym, pó³toraminutowym filmiku zamieszczonym w
internecie, a przedstawiaj¹cym
miejsce katastrofy pod Smoleñskiem jeszcze przed przybyciem
rosyjskich s³u¿b ratowniczych.
Filmik ten zosta³ najprawdopodobniej nagrany telefonem komórkowym, wiêc jego jakoœæ jest bardzo kiepska. Jednak po odpowiedniej obróbce da siê tam wyodrêbniæ
konkretne teksty rozmów i co najbardziej przera¿aj¹ce 4 strza³y z pistoletu. Widzia³em kilka internetowych wersji t³umaczeñ dialogów
zawartych w tym filmiku i stwierdzam, i¿ s¹ one bardzo podobne do
siebie, a co najwa¿niejsze, w ka¿dym z nich pojawiaj¹ siê na samym
pocz¹tku polskie s³owa: „Uspokój
siê! Uspokój siê!”. Polska prokuratura zapowiedzia³a, i¿ w ci¹gu 2 dni
przeprowadzi profesjonaln¹ i rzeczow¹ analizê tego¿ filmu pod k¹tem jego wiarygodnoœci. Te zapewnienia pad³y ponad tydzieñ temu! I
co Pañstwo na to?! Ponadto na
ostatnich konferencjach organizowanych przez Prokuratora Generalnego dowiedzieliœmy siê, i¿ dochodzenie polskich prokuratorów wojskowych opiera siê tylko i wy³¹cznie na ustaleniach prokuratury rosyjskiej. Z tego tytu³u mo¿na wyci¹gn¹æ wniosek, i¿ œledztwo w sprawie rzekomej katastrofy pod Smoleñskiem prowadzi de facto samodzielnie strona rosyjska, a Polacy
dostaj¹ do wiadomoœci tylko takie
informacje, jakie Rosjanie uwa¿aj¹
za s³uszne. Moje domniemania w tej
kwestii potwierdzi³ wracaj¹cy z

Moskwy, w pi¹tek 23.04.2010 r.,
pan Edmund Klich szef polskiej
komisji do sprawy zbadania wypadku samolotu prezydenckiego pod
Smoleñskiem, który w udzielonym
wywiadzie telewizyjnym stwierdzi³, i¿ rz¹d polski sam pozby³ siê na
rzecz Rosjan jakiegokolwiek wp³ywu na tocz¹ce siê œledztwo, poprzez
specjalnie podpisane porozumienie. I to w³aœnie na podstawie tego¿
pisemnego porozumienia Rosjanie
stali siê wy³¹cznym dysponentem
prowadzonego œledztwa. Dlatego
te¿ nie maj¹ oni wcale zamiaru oddaæ przedstawicielom Polski dwóch
czarnych skrzynek zabranych z
miejsca katastrofy. To s¹ w³aœnie ci
dobroduszni Rosjanie, którymi tak
wielu Polaków siê zachwyca. I to
w³aœnie najbardziej mnie wkurza.
Ten bezkrytyczny i wyidealizowany
ton, w jakim czêœæ polskiego spo³eczeñstwa przyjmuje do wiadomoœci
to, co zaserwuj¹ im rosyjskie s³u¿by
specjalne.
Mnie, jako historyka, niepokoi
ten w³aœnie nazbyt miluœki i wspó³czuj¹cy stosunek w³adz rosyjskich
do Polaków po wydarzeniach smoleñskich. Przecie¿ wszyscy wiemy,
jaka jest historia naszych stosunków z Rosjanami. Do zbrodnii katyñskiej Rosjanie te¿ siê do koñca
nigdy nie przyznali. Poza tym aktualna sytuacja geopolityczna w rejonie Europy Œrodkowowschodniej i
udokumentowane zbrodnicze metody rosyjskich s³u¿b specjalnych,
stosowane wobec swoich przeciwników politycznych, powinny Polaków zmusiæ do bardziej krytycznej
oceny rzekomej katastrofy prezydenckiego samolotu. Ten dobry,
wspó³czuj¹cy premier Putin, który
przytula do ramienia „zasmuconego” Donalda Tuska ma na sumieniu
wiele istnieñ ludzkich. Pamiêtaj¹
Pañstwo z doniesieñ medialnych
szereg dziwnych katastrof rosyjskich œmig³owców wojskowych, w
których ca³kiem „przypadkowo”
lecieli genera³owie nieprzychylni
czeczeñskiej polityce W³adimira
Putina? Pamiêtaj¹ Pañstwo polityczne morderstwa dziennikarzy
rosyjskich niewygodnych dla Kremla, ¿e wspomnê tutaj chocia¿ o Annie
Politkowskiej, czy te¿ morderstwa
dysydentów rosyjskich na Zachodzie, choæby Litwinienki? Moim
zdaniem trzeba byæ naprawdê kompletnym idiot¹, albo mieæ du¿o z³ej
woli wobec w³asnego pañstwa, aby
bezkrytycznie wierzyæ w ustalenia
Rosji Putina, dotycz¹ce rzekomej
katastrofy pod Smoleñskiem.
Teraz chcia³bym kilka s³ów powiedzieæ o posuniêciach polskiego

rz¹du zaraz po wypadku prezydenckiego samolotu. Moim zdaniem
postawa rz¹du Donalda Tuska i
Platformy Obywatelskiej oraz polskich s³u¿b specjalnych by³a w tej
sytuacji niestety wyj¹tkowo bierna,
zw³aszcza kiedy weŸmie siê pod
uwagê fakt, ¿e zgin¹³ przecie¿ Prezydent Polski. W normalnym, demokratycznym kraju, najwy¿sze
czynniki pañstwowe stawa³y by na
g³owie, ¿eby jak najszybciej wyjaœniæ przyczyny œmierci najwa¿niejszej osoby w pañstwie. W przypadku Polski rz¹d Donalda Tuska ani
nie domaga³ siê powo³ania specjalnej miêdzynarodowej komisji do
sprawy zbadania rzekomej katastrofy, ani nie zwróci³ siê o pomoc
do sojuszników z NATO. Zda³ siê
tylko i wy³¹cznie na ustalenia strony rosyjskiej. To jest naprawdê bardzo dziwne. Ja osobiœcie nie wierzê
w niektóre internetowe komentarze, jakoby rz¹d Donalda Tuska
wespó³ z Rosjanami macza³ palce w
tej katastrofie. To mi siê wydaje ju¿
lekk¹ przesad¹, ale o pewnych zaniedbaniach (nie wiem czy celowych, czy nie) ze strony polskiego
rz¹du, odnoœnie przygotowania wizyty prezydenta Lecha Kaczyñskiego w Smoleñsku, mo¿emy ju¿ mówiæ. Potwierdzaj¹ to wypowiedzi
gen. Czempiñskiego i gen. Petelickiego. Gdzie by³y polskie s³u¿by
specjalne podczas l¹dowania prezydenckiego samolotu w Smoleñsku? Dlaczego wœród rosyjskich
kontrolerów nie by³o przedstawiciela polskiej administracji rz¹dowej? Dlaczego na lotnisku w Smoleñsku nie by³o widaæ ¿adnych delegacji maj¹cych za zadanie przywitaæ Prezydenta Polski? Przecie¿ to
by³a oficjalna wizyta pañstwowa!
W koñcu fundamentalne pytanie dlaczego premier Donald Tusk
wola³ uczestniczyæ w obchodach
Zbrodnii Katyñskiej 3 dni wczeœniej w towarzystwie premiera Rosji, a nie wspólnie z Prezydentem
Polski? To s¹ kolejne pytania, na
które wci¹¿ nie znamy odpowiedzi.
Ja powiem szczerze, ¿e po wydarzeniach smoleñskich rz¹d Donalda
Tuska bêdzie mi ju¿ zawsze kojarzy³ siê z najciemniejszymi momentami w polskiej historii. Nie wyobra¿am sobie, aby moja partia Prawo i Sprawiedliwoœæ mog³a kiedykolwiek wspó³pracowaæ z takimi
ludŸmi, jak Tusk czy Komorowski.
Ja po prostu nie mogê na nich patrzeæ. Za ka¿dym razem, kiedy wyst¹pienie w telewizji ma Tusk lub
Komorowski prze³¹czam telewizor
na inny kana³. Nie wierze w jakieœ
ponadnarodowe pojednanie. Po-
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wiem wiêcej, wcale nie chcê siê jednaæ z ludŸmi, którzy mojej ojczyŸnie wyrz¹dzili tak wiele z³a, ja chcê,
¿eby polskie spo³eczeñstwo w koñcu zm¹drza³o i odsunê³o tych ludzi
od w³adzy, póki jeszcze jest czas.
Przecie¿ w³aœnie w ostatnich
dniach, w obliczu ¿a³oby narodowej, zdemaskowane zosta³y k³amstwa i ob³uda, jakich dopuszcza³y
siê wzglêdem prezydenta Lecha
kaczyñskiego polskie pseudo elity,
wspierane w swoich dzia³aniach
przez us³u¿ne media. Pytam siê gdzie do tej pory podziewa³y siê
puszczane teraz na okr¹g³o materia³y filmowe ukazuj¹ce prawdziwe
oblicze œp. Lecha Kaczyñskiego i
jego ma³¿onki Marii Kaczyñskiej?
Nagle okaza³o siê, ¿e Pan Prezydent
by³ super goœciem. Ob³uda niektórych mediów i polityków naprawdê
nie zna granic! Przez te wszystkie
lata Lech Kaczyñski by³ oœmieszany, wyszydzany i kompromitowany
przez najbardziej opiniotwórcze
media w Polsce. A mo¿e zapomnieliœcie Pañstwo, jakie pomyje na Prezydenta wylewali tacy politycy
Platformy Obywatelskiej jak Palikot lub Niesio³owski? Gdzie siê oni
teraz podziali? Dlaczego nie wystêpuj¹ publicznie? Tak, proszê Pañstwa, te wszystkie dziennikarskie
k³amstwa dotycz¹ce Lecha Kaczyñskiego, te czepianie siê jakichœ ma³o
istotnych rzeczy (a to krawat nie tak
na³o¿ony, a to flaga nie tak zawieszona), to by³y starannie przygotowane dzia³ania socjotechniczne
stosowane przez przychylne Platformie Obywatelskiej media, a maj¹ce na celu wytworzenie w œwiadomoœci Polaków swoistego MATRIXU, czyli wirtualnej, nierealnej rzeczywistoœci, w której krwio¿ercze
„kaczory” d¹¿¹ do zaw³aszczenia
ca³ej Polski i przekszta³cenia jej w
pañstwo policyjne. To w³aœnie na
nieuzasadnionej nienawiœci Polaków do braci Kaczyñskich Platforma Obywatelska zbudowa³a swoje
ogromne poparcie spo³eczne, oczywiœcie z pomoc¹ TVN-u, Polsatu i
Gazety Wyborczej. Tymczasem rzeczywistoœæ jest ca³kowicie odmienna, gdy¿ to w³aœnie Platforma Obywatelska stanowi realne zagro¿enie
dla polskiej demokracji. Najdosadniej ujê³a to w swoim ostatnim wywiadzie prof. Jadwiga Staniszkis,
która stwierdzi³a: „Nie chcê, by luzackie rz¹dy Platformy przekszta³ci³y siê w rz¹dy mafii politycznej”.
Nic uj¹æ, nic dodaæ.
Dziêkujê za uwagê.
£. J.
Mieszkaniec Po³czyna-Zdroju,
cz³onek lokalnych struktur PiS

INFORMACJE

Radny Hajdasz
awansowa³, wiêc
z³o¿y³ mandat
(ŒWIDWIN) Na
dzisiejszej sesji Rady
Miasta radni podejm¹
decyzjê o wygaœniêciu
mandatu radnego
Tomasza Hajdasza, który
1 kwietnia z³o¿y³ do rady
pismo, informuj¹c j¹ o
zrzeczeniu siê mandatu.
Jak okaza³o siê, nie by³ to ¿art
primaaprilisowy radnego. Pan Hajdasz powiedzia³ nam, ¿e zrzek³ siê
mandatu z powodów formalnych.
Zrzeczenie wi¹¿e siê z awansem w
pracy – zosta³ zastêpc¹ dyrektora
Zak³adu Us³ug Komunalnych, a ¿e

w umowie ma pe³nienie obowi¹zków dyrektora pod jego nieobecnoœæ oraz sprawy zwi¹zane z prokur¹, wyklucza to pe³nienie obowi¹zków radnego. Prawo zakazuje
radnemu ³¹czenie mandatu z prac¹
na stanowiskach kierowniczych w
jednostkach samorz¹du, w gminie,
w której uzyska³ mandat.
Pomimo, ¿e radny z³o¿y³ pismo
1 kwietnia, rada nie rozpatrywa³a go
na najbli¿szej sesji, odbytej 8 kwietnia. Rozpatrzenie jej dzisiaj spowoduje, ¿e nie odbêd¹ siê wybory uzupe³niaj¹ce w okrêgu nr 4, w którym
Hajdasz by³ wybrany. Ustawa
mówi, ¿e nie organizuje siê wyborów uzupe³niaj¹cych, je¿eli wygaœniêcie mandatu nast¹pi³o pó³ roku
przed wyborami.
(r)
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PEC
dokapitalizowane
aportem
(PO£CZYN-ZDRÓJ)
Decyzj¹ radnych tutejsze Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej zosta³o dokapitalizowane maj¹tkiem wniesionym aportem przez
Gminê. Przypomnijmy, ¿e jeszcze
niedawno mówi³o siê o prywatyzacji tego zak³adu. Jednak podwy¿szenie kapita³u zak³adowego
mo¿e pomóc spó³ce, choæby przy
zaci¹ganiu kredytów.
O dokapitalizowaniu zak³adu,
który jest spó³k¹ komunaln¹, zdecydowali radni na sesji w dniu 27
marca br. Wnieœli oni do PEC trzy
nieruchomoœci bêd¹ce w³asnoœci¹
Gminy, podwy¿szaj¹c tym samym
kapita³ zak³adowy spó³ki o prawie
dwa miliony z³otych.
Do spó³ki zosta³y wniesione trzy
dzia³ki budowlane znajduj¹ce siê
przy ul. Reymonta, W¹skiej i Mieszka I wraz ze znajduj¹cymi siê na nich
kot³owniami i innymi budowlami. (r)

„Bezpieczne magnesy” rozdane

Kwiecieñ to miesi¹c kontynuacji spotkañ z uczniami klas I - III
asystenta ds. nieletnich Komendy
Powiatowej Policji w Œwidwinie, na
temat znajomoœci przez dzieci numerów alarmowych. Akcja odbywa
siê w ramach wojewódzkich dzia³añ
prewencyjnych pn. „Bezpieczne
magnesy”.
W celu upowszechniania kszta³-

towania wœród tej grupy wiekowej
umiejêtnoœci wzywania przez telefon pomocy w nag³ych przypadkach,
asystent ds. nieletnich we wszystkich
szko³ach powiatu œwidwiñskiego
prowadzi spotkania, w trakcie których omawiane s¹ zasady korzystania z numerów alarmowych, zakres
informacji niezbêdnych do przekazania s³u¿bom alarmowym itp.

Pogadanki maj¹ formê zabawy,
w czasie której dzieci na przyk³adach wykazuj¹ siê znajomoœci¹ numerów alarmowych i umiejêtnoœciami z nich korzystania. Myœl¹
przewodni¹ spotkañ jest „na wszelki wypadek”, jednak ju¿ teraz z du¿¹
satysfakcj¹ mo¿emy stwierdziæ, ¿e
œwiadomoœæ dzieci w tym wzglêdzie
jest bardzo wysoka.
(kp)
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WSPOMNIENIE

Wieœci œwidwiñskie 26.04.2010 r.
(wp³ata na konto)

Przypominamy wizytê prezydenta w Œwidwinie i Trzebiatowie

Lech Kaczyñski prezydentem
polskich miasteczek
W tak tragicznej dla Polski chwili, ale zarazem pe³ni dumy z naszych
rodaków, którzy w niebywa³y sposób wyra¿aj¹ szacunek dla prezydenta œp. Lecha Kaczyñskiego i
wszystkich tragicznie zmar³ych w
katastrofie pod Smoleñskiem, chcemy przypomnieæ, ¿e by³ tak¿e wœród
nas. 1 czerwca 2009 roku odwiedzi³
Trzebiatów, Rewal i Œwidwin. Zastanawiaj¹c siê nad fenomenem wybuchu obywatelskiego – nie bojê siê
u¿yæ tych s³ów – ¿alu i uwielbienia
zarazem, dla prezydenta Kaczyñskiego, powtórnie odczyta³em s³owa, jakie wypowiedzia³ na rynku w
Trzebiatowie. I wszystko sta³o siê
jasne. Taki by³ w³aœnie Lech Kaczyñski. Przypominamy to przemówienie, bo mo¿e wtedy zbyt s³abo
wybrzmia³o, a dzisiaj odczytane na
nowo, t³umaczy ów ¿al, rozpacz i zarazem nadziejê na zmiany - uczucia,
jakie ogarnê³y w tych dniach Polaków. Poni¿ej relacja zamieszczona
w wydawanej przez nasze Wydawnictwo „Gazecie Gryfickiej” nr 22 z
dnia 3 czerwca 2009 r.
KAR
***
Prezydent z Warszawy na lotnisko w Œwidwinie przylecia³ w samo
po³udnie. Podczas wizyty z okazji
Dnia Dziecka towarzysza mu rodzina: Renata i Arkadiusz Kaczyñscy z
synami bliŸniakami Jakubem i Aleksandrem (5 lat).
Swoj¹ wizytê rozpocz¹³ od Trzebiatowa, gdzie na rynku spotka³ siê z
mieszkañcami. PóŸniej pojecha³ do
Trzêsacza, gdzie przy ruinach koœcio³a na klifie spotka³ siê z mieszkañcami gminy Rewal. Jak przysta³o
na Dzieñ Dziecka, odby³ krótki przejazd kolejk¹ w¹skotorow¹ wœród
dzieci przebywaj¹cych w Zielonej
Szkole w Rewalu. Zjad³ obiad w
„Sandrze” w Pogorzelicy i póŸnym
popo³udniem wróci³ do Œwidwina,
gdzie z³o¿y³ kwiaty pod Pomnikiem
Pamiêci Ofiar Katastrofy Lotniczej,
jaka wydarzy³a siê w dniu 23 stycznia
2008 r. pod Miros³awcem oraz spotka³ siê z mieszkañcami miasta. Z
tutejszego lotniska odlecia³ do Warszawy.
Spotkanie prezydenta z mieszkañcami Trzebiatowa opisuje Maria
Jakubowska.
Byliœmy mile zaskoczeni bardzo
liczn¹ grup¹ mieszkañców zbieraj¹cych siê na ulicach przyleg³ych do
trzebiatowskiego rynku na d³ugo
przed jego przyjazdem. Na placu przy
ratuszu by³o gwarno i radoœnie, trwa³a zabawa dla dzieci z okazji dnia
dziecka. Prezydent przyjecha³ kilka

minut po godzinie 13. Przywita³ go
burmistrz Trzebiatowa S³awomir
Ruszkowski. Oto co prezydent Lech
Kaczyñski powiedzia³ mieszkañcom
zgromadzonym na rynku.
- Przyjecha³em tutaj jak do wielu innych miejsc naszego kraju. Mówiê – miejsc, bo to wsie i miasta i
mniejsze i wiêksze. Od paŸdziernika zesz³ego roku, to 40 któraœ moja
wyprawa. Myœlê, ¿e to po prostu
mój obowi¹zek, ¿e powinienem
bywaæ w ca³ym kraju, bo jestem
prezydentem zgodnie z Konstytucj¹
najwy¿szym przedstawicielem ca³ej Rzeczypospolitej. Tej tutaj w
Trzebiatowie i tej daleko na po³udniowym wschodzie w Ustrzykach
Górnych czy Dolnych, w Przemyœlu. Jestem dla ca³ej Polski. Moim
obowi¹zkiem jest s³u¿yæ wszêdzie i
staram siê to realizowaæ, oczywiœcie w ramach tych kompetencji,
które daje mi konstytucja. Tutaj jesteœmy na ziemiach zwanymi kiedyœ Odzyskanymi, ale myœlê, ¿e z
tej nazwy mo¿na by ju¿ zrezygnowaæ. To ju¿ 64 lata. To prawie 3 pokolenia jak Trzebiatów i ca³a okolica, dalej jeszcze, a¿ po Œwinoujœcie, jest w Polsce. I to jest ta sama
Polska, jak Mazowsze, na którym
by³em przed kilkoma dniami, ale
tak¿e taka sama, jak Brzeg czy £aba
na po³udnie st¹d. Polska bowiem
jest jedna i nikt tego nie mo¿e kwestionowaæ. Nikt nie mo¿e i nie powinien. Ja nie chcia³bym zaostrzaæ
stosunków z którymkolwiek naszym s¹siadem, ale chcia³em mocno podkreœliæ, tu w Trzebiatowie, ¿e
jestem w Polsce i gospodarzami tej
ziemi s¹ Polacy (gromkie brawa
mieszkañców Trzebiatowa) i bêd¹
Polacy. Byli, s¹, byli od 60-kilku lat,

s¹ i bêd¹. Tak jest i tak byæ musi. I to
pierwszy mój przekaz do was, drodzy
mieszkañcy Trzebiatowa.
Ale jest jeszcze kilka innych
spraw, o których chcia³bym mówiæ.
Sprawa wojska. Tu, w tym mieœcie,
tak jak ono do Polski nale¿y, by³a to
zawsze sprawa wa¿na. Tutaj by³o
przecie¿ dowództwo brygady. Tutaj
dziœ pozosta³ jedynie batalion, ale
przynajmniej on musi pozostaæ. Zdajê sobie sprawê, ¿e to dla takiego
miasta jak Trzebiatów sprawa wa¿na.
To sprawa pracy zawsze najwa¿niejsza, to sprawa rynku zbytu, ale to tak¿e sprawa Polski jako ca³oœci. Polskie
si³y zbrojne nie mog¹ siê bez przerwy
kurczyæ. Polska jest du¿ym europejskim krajem i armia Polska powinna
tej sytuacji w³aœnie odpowiadaæ. Nasi
¿o³nierze dzielnie pe³ni¹ s³u¿by w
Afganistanie, na Wzgórzach Golan,
w krajach, które kiedyœ nale¿a³y do
Jugos³awii i w innych miejscach na
ziemi. To bardzo dobrze. To teraz wyraz naszej solidarnoœci w walce o
pokój, walce z terroryzmem, to nasz
sojuszniczy obowi¹zek. Ale si³y
zbrojne s¹ tak¿e po to, ¿eby móc broniæ w³asnego kraju, a do tego musz¹
byæ i odpowiednio wyposa¿one i odpowiednio uzbrojone i odpowiednio
liczne. Zawsze siê za tym opowiada³em i zawsze za tym bêdê siê opowiada³, wszystko jedno czy to bêdzie
armia czysto zawodowa czy nie.
Sam Trzebiatów nie le¿y nad morzem, ale gmina œciœle jest zwi¹zana
z morzem, turystyk¹. Plan, aby
zwiêkszyæ dochody ca³ej Polski, ¿eby
pomóc ¿yæ obywatelom, potrzebna
jest przede wszystkim praca nad infrastruktur¹. Ja tutaj przyjecha³em
troszeczkê póŸniej, ni¿ mia³em, ze
Œwidwina. Dlaczego? No bo drogi s¹
takie jakie s¹. To wysi³ek, który nas
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ny, bo jest trudny, a mo¿e byæ nawet
trudniejszy, nie mo¿e powstrzymaæ
przed tym, abyœmy zmienili to, co
zadecyduje o naszej przysz³oœci,
¿ebyœmy budowali infrastrukturê
drogow¹ czy tak¿e kolejow¹. Jest
nam bardzo potrzebna, ale przede
wszystkim musimy dbaæ te¿ o to, ¿eby
ta zaraza – mówiê o tym chyba po raz
28 - która niszczy³a ponad pó³ pokolenia Polaków, zaraza bezrobocia, nie
wróci³a na wielk¹ skalê. Ju¿ w tym
roku ponad 300 tysiêcy ludzi straci³o
pracê. Mogê powiedzieæ, ¿e jako
prezydent nie prowadzê bezpoœrednio ani polityki gospodarczej, ani
tym bardziej finansowej pañstwa. To
robi rz¹d, ale bêdê dalej namawia³,
dalej perswadowa³, bêdê, jeœli potrzeba, krytykowa³, je¿eli odpowiednie dzia³ania tutaj nie bêd¹ podejmowane. Ja nie chcê przyjechaæ
tutaj za kilka miesiêcy czy pó³ roku
i powiedzieæ, ¿e bezrobocie wynosi
ju¿ 2 miliony. Myœmy to prze¿yli, nie
mo¿emy tego prze¿ywaæ drugi raz i
to te¿ jest moje przes³anie do was.
Pamiêtajcie, ¿e prezydent Rzeczypospolitej jest za rozwojem takim,
który by w jak najwiêkszym stopniu
zapobiega³ bezrobociu. Myœmy ju¿
pod tym wzglêdem byli na dobrej
drodze i pamiêtajcie o tym, ¿e jestem
za tym, ¿eby Polska Trzebiatowa,
Polska Garwolina, Ma³kini rozwija³a siê tak samo szybko, jak Polska
Warszawy, Trójmiasta, Szczecina
czy Poznania. Polska bowiem jest
jedna i popieranie jej rozwoju w kilku tylko metropoliach da coœ czêœci
Polaków. A nasz rozwój, mam nadziejê, ¿e do niego wrócimy, jeœli
polityka bêdzie odpowiednio odwa¿na, powinien dawaæ polepszenie
¿ycia wszystkim. Nie mo¿e byæ tych,
którzy zyskali bardzo wiele i tych,
którzy stracili bardzo wiele. W ci¹gu
ostatnich kilku lat tak w³aœnie by³o.
Tak¹ polityk¹, takim trendem politycznym przed ponad trzema laty
wygra³em wybory na prezydenta i jej
pozostajê wierny. Chcê ¿ebyœcie pañstwo o tym wiedzieli. A wiêc po
pierwsze – to jest ziemia polska, jedynymi jej gospodarzami s¹ Polacy.
Po drugie – si³y zbrojne s¹ nam potrzebne tak¿e, tu w Trzebiatowie. I w
koñcu po trzecie – wy panie i panowie
macie tutaj takie samo prawo do rozwoju, korzystania z jego owoców jak
ca³a Polska. - powiedzia³ prezydent
Kaczyñski.
Mieszkañcy Trzebiatowa odpowiedzieli brawami. Po przemówieniu
prezydent d³u¿sz¹ chwilê goœci³
wœród dzieci, nastêpnie przeszed³ do
zgromadzonych za barierkami
mieszkañców Trzebiatowa. Wymieniano serdeczne uœciski d³oni, byli i
tacy, którzy prosili o autograf. Przyznaæ trzeba, ¿e mieszkañcy Trzebiatowa do samej wizyty i prezydenta
odnieœli siê z szacunkiem i ¿yczliwoœci¹ nale¿n¹ g³owie pañstwa.
M
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OG£OSZENIA DROBNE

Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
INNE
Powiat ³obeski

NIERUCHOMOŒCI
Powiat ³obeski
W Sosnowie gm. Resko sprzedam
dom do remontu. Tel. 91 3950075

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

Meble u¿ywane tanio sprzedam.
Zdjêcia przeœlê na maila. Tel. 501
894 828
Kupiê przyczepê 3,5 tonow¹. Mo¿e
byæ do remontu. Tel. 516 921 453
Korepetycje matematyka. Tel. 504
389 130
Zespó³ muzyczny na wesela. Tel.
604221339.

Powiat gryficki
Sprzedam ³ó¿ko szpitalne z materacem. Tel. 501 377 158

Region
T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.
GARA¯E BLASZANE OCYNKOWANE – PRODUCENT. Tel.
059 8334312, 798 710 329, 698
230 205. F.T. Wróbel Przechlewo. www.blaszanygaraz.pl
Gara¿e, wiaty blaszane, monta¿, dowóz gratis. Tel. 598 334
536, 605 286 058, 661 953 331.
Producent GO-STAL Przechlewo. U nas najtaniej.

PRACA
Powiat ³obeski
Zlecê u³o¿enie kostki granitowej
400 m kwadratowych w Resku. Tel.
604 408 999.

Powiat gryficki
Zatrudniê stolarza. Tel. 691 841
376.

Region
Murarza zatrudniê. Tel.
668 415 077.

Resko, sprzedam dom 85 mkw.,
dzia³ka 835 mkw., 4 pokoje, 160.000
z³ do negocjacji. Tel. 888 169 572.
Dzia³kê budowlan¹ ko³o LIDLA w
£obzie sprzedam lub wynajmê np.
na plac pod reklamê itp. Tel. 501 894
828
Dom jednorodzinny typu bliŸniaczego, parter plus piêtro, strych, piwnica oraz pomieszczenia gospodarcze z przeznaczeniem na Zak³ad.
Powierzchnia ca³kowita 20 mkw.
Powierzchnia u¿ytkowa 110 kmw.,
w tym: parter – salon z aneksem kuchennym, jadalnia, wc; piêtro – trzy
pokoje + ³azienka. Powierzchnia
dzia³ki 460 mkw. Ogrzewanie centralne gazowe plus kominek tradycyjny. Dom ocieplony, ca³e podwórko w polbruku. Cena 400 tys. Wiadomoœæ £obez ul. S³owackiego 46,
tel. 695 985 673.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ na
Osiedlu Ksi¹¿¹t Pomorskich o pow.
600 mkw., uzbrojon¹, z dojazdem.
Telefon kontaktowy 511 691 881.
Sprzedam dom w BrzeŸniaku 260
mkw z gara¿em i dzia³k¹ 18 arów.
Tel. 662 657 982.
Sprzedam dom wolno stoj¹cy w
Dorowie 112 mkw, cena 215 tys. z³
do negocjacji. Tel. 663 036 912 665
497 211.

Powiat drawski
Lokal u¿ytkowy pod dzia³alnoœæ
us³ugow¹ w centrum Drawska
Pom. wynajmê ( wysoki standard, 45 mkw.). Tel. 602 460 233
Wynajmê lokal u¿ytkowy centrum
Z³ocieñca o powierzchni 42 mkw.,
cena 1000 PLN. Tel. 792 075 998

Powiat œwidwiñski
Wydzier¿awiê gara¿ w Œwidwinie
przy ul. Podgórnej. Tel. 94 3652769

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

MIESZKANIA
Powiat ³obeski

US£UGI
Powiat ³obeski

Sprzedam mieszkanie w Dalnie gm.
£obez, 51 mkw. wraz z pomieszcze- Zespó³ muzyczny na wesela KRISS
niem gospodarczym 18 mkw. Cena BAND. Tel. 663 972 683.
98 tys.z³. Tel. 669 947 364.
Sprzedam mieszkanie na wsi 41
mkw. Tel. 661 374 570.
Sprzedam mieszkanie 2 poziomowe nad bankiem w £obzie. Ogrzewanie w³asne, niski czynsz. Tel. 600
931 891

Powiat gryficki
Wynajmê rusztowania elewacyjne,
podesty metalowe 2,5 metrowe, 44
ramy, 300 mkw. Mo¿liwy transport.
Gryfice tel. 601 350 893

Sprzedam mieszkanie w £obzie w Us³ugi elektryczne Chlebicki S³acentrum 54 mkw., 3 pokoje , IV piê- womir tel. 606 824 461.
tro. Tel. 790 402 429.

Region

W Siennie Dolnym sprzedam
mieszkanie 2 pokojowe, 48 mkw.
Elektroinstalacje, systemy wideofoTel. 697 612 774.
nowe. Tel. 600 571 844
Zamieniê mieszkanie 2 pokojowe w
Radowie Ma³ym na dom wolno sto- Wideofilmowanie. Tel. 605 732 267.
j¹cy w okolicy z dop³at¹. Tel. 693
547 576

Powiat œwidwiñski

Mieszkanie do wynajêcia w Unimiu,
2 pokoje, kuchnia, ³azienka, pow. 50 Rzuæ palenie – wystarczy 1 zabieg:
nerwice, depresje, alergie, nadwamkw. Tel. 508 263 104
ga. Gabinet Œwidwin, tel. 880 400
Sprzedam mieszkanie spó³dziel- 739.
cze, w³asnoœciowe 4 pokojowe o
pow. 67,7 mkw. na osiedlu Orzesz- Monta¿, serwis anten naziemnych i
satelitarnych, cyfrowych, domofokowej, III piêtro. Tel. 91 3975637
ny, wideodomofony, kamery z zapiSprzedam mieszkanie 2 – pokojo- sem cyfrowym, alarmy. Tel. 518 273
we, w³asnoœciowe, 45 mkw. I piêtro, 864.
gara¿, Smorawina ko³o £obza. Tel.
609 307 135

MOTORYZACJA

Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe
wraz z gara¿em. £obez ul. Koœciuszki. Tel. 514 571 157.

Powiat gryficki
Sprzedam mieszkanie w Prusinowie k/Gryfic 50 mkw. w bloku, II p.,
2 pokoje, kuchnia£oazienka z WC.
Piwnica przynale¿na oraz pomieszczenie gospodarcze mo¿e byæ
gara¿. Tel. 501 377 158

ROLNICTWO
Powiat ³obeski
Sprzedam prosiaki Prusim k/ Reska. Tel. 91 3951994, 504 209 551.

Powiat ³obeski
Felgi stalowe 13”, 14” i 15” oraz
ko³paki oryginalne od Toyoty tanio
sprzedam. Tel. 501 894 828.
Sprzedam Ford Fiesta 1997 rok.
Tel. 607 310 591 po 18.00.

Sprzedam
Poloneza
Caro 1992 r.
z instalacj¹ LPG.
Tel. 504 042 532

WIZYTÓWKI
- PROJEKTY - WYKONANIE -

TANIO

tel. 504 042 532
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Duñczyk ¿eruje na polskiej
Niniejszy artyku³ ma na celu
ostrzec pañstwa przed nieuczciwymi pracodawcami obiecuj¹cymi gruszki na wierzbie, a rzeczywiœcie zadaj¹cymi ból i upokorzenie. O swoim doœwiadczeniu opowiada m.in. Bogus³awa Mójta z
Przemyslawia.
Pani Bogus³awa Mójta, mieszkanka Przemys³awia w listopadzie
zesz³ego roku odpowiedzia³a na
og³oszenie o pracê w Danii znalezione w lokalnej prasie. Oferta by³a
nad wyraz obiecuj¹ca, a wysokie zarobki zadzia³a³y jak magnes. Do
naszej redakcji przysz³a w celu
ostrze¿enia innych osób, aby nie
wierzy³y w uczciwoœæ zagranicznych pracodawców. Og³oszenia o
pracê ukaza³y siê w lokalnych czasopismach na terenie ca³ej Polski
oraz na stronie internetowej info-ludek. Poszukiwano panie do sprz¹tania mieszkañ i biur. W³aœcicielem
firmy by³ Duñczyk. Dostaæ siê do
niej nie by³o trudno. Wystarczy³o na
wskazany telefon wys³aæ smsa, a poœrednik w ci¹gu kilku godzin oddzwania³ i przedstawia³ warunki
pracy. Ku zaskoczeniu, mimo i¿
miejscem pracy by³a Dania znajomoœæ jêzyka nie by³a potrzebna. Od
tego momentu zaczyna³y siê ma³e
k³amstewka, które wychodzi³y na
œwiat³o dzienne dopiero po dotarciu
na miejsce.
- Do pracy werbowa³a nas AnnaPolka, mieszkanka Szczecina. Na
wstêpie oferowa³a bardzo wysokie
zarobki, bo 3-4 tysi¹ce miesiêcznie,
darmowy dowóz i powrót, odzie¿ do
pracy, umowê o pracê, zameldowanie i ubezpieczenie. Poinformowa³a
te¿ o dojeŸdzie do klienta rowerem.
Nawet jeœli komuœ praca by nie odpowiada³a, móg³ wróciæ na ich koszt
- opowiada pani Bogusia.
Spotkanie zainteresowanych
prac¹ z p. Ann¹ odbywa³o siê przed
wyjazdem pod Galaxy w Szczecinie. PrzewoŸnikiem by³ m¹¿ p.
Anny. Duñczyk wysy³a³ mu pieni¹dze na umieszczanie og³oszeñ w
mediach. Po dotarciu na miejsce na
kobiety czeka³o wielkie rozczarowanie. Nocleg co prawda by³ za
darmo w kamienicy Duñczyka, ale
warunki bytowe by³y zró¿nicowane.
Umowy o pracê ¿adna z pañ nie
dosta³a. Pracê zaczyna³y od rozniesienia na wyznaczonym obszarze
ulotek reklamuj¹cych firmê, dla
której pracowa³y. Dopiero kiedy
potencjalny klient odpowiada³, kobiety mog³y zacz¹æ w³aœciw¹ pracê.
Dojazd do klienta przewidziany by³
rowerem; w rozumieniu szefa, darmowym œrodkiem lokomocji. Jed-

nak nikt nie poinformowa³ pracownic, o dystansie, jaki bêd¹ musia³y
przebyæ. Odleg³oœci oscylowa³y od
kilku do kilkudziesiêciu kilometrów. Pani Bogusia do pracy mia³a
30 km. Przywilejem nowych pracownic by³ rower z GPS-em. Ale ju¿
po kilkakrotnym objechaniu trasy
szef uznawa³, ¿e œmia³o mog¹ poruszaæ siê bez niego. W zamian dosta³y mapy. Z rowerów szybko zrezygnowano, gdy¿ pogoda pogarsza³a
siê i panie notorycznie spóŸnia³y siê
do klientów.
Takich nonsensów i oszustw ze
strony szefa i Anny by³o wiêcej.
- Sama praca by³a ciê¿ka, ale
odpowiada³a mi. U klientów nie
robi³yœmy przerw, wiêc zdarza³o
siê, ¿e ci¹giem pracowa³am 5 godzin. W tym czasie my³am okna,
odkurza³am, zmywa³am. Najgorsze
by³o to, jak Anna nas traktowa³a.
Przecie¿ te¿ by³a Polk¹, ale mia³a
nas za nic. My nie mia³yœmy prawa
g³osu. Wypiera³a siê te¿ tego, o
czym rozmawia³yœmy. Proponowa³yœmy jej, ¿eby nagrywa³a rozmowy
z nami, bo o wszystkim zapomina.
Na Œwiêta Bo¿ego Narodzenia by³am w domu i pod namow¹ szefa
wróci³am. Na Wielkanoc ostatecznie zjecha³am i ju¿ tam nie wrócê.
Potrzebujê psychicznie odpocz¹æ
od Anny - opowiada.
Od momentu, kiedy pani Bogusia zaczê³a walczyæ o dogodniejsze
warunki pracy i nale¿ne wynagrodzenie, sta³a siê wrogiem nr jeden p.
Anny.
- Nigdy nie da³am jej odczuæ, ¿e
ona nade mn¹ góruje. Nigdy przy
niej nie p³aka³am. I to j¹ bardzo z³oœci³o. Próbowa³a sk³óciæ nas z
dziewczynami, ale my siê nie da³yœmy. Annie zale¿a³o, ¿eby na sta³e
zostaæ w Danii, dlatego po trupach
d¹¿y³a do celu. Nami pomiata³a, a
przed szefem gra³a potuln¹ osobê.
Chcia³a siê przypodobaæ - mówi.
Wœród pracuj¹cych pañ by³y
dwie dziewczyny, które w mrozie
roznosi³y ulotki po innych miastach.
Anna powiedzia³a szefowi, ¿e one
nie by³y w pracy i nie dosta³y pieniêdzy za ciê¿ki tydzieñ pracy. Ku zdziwieniu nied³ugo potem by³y telefony z tamtych regionów. Potwierdzi³o to fakt, ¿e one musia³y tam byæ, bo
nikt inny nie zostawi³by ulotek.
Kobiety zosta³y wyrzucone z pracy,
bez wyp³aty, bez jednej z³otówki.
Pani Bogusia z innymi kole¿ankami
zrzuci³y siê po kilka z³otych dla nich
na jedzenie, ¿eby mia³y co jeœæ tu¿
po przyjeŸdzie do Polski. Szefa nie
obchodzi³o, ¿e wyje¿d¿aj¹ z niczym.

Po nowym roku zasady w firmie
uleg³y zmianom. Mimo i¿ w og³oszeniu nadal widnia³a informacja o
darmowym transporcie, po przyjeŸdzie na miejsce kobiety mia³y to
potr¹cane z pensji. Za godzinê
sprz¹tania klient p³aci³ firmie 160
koron, z czego tylko 30 zarabia³y
kobiety. Ca³¹ chemiê do sprz¹tania
musia³yœmy mieæ swoj¹.
- Szmatki mia³yœmy ju¿ takie
stare, ¿e wstyd by³o wyci¹gaæ przy
kliencie - mówi poszkodowana.
W³aœciciel rozlicza³ siê z nimi co
dwa tygodnie. Kiedy chcia³y, aby do
rêki wyp³aca³ im polskie pieni¹dze,
odmawia³ zas³aniaj¹c siê systemem,
nakazuj¹cym wp³acanie wynagrodzeñ na konto.
- Czêsto zapomina³ wp³aciæ nam
pieni¹dze do banku. Musia³yœmy
mu przypominaæ. Polka wpiera³a, ¿e
pieni¹dze by³y wysy³ane, ale nie
by³o ich na koncie w Polsce - mówi
pani Bogusia.
- Kiedy zrezygnowa³am z dojazdu rowerem szef wykupi³ mi bilety
na poci¹g. Dostawa³am tylko bilet w
jedn¹ stronê. Kioski z biletami by³y
czynne do 16. Jeœli siê spóŸni³am i
nie kupi³am biletu na powrót, ba³am
siê wsiadaæ do poci¹gu, ¿eby nie
mieæ problemów. Na szczêœcie pozna³am pewn¹ Polkê, by³a konduktork¹. Zawsze, kiedy mia³am problemy, mog³am do niej zadzwoniæ i
ona przedstawia³a moj¹ sytuacjê
konduktorom. Kiedyœ szef zapyta³
czy mogê wróciæ rowerem. Powie-

dzia³am, ¿e nie. Bêdê gdzieœ spaæ
pod krzakiem, ale nie wrócê rowerem - opowiada.
Wœród Polek by³a kobieta, która
razem z pani¹ Bogusi¹ wróci³a do
Polski. W Szczecinie na kolanach
b³aga³a Duñczyka, ¿eby zap³aci³
jej pieni¹dze, które zarobi³a. A on
wyci¹gn¹³ z portfela 50 z³ i jej da³.
W oczach innych kobiet to by³o
upokarzaj¹ce. Panie da³y jej ze
swoich pieniêdzy jeszcze po 100
z³, które otrzyma³y w ramach premii.
Takich smutnych historii
jest wiêcej
- Dziewczyny, które przyje¿d¿a³y by³y za³amane. Zostawi³y w Polsce swoje firmy, które im
podupada³y i liczy³y na zastrzyk
finansowy. By³a z nami pani z
Mazur, która mia³a zajêcie komornicze i zapo¿yczy³a siê na przyjazd. Ona musia³a zjechaæ. Mówi³a, ¿e do Szczecina dojedzie, ale
co dalej? Nie mia³a ¿adnych polskich pieniêdzy. W Danii by³a trzy
dni i wróci³a z niczym, bo nie zap³acili jej za pracê. By³a te¿ kole¿anka z okolic Reska, która przerwa³a pobieranie zasi³ku dla bezrobotnych. Kiedyœ kole¿anka mia³a ponad 40 stopni gor¹czki.
Dzwoni³yœmy kilka razy do Anny
po pomoc, ale ona wykrêca³a siê i
nie chcia³a nam pomóc. Szef mia³
kupiæ leki, ale przez trzy tygodnie
nie mia³ czasu tego zrobiæ.
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INFORMACJE
Internet informacj¹ stoi

biedzie
Wa³czy³am o swoje wiêc by³am
niedobra
- Polka mœci³a siê i zabiera³a mi
czêœæ klientów, tylko dlatego, ¿e zaczê³am siê upominaæ o swoje. Nie
puszcza³a mnie przez miesi¹c na reklamy, ¿ebym mog³a sobie dorobiæ.
Pozosta³e dziewczyny ba³y siê odezwaæ. Ogólnie mia³am bardzo dobrych klientów. Byli wyrozumiali i
czasem puszczali mnie szybciej do
domu, ¿ebym zd¹¿y³a kupiæ bilet na
poci¹g. Skarg na mnie nie by³o. Zawsze czekali na mnie z kaw¹, ciastkami czy lunchem. Szef chcia³ wiedzieæ, jakie dostajemy napiwki. Ale
my nie mówi³yœmy, bo wówczas zabiera³ nam tych klientów.
Co dalej?
- Dziewczyny chcia³y tam wróciæ, ¿eby walczyæ o swoje, ale ja odmówi³am. Zapyta³am, gdzie bêdê
spaæ? On mnie przecie¿ nie wpuœci
do domu. Jedzenie jest tam bardzo
drogie. Bochenek ciemnego chleba
kosztuje dwadzieœcia koron. Na to
prawie godzinê musia³am pracowaæ. Nie wiem czy skórka by³aby
warta wyprawki. Wiem, ¿e nie odzyskam ju¿ tych pieniêdzy, ale mo¿e
jak ktoœ przeczyta ten artyku³, to
zastanowi siê.
Halina z Krosna Odrzañskiego
- Na og³oszenie odpowiedzia³am
bez wahania. Anna nie poinformowa³a mnie, ¿e klientów bêdê musia³a
sama szukaæ i ¿e dojazd do nich bêdzie rowerem. Mam dwójkê ma³ych
dzieci, które zostawi³am z jedn¹ z
sióstr. Z drug¹ pojecha³am do Danii.
Na wyjazd po¿yczy³am 500 z³ i dodatkowo musia³am zap³aciæ za œwiadectwo o niekaralnoœci. Dopiero na
miejscu okaza³o siê, w jakich faktycznie warunkach bêdziemy pracowaæ mówi kobieta.
Pierwszego dnia sprz¹ta³y z
siostr¹ kamienice po remoncie. Drugiego roznosi³y ulotki. Kiedy zg³asza³yœmy szefowi, ¿e w og³oszeniach nie
by³o wzmianki o dojeŸdzie rowerami,
Anna przekonywa³a szefa, ¿e to nie
prawda.
- Podczas drogi do Danii Anna
odbiera³a bardzo du¿o telefonów w
sprawie pracy. Ani razu nie s³ysza³am,
¿eby wspomnia³a o dojazdach rowerem. Dowiedzia³yœmy siê równie¿, ¿e
jeœli Duñczyk chce kogoœ zameldowaæ, to musi z t¹ osob¹ osobiœcie udaæ
siê o urzêdu. A on z nami nigdzie nie
by³. Potem próbowali wpieraæ nam, ¿e
pracujemy legalnie - ¿ali siê.
Oburzone zachowaniem szefa po
dwóch dniach za¿¹da³y, aby zabukowaæ im bilety na prom do Polski. Po-
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cz¹tkowo odmówi³.
- Zadzwoni³yœmy do ambasady
po pomoc. Powiedziano nam, ¿e
mamy dotrzeæ do Kopenhagi i oni
nam po¿ycz¹ pieni¹dze na powrót do
Polski. Ale to by³o bardzo drogie rozwi¹zanie. Przelot samolotem do Berlina a póŸniej do Polski oszacowano
na 1000 z³. Kiedy postraszy³yœmy
szefa ambasad¹, od raz zabukowa³
bilety i wróci³yœmy do domów - koñczy kobieta.
Marzena z Zielonej Góry
- Zapo¿yczy³am siê na wyjazd
oko³o 700 z³. Mówi³am tej kobiecie,
¿e mam dwójkê ma³ych dzieci. Ona
uspakaja³a mnie, ¿ebym siê nie martwi³a, bo przyjadê tu i zarobiê na sp³atê wszystkich d³ugów. Nawet zaliczki proponowali, jeœli siê nie ma pieniêdzy na kupno jedzenia. Dzieci zostawi³am z mam¹, która przez to nie
posz³a do pracy. Jej te¿ musia³am
zostawiæ trochê pieniêdzy na ¿ycie.
Pojecha³am tam, ¿eby zarobiæ. Gdyby sytuacja mnie nie zmusza³a, nie
pojecha³abym. Do Danii dotar³yœmy
w sobotê. Na weekend nikt siê nami
nie zaj¹³. Dopiero w poniedzia³ek
powiedziano nam o charakterze tej
pracy. Obiecywali nam pe³n¹ odzie¿.
Dostaliœmy tylko ortalionowe dresy.
Buty przys³ugiwa³y dopiero po roku.
Nie dostawa³yœmy te¿ na drogê obiecanego picia. Musia³yœmy z siostr¹
jeœæ œnieg, ¿eby choæ trochê wody
dostarczyæ do organizmu. Z terenu
nie mog³yœmy zejœæ, zanim nie roznios³yœmy 1000 ulotek. GPSy w rowerach wy³¹cza³y siê przy ni¿szych temperaturach. Jedna z pañ wyjecha³a
przez GPS 40 km za celem. Zadzwoni³a po pomoc do Anny, a ta j¹ wyzwa³a. Nie mia³yœmy ¿adnego wsparcia i
nikt siê nami nie przejmowa³. Buty,
które przywioz³am ze sob¹ by³y ci¹gle mokre i do Polski wróci³am bardzo
chora. Po dwóch dniach chcia³yœmy
ju¿ wracaæ, bo zapewniali, ¿e za darmo nas odwioz¹. Anna odpowiedzia³a na to, ¿e na powrót trzeba sobie
zarobiæ. Wróci³am do domu bez nale¿nych mi pieniêdzy za trzy dni pracy. Wpad³am w straszne d³ugi. Cz³owiek uczy siê b³êdach - opowiada
poszkodowana.
Na pytanie co zrobiæ, kiedy znajdziemy siê w takiej sytuacji, odpowiedzia³a sier¿ant Miros³awa Rudziñska
z Komendy Wojewódzkiej Policji.
- Ten czyn kwalifikuje siê jako
przestêpstwo gospodarcze. Nale¿y
wówczas powiadomiæ najbli¿sz¹ jednostkê policji. Zbli¿aj¹ siê wakacje i
trzeba byæ ostro¿nym. Letnia pora
sprzyja nasilaniu siê tego typu
oszustw - mówi sier¿ant.
GD

O aktywnoœci
po³czyñskich
radnych
- statystycznie
Ka¿da prawie gmina w Polsce
posiada w³asn¹ stronê internetow¹ i BIP (Biuletyn Informacji
Publicznej). Z niej mo¿na du¿o
dowiedzieæ siê o pracy Rady i poszczególnych radnych. Nasz powiat sk³ada siê z nastêpuj¹cych
gmin: Œwidwin (2 rady: miejska i
wiejska), Po³czyn-Zdrój, R¹bino,
S³awoborze i Brze¿no.
Otworzy³em stronê BIP gminy
Po³czyn-Zdrój i wszed³em w informacje o interpelacjach i zapytaniach radnych na sesjach Rady
Miejskiej. Z niej mo¿na wysnuæ
wiele wniosków i dokonaæ analizy o
ich aktywnoœci w Radzie. Ka¿dy
mo¿e to zrobiæ, kto posiada dostêp
do internetu i sprawdziæ.
W kadencji 2006 - 2010, do
dnia 24 lutego br., dowiedzia³em
siê, ¿e radni Rady Miejskiej w Po³czynie-Zdroju w trakcie obrad zadali w³adzom samorz¹dowym 89
zapytañ z ró¿nych sprawach. Dotyczy³y one gospodarki gminnej,
s³u¿by zdrowia, kultury i oœwiaty.
Wœród zadaj¹cych pytania spotykamy najczêœciej nazwiska radnych: Franciszka Pilipa, Marka
Modzelewskiego, Heleny K³usewicz, Reginy Wêglewskiej, Krystyny Nowakowskiej, Edmunda
Gradzika. Kilku sk³ada³o interpelacje na sesji raz lub dwa razy. S¹ to
radni: Pawe³ Drzewiecki, Zbigniew Cyganiak i Janusz Oreñczak.

Pozostali w ogóle nie wystêpowali
na sesjach w punkcie zapytania i
interpelacje.
Zdajê sobie sprawê, ¿e sprawy
wa¿ne dla wyborców mo¿na za³atwiaæ na wiele innych sposobów, np.
mo¿na zadawaæ pytania na komisjach rady lub kieruj¹c je wprost do
pracowników Urzêdu Miejskiego,
wyst¹pienia na sesjach traktuj¹c
jako ostatecznoœæ. Jednak to te wyst¹pienia, dostêpne w Internecie,
pokazuj¹ aktywnoœæ radnych na forum publicznym.
Najproœciej mo¿na j¹ przedstawiæ za pomoc¹ statystyki, mierz¹c
aktywnoœci radnych w procentach.
Porównuj¹c iloœæ wyst¹pieñ radnego do iloœci wyst¹pieñ wszystkich
radnych, policzy³em wspó³czynnik
aktywnoœci wyra¿aj¹cy siê w iloœci
zapytañ radnych na sesjach Rady
Miejskiej w Po³czynie. Klasyfikacja jest nastêpuj¹ca:
1. Marek Modzelewski – 48,3%
2. Helena K³usewicz – 11,2%
3. Krystyna Nowakowska - 11,2%
4. Franciszek Pilip – 10,1%
5. Edmund Gradzik – 6,7 %
6. Regina Wêglewska – 5,6 %.
Ka¿dy z radnych, który zabra³
g³os na sesji raz, osi¹gn¹³ wspó³czynnik 1,1 %. Nie jest to klasyfikacja tzw. efektywna. Jednak mo¿e
mieæ wp³yw na pañstwa g³osowanie
w najbli¿szych wyborach.
(r)

Zarz¹d zmieni³ likwidatora
ZOZ-u w Po³czynie
Zarz¹d Powiatu w Œwidwinie
powo³a³ 20 kwietnia br. nowego likwidatora Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Po³czynie-Zdroju.
Zarz¹d Powiatu pod koniec marca, w drodze uchwa³y, na likwidatora ZOZ powo³a³ Angelikê Cudyk.

Pod koniec kwietnia nast¹pi³a zmiana. Na likwidatora Zespo³u Opieki
Zdrowotnej w Po³czynie zosta³ powo³any pan Jakub Rogólski, adwokat
prowadz¹cy Kancelariê Adwokack¹
w Szczecinku. Likwidacj¹ ZOZ-u
zajmie siê od 1 maja i ma j¹ przeprowadziæ do 31 grudnia 2010 r.
(r)
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Gosia ¯uromska wróci³a z medalami

Zaproszenie

Gosia mocna w rêkach

VIII FESTYN
WÊDKARSKI
„RYBKA 2010”

Mieszkanka Œwidwina
Ma³gorzata ¯uromska
pasjonuje siê
armwrestlingiem, czyli
si³owaniem siê na rêkê
i odnosi coraz wiêksze
sukcesy w tej dziedzinie.
Z mistrzostw w Gdyni
wróci³a z dwoma
medalami.
Ma³gorzata ¯uromska zajmuje
siê armwrestligniem od roku.
– Zainteresowa³am siê t¹ dziedzin¹ pod wp³ywem mojego ch³opaka, który jest jej pasjonatem – mówi.
– Co drugi dzieñ æwiczê na si³owni
i systematycznie doskonalê swoje
umiejêtnoœci. Sukcesy bowiem
zale¿¹ w du¿ej mierze od techniki
si³owania siê na rêkê.
Niedawno pani Ma³gorzata startowa³a w 10 Mistrzostwach w

Ko³o PZW WODNIK - MIASTO w Œwidwinie, wspólnie z
Urzêdem Miasta i Œwidwiñskim
Oœrodkiem Kultury, organizuje w
dniu 8 maja br. (sobota) w godzinach od 14.00 do 23.00, na podzamczu VIII FESTYN WÊDKARSKI „RYBKA 2010”.

Armwrestlingu w Gdyni. Zdoby³a
tam dwa medale w kategorii seniorów +80 kg. W si³owaniu na rêkê
praw¹ zajê³a drugie miejsce, a na
rêkê lew¹ – trzecie.

Nie jest to pierwszy sukces œwidwiñskiej zawodniczki. Wczeœniej
bra³a udzia³ w kilku innych zawodach, gdzie zajmowa³a pierwsze lub
drugie miejsca.
(o)

Na festynie odbêd¹ siê miêdzy
innymi: konkursy dla dzieci z dziedziny wêdkarstwa, wystêpy zespo³ów artystycznych, pokaz grupy
wsparcia, walk kick boxingu oraz
konkursy dla osób doros³ych. Dla
uczestników konkursów przwidziane s¹ atrakcyjne nagrody. Wszyscy
uczestnicy festynu wezm¹ udzia³ w
losowaniu nagrody g³ównej festynu
– roweru górskiego.
Od godziny 18. do 23. wyst¹pi
zespó³ muzyczno-wokalny „AVANTAR”. Organizatorzy zapraszaj¹ do
wziêcia udzia³u w festynie.

Wielki sukces zawodników Sumo Team

Kurlapski i Osiñski w kadrze
na Mistrzostwa Europy
Dwóch naszych œwidwiñskich
sportowców z klubu SUMOTEAM uzyska³o kwalifikacje na
mistrzostwa Europy w sumo.
Mateusz Kurlapski, za kilka dni,
na prze³omie kwietnia i maja bêdzie
w Kijowie, gdzie w obiektach ukraiñskiego centrum olimpijskiego stanie w bia³o-czerwonym dresie, z
god³em na piersi i emblematami
Polish Sumo Federation, jako reprezentant Polski.
Miesi¹c póŸniej, z lotniska Okêcie, z reprezentacj¹ kraju, wyruszy
Adam Osiñski. Lot bêdzie prowadzi³ do trzeciego co do wielkoœci
miasta Bu³garii – Warny, gdzie do
rywalizacji przyjad¹ najlepsi sumocy naszego kontynentu wœród m³odzie¿owców i seniorów. Mateusz
walczyæ bêdzie w grupie wiekowej
juniorów kat. 90kg i bêdzie to ju¿
trzeci jego udzia³ w tak wa¿nej imprezie. Natomiast Adam po raz
pierwszy stanie na dohyo w rywalizacji miêdzynarodowej obsady. Jak
informuj¹ trenerzy SUMO-TEAM
Krzysztof Kuligowski i Marek Spy-

chalski – obaj nasi zawodnicy s¹
przygotowani bardzo rzetelnie. Ze
wzglêdu na przesuniêcie w czasie
miêdzy walkami juniorów na Ukrainie a zmaganiami m³odzie¿owców
w Bu³garii, tylko do pewnego czasu
Mateusz i Adam mogli byæ przygotowywani razem. Od dwóch tygodni
prowadzeni s¹ indywidualnie, z ró¿nym natê¿eniem zajêæ i ró¿nym programem. Mateusz zakoñczy³ ju¿
przygotowania na szczeblu centralnym, a Adam ma przed sob¹ jeszcze
jedne kilkudniowe konsultacje pod
okiem trenerów kadry narodowej
Marka Paczkowa i Marka Koniecznego. Teraz najwa¿niejsza praca w
klubie pod naszym okiem.
Uzyskanie dwóch kwalifikacji
na mistrzostwa Europy, jest jak dot¹d chyba najwiêkszym osi¹gniêciem œwidwiñskiego œrodowiska
sportowego. Jednak to nie wszystko. Otó¿ ju¿ w czasie wakacji, w
miesi¹cu sierpniu, dziêki ogromnemu wsparciu burmistrza Jana
Owsiaka, SUMO-TEAM bêdzie
organizatorem Otwartych Mistrzostw Krajów Unii Europejskiej

SUMO EUROPE OPEN. Oficjalna
decyzja o przyznaniu organizacji tej
imprezy naszemu Miastu ju¿ zapad³a
i Europejska Federacja Sumo (ESU)

umieœci³a imprezê w oficjalnym kalendarzu. Przygotowania organizacyjne ju¿ rozpoczêto, a o szczegó³ach poinformujemy wkrótce. (o)

Wieœci œwidwiñskie 26.04.2010 r.

Z Po³czyna pojecha³ do Gryfina na rozprawê i...

Drugi raz obrobi³
tê sam¹ aptekê
Policjanci z Gryfina zatrzymali 21-letniego mieszkañca Po³czyna-Zdrój, który w³ama³ siê do
jednej z aptek w Gryfinie i ukrad³
pieni¹dze. Zatrzymanemu grozi
nawet do 10 lat pozbawienia wolnoœci.
W miniony pi¹tek, 23 kwietnia,
w nocy, policjanci z Gryfina patroluj¹c ulice miasta zauwa¿yli, ¿e w
jednej z aptek na górnym tarasie
wybita jest szyba. Szybko skontaktowali siê z w³aœcicielem, który po
przybyciu na miejsce stwierdzi³, ¿e
z kasy zniknê³y pieni¹dze. Natych-

miast o tym zdarzeniu powiadomiono wszystkie patrole bêd¹ce w s³u¿bie na terenie Gryfina. Po oko³o 10
minutach jeden z patroli nieopodal
dworca PKP zauwa¿y³ m³odego
mê¿czyznê.
W zwi¹zku z tym funkcjonariusze postanowili go wylegitymowaæ.
Ju¿ po chwili okaza³o siê, ¿e policyjny nos ich nie zawiód³. To w³aœnie
legitymowany 21-latek by³ odpowiedzialny za w³amanie do apteki.
Mê¿czyzna zosta³ zatrzymany i doprowadzony do gryfiñskiej komendy. Tam podczas czynnoœci przyzna³
siê do w³amania. Policjanci odzyskali skradzione pieni¹dze.
Ponadto okaza³o siê,
¿e 21-latek zamieszka³y
na terenie Po³czyna,
przyjecha³ do Gryfina na
sprawê s¹dow¹, która
dotyczy³a wczeœniejszego w³amania do tej samej apteki. Teraz zatrzymanemu grozi nawet do
10 lat pozbawienia wolnoœci.
(kp)

Dwóch 16-latków zrobi³o sobie „ognisko”

Podpalili altankê
W miniony pi¹tek, 23 kwietnia,
po godzinie 20., dy¿urny ze Œwidwina zosta³ powiadomiony o po¿arze
altanki. Natychmiast na miejsce
skierowa³ policjantów, którzy po
poœcigu nieopodal miejsca zdarzenia zatrzymali dwóch 16-latków
podejrzewanych o podpalenie.
Gdy do dy¿urnego Komendy Powiatowej Policji w Œwidwinie dotar³a anonimowa informacja o po¿arze altanki na ogrodach dzia³kowych, od razu na miejsce wys³a³
policyjny patrol oraz przekaza³ informacjê do stra¿y po¿arnej. Kiedy
jeden z patroli jecha³ w kierunku
miejsca, gdzie p³onê³a altanka, jeden z policjantów zauwa¿y³ m³odych ludzi, którzy szli z kierunku
po¿aru. Funkcjonariusze zdecydowali siê wylegitymowaæ te osoby,
ale kiedy podjechali bli¿ej, m³odzieñcy zaczêli uciekaæ. Policjanci
podjêli poœcig i po paru minutach
zatrzymali dwóch 16-latków.
M³odzi ludzie podczas interwencji nie potrafili racjonalnie wyt³umaczyæ, dlaczego uciekali. To
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nasunê³o podejrzenia, ¿e mog¹ oni
mieæ coœ wspólnego z trwaj¹cym
nieopodal po¿arem. Od m³odzieñców czuæ by³o wyraŸnie woñ alkoholu. Ju¿ po przewiezieniu na komendê okaza³o siê, ¿e maj¹ oni po
oko³o 0,5 promila alkoholu w organizmie. Policjanci ustalili podczas
rozmowy z nimi, ¿e chwilê wczeœniej byli oni na jednym z kompleksów dzia³kowych, gdzie spo¿ywali
alkohol.
Podczas powrotu z miejsca „biesiady” postanowili, ¿e wejd¹ na
jedn¹ z dzia³ek i zobacz¹ co jest w
znajduj¹cej siê tam altanie. Pocz¹tkowo zniszczyli drzwi oraz zaczêli
j¹ dewastowaæ, póŸniej jednak wpadli na pomys³y, ¿e j¹ podpal¹. Jak
pomyœleli, tak zrobili - podpalili
altanê, a nastêpnie zaczêli siê oddalaæ z miejsca. Jednak nie odeszli
zbyt daleko, gdy¿ natrafili na œwidwiñskich policjantów. Obaj 16-latkowie zostali umieszczeni w policyjnej izbie dziecka, a po wytrzeŸwieniu zostali przes³uchani. Ich
sprawa trafi do s¹du dla nieletnich.
Altanka sp³onê³a doszczêtnie. (kp)

Zatrzymany
z marihuan¹

Policjanci z Po³czyna-Zdroju
zatrzymali mê¿czyznê, który posiada³ przy sobie oko³o 14 gramów marihuany.
W Gawroñcu policjanci z Po³czyna-Zdroju zatrzymali do kontroli drogowej samochód osobowy
marki Ford Fiesta, którym porusza³a siê kilkuosobowa grupa m³odych
osób. W trakcie przeprowadzanej
kontroli, policjanci w schowku pojazdu zauwa¿yli zawini¹tko foliowe, w którym znajdowa³ siê susz

roœlinny koloru zielono-brunatnego. W trakcie podjêtych czynnoœci
policjanci ustalili, ¿e w³aœcicielem
woreczka jest 20-letni mieszkaniec
Po³czyna, notowany przez policjê
za wykroczenia i drobne przestêpstwa. Po przeprowadzeniu wstêpnych badañ okaza³o siê, ¿e zabezpieczony susz to marihuana.
Mê¿czyzna zosta³ zatrzymany
do wyjaœnienia sprawy posiadania
œrodków odurzaj¹cych. Za posiadanie narkotyków grozi kara pozbawienia wolnoœci do lat 3.
(kp)

Po³czynianka
jecha³a „na gapê”
(SZCZECIN) Dzielnicowi z
Niebuszewa zatrzymali 24-letni¹
mieszkankê Po³czyna-Zdroju, która
nie posiada³a wa¿nego biletu na
przejazd œrodkami komunikacji
miejskiej i podczas kontroli przez
pracowników ZDITM Szczecin poda³a cudze dane osobowe oraz podrobi³a jej podpis.

Kobieta us³ysza³a ju¿ zarzut
podrobienia. Zgodnie z kodeksem
karnym za przestêpstwo fa³szerstwa
dokumentu przewidziana jest kara
grzywny, ograniczenia wolnoœci
albo pozbawienia wolnoœci od 3
miesiêcy do 5 lat. Postêpowanie w
tej sprawie prowadzi Komisariat
Policji Szczecin Niebuszewo. (kp)

DRUKARNIA
Oferujemy druk:
-

ulotek
plakatów
wizytówek
druków, samokopii

£obez ul. S³owackiego 6, tel./fax - 091 39 73 730
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Kronika œwidwiñska
Chrzest Wiktorii:
Ksawier i Wiktoria

Zaproszenie na szachy
Otwarte Szachowe Mistrzostwa Powiatu Œwidwiñskiego
uczniów szkó³ podstawowych i
gimnazjalnych.
1. Organizatorzy turnieju: Zespó³ Szkó³ Publicznych w Redle i
Komitet rodzicielski.
2. Termin i miejsce: Zawody
rozegrane zostan¹ w Zespole Szkó³
Publicznych w Redle, w dniu 15
maja (sobota). Rozpoczêcie turnieju o godz. 10.00. Zapisy w dniu zawodów godzina 9.30. Prosimy opiekunów o wczeœniejsze zg³oszenie
iloœci uczniów chêtnych do wziêcia
udzia³u w zawodach.
3. System rozgrywek: zawody
rozegrane systemem szwajcarskim
na dystansie 7 rund, tempo gry: 15

minut na zawodnika. Ustalenie
miejsc – wg iloœci zdobytych punktów oraz punktacji pomocniczej.
Obowi¹zuj¹ przepisy Kodeksu Szachowego. Ostateczna interpretacja
treœci komunikatu nale¿y do organizatora.
Zawodnicy bêd¹ sklasyfikowani
w kategoriach klasa 1-3 dziewczynki, klasa 1-3 ch³opcy, klasa 4-6
dziewczynki, klasa 4-6 ch³opcy,
gimnazjum dziewczêta, gimnazjum
ch³opcy.
4. Nagrody: dla najlepszych
uczestników turnieju przewidziane
s¹ puchary i medale oraz nagrody
rzeczowe.
5. Kontakt: Wies³aw Buæko tel.
721 127 792, e-mail: jogus55@o2.pl

