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Wieœci œwidwiñskie 23.08.2010 r.

PO£CZYN PE£EN UŒMIECHÓW
– PIS PE£EN STRACHU
W zwi¹zku z kolejnymi nieprawdziwymi faktami zamieszczanymi w
„Wieœciach Œwidwiñskich” przez
tak zwanego Zatroskanego Antysalonowca oraz niepodejmowaniem
przez Pana Redaktora próby zweryfikowaania zamieszczanych tekstów
chcia³bym odnieœæ siê (wprawdzie
dopiero teraz, nie chc¹c wp³ywaæ na
wyniki wyborów prezydenckich) do
artyku³u dotycz¹cego zorganizowanej przez po³czyñskie ko³o Platformy Obywatelskiej imprezy „PLATFORMA DZIECIOM”.
Zacznê wiêc od faktów.
W dniu 4 czerwca Platforma
Obywatelska zorganizowa³a w Po³czynie-Zdroju imprezê z okazji
Dnia Dziecka. W organizacjê aktywnie w³¹czy³o siê Uzdrowisko Po³czyn S.A. i inne zaprzyjaŸnione instytucje z naszego miasta.
W Parku Zdrojowym na terenach
przyleg³ych do sanatorium „Podhale” dla nikogo nie zabrak³o atrakcji.
Piknik pod has³em „Platforma –
Dzieciom” rozpocz¹³ siê od darmowego seansu kinowego. Film „Odlot” – dzieciêcy hit ostatnich miesiêcy wype³ni³ salê kinow¹ „Podhala”
niemal do ostatniego miejsca. Animowana komedia przyci¹gnê³a uwagê nie tylko najm³odszych, œwietnie
bawi³y siê ca³e rodziny, a nawet kuracjusze.
Po wyjœciu z kina na najm³odszych czeka³ ca³y szereg rozrywek.
Oprócz ogromnej zje¿d¿alni i kilku
niewiele mniejszych dmuchanych
zabawek du¿ym powodzeniem cieszy³a siê trampolina i basen z kulkami, a tak¿e stoiska ze s³odyczami i
napojami. Doroœli chêtniej posilali
siê przy przygotowanym przez
uzdrowiskow¹ kuchniê grillu.
Wiele radoœci sprawi³y dzieciom
równie¿ konkursy i zabawy zorganizowane i przeprowadzone przez
cz³onków Platformy Obywatelskiej,
Centrum Kultury i wolontariuszy z
Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych
im. Stanis³awa Staszica. Dziêki ich
pomys³owoœci i zaanga¿owaniu,
mimo du¿ej frekwencji, nikt nie czeka³ w kolejkach oraz nie mia³ czasu
na nudê. W ciekawie pomyœlanych
konkursach dzieciaki budowa³y sza³asy, szuka³y ukrytych skarbów, a
tak¿e poddawa³y siê malowaniu buziek.
Nie zabrak³o równie¿ konkurencji sprawnoœciowych i sportowych,
których zwyciêzcy otrzymywali
atrakcyjne nagrody – zabawki, gry i
ksi¹¿ki. Rodzice i opiekunowie równie¿ brali udzia³ w niektórych zabawach. Szczególnym powodzeniem
wœród „starszej m³odzie¿y” cieszy³o

siê przeci¹ganie liny.
Oprócz kibicowania maluchom
doroœli chêtnie korzystali z okazji do
rozmowy z przedstawicielami Platformy Obywatelskiej, których reprezentowali m.in. Roman Kozubek,
wicestarosta œwidwiñski, Sebastian
Witek, zastêpca nadleœniczego Nadleœnictwa Po³czyn oraz Pani Angelika Szyrwiel.
Imprezê zakoñczy³o losowanie
nagród, podczas którego organizatorzy zrobili wszystko, aby ka¿de
dziecko wysz³o z imprezy uœmiechniête.
Uœmiechniête buzie DZIECI
oraz liczba uczestników by³a najlepszym potwierdzeniem na to, ¿e by³o
warto. Jest spraw¹ przykr¹ nie tylko
dla mnie, ale dla wielu osób, które w
organizacjê tej imprezy w³o¿y³y
du¿o serca, zapa³u, wolnego czasu,
ale te¿ i pozwoli³y j¹ sfinansowaæ, ¿e
pojawiaj¹ siê g³osy osób - sympatyków PIS-u, które pos³uguj¹c siê
k³amstwem kolejny raz szkaluj¹ dobre imiê osób, które spo³ecznie i
aktywnie dzia³aj¹ w naszym powiecie. Niestety kolejny raz osoby, które niczego nie zrobi³y dla naszego
spo³eczeñstwa z winy swojego lenistwa lub nieudolnoœci próbuj¹ zniszczyæ nawet najbardziej szczytn¹ inicjatywê – tym razem dosta³o siê dzieciom. Taki sposób postêpowania
mo¿e w przysz³oœci spowodowaæ
wycofanie siê sponsorów oraz osób,
które spo³ecznie podjê³yby siê jej
organizacji. Czy o to chodzi cz³onkom PIS-u (podobno partii prorodzinnej), czy naprawdê nie mo¿na
by³o „odpuœciæ” chocia¿ DZIECIOM. Apelujê do autora tekstu, aby
w przysz³oœci przewidywa³ konsekwencje swojego dzia³ania.
Iloœæ jednostronnych, negatywnych tekstów jednoznacznie wskazuje na nieskrywan¹ wrogoœæ Zatroskanego Antysalonowca do Platformy Obywatelskiej tworz¹c z gazety
powiatowej biuletyn partyjny. A
szkoda, bo bior¹c pod uwagê najnowsze notowania partii i maj¹c na
uwadze, ¿e Platformê Obywatelsk¹
wskazuje ponad po³owa naszych
rodaków, gazeta pozbywa siê szerokiego grona czytelników. Z pewnoœci¹ jako obywatel Pan Antysalonowiec jako sympatyk PIS-u ma do
tego prawo, ale prawem jest równie¿
otrzymywanie przez czytelników
prawdziwych faktów.
Niestety i tym razem rzetelnoœæ
przegra³a z sympatiami politycznymi. Zamieszczone hipotezy mo¿na
by³o zweryfikowaæ w bardzo prosty
sposób (np. w sprawie pomówienia
dotycz¹cego sfinansowania imprezy

przez Uzdrowisko, wystarczy³o poprosiæ o faktury, które zosta³y wystawione na po³czyñskie ko³o PO i op³acone ze sk³adek cz³onkowskich).
Jako organizator tego przedsiêwziêcia chcia³bym dodaæ, ¿e pierwotnie impreza mia³a zostaæ zorganizowana pod has³em „DOROŒLI –
DZIECIOM” jednak ze wzglêdu na
brak sponsorów imprezê zorganizowano g³ównie ze sk³adek cz³onkowskich po³czyñskiego ko³a Platformy
Obywatelskiej, st¹d nazwa „PLATFORMA – DZIECIOM”.
Mam nadziejê ¿e w przysz³oœci
miejscowe struktury PIS zamiast
podk³adaæ nogê, wezm¹ siê jednak
do pracy i zrobi¹ coœ dla naszej spo³ecznoœci, a je¿eli zabraknie pomys³ów zapraszam do organizacji i
wspó³finansowania innych organizowanych przez Platformê Obywatelsk¹ imprez, bo jak wskazuj¹ wyniki wyborów prezydenckich to nie
wizerunek PO trzeba ocieplaæ.
Przed nami wybory samorz¹dowe, a wczeœniej podsumowanie dotychczasowych dzia³añ.
Dzisiaj wymieniê najbardziej
widoczne efekty pracy i skutecznego
zabiegania przez miejscow¹ Platformê Obywatelsk¹ o sprawy powiatu
równie¿ w instytucjach wojewódzkich, a w tym szczególnie o aktualnie wykonywane inwestycje drogowe:
- przebudowa po³czyñskiej
„przelotówki”, czyli przejœcie przez
Po³czyn w ci¹gu drogi wojewódzkiej
nr 163,
- budowa w okolicy Po³czyna
³¹cznika dróg wojewódzkich w kierunku Drawska Pomorskiego i Wa³cza.
To wielomilionowe inwestycje,
bardzo wa¿ne dla naszego regionu.
£¹cznik dróg umo¿liwi wy³¹czenie
tranzytowego ruchu ciê¿kich pojazdów ze strefy uzdrowiskowej. S¹ to
tylko niektóre przyk³ady zaanga¿owania miejscowej Platformy Obywatelskiej, to efekty spokojnego
wspó³dzia³ania.
Ju¿ jesieni¹ obywatele bêd¹ mogli wybieraæ uprawianie skrajnie
ró¿ni¹cych siê rodzajów polityki. Z
jednej strony prezentowanej przez
Platformê Obywatelsk¹, opieraj¹c¹
siê na ciê¿kiej pracy i faktach, a z
drugiej strony nacechowan¹ fobiami
prezentowan¹ przez PIS politykê
strachu (przed Niemcem, Ruskiem
czy libera³em) i arogancji. I tu pragnê przypomnieæ Pañstwu, ¿e miejscowy cz³onek PIS-u poprzez obraŸliwe felietony obrazi³ bez ma³a
wszystkie osoby zaanga¿owane w
naszym powiecie w pracê samorz¹-

dow¹. Pozostaje wiêc na koniec zadaæ pytanie „z kim PIS chce stworzyæ koalicjê” oraz jeszcze wa¿niejsze „w jaki sposób chce budowaæ”,
skoro do tej pory potrafi³ jedynie
burzyæ.
Na koniec jeszcze raz dziêkujê
wszystkim wolontariuszom zaanga¿owanym w sfinansowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie Dnia
Dziecka.
Mam nadziejê, ¿e wiara w to co
dobre pozwoli nam przeprowadziæ
jeszcze nie jedn¹ podobn¹ inicjatywê, zakoñczon¹ jak tym razem sukcesem, a uœmiech dzieci oraz to, ¿e
ju¿ dzisiaj rodzice pytaj¹, czy za rok
znowu zorganizujemy „Dzieñ
Dziecka” spowoduje, ¿e odpowiecie
sobie - BY£O WARTO.
Przewodnicz¹cy Platformy Obywatelskiej RP w Powiecie Œwidwin
Sebastian Witek
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Zatrzymany po strza³ach
ostrzegawczych
Œwidwiñscy policjanci na pocz¹tku sierpnia zatrzymali 20-letniego mieszkañca jednej spod
œwidwiñskich miejscowoœci, podejrzewanego o posiadanie broni
palnej.
Pracownik obs³uguj¹cy system
monitoringu miejskiego, w rejonie
parkingu przy ul. Niedzia³kowskiego zauwa¿y³ samochód osobowy
marki Volkswagen Sharan, przy którym znajdowa³a siê kilkuosobowa
grupa mê¿czyzn. Po kilkuminutowej obserwacji stwierdzi³, ¿e w pojeŸdzie znajduje siê mê¿czyzna,
który ma przy sobie przedmiot przypominaj¹cy broñ paln¹, któr¹ to pokazuje stoj¹cym przy pojeŸdzie kolegom. Niezw³ocznie w to miejsce
skierowani zostali policjanci pe³ni¹cy s³u¿bê w rejonie miasta. Pojazd
jednak po chwili odjecha³ z parkingu
kieruj¹c siê w stronê ul. Szczeciñ-

skiej, gdzie zosta³ zatrzymany. Podczas zatrzymania mê¿czyzna kieruj¹cy pojazdem nie chcia³ otworzyæ
drzwi samochodu, nie podporz¹dkowywa³ siê wydawanym przez policjantom poleceniom, którzy widzieli le¿¹cy na fotelu pasa¿era
przedmiot przypominaj¹cy pistolet.
W pewnym momencie mê¿czyzna
wykona³ ruch, który wskazywa³ ¿e
chce siêgn¹æ po le¿¹cy pistolet. Po-

licjanci nie czekali na dalszy rozwój
wypadków i oddali w powietrze
strza³y ostrzegawcze wzywaj¹c jednoczeœnie mê¿czyznê do podporz¹dkowania siê wydawanym poleceniom. Dopiero w tedy, mê¿czyzna
widz¹c zdecydowan¹ postawê policjantów otworzy³ drzwi samochodu.
Jak siê okaza³o by³ nim 20-letni
mieszkaniec jednej spod œwidwiñskich miejscowoœci. Przedmiot, który zmusi³ policjantów do tak zdecydowanych dzia³añ, okaza³ siê byæ
replik¹ pistoletu Walter na œrut. Mê¿czyzna zosta³ zatrzymany do wyjaœnienia okolicznoœci sprawy. (kp)
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Stefania Olesiejuk odpowiada na apel dr. Antoniego Cieœliñskiego

Ludzie ze starej fotografii
(ŒWIDWIN) Po opublikowaniu fotografii
przedstawiaj¹cej kilkanaœcie osób na schodach przed szko³¹ w Œwidwinie, pochodz¹cej z okresu powojennego oraz artyku³u dr.
Antoniego Cieœliñskiego, który rozpozna³
kilka z tych osób i zaapelowa³ do czytelników o pomoc w tej sprawie, zadzwoni³a do
redakcji pani Stefania Olesiejuk z wiadomoœci¹, ¿e rozpoznaje wiêkszoœæ z nich.
Przypomnijmy; w Wieœciach
œwidwiñskich opublikowaliœmy artyku³ dr. Antoniego Cieœliñskiego
„Kiedy patrzê na star¹ fotografiê...
Z pionierskich lat polskiego Œwidwina – garœæ spostrze¿eñ”, w którym na za³¹czonej fotografii z
pierwszych lat powojennych rozpozna³ cztery osoby. Autor napisa³:
„Pytania, jakie nasuwaj¹ siê, kiedy
patrzymy na fotografiê: kim s¹ pozosta³e postacie na fotografii? Kto
jest autorem zdjêcia i z jakiej okazji
ta grupa zebra³a siê przed budynkiem szko³y? I wreszcie – jak potoczy³y siê ich dalsze losy w Œwidwinie, b¹dŸ innej miejscowoœci. Rok
jubileuszowy 65-ty polskiego Œwidwina jest okazj¹ do szukania odpowiedzi na te i inne jeszcze pytania o
ludziach zasiedlaj¹cych miasto zaraz po wojnie w roku 1945 i w latach
nastêpnych”.
Na apel odpowiedzia³a pani Stefania Olesiejuk ze Œwidwina, która rozpozna³a na fotografii wiêkszoœæ osób.
Pani Stefania, z domu Holak,
przyby³a do Œwidwina z rodzicami
w kwietniu 1946 roku. Przyjechali z
Iwia, miasteczka po³o¿onego niedaleko Lidy (dzisiejsza Bia³oruœ,
obecnie w powiecie oszmañskim),
po zajêciu czêœci terytorium ówcze-

snej Polski przez ZSRR. W³adze
sowieckie postawi³y Polakom ultimatum – albo zostaj¹ i przyjmuj¹
obywatelstwo bia³oruskie, albo wyjed¿aj¹ do Polski. Wyjechali, zostawiaj¹c dom i gospodarstwo. Trafili
do Œwidwina. Pani Stefania mia³a
wtedy 11 lat i posz³a do szko³y, dokoñczyæ eduakcjê. St¹d pamiêta ludzi, którzy wówczas tworzyli zrêby
œwidwiñskiej edukacji.
- Od 1945 do 1946 szko³a, mieœci³a siê w budynku dzisiejszego
tzw. domu nauczyciela, ko³o koœcio³a. W tym czasie przygotowywano
do u¿ytku budynek obecnej szko³y
podstawowej nr 1. Fotografia jest
zrobiona ju¿ na schodach tej szko³y.
- zaczyna opowieœæ pani Stefania o
ludziach na zdjêciu.
Przypomnijmy, ¿e dr Cieœliñski
rozpozna³ na nim cztery osoby z
pierwszego rzêdu; s¹ to od lewej:
Frydolin S³owik – burmistrz Œwidwina (1946 – 1950), hrabina Maria
de Polenta Wolmer – dzia³aczka
spo³eczna i za³o¿ycielka PCK, ks.
Józef Kêpka – proboszcz parafii i
Józef Dmowski – organizator i kierownik Powszechnej Szko³y Publicznej.
Pani Stefania pamiêta szczegó³y
z tamtego okresu, gdy¿ chodzi³a do

szko³y w latach 1946 – 49. By³a
absolwentem drugiego rocznika tej
szko³y. Wspomina uczniów swojej
klasy: ks. Micha³a Czajkowskiego,
Barbarê S³owik – córkê burmistrza,
pani¹ Muchorowsk¹, Stanis³awê
Cieœlak, Tadeusza Feliñskiego, Jadwigê Biereznowsk¹, Halinê Grygorowicz (z d. Koœciuszkiewicz),
Kazimierza Gacha, Wawrzyñca Sajewskiego, Janinê Lidzbersk¹, Alicjê Paniewicz.
O osobach na fotografii i ludziach z nimi i histori¹ zwi¹zanych
mówi:
- Z córk¹ burmistrza Frydolina
S³owika, Basi¹, chodzi³am do jednej klasy. Józef Smyk, teœæ pana
S³owika, przygotowa³ plany architektoniczne odbudowy koœcio³a,
który by³ zupe³nie zniszczony. Zosta³ za to upamiêtniony tablic¹ w
koœciele. Koœció³ odbudowywali
pierwsi mieszkañcy, którzy przybywali do miasta z ró¿nych stron.
Dzie³o proboszcza Józefa Kêpki
dokoñczy³ ks. Polulak, który go zast¹pi³ i nastêpni proboszczowie dokonywali dalszej odbudowy.
Kierownikiem szko³y by³ pan
Józef Dmowski. Przygotowywa³
budynek obecnej szko³y do przejêcia na naukê. Jako dzieci sprz¹taliœmy go, bo – pamiêtam – by³o tam
pe³no œmieci po pobycie wojsk radzieckich. Przy szkole by³a sala
gimnastyczna, z lewej strony, przy

ul. Nowomiejskiej. Mia³a jeszcze
czynne natryski, chocia¿ by³a zniszczona. Wystarczy³o j¹ odbudowaæ i
s³u¿y³aby szkole, ale rozebrali j¹ po
trochu szabrownicy, a ceg³y wywieziono na odbudowê Warszawy...
Pan Dmowski by³ kierownikiem
szko³y do 31 sierpnia 1951 roku.
Mê¿czyzna z lewej, oparty o
„globus” - tak nazywaliœmy betonowe kule – to Zygmunt Docha. Uczy³
fizyki i chemii. Obok niego, piewszy od lewej w drugim rzêdzie stoi
najprawdopodobniej
urzêdnik.
Obok stoi polonistka pani Leokadia
Malinowa (tak j¹ nazywano, chocia¿ m¹¿ nazywa³ siê Malinow).
Uczy³a w latach 46 – 47, w 48 przesz³a do PLP, a póŸniej odesz³a do
Warszawy na AWF. Obok niej stoi
Leokadia Luft, polonistka. Nastêpnie dwie osoby nieznane z nazwiska.
W trzecim rzêdzie od lewej stoi
Marta Œniegocka, która uczy³a biologii. Obok niej jest to najprawdopodobniej uczeñ klasy VII – Zenon
Cieœlak. Ostatnia w tym rzêdzie to
uczennica o nieznanym nazwisku.
Cztery osoby z ty³u trudno rozpoznaæ, bo zdjêcie jest niewyraŸne. mówi pani Stefania. Ale to i tak sporo dowiedzieliœmy siê o archiwalnej
fotografii i o to chodzi³o dr. Cieœliñskiemu. Dziêkujemy pani Stefanii
za reakcjê na apel i przybli¿enie
czytelnikom tamtych lat.
Kazimierz Rynkiewicz
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Mia³ prawie trzy
promile i wióz³ dzieci
(POWIAT) Niedawne przypadki zatrzymania na drogach
powiatu œwidwiñskiego nietrzeŸwych, to kolejny przyk³ad beztroski i bezmyœlnoœci kieruj¹cych.
Policjanci KPP w Œwidwinie
zatrzymali trzech nietrzeŸwych kieruj¹cych, z których pierwszy mia³
0,7 promila alkoholu w wydychanym powietrzu, drugi - 2,5, natomiast trzeci a¿ 2,8 promila.
Ostatni z kieruj¹cych, 42-letni
mieszkaniec pow. ko³obrzeskiego,
nie doœæ, ¿e kierowa³ samochodem w

stanie nietrzeŸwoœci, to przewozi³
jeszcze trójkê dzieci. Jak siê okaza³o
w trakcie kontroli, to nie jedyne przewinienie mê¿czyzny, który by³ ju¿
karany za jazdê samochodem w stanie nietrzeŸwoœci, za co s¹d ukara³ go
zakazem kierowania pojazdami mechanicznymi do 2014 r.
Wszyscy zatrzymani mê¿czyŸni
za swoje czyny odpowiedz¹ przed
s¹dem, za kierowanie pojazdami w
stanie nietrzeŸwoœci grozi im
oprócz kary zakazu prowadzenia
pojazdów, kara pozbawienia wolnoœci do lat 2.
(kp)

Sesja Rady Miejskiej w Po³czynie-Zdroju

Wolne lokale do zbycia
(PO£CZYN-ZDRÓJ) W Po³czynie radni zbior¹ siê na obradach w œrodê, 25 sierpnia, o godz.
10.00 w sali urzêdu miejskiego.
Na pocz¹tek bêd¹ interpelacje i
zapytania radnych. Nastêpnie burmistrz poinformuje o swojej pracy
w ostatnim okresie. Zebrani wys³uchaj¹ informacji o przygotowaniu
szkó³ i przedszkoli do nowego roku
szkolnego oraz informacji o wykonaniu bud¿etu za pó³rocze.
W punkcie uchwa³ rozpatrz¹
projekty w sprawach: zmiany w
bud¿ecie,
przyjêcia
statutu
MGOPS, nabycia nieruchomoœci,

uchylenia uchwa³y ws. zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w nale¿noœciach dla gminy i jej jednostek
oraz wskazanie organów do tego
upowa¿nionych; wyra¿¹ zgodê na
sprzeda¿ nieruchomoœci na terenie
gminy; zdecyduj¹ o nabyciu nieruchomoœci po³o¿onych w Dziwogórze i Toporzyku; zdecyduj¹ o sprzeda¿y wolnego lokalu u¿ytkowego w
Bruœnie 16 oraz wolnego mieszkania w Po³czynie przy ul. Koœciuszki
4, a tak¿e wydzier¿awienia nieruchomoœci przy ul. Ko³obrzeskiej.
Na zakoñczenie obrad zebrani
wys³uchaj¹ odpowiedzi na zadane
pytania.
(r)

Sesja Rady Powiatu

Trzy projekty uchwa³
(ŒWIDWIN) W najbli¿szy
czwartek, 26 sierpnia, o godz.
13.00 w sali starostwa odbêdzie
siê sesja Rady Powiatu.
Obrady rozpoczn¹ interpelacje i
zapytania radnych. Nastêpnie Zarz¹d Powiatu przedstawi informacjê
o swojej pracy w ostatnim okresie
oraz o wykonaniu bud¿etu Powiatu
za pierwsze pó³rocze. Zostanie te¿
przedstawiona informacja o przygotowaniu szkó³ do roku szkolnego.
W punkcie uchwa³ tylko trzy

projekty w sprawach: trybu prac nad
projektem uchwa³y bud¿etowej na
przysz³y rok; kolejny dotyczy zmiany uchwa³y ws. szczegó³owych zasad i trybu umarzania, odraczania
terminu sp³aty oraz rozk³adania na
raty nale¿noœci przys³uguj¹cych
Powiatowi i jednostkom organizacyjnym; a trzeci – w sprawie zasad
udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub budowlane przy zabytkach.
Sesjê zakoñcz¹ odpowiedzi na
interpelacje i zapytania.
(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 Powiatu Œwidwiñskiego,
przeznaczonych do oddania w dzier¿awê. Wykaz obejmuje
dzia³kê nr 57/8 po³o¿on¹ w obrêbie 005 Po³czyn Zdrój,
zabudowan¹ budynkiem u¿ytkowym (magazyn).
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Znane zobowi¹zania ZOZ w Po³czynie-Zdroju

Powiatowe d³ugi po szpitalu
Zarz¹d Powiatu w Œwidwinie na posiedzeniu w dniu 18 sierpnia br.
przyj¹³ informacjê o przebiegu wykonania planu finansowego Zak³adu
Opieki Zdrowotnej w Po³czynie-Zdroju, Zak³adu Opieki Zdrowotnej w
Likwidacji w Po³czynie-Zdroju, za I pó³rocze 2010 roku.
Bilans wygl¹da nastêpuj¹co:
- przychody w wysokoœci 3.326.958 z³
- koszty w wysokoœci 3.844.940 z³
- strata - 517.982 z³
- nale¿noœci dla ZOZ - 32.818 z³
- zobowi¹zania - 4.225.433 z³
w tym:
- zobowi¹zania krótkoterminowe - 1.622.770 z³
w tym wymagalne - 1.504.083 z³
- zobowi¹zania d³ugoterminowe - 2.602.662 z³.
(r)

W œrodê posiedzenie komisji Rady Miasta

Rozpatrz¹ pisma ZNP, kombatantów
i podyskutuj¹ o „Spójni”
(ŒWIDWIN) W œrodê, 25
sierpnia, w sali urzêdu miasta
odbêdzie siê posiedzenie komisji
po³¹czonych Rady Miasta Œwidwin. Radni rozpatrz¹ pisma
ZNP, kombatantów oraz wys³uchaj¹ zarz¹du „Spójni”. Pocz¹tek
o godz. 10.00.
W tym dniu spotkaj¹ siê: Komisja Rozwoju Gospodarczego i Bud¿etu; Komisja Bezpieczeñstwa,
Praworz¹dnoœci, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Œrodowiska
oraz Komisja Oœwiaty, Kultury,
Sportu i Polityki Spo³ecznej.
Radni rozpatrz¹ pismo Zwi¹zku
Nauczycielstwa Polskiego w spra-

wie zmian stawek w regulaminie
wynagradzania nauczycieli oraz pismo Powiatowej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych
w sprawie obelisku. Nastêpnie wys³uchaj¹ informacji na temat dalszego funkcjonowania Klubu Sportowego Pi³ki No¿nej „Spójnia”
w Œwidwinie. W dalszej czêœci zapoznaj¹ siê i omówi¹ projekty
uchwa³ na najbli¿sz¹ sesjê, w tym z
informacj¹ z wykonania bud¿etu
Miasta Œwidwin za I pó³rocze br.
Zainteresowani tymi sprawami
mieszkañcy mog¹ pojawiæ siê na
spotkaniu – posiedzenia komisji s¹
otwarte.
(r)

Uzupe³nione oœwiadczenia
maj¹tkowe
Danuta Raniowska
(z d. Owczarz); Sekretarz
Gminy w Po³czynie-Zdroju
Danuta Raniowska od 1 lipca br.
zosta³a sekretarzem Gminy, zastêpuj¹c na tym stanowisku Piotra
Ciaw³owskiego. Z³o¿y³a oœwiadczenie maj¹tkowe za pó³rocze br.
Jak z niego wynika pani Raniowska
posiada nieca³e 3 tys. z³ w KZP, w
SKOK – 980 z³ i polisê II filaru AXA
o wartoœci ponad 48 tys. z³. Jest
najemc¹ mieszkania o pow. 49,49
mkw. Pañstwo Raniowscy posiadaj¹ 0,30 ha gruntów rolnych o wartoœci 4 tys. z³, a ma³¿onek odrêbnie
dzia³kê siedliskow¹ o pow. 0,75 ha
o wartoœci 42 tys. z³.
Z tytu³u zatrudnienia w urzêdzie
miejskim w Po³czynie za minione
pó³rocze (do objêcia stanowiska
sekretarza) jej dochód brutto wyniós³ 47.329 z³. Pracowa³a na stanowisku pe³nomocnika ds. ochrony

informacji niejawnych. Z przeliczenia wynika, ¿e urzêdnik na tym stanowisku zarabia oko³o 7 tys. z³ miesiêcznie. Oprócz tego jako kurator
S¹du Rejonowego w Bia³ogardzie w
tym pó³roczu otrzyma³a 1786 z³ diety. Nie posiada samochodu o wartoœci przekraczaj¹cej 10 tys. z³. Ma
dwa kredyty do sp³acenia na remont
mieszkania w ³¹cznej kwocie
28.600 z³.

Lucyna Miêtek
Skarbnik Powiatu w starostwie w Œwidwinie
Starostwo uzupe³ni³o oœwiadczenia o brakuj¹cy wpis skarbnik
Powiatu. St¹d i my uzupe³niamy te
dane. Na koniec 2009 r. skarbnik
posiada³a 20 tys. z³ oszczêdnoœci;
mieszkanie o pow. 78 mkw., wartoœci 150 tys. z³ oraz dzia³kê 112 mkw.
wartoœci 100 tys. z³. Jako skarbnik
zarobi³a w ubr. 92.721 z³. Posiada
Fiata Punto z 2000 r. Wszystko jest
wspó³w³asnoœci¹ ma³¿eñsk¹. (r)

Str
Str.. 6

LISTY - OPINIE - POLEMIKI

Wieœci œwidwiñskie 23.08.2010 r.

Oszustwa Donalda Tuska
œwidwiñskim!
Witam pañstwa serdecznie w
nowej rzeczywistoœci, rzeczywistoœci, w której jedna partia w Polsce –
Platforma Obywatelska posiada pe³niê w³adzy. Polacy po raz kolejny ju¿
ulegli medialnym manipulacjom i
wybrali na prezydenta kandydata PO
– pana Bronis³awa Komorowskiego.
Dla mnie, jako zwolennika PiS-u,
nie jest to znów tak straszna wiadomoœæ, jakby siê mog³a wydawaæ. Od
teraz Platforma Obywatelska nie
bêdzie mia³a ju¿ alibi na swoje nieróbstwo, oszustwa i dzia³alnoœæ
szkodz¹c¹ polskiemu pañstwu. Nie
bêdzie mo¿na ju¿ powiedzieæ, ¿e
prezydent Lech Kaczyñski blokuje
reformy, które chce przeprowadziæ
PO, chocia¿ wiadomym by³o od
dawna, i¿ stwierdzenie to by³o zwyk³ym k³amstwem kreowanym przez
niektóre media na potrzeby rz¹du
Donalda Tuska.
Prawda o wetowaniu
Otó¿ na ponad 600 ustaw przes³anych przez rz¹d PO do podpisu œp.
Prezydentowi Lechowi Kaczyñskiemu, zawetowa³ on zaledwie 18, z
czego tylko 10 skutecznie. Spoœród
10 zawetowanych ustaw tylko jedna
mia³a jakikolwiek charakter reformatorski (w sensie negatywnym) i
by³a to ustawa o prywatyzacji polskiej s³u¿by zdrowia. Pozosta³e z
nich nie mia³y wiêkszego znaczenia
w sensie ogólno pojêtej egzystencji
spo³ecznej. Tak to w³aœnie prezydent
Lech Kaczyñski hamowa³ reformy
Platfromy Obywatelskiej. W porównaniu z Lechem Wa³ês¹ i Aleksandrem Kwaœniewskim wypad³ on naprawdê blado w tej kwestii.
Ponadto Lech Kaczyñski jako
cz³owiek uczciwy i nie uwik³any w
¿adne ciemne interesy wetowa³ ustawy szkodliwe dla Polski, w przeciwieñstwie do Wa³êsy i Kwaœniewskiego. Aleksander Kwaœniewski
zawetowa³ chocia¿by ustawê
uw³aszczeniow¹, dziêki której Polacy nie mogliby ju¿ byæ wyrzucani ze
swoich domostw przez by³ych niemieckich w³aœcicieli, tak jak ma to
miejsce obecnie. Kwaœniewski nie
doœæ, ¿e nie zosta³ za to rozliczony,
to jeszcze jest uwa¿any za najlepszego polskiego prezydenta po roku
1989. Taka jest w³aœnie chora, polska rzeczywistoœæ.
PO wystawia rachunek
obywatelom
Ale wracajmy do Platformy
Obywatelskiej. Komorowski wygra³
wybory, Platfroma ma pe³nie w³a-

dzy, a my widzimy co? Puste szuflady w ministerialnych biurkach. Jedyne co teraz rz¹d Tuska mo¿e nam
zaoferowaæ, to podwy¿kê podatku
VAT o 1%. Oczywiœcie platformersi
staraj¹ siê wyt³umaczyæ spo³eczeñstwu polskiemu, ¿e taka jest potrzeba chwili, gdy¿ stan finansów publicznych jest w op³akanej sytuacji.
Trudno temu zaprzeczyæ, tylko dlaczego do tej pory wciskali Polakom
kit, i¿ nasze pañstwo jest zielon¹
wysp¹ na oceanie kryzysu, a na zapytania poselskie opozycji krzyczeli
w mediach, ¿e to gierki polityczne
nienawistnych pos³ów PiS. OdpowiedŸ jest prosta robili to na potrzeby wyborów do europarlamentu i
wyborów prezydenckich. Tylko kiedyœ ta piramida k³amstw musia³a w
koñcu run¹æ. A wystawiony przez
Platformê Obywatelsk¹ rachunek
bêdziemy musieli zap³aciæ my wszyscy. Niestety populistyczne rozdawnictwo, kupowanie g³osów i napychanie kieszeni kolesiów kosztuje.
Zapewniam pañstwa, ¿e 1-proc. podwy¿ka VAT to nie koniec obci¹¿ania
naszych kieszeni, jakie zafunduje
nam rz¹d Donalda Tuska.
Z punktu widzenia ekonomicznego to posuniêcie jest kompletnie
nielogiczne i nie maj¹ce wiêkszego
wp³ywu na stan finansów publicznych, dlatego wed³ug ekonomistów
musi ono stanowiæ jedynie preludium do jakichœ bardziej radykalnych posuniêæ fiskalnych Platformy
Obywatelskiej. I nie dajcie siê Pañstwo nabraæ na medialne k³amstwa,
¿e nie zdro¿eje ¿ywnoœæ i lekarstwa.
Wzrost cen chocia¿by pr¹du, gazu,
paliw spowoduje, ¿e wszystkie inne
towary pójd¹ w górê i to du¿o wiêcej
ni¿ o 1 procent.
Dziennikarze demaskuj¹
oszustwo oszczêdnoœci
Ca³kiem niedawno Tusk znowu
ok³ama³ spo³eczeñstwo polskie
wmawiaj¹c mu, i¿ w dziedzinie ciêæ
kosztów utrzymywania administracji publicznej zrobi³ ju¿ wszystko,
co by³o mo¿liwe, a teraz pozostaje
tylko podwy¿szanie podatków.
Otó¿ w artykule pod tytu³em
„Polska zatrudnia coraz wiêcej
urzêdników. Mimo kryzysu” opublikowanym w dniu 3 sierpnia w
„Dzienniku Gazeta Prawna” dziennikarze demaskuj¹ medialne oszustwa Tuska. Otó¿ gazeta na podstawie przeprowadzonych badañ poda³a, i¿ przez ostatni rok liczba urzêdników wzros³a, a¿ o 11% (w urzêdach wojewódzkich o 6%, a w mini-

sterstwach o 16%). Gazeta stwierdza
równie¿, i¿ zatrudniani s¹ coraz s³absi urzêdnicy, którzy swoj¹ obecnoœci¹ podnosz¹ wydatnie koszty zatrudnienia w urzêdach przy jednoczesnym zmniejszeniu efektywnoœci pracy. Przek³adaj¹c na jêzyk
zwyk³ego laika chodzi o to, i¿ Platforma Obywatelska zatrudni³a w
administracji publicznej kolesi, którzy nic nie potrafi¹, a bior¹ za to
ogromne pieni¹dze. Zaœ sami cz³onkowie rz¹du Platformy Obywatelskiej przyznali sobie w samym roku
2009 nagrody pieniê¿ne na ³¹czn¹
kwotê 20 mln z³otych. To s¹ te s³ynne
oszczêdnoœci Tuska. Takich informacji nie przeka¿¹ pañstwu stacje
telewizyjne TVN24, Polsat News
czy Superstacja, trzeba ich poszukaæ
samemu, najlepiej w internecie.
Za fatalny stan bud¿etu
pañstwa odpowiada...
Jaros³aw Kaczyñski
Tusk wmawia nam teraz, ¿e trzeba podnieœæ podatki bo bud¿et siê
wali. No a kto doprowadzi³ stan polskich finansów do takiej sytuacji? To
w³aœnie te szacowne grono nieudaczników z Tuskiem i Rostowskim na czele. Co ciekawe ten drugi
p³aci podatki w Wielkiej Brytanii,
gdzie jest te¿ zad³u¿ony po uszy, a w
Polsce bawi siê w ministra finansów
kosztem nas wszystkich. Oczywiœcie media zaczynaj¹ ju¿ czarowaæ
Polaków, i¿ bez opozycji (chodzi
g³ównie o PiS) rz¹d Tuska nie bêdzie
w stanie przeprowadziæ ¿adnych
powa¿nych reform gospodarczych,
mimo, i¿ maj¹ wiêkszoœæ w parlamencie i swojego prezydenta. Trzeci
rok rz¹dów, a PO oznajmia, i¿ bêdzie
pracowa³a nad reformami strukturalnymi. Koñ by siê uœmia³! Zaczyna
siê chocholi taniec, wzywanie klubów parlamentarnych na konsultacje rz¹dowe celem omówienia proponowanych podwy¿ek podatków.
Przez 3 lata nie chcieli z nikim gadaæ,
a teraz jak efekty ich polityki wychodz¹ na œwiat³o dzienne zaczynaj¹
przebieraæ nogami i manipulowaæ
nastrojami opinii publicznej. Ju¿
nied³ugo przy pomocy us³u¿nych
mediów wmówi¹ Polakom, i¿ za fatalny stan bud¿etu pañstwa winien
jest Jaros³aw Kaczyñski. Przypomnê tylko, ¿e na koniec roku 2007
kiedy rz¹d Prawa i Sprawiedliwoœci
koñczy³ swoje urzêdowanie deficyt
bud¿etu pañstwa by³ rekordowo niski i wynosi³ zaledwie 16 mld z³otych wraz z pozostawion¹ 6 mld rezerw¹ bud¿etow¹ przeznaczon¹ na

wydatki w roku 2008. Taki bud¿et
przejê³a PO. Wystarczy³y 3 lata rz¹dów Tuska i jest totalna klapa. Ludzie obudŸcie siê i zobaczcie co siê
dzieje wokó³ was nie ulegajcie prymitywnym instynktom stadnym promowanym od rana do wieczora przez
media. Poczytajcie trochê wywiady
z niezale¿nymi ekspertami z dziedziny ekonomii, którzy jednym g³osem
mówi¹, i¿ Platforma Obywatelska
pogr¹¿a polsk¹ gospodarkê.
O tym, ¿e sytuacja Polski zaczyna byæ naprawdê fatalna, a wariant
grecki jest mo¿liwy równie¿ u nas,
œwiadczy tak¿e dziwny zabieg przymilania siê rz¹du Tuska do PiS-u.
Kilka miesiêcy temu Rostowski, a
ostatnio Boni i sam Tusk przyznali,
¿e obni¿enie podatków i sk³adek rentowych oraz emerytalnych przez
rz¹d Prawa i Sprawiedliwoœci pozwoli³o Polsce bardzo ³agodnie
przejœæ przez kryzys gospodarczy.
Stocznie - efekt domina
Tusk stwierdzi³ jednoczeœnie, i¿
fakt obni¿enia podatków Polakom w
roku 2007 sprawia obecnie ogromne
problemy jego rz¹dowi, gdy¿ wp³ywy do bud¿etu zmniejszy³y siê o
oko³o 40 miliardów z³otych. Ten facet naprawdê zaczyna siê ju¿ gubiæ
w swoich k³amstwach, przez co zaczyna wyg³aszaæ sprzeczne ze sob¹
komunikaty i wiæ siê jak wêgorz.
Prawdziw¹ przyczyn¹ drastycznie
ni¿szych wp³ywów do Kasy Pañstwa
i ZUS-u s¹ - wed³ug wielu ekonomistów - posuniêcia rz¹du typu likwidacja polskich stoczni, która spowodowa³a efekt domina w polskiej gospodarce. Czy myœlicie Pañstwo, ¿e
zlikwidowanie stoczni spowodowa³o tylko wyrzucenie na bruk kilkudziesiêciu tysiêcy stoczniowców?
Niestety! Ta skandaliczna decyzja
rz¹du Tuska wp³ynê³a na ca³¹ polsk¹
gospodarkê, roz³o¿y³a tysi¹ce przedsiêbiorstw kooperuj¹cych i sprawi³a, i¿ bezrobocie w Polsce wzros³o
do prawie 13 procent. Tym wszystkim bezrobotnym trzeba wyp³acaæ
œwiadczenia socjalne zamiast œci¹gaæ od nich podatki i sk³adki na ZUS.
Te i wiele innych, fatalnych posuniêæ gospodarczych platformerskiego rz¹du sprawi³y, i¿ stan polskich finansów jest taki, a nie inny. Ktoœ kto
czyta ró¿ne publikacje prasowe, kto
bacznie obserwuje co dzieje siê w
polskiej gospodarce ju¿ dawno rozszyfrowa³ k³amliw¹, pr-owsk¹ politykê Platformy Obywatelskiej. Niestety wiêkszoœæ spo³eczeñstwa polskiego bezkrytycznie przyjmuje do
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i kolesiowskie uk³ady w powiecie
wiadomoœci zmanipulowane informacje serwowane im przez polskojêzyczne media, za którymi stoi zagraniczny kapita³ pilnuj¹cy swojego
interesu w naszym kraju. Ale jak to
ju¿ bywa³o w naszej historii: dopóki
Polak nie poczuje na w³asnej skórze,
to nie zrozumie. Trzeba jednak przyznaæ, i¿ jest to naprawdê fenomen na
skalê œwiatow¹, ¿eby ekipa rz¹dowa,
która obni¿a³a podatki, ró¿nego rodzaju sk³adki, koszty produkcji,
wprowadzi³a kraj na tory szybkiego
rozwoju gospodarczego jest znienawidzona przez wiêkszoœæ narodu, a
ludzie, którzy podwy¿szaj¹ podatki,
niszcz¹ rodzimy kapita³, pogr¹¿aj¹
gospodarkê, s¹ obiektem spo³ecznego uwielbienia. Polskie spo³eczeñstwo chyba naprawdê zwariowa³o!
Sk³óceni Polacy
Kwestie zwi¹zane z tragedi¹
smoleñsk¹ (z wydarzeniami przed i
po niej) oraz krzy¿em przed Pa³acem
Prezydenckim zakrawaj¹ naprawdê
na groteskê. Stopieñ naiwnoœci,
¿eby nie powiedzieæ g³upoty zdecydowanie przewa¿aj¹cej czêœci polskiego spo³eczeñstwa jest w tym
przypadku nad wyraz niepokoj¹cy.
Wiêkszoœæ Polaków jak dzieci w
przedszkolu ³yka wersjê wydarzeñ
smoleñskich lansowanych przez
Platformê Obywatelsk¹ i rosyjskie
s³u¿by specjalne FSB, jakoby g³ównym winowajc¹ tragedii by³ œp. Prezydent Lech Kaczyñski oraz polscy
piloci. Polacy zwrócili siê przeciwko sobie, za to pokochali przyjació³
Rosjan, a przede wszystkim dobrego
wujka Putina, który obieca³, ¿e
wszystkim siê zajmie i wszystko
wyjaœni. Zaprawdê rosyjskie i niemieckie s³u¿by specjalne wykona³y
œwietn¹ robotê sk³ócaj¹c polskie
spo³eczeñstwo i lansuj¹c najlepszy
dla interesów ich pañstw sprzedajny
rz¹d Platformy Obywatelskiej. Ten
proces jest bardzo widoczny,
zw³aszcza w kontekœcie rury gazowej, która jest budowana przez Rosjan i Niemców na dnie Ba³tyku, a
która godzi w ¿ywotne interesy pañstwa polskiego.
Sprawa krzy¿a to ju¿ w ogóle paranoja. Komorowski og³osi³, i¿
krzy¿ sprzed Pa³acu Prezydenckiego
trzeba usun¹æ, a media grzmi¹, i¿
zwolennicy Prawa i Sprawiedliwoœci wszczêli now¹ awanturê polityczn¹ i znowu dziel¹ polskie spo³eczeñstwo. To ju¿ jest naprawdê
œmieszne, a wrêcz komiczne. Najwa¿niejsz¹ spraw¹ dla Platformy
Obywatelskiej jest teraz usuniêcie

krzy¿a spod Pa³acu i wywo³anie
dziêki medialnej nagonce afery politycznej, na której jakoby PiS chcia³
zbiæ kapita³ polityczny. Przecie¿ ci
ludzie broni¹cy krzy¿a chc¹ jedynie
pisemnej gwarancji rz¹du, kancelarii prezydenta, i¿ w jego miejsce powstanie w przysz³oœci jakiœ pomnik
lub tablica upamiêtniaj¹ca ofiary tragedii smoleñskiej.
Nie ma co siê dziwiæ, i¿ ludzie nie
wierz¹ w ustne obietnice polityków
Platformy Obywatelskiej zw³aszcza
kiedy weŸmie siê pod uwagê niedawn¹ wypowiedŸ Generalnego
Konserwatora Zabytków miasta sto³ecznego Warszawa (jest to stanowisko z nadania politycznego), która
zapowiedzia³a, i¿ w obrêbie pa³acu
Prezydenckiego nie bêd¹ budowane
¿adne nowe pomniki. I jak tu wierzyæ
Platformie? A ju¿ posuniêcie z ods³oniêciem tej œmiesznej tablicy
niby upamiêtniaj¹cej ofiary tragedii
smoleñskiej to ju¿ majstersztyk ze
strony Platformy Obywatelskiej.
Oni wiedz¹, ¿e takim zagraniem rozwœciecz¹ tylko czêœæ polskiego spo³eczeñstwa i znowu przez najbli¿sze
tygodnie bêdzie siê mówiæ w mediach o walce z krzy¿em, a nie o fatalnej sytuacji gospodarczej Polski
pod rz¹dami Tuska. W ¿adnym kraju
na œwiecie nie by³o takiej tragedii, w
której w jednej chwili zgin¹³by prezydent pañstwa i tylu wa¿nych
urzêdników pañstwowych, a Platforma Obywatelska funduje malutk¹
tablicê z granitu na jednej ze œcian
Pa³acu Namiestnikowskiego. Œwiat
siê œmieje, ale nie ze zwolenników
PiS-u, tylko z polskiego spo³eczeñstwa, które tak bardzo da³o siê
upodliæ jednej partii – Platformie
Obywatelskiej wspieranej w swoich
dzia³aniach przez obce interesy.
Komuniœci te¿ walczyli
z krzy¿em
W sprawie krzy¿a powiem jeszcze jedno. Z historii pamiêtam, ¿e to
w PRL-u w³adze g³osi³y, i¿ miejsce
krzy¿a jest w koœciele. Komuniœci
wojowali z krzy¿em i przegrali. To
samo czeka Platformê Obywatelsk¹?
Jak to robi¹ w naszym
powiecie
Przechodz¹c do spraw zwi¹zanych z powiatem œwidwiñskim,
chcia³bym zwróciæ Pañstwa uwagê
na jeszcze jedno charakterystyczne
zjawisko jakie zaistnia³o w ostatnich
latach w polskiej przestrzeni publicznej. Otó¿ Platforma Obywatel-

ska wprowadzi³a w Polsce standardy
PRL-owskie jeœli chodzi o dobór
osób pracuj¹cych w spó³kach Skarbu Pañstwa, administracji samorz¹dowej i pañstwowej. Krótko mówi¹c
im jesteœ g³upszy, bardziej chamski
i ³atwiejszy do zmanipulowania, tym
wiêksz¹ karierê mo¿esz zrobiæ.
Przyk³adem mo¿e byæ chocia¿by
Uzdrowisko w Po³czynie-Zdrój,
gdzie platformerski zarz¹d pozby³
siê ju¿ wszystkich wartoœciowych
pracowników, a dobrze p³atne stanowiska kierownicze obsadzi³ ludŸmi
niekompetentnymi, którzy w warunkach uczciwej konkurencji na ryku
pracy nigdy nie byliby w stanie ich
otrzymaæ. Ale w³aœnie tacy ludzie s¹
im potrzebni. Skutecznie terroryzuj¹
za³ogê, planuj¹ intrygi, donosz¹ do
prezesa itd..
Kilka tygodni temu panowie z
Platformy Obywatelskiej wyrzucili
pracownika Dzia³u Marketingu –
pani¹ Dorotê K. (mieszkankê Po³czyna-Zdrój) zaraz po tym, jak w
gazecie G³os Koszaliñski ukaza³o
siê jej nazwisko na œwidwiñskiej liœcie komitetu poparcia kandydatury
Jaros³awa Kaczyñskiego na prezydenta Polski. Takie w³aœnie standardy wprowadza Platforma Obywatelska! Kto nie jest z nami ten won na
bruk! A ¿eby by³o œmieszniej panowie z Platformy Obywatelskiej rozpowiadali wszem i wobec, i¿ pani
Dorota K. zosta³a zwolniona z powodu swojego nieróbstwa, a do tego
pobiera³a bardzo wysokie wynagrodzenie. S¹ to oczywiœcie bezczelne
k³amstwa maj¹ce na celu uzasadniæ
chamskie postêpowanie panów z
PO. Po odejœciu kierownika Dzia³u
Marketingu – pani Jolanty S. i wyrzuceniu pani Doroty K. ten dzia³ w
Uzdrowisku zosta³ praktycznie sparali¿owany. To jest ewidentne dzia³anie na szkodê Spó³ki, dlatego te¿ o
wyczynach panów z PO powinni
zostaæ poinformowani przedstawiciele przysz³ego w³aœciciela po³czyñskiego kurortu - KGHM TFI.
Jego przedstawiciele musz¹ otrzymaæ pe³n¹ wiedzê na temat tego, co
siê dzieje w Uzdrowisku pod rz¹dami dwóch partyjnych dzia³aczy PO.
Chocia¿ po lekturze artyku³u w
„Rzeczpospolitej” na temat prywatyzowania polskich uzdrowisk przez
KGHM TFI sam nie wiem, czy jest
sens to robiæ. Spó³ka z wiêkszoœciowym udzia³em Skarbu Pañstwa prywatyzuje inn¹ spó³kê, której jedynym udzia³owcem jest te¿ Skarb
Pañstwa. Chyba jednak nie ma co
liczyæ na zmiany w Zarz¹dzie.

Oczywiœcie zwolnienie pani Doroty K. nie jest jedynym przypadkiem wyrzucania przez platformersów ludzi sobie niewygodnych w
ostatnim czasie, gdy¿ jeszcze wczeœniej wypowiedzenie, tylko tym razem dyscyplinarne, otrzyma³ inny
pracownik Zarz¹du Spó³ki – pan
Marek P. – m¹¿ przewodnicz¹cej
Uzdrowiskowej Solidarnoœci. Panowie Koman i Hryciów postawili mu
fa³szywe zarzuty, aby siê go pozbyæ.
To jest typowe dla nich zachowanie.
Ze mn¹, jako by³ym pracownikiem,
post¹pili tak samo i przegrali wszystkie sprawy w S¹dzie Pracy. O jednym mogê Pañstwa zapewniæ! Kiedy w Polsce w³adzê znowu przejm¹
ludzie uczciwi, ci panowie w obliczu
prawa zap³ac¹ za swoje postêpowanie. A nast¹pi to wczeœniej ni¿ im siê
wydaje!
Co pokazuj¹ oœwiadczenia
maj¹tkowe
A teraz kilka s³ów o ¿yciu samorz¹dowym naszego powiatu. W
ostatnim numerze „Wieœci œwidwiñskich” ukaza³ siê artyku³ zawieraj¹cy oœwiadczenia maj¹tkowe naszych
burmistrzów, radnych, urzêdników i
oczywiœcie starosty. Na podstawie
ich analizy mo¿na czarno na bia³ym
dostrzec, jakie uk³ady i koterie
rz¹dz¹ naszym powiatem od kilkunastu lat. Zaczniemy na pocz¹tku od
urzêdników starostwa. Tutaj od razu
w oczy rzuca siê oœwiadczenie pana
starosty Majki. Ponad 200 tys. z³
zad³u¿enia, z czego oko³o 120 tys. z³
w ZUS w Krakowie. Z tego co wiem,
to zaleg³oœci wobec ZUS s¹ bardzo
surowo i konsekwentnie egzekwowane wobec zwyk³ych obywateli w
Polsce. A jak jest w przypadku naszego pana starosty? Przecie¿ to jest
zwyk³y skandal, ¿eby tak zad³u¿ony
cz³owiek sprawowa³ tak odpowiedzialne stanowisko. Skoro nie jest on
w stanie sprawnie zarz¹dzaæ swoim
w³asnym maj¹tkiem, to jak¹ ja mam
gwarancjê, ¿e bêdzie to robi³ prawid³owo w przypadku powiatu œwidwiñskiego? Jak¹ mam gwarancjê,
¿e poprzez swoje dzia³ania nie zad³u¿y tak samo i naszego powiatu?
Wydajê mi siê, ¿e wszyscy powinniœmy powa¿nie zastanowiæ siê nad
kompetencjami radnych powiatowych, którzy wybrali tego pana na
stanowisko starosty. To jest jeden
wielki blama¿ naszych samorz¹dowców powiatowych.
Pana wicestarostê Kozubka pominê w tym wykazie, ale oczywiœcie
Cd. na str. 8
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Oszustwa Donalda Tuska i kolesiowskie uk³ady
w powiecie œwidwiñskim!
Cd. ze str. 7
poœwiêcê mu jeszcze sporo uwagi w innych artyku³ach, bo uwierzcie
mi Pañstwo, jest to cz³owiek niebezpieczny, który nigdy nie powinien
dzier¿yæ w rêkach ¿adnej w³adzy.
Ten etat to ewenement
w skali kraju
Na uwagê za to zas³uguje pani
Krystyna Wojnicka, a w³aœciwie stanowisko jakie piastuje – Etatowy
Cz³onek Zarz¹du Powiatu. Jest to
chyba ewenement na skalê kraju.
Jest to sztucznie stworzone stanowisko maj¹ce na celu zapewnienie pracy jednej osobie o mocnej pozycji
wœród lokalnej pseudoelity. Ta pani
pobiera 7 tys. z³ miesiêcznie w powiecie, w którym jest wysokie bezrobocie, a zwykli ludzie za ciê¿k¹
pracê dostaj¹ po 1 tys. z³. I w³aœnie w
odniesieniu do stanu finansowo –
spo³ecznego naszego powiatu uwa¿am, i¿ urzêdnicy jednostek organizacyjnych dostaj¹ skandalicznie
wysokie pobory. Do tego wszystkiego s¹ niekompetentni i w wiêkszoœci
przypadków zatrudnieni po znajomoœci albo z klucza partyjnego, jak
chocia¿by Dyrektor Domu Wczasów Dzieciêcych w Po³czynie-Zdrój
– pan Krzysztof £azarz, któremu
pracê za³atwi³ kolega z PO pan wicestarosta Kozubek. Inny dyrektor jednostki organizacyjnej to taki geniusz, ¿e kilka razy musia³ podchodziæ do matury. Ciekawe, i¿ w blisko
50 tys. powiecie œwidwiñskim jego
mieszkañcy na swoich przedstawicieli na najwa¿niejsze urzêdy wybieraj¹ osoby z grupy ludzi najmniej
utalentowanych, a póŸniej maj¹ pretensje, ¿e nic nie mog¹ za³atwiæ w
tych¿e urzêdach.
Moj¹ uwagê zwróci³a równie¿
postaæ pana Krzysztofa Reicherta,
Dyrektora Domu Pomocy Spo³ecznej w Modrzewcu, dzier¿awi¹cego
ogromne gospodarstwo rolne o pow.
137 ha, z którego za rok 2009
osi¹gn¹³ dochód 138 tys. z³. Tutaj
zasadne jest pytanie - dlaczego ten
pan piastuje stanowisko w powiecie,
blokuj¹c miejsce innym wartoœciowym ludziom bêd¹cym na bezrobociu, skoro sam prowadzi w³asn¹
dzia³alnoœæ, która mo¿e przecie¿ powodowaæ, i¿ nie bêdzie on w stanie
prawid³owo wywi¹zywaæ siê ze
swoich obowi¹zków urzêdniczych?
Przecie¿ to jest paranoja! Czy wy
ludzie naprawdê nie widzicie co siê
tutaj dzieje? Czy nie widzicie jakie
w powiecie œwidwiñskim panuje
kolesiostwo?
Zatrudniaj¹ emerytów,
a m³odzi nie maj¹ pracy
Mogê podaæ inny jeszcze, bar-

dziej dobitny przyk³ad. Otó¿ w starostwie zatrudnienie znalaz³ nawet
zas³u¿ony komunista pan Wielis³aw
P., który ju¿ dawno naby³ prawa
emerytalne. A m³odzi mieszkañcy
Œwidwina po studiach, pe³ni werwy
i pomys³ów musz¹ szorowaæ chodniki, bo dla nich pracy nie ma! Takich
emerytów-kolesiów, którzy pe³ni¹
wa¿ne funkcje w starostwie i mieœcie
Œwidwin jest oczywiœcie wiêcej i nie
wszystkich ich tutaj wymieni³em.
Istotny jest sam fakt propagowania
tego typu dzia³añ przez samorz¹d
œwidwiñski.
Jeœli chodzi o radnych miast Po³czyn-Zdrój i Œwidwina oraz Radnych Powiatowych, to oprócz tego,
i¿ ich nazwiska i kompetencje nie
wzbudzaj¹ mojego entuzjazmu,
trudno jest ich oceniaæ pod wzglêdem oœwiadczeñ maj¹tkowych.
Wiêkszoœæ z nich to emeryci lub ludzie prowadz¹cy w³asn¹ dzia³alnoœæ
gospodarcz¹. Mnie tylko zainteresowa³ przypadek Radnego Powiatowego pana Janusza Podpory, nauczyciela WF-u z Po³czyna-Zdrój. Z jego
oœwiadczenia wynika, i¿ jako nauczyciel zarabia 4, 5 tys. z³ miesiêcznie. Czy wszyscy nauczyciele w
Po³czynie-Zdrój zarabiaj¹ tak dobrze, czy tylko pan radny Podpora
cieszy siê jakimiœ szczególnymi
wzglêdami?
A teraz, jako, i¿ jestem mieszkañcem Po³czyna-Zdrój, kilka s³ów
o pani burmistrz Nowak i tutejszych
urzêdnikach samorz¹dowych. Pani
burmistrz Barbara Nowak zarabia
oko³o 12 226 z³ miesiêcznie, prezydent Szczecina Piotr Krzystek zarabia oko³o 12 713 z³. Czy widz¹ Pañstwo w tym zestawieniu jakiœ niepokoj¹cy sygna³? Bo ja widzê. Pani
burmistrz pobiera wynagrodzenie
bardzo zbli¿one do tego, jakieotrzymuje Piotr Krzystek, prezydent pó³milionowego miasta wojewódzkiego. Przecie¿ to jest skandal, ¿eby
burmistrz niespe³na 8 tys. miasteczka i w dodatku tak biednego zarabia³a tak du¿e pieni¹dze. I to jeszcze za
co? Za to, ¿e zad³u¿y³a Po³czyn na
prawie 50% rocznego dochodu gminy? Swoj¹ kole¿ankê, wiceburmistrz Danutê Kozik te¿ obdarowa³a
hojnie – 10 tys. miesiêcznie. To samo
tyczy siê wiêkszoœci urzêdników
jednostek organizacyjnych gminy
Po³czyn-Zdrój, którzy zarabiaj¹ krocie w porównaniu do zwyk³ych
mieszkañców gminy. Pani burmistrz
obsadzi³a te stanowiska swoimi kolegami i kole¿ankami, ludŸmi niekompetentnymi, którzy nie potrafi¹
nale¿ycie wywi¹zywaæ siê ze swoich
obowi¹zków. Przecie¿ u nas w Po³czynie za³atwiæ cokolwiek w Urzêdzie Miejskim, TBS-ie, Urzêdzie

Pracy czy innych instytucjach to istna gehenna. No, ale to s¹ w³aœnie
efekty zatrudniania ludzi po znajomoœci. Pewnie dlatego nasza pani
burmistrz œwietnie dogaduje siê z
aktualnym, platformerskim zarz¹dem Uzdrowiska Po³czyn. T¹ s¹ ludzie tego samego pokroju wyznaj¹cy zasadê: mierny, bierny, ale wierny.
Podobnie jak w Œwidwinie, w
Po³czynie-Zdrój na stanowiskach
kierowniczych w jednostkach organizacyjnych gminy zatrudniani s¹
równie¿ emeryci blokuj¹cy miejsca
pracy osobom bezrobotnym. Przyk³adem mo¿e tu byæ Dyrektor Publicznej Szko³y Podstawowej Nr 1 w
Po³czynie pani Krystyna Weso³owska, która od dawna pobiera ju¿
œwiadczenia emerytalne, a która dalej pe³ni funkcje publiczne pobieraj¹c wysokie wynagrodzenie. A przecie¿ ca³kiem niedawno w wyniku
po³¹czenia szkó³ œrednich w Po³czynie wielu nauczycieli pozosta³o bez
pracy. Oni niestety nie s¹ brani pod
uwagê przez pani¹ burmistrz jako
potencjalni pracownicy w naszych
szko³ach. Stara gwardia pani burmistrz Nowak trzyma siê zaciekle
koryta i goli nas równo od bez ma³a
kilkunastu lat. Wci¹¿ te same twarze
i te same problemy. Wcale siê nie
dziwiê tym wszystkim pseudo kierownikom, i¿ z okazji ró¿nych uroczystoœci zaraz lec¹ z kwiatami do
pani Nowak. Zaprawdê s¹ jej winni
dozgonn¹ wdziêcznoœæ i wiernoœæ
po grobow¹ deskê. Gmina Po³czyn
klepie biedê ju¿ od d³u¿szego czasu,
rodzice nie maj¹ za co kupowaæ ksi¹¿ek dzieciom do szko³y, a same dzieci nierzadko chodz¹ g³odne, ale
pani¹ burmistrz to nie rusza. Szasta
sobie naszymi pieniêdzmi na lewo i
prawo obdarowuj¹c stanowiskami
swoich znajomych. To jest po prostu
¿enada!
Jak d³ugo jeszcze bêdziemy
to znosiæ?
Zastanawiam siê jak d³ugo jeszcze mieszkañcy powiatu œwidwiñskiego bêd¹ znosiæ samorz¹dowe
cwaniactwo tej ca³ej sitwy. Zbli¿aj¹
siê wybory samorz¹dowe, czy znowu dacie siê Pañstwo nabiæ w butelkê i ulegniecie czarowi piêknych frazesów i obiecanek. Pamiêtajcie Pañstwo - oni dysponuj¹ ogromnymi
œrodkami finansowymi i posiadaj¹
siln¹ pozycjê spo³eczn¹, dlatego staæ
ich na organizowanie przeró¿nych
akcji manipulacyjnych. Na pocz¹tku
bêd¹ siê staraæ zwieœæ Pañstwa poprzez zrzucenie swoich prawdziwych barw politycznych i wystartowanie na listach, specjalnie stworzonych w tym celu, komitetów spo-
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³ecznych o wymyœlnych nazwach
typu „Ziemia Œwidwiñska”, „Ziemia
Po³czyñska” itp. PóŸniej zacznie siê
barwna kampania pr-owska pe³na
pustych hase³ i obietnic. Bêd¹ organizowane specjalne imprezy, na których bêdzie mo¿na za darmo napiæ
siê piwa, zjeœæ kie³baskê z grilla, a to
wszystko, ¿eby Was og³upiæ. PóŸniej jak ich ju¿ wybierzecie, to zapewniam, ¿e w³o¿one w kampaniê
œrodki finansowe odbij¹ sobie z nawi¹zk¹.
Jestem reprezentantem lokalnych struktur Prawa i Sprawiedliwoœci, które w nadchodz¹cych wyborach samorz¹dowych równie¿ wystawi¹ swoich kandydatów. Niestety
nasi przedstawiciele wywodz¹ siê z
ubo¿szych warstw spo³eczeñstwa,
tak jak i wiêkszoœæ z Pañstwa, dlatego nie bêdzie nas staæ na wystawne
kampanie pr-owskie. Zreszt¹ nie
chodzi nam o to, ¿eby Pañstwa mamiæ jakimiœ obietnicami, których nie
bêdziemy w stanie spe³niæ. Z naszej
strony jesteœmy w stanie zapewniæ
tylko prawdê, ciê¿k¹ pracê, uczciwoœæ oraz to, ¿e rozbijemy ten uk³ad
towarzyski. W naszej koncepcji w³adzy samorz¹dowej jedynym kryterium obsadzania stanowisk w administracji powiatowej i gminnej bêd¹:
kompetencje, wykszta³cenie oraz
osobiste umiejêtnoœci kandydatów.
W przypadku uzyskania od Pañstwa mandatu w rz¹dzeniu naszym
powiatem zapewniam, i¿ dojdzie
tutaj do prawdziwego prze³omu
maj¹cego na celu stworzenie ca³kiem nowego kierunku rozwoju nastawionego na m³ode kadry urzêdnicze. Dlatego te¿ wszystkich chêtnych i uczciwych mieszkañców powiatu œwidwiñskiego zachêcam do
wspó³pracy w ramach zmian, jakie
chcemy wprowadziæ w dotychczasowej polityce samorz¹dowej naszego
regionu. Jako, ¿e jestem osob¹
m³od¹, szczególnie mocno zale¿y mi
na pozyskaniu do tego projektu ludzi
m³odych, absolwentów wy¿szych
uczelni, którzy mogliby zasiliæ nasze
urzêdy. To wy powinniœcie byæ motorem napêdowym rozwoju naszego
powiatu, a nie ta ca³a postkomunistyczna zbieranina ludzi niekompetentnych i niewykszta³conych. Pomó¿cie nam drodzy Pañstwo w zrealizowaniu tej piêknej wizji, a
przede wszystkim pomó¿cie sobie
sami. Zapewniam, i¿ gorzej w powiecie œwidwiñskim ju¿ byæ nie
mo¿e. Sldowscy i platformerscy
w³odarze z panem Majk¹ i Kozubkiem na czele doprowadzili nasz region do ruiny gospodarczo-spo³ecznej. Obserwujcie Pañstwo co siê
dzieje ze szpitalem w Po³czynieZdrój, a zrozumiecie o co mi chodzi.
Musimy wzi¹æ siê w koñcu w garœæ
i zmieniæ ten stan rzeczy. Zróbmy to
w nadchodz¹cych wyborach samorz¹dowych!!!
£.J. cz³onek PiS, mieszkaniec
Po³czyna-Zdrój.
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INFORMACJE

Œwidwiñski Komitet Pomocy Powodzianom Œwidwin, dn. 14.08.10
Pod Patronatem Stowarzyszenia Rzemieœlników, Kupców
i Handlowców w Œwidwinie.

INFORMACJA
O POMOCY
POWODZIANOM
Informujemy, i¿ Œwidwiñski Komitet Pomocy Powodzianom Pod Patronatem Stowarzyszenia Rzemieœlników, Kupców i Handlowców w Œwidwinie przy Wspó³udziale Wójta Gminy Wiejskiej Œwidwin oraz œwidwiñskiego Zarz¹du PCK w okresie od 03.06-31.07.2010 przeprowadzi³ na terenie
Miasta Œwidwin i terenów administracyjnych Gminy Wiejskiej Œwidwin
dziêki ofiarnoœci mieszkañców zbiórkê darów w postaci ¿ywnoœci, rzeczy
osobistych, p³odów rolnych, w tym karmy dla zwierz¹t, artyku³ów AGD,
œrodków finansowych oraz dostarczy³ do potrzebuj¹cych powodzian z
gminy Wilków woj. œwiêtokrzyskie i g. Gorzyce woj. podkarpackie ³¹cznie
4 (cztery transporty) pojazdy ciê¿arowe 24 tony - 3 kursy, 18 ton - 1 kurs.
W czasie akcji zebrano:
P³ody rolne zbo¿a/ziemniaki - 50,35 tony/ 4,2 tony
Siano, kiszonka/ siano - 18 ton/ siano 6 przyczep
Œrodki pieniê¿ne - 2696,11z³ na rachunek wskazany przez
skarbnika gminy Gorzyca
¯ywnoœæ w tym z banku ¿ywnoœci - 18,79 tony
Œrodki czystoœci - 247 szt.
Naczynia i sprzêt AGD - 27 szt., pralka i radio
Jednoczeœnie w imieniu Œwidwiñskiego Komitetu Pomocy Powodzianom korzystaj¹c z okazji i uprzejmoœci mediów pragnê podziêkowaæ za
ofiarn¹ pomoc oraz wzajemn¹ solidarnoœæ z potrzebuj¹cymi dla;
1. Panu Zdzis³awowi Pawelcowi - Wójtowi Gminy Wiejskiej Œwidwinza objêcie patronatem Œwidwiñskiego Komitetu Pomocy Powodzianom
oraz udzielenia wsparcia organizacyjnego i ludzkiego.
2. Pani Bo¿enie ¯d¿añskiej - za osobist¹ pomoc w organizacji zbiórki,
dostawê p³odów i darów do m. Wilków i Gorzyce oraz koordynacjê akcj¹.
3. Pani Helenie ¯uk - prezesowi powiatowego zarz¹du PCK w Œwidwinie i pracownikom podleg³ym za udzia³ w zbiórce darów oraz prowadzenie
wyd³u¿onego dy¿uru w punkcie przyjêæ.
4. Pani Barbarze Kirkowskiej i Spó³ce Polanica w Niemierzynie - za
wspó³finansowanie pojazdu ciê¿arowego z darami do m. Gorzyce
5. Panu Stanis³awowi Rojkowi z Goœcina - za wspó³finansowanie pojazdu ciê¿arowego z darami do m. Gorzyce
6. Panu Bogdanowi Zajdeckiemu - Bis Pak Œwidwin za sfinansowanie
transportu ciê¿arowego z darami do m. Wilków
7. Panu W³adys³awowi Œwitale – Zak³ad Przed. ¯ywnoœci – Red³o za
sfinansowanie transportu ciê¿arowego- ch³odnia z darami do m. Gorzyce
8. Pani Katarzynie Klimczak cz³. Zarz¹du SRK i H - za udzia³ w zbiórce
darów i œrodków pieniê¿nych
9. Pañstwu Ewie i Miros³awowi Dzio³ak - Firma Solar Œwidwin –za
dostawê produktów ¿ywnoœciowych dla powodzian na kwotê 1853,93 z³
10. Panu Ryszardowi Drapale i prac. Banku Spó³dzielczego w Œwidwinie - za umo¿liwienie postawienia puszki na prowadzenie zbiórki œrodków pieniê¿nych.
11. Pani Annie Chmielewskiej i prac. Banku WBK w Œwidwinie za
umo¿liwienie postawienia puszki i prowadzenie zbiórki pieniê¿nej
12. Pañstwu Agnieszce i Grzegorzowi Czarnym - Agnes Œwidwin za
dostarczenie p³odów rolnych i finansowanie transportu ciê¿arowego do m.
Gorzyce
13. Panu Tadeuszowi Sakowi - Stacja paliw w Œwidwinie –za sfinansowanie pojazdu ciê¿arowego z darami do m. Gorzyce
14. Panu Edwardowi Makowskiemu - za czynny udzia³ w zbiórce
darów i organizacjê transportu dla powodzian tj. Wilków i Gorzyce.
Oraz wszystkim mieszkañcom naszego Miasta Œwidwin oraz Gminy
Wiejskiej Œwidwin tj. Rusinowo, Lekowo, Be³tano, Krosino, Niemierzyno,
którzy czynnie w³¹czyli siê w pomoc i wykazali wra¿liwoœæ i solidarnoœæ
spo³eczn¹ z potrzebuj¹cymi mieszkañcami z miejscowoœci dotkniêtych
kataklizmem.
Zdzis³aw Zapotoczny prezes SRKiH
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Wypadek dwóch
motocyklistów
Po³czyñscy policjanci w dniu
17 sierpnia, w godzinach popo³udniowych, otrzymali zg³oszenie o
wypadku drogowym z udzia³em
dwóch motocyklistów, jaki mia³
miejsce pomiêdzy miejscowoœciami Brusno – Kocury w gm. Po³czyn Zdrój.
Skierowani na miejsce zdarzenia policjanci ustalili, ¿e na prostym
odcinku drogi nie posiadaj¹cy
uprawnieñ do kierowania motocyklami 17-letni mieszkaniec pow.
œwidwiñskiego, poruszaj¹cy siê nie
dopuszczonym do ruchu i nie ubezpieczonym motocyklem MZ w trakcie wykonywania manewru zawracania zajecha³ drogê jad¹cemu w
przeciwnym kierunku innemu motocykliœcie, który porusza³ siê równie¿ nie ubezpieczonym i nie dopuszczonym do ruchu motocyklem
marki Kawasaki. W wyniku zderzenia siê obu pojazdów, kieruj¹cy
motocyklem Kawasaki 18-latek,
który równie¿ nie posiada³ uprawnieñ kategorii „A”, straci³ panowanie nad pojazdem i uderzy³ w przydro¿ne drzewo.

W wyniku uderzenia kieruj¹cy
motocyklem Kawasaki dozna³ licznych z³amañ koñczyn górnych oraz
dolnych i zosta³ przetransportowany œmig³owcem do Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie. Drugi z
kieruj¹cych dozna³ jedynie drobnych st³uczeñ i otaræ.
Zdarzenie to, to kolejny przyk³ad bezmyœlnoœci i brawury wœród
motocyklistów prowadz¹cej do tragicznych skutków, dlatego Policja
prosi wszystkich kieruj¹cych (w
szczególnoœci motocyklistów) o
zadbanie o w³asne zdrowie i ¿ycie i
respektowanie przepisów i zasad
poruszania siê na drogach publicznych. Szczególn¹ proœbê kieruje do
rodziców. Zadbajcie Pañstwo o
swoje pociechy i zwróæcie uwagê
jak spêdzaj¹ czas wolny i czy chocia¿by przez przypadek nie maj¹
dostêpu do motocykli, samochodów
i innych pojazdów. Zachowanie
minimum œrodków ostro¿noœci z
pewnoœci¹ zapobiegnie podobnym
sytuacjom lub innym zdarzeniem,
które mog³y by byæ zagro¿eniem dla
waszych dzieci.
(kp)

Policjanci odzyskali
motorower
Policjanci KPP w Œwidwinie
zatrzymali 34-letniego mê¿czyznê
podejrzewanego o kradzie¿ motoroweru. Podczas interwencji mundurowi zatrzymali tak¿e nietrzeŸwego kieruj¹cego rowerem.
16 sierpnia przed po³udniem
oficer dy¿urny telefonicznie zosta³
powiadomiony przez mieszkañca
jednej spod œwidwiñskich miejscowoœci o kradzie¿y motoroweru tzw.
„motorynki”. Ze zg³oszenia wynika³o, ¿e do przestêpstwa dosz³o w
niedzielne popo³udnie, w chwili,
gdy poszkodowany czas spêdza³
wspólnie z kolegami. W³aœciciel
pojazdu jako potencjalnego sprawcê kradzie¿y typowa³ 34-letniego
mê¿czyznê, bez sta³ego miejsca zamieszkania, który w dniu zdarzenia
przebywa³ w jego pobli¿u.
Przybyli na miejsce przestêpstwa
policjanci postanowili sprawdziæ teren okolicznych miejscowoœci i dróg
polnych. Ju¿ po kilku minutach na
drodze leœnej zauwa¿yli jad¹cy motorower odpowiadaj¹cy wygl¹dem
utraconemu. Po zatrzymaniu kieruj¹cego do kontroli mundurowi

stwierdzili, ¿e jest to poszukiwany
pojazd prowadzony przez typowanego mê¿czyznê. Jak siê okaza³o 34latek oprócz kradzie¿y „motorynki”
na sumieniu mia³ jeszcze kierowanie
w stanie nietrzeŸwoœci. Badanie
wykaza³o, ¿e mê¿czyzna w organizmie ma prawie 4 promile alkoholu.
Za pope³nione przestêpstwa zosta³ zatrzymany w areszcie do wytrzeŸwienia i wyjaœnienia sprawy.
Teraz grozi mu kara pozbawienia
wolnoœci nawet do lat 5.
Policjanci podczas zatrzymania
w/w mê¿czyzny zauwa¿yli równie¿
przeje¿d¿aj¹cego rowerzystê, który
swoim sposobem jazdy i wygl¹dem
wzbudzi³ ich zainteresowanie. 58latek na widok patrolu policyjnego
poœpiesznie zsiad³ z roweru i zacz¹³
go prowadziæ. Okolicznoœci te da³y
mundurowym uzasadnione przypuszczenia, ¿e i ten kieruj¹cy mo¿e
poruszaæ siê w stanie nietrzeŸwoœci.
Badanie urz¹dzeniem pomiarowym
potwierdzi³o ten fakt. Teraz rowerzyœcie za pope³nione przestêpstwo
grozi kara pozbawienia wolnoœci
nawet do lat 2.
(kp)
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Wirtualny spacer Nocne Otwarte
Zawody Gruntowe
po Œwidwinie
Zapraszamy do wirtualnego
zwiedzania najciekawszych zak¹tków Œwidwina. Jest to mo¿liwe dziêki uruchomionej w³aœnie prezentacji
miasta na stronie www.wkraj.pl, do
której mo¿emy równie¿ wejœæ za
pomoc¹ miejskiej strony internetowej www.swidwin.pl.
Wirtualne wêdrówki to niezwykle atrakcyjna i coraz bardziej popularna forma internetowej prezentacji miast, gmin albo obiektów (np.
muzeów). Zdjêcia wykonane specjaln¹ technik¹ panoramiczn¹ daj¹
mo¿liwoœæ ogl¹dania wybranych
miejsc pod k¹tem 360 stopni, przybli¿ania i oddalania poszczególnych fragmentów, lub powiêkszania
niektórych elementów np. tablic z
napisami. Mo¿emy „przechodziæ”
do kolejnych panoram (wskazanych
strza³kami), co stwarza wra¿enie
wêdrówki po mieœcie lub „wchodziæ” do obiektów np. do Parku
Wodnego „Relax” lub œwidwiñskiego koœcio³a. Prezentacjê wzbogaca
czytany przez wirtualnego lektora
tekst na temat najwa¿niejszych

miejsc. Mo¿emy siê tak¿e zapoznaæ
z ich po³o¿eniem na mapie oraz d³ugoœci¹ i szerokoœci¹ geograficzn¹.
Prosta, intuicyjna obs³uga pozwala
z ³atwoœci¹ przechodziæ do kolejnych panoram i samodzielnie poznawaæ funkcje prezentacji.
Prezentacja powsta³a przy
wspó³pracy Starostwa Powiatowego w Œwidwinie, miasta Œwidwin i
gminy Po³czyn-Zdrój. Ka¿da z tych
jednostek samorz¹du terytorialnego
przedstawi³a w tej formie najciekawsze miejsca. Wykonawc¹ by³a
firma „E-kontakt” z Limanowej.
Dotrzeæ do nich mo¿na wpisuj¹c
odpowiedni¹ nazwê np. Œwidwin
lub Po³czyn Zdrój w wyszukiwarkê
na stronie www.wkraj.pl. lub klikaj¹c w link zamieszczony na stronach
poszczególnych jednostek tzn.
w w w. p o w i a t s w i d w i n s k i . p l .
www.swidwin.pl. lub www.polczyn-zdroj.pl.
Podajemy równie¿ bezpoœredni
link do prezentacji miasta Œwidwin:
http://wkraj.pl/index.php?page=vr&start=43304&dir=220 (wp)

W dniach 7 - 8 sierpnia br. Zarz¹d Ko³a PZW WODNIK-MIASTO Œwidwin zorganizowa³ III
Nocne Otwarte Zawody Gruntowe. W zawodach uczestniczy³o 23
zawodników ze S³awna, Koszalina, Drawska Pom., Czaplinka i
Œwidwina.
Mimo bardzo niesprzyjaj¹cych
warunków pogodowych - bez przerwy padaj¹cy deszcz, zawodnicy
dotrwali do koñca zwodów. W za-

wodach zwyciê¿y³ MAREK ANDREASIK z Czaplinka uzyskuj¹c
1380 pkt., drugi by³ MIROS£AW
£UCZAK ze S³awna uzyskuj¹c
1140 pkt., a trzeci JANUSZ OLCZAK z ko³a „REGA” Œwidwin,
uzyskuj¹c 1040 pkt. Najwiêksz¹
rybê z³owi³ MAREK ANDREASIK,
najm³odszym uczestnikiem zawodów by³ oœmioletni JAKUB KLIMCZAK z ko³a „WODNIK-MIASTO” Œwidwin, który zaj¹³ szóste
miejsce uzyskuj¹c 740 pkt.
(o)
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
INNE
Powiat ³obeski
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.

Tanie meble KA-MAR. Du¿y wybór
mebli u¿ywanych. Zapraszamy do
sklepu £obez ul. Bema ( by³y plac
POM). Tel. 885 310 483.
£obez, sprzedam sukniê œlubn¹
bia³¹ sznurowan¹, raz u¿ywan¹,
jednoczêœciow¹, na wzrost 165 cm.
Tel. 693 391 105.
Sprzedam broñ myœliwsk¹ (dubeltówka Iz 12).Tel. 91 39 76 898 lub
692 035 105
Trak taœmowy z ostrzark¹, szlifierkê
do du¿ych powierzchni i inny sprzêt
stolarski sprzedam. ( Likwidacja
stolarni ). Tel. 692 405 612, 91 395
2188.
Otwarto sklep prozdrowotny
TOTU GAMA w £obzie, ul. Przedmiejska 11. Oferujemy artyku³y
prozdrowotne, us³ugi œwiecenia i
konchowania uszu. Tel. 91
3974273.

Region
T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.

ROLNICTWO
Powiat ³obeski
Sprzedam prosiaki. Tel. 504 209
551, 91 395 1994

Region
Kupiê grunty rolne. Tel. 669 672
355.

NIERUCHOMOŒCI

US£UGI

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Wydzier¿awie lokal o powierzchni
200 mkw na dom weselny w Wysiedlu. Obok koœcio³a z XVI w. Tel. 602
580 653 (gm. £obez)

Wyjazdy po towar £ódŸ, Warszawa nowym 9-osobowym
Citroenem Jumper Max. Tel.
691 366 665.

Wynajmê lub sprzedam dom w
£obzie przy ul. Przechodniej 5.
Tel. 792 140 557

Elektromechanik tanio. Tel. 781 663
521.

W £obzie sprzedam dom jednorodzinny typu bliŸniaczego w idealnym stanie. Parter z salonem, aneksem kuchennym, jadalni¹ i wc. Piêtro obejmuje trzy pokoje plus ³azienka. Ponadto strych, piwnica oraz
gara¿. Ogrzewanie gazowe oraz
kominek tradycyjny. Na podwórzu
posesji zak³ad produkcyjny o pow.
80 mkw. Czynny, produkuj¹cy produkt spo¿ywczy, który mo¿e zostaæ
udostêpniony wraz z technologi¹ i
zbytem ( marketing). Powierzchnia
dzia³ki 360 mkw. plus ogród i sad.
Dom i zak³ad s¹ ocieplone, na podwórku wy³o¿ony jest polbruk. Cena
390 tys. z³. Tel. 695 985 673
Sprzedam dom wolno stoj¹cy w
£obzie, 80 mkw, dzia³ka 342 mkw.
Cena do negocjacji. Tel. 91 397
4530, 607 442 135.
Wynajmê lokal pod dzia³alnoœæ
us³ugowo-handlow¹ w centrum
£obza. Tel. 608 335 881.
Dzia³kê rekreacyjn¹ 30 arów z altan¹, w uroczym miejscu, okolice
jeziora w Starej Dobrzycy, pilnie
sprzedam. Cena 37.000 z³. Tel. 692
405 612, 91 395 2188.
Sprzedam dom jednorodzinny w
Dorowie pow. u¿ytkowa 112 mkw
plus dwa budynki gospodarcze ,
cena 190 tys. z³. Tel. 663 036 912 lub
665 497 211.
Sprzedam, wydzier¿awiê lub wniosê do spó³ki nieruchomoœæ. Dzia³ka
7800 mkw., budynki 700 mkw, w tym
mieszkanie 180 mkw. ogrodzone.
Wszystkie media, w³asna trafo stacja, 500 m od drogi 148 Drawsko
Pom. - £obez. Cena 800 tys. z³, raty
roczne. Tel. 604 105 423, 602 580
653.
Poszukujê powierzchni magazynowej do wynajêcia min. 300
mkw. na terenie powiatu.
Tel. 506 135 335.

Powiat gryficki
Wynajmê lokal u¿ytkowy w Gryficach ul. 11-tego Listopada 1a. Tel.
501 779 085.

Reklama w gazecie
Tel. 91 39 73 730

WYKONUJEMY OGRODZENIA
betonowe, metalowe, bramy, furtki,
napêdy. Jamex, Wêgorzyno, ul.
Po³udniowa 1, tel. 913971951,
509288363.

Powiat gryficki
Videofilmowanie, fotografia. Tel.
505 747 377
Us³ugi elektryczne Chlebicki S³awomir tel. 606 824 461.

Region
Dywanopranie. Tel. 604 373 143
Odzyskam odszkodowanie;
œmieræ najbli¿szych,
wypadek drogowy,
uszkodzenie cia³a,
zniszczenie mienia;
tel. 915641795, 503617739.
Wideofilmowanie. Tel. 605 732
267.
Sprzedam drewno kominkowe i
opa³owe. Tel. 603 285 438.

Powiat œwidwiñski
Rzuæ palenie – wystarczy 1 zabieg:
nerwice, depresje, alergie, nadwaga. Gabinet Œwidwin, tel. 880 400
739.
Gara¿e, wiaty blaszane, monta¿, dowóz gratis. Tel. 598 334
536, 605 286 058, 661 953 331.
Producent GO-STAL Przechlewo. U nas najtaniej.
GARA¯E BLASZANE OCYNKOWANE – PRODUCENT. Tel.
059 8334312, 798 710 329, 698
230 205. F.T. Wróbel Przechlewo. www.blaszanygaraz.pl

PRACA
Powiat ³obeski
Zatrudniê stró¿a na terenie
Wêgorzyna. Tel. 502 770 760.

Powiat œwidwiñski
I.D.Marketing S.A. poszukuje osób
z samochodem do roznoszenia gazety reklamowej na terenie Œwidwina i okolic.
Kontakt 667900918, 914624616 w
ogodzinach od 10 do 16.

MIESZKANIA
Powiat ³obeski
Sprzedam mieszkanie w £obzie
na osiedlu Orzeszkowej 4 pokojowe, 68 mkw., II piêtro. Tel. 695
146 910
Sprzedam mieszkanie o pow. 37
mkw. 2 pok. z aneksem kuchennym
po kapitalnym remoncie Cena 125
tyœ z³. Tel. 509 420 077. Ul. Ogrodowa
Sprzedam mieszkanie w £obzie na
parterze + piwnica, pom. gosp., niski czynsz, 37 mkw. Tel. 91 397
6453
Sprzedam mieszkanie 3 pok. o pow.
45 mkw. centrum £obza, parter. Tel.
600 898 424
Sprzedam mieszkanie w £obzie na
ul. S³owackiego 51 o pow. 120 mkw.
Tel. 784 574 656.
Resko, Sprzedam mieszkanie 85
kmw., dzia³ka 838 mkw., 3 pokoje,
cena 150.000 z³. Tel. 888 169 572.
Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe
w £obzie, parter. Tel. 91 397 5088.
Resko, Sprzedam mieszkanie 85
kmw., dzia³ka 838 mkw., 3 pokoje,
cena 160.000 z³. Tel. 888 169 572.
Mieszkanie do wynajêcia, 38 mkw.,
w centrum £obza na drugim piêtrze
w bloku spó³dzielczym, p³atne za
pó³ roku z góry. tel. 0033647781313
lub 0033676470813.

Region
Sprzedam 2 pokojowe mieszkanie
w centrum Szczecina, pow. 46,5
mkw., wysoki parter . Mieszkanie do
remontu. Dzwoniæ po godz. 19-tej.
Tel. 91 397 2217.
Okazja – Szczecin centrum, sprzedam mieszkanie I p. w nowym budynku do wykoñczenia, 57 mkw., 2
pokoje. Cena 4.300 za mkw do negocjacji. Tel. 600 273 171.

MOTORYZACJA
Powiat ³obeski
Sprzedam komplet Felg aluminiowych AZEV 235x45 17. Stan idealny VW Passat. Cena 800 z³ Do negocjacji. Tel 509 420 077
Sprzedam Fiata Seicento srebrny
metalik 2000 r., hak, pierwszy w³.,
nie bity, 5000z³. Tel. 791 190 799.
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30-lecie po³czyñskiej „Solidarnoœci”

Obchody w cieniu polityki
(PO£CZYN-ZDRÓJ) 14
sierpnia odby³y siê tutaj
obchody 30-lecia
„Solidarnoœci”
po³czyñskiej.
Zorganizowali je obecni,
m³odzi dzia³acze
zwi¹zkowi, z
przewodcznicz¹cym
i radnym zarazem
Witoldem Jakimowiczem.
Cieniem na obchodach
po³o¿y³a siê nieobecnoœæ
wielu starszych dzia³aczy,
twórców po³czyñskiej
„Solidarnoœci” oraz goœci
z Regionu Pobrze¿e i
zaproszonych pos³ów.
Uroczystoœci rozpoczê³a msza,
jednak udzia³ w niej wziê³a niewielka iloœæ osób. Po mszy delegacje
ró¿nych grup zawodowych, w³adz
samorz¹dowych i goœcie z³o¿yli
wi¹zanki kwiatów pod tablic¹ na
koœciele, poœwiêcon¹ przez po³czyñsk¹ Solidarnoœæ papie¿owi Janowi Paw³owi II. Nastêpnie wszyscy udali siê do parku, gdzie wkopano d¹b „Solidarnoœci”. Dalszy ci¹g
spotkania odby³ siê w jednym z budynków uzdrowiskowych, gdzie w
holu przygotowano wystawê o historii „Solidarnoœci”. Po jej obejrzeniu zebrani zgromadzili siê w
sali, gdzie równie¿ wystawê dokumentów ze swoich zbiorów przygotowa³ by³y burmistrz Marian Janowski.
Witold Jakimowicz krótko przypomnia³ historiê powstania „Soli-

darnoœci” i g³os zabrali goœcie. W
krótkich przemówieniach wspominali tamten okres burmistrz Barbara
Nowak i starosta Miros³aw Majka.
D³u¿ej, o ciemnej stronie ruchu,
czyli infiltracji zwi¹zku przez SB, w
œwietle ujawnianych akt IPN, mówi³
Zygmunt B¹k ze Œwidwina. Z kolei
pani Miros³awa Chojnowska wspominaj¹c tamte czasy upomnia³a siê
o nieobecnych na tym spotkaniu
pierwszych dzia³aczy „Solidarnoœci”.
Na sprawnie przygotowany organizacyjnie jubileusz cieniem po³o¿y³a siê nieobecnoœæ delegacji z
koszaliñskiego Zarz¹du Regionu
NSZZ „Solidarnoœæ” Pobrze¿e oraz
zaproszonych pos³ów PiS. W kuluarach niektórzy mówili, ¿e Jakimowicz zorganizowa³ obchody bardziej dla lokalnych w³adz, ni¿ by
uczciæ zas³u¿onych dzia³aczy. Z
kolei PiS nie mo¿e mu wybaczyæ, ¿e
zdoby³ mandat radnego z tej partii,
a zwi¹za³ siê z koalicj¹ poperaj¹c¹
urzêduj¹c¹ burmistrz zwi¹zan¹ z
SLD (¿ona Jakimowicza dosta³a
pracê w urzêdzie, o czym by³o w
mieœcie doœæ g³oœno).
- To ju¿ nie jest tamta Solidarnoœæ. Nie po drodze mi z nimi –
skomentowa³ te obchody jeden z
dawnych dzia³aczy po³czyñskiej
Solidarnoœci pan Jerzy Kowalski,
którego – zmierzaj¹c na uroczystoœci – zasta³em w pracy, w punkcie
Lotto w ksiêgarni. Pozostaje czekaæ, a¿ ktoœ napisze prawdziw¹ historiê po³czyñskiej Solidarnoœci i
uporz¹dkuje wiedzê z ni¹ zwi¹zan¹,
by wyjaœniæ wiele niedomówieñ i
ciemnych plam, a przede wszystkim
oddaæ honor ludziom, którzy j¹ tworzyli.
KAR

Wystawa ze zbiorów Mariana Janowskiego

Sk³adanie kwiatów przed tablic¹ na koœciele

Sadzenie dêbu Solidarnoœci

Dzia³acze na wystawie w „Gryfie”
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Czy nowy Zarz¹d poradzi sobie?

Spójnia – czy pod tym dnem
jest nastêpne?
(ŒWIDWIN)
Œwidwiñska
Spójnia cudem tylko uniknê³a
spadku do klasy A, zajmuj¹c w
poprzednim sezonie przedostatnie miejsce. Wydawa³o siê, ¿e by³y
Zarz¹d klubu z prezesem Kêpk¹
doprowadzi³ klub na dno. Mo¿e
siê jednak okazaæ, ¿e pod tym
dnem jest nastêpne i ¿e to nie koniec upadania œwidwiñskiej pi³ki
no¿nej.
Kopana polityka
W rozmowach z kibicami powtarza siê jak mantra stwierdzenie,
w którym zawarte jest zdziwienie
przemieszane z ¿alem, ¿e miasto
powiatowe nie ma porz¹dnej dru¿yny pi³karskiej. Padaj¹ przyk³ady
innych miast powiatowych i miasteczek, gdzie jednak mo¿na osi¹gaæ w
tej dyscyplinie sukcesy. Dlaczego
nie mo¿na w Œwidwinie?
Szukanie przyczyn choroby nieuchronnie prowadzi do braku pieniêdzy. Ale to nie wy³¹czna przyczyna. Drug¹ jest brak dzia³aczy. Trzeci¹ – pi³karzy. Czwart¹ – stosunek
do sportu miejscowych w³adz. To
chyba zasadnicze; inne s¹ wtórne
wobec wskazanych.
Kilka lat temu dosz³o do sytuacji, gdy Zarz¹d klubu wypi¹³ siê na
wieloletnich sponsorów, którzy dawali pieni¹dze w ró¿nej postaci; finansowej oraz œwiadczyli us³ugi na
rzecz klubu, krêcili siê wokó³ niego,
zabiegali o jego sprawy, a tak¿e
posy³ali do niego swoje dzieci.
Myœlê tu choæby o œrodowisku zwi¹zanym z dru¿yn¹ oldbojów „Pamet”. To w wiêkszoœci przedsiêbiorcy, byli pi³karze Spójni, zainteresowani pi³k¹ i znaj¹cy siê na organizacji, zarz¹dzaniu i chêtni inwestowaæ w klub dla samego sportu.
Jednak klub przej¹³ zarz¹d, który na
swojego mê¿a opatrznoœciowego
upatrzy³ sobie burmistrza Jana
Owsiaka. Ten akurat na pi³ce znaæ
siê nie musi, ale jest dysponentem
kasy miejskiej, chocia¿ w gruncie
rzeczy jest nim Rada Miasta. W niej
jednak – akurat tak siê z³o¿y³o – nie
ma mi³oœników sportu. Oczkiem w
g³owie obecnych w³adz sta³y siê
wiêc sporty si³owe i inne rodzaje
walk, które jednak nie mo¿na zaliczyæ do powszechnych. A to jeden z
g³ównych powodów finansowania
przez samorz¹dy sportu i kultury fizycznej. Sport powinno uprawiaæ

jak najwiêcej ludzi m³odych, bo
wyroœnie nam (ju¿ wyrasta) pokolenie kalekie i cherlawe. Ale sport to
tak¿e wychowanie, wiêc jego znaczenie jest du¿o wiêksze, ni¿ tylko
wyniki na boisku. Pi³ka no¿na jest
najprostszym i najtañszym sportem
powszechnym, wiêc powinna byæ
doceniania nawet przez tych, którzy
na niej nie znaj¹ siê, ale np. decyduj¹
o jej finansowaniu, godzinach zajêæ
w szko³ach itp.
Ja nie wiem w chwili obecnej, ile
klub otrzyma³ pieniêdzy z kasy miasta i jak j¹ wydatkowano, czy posz³y
na sport, czy na etaty itd., wiêc to
pozostaje do sprawdzenia. Trudno
wiêc wyrokowaæ, czy klub roz³o¿y³
wy³¹cznie brak funduszy. Jednak
trudno zgodziæ siê na jego funkcjonowanie w atmosferze czo³obitnoœci w³adzom, gdy np. koszulkê na
meczu z Pogoni¹ ozdabia siê nazwiskiem burmistrza Owsiaka. To ju¿
nie jest sport, to lizusostwo pseudodzia³aczy, które z wychowaniem
m³odzie¿y nie ma nic wspólnego.
Wrêcz odwrotnie, takie zachowanie
niszczy charaktery m³odych ludzi,
którzy chc¹ graæ, a nie rozgrywaæ
kopan¹ politykê.
Gdzie jest dno?
Po prezesie Kêpce funkcjê pre-

zesa klubu przej¹³ pan Leszek Nienartowicz. A¿ dziwne, ¿e siê jej
podj¹³ w takiej sytuacji, ale to jego
decyzja. Uda³o mu siê skompletowaæ dru¿ynê na rozpoczêcie rozgrywek, w minion¹ sobotê. Co prawda
Spójnia przegra³a z Calissi¹ z Kalisza Pomorskiego, ale nie wynik jest
wa¿ny, lecz przysz³oœæ klubu. Nowym trenerem zosta³ Wojciech Kêdzierski, po tym, jak zrezygnowa³
po dwóch tygodniach Bogdan Minda. To kolejny sygna³, ¿e choroba
nie zosta³a przezwyciê¿ona. Na razie nowy prezes i trener zaklajstrowali dziurê, a co dalej? Ano dalej,
ju¿ w nabli¿sz¹ œrodê, bêdzie spotkanie z radnymi na forum po³¹czonych komisji. Czy prezes, oprócz
pukania do miejskiej kasy, ma inny
plan? Zobaczymy wkrótce. Warto
by jednak by³o najpierw rozliczyæ
kasê klubu po poprzednim zarz¹dzie. Chodzi o to, ¿e w klubach nikt
za nic nie ponosi odpowiedzialnoœci; zarz¹d mo¿e spuœciæ klub na dno
i sobie spokojnie odejœæ, przez nikogo nie rozliczony. Tak dzieje siê,
gdy nie dzia³a komisja rewizyjna,
walne odbywaj¹ siê na ³apu capu –
mówi¹c którko, gdy klub Ÿle funckjonuje jako okreœlona prawem
struktura. Mo¿na wiêc roz³o¿yæ
klub od strony sportowej, ale tak¿e

organizacyjnej. Czy nowy prezes w
pojedynkê poradzi sobie z tym
wszystkim, czy jednak musi dopuœciæ do œwiadomoœci fakt, ¿e klub to
jednak ludzie. Bez nich nie nast¹pi
naprawa struktury, a bez tego nie
nast¹pi odrodzenie sportowe. Pozostaje pytanie – czy prezes Nienartowicz chce zbudowaæ klub, czy te¿
tylko na jakiœ czas za³ataæ dziurê. To
pytanie o samodzielnoœæ prezesa i
posiadanie jakiejœ wizji rozwoju.
Czy jest np. w stanie zaprosiæ ró¿nych dzia³aczy pi³karskich, usi¹œæ i
porozmawiaæ o tym, co da siê zrobiæ, by podnieœæ klub z upadku, czy
te¿ zawiœnie na klamce urzêdu i tutaj
bêdzie oczekiwaæ pomocy. Zdajê
sobie sprawê, ¿e bez pieniêdzy z
bud¿etu miasta klub nie przetrwa,
ale te¿ samorz¹d nie daje swoich
pieniêdzy, lecz rodziców - podatników, którzy chcieliby, by w nim gra³y ich dzieci. Na samorz¹dzie ci¹¿y
obowi¹zek upowszechniania kultury fizycznej oraz wspó³pracy i dzia³alnoœci na rzecz organizacji pozarz¹dowych, a tak¹ jest klub.
Zdajê sobie sprawê, ¿e sytuacja
jest bardzo trudna, ale – jak mawiaj¹
przedsiêbiorcy – tam gdzie wola,
tam i sposób siê znajdzie.
Kazimierz Rynkiewicz

Pozbierali siê, ale na Calissiê to za ma³o
SPÓJNIA Œwidwin – CALISSIA Kalisz Pomorski 4:3 (2:1)
Spójnia: Mariusz Stachurski –
Mateusz Warianka, Adrian Zmys³owski, Kacper Wêdrychowski,
Dariusz Tomaszewski, Marcin
Zmys³owski, S³awomir Kaszyca,
Zbigniew Sekura, Piotr Warcholski,
Remigiusz Warcholski, Denis Chodyna oraz Bartosz Kosowski, Daniel Kaszyca, £ukasz Helwig, Rados³aw £abêdŸ, Grzegorz Kowalewski i Artur Pych. Trener Wojciech Kêdzierski.

Denis Chodyna

Bramki dla Spójni: Denis Chodyna – 2, Zbigniew Sekura. Widzów
ok. 30.
Rozpoczêcie rozgrywek klasy
okrêgowej nie wypad³o dla Spójni
zbyt pomyœlnie. Œwidwinianie po
stracie goli gonili remis, ale Calissia
robi³a wypady i strzela³a bramki. W

drugiej po³owie wyraŸnie lepsza
by³a Spójnia, ale nawet w sytuacji,
gdy sêdzia usun¹³ jednego z zawodników goœci i ci grali w dziesi¹tkê,
nie potrafi³a wykorzystaæ przewagi.
Skutecznym strzelcem okaza³ siê
nowy nabytek Denis Chodyna z
£obza, który maj¹c niewiele okazji
wykorzysta³ dwie, zamieniaj¹c je na
bramki. Szwankowa³a obrona i
zgranie. Mo¿e w tej sytuacji warto
zastosowaæ koncepcjê wzmocnienia defensywy, bo niektore zespo³y
tak graj¹ – najpierw nie straciæ
bramki, dopiero póŸniej strzelaæ
gole. Przyda³by siê stoper dyryguj¹cy lini¹ defensywn¹. Mo¿e Sekura?
Ma na stopera warunki. Coœ trzeba
poustawiaæ, bo Calissia to niewymagaj¹cy przeciwnik, a to dopiero
pocz¹tek.
KAR
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Oœwiadczenia maj¹tkowe
urzêdników wydaj¹cych
decyzje w imieniu starosty
Powatu Œwidwiñskiego
Sebastian Michalski

Maria Staniewicz

M³odszy referent w Wydziale
Komunikacji i Drogownictwa w
Œwidwinie
Nie posiada ¿adnych œrodków
pieniê¿nych. Dochód za 2009 r. z
tytu³u wynagrodzenia za pracê wyniós³ 26.873,49 z³, umorzenie op³aty za us³ugi edukacyjne – 1.224 z³.

Inspektor w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa w Œwidwinie
Nie posiada œrodków pieniê¿nych, ma mieszkanie lokatorskie o
pow. 41,96 mkw. i wartoœci 50.000
z³. Dochód za 2009 r. z tytu³u zatrudnienia wyniós³ 36.059,48 z³. Posiada równie¿ kredyt na remont mieszkania w wysokoœci 25.600 z³.

Miros³aw Popielewski
Naczelnik Wydzia³u Komunikacji i Drogownictwa w Œwidwinie
Nie posiada œrodków pieniê¿nych, ale ma dom w³asnoœciowy o
pow. 97 mkw. i wartoœci 100.000 z³.
Dochód za 2009 r. z tytu³u zatrudnienia wyniós³ 58.138,96 z³. Ma
samochód VW Golf z 1993 r. o
wartoœci ok. 5.000 z³, który stanowi
wspó³w³asnoœæ ma³¿eñsk¹.

Mateusz Owczarek
M³odszy referent w Wydziale
Komunikacji i Drogownictwa w
Œwidwinie
Nie posiada ¿adnych œrodków
pieniê¿nych. Dochód za 2009 r. z
tytu³u
zatrudnienia
wyniós³
19.251,53 z³.

Marta Walicka
Pracownica (nie napisane na jakim stanowisku) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Œwidwinie
Nie posiada ¿adnych œrodków
pieniê¿nych, jest wspó³w³aœcicielk¹
gospodarstwa rolnego o pow. 0,23
ha i wartoœci 10.000 z³ oraz ma na
w³asnoœæ 33 ary o wartoœci 3.000 z³.
Dochód za 2009 r. z tytu³u zatrudnienia wyniós³ 28.268,27 z³ (brutto)
i umowa zlecenie – 24.000 z³ (brutto). Ma równie¿ samochód osobowy
Ford Fiesta z 2004 r.

Marta Kozik
Podinspektor w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa w Œwidwinie
Posiada œrodki pieniê¿ne na
sumê 13.000 z³ oraz akcje funduszu
PKO/CS na kwotê 15.000 z³. Ma
równie¿ mieszkanie s³u¿bowe o
pow. 36 mkw. i wartoœci 54.000 z³.
Dochód za 2009 r. z tytu³u zatrudnienia wyniós³ 19.537,97 z³. Posiada tak¿e samochód osobowy Skoda
Octavia z 2005 r. oraz kredyt hipoteczny na remont mieszkania s³u¿bowego w wysokoœci 21.000 z³.

Lucyna Korszy³owska
Podinspektor ds. Komunikacji i
Drogownictwa w Œwidwinie
Posiada œrodki pieniê¿ne na
kwotê 23.000 z³, dom o pow. 100
mkw. (³¹cznie z dzia³k¹ 18 arów i
gara¿ami) wartoœci 200.000 z³ oraz
mieszkanie o pow. 30 mkw. warte
ok. 65.000 z³, a wszystko to stanowi
wspó³w³asnoœæ ma³¿eñsk¹. Ma równie¿ mieszkanie spó³dzielczo-w³asnoœciowe o pow. 35,32 mkw. wartoœci 70.000 z³ obci¹¿one do¿ywotnim prawem na rzecz rodziców.
Dochód za 2009 r. z tytu³u zatrudnienia wyniós³ 35.243,08 z³ oraz
dop³ata ZUE – 2.565 z³. Poza tym
posiada tak¿e 1/2 udzia³u w samochodzie osobowym VW Passat z
1998 r.

Krzysztof Olejnik
Nadleœniczy w Nadleœnictwie
Goœcino
Nie posiada ¿adnych œrodków
pieniê¿nych. Dochód za 2009 r. z
tytu³u
zatrudnienia
wyniós³
141.807,02 z³. Ma kredyt w Banku
PKO BP, a stan zad³u¿enia na koniec
grudnia 2009 r. wyniós³ 33.813,56 z³.

Jan Kusz
Nadleœniczy w Nadleœnictwie
Œwidwin
Posiada œrodki pieniê¿ne na
sumê 140.000 z³. Dochód za 2009 r.
z tytu³u zatrudnienia wyniós³
156.327,49 z³ oraz czêœciowa rekompensata za polowania – 129,60
z³. Ma samochód osobowy VW Passat z 2003 r.

Iwona Karuzel (Zawada)
Kierownik Dzia³u Ewidencji
Bezrobotnych w PUP w Œwidwinie
Nie posiada ¿adnych œrodków
pieniê¿nych. Dochód za 2009 r. z
tytu³u
zatrudnienia
wyniós³
47.086,47 z³. Ma kredyt konsolidacyjny na cele mieszkaniowe w wysokoœci 35.000 z³.

Wieœci œwidwiñskie 23.08.2010 r.

Marsza³ek dok³ada do przebudowy ZSP

Stary budynek szko³y
do przebudowy
(ŒWIDWIN) Dzisiaj marsza³ek W³adys³aw Husejko pojawi siê
w Œwidwinie. W Zespole Szkó³ Ponagimnazjalnych przy ul. Koœciuszki 28, o godzinie 14, podpisze umowê o dofinansowanie projektu realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 –
„Budowa, przebudowa i wyposa¿enie bazy dydaktycznej Zespo³u
Szkó³ Ponadgimnazjalnych im.
W³. Broniewskiego w Œwidwinie”.
Dotacja wynios³a 1 816 581 z³otych.
Orientacyjny koszt ca³kowity
projektu to 3 633 162 z³. Urz¹d
Marsza³kowski do³o¿y wiêc po³owê
tej kwoty. W wyniku realizacji projektu przebudowany zostanie stary
budynek szko³y, a tak¿e zostanie
zakupione wyposa¿enie.
Jak poinformowa³ rzecznik tego
urzêdu - z zakwalifikowanym do
wpisu do rejestru zabytków budynku z czerwonej ceg³y zostanie wykonana sieæ teleinformatyczna,
spiêta z budynkiem nowym. Ponadto nast¹pi ca³kowita wymiana stropów, u³o¿enie nowych posadzek w
salach i na korytarzach, przebudowa sal z dostosowaniem ich do wy-

mogów aktualnych przepisów, odnowienie elewacji. W trakcie inwestycji w celu ograniczenia strat ciep³a, podjêto decyzjê o zmianie sposobu wentylacji budynku z tradycyjnej wentylacji grawitacyjnej na
wentylacjê z odzyskiem ciep³a. Poprawi to komfort nauki i pozwoli
obni¿yæ koszty ogrzewania budynku. Bêdzie to pierwszy budynek
szko³y w powiecie, który zostanie w
tak¹ instalacjê wyposa¿ony, co stanowiæ bêdzie skuteczn¹ promocjê
racjonalnego gospodarowania zasobami energii. Sale dydaktyczne
s³u¿yæ bêd¹ uczniom szko³y, z których 35 proc. stanowi m³odzie¿ pochodz¹ca z gmin o szczególnie niekorzystnej sytuacji spo³eczno-gospodarczej. W salach odbywaæ siê
bêdzie nauka przedmiotów w klasach o nastêpuj¹cych profilach
kszta³cenia:
- Liceum Ogólnokszta³c¹ce:
profil biologiczno-chemiczny, matematyczno-informatyczny, humanistyczny, jêzykowo-informatyczny, ogólny,
- Zasadnicza Szko³a Zawodowa:
klasa o profilu wielozawodowym.
Inwestycja rozpoczê³a siê w
paŸdzierniku 2009 roku, zakoñczenie planowane jest na paŸdziernik
2010 roku.
(wp)

Komunikat

Dy¿ur grzyboznawcy
Od dnia 1.09 do dnia
30.10.2010 r. w Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
przy ul. Drawskiej 38 w Œwidwinie
we wtorki i pi¹tki w godzinach
8.00 – 10.00 pe³ni dy¿ur grzybo-

znawca. Grzyboznawca udziela
porad dla indywidualnych zbieraczy grzybów, przeznaczonych na
u¿ytek w³asny.
Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Œwidwinie

DRUKARNIA
Oferujemy druk:
- ulotek, plakatów, wizytówek
- druków, samokopii
£obez ul. S³owackiego 6
Tel./fax - 091 3973730

Wieœci œwidwiñskie 23.08.2010 r.
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Chór „Barwy Krzemienieckie”
z Ukrainy w Œwidwinie
Chór powsta³ w 1994 r., skupia
nauczycieli, lekarzy, prawników i
studentów. Kierownikiem jest
Maria Kamiñska, a dyrygentem
Sergiusz Dediu. Chórzyœci z
Krzemieñca wykonuj¹ ponad 50
piosenek ludowych – polskich i
ukraiñskich, polskie pieœni patriotyczne oraz chóralne kompozycje z epoki baroku.
Wielokrotnie odwiedzili Polskê
– koncertuj¹c w Poznaniu, Krakowie, Wroc³awiu, Opolu
i wielu miastach Dolnego Œl¹ska. Z sukcesami wystêpowali na
festiwalach w Rzeszowie, Krakowie, Tomaszowie Lubelskim, Warszawie, Mr¹gowie i Koszalinie.
Korzystaj¹c z okazji uczestnictwa Chóru w Polonijnym Lecie
Koszalin 2010 zosta³ on zaproszony
przez Jana Owsiaka Burmistrza
Miasta do Œwidwina. W dniu
24.07.10 o godz. 17.00 w Sali Rycerskiej Zamku Chórzystów powi-

tali: Burmistrz Jan Owsiak, prezes
Klubu Lwowiaków Mieczys³aw
Kostur, dyrektor ŒOK Marian Wiszniewski – jak stary obyczaj ka¿e –
chlebem i sol¹. Za wspania³y chlebek dziêkujemy piekarni „Ma³gorzatka”.
Chór zaprezentowa³ siê profesjonalnie przedstawiaj¹c wspania³y
koncert. By³y w nim polskie pieœni
ludowe i patriotyczne, a na zakoñczenie chór i ca³a sala zaœpiewa³a
„Polskie kwiaty”i „Soko³y”. Wystêp dostarczy³ wiele wspomnieñ,
wzruszeñ i radoœci.
Podziêkowanie kwiatami, pismem gratulacyjnym i upominkiem
z³o¿yli: Burmistrz Œwidwina Jan
Owsiak i jego zastêpca Krzysztof
Wasicionek oraz kierownik Wydzia³u Kultury Bogdan Wachowiak,
w imieniu Starosty Powiatu Œwidwin Miros³awa Majki – Krystyna
Wojnicka – cz³onek Zarz¹du i Danuta Malitowska wiceprzewodnicz¹ca Rady Powiatu. W imieniu

Bibliotekarze przyjad¹
do Œwidwina

Wójta Gminy Œwidwin Zdzis³awa
Pawelca – Maciej Patyk, prezesi
Towarzystw Kresowych Wilna –
Anna Teresiñska i Lwowa – Mieczys³aw Kostur, który tak¿e w imieniu
dyrektora Parku Wodnego „Relax”
Leszka Jasiukiewicza, wrêczy³ upominek oraz kosz kwiatów jako dar
serca od pani Ireny Borkowskiej,
w³aœcicielki kwiaciarni i cz³onkini
Klubu TMLiKPW, by d³ugo zdobi³y siedzibê Chóru w Krzemieñcu i
przypomina³y pobyt w Œwidwinie.
Pobyt Chórzystów w Œwidwinie

zakoñczy³ siê k¹piel¹ w Parku Wodnym „Relax” i uroczyst¹ kolacj¹ w
Restauracji „Zamkowa” z udzia³em
w³adz samorz¹dowych i prezesów
towarzystw kresowych.
Pani Maria Kamiñska, kierownik Chóru, ¿egnaj¹c siê dokona³a
wpisu do kroniki klubu: „Wielkie
serdeczne podziêkowanie za goœcinnoœæ, za wielkie i otwarte serca,
za mi³e przyjêcie i s³uchanie naszego koncertu – Œwidwin zostanie na
zawsze w naszych sercach”.
Mieczys³aw Kostur

XI KONKURS POEZJI I
PIOSENKI LWOWSKIEJ 2010
Zarz¹d Klubu Towarzystwa Mi³oœników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich, Œwidwiñski
Oœrodek Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna zapraszaj¹ m³odzie¿
szkoln¹ do udzia³u w kolejnej edycji Konkursu Poezji i Piosenki
Lwowskiej Œwidwin 2010 pod patronatem Starosty œwidwiñskiego.
(ŒWIDWIN) Trwaj¹ przygotowania do konferencji dyrektorów publicznych bibliotek powiatowych, która na pocz¹tku paŸdziernika odbêdzie siê w Œwidwinie.
Doroczne spotkanie szefów bibliotecznych placówek powiatowych odbêdzie siê w dniach 5 – 6
paŸdziernika. Organizuj¹ j¹ wspólnie Ksi¹¿nica Pomorska im. Stanis³awa Staszica ze Szczecina oraz
Miejska Biblioteka Publiczna im.
Jana Œpiewaka w Œwidwinie. Dyrektorzy omówi¹ standardy pracy

biblioteki wojewódzkiej oraz metody i formy nadzoru merytorycznego
realizowane przez biblioteki powiatowe.
W czwartek 19 sierpnia w Œwidwinie goœcili dyrektor Ksi¹¿nicy
Pomorskiej Lucjan B¹bolewski
oraz kierownik dzia³u instrukcyjno
– metodycznego Monika Kwaœniak.
Podczas spotkania z burmistrzem
Janem Owsiakiem i kierownikiem
œwidwiñskiej biblioteki Teres¹ Ludwikowsk¹ omówili wstêpne szczegó³y organizacyjne zwi¹zane z konferencj¹.
(wp)

Organizatorzy konkursu zachêcaj¹ szko³y powiatu i m³odzie¿
szkoln¹ do udzia³u w konkursie,
który zostanie przeprowadzony 9
paŸdziernika o godzinie 10.00 w sali
rycerskiej zamku. Biuro organizacyjne konkursu: Œwidwiñski Oœrodek Kultury, ul. Niedzia³kowskiego
17,
78-300 Œwidwin, tel. 94 365 22
77 lub Miejska Biblioteka Publiczna, tel. 94 365 27 60. Zg³oszenia
nale¿y dostarczyæ lub przes³aæ do 4
paŸdziernika.
Na wystawie w czytelni dla do-

ros³ych MBP jest wy³o¿ony bogaty
materia³ konkursowy, z którego
m³odzie¿ mo¿e skorzystaæ. Jest tu
równie¿ regulamin konkursu i karta
zg³oszenia uczestnictwa, regulamin
jest w posiadaniu szkó³ – jest bez
zmian.
Motto: „Jest takie miasto co
zwie siê Lwów
Znów o nim wolno dziœ mówiæ i
œpiewaæ,
A przede wszystkim pamiêtaæ.”
Ponadto informujê czytelników,
¿e w MBP znajduje siê liczny zbiór
wydawnictw dotycz¹cych Lwowa i
Kresów. Jest tak¿e bardzo ciekawa
gazeta „Kurier Galicyjski”. To niezale¿ne pismo Polaków na Ukrainie, w którym przedstawione s¹
wieœci historyczne i aktualnoœci ze
Lwowa, z Ziemi Lwowskiej, Halicko-Pokuckiej, Wo³ynia, Bukowiny i
Podola.
Mieczys³aw Kostur
Prezes Klubu TMLiKPW
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Zespó³ James
Dead w finale
GRAMY 2010
Dobra wiadomoœæ dla wszystkich mi³oœników rockowego grania ze Œwidwina – zespó³ James
Dead dosta³ siê do fina³u szczeciñskiego festiwalu GRAMY 2010.
Muzycy bêd¹ wystêpowaæ 2
wrzeœnia o godzinie 18.30 na
przes³uchaniu fina³owym w
szczeciñskim klubie S³owianin.
Bêd¹ rywalizowaæ z 26 kapelami
z Polski i zagranicy. Dwóch
cz³onków kapeli to mieszkañcy
Œwidwina: S³awek Mastyjan –
wokal, tekst i gitara elektryczna

oraz Arek Korycki – gitara basowa. Reszta sk³adu, czyli Janek
Hejduk – perkusja i Korneliusz
Zawoluk – gitara elektryczna, s¹
z Koszalina.
Grupa dzia³a przy Centrum Kultury 105 w Koszalinie. Kilkukrotnie
gra³a podczas ró¿nych imprez w
Œwidwinie. Dodatkowo Radio
Szczecin uruchomi³o specjalny serwis poœwiêcony festiwalowi. Codziennie oko³o 9:00 i 15:00 na antenie Radia s¹ emitowane piosenki
wszystkich kapel bior¹cych udzia³
w konkursie fina³owym.

foto. James Dead.

Kapela James Dead, od lewej: S³awek vel. Kenny, Janek, Arek, Kornel
vel. Spigi
Link do strony kapeli: www.myspace.com/jamesdeadpoland

Obchody XXX-lecia
„Solidarnoœci” w Œwidwinie
Komitet Organizacyjny Obchodów XXX-lecia „Solidarnoœci” w
Œwidwinie zaprasza na uroczystoœci
z okazji XXX rocznicy powstania
„Solidarnoœci”, które odbêd¹ siê w
dniu 11 wrzeœnia br. w Œwidwinie.
Program uroczystoœci:
godz. 8:30 - z³o¿enie kwiatów
pod pomnikiem ks. Jerzego Popie³uszki
godz. 9:00 - uroczysta msza œw.
w koœciele p.w. MBNP w Œwidwinie
Zespó³ Szkó³ Rolniczych w Œwidwinie, ul. Szczeciñska 88:

godz. 10:30 - ods³oniêcie tablicy pami¹tkowej poœwiêconej powstaniu NSZZ „Solidarnoœæ” w
Œwidwinie
godz. 11:00 - otwarcie wystawy
poœwiêconej XXX-leciu „Solidarnoœci”
godz. 12:00 - spotkanie z cz³onkami Zwi¹zku i zaproszonymi goœæmi
godz. 14:00 - poczêstunek dla
uczestników
godz. 15:00 - zakoñczenie uroczystoœci

