Radni zatwierdzili zmiany w szpitalu
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By³y prezes jednej
z najwiêkszych firm
œwidwiñskich
z zarzutami

Œwidwin
wypuszcza
obligacje
na sp³atê
kredytów

W sprawie Virchowa - nikt
w Œwidwinie nie chce g³oœno
powiedzieæ, ¿e to on
stworzy³ pojêcie
Zmar³ Edward
Kulturkampf
Makowski
Otó¿ Rudolf Virchow jest s³awny w historii tak¿e dlatego, ¿e jako pierwszy u¿y³ pojêcia Kulturkampf, które zapisa³o siê bardzo Ÿle w historii Polski. Co prawda za spraw¹ Bismarcka, ale Virchow by³ mu w tym pomocny.

CMYK

(ŒWIDWIN)
10 sierpnia 2013 r.
zmar³ Edward
Makowski – wieloletni œwidwiñski przedsiêbiorca, spo³ecznik,
by³y radny, Zas³u¿ony dla Miasta Œwidwin.
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Radni nie zauwa¿aj¹ problemu?

Wiatraki bez ¿adnych regulacji lokalnych
(REGION) Radni gmin
uchwalaj¹ uchwa³y o
przyst¹pieniu do zmiany
planu zagospodarowania
przestrzennego,
umo¿liwiaj¹c¹
postawienie kolejnych
elektrowni wiatrowych
w gminach. Jednak
wiatraki s¹ tu stawiane
bez ¿adnych regulacji
prawem lokalnym, a takie
regulacje podejmuje coraz
wiêcej gmin. Mo¿e radni
pochylili by siê nad tak¹
regulacj¹, bo ich decyzje
wp³yn¹ na zmianê
krajobrazu
na dziesiêciolecia.
W zwi¹zku z t¹ uchwa³¹ burmistrz Reska 9 lipca 2013 r. zawiadomi³ o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrêbów Prusim, Policko,
£abuñ Ma³y, Gardzin i Lubieñ Dolny. Przedmiotem planu jest ustalenie zasad zagospodarowania terenów objêtych opracowaniem planu,
w tym przeznaczenie terenów o dotychczasowym u¿ytkowaniu rolniczym na tereny rolnicze z mo¿liwoœci¹ lokalizacji elektrowni wiatrowych ze stref¹ oddzia³ywania wraz
z sieciami i urz¹dzeniami infrastruktury technicznej. Wnioski
mo¿na sk³adaæ do dzisiaj.
Wiatraki budowane na Pomorzu
sta³y siê ko³em ratunkowym dla
gmin, które poszukuj¹ pieniêdzy do
bud¿etów. Przy niskiej œwiadomoœci spo³ecznej i wiedzy na temat
skutków ich posadowieñ w regionie
nie ma wiêkszego zainteresowania
tym tematem. Tym wiêksza odpowiedzialnoœæ spada na radnych,
którzy musz¹ tê œwiadomoœæ budowaæ, choæby poprzez debaty i konsultacje spo³eczne, nie tylko te formalne, wynikaj¹ce z przepisów. Podejmuj¹ przecie¿ decyzje, których
konsekwencje bêd¹ odczuwaæ nastêpne pokolenia, gdy ju¿ oni nie
bêd¹ radnymi. Tu nie mo¿na stosowaæ has³a, po nas choæby potop,
byleby kasa by³a w bud¿ecie i coœ
tam zrobimy, to nas wybior¹ na nastêpn¹ kadencjê. Wydaje im siê, ¿e
budowa wiatraków to ³atwy pieni¹dz w bud¿ecie, a przy braku zainteresowania tematem mieszkañców – jeszcze ³atwiejszy.

Wiatraki, tak jak wiele innych
rzeczy, wesz³y do Polski przy olbrzymim naporze inwestorów zagranicznych i dotacji unijnych do
wiatraków. Coœ, z czego wycofuj¹
siê w Europie, u nas jest nowoœci¹ i
pada na podatny grunt, u¿yŸniany
przez lobbystów i ogromne pieni¹dze. Byæ mo¿e z tego powodu budowa elektrowni wiatrowych nie doczeka³a siê nawet regulacji prawnych. Tym sposobem wiatraki mo¿na stawiaæ w dowolnej odleg³oœci
od zabudowañ mieszkalnych, a ich
budowy i iloœci nie reguluje nawet
plan zagospodarowania województwa, gdy¿ decyzje oddano w gestiê
gminom. Te stawiaj¹ wiatraki myœl¹c wy³¹cznie o w³asnym bud¿ecie,
a w konsekwencji za chwilê bêdziemy mieæ zastawiony nimi ca³y region. Z punktu widzenia gminy kilka wiatraków to nic szczególnego,
ale ju¿ z „lotu ptaka” nad Pomorzem
rysuje siê katastrofalny obraz, co
pokazuje mapa przygotowana przez
Stowarzyszenie Bezpieczne Odnawialne •ród³a Energii (OZE).
„Statystyki s¹ przera¿aj¹ce; w
naszym województwie w ponad 85
gminach (na 113) prowadzone s¹
procedury umo¿liwiaj¹ce lokalizacjê wielkich przemys³owych elektrowni wiatrowych, a tylko 30% z
nich wskazano w planie wojewódzkim pod tego typu inwestycje. Blisko 50% obszaru naszego województwa to tereny bardzo cenne
przyrodniczo, objête ochron¹.
Mieszkañcy województwa zachodniopomorskiego stanêli przed widmem ¿ycia w cieniu wiatraków. Jeœli
nadal wielkie przemys³owe elektrownie wiatrowe bêd¹ stawiane,
gdzie popadnie dojdzie do tego, ¿e
wiêkszoœæ mieszkañców bêdzie nara¿ona na niebezpieczne oddzia³ywanie tych olbrzymów, ich nieruchomoœci strac¹ na wartoœci a w
wolnej chwili bêdziemy podró¿owaæ slalomem pomiêdzy g¹szczem
tych machin w poszukiwaniu wolnej
przestrzeni do odpoczynku. Gdzie
okiem siêgn¹æ wszêdzie ujrzymy
tylko œmig³a!!!” – alarmuje OZE.
Dzisiaj dla wielu lokalnych polityków wiatraki to nowoœæ i wrêcz
atrakcja widokowa, by nie powiedzieæ – turystyczna, ale œwiadomoœæ
ekologiczna roœnie w kraju i za kilka
lat nikt nie bêdzie chcia³ przyje¿d¿aæ do regionu o takim zagêszczeniu elektrowni wiatrowych. Czy
radni s¹ œwiadomi tego, ¿e wkrótce
bêd¹ musieli wykreœliæ ze swoich
folderów takie pojêcia jak: oferta turystyczna, gmina turystyczna, czy

Mapa obecnych i przysz³ych lokalizacji elektrowni wiatrowych w
województwie zachodniopomorskim, opracowana przez OZE na
podstawie informacji: BIP gmin,
RDOŒ oraz mieszkañców i doniesieñ prasowych. Stan na
31.01.2013 r. Ciemny okrêg pokazuje oddzia³ywanie elektrowni
wiatrowej w promieniu 3 km.

powiat turystyczny? A co zrobi¹ gospodarstwa agroturystyczne? Zobaczymy za 10 – 20 lat?
Niektóre gminy ju¿ siê ocknê³y i
podjê³y uchwa³y o wyznaczeniu odleg³oœci wiatraków od zabudowañ
mieszkalnych. Radni gminy Suwa³ki uchwalili wprowadzenie minimalnej odleg³oœci 3 km lokalizacji
elektrowni wiatrowych od budynków mieszkalnych. Podobn¹
uchwa³ê przyjê³a Rada Miejska w
Gryfinie, a Rada Gminy Stargard
Szcz. okreœli³a tê odleg³oœæ na 2 km.
Wiêcej o tym w nastêpnym wydaniu, ale warto zwróciæ na to uwagê,
¿e zadaniem radnych jest dba³oœæ o
jakoœæ ¿ycia i zdrowie mieszkañców, a nie tylko o stan kasy w bud¿ecie. Zrozumia³ to na przyk³ad wójt
Augustowa, który odmówi³ wydania decyzji œrodowiskowej dla elektrowni wiatrowej, pomimo pozytywnej opinii sanepidu i regionalnej
dyrekcji ochrony œrodowiska, jak¹
uzyska³ raport œrodowiskowy wykonany przez inwestora.
KAR
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Zmar³ Edward
Makowski

Z RYB na cmentarz
(PO£CZYN-ZDRÓJ) We
wtorek, 20 sierpnia 2013
r. o godz. 13.00, cz³onek
Zarz¹du Województwa
Zachodniopomorskiego
Jaros³aw Rzepa
podpisze w Po³czynieZdroju umowê w ramach
Programu Operacyjnego
RYBY.
Umowa zostanie podpisana z

Gmin¹ Po³czyn-Zdrój na realizacjê
inwestycji „Modernizacja zabytkowego cmentarza komunalnego oraz
chodników przy ulicy Solankowej w
Po³czynie-Zdroju jako element podnoszenia atrakcyjnoœci turystycznej
obszaru MLGR”. W zakres prac
wchodzi modernizacja kaplicy
cmentarnej, oœwietlenie cmentarza,
jego ogrodzenie wzd³u¿ ul. W¹skiej
i przebudowa chodników na ul. Solankowej. Ca³kowity koszt zadania
to 1.038.032 z³, a kwota dofinansowania w ramach PO RYBY to 743
tys. z³.
(r)

Po³czyn ma orlika
(ŒWIDWIN) 10 sierpnia 2013
r. zmar³ Edward Makowski – wieloletni œwidwiñski przedsiêbiorca, spo³ecznik, by³y radny, Zas³u¿ony dla Miasta Œwidwin.
Edward Makowski nale¿a³ do
najbardziej znanych mieszkañców
Œwidwina. Przez wiele lat prowadzi³
us³ugowy zak³ad krawiecki, w latach 80. nale¿a³ do Cechu Rzemios³
Ró¿nych. Zosta³ radnym w pierwszej kadencji samorz¹du, w latach
1990 – 1994. Przez dwa pierwsze
lata by³a to jeszcze Rada Miasta i
Gminy. W 1992 roku oddzielono te
samorz¹dy i wówczas Edward Makowski zosta³ w Radzie Miasta.
Jako prywatny przedsiêbiorca nale-

¿a³ do za³o¿ycieli Stowarzyszenia
Rzemieœlników, Kupców i Handlowców. Przez jedn¹ kadencjê by³
równie¿ prezesem tej organizacji.
Rada Miasta nada³a mu w 1996 roku
tytu³ „Zas³u¿onego dla Miasta Œwidwin”.
Po œmierci Jana Paw³a II Edward
Makowski stan¹³ na czele komitetu
budowy pomnika polskiego papie¿a. Dziêki staraniom jego i wielu
innych osób z komitetu w paŸdzierniku 2006 roku na placu Jana Paw³a
II zosta³ ods³oniêty monument z tablicami zawieraj¹cymi nauki papie¿a.
W minion¹ œrodê, 14 sierpnia,
na cmentarzu zmar³ego po¿egna³o
bardzo wielu mieszkañców.
(r)

(PO£CZYN-ZDRÓJ) W
Po³czynie otwarto w
miniony pi¹tek
kompleks sportowy
wybudowany w ramach
programu „Moje Boisko
- Orlik 2012”.

Kompleks sportowy mieœci siê
przy ul. Stra¿ackiej. Kosztowa³
1.073 tys. z³, w tym dofinansowanie
z bud¿etu województwa - 333 tys. z³,
dofinansowanie z ministerstwa
sportu i turystyki - 500 tys. z³, a
gmina wyda³a 240 tys. z³. Inwestorem by³a Gmina Po³czyn-Zdrój, orlik wykona³a firma NHI Polska
Spó³ka z o.o.
(r)

Wytwórnia Lodów JAŒ zatrudni
Przedstawiciela Handlowego
Miejsce pracy: Œwidwin-£obez-Drawsko Pomorskie-Gryfice
Wymagania:
- Wykszta³cenie min. œrednie; doœwiadczenie w sprzeda¿y;
- Zaanga¿owanie i motywacja do osi¹gania wysokich wyników;
- Wysoki poziom komunikatywnoœci; prawo jazdy kat. B
Oferujemy: zatrudnienie w stabilnej, rozwijaj¹cej siê firmie; Umowê
o pracê; atrakcyjny system wynagradzania; niezbêdne narzêdzia do
pracy.
CV prosimy przes³aæ na adres: biuro@lodyjas.pl; tel. 513-098-318.

FIRMA ZATRUDNI
- KIEROWNIKA WYTWÓRNI
ELEMENTÓW BETONOWYCH
- SPECJALISTÊ ds. BIOMASY
- KIEROWCÊ KAT.C + E
tel. 509 288 387, 509 288 386
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl

Wieœci œwidwiñskie 19.8.2013 r.
(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

INNE

MIESZKANIA

NIERUCHOMOŒCI

US£UGI

Powiat ³obeski

Powiat gryficki

Powiat gryficki

Powiat œwidwiñski

Kozie mleko sprzedam £obez, tel.
696 308 679
Zaopiekujê siê dzieckiem. £obez
Tel. 795 926 734
GARA¯E, WIATY BLASZANE,
DOWÓZ GRATIS, MONTA¯.
Tel. 598 334 536, 605 286 058,
661 953 331. PRODUCENT
GO-STAL PRZECHLEWO. U
nas najtaniej

Sprzedam mieszkanie w Gryficach,
2 pokoje, kuchnia, ³azienka, ogródek. Niedrogo, do remontu. Tel. 91384-88-29.

Sprzedam dzia³kê o pow. 3201
mkw., Gryfice obrêb Borzyszewo,
dojazd ul. Pomorsk¹, £¹kow¹, cena
35 000 z³. Tel. 513 471 215.

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

Mieszkanie 4-pokojowe, 59 mkw. w
centrum Gryfic sprzedam, bez poœredników. Tel. 695554340.

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Region

Wynajmê mieszkanie osobie bez
na³ogów w zamian za pomoc. Tel.
799 144 452

Kupiê antyki oraz ró¿ne starocie.
Tel. 501-126-109.

Powiat œwidwiñski

ROLNICTWO

Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe,
pow. 66,5 mkw., I piêtro, wewnêtrzne, w Klêpczewie gm. Œwidwin. W
cenie mieszkania gara¿. Tel 503
430 152, 505 186 865

Kury nioski Leghorna, ¿ó³tonó¿ki
- rasy o najwy¿szej intensywnoœci nieœnej oraz ogólnou¿ytkowe. Kont. 501-057-385.

MOTORYZACJA
Kupiê stare motory, motorowery,
samochody. Tel. 501-126-109.
Nissan Note, 1.4 benzyna, 88KM,
120
tys.
przebieg,
r.prod.
21.12.2007, salon Polska, serwisowany, piêkny czerwony kolor, nowe
opony letnie i felgi. Cena 21.900 z³.
Tel. 501 894 828

Sprzedam gara¿ w £obzie przy ul.
Bocznej. Tel. 605 061 028.

Region
Kupiê nieu¿ytki, ³¹ki, powierzchnia
4-5 ha. Kontakt: 696-443-643.

PRACA
Powiat gryficki
Zatrudniê elektryków znaj¹cych jêzyk niemiecki. Kontakt tel. 91 392
3887

Region
Dam pracê opiekunki lub opiekuna
ludzi starszych w Niemczech, zarobki do 1350 euro, zakwaterowanie
i wy¿ywienie za darmo, sprawdzone
rodziny, praca legalna, mo¿liwoœæ
zatrudnienia bez kwalifikacji tel.
799-30-11-77.
Firma transportowa z Nowogardu
zatrudni kierowców kat. C+E, tel.
607 585 561.
Firma transportowa z Nowogardu
zatrudni (dyspozytora, spedytora) z
doœwiadczeniem, tel. 607 585 561
Firma transportowa z Nowogardu
zatrudni kierowców C+E Polska –
Szwecja, tel. 607 585 561.
Zatrudniê kierowców kat. C+E, trzy
tygodnie na tydzieñ, tel. 609 49 39 89

Biuro og³oszeñ
Wieœci œwidwiñskich
tel. 504 042 532
e-mail: wppp1@wp.pl

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

Glazura, terakota, malowanie,
szpachlowanie itp. Tel. 690 989 273

Powiat drawski
Wynajem podnoœnika koszowego
do 12 metrów. Tel. 609 561 996.
Us³ugi tartaczne . Tel. 661 194 854
lub 94 363 1258.
Wywóz nieczystoœci p³ynnych. Tel.
661 194 854 lub 94 363 1258.

Region
T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.
Koszenie traw i prasowanie siana.
Tel. 661 194 854 lub 94 363 1258.
Us³ugowo wykonam wszelkie prace
polowe. Nowy ci¹gnik 150 KM. Wywóz nieczystoœci p³ynnych. Tel. 661
194 854 lub 943631258.

DOMY NA SPRZEDA¯
Œwidwin - wolnostoj¹cy o pow. 210 mkw, dzia³ka 511 mkw
Œwidwin - wolnostoj¹cy o pow. 270 mkw, dzia³ka 758 mkw
Œwidwin (okolica) - wolnostoj¹cy o pow. 210 mkw, dzia³ka 2600 mkw
Œwidwin(okolica) - dworek o pow. 280mkw, dzia³ka 3,5 ha
Œwidwin (okolica) - dom o pow.80mkw, dzia³ka 400 mkw
Œwidwin(okolica) - bliŸniak o pow. 61mkw, 2 pokoje, dzia³ka 700mkw
Œwidwin (okolica) - bli¿niak o pow. 72mkw, 4 pokoje, dzia³ka 712mkw
Brze¿no - dom o pow.127mkw, 5 pokoi, dzia³ka1031mkw
MIESZKANIA NA SPRZEDA¯
Œwidwin - 2 pokoje, pow.53,5mkw, II piêtro
Œwidwin - 3 pokoje, parter, pow. 66,59m
Œwidwin - 3 pokoje, IV piêtro, pow. 60,14mkw
Œwidwin - 3 pokoje, I piêtro, pow. 68,93mkw

- CENA 419.000 z³
- CENA 650.000 z³
- CENA 260.000 z³
- CENA 610.000 z³
- CENA 143.000 z³
- CENA 88.000 z³
- CENA 110.000 z³
- CENA 400.000 z³
- CENA 148.000 z³
- CENA 148.000 z³
- CENA 170.000 z³
- CENA 102.000 z³
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Kiepsko w miejskich finansach

By³y prezes jednej
z najwiêkszych firm Œwidwin wypuszcza
obligacje na sp³atê
œwidwiñskich
deficytu i kredytów
z zarzutami
(ŒWIDWIN) Rzecznik Prokuratury Apelacyjnej z Szczecinie
Anna Gaw³owska-Rynkiewicz
poinformowa³a, ¿e 3 lipca Wydzia³ V do Spraw Przestêpczoœci
Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie oskar¿y³ by³ego prezesa jednej
z najwiêkszych œwidwiñskich
firm o wyrz¹dzenie jej znacznej
szkody maj¹tkowej w wysokoœci
blisko miliona z³.
Prokuratura postawi³a Wies³awowi B. kilka zarzutów.
Nadu¿ywanie przez oskar¿onego Wies³awa B. udzielonych mu
uprawnieñ i dzia³anie na szkodê firmy przybiera³o ró¿ne formy.
W latach 2001-2006 oskar¿ony
zleci³ wyp³acenie zawy¿onych o
479.929 z³ wynagrodzeñ zatrudnionemu w firmie cz³onkowi rodziny.
W latach 2007-2009 zaakceptowa³ 73 faktury opiewaj¹ce na ³¹czn¹
kwotê 210.267,05 z³ za wy-konanie
us³ug i zakup towarów, które w rzeczywistoœci nie by³y realizowane na
rzecz spó³ki.
W tym samym okresie przyw³aszczy³ te¿ ³¹cznie 137.212 z³ w
zwi¹zku z rozliczaniem zagranicznych delegacji s³u¿bowych pracowników firmy. Czêœæ delegacji by³a
fikcyjna. Natomiast w przypadku
150 delegacji, które w rzeczywisto-

œci mia³y miejsce, oskar¿ony uporczywie naruszaj¹c prawa pracownicze, nie rozliczaj¹c prawid³owo
delegacji - zani¿a³ stawki diet wyp³acanych delegowanym i podrabiaj¹c ich podpisy przyw³aszczy³
67.725 z³.
W 2008 r. oskar¿ony przyw³aszczy³ zakupione na rzecz firmy materia³y budowlane wartoœci ponad
35.000 z³ i wykorzysta³ je do budowy w³asnego domu w Œwidwinie.
Równie¿ w tym samym roku Wies³aw B. ukrad³ transport wytwarzanych przez firmê produktów wartoœci 87.997 z³, a nastêpnie spowodowa³ wytworzenie fa³szywej dokumentacji o rzekomym przekazaniu
ich do utylizacji.
Nieprawid³owoœci w postêpowaniu prezesa wykry³a wewnêtrzna
kontrola w firmie, zaœ jej wynikiem
by³o z³o¿enie do prokuratury zawiadomienia o przestêpstwie.
Oskar¿onemu, który stoi pod
zarzutem pope³nienia przestêpstw
przyw³aszczenia powierzonego
mienia i kradzie¿y o ³¹cznej wartoœci 260.209 z³, niegospodarnoœci,
która skutkowa³a szkod¹ w maj¹tku
zarz¹dzanej przez oskar¿onego
spó³ki w wysokoœci 690.196,00 z³ i
podrabiania dokumentów grozi
kara pozbawienia wolnoœci do lat
oœmiu.
(r)

BEZP£ATNE BADANIA S£UCHU
PO£CZYN-ZDRÓJ, 4 wrzesieñ 2013 r.
Zapraszamy pacjentów doros³ych z problemami s³uchu oraz u¿ytkowników aparatów s³uchowych na bezp³atne badania s³uchu.
S³u¿ymy pomoc¹ w doborze cyfrowych aparatów s³uchowych.
Miejsce badañ i zapisów: SP ZOZ MSW, Po³czyn-Zdrój,

plac Wolnoœci 10, tel. 94 366 60 20 w godz. 15-18.

(ŒWIDWIN) Kiepsko
w miejskich finansach.
Coraz bardziej
odczuwalny jest brak
pieniêdzy, a dochody
spadaj¹. Dlatego Miasto
chce wypuœciæ
obligacje, by móc
pokryæ deficyt i sp³acaæ
zaci¹gniête kredyty.
Nad decyzj¹ o wyemitowaniu
obligacji radni pochyl¹ siê na sesji
29 sierpnia. Projekt uchwa³y przewiduje emisjê obligacji na 6 milionów 300 tysiêcy z³otych. Pozyskane
pieni¹dze maj¹ byæ przeznaczone na
sfinansowanie tegorocznego deficytu bud¿etowego oraz sp³atê wczeœniej zaci¹gniêtych kredytów.
Miasto musi sp³aciæ w tym roku
1,5 mln z³ kredytów, by zmniejszyæ
zad³u¿enie, gdy¿ w przysz³ym roku
mo¿e nie spe³niæ kryteriów bud¿etowych, na co wskaza³a Regionalna
Izba Obrachunkowa. Dlatego w tym
roku z pozyskanych pieniêdzy zaplanowano sp³atê ponad miliona
z³otych, a w nastêpnych dwóch latach po pó³tora mln.
Nie by³oby mo¿e tego dramatu
finansowego (trzeba bêdzie sp³acaæ
jeszcze odsetki od obligacji), gdyby
nie inne, z³e wyniki bud¿etowe. Ju¿

BEZP£ATNE BADANIA S£UCHU
ŒWIDWIN, 29 sierpieñ 2013 r.
Zapraszamy pacjentów doros³ych z problemami s³uchu oraz u¿ytkowników aparatów s³uchowych na bezp³atne badania s³uchu.
S³u¿ymy pomoc¹ w doborze cyfrowych aparatów s³uchowych.
Miejsce badañ i zapisów: Oœrodek Zdrowia MEDYK, Œwidwin,

ul. Wojska Polskiego 22c, tel. 94 365 23 18 w godz. 10-13.

INTRA Diagnostyka S³uchu, tel. 22 219 62 82.

Kupiê
gospodarstwo
lub grunt rolny
tel. 664 944 635

na koniec roku 2012 zaleg³oœci podatkowe Miasta wynosi³y prawie 4
miliony i w ci¹gu pó³ roku wzros³y
o 210 tysiêcy. Na 30 czerwca br.
wynosi³y 4.170.191 z³. Wœród tych
zaleg³oœci najbardziej roœnie d³ug
mieszkañców lokali komunalnych
(z mediami) w zarz¹dzie ZUK - 210
tys. w ci¹gu pó³rocza, nastêpne s¹
zaleg³oœci za zarz¹d i u¿ytkowanie
wieczyste - 70 tys., w podatku od
nieruchomoœci osób fizycznych - 27
tys. i prawnych - prawie 10 tys.
Na dodatek spadaj¹ dochody;
zaledwie w 20 procentach wykonano sprzeda¿ mienia, bo nie sprzedano - jak planowano - hali sportowej
na 3 Marca, ale spadaj¹ równie¿
dochody jednostek gminy; Relax
wykona³ dochody w 38 procentach
za pó³rocze i nie wiadomo, jaki bêdzie koniec roku. To wszystko rysuje nieciekaw¹ perspektywê na najbli¿sze lata.
KAR

Zarz¹d Powiatu Œwidwiñskiego informuje,
¿e od dnia 15 lipca 2013 r. na tablicach og³oszeñ urzêdów gmin
i starostwa publikowany jest wykaz nieruchomoœci
przeznaczonych do oddania w najem i u¿yczenie.
Wykaz obejmuje lokale u¿ytkowe stanowi¹ce w³asnoœæ
Powiatu Œwidwiñskiego, znajduj¹ce siê w budynku przychodni,
przy ul. Drawskiej w Œwidwinie.

INTRA Diagnostyka S³uchu, tel. 22 219 62 82.

Wycinamy na gruntach
rolnych i nie tylko
drzewa i krzaki tzw.
samosieje nieodp³atnie.

Zatrudniê kierowców C+E

Tel. 91 397 19 51,
509 288 386
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„Kultura” w Po³czynie- Zdroju

Mijaj¹ kolejne miesi¹ce roku 2013, a wraz z nimi narasta uczucie ba³aganu. Mamy szansê zostaæ drugim Neapolem, poniewa¿ zaczynamy z lekka
„zatapiaæ siê” w œmieciach. Zw³aszcza tych przeznaczonych do recyklingu.
Nie ka¿dy z mieszkañców dost¹pi³ zaszczytu otrzymania worków, nie
mówi¹c o pojemnikach na œmieci, ale op³aty i rachunki znalaz³y ka¿dego.
Zapewne nie jesteœmy w tych „poœpiesznych” œmieciowych dzia³aniach jedyni, ale to wcale nie jest a¿ tak pocieszaj¹ce. Rachunki znajduj¹ zreszt¹ nas
wszystkich coraz szybciej i czêœciej.

S¹ jeszcze wakacje. W Po³czynie-Zdroju mieszkañcom i kuracjuszom
nic siê nie proponuje pod wzglêdem kultury. Pod koniec lipca miasto obchodzi³o swoje dni. Jednak propozycja rozrywkowa by³a bardzo skromna.
Przecie¿ Po³czyn-Zdrój jest „Kurortem z dusz¹”, ale tê duszê wyraŸnie ju¿
zagubi³. ¯ycie kulturalne miasta odbywa siê w ca³kiem innym miejscu. Na
popularnym deptaku - przy ulicy Grunwaldzkiej. Znajduje siê tam murek,
na którym siedz¹ podchmieleni, weseli panowie. Rozwesela ich oczywiœcie
alkohol. Chocia¿ na ulicy Grunwaldzkiej jest monitoring, jednak oni siê tego
nie boj¹. Kupuj¹ w sklepach alkohol i spo¿ywaj¹ w zau³kach i bramach.
Potem zaczepiaj¹ przechodniów i prosz¹ o datki na ma³e piwko. W tej
„akcji” wyró¿niaj¹ siê dwaj panowie. Jeden z nich popularnie zwany jest
„Œwi¹tyni¹”, ca³y czas kr¹¿y po ulicy z butelk¹ piwa. Gdy sobie popije
u¿ywa wulgarnych s³ów- klnie, wymyœla ludziom i prosi o pieni¹dze. Drugi
pan w bia³ej czapeczce troszkê jest inny, bardziej spokojny.

¯ywi nie „maj¹ spokoju”, ale z umar³ymi bynajmniej nie jest lepiej. Zauwa¿y³em, ¿e nie maj¹ takiego szczêœcia, jak spoczywaj¹cy na przyk³ad na
nekropolii w Po³czynie-Zdroju. Biznes to biznes i jeœli nieboszczyk nie
ureguluje stosownych op³at, nie pole¿y. A wiatr w koronach drzew i tak nie
zaszumi, bo jeszcze jedna taka zima i „kominkowcy” wytn¹ wszystko w
pieñ.
Czytelnik Wojtek

List do redakcji

Czytaj i komentuj artyku³y w internecie
www.wiesciswidwinskie.xwp.pl
e-mail do redakcji: wppp1@wp.pl

Na to wszystko patrz¹ mieszkañcy i osoby przyjezdne. I co oni myœl¹
o uzdrowiskowym mieœcie. Jakie wnioski mog¹ wyci¹gn¹æ po przyjeŸdzie
z kurortu. Na koniec trzeba wspomnieæ, ¿e ju¿ za rok, po remoncie bêdzie
czynne kino „Goplana” za piêæ milionów. Miasto pozbêdzie siê k³opotów
z kultur¹, ale bêdzie jeszcze bardziej zad³u¿one. Niech Stra¿ Gminna w
Po³czynie-Zdroju skontroluje pewne miejsca i „masowa kultura” przestanie
siê rozwijaæ po bramach. Mo¿e wreszcie to bêdzie kurort.
Czytelnik

Pose³ pyta starostê o sytuacjê
w szpitalu
Czes³aw Hoc
Ko³obrzeg
/Po³czyn-Zdrój,
dn. 18.07.2013r.

Szanowny Pan
Miros³aw Majka
Starosta Œwidwiñski
ul. Mieszka I 16
78 - 300 Œwidwin
Na podstawie art. 16 i 20 ustawy
z dn. 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu pos³a i senatora, proszê
o informacje wyjaœniaj¹ce oraz
kompleksow¹ charakterystykê wype³niania umowy pomiêdzy Starostwem Powiatowym w Œwidwinie a
spó³k¹ Szpitale Polskie S.A w ca³odobowej opiece szpitalnej, obecnej
sytuacji pracowników tej spó³ki
oraz realizacji pozosta³ych istotnych elementów umowy dzier¿awy.
Na moim dy¿urze poselskim, w
dn. 16 lipca 2013 r. w filii biura w
Po³czynie-Zdrój, grupa pracowników spó³ki „Szpital Polski Po³czyn
- Zdrój Niepubliczny Zak³ad Opieki
Zdrowotnej”, przedstawi³a bardzo
niepokoj¹ce informacje w kwestii
likwidacji oddzia³ów: chirurgicznego, w tym bloku operacyjnego, oddzia³u pediatrycznego, ginekologii,
a w niedalekiej przysz³oœci tak¿e
oddzia³u po³o¿niczego. Co wiêcej,
z nieoficjalnych informacji wynika,
¿e dojdzie te¿ do zwolnieñ pracowniczych.

Pragnê, Panu Staroœcie przypomnieæ doniesienia prasowe z grudnia 2009 r. i podane tam warunki
wydzier¿awienia:
gk24.z dn. 3 grudnia 2009 r.
„Szpital w Po³czynie Zdroju wydzier¿awi spó³ka Szpitale Polskie.
Œwidwiñscy radni zaakceptowali
wynik przetargu”: „(…) Przypomnijmy tylko, ¿e spó³ka bêdzie p³aciæ starostwu co miesi¹c 25 tys. z³otych czynszu oraz 15 tys. z³otych za
dzier¿awiony sprzêt medyczny.
Kwoty podajemy netto. Przejmie
kontrakt z Narodowym Funduszem
Zdrowia i zapewni pracownikom
dotychczasowe warunki zatrudnienia przez rok. Co roku Szpitale Polskie bêd¹ na remonty szpitala i jego
u¿ytkowanie przeznaczaæ 2 mln z³otych, prawie drugie tyle zainwestuj¹
w sprzêt medyczny. Na pocz¹tek
zamierzaj¹ kupiæ tomograf komputerowy. W kolejnych latach szpital
zyska centralny blok operacyjny z
trzema salami, a tak¿e salê do ciêæ
cesarskich na oddziale po³o¿niczym
oraz salê do intensywnej opieki kardiologicznej. Ju¿ w dalszej przysz³oœci spó³ka chce postawiæ na reumatologiê, ortopediê oraz leczenie
bólu. Swoj¹ komercyjn¹ dzia³alnoœæ wi¹¿e te¿ z chirurgi¹ plastyczn¹”.
gk24.pl z dn. 3 grudnia 2009
(godz.7.00) „Spó³ka z Katowic wydzier¿awi szpital w Po³czynie Zdroju? Dziœ o sprawie maj¹ zadecydowaæ œwidwiñscy radni”: „(…) Dziœ,

podczas sesji, powiatowi radni maj¹
zdecydowaæ, czy na dzier¿awê siê
godz¹. - Bêdê ich przekonywa³, by
nie przeci¹gali tego w czasie, nie
odk³adali na kolejn¹ sesjê - mówi³
wczoraj starosta œwidwiñski, Miros³aw Majka”.
Zatem, wg tych informacji, spó³ka mia³a p³aciæ 40 tys. z³ miesiêcznie (25 tys. z³ czynsz i 15 tys. z³ za
dzier¿awê sprzêtu), plus rocznie - 4
mln z³ (2 mln z³ na remont i u¿ytkowanie szpitala oraz niespe³na 2 mln
z³ rocznie przeznaczaæ na zakup
sprzêtu medycznego). W tym okresie mia³y powstaæ: centralny blok
operacyjny z trzema salami, plus
specjalna sala operacyjna do ciêæ
cesarskich na oddziale po³o¿niczym, ponadto sala do intensywnej
opieki medycznej. Zapowiedziano
tak¿e rozwój reumatologii.
Szanowny Panie Starosto!
Czy zatem, po up³ywie 3 lat,
spó³ka wywi¹zywa³a siê z realizacji
umowy dzier¿awy? Czy by³ sta³y
nadzór nad realizacj¹ tej umowy?
Czy zosta³ zabezpieczony w pe³ni
interes pacjentów i pracowników
oraz interes maj¹tkowy samorz¹du
powiatowego?
Albowiem, z uzyskanych obecnie informacji od grupy pracowników tego szpitala wy³ania siê zgo³a
odmienny i dramatyczny, a wrêcz
bulwersuj¹cy, obraz w aspekcie
funkcjonowania tego szpitala w

kwestii troski o jego pracowników,
w szczególnoœci o personel œredni i
pomocniczy, (m.in. pensje b. skromne, bez ¿adnych podwy¿ek od momentu przejêcia przez Spó³kê,
opóŸnienia wyp³at) oraz w kwestii
dalszych losów szpitala w Po³czynie
-Zdrój.
Pojawi³y siê te¿ powa¿ne obawy, i¿ od lipca 2012 r. nie s¹ odprowadzane sk³adki ZUS.
Oddzia³y szpitalne, które mia³y
powstaæ - wg tych informacji - w
konsekwencji maj¹ byæ zamkniête.
Poza zakupem tomografu komputerowego (koszt - ok. 1,5 mln z³), brakuje informacji w kwestii przeznaczenia dalszych 4,5 mln (3 lata po 2
mln z³) na zakup sprzêtu, brakuje te¿
informacji o przeznaczeniu dalszych 6 mln z³ na remont szpitala. Co
wiêcej, raczej pojawiaj¹ siê informacje o okresowych zakusach przenoszenia aparatury laboratorium
tego Szpitala do innych jednostek
medycznych tej Spó³ki.
Zatem, powy¿sze informacje,
czyni¹ moj¹ proœbê bardzo istotn¹ w
aspekcie troski o pacjentów i pracowników szpitala, wype³niania
zadañ przez samorz¹d w dziedzinie
ochrony zdrowia i dba³oœci o maj¹tek publiczny oraz prawnego i gospodarskiego sprawowania pieczy
nad wype³nianiem warunków powy¿szej umowy. Wobec tego, proszê o szczegó³owe informacje i pilne zajêcie stanowiska w przedmiotowej sprawie.

Wieœci œwidwiñskie 19.8.2013 r.
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Inwestycje trwaj¹ na ca³ego
Przebudowa ulic Gdañskiej i
Che³miñskiej oraz gruntowny remont i adaptacja na mieszkania komunalne bloku przy ulicy Gagarina
- to najwa¿niejsze inwestycje trwaj¹ce obecnie na terenie Œwidwina.
Mieszkañcy od dawna ju¿ sygnalizowali koniecznoœæ remontu
ulicy Gdañskiej. Doczekali siê
upragnionej inwestycji w tym roku.
Gruntowa do niedawna droga zyska³a now¹ nawierzchniê z kostki
polbrukowej, wykonano tak¿e
chodniki. Przy okazji energetycy
uporz¹dkowali instalacje ziemne.
Przedsiêbiorstwo Produkcyjno Us³ugowo - Handlowe „Drokon” ze
Œwidwina wkroczy³o na plac budowy 20 czerwca i upora siê z zadaniem do koñca lipca. Miasto natomiast zap³aci za to 212 tysiêcy z³otych.
Ta sama firma wygra³a przetarg
na remont ulicy Che³miñskiej. Jest
to ju¿ znacznie wiêksza inwestycja
- jej koszt wyniesie 765 tysiêcy z³otych. Miasto jednak otrzyma³o dota-

cjê z rz¹dowego programu tak zwanych "schetynówek". Pokryje ona
po³owê wartoœci inwestycji. Prace
rozpoczê³y siê 3 kwietnia i potrwaj¹
do koñca wrzeœnia. Zostanie u³o¿ona nawierzchnia i chodniki z polbruku, ponadto zostanie zainstalowanych 11 lamp oœwietleniowych.
Dobiega koñca przebudowa budynku przy ulicy Gagarina 3 na osiedlu wojskowym. Przypomnijmy, ¿e
w roku 2012 miasto kupi³o ten
obiekt od Wojskowej Agencji
Mieszkaniowej. Cena by³a wprawdzie stosunkowo niewielka (294 tysi¹ce z³otych), ale budynek znajdowa³ siê w kiepskim stanie. Przetarg
na jego remont wygra³a firma "Darbud" z R¹bina, która wesz³a na plac
budowy 15 marca. Prace przebiegaj¹ sprawnie i powinny siê zakoñczyæ do 30 sierpnia. Koszt wyniesie
1 milion 502 tysi¹ce z³otych, ale
miasto uzyska³o 40 procentow¹ dotacjê z Banku Gospodarstwa Krajowego.
Po dwóch budynkach socjal-

Gagarina

nych na ulicy Koœciuszki (oddanych
do u¿ytku w 2011 roku) jest to kolejny krok miasta w kierunku rozwi¹zania problemu mieszkaniowego. Przy Gagarina powstanie 40
mieszkañ. Niedawno aneksem do
umowy z BGK zmieniony zosta³ ich

Gdañska

Wpiêci w sieæ
(ŒWIDWIN) Budynki mieszkalne na osiedlu przy ulicy Mi³ej
uzyska³y po³¹czenie z miejsk¹ sieci¹ ciep³ownicz¹.
O wykonanie tej inwestycji zabiegali mieszkañcy ulicy Mi³ej, potrzebê tak¹ zg³asza³a tak¿e Spó³dzielnia Mieszkaniowa „Osiedle”,
podobne stanowisko mia³ burmistrz
Jan Owsiak. Miejska Energetyka
Cieplna zabezpieczy³a zatem fundusze na ten cel, wykona³a dokumentacjê techniczn¹ i przygotowa³a
zadanie.
22 marca 2013 roku MEC og³osi³ przetarg na budowê wêz³a cie-

Che³miñska

p³owniczego o d³ugoœci 447 metrów
bie¿¹cych. Wygra³a go firma Progress sp. z o.o. z Pi³y. Prace rozpoczê³y siê w pierwszych dniach maja
2013 roku, a zakoñczy³y pod koniec
czerwca. Odbiór techniczny nast¹pi³ 1 lipca 2013 roku
Równoczeœnie z budow¹ przy³¹cza pracownicy MEC, dla potrzeb
budynków mieszkalnych tego osiedla, wykonali poœredni wêze³ cieplny. Inwestycja umo¿liwi zmianê
rodzaju paliwa pierwotnego (rezygnacja z gazu) i tym samym spowoduje obni¿enie kosztów ogrzewania
i centralnej ciep³ej wody.
(UM)

status. Bêd¹ to lokale komunalne, a
nie jak pierwotnie zak³adano - socjalne. Zostan¹ zasiedlone rodzinami z listy oczekuj¹cych na przydzia³. Miasto natomiast wydzieli z
zasobu komunalnego 40 mieszkañ
socjalnych.
(um)
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ŒWIDWIN

Odœwie¿amy
nasze miasta

D³ugo oczekiwany remont Po³czyñskiej

Bêdzie wygodniej
i bezpieczniej

W paŸdzierniku 2011 r. Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Œwidwinie rozpocz¹³
realizacjê projektu o charakterze
ogólnokrajowym „Odœwie¿amy
nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco
Free Cities)”.

D³ugo oczekiwany remont ulicy Po³czyñskiej trwa na ca³ego.
Prace id¹ zgodnie z planem, widaæ
pierwsze efekty, a ju¿ wkrótce
u¿ytkownicy tej drogi odczuj¹
wyraŸn¹ poprawê.
Jest to droga wojewódzka nr
152, znajduj¹ca siê w gestii Zarz¹du
Dróg Wojewódzkich, który jest inwestorem i ponosi wiêkszoœæ kosztów tej inwestycji. Miasto Œwidwin
ma jednak tak¿e spory udzia³ w jej
realizacji. – Droga ta znajdowa³a
siê w fatalnym stanie, dlatego od
dawna zabiegaliœmy w Zarz¹dzie
Dróg Wojewódzkich o ujêcie jej w
harmonogramie remontów – mówi
burmistrz Œwidwina, Jan Owsiak. –
ZDW najchêtniej inwestuje w miastach, które same wykazuj¹ wolê
dzia³ania, zatem zadeklarowaliœmy
pomoc finansow¹ ze strony miasta.
Koszt inwestycji po przetargu
wynosi 2,5 miliona z³otych. Wykonawc¹ zosta³o konsorcjum „Pol Dróg” z Drawska Pomorskiego i z
Bia³ogardu. Wk³ad samorz¹du Œwidwina – to 600 tysiêcy z³otych oraz
koszt wykonania dokumentacji
technicznej. Prace rozpoczê³y siê na
pocz¹tku maja i przebiegaj¹ zgodnie z planem. Ulica Po³czyñska zostanie przebudowana na odcinku
3200 metrów bie¿¹cych. Przede

wszystkim chodzi o wykonanie nowej nawierzchni, ci¹gu pieszo – rowerowego po jednej stronie oraz
chodników i zjazdów do osiedli. Dla
poprawy jakoœci ruchu ko³owego
du¿e znaczenie bêd¹ mia³y dwa bezkolizyjne lewoskrêty – przy ulicy
¯wirki i Wigury oraz przy g³ównym
wjeŸdzie do jednostki wojskowej.
Obecnie, zw³aszcza w godzinach
szczytu, czêsto tworz¹ siê tu korki.
Dziêki nowym rozwi¹zaniom samochody skrêcaj¹ce w lewo nie bêd¹
tamowa³y ruchu.
Mimo tak szerokiego zakresu
robót wykonawcy uda³o siê ograni-

Wieœci œwidwiñskie 19.8.2013 r.

czyæ uci¹¿liwoœci do niezbêdnego
minimum. Z utrudnieniami nale¿y
siê liczyæ do koñca wrzeœnia, kiedy
to mija termin zakoñczenia inwestycji.
Warto podkreœliæ, ¿e dobra
wspó³praca Œwidwina z Zarz¹dem
Dróg Wojewódzkich trwa ju¿ od
dawna. Wczeœniej na podobnych
zasadach uda³o wyremontowaæ drogê wojewódzk¹ 162 przecinaj¹c¹
Œwidwin na linii pó³noc – po³udnie
oraz Szczeciñsk¹, Niedzia³kowskiego i Wojska Polskiego po³o¿onych w ci¹gu drogi wojewódzkiej nr
152.
(um)

Jego g³ównym zadaniem jest
poprawa egzekwowania i wzrost
przestrzegania postanowieñ ustawy
z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie
zdrowia przed nastêpstwami u¿ywania tytoniu i wyrobów tytoniowych, a tak¿e zapoznanie spo³eczeñstwa ze szkodliwymi skutkami
zdrowotnymi dymu tytoniowego
dla czynnych i biernych palaczy.
Palenie tytoniu nie tylko nara¿a
na utratê zdrowia, ale i pogarsza
wygl¹d skóry. U palaczy wczeœniej
wystêpuj¹ zmarszczki, opóŸnia siê
gojenie ran oraz zaostrza siê stan
wielu schorzeñ skóry (np. tr¹dziku
oraz ³uszczycy). Palenie doprowadza równie¿ do przebarwienia i pokrycia kamieniem zêbów, wyst¹pienia nieœwie¿ego oddechu i ¿ó³cenia
palców. Palenie tytoniu jest niebezpieczne dla kobiet ciê¿arnych. Dym
z papierosa przenikaj¹c przez ³o¿ysko mo¿e doprowadziæ do zahamowania rozwoju i niedotlenienia p³odu, zaburzeñ funkcji mózgu p³odu
oraz powstania wad wrodzonych.
Najtragiczniejszym jednak w
skutkach efektem palenia jest
œmieræ palacza.
Anna Majczyna
PSSE w Œwidwinie

Podziêkowania dla dyrektor Zespo³u
Szkó³ w Lekowie pani El¿biety Wachowiec
(LEKOWO, gm. Œwidwin) Koniec roku szkolnego 2012/2013
w Zespole Szkó³ w Lekowie mia³ wyj¹tkowy charakter. W tym roku
¿egnano Dyrektor Pani¹ El¿bietê Wachowiec, która po 14 latach pracy w placówce uda³a siê na zas³u¿on¹ emeryturê.
Zaproszeni goœcie, pracownicy Zespo³u Szkó³ w Lekowie oraz
uczniowie wyrazili podziêkowania za wieloletni¹ pracê i zaanga¿owanie Dyrektor na rzecz szko³y. Pad³o wiele ciep³ych s³ów - s³ów
uznania i wdziêcznoœci dla osoby, która z zami³owaniem wykonywa³a swoj¹ s³u¿bê - dla osoby, która sta³a siê autorytetem i godnym
do naœladowania wzorem - dla osoby, która przez wiele lat dzieli³a
siê z innymi swoja pasj¹.
Zwieñczeniem wieloletniej pracy Dyrektor by³o zajêcie honorowego miejsca na symbolicznym tronie, odebranie z tego miejsca
licznych podziêkowañ oraz obejrzenie starannie na tê okazjê przygotowanego programu artystycznego.
Mamy nadziejê, ¿e ka¿dy dzieñ, który dyrektor pani El¿bieta Wachowiec poœwiêci³a ¿yciu szko³y, bêdzie siê wplata³ jako pozytywny
w jej wspomnienia i zostanie w pamiêci, tak jak ona zostanie w
naszej.
ZS w Lekowie
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STOP NA£OGOM, NIE PRZEMOCY!
Pod takim has³em w niedzielê
7 lipca na podzamczu odby³ siê
plener muzyczny organizowany
przez Chrzeœcijañsk¹ Misjê Spo³eczn¹ „TEEN CHALENGE” w
Œwidwinie, której celem jest pomaganie ludziom bezdomnym,
uzale¿nionym i ofiarom przemocy.
Na zaproszenie organizatora
pleneru - Piotra Bychowskiego,
,,chrzeœcijañskim graniem” koncertowali: zespó³ z³o¿ony z artystów
Koœcio³a Zielonoœwi¹tkowego z
Miastka, Bia³ogardu, Drawska i
Œwidwina. Poza tym wyst¹pili:
Rafa³ Nizio³, duet Joanna i Andrzej
M¹ka z Bia³ogardu. Bart³omiej i
Ma³gorzata Michalczyk w towarzystwie zespo³u „IMO PECTORE” z
Lipian.
W trakcie koncertu przy piêknej
pogodzie i chrzeœcijañskiej muzyce
mo¿na by³o skosztowaæ ró¿nych
przysmaków z grilla, poczêstowaæ
siê chlebem ze smalcem domowej
roboty zagryzaj¹c ma³osolnym
ogórkiem oraz pos³uchaæ prelekcji
na temat negatywnych skutków za¿ywania œrodków psychoaktywnych, a co najwa¿niejsze w tym
przes³aniu – wys³uchaæ œwiadectw
nawrócenia, uwolnienia i wyleczenia od na³ogów. Bóg mo¿e zmieniæ

¿ycie ka¿dego cz³owieka, ka¿dego z
nas. Takim ¿ywym przyk³adem, którego z ciekawoœci¹ siê s³ucha³o by³
Daniel Harasym z Koszalina, którego Bóg zmieni³ z gangstera na cz³owieka, który niesie obecnie pomoc
innym jako kapelan wiêzienny i jednoczeœnie koordynator profilaktyki
uzale¿nieñ. Drug¹ osob¹, która da³a
œwiadectwo zmiany swojego ¿ycia i
wyleczenia by³a Maja Karpiñska. .
Ponadto przez ca³y czas trwania
pleneru mo¿na by³o uzyskaæ informacje na temat problemu uzale¿nieñ, metod terapii i oœrodkach uzale¿nieñ, jak równie¿ skonsultowaæ

siê z psychologiem i porozmawiaæ
terapeut¹ - specjalist¹ uzale¿nieñ.
Dostêpne by³y tak¿e broszury i foldery oœrodków terapeutycznych.
Profilaktykê z muzyk¹ – przeciwdzia³anie alkoholizmowi, narkomanii, przemocy - zakoñczy³ rockowo-reaggowym koncertem zespó³ „BONGOSTAN” - jako gwiazda wieczoru.
Dziêkujemy wszystkim, którzy
wspierali nasz¹ akcjê – jako partnerzy i sponsorzy realizowanego
przedsiêwziêcia tj.; Starostwu Powiatowemu, Urzêdowi Miasta Œwi-

dwin, Œwidwiñskiemu Oœrodkowi
Kultury, Klubowi Wojskowemu
1.SLT, firmom: „AGNES”, „BISPAK”, „KARABELA”, „BAJKA”
Z.P.C. Pi¹tkowscy.
Wierzymy, ¿e nasze przedsiêwziêcie pod has³em „STOP NA£OGOM, NIE PRZEMOCY” bêdzie
mog³o byæ kontynuowane, bo ide¹
tego przedsiêwziêcia jest przestrzeganie przed uwik³aniem siê w uzale¿nienia, oraz umo¿liwianie wychodzenia z niego wielu ludziom,
których ten problem dotkn¹³.
Piotr Bychowski,
Rafa³ Nizio³ (foto)

Uczyli siê rozpoznawaæ zio³a
W dniach 8-9 lipca 2013 w Kluczkowie odbyly siê warsztaty „Zio³a dobro natury”, organizowane przez Stowarzyszenie „Ekoland”.
Podczas dwudniowych warsztatów zielarskich uczestnicy zapoznali siê z histori¹ zielarstwa, informacjami dotycz¹cymi uprawy zió³ i ich
przetwarzania, zapoznali siê z w³a-

œciwoœciami leczniczymi, przyprawowymi i kosmetycznymi zió³.
W trakcie zajêæ odby³a siê wycieczka plenerowa, podczas której

mo¿na by³o nauczyæ siê rozpoznawaæ gatunki roœlin zielarskich rosn¹cych w najbli¿szym s¹siedztwie
.
Po wycieczce omówiono w³aœciwoœci lecznicze zebranych okazów zielarskich. W przerwach miêdzy wyk³adami uczestnicy mieli
okazjê spróbowaæ potraw przygoto-

wanych przez cz³onków Stowarzyszenia EKOLAND.
Warsztaty zielarskie dofinansowano ze œrodków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich, Funkcjonowanie
lokalnej grupy dzia³ania, nabywanie umiejêtnoœci i aktywizacja objêtego PROW na lata 2007-2013. (o)
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W sprawie Virchowa - nikt w Œwidwinie
nie chce g³oœno powiedzieæ, ¿e to on
stworzy³ pojêcie Kulturkampf
(ŒWIDWIN) Pan Piotr Feliñski (szef stowarzyszenia Carpe
diem), niestrudzony w zabiegach
o upamiêtnianie by³ych mieszkañców Œwidwina i wie¿y Bismarcka, ostatnio wystosowa³
apel o upamiêtnienie tablic¹ Rudolfa Virchowa.
Napisa³ w apelu: „W imieniu
spo³ecznoœci miasta Œwidwin zwracamy siê z proœb¹ do w³adz miasta o
godne upamiêtnienie postaci wielkiego Syna Ziemi Œwidwiñskiej –
Rudolfa Virchowa poprzez umieszczenie tablicy pami¹tkowej w miejscu Jego urodzenia”. Co prawda w
œwietle komunikatu burmistrza ten
apel wydaje siê mocno spóŸniony,
gdy¿ dobiegaj¹ koñca zabiegi z
przeniesieniem obelisku z ul. Drawskiej i nowa tablica jest ju¿ zrobiona, ale nie mo¿na mu odbieraæ zachwytu nad „Synem Ziemi Œwidwiñskiej”. I tak ma lepiej, ni¿ w
Szczecinie, gdzie g³owi¹ siê nad
tym, co zrobiæ z Hitlerem - obywatelem honorowym Stettina. Zaanga¿owano w to nawet prezydenta miasta, radê miejsk¹ i urz¹d prokuratora. Virchow ma lepszy ¿yciorys,
wiêc nie ma tu nawet krzty cienia, ¿e
mo¿na go potraktowaæ jako atrakcjê
turystyczn¹ Œwidwina. Tym bardzie, ¿e nikt histori¹ powojenn¹
miasta zaj¹æ siê nie chce, bo to za
trudne, a mo¿e i niewygodne.
Pan Feliñski ³adnie opisa³ dorobek s³ynnego Virchowa, który
zreszt¹ opisali ju¿ przed nim inni,
tak¿e na stronie urzêdu, ale jednoczeœniej wszyscy zapomnieli o jeszcze jednym przyczynku do jego s³awy. Otó¿ Rudolf Virchow jest s³awny w historii tak¿e dlatego, ¿e jako
pierwszy u¿y³ pojêcia Kulturkampf,
które zapisa³o siê bardzo Ÿle w historii Polski. Co prawda za spraw¹
Bismarcka, ale Virchow by³ mu w
tym pomocny. Jak podaj¹ Ÿród³a,
u¿y³ tego pojêcia podczas w mowie
sejmowej 17 I 1873 r. nazwaj¹c tocz¹c¹ siê walkê z Koœcio³em Katolickim „walk¹ o kulturê” - Kulturkampf. Nie wiem, dlaczego wszyscy
unikaj¹ podawania tej informacji,
ale to przecie¿ mo¿e jeszcze bardziej rozs³awiæ naszego zas³u¿onego mieszkañca. Równie¿ b³êdne jest
powtarzanie, ¿e by³ przeciwnikiem
Bismarcka. Prawda jest taka, ¿e
najpierw by³ jego zwolennikiem,
w³aœnie z okresie Kulturkampf, a

dopiero póŸniej jego przeciwnikiem, gdy Bismarck tê walkê przegra³ i chcia³ za³agodziæ jej skutki.
Chodzi o to, by mówiæ prawdê.
Tak¿e dzieciom, które pod tablice
siê prowadza. Nie chcê wchodziæ w
ocenê jego dokonañ z tego okresu i
ca³ego ¿ycia, ale nie mo¿na te¿ udawaæ, ¿e takich faktów nie ma.
Poni¿ej fragment artyku³u prof.
Grzegorza Kucharczyka naœwietlaj¹cy szerzej okres, w którym narodzi³ siê Kulturkampf.
„Bismarck i jego naœladowcy
– kulturkampfy w Europie”
Antykatolicka wojna o kulturê
w XIX-wiecznej Europie przybiera³a zbli¿on¹ do wspó³czesnej formê brutalnej walki ró¿nych grup libera³ów z Koœcio³em przy pomocy
opanowanego przez nich aparatu
pañstwa
Dyktatorski re¿im relatywizmu
dominuj¹cy w obecnej polityce i
kulturze europejskiej, fenomen,
przed którym systematycznie przestrzega Papie¿ Benedykt XVI, jest
kontynuacj¹ „wojen o kulturê”, które w³aœciwie nieprzerwanie tocz¹
siê na naszym kontynencie od 1789
roku. Kulturkampf (walka o kulturê) by³ prowadzony nie tylko w bismarckowskich Niemczech, ale
znalaz³ swoich gorliwych naœladowców we Francji, W³oszech,
Portugalii oraz Hiszpanii. Eliminacji Koœcio³a i katolików z ¿ycia publicznego towarzyszy³a propagandowa frazeologia o „postêpie”,
„szerzeniu prawdziwej edukacji”,
„wolnoœci”. Tej ostatniej zreszt¹
by³o najmniej we wszystkich kulturkampfach. Od Sprewy po Tag
wolnoœæ w rozumieniu ówczesnych
libera³ów zaprowadzana by³a
¿elazn¹ rêk¹ pañstwa, które zreszt¹
przy tej okazji stale poszerza³o zakres swoich kompetencji.
To, co ³¹czy³o wszystkie omawiane tutaj kulturkampfy, to równie¿ skrajna ideologizacja polityki
w jej antykatolickim wymiarze.
Toczony w latach 70. XIX wieku w
bismarckowskiej Rzeszy kulturkampf – a konkretniej jego liberalni
protagoniœci (traktowani przez
„¿elaznego kanclerza” jak klasyczni po¿yteczni idioci) – posi³kowali
siê heglizmem, dla którego ucieleœnieniem postêpu, ale i wolnoœci
by³o pañstwo pruskie. Do tego doszed³ nacjonalistyczny amok, w

który podczas wojen zjednoczeniowych z lat 1864-1871 popad³y bynajmniej nie tylko elity narodowoliberalne. Tak siê z³o¿y³o, ¿e droga
do zjednoczonych Niemiec wiod³a
przez zwyciêstwa nad krajami katolickimi: Austri¹ (1866) oraz Francj¹
(1870), to z kolei da³o asumpt liberalno-protestanckiej propagandzie
do twierdzenia, ¿e nowa Rzesza Niemiecka nie tylko udowodni³a wy¿szoœæ pruskiego orê¿a, ale i wy¿szoœæ kultury protestanckiej nad
zacofan¹, przestarza³¹ kultur¹ katolick¹.
Logika libera³ów by³a wiêc prosta: skoro pañstwo pruskie (niemieckie) udowodni³o na polach bitew
swoj¹ wy¿szoœæ nad „rzymczykami”
(jak pogardliwie nazywano w tych
krêgach katolików), trzeba zrobiæ
wszystko, by uchroniæ niemieck¹
ojczyznê od zagro¿enia „zdeprawowanego ducha rzymskiego” i dodatkowo przepoiæ zjednoczone Niemcy
„wy¿sz¹” (czytaj: protestanck¹ i liberaln¹) kultur¹.
W 1872 r. w pruskim parlamencie Rudolf Virchow – jeden z ojców
niemieckiej fizjologii, a jednoczeœnie jeden z liberalnych deputowanych mówi³: „temu, co nieniemieckie, rzymskie i ultramontañskie, musimy siê przeciwstawiæ. (…) traktujê to jako rzeczywiste zadanie stoj¹ce przed obecnymi czasami, by przezwyciê¿yæ tê obc¹ istotê, która wciska siê do nas, która jawi siê w postaci tej frakcji [katolickiego Centrum
- przyp. G.K.] jako odrêbne cia³o w
naszym parlamencie”.
Bardzo charakterystyczna by³a
niechêæ libera³ów do niemieckich
katolików – widoczna w cytowanych s³owach – w zwi¹zku z tym, ¿e
mieli oni w³asn¹ reprezentacjê polityczn¹ w pruskim i niemieckim parlamencie.
Liberalne zacietrzewienie ideologiczne zbieg³o siê z ca³kiem konkretnym politycznym interesem Bismarcka, któremu zale¿a³o na mo¿liwie znacznym os³abieniu tzw. politycznego katolicyzmu w Niemczech oraz Koœcio³a jako takiego.
Ca³a seria praw o charakterze wyj¹tkowym uchwalana w dekadzie lat
70. XIX w. przez sejm pruski oraz
niemiecki Reichstag dekretowa³a
konsekwentne usuwanie Koœcio³a z
systemu edukacyjnego przy jednoczesnej g³êbokiej ingerencji pañstwa w wewnêtrzn¹ autonomiê Ko-

œcio³a (pocz¹wszy od kasacji wiêkszoœci zakonów, po ingerencjê w
seminaryjn¹ formacjê kleryków).
Pod koniec lat 70. XIX wieku w
Prusach wiêkszoœæ biskupów katolickich by³a albo uwiêziona, albo
zosta³a wygnana, a setki parafii pozostawa³o bez duszpasterza (to zaœ
oznacza³o np. odebranie obywatelom prawa do œlubu koœcielnego czy
koœcielnego pogrzebu).
W latach 80. XIX wieku Bismarck czêœciowo wycofa³ siê z najbardziej restrykcyjnych represji
wymierzonych w Koœció³, jednak
trudno mówiæ o ca³kowitym odejœciu od logiki antykatolickiej „wojny o kulturê”. Na przyk³ad a¿ do
1917 roku obowi¹zywa³o na terenie
ca³ej Rzeszy prawo zakazuj¹ce
przebywania na jej obszarze cz³onkom Towarzystwa Jezusowego –
nawet jeœli byli to obywatele niemieccy.
Na ziemiach zaboru pruskiego
kulturkampf przybra³ dodatkowo
formê kolejnego rozdzia³u w polityce germanizowania ludnoœci polskiej. W³adze pruskie, Bismarck
osobiœcie, zdawa³y sobie sprawê, ¿e
Koœció³ nad Wart¹ i Wis³¹ pe³ni rolê
depozytariusza polskich tradycji
narodowych, jêzyka i kultury.
„¯elazny kanclerz” móg³ siê jednak
przekonaæ, ¿e „mówi¹cy po polsku
Prusacy” (jak nazywa³ Polaków zaboru pruskiego) zdecydowanie opowiedzieli siê po stronie przeœladowanego Koœcio³a. Wytrwali zarówno przy swoich proboszczach, wyganianych z parafii przez pruskiego
¿andarma, jak i przy aresztowanym
arcybiskupie poznañsko-gnieŸnieñskim – ks. Mieczys³awie Ledóchowskim. Pora¿ka kulturkampfu
Bismarcka w zaborze pruskim, jak
podkreœlaj¹ zgodnie znawcy tej tematyki, w du¿ym stopniu przyczyni³a siê do obudzenia polskiej œwiadomoœci narodowej we wszystkich
warstwach spo³eczeñstwa polskiego ¿yj¹cego w obrêbie Prus.
Prof. Grzegorz Kucharczyk jest
kierownikiem Pracowni Historii
Niemiec i Stosunków Polsko-Niemieckich Instytutu Historii PAN.
Informacjê o prekursorskim
u¿yciu przez Virchowa pojêcia Kulturkampf bez trudu mo¿na znaleŸæ
w internecie, tak w publikacji Christophera Clarka „Prusy powstanie i
upadek 1600-1947”, Bellona 2009.
Kazimierz Rynkiewicz
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Radni zatwierdzili zmiany w szpitalu
(ŒWIDWIN) Niespodziewanie
w samym œrodku wakacji, 30 lipca, œci¹gniêto radnych Rady Powiatu na sesjê, by zatwierdzili programu funkcjonalno-medyczny
szpitala w Po³czynie-Zdroju. Po
wielu wyst¹pieniach radni zatwierdzili. Goœæmi obrad byli pos³owie Czes³aw Hoc i Stanis³aw
Wzi¹tek.
Przytoczmy uzasadnienie do
uchwa³y, jakie sporz¹dzi³ wicestarosta Roman Kozubek
„Szpitale Polskie” S.A. z siedzib¹ w
Katowicach s¹ podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 15
kwietnia 2011 r. o dzia³alnoœci leczniczej, wpisanym do ksiêgi rejestrowej podmiotów leczniczych prowadzonych przez Wojewodê Œl¹skiego,
pod numerem ksiêgi rejestrowej
000000024404.
Rada Powiatu w Œwidwinie
uchwa³¹ Nr XXXIV/176/09 z dnia 3
grudnia 2009 r. w sprawie akceptacji wyników postêpowania przetargowego na dzier¿awê nieruchomoœci, bêd¹cych w³asnoœci¹ Powiatu
Œwidwiñskiego oraz sprzêtu medycznego i wyposa¿enia Zespo³u
Opieki Zdrowotnej w Po³czynieZdroju na okres 30 lat wraz z przejêciem udzielania œwiadczeñ zdrowotnych na terenie Powiatu Œwidwiñskiego, wybra³a ofertê spó³ki „Szpitale Polskie” S.A. zobowi¹zuj¹cej
siê w ramach umowy do œwiadczenia
us³ug medycznych przez szpital w
Po³czynie-Zdroju, w zakresie odpowiadaj¹cym prowadzonemu profilowi œwiadczeñ medycznych. W nastêpstwie wykonania wymienionej
uchwa³y Rady Powiatu, na podstawie umowy dzier¿awy zawartej dnia
29 stycznia 2010 r. pomiêdzy wymienion¹ wy¿ej Spó³k¹ jako dzier¿awc¹, a Powiatem Œwidwiñskim
jako wydzier¿awiaj¹cym, zorganizowany zespó³ sk³adników maj¹tkowych bêd¹cych w³asnoœci¹ Powiatu
Œwidwiñskiego, wchodz¹cy w sk³ad
publicznego Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Po³czynie - Zdroju, w
nastêpstwie likwidacji tego Zespo³u,
zosta³ oddany w dzier¿awê „Szpitalom Polskim” S.A. jako pomiotowi
leczniczemu gwarantuj¹cemu nale¿yte udzielanie œwiadczeñ zdrowotnych oraz wykonanie remontów i inwestycji w celu dostosowania dzier¿awionych sk³adników maj¹tkowych do wymagañ zgodnych z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa.
Obecnie „Szpital Polski Po³czyn-Zdrój” jest przedsiêbiorstwem podmiotu leczniczego „Szpitale Polskie” S.A. i jest drugim
przedsiêbiorstwem na terenie województwa zachodniopomorskiego,
obok Drawskiego Centrum Specja-

listycznego z siedzib¹ w Drawsku
Pomorskim, nale¿¹cym do wymienionej Spó³ki i przez tê Spó³kê zarz¹dzanych.
Dnia 27 marca 2012 r. aneksem
do umowy dzier¿awy z dnia 29
stycznia 2010 r. zosta³y ustalone:
„Program funkcjonalno-medyczny
Szpitala Polskiego w Po³czynieZdroju” z dnia 5 marca 2012 r. oraz
„Kierunki rozwoju medycznego
Szpitala Polskiego w Po³czynieZdroju”, o treœci ujêtej w stosownych za³¹cznikach do umowy. Integraln¹ czêœci¹ wymienionego aneksu jest równie¿ „Harmonogram realizacji programu funkcjonalno-medycznego”. W istocie w wymienionym programie przedstawiony zosta³ uszczegó³owiony plan przedsiêwziêæ spó³ki „Szpitale Polskie” S.A.
maj¹cy na celu zapewnienie kontynuacji dotychczasowego profilu
œwiadczenia us³ug medycznych
przez szpital w Po³czynie-Zdroju.
W czerwcu 2013 r. „Szpitale Polskie” S.A. przedstaw³iy za³o¿enia
zmian programu funkcjonalno - medycznego szpitala w Po³czynie Zdroju, jako powi¹zanego z realizacj¹ programu medycznego w
Drawskim Centrum Specjalistycznym. W ocenie Spó³ki w sytuacji,
gdy obydwa szpitale o pierwszym
stopniu referencyjnoœci, oddalone
od siebie o 38 km, wykonuj¹ w niektórych zakresach identyczne
œwiadczenia medyczne, gdy jednoczeœnie na obszarze ich dzia³ania
wystêpuje zapotrzebowanie na inne,
deficytowe œwiadczenia medyczne,
niezbêdnym staje siê zapewnienie
wspó³dzia³ania tych placówek w zapewnieniu jak najszerszego zakresu
œwiadczeñ zdrowotnych.
W koncepcji Spó³ki, wspó³dzia³anie to bêdzie odbywa³o siê na zasadzie synergii zarz¹dzania obu szpitalami. Koncepcjê tê nale¿y rozumieæ jako skoordynowane, równoczesne zarz¹dzanie projektami polegaj¹cymi na œwiadczeniu us³ug
zdrowotnych dla mieszkañców
dwóch s¹siednich powiatów (tj. œwidwiñskiego i drawskiego) oraz powiatów oœciennych, którego nastêpstwem bêdzie osi¹ganie kompleksowoœci i dostêpnoœci do szerszego

spektrum œwiadczeñ medycznych, a
tak¿e poprawa sytuacji finansowej
obu szpitali.
Zmiany w Szpitalu Polskim Po³czyn-Zdrój, wg programu funkcjonalno-medycznego z dnia 11 lipca
2013 r. polegaj¹ na likwidacji od 1
stycznia 2014 r. oddzia³u chirurgii
ogólnej i oddzia³u ginekologii. Nastêpnie od II kwarta³u 2015 r. nast¹pi
likwidacja oddzia³u pediatrii. Dzia³alnoœæ oddzia³u po³o¿niczo-noworodkowego bêdzie zawieszona od 1
marca 2014 r. do 31 marca 2015 r.
W miejsce zlikwidowanych oddzia³ów zostanie utworzony oddzia³
neurologii z pododdzia³em udarowym, oddzia³ rehabilitacji leczniczej, oddzia³ intensywnej opieki
medycznej i zak³ad opiekuñczoleczniczy.
Docelowo Szpital Polski Po³czyn-Zdrój, bêdzie udziela³ nastêpuj¹cych œwiadczeñ:
1. Hospitalizacja: oddzia³ chorób wewnêtrznych, ukierunkowany
na gastroenterologiê i kardiologiê,
oddzia³ neurologii z pododdzia³em
udarowym, oddzia³ rehabilitacji
leczniczej, oddzia³ po³o¿niczo –
noworodkowy, oddzia³ intensywnej
opieki medycznej.
2. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (poradnie).
3. Diagnostyka obrazowa.
4. Diagnostyka laboratoryjna.
5. Ambulatoryjna diagnostyka
specjalistyczna.
6. Zak³ad opiekuñczo-leczniczy.
Szpital w Po³czynie-Zdroju bêdzie równie¿ kontynuowa³ leczenie
pacjentów po zabiegach kardiologii
interwencyjnej wykonanych w Drawskim Centrum Specjalistycznym.
Na dzieñ 1 paŸdziernika 2014 r.
w szpitalu w Po³czynie-Zdroju bêdzie dzia³aæ izba przyjêæ, zak³ad
badañ endoskopowych, zespó³ poradni specjalistycznych, oddzia³
neurologii z pododdzia³em udarowym, oddzia³ chorób wewnêtrznych, oddzia³ pediatrii i zak³ad
opiekuñczo-leczniczy. Dzia³alnoœæ
oddzia³u po³o¿niczo – noworodkowego bêdzie zawieszona.
Szczegó³owe ustalenia w tym zakresie s¹ zawarte w „Programie
funkcjonalno-medycznym Szpitala
Polskiego w Po³czynie-Zdroju”,

„Kierunkach rozwoju medycznego
Szpitala ...” oraz „Harmonogramie
realizacji programu funkcjonalno medycznego dla Szpitala Polskiego
w Po³czynie – Zdroju”, z dnia 11 lipca 2013 r. i stanowi¹ za³¹czniki do
niniejszej uchwa³y oraz do umowy
dzier¿awy. Treœæ aneksu do umowy
dzier¿awy zosta³a uzgodniona i parafowana przez Spó³kê i Zarz¹d Powiatu, zaœ jego podpisanie warunkowane jest podjêciem uchwa³y w
przedstawionym projekcie.
Nale¿y podkreœliæ, i¿ proponowane zmiany Programu funkcjonalno-medycznego, nie naruszaj¹ ustaleñ objêtych dotychczasowymi i w
tej czêœci obowi¹zuj¹cymi postanowieniami umownymi, obejmuj¹cymi w szczególnoœci dzia³ania inwestycyjne, maj¹ce na celu zapewnienie œwiadczenia us³ug medycznych
w zakresie utrzymanego profilu
Szpitala Polskiego Po³czyn-Zdrój.
Plan synergii obu wymienionych
przedsiêbiorstw Spó³ki jako podmiotu leczniczego, bêdzie realizowany w ramach uprawnieñ i obowi¹zków Spó³ki jako podmiotu leczniczego, zarz¹dzaj¹cego przedstawionym projektem œwiadczenia
us³ug zdrowotnych na obszarze powiatów œwidwiñskiego i drawskiego
oraz ponosz¹cego w tym zakresie
zarz¹dzania wy³¹czne ryzyka ekonomiczno-finansowe.
Spó³ka zobowi¹zuje siê w pe³nym zakresie do ponoszenia wydatków inwestycyjnych zwi¹zanych z
realizacj¹ „Programu funkcjonalnomedycznego” oraz zapewnia pokrycie w pe³nym zakresie bie¿¹cych
strat operacyjnych bêd¹cych nastêpstwem okresowego zmniejszenia
przychodów Szpitala Polskiego
Po³czyn-Zdrój, powsta³ych po wypowiedzeniu umów z NFZ, a przed
zawarciem nowych umów z tym
Funduszem. Spó³ka zapewnia równie¿ wykorzystanie œredniej i pomocniczej kadry medycznej, przez
jej zaanga¿owanie w realizacjê
zmienionego Programu funkcjonalno-medycznego.
Zwa¿ywszy na to, ¿e œwiadczenie us³ug zdrowotnych jest istotnym
sk³adnikiem przedsiêwziêæ nale¿¹cych do lokalnej polityki zdrowotnej, które to przedsiêwziêcia nale¿¹
do zadañ publicznych samorz¹dów
terytorialnych, swoist¹ „nadbudow¹” przedstawionego planu bêdzie porozumienie zawarte pomiêdzy Zarz¹dami obu powiatów, w których ustalone zostan¹ uzupe³niaj¹ce
zasady wspó³dzia³ania samorz¹dów
w harmonizowaniu dzia³añ obiektów i placówek ochrony zdrowia w
œwiadczeniu us³ug zdrowotnych.
Zakres i przedmiot tego porozumienia zostanie odrêdnie przedstawiony
Radzie Powiatu.
(r)
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Bez serc, bez ducha, to szkieletów ludy... A. Mickiewicz

Pañstwo w rozk³adzie, bo samorz¹dy
wynikaj¹cego z ustawy
(REGION) Od wielu lat powtarza siê to samo – czytelnicy
pytaj¹ mnie, dlaczego w kolejn¹
rocznicê Powstania Warszawskiego w³adze miast i gmin naszego regionu w ¿aden sposób nie
odnosz¹ siê do tej rocznicy, nie
pamiêtaj¹ o niej, a jeden z czytelników wrêcz zasugerowa³, ¿e samorz¹dy nie obchodz¹ œwi¹t pañstwowych. Czy¿by wiêc nastêpowa³ powolny rozk³ad pañstwa
polskiego? A przecie¿ Powstanie
Warszawskie jest czêœci¹ naszej
wspólnej historii. Tym bardziej to
smutne, ¿e wielu powstañców
osiad³o po wojnie na Pomorzu Zachodnim.
Najpierw znajomy przysy³a mi z
Gryfic informacjê, ¿e w mieœcie 1
sierpnia nie wywieszono flag i
¿ebym o tym napisa³. Nastêpnie do
redakcji w £obzie przychodzi czytelnik i opowiada, ¿e – owszem – o
godzinie „W”, czyli o 17.00, zawy³y
syreny, ale nikt z przechodniów nawet nie zatrzyma³ siê na chwilê. By³
zdegustowany. Tym boleœniej odczuwa ten brak wra¿liwoœci, gdy¿
jego wujek bra³ udzia³ w Powstaniu.
W £obzie flag nie wywieszono.
Dostajê informacjê ze starostwa w
Drawsku Pomorskim, ¿e syreny zabrzmi¹ na obszarze powiatu drawskiego, dla uczczenia 69 rocznicy
PW, ale bêdzie to „trening uruchamiania syren alarmowych”. Podobnie informuje burmistrz Drawska
Pomorskiego. Czy¿by nie mogli ich
w³¹czyæ z okazji rocznicy, wiêc
musz¹ uzasadniaæ to „treningiem”
wojewódzkim?
Pañstwo w rozk³adzie
Gryficzanin informuj¹cy o braku flag przesy³a wyci¹g z ustawy z
2009 r., o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamiêci Powstania Warszawskiego (Dz.U. Nr 206, poz.
1588 z 09.10.2009). Zapis Ustawy
mówi: W ho³dzie bohaterom Powstania Warszawskiego – tym, którzy w obronie bytu pañstwowego, z
broni¹ w rêku walczyli o wyzwolenie Stolicy, d¹¿yli do odtworzenia
instytucji niepodleg³ego Pañstwa
Polskiego, sprzeciwili siê okupacji
niemieckiej i widmu sowieckiej niewoli zagra¿aj¹cej nastêpnym pokoleniom Polaków – stanowi siê, co
nastêpuje:
Art. 1. Dzieñ 1 sierpnia ustanawia siê Narodowym Dniem Pamiêci

£obez, 2009 rok. Mieszkañcy upamiêtniaj¹ Weronikê Tokarsk¹, walcz¹c¹ w Powstaniu Warszawskim.

Powstania Warszawskiego.
Art. 2. Narodowy Dzieñ Pamiêci Powstania Warszawskiego jest
œwiêtem pañstwowym.
Art. 3. Ustawa wchodzi w ¿ycie
z dniem og³oszenia.
Podpisa³: Prezydent Rzeczypospolitej L. Kaczyñski.
Wszystko wiêc jasne – jest to
œwiêto pañstwowe. Dlaczego wiêc
wskazane samorz¹dy - i zapewne
wiele innych - nie honoruj¹ tego
œwiêta?
Byli (s¹?) wœród nas.
Ilu, nikt nie wie
Upamiêtnianie rocznic Powstania Warszawskiego na Pomorzu Zachodnim, to nie tylko pamiêtanie o
„jakimœ” wydarzeniu odleg³ym w
czasie i miejscu, które powinna obchodziæ Warszawa, a s¹ i takie g³osy, ale to te¿ szacunek dla mieszkaj¹cych tutaj powstañców i ich dzieci. Wielu z nich osiad³o tu po wojnie, bo nie mieli do czego wracaæ, po
tym, jak Hitler nakaza³ zburzyæ
Warszawê, a wojska niemieckie rozkaz wykona³y.
Ilu ich zamieszka³o na tych ziemiach, nie wie nikt, bo nikt takich
badañ nie prowadzi³, a przynajmniej na takie siê nie natkn¹³em.
Rozumiem, ¿e za PRL nie mo¿na
by³o o tym mówiæ, ale dlaczego po
zmianach ustrojowych nikt tym tematem nie zainteresowa³ siê – to

zaniechanie godne g³êbszych rozwa¿añ nad nasz¹ kondycj¹ duchow¹. Przejrza³em zasoby archiwalne naszych gazet i znalaz³em
kilka artyku³ów. Wiêc byli, ¿yli
wœród nas, ¿yj¹ ich dzieci, wnuki i
prawnuki. Charakterystyczne, ¿e
pamiêæ o nich kultywuj¹ sami
mieszkañcy, a w³adze nie s¹ w stanie
nawet wywiesiæ flag. Milcz¹ tak¿e
jej instytucje odpowiedzialne za
kulturê, a wiêc tak¿e kultywowanie
tej pamiêci – domy kultury i biblioteki. Nie pamiêtam, bym przez 20 lat
pracy w kilku powiatach jakiœ dom
kultury lub biblioteka zorganizowali spotkanie z uczestnikiem Powstania Warszawskiego lub w jakikolwiek inny sposób uczcili rocznicê
jego wybuchu. Komentarz by³by
drastyczny, wiêc siê powstrzymam.
Archiwum pamiêci
W Tygodniku Pojezierza
Drawskiego z 2006 r., w artykule
pt. „Pami¹tka po mamie z Powstania” pisaliœmy.
Or³a z koron¹ z blachy po puszce
zrobi³ sanitariuszce Powstania Warszawskiego Szkot w niemieckim
obozie. Teraz wisi w mieszkaniu
pani Marii KuŸby w Drawsku Pomorskim. Jej córkê zastajê w sklepie
przy ul. Toruñskiej. T³umaczy,
gdzie mam iœæ, by trafiæ do mamy.
Za chwilê podbiega jej synek i

mówi, ¿e mnie do niej zaprowadzi.
Idê, nie wiedz¹c co zastanê. Wiem
tylko, ¿e gdzieœ tu powinien byæ
orze³, który zosta³ zrobiony z blachy
po puszce w niemieckim stalagu.
Przez ponad 50 lat przechowywa³a
go sanitariuszka Powstania Warszawskiego, Krystyna £uczak,
mieszkaj¹ca w Wêgorzynie, w powiecie ³obeskim. Po jej œmierci blaszany Orze³ trafi³ na œcianê w mieszkaniu córki.
Gdy wchodzê do mieszkania
pañstwa KuŸbów, Orze³ od razu rzuca siê w oczy. Wisi na œcianie na
wprost drzwi. Pani Maria mówi, ¿e
mama niechêtnie opowiada³a o swoich prze¿yciach. Takie by³y czasy.
Prze¿y³a Powstanie i jak wielu trafi³a do niemieckiego obozu, gdzieœ
pod francusk¹ granic¹. To w tym
obozie pewien Szkot mia³ wykona³
dla niej Or³a z koron¹. Z blachy po
puszce. Misterne dziargania - jakimœ bardzo ostrym przedmiotem imituj¹ pióra. Wyzwolenie przysz³o
z zachodu. Szokuj¹ce odkrycie;
wœród wyzwalaj¹cych ¿o³nierzy armii Andersa jest brat. Wraca do
Polski, na Pomorze. W ponurych
czasach stalinizmu nie pozwala odci¹æ Or³u korony. Po 1989 otrzymuje odznaczenia, w tym Krzy¿ Powstañczy. Gdy umiera dwa lata
temu, akurat powstaje Muzeum Powstania. Klamra zosta³a spiêta dziêki m³odym ludziom, którzy je stwo-
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nie robi¹ nawet tego minimum
rzyli. Pomorze wci¹¿ czeka na swoje muzeum. Mo¿e kiedyœ, mo¿e z
takim obozowym Or³em, który bêdzie zaœwiadcza³, ¿e Krystyna
£uczak ¿y³a, walczy³a o Polskê,
pracowa³a i tworzy³a polskie Pomorze.
Gazeta Gryficka z 2008 r. „Pamiêtaliœmy o tej rocznicy”. Doceniæ
nale¿y fakt, i¿ w dniu 1 sierpnia na
placu Zwyciêstwa w Gryficach by³o
bia³o-czerwono. Przed Urzêdem
Miasta na masztach powiewa³y narodowe flagi, podobnie by³o przed
Pomnikiem Pamiêci i w ca³ym otoczeniu placu. W Urzêdzie Skarbowym te¿ nie zapomniano o 64. Rocznicy Powstania Warszawskiego –
wywieszono flagi. O godzinie „W”,
czyli 17.00, stra¿ po¿arna w³¹czy³a
syreny, w centrum miasta na ulicach
kilka osób na chwilê przystanê³o.
Sami odczuliœmy coœ w rodzaju
dumy, ¿e nasze miasto da³o wyraz
pamiêci o tych, co za nas walczyli w
Warszawie.
Tygodnik £obeski z 2009 r.
„Ods³onili tabliczkê pamiêci”. 1
sierpnia, o godz. 17., w 65 rocznicê
wybuchu Powstania Warszawskiego, w Klubie Nauczyciela spotkali
siê ³obzianie, by uczciæ tê rocznicê.
Zebrani minut¹ ciszy uczcili pamiêæ
tych, którzy zginêli w czasie Powstania. Czes³aw Szawiel przedstawi³ historiê Powstania. Pani Leokadia Jasku³a recytowa³a przepiêkny
wiersz „Powstanie Warszawskie”.
Kolejny wiersz „¯¹damy amunicji”
zaprezentowa³a Iwona Ostrych.
Prezentacjom towarzyszy³a muzyka fortepianowa Ali Gierszewskiej.

Drawsko Pomorskie, 2011 rok. Graffiti kibiców na murze ko³o marketu Netto.

Pani Cecylia Rogalska, w tamtym
czasie ³¹czniczka Armii Krajowej
na Obwód Warszawski, odczyta³a
tekst upamiêtniaj¹cy tamte tragiczne wydarzenia. Panowie Henryk
Musia³, Ludwik Cwynar i Przemys³aw Bieñkowski przypomnieli
wa¿niejsze wydarzenia i bohaterów
Powstania Warszawskiego. W czasie spotkania uczestnicy wys³uchali
autentycznego nagrania radiostacji
„B³yskawica” z 8 sierpnia 1944
roku. Scenografiê tworzy³a wystawa 14 zdjêæ z Powstania Warszawskiego, przygotowana przez Czes³awa Szawiela, wzbogacona multimedialnym pokazem obrazów walcz¹cej Warszawy, który przygotowa³a
Lidia Lalak-Szawiel.
Po spotkaniu wszyscy przeszli
na ul. Budowlan¹, gdzie na budynku
nr 18 ods³onili tabliczkê poœwiêcon¹ niedawno zmar³ej, mieszkaj¹cej tutaj, Weronice Tokarskiej. By³a
¿o³nierzem Armii Krajowej, wal-

Pani Maria KuŸba z Drawska
Pomorskiego prezentuje Or³a z
blachy po puszce, otrzymanego w
spadku po mamie, Krystynie £uczak
z Wêgorzyna, sanitariuszce
w Powstaniu Warszawskim.

czy³a w Powstaniu Warszawskim,
na Starym Mieœcie. Po aresztowaniu
przez Niemców zosta³a wywieziona
do obozu w Ravensbruck.

Puenta na to podsumowanie pojawi³a siê sama. Jak¿e dobrze rozumiej¹ te sprawy zwykli kibice i jak¿e odwrotna postawa w³adz.

Tygodnik Pojezierza Drawskiego z 2011 r. „Drawscy kibice:
Ku chwale Ojczyzny!”. Sporo kontrowersji wzbudzi³o potê¿ne graffiti namalowane przez drawski fanklub Pogoni Szczecin. „Dzie³o”
powsta³o na murze nieopodal sklepu Netto w Drawsku Pomorskim, w
niewielkiej odleg³oœci od Urzêdu
Miejskiego. Drawszczanie z Drawskiego Fanklub Pogoni Szczecin, to
dziêki ich inicjatywie i z ich w³asnych funduszy pod drawskim Netto powsta³o to potê¿ne graffiti, nawi¹zuj¹ce do historii Polski, ze s³owami poety Krzysztofa Kamila Baczyñskiego.
Innych z kolei zastanawia powi¹zanie – co wspólnego ma Pogoñ
Szczecin z Powstaniem Warszawskim? Na portalu czytelnik wyjaœnia: „Nasz FC bierze rokrocznie
czynny udzia³ w obchodach patriotycznych, takich jak wyzwolenie
Drawska Pom., Dzieñ ¯o³nierza
Wyklêtego w Szczecinie, wybuch
Powstania
Warszawskiego.
Wszystkie te œwiêta s¹ dla nas bardzo wa¿ne i czcimy je w nale¿yty
sposób, poprzez sk³adanie wieñców
pod pomnikami upamiêtniaj¹cym i
tamte wydarzenia. Dodam tylko, ¿e
wieñce, kwiaty kupujemy za w³asne
pieni¹dze. Farby na grafity te¿ nie
dostajemy od ludzi, tylko sami je
kupujemy, a to nie jest takie tanie,
jak siê komuœ mo¿e wydawaæ. I
niech pani¹ nie dziwi, ¿e kibice z
Krakowa czy Poznania sk³adaj¹
ho³d ¯o³nierzom Wyklêtym lub Powstañcom Warszawskim - wszyscy
jesteœmy Polakami, bez wzglêdu
gdzie mieszkamy i kim jesteœmy” –
zakoñczy³ czytelnik.

Pamiêæ rozcz³onkowana
W 2006 roku napisa³em: Pomorze jest jak tygiel. Nie ma jeszcze
wyraŸnie wykszta³conej kultury regionalnej i tradycji, ale kryje w sobie szcz¹tki wielu tradycji przyniesionych tu z ró¿nych stron Polski.
Kryje w sobie historie tragiczne i
heroiczne. Ukryte s¹ w ludziach,
którzy tutaj osiedlili siê po wojnie
przyje¿d¿aj¹c ze wszystkich stron
œwiata. Je¿eli tylko bardziej wytê¿ymy s³uch, mo¿emy jeszcze us³yszeæ
opowieœci uczestników wielkich
wydarzeñ XX wieku, œwiadków
¿ycia i œmierci Marsza³ka Pi³sudskiego, rozbioru II Rzeczpospolitej,
wojny, wywózek syberyjskich, wo³yñskich rzezi, wymarszu Andersa,
Powstania Warszawskiego, jenieckiej gehenny, berliñskiego szturmu.
Mo¿na us³yszeæ, ale coraz ciszej, bo
coraz wiêcej miejsc zape³nionych
na cmentarzach, coraz wiêcej przerwanych historii... Tak jak ta, o Krystynie z Powstania Warszawskiego,
zapewne m³odej i ³adnej dziewczynie z Warszawy, póŸniej, ju¿ na zawsze, Pomorzance z Wêgorzyna.
Te ró¿ne drogi na Pomorze, to
ró¿ne pamiêci i doœwiadczenia. Byæ
mo¿e to jedna z przyczyn naszych tu
k³opotów z to¿samoœci¹. Pamiêæ
rozcz³onkowana, poharatana. Dopiero po jej sklejeniu wy³oni siê
jakiœ obraz nas samych. Nad tym
trzeba jednak pracowaæ, to znaczy
uprawiaæ kulturê. Nawet wbrew
tym, którzy powinni to robiæ „z urzêdu”, bo za to te¿ spo³eczeñstwo im
p³aci, a nie robi¹ nawet tego minimum wynikaj¹cego z ustawy.
Kazimierz Rynkiewicz
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Spotkanie marsza³ka Olgierda Geblewicza z samorz¹dowcami

Nasze problemy s¹ znacznie
bardziej prozaiczne
(£OBEZ).16 lipca w £obzie
odby³o siê spotkanie konsultacyjne, dotycz¹ce nowej perspektywy
finansowej Unii Europejskiej na
nowy okres finansowania 2014 2020. Na spotkaniu pojawili siê
równie¿ samorz¹dowcy z powiatu
œwidwiñskiego.
W £obzie z marsza³kiem Olgierdem Geblewiczem i wicemarsza³kiem Andrzejem Jakubowskim spotkali siê samorz¹dowcy, przedstawiciele jednostek samorz¹du terytorialnego, przedsiêbiorcy, instytucje
otoczenia biznesu, uczelnie, a tak¿e
reprezentanci organizacji pozarz¹dowych z powiatów: choszczeñskiego, drawskiego, ³obeskiego,
myœliborskiego,
pyrzyckiego,
szczecineckiego, œwidwiñskiego i
wa³eckiego. Gospodarzem spotkañ
by³ marsza³ek Olgierd Geblewicz.
- Chcieliœmy odbyæ spotkanie
nie tylko w najwiêkszych oœrodkach, ale te¿ i takich, które ¿yj¹ w³asnym rytmem i wspaniale siê rozwijaj¹, jak sam przed chwil¹ stwierdzi³em. Maj¹ swoje dalsze aspiracje w
rozwoju i chcielibyœmy te aspiracje
poznaæ. Jesteœmy zobowi¹zani
wszyscy dyskutowaæ o tym, jak silne
Pomorze Zachodnie w perspektywie 2022 roku uda siê zbudowaæ. A
nie da siê tego zrobiæ, nie da siê rozwijaæ województwa bez rozwoju
ma³ych ojczyzn, bez rozwoju
wszystkich 114 gmin naszego województwa, 18 powiatów i bez rozwoju trzech miast na prawach powiatu.
Bez rozwoju instytucji otoczenia
biznesu, bez rozwoju przedsiêbiorczoœci, kapita³u spo³ecznego, organizacji spo³ecznych, bez rozwoju
pojedynczych mieszkañców naszego rozwoju – tego po prostu nie zrobimy. G³êboko wierzê w to, ¿e uda
nam siê to zrobiæ, dlatego na pocz¹tku drogi musimy dobrze j¹ zaplanowaæ. W nowej perspektywie bardzo
du¿e pieni¹dze trafi¹ do naszego
województwa, ka¿dy z tej szansy
bêdzie móg³ skorzystaæ. Kwota, która ju¿ dziœ skierowana jest do naszego województwa to kwota 1.435
milionów euro, które bêd¹ przeznaczone zarówno w ramach dzia³ania
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego i dzia³ania w ramach
dzia³ania Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego. To kwota 30 procent
wy¿sza, ni¿ mieliœmy w tej perspektywie i wydaje mi siê, ¿e nie jest to
jeszcze kwota ostateczna. Te kwoty
bêd¹ jeszcze wy¿sze w przysz³oœci.

Mo¿emy za³o¿yæ, ¿e tych pieniêdzy
bêdzie niema³o. Z drugiej strony
pamiêtajmy, ¿e to nie bêd¹ pieni¹dze ³atwe. Pieni¹dze w przysz³ej
perspektywie bêd¹ jeszcze trudniejszymi pieniêdzmi, ni¿ w obecnej.
Mam czasami takie przeœwiadczenie, ¿e Unia Europejskiej stawia w
ramach polityki spójnoœci, czyli w
ramach wyrównywania szans, tak
wysok¹ poprzeczkê przed nami
wszystkimi, jakby troszkê odrywa³a
siê od naszej bliskiej otaczaj¹cej nas
rzeczywistoœci. W dokumentach na
przysz³¹ perspektywê pojawiaj¹ siê
wyra¿enia: inteligentny rozwój, innowacje, badania i rozwój, smart odmieniany przez wszystkie przypadki, a czasami nasze problemy s¹
znacznie bardziej prozaiczne i nie s¹
takie innowacyjne, i nie s¹ a¿ takie,
by cechowa³y siê du¿ym stopniem
oparcia o badania i rozwój itd. W
perspektywie 2020 roku chcemy
zbli¿yæ siê do zachodnich krajów
Europy pod wzglêdów standardów.

Naszym celem jest m¹drze te pieni¹dze wykorzystaæ. Bardzo mocno
bêd¹ nam komplikowa³y to zadanie
nowe narzêdzia, oparte o nomenklaturê – powiedzia³ marsza³ek województwa zachodniopomorskiego
Olgierd Geblewicz.
Podczas spotkania zosta³y omówione mo¿liwoœci pozyskiwania
œrodków zewnêtrznych. Marsza³ek
z kolei poinformowa³ o mo¿liwoœciach wspomagania samorz¹dów.
Zg³oszone podczas spotkania
propozycje i wnioski marsza³ek
przyj¹³, zostan¹ poddane analizie, a
konkluzje z dyskusji zostan¹ zebrane i w³¹czone do raportu z konsultacji spo³ecznych.
Gdy ma³e miejscowoœci potrzebuj¹ dróg, kanalizacji, miejsc pracy,
wiêksze myœl¹ o drodze nadba³tyckiej w wymiarze turystycznym, rozbudowie œcie¿ek rowerowych albo o
muzeach. Prace nad kszta³tem RPO
na lata 2014 - 2020 rusz¹ w I kwartale przysz³ego roku.
MM
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XIV POWIATOWY
KONKURS
POEZJI
I PIOSENKI
LWOSKIEJ
ŒWIDWIN - 2013
Zarz¹d Klubu Towarzystwa Mi³oœników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich, Œwidwiñski
Oœrodek Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna zapraszaj¹ m³odzie¿
szkoln¹ powiatu do udzia³u w kolejnej edycji konkursu Poezji i Piosenki Lwowskiej - Œwidwin 2013 pod
patronatem Starosty Œwidwiñskiego. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 12 paŸdziernika (sobota) godz. 10.00 w sali widowiskowej w zamku.
Regulamin konkursu bêdzie taki
sam, jak w 2012 roku, a szko³y
otrzymaj¹ go w sierpniu. Organizatorzy dziêkuj¹ i wyra¿aj¹ wdziêcznoœæ opiekunom i nauczycielom za
przygotowanie dzieci i m³odzie¿y
szkolnej do konkursu, daj¹c tym
samym wiele radoœci jego uczestnikom, publicznoœci, a tak¿e upowszechniaj¹c tradycje i kulturê
dawnego polskiego Lwowa na ziemi œwidwiñskiej - by ocaliæ od zapomnienia.
Motto: „Jest takie miasto co
zwie siê Lwów i znów o nim wolno
dziœ mówiæ i œpiewaæ, a przede
wszystkim pamiêtaæ”.
Biuro organizacyjne konkursu:
Œwidwiñski Oœrodek Kultury, ul.
Niedzia³kowskiego 17 (zamek), 78
- 300 Œwidwin, tel. 94 365 22 77 lub
MBP tel. 94 365 27 60.
Materia³y konkursowe s¹ w posiadaniu szkó³ oraz istnieje mo¿liwoœæ nabycia ich w MBP w czytelni
dla doros³ych - tu zostanie zorganizowana okolicznoœciowa wystawa
materia³ów, regulaminu i kart zg³oszeniowych.
Uczestnicy konkursu lub szko³a
wype³ni¹ kartê zg³oszenia, któr¹
nale¿y dostarczyæ lub przes³aæ na w/
w adres ŒOK do dnia 09. 10. 2013 r.
Sympatyków poezji zapraszamy
na konkurs - warto przyjœæ, zobaczyæ, pos³uchaæ i prze¿yæ sentymentaln¹ poezjê lwowsk¹ w wykonaniu
uczniów - m³odych artystów.
Czytelników zainteresowanych
tematyk¹ lwowsk¹ informujemy , ¿e
w czytelni dla doros³ych jest sta³a
wystawa wydawnictw lwowskich.
Jest tak¿e roczne wydanie gazety
„Kurier Galicyjski” - to niezale¿ne
pismo Polaków na Ukrainie, w którym s¹ bardzo ciekawe wieœci ze
Lwowa, Ziemi Lwowskiej, Halicko
- Pokuckiej, Wo³ynia, Bukowiny i
Podola.
Prezes Mieczys³aw Kostur
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Dziedzictwo historyczne, a polska to¿samoœæ na Pomorzu

Dialog polsko-niemiecki w S³onowicach
Czy istnieje ci¹g³oœæ kulturowa naszego regionu? Stan dialogu
polsko-niemieckiego oraz wspomnienia wojenne Kresowian - to
g³ówne tematy panelu dyskusyjnego, zorganizowanego 18 lipca
2013. w S³onowicach (powiat œwidwiñski), dla Niemców ucz¹cych
siê jêzyka polskiego i zainteresowanych polsk¹ kultur¹ oraz Polaków ucz¹cych siê jêzyka niemieckiego.
W ramach niemieckiego projektu ProPolska, w którym Niemcy
ucz¹ m.in. siê naszego jêzyka i poznaj¹ nasz¹ kulturê, odby³o siê spotkanie grupy s¹siadów zza Odry i ich
polskich partnerów z mieszkañcami
naszej gminy. Spotkanie poprowadzili redaktor Kazimierz Rynkiewicz, który naœwietli³ t³o przemian,
jakie zasz³y na Pomorzu w zwi¹zku
z II wojn¹ œwiatow¹ oraz Halina
Müller z Berlina - organizatorka
przedsiêwziêcia.
Spotkanie to jest pewnego rodzaju odpowiedzi¹ na asymetriê w znajomoœci wspólnej historii. Jest to
poniek¹d zrozumia³e, wzi¹wszy pod
uwagê skalê emigracji Polaków do
Niemiec oraz niemieck¹ spuœciznê
materialn¹ tych terenów, sk³aniaj¹c¹
do poznawania przesz³oœci tych
ziem i losów jej mieszkañców oraz
trudn¹ histori¹ Niemiec i pewn¹ rezerwê w pog³êbianiu wiedzy o w³asnej historii tego okresu.
W trakcie dyskusji K. Rynkiewicz postawi³ tezê, ¿e o ile Pomorze
do 1945 r. by³o wielokulturowe, poprzez wielowiekowe mieszanie siê
wielu kultur (Pomorzan, Niemców,
Polaków, Szwedów, Kaszubów), to
po wojnie, wraz z wysiedleniem
Niemców, ta wielokulturowoœæ
zniknê³a. Zast¹pi³a j¹ kultura polska
z wieloma tradycjami regionalnymi
(Galicja, Wielkopolska, Kresy). Pomorze zasiedlili ludzie o ró¿nych tradycjach i doœwiadczeniu wojennym.
Jako przyk³ad poda³ losy zaproszonych na spotkanie goœci - Sybiraka Stanis³awa ¯urawskiego z £obza,
który bêd¹c na zes³aniu w Kazachstanie nie doœwiadczy³ okupacji niemieckiej oraz W³adys³awa Majewicza z Rynowa, który bêd¹c wywiezionym z rodzicami na roboty przymusowe do Rienow (Rynowa) nie
doœwiadczy³ okupacji sowieckiej.
Obaj pochodz¹ z Kresów, ale jeden
zosta³ wywieziony przez jednego
okupanta na wschód, a drugi przez
drugiego na zachód. Maj¹ wiêc zupe³nie inne doœwiadczenie wojny i
okupacji. To s¹ dwie ró¿ne pamiêci,
co skutkuje odmiennym postrzeganiem siebie, ludzi i œwiata, a przecie¿

jest to wspólna historia Polski. To
rozcz³onkowanie wspólnej pamiêci
tworzy problemy z to¿samoœci¹.
Sytuacja na Pomorzu Zachodnim w 45 r. wygl¹da³a inaczej ni¿ np.
na Œl¹sku gdzie pozosta³o wielu Œl¹zaków i Niemców, którzy cenê podpisania deklaracji polskoœci mogli
pozostaæ w swoim Heimat - ale ju¿
jako Polacy. W 1945 r. ludnoœæ niemiecka , przera¿ona informacjami z
Prus o okrucieñstwie wojsk sowieckich, ucieka³a na zachód, zanim na
tereny te wesz³y wojska radzieckie
wraz z 1 AWP.
Polscy osadnicy przybyli na te
ziemie, poza wyj¹tkami, nie mieli
szansy zetkn¹æ siê z kultur¹ niemieck¹, dlatego te¿ trudno mówiæ o
ci¹g³oœci kulturowej i przenikaniu
siê tradycji na tych terenach. Odwrotna sytuacja ma miejsce na Œl¹sku, zw³aszcza na OpolszczyŸnie,
gdzie Polacy przybyli ze wschodu
s¹siaduj¹ z ludŸmi, którzy ¿yli na
tych ziemiach od stuleci. Inaczej jest
w naszym regionie, gdzie zastaliœmy
tylko kulturê materialn¹, któr¹ bardzo szybko starano siê zniszczyæ. Do
dziœ zreszt¹… Bardziej ju¿ bezmyœlnie, ni¿ intencjonalnie, ale ze skutkiem podobnym .
Druga czêœæ spotkania by³a poœwiecona wspomnieniom ludzi, którzy wojnê widzieli w³asnymi oczami. - Bo byliœmy dla nich nieodpowiedni - tak na pytanie o przyczyny
wywózek Polaków na Syberiê odpowiedzia³ Stanis³aw ¯urawski, wywieziony, jak tysi¹ce Polaków, z ca³¹
rodzin¹ w g³¹b ZSRR. Sowieci wywozili przede wszystkim osoby
zwi¹zane z aparatem pañstwowym
lub weteranów walki o niepodleg³oœæ z lat 1918-20. Ciê¿ko by³o
uczestnikom spotkania zrozumieæ

rzeczywistoœæ, w której oœmiolatek
idzie zim¹ do pracy w syberyjskim
lesie, a trzylatek, W³adys³aw Majewicz, urodzony na obecnej Ukrainie,
musia³ zostawaæ sam pod nieobecnoœæ pracuj¹cych rodziców, robotników przymusowych.
Pad³o wiele pytañ o warunki
¿ycia na Syberii i wywiezionych do
Rzeszy, o rekompensaty i drogê do
Polski, a nie by³a ona ³atwa, skoro
rodzina p. Stanis³awa mia³a zostaæ
zsowietyzowana i nigdy do Polski
nie wróciæ. Mimo tych traumatycznych prze¿yæ, nieznanych przecie¿
Niemcom do tej pory, co widaæ by³o
po ich zainteresowaniu i konsternacji, ludzie ci nie ¿yj¹ w poczuciu
¿alu.
W opowieœci zes³añca jest i bezwzglêdny, zbrodniczy aparat w postaci funkcjonariuszy NKWD i zwykli Rosjanie, dziel¹cy ten sam los i
dziêki którym l¿ej by³o przetrwaæ.
To czêsty motyw sybirskiej historii,
który mo¿e sk³aniaæ do stwierdzenia, ¿e nie ma z³ych narodów - s¹
tylko Ÿli ludzie, którzy czasem to z³o
instytucjonalizuj¹ w postaci zbrodniczych re¿imów, organizacji i ca³ych pañstw, jak by³o w przypadku
ukonstytuowania dyktatury Hitlera
w drodze demokratycznych wyborów. Otwarte pozostaje pytanie, o
poparcie dla nich szerokich mas.
- Nie goñcie za pieniêdzmi, bo
one szczêœcia nie daj¹. A jedyne co
po nas zostanie to tylko wspomnienia. - W ten sposób zakoñczy³ opowieœæ o swej tu³aczce Stanis³aw
¯urawski, a obaj panowie zebrali
brawa, po których dyskusja toczy³a
siê w indywidualnych rozmowach.
Spotkanie udowadnia ¿e ten dialog jest potrzebny i mo¿liwy, jeœli
toczy siê w atmosferze empatii i
zwyk³ego ludzkiego zrozumienia.

Dotychczasowe próby uczynienia
go ¿ywotnym niestety nie przek³ada³y siê na szersz¹ znajomoœæ polskiej
historii wœród Niemców, a tym bardziej znajomoœæ przyczyn, dla których Polacy znaleŸli siê na tych ziemiach. Jest to problem szerszej natury. Wojenna historia Polski i Polaków jest wœród Niemców niemal¿e
nieznana, lub mówi¹c bardziej
oglêdnie, traktowana marginalnie.
Obecnie - niestety - bodaj tylko w
kilku niemieckich landach program
nauczania przewiduje zajêcia obejmuj¹ce historiê Polski tego okresu.
Nie nale¿y wiêc oczekiwaæ radykalnego zwrotu w tej kwestii i spodziewaæ siê, ¿e kiedykolwiek to zainteresowanie wojennymi losami s¹siadów uroœnie do rangi pierwszoplanowego problemu w stosunkach obu
krajów. Zdominowanie dyskursu
przez sprawy przesz³oœci nie wp³ynê³oby zreszt¹ pozytywnie na kwestie teraŸniejszoœci i przysz³oœci - a
one s¹ przecie¿ najwa¿niejsze dla
nas ¿yj¹cych tu i teraz. Nie da siê
jednak przejœæ do teraŸniejszoœci
bez zrozumienia przesz³oœci.
Mówi¹c o s³abej znajomoœci tej
problematyki i niskiej œwiadomoœci
problemu trzeba zaznaczyæ, ¿e nie
chodzi tu zreszt¹ li tylko o koncentracjê na problematyce polskiej w
polskich i niemieckich mediach. Zainteresowanie histori¹ we wspó³czesnych spo³eczeñstwach jest generalnie niskie i trudno wymagaæ, aby
by³o inaczej w czasach skrajnej ich
merkantylizacji, ale chodzi bardziej
o to, aby przynajmniej tym, którzy
potrzebê takiego zbli¿enia i poznania historii s¹siada czuj¹, stworzyæ
ku warunki do realizacji tych zamierzeñ. Organizatorzy s³onowickiego
spotkania na szczêœcie poradzili sobie sami…
R.B
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Rzepczyno

Urz¹d Miasta informuje

Dzieñ wspólnoty

Nowa tablica Virchowa
w nowym miejscu
Urz¹d Miasta w Œwidwinie
informuje, ¿e nowa tablica upamiêtniaj¹ca Rudolfa Virchowa
zostanie wkrótce umieszczona na
placu przed starostwem powiatowym.

Imieniny ks. dyrektora Ireneusza Œliwiñskiego sdb s¹ dla ca³ej
wspólnoty zakonnej jak i pracowników oœrodka w Rzepczynie dniem
Wspólnoty. Po uroczystej Mszy
Œwiêtej i ¿yczeniach przy stole Eucharystii, odnowieni duchowo udaliœmy siê do naszej jadalni aby dalej
œwiêtowaæ dzieñ wspólnoty. Dalsze
¿yczenia, œpiew pieœni „¯yczymy,
¿yczymy” i tradycyjne „Sto lat” dope³ni³o ¿yczenia dla naszego
czcigodnego ksiêdza Dyrektora Ireneusza Œliwiñskiego sdb. Wychowankowie, przyjaciele, pracownicy
zgromadzeni w refektarzu wspólnie

wspominali trud powstawania
oœrodka, liczne ¿yciowe radoœci i
upadki, a wychowankowie swoje
prze¿ycia i jak siê znaleŸli w naszym
domu. Wspólne œwiêtowanie budowa³o serdeczna atmosferê i wzajemne zrozumienie. Otwarcie siê na
cz³owieka, odkrywanie jego wartoœci i cz³owieczeñstwo oraz budowanie jednoœci wspólnoty umacnia nas
wszystkich, daje silê do dalszego
kroczenia w duchu œwiêtego Jana
Bosko. Postêpowanie wed³ug
wszystkich regu³ dobrego wychowania, które jest po³ow¹ œwiêtoœci.
Jaros³aw sdb.

Ogólnopolska noc
profilaktyki
22 czerwca 2013 roku przedstawiciele Pañstwowej Inspekcji
Sanitarnej w Œwidwinie uczestniczyli w I edycji ogólnopolskiej
akcji organizowanej przez Komendê G³ówn¹ Policji realizowanej pod has³em „Profilaktyka a
Ty”, w ramach programu „Razem
bezpieczniej”.
Celem Ogólnopolskiej Nocy
Profilaktyki by³o wzmocnienie profilaktyki twórczej oraz edukacja
m³odzie¿y i doros³ych w zakresie
przeciwdzia³ania zjawiskom patologii spo³ecznej, a tak¿e promocja
innowacyjnych dzia³añ profilaktycznych.
O godzinie 16. na dziedziñcu
Œwidwiñskiego Oœrodka Kultury
rozpocz¹³ siê ogólnopolski happening „Wolne Serca”, trwaj¹cy 60
sekund, polegaj¹cy na wspólnym
wybijaniu praw¹ d³oni¹ rytmu serc.
Serc wolnych od uzale¿nieñ, przemocy i obojêtnoœci na drugiego
cz³owieka. Serc piêknych i zdrowych, w trosce o zdrowie fizyczne i
spo³eczne, silnych i pomocnych innym. Serc ludzi, którzy mog¹ ró¿niæ siê od siebie, ale potrafi¹ dzia³aæ

wspólnie, by chroniæ dzieci i m³odzie¿ przed uzale¿nieniami.
Podczas happeningu przedstawiciele Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej w Œwidwinie w ramach "Profilaktycznego programu w zakresie
przeciwdzia³ania uzale¿nieniu od
alkoholu, tytoniu i innych œrodków
psychoaktywnych" zorganizowali
stoisko profilaktyczne, na którym
wszystkim zainteresowanym przekazywano ulotki o szerokiej tematyce prozdrowotnej, a tak¿e materia³y
edukacyjno - informacyjne. Przekonywano osoby odwiedzaj¹ce stoisko o powszechnie panuj¹cej modzie na niepalenie oraz przekazywano materia³y oœwiatowo - zdrowotne w formie ulotek o tematyce antytytoniowej, zachêcaj¹ce do rzucania palenia.
Wœród m³odzie¿y du¿ym zainteresowaniem cieszy³y siê materia³y
edukacyjno - oœwiatowe poszerzaj¹ce wiedzê na temat HIV i AIDS.
Wszystkim zainteresowanym
przekazywano ulotki o szerokiej tematyce prozdrowotnej, a tak¿e materia³y edukacyjno-informacyjne.
Anna Majczyna
PSSE w Œwidwinie

Rudolf Virchow zosta³ ju¿ niegdyœ upamiêtniony przez mieszkañców Œwidwina podobn¹ tablic¹,
która znajdowa³a siê przed oœrodkiem zdrowia przy ulicy Drawskiej.
Niestety, w ubieg³ym roku pad³a ona
³upem wandali. Postanowiono zatem wykonaæ now¹ tablicê i umieœciæ j¹ na tym samym obelisku, co
poprzednia. Sam obelisk jednak ma
zostaæ przeniesiony z ul. Drawskiej
na plac przed starostwem, gdzie zostanie umieszczony na zakoñczeniu
jednej z alejek. Obszar ten znajduje
siê w œcis³ym centrum miasta i jest
objêty monitoringiem, co - miejmy
nadziejê - pozwoli unikn¹æ podobnych sytuacji w przysz³oœci.
Teren ten jednak to równie¿ obszar staromiejski, co oznacza, ¿e
znajduje siê w strefie ochrony konserwatora zabytków. Wymaga to nie
tylko uzgadniania wszystkich
zmian, ale równie¿ uzyskania pozwolenia na budowê (zamiast
znacznie prostszego od strony formalnej zg³oszenia zamiaru przeprowadzenia takich prac). W rezultacie
prosta w gruncie rzeczy operacja
wi¹¿e siê z doœæ skomplikowan¹
procedur¹. Obecnie jej za³atwianie
dobiega koñca. Granitowa tablica,
zawieraj¹ca dok³adnie tak¹ sam¹
treœæ, jak poprzednia, jest ju¿ gotowa, a przeniesienie obelisku nie
powinno sprawiæ wiêkszego problemu. Burmistrz Jan Owsiak zapew-

Nowa tablica przygotowana
do zamontowania

nia, ¿e wszystko zostanie wykonane
we wrzeœniu.
Przypomnijmy, ¿e niemiecki
naukowiec, lekarz, historyk i polityk Rudolf Virchow (1821 – 1902)
nale¿y do najwybitniejszych osób
wywodz¹cych siê ze Œwidwina. Pamiêæ o nim wci¹¿ trwa. Nauczyciele
w œwidwiñskich szko³ach prowadz¹
lekcje na jego temat i organizuj¹
uroczystoœci upamiêtniaj¹ce zwi¹zane z nim rocznice. Odbywaj¹ siê
okazjonalne imprezy przypominaj¹ce miejsca z nim zwi¹zane (np.
rajdy organizowane przez PTTK).
Bogat¹ kolekcjê pami¹tek zwi¹zanych z Virchowem mo¿na obejrzeæ
w izbie muzealnej w œwidwiñskim
zamku. Zachêcamy równie¿ do zapoznania siê z informacjami na temat Virchowa, które znajduj¹ siê w
sta³ej zak³adce na naszym miejskim
portalu internetowym.
Na zdjêciu poni¿ej:
Pod poprzedni¹ tablic¹, zniszczon¹ przez wandali czêsto odbywa³y siê uroczystoœci ku czci Rudolfa Virchowa. Nowa, o tej samej treœci, jest ju¿ gotowa i wkrótce zostanie umieszczona na placu przed starostwem.
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Podró¿owali rowerami i kajakami
W sobotê 10 sierpnia dziewiêtnastoosobowa grupa mieszkañców Œwidwina i £obza zrzeszona
w Stowarzyszeniu Turystyki Rowerowej wziê³a udzia³ w rajdzie
rowerowym po³¹czonym ze sp³ywem kajakowym.
Rajd rozpocz¹³ siê sp³ywem kajakowym na rzece Rega przy moœcie
Stefana ¯eromskiego a zakoñczy³
przy elektrowni wodnej „Prusino”.
Zwalone drzewa, przegradzaj¹ce
nurt zmusza³y cyklistów do stosowania ekwilibrystycznych technik
i do du¿ego wysi³ku. Zabawa by³a
przednia i zagwarantowa³a du¿o

adrenaliny i emocji. Krótki odpoczynek przy ognisku pozwoli³ wymieniæ siê pierwszymi wra¿eniami.
Drugi odcinek natomiast to
przeprawa rowerowa tras¹ : Prusinowo – Poradz – Klêpnica – Lipce
– S³onowice. Stamt¹d rowerzyœci
wrócili do domów – do Œwidwina
lub do £obza.
Uczestnicy rajdu doœwiadczyli
wielu przygód zwi¹zanych z pokonywaniem trasy ale równie¿ mogli
podziwiaæ piêkne krajobrazy. Podczas przeprawy ca³ej grupie dopisywa³y znakomite nastroje.
STR- Œwidwin

„DBAJ¥C O FIGURÊ POZNAJÊ NATURÊ”
6 lipca 2013 roku
na terenie Parku
Zdrojowego w Po³czynie
Zdroju odby³o siê
oficjalne otwarcie
œcie¿ki edukacyjnej
„DBAJ¥C O FIGURÊ
POZNAJÊ NATURÊ”,
której celem jest
promowanie aktywnego
wypoczynku i rekreacja
na œwie¿ym powietrzu.
Organizatorem przedsiêwziêcia
by³o Nadleœnictwo Po³czyn w ramach kampanii „Lasy Pañstwowe.
Zapraszamy” oraz Uzdrowisko Po³czyn Grupa PGU S.A.
G³ównym punktem imprezy by³
leœny bieg prze³ajowy o charakterze
otwartym. Polega³ na zaliczeniu co
najmniej jednego z dwóch punktów

kontrolnych. Pierwszy z nich znajdowa³ siê na przystanku pocz¹tkowym nowej œcie¿ki edukacyjnej
przy si³owniach zewnêtrznych, drugi na tzw. Wilczych Jarach, stanowi¹cych jej bardzo malowniczy
fragment. Potwierdzeniem zaliczenia trasy by³o otrzymanie piecz¹tki
z co najmniej jednego punktu kontrolnego i powrót na metê. Wystartowaæ móg³ ka¿dy w wybranej przez
siebie kategorii (bieg, marsz z kijkami, rower).
W programie przewidziano równie¿ liczne atrakcje zarówno dla
dzieci, jak i doros³ych tj. dmuchane
zje¿d¿alnie, trampoliny bungee,
tory przeszkód oraz gry edukacyjne
dla dzieci, konie i kucyki, warsztaty
nordic walking, aerobik taneczny,
catering, produkty regionalne, galeriê fotografii przedstawiaj¹cych
œcie¿kê „DBAJ¥C O FIGURÊ POZNAJÊ NATURÊ” oraz stoiska zaproszonych wystawców.

Z uwagi na szeroki masowy charakter imprezy Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Œwidwinie w ramach projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdzia³ania uzale¿nieniu od alkoholu, tytoniu i innych œrodków psychoaktywnych” zorganizowa³ stoisko profilaktyczne.
Osoby aktywnie pozostaj¹ce w
uzale¿nieniu od tytoniu, „byli” palacze, a tak¿e osoby przebywaj¹ce
w otoczeniu osób pal¹cych papierosy mog³y zbadaæ poziom tlenku
wêgla w wydychanym powietrzu, a
tak¿e pozbyæ siê papierosów wrzu-

caj¹c je do specjalnego pojemnika.
Pracownicy Inspekcji Sanitarnej przekazywali informacje o szkodliwoœci palenia tytoniu oraz wp³ywie uzale¿nienia na organizm cz³owieka. Motywowali tak¿e do pracy
nad wyjœciem z na³ogu, podpowiadaj¹c gdzie i jakiej pomocy szukaæ
mo¿na w radzeniu sobie z uzale¿nieniem. Ponadto wszystkim zainteresowanym przekazywano ulotki o
szerokiej tematyce prozdrowotnej.
Punkt promocji zdrowia Inspekcji Sanitarnej cieszy³ siê du¿ym zainteresowaniem.
Anna Majczyna,
PSSE w Œwidwinie

Biuro og³oszeñ
Wieœci œwidwiñskich
tel. 504 042 532
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Boisko do pi³ki
pla¿owej

Park Wodny „Relax” zaprasza
wszystkich chêtnych do korzystania
z wielofunkcyjnego boiska piaszczystego do pi³ki pla¿owej, na którym mo¿na rozgrywaæ zawody w
pi³kê siatkow¹, siatkonogê, badmintona i pi³kê no¿n¹.

Boisko znajduje siê na terenie
PW „Relax” (za p³ywalni¹). W celu
wypo¿yczenia sprzêtu do poszczególnych dyscyplin nale¿y zg³osiæ
siê do szatni p³ywalni i pozostawiæ
dokument to¿samoœci. Wiêcej informacji: tel. 502684685.
PW

Wycisn¹³ sztangê
33 razy

W dniu 27.07.2013 na molo w
Ko³obrzegu odby³ siê I Integracyjny Turniej w Wyciskaniu
Sztangi na Iloœæ Powtórzeñ.
Zawodnicy wyciskali sztangê
wa¿¹c¹ tyle, co waga cia³a zawodnika, a o kolejnoœci miejsc decydowa³a iloœæ wykonanych ruchów. Po raz
kolejny Dobrze spisa³ siê Zbigniew

Hodowaniec z Klubu Sportów Si³owych „Œwit” w Œwidwinie, który
wycisn¹³ sztangê wa¿¹c¹ 75 kg 33
razy. Da³o mu to 4 miejsce wœród 23
startuj¹cych zawodników. Warto
podkreœliæ, ¿e zwyciêzca turnieju
wycisn¹³ sztangê 35 razy, z czego
wynika, ¿e zwyciêstwo by³o bardzo
blisko.
(o)

Wieœci œwidwiñskie 19.8.2013 r.

Mistrz mastwrestlingu walczy³ o zwyciêstwo

Sebastian Oszczêd³owski
ze Œwidwina zaj¹³ 3 miejsce
na 3 Mistrzostwach Polski
w maswrestlingu

Jest to stosunkowo ma³o znana
dyscyplina sportów si³owych, w
której dwóch zawodników przeci¹ga siê nawzajem trzymaj¹c drewnian¹ pa³kê. Sebastian Oszczêd³owski ma ju¿ liczne sukcesy. W ubieg³ym roku wygra³ mistrzostwa Polski, tote¿ na tegoroczne zawody,
które odby³y siê 4 sierpnia w Miêdzyzdrojach pojecha³ broniæ mi-

strzowskiego tytu³u. Niestety, tym
razem by³o gorzej, ale i tak znalaz³
siê w czo³ówce. W zawodach brali
udzia³ zawodnicy z Jakucji - kolebki
tego sportu - którzy nie maj¹ sobie
równych, Sebastian musia³ siê zadowoliæ trzecim miejscem. W zawodach startowa³ równie¿ m³odszy
brat Sebastiana Piotr Oszczêd³owski, który zaj¹³ ósme miejsce. (o)

Dawid Maciejewski
na Olimpiadzie
w Sofii
(ŒWIDWIN) Dawid Maciejewski ze Œwidwina - nies³ysz¹cy
sportowiec, wzi¹³ udzia³ w Igrzyskach Olimpijskich G³uchych w
Sofii.
Dawid jest uczniem SOSW w
S³awnie, cz³onkiem UKSN "Sprint"
w S³awnie. Dawid by³ czêœci¹ kadry
narodowej nies³ysz¹cych sportowców, którzy brali udzia³ w Igrzyskach Olimpijskich G³uchych w
Sofii 25.07.do 04.08.2013r.
Dawid awansowa³ do pó³fina³ów
zarówno w biegu na 100 m z rekordem ¿yciowym 11,12 s, jak i na 200
m z rekordem ¿yciowym 22,47 s.
W sztafecie 4x100m razem z
kolegami (Bartek Janda, Robert Cygler, Jacek Wierzbicki) zaj¹³ V miejsce w finale z czasem 22,95 s. (RP)

Wieœci œwidwiñskie 19.8.2013 r.
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Turniej Szachowy z okazji Dni
Po³czyna-Zdroju
W dniu 28.07. 2013 r. w Gimnazjum w Po³czynie Zdroju odby³ siê
Turniej Szachowy z okazji „Dni Po³czyna-Zdroju” . W zmaganiach sportowych wziê³o udzia³ 73 zawodników (54 seniorów, 19 juniorów). Organizatorem turnieju byli cz³onkowie klubu szachowego „Caissa”. Oficjalnego
wrêczenia nagród dokona³ Wicestarosta Œwidwina Roman Kozubek. Zwyciêzc¹ turnieju w kategorii seniorzy i posiadaczem okaza³ego pucharu ufundowanego przez wicestarostê zosta³ Kamieniecki Tomasz z Koszalina. Puchar Pani Burmistrz Po³czyna Zdroju przypad³ najlepszemu juniorowi
£ukaszowi Truszkowskiemu z Red³a. Puchar dla najm³odszego uczestnika
turnieju i cenn¹ nagrodê ufundowan¹ przez Pani¹ Helenê K³usewicz, radn¹
powiatu œwidwiñskiego przypad³ szeœcioletniemu Hubertowi Peter z £obza.
.Organizatorzy dziêkuj¹ pracownikom Gimnazjum za stworzenie dobrych
warunków do przeprowadzenia turnieju.
38 Michalski, Maciej
39 Nowicka, Julia
40 Trybuœ, Daniel
41 Kurek, Mieczys³aw
42 Rasztubowicz, Leszek
43 Nowy, Micha³
44 Kossowski, Piotr
45 Seku³a, Piotr
46 Pietruszka, Micha³
47 Œwiercz, Nikodem
48 Patryk, Grund
49 Batura, Adam
50 Dajerling, Jan
51 Maciejewicz, Eugeniusz
52 Trybuœ, Ewa
53 Kalinowski, Wojciech
54 Smolich, Pawe³

1000
1600
1600
1600
1790
1600
1600
1000
1600
1000
1000
1000
1000
1800
1000
1000
1000

Po³czyn Zdrój
GKSz Solny
MKSz Rybnik
Bia³ogard
Czaplinek
Gryfice
Hetman
Red³o
Drawsko Pom.
KS Jelonka
Czaplinek
Po³czyn Zdrój
Œwinoujœcie
Czaplinek
Rybnik
Po³czyn Zdrój
Drawsko Pom.

3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
2.5
2.0
1.0
0.0

31.00 39.00
30.00 42.00
29.50 37.00
28.50 35.50
28.00 34.50
27.50 35.50
26.00 33.00
27.50 36.00
27.50 35.00
27.00 34.50
24.00 30.00
21.50 26.50
20.50 26.00
27.50 38.50
24.00 37.00
26.50 34.00
21.00 27.00

Turniej Szachowy z okazji „Dni Po³czyna-Zdroju” Juniorzy:
Turniej Szachowy z okazji „Dni Po³czyna-Zdroju” 28.07.2013.
Seniorzy:
M-ce Nazwisko Imiê
1 Kamieniecki, Tomasz
2 Smal, Tobiasz
3 Parzuchowski, Krzysztof
4 Pu³ka, Bartosz
5 Lisiñski, Henryk
6 Kupiak, Sylwester
7 Przerwa, Waldemar
8 Kubiak, Jakub
9 Buæko, Wies³aw
10 Twarogiel, Tadeusz
11 Styliñski, Piotr
12 Tymrakiewicz, Jan
13 Tarkowski, Kacper
14 Kabaciñski, Krzysztof
15 Peter, Rafa³
16 Dzudzik, Grzegorz
17 Kowalczyk, Ryszard
18 Kwiatkowski, Marek
19 Nawrocki, W³odzimierz
20 Mrozewicz, Ryszard
21 Kossowski, Witold
22 Grzesik, Gracjan
23 Ho³ubczak, Maciej
24 Ciesielski, Jan
25 Tynny, Krzysztof
26 Groblewski, Ryszard
27 Tararako, Adam
28 Sz³apak, Eugeniusz
29 £uczak, Filip
30 Z¹dkowski, Zbigniew
31 Gargas, Janusz
32 Butyrowski, Marcel
33 Bukowski, Rafal
34 Jaskulski, Przemyslaw
35 Kossowski, Pawe³
36 Polakowska, Agnieszka
37 Wolaniecki, Patryk

R. Klub
pkt. M.bh D.bh
1963 Hetman8.5
39.00 50.50
1893 Gryfice
8.0
38.50 50.50
2000 Czaplinek
6.5
40.50 52.50
2047 Gryf Szczecin 6.5
37.50 49.00
1929 TSz Taktyk
6.5
31.50 41.50
1662 SzKS GENS
6.0
36.50 47.50
1808 TSz Taktyk
6.0
36.50 47.00
1551 UKS Szach
6.0
36.00 46.50
2000 Red³o
6.0
35.00 44.50
1979 Wolin
5.5
40.00 53.00
1568 GKSz Grzybowo 5.5
38.50 51.00
1743 UKS Dziwna 5.5
34.50 46.50
1412 AKSz Hetman 5.5
31.50 39.00
1490 GKSz Solny
5.5
29.00 37.00
1719
£obez
5.0
37.00 47.00
1600 Bia³ogard
5.0
37.00 47.00
1600 Po³czyn Zdrój 5.0
35.50 45.00
1434 AKSz Hetman 5.0
34.00 45.00
1000 KSz Gryf
5.0
34.00 41.00
1711 UKS Dziwna 5.0
33.00 44.50
1476 Ko³obrzeg
5.0
32.50 42.00
1345 Hetman
5.0
32.50 39.00
1600 Z³ocieniec
5.0
31.50 40.50
1236 GKSz Solny
5.0
31.00 43.00
1600 Czaplinek
5.0
30.50 36.50
1600 KSz Gryf
4.5
37.00 46.00
1600 Po³czyn Zdrój 4.5
36.00 48.00
1890 Zlocieniec
4.5
31.00 40.00
1800 Hetman
4.5
30.00 41.50
1800 Bia³ogard
4.5
28.50 36.00
Stargard Szczeciñski
4.5
27.00 36.00
UKS Iskra Pi³a
4.0
35.00 45.00
2206 AZS UKW
4.0
32.50 41.50
1444 UKS Szach
4.0
28.00 35.50
1600 UKS OPP
4.0
25.50 32.00
1600 Pa³ac M³odzie¿y4.0
24.50 31.50
1377 AKSz Hetman 3.5
37.00 47.00

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
17
19

Truszkowski, £ukasz
Seku³a, Kuba
Górska, Alicja
Jankowski, Dominik
Foryœ, Tomasz
Bia³ek, Gosia
Kalinowski, Szymon
Pu³ka, Gawe³
Mitlosz, Hubert
Matoshyn, Victor
Lampa, Szymon
Grzesik, Nicola
Peter, Amelia
Seku³a, Zofia
Kosiñski, Stanis³aw
Szulerecki, Mateusz
Peter, Hubert
Kalinowski, Micha³
Beraœ, Wiktor

1400
1000
1000
1000
1400
1000
1000
1400
1200
1000
1400
1250
1000
1000
1000
1400
1000
1000
1000

Red³o 9.0
Red³o 8.0
Po³czyn-Zdrój
Po³czyn-Zdrój
Ko³obrzeg
Po³czyn-Zdrój
Po³czyn-Zdrój
KSz Gryf
Czaplinek
Wroclaw
OPP Ko³obrzeg
Koszalin
£obez
Red³o
Po³czyn-Zdrój
Po³czyn-Zdrój
£obez
Po³czyn-Zdrój
Red³o

35.00
37.50
6.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.0
3.0
2.0
2.0
2.0
1.5

47.00
50.50
35.50
36.00
34.50
33.00
31.50
28.50
35.50
35.00
30.00
24.50
24.50
33.00
25.00
34.00
24.00
24.00
26.50

9
7
48.50
48.00
45.00
43.50
42.00
35.00
47.50
45.50
40.50
32.00
31.00
42.00
31.50
46.00
30.50
30.50
33.00

6
5
5
5
5
5
4
4
4
4
3
4
3
2
0
0
1
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Czytaj i komentuj artyku³y w internecie
www.wiesciswidwinskie.xwp.pl
e-mail do redakcji: wppp1@wp.pl

Podziêkowania dla dyrektor Zespo³u Szkó³ w Lekowie
pani El¿biety Wachowiec

