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Œwidwiñscy Sybiracy

Na Syberii straci³ matkê
i dziadka
Antoni Wdowiak mieszka z
¿on¹ w Œwidwinie przy ul. Gen.
Zawadzkiego, w ma³ym starym budynku, podzielonym na
cztery malutkie mieszkania.
O swoim pobycie na Syberii
mówi niechêtnie.Sowieci wywieŸli ich 10 lutego 1940 r. Wywo¿ono tzw. ku³aków, czyli tych,
co dobrze pracowali i byli zaradni. Jak ktoœ to nazwa³ – karali za
dobr¹ pracê. Trafili do Czarnogorki w obwodzie krasnojarskim. Tam zmar³ dziadek Kornel.
- Gdzieœ le¿y w tajgach, pochowany byle jak – mówi pan
Antoni.
Czytaj str. 13

Zbieraj¹ podpisy
w obronie szpitala

Radni
wypowiedzieli
siê, teraz
wypowiedz¹
siê mieszkañcy
powiatu

Powsta³o nowe stowarzyszenie

17 wrzeœnia – Dzieñ Sybiraka

„S³oneczna Jesieñ”
œwidwiñskich emerytów

Walczyli pod Monte
Cassino. Sowieci
wywieŸli ich na Sybir
Ma³o znane fragmenty z dziejów zsy³ek Polaków

CMYK
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Z ¯YCIA POWIATU

Mundurowi na urodzinach
Kacperka
S³u¿ba ka¿dego policjanta opiera siê na wykonywaniu zadañ okreœlonych w ustawie o policji. Funkcjonariusz oprócz wykrywania
przestêpstw, œcigania ich sprawców
ma obowi¹zek chroniæ zdrowie i
¿ycie ludzi. Policjanci ze Œwidwina
czuj¹ równie¿ potrzebê wspierania
tych, których los szczególnie doœwiadczy³. Mundurowi docieraj¹
zazwyczaj do najm³odszych, których radoœæ z przygotowanej niespodzianki jest nieskrywana i prawdziwa. Tym razem policjanci wybrali siê do Kacpra, a powód by³
szczególny, bo ch³opiec obchodzi³
siódme urodziny. Jubilat jak ka¿dy
ch³opiec w jego wieku jest zafascynowany policyjnym fachem. Kacperek ma stwardnienie rozsiane i z powodu choroby porusza siê na wózku
inwalidzkim, kontakt z rówieœnikami jest ograniczony, poniewa¿
mieszka w ma³ej wsi i korzysta z
nauczania indywidualnego. Tym
bardziej niezapowiedziany przyjazd policjantów okaza³ siê prawdziw¹ niespodziank¹. Tort od œwidwiñskiej policji i prezent by³y dope³nieniem, uroczystoœci po³¹czonej z przeja¿d¿k¹ „radiowozem na
kogutach”.
Widok uœmiechniêtej buzi mo¿e
œwiadczyæ, ¿e policjantom uda³o siê
sprawiæ radoœæ ch³opcu. Mamy nadziejê, ¿e chocia¿ przez chwilê Kacper móg³ zapomnieæ o swojej chorobie.
(kp)

Wystawê zorganizowa³a pani
Zofia Posag, pracownica tej biblioteki. Zgromadzono wiele ciekawych staroci. Wystawiony zosta³
oryginalny mundur ¿o³nierza Wehrmachtu z czasów II wojny œwiatowej, replika munduru ¿o³nierza z
czasów wojen napoleoñskich oraz
stara szabla z tych czasów. By³y tak¿e rzeczy codziennego u¿ytku z
koñca XIX wieku i pocz¹tku wieku
dwudziestego, które przetrwa³y u
mieszkañców tej wsi. Stara masalnica, maszyna do szycia „Singier”,
¿elazka z „dusz¹”, stare ¿elazka
elektryczne z lat 60., radio z tego
okresu i adapter „Bambino” z p³ytami tzw. widokówkami. W otwarciu
wystawy brali udzia³ mieszkañcy

Przygarnij
psiaka

Towarzystwo Opieki nad
Zwierzêtami w Œwidwinie pilnie
poszukuje domu dla przesympatycznej ok. 5-miesiêcznej suczki
HOLKI.
Piesek b³¹ka³ siê w okolicy ul.
Szczeciñskiej. Prawdopodobnie
zosta³ porzucony. Niezwykle pozytywna, spokojna i bardzo ³agodna
suczka. Bardzo ³adnie chodzi na
smyczy, nauczona wychodziæ na
dwór. Piesek jest zaszczepiony i
odrobaczony, posiada ksi¹¿eczkê
zdrowia. Istnieje mo¿liwoœæ wysterylizowania suczki na koszt TOZ.
Kontakt: Aœka tel. 694 339 639.
Adopcja jest bezp³atna. Pies to
nie ZABAWKA! Decyzja o adopcji
powinna byæ przemyœlana.
TOZ Œwidwin

Dwutygodnik Powiatowy

Wystawa w Redle
(RED£O, gm. Po³czyn-Zdrój)
W bibliotece wiejskiej w Redle,
pod koniec sierpnia zosta³a zorganizowana wystawa starych rzeczy.

Wieœci œwidwiñskie 9.9.2013 r.

oraz m³odzie¿. Pod koniec spotkania radni Antoni Banaszewski i
Marek Modzelewski wrêczyli dzieciom skromne upominki za pomoc
w organizacji wystawy.
Wystawa powsta³a dziêki zaanga¿owaniu pani Zofii Posag, która
ju¿ wiele lat prowadzi bibliotekê w
Redle. Budynek, w którym mieœci
siê ta placówka kulturalna potrzebuje gruntownego remontu i doposa¿enia w œrodki multimedialne. Niektóre komputery pochodz¹ jeszcze
z darów mieszkañców, maj¹ po kilkanaœcie lat. Potrzebne jest jak najszybsze odnowienie sprzêtu i remont przeciekaj¹cego dachu, bo
jest to jedyna placówka kultury we
wsi, która liczy ponad tysi¹c mieszkañców. Mimo zaproszeñ wystosowanych do urzêdu miejskiego i
Centrum Kultury, nikt z zaproszonych nie pojawi³ siê na tej piêknej
wystawie.
KAR

Do¿ynki
powiatowe
w Lekowie
Program do¿ynek.
13:00 Msza Œwiêta Dziêkczynna
14:15 Korowód Do¿ynkowy
14:40 Powitanie goœci, wyst¹pienia
15:20 Og³oszenie konkursu na „Naj³adniejszy Wieniec Do¿ynkowy” i
„Naj³adniejsze stoisko”
15:30 Artystyczne prezentacje gmin
16:00 17:30 Konkursy dla dzieci
18:00 Rozstrzygniêcie konkursów
18:20 Pokazy stra¿y
19:30 – 21:00 Wystêp gwiazdy – Bogdan Trojanek i Terne Roma
21:00 - do 24:00 Zabawa taneczna z
zespo³em Saran Band
Ponadto: prezentacje gmin, instytucji i
przedsiêbiorstw, atrakcje dla najm³odszych, Karczma z przysmakami kuchni
wiejskiej
Lekowo boisko szkolne 21.09.2013
zapraszaj¹ Starosta Œwidwiñski i Wójt
Gminy Œwidwin.
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Burmistrz zarz¹dzi³

Dyrektor
„Dwójki” z
powierzenia
(ŒWIDWIN) Burmistrz Œwidwina Jan Owsiak przed³u¿y³ dotychczasowej dyrektor Szko³y
Podstawowej im. ppor. Emilii
Gierczak w Œwidwinie Magdalenie Bujakowskiej piastowanie
tego stanowiska na kolejne piêæ
lat bez konkursu.
Burmistrz zrobi³ to zarz¹dzeniem z dnia 30 sierpnia 2013 r., po
zasiêgniêciu opinii rady pedagogicznej tej szko³y i w uzgodnieniu z
kuratorium oœwiaty. Okres powierzenia stanowiska: od 1 wrzeœnia
2013 r. do 31 sierpnia 2018 r. (r)

65-lecie ZSR
(ŒWIDWIN) W sobotê, 14.09.
2013 r. o godz. 9.00 rozpoczn¹ siê
obchody jubileuszu 65-lecia Zespo³u Szkó³ Rolniczych Centrum
Kszta³cenia Praktycznego im. Stefana ¯eromskiego w Œwidwinie.
Obchody rozpoczn¹ siê Msz¹
œwiêt¹ w koœciele Matki Boskiej Nieustaj¹cej Pomocy w Œwidwinie, a
nastêpnie przenios¹ na plac szkolny
przy ulicy Szczeciñskiej 88.
(r)

Urz¹d Miasta Œwidwin zgodnie
z umow¹ na œwiadczenie us³ug weterynaryjnych , dokarmianie, sterylizacjê oraz wy³apywanie bezdomnych psów , finansuje ww. us³ugi
jednak praca Pañ inspektorek pozostaje prac¹ spo³eczn¹. Obie Panie
wykazuj¹ ogromne zaanga¿owanie
w niesieniu pomocy potrzebuj¹cym

Otwarcie roku szkolnego
w gminie Œwidwin

PKS w upad³oœci
1 lipca 2013 r. S¹d Rejonowy w
Koszalinie VII Wydzia³ Gospodarczy, na wniosek PKS w Œwidwine Sp.
z o.o. w likwidacji, postanowi³ og³osiæ upad³oœæ Przedsiêbiorstwa Komunikacji Samochodowej w Œwidwine Sp. z o.o. w Œwidwinie w likwidacji, wezwaæ wierzycieli do zg³aszania wierzytelnoœci oraz wyznaczyæ
sêdziego komisarza i syndyka. (r)

Podziêkowanie
Zarz¹d Towarzystwa Opieki nad
Zwierzêtami O/Œwidwin pragnie
podziêkowaæ Paniom Alicji Szczepaniak i Renacie Klukojæ WoŸnej,
inspektorkom TOZ O/Œwidwin, za
ogromny wk³ad pracy w trosce o
zdrowie i byt zwierz¹t domowych
¿yj¹cych na terenie naszego miasta
i jego okolic.
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zwierzêtom. Za ich poœrednictwem
zwierzêta takie poddawane s¹ sterylizacji i leczeniu w lokalnym gabinecie weterynaryjnym a póŸniej pod
ich kuratel¹ dochodz¹ do zdrowia.
Wiêkszoœæ z nich trafia do domów
adopcyjnych, nierzadko odleg³ych
od naszego miasta. Transport i czas
temu poœwiêcony zawdziêczamy
równie¿ Paniom Alicji i Renacie.
Dziesi¹tki zwierz¹t s¹ codziennie
przez nie dokarmiane. Dziêki ich
pracy na naszych ulicach jest coraz
mniej bezdomnych, chorych i g³odnych psów i kotów.
Jeszcze raz serdecznie dziêkujemy za „serce” dane setkom naszym
czworonogom.
Zarz¹d TOZ O/Œwidwin

(GMINA ŒWIDWIN) 2 wrzeœnia nowy rok szkolny rozpoczêli
uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkó³ w gminie Œwidwin.
Podczas uroczystego apelu powitali ich nowi dyrektorzy - Marta
Jalowska, dyrektor Zespo³u Szkó³ w
Bierzwnicy oraz Jakub Szynkow-

Kupiê
gospodarstwo
lub grunt rolny
tel. 664 944 635

ski, dyrektor Zespo³u Szkó³ w Lekowie.
W apelach uczestniczy³y tak¿e
w³adze samorz¹dowe. Wójt gminy
Œwidwin Zdzis³aw Pawelec ¿yczy³
wszystkim uczniom w nowym roku
szkolnym dobrych ocen a nauczycielom – sukcesów i wytrwa³oœci w
nauczaniu.
(ug)
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Sesja Rady Powiatu Œwidwiñskiego

Zmiany
w szkolnictwie
powiatowym

Zamienili internat na bursê w Domu Wczasów
Dzieciêcych w Po³czynie-Zdroju

Powiat utworzy³
Zespó³ Placówek
Oœwiatowych
(ŒWIDWIN) Radni Rady Powiatu zdecydowali, ¿e od 1 stycznia 2014 r. na bazie Domu Wczasów Dzieciêcych w Po³czynieZdroju powstanie Zespó³ Placówek Oœwiatowych. Placówka zostanie powiêkszona o bursê.

(ŒWIDWIN) 29 sierpnia 2013
roku odby³a siê XXVII sesja Rady
Powiatu.
Na pocz¹tku obrad informacjê z
prac Zarz¹du Powiatu w okresie
miêdzysesyjnym przedstawi³ starosta Miros³aw Majka.
G³ównymi tematami sesji by³y:
- organizacja i przygotowanie do
roku szkolnego 2013/2014 szkó³ i
placówek oœwiatowo-wychowawczych Powiatu, któr¹ przedstawili
dyrektorzy jednostek oœwiatowych;
- informacja o realizacji bud¿etu
Powiatu za I pó³rocze 2013 r.,
przedstawiona przez skarbnika powiatu Lucynê Miêtek.
W roku szkolnym 2013/2014 naukê w 3 publicznych szko³ach ponadgimnazjalnych dla m³odzie¿y w
powiecie œwidwiñskim rozpocznie
w klasach pierwszych 509 uczniów
w 16 oddzia³ach. £¹cznie zaœ, w 60
oddzia³ach bêdzie uczy³o siê 1670
uczniów.
Najwiêksz¹ placówk¹ oœwiatow¹ od lat pozostaje Zespó³ Szkó³
Rolniczych CKP w Œwidwinie,
gdzie bêdzie uczyæ siê 894 uczniów
w 29 oddzia³ach.
W Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Œwidwinie, w liceum
ogólnokszta³c¹cym oraz zasadniczej szkole wielozawodowej uczyæ
siê bêdzie 374 uczniów.
W zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Po³czynie-Zdroju, uczyæ
siê bêdzie ³¹cznie 374 uczniów.
Przeobra¿eniu ulega struktura
organizacji szkolnictwa specjalnego. Na mocy uchwa³y Rady Powiatu
podjêtej w marcu br. dotychczasowy Specjalny Oœrodek Szkolno-

Wychowawczy w S³awoborzu zosta³ przeorganizowany. Nowo powsta³e placówki: Oœrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Œwidwinie oraz Zasadnicza Szko³a Zawodowa Specjalna w S³awoborzu zostaj¹ w³¹czone w sk³ad utworzonego z dniem 1 wrzeœnia br. Zespo³u
Placówek Specjalnych w S³awoborzu.
Dom Wczasów Dzieciêcych w
Po³czynie-Zdroju wraz z dotychczas funkcjonuj¹cym internatem
czekaj¹ w nowym roku szkolnym
zmiany organizacyjne zwi¹zane z
utworzeniem w miejsce internatu
bursy szkolnej, która wraz z Domem
Wczasów Dzieciêcych zostanie
w³¹czona w Zespó³ Placówek
Oœwiatowych w Po³czynie-Zdroju
przy ulicy Grunwaldzkiej 33 (piszemy o tym obok).
Z informacji o realizacji bud¿etu Powiatu za I pó³rocze 2013 r.
Dochody: plan - 63.420.033 z³.
Wykonanie - 32.248.209 z³. Wydatki: plan - 61.606.365 z³. Wykonanie
- 28.614.354 z³.
Nadwy¿ka bud¿etowa - 3.633.
854 z³.
Radni uzyskiwali wyjaœnienia
bezpoœrednio po wyst¹pieniach
osób przedstawiaj¹cych informacje.
W punkcie „Podjêcie uchwa³”
radni jednog³oœnie przyjêli uchwa³y: w sprawie za³o¿enia publicznej
placówki oœwiatowej o nazwie:
„Bursa Szkolna w Po³czynie-Zdroju” oraz utworzenia „Zespo³u Placówek Oœwiatowych w Po³czynie –
Zdroju” oraz o zmianie uchwa³y w
sprawie uchwalenia bud¿etu Powiatu Œwidwiñskiego na rok 2013. (sp)

Wieœci œwidwiñskie 9.9.2013 r.

Radni decyzjê podjêli na sesji
odbytej 29 sierpnia 2013 roku.
Uchwa³¹ powo³ali publiczn¹ placówkê oœwiatow¹ o nazwie Bursa
Szkolna oraz utworzyli Zespó³ Placówek Oœwiatowych w Po³czynieZdroju przy ulicy Grunwaldzkiej
33. Zespó³, w sk³ad którego
wchodz¹ Dom Wczasów Dzieciêcych i Bursa Szkolna, ma rozpocz¹æ
dzia³alnoœæ z dniem 1 stycznia 2014
roku.
W uzasadnieniu do uchwa³y napisano: „Nowo utworzona Bursa
Szkolna w Po³czynie-Zdroju, ma za
zadanie zapewniæ uczniom, w tym
uczniom wymagaj¹cym specjalnej
organizacji nauki, metod pracy i
wychowania ca³odobowej opieki i
wychowania w okresie pobierania
nauki poza miejscem ich sta³ego
zamieszkania. Przewiduje siê, ¿e
zasadniczo mieszkañcami placówki
bêd¹ uczniowie spoza terenu Po³czyna-Zdroju uczêszczaj¹cy do
Zespo³u Szkó³ Ponadgimnzjalnych,
przy którym nie ma warunków do
utworzenia internatu, a tak¿e zamiejscowi uczniowie gimnazjum w
Po³czynie-Zdroju. W przypadku
wolnych miejsc w Bursie bêd¹ mogli byæ zakwaterowani równie¿ s³uchacze publicznych i niepublicznych szkó³ w wieku do 24 lat.

Z noclegów w Bursie w miarê
wolnych miejsc bêd¹ mog³y korzystaæ równie¿ inne osoby.
Na lokalizacjê Bursy przeznacza siê czêœæ obiektu Domu Wczasów Dzieciêcych w Po³czynieZdroju, który funkcjonalnie spe³nia
warunki do prowadzenia tego rodzaju dzia³alnoœci. Zwa¿ywszy na
potencja³ bazowy, mo¿liwoœci zabezpieczenia finansowego tego zadania, przede wszystkim zaœ na potrzeby spo³eczne œrodowiska lokalnego, utworzenie placówki o takim
charakterze jest zasadne.
Powsta³a Bursa Szkolna oraz istniej¹cy Dom Wczasów Dzieciêcych, zostaj¹ w³¹czone na mocy
przedmiotowej uchwa³y w strukturê
nowo utworzonego Zespo³u Placówek Oœwiatowych. Dyrektor „Zespo³u” powo³any w drodze konkursu, bêdzie mia³ mo¿liwoœæ kierowania dzia³alnoœci¹ obu placówek, co
uczyni zarz¹dzanie bardziej racjonalnym pod wzglêdem administracyjnym i finansowym, a tak¿e zapewni przejrzysty system nadzoru
pedagogicznego”.
W zwi¹zku z tym, ¿e 31 sierpnia
2013 r. up³yn¹³ termin powierzenia
stanowiska dyrektora Domu Wczasów Dzieciêcych Krzysztofowi
£azarzowi, Zarz¹d Powiatu w drodze uchwa³y powierzy³ mu pe³nienie obowi¹zków dyrektora placówki, do czasu wy³onienia kandydata
na to stanowisko w drodze konkursu. Zapewne bêdzie to ju¿ wy³onienie dyrektora Zespo³u Placówek
Oœwiatowych.
(r)

Perturbacje z wyborem
(ŒWIDWIN) Jak informuje
Zarz¹d Powiatu, 24 lipca 2013 r.
zosta³ przeprowadzony konkurs
na stanowisko dyrektora Zespo³u
Placówek Specjalnych w S³awoborzu.
Do konkursu zg³osi³y siê dwie
osoby. Komisja wy³oni³a kandydata
na stanowisko dyrektora ZPS w S³awoborzu. Analiza dokumentacji
z³o¿onej przez jednego kandydata
zdaniem komisji nie spe³nia³a wymogów formalnych, w zwi¹zku z
tym komisja podjê³a uchwa³ê o nie-

dopuszczeniu kandydata do postêpowania konkursowego. W zwi¹zku
ze z³o¿onym odwo³aniem, Zarz¹d
przeanalizowa³ dokumentacjê konkursow¹ i uzna³, ¿e z³o¿ona oferta
zawiera³a braki formalne, jednak¿e
nie powinny ono skutkowaæ niedopuszczeniem kandydata do postêpowania konkursowego. Zarz¹d
podj¹³ decyzjê o uniewa¿nieniu
konkursu na stanowisko dyrektora
ZPS w S³awoborzu i zarz¹dzi³ ponowny konkurs. Oferty mo¿na by³o
sk³adaæ do 30 sierpnia br.
(r)

Wieœci œwidwiñskie 9.9.2013 r.

Str
Str.. 5

REKLAMA - INFORMACJE

Rezonans magnetyczny - bezpieczny i nieinwazyjny
Rozmowa z Paw³em Tabiszem, lekarzem specjalist¹ radiologii i diagnostyki obrazowej.

Pawe³ Tabisz:
- Rezonans magnetyczny
(NMR,
MR, MRI) to
g³ównie metoda
obrazowania diagnostycznego
wnêtrza czêœci cia³a ludzkiego. Ma
na celu znalezienie i zobrazowanie
tocz¹cego siê w organizmie procesu
chorobowego, okreœlenia jego charakteru i ustalenia z du¿ym prawdopodobieñstwem pewnego rozpoznania klinicznego. Dla pacjentów przynosi zatem korzyœæ w postaci niemal
pewnego rozpoznania procesu chorobowego, dok³adnego okreœlenia
jego zasiêgu, oraz kontroli postêpów
ewentualnego wdro¿onego leczenia.
- Nasuwa siê wiêc pytanie, czy
badanie jest bezpieczne?
- Metoda ta jest w pe³ni bezpieczna dla pacjenta i nieinwazyjna. W
wiêkszoœci przypadków metoda ta

nie wymaga równie¿ podawania do¿ylnego œrodków kontrastowych, o koniecznoœci ich zastosowania decyduje
zawsze lekarz diagnostyk nadzoruj¹cy
badanie.
- Czy MRI wykryje wszystkie nieprawid³owoœci w naszym organizmie?
- Niestety takiej metody obrazowania w medycynie dot¹d nie wymyœlono.
Wszystkie metody diagnostyki obrazowej s¹ równie wa¿ne i uzupe³niaj¹ siê
wzajemnie. Jednoczeœnie pragnê jeszcze raz zaznaczyæ, i¿ metoda, MR jest
wysoce czu³a, czyli pozwala na wykrycie np. ma³ych ognisk chorobowych w
organizmie, jak równie¿ wysoce swoista, tzn. z du¿ym prawdopodobieñstwem pozwala ustaliæ rzeczywiste t³o
chorobowe.
- Co to znaczy, ¿e badanie jest z
u¿yciem kontrastu?
- Badanie z u¿yciem kontrastu
mówi, i¿ konieczne jest do¿ylne podanie paramagnetycznego œrodka diagnostycznego, celem polepszenia rozdzielczoœci ognisk chorobowo zmienionych
od zdrowych tkanek. Lekarzowi oceniaj¹cemu badanie pozwala na dok³adniejsze ustalenie rozpoznania, jak równie¿
pozwala okreœliæ œciœlej granice chorobowo
dotkniêtego obszaru.
O tym, czy
badanie powin-

no byæ z kontrastem, decyduje np. metodyka badania (badanie przysadki mózgowej wykonywane jest wy³¹cznie z
u¿yciem kontrastu), jak równie¿ ze
wskazañ lekarza diagnostyka obrazowego, pragn¹cego uœciœliæ rozpoznanie.
- W jaki sposób powinniœmy przygotowaæ siê do badania?
- Sposób przygotowania nie jest
k³opotliwy dla pacjenta i chorego, bo w
wiêkszoœci przypadków badania s¹ prowadzone bez u¿ycia diagnostycznego
œrodka kontrastowego. Nale¿y pamiêtaæ jedynie o podstawowych zasadach:
na badanie przychodzimy w przypadku
kobiet bez intensywnego makija¿u twarzy, nie stosujemy lakierów do w³osów,
nie ubieramy siê w krepuj¹ca ruchy
odzie¿, pozbawion¹ najlepiej elementów metalowych.
Do badañ z u¿yciem œrodka kontrastowego ponadto nale¿y byæ na czczo

oraz mieæ wykonany pomiar kreatyniny w osoczu krwi na 1-2 dni przed
badaniem MR.
- Czy ka¿dy mo¿e poddaæ siê badaniu?
- Nie istniej¹ bezwzglêdne przeciwwskazania do wykonania badania
MR. Do przeciwwskazañ wzglêdnych nale¿y zaliczyæ obecnoœæ w ciele wszczepionych implantów ferro i
paramagnetycznych, wszczepionych
sztucznych uk³adów stymuluj¹cych.
Osoby cierpi¹ce na zaburzenia klaustrofobiczne oraz nasilone zaburzenia nerwicowe, jak równie¿ osoby
uczulone, na którykolwiek ze sk³adników paramagnetycznych œrodków
diagnostycznych winne byæ traktowane z du¿¹ ostro¿noœci¹. Jednak¿e o
jednoznacznej kwalifikacji do wykonania badania decyduje zawsze lekarz kieruj¹cy na badanie oraz lekarz
nadzoruj¹cy badanie MR.
- Dziêkujê za rozmowê.



Natalia Fiszer: - Panie doktorze
zacznijmy od pocz¹tku, czym jest
rezonans magnetyczny i jakie przynosi nam pacjentom korzyœci?

Zbierali grzyby i bawili siê do póŸnych godzin wieczornych

Emeryci na grzybobraniu

Cz³onkowie œwidwiñskiego oddzia³u Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów wybrali
siê do lasów Przyrzecza na grzyby.

Uczestnicy rozeszli siê po lesie,
natomiast cz³onkowie zarz¹du
zwi¹zku zostali na miejscu, aby z
gospodarzem leœniczówki „Cyran-

ka” rozpaliæ ognisko i przygotowaæ
potrawy na ro¿en. Po powrocie z
grzybobrania odby³a siê zabawa z
orkiestr¹, podczas której mo¿na siê

by³o pochwaliæ zebranymi okazami. Wrêczono nagrody za najdorodniejsze grzyby. Wszyscy bawili siê
do póŸnych godzin wieczornych. (o)
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OG£OSZENIA DROBNE

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

Wieœci œwidwiñskie 9.9.2013 r.
(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

NIERUCHOMOŒCI

PRACA

MIESZKANIA

US£UGI

Powiat drawski

Powiat gryficki

Powiat drawski

Powiat œwidwiñski

Kupiê dzia³kê budowlan¹ lub inn¹ z
mo¿liwoœci¹ zabudowy, w Drawsku
Pom. 502690322.

Zatrudniê elektryków znaj¹cych jêzyk niemiecki. Kontakt tel. 91 392
3887.

Wynajmê dom, czêœæ domu, mieszkanie 1-2-3 pokojowe w Drawsku
Pom., okolicy. 502-690-322.

Powiat ³obeski

Powiat gryficki
Sprzedam pó³ hektara ziemi pod
zabudowê w Zaleszczycach. Tel.
784-255-065.
Sprzedam dzia³kê o pow. 3201
mkw., Gryfice obrêb Borzyszewo,
do jazd ul. Pomorska, £¹kowa.
Cena 35.000 z³. Tel. 513 471 215.
Sprzedam dzia³ki z warunkami zabudowy w Rzêskowie. Tel. 512-584156.

Opiekunka z doœwiadczeniem zaopiekuje siê dzieckiem. Tel. 795 926
734

Region
Zatrudniê zdecydowanego kierowcê z doœwiadczeniem (kat. C+E) na
trasy Szwecja - Polska. Tel. 660491-900.
Zatrudniê kierowcê kat. C+E, transport miêdzynarodowy. Tel. 512-321512.
Firma transportowa z Nowogardu
zatrudni kierowców kat. C+E, tel.
607 585 561

Powiat ³obeski

Firma transportowa z Nowogardu
zatrudni (dyspozytora, spedytora) z
doœwiadczeniem, tel. 607 585 561

Sprzedam dom w³asnoœciowy w
zabudowie szeregowej w £obzie.
Parter z przeznaczeniem na dzia³alnoœæ, piêtro – mieszkanie dwupokojowe. Atrakcyjne miejsce do
prowadzenia ka¿dej dzia³alnoœci.
Cena 320.000 z³. Tel. 516 078 456

Firma transportowa z Nowogardu
zatrudni kierowców C+E Polska –
Szwecja, tel. 607 585 561

Region
Kupiê nieu¿ytki, ³¹ki, powierzchnia
4 – 5 ha. Kontakt: 696 443 643.
Kupiê, wydzier¿awiê ziemiê roln¹, w
województwie zachodniopomorskim lub pobliskim. 502690322.

Zatrudniê kierowców kat. C+E, trzy
tygodnie na tydzieñ, tel. 609 49 39
89

MOTORYZACJA
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 19.950 z³.
Tel. 501 894 828

Kupiê mieszkanie 1-2-3 pokojowe w
Drawsku
Pom.,
okolicy.
502690322.

Powiat ³obeski
Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe,
37 mkw., na osiedlu H. Sawickiej w
£obzie, kuchnia, ³azienka, piwnica,
niski czynsz. Cena 72 tys. z³. Tel.
788 905 735.
Sprzedam mieszkanie w Wêgorzynie, pow. 53 mkw. w bloku na II piêtrze, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka +
piwnica, w³asnoœciowe - spó³dzielcze. Cena 95 tys. z³. Tel. 663 248
859
Sprzedam 3 pokojowe mieszkanie,
48 mkw., w centrum £obza. Cena
116 tys. z³. Tel. 532 563 549 (po
godz. 18-tej).
Mieszkanie 4 pokojowe, pow. 56,2
mkw., w centrum £obza, I piêtro,
sprzedam. Tel. 607 099 240.

Powiat gryficki

Powiat ³obeski
Glazura, terakota, malowanie,
szpachlowanie itp. Tel. 690 989 273

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

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

Wynajmê mieszkanie w Gryficach,
bardzo tanio, na mieszkanie lub biuro. Tel. 609 160 464.

Wywóz nieczystoœci p³ynnych. Tel.
661 194 854 lub 94 363 1258.

Region

Region

Kawalerka w Szczecinie - Pom. do
wynajêcia. tel. 604-845-753.

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

INNE

Us³ugowo wykonam wszelkie prace
polowe. Nowy ci¹gnik 150 KM. Wywóz nieczystoœci p³ynnych. Tel. 661
194 854 lub 943631258.

Powiat ³obeski
MEBLE KA-MAR. Du¿y wybór mebli
u¿ywanych £obez ul. Bema ( hale
ZNMR ). Tel. 721 766 576. Zapraszamy.
Kozie mleko sprzedam £obez, tel.
696 308 679.

LOKALE NA SPRZEDA¯
£obez - lokal u¿ytkowy w centrum, pow. 42 mkw., parter
- CENA 155.000 z³
Po³czyn-Zdrój - lokal u¿ytkowy o pow. 40 mkw., parter
- CENA 140.000 z³
Wêgorzyno - obiekt handlowo-us³ugowy o pow. 61 mkw. dzia³ka 198 mkw. centrum - 150.000 z³
Wêgorzyno - lokal handlowo-us³ugowy o pow. 57 mkw. dzia³ka 113 mkw. w centrum - 150.000 z³
DOMY NA SPRZEDA¯
Œwidwin - wolnostoj¹cy o pow. 210 mkw., dzia³ka 511 mkw.
- CENA 419.000 z³
Œwidwin - wolnostoj¹cy o pow. 270 mkw., dzia³ka 758 mkw.
- CENA 650.000 z³
Œwidwin (okolica) - bliŸniak o pow. 61 mkw., 2 pokoje, dzia³ka 700 mkw. - CENA 88.000 z³
Œwidwin (okolica) - wolnostoj¹cy o pow. 67 mkw., dzia³ka 6200 mkw.
- CENA 100.000 z³
Œwidwin (okolica) - bli¿niak o pow. 72 mkw., 4 pokoje, dzia³ka 712 mkw. - CENA 110.000 z³
Œwidwin (okolica) - dom o pow. 80 mkw., dzia³ka 400 mkw.
- CENA 143.000 z³
Œwidwin (okolica) - wolnostoj¹cy o pow. 210 mkw., dzia³ka 2600 mkw.
- CENA 249.000 z³
Œwidwin (okolica) - dworek o pow. 280 mkw., dzia³ka 3,5 ha
- CENA 610.000 z³

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

Region
Sprzedam antyki. Tel. 507-984-369.

GARA¯E, WIATY BLASZANE,
DOWÓZ GRATIS, MONTA¯.
Tel. 598 334 536, 605 286 058,
661 953 331. PRODUCENT
GO-STAL PRZECHLEWO. U
nas najtaniej

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

Wieœci œwidwiñskie 9.9.2013 r.
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ŒWIDWIN

Powsta³o nowe stowarzyszenie

„S³oneczna Jesieñ” œwidwiñskich
emerytów
(ŒWIDWIN) W Œwidwinie
za³o¿one zosta³o nowe
stowarzyszenie,
które przybra³o nazwê
Stowarzyszenie
Emerytów, Rencistów
i Niepe³nosprawnych
„S³oneczna Jesieñ”.
Stowarzyszenie ma na celu pomoc osobom starszym w utrzymaniu
dobrej formy fizycznej i psychicznej. Zarejestrowane zosta³o 24 lipca
2013 r. w S¹dzie Rejonowym w
Koszalinie.
W sk³ad Zarz¹du stowarzyszenia weszli: Karol Pniewczuk – prezes, Krystyna Pilarska i Stefania
Krauz – wiceprezesi, Krystyna Humieja-Kojder – sekretarz oraz
cz³onkowie: Zyta Podsiad³o i Ryszard Jan Czernik.
Wybrano równie¿ Komisjê Rewizyjn¹ w sk³adzie: Adam Jan Józefowski - przewodnicz¹cy, Maria
Kotyk – sekretarz i Leokadia Nowak
– cz³onek. W zebraniu za³o¿ycielskim uczestniczy³o 37 osób.
W ostatnim czasie nowe Stowarzyszenie podjê³o ju¿ kilka inicjatyw.
Pobyt w Miêdzyzdrojach
W dniach 19 do 29 sierpnia br. w
oœrodku „Stilo” w Miêdzyzdrojach
przebywa³a 70 osobowa grupa
cz³onków i niezrzeszonych Stowarzyszenia „S³oneczna Jesieñ”. Pogoda dopisa³a. Wyst¹pi³ saksofonista Eugeniusz Markowski z koncertem „Legendy muzyki rozrywkowej
– standardy œwiatowe”. Nasz pobyt
umili³a równie¿ grupa „Ludowa
Fala” z Miêdzynarodowego Domu

Kultury w Miêdzyzdrojach. Jest to
grupa sk³adaj¹ca siê z emerytów i
rencistów. By³y wieczorki taneczne
integracyjne z osobami niepe³nosprawnymi. Organizatorem wyjazdu i zorganizowania czasu by³a niezast¹piona w pomys³ach wiceprezes Stowarzyszenia Stefania Krauz.
Na zakoñczenie turnusu wczasowicze z³o¿yli pani Stefanii podziêkowanie.
Ambitne plany
30 sierpnia odby³o siê pierwsze
zebranie cz³onków Stowarzyszenia
„S³oneczna Jesieñ”. Prezes Karol
Pniewczuk przedstawi³ informacjê
o dotychczasowych dokonaniach i
planach do koñca roku. W krótkim
czasie, praktycznie w ci¹gu jednego
miesi¹ca, stan osobowy Stowarzyszenia osi¹gn¹³ liczbê 140 cz³onków. W najbli¿szym czasie spora
grupa 114 osób, w tym niezrzeszeni,
wyjedzie na oœmiodniowy wypoczynek do Dar³ówka. Tutaj równie¿
inwencj¹ wykaza³a siê wiceprezes
Stefania Krauz. We wrzeœniu bêdzie
piknik „Po¿egnanie Lata”, w listopadzie Andrzejki, w grudniu Wigilia i zabawa Sylwestrowa.
Na zebraniu wybrano cz³onków
S¹du Kole¿eñskiego w sk³adzie:
Marian Wiszniewski – przewodnicz¹cy, Stanis³aw Leoñczyk – wiceprzewodnicz¹cy, Barbara Kie³kowska – sekretarz i cz³onkowie: Wies³awa Cio³ek i Halina Paprocka.
Uczcili pamiêæ poleg³ych
1 wrzeœnia odby³y siê w Œwidwinie uroczystoœci upamiêtniaj¹ce
ofiary II wojny œwiatowej. Program
obejmowa³ mszê œwiêt¹ za ofiary
wojny. Przy pomniku odczytano
apel poleg³ych, by³a salwa honoro-

wa i sk³adano wi¹zanki kwiatów.
Cz³onkowie Stowarzyszenia wziêli

udzia³ w tych uroczystoœciach, sk³adaj¹c kwiaty pod pomnikiem. (o)
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Dyskusja o restrukturyzacji szpitala w Po³czynie-Zdroju

Starosta odpowiada pos³owi
W zwi¹zku z artyku³em w „Wieœciach œwidwiñskich” nr 12 (125) z
dnia 19 sierpnia 2013 r. „Pose³ pyta
starostê o sytuacjê w szpitalu”, przesy³am kopiê odpowiedzi (z dnia 16
sierpnia 2013 r.) na pismo Pana Czes³awa Hoca z dnia 18 lipca 2013 r. z
proœb¹ o publikcjê.
Wicestarosta Roman Kozubek.
Pan Czes³aw Hoc
Pose³ na Sejm
Rzeczpospolitej Polskiej
Biuro Poselskie
ul. Kniewskiego 11/5
78-100 Ko³obrzeg
W odpowiedzi na Pana pismo z
dnia 18 lipca 2013 r. informujê, ¿e
Zarz¹d i Rada Powiatu w Œwidwinie,
sprawuje sta³y nadzór nad wykonaniem umowy dzier¿awy nieruchomoœci oraz sprzêtu i wyposa¿enia Szpitala w Po³czynie-Zdroju, zawartej
dnia 29 stycznia 2010 r. pomiêdzy Powiatem Œwidwiñskim, a Szpitalami
Polskimi S.A. z siedzib¹ w Katowicach.
Warunki umowy odnoœnie udzielania œwiadczeñ zdrowotnych, Spó³ka wype³nia, a w zakresie diagnostyki istotnie polepszy³a jakoœæ œwiadczeñ.
W minionym czasie Spó³ka kilkakrotnie spóŸnia³a siê z terminow¹
zap³at¹ wynagrodzeñ za prace personelu medycznego i pomocniczego.
Zg³oszenia spóŸnieñ dokonywane
przez przedstawicieli zwi¹zków zawodowych b¹dŸ przez pojedynczych
pracowników, powodowa³y natychmiastow¹ interwencjê Zarz¹du Powiatu i skutkowa³y wyp³at¹ wynagrodzeñ.
Sprawa waloryzacji i podwy¿ek
wynagrodzeñ œredniego i pomocniczego personelu Szpitala by³a kilkakrotnie podnoszona przez Zarz¹d i
Radê Powiatu, jednak¿e za ka¿dym
razem ich brak Spó³ka uzasadnia
ujemnymi wynikami finansowymi
Szpitala. Powy¿sze potwierdza w
corocznych sprawozdaniach z dzia³alnoœci Szpitala, które przedk³ada
Zarz¹dowi i Radzie Powiatu.
Odnoœnie zabezpieczenia maj¹tkowego interesu Powiatu – aktualnie
od stycznia br. Spó³ka zalega z p³atnoœci¹ czynszu dzier¿awnego. Pismem z dnia 23 lipca br. zobowi¹za³a
siê zap³aciæ zaleg³oœæ w terminie do
31 sierpnia br. Zarz¹d Powiatu zwróci³ uwagê Dzier¿awcy na restrykcyjne nastêpstwa niedotrzymania terminu p³atnoœci.
T³umacz¹c opóŸnienia p³atnoœci
wynagrodzeñ i czynszu Spó³ka podaje trudnoœci z uzyskaniem refundacji
4 mln z³ poniesionych nak³adów inwestycyjnych w Szpitalu w Po³czynie-Zdroju, w ramach miêdzynarodo-

wego projektu „Telemedycyna w
Euroregionie Pomerania – Sieæ Pomerania”.
W latach 2010-2012, Spó³ka zainwestowa³a:
- w sprzêt medyczny i wyposa¿enie Szpitala 5.093.000 z³, w tym m.in.
tomograf komputerowy, aparat RTG
i ucyfrowienie drugiego aparatu
RTG, dwa aparaty USG, generator
pr¹du, komputery i serwery,
- w budynek Szpitala 1.670.000
z³, w tym m.in. remont pokrycia dachu i drena¿ opaskowy z izolacj¹
œcian piwnicznych.
Szpital w Po³czynie-Zdroju w
dotychczasowym profilu dysponuje
trzema wysokodeficytowymi oddzia³ami: chirurgii, ginekologii i po³o¿nictwa oraz pediatrii. Istnieje du¿e
zagro¿enie, ¿e bêdzie siê trwale zad³u¿a³, utraci p³ynnoœæ finansow¹ i
zaprzestanie dzia³alnoœci.
W ocenie Spó³ki w sytuacji, gdy
dwa szpitale o pierwszym stopniu
referencyjnoœci w Po³czynie-Zdroju
i Drawsku Pomorskim, oddalone od
siebie o 38 km udzielaj¹ niemal identycznych œwiadczeñ medycznych,
gdy jednoczeœnie na obszarze ich
dzia³ania wystêpuje zapotrzebowanie na inne deficytowe œwiadczenia,
niezbêdnym sta³o siê zapewnienie
wspó³dzia³ania tych placówek.
Wspó³dzia³anie to bêdzie siê odbywaæ na zasadzie synergii zarz¹dzania obu szpitalami, którego nastêpstwem bêdzie zwiêkszona dostêpnoœæ do szerszego zakresu œwiadczeñ, zmniejszenie migracji pacjentów oraz poprawa finansowej sytuacji obu szpitali.
Maj¹c na uwadze potrzebê medycznego zabezpieczenia mieszkañców, uwzglêdniaj¹c demografiê w
powiecie, postêp technologii medycznej, aktualn¹ sytuacjê na rynku
us³ug zdrowotnych, w tym preferencje Narodowego Funduszu Zdrowia,
Rada Powiatu w Œwidwinie Uchwa³¹

Nr XXVI/148/13 z dnia 30 lipca 2013
r. zaakceptowa³a nowy program funckjonalno-medyczny dla Szpitala w
Po³czynie-Zdroju, wg którego nast¹pi likwidacja deficytowych oddzia³ów: chirurgii, ginekologii i pediatrii.
W miejsce zlikwidowanych oddzia³ów zostanie utworzony oddzia³
neurologii z pododdzia³em udarowym, oddzia³ rehabilitacji leczniczej, oddzia³ intensywnej opieki medycznej i zak³ad opiekuñczo-leczniczy.
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.
Uchwalone przez Radê Powiatu
zmiany nie zwalniaj¹ Spó³ki z obowi¹zku dalszego inwestowania w
sprzêt medyczny, wyposa¿enie i
przebudowê Szpitala w celu dostosowania do nowego profilu funkcjonalno-medycznego oraz fachowych i
sanitarnych wymagañ okreœlonych
przez Ministra Zdrowia, jakim do
2016 r. powinien odpowiadaæ Szpital
w Po³czynie-Zdroju.
Starosta Miros³aw Majka

Wieœci œwidwiñskie 9.9.2013 r.

Zbieraj¹ podpisy
w obronie szpitala

Radni
wypowiedzieli
siê, teraz
wypowiedz¹
siê mieszkañcy
powiatu
(POWIAT ŒWIDWIÑSKI)
Szpital w Po³czynie - Zdroju ma
ulec restrukturyzacji. Taki plan
zaakceptowa³a Rada Powiatu
Œwidwiñskiego na swojej sesji. Z
po³czyñskich radnych projekt ten
popar³a dwójka radnych: Helena
K³usewicz i Roman Kozubek. Od
g³osu wstrzyma³a siê radna Helena Lech. Reszta radnych z Po³czyna by³a nieobecna na sesji.
Jednak to, co chce robiæ prywatna spó³ka i akceptuj¹ radni, nie zawsze podoba siê mieszkañcom.
Czêœæ mieszkañców gminy Po³czyn-Zdrój nie zgadza siê z decyzj¹
radnych Rady Powiatu.
Z inicjatywy stowarzyszenia
„Niezwyk³y Po³czyn” powsta³ komitet, który zaanga¿owa³ siê w
zbiórkê podpisów przeciwko
uchwale Rady Powiatu mówi¹cej o
restrukturyzacji placówki zdrowia
w Po³czynie-Zdroju. W ci¹gu trzech
dni, to znaczy od 4 sierpnia zebrano
ju¿ ponad tysi¹c podpisów przeciwko pomys³owi radnych Rady Powiatu. Mieszkañcy miasta i gminy Po³czyn - Zdrój chc¹, aby szpital w Po³czynie - Zdroju dzia³a³ dalej w niezmienionej strukturze.
Jako, ¿e dotychczas by³ to szpital powiatowy, w tej sprawie wypowiadaj¹ siê równie¿ mieszkañcy
ca³ego powiatu œwidwiñskiego. Listê z oko³o dwudziestoma podpisami widzia³em nawet w sklepie w
S³onowicach.
KAR

Dzia³ania Zarz¹du Powiatu w sprawie szpitala
(ŒWIDWIN) Poni¿ej przedstawiamy kilka informacji dotycz¹cych
decyzji Zarz¹du Powiatu w sprawie
szpitala w Po³czynie-Zdroju. Pochodz¹ one ze sprawozdania, jakie
Zarz¹d przed³o¿y³ radnym na sesji 29
sierpnia br.
Na wniosek Spó³ki Szpitale Polskie
S.A. Zarz¹d wyrazi³ zgodê na zap³atê
zaleg³ego czynszu za dzier¿awê nieruchomoœci oraz sprzêtu medycznego i
wyposa¿enia Szpitala Po³czyn-Zdrój z
nale¿nymi odsetkami, w terminie zadeklarowanym przez Zarz¹d Spó³ki tj. do
31 sierpnia 2013 r. Zarz¹d jednoczeœnie
zwróci³ uwagê Dzier¿awcy na wymogi

zwi¹zane z przestrzeganiem postanowieñ umowy oraz restrykcyjne postanowienia okreœlaj¹ce nastêpstwa niedotrzymania terminu p³atnoœci.
Zarz¹d na 88 posiedzeniu w dniu 13
sierpnia 2013 r. zobowi¹za³ Spó³kê do
niezw³ocznego wyra¿enia jednoznacznego i ostatecznego stanowiska w sprawie wdra¿ania i realizacji programu
funkcjonalno-medycznego, zgodnie z
harmonogramem z dnia 11 lipca 2013 r.
W dniu 26 sierpnia zosta³o wys³ane do
Zarz¹du Szpitali Polskich S.A. oraz
Rady Nadzorczej pismo w tej sprawie.
Zarz¹d zapozna³ siê z sprawozdaniem z prac komisji powo³anej do likwi-

dacji sprzêtu medycznego i wyposa¿enia oddanego Spó³ce Szpitale Polskie
S.A. w Katowicach do u¿ywania na
podstawie umowy dzier¿awy nr WO 2222/28/2010 z dnia 29.01.2010 r.
Komisja likwidacyjna dokona³a
oceny przydatnoœci i stanu technicznego sprzêtu medycznego i wyposa¿enia
Szpitala o wartoœci ewidencyjnej 1 089
24 z³ (zgodnie z wnioskiem Szpitali
Polskich S.A. w Katowicach z dnia 24
wrzeœnia 2012 r.). Po przeprowadzonej
ocenie Komisja dokona³a kasacji czêœci
œrodków trwa³ych z powodu ich ca³kowitego zu¿ycia. Czêœæ zlikwidowanego
zostanie przeznaczona na sprzeda¿.
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Na zbieranych starych widokówkach niemieckich nie dostrze¿emy ludzi i grozy tamtych wydarzeñ

Co wiemy o wrzeœniu 1939 roku
na tych ziemiach
1 wrzeœnia 1939 roku Niemcy
napadli na Polskê, wywo³uj¹c II
wojnê œwiatow¹. Mijaj¹ 74 lata od
tamtych wydarzeñ. Œwiat siê
zmieni³, jesteœmy w Unii Europejskiej i bez problemu jeŸdzimy do
kraju, który by³ kiedyœ agresorem, a dzisiaj jest naszym dobroczyñc¹, bo wielu z nas tam pracuje i mieszka. Czy to znaczy, ¿e tamta historia zosta³a uniewa¿niona i
jest ju¿ nieaktualna?
Chocia¿ zmiany nastêpuj¹ gwa³townie, tamtych wydarzeñ nie da siê
uniewa¿niæ w wielu powodów. Chocia¿by z tak prozaicznego, ¿e ¿yj¹
jeszcze ludzie, którzy j¹ pamiêtaj¹.
¯yj¹ wœród nas tacy, a znam ich, którym Niemcy zamordowali ojca lub
matkê, a nawet obu rodziców i wychowywali siê jako sieroty. Oni zapomnieæ nie potrafi¹, choæby wszyscy mówili im, ¿e to by³o dawno i
trzeba o tym zapomnieæ. ¯yj¹ jeszcze ¿o³nierze Wrzeœnia 39., którzy
walczyli na froncie z agresorem i ci,
którzy walczyli na froncie w 1945 r.,
id¹c na Berlin. ¯yj¹ powstañcy warszawscy, którzy stoczyli krwawe
walki w stolicy i pamiêtaj¹ œmieræ
kolegów i kole¿anek. ¯yj¹ jeszcze
Polacy, którzy przeszli przez obozy
jenieckie i koncentracyjne. ¯yj¹
jeszcze rodzice i dzieci, wywiezieni
na przymusowe roboty do Niemiec,
tak¿e na te tereny. Kto odwa¿y siê
powiedzieæ im wszystkim, ¿e to by³o
dawno i trzeba o tym zapomnieæ?
Ale te¿ historia wraca z innej,
zupe³nie nieoczekiwanej strony – w
postaci chocia¿by zbieractwa starych niemieckich widokówek i
zdjêæ tych ziem, co potwierdza, ¿e
historii uniewa¿niæ siê nie da. Zawsze zastanawia³o mnie, co w tych
widokówkach i zdjêciach takiego
jest, ¿e zbieraj¹ je dzieci rodziców
lub dziadków, które widzia³y grozê
niemieckiej okupacji, a które na
tych obrazkach nie dostrzegaj¹
owej historii. Co prawda trudno j¹
dostrzec, bo przedstawiaj¹ zazwyczaj jakieœ stare budynki, obiekty
lub ulice niemieckich pomorskich
miast, jak to na widokówkach i zdjêciach bywa. Z rzadka tylko pojawiaj¹ siê na nich ludzie i scenki rodzajowe. Trudno wiêc odczytaæ z
nich szczegó³y ówczesnej kultury,
tocz¹cego siê ¿ycia; co robili mieszkañcy tych uwiecznionych na zdjêciach domów, co myœleli, jakie czy-

U góry: poparcie dla NSDAP w wyborach z 1933 r. Najwy¿sze, powy¿ej
55 procent, w Prusach Wschodnich (nr 1) i na Pomorzu (nr 6).
Na dole: Adolf Hitler w Stettin w 1938 roku na zjeŸdzie NSDAP prowincji
pomorskiej

tali gazety, o czym rozmawiali. A
przecie¿ to s¹ istotne szczegó³y, je¿eli chcemy zrozumieæ drugiego
cz³owieka, motywy jego dzia³ania,
dokonywane wybory, jego kulturê.
Nie zrozumiemy jej ogl¹daj¹c zdjêcia samych budynków, pa³aców, salonów, ulic. Urok tych¿e okaza³ siê
przecie¿ zwodniczy, bo przecie¿
wielu hitlerowców by³o ludŸmi wykszta³conymi, z nienagannymi manierami, o wysublimowanej estetyce. Paradoks tkwi w tym, ¿e potrafili
mordowaæ s³uchaj¹c muzyki Bacha.
Wiêc i te zdjêcia i pocztówki z
przedwojnia tych ziem s¹ w pewnym sensie podobnie zwodnicze,

gdy pokazuj¹ zastyg³¹ na nich wysok¹ kulturê materialn¹ – owe pa³ace, dwory, urzêdy, ulice, sanatoria,
gustowne wnêtrza salonów...
Ogl¹da³em dziesi¹tki takich
zdjêæ i widokówek przedwojennych
i zadawa³em sobie pytanie – a co
robili ci ludzie z tych ogl¹danych
domów, urzêdów, ulic i miasteczek
pomorskich we wrzeœniu 1939
roku? O czym wtedy rozmawiali, co
myœleli, co robili, gdy Hitler, ich
przywódca, którego tak masowo
poparli w wyborach z 1933 roku
napada³ na Polskê? Natrafiam na
wyniki wyborów z tego w³aœnie
roku i okazuje siê, ¿e najwiêksze

poparcie w ca³ych Niemczech uzyskuje partia hitlerowska NSDAP na
tych terenach. Ponad 55 procent, a
wiêc mo¿e to byæ nawet 80-90.
Chcia³bym zobaczyæ na zdjêciach i
widokówkach, co dzia³o siê na tych
ziemiach w okresie od 1933 do
1939, a tak¿e póŸniej, do 1945 roku,
ale zbieracze takich nie posiadaj¹.
Mo¿e niektórzy i nieliczne. Do tych
nielicznych nale¿y obrazek maszeruj¹cego Hitlera w Stettin, obecnym
Szczecinie, poœród wiwatuj¹cych
t³umów, w 1938, gdy odbiera³ tytu³
honorowego obywatela miasta podczas zjazdu NSDAP prowincji pomorskiej. Miasto tonê³o w czerwieni hitlerowskich flag. Wychodz¹ca
w Stettin gazeta „Pommersche Zeitung” pisa³a o jego wizycie jako o
„najwa¿niejszym dniu w dziejach
Pomorza”. Albo zdjêcie maszeruj¹cych hitlerowców ulicami Neugard,
obecnego Nowogardu, z okazji
zjazdu lokalnego oddzia³u tej partii.
A przecie¿ musieli maszerowaæ tak¿e w obecnych Gryficach, Trzebiatowie, Drawsku Pomorskim, Z³ocieñcu, £obzie, Œwidwinie, Po³czynie-Zdroju i ka¿dym innym miasteczku. Ale takich zdjêæ brakuje. A
to przecie¿ równie¿ historia „naszych” miasteczek, gdy ju¿ porównujemy, ¿e przed wojn¹ ten plac to
wygl¹da³ tak, a teraz wygl¹da tak, i
ta ulica tak, a teraz tak, a szpital to
by³ taki, a poczta i remiza takie...
Jest 27 sierpieñ. Nieuchronnie
zbli¿a siê pierwszy dzieñ wrzeœnia...
Coœ musi siê wydarzyæ, bo coœ wisi
w powietrzu, choæ od dawna jest
postanowione. Tutejsze gazety
oznajmiaj¹, ¿e Polska jest winna, bo
dra¿ni Hitlera i trzeba jej daæ nauczkê. Ch³opcy z zastyg³ych na zdjêciach domów poprawiaj¹ eleganckie mundury i ¿egnaj¹ siê z dziewczynami. Za chwilê wyrusz¹ na
wojnê zabijaæ naszych rodziców i
dziadków, zak³adaæ Generaln¹ Guberniê, paliæ wsie, budowaæ obozy
jenieckie i koncentracyjne. Historia
oszczêdzi im naszego spojrzenia im
w twarz. Pochylamy siê nad starymi
niemieckimi zdjêciami pustych ulic,
placów, poczt, urzêdów, koszar. Na
tych doskonale zrobionych fotokopiach nie ma tych ludzi. Ogl¹damy
je i wydaje siê, ¿e zagl¹damy w g³¹b
historii. Nie dostrzegamy jednak na
nich ¿adnego ruchu, patrz¹c niemymi oczodo³ami troglodytów.
Kazimierz Rynkiewicz
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Urlop na Bia³orusi. Wyjazd na Kresy.
Gdy wspominam, ¿e by³em na
krótkim urlopie na Bia³orusi, z
jednej strony padaj¹ pytania o to,
czy jest tam tak, jak mówi¹ w telewizji, z drugiej dowiadujê siê, ¿e
wielu mieszkañców powiatu pochodzi z tamtych stron i ma tam
rodziny, z którymi do dzisiaj
utrzymuje kontakty. Ja pojecha³em zobaczyæ te mityczne Kresy, o
których babcia Adela Rynkiewicz, pochodz¹ca ze wsi pod Wilnem, mówi³a, ¿e by³y tam taaaakie
grzyby i taaaakie wê¿e i podnosi³a
lub rozk³ada³a szeroko rêce, by
podkreœliæ te wielkoœci.
Urlop na Bia³orusi to podró¿
sentymentalna na Kresy, a zarazem
wielce poznawcza. Pozna³em ciociê
w Wilnie, o której do tej pory nie
wiedzia³em, ¿e istnieje i kuzynkê w
Bia³ymstoku, o której te¿ nie wiedzia³em, ¿e istnieje. Pozna³em kraj
i ludzi, którzy nas goœcili. Ujrza³em
nowoczesne miasta i zarazem zajrza³em w g³¹b polskiej historii.
Zanim opowiem o Bia³orusi, kilka s³ów o trasie. Jedziemy przez
Wilno, czyli Litwê, bo ponoæ na

granicy z Bia³orusi¹ stoi siê doœæ
d³ugo. To jedna z wersji wyczytana
w internecie. Okazuje siê to g³os odosobniony, bo jak przeje¿d¿amy
granicê unijn¹ (Litwa jest w UE), to
zajmuje nam to 50 minut. Zajê³oby
kwadrans, ale na granicy dawno
zapomniany obrazek – litewskie
tzw. mrówki, ale samochodowe,
wal¹ na granicê zmasowanym atakiem i zajmuj¹ nam kolejkê. S¹ po
prostu lepiej zorientowani. Okazuje siê, ¿e w Bia³orusi benzyna jest o
po³owê tañsza. Przeje¿d¿aj¹, tankuj¹ tu¿ za granic¹, na najbli¿szej
stacji benzynowej, do pe³na i wracaj¹. To pierwsze zaskoczenie, ¿e
Bia³oruœ jest pod jakimœ wzglêdem
atrakcyjniejsza od Unii Europejskiej.
Jednak zanim przejedziemy
granicê, na jeden dzieñ zatrzymujemy siê w Wilnie. Mamy namiar do
cioci, ze strony babci Adeli, wiêc j¹
odwiedzamy. Jej syn oprowadza
nas po mieœcie i opowiada o ¿yciu
na Litwie. Nie jest dobrze. Po wejœciu do Unii pozamykano wiêkszoœæ fabryk i zak³adów pracy. Panuje du¿e bezrobocie. Ludzie po-

Litwini z Unii Europejskiej tankuj¹ paliwo na Bia³orusi, bo jest tam tañsze
o po³owê.

Cmentarz na wileñskiej Rossie

Grób z napisem na p³ycie: „Matka i serce syna”, czyli
grób matki Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego.
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Jak tam ¿yj¹ - relacja w³asna

Polski koœció³ w Kiemieliszkach
wyje¿d¿ali zagranicê za prac¹. Litwa liczy³a ponad trzy miliony
mieszkañców. Mówi, ¿e wyjecha³
milion. Sprawdzam w internecie.
Tutaj tylko szacunki; w 1989 by³o
3.674.800 mieszkañców, w 2013 –
2.972.949. Uby³o prawie 702 tysi¹ce ludzi, oko³o 20 procent ludnoœci!
Jak na taki ma³y kraj, to bardzo
du¿o. W Polsce, gdy uby³o 1-2 mln
z 38 mln, ju¿ daje siê to odczuæ, a
ubytek 20 procent spo³eczeñstwa
Litwini musz¹ odczuwaæ bardzo
mocno. To jedna z oznak unijnej
globalizacji. Zachód œci¹ga tani¹
si³ê robocz¹, zostawiaj¹c kraje peryferyjne na ³asce losu.
Wilno, jak przysta³o na stolicê,
jest miastem nowoczesnym. Litwini
bardzo ³adnie ubieraj¹ siê, mo¿na
powiedzieæ – elegancko, gustownie, zw³aszcza m³ode kobiety. W
mieœcie jest du¿o kawiarenek i
oczywiœcie turystów. My wybieramy siê na s³ynn¹ Rossê, czyli polski
cmentarz. Przed g³ównym wejœciem
grób z napisem na p³ycie: „Matka i
serce syna”, czyli grób matki Marsza³ka. Obok groby jego ¿o³nierzy i
tych, którzy zginêli w póŸniejszych
latach. Ci¹gle podchodz¹ do niego
ludzie, kwiaty œwie¿e, poœród nich
zauwa¿am proporzec „Solidarnoœci” Gdañskiej Stoczni Remontowej im. Pi³sudskiego, jest te¿ chusta
polskich harcerzy. Cmentarz to
ogromna nekropolia, obecnie mocno zaniedbana. Trzeba by poœwieciæ
ca³y dzieñ, by j¹ dok³adnie obejrzeæ.
Tu „mówi¹ wieki” polskiej kultury.
Tu spoczywaj¹ m.in. brat Józefa Pi³sudskiego i ojciec Juliusza S³owackiego, politycy, architekci, urzêdnicy. Wymieniaæ by d³ugo. Same nagrobki s¹ dzie³ami sztuki, tak jak
epitafia na nich. Zwracam uwagê na
figurê Anio³a. Podobna do tej szczeciñskiej.

Oczywiœcie, jak na pierwsz¹
tak¹ podró¿, nie sposób nie zobaczyæ obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej. Litwini dzisiaj politycznie mocno zaznaczaj¹ swoj¹ odrêbnoœæ, ale musz¹ ¿yæ w cieniu polskiej historii i kultury, bo inaczej siê
nie da. Uœwiadamia mi to bardzo
mocno tablica na koœciele farnym
p.w. Przemienienia Pañskiego w
Nowogródku, ju¿ na Bia³orusi, informuj¹ca o zaœlubinach króla W³adys³awa Jagie³³y z Soñk¹, ks. Holszañsk¹, jakie mia³y miejsce w nowogródzkiej farze w 1422 r. Pó³
wieku wczeœniej dosz³o do unii
Korony Królestwa Polskiego i
Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego –
zupe³nie dobrowolnie. Byliœmy
wiêc w tym wzglêdzie prekursorami.
Po ca³odziennym pobycie i noclegu rano jedziemy na granicê z Bia³orusi¹. Odprawa bardzo rutynowa
trwa chwilê. Czas wyd³u¿aj¹ Litwini, którzy tworz¹ kolejkê, bo jad¹
zatankowaæ benzynê na Bia³orusi.
Jak wspomnia³em, benzyna jest tu o
po³owê tañsza. Mo¿na wiêc podró¿owaæ po tym kraju bez ogl¹dania
siê na kilometry, z czego oczywiœcie
skorzystaliœmy, robi¹c oko³o 600
kilometrów, zwiedzaj¹c Wiszniew,
£azduny, Nowogródek i Miñsk.
Przeje¿d¿amy przez granicê bez
problemów i kierujemy siê na Kiemieliszki. W prostej linii od Wilna
to mo¿e 30 kilometrów, ale ktoœ
„m¹dry” odci¹³ rejony podwileñskie, historycznie silnie zwi¹zane z
miastem, granic¹ z Bia³orusi¹. Dla
cioci z Wilna, która jeŸdzi na groby
do Kiemieliszek, to teraz ca³a wyprawa „zagraniczna”. Ma wizê na
dwa przejazdy rocznie, w rodzinne
strony.
Tu¿ za granic¹ rozpoczynaj¹ siê
ogromne przestrzenie. Jedziemy

poœród pól i lasów drog¹ szutrow¹.
Wsie wygl¹daj¹ jak u nas popegeerowskie, chocia¿ tu ko³chozy i
sowchozy funkcjonuj¹ nadal. Mijamy typowe chaty, najczêœciej pomalowane na niebiesko lub pomarañczowo. Poœród pól gdzie niegdzie
pojedyncze domostwa, czêsto rozlatuj¹ce siê. To najczêœciej by³e
polskie osady, kolonie, zwane te¿
hutorami. Po wojnie, a byæ mo¿e ju¿
za £ukaszenki, przeprowadzono
akcjê likwidowania kolonii, zmuszaj¹c ludzi do przeniesienia siê do
wsi lub miasta. Tak zrobiono z rodzin¹ Ireny Lenkiewicz. Czêœæ du¿ego domu z bali rozebrano i przeniesiono do Mo³odeczna, czêœæ do
pobliskiej wsi. Z jednego domu zrobiono dwa. Do dzisiaj mieszkaj¹ w
nich ludzie i oba wydaj¹ siê prze-

stronne. To musia³ byæ wielki dom.
W Kiemieliszkach szukam œladów po rodzinie taty i babci. Cmentarz jest zaroœniêty. Napotkany
mieszkaniec, mówi¹cy p³ynnie po
polsku, informuje, ¿e Rynkiewicze
mieszkali tak¿e w s¹siedniej wiosce. Mówienie po polsku wydaje siê
byæ tutaj czymœ naturalnym. Przez
ca³y pobyt nie mamy problemów jêzykowych. Odk³adamy dalsze poszukiwania na nastêpn¹ podró¿, bo
nie zaplanowaliœmy wiêcej czasu.
Na cmentarzu groby z polskimi nazwiskami. Idziemy do wsi zapytaæ
ksiêdza, mo¿e coœ wie, mo¿e zachowa³y siê jakieœ ksiêgi parafialne.
Gdy mijamy zakrêt, przed nami pojawia siê piêkny koœció³ drewniany.
Cdn.
Kazimierz Rynkiewicz

Foto: rosyjski market w Mo³odecznie, podobny do europejskich. Ceny w tysi¹cach; kilogram pomidorów - 15 tys. rubli (ok. 5 z³).
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17 wrzeœnia – Dzieñ Sybiraka

Walczyli pod Monte Cassino.
Sowieci wywieŸli ich na Sybir
Ma³o znane fragmenty z dziejów zsy³ek Polaków
Dzieñ 17 wrzeœnia zosta³
ustanowiony przez
Sybiraków Œwiatowym
Dniem Sybiraka,
w rocznicê napaœci
rosyjskiej na Polskê
w 1939 roku, której
konsekwencj¹ by³
masowe wywózki
Polaków w g³¹b ZSRR.
Kilka dni temu, 6 wrzeœnia 2013
r. odby³ siê w Bia³ymstoku 13. Miêdzynarodowy Marsz ¯ywej Pamiêci Polskiego Sybiru. Uczci³ a¿ cztery wa¿ne rocznice: 150 rocznicê
Powstania Styczniowego, 85 rocznicê powstania Zwi¹zku Sybiraków,
70. rocznicê bitwy pod Lenino, w
której wziê³o udzia³ wielu Sybiraków oraz 25 lecie reaktywowania
Zwi¹zku Sybiraków (1988 r.). Niestety, tak wa¿nemu wydarzeniu media nie poœwiêci³y zbyt du¿o czasu.
Zjazd za³o¿ycielski Zwi¹zku
Sybiraków odby³ siê w dniach 29-30
czerwca 1928 r. Jego zadaniem by³o
kultywowanie pamiêci o zes³aniach
i szerzenie patriotyzmu. Wówczas
to na honorowych cz³onków zwi¹zku wybrano jednog³oœnie Józefa
Pi³sudskiego i pisarza Wac³awa
Sieroszewskiego. Marsza³ek Pi³sudski, który by³ obecny na zjeŸdzie, otrzyma³ legitymacjê z numerem 1., przebywa³ na zes³aniu w latach 1888-1892, jako podejrzany o
udzia³ w spisku na ¿ycie cara. Sybiraków zaszczyci³ równie¿ obecnoœci¹ prezydent RP prof. Moœcicki
Zsy³ki rosyjsk¹ metod¹
na niepokornych Polaków
Polacy byli zsy³ani na Syberiê
ju¿ w XVII wieku, a pierwsz¹
wiêksz¹ grup¹ zes³añców byli
uczestnicy konfederacji barskiej
(1768-1772 - ok. 14 tys. osób). Na
Syberiê zsy³ano te¿ uczestników
powstañ narodowych: koœciuszkowskiego, listopadowego (183031 - ok. 50 tys. osób) i styczniowego
(1863-64 - ok. 40 tys. osób). Zsy³ano tak¿e póŸniej, ka¿dego podejrzanego o dzia³alnoœæ niepodleg³oœciow¹, a¿ do odrodzenia Rzeczpospolitej w 1918 roku. Ale i w tym
okresie odbywa³y siê wywózki Polaków, którzy zostali w granicach ZSRR.

Masowe deportacje
Kolejne zsy³ki, ju¿ na masow¹
skalê, rozpoczê³y siê po napaœci
Sowietów na Polskê 17 wrzeœnia
1939 r. By³a to realizacja paktu Ribbentrop – Mo³otow, zawartego 23
sierpnia 1939 r., z tajnym za³¹cznikiem o podziale zdobytych terytoriów Polski. Decyzje o pierwszej
masowej wywózce Polaków na Sybir zapad³y ju¿ na pocz¹tku grudnia
1939 r. £awrientij Beria w piœmie z
2 grudnia 1939 r. do Stalina zaproponowa³ wysiedlenie w terminie do
15 lutego 1940 r. rodzin wszystkich
osadników. 4 grudnia 1939 r. decyzjê w tej sprawie podjê³o Biuro
Polityczne WKP(b), a dzieñ póŸniej
zatwierdzi³a Rada Komisarzy Ludowych. Od tego dnia rozpoczê³y
siê systematyczne przygotowania
do wywózki, która nast¹pi³a 10 lutego 1940 roku. Druga wielka deportacja odby³a siê 14 kwietnia 1940 r.,
trzecia w czerwcu tego roku, a
czwarta w czerwcu 1941 r.
Wielu Polaków trafi³o na Syberiê w latach 1945-1951 w czasie
deportacji ludnoœci zajêtych krajów
nadba³tyckich (Litwy, £otwy i Estonii) oraz z terenów Bia³orusi i Ukrainy. Wszystkie te dzisiaj wolne kraje
by³y wówczas wcielone do ZSRS.
Spod Monte Cassino
na Sybir
Chcia³bym, przy okazji tych
rocznicowych obchodów, przypomnieæ o doœæ szczególnej, a ma³o
znanej deportacji Polaków, tzw. andersowców, na Sybir w 1951 roku.
Zbieraj¹c informacje do ksi¹¿ki o
Sybirakach powiatu ³obeskiego,
natrafi³em na kilka rodzin, które
pad³y ofiar¹ tej zsy³ki, a które wróci³y z niej do Polski dopiero w latach
1955-58. Wyj¹tkowoœæ ich losów
polega na tym, ¿e zdarza³y siê przypadki, ¿e te rodziny by³y wywo¿one
na Sybir dwa razy. Najpierw w latach 1940-41, póŸniej w 1951 r. Jak
to by³o mo¿liwe?
Otó¿ po napaœci Sowietów na
Polskê wielu ¿o³nierzy polskich
dosta³o siê do sowieckiej niewoli i
siedzia³o w wiêzieniach lub trafi³o
do ³agrów. Gdy w 1941 r. Niemcy
zaatakowa³y ZSRR i par³y na
wschód, Stalin zgodzi³ siê na sformowanie Armii Polskiej i zwolnienie jeñców polskich z obozów
NKWD. Dosz³o do porozumienia

Sikorski – Majski i gen. Anders rozpocz¹³ formowanie Polskich Si³
Zbrojnych, które sk³ada³y siê g³ównie z jeñców i zes³añców. Po ich
opuszczeniu ZSRS, wiêkszoœæ z
nich walczy³a pod Monte Cassino i
przesz³a ca³y szlak bojowy na zachodnim froncie. Po zakoñczeniu
wojny ¿o³nierze ci stali siê problemem dla Anglików. Wiêkszoœæ zosta³a w Anglii lub wyjecha³a do innych krajów, wiedz¹c, co ich czeka
po powrocie do Polski Ludowej.
Jednak wielu wraca³o do kraju.
Oko³o tysi¹c ¿o³nierzy w latach
1947-48 wróci³o do swoich domów
i rodzin, ale ich problem polega³ na
tym, ¿e ich domy znajdowa³y siê ju¿
w granicach ZSRR. Jednak przywi¹zanie do ziemi i rodziny zwyciê¿a³o. Wiedzieli, ¿e czekaj¹ tam na
nich rodzice, ¿ony i dzieci, a ziemia
i zwierzêta potrzebuj¹ gospodarskiej rêki. Liczyli, ¿e czasy siê zmieni³y i mo¿e uda im siê przetrwaæ.
Przetrwali zaledwie trzy lata. Na
prze³omie marca i kwietnia 1951 r.
wraz z rodzinami zostali deportowani do obwodu irkuckiego. Ich
liczba nie jest dok³adnie znana.
Dopiero w latach 90. historycy polscy otrzymali od historyka bia³oruskiego „Wykaz by³ych ¿o³nierzy Armii Andersa wysiedlonych w 1951
roku na specposielenie do obwodu
irkuckiego zgodnie z decyzj¹ Kolegium Specjalnego przy Ministerstwie Bezpieczeñstwa Pañstwowego Zwi¹zku SRR”. Zwiera³ on dane
personalne 888 ¿o³nierzy-zes³añców, których biogramy, po uzupe³nieniu o zes³añców z Litwy i Ukrainy, w liczbie 947, opublikowano w
ksi¹¿ce „Spod Monte Cassino na
Sybir”, w 1998 r. Wiadomo tylko, ¿e
w rejestrach z 1 stycznia 1953 r.
ujêtych by³o 4520 zes³añców „andersowców”, spoœród których w
miejscach przymusowego osiedlenia znajdowa³o siê 4515, w tym:
1440 mê¿czyzn, 1558 kobiet i 1517
dzieci do 16. roku ¿ycia.
Wiêkszoœæ z nich wróci³a z zes³ania do Polski w latach 1955-58.
Andersowcy - Sybiracy
na Pomorzu Zachodnim
Gdy rozpoczêliœmy publikowanie rozmów z Sybirakami, okaza³o
siê, ¿e kilka takich rodzin osiedli³o
siê w powiecie ³obeskim, a na Pomorzu Zachodnim mo¿e byæ ich

W³adys³aw Umpirowicz trafi³ do
niewoli sowieckiej 17 lub 18 wrzeœnia
1939 r., póŸniej do ³agru w ASRR
Komi. Wyszed³ z armi¹ gen.
Andersa. Walczy³ pod Monte
Cassino. Po powrocie w 1948
ponownie zes³any w 1951 r.
Przyjecha³ do £obza w 1955 r. Córka
W³adys³awa Ró¿añska wspomina,
¿e ojciec przywióz³ z Anglii
w³asnorêcznie zrobionego „Or³a”,
który wêdrowa³ z nimi po Syberii.

wiêcej. Niestety, ¿yj¹ ju¿ tylko ich
dzieci, które z nimi przyjecha³y,
wiêc jest to ostatnia chwila, by mog³y opowiedzieæ o tych syberyjskich
doœwiadczeniach, bo tamtego dramatu nie oddaj¹ suche, zwiêz³e biogramy.
W powiecie ³obeskim osiedli³y
siê m.in. rodziny: Blin, Gulmantowicz, Proczkaj³o, Umpirowicz,
Sierechan oraz Krywoszonek,
Szenda i Bus³owicz (te trzy ostatnie
przenios³y siê póŸniej na po³udnie).
Ciekawie zapowiada siê kontakt z
wnuczk¹ Stanis³awa Sierechana,
który urodzi³ siê w 1901 w Lacku, w
powiecie szczuczyñskim. By³ rolnikiem. W 1939 r. s³u¿y³ w 3 baonie
sanitarnym. Zosta³ aresztowany
przez w³adze sowieckie i wywieziony w g³¹b ZSRR. Wst¹pi³ do Armii
Polskiej gen. Andersa. W Polskich
Si³ach Zbrojnych by³ w oddziale
obs³ugi Szpitala Wojennego nr 1. W
tym czasie jego ¿ona z synem i córk¹
znajdowali siê na zes³aniu w pó³nocnym Kazachstanie, wywiezieni
13 kwietnia 1940 r. Po wojnie Stanis³aw Sierechan wróci³ do rodziny. 1
kwietnia 1951 r. zosta³ zes³any do
Czeremchowa w obwodzie irkuckim. Przyjecha³ z rodzin¹ do Polski
w grudniu 1955 r. Dwa lata póŸniej
przyjecha³ w œlad za nimi ich drugi
syn z ¿on¹ i trojgiem dzieci. Osiedli
w Dargomyœlu w gminie Radowo
Ma³e. Dzisiaj ¿yj¹ ju¿ tylko wnuki,
w tym pan Sierechan w S³onowicach, w gminie Brze¿no. Wnuczka,
któr¹ odnalaz³em, pani Jadwiga
Borkowska, kilka dni temu odzyska³a pamiêtnik, jaki zostawi³a jej
ciocia Alina Sierechan, córka Stanis³awa, w którym opisa³a swoje syberyjskie doœwiadczenia i udostêpni
go. Mo¿liwe wiêc bêdzie odtworzenie syberyjskich losów kolejnych
naszych mieszkañców.
Kazimierz Rynkiewicz
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Œwidwiñscy Sybiracy

Na Syberii straci³
matkê i dziadka

Antoni Wdowiak mieszka z
¿on¹ w Œwidwinie przy ul. Gen.
Zawadzkiego, w ma³ym starym budynku, podzielonym na cztery malutkie mieszkania.
O swoim pobycie na Syberii
mówi niechêtnie. Gdy go odwiedzam, ¿ona, równie¿ Sybiraczka,
jest w szpitalu w Po³czynie-Zdroju.
Choruje. Przed wojn¹ mieszkali w
Tarnowicy Polnej, w powiecie T³umacz, woj. stanis³awowskie. Ojciec
by³ dobrym rolnikiem i powodzi³o
im siê nieŸle. Po powrocie dziadka
z pracy w Kanadzie postawili nowy
dom. Nacieszyli siê nim nieca³e dwa
lata.
Sowieci wywieŸli ich 10 lutego
1940 r. Wywo¿ono tzw. ku³aków,
czyli tych, co dobrze pracowali i byli
zaradni. Jak ktoœ to nazwa³ – karali
za dobr¹ pracê. Trafili do Czarnogorki w obwodzie krasnojarskim.
Tam zmar³ dziadek Kornel.
- Gdzieœ le¿y w tajgach, pochowany byle jak – mówi pan Antoni.
Ojciec Jan Wdowiak na zes³aniu

pracowa³ w tartaku. Gdy Sowieci
„amnestionowali” Polaków, przenieœli siê do pobliskiego Abakanu.
Najgorsze czasy przetrwali dziêki
temu, ¿e mama Katarzyna pracowa³a w kuchni. Jednak pewnego razu
NKWD zabra³o j¹ i rodzina nigdy
wiêcej jej nie zobaczy³a. Nie wiadomo by³o za co j¹ zatrzymano i co siê
z ni¹ sta³o.
– Zamêczyli j¹ – mówi pan Antoni i widaæ, ¿e to wspomnienie jest
w nim ci¹gle ¿ywe. Matka mia³a
wtedy zaledwie 35 lat.
PóŸniej wziêli ojca do Armii
Koœciuszkowskiej. Zosta³ sam z
siostr¹ Helen¹. Zaopiekowa³a siê
nimi ciocia. Gdy mo¿na by³o wyjechaæ, przywioz³a ich, przez Poznañ,
do Œwidwina. Tu ju¿ czeka³ na nich
ojciec, który po zakoñczeniu wojny
wybra³ to miejsce na nowe ¿ycie.
Pan Antoni wspomina zniszczone
miasto i targowisko za koœcio³em,
na którym dzisiaj stoi przedszkole.
Niestety, ¿ycie tutaj nie okaza³o siê
lepsze od tego na Kresach. KAR
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Nowy rok szkolny
2013/14 w „Trójce”
2 wrzeœnia licznie zgromadzonych na powitaniu roku szkolnego, goœci i uczniów Publicznej
Szko³y Podstawowej nr 3 im. Lotników Polskich w Œwidwinie, powita³a dyrektor Izabella Starzyñska.
Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczycili
nas: burmistrz Jan Owsiak, radny
Rafa³ Terlecki, dowódca 21. Bazy
Lotnictwa Taktycznego p³k dypl.
pil. Ireneusz Starzyñski, szef Sztabu 1. Skrzyd³a Lotnictwa Taktycznego p³k dypl. in¿. Jerzy Gromiñski,
proboszcz Parafii Wojskowej ks.
mjr Andrzej Miga³a, by³a dyrektor i
nauczyciel naszej szko³y p. Stefania
Olesiejuk, komendant powiatowy
Policji insp. Robert RzeŸnik, p. Jan
Kêdrak, przewodnicz¹ca Rady Rodziców p. Iwona Jagodziñska, rodzice i krewni naszych uczniów.
Pocz¹tek wrzeœnia sta³ siê
okazj¹ do wspomnienia o tych, którym 74 lata temu, choæ wrzeœniowe
s³oñce tak samo oz³aca³o œwiat, nie
by³o dane rozpocz¹æ nauki w szkole. Dziêki patriotycznej postawie
naszych przodków, dziœ mo¿emy
cieszyæ siê widokiem szczêœliwych
dzieciêcych twarzy.
Jak podkreœli³a dyrektor, nasza
szko³a to miejsce bezpieczne.
Œwiadcz¹ o tym nie tylko liczne certyfikaty, ale przede wszystkim zaufanie, jakim darz¹ nas rodzice.
Kolejny rok nauki rozpoczêliœmy w nieco zmienionym uk³adzie
sal, które zaadaptowaæ trzeba by³o
w zwi¹zku ze wzrastaj¹c¹ liczb¹
uczniów. Zmiany podyktowane zosta³y równie¿ wzrostem liczby dzieci najm³odszych, nad którymi opieka wymaga szczególnych lokalowych warunków. Na nowy rok
szkolny dyrektor Izabella Starzyñska ¿yczy³a sukcesów i owocnej

wspó³pracy uczniom, gronu pedagogicznemu, pracownikom szko³y,
Samorz¹dowi Szkolnemu, jak równie¿ przedstawicielom patronów
szko³y i w³adzom samorz¹dowym.
Szczególnie ciep³e s³owa skierowa³a do uczniów klasy 1. i dzieci, które
po raz pierwszy przekroczy³y progi
oddzia³ów przedszkolnych. Dla
nich przedstawiciele Samorz¹du
Uczniowskiego przygotowali s³odkie upominki.
S³owa pe³ne ¿yczliwoœci, do
osób zgromadzonych na uroczystym rozpoczêciu roku szkolnego,
skierowali równie¿ zaproszeni goœcie: Zosta³y odczytane listy Ministra Oœwiaty i Przewodnicz¹cego
Rady Miasta.
Jak wiadomo, praca w szkole
wymaga sta³ego rozwoju. Kolejni
nauczyciele naszej placówki przechodz¹ równie¿ na wy¿szy stopieñ
awansu zawodowego. 2 wrzeœnia
akt nadania stopnia awansu zawodowego, z r¹k Burmistrza Miasta,
otrzyma³a p. Anna Gabinet-Kricka.
Zapowiedzi¹ nadchodz¹cych
uroczystych chwil sta³ siê wspania³y samolot „Iskra”, który „wyl¹dowa³” obok budynku szko³y. Przed
nami kolejny rok pe³en nie tylko
wytê¿onej pracy, ale przede wszystkim uœmiechów i radoœci p³yn¹cej z
poznawania otaczaj¹cego nas œwiata.
K. Kupiec PSP 3
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Rowerami czaplineckimi szlakami
(RZEPCZYNO) Czêœæ tegorocznych wakacji wychowankowie MOW spêdzili na rowerach.
Trasa wiod³a do Trzciñca przez
Kluczewo i Czaplinek. O wczeœniejsze przygotowanie rowerów i
sprzêtu oraz kondycjê fizyczn¹ naszych wychowanków zadba³o ko³o
rowerowe prowadzone przez pana
Macieja Koprynê. Wychowankowie chêtne siê udzielali w kole, poznaj¹c budowê i zasady dzia³ania
roweru. Specjalne lekcje prowadzone w MOW-ie o zasadach bezpieczeñstwa i poruszania siê na drogach publicznych da³o mo¿liwoœæ
weryfikacji nauki z praktyk¹.
Nasz rajd liczy³ ko³o 300 km i
trwa³ 4 dni. 15 lipca, w poniedzia³ek
po œniadaniu i spakowaniu ca³ego
ekwipunku rowerowego i osobistych rzeczy wyruszyliœmy w drogê
do Trzciñca - salezjañskiego MOW.
Tam mieœci³a siê nasza baza lokalowa. Trasa wiod³a przez Bierzwnicê,
Gawroniec i Kluczewo, gdzie zostaliœmy poczêstowani krówkami kluczewskimi o ró¿nym smaku. Tam te¿
by³o miejsce naszego posi³ku, który
smakowa³ najbardziej. Nastêpnie
trasa wiod³a do Czaplinka i na nocleg do Trzciñca. Tam zostaliœmy
przywitani po królewsku, z uroczyst¹ kolacj¹ i noclegiem. W kolejne dni trasa wiod³a przez czaplineckie szlaki rowerowe. Najpierw
zwiedziliœmy Czaplinek - muzeum,
pomnik Jana Paw³a II, deptak i promenadê wzd³u¿ jeziora, a nastêpnie
objechaliœmy rowerem Drawskie

Jezioro, piêknie po³o¿one i ukszta³towane wœród pagórków, dolin, pól
i lasów. Zwiedzanie zamku Drachim
w Starym Drawsku, Muzeum PGR
w Bolegorzynie, odpoczynek i posi³ek na Urazie. Dalsza trasa wiod³a
przez Siemczyno i jego pa³ac. W
kolejnym dniu przysz³a kolej na kamieñ Tempelburg i Spyczyñsk¹
Górê oraz Jezioro Komorze, Rakowo i Do³gie Wielkie, miejscowoœci
Rowik - Ko³om¹t, Czaplinek i Trzciniec. W ostatni dniu zosta³a droga
powrotna do naszego Domu w
Rzepczynie.

M³odzie¿ mia³a okazjê wypróbowaæ swoich si³ i mo¿liwoœci oraz
zwiedzenia tej piêknej czêœci Pojezierza Drawskiego – Czaplinka i
jego rowerowych tras dobrze oznakowanych. W miêdzyczasie nastêpowa³a integracja wychowanków
miêdzy naszymi oœrodkami. By³
czas na rozmowy i ró¿ne gry sportowe. Wspólnotowe posi³ki i modlitwy ³¹czy³y nas w salezjañskim duchu ksiêdza Jana Bosko.
Dziêkujemy Wszystkim za pomoc w organizacji naszego rajdu.
Najbardziej ks. dyrektorowi A.

Do¿ynki gminne w £¹kowie
(GMINA ŒWIDWIN) W sobotê 31 sierpnia br. odby³y siê do¿ynki so³eckie w £¹kowie.
Œwiêto plonów rozpoczê³o siê
msz¹ celebrowan¹ przez ks. Emila
Wojtala w œwietlicy wiejskiej.
Uczestniczyli w niej przedstawiciele samorz¹du gminnego i powiatowego, Rada So³ecka oraz mieszkañcy £¹kowa, Oparzna i Lipiec. W podziêkowaniu Bogu za obfite plony
panie z £¹kowa przygotowa³y wieniec do¿ynkowy, a spo³ecznoœæ Lipiec ofiarowa³a kosz wype³niony
owocami, warzywami i kwiatami.
Chlebem do¿ynkowym dzielili siê z
mieszkañcami Zdzis³aw Pawelec
wójt gminy Œwidwin oraz radny
Ryszard Pawlonka. Po mszy œw.
wszyscy spotkali siê przy do¿ynkowym stole. Œwiêto plonów zakoñczy³o siê tradycyjn¹ zabaw¹ taneczn¹. Fot. Katarzyna Wypych.

Zimnickiemu sdb za udzielon¹ bazê
lokalow¹ i królewskie przyjêcie naszej ekipy. Panu M. Koprynie za
czuwanie nad m³odzie¿¹ i rowerami. Pañstwu L. i T. Padyku³om za
pomoc i bezpieczeñstwo na drodze
oraz sporz¹dzanie posi³ków. A m³odzie¿y za wytrwa³oœæ i pewnoœæ jazdy na rowerze i uwierzenie w siebie,
¿e dali radê i rowery siê nie psu³y.
Wszystkim za wszystko dziêkujê.
Serdeczne Bóg zap³aæ.
W podró¿y ¿ycia nie ma dróg
p³askich; wszystkie biegn¹ albo pod
górê albo w dó³.
Jaros³aw sdb.

Diabetycy
zapraszaj¹
na spotkanie
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Oddzia³ Powiatowy w Œwidwinie zaprasza na kolejne spotkanie.
Tym razem mgr El¿bieta Piankowska, przedstawiciel firmy Wórwag Pharma wyg³osi wyk³ad na temat
stopy cukrzycowej (odpowiednia higiena, obuwie nie uwieraj¹ce itp.).
Spotkanie odbêdzie siê w œwietlicy
Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Œwidwinie w dniu 11 wrzesieñ 2013 r. (œroda) o godz. 14.
Na spotkanie zapraszamy chorych
na cukrzycê wraz z rodzinami oraz
wszystkich chêtnych nie zrzeszonych
w PSD. W trakcie spotkania mo¿na
zakupiæ po cenach promocyjnych
witaminy oraz leki na neuropatiê i
maœæ do pielêgnacji stóp. Zarz¹d PSD
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Z drugiej strony

leniowej jesteœ, czy trzeba coœ, kogoœ
zmieniæ? Niby to tak oczywiste, a
spróbuj Czytelniku w jakimœ klubiku
myœl w czyn przyoblec. Nie daje siê.
Na razie.
Za kogo ci „owi” nas maj¹?

Tadeusz Nosel
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Aktywnie spêdzili
wakacje

Oto obcy nam kana³ telewizyjny na
pi³karskich transmisjach naszej ligi
zarabia rocznie ponad pó³ miliarda
z³otówek. Sto milionów odpala klubom. Piêæset milionów na naszym

Nie bêdzie w POPolsce
polskiego futbolu!!!
Nie tylko gminny futbol jest
uprawiany bez namys³u. Ten krajowy te¿. Po po³owie pierwszego meczu Legii o Ligê Mistrzów wy³¹czy³em przekaz, gdy¿ byæ upokarzanym przez Rumunów, to zbyt bolesne, by z w³asnej woli siê temu poddawaæ.
Lipa zwana polsk¹
Jerzy Engel w tym przekazie powiedzia³, ¿e polskie dru¿yny ligowe
cokolwiek znaczy³y w Europie do czasu, gdy pojawili siê w nich cudzoziemcy. Wraz z nimi pojawi³a siê zwyk³a
lipa, z koniecznoœci zwana polsk¹. Po
kilkuset najzdolniejszych naszych pi³karzy, m³odziutkich i nawet mocno
starszych, ka¿dego roku opuszcza te
granice. Wiêc, nie ma kto graæ, albo jak to siê fatalnie mówi – nie ma kim
graæ. Mniemaæ mo¿na, ¿e nie za d³ugo, gdy nasze znów nowe elity, które
to ju¿? (jak¿e têskno do tych naszych
prawdziwych), wypior¹ lud z polskoœci, z patriotyzmu, z „Honoru, Boga i
Ojczyzny”, si³¹ rzeczy wypior¹ te¿ i z
potrzeby sukcesów sportowych odnoszonych przez Polaków, z potrzeby im
kibicowania. Kto za nie za d³ugi ju¿
czas bêdzie chcia³ siê nawet tylko
przyznaæ, ¿e têskni za polsk¹ dru¿yn¹
w Lidze Mistrzów, za rekordem œwiata Polaka, za Mazurkiem D¹browskiego na Igrzyskach? To mo¿e byæ ju¿
wtedy podpadaj¹ce nawet pod jakiœ
przepis, paragraf karny. Ku temu
idzie, a¿ przyjdzie.
Jeœli ju¿, to mo¿e na powa¿nie?
Od dawna wiêc proponujê, by na
gminnym podwórku pi³karskim, jeœli
w klubie odbywaj¹ siê treningi pi³karskie, czyli lekcje futbolu, to trzeba m³odym pi³karzom organizowaæ
sprawdziany, swoiste klasówki. A ich
rodzicom wywiadówki sportowe. Pozornie jest to tak oczywiste, jak oczywista jest nêdza naszego futbolu. W
klubach nikt do propozycji jeszcze
siê nie ustosunkowa³, a z³otówki dla
instruktorów p³yn¹ ka¿dego miesi¹ca. I nikt nie sprawdza, za co?
Na wizytacje pracy w klubach czas
ju¿ zapraszaæ futbolowych profesjonalistów, którzy futbolowym dzieciakom wska¿¹ – na dobrej œcie¿ce szko-

futbolu zarabia na czysto. Dlaczego
nie robi tego któraœ z naszych telewizji? Ile¿ to by³oby grosza na podniesienie poziomu naszego pi³karstwa?
Mo¿e nie mam szczêœcia, ale do tej
pory nie natkn¹³em siê na g³os w tej
sprawie w skali ca³ego kraju. Nikt w
Polsce tematu nie podejmuje. A dochodzi nawet do tego, ¿e transmisja
meczu narodowej reprezentacji by³a
p³atna. Wbrew wszelkiemu prawu.
Tylko w Polsce jest to mo¿liwe? Tak
³atwo nam j¹ wydzieraæ?
Rodzice te¿ winni
Czy da³oby siê jak¹œ gminê uczyniæ ze szkolenia m³odych pi³karzy
s³ynn¹? Bo jak dotychczas, to tego
rodzaju dzia³ania podejmuje siê tylko
w du¿ych oœrodkach. W³adze wszelkich „Pcimiów” do tej pory nie dostrzegaj¹, ¿e ich pcimskie bud¿ety s¹
wysokoœciami bardzo czêsto zbli¿one
do wartoœci nie zawsze nawet gwiazdy pi³karskiej, a zwyk³ego wyrobnika.
Nie myœl¹ jednak w tym kierunku, bo
wówczas by³oby wymagane zreformowanie tak zwanego ¿ycia kulturalnego gmin, kulturalnego z dodatkiem
- samorz¹dowego. Owa odmiana kultury samorz¹dowa, ma siê tak do kultury jako takiej, jak cz³owiek w wiêziennej klatce do swobodnie szybuj¹cego ptaka. To te¿ strach przed uwolnieniem nieskrêpowanego ¿ycia kulturalnego w gminach powoduje, ¿e i
inne dziedziny jej istnienia, w tym i
futbol, s¹ trzymane na odwiecznej
wiêzi niby braku pieniêdzy. A to nie
brak œrodków, tylko brak charakterów,
brak odwa¿nych kreatywnych postaw.
Tak¿e i to, ¿e obecnie w futbolu, i w
jego otoczce, jest pe³no ludzi twardo
poodrzucanych z innych œrodowisk.
W futbolu odnajduj¹cych azyl dla siebie, ale ze szkod¹ dla futbolu. Dzisiejszy futbol, to ju¿ nie imieniny u cioci
Kloci. By go mieæ, to trzeba te¿ i choæby tylko chcieæ codziennie dbaæ o interesy kraju. A jak z tym jest, to przecie¿ wiemy wszyscy. Jest fatalnie. Poziom pi³karstwa danego kraju wiele
mówi w ogóle o tym kraju, o jego
mieszkañcach.
Na pocz¹tek wiêc: jeœli Pañstwo
Czytelnicy posy³aj¹ dzieciaki na treningi pi³karskie, to zainteresujcie siê,
co one dzieciakom daj¹. Bo mo¿liwe,
¿e nie tylko, ¿e nic, ale i o wiele gorzej.

W dniach 16 – 29 sierpnia 2013
roku w Sochocinie odby³ siê obóz
sportowy w ramach programu
Ministerstwa Sportu i Turystyki
oraz Zwi¹zku Pi³ki Rêcznej w
Polsce „Sportowe Wakacje
2013”. Wœród uczestników obozu
by³a dru¿yna pi³ki rêcznej ch³opców MSZS Œwidwin – uczniowie z
rocznika 1999 reprezentuj¹cy
Publiczne Gimnazjum nr 1 w Œwidwinie.
Uczestnikami obozu by³a m³odzie¿ urodzona w latach 1999–
2000. Ogó³em 6 grup szkoleniowych z ca³ej Polski. Trenerem i organizatorem wyjazdu na obóz grupy ze Œwidwina by³ Pan Leszek
Bronowicki – nauczyciel wychowania fizycznego w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Œwidwinie. Kierownikiem wyszkolenia by³ Pan Bronis³aw Maly, by³y trener reprezentacji Polski juniorów i kadry m³odzie-

¿owej, który jako pierwszy do kadry
powo³a³ Marcina Lijewskiego, Rafa³a Kuptela, Damiana Wleklaka i
Adama Weinera,
Codziennie uczestnicy obozu
odbywali po dwa zajêcia treningowe
w hali sportowej przystosowanej do
gry w pi³kê rêczn¹ oraz w terenie
otwartym lub na boisku tartanowym. Wszystkie zadania szkoleniowe by³y realizowane pod czujn¹
opiek¹ kierownika wyszkolenia.
Uczestnicy obozu dwukrotnie
korzystali z basenu w P³oñsku. W
czasie trwania obozu odby³a siê
równie¿ wycieczka do Warszawy.
Uczestnicy zwiedzili Centrum Edukacji Olimpijskiej oraz uczestniczyli w zajêciach edukacyjnych dotycz¹cych historii sportu. Nastêpnie w
Muzeum Sportu i Turystyki brali
udzia³ w spotkaniu z Panem Dariuszem GoŸdziakiem – z³otym medalist¹ olimpijskim w piêcioboju nowoczesnym z Barcelony.
(o)
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REKLAMA

DRUKARNIA
oferujemy druk:

ulotek, plakatów, wizytówek, ksi¹¿eczek
dla wspólnot, samokopii, kartotek itp.
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