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Szokuj¹ce dane o dzia³alnoœci szpitala w Po³czynie-Zdroju

Po spotkaniu w szpitalu
– likwidacja oddzia³ów
zawieszona na rok
(ŒWIDWIN-PO£CZYNZDRÓJ) Nie bêdzie likwidacji
niektórych oddzia³ów szpitala w
Po³czynie-Zdroju – to wynik
spotkania w³adz Powiatu i
przedstawicieli spó³ki Szpitale
Polskie z pracownikami placówki, ale nie tylko. Starosta grozi
spó³ce zerwaniem dzier¿awy za
nie realizowanie umowy, a zwi¹zek zawodowy zaskar¿y³ uchwa³ê Rady Powiatu do wojewody.
Dane o dzia³alnoœci spó³ki w po³czyñskim szpitalu s¹ szokuj¹ce.

CMYK

Przyby³o
40 mieszkañ
komunalnych
Radna pyta
o targowisko
miejskie
w Po³czynie
-Zdroju
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INFORMACJE

Wieœci œwidwiñskie 23.9.2013 r.

Dyskusja toczy siê, a zmian nie widaæ

Sesja w Po³czynie-Zdroju

Radna pyta o
targowisko miejskie
w Po³czynie-Zdroju

Bezrobocie, rynek pracy,
zmiana uchwa³ „œmieciowych”,
nabycie nieruchomoœci

(PO£CZYN-ZDRÓJ) Na
sesji Rady Miejskiej
w Po³czynie-Zdroju,
odbytej 28 sierpnia
2013 r., radna Zofia
Wysoczañska zapyta³a
o sprawy nurtuj¹ce
handlowców na
targowisku miejskim.
To temat wracaj¹cy na sesje jak
bumerang. Pyta³ o nie we wrzeœniu
2012 r. radny Robert Doœpia³. Ten
temat pilotuje wiceburmistrz Miros³aw Pierz. Wtedy stwierdzi³, ¿e targowisko nie spe³nia oczekiwañ, ale
te¿ nie ma mo¿liwoœci jego rozwoju
i trzeba szukaæ nowego miejsca.
Pytanie radnej Z. Wysoczañskiej brzmia³o: - Ci, którzy pracuj¹

na targowiskach, prowadz¹c sprzeda¿, pytaj¹ siê, kiedy bêdzie nowy
plac - targowisko, rynek, przygotowany do prowadzenia sprzeda¿y?
Wiceburmistrz M. Pierz przypomnia³, ¿e by³y rozmowy z radnymi,
którzy proponowali plac przy ulicach Gwardii Ludowej i Zdrojowej.
Odpowiedzia³: - Mamy podjêt¹
uchwa³ê intencyjn¹ w sprawie przejêcia dworca kolejowego. Jeœli siê
uda przej¹æ ten teren, to dworzec
autobusowy zosta³by przeniesiony
w to miejsce, a targowisko mo¿na
by³oby umiejscowiæ przy placu
1000-lecia PP. Ja tego nie przes¹dzam, bêdziemy nad tym dyskutowaæ. Na umiejscowienie targowiska
przy ul. Gwardii Ludowej i Zdrojowej obecny plan zagospodarowania
przestrzennego na to nie pozwala.
Trzeba zmieniæ zapis w tym planie odpowiedzia³.
(r)

(PO£CZYN-ZDRÓJ)
Po³czyñscy radni spotkaj¹ siê na
obradach w œrodê, 25 wrzeœnia, o
godz. 10., w sali narad urzêdu
miejskiego.
Na pocz¹tku radni bêd¹ mogli
pytaæ i interpelowaæ. Nastêpnie
burmistrz poinformuje o swojej pracy w okresie miêdzysesyjnym. Zostanie przedstawiona analiza zatrudnienia w miejscowoœciach popegeerowskich oraz ocena kierunków rozwoju tych miejscowoœci
pod k¹tem rozwoju gospodarstw
rolnych i podmiotów gospodarczych. Bêdzie informacja przedstawicieli jednostek pracuj¹cych na
rzecz rolnictwa. W kolejnym punkcie burmistrz poinformuje o swojej
dzia³alnoœci w zakresie przeciwdzia³ania bezrobociu i aktywizacji
lokalnego rynku pracy.
W bloku uchwa³odawczym radni rozpatrz¹ projekty uchwa³ w

sprawach: - zmiany uchwa³y w sprawie terminu, czêstotliwoœci i trybu
uiszczania op³at za gospodarowanie
odpadami; - zmiany uchwa³y o sposobie i zakresie œwiadczenia us³ug
odbierania odpadów od w³aœcicieli
nieruchomoœci; - ustalenia dop³aty
do us³ugi opró¿niania i transportu
nieczystoœci ciek³ych ze zbiorników
bezodp³ywowych; - zmian w bud¿ecie; - rozpatrzenia skargi; - zgody na
zbycie trzech nieruchomoœci: lokalu przy placu Wolnoœci 7, dzia³ki
przy ul. Zdrojowej i nieruchomoœci
zabudowanej w Popielewku; - zgody na wydzier¿awienie dzia³ki w
mieœcie; - wyra¿enia zgody na nabycie przez Gminê nieruchomoœci od
PSS „Zwi¹zkowiec”; od Uzdrowiska Po³czyn Grupa PGU S.A. oraz
dzia³ki w Dziwogórze od osoby fizycznej.
Obrady zakoñcz¹ odpowiedzi na
pytania oraz informacja o realizacji
uchwa³ w minionym miesi¹cu. (r)

Zaproszenie. Chc¹ pokazaæ s¹siadom swoj¹ kulturê i sztukê
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Bêd¹ wybory uzupe³niaj¹ce w Po³czynie-Zdroju

Zmar³ radny
Robert Halec
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Zarz¹d Miejsko-Gminnego Klubu HDK PCK
przeprowadzi³ akcjê poboru krwi

„Twoja krew - moje ¿ycie”

Œp. Robert Halec by³ przedsiêbiorc¹, przez wiele lat naprawia³
po³czynianom telewizory. Radnym
zosta³ w 2010 roku. Zasiada³ w
dwóch komisjach: bud¿etowej oraz
komunalnej i rozwoju gospodarczego.
W zwi¹zku z jego œmierci¹ bêd¹
musia³y odbyæ siê wybory uzupe³niaj¹ce do rady. Z kalendarza wyborczego wynika, ¿e odbêd¹ siê pod
koniec tego roku, w okrêgu nr 8.
(PO£CZYN-ZDRÓJ) W sobotê, 8 wrzeœnia 2013 r., zmar³ Robert Halec, radny Rady Miejskiej
w Po³czynie-Zdroju. Mia³ 55 lat.

Radni po³czyñscy zebrali siê na
sesji 16 wrzeœnia i wygasili jego
mandat. Termin wyborów og³osi
wkrótce wojewoda.
(r)

Sesja Rady Miasta w Œwidwinie

Nazw¹ rondo i wybior¹
wiceprzewodnicz¹cego
(ŒWIDWIN) Sesja Rady Miasta Œwidwin odbêdzie siê 25 wrzeœnia 2013 roku o godz. 11.00 w
Urzêdzie Miasta, w sali nr 55.
Radni obrady rozpoczn¹ interpelacjami, a po nich g³os bêd¹ mogli
zabraæ przedstawiciele osiedli. Burmistrza przedstawi informacjê z realizacji zadañ ujêtych w bud¿ecie za
trzeci kwarta³ br. Bêd¹ równie¿ informacje: z dzia³alnoœci Miejskiego
Zespo³u Zarz¹dzania Kryzysowego
oraz Komisji Rewizyjnej z kontroli
w Przedszkolu nr 1.

Kupiê
gospodarstwo
lub grunt rolny
tel. 664 944 635

Nastêpnie radni rozpatrz¹ projekty uchwa³ w sprawach:
- nadania nazwy rondu w Œwidwinie; - ustalenia zakresu i zasad
przyznawania oraz przekazywania dotacji dla Samorz¹dowego
Zak³adu Bud¿etowego Park Wodny „Relax” i dla Œwidwiñskiego
Oœrodka Kultury na 2014 rok; wyboru Wiceprzewodnicz¹cego
Rady Miasta.
Sesjê zakoñcz¹ wolne wnioski i
zapytania oraz odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania.
(r)

(ŒWIDWIN) Na proœbê wielu
osób krwiodawcy postanowili
zorganizowaæ akcjê poboru krwi
w dzieñ wolny od pracy.
Niestety weekendowe rozleniwienie albo ³adna pogoda sprawi³y,
¿e frekwencja nie by³a zbyt du¿a.
Zebrano niespe³na 10 litrów krwi.
Jak na mo¿liwoœci naszego miasta
jest to niezadowalaj¹cy wynik.
Zarz¹d Klubu wyra¿a s³owa
uznania dla ofiarnych krwiodaw-

ców. Szczególne s³owa podziêkowania kierujemy do pani Doroty
Wojtanowskiej z restauracji Zamkowa za przygotowanie poczêstunku dla pracuj¹cej ekipy. Podziêkowania tak¿e dla Apteki nr 1, która ju¿
wielokrotnie wspiera³a krwiodawców oraz dla Œwidwiñskiego Oœrodka Kultury za stworzenie warunków
dla tej spo³ecznej dzia³alnoœci.
Zarz¹d M-G Klubu HDK PCK
w Œwidwinie

Sesja Rady Powiatu

Tylko trzy uchwa³y, ale zapewne
porozmawiaj¹ tak¿e o szpitalu
(ŒWIDWIN) Radni powiatu
zbior¹ siê na sesji w starostwie 26
wrzeœnia 2013 r. o godz. 13. W planie obrad s¹ do rozpatrzenia tylko
trzy projekty uchwa³. Mo¿na jednak
spodziewaæ siê, ¿e gor¹cym tematem obrad bêd¹ sprawy zwi¹zane ze
szpitalem w Po³czynie-Zdroju.

Starosta Powiatu Œwidwiñskiego informuje,
¿e na tablicach og³oszeñ Starostwa Powiatowego w Œwidwinie
oraz na tablicy og³oszeñ urzêdu Miasta/Gminy, a tak¿e na stronie
internetowej www.bip.powiatswidwinski.pl zosta³ opublikowany
wykaz nieruchomoœci stanowi¹cych w³asnoœæ Skarbu Pañstwa
przeznaczonych do zbycia na rzecz dotychczasowych najemców,
obejmuj¹cy lokale mieszkalne w budynkach posadowionych
na dzia³kach nr 114/3 w obrêbie Lipie, nr 72/2 w obrêbie Sucha
i nr 80/6 w obrêbie Nielep.

Sesjê otworz¹ interpelacje i zapytania radnych. Bêdzie informacja
z pracy Zarz¹du Powiatu w okresie
miêdzysesyjnym. Radni rozpatrz¹
trzy projekty uchwa³: w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Gminie Œwidwin; o zmianach w bud¿ecie i w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu. Sesjê zakoñcz¹ odpowiedzi na interpelacje i zapytania
radnych oraz wolne wnioski. (r)

W PCPR po konkursie
Jak informuje dyrektor PCPR
Pawe³ Drzewiecki, na stanowisko
referenta-doradcy do spraw osób niepe³nosprawnych zosta³a wybrana
pani Alicja Rozp³och z Ko³acza. (r)
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OG£OSZENIA DROBNE - REKLAMA

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

Wieœci œwidwiñskie 23.9.2013 r.
(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

NIERUCHOMOŒCI

INNE

MIESZKANIA

US£UGI

Powiat gryficki

Powiat ³obeski

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.

Powiat ³obeski
Lokal u¿ytkowy ok. 30 mkw. w centrum £obza obok Pepco wynajmê.
Idealny pod biuro, gabinet itp.
Wszystkie media + internet. Tel.
501894828.
Sprzedam ziemiê 7 ha ko³o £obza.
Tel. 91 397 58 94
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

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

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

MEBLE KA–MAR. Du¿y wybór mebli u¿ywanych £obez ul. Bema ( hale
ZNMR ). Tel. 721 766 576. Zapraszamy
Przyjmê czysty gruz – Przemys³aw.
Tel. 507 893 890.
Kozie mleko sprzedam £obez, tel.
696 308 679.

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

PRACA
Powiat ³obeski
Opiekunka z doœwiadczeniem zaopiekuje siê dzieckiem. Tel. 795 926
734

Powiat gryficki
Dam pracê zagranic¹ - przygotowywanie do szparagów i ich wycinka.
Tel. 790-530-042.

Region
Zatrudniê kierowców kat. C+E, Polska – Skandynawia, tel. 607 585 561
Zatrudniê kierowcê kat. C+E, transport miêdzynarodowy. Tel. 512-321512.

MIESZKANIA NA SPRZEDA¯
- 2 pokoje, I piêtro, pow. 43,86 mkw
- CENA 109.000 z³
- 3 pokoje, I piêtro, pow. 68,93mkw
- CENA 102.000 z³
- 3 pokoje, parter, pow. 66,59m
- CENA 138.000 z³
- 3 pokoje, IV piêtro, pow. 60,14mkw
- CENA 170.000 z³
(okolica) - 3 pokoje, parter, o pow. 52,5 mkw
- CENA 55.000 z³
DOMY NA SPRZEDA¯
Œwidwin - wolnostoj¹cy o pow. 210 mkw, dzia³ka 511 mkw - CENA 419.000 z³
Œwidwin - wolnostoj¹cy o pow. 280 mkw, dzia³ka 423 mkw - CENA 480.000 z³
Œwidwin - wolnostoj¹cy o pow. 270 mkw, dzia³ka 758 mkw - CENA 650.000 z³
Œwidwin (okolica) - bli¿niak o pow. 72mkw, 4 pokoje, dzia³ka 712mkw - CENA 110.000 z³
Œwidwin (okolica) - wolnostoj¹cy o pow. 210 mkw, dzia³ka 2600 mkw - CENA 249.000 z³
Œwidwin (okolica) - wolnostoj¹cy o pow. 156 mkw, dzia³ka 3891 mkw - CENA 290.000 z³
Œwidwin (okolica) - dworek o pow.280mkw, dzia³ka 3,5 ha
- CENA 610.000 z³
Œwidwin
Œwidwin
Œwidwin
Œwidwin
Œwidwin

W £obzie odnajmê kawalerkê. Tel.
799 144 452
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 Resku, ul.
D¹browszczaków 14, 4 pokoje,
kuchnia, ³azienka, c.o., I piêtro, stare budownictwo. Tel. 665-922-273.
Mieszkanie 4 pokojowe, pow. 56,2
mkw., w centrum £obza, I piêtro,
sprzedam. Tel. 607 099 240

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

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

ROLNICTWO
Kury nioski 19 tyg. oraz leghorny 8
tyg; ¿ó³tonó¿ka 10 tyg; rasy o najwy¿szej intensywnoœci nieœnej. Tel.
501-057-385.

Gryfice - wynajem rusztowañ. Tel.
790-530-042.

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

Powiat ³obeski
Us³ugi remontowe. Tel. 533 419
679.
Glazura, terakota, malowanie,
szpachlowanie, regipsy 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.
Wywóz nieczystoœci p³ynnych. Tel.
661 194 854 lub 94 363 1258.

Region
T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.
Us³ugowo wykonam wszelkie prace
polowe. Nowy ci¹gnik 150 KM. Wywóz nieczystoœci p³ynnych. Tel. 661
194 854 lub 943631258.

Wieœci œwidwiñskie 23.9.2013 r.

Z ¯YCIA POWIATU

Str
Str.. 5

Szokuj¹ce dane o dzia³alnoœci szpitala w Po³czynie-Zdroju

Po spotkaniu w szpitalu – likwidacja
oddzia³ów zawieszona na rok
(ŒWIDWIN-PO£CZYNZDRÓJ) Nie bêdzie likwidacji niektórych oddzia³ów szpitala w Po³czynieZdroju – to wynik spotkania w³adz
Powiatu i przedstawicieli spó³ki Szpitale Polskie z pracownikami placówki, ale nie tylko. Starosta grozi spó³ce
zerwaniem dzier¿awy za nie realizowanie umowy, a zwi¹zek zawodowy
zaskar¿y³ uchwa³ê Rady Powiatu do
wojewody. Dane o dzia³alnoœci spó³ki
w po³czyñskim szpitalu s¹ szokuj¹ce.
Przypomnijmy pokrótce historiê
dzier¿aw. Najwczeœniej, bo pod koniec
2009 roku katowicka spó³ka akcyjna
Szpitale Polskie wygra³a przetargu na
dzier¿awê szpitala powiatowego w Po³czynie-Zdroju. Umowa zosta³a podpisana w styczniu 2010 r. Kilka miesiêcy
póŸniej spó³ka przyst¹pi³a do przetargu
na dzier¿awê szpitala powiatowego w
Resku, w powiecie ³obeskim. Wtedy
wyst¹pi³a w konsorcjum z polsko-amerykañsk¹ spó³k¹ z o.o. American Heart
of Poland z siedzib¹ w Ustroniu. Konsorcjum przegra³o, a szpital wydzier¿awi³ SPZZOZ w Gryficach (rangi wojewódzkiej), daj¹c lepsz¹ ofertê. PóŸniej
Szpitale Polskie wydzier¿awi³y szpital
w Drawsku Pomorskim. Teraz okazuje
siê, ¿e spó³ka oba te szpitale chce po³¹czyæ w jeden konglomerat medyczny,
dostosowuj¹c obie placówki do w³asnych planów finansowych. Wi¹za³oby
siê to z restrukturyzacj¹ oddzia³ów w
obu szpitalach, czyli zamkniêciem niektórych.
Rada Powiatu w lipcu br. przychyli³a siê do wniosku spó³ki o tak¹ restrukturyzacjê w szpitalu w Po³czynie. Jednak inaczej odebrali to mieszkañcy powiatu i pracownicy. Stowarzyszenie z
Po³czyna rozpoczê³o akcjê zbierania
podpisów w obronie likwidowanych
oddzia³ów. Pracownicy zrzeszeni w
Zwi¹zku Zawodowym Pracowników
Ochrony Zdrowia zaskar¿yli uchwa³ê
Rady Powiatu do wojewody, by ten
przyjrza³ siê, czy jest zgodna z prawem,
czyli czy zmiana programu funkcjonalno-medycznego nie narusza warunków
przetargu na dzier¿awê szpitala.
Spó³ka przystêpuj¹c do przetargu
zgodzi³a siê na utrzymanie istniej¹cych
oddzia³ów, a nawet zaoferowa³a zwiêkszenie zakresu œwiadczonych us³ug.
Teraz chce zlikwidowaæ trzy oddzia³y i
jeden zawiesiæ. Jak zauwa¿y³ pose³ Stanis³aw Wzi¹tek, po tych zmianach szpital „bêdzie zamieniony w dom spokojnej staroœci albo hospicjum z ma³ymi
funkcjami leczniczymi”.
„Ostatecznie powinien odbyæ siê
jeszcze jeden przetarg, gdy¿ dzisiaj oferowane warunki nie tylko ca³kowicie
zmieniaj¹ organizacjê szpitala w Po³czynie Zdroju, ale równie¿ umowê
opart¹ o warunki przetargu” – napisali
zwi¹zkowcy w piœmie do wojewody.
16 wrzeœnia dosz³o do spotkania
w³adz powiatu i spó³ki z pracownikami.

Pod wp³ywem krytyki spó³ka wycofa³a
siê z likwidacji oddzia³ów i od³o¿y³a
decyzjê na rok.
Dyskusja na lipcowej sesji
Rady Powiatu
Spó³ka w czerwcu z³o¿y³a wniosek
o zmianê programu funkcjonalno-medycznego szpitala w Po³czynie-Zdroju.
W tej sprawie sesjê zwo³ano na 30 lipca
2013 r. Radni, pomimo licznych g³osów
krytyki przyjêli uchwa³ê w sprawie akceptacji programu funkcjonalno-medycznego szpitala (11 g³osów za, 1
wstrzymuj¹cy).
W obradach wziêli udzia³ pos³owie
Stanis³aw Wzi¹tek i Czes³aw Hoc oraz
Tomasz ¯ukowski – wicedyrektor ds.
medycznych NFZ w Szczecinie, Wojciech Olszówka - prokurent spó³ki
Szpitale Polskie, Grzegorz Liszka - wicedyrektor ds. diagnostycznych, Anglika Cudyk – dyrektor Szpitala Polskiego
Po³czyn-Zdrój, Barbara Nowak - burmistrz Po³czyna, Krzysztof Majewski Wójt Gminy R¹bino, Marcin Ksi¹¿ek –
Wójt Gminy S³awoborze i kilku pracowników szpitala.
Uzasadnienie do uchwa³y przedstawi³ wicestarosta Roman Kozubek
(cytujemy fragmenty z protoko³u sesji):
„W czerwcu 2013 r. Szpitale Polskie
przedstawi³y 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 opiekuñczo-leczniczy.
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 Po³czynZdrój. (…) 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 odrêbnie przedstawiony Radzie Powiatu mówi³ wicestarosta R. Kozubek.
Starosta Miros³aw Majka doda³
m.in.: „Projekt zmiany nast¹pi³ z chwil¹
przyjêcia przez Spó³kê szpitala w Drawsku. Jesteœmy po rozmowach z NFZ, ze
Starostwem Powiatu w Drawsku. Bêdziemy pracowaæ nad wspólnym programem logistycznym dla obu szpitali,
ten plan mo¿e byæ realny dla szpitala i
dla bezpieczeñstwa mieszkañcom powiatu. Spó³ka przedstawi³a zabezpieczenie finansowe. Szpital traci charakter szpitala zabiegowego, bêdzie mia³
charakter zachowawczy. Wiarygodnoœæ
Spó³ki jest zastraszaj¹co niska. Dajemy
ostatni¹ szansê, przedstawiamy projekt
uchwa³y z zastrze¿eniem, ¿e jeœli swoich planów nie zacznie realizowaæ, to
jeszcze w tym roku wypowiemy umowê
dzier¿awy. Stawiamy warunek - do koñca roku Spó³ka musi uregulowaæ zaleg³oœci czynszowe”.
Pose³ Stanis³aw Wzi¹tek: „Przedstawiony program nie trzyma siê kupy,
propozycja jest niewiarygodna. Niewiarygodny jest partner. W ofercie zapewniano Powiat, ¿e wszystkie oddzia³y podstawowe bêd¹ istnia³y. Bêd¹ pieni¹dze na remont szpitala. Nikt nie bêdzie zwolniony. Up³ynê³o parê lat, co
zosta³o z tego programu? Jakie dzia³ania zosta³y przeprowadzone? Pojawia
siê nowy projekt, na dwóch stronach
papieru. Projekt nie daje gwarancji realizacji programu. Partner jest niewiarygodny. Sytuacja jest nowa od chwili
dzier¿awy szpitala drawskiego. Szpital
w Po³czynie-Zdroju bêdzie zamieniony

w dom spokojnej staroœci albo hospicjum z ma³ymi funkcjami leczniczymi.
Operator nie dysponuje œrodkami finansowymi, doœwiadczeniem i kadr¹ w
celu realizacji nowych funkcji. Je¿eli
partner nie wywi¹za³ siê z dotychczasowych zobowi¹zañ rozwi¹¿cie umowê
dzier¿awn¹ i znajdŸcie operatora, który
zaproponuje program daj¹cy gwarancje
i szanse na rozwój. Zwróci³ siê do radnych jako mieszkaniec powiatu, aby
przedstawionego projektu uchwa³y nie
przyjmowali”.
Pose³ Czes³aw Hoc: Spó³ka nie zrealizowa³a zapisów umowy dzier¿awy,
Powiat nie kontrolowa³. Czy spó³ka
p³aci miesiêcznie 40 tys. z³ czynszu oraz
czy przeznacza rocznie 4 mln z³ na remont i zakup sprzêty medycznego?
Wy³ania siê dramatyczny obraz troski o
personel œredni i pomocniczy. Skromne
pensje, opóŸnione wyp³aty, nieodprowadzone sk³adki ZUS. Czy tak siê sta³o,
czy tak siê dzia³o? Jeœli oka¿e siê, ¿e
Spó³ka nie wywi¹za³a siê z umowy,
odpowiedzialnoœæ ponosi Zarz¹d Powiatu.
Burmistrz Po³czyna-Zdroju Barbara Nowak: „Przypomnia³a, ¿e zorganizowa³a dwa spotkania, które zakoñczy³y siê niczym, mimo usilnych starañ.
Pyta³a jak Spó³ka widzi nadrobienie
kosztów po zamkniêciu oddzia³ów?
Kontrakt jest pod znakiem zapytania.
S¹ obawy pozyskania lekarzy specjalistów? Jaki bêdzie kontrakt na rehabilitacje? Mówicie, ¿e nie planujecie zwolnieñ pracowników. Dowiadujemy siê,
¿e zwolnienia bêd¹. Czy bêdzie rozwi¹zany transport pacjentów do Drawska,
czêsto kilkakrotnie. Jest za reorganizacj¹ szpitala, ale na zdrowych zasadach.
Prokurent Wojciech Olszówka:
„Nie ma mo¿liwoœci utrzymania szpitala w aktualnym sk³adzie. Szpital przynosi stratê ok. 1 mln z³ rocznie. D³ug corocznie siê powtarza. Stratê przynosz¹:
chirurgia, pediatria, ginekologia. Nikogo nie staæ na wykorzystanie sali operacyjnej na jeden, dwa zabiegi co drugi
dzieñ. W ci¹gu 3 lat Spó³ka musi oddaæ
kredyt. Trudno zatrudniaæ ludzi je¿eli
nie s¹ do koñca wykorzystani. Skoñczy³
siê okres ochrony. Aktualnie szpital
generuje 150 tys. z³ straty miesiêcznie.
Nie mo¿emy dublowaæ stanowisk.
Przedstawiany program jest programem optymalnym, gwarantuj¹cym rozwój szpitala”.
18 wrzeœnia 2013 r. pojawi³a siê na
stronie starostwa zak³adka „Szpital
Po³czyn-Zdrój Informacje”, w której
starosta M. Majka napisa³, ¿e „Mieszkañcy nara¿eni s¹ na zalew plotek, przek³amañ, konfabulacji i czêsto b³êdnych
interpretacji” i bêd¹ tu przekazywane
na bie¿¹co informocje o wszystkim w
sprawie szpitala w Po³czynie Zdroju.
Do wczoraj nie zamieszczono ¿adnej
informacji.
KAR
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Uroczystoœci przy krzy¿u katyñskim
(PO£CZYN-ZDRÓJ) Siedemnastego wrzeœnia na cmentarzu w Po³czynie-Zdroju odby³y
siê uroczystoœci upamiêtniaj¹ce
mêczeñsk¹ œmieræ polskich jeñców wojennych pomordowanych
w Katyniu, Charkowie, Ostaszkowie i innych miejscach kaŸni
oraz ofiar ludobójstwa Polaków
na Kresach Wschodnich.
Program uroczystoœci przewidywa³ m.in. zawieszenia Wstêgi
Orderu Virtuti Militari, którego dokona³ mjr Robert Zagdan. Mjr Miros³aw Lorenc odczyta³ apel poleg³ych, a kompania bazy pod dowództwem ppor. Piotra Lalaka odda³a salwê honorow¹.

Oficerowie uczestniczyli równie¿ w poœwiêceniu i wkopaniu ziemi przywiezionej z Katynia, Kijowa
– Bykowni, Ponar oraz Smoleñska.
Uroczystoœci zakoñczy³o z³o¿enie
wi¹zanek kwiatów przy Krzy¿u
Katyñskim, wspólne odœpiewanie
Roty i udekorowanie kwiatami Dêbów Katyñskich. (info i foto: 21 blot)

Nowa tablica
Ods³oni¹ pomnik
w nowym miejscu ku czci lotników

(ŒWIDWIN) Nowa tablica ku
czci Rudolfa Virchowa zostanie
uroczyœcie ods³oniêta podczas
najbli¿szej sesji Rady Miasta - w
œrodê 25 wrzeœnia.
Ten wybitny niemiecki lekarz,
historyk i polityk, który pochodzi³
ze Œwidwina, zosta³ uhonorowany
ju¿ wiele lat temu tablic¹ przy ulicy
Drawskiej. W ubieg³ym roku pad³a
ona ³upem z³odziei. W³adze miasta
postanowi³y wykonaæ kolejn¹ tablicê i umieœciæ j¹ na tym samym obelisku. Zosta³ on jednak przeniesiony
z ulicy Drawskiej do œcis³ego centrum miasta. Umieszczono go na
zakoñczeniu alejki obok Starostwa

Powiatowego. To miejsce jest nie
tylko bardziej reprezentacyjne, ale
równie¿ objête monitoringiem wizyjnym, zatem tu tablica powinna
byæ bezpieczniejsza.
Podczas najbli¿szej sesji Rady
Miasta o godzinie 12. nowa tablica
zostanie ods³oniêta.
(um)

(ŒWIDWIN) 27 wrzeœnia 2013
roku w garnizonie Œwidwin, odbêd¹ siê uroczyste obchody Œwiêta 1. Skrzyd³a Lotnictwa Taktycznego i Œwiêta Publicznej Szko³y
Podstawowej nr 3 im. Lotników
Polskich.
Tegoroczne obchody maj¹
szczególny charakter z powodu po³¹czenia Œwiêta Skrzyd³a i Œwiêta
Szko³y. Szko³a obchodzi w tym roku
swoje 46. urodziny, ros³a i rozwija³a
siê wraz z garnizonem. Dla podkreœlenia charakteru szko³y zlokalizowanej na osiedlu wojskowym nosi
dumnie imiê „Lotników Polskich”.
27 wrzeœnia 2013 r. na terenie
szko³y, zostanie ods³oniêty Pomnik
Lotników
Polskich
(TS-11
ISKRA). W programie uroczystoœci
zaplanowano o godz. 11.00 wystêp
artystyczny w wykonaniu uczniów
szko³y, wrêczenie medali i nagród.

Ta czêœæ uroczystoœci odbêdzie siê
w sali widowiskowej Klubu
1.Skrzyd³a Lotnictwa Taktycznego.
Nastêpnie o godz. 12.45 na terenie
boiska szkolnego nast¹pi oficjalne
ods³oniêcie pomnika.
Na uroczystoœæ zaproszono zacnych goœci, w tym min. Dowódcê
Si³ Powietrznych gen. broni pil.
Lecha Majewskiego, Wojewodê
Zachodniopomorskiego Marcina
Zydorowicza, Marsza³ka Województwa Zachodniopomorskiego
Olgierda Geblewicza, Zachodniopomorsk¹ Kurator Oœwiaty Pani¹
Mariê Boreck¹ w³adze samorz¹dowe oœciennych miast i powiatów,
by³ych dyrektorów szko³y oraz wielu innych.
Wszystkich zainteresowanych i
mi³oœników lotnictwa zapraszamy
na obchody Œwiêta 1. SLT i SP nr 3.
Mjr Wies³aw Gasek

Wieœci œwidwiñskie 23.9.2013 r.

INFORMACJE - OG£OSZENIE

Przyby³o
40 mieszkañ
komunalnych
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og³asza II przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci
gruntowej zabudowanej stanowi¹cej w³asnoœæ Powiatu £obeskiego,
po³o¿onej w mieœcie Resko przy ul. Stodólnej.
Dane o nieruchomoœci: Ksiêga wieczysta nr SZ1L/00002561/0, dzia³ka nr
6/1, pow. 0,3491 ha, sklasyfikowana jako „B”. Nieruchomoœæ po³o¿ona w mieœcie Resko przy ul. Stodólnej. Z trzech stron ogrodzona p³otem ¿elbetonowym,
uzbrojona w energiê elektryczn¹, wodoci¹g, kanalizacjê, szambo lokalne. Czêœæ
dz. oko³o 700 mkw. - utwardzona betonem. Nieruchomoœæ w niewielkim stopniu
zadrzewiona (œwierki, orzech w³oski), po³o¿ona przy zbiegu dróg asfaltowych,
publicznych: powiatowej nr 3435Z i gminnej nr 252025Z ³¹cz¹cej siê z droga
wojewódzk¹ nr 152 relacji Resko - P³oty. Zabudowana 5 budynkami o ³¹cznej
pow. u¿. 633,61 mkw.: w tym: parterowy budynek gara¿owy o pow. u¿. 16,02
mkw. -1970 r., budynek gara¿owy o pow. u¿. 118,90 mkw. - 1935 r., budynek
gospodarczy pow. u¿. 282,66 mkw. - dwukondygnacyjny z betonowymi posadzkami i instalacj¹ wodn¹ - 1935 r., budynek gospodarczy o pow. u¿. 44,65 mkw.
- 1935 r., jednorodzinny budynek mieszkalny w zabudowie wolnostoj¹cej 2 kondygnacyjny o pow. u¿ 171,38 mkw. - 1935 r.
Nieruchomoœæ po³o¿ona na obszarze gdzie brak jest obowi¹zuj¹cego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obszar nie jest objêty obowi¹zkiem sporz¹dzenia tego planu. Gmina Resko nie og³osi³a o przyst¹pieniu
do sporz¹dzenia planu ani do zmiany Studium obejmuj¹cego dzia³kê nr 6/1.
Nieruchomoœæ oznaczona nr dzia³ki 6/1 posiada nastêpuj¹ce uwarunkowania - zabudowa mieszkaniowa z funkcjami uzupe³niaj¹cymi - ogrody dzia³kowe,
inne wieloletnie sady oraz kierunki - Strefa zabudowy wielofunkcyjnej.
Przedmiot zbycia jest w trwa³ym zarz¹dzie Domu Pomocy Spo³ecznej w
Resku z siedzib¹ przy ul. Wojska Polskiego 40, 72-315 Resko. Z chwil¹ ustalenia
kandydata na nabywcê, a przed podpisaniem aktu notarialnego trwa³y zarz¹d
zostanie wygaszony decyzj¹ administracyjn¹.
Cena wywo³awcza - 299.900 z³. Wadium 5% ceny wywo³awczej wynosi
14.950 z³. Post¹pienie: nie mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej z zaokr¹gleniem do
pe³nych dziesi¹tek z³otych (3.000 z³). O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu. Sprzeda¿ korzysta ze zwolnienia z podatku VAT

(ŒWIDWIN) Przebudowa budynku przy ulicy Gagarina 3 dobieg³a koñca. Wkrótce 40 rodzin
wprowadzi siê do nowych mieszkañ.
Brak mieszkañ w zasobach miejskich to od wielu lat jeden z najpowa¿niejszych problemów Œwidwina. W ostatnich latach sukcesywnie
udaje siê go ³agodziæ. Pierwszym
krokiem samorz¹du miasta Œwidwin by³o wyremontowanie dwóch
budynków przy ulicy Koœciuszki,
gdzie powsta³y lokale socjalne.
Kolejny - to zakoñczona w³aœnie
inwestycja na ulicy Gagarina na
osiedlu wojskowym. Budynek ten
nale¿a³ do ubieg³ego roku do Wojskowej Agencji Mieszkaniowej i
znajdowa³ siê w z³ym stanie technicznym. Miasto kupi³o go za 294
tysi¹ce z³otych z zamiarem przebudowy. Jednoczeœnie wyst¹pi³o do
Banku Gospodarstwa Krajowego z
wnioskiem o dotacjê. Starania zakoñczy³y siê sukcesem - BGK zobowi¹za³ siê do sfinansowania 40 procent inwestycji. Pozosta³o rozstrzygn¹æ przetarg na wykonawcê i przyst¹piæ do pracy.
Przetarg wygra³a firma „Darbud” z R¹bina, która wesz³a na plac
budowy 15 marca 2013 roku. Ze
wzglêdu na kiepski stan budynku
zakres prac by³ bardzo szeroki.
Wyst¹pi³y tak¿e roboty dodatkowe,
których nie da³o siê przewiedzieæ na
etapie planowania. W trakcie przebudowy zmieniono tak¿e - za zgod¹
BGK - status mieszkañ. Nie s¹ to, jak
pierwotnie planowano, mieszkania

Przetarg rozpocznie siê dnia 29 paŸdziernika 2013 r. o godz. 10.00
w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w £obzie
przy ul. Konopnickiej 41

socjalne, lecz komunalne. Wykonawca zakoñczy³ prace 16 wrzeœnia,
trzy dni póŸniej dokonano odbioru
technicznego. Tym sposobem inwestycja dobieg³a koñca.
W budynku znajduje siê 40
mieszkañ. 8 z nich to kawalerki o
powierzchni 19 mkw. z aneksem kuchennym. Kolejnych 16 to kawalerki z oddzieln¹ kuchni¹ o powierzchni 26 - 27 metrów kwadratowych.
Pozosta³e 16 to mieszkania dwupokojowe o powierzchni 47 - 48 mkw.
Ka¿de z nich ma wyposa¿enie wymagane przepisami m.in. kuchenkê
gazow¹, zlewozmywak w kuchni,
wannê albo natrysk w ³azience, bojlery.
Koszt inwestycji zamkn¹³ siê
kwot¹ 1 milion 649 tysiêcy 90 z³otych i 51 gr. Zgodnie z wczeœniejsz¹
umow¹, 40 procent tej kwoty sfinansuje Bank Gospodarstwa Krajowego. Ju¿ wkrótce mieszkania zostan¹
zasiedlone lokatorami z listy oczekuj¹cych na przydzia³.
(um)

Przetarg jest wa¿ny bez wzglêdu na liczbê uczestników, je¿eli przynajmniej jeden
uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno post¹pienie powy¿ej ceny wywo³awczej.
W przetargu mog¹ braæ udzia³ osoby fizyczne i prawne lub ich pe³nomocnicy
je¿eli najpóŸniej w dniu 25.10.2013r. wp³ac¹ wymagane wadium w pieni¹dzu
na konto depozytowe Starostwa Powiatowego w £obzie nr 65 1020 2847 0000
1202 0009 6669 w PKO BP S.A. 1 Oddzia³ w £obzie. Dat¹ uiszczenia wadium
jest data uznania rachunku bankowego, a nie data dokonania wp³aty. Wadium
wp³acone przez uczestnika przetargu zwraca siê niezw³ocznie po odwo³aniu albo
zamkniêciu przetargu, nie póŸniej jednak ni¿ przed up³ywem 3 dni od dnia
odwo³ania, zamkniêcia, uniewa¿nienia lub zakoñczenia przetargu wynikiem negatywnym, za wyj¹tkiem uczestnika, który przetarg wygra³. Uczestnikowi wygrywaj¹cemu przetarg wadium zalicza siê na poczet ceny nabycia.
Pe³nomocnicy uczestników przetargu winni okazaæ komisji przetargowej
pe³nomocnictwa notarialne, dokument stwierdzaj¹cy to¿samoœæ i obywatelstwo.
Wy³oniony w drodze przetargu kandydat na nabywcê nieruchomoœci jest zobowi¹zany w terminie do 21 dni, licz¹c od daty rozstrzygniêcia przetargu dokonaæ wp³aty ceny ustalonej w przetargu pomniejszonej o wp³acone wadium, na
konto Starostwa Powiatowego w £obzie nr 47 1020 2847 0000 1402 0009 5828
w PKO BP S.A. 1 Oddzia³ w £obzie. Dat¹ uiszczenia wp³aty jest data uznania
rachunku bankowego, a nie data dokonania wp³aty.
Je¿eli osoba ustalona jako nabywca nieruchomoœci nie dokona wymaganej
wp³aty w okreœlonym terminie lub nie stawi siê bez wczeœniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia w wyznaczonym przez sprzedaj¹cego terminie i Kancelarii Notarialnej do zawarcia umowy notarialnej, to organizator przetargu
odst¹pi od zawarcia umowy, a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi. Wszelkie koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi strona kupuj¹ca.
Je¿eli wy³oniony w drodze przetargu kandydat na nabywcê za¿¹da okazania
granic zbywanej nieruchomoœci jest on zobowi¹zany do za³¹czenia do ¿¹dania,
dowodu wp³aty na konto depozytowe Starostwa Powiatowego w £obzie nr 65
1020 2847 0000 1202 0009 6669 w PKO BP S.A. 1 Oddzia³ w £obzie kwoty
zaliczki na poczet ceny okazania granic wynosz¹cej 2.952 z³ brutto. Z ¿¹daniem
kupuj¹cy mo¿e wyst¹piæ w terminie do 14 dni od daty rozstrzygniêcia przetargu.
Wszelkie koszty notarialne i s¹dowe pokrywa strona kupuj¹ca.
Wszelkich informacji o przetargu mo¿na uzyskaæ w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w £obzie przy ul. G³owackiego 4, pokój nr 14,
I piêtro lub telefonicznie (91 39-760-89).
Zastrzega siê prawo odwo³ania og³oszonego przetargu bez podania
przyczyn.
£obez, dnia 18.09.2013 r.
Starosta £obeski Ryszard Brodziñski
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Urlop na Bia³orusi. Wyjazd na Kresy.
Tak jak pisa³em w poprzedniej
czêœci, pojechaliœmy na Bia³oruœ
przez Wilno. Przed wyjazdem szukam w internecie informacji o Kiemieliszkach, gdzie prawdopodobnie mieszkali Rynkiewicze i Cejkowie lub Ceykowie, ze strony babci.
Ju¿ w Wilnie ciocia Zosia doda, ¿e
to byli Ciejkowie. PóŸniej przekonam siê, ¿e wiele tych samych nazwisk, zw³aszcza na cmentarnych
nagrobkach, ró¿ni siê, najczêœciej
samog³oskami. Trzeba braæ pod
uwagê, ¿e wtedy ludzie nie umieli
pisaæ, a wymawiali ró¿nie. Zdarza³o
siê, ¿e kamieniarz robi³ b³êdy kuj¹c
nazwisko w kamieniu. On te¿ nie
zawsze by³ piœmienny i czêsto odwzorowywa³ tylko litery zapisane
na kartce. St¹d mog¹ byæ a¿ trzy
wersje nazwisk tego samego rodu.
Szperaj¹c w internecie natrafiam na spis parafian z 1909 roku.
Ksiêgi parafialne to kopalnia wiedzy wszelakiej, od genealogicznej
po historyczn¹. By³y jednak czêsto
niszczone podczas wojen i rabunków, jakich kresom nie oszczêdzi³a
historia. To by³y kiedyœ tzw. ziemie
niczyje, o które przez wieki toczono
wojny. Opisuje to bardzo plastycznie Joanna Wieliczka-Szarkowa w
wydanej dwa lata temu ksi¹¿ce

„Czarna ksiêga Kresów”. A¿ wierzyæ siê nie chce, ile ludzie wycierpieli na tych ziemiach, a jednoczeœnie coœ ich tu ci¹gnê³o, ¿e przybywali ze wszystkich stron. To chyba
najwiêkszy tygiel etniczny Europy,
zanim nie wykszta³ci³y siê pañstwa
narodowe. Tu przebiega³y wci¹¿
zmieniaj¹ce siê granice nie tylko
pañstw, ale cywilizacji i kultur, wojen i frontów. Czy to by³y najazdy
moskiewskie lub tatarskie, wojna
polsko-bolszewicka i druga wojna
œwiatowa, zostawia³y po sobie
zgliszcza dworków, zaœcianków,
koœcio³ów, ca³ych wsi i miasteczek.
To co budowano nieraz przez stulecia, potrafi³o znikn¹æ w ci¹gu jednej
po¿ogi. W ten sposób ginê³y bezpowrotnie dzie³a sztuki, architektury, dokumenty, ca³e biblioteki.
Osta³y siê nieliczne, jak drewniany koœció³ w Kiemieliszkach,
wzniesiony przez Stanis³awa Pruszyñskiego w 1900 r., na miejscu
drewnianej œwi¹tyni z 1781 r. Gdy
docieramy do koœcio³a, kierujemy
siê do plebanii, stoj¹cej obok. To
drewniany domek pokryty eternitem, ze studni¹ przed domen. Z
ogródka wychodzi m³ody cz³owiek,
który okazuje siê proboszczem tutejszej parafii. Trzeba pamiêtaæ, ¿e

Tablica pami¹tkowa w koœciele w £azdunach

U góry: na plebanii u proboszcza w Kiemieliszkach.
Na dole: cmentarz w Kiemieliszkach.

Pa³ac Tyszkiewiczów
w Wo³o¿ynie, w którym
obecnie mieœci siê
prokuratura i milicja.
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Koœció³ w £azdunach Bobrowiczach
wszystkie koœcio³y w okresie panowania tu Zwi¹zku Sowieckiego zosta³y zamienione na magazyny, sale
kinowe, a nawet muzea ateizmu.
Obecnie czêœæ dawnych polskich
koœcio³ów zosta³a przywrócona liturgii i trwa ich odbudowa. Jednak o
ile ³atwiej jest odbudowaæ œciany,
trudniej odbudowaæ wspólnotê.
Ca³a wieœ nadal pracuje w ko³chozie, które na Bia³orusi zachowa³y siê
w stanie prawie nie naruszonym.
Niestety, tworzy³y one i tworz¹ specyficzn¹ kulturê ko³chozow¹. Proboszcz do jednych z najwiêkszych
problemów zalicza pijañstwo. Próbuje coœ z tym zrobiæ, ale praca wydaje siê ponad jego si³y. Sam robi
wszystko; naprawia, kosi, uprawia
ogród, gotuje, zajmuje siê koœcio³em i parafianami. I znik¹d pomocy,
bo wko³o, na ogromnych przestrzeniach, jest podobnie. To codziennoœæ koœcio³a katolickiego w tym
kraju. Ksi¹g parafialnych nie ma.
W³adze zabra³y i wywioz³y. Dok¹d
– nie wiadomo. Oprowadza nas po
œwi¹tyni. Tu jakby zastyg³y wieki.
¯egnamy siê z nadziej¹ na ponowne odwiedziny i mo¿e jak¹œ
pomoc w przysz³oœci.
Jedziemy do Mo³odeczna, do
rodziny Ireny Lenkiewicz. Tu bêdziemy spaæ i robiæ wypady w okolice. Jednym z pierwszych jest wyjazd do £azdun, które granicz¹
przez ulicê z Bobrowiczami. St¹d
pochodzi mama Ireny – Janina, z
domu Bojarczuk, mieszkaj¹ca w
Dalnie pod £obzem. Po drodze zatrzymujemy siê w Wo³o¿ynie, by
obejrzeæ koœció³ i resztki po maj¹tku Tyszkiewiczów. To dawny zespó³
pa³acowo-parkowy. W jednej czêœci
mieœci siê jakaœ instytucja wojskowa, zamkniêta dla ludzi, w drugiej –
prokuratura i milicja. Wchodzimy
na schody, ogl¹damy szyldy, robimy
zdjêcia i odje¿d¿amy.

Na chwilê zatrzymujemy siê w
Wiszniewie. Trzeba obejrzeæ stary
koœció³ek z XV wieku. Akurat natrafiamy na pogrzeb. Z boku typowa
dla kresowej polskiej architektury
dzwonnica nad bram¹, z trzema
dzwonami. Na ka¿dym sentencje z
nazwiskami fundatorów. Z ty³u kapliczka zbudowana na Ÿróde³ku.
Wyp³ywaj¹ca woda ma ponoæ moc
uzdrawiaj¹c¹. Obmywamy siê, obchodzimy dooko³a i wracamy. Przy
bramie trzech mê¿czyzn z samochodem czeka na trumnê. W koœciele
zaledwie kilka osób ¿egnaj¹cych
zmar³¹ starsz¹ kobietê. Zagadniêci
mówi¹ po polsku, ¿e tu m³odych ju¿
prawie nie ma. Jeden wspomina, ¿e
s³u¿y³ w wojsku w Legnicy, w ramach Uk³adu Warszawskiego.
Jedziemy do £azdun i Bobrowicz. Dziadek Ireny by³ tu przed
wojn¹ so³tysem. PóŸniej wszystkich
wywieŸli na Sybir. Zaje¿d¿amy do
koœcio³a, który dziadek Bojarczuk
pomaga³ budowaæ. W Bobrowiczach mieszkali Korwin Milewscy,
którzy za³o¿yli tu szko³ê rolnicz¹.
Tak¿e i tutaj zastajemy m³odego
proboszcza. Ksi¹dz Andrzej Burak
akurat remontuje wie¿ê koœcio³a,
uszkodzon¹ podczas burzy. Zaprasza na plebaniê, czêstuje kaw¹ i
opowiada o pracy i problemach.
PóŸniej jedziemy na pobliski cmentarz, gdzie jest grób Bojarczuków.
Po dziesiêcioleciach przerwy
ksi¹dz œwiêci to miejsce i modlimy
siê za dusze przodków. Cmentarze
s¹ z regu³y zaroœniête krzakami,
nagrobki krusz¹ siê, litery zacieraj¹,
krzy¿e pochylaj¹. Jedna cywilizacja
odesz³a, zosta³a zniszczona, a druga
nie ma si³y zaj¹æ jej miejsca, podnieœæ siê, oderwaæ od ziemi i wystrzeliæ ku niebu. ¯ycie toczy siê
wokó³ prze¿ycia. Ksi¹dz Andrzej
opowiada, ¿e chcieli mu w pobli¿u
koœcio³a postawiæ chlewniê. Ziemie

Ksi¹dz Andrzej opowiada nam o historii wmurowania tablicy.
Na dole: na cmentarzu przy grobie Emilii Bojarczuk w Bobrowiczach.

Na cmentarzyku wœród pól pochowano ¿o³nierzy AK zastrzelonych przez
Sowietów: spoczywaj¹ tu m.in. Kwacz, Zió³kowski, Walko, Janinko, Wolski.

wokó³ nale¿¹ do ko³chozu, a ten do
ogromnego sowchozu, siêgaj¹cego
a¿ do Grodna. Narobi³ szumu i odst¹pili. Msze odprawia tylko po polsku. Przekonuje ludzi, by to zaakceptowali. Denerwuje siê, gdy pytam, dlaczego na niektórych przedwojennych nagrobkach nazwiska s¹
pisane po polsku, a w póŸniejszym
okresie po rosyjsku, tej samej rodziny. Sam jest tym zdegustowany, bo
– jak mówi – jak ojciec by³ Burak, to
i on jest Burak, a nie jakiœ Buriak.
Jedziemy, bo chce nam coœ po-

kazaæ. Po kilku kilometrach zatrzymujemy siê przy kawa³ku ogrodzonego terenu. To cmentarzyk wœród
pól. W œrodku ogrodzona kwatera z
kilkoma krzy¿ami i tablic¹. Mówi,
¿e tutaj Sowieci zabili kilku ¿o³nierzy Armii Krajowej. Nie ma komu
zadbaæ o to miejsc. Tak tu jest wszêdzie; wszystko czernieje, rozpada
siê, zaciera, choæ jeszcze istnieje.
Póki s¹ jeszcze jakieœ œlady, chce po
nich iœæ, bo oprócz tego, ¿e jest ksiêdzem, czuje siê Polakiem. Cdn.
Kazimierz Rynkiewicz
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Przestroga i wo³anie - ObudŸ siê
„£amie prawo nie ten, kto ma
inne zdanie, ale ten, kto zabrania je
wypowiadaæ” (Grek - Solon).
Rozpocz¹³em od cytatu jednego
z tych, co budowali „W³adzê dla
ludu”. Oni byli demokratami. Dzisiejsi rz¹dz¹cy pajace te¿ podszywaj¹ siê pod demokratyczne przedstawicielstwa, lecz to nawet nie namiastka, a ju¿ na pewno nie zwiastun
demokracji. Aby ostrzec tych, co to
dzisiaj szykuj¹ prowokacjê w dzieñ
œwiêta narodowego w tym roku,
dodam jeszcze jeden cytat, „je¿eli
Ÿle powiedzia³em - udowodnij, co
by³o z³e. A je¿eli dobrze powiedzia³em to, dlaczego mnie bijesz?” To
Jezus Chrystus.
Oba przytoczone cytaty ostrzegaj¹, ostrzegaj¹ i pokazuj¹ jak winni
zachowywaæ siê i postêpowaæ ci,
którym powierzono kierowanie spo³ecznoœciami w Pañstwie. Obecne
w³adze w naszym kraju postêpuj¹
odmiennie. Nie s³ysz¹ swoich obywateli, nie widz¹, jaka dzieje im siê
krzywda. Ubli¿aj¹ swoim rodakom,
siêgaj¹ po przemoc. W³adza jest
chora. Czy s³owo chora w³adza zamyka wszystko - nie - nie zamyka,
gdy¿ choroba ta jest nieuleczalna, i
to dopiero jest diagnoza, teraz czas
na dzia³ania. W kraju demokratycznym w³adza chora odchodzi; tak odchodzi i przekazuje funkcje pañstwowe nastêpcom. A wy, co szykujecie? Szykujecie siê do boju z narodem, bo utracicie swoje sto³ki! Bo
zabij¹ wam „kurê”, która znosi³a
z³ote jaja dla ca³ych rodzin waszych
i partyjek macierzystych ró¿nej maœci i dewiacji.To s¹ powody, ¿e narodowi swojemu staliœcie siê obrzydliwi, ale wy dalej!!!
Obra¿acie m³odzie¿ i demoralizujecie j¹. Obra¿acie ludzi dojrza³ych i naœmiewacie siê z nich, Obra¿acie swoich i naszych przodków,
odbieracie im godnoœæ. Wy obaj
panowie, tak prezydent, jak i premier - posiedliœcie wiedzê, rodzice
zadbali o wasze wykszta³cenie mieliœcie byæ historykami, lecz wysi³ek rodziców roztrwoniliœcie. Wiedzy historycznej brak, szacunku dla
obywateli brak, poszanowania dla
wiary brak. Czyli jesteœcie wielki
brak - graæ w pi³kê to ma³o, to tylko
umiejêtnoœci „trampkarza” - przepraszam trampkarzy. Dlatego panowie zwa¿cie jeszcze raz swoje decyzje - z narodem nie wygracie! Nawet,
gdy wszystkich nas nazwiecie kibolami, bandytami, czy faszystami, to
i tak za ma³o. Za wysokie progi dla
tych, co to ka¿¹ nazywaæ siê ekspertami, premierami, prezydentami,
podczas gdy przys³owiowa s³oma
wystaje z garnituru od Armaniego

zakupionego za spo³eczne pieni¹dze. Wiemy, ¿e wasze otoczenie to
dwa œrodowiska - jedno lubuj¹ce siê
zapachem pomarañczy, a to drugie
zapachem œmierdz¹cych nóg, ale tak
siê ma, jak siema i róbta, co chceta!
Kto wygra? - Polska, kto wygra? Polska, Polska, Polska, pamiêta pan
to? - Tak na pewno wygra Polska, jak
tylko odsuniemy was od w³adzy.
Wchodz¹c
do Unii Europejskiej- Polacy
(naród) zawarli
swego rodzaju
umowê z politykami - teraz politycy zmieniaj¹
poszczególne
elementy
tej
umowy i za ka¿dym powrotem
z tych spotkañ
przywo¿¹ nam
nowe ustalenia.
Ustalenia, na
które ju¿ naród
siê nie tylko nie
zgadza,
ale
przeciw
tym
ustaleniom protestuje, bo ustalenia
te s¹ skierowane przeciw temu narodowi. Lewactwo wnios³o projekt
ustawy zakazuj¹cej mê¿czyznom
oddawanie moczu w pozycji stoj¹cej
- bo? Bo dyskryminuj¹ one kobiety,
które tego nie potrafi¹ wykonaæ.
Przywo¿¹ nam, co chwile, wytyczne
z U.E. jak ma wygl¹daæ ogórek, jak
banan, albo co komu wyci¹æ, a co
komu doszyæ. Kraj Chorwacja, który
w czerwcu br. wst¹pi³ do U.E. chce
wychodziæ - bezrobocie wynosi ju¿
20%.
Dzisiaj wiemy, ¿e kolejny raz zostaliœmy oszukani. Daliœmy palec, a
obecnie mamy ju¿ zwi¹zane rêce.
Wspominamy ze ³z¹ w oku to „pióro,
które pisaæ nie chcia³o” w rêku wspania³ego prezydenta, którego powinniœmy wtedy wesprzeæ, a my kolejny
raz uwierzyliœmy bandzie oszustów
i gówniarzy, którzy o rz¹dzeniu pañstwem pojêcia nie maj¹. Ho³ocie,
która kradzie¿y nie zakoñczy³a na
pierwszym milionie skradzionym
Polakom, lecz ukrad³a wszystko i pozostawi³a jeszcze d³ug do oddania na
300 lat.
Te ³achudry jeszcze pytaj¹ nas,
czy damy im szansê, by mogli dalej
kraœæ.
Rodacy, czy nie widzicie, ¿e ta
w³adza komusza nie ró¿ni siê od pijaka w rodzinie, który przepi³ ju¿
wszystko, wyniós³ wszystkie meble,
napo¿ycza³ od znajomych, nabra³
pod zastaw i na koniec ukrad³ trzy

ró¿e z ogródka i przyszed³ do domu
na obiad. Przecie¿ on zaspokoi
„g³ód” wypocznie, a jutro wyci¹gnie
za rêkê swoje nieletnie dziecko i zamieni na „szklankê radoœci”. Bracia,
rodacy, Polacy, obudŸcie siê!!!
Wszak to nasz jest ten Kraj, to nasza
jest ta Ojczyzna, to za Polskê woln¹
- krew przelali nasi przodkowie. Na
tej ziemi krwi¹ zbroczon¹ za³o¿yliœmy swoje rodziny, swoje domy,
swoje gniazda
pracuj¹c
ciê¿ko, odk³adaj¹c na jutro,
wydŸwignêliœmy siê z
„dna” komuszego i hitleryzmu. Pomocy
udzieli³
nam Bóg i
jego Matka wyprosili t¹
pomoc wielcy
patrioci ks.
Prymas Kardyna³ Stefan
Wy s z y ñ s k i ,
b³. Jan Pawe³
II i wszyscy
polegli i wymordowani.
Do³¹czyli do nich Ci zamordowani pod Smoleñskiem. Oni nie l¹dowali, oni kochali swoich bliskich,
swoje dzieci, swoich wnuków kochali i mi³owali swoje ¿ony i swoich
rodziców, oni chcieli wróciæ. Oni siê
ratowali jak mogli. M³ody cz³owiek,
ale i starszy te¿, jak tylko musi wyjechaæ, to ju¿ po chwili myœli o powrocie, a d³u¿sza roz³¹ka budzi têsknotê. Piloci! - Piloci najlepsi-, jakich
Polska mia³a, uznani i odznaczani
przez zachód, m³odzi bez piêtna komuszego. Ich mi³oœæ dopiero siê rozwija³a, dopiero dojrzewa³a - i mieliby wszystkiego siê wyrzec? Nie dajcie sobie wmówiæ g³upot, to nie jest
fikcja -gdzie siê ma kilka ¿yæ. Oni
¿yli jak my - w „realu” i mieli te¿, jak
my, jedno ¿ycie, a po nim S¹d Bo¿y,
te¿ tak jak my.
Jako kraj faktycznie zabrnêliœmy
ju¿ za daleko, bo je¿eli odzywaj¹ siê
g³osy, ¿e ojcami demokracji - rozumiecie - ojcami demokracji w Polsce
s¹: Geremek, Bauman, czy Wa³êsa to ja osobiœcie tak¹ demokracjê mam
tam, sk¹d nogi ludziom wyrastaj¹.
Bo tylko istota dotkniêta chorob¹
zwan¹ „ciasnot¹ umys³ow¹” mo¿e
nie potrafiæ odró¿niæ morderców,
konfidentów i komuchów od demokratów, od tych, co to w³adzê przekazali ludowi i tej zasady przestrzegaj¹. „Ka¿da w³adza demoralizuje, a
w³adza absolutna demoralizuje absolutnie” (Lord Acton). Ca³e dzisiejsze to ta³atajstwo d¹¿y do absoluty-

zmu „oni - tylko oni- po nich ju¿
tylko pustka”. Mieszkañcy wsi,
obudŸcie siê to wasza ciê¿ka praca
zaowocowa³a, ¿e wasze dzieci siê
wykszta³ci³y, wasze dzieci i wasze
wnuczki, oraz wnuczkowie, a ten
system wywrotowy z udzia³em przebierañców nawo³uje „róbta, co chceta”, „schowaj babci dowód”, oni
chc¹ sk³óciæ ca³e pokolenia, rujnuj¹
rodziny i wiêzi miêdzyludzkie.
Co to za ksi¹dz, który namawia
wiernych, by usiedli w koœcielnej
³awce i uœcisnêli d³oñ SB-ka? Zapomnia³, ¿e SB-ek zanim usi¹dzie w
³awce koœcielnej winien doczo³gaæ
siê do konfesjona³u? Winien odbyæ
pokutê ¿a³uj¹c tego, co zrobi³!
Ksi¹dz jest po seminarium, czy po
kursie ko³a gospodyñ wiejskich?
Przepraszam wszystkie gospodynie,
bardzo przepraszam! Wspominam o
tym, o co apelowa³ ten ksi¹dz, lecz
nie zapominam, ale i wy czytelnicy
pamiêtajcie: „nigdy jeden przeciw
drugiemu, a zawsze jeden z drugim”
przypomnijcie sobie te wo³anie b³.
J.P. II - nigdy wieœ przeciw miastu, a
miasta przeciw wsiom - jedno potrzebne drugiemu jak tlen. Ubli¿aj¹
wam wt³aczaj¹c, ¿e tworzycie drug¹
kategoriê. Pamiêtacie, kto te kategorie tworzy³? Pamiêtacie, kto straszy³
faszyzmem? Tak Stalin z Leninem
czy Lenin ze Stalinem.
Stalin instruowa³: „gdy obstrukcjoniœci stan¹ siê zbyt irytuj¹cy, nazwijcie ich faszystami, nazistami
albo antysemitami”. A nastêpnie Hitler i jego hitlerowcy wybijali Polaków - dziœ nazywani faszystami, lecz
kto wie gdzie jest ten kraj, co to siê
zwie faszyzm? My jeszcze wiemy, ¿e
to Niemcy, ale jutro - jutro to mo¿e
byæ nie³atwe do ustalenia. Mija kolejna 74 rocznica, od kiedy ca³y
œwiat nas zdradzi³, a my dalej szukamy naszych Bohaterów….
Historia zawinê³a ko³o - dziœ bêkarty komusze ponownie krzycz¹
„faszyzm idzie”, „sekta nawiedzonych”, „mohery ju¿ s¹”, a my? A my,
pamiêtamy, ¿e w 1991 roku - przed
prywatyzacj¹ - Polacy mieli 68 mld
z³ d³ugu. Po wejœciu do UE i sprzedaniu wszystkiego mamy 900 mld z³
d³ugu, plus oko³o 100 mld ukryte
przez „szewca dratewkê” Vincenta czyli prawie 1 bln z³ do oddania plus
odsetki. Ten nowy szef partii,która
przykleja siê jak g…. do w³adzy, minister (z ³ac. ministro - s³u¿yæ lub
s³uga) mia³ byæ nowy i inaczej postêpowaæ, a okaza³o siê, ¿e jest taki sam
jak jego poprzednik. Mia³ byæ koniec z kolesiostwem, a tu córka (pod
innym nazwiskiem) prowadzi Agencjê Wspó³pracy Polsko-Chiñskiej - u
tych córka to nie rodzina. Inny z tej
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Polsko!!!
bandy, to nawet kupi³ ¿onie ca³¹ wioskê Sawice, ale ten te¿ ma szansê na
kupno Piechoty w gminie Gostynin
i tylko czekaæ, kiedy to zrobi.
Wœród tych, co zw¹ siê politykami trudno nie zauwa¿yæ, ¿e s¹ tam
zwykli bandyci, oni nawo³uj¹ do
wyrzynania watach, pa³owania
zwi¹zkowców, strzelania do kibiców. Wiecie przecie¿, którzy to s¹,
nie trzeba ich wymieniaæ z nazwiska.
Bo¿e widzisz i nie grzmisz? Takie
s³owa cisn¹ siê na usta, ale przecie¿ to
za nasz¹ przyczyn¹ tacy nieudacznicy s¹ przy w³adzy. Tak, tak…
Brawo pani Figurska - dobrze to
Pani odczyta³a z przekazu tv - tak, ta
w³adza ma oczy pe³ne strachu. Jak
tylko zobaczyli na narodowym w
Warszawie 60 tys. m³odych i odwa¿nych ludzi wierz¹cych i z modlitw¹
na ustach. Ale ta w³adza wytnie nam
jeszcze niejeden numer, ona ju¿ siê
prê¿y i nadyma, ¿adnych problemów
naszych nie rozwi¹za³a i nie rozwi¹¿ê. Chorym ludziom zabiera pieni¹dze na opiekê, a fotele kupuje po 10
czy 15 tys. za sztukê. Pani Magdo,
jakie to szczêœcie mamy, ¿e tv nie
potrafi przetransmitowaæ zapachów,
a raczej smrodu, jaki w tym towarzystwie siê unosi³, ci popolupo ju¿
s…j¹ ze strachu po piêtach - tak
pierwsz¹ ³awê oskar¿onych zobaczyliœmy na ich castingu - nazwanym wyborami, ale tak naprawdê oni
nie byli w stanie niczego wybraæ! Jak
mo¿na znaleŸæ wœród zgni³ych i robaczywych œliwek, choæ jedn¹
zdrow¹? Pomimo, ¿e nazywaj¹ siê
prawdziwki, to i tak jedna od drugiej
siê POpsuje i dlatego jest ten
smród!!! W castingu wziê³o udzia³
51, 12 % cz³onków PO. Na herszta
bandy g³os odda³o 16 tys. afera³ów
tj. 21, 8% - patrzcie ludzie, patrzcie
- te 16 tys. nieudaczników trzyma za
twarz 40-milionowy Naród, a my
dziœ im mówimy: Idziemy POwas,
idziemy - my mohery - my kibole my faszyœci - my z solidarnoœci.
Oczyœcimy nasz kraj ze smrodu,
chamstwa, z³odziei, afera³ów i czerwonej ho³oty. Okr¹g³ego mebla nie
bêdzie. Ale za to dostaniecie kaftanik, ³añcuchy i zero skruchy.
Ci, którzy wol¹, aby krajem naszym rz¹dzili z³odzieje, afera³y i im
podobni - czyli popolupo - strasz¹
kaczyzmem, faszyzmem i kibolami.
Ci, co stanêli w obronie kobiety w
Gdyni to kibole i bandyci. Ci, co wracali z Woodstocku, czyli z Kostrzyna nawaleni jak ma³py i przerastali o
g³owê tych „popolupo”, ci co to zabierali kanapki pasa¿erom poci¹gów, ci co wyganiali pasa¿erów z
przedzia³ów lub siadali im po prostu
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na kolanach oraz ci z wymalowanymi ryjami - to uczestnicy m³odzie¿owej imprezy. Im wolno, bo potwierdzi³ to g³oœno niejaki Boniecki - ten
od przebierañców za ksiê¿y - tak
nawiasem mówi¹c - szkoda, ¿e to nie
jego oklepali PO „dzióbku”, - chocia¿ tamtemu te¿ siê nale¿a³o. Nie,
nie, nie jestem ani rasist¹, ani antysemit¹, ale jak siê ktoœ tak bardzo
upomina, i tak bardzo prosi, to mam
tak¹ s³aboœæ i ulegam.
Komunizm odebra³ ¿ycie ponad
100 mln ludzi i nie zosta³ potêpiony,
a jego bêkarty s¹ jak na ironiê redaktorami gazet, dyrektorami banków,
szefami spó³ek, sêdziami w s¹dach
ka¿dej instancji, przywódcami partii, prezydentami, noblistami, ucz¹
nasze dzieci i wypaczaj¹ historiê, s¹
wszêdzie, w ka¿dym urzêdzie (przepraszam za rym), to wszystko wo³a i
krzyczy.
Rodacy obudŸcie siê, to ju¿ czas
najwy¿szy, aby to zmieniæ!
Trzeba przetrzeæ oczy, nam, ludziom ze wsi, i ludziom z miast, trzeba te¿, aby oczy przetarli ci, co obóz
prawicowy chc¹ dzieliæ - pamiêtajcie - jedn¹ rózg¹ nie posprz¹tasz, ale
jak zbierzesz ich kilka i zrobisz miot³ê, to jesteœ w stanie wymieœæ wszelkie g….a, nawet te przyschniête.
Wiêc weŸmy siê za porz¹dki w NASZYM DOMU. „Nasz dziennik”
pokaza³ jak Pan T. zajada zupê szczawiow¹ z wojakami. Ch³opaki pomalowali sobie twarze, ¿eby rodzice i
znajomi ich nie rozpoznali, bo to
obciach - przy jednym stole z takim
nieudacznikiem. Tylko dziwi, ¿e
wœród tych m³odych ch³opaków,
¿aden nie zechcia³ by³ „zamalowaæ”
„s³oñce peru” - przecie¿ jeszcze obowi¹zuje „róbta , co chceta” ponawiane przez przebierañca B., który móg³
i powinien zaproponowaæ, tym m³odym tam, Jezusa Chrystusa, ale siê
wstydzi³, chocia¿ oni - ci przebierañcy, podobnie¿ wstydu nie maj¹!!! I
zakoñczê te¿ cyt. za Lechem z Niekrasz, „Jeœli ¿yæ nie macie za co i
wszystko diabli nadali, przypomnijcie sobie teraz na kogoœcie g³osowali”, „Jest jednak nadzieja - ta sama,
co zawsze, wznosimy oczy ku Bogu
i Jego Matce” J.K. Wegrzyn.
Tak¹ te¿ nadziej¹ koñczê ten
apel, mo¿e obszerny, lecz o tak wa¿nych sprawach krótko siê nie da powiedzieæ. Stara³em siê, by by³o krótko, wiêc pozwoli³em sobie na pewne
skrótowe pokazanie prawdziwych
naszych problemów.
Szczêœæ Bo¿e Polsce i Polakom.
Andrzej Kujawowicz, Winniki
Rysunek: WirtualnaPolonia.pl

Zmar³ genera³ broni
pilot Stanis³aw Targosz,
Dowódca Si³ Powietrznych
Przebywaj¹c na Kresach (Litwa
- Bia³oruœ) otrzyma³em przykr¹
wiadomoœæ, ¿e gen. Stanis³aw Targosz odszed³ na wieczny spoczynek.
By³ to cz³owiek, z którym przez
lata wspó³pracowa³em na niwie
miasto - wojsko. Najpierw przez
sport, w który by³em zaanga¿owany
jako trener, a nastêpnie burmistrz m.
Œwidwina.
Pan Genera³, zawsze by³ gotowy
do twórczej wspó³pracy, jednoznaczny, zdecydowany decyzyjnie,
odpowiedzialny. Na Staszka zawsze, bez cienia w¹tpliwoœci, mo¿na by³o liczyæ.
Wspólnie realizowaliœmy dla
dobra wojska i miasta: halê sportow¹ przy szkole nr 2, dla dzieci z
rodzin wojskowych i nie tylko, zabiegaliœmy o atmosferê przy koniecznoœci budowy koœcio³a dla
wojska, organizowaliœmy i dbaliœmy o wysoki poziom obchodów
œwi¹t narodowych, a szczególnie
wojskowych, budowaliœmy niezachwianie œwidwiñsk¹ wiêŸ spo³eczeñstwa miasta z wojskiem. Tak
powsta³ w jednym z folderów miasta Œwdwina, cytat: „Miasto nie
mo¿e ¿yæ bez wojska, a wojsko bez
miasta”. By³o to osi¹gniêcie bardzo
wartoœciowe w sferze mentalnoœci
spo³eczeñstwa miasta Œwidwina.
Pana genera³a pozna³em w 1987
roku, o czym pisa³em w gazecie
„Wieœci œwidwiñskie” z dnia 19.11.
2012 r. Nr 20, w artykule „Uznanie
Œwidwiñskim Lotnikom”, w podtytule „Lotnik urodzony w SU-22”,
cytujê:
„Z wielk¹ satysfakcj¹ wspominam i dotychczas utrzymujê kole¿eñski kontakt z najlepszym lotnikiem na samolocie SU-22, naszym
by³ym dowódc¹ dywizji p³k. dypl.
pil. Stanis³awem Targoszem, a nastêpnie gen. broni pil., który zosta³
dowódc¹ Si³ Powietrznych Kraju.
To czystej wody pasjonat wojska i pilota¿u. To dowódca, który nie
uznaje mo¿liwoœci niewykonania
ka¿dego zadania. Prawy zas³u¿ony
cz³owiek Najjaœnieszej Rzeczypospolitej.
Pozna³em go, gdy by³ jeszcze w
stopniu majora, na stadionie garnizonowym, gdzie uczestniczy³ w jakimœ meczu pi³karskim. Dowódca
Dziok przywo³a³ go do bie¿ni i
przedstawi³: „To najlepszy lotnik i
pi³karz wœród lotników, proszê panie trenerze zwróciæ uwagê w dru-

giej po³owie meczu na jego wartoœci
pi³karskie, a mo¿e przyda siê do
zespo³u naszego WKS „Granitu”.
Rzeczywiœcie, nie by³o takiego
drugiego na boisku pi³karza, tak walecznego, ambitnego i nieustêpliwego. Jednak wiek i przygotowanie
techniczne nie pozwala³y na jego
pi³karskie awanse. Jak powiedzia³
dowódca, ¿e jest najlepszym lotnikiem, wiêc podtrzyma³em jego opiniê i ¿yczy³em, ¿eby dalej by³ najlepszym lotnikiem, a pi³kê niech
traktuje rekreacyjnie”.
Pozna³em równie¿ sympatyczn¹
Pani¹ Barbarê - ma³¿onkê genera³a.
Wspó³czujê Pani i rodzinie, i jestem
przekonany, ¿e sta³o siê coœ, czego
wszyscy chcielibyœmy unikn¹æ, coœ
nieoczekiwanego, a wielce tragicznego. Ta bolesna wiadomoœæ poruszy³a, jak mi wiadomo, ca³¹ spo³ecznoœæ Œwidwina.
Pani Barbaro, Pani ma³¿onek œp.
Staszek, to cz³owiek, który zapisa³
siê jako nieskazitelnie dobry, bezgranicznie oddany rodzinie i s³u¿bie, która by³a jego ¿ywio³em. W
¿yciu cywilnym by³ cz³owiekiem o
wielkiej godnoœci ¿ycia prostego i
cichego. Dlatego wierzê w to, ¿e
dziœ pomaga nam wszystkim w bólu,
jaki odczuwamy po Jego odejœciu.
Ufam, ¿e wiara pozwoli Pani i
rodzinie przetrwaæ w trudnych
chwilach, a my, co pozostaliœmy
musimy tylko zachowaæ wiarê, nadziejê i pamiêæ po nieod¿a³owanym
œp. generale Stanis³awie.
Bardzo dobrze go zna³em i jestem pewien, ¿e dziœ za poœrednictwem œw. Augustyna na pewno do
nas wszystkich mówi: „Nie p³aczcie
nad moj¹ nieobecnoœci¹, czujcie siê
blisko mnie i mówcie do mnie jeszcze. Bêdê Was kochaæ z nieba, tak
jak kocha³em na ziemi”.
Takim by³ mój sympatyczny i
nieod¿a³owany kolega, genera³ broni pilot Stanis³aw Targosz.
Z g³êbokim szacunkiem.
Franciszek Paszel
(Burmistrz Œwidwina 1990-98)
Œwidwin, wrzesieñ 2013 r.
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„Œpiewaæ ka¿dy
mo¿e…”

Kadra na
szkoleniu

Tegoroczne szkolenia na nowy
rok nauki szkolnej 2013/2014, w
których uczestniczy³a nasza kadra wychowawcza i nauczycielska, mia³y nastêpuj¹cy temat;
„Drobne wielkie sprawy”.

W œrodê 18 wrzeœnia br. goœciliœmy teatr z Krakowa „Metanoia”, który przedstawia³ naszym
wychowankom kabaret „Starszych Panów”.
Wiele doœwiadczania i radoœci
wywodzi siê ze œpiewania ró¿nych
pieœni i piosenek. Jesteœmy narodem
œpiewaj¹cym w ka¿dej sytuacji
¿yciowej. Ju¿ od samego rana nucimy sobie jak¹œ ulubion¹ piosenkê.
Nasze œpiewanie udziela siê innym
i nim zara¿amy najbli¿szych i tak ze
œpiewem idziemy w ¿ycie nasze codzienne. Od porannego mycia a¿ po
wieczorow¹ k¹piel. Codzienne
œpiewanie pobudza nas do dzia³anie, dodaje otuchy i chêci do pokonywania ró¿nych ¿yciowych trud-

noœci, a nawet lêku i pewnej obawy.
Ma du¿e znaczenie, bo œpiewaæ ka¿dy mo¿e, a piosenka jest dobra na
wszystko. Œpiew opowiada o radoœci i uœmiechu, bólu i troskach, o codziennym ¿yciu ka¿dego cz³owieka, m³odego jak i starszego.
W czasie spektaklu us³yszeliœmy min. takie piosenki: „Dzieci w
czasie deszczu siê nudz¹”, „Balonik”, „My jesteœmy panie dranie”,
„Œpiewaæ ka¿dy mo¿e”. Nasi wychowankowie z radoœci¹ serca przyjêli ca³y spektakl, by³o du¿o zabawy
i radoœci, a na koniec nie zabrak³o
braw i oklasków oraz bisu. ZnaleŸæ
w³asn¹ radoœæ w radoœci bliŸniego,
oto tajemnica szczêœci i dzielenia
siê z innymi.
Jaros³aw sdb.

Zosta³y poruszone kwestie wychowania, zaczynaj¹ce siê od ma³ych drobnych czynników, a nastêpnie przeobra¿aj¹ce siê w k³opoty.
Zagadnienie to bardzo ³adnie i
ciekawie ukaza³ nam dyrektor z SdN
ze Szczecina pan Pawe³ Radziszewicz.
Inne kwestie ma³ych codziennych przeró¿nych spraw przedstawi³ nam dyrektor Zak³adu Poprawczego z Grodziska Wielkopolskiego
pan Konrad Maciejaszek. Inne wa¿ne sprawy zosta³y przedstawiane i
zwi¹zane z najnowszymi œrodkami
odurzenia i uzale¿nienia m³odego

Wieœci œwidwiñskie 23.9.2013 r.

cz³owieka we wspó³czesnym œwiecie.
W kolejnym dniu pracownicy
Wy¿szej Szko³y Zawodowej z Pi³y
zapoznali nas z pierwsz¹ pomoc¹
medyczn¹ w ro¿nych sytuacjach
¿yciowych ka¿dego cz³owieka. W
tym dniu uczestniczyli wszyscy pracownicy oœrodka, by³ to wyk³ad po³¹czony z warsztatami.
Ostatnim dniem wspólnego spotkania by³a Rad Pedagogiczna, w
której zosta³y zatwierdzone regulaminy mówi¹ce o wypadkach losowych i WSO dla gimnazjum. Na tej
radzie zosta³y po¿egnane nasze panie nauczycielki Marta Jalowska i
Marta Beata Jalowska. Dziêkujemy
paniom za dobr¹ i mi³¹ wspó³pracê,
¿ycz¹c dalszych zawodowych sukcesów. Ostro¿na rada ratuje od
wszelkiego niebezpieczeñstwa.
Jaros³aw sdb.
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Ekologicznie w „Trójce”
(ŒWIDWIN) Ekologia to wa¿na sprawa - ¿yj¹c na Ziemi jesteœmy odpowiedzialni za powierzone nam piêkno natury, jako jej
œwiadomi gospodarze. Tak¹ œwiadomoœæ i odpowiedzialnoœæ
kszta³tuje siê od najm³odszych
lat.
Jeœli chodzi o uczniów Publicznej Szko³y Podstawowej nr 3, to ju¿
od najm³odszych lat z wielkim zapa³em uczestnicz¹ w „Akcji sprz¹tania
œwiata”.
20 wrzeœnia 2013 ca³a spo³ecznoœæ „Trójki” zgodnie ruszy³a do
wspólnej akcji. Ju¿ najm³odsi, pocz¹wszy od przedszkolaków, pod
kierunkiem nauczycieli i wychowawców, zajêli siê porz¹dkowaniem przydzielonych im terenów.
Im dalej od szko³y, tym starszych
uczniów mo¿na by³o spotkaæ.

Dzieñ „Sprz¹tania œwiata” sta³
siê równie¿ okazj¹ do po³¹czenia
dwóch dzia³añ. W porozumieniu z
Nadleœnictwem Œwidwin, pod kierunkiem p. Agnieszki Rosiñskiej nauczyciela przyrody, wszyscy
uczniowie wziêli udzia³ w akcji
„Pomó¿ zwierzêtom przetrwaæ
zimê”. Akcja ma na celu dostarczenie materia³u ¿ywieniowego dla
zwierz¹t leœnych, które jak wiadomo w okresie zimy - zw³aszcza d³ugiej i mroŸnej, maj¹ utrudniony dostêp do ¿ywnoœci. Mamy nadziejê,
¿e kartony zebranych ¿o³êdzi przydadz¹ siê zwierzêtom, które szczególnie gustuj¹ w tym przysmaku.
Akcja zakoñczy³a siê sukcesem,
bo tak z pewnoœci¹ mo¿na nazwaæ
uczucie satysfakcji, ¿e nawet bardzo
m³ody cz³owiek mo¿e zrobiæ wiele
dobrego dla tak du¿ej Ziemi.
K. Kupiec PSP 3

Szkolenie w Hiszpanii

Rozwój sportu szkolnego
Szkolenie odby³o siê w miejscowoœci Pontevedra w Hiszpanii
w dniach 4-9.09.2013 r. i zosta³o
przeprowadzone przez hiszpañsk¹ Federacjê Nauczycieli
Wychowania Fizycznego.
Pobyt w Hiszpanii by³ refundowany ze œrodków UE w ramach programu „Uczenie siê przez ca³e
¿ycie” - Comenius „Indywidualna
mobilnoœæ kadry edukacyjnej”.
Kongres skierowany by³ do nauczycieli wychowania fizycznego,
chc¹cych podnieœæ swoje kwalifikacje zawodowe oraz zdobyæ wiedzê
dotycz¹c¹ kierunków rozwoju sportu szkolnego. Celem kongresu by³a
ponadto mo¿liwoœæ wymiany doœwiadczeñ z zakresu form popularyzacji sportu szkolnego oraz pozyskanie informacji dotycz¹cej
wspó³czesnych kierunków nauczania wychowania fizycznego w krajach unii eurppejskiej i poza ni¹.
Pobyt w Hiszpanii by³ dogodnym sposobem bezpoœredniego
kontaktu z ¿ywym jêzykiem i kultur¹ oraz dawa³ wyj¹tkow¹ okazjê
dzielenia siê doœwiadczeniem i pogl¹dami z uczestnikami kongresu,
nauczycielami wychowania fizycznego pochodz¹cymi z ró¿nych krajów: Belgii, Portugalii, Niemiec,
Hiszpanii oraz Kanady i Kolumbii.
Kongres odbywa³ siê wed³ug
przes³anego przez organizatora programu i mia³ charakter sesji plenarnych, okr¹g³ego sto³u, prezentacji

multimedialnych, warsztatów oraz
seminariów, które dotyczy³y nastêpuj¹cych zagadnieñ:
- Rola rodzica w aktywizacji ruchowej dzieci i m³odzie¿y
- Nauka wychowania fizycznego
na poszczególnych etapach kszta³cenia
- Atrakcyjnoœæ zajêæ wychowania fizycznego
- Nowe dyscypliny sportu na zajêciach wychowania fizycznego.
Panel dyskusyjny dotyczy³ kierunków rozwoju sportu szkolnego
oraz psychologicznych aspektów
wychowania i aktywnoœci fizycznej.
Kongres mia³ na celu wypracowanie strategii dotycz¹cych popularyzacji aktywnoœci fizycznej
uczniów, stwarza³ mo¿liwoœæ wymiany doœwiadczeñ w obszarze
kszta³towania w dzieciach i m³odzie¿y postaw prosportowych,
zw³aszcza budowania œwiadomoœci
s³u¿¹cej promocji zdrowia, zdrowego ¿ywienia oraz regularnej aktywnoœci poprzez sport w œrodowiskach
lokalnych i klubach sportowych.
Zachêcam nauczycieli do starania siê o dofinansowanie zagranicznych wyjazdów szkoleniowych z
narodowej agencji programu
„Uczenie siê przez ca³e ¿ycie”.
Zaintersesowanych proszê o
kontakt Leszek Bronowicki Nauczyciel wychowania fizycznego
Publiczne Gimnazjum nr 1 w Œwidwinie.
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Echa 50-lecia MLKS Œwiatowid £obez

Uznanie dla trenera Franciszka Paszela
Z okazji jubileuszu 50-lcia istnienia klubu sportowego MLKS
Œwiatowid, w czerwcu zorganizowano w £obzie dwie okaza³e imprezy okolicznoœciowe, stanowi¹ce wyraz podziêkowania i uznania dla tych wszystkich, którzy
tworzyli historiê klubu, byli autorami wa¿nych wydarzeñ sportowych.
Obiektywnie, bez s³owa przesady mo¿na stwierdziæ, ¿e imprezy jubileuszowe zosta³y przeprowadzone wzorowo przez tutejszych dzia³aczy pi³karskich, bez najmniejszych potkniêæ, a ich ozdobê stanowi³ mecz na stadionie miejskim ekstraligowej Pogoni Szczecin.
Dlaczego wracam do wspomnieñ? Otó¿ ze smutkiem, nie tylko
ja, równie¿ moi koledzy pi³karze, z
którymi gra³em dla barw £obza, a
tak¿e starsi dzia³acze Klubu, przyjêli wiadomoœæ, ¿e nasz dawny trener Franciszek Paszel nie weŸmie
udzia³u w uroczystoœciach. Przyczyn¹ by³ zbieg okolicznoœci wczeœniej zaplanowany wyjazd na
rodzinne Kresy (Litwa, Bia³oruœ).
To oczywiœcie usprawiedliwia absencjê trenera wœród nas, mimo, ¿e
jak oœwiadczy³, bardzo ¿a³uje, ¿e
nie mo¿e byæ z nami.
Skoro nie móg³ byæ na jubileuszu, po jego powrocie wybraliœmy
siê do niego, by wrêczyæ mu medal.
Odwiedziliœmy go w Œwidwinie 17
lipca br., w „mocnym” sk³adzie
pierwszych pi³karzy Œwiatowida z
roku 1963. Byli Marian Szyjka, Andrzej S³aby i Zdzis³aw Bogdanowicz wraz z inicjatork¹ wyjazdu
pani¹ Gra¿yn¹ Kar³owsk¹, prezesem Œwiatowida £obez.
Gospodarza zastaliœmy w dobrym zdrowiu, tryskaj¹cego humorem. Przyj¹³ nasz¹ ekipê bardzo ser-

Foto archiwum: £obez, 18.12.2010 r., od lewej: Franciszek Paszel,
Zdzis³aw Bogdanowicz i Zdzis³aw Urbañski.

decznie. Oficjalnie, z r¹k prezes
MLKS Œwiatowida Gra¿yny Kar³owskiej otrzyma³ Medal Najlepszego Trenera 50-lecia, klubowy jubileuszowy proporzec i kwiaty.
- Szczere s³owa uznania, pamiêci i zaanga¿owania dla rozwoju i
dobra pi³karskiego £obza stanowi¹
do dziœ ¿yw¹ kartê pañskich osi¹gniêæ szkoleniowych w £obzie - z
uznaniem stwierdzi³a prezes G.
Kar³owska.
Po tych mi³ych gratulacjach zostaliœmy przyjêci kaw¹ i s³odyczami
oraz serdecznym podziêkowaniem
za pamiêæ i tak zaszczytne uznanie,
jakim traktuj¹ by³ego trenera mieszkañcy £obza. Choæ - jak oœwiadczy³
Franciszek Paszel - jako trener pracowa³ w kilkunastu klubach, to dzia³acze sportowi, a szczególnie zawodnicy Œwiatowida, z którymi pracowa³, najg³êbiej utkwili w jego
pamiêci. St¹d prawie zawsze bêd¹c
w £obzie, nawet na chwilê, zagl¹da

na stadion, tak silnie wryty w pamiêæ
- pe³en kibiców i ambitnie, bez ¿adnego wyrachowania walcz¹cych na
murawie pi³karzy o zwyciêstwo dla
swojego kochanego miasta. Prze³om lat szeœædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych (od roku 1968 do 1974)
- to by³y piêkne czasy dla pi³karskiego £obza.
Wspomnieniom nie by³o koñca.
Ka¿dy z uczestników tego sympatycznego spotkania zabiera³ g³os,
ka¿dy chcia³ wspominaæ, przypominaæ jakieœ przypadki z boiska, treningu, obozu czy z szatni. Cztery
godziny wspólnych rozmów up³ynê³y jak chwila, a treœæ i objêtoœæ poszczególnych wypowiedzi starczy³oby zapewne na szerokie opracowanie monograficzne. Jednak nie
sposób pomin¹æ wypowiedŸ trenera
pana Franka o zawodnikach i dzia³aczach, których po¿egnaliœmy na
zawsze. Nie sposób zapomnieæ o
Witku Markiewiczu, Zygmuncie

Leguckim, Miko³aju Kondratowiczu, Wojtku Hapterze, Staszku Freidenbergu czy zas³u¿onym kapitanie dru¿yny Andrzejku Belinie, którzy zawsze ambitnie walczyli o dobre imiê £obza. Nie mo¿na zapomnieæ o oddanych dzia³aczach sportowych: W³adys³awie Boguni, W³adys³awie Mo³dzie, Jerzym Machoñskim, Józefie Soli, Henryku Groszczyku, Kazimierzu Maroñskim i
wielu innych. Koñcz¹c wypowiedŸ
trener Franciszek Paszel powiedzia³
- z tymi ludŸmi, których wymieni³em, bezpoœrednio pracowa³em i nie
sposób przejœæ obojêtnie przy ich
ocenie i zas³ugach na rzecz dobra
pi³ki no¿nej w £obzie. O tym zapomnieæ nie mo¿emy.
Przy odjeŸdzie ze Œwidwina
zwróci³em siê z proœb¹ do swojego
trenera o wyra¿enie zgody na przeprowadzenie z nim wywiadu, gdy¿
podczas spotkania dowiedzia³em
siê o wielu bardzo ciekawych epizodach z jego ¿ycia. S¹dzê, ¿e stanowi¹ one wiedzê, której ani my, pi³karze, wychowankowie trenera ze
Œwidwina, ani aktualni sportowcy,
nie znamy. A warto poznaæ tego
cz³owieka, który o sobie nie lubi
wiele mówiæ, a jego ¿yciorys sportowy, trenerski i spo³eczny jest fascynuj¹cy. W odpowiedzi pan Franciszek Paszel odpowiedzia³:
- DzidŸka (red. - pseudonim boiskowy autora), sprawdzi³eœ siê jako
bardzo dobry kronikarz ¿ycia sportowego, wyda³eœ imponuj¹c¹ w skali kraju ksi¹¿kê „Historia sportu
³obeskiego”. Materia³y do wywiadu
ze mn¹ zaczerpniesz dodatkowo z
wielu ksi¹¿ek, które s¹ zgromadzone na pó³ce biblioteczki prywatnej.
Otrzyma³em 6 opracowañ ksi¹¿kowych z ¿yczeniami spokojnej,
lecz owocnej pracy.
Zdzis³aw Bogdanowicz

Zaproszenie

Turniej gier komputerowych i konsolowych £obez Arena
(£OBEZ) £obeski Dom Kultury pragnie zaprosiæ ka¿dego fana
gier komputerowych i konsolowych do wziêcia udzia³u w wydarzeniu £obez Arena które odbêdzie siê 5-6 paŸdziernika w
£obzie.
£obez Arena to dwudniowa impreza o tematyce szeroko pojêtej
rozrywki elektronicznej. Odwiedzaj¹cy bêd¹ mogli spróbowaæ swoich si³ w najpopularniejszych grach

oraz wzi¹æ udzia³ w szeregu atrakcji
dodatkowych takich jak konkursy,
panele dyskusyjne i turnieje towarzysz¹ce jak turniej strzelecki replikami ASG. Do Waszej dyspozycji
zostan¹ oddane konsole oraz maty
do tañczenia. Dla fanów gier bêdzie
te¿ nie lada gratka, pokaz strojów z
gier Cosplay.
Tytu³y w ramach £obez Arena:
League of Legends, World of Tanks,
Fifa 13, Tekken TT2, Mortal Kombat 9 i Counter Strike 1.6.

Zapisy ju¿ trwaj¹. Serdecznie
zapraszamy.
Organizatorzy zapewniaj¹ darmowy nocleg oraz niesamowit¹ atmosferê.
Szczegó³owe informacje:
Nazwa wydarzenia:
£obez Arena.
Data: 5-6 paŸdziernika 2013 r.
Miejsce: £obez, Zachodniopomorskie. £obeska Hala Widowiskowo Sportowa oraz £obeski Dom
Kultury.

Nocleg: Dla wszystkich uczestników przewidzieliœmy darmowy
nocleg na terenie Zespo³u Szkó³ im.
Tadeusza Koœciuszki w £obzie w
warunkach polowych (karimaty i
œpiwory wymagane) w sali gimnastycznej lub 50% zni¿ka na pokoje
hotelowe, info na maila arena@lobez-arena.pl z dopiskiem „noclegpokoje”.
www: www.lobez-arena.pl
Facebook: https://www.facebook.com/Lobez.Arena
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Zaproszenie
Sportowa, wakacyjna
atrakcja na œwidwiñskim Szachowe Mistrzostwa
Powiatu Œwidwiñskiego
osiedlu
Szkó³ podstawowych,

gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych
1.Organizatorzy turnieju: Uczniowski Klub „Olimpik” Red³o i Klub
Szachowy „Caissa” Po³czyn-Zdrój.
2. Termin i miejsce: Zawody rozegrane zostan¹ w Zespole Szkó³ Publicznych w Redle, w dniu 5.10. (sobota) 2013 roku. Rozpoczêcie o godz. 10.00.
3.System rozgrywek: Zawody rozegrane systemem szwajcarskim na
dystansie 7 rund.
Zawodnicy bêd¹ sklasyfikowani w kategoriach klasa 1-3 dziewczynki,
klasa 1-3 ch³opcy, klasa 4-6 dziewczynki, klasa 4-6 ch³opcy, gimnazjum
dziewczêta, gimnazjum ch³opcy, szko³a œrednia ch³opcy, szko³a œrednia
dziewczynki.
4. Nagrody: Dla uczestników turnieju przewidziane s¹ puchary i medale
oraz nagrody rzeczowe.
5. Kontakt: telefon 721-127-792.

Strategia spo³eczna,
to propagowanie
zdrowego, aktywnego
stylu ¿ycia wœród
m³odzie¿y. Du¿o siê
o tym mówi, dlatego
sport to jedna z wielu
dziedzin, która zosta³a
objêta wsparciem
finansowym ze strony
miasta i wdro¿ona
na sta³e na terenie
œwidwiñskiego osiedla
1 Maja i „S³owiañska 5”.
Jesieni¹ 2011 roku przedstawiono burmistrzowi Janowi Owsiakowi oraz kierownikowi Wydzia³u
Oœwiaty, Zdrowia, Kultury i Sportu
Bogdanowi Wachowiakowi propozycjê projektu zagospodarowania
terenu miêdzy blokami przy ul. 1
Maja i ul. S³owiañskiej. Propozycja
wzbudzi³a zainteresowanie w³adz
lokalnych, które zabezpieczy³y
œrodki finansowe na jej realizacjê w
roku 2012. Projekt placu oraz dokumentacjê techniczn¹ sto³u do gry w
tenisa sto³owego na powietrzu wykona³ spo³ecznie Dariusz G¹siorowski. Gratulujemy si³y i wytrwania w realizacji pomys³u. Do realizacji projektu zaanga¿owano równie¿ prezesa Spó³dzielni Mieszkaniowej osiedla „S³owiañska 5” pana
Miros³awa Kêpkê oraz pani¹ Iwonê
Rydz.
Dziêkujemy panu M. Kêpce za
udostêpnienie placu pod obiekt
sportowy, a pani I. Rydz za pilotowanie spraw formalnych. Projekt
propozycji wkomponowania beto-

nowego sto³u do tenisa, w wolny
teren osiedlowy zosta³ przedstawiony na sesji Rady Miasta wiosn¹ 2012
roku i zaakceptowany. Podjêto decyzjê przekazania na ten cel œrodków finansowych w kwocie 4700 z³.
1 czerwca 2012 r. projekt sfinalizowano i pojawi³ siê wa¿¹cy ponad
750 kg betonowy stó³ na osiedlowym placu.
Tak wiêc dziêki pomys³owi i
sportowej sile walki pana Dariusza
G¹siorowskiego powsta³ pierwszy
w mieœcie stó³ do tenisa sto³owego
na powietrzu, który budzi zainteresowanie innych lokalnych wspólnot
osiedlowych. A plac nareszcie
„¿yje”! Powy¿sza inicjatywa zostaje skierowana g³ównie do m³odzie¿y, która coraz czêœciej „aktywny
sport” uprawia siedz¹c w domu przy
komputerze. Zaproponowana przez
nas forma - gra w tenisa sto³owego
- jest dla niej alternatyw¹.
Rozgrywki wakacyjne to kolejna propozycja pana Dariusza. Tenisowe popo³udnia cieszy³y siê du¿ym zainteresowaniem dzieci, m³odzie¿y, jak i doros³ych. Mieli oni
okazjê do nauki gry oraz mo¿liwoœæ
poznania podstawowych zasad w
tenisie sto³owym, wymiany doœwiadczeñ, a przede wszystkim
przyjemnego spêdzenia wolnego
czasu na œwie¿ym powietrzu. Sposobnoœæ rekreacyjnego korzystania
ze sto³u przez mieszkañców miasta
cieszy siê du¿ym zainteresowaniem, œwiadczy to tak¿e o ich poparciu pomys³u spo³ecznoœci lokalnej.
Reasumuj¹c, zaanga¿owanie
mieszkañców w dzia³ania spo³eczne
staje siê mo¿liwe, jeœli w³adze miasta s¹ pozytywnie nastawione do pomys³u. Raz jeszcze wszystkim dziêkujemy za mi³¹ wspó³pracê! EG

Dla biegaj¹cych lub zamierzaj¹cych rozpocz¹æ bieganie

Powstaje Klub Biegacza
(ŒWIDWIN) Grono osób zainteresowanych bieganiem postanowi³o za³o¿yæ Klub Biegacza. Spotkanie za³o¿ycielskie odby³o siê w
miniony pi¹tek.

Inicjatywa ta przeznaczona jest
dla wszystkich, którzy biegaj¹, zamierzaj¹ rozpocz¹æ bieganie,
uczestniczyæ w ¿yciu sportowym
miasta.
(r)
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