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latach prowadzenia intensywnych inwe-
stycji, ma bardzo ograniczone możliwości 
finansowania kolejnych robót.

Trzeba wybierać te najbardziej potrzeb-
ne, czasem nawet pewne zadania trzeba 
przesunąć. Co prawda zdarza się, że życie 
urzędnicze zaskakiwane jest decyzjami, 
które nie są od nas zależne, i ani urlopy, ani 
inne ludzkie sprawy nie są w stanie tego 
wzruszyć, ale to nie zmienia faktu, że łatwo 
mimo wakacji nie jest. Wszystkich zainte-
resowanych służbą zdrowia zapraszam do 
przeczytania artykułu o sytuacji przychodni 
w Białym Borze. 

Franciszek Lech Kwaśniewski
Burmistrz Białego Boru

aby ślady Twoich stóp przetrwały Ciebie”. 
Ślady Twojej pracy, Księże Proboszczu, 

dostrzegamy wokół, a ślady Twojej 
działalności duszpasterskiej tkwią 
w naszych sercach.

Czcigodny Księże Proboszczu, 
lata spędzone w Białym Borze do-
wiodły, że jesteś i dobrym kapłanem 
i dobrym człowiekiem. Wielu  z nas 
od lat podziwia, Księże, Twoją wier-
ność zasadom i odwagę  w głoszeniu 
poglądów, Twój patriotyzm i troskę 
o los naszej Małej Ojczyzny, Twoje 
zawierzenie Bogu i Matce Najświęt-
szej oraz ofiarną służbę każdemu 
człowiekowi. 

Żadne słowa, choćby najpięk-
niejsze, nie wyrażą naszej wdzięcz-
ności za dar takiego kapłaństwa. 
Możemy Ci, Księże, ofiarować tylko 
modlitwę. Modlić się będziemy 
o zdrowie dla Ciebie w sprawowa-
niu  dalszej posługi duszpasterskiej. 

Z darem modlitwy wdzięczni za 
wszystko

Parafianie 

Wiadomości	z	pracy	urzędu

P rzed Wami dru-
gi numer BBS, 
tym razem jest 

to wydanie wakacyjne, po-
święcone głównie podsu-
mowaniu roku szkolnego, 
jak również wydarzeniom, 
które czekają nas jesz-
cze tego lata. Przed nami 
zmiany w służbie zdrowia 
kilka inwestycji oraz XVII 
Dni Białego Boru (coś dla 
rozrywki również musi 
być).

Wielu ludziom wydaje 
się, że życie w urzędzie 
toczy się wokół przekładania  tzw. „papier-
ków”, tak niestety nie jest. Ludzkich pro-

Kilka	słów	o	sprawach	gminy
blemów jest tu naprawdę 
mnóstwo, a nie każdemu 
można pomóc. 

Nawet latem, kiedy 
czas płynie trochę leni-
wiej, nie ma czasu na 
przestój. Mimo wszel-
kich toczących się spraw 
i problemów urząd musi 
funkcjonować. 

Czym żyjemy w obec-
nym czasie?

Po pierwsze należa-
łoby zwrócić uwagę na 
zmiany w planie inwe-
stycji miejskich. Tych 

inwestycji nigdy za wiele, ale „tak krawiec 
kraje, jak materiału staje”. Gmina po kilku 

N ie sposób słowami wypowie-
dzieć uczuć wdzięczności za 
wszelkie zaangażowa-

nie, za ofiarne kształtowanie naszych 
sumień i postaw, za zbliżanie nas do 
Boga i pogłębianie naszej wiary, za 
optymizm i radosne kapłaństwo, za 
życie Chrystusowym przykazaniem 
miłości, za braterską pomoc i życzli-
wość okazywaną młodzieży, rodzinom, 
stowarzyszeniom i grupom parafial-
nym, każdemu z nas!

Dziękujemy Ci za wszystkie 
duszpasterskie odwiedziny w naszych 
domowych kościołach oraz za trud 
odkrywania przed nami daru Eucha-
rystii jako źródła siły, mocy i światła 
w naszym codziennym życiu.

Dziękujemy za gospodarską troskę 
o naszą świątynię i pozostałe parafial-
ne budynki oraz ich otoczenie.

Dziękujemy za wszelkie dobro 
i niestrudzone budowanie jedności, za 
każde błogosławieństwo i udzielony 
Sakrament.

Kiedy patrzymy wstecz na długie 

Drogi	Księże	Proboszczu	Józefie!
lata Twojej posługi wśród nas, dostrzegamy, 
jak wielką wartość mają słowa: „Żyj tak, 

W środę 29 czerwca br., w go-
dzinach popołudniowych, 
odbyła się sesja Rady Miej-

skiej w Białym Borze. W porządku obrad 
rady znalazł się m.in. punkt dotyczący 

Absolutorium	udzielone
rozpatrzenia sprawozdania z wykonania 
budżetu gminy Biały Bór za 2010 rok.

Po wysłuchaniu pozytywnej opinii 
Komisji Rewizyjnej przystąpiono do gło-
sowania, wynikiem którego było jedno-

głośne udzielenie Burmistrzowi Białego 
Boru absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu gminy za 2010 rok.
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Wielu z mieszkańców nurtuje pro-
blem, a w głowach rodzą się pytania: co 
z naszą służbą zdrowia? Nie ma co w tym 
miejscu cofać się do lat poprzednich, 
było – minęło, dziś warto powiedzieć 
wszystkim, co nastąpiło w tym roku. 

24 stycznia 2011 roku Prezes 
firmy „Podimed”, która od 
wielu lat pracowała tutaj 

na rzecz zapewnienia opieki zdrowotnej 
mieszkańcom naszej gminy, poinformował 
Burmistrza, że rezygnuje ze świadczenia na 
terenie Białego Boru usług Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej oraz prowadzenia porad-
ni ginekologiczno-położniczej. Wygaszenie 
działalności „Podimedu” miało nastąpić 
z dniem 31 lipca 2011. 

Wobec tak postawionej sprawy, Rada 
Gminy w dniu 14 lutego 2011 podjęła 
uchwałę o bezprzetargowym wydzierżawie-
niu pomieszczeń, w których funkcjonowała 
przychodnia „Podimed” na rzecz innego 
podmiotu. Wszystko po to, aby po rezygna-
cji „Podimedu” mieszkańcy nie pozostali 
bez opieki zdrowotnej. 

Dzień później – 15 lutego, Burmistrz 
Białego Boru, podpisał umowę na dzierżawę 
przychodni z firmą o  nazwie „Medea” (pro-
wadzoną przez dr Iwonę Widuch i Krzyszto-
fa Baryło). Zgodnie z umową po 1 sierpnia 
2011 firmę „Podimed” miał zastąpić nowy 
podmiot w budynku przychodni na ulicy 
Nadrzecznej.

Jeszcze w kwietniu, kiedy przedstawi-
ciele gminy kontaktowali się z zarządem 
„Podimedu”, utrzymywał on, że rezygnuje 
z działalności. 

W maju, zostaliśmy poinformowani, 
że „Podimed” zmienia zdanie i chce nadal 
leczyć mieszkańców Białego Boru, ale już 
w nowej przychodni (przy ulicy Dworco-
wej). Swoją decyzję spółka umotywowała 
prośbami mieszkańców oraz personelu 

Służba	zdrowia	w	Białym	Borze
medycznego, który nadal chce pracować 
w dotychczasowej firmie. 

W czerwcu, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami sanitarnymi i zaleceniami Sane-
pidu, rozpoczęliśmy proces restrukturyzacji 
budynku przychodni, tak by wreszcie speł-
niał on wszystkie wymogi związane z pro-
wadzeniem podstawowej opieki zdrowotnej.

Trzeba było przenieść Ośrodek Pomo-
cy Społecznej na pierwsze piętro, tak by 
oddzielić służbę zdrowia od innych osób 
korzystających z obiektu. To nie jest widzi-
misie gminy, to nie jest widzimisie kierow-
nik ośrodka, która rzekomo buduje swoje 
prywatne imperium. To przepisy, które 
zabraniają przebywania pacjentom ośrodka 
zdrowia we wspólnych pomieszczeniach 
z innymi ludźmi, np. klientami ośrodka 
pomocy społecznej. 

Niezależnie od zdarzeń, i tak należało 
przeprowadzić zmiany, bo tego wymagają 
przepisy sanitarne.

Więcej plotek w tej kwestii przyjmować 
nie będziemy, chyba że śmiechem, bo mimo 
iż MOPS jest ośrodkiem, który pracuje 
z najuboższymi, to przecież nie znaczy, że 
ma pracować w obskurnych warunkach. 
A królewskich pokoi nie szykowaliśmy.

Ktoś może się spytać dlaczego w takim 
razie nikt nie przeprowadził tych zmian 
wcześniej? Plany były odraczane od kilku 
lat, ponieważ wcześniej mówiło się o tym, 
że przychodnia „Podimedu” zostanie prze-
niesiona do innego budynku, który miał 
powstać na działce należącej do spółki. 
I właśnie ze względu na fakt, iż obiekt ten 
był wielokrotnie „obiecywany”, wszyscy 
czekali na moment, kiedy faktycznie po-
wstanie nowa przychodnia.

Nowa przychodnia nie powstała, ale nikt 
już nie mógł tolerować sytuacji, w której nie 
przestrzegano by zaleceń Sanepidu.

Teraz sytuacja jest jasna, przychodnia bę-
dzie na parterze, oddzielone zostaną nawet 

ciągi komunikacyjne, tego wymaga od nas 
prawo i to zostanie zrealizowane.

Wracając do sedna, co będzie ze służbą 
zdrowia?

Zgodnie z prawem do swobody pro-
wadzenia działalności gospodarczej, od  
1 sierpnia w Białym Borze będziemy mieli 
dwie przychodnie. Jedną prowadzoną 
przez „Medea” (doktor Widuch i Baryło) 
i drugą prowadzoną przez „Podimed” 
(doktora Szyćko). Każdy mieszkaniec bę-
dzie mógł wybrać, z usług których lekarzy 
chce korzystać. Jedna przychodnia będzie 
nadal przy ulicy Nadrzecznej 2a - Medea, 
a druga przy ulicy Dworcowej 8a – Podi-
med. Podimedowi skończyła się umowa, 
i o ile w pierwszych dniach sierpnia, nadal 
będzie przy ulicy Nadrzecznej, to będzie 
bezumowne. Od 1 sierpnia gmina wydzier-
żawiła przychodnię spółce Medea.

I tyle w tej kwestii. Nie należy pod-
grzewać tej atmosfery, bo konflikty odbiją 
się jak zwykle, na tych co mają najgorzej, 
czyli pacjentach, a przecież na nich powinno 
wszystkim zależeć najbardziej.

Należy pamiętać o jednym – każdy 
pacjent może nieodpłatnie zmienić swoje-
go lekarza dwa razy w roku. Dlatego też 
przecinając dyskusje o zbieraniu dekla-
racji, należy jasno powiedzieć – nie bójcie 
się, jeśli ktoś został wprowadzony w błąd 
i uważa, że chce zmienić swojego lekarza, 
kimkolwiek by on był, może to zawsze 
zrobić! Będziecie Państwo mieli 4 lekarzy, 
idźcie do tego, którego chcecie.

NZOZ „Medea” od 1 sierpnia 2011
Godziny otwarcia 8.00 - 18.00
ul. Nadrzeczna 2a, tel. 602 355 893
Parter budynku przychodni 
– recepcja w byłym MGOPS

Paweł Mikołajewski
Z-ca Burmistrza

Ż ycie gminy można poznać po 
inwestycjach, które są w niej 
realizowane. Mimo, iż nie ma 

już dostępnych nowych środków finan-
sowych z Unii Europejskiej, a zadłużenie 
gminy w ostatnim roku znacznie wzrosło, 
to sytuacja nadal jest stabilna.

Otrzymaliśmy informację o pozyskaniu 
przez gminę 610 000 zł ze środków z tzw. 

Inwestycje	-	co	musimy	wykonać	
jeszcze	w	tym	roku?

„schetynówki” na realizację drogi gmin-
nej w miejscowości Grabowo. Ta wioska 
bardzo długo czekała na swoją inwestycję. 
Jeśli wszystko pójdzie z planami gminy, 
nowa ulica w środku wsi pojawi się jeszcze 
w tym roku!

W chwili obecnej nadal realizujemy 
drogowe finansowane ze środków unij-
nych:

„Budowa dróg gminnych w mieście Bia-
ły Bór - ulice: Kwiatowa, Ogrodowa, Jana 
Pawła II, Miastecka oraz Słoneczna” – etap 
III (czyli budowa drogi: ul. Miastecka, ul. 
Słoneczna).

„Przebudowa dróg w miejscowości 
Sępolno Wielkie wraz z infrastrukturą to-
warzyszącą”. Ta inwestycja zgodnie z har-

Ciąg dalszy na stronie następnej
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stycja w Grabowie zależy w tym roku od 
tego, czy uda się przeprowadzić przebudowę 
drogi w Grabowie w ramach ubiegłorocznej 
edycji programu – schetynówka, o czym 
pisano wyżej).

Oczywiście to nie wszystkie inwestycje, 
ale te największe. W planach budżetowych 
jest ich jeszcze kilka, ich los będzie zale-
żał od środków budżetowych dostępnych 
w gminie.

Szczególnie zależy nam na przygoto-
waniu projektu dotyczącego doświetlenia 
miejsc publicznych, przystanków, boisk, 
jak również innych niebezpiecznych i nie-
doświetlonych miejsc w gminie za pomocą 
hybrydowych lamp solarnych. Projekt 
zostanie przygotowany jeszcze w tym roku 
a może zostać sfinansowany ze środków 
przeznaczonych przez urząd marszałkowski 
na realizację zadań publicznych na terenach 
wiejskich.

Wiadomości	z	pracy	urzędu
monogramem trwać będzie jeszcze rok. 
Zakończenie wszystkich prac planowane 
jest na rok 2012.

„Budowa dróg wewnętrznych, parkin-
gów wraz z chodnikami przy Zespole Szkół 
Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Białym Borze” 
– ta inwestycja zakończy modernizację 
obszaru wokół obu istniejących tam szkół. 
Pojawią się prawdziwe miejsca parkingowe, 
Szkoła będzie mogła wreszcie korzystać 
z głównego wejścia od strony placu zabaw. 
Dzieci będą miały przystanek bezpośrednio 
pod szkołą. Inwestycja zakończy proces 
zagospodarowania całego terenu. 

Kolejną inwestycją jest „Remont przepu-
stu na rzece Biała przy ul. Czujnej w Białym 
Borze” Inwestycja niby mała, a jednak 
dość ważna, bo nie tylko, że jej realizacja 
wynika z zabezpieczenia dziury w moście, 
ale przede wszystkim z faktu, że jesienią 
mieszkańcy nie będą mogli bezpiecznie 
dowieźć do domu opału, nie mówiąc o moż-
liwości powstania zagrożeń związanych np. 

odpukać z pożarem.
„Budowa małej infrastruktury turystycznej 

na ścieżce przyrodniczo-leśnej wokół jeziora 
Łobez w Białym Borze” – miasto, w którym 
mówi się o turystyce, musi mieć własne szlaki 
turystyczne, własną infrastrukturę rekreacyjną, 
nowe instalacje pojawią się jeszcze w tym roku 
w okolicach tzw. „ruskiej plaży” i …

W ramach projektów realizowanych 
wspólnie ze starostwem jeszcze w tym roku 
zakończy się termomodernizacja obiektu 
budynku na stadionie miejskim oraz Zespołu 
Szkół nr 2 w Białym Borze. 

Nowoczesne zmiany obejmą również 
szkołę w Sępolnie, ten budynek również zo-
stanie ocieplony, pojawi się nowa elewacja, 
nowe ogrzewanie, a do tego wszystkiego, dla 
uzyskania lepszych efektów i oszczędności 
zostanie wykorzystana energia odnawialna 
w postaci solarów słonecznych. 

W planach budżetowych jest również 
wiele remontów świetlic wiejskich, między 
innymi w Kołtkach, czy w Grabowie (inwe-

D zięki staraniom Urzędu Miej-
skiego w Białym Borze udało 
się przygotować dobry projekt, 

dzięki któremu na-
sze szkoły jeszcze 
w wakacje nabiorą 
nowej wartości. W 
Szkole im. J. Tuwi-
ma w Drzonowie 
oraz Szkole Podsta-
wowej w Sępolnie 

Wielkim powstaną nowe sanitariaty a dodat-
kowo w Sępolnie wybudujemy podjazd dla 
osób niepełnosprawnych.

Pieniądze na inwestycję pochodzić 

Nowe	inwestycje	w	szkołach	podstawowych	
w	Sępolnie	Wielkim	i	Drzonowie

będą z dofinansowania Ministra Finan-
sów z 0,6% części oświatowej subwencji 
ogólnej możliwe będzie wykonanie mo-
dernizacji sanitariatów w budynku Szkoły 
Podstawowej im. J. Tuwima w Drzonowie. 
Przebudową objęte zostaną toalety zarówno 
dla dziewcząt i chłopców, jak i personelu 
szkoły – przystosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych o łącznej powierzchni 
55 m2 znajdujących się na parterze i pierw-
szym piętrze budynku. Koszt inwestycji to 
123.114 zł, z czego 50% kosztów zostanie 
pokrytych z rezerwy części oświatowej 
subwencji ogólnej, a drugie 50% ze środ-
ków własnych gminy Biały Bór.

Przy wejściu do Szkoły Podstawowej 
w Sępolnie Wielkim wykonana zostanie 
pochylnia dla osób niepełnosprawnych oraz 
adaptacji poddane zostaną sanitariaty dla 
potrzeb osób niepełnosprawnych. Ogólny 
koszt inwestycji 36.021 zł, z czego 18.011 
zł pokrytych zostanie z budżetu gminy 
Biały Bór, a 18.010 zł ze rezerwy Ministra 
Edukacji Narodowej.

Łączna kwota dofinansowania 
jaką otrzyma samorząd ze środków 
rezerwy subwencji oświatowej wy-
niesie 79.565 zł.

P roblem energii odnawialnej jest 
w Polsce co raz bardziej zauwa-
żalny. Interesuje się tym coraz 

więcej ludzi. W naszej gminie również. Co 
o tym wiemy, na co możemy liczyć i czego 
oczekiwać? 

Najczęściej, kiedy mówimy o ekologicz-
nej energii myślimy o ciepłej wodzie, którą 
można wytworzyć przy wykorzystaniu in-
stalacji solarnych lub o ogrzewaniu domów 

Kilka	słów	o	solarach	i	innych	
urządzeniach	ekologicznych

przy wykorzystywaniu pomp ciepła. Jeszcze 
do niedawna wszelkie takie instalacje były 
strasznie drogie, bez wsparcia w postaci 
różnych dotacji, inwestycje w ekologię 
dotyczyły tylko bardzo zamożnych ludzi.

Dziś ta sytuacja powoli zmienia się, cho-
ciaż nie w każdym regionie naszego kraju do-
stępność do dopłat do instalacji jest taka sama. 
Sami staliśmy się świadkami dużej inwestycji 
solarnej na terenie sąsiedniego Miastka. 

Kiedy zorganizowaliśmy spotkanie  
w urzędzie gminy z przedstawicielami firmy 
Hetman zajmującej się montażem solarów, 
na sali padły pytania, dlaczego w Białym 
Borze dostępność do dopłat to standardowo 
45% a w Miastku ludzie mieli dopłaty do 
swoich instalacji w wysokości 75% - 85%. 
Dziś już wiem – dopłaty w województwie 
pomorskim regulowane były w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-



5Białoborski Biuletyn Samorządowy – Lipiec 2011 Wiadomości	z	pracy	urzędu	/	Kultura
jewództwa Pomorskiego (to taki program 
współfinansowany z Unii Europejskiej, ale 
działający tylko w sąsiednim wojewódz-
twie). W naszym regionie, Regionalny 
Program Operacyjny Województwa Zachod-
niopomorskiego, nie przewiduje dopłat do 
instalacji solarnych, ani w wysokości 75% 
ani żadnej innej.

W naszym regionie wsparcie na instala-
cje energii odnawialnej skierowane jest do 

producentów energii. Zyskają biogazownie 
i farmy wiatrowe, indywidualni mieszkań-
cy, niestety nie… Cóż mamy zrobić, o tym 
zadecydowała polityka urzędu marszałkow-
skiego. Niby, od Miastka dzieli nas tylko 15 
kilometrów, ale również dzieli nas różnica 
40% dopłat.

W województwie zachodniopomorskim, 
mieszkaniec naszego regionu może skorzy-
stać z 45% dopłaty Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
(www.nfosigw.gov.pl). Jako gmina zor-
ganizowaliśmy dwa spotkania w sprawie 
instalacji solarnych, oba dotyczyły różnych 
ofert, różnych firm.

Stoimy na stanowisku, że będziemy 
szukać dla naszych mieszkańców różnych 
możliwości, wybór firmy należy już do 
Państwa.

PUNKT INFORMACJI 
OBYWATELSKIEJ

 Z dniem 1 września 2011 roku w ramach 
struktury  organizacyjnej  Ośrodka Pomocy 
Społecznej rozpocznie działanie Punkt In-
formacji Obywatelskiej (PIO) 

Głównym celem PIO jest:
 ● udzielanie bezpłatnych i bezstronnych 

porad,
 ● wskazywanie możliwości rozwiązań 

problemu,
 ● informowanie mieszkańców  obywateli 

o ich prawach i uprawnieniach,
 ● wspieranie obywateli w samodzielnym 

podejmowaniu decyzji,
 ● współpraca z lokalnymi instytucjami 

oraz organizacjami pozarządowymi,
 ● zbieranie informacji na temat potrzeb 

i problemów lokalnych.
Zadaniem Punktu Informacji Obywa-

telskiej (PIO) jest przede wszystkim przy-
bliżenie zwykłemu obywatelowi w łatwy 
i przystępny sposób informacji czy też praw, 
które dotyczą zainteresowanego. 

Porady udzielane w ramach PIO są bez-
płatne i skierowane do osób bez względu na 
status materialny i społeczny.

Punkt Informacji Obywatelskiej prowa-
dzony będzie przez pracowników tutejszego 
Ośrodka Pomocy Społecznej.

Osoby zainteresowane przyjmowane są 

Miejsko-Gminny	Ośrodek	Pomocy	Społecznej	
podaje	istotne	dla	mieszkańców	gminy	informacje

w każdy poniedziałek w godzinach od 15.50 
do 17.00.

PROJEKT SYSTEMOWY „ROZ-
WÓJ I UPOWSZECHNIANIE AK-
TYWNEJ INTERGACJI W POWIECIE 
SZCZECINECKIM”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Białym Borze realizując w roku 
2011 projekt systemowy pt. „Rozwój i upo-
wszechnianie aktywnej integracji społecznej 
w powiecie szczecineckim” z Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinan-
sowanego ze środków Unii Europejskiej 
z Europejskiego Funduszu Społecznego, 
objął wsparciem 15 środowisk z terenu 
gminy Biały Bór.

W miesiącu czerwcu uczestnicy odbyli 
następujące szkolenia:

 ● Doradztwo zawodowe
 ● Na kursie uczestnicy nabyli wiedzę 

o rynku pracy i poruszania się w nim, 
oraz  umiejętności pisania dokumentów 
aplikacyjnych i prezentowania własnej 
osoby na rozmowie rekrutacyjnej. 

 ● Ekonomia gospodarstwa domowego, na 
którym uczestnicy uczyli się umiejętnego  
,,zarządzania pieniędzmi na domowe 
wydatki” oraz właściwego prowadzenia 
gospodarstwa domowego.
W  miesiącu lipcu prowadzono szkolenie 

ABC gospodarstwa domowego, którego 
celem jest zarządzanie budżetem w gospo-

darstwie domowym, nabycie umiejętności 
planowania i bilansowania budżetu rodziny, 
podział zadań domowników w zarządzaniu 
gospodarstwem domowym, komunikacja 
interpersonalna w trudnych sytuacjach. 
Szkolenie składa się z części wykładowej 
i części praktycznej realizowanej w miejscu 
zamieszkania każdego uczestnika.

W następnych miesiącach w ramach 
projektu planowana jest jeszcze terapia psy-
chospołeczna oraz kurs prawa jazdy kat. B.

Ponadto część uczestników  projektu 
kontynuuje naukę szkolną na poziomie 
ponadgimnazjalnym i wyższym.

W tym roku, na dane przedsięwzięcie jest 
zaplanowana kwota w wysokości 185.638 
PLN. Kwota 167.074,20 PLN jest dofinan-
sowana ze środków Unii Europejskiej.

W Ośrodku można składać wnioski 
o DOŻYWIANIE, STYPENDIA I ZA-
SIŁKI SZKOLNE, ZASIŁKI RODZIN-
NE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY.

Szczegółowych informacji na temat kry-
teriów wyboru, jak również sposobu wypeł-
niania dokumentów można dowiedzieć się 
bezpośrednio w ośrodku pomocy społecznej 
przy ulicy Nadrzecznej 2 - (telefon – 094 37 
39 737) lub na stronie internetowej urzędu 
gminy www.bialybor.com.pl 

Kierownik  MGOPS
Lucyna Lesińska

B iałoborskie Stowarzyszenie Soł-
tysów (BSS) powstało w 2008 
r. skupiając sołtysów z terenu 

gminy Biały Bór. Stowarzyszenie od wielu 
lat realizuje projekty społeczne i edukacyj-
ne, które nastawione są na zwiększenie szans 
rozwoju mieszkańców, w szczególności 

Działalność	Białoborskiego	
Stowarzyszenia	Sołtysów

dzieci i młodzieży. Przedmiot działalności 
statutowej BSS to przede wszystkim kształ-
towanie warunków pracy i życia ludności 
wiejskiej odpowiadających standardom 
cywilizacyjnym i pozwalającym mieszkań-
com wsi realizować ich cele ekonomiczne, 
edukacyjne, kulturowe i społeczne. Do-

świadczenie w realizacji projektów BSS 
zdobyło dzięki partnerstwu z Gminą Biały 
Bór w realizacji projektu p.n. „Aktywizacja 
społeczna i zawodowa osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym w gminie Biały 
Bór”. Stowarzyszenie od 2009 r. z po-

Ciąg dalszy na stronie następnej
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wodzeniem realizuje cykliczne projekty 
dofinansowane przez Gminę Biały Bór 
m.in. „Wakacje na rowerze” i „Wakacyjny 
Turniej Sołectw”. Dzięki dofinansowaniu 
ze Starostwa Powiatowego w Szczecinku 
BSS zorganizowało Powiatowy Przegląd 
Teatrów Amatorskich „Bądźmy Razem”, 
a także zrealizowało projekt pn. „Wielokul-
turowość Gminy Biały Bór – Wyjątkowość 
w Powiecie Szczecineckim”. Wspólnie 
z Centrum Pomocy Rodzinie (działającym 
przy Starostwie Powiatowym w Szczecin-
ku) Stowarzyszenie organizuje pomoc dla 
ludzi starszych i potrzebujących. Szczegól-
nie zaangażowany w działalność stowarzy-
szenia jest p. Eugeniusz Basarab - Prezes 
Białoborskiego Stowarzyszenia Sołtysów, 
inicjator większości przedsięwzięć realizo-
wanych przez stowarzyszenie. 

W roku 2011 Stowarzyszenie realizuje 
następujące projekty:

 ● Konsultacje diabetologiczne dla osób 
chorych na cukrzycę z terenu gminy 
Biały Bór w 2011 r. – projekt ma na 
celu promocję zdrowia oraz zwiększanie 
skuteczności edukacji zdrowotnej wśród 
mieszkańców gminy Biały Bór;

 ● Akcja „Bezpieczne kąpielisko – Biały 
Bór 2011 ” - w ramach zadania zorga-
nizowano dwie imprezy pn. „Zimowe 
zanurzenie w wodzie” oraz „Dzień 
Ratownika”;

 ● Międzywojewódzki Turniej Orlików;
 ● „Wakacje na rowerze – edycja III”- 

celem projektu jest organizacja wypo-
czynku dzieci i młodzieży, rozwijanie 
pasji i zainteresowań młodych ludzi, 
a także integracja młodzieży z różnych 
środowisk;

 ● „Wakacyjny Turniej Sołectw 2011”- 
w ramach zadania zorganizowanych zo-
stanie cykl Turniejów Sołeckich w miej-

scowościach: Brzeźnica, Świerszczewo, 
Sępolno Małe, Drzonowo, Biała, Bielica 
i Kaliska. Podczas turniejów zostaną 
rozegrane mecze m.in. w piłkę siatkową. 
W zmaganiach wezmą udział dorośli, 
młodzież i dzieci. Zawodnicy i widzowie 
otrzymają wyżywienie, zostaną zorgani-
zowane ogniska. Podczas finału Turnieju 
Sołectw w Świerszczewie zaplanowana 
jest „dyskoteka pod gwiazdami;

 ● „Turniej Oldbojów 2011” - w ramach 
zadania zorganizowany zostanie „Turniej 
Oldbojów” o Puchar Burmistrza Białe-
go Boru. Impreza będzie integracyjną 
częścią obchodów Dni Białego Boru. 
W turnieju weźmie udział 6 drużyn z te-
renu Pomorza Środkowego. Zawodnicy 
powyżej 35 roku życia rozegrają serię 
meczy systemem „każdy z każdym”.

Konkurs recytatorski

D nia 18 maja 2011r. w ramach 
obchodów „Dnia Patrona”  
w Zespole Szkół nr 1 im. Henryka 

Sienkiewicza w Białym Borze odbył się regio-
nalny konkurs recytatorski „Henryk Sienkie-
wicz - mistrz słowa”. W konkursie wzięli udział 
przedstawiciele Publicznego Gimnazjum w 
Wierzchowie, Gimnazjum nr 2 w Białym Borze 
oraz uczniowie Zespołu Szkół nr 1. 

Wszyscy uczestnicy recytowali fragmenty 
utworów H. Sienkiewicza, a oceniani byli 
przez jury pod kierownictwem p. Małgorzaty 
Dobrzyńskiej. Zgromadzona publiczność 
była pod wielkim wrażeniem profesjonali-
zmu wykonawców, którzy potrafili wzruszyć, 
zaciekawić i rozśmieszyć.

Jury postanowiło przyznać następujące 
nagrody:

Wieści	z	Sienkiewicza
 ● I miejsce - Jessica Polanowska z Wierz-

chowa
 ● II miejsce - Paulina Dziadul z Wierz-

chowa
 ● III miejsce - Katarzyna Drze-

wiecka z Gimnazjum nr 2 
oraz wyróżnienia:

 ● Oliwii Andrasz z Gimnazjum nr 1
 ● Ewelinie Zalapanej z Gimnazjum 

nr 1
 ● Annie Kurjatnyk z Gimnazjum nr 2
 ● Agnieszce Bujnowskiej z Wierz-

chowa
 ● Natalii Pipce z Gimnazjum nr 2
 ● Aleksandrze Osiów z Gimnazjum 

nr 1
Wszyscy uczestnicy konkursu i ich 

opiekunowie otrzymali pamiątkowe 
dyplomy oraz korzystali 
z przygotowanego poczęstunku. 
Zakup nagród i dyplomów oraz 
poczęstunek został dofinanso-
wany z budżetu Miasta i Gminy 
w Białym Borze oraz Fundacji 
„Promyk”, w ramach realizo-
wanego projektu, za co organi-
zatorzy oraz uczestnicy składają 
serdeczne podziękowania.

,,Hipoterapia 
– koń przyjacie-
lem człowieka”

Niezwykle mile wspominamy 
imprezę integracyjną dla dzieci 
z niepełnosprawnością umysłową 

i ruchową  oraz niedostosowanych społecznie 
z naszej gminy, która odbyła się 2.07.2011 r. 

w gospodarstwie agroturystycznym LARIX 
w Brzeźnicy. Organizatorem była fundacja 
,,Promyk” z Białego Boru. 

Nad całością czuwali nauczyciele – opie-
kunowie z Zespołu Szkół nr 1 w Białym 
Borze. Przybyłe dzieci  mogły pojeździć 
kucem, koniem i bryczką. Zorganizowano 
również zabawy ruchowe przy muzyce oraz 
zajęcia manualne m.in. budowanie zamku 
z kolorowego piasku. 

Spotkanie zakończyło się ciepłym poczę-
stunkiem i deserem. Pomimo deszczowej 
pogody dzieci wyjechały bardzo szczęśliwe, 
radosne i zadowolone. Niektóre z nich nie 
chciały rozstawać się z poznanymi kolegami 
i koleżankami oraz końmi.

Impreza zorganizowana została w ra-
mach projektu dofinansowanego przez 
Burmistrza Miasta i Gminy Biały Bór.

Krystyna Andrasz
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Rozdanie nagród konkursu 
,,Bezpieczne zabawy na wsi”

Każdego roku dochodzi na wsi do tragicz-
nych wypadków. Ofiarami są nie tylko dorośli, 
ale także dzieci. Wypadki najczęściej zdarzają 
się przy pracach polowych, zwłaszcza w okresie 
żniw, lecz także podczas zajęć gospodarskich, 
a nawet w trakcie zabawy. 

Dlatego też w dniu 21.03.2011r. odwiedzili 
nas pani Katarzyna Szczepańska - Kubicka i pan 
Mieczysław Tomaszewski, którzy przygotowali 
ciekawy film i przeprowadzili pogadankę na 
temat niebezpieczeństw na wsi. Został również 
ogłoszony konkurs plastyczny pt. „Niebezpie-
czeństwa na wsi”. Pracy plastycznych było bar-
dzo dużo, więc wyłoniliśmy 6 najlepszych prac.

Nagrody były bardzo atrakcyjne , które ufundo-
wała inspekcja pracy w Koszalinie. Wszystkie dzie-
ci biorące udział w konkursie otrzymały nagrody.

Grupa młodsza:
I miejsce Andżelika Dobrzańska
II miejsce Adrian Szwemiński
III miejsce Krzysztof Myszka

Grupa starsza
I miejsce Maciej Leśniewski
II miejsce Konrad Mundziel
III miejsce Paulina Jędrzejewska

Dzień Mamy
26 maja uczniowie Szkoły Podstawowej 

w Sępolnie Wielkim pod czujnym okiem nauczy-
cieli p. Katarzyny Nikiel, p. Magdy Kędzierskiej, 
p. Renaty Zielke i p. Doroty Krakowskiej –Ma-
licz przygotowali występ artystyczny z okazji 
święta swoich mam. Wiersze, piosenki i słodkie 
buziaki od pociech sprawiły, iż nastrój zrobił się 
wyjątkowo magiczny i ciepły. Słodkości całej 
atmosferze dodały smakowite ciasta upieczone 
przez panie ze świetlicy wiejskiej. Uroczystość 
zakończyła się piosenką ,,Cudownych rodziców 
mam”, której wykonanie wzruszyło wszystkie 
obecne na sali osoby.

,,Dzień Dziecka …
trochę później i inaczej”

Dnia 6 czerwca 2011 roku do Szkoły Pod-
stawowej w Sępolnie Wielkim przyjechała grupa 
znakomitych animatorów kultury zwana ,,Grupą 
T” z Torunia. Młodzi ludzie nie pierwszy raz 
pojawili się w tym regionie, toteż pamiętając 
poprzednie występy, uczniowie nie mogli się 
doczekać ich przyjazdu. 

Widowisko było alternatywą imprezy z oka-
zji Dnia Dziecka. Tym razem jednak nie było 
to przedstawienie, tylko świetna zabawa w kli-
matach Dzikiego Zachodu. Była nauka tańca 
w rytmach muzyki country, konkursy sprawno-
ściowe, skoki drużynowe przez skakankę, ale 
również jazda na dmuchanym byku, podrzucanie 
piłeczki na chuście. Wszystkie konkurencje były 
niezwykle widowiskowe.

Po dwugodzinnej zabawie nawet najwytrwal-
si uczniowie opadli z sił i wszyscy zarówno mali 
jak i duzi opuścili imprezę z uśmiechem od ucha 
do ucha. Mamy nadzieję, że to spotkanie nie było 
ostatnim i zobaczymy się po raz kolejny gdzieś, 
gdzie na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. 
Bo świat w otoczeniu tak pogodnych, wesołych 
i kolorowych osób wydaje się fajniejszy, szcze-
gólnie w środowisku, w którym nie wszystko 
jest takie bajkowe.

,,Coraz więcej o Europie”
W Szkole Podstawowej w Sępolnie Wielkim 

już po raz drugi odbył się Dzień Europejski. 
W tym roku z różnych powodów konieczne 
było przesuniecie święta z 9 maja na 10 czerw-
ca. Przygotowania do tej imprezy trwały kilka 
miesięcy. Zaproszono na ten dzień gości, którzy 
swoją obecnością uświetnili obchody Dnia Unii 
Europejskiej. Oprócz osobistości z władz lokal-
nych jak p. wiceburmistrz Paweł Mikołajewski, 
p. Tadeusz Wiktor Markiewicz - przewodniczący 
Rady Miejskiej, p. inspektor ds Oświaty Teresa 
Kulczyńska zaszczycił nas również swoją obec-
nością p. Piotr Zientarski-senator RP.

Uroczystość rozpoczęła się Konkursem Wie-
dzy o Unii Europejskiej. 2 –osobowe drużyny 
zmagały się z trudnymi, choć często podchwy-

tliwymi pytaniami. Po występie artystycznym 
przybliżającym kulturę, tradycje a także ulubione 
potrawy i miejsca mieszkańców państw człon-
kowskich, przyszedł czas na rozstrzygnięcie 
konkursu plastycznego. Uczniowie mieli za 

zadanie przygotować plakat przedstawiający 
jeden z wybranych krajów. 

Komisja, której przewodniczył p. senator 
Piotr Zientarski wyłoniła zwycięzców i wręczyła 
nagrody. Docenieni zostali również uczniowie 
klasy ,,0”,którzy namalowali flagę Unii. 

Podczas całej imprezy mogliśmy liczyć na 
wsparcie i zaangażowanie rodziców, którzy 
chętnie współpracują ze szkołą i na ten dzień 
przygotowali wspaniałe potrawy europejskie. 
Były pierogi, pizza, łazanki oraz wiele wspa-
niałych wypieków, którymi zajadali się wszyscy 
uczestnicy uroczystości. Wielkie zaangażowanie 
uczniów i nauczycieli jest sygnałem, że to nie 
był ostatni Dzień Europejski w szkole. Na pewno 
za rok będą nowe pomysły, którymi zaskoczymy 
zaproszonych gości (zadanie pn. „Polska, a Unia 
Europejska” zostało dofinansowane ze środków 
gminy Biały Bór).

Przed wakacjami 
mówiono o bezpieczeństwie

Dlatego też, by przypomnieć o zachowaniu 
szczególnej ostrożności podczas upragnionego 
wypoczynku do Szkoły Podstawowej w Sępol-
nie Wielkim zaproszono przedstawicieli Straży 
Miejskiej i Policji w Białym Borze – P. Anielę 
Pawłowską i P. Olechwierowicza. Mówiono 
o niebezpieczeństwie podczas skoków do wody, 
kontaktach z nowo poznanymi osobami oraz jak 
strzec się przed kradzieżą i napaścią w miejscach 
publicznych.

Mamy nadzieję, że te rady i nauki zostaną 
głęboko w pamięci naszych uczniów, a po wa-
kacjach spotkamy się cali i zdrowi wspominając 
tylko miłe chwile.

Poznajemy Kaszuby
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Sępolnie 

Wielkim 17 czerwca wyruszyli na wycieczkę 
na Kaszuby. Pierwszym miejscem który po-
stanowiliśmy zobaczyć był kościół w Brusach. 
Kolejny etap to Muzeum Hymnu Narodowego 
w Będominie. 

Największe emocje wzbudziła jednak wizyta 
w Szymbarku. „Dom do góry nogami” był wiel-
ką atrakcją dla dzieci. Zachwyt wzbudziły meble 
znajdujące się na suficie. Doznania związane 
z utrzymaniem równowagi podczas wchodzenia 
do domu były powodem śmiechu i wielkiej za-
bawy. Doskonałe humory i pogoda dopisywały 
nam podczas całej wyprawy.

Krzysztof Kulczyński
Dyrektor SP w Sępolnie Wielkim

Co	słychać	w	Szkole	w	Sępolnie	Wielkim?
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Z awodnicy Ludowego Klubu Ka-
jakowego ,,Hubertus’’ mają już 
za sobą start w Mistrzostwach 

Młodzików Polskiego Związku Kajakowe-
go (Mistrzostwa Polski), które odbyły się 
w Bydgoszczy. Zawodnicy musieli pokonać 
eliminacje, z których to po 10 najlepszych 
zawodników wystartowało w finałowej 
trzydziestce na dystansie 2000 m. 

W konkurencjach K-1 w kategorii 
starszych młodziczek najlepiej wypadła 
Karolina Szkołuda zajmując 13 miejsce, 
jest to wynik zadawalający zwłaszcza, że 
zawodniczka powoli wraca do formy po 
ciężkiej kontuzji. Przypomnijmy, że Karoli-
na w ubiegłym roku była srebrną medalistką 

Ludowy	Klub	Kajakowy	„Hubertus”
Mistrzostw Młodzików. Dominika Man-
dziak w kategorii młodszych młodziczek 
(rocznik 1998) uplasowała się na 18 pozycji.

Natomiast chłopcy (rocz. 97) Mateusz 
Pawłowski i Filip Golarz lepszy wynik 
uzyskali w konkurencji K-2 2000 m. zaj-
mując 12 miejsce a w K-1 Mateusz był 22 
a Filip 24.

17 lipca w Wolsztynie odbyły się XI 
Otwarte Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia 
LZS w Kajakarstwie oraz Ogólnopolskie 
Regaty Kajakowe Dzieci. W regatach wzięło 
udział 15 klubów w tym 9 klubów kajako-
wych zrzeszonych w LZS. 

Zawodnicy ,,Hubertusa’’ wrócili z do-
robkiem 4 medali w klasyfikacji Ludowych 

Zespołów Sportowych oraz 2 medali w Re-
gatach Dzieci.

W konkurencji K-1 1000 m  Młodzików 
i Młodziczek brązowe medale zdobyli Mate-
usz Pawłowski i Karolina Szkołuda. 

Do grona medalistów dołączyły kajako-
we dwójki w składzie Pawłowski M.-Go-
larz F. (IIm) oraz Szkołuda K –Mandziak 
D.III m.

W kategorii dzieci po raz kolejny zwycię-
żyła Natalia Droździel oraz Filip Weckwert, 
tym razem w konkurencji K-2 wraz z Bła-
żejem Kosińskim.

Trener LKK,,Hubertus’’
Dorota Kwaśniewska 

„Powrót do korzeni 2011” to projekt 
polsko–niemiecki, którego działania dotyczą 
renowacji i uporządkowania niemieckiego 
cmentarza w Sępolnie Małym oraz integra-
cji społeczności obu narodów. Realizacja 
projektu w 2011 roku zaplanowana została 
w dwóch etapach. 

Etap I dofinansowany z Polsko-Niemiec-
kiej Współpracy Młodzieży został zrealizo-
wany w Białym Borze w terminie od 5 do 11 
czerwca 2011 roku Nasi goście – młodzież 
z Berufsförderungszentrum e.V. Uecker-
münde wspólnie z młodzieżą Zespołu Szkół 
im. Oskara Langego zrealizowali główne 
działania projektowe I etapu na cmentarzu 
w Sępolnie Małym. Ponadto odbyły się 
imprezy i zabawy integrujące kulturalno-
-rekreacyjno-sportowe oraz podróże do 
różnych miejsc naszego regionu.

Stworzona podczas realizacji I etapu 
programu atmosfera sprzyjająca partner-
skiej, twórczej pracy na rzecz społeczności 
lokalnej to kontynuacja projektu „Powrót do 

„Powrót	do	korzeni	2011”
korzeni - polsko-niemieckie spotkanie mło-
dzieży” z 2010 roku, którego pomysłodawcą 
i koordynatorem był mgr Piotr Ptasiński. 

Grupa składała się z 19 uczestników, 
z Polski i Niemiec, z Euroregionu Pomera-
nia. Dzięki temu, że uczestnicy zakwatero-
wani byli w jednym budynku Internatu Ze-
społu Szkół im. Oskara Langego w Białym 
Borze kontakt młodzieży był stały, a okazji 
by się poznać bliżej było wiele ze względu 
na bardzo bogaty program wymiany. 

Podczas odnawiania cmentarza w Sępol-
nie Małym, młodzież niemiecka realizując 
zadania projektu, odbywała zarazem prak-
tykę zawodową. Na zakończenie projektu, 
11 czerwca 2011 roku, wszyscy uczestnicy 
otrzymali potwierdzone przez Dyrekto-
ra Szkoły mgr inż. Andrzeja Pastuszka 
„Certyfikaty” o zrealizowaniu i zaliczeniu 
pozytywnie praktyk zawodowych oraz zdo-
byciu nowych umiejętności. Nie zabrakło 
pamiątkowych upominków i materiałów 
promocyjnych Gminy Biały Bór.

Partner niemiecki nawiązał kontakt 
z byłymi mieszkańcami Sępolna Małego. 
Pośredniczył w realizacji zamówienia oraz 
wykonania nowych krzyży wzorowanych 
na starych w miejsce zniszczonych i zde-
wastowanych. 

W ramach I etapu projektu zostały 
zamontowane krzyże na mogiłach, wy-
konano nową bramę do cmentarz, posta-
wiono tablicę informującą o donatorach 
i realizatorach projektu, uporządkowano 
alejki, zamontowano stół i ławki dla odwie-
dzających cmentarz oraz wykonano prace 
porządkowe. 

Nieoceniona była rola Detlefa Stlel koor-

dynatora, opiekuna, a zarazem nauczyciela 
Berufsförderungszentrum e.V. Ueckermün-
de w Pasewalku w realizacji wszystkich 
działań projektowych. Dziękuję naszemu 
partnerowi za wzorowe, godne naślado-
wania dla animatorów projektów polsko 
– nienieckich zaangażowanie i poświęcenie. 

Trud włożony w organizację programu 

został wynagrodzony zaobserwowanymi 
emocjami podczas pożegnania i efektami, 
o których informuje nas młodzież. Obser-
wując kontynuację zainicjowanych działań 
w czasie realizacji projektu, stwierdzam, że 
warto podejmować się realizacji kolejnego 
II etapu programu.

Drugi etap projektu „Powrót do korzeni 
2011” - spotkanie integracyjne mieszkańców 
i podsumowujące działania partnerskich 
szkół, zaplanowany w terminie od 28 do 31 
lipca 2011 roku, dofinansowany zostanie 
z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. 

Partnerami II etapu projektu są Beru-
fsförderungszentrum e.V. Ueckermünde 
wspólnie z Zespół Szkół im. Oskara Lan-
gego w Białym Borze. 
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Natomiast współpartnerami projektu ze 

strony polskiej są: Stowarzyszenie Przy-
jaciół Szkoły „OSKAR” w Białym Borze, 
Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej 

w Białym Borze, Sołectwo wsi Sępolno 
Małe, Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury 
w Białym Borze oraz Urząd Miejski w Bia-
łym Borze

Ze strony niemieckiej współpartnerami 
projektu są: Landkreis Uecker – Randow 
z siedzibą w Pasewalku oraz „Heimatkre-
is Rummelsburg e.V.” - Stowarzyszenie 

byłych mieszkańców min. Sępolna 
Małego. 

Planowane działania w projek-
cie to m.in.: zapoznanie z historią 
Białego Boru i szkoły; zwiedzanie 
Białego Boru; prace na cmentarzu 
w Sępolnie Małym – przygotowanie 
do uroczystości. Ponadto udział w in-
auguracji oraz w obchodach XVII 
Dni Białego Boru; przygotowanie 
wspólnego grilla z mieszkańcami 
Sołectwa Sępolno Małego; udział 
w uroczystości na cmentarzu w Sę-
polnie Małym – podsumowanie 

projektu i poświęcenie tablicy pamiątkowej 
oraz krzyży na mogiłach. 

Podczas spotkania integracyjnego - pod-
sumowane zostaną działania z 2010 i 2011 

roku przy wspólnym grillu z udziałem by-
łych i aktualnych mieszkańców Sępolna Ma-
łego oraz władz lokalnych. Planowana jest 
wymiana doświadczeń, tworzenie nowych 
płaszczyzn i form współpracy pomiędzy 
partnerami oraz wyróżnienie osób zaanga-
żowanych we współpracę. 

XVII Dni Białego Boru z udziałem gości 
z Niemiec będą ukłonem wobec historii tej 
ziemi. Zabawa integracyjna z mieszkańcami 
gminy Biały Bór podczas obchodów Dni 
Białego Boru posłuży bliższemu poznaniu 
i nawiązaniu osobistych kontaktów z mło-
dzieżą z partnerskich szkół z Pasewalku 
i Białego Boru oraz z dorosłymi aktualnymi 
i byłymi mieszkańcami Sępolna Małego.

Sponsorom, donatorom, partnerom 
i współpartnerom składam serdeczne 
podziękowanie za pomoc przy realizacji 
projektu. 

Koordynator projektu 
Irena Piaszczyńska

W okresie od ostatniej publikacji 
w Białoborskim Biuletynie 
Samorządowym Zespół Szkół 

nr 1 organizował szereg imprez charakte-
rze szkolnym i międzyszkolnym.  Jedną 
z najważniejszych uroczystości w szkole 
jest coroczny „Dzień Patrona” Henryka 
Sienkiewicza. W tym roku obchodziliśmy 
ten dzień 18 maja.

Impreza rozpoczęła się od apelu, podczas 
którego przypomniano sylwetkę patrona 
szkoły. Następnie uczniowie szkoły podzie-
leni na 3 grupy wiekowe, pod opieką wy-
chowawców uczestniczyli w następujących 
zabawach i konkursach:

 ● Regionalny Konkurs Recytatorski „Hen-
ryk Sienkiewicz – Mistrz Słowa” (udział 
w nim wzięli uczniowie z Gimnazjum 
nr 2 w Białym Borze” i Gimnazjum 
z Wierzchowa),

 ●  Omnibus – miedzowy konkurs drużyno-
wy dla wszystkich klas ZS nr 1,

 ● Konkurs wiedzy o patronie szkoły,
 ● zabawy i konkursy muzyczne,
 ● konkurs wiedzy o krajach anglojęzycz-

nych,
 ● zabawy plastyczne zakończone wystawą 

prac,
 ● gry sportowe dla najmłodszych, 
 ● zawody sportowe na „Orliku”.

Przez cały czas trwania uroczystości 
działały bufety z sałatkami, przekąskami 
i ciastami. Cały dochód z tego przedsięwzię-
cia przekazany na leczenia ciężko chorego 
absolwenta gimnazjum. W przyszły roku 
kontynuować będziemy te projekty, które 

cieszyły się największym zainteresowaniem.
„SZKOŁA  BEZ PRZEMOCY”
W minionym roku szkolnym szkoła 

uczestniczyła w ogólnopolskim programie  
„Szkoła bez przemocy”. W tej chwili ocze-
kujemy na przyznanie certyfikatu uczestnic-
twa w projekcie.

Celem programu jest przeciwdziałanie 
przemocy w polskich szkołach przez zwięk-
szenie świadomości problemu, zmiany postaw 
wobec przemocy, a także dostarczenie szko-
łom konkretnego wsparcia i narzędzi, które 
skutecznie i systemowo zwalczają to zjawisko.

Działania jakie szkoła zrealizowała 
podczas trwania programu, to: realizowane 
z rodzicami zadania wolontaryjne, udział 
rodziców w zajęciach edukacyjnych na 
temat przemocy i agresji, zorganizowanie 
w szkole dnia bez przemocy, spotkania 
uczniów ze Strażą Miejską i Policją.

Współorganizatorem akcji była Komisja 
do Spraw Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych przy Urzędzie Miasta i Gminy.

„NIE ZAMYKAJ OCZU”
16.06.2011 r. odbył się siódmy finał 

akcji profilaktycznej „ Nie zamykaj oczu”. 
Wolontariusze z naszej szkoły przygotowali 
plakaty, ulotki, śpiewniki, prace plastyczne 
promujące akcję. Oprócz realizowania 
zadań profilaktycznych nadrzędną ideą 
tegorocznej edycji było przeciwdziałanie 
przemocy wobec zwierząt.

Wszystkie przedsięwzięcia przeprowa-
dzono na terenie Zespołu Szkół nr 1. Jedną 
z atrakcji był przemarsz wolontariuszy z na-
uczycielami przez miasto w marszu przeciw 

przemocy. Przemarsz mógł się odbyć dzięki 
wsparciu białoborskiej policji 

W tym dniu odbyły się następujące im-
prezy i przedsięwzięcia:

 ● galeria zdjęć „Mój pupil”,
 ● przedstawienia profilaktyczne uczniów 

Gimnazjum i Szkoły Podstawowej,
 ● przedstawienie teatru z ośrodka mona-

rowskiego z Grabowa k/Łobza,
 ● warsztaty dla najmłodszych „ Zwierzak 

przestrzenny”,
 ● sportowe gry drużynowe,
 ● trójbój dla najmłodszych,
 ● zbiórka suchej karmy dla schroniska dla 

zwierząt,
 ● warsztaty „hip-hop” jako przykład pozy-

tywnej energii dla młodego  pokolenia, 
 ● W tym roku do szkoły dołączyli uczest-

nicy niepełnosprawni, młodzież, mło-
dzież z białoborskich szkół ponadgim-
nazjalnych oraz z ośrodka monarow-
skiego.
Całość zakończono pokazem wypraco-

wanych wytworów plastycznych. Wspól-
nym muzykowaniem przy akompaniamen-
cie zespołu rockowego naszej młodzieży 
gimnazjalnej.

W czasie trwania akcji działały bufety 
ze zdrową żywnością zorganizowane przez 
uczniów i pracowników. Dochód przezna-
czono na rehabilitację ucznia naszego gim-
nazjum, który uległ wypadkowi.

„ZIELONA SZKOŁA”
Nasi najmłodsi uczniowie Szkoły Pod-

stawowej na przełomie maja i czerwca 

„DZIEŃ	PATRONA”

Ciąg dalszy na stronie następnej
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dej, Mikołaj Zubal, Artur Apanowicz, Tadeusz Ganżumow, Ryszard 
Seń, Jan Draus, Jacek Boczek i Rafał Nikiel. Komisja Rewizyjna 
w składzie: Przewodniczący - Zbigniew Cugowski, Alfred Sierżan 
i Zbigniew Lubiński.
Delegatami na Zjazd Oddziału Powiatowego zostali:
Jan Bodnar, Paweł Mikołajewski i Andrzej Wójtowicz. 
Przedstawicielami do Zarządu Oddziału Powiatowego wybrano: Wi-

ceprezesa Piotra Weckwerta oraz Członka Prezydium Waldemara Ladę.
Sprawozdanie z działalności w 5 –cio letniej kadencji ustępującego Za-

rządu w imieniu Prezesa Piotra Weckwerta przedstawiła Anna Dobrzańska.
Burmistrz Kwaśniewski podkreślił dobrą współpracę z władzami OSP 

na poziomie gminy, powiatu i województwa oraz z Powiatową Państwową 
Strażą Pożarną. Wymienił dotychczasowe osiągnięcia m.in. budowę nowej 
remizy w Białym Borze, remonty w jednostkach i zadeklarował dalszą 
pomoc dla OSP. Radni Przyznali  na wniosek Burmistrza 200 tys. zł. na 
wyposażenie nowej remizy w Białym Borze. Największym wyzwaniem 
w najbliższym czasie  będzie zakup nowego samochodu pożarniczego dla 
OSP Biały Bór. Goście podziękowali za zaproszenie na X Zjazd i również 
podkreślili dobrą współpracę z jednostkami i władzami OSP w gminie. 
Po podjęciu uchwał Prezes Jan Bodnar zamknął X Zjazd Oddziału MG 
ZOSP RP.

J. Gregorczyk 
podinsp. ds. zarządzania kryzysowego, 

obrony cywilnej, obronności i ochrony ppoż.

łym Borze oraz goście z Ukrainy -  Kapela In-
strumentów Ludowych ,,Huculija” z Kolomyji.

Obecność Konsula Generalnego Ukrainy 
w Gdańsku Wołodymyra Dubczaka, posłów 
Stanisława Gawłowskiego i Wiesława Sucho-
wiejki, przedstawicieli wojewody zachodniopo-
morskiego i marszałka województwa, starosty 
szczecineckiego Krzysztofa Lisa, władz Gminy 
Biały Bór z burmistrzem Franciszkiem Lechem 
Kwaśniewskim na czele, wiceprzewodniczące-
go Zarządu Głównego ZUP Marka Syrnyka, 
licznych delegacji kół ZUP oraz wielu innych 
gości w znaczący sposób wpłynęła na rangę 
i podniosłość tych uroczystości.

Organizatorzy uroczystości, Związek Ukra-
ińców w Polsce Koło w Białym Borze i Zespół 
Szkół im. T. Szewczenki składają podziękowa-
nie wszystkim uczestnikom uroczystości i tym, 
którzy swoją społeczną pracą przyczynili się do 
jej realizacji. Szczególne podziękowania należą 
się sponsorom i darczyńcom, dzięki którym 
można było zrealizować to szlachetne przed-
sięwzięcie, a byli nimi: Powiat Szczecinecki, 
Gmina Biały Bór, Lafarge Kruszywa i Beton 
Sp. z o.o., PBHU ,,TERBUD”, PHU ,,Wektra”, 
J. Batruch, E. Udycz, W. Korenicka. 

Włodzimierz Fil

	Kultura	/	Sport

W dniu 28 maja b.r. odbył się w Białym Borze X Zjazd OSP 
RP, w którym uczestniczyli przedstawiciele wszystkich jed-
nostek OSP z terenu gminy i zaproszeni goście: Burmistrz 

Franciszek Lech Kwaśniewski, Z-ca Burmistrza Paweł Mikołajewski, 
Radny Powiatowy Jan Bodnar, Skarbnik Gminy Anna Dobrzańska, Krzysz-
tof Kulczyński Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sępolnie Wielkim, Piotr 
Zientarski Senator RP, Krzysztof Zając 

W-ce Prezes Zarządu Wojewódzkiego oraz Adam Serafin Komendant 
Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej ze Szczecinka. Przewodniczą-
cym Zjazdu wybrano Jerzego Kirko. Po odegraniu hymnu strażackiego, 
uczczono minutą ciszy pamięć nieżyjących strażaków. Senator Piotr 
Zientarski podziękował za możliwość uczestniczenia w jubileuszowym 
Zjeździe i zaznaczył, że brać strażacka jest mu szczególnie bliska gdyż 
pracuje w zespole senatorskim na rzecz strażaków. Delegaci głosowali 
nad udzieleniem absolutorium ustępującego Zarządu oraz wybrali nowy 
Zarząd, w którego skład weszli:

 ● Prezes – Jan Bodnar
 ● Wiceprezes – Paweł Mikołajewski
 ● Wiceprezes – Piotr Weckwert
 ● Komendant Gminny – Andrzej Wójtowicz
 ● Sekretarz – Jolanta Gregorczyk
 ● Skarbnik – Halina Zielke
 ● Członek Prezydium – Waldemar Lada
 ● Członkowie: Józef  Borowicz, Kazimierz Skoczypiec, Zygmunt Ma-

Uroczystości Szewczenkowskie w Białym 
Borze upamiętniające rocznice narodzin 
i śmierci wieszcza Ukrainy mają swoją 
długoletnią tradycję, zapoczątkowaną jesz-
cze w drugiej połowie lat pięćdziesiątych 
ubiegłego stulecia. Przez wiele lat były to 
uroczystości lokalne.

Przed dwudziestu laty wzniesiono w Bia-
łym Borze pomnik Tarasa Szewczenki jako 
dar Ukrainy Ukraińcom żyjącym w Polsce. 
Od tamtego czasu białoborskie uroczystości 
nabrały regionalnego charakteru i gromadzą 

przedstawicieli społeczności ukraińskiej całego 
Pomorza od Gdańska po Szczecin pragnących 
złożyć hołd wielkiemu synowi swego narodu.

Tegoroczne uroczystości, które miały 
miejsce w sobotnie popołudnie 21 maja objął 
swym patronatem Ambasador Ukrainy w Pol-
sce prof. Markijan Malśkyj. Zbiegły się one 
z trzema istotnymi dla społeczności ukraińskiej 
jubileuszami: 150 rocznicą śmierci wieszcza 
Ukrainy i Jego pochówkiem w Kaniowie nad 
Dnieprem, 20 rocznicą niepodległości Ukrainy 
i 20 leciem wzniesienia pomnika T. Szewczenki 
w Białym Borze.

Tradycyjnie już rozpoczęły się one Pa-
nachydą (nabożeństwo żałobne) odprawioną 
w cerkwi greckokatolickiej, koncelebrowaną 
przez pięciu księży pod przewodnictwem ks. 
dziekana Piotra Barana. Następnie uczestnicy 
uroczystości udali się pod pomnik Tarasa Szew-
czenki by w asyście płastunów (ukraińskich 
skautów), w hołdzie poecie, złożyć wieńce 
i wiązanki kwiatów oraz zapalić światła pa-
mięci. Zwieńczeniem uroczystości był koncert, 
którego wykonawcami byli : zespoły Szkoły 
im. T. Szewczenki – chór ,,Dżereło”, Zespół 
Ukraińskiego Tańca Ludowego ,,Witrohon”; 
chór Parafii Greckokatolickiej pw. NPB w Bia-

X	Zjazd	Miejsko	–	Gminnego	Oddziału	Związku	
Ochotniczych	Straży	Pożarnych	RP	w	Białym	Borze

Hołd	wieszczowi	Ukrainy

wyjechali na „Zieloną szkołę”, która jest 
uzupełnieniem programu realizowanego 
w szkołach stacjonarnych. Tematem  tego-
rocznej zielonej szkoły było „Szlak piastow-
ski – kto ty jesteś Polak mały”.

W ciągu 5 dni dzieci poznawały histo-

rię państwa polskiego. Podróż rozpoczęły 
od Gniezna, zwiedzały zabytki na Szlaku 
Piastowskim. Dzieci zwiedziły również 
Biskupin oraz Toruń. Uczestniczyły w spo-
tkaniu z gawędziarzem, bawiły się w zabawy 
znane w dawnych czasach. Brały udział 

w warsztatach wytworów z gliny oraz pie-
czenia chleba. Po 5 dniach dzieci wróciły 
zadowolone i pełne wrażeń.

Grażyna Balejko-Czupa
Elżbieta Andrasz

Zespół „HUCULIJA z Ukrainy, fot. M. Rajnert
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O środek wypoczynkowy „Na Plaży” jest umiejscowiony nad 
jeziorem Łobez z bezpośrednim dostępem do linii brzegowej. 
Jezioro Łobez posiada I-szą klasę czystości wód i jest pod 

stałym nadzorem Sanepidu. Posiadamy czterogwiazdkowe kąpielisko 
z profesjonalną obsługą ratowniczą (WOPR). Jest to jedyne bezpieczne 
kąpielisko w powiecie szczecineckim. Posiadamy również: plażowe boisko 
do siatkówki, wieżę widokową, 400m pomostów.

Od piątku 24 czerwca można już korzystać z kąpieli słonecznych jak  
również kąpać się w jeziorze Łobez w Białym Borze – „Najlepszym Ką-
pielisku Śródlądowym Woj. Zachodniopomorskiego 2010”

Wodę z białoborskiego kąpieliska przebadał Powiatowy Inspektorat 
Sanitarny i zezwolił na kąpiel. Plaża jest więc czysta i bezpieczna.

W godzinach od 10:00 do 18:00 nad bezpieczeństwem kąpiących 
czuwają dobrze wyszkoleni ratownicy WOPR, zawsze przygotowani do 
przeprowadzenia skutecznych interwencji i chętni do pomocy. Przy plaży 
miejskiej funkcjonuje również punkt gastronomiczny, wypożyczalnia 
sprzętu wodnego z kajakami i rowerkami wodnymi, boisko do siatkówki 
plażowej oraz wypożyczalnia rowerów turystycznych. Istnieje również 
możliwość skorzystania z przejażdżki motorówką! 

Jezioro nad którym leży ośrodek jest bardzo lubiane i tłumnie odwie-
dzane przez wędkarzy. Nic w tym dziwnego skoro jezioro posiada dużą 
różnorodność ryb. Można tutaj spotkać takie ryby jak: szczupak, węgorz, 
lin, okoń, płoć, karp, leszcz, krasnopiór, sum, sandacz, karaś,  ukleja.

Posiadamy również pole namiotowe umiejscowione 5m od linii brze-
gowej jeziora. Na terenie ośrodka jest możliwość rozpalenia dwóch ognisk 
oraz zorganizowanie grilla w kawiarni.

W dniu 4 lipca 2011r. uroczyście otwarto lądowisko  dla 
helikopterów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego 
w Zegrzu Pomorskim. Sprawa ratowania zdrowia 

i życia obywateli nabiera szczególnego znaczenia w okresie dni 
wolnych od pracy. Zarząd Powiatu Koszalińskiego w porozumieniu 
z Wojewodą Zachodniopomorskim i Marszałkiem Województwa 
wspólnie z samorządami regionu zapewnili środki finansowe na 
realizację tego przedsięwzięcia.

Gmina Biały Bór również przyłączyła się do wsparcia tej ini-
cjatywy, podejmując decyzję o wsparciu pogotowia kwota 2000 
złotych.

Baza LPR będzie działać w okresie letnim od czerwca do 
września. Napływ turystów, głównie zmotoryzowanych powoduje 
znaczący wzrost wypadków drogowych, których uczestnicy wy-
magają natychmiastowej pomocy lekarskiej. Szybkie dotarcie do 
poszkodowanych, udzielenie fachowej pomocy medycznej oraz 
natychmiastowy transport do szpitali może zapewnić służba Lot-
niczego Pogotowia Ratunkowego. 

Tradycyjne Pogotowie Ratunkowe ze względu na zatłoczenie 
dróg jest mało skuteczne. Promień działania bazy wynosi 80 km. 
Czas przelotu na miejsce zdarzenia nowoczesnego śmigłowca (me-
dicoptera ) ratowniczego z Zegrza Pomorskiego np. do Białego Boru  
to 12-15 min. Na przelot do celu odległego o 90 km medicopter 
potrzebuje 23 minut. Śmigłowce mogą latać również w nocy. Są 
wyposażone m.in. w stabilizator lotu, kamerę noktowizyjną, radar 
pogodowy, a wewnątrz zamontowano wszystko, co powinno być 
w nowoczesnej karetce – defibrylator, respirator, zestaw pomp in-
fuzyjnych. Z ratownikami medicopterem leci lekarz.

J. Gregorczyk 
podinsp. ds. zarządzania kryzysowego, 

obrony cywilnej, obronności i ochrony ppoż.

Sprawy	różne	/	Ogłoszenia

W dniu 25.06.2011 r. na naszym kąpielisku odbyły 
się Powiatowe Obchody Dnia Ratownika WOPR. 
Podczas obchodów odbyły się zawody w ratownic-

twie wodnym w których wzięło udział 12 ratowników z powiatu 
szczecineckiego. Po raz trzeci puchar dla najlepszego ratownika 
pozostał w Białym Borze a otrzymał go Kacper Walczak uzyskując 
największą ilość punktów w trzech konkurencjach.

W dniu 16.07.2011 r. w Szczecinku odbyły się mistrzostwa Szcze-
cinka w ratownictwie wodnym. Pod nieobecność Kacpra Walczaka, 
który obecnie strzeże kąpieliska nadmorskiego wspaniale spisali się 
jego koledzy ratownicy zatrudnieni na naszym kąpielisku zdobywając 
pierwsze miejsce RW Piotr Paluch i trzecie miejsce RW Mirosław Ro-
siński. Kwalifikacje naszych ratowników mają bardzo duży wpływ na 
bezpieczeństwo na naszym kąpielisku co jest również oceniane podczas 
audytu kąpieliska. Kąpielisko jak i ośrodek „Na Plaży” posiada specja-
listyczny sprzęt ratowniczy do ratownictwa wodnego i medycznego. 
Na naszym kąpielisku można się czuć naprawdę bezpiecznie. 

Mariusz Walczak

Ośrodek	wypoczynkowy	„Na	Plaży”
Cennik

Domki letniskowe na plaży - typ BRDA- cena brutto: 150 zł za 1 dobę
Domki letniskowe na plaży - typ OMEGA - cena brutto: 50 zł za 1 dobę 

- domek dwuosobowy; cena brutto: 70 zł za 1 dobę - domek trzyosobowy
Pole namiotowe i campingowe - cena brutto: 7 zł za miejsce za 1 dobę
Opłaty za wypożyczenie sprzętu - cena brutto: 10 zł za 1 godzinę 

- kajak lub łódka; cena brutto: 12 zł za 1 godzinę - rower wodny; cena 
brutto: 32 zł za 4 godziny (karnet) - kajak lub łódka cena brutto: 0,50 zł 
za 1 zjazd - zjeżdżalnia

Inne opłaty - cena brutto: 20 zł za 1 miesiąc - opłata za cumowanie 
łodzi

Wszystkie ceny są zgodne z Zarządzeniem Nr 65/2010 Burmistrza 
Białego Boru z dnia 4 czerwca 2010 r.

R E Z E R W A C J A
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białym Borze
tel.: 94 37 39 589 strona www - http://osrodek.gracjan.hostit.pl/index.

html 
Mariusz Walczak

WOPR	w	Białym	Borze

Otwarcie	lądowiska	dla	
Lotniczego	Pogotowia	
Ratunkowego	w	Zegrzu	
Pomorskim
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Sprawy	różne	/	Ogłoszenia

„Serdeczne podziękowania dla dyrekcji Zespołu Szkół im.  
H. Sienkiewicza w Białym Borze za umożliwienie publicznej zbiórki 
pieniędzy na pokrycie kosztów leczenia syna Artura, która odbyła się w 
dniu patrona szkoły oraz podczas imprezy szkolnej „Nie zamykaj oczu”. 
Wszystkim uczniom, ich rodzicom, nauczycielom, całemu personelowi 
szkolnemu i darczyńcom bardzo dziękujemy”.

„Serdeczne podziękowania dla p. Zdzisława Borowicza, Rober-
ta Sztuby oraz Marcina Dallig za zorganizowanie imprezy w dniu 
15.06.2011 r. na białoborskim stadionie, podczas której m. in. dokonano 
publicznej zbiórki pieniędzy na pokrycie kosztów leczenia syna Artura. 
Wszystkim sponsorom imprezy, darczyńcom, piłkarzom oraz osobom, 
którzy przyczynili się do uświetnienia pikniku – bardzo dziękujemy”

„Podziękowania dla prezes Fundacji PROMYK – p. Marii Dragan 
za wsparcie finansowe rodziny”

Podziękowanie dla władz samorządowych za możliwość skorzysta-
nia z bezpłatnego przewozu busem osób zaangażowanych w oddanie 
krwi dla syna Artura. 

Aleksandra i Jacek Korybscy 
z dziećmi

Ważne	telefony:

Pozdrowienia ze zgrupowania kadry kobiet we Włoszech - 
pływam na sztucznym zbiorniku w miejscowości Vernago 1700 
mnpm. - byłam też pod lodowcem na Bela Vista 2845 mnpm  
(w tle lodowiec Hochjoch)

Magda jest byłą zawodniczką  
LKK „Hubertus” Biały Bór. Obecnie 
reprezentuje barwy Klubu Kajakowe-
go „Kopernik” Bydgoszcz.

Magdalenę czeka ogromne wy-
zwanie, gdyż walczy o kwalifikacje 
do Igrzysk Olimpijskich w 2012r.

W bieżącym roku była uczestnicz-
ką zgrupowań kadrowych w Portuga-
lii, Hiszpanii i 3 razy we Włoszech, 

przygotowując się do Mistrzostw Świata 
Seniorów, które odbędą się w Szeged na 

Węgrzech (18-21.08.2011r.) oraz do regat przedolimpijskich w Wielkiej 
Brytanii (01-04.09.2011r.)

Dorota Kwaśniewska

MAGDALENA	KRUKOWSKA	
–	dziewczyna	z	Drzonowa

Na zdjęciu Madzia w kajaku 
(pierwsza od lewej)

W konkursie tym wskazano teren przy Miejsko – Gminnym 
Ośrodku Kultury w Białym Borze na ul. Tamka jako loka-
lizację placu zabaw.

Konkurs przeprowadzony jest od 6 czerwca 2011r. do 31 października 
2011r.

Każdy może przyczynić się do naszego zwycięstwa. Wystarczy od 
6 czerwca 2011r. codziennie odwiedzać  stronę http://www.100latnivea.
pl/glosowanie i po zalogowaniu się klikać na lokalizację placu zabaw 
w naszym mieście.

Jak głosować?
1. Należy wejść na stronę http://www.100latnivea.pl/glosowanie  

i zarejestrować się w serwisie (w kolejnych dniach wystarczy już tylko 
samo logowanie).

2. Po zalogowaniu na dole strony na mapie lokalizacyjnej należy odszukać 
gminę Biały Bór. Podświetli się nam adres i numer działki naszego placu 
zabaw. Należy w niego kliknąć i zagłosować.

3. Organizator konkursu przekazuje zatem sprawę budowy placu zabaw w ręce 
mieszkańców. Zachęcamy do licznego i aktywnego udziału w konkursie.

NOWY	PLAC	ZABAW	W	BIAŁYM	
BORZE	-	GŁOSUJ!!!

2 czerwca od godziny 17.00 w świetlicy wiejskiej w Świerszczewie odbyło 
się spotkanie mieszkańców sołectwa Świerszczewo z miłośnikami muzyki i po-
ezji: Teresą Kulczyńską, Zdzisławem Drzewieckim i Witoldem Kędzierskim.

Zdzisław Drzewiecki czytał swoje wiersze z najnowszego tomiku pt. 
„Itaka” przy akompaniamencie muzycznym Teresy Kulczyńskiej. Ponadto 
goście śpiewali, grali na gitarach i pianinie  utwory m.in. Bułata Okudżawy, 
Ludwiga van Beethovena,  Franza  Schuberta oraz Roberta Schumanna. 

Głównym celem organizatorów spotkania było przybliżenie mieszkań-
com muzyki i poezji nie zawsze tej najpopularniejszej, ale nie mniej pięknej. 

Słowa prowadzącej: „Śpieszmy się spełniać swoje pasje, bo z biegiem 
lat słabną, aż w końcu wygasają” miały zachęcić obecnych do realizacji  
własnych talentów i to niezależnie od wieku. Spotkanie przebiegło w miłej 

Spotkania	na	świetlicach

Podziękowania

i serdecznej atmosferze. Organizatorzy gorąco dziękują: p. Burmistrzo-
wi Franciszkowi Kwaśniewskiemu za udostępnienie busa do przewozu 
osób, sprzętu nagłaśniającego i instrumentów; p. Dyrektorowi MGOK 
Marcinowi Dallig za wypożyczenie sprzętu nagłaśniającego; p. Sołtysowi 
Eugeniuszowi Basarab i jego żonie oraz świetlicowej Teresie Zadubiec za 
poczęstunek i ciepłe przyjęcie; p. Łukaszowi Chrońskiemu za nagłośnienie 
sali; p. Darkowi Protowskiemu za bezpieczny transport i zdjęcia. 

Teresa Kulczyńska


