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S¹d
w Drawsku
Pom. - co
z nim dalej?
ALUŒ: - Jestem
zdecydowany powiedzieæ o wszystkim -

Muzyczna
podró¿
w Z³ocieñcu

Czu³a ¿al, ¿e Warszawa to tylko ruiny, a Jej Solec Kujawski z wojny ocala³

Pani Irena Santor
- proszê Pañstwa
(Z£OCIENIEC). Kiedy zastanawia³em siê nad pytaniem
do pani Ireny Santor pomyœla³em sobie: to osoba po
tak ciê¿kich doœwiadczeniach ¿yciowych, a
jednoczeœnie tak gigantyczna pieœniarka, artystka ... To
mo¿e tak: czy w ¿yciu cz³owieka, wszelkie
niepowodzenia, nieszczêœcia, w koñcu nie sk³adaj¹ siê
czasem na to, co jest w³aœnie szczêœciem? To by³o to
pytanie, którego jednak
nie zada³em.
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Z drugiej strony

Wody geotermalne pod powiatem drawskim s¹, ale by grza³y
potrzebna jest Niepodleg³oœæ

Czy to ju¿?
Czy to ju¿ Powstanie?
Tadeusz Nosel

Ju¿ tydzieñ temu
Nie tak dawno poinformowaliœmy Czytelników w cytowanym wywiadzie z profesorem Józefem Szaniawskim: - Niemcy za parê dni maj¹
w Warszawie powstrzymywaæ Polski Pochód Niepodleg³oœci. - To by³
nadtytu³ d³ugiego wywiadu: - Ho³d
Ruski w niepodleg³ej i demokratycznej Polsce nadal utajniony. - To
wywiadu tytu³.
Zdaje siê, ¿e nikt za losy kraju odpowiedzialny na ten temat z profesorem do tej pory nie rozmawia³, bo "by
siê dowiedzia³". Szkoda, bo by siê
te¿ dowiedzia³, kto w Polsce Niemców podpuszcza do stawania na terytorium naszego kraju w poprzek
naszej Niepodleg³oœci. S¹ nazwiska,
s¹ tytu³y gazet, s¹ miejsca, tylko
jakoœ s³u¿b nie widaæ. To ju¿ na innych ¿o³dach? Podobnie w tych
dniach o generale Andrzeju B³asiku.
Te¿ te same media.
Jak pokazaæ, by nie pokazaæ,
to polscy funkcjonariusze
telewizyjni umiej¹ jeszcze
od peerelu
Interesuj¹c siê tymi wydarzeniami wiedzia³em, ¿e rz¹dowe telewizje
zrobi¹ wszystko, by tylko nie pokazaæ na ca³y kraj, ¿e w Warszawie na
uroczystoœciach niepodleg³oœciowych by³o kilkadziesi¹t tysiêcy ludzi (60 - 96). Ale wreszcie ten bezmiar
ludzi na Królewskim Szlaku zobaczy³em na fotografii. Telewizje musia³y
mieæ zakaz, by tylko nie pokazaæ, ¿e
Polacy œwiêtuj¹ Niepodleg³oœæ. I
rozkaz wykona³y.
A jak¿e
Nikt jakoœ w ca³ym kraju do tej
pory nie za bardzo zauwa¿a, ¿e te kilkadziesi¹t tysiêcy ludzi, to one sz³y w
pochodzie te¿ i w jakiejœ kontrze przeciwko obecnie panuj¹cym - premierowi i prezydentowi. Przeciwko PO. Bo
nie tylko ludzie szli ze wspomnieniem
Niepodleg³oœci, ale i z nieustannym
marzeniem o niej. Obecnie rz¹dz¹cym
to nie na rêkê, bo nie dla takich celów
oni tutaj s¹. G³osuj¹cy na nich te¿ to
wiedz¹. A jak¿e. Nie wiedz¹?
A kto to taki? To publiczna
tajemnica!
Kilka tygodni temu w Tygodniku
proponowa³em, by wreszcie w pol-

skim Sejmie powsta³a wszechkomisja do wyœwietlenia publicznych
tajemnic - a kto to taki, kto w naszym
kraju codziennie dzia³a z pe³n¹ premedytacja na szkodê nas wszystkich, na zgubê Polski? Przecie¿ w
Polsce to z ledwoœci¹ skrywana publiczna tajemnica. Nie mo¿na jej
wyœwietliæ? Jeœli nie mo¿na, to przynajmniej niech rz¹dz¹cy puszcz¹ oko
do ludzi - wiecie, jak jest? Zaraz zrobi
siê œwiatowy raban... Ale, niech chocia¿ takie porozumienie z poddanymi. Choæby oczko.
Dwaj ministrowie na wieki.
Reszta niezbyt wa¿na
Od dawna wiem, ¿e w rz¹dzie Tuska musi byæ dwóch panów, nawet
do niedawna nie tylko z naszym obywatelstwem. Sikorski i Rostowski.
Ten pierwszy by³ w rz¹dzie, który zamachem stanu obala³ jego obecny
szef, Tusk: rz¹d mecenasa Jana Olszewskiego. By³ w rz¹dzie Marcinkiewicza, Kaczyñskiego i teraz, Tuska. Innymi s³owy, musi byæ i nic
nam do tego, bo to by³o wojsko, a
teraz to s¹ nasze sprawy zagraniczne
i pana Rados³awa. A Rostowski wiadomo, bo to pieni¹dze. Nasze i w
pewnym sensie pana ministra. To
jedyny sta³y element politycznej gry
na tym terytorium. A przez kogo
ustalony? Przyda³aby siê komisja
sejmowa?
Gdyby nie by³o Smoleñska,
by³yby te rz¹dy dzisiaj?
WyobraŸmy sobie, ¿e nie by³o zamachu pod Smoleñskiem. Kto by
dzisiaj sprawowa³ rz¹dy w Polsce?
Ciekawe pytanie, prawda? A tak mamy kontynuacjê. Tak, tylko kontynuacjê czego? A gdyby by³ obowi¹zek g³osowania, by³yby te „leniwce” i „gajowi” dzisiaj?
Wydarzenia warszawskie z listopada, to te¿ i protest przeciwko
temu, co niegdyœ Kuroñ za poœrednictwem SB ponad g³owami
wszystkich ustali³ z Jaruzelskim i
Kiszczakiem. Wydar³ przy pomocy
zmowy z czerwonymi Polskê tym,
którzy by j¹ uczynili niepodleg³¹.
To dzisiaj prawda znana ogólnie.
Niemcy pojawili siê na zaproszenie takich œrodowisk, by Polak nie
dobiera³ siê wreszcie do skóry tym,
co trzeba, a by jego zapa³ zosta³
skierowany w zupe³nie w innym kierunku. No i nie uda³o siê.

Pal¹ siê a ci¹gle nadaj¹
A jeszcze nadto wszystko p³onê³y wozy transmisyjne funkcyjnych
telewizji. W czasach, gdy Leszek
Miller zasiada³ w KC PZPR telewidzowie na czas tak zwanego DZIENNIKA TELEWIZYJNEGO gremialnie wychodzili na spacery (te¿ o
19.30). Dzisiaj ten niegdyœ wieczny
aparatczyk, a ju¿ polityk œmieciowy,
wspomina sobie swój DZIENNIK
TELEWIZYJNY, gdy widzi p³on¹ce
wozy transmisyjne tej samej telewizji, tylko w innych opakowaniach. A
do tego rozsierdzeni telewidzowie
bior¹ siê za poszturchiwanie reporterów. Zgroza. Jak tak dalej pójdzie,
to ludzie mog¹ mieæ nawet wp³yw na
programy telewizyjne telewizji, na
których utrzymanie p³ac¹ abonamenty. Co to w ogóle siê dzieje, a
ci¹gle i pod panowaniem dzisiaj to
ju¿ polityków œmieciowych? Z
PZPR!
Niepodleg³oœæ - ma to siê jakoœ
do ¿ycia w naszym powiecie, w gminach? A choæby tak... Opozycja proponuje, by Sejm powo³a³ komisjê do
wyjaœnienia problemu - a kto i przy
czyjej pomocy ju¿ dmuchn¹³ Polakom gaz ³upkowy. A w Tygodniku
czytam,... Zwróci³ równie¿ uwagê na
odwierty, które wykonywano tu
jeszcze w latach siedemdziesi¹tych.
Wprawdzie ropy nie odkryto, ale wody geotermalne. Jemu, jako osobie prywatnej, nie udzielono œcis³ych informacji, tote¿ prosi samorz¹d lokalny, aby ten zapozna³ siê z
ówczesnymi wynikami badañ. - Takimi s³owy radnych powiatowych
oœwieca³ Eugeniusz Piecewicz. W
podziêce otrzyma³ brawa i nic wiêcej
w tym temacie siê do tej pory nie
wydarzy³o. Tylko wody geotermalne ci¹gle mog¹ grzaæ, a nie grzej¹.
Nie tak dawno temu, niejaki Pawlak, wicepremier, którego nikt i nigdy,
i nigdzie, i kiedykolwiek - nie widzia³
walcz¹cego o niepodleg³oœæ Polski
(a by³o ku temu tyle okazji, Millera
zreszt¹ te¿ nie widziano), zobowi¹za³
siê w naszym imieniu, ¿e Ruskim za
ropê bêdzie p³aci³ jak nikt nie tylko w
Europie. Co to znaczy Niepodleg³oœæ, w tych dwóch akapitach widaæ dobitnie. Brawa na sesji powiatu
ciesz¹, ale móg³by ju¿ starosta Cybula podskoczyæ do Torunia, do
Ojca Dyrektora dra Tadeusza Rydzyka i zapytaæ, jak to siê robi? O
geotermii myœlê. A przy okazji starosta Stanis³aw Cybula móg³by

doktorat zrobiæ, jeœli takiego do tej
pory nie ma.
Niepodleg³oœæ sprzedam ...
Jako kraj w Unii mamy byæ ju¿ nawet nie drug¹ prêdkoœci¹, a nawet
trzeci¹. By nas w tym galimatiasie
nikt ju¿ nie rozpoznawa³, PZPN z
koszulek pi³karzy powydziera³ nawet Orze³ka w Koronie. Pierwszy raz
pi³karze wyst¹pili bez Ptaka akurat w
dniu niemieckich popisów w Warszawie. Jak trzeba Polskê nienawidziæ, by to wszystko tak planowaæ i
przeprowadzaæ?
Mamy te¿ w kraju telewizje
dwóch prêdkoœci: jednej wozy telewizyjne kupuj¹ telewidzowie, a drugim telewidzowie pal¹ na ulicach
wo³aj¹cej o Niepodleg³oœæ Warszawy. Czy to ju¿? Czy to ju¿ Powstanie?
Nawet w pal¹cej siê telewizji tego nie
powiedz¹! S¹ tu gdzieœ polskie media? Jednak maj¹ byæ. Zapowiada
Krzysztof Skowroñski, szef Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

Gazeta Powiatowa
www.tpd.xwp.pl
Redakcja: Kazimierz Rynkiewicz
- redaktor naczelny (tel. 504 042 532);
Tadeusz Nosel (tel. 500-075-383)
Magdalena Mucha - (tel. 512 138 741)
Adres redakcji: Z³ocieniec, ul. Boh.
Warszawy 19/7. email: tpd1@o2.pl
Wydawca: Wydawnictwo Polska
Prasa Pomorska, Kazimierz Rynkiewicz, 73-150 £obez, ul. S³owackiego
6, tel./fax 91 3973730; e-mail:
wppp1@wp.pl;
NIP 859-001-19-30;
Konto: PKO Bank Polski Oddzia³ 1
w £obzie 72 1020 2847 0000 1502
0067 0927
Redakcja zastrzega sobie prawo
skracania i adiustacji tekstów. Materia³ów nie zamawianych nie zwracamy. Nie odpowiadamy za treœæ reklam, og³oszeñ.
Nasze Wydawnictwo wydaje: „tygodnik ³obeski”, „tygodnik pojezierza drawskiego”, „gazetê gryfick¹”,
„wieœci œwidwiñskie”.
SK£AD i DRUK: WPPP £obez.
Tel./fax (91) 39 73 730;
Nak³ad: 1000 egz.

tygodnik pojezierza drawskiego 18.1.2012 r.

Str
Str.. 3

INFORMACJE - REKLAMA

A mo¿e ju¿ nied³ugo i coœ bardziej na czasie?

Nieuczciwy dostawca z³omu

Pomys³ ze Z³ocieñca
na kryzys, na niedostatek?
Recytujemy Pawlikowsk¹
-Jasnorzewsk¹

Drawszczanie na
„goœcinnych wystêpach”
w Wêgorzynie
(WÊGORZYNO)
Policjanci z powiatu
³obeskiego zatrzymali
trzech mieszkañców
Drawska Pomorskiego,
którzy wywozili czêœci
koparki na z³om.
W czasie weekendu policjanci z
Wêgorzyna ustalili, ¿e w jednej z
wiosek na terenie ich gminy nieustaleni sprawcy pociêli na czêœci elementy ³adowarko-koparki i przygotowali je do wywiezienia.
Mundurowi ca³y czas obserwowali to miejsce, czekaj¹c na osoby,

(Z£OCIENIEC). W z³ocienieckiej bibliotece czytaj¹
sobie wiersze. Na takie wieczory przychodzi nawet
sporo osób. Co prawda tylko oko³o dziesiêciu, ale w
przypadku poezji to jest naprawdê sporo. Dwunastego
stycznia w czwartek mieliœmy tam „Popo³udnie z poezj¹
Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej”. Uczestnicy
spotkania zapoznali siê z twórczoœci¹ autorki oraz
wys³uchali recytacji wierszy z tomików poezji autorki.
Mo¿na wnioskowaæ z tej relacji,
¿e w mieœcie s¹ ju¿ pomalutku warunki ku temu, by pytaæ ludzi, jakiego rodzaju rozwi¹zañ chcieliby w
gminie, by umo¿liwiæ w niej zaistnienie zupe³nie nowego pod ka¿dym
wzglêdem domu kultury i biblioetki
te¿ ju¿ realizuj¹cej zupe³nie inne
potrzeby czytelników, ani¿eli to
by³o jeszcze kilkanaœcie lat temu. S¹
ju¿ w Polsce takie wzory godne powielania.
A swoj¹ drog¹, jest coœ piêknego
w pomyœle naszej biblioteki na Paw-

likowsk¹ w czasie, gdy wokó³ kryzys, brak pieniêdzy, nie ma pracy, a
tak maj¹ tysi¹ce ludzi - wystarczaj¹cej ¿ywnoœci. A w Z³ocieñcu w takich chwilach kryzysowych zawsze
mo¿na pos³uchaæ Pawlikowskiej Jasnorzewskiej. Nawiasem, to poetka o ¿yciorysie wedle profesora Artura Sandauera wcale nie tak malowanym, jak to siê ogólnie uwa¿a. Na
spotkaniu ludzi m³odych nie by³o
nawet w liczbie œladowej. Szkoda.
Powód wiadomy. A tu zawarty chyba w czytelnej kpince.
(N)

które zg³osz¹ siê po przygotowany
towar.
Przedwczoraj rano trzech mê¿czyzn "zg³osi³o siê" po pociête elementy. Zostali natychmiast zatrzymani. Jak siê potem okaza³o, jeden z
zatrzymanych mê¿czyzn zg³osi³ siê
do firmy wywo¿¹cej z³om, ¿e ma dla
nich du¿e zlecenie. Szefowa punktu
z³omu wys³a³a dwóch swoich pracowników po ten w³aœnie z³om.
Oczywiœcie mê¿czyzna zlecaj¹cy
wywóz nie by³ w³aœcicielem tych
czêœci, robi³ to bez zgody i wiedzy
w³aœciciela mieszkaj¹cego w Szczecinie. Teraz nieuczciwy kontrahent
odpowie za kradzie¿ elementów
³adowarko- koparki.
(kp)

W czwartek 26 stycznia od dziesi¹tej

Druga sesja w³adzy
Z³ocieñca w tym
roku
(Z£OCIENIEC). Druga w tym
roku sesja z³ocienieckiej rady
miejskiej w czwartek, 26 stycznia,
o godzinie 10.00 w sali Z³ocienieckiego Oœrodka Kultury.
G³ówny punkt obrad to sprawozdanie z realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego za 2011 rok.
Do podjêcia s¹ nastêpuj¹ce uchwa³y: (I) w sprawie wyra¿enia zgody na
odst¹pienie od obowi¹zku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzier¿awy (II) zmiana uchwa³y w
sprawie obni¿enia œredniej ceny
skupu ¿yta za pierwsze trzy kwarta³y
roku poprzedzaj¹cego rok podatkowy przyjmowanej jako podstawa
obliczania podatku rolnego na obszarze gminy (III) zmiana uchwa³y w
sprawie wyznaczenia Miejsko -

Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Z³ocieñcu do realizacji zadania gminy Z³ocieniec w zakresie
pracy z rodzin¹. Bez zmian - (1) interpelacje i zapytania radnych oraz Trybuna Obywateli (2) odpowiedzi na
interpelacje i zapytania radnych (3)
komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oœwiadczenia
(um)
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B¥D• SOLIDARNY
- WP£AÆ NA
STYPENDIUM!
Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1 w Drawsku Pomorskim
bierze udzia³ w programie stypendialnym Solidarni prowadzonym
przez Fundacjê Œwiêtego Miko³aja,
polegaj¹cym na wp³acaniu przez
absolwentów szko³y funduszy na
stypendia dla obecnych uczniów
Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. I
Armii Wojska Polskiego w ZSP nr
1 w Drawsku Pomorskim.
Celem programu jest zbiórka pieniêdzy na stypendia dla zdolnych
uczniów, którym sytuacja finansowa uniemo¿liwia rozwijanie talentów
i umiejêtnoœci. By ufundowaæ stypendium wystarcz¹ niewielkie (20
lub 50 z³) wp³aty od kilku osób.
Mamy ju¿ pierwsze wp³aty od naszych absolwentów! Zapraszamy
równie¿ innych darczyñców, którzy

chcieliby wesprzeæ uczniów naszej
szko³y.
Jak to zrobiæ?
Wystarczy otworzyæ stronê
www.solidarni.org.pl odnaleŸæ
szko³ê i wp³aciæ pieni¹dze.
Mo¿na te¿ przeznaczyæ 1% z rozliczenia rocznego: obliczyæ 1% podatku i w zeznaniu rocznym wpisaæ
sumê w rubryce dotycz¹cej przekazania 1%. Wpisaæ KRS Fundacji
Œwiêtego Miko³aja nr KRS
0000126602.
W celu szczegó³owym nale¿y
koniecznie wpisaæ nazwê i nr naszej
szko³y, tj. Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1 w Drawsku Pomorskim.
Serdecznie dziêkujemy!
Uczniowie, nauczyciele i rodzice
Liceum Ogólnokszta³c¹cego w ZSP
nr 1 w Drawsku Pomorskim.

Punkt ze Szczecinka w Z³ocieñcu

BEZP£ATNE SZKOLENIE
- RATOWNICTWO
PRZEDMEDYCZNE

Europa da, ale musisz
wiedzieæ, jak wzi¹æ
(Z£OCIENIEC). Zamierzasz
korzystaæ z funduszy europejskich? Chcesz znaleŸæ Ÿród³o dofinansowania swojego pomys³u?
Lokalny Punkt Informacyjny w
Szczecinku z Urzêdem Miejskim w
Z³ocieñcu zapraszaj¹ wszystkich
zainteresowanych uzyskaniem in-

formacji z zakresu mo¿liwoœci aplikowania o œrodki finansowe z Funduszy Europejskich, na bezpoœrednie konsultacje w ramach MOBILNEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO, które odbêd¹ siê osiemnastego stycznia w biurze rady miejskiej w Z³ocieñcu przy ulicy Wolnoœci 10 (sala nr 13).
(um)

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY
O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH
W NASZYM POWIECIE!!!
26 stycznia br., w Cyklu Imprez
Terenowych wspó³organizowanych
przez Starostwo Powiatowe w Drawsku Pom. oraz Land Rover Club PL
odbêdzie siê szkolenie na temat
pomocy przedmedycznej.
Poprowadzi je ratownik medyczny z wieloletnim doœwiadczeniem Rafa³ Potoczniak. Mo¿liwoœæ zdobycia informacji i praktycznych umiejêtnoœci ratowniczych oraz reagowania w sytuacjach zagra¿aj¹cych

zdrowiu i ¿yciu. Chêtnych w ka¿dym
wieku zapraszamy do Sali Narad Starostwa Powiatowego (pl. Elizy
Orzeszkowej 3, parter) na godzinê
18.00.
Warunkiem udzia³u jest zg³oszenie swojego uczestnictwa. Wiêcej
informacji: telefonicznie 94 363 01 82
(w godz. 7.oo - 15.oo) b¹dŸ poczt¹
e-mail: d.martusiewicz@powiatdrawski.pl .
Osob¹ do kontaktu w tej sprawie
jest Daria Martusiewicz.

Zosta³o coraz mniej czasu na wykorzystanie funduszy unijnych zarezerwowanych dla Polski na lata 2007-2013, trudno przewidzieæ, czy w
dalszej przysz³oœci równie¿ bêdzie taka szansa na stosunkowo ³atwe pozyskanie œrodków. Dlatego warto wykorzystaæ to, co jest dostêpne.
Drawskie Powiatowe Centrum Wspierania Przedsiêbiorczoœci w imieniu
Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich zaprasza i
zachêca mieszkañców Powiatu Drawskiego, szczególnie przedstawicieli
podmiotów gospodarczych, do odwiedzenia i zapoznania siê oferowanymi
us³ugami Mobilnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich.
Harmonogram dy¿urów w gminach:
Z³ocieniec
18.01.2012r. 9 - 14 Sala Biura Rady Miejskiej (sala nr 13)
Kalisz Pomorski 19.01.2012r. 9 - 14 Sala konferencyjna, parter
Drawsko
20.01.2012r. 9 - 14 Sala konferencyjna (sala nr 304)
Czaplinek
25.01.2012r. 9 - 14 Sala narad urzêdu
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Drawskie NIE burmistrza Zbigniewa Ptaka w ministerstwie sprawiedliwoœci

S¹d w Drawsku Pomorskim
- co z nim dalej?
(DRAWSKO POMORSKIE). Nowy minister
sprawiedliwoœci Jaros³aw Gowin planuje w „polskiej
sprawiedliwoœci” wiele zmian. Miêdzy innymi
likwidacjê tak zwanych „ma³ych s¹dów”. Nie idzie
tu o „równanie do ziemi, a o podporz¹dkowanie
s¹dów mniejszych - wiêkszym. A co w takim razie
z s¹dami w Drawsku Pomorskim?
S¹d w Drawsku
Pomorskim
Na stronie drawskiego urzêdu
powiadomiono: - Burmistrz Drawska
Pomorskiego Zbigniew Ptak spotka³
siê z ministrem sprawiedliwoœci. - I
dalej: - Zbigniew Ptak, burmistrz
Drawska Pomorskiego, uczestniczy³
w dniu wczorajszym w spotkaniu w
siedzibie ministerstwa sprawiedliwoœci. W spotkaniu samorz¹dowców z ministrem Jaros³awem Gowinem zosta³ poruszony temat planowanych reform w s¹downictwie.
Minister sprawiedliwoœci poinformowa³, ¿e reformy bêd¹ kontynuowane. Burmistrz Zbigniew Ptak,
który jako pierwszy zabra³ g³os powiedzia³, ¿e nie zgadza siê na obecny
plan likwidacji s¹dów w Drawsku
Pomorskim i oczekuje zmian. W spotkaniu z ministrem Jaros³awem Gowinem ze strony rz¹dowej wziêli równie¿ udzia³: Grzegorz Wa³ejko - podsekretarz stanu w Ministerstwie
Sprawiedliwoœci oraz Karol Da³ek dyrektor Departamentu Organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwoœci. Na pytania dziennikarzy na powy¿szy temat kilka dni temu odpowiada³ niedawno jeszcze minister
sprawiedliwoœci, w³aœnie niespodziewanie zast¹piony przez Jaros³awa Gowina, Krzysztof Kwiatkowski.

Na ten temat Grzegorz
Kwiatkowski - by³y
minister sprawiedliwoœci
PYTANIE: - To teraz zmieñmy w¹tek. Mamy awanturê o s¹dy. Mowa
o reformie, która zak³ada likwidacjê
ponad stu s¹dów rejonowych w
ca³ej Polsce. Nie chodzi o zamykanie
s¹dów, ale o podporz¹dkowanie
tych tak zwanych ma³ych s¹dów, w
których zatrudnionych jest nie wiêcej ni¿ czternastu sêdziów, wiêkszym
jednostkom znajduj¹cych siê w s¹siednich miastach. I teraz samorz¹dowcy ju¿ protestuj¹, na przyk³ad w
P³oñsku, na przyk³ad w Sopocie,

twierdz¹, ¿e te zmiany utrudni¹ ludziom dostêp do wymiaru sprawiedliwoœci. Nie utrudni¹?
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI: Czy na przyk³ad w pobliskich
Brzezinach, bo niedawno rozmawia³em z burmistrzem Brzezin. Chcia³bym bardzo mocno podkreœliæ, ¿e
dzisiaj jesteœmy na etapie rozmowy.
Pan minister Jaros³aw Gowin przedstawi³ pewn¹ koncepcje. Ja dzisiaj
nie wiem, bo bardzo mocno podkreœla, ¿e rozmawia teraz z samorz¹dowcami, jaki bêdzie ostateczny kszta³t
tej propozycji. I czujê siê te¿ o tyle w
niezrêcznej sytuacji, ¿e komentarz i
odnoszenie siê do tego, co robi mój
nastêpca, jest zawsze troszkê sytuacj¹ niezrêczn¹. Czekam, jaki bêdzie
ostateczny projekt, jakie bêdzie jego
uzasadnienie i w szczególnoœci, kiedy bêdziemy znaæ ju¿ tê propozycjê
tak¹, jak ona ma mieæ kszta³t finalny.
To bêdzie taki moment, w którym
bêdziemy mogli podj¹æ merytoryczn¹ dyskusjê, czy to jest najlepsza propozycja, czy ona wymaga
jeszcze jakichœ korekt. Za to ka¿dy z
ministrów ma prawo... Ja, kiedy by³em ministrem, przedstawia³em swoje projekty, zreszt¹ wszystkie, które
chcia³em przedstawiæ, opinii publicznej i zrealizowaæ, zosta³y w tamtym czasie zrealizowane. A nowy
minister ma prawo do swoich projektów. I oczywiœcie poczekajmy na ten
ostateczny kszta³t jego zamierzeñ.

Pytanie drugie
Na inne wa¿kie pytanie dziennikarza Kwiatkowski powiedzia³: - (...)
za chwilê do komisji trafi du¿a nowelizacja procedury karnej. Ca³y czas
mówiliœmy, ¿e zale¿y nam, ¿eby rozprawy s¹dowe w sprawach karnych
uleg³y skróceniu o co najmniej jedn¹
trzeci¹. Mówi¹c wprost, ¿eby obywatel krócej czeka³ na rozstrzygniêcie jego sprawy w s¹dzie. Ten projekt
ju¿ jest gotowy, bo prace nad nim siê
zakoñczy³y. Jeszcze jak by³em ministrem sprawiedliwoœci (...) -

Zdaniem obywateli
Tak po prawdzie, to „polska sprawiedliwoœæ” wymaga chyba najbardziej zupe³nie innych, generalnych
reform. Do tej pory s¹dz¹ sêdziowie,
którzy wydawali wyroki na Polaków
w stanie wojennym. W tych dniach
bandyci odpowiedzialni za stan
wojenny zostali uraczeni ³agodnymi
wyrokami, nawet bez próby osadzenia ich w wiêzieniach, zaœ za kratki
powêdrowa³ zdesperowany patriota, który przeciwko temu wszystkiemu protestowa³. Jego mama straci³a
¿ycie z r¹k polbolszewii. Jaros³aw
Gowin to cz³owiek na tle innych PO
- ....w du¿ego formatu. Czy ministrem
sprawiedliwoœci zosta³ po to, by
Platforma mog³a do koñca oczyœciæ
siê z tego rodzaju jednostek ? - zobaczymy. Podobno za jego plecami na

ten fotel mocno siê przyczaja Stefan
Niesio³owski.
Kiedy kilka lat temu na ulicach
naszych miasteczek pytaliœmy ludzi,
czy w naszym kraju sprawiedliwoœæ
jest dostêpna ka¿demu, ludzie tylko
siê œmiali. Twierdzili, ¿e przede
wszystkim za pieni¹dze. Nie by³o na
kilkadziesi¹t odpowiedzi ¿adnej innej. Odrzucaj¹c swoist¹ tendencyjnoœæ pytania, to i tak wynik sondy
przera¿aj¹cy. A z drugiej strony,
us³yszeæ wreszcie od polskiego
s¹du, ¿e Kiszczak i Jaruzelski to
zbrojni bandyci, tak jak to siê sta³o
w³aœnie teraz, to jednak jest coœ. W
naszych warunkach ta pani sêdzina,
to wrêcz bohaterka. Zobaczmy ten
wyrok i tak. Widaæ, ¿e w Polsce nie
zawsze s¹dy boj¹ siê „przestêpczych organizacji zbrojnych”. (N)

Zapraszamy do redakcji w Z³ocieñcu
ul. Boh. Warszawy 19/7 (obok biura PSS Spo³em)
Codziennie od poniedzia³ku do soboty w godz. 11.00 - 13.00

Tadeusz Nosel, tel. 500 075 383
Kazimierz Rynkiewicz, tel. 504 042 532 e-mail: tpd1@o2.pl
Tygodnik Pojezierza Drawskiego w internecie: www.tpd.xwp.pl
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Wioski g³ównymi beneficjantami - W¹sosz, Kosobudy, Warni³êg

Inwestycje w Z³ocieñcu w roku minionym
z podaniem kwot na nie przeznaczonych
(Z£OCIENIEC). Specyfik¹ pracy reportera jest ³atwoœæ codziennego zauwa¿ania przeró¿nego rodzaju
mankamentów „dnia bie¿¹cego”,
ani¿eli nawet i chêci zauwa¿ania pozytywów czyjego autorstwa by one
nie by³y. Myœlê tu o tym rodzaju
dziennikarstwa, którego przedstawiciele nie tkwi¹ przy ró¿nego rodzaju kasach, tak czy inaczej bêd¹cych
w dyspozycji tak zwanej w³adzy, lub
- jak kto woli - waaadzy.
Dopiero, gdy minie nieco czasu
nagle siê dostrzega: trzy najwiêksze
mosty w mieœcie po remontach.
Kawa³ nowej œcie¿ki rowerowej pod
kasztanami, budynki mieszkalne - w
tym z lokalami socjalnymi. I wiele,
wiele innych.
Dzisiaj te¿ wêdrówka po mieœcie
i okolicy, tyle, ¿e wedle dokumentu.
Nosi nazwê „Sprawozdanie z realizacji zadañ inwestycyjnych gminy
Z³ocieniec za 2011 rok”.
Konkretnie „co” i za ile
(I) Na rok 2011 na drogê z Ostrowic do Kalisza Pomorskiego, przez
Z³ocieniec oczywiœcie, zaplanowano i wydano 985 tysiêcy z³otych.
Zadanie realizowano wspólnie z
powiatem drawskim oraz z gminami:
Kalisz Pomorski, Ostrowice i Wierzchowo. W ubieg³ym roku wykonano
remont drogi powiatowej z Ostrowic
do Z³ocieñca i dalej - na odcinku
skrzy¿owanie ¯abin - Kalisz Pom.
(II) Remontowano drogê do
Stawna ze z³otówkowym udzia³em
gminy (33000 z³otych). To zadanie
realizowano te¿ z powiatem drawskim. Wykonano balustradê zabezpieczaj¹c¹ skarpê na odcinku drogi
przy œwietlicy w Stawnie.
(III) Wybudowano nawierzchnie

ulic i chodników Osiedla Œwierkowa. Ulice: Œwierkowa, Rzemieœlnicza, Modrzewiowa, Sosnowa. Zadanie realizowano wspólnie z powiatem drawskim. Zakoñczono budowê
drogi powiatowej - Œwierkowa (nawierzchnia asfaltowa) i dróg gminnych - Modrzewiowa, Rzemieœlnicza
i Sosnowa (nawierzchnia z kostki
brukowej typu polbruk. Nadal dwie
uliczki w tej dzielnicy - Pod Stadionem - Na Skarpie i Sportowa, bez
jakichkolwiek umocnieñ. W cyrkulacji spo³ecznej Z³ocieñca na te dzielnice funkcjonuje te¿ i nazwa „Pod
Stadionem”: chyba - Osiedle Œwierkowa + Na Skarpie + Sportowa.
(IV) W 2010 roku rozpoczêto, a w
2011 roku zakoñczono utwardzanie
nawierzchni p³ytami jombo ulicy
Myœliwskiej. To tam, gdzie nie tak
dawno oddano do u¿ytku blok z
mieszkaniami socjalnymi. Koszt robót 7100 z³otych.
(V) Teraz kwota 255 tysiêcy z³otych. To na remonty dróg gminnych:
Aleja Piastów, Bydgoska, Cegielniana, Cienista, Gliniasta, G³owackiego, Kasztanowa, Koœciuszki, Nadrzeczna, Parkowa, Polna, Szkolna, 15
- go Listopada.
(VI) Nawierzchnia i sieæ deszczowa w ulicy Wiosennej i Truskawkowej. Kwota 36 tysiêcy zlotych.
Wzmocniono podbudowê ulicy
Wiosennej kliñcem na podsypce
piaskowej.
(VII) Na opracowanie mapy do
celów projektowych zaplanowano
25 tysiêcy z³otych. Wydano 6 tysiêcy. To osiedle na koñcu Brzozowej,
tu¿ pod lasami zwanymi „kañskimi”.
(VIII) Na chodnik na ulicy 3 Pu³ku Piechoty przy „ci¹gu handlowym” wydano blisko osiem tysiêcy

z³otych. Zaplanowano dziewiêæ.
(IX) 18 tysiêcy zaplanowano na
adaptacjê budynku po szkole podstawowej w Kosobudach. Prowadzono roboty budowlane przy rozbudowie i zmianie sposobu u¿ytkowania czêœci budynku na lokale
mieszkalne. Termin zakoñczenia realizacji zadania to luty tego roku.
(X) (a) 3 119 936 z³otych - wykonano kanalizacjê sanitarn¹ grawitacyjn¹ i t³oczn¹ wraz z t³oczni¹ œcieków w Kosobudach. (b) Kanalizacjê
sanitarn¹ grawitacyjn¹ i t³oczn¹
wraz z przepompowni¹ œcieków i
przepompowniami przydomowymi
w Warni³êgu. (c) Kanalizacjê sanitarn¹ grawitacyjn¹ i t³oczn¹ wraz z
t³oczni¹ œcieków oraz sieæ wodoci¹gow¹ w W¹soszu.
(XI) Budowa instalacji oœwietleniowych na ulicy Kolejowej - 800
z³otych. Wykonano inwentaryzacjê
geodezyjn¹ powykonawcz¹ instalacji oœwietleniowej. Roboty budowlane zosta³y wykonane w 2010 roku.
(XII) Budowa instalacji oœwietleniowych drogi Cieszyno - G³êboczek. Osiemset z³otych. Wykonano
inwentaryzacjê geodezyjn¹ powykonawcz¹ instalacji oœwietleniowej.

Roboty budowlane wykonane w
2010 roku.
(XIII) G³oœne ostatnio próby rewitalizacji centrum miasta - tu kwota
32 tysiêcy z³otych. Zap³acono tymi
pieniêdzmi drug¹ czêœæ nale¿noœci
za opracowanie dokumentacji technicznej wykonanej w 2010 roku.
(XIV) Przebudowa stadionu; roboty budowlane przy przebudowie
p³yty boiska i budowie budynku
zaplecza socjalnego. Termin zakoñczenia zadania koniec roku 2012.
(XV) Szlak rowerowy od drogi na
Stawno do ulicy Kañsko. Kwota 163
tysi¹ce z³otych. Zadanie zrealizowane wspólnie z powiatem drawskim na
podstawie porozumienia z marca
ubieg³ego roku we wspó³dzia³aniu ze
Skarbem Pañstwa - Pañstwowym
Gospodarstwem Leœnym Lasy Pañstwowe, Nadleœnictwem Z³ocieniec
oraz Zespo³em Opeiki Zdrowotnej,
Szpitalem
Specjalistycznym
MSWiA w Z³ocieñcu na podstawie
umowy o udziale we wspólnym
przedsiêwziêciu. Idzie tu o budowê i
poszerzenie istniej¹cej drogi. Wykonano nawierzchniê asfaltow¹ i
pobocza po obu stronach drogi oraz
odwodnienie.
(um)
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Czu³a ¿al, ¿e Warszawa to tylko ruiny, a Jej Solec Kujawski z wojny ocala³

Pani Irena Santor - proszê Pañstwa
mnie jak najlepsza przyjació³ka. Mia³ graæ i gra³
Akompaniowa³ te¿ przecie¿ znany wszystkim Czes³aw Majewski.
Ani razu nie zapyta³ - mam graæ???
Gra³, a do tego brawurowo, a najbardziej wtedy, kiedy pani Irena zostawi³a go samego ze z³ocienieck¹ publicznoœci¹. No i by³o nieŸle.

(Z£OCIENIEC). Kiedy zastanawia³em siê nad pytaniem do pani Ireny Santor pomyœla³em sobie: to osoba po tak ciê¿kich doœwiadczeniach
¿yciowych, a jednoczeœnie tak gigantyczna pieœniarka, artystka ...
To mo¿e tak: czy w ¿yciu cz³owieka,
wszelkie niepowodzenia, nieszczêœcia, w koñcu nie sk³adaj¹ siê czasem na to, co jest w³aœnie szczêœciem? To by³o to pytanie, którego
jednak nie zada³em.
Ksi¹¿ka
I oto, tak sobie mówi¹c o ludziach pisz¹cych, o tekœciarzach, o
ksi¹¿kach, artystka wypowiedzia³a
s³owa. - W koñcu, po co pisaæ, przecie¿ jest ta jedna jedyna Ksi¹¿ka, w
której jest wszystko. Wystarczy j¹
wzi¹æ do rêki i wiêcej nie trzeba.
Zawiera wszystko. Pismo Œwiête.
Ale, jak kto chce, jak ma na to ochotê, to niech pisze. A ta Ksi¹¿ka jest i
bêdzie. Irena Santor to polski skarb. Jej
œpiewanie towarzyszy ju¿ kilku pokoleniom. Jaka siê jawi³a w Z³ocieñcu w niedzielê piêtnastego stycznia,
w koœciele Maryi Wniebowziêtej
podczas koncertu, który rozpocz¹³
siê od godziny dziewiêtnastej?
Komplet publicznoœci, nawet
chyba wiêcej ni¿ rok temu na Skaldach. Artystkê zapowiedzia³
ksi¹dz proboszcz Wies³aw Hnatejko wespó³ z Izabel¹ Sitarsk¹,
któr¹ tydzieñ temu mogliœmy pos³uchaæ w kilku kolêdach z okazji
wystêpu Ogniska Artystycznego. I tego wieczora Iza te¿ nam
zaœpiewa³a tu¿ przed pani¹ Iren¹.
Czy to te¿ i nie znak dla tej naszej
Izy? Zaœpiewaæ przed Pani¹
Iren¹... Jakie¿ zobowi¹zanie na
przysz³oœæ...
Wtedy MAZOWSZE to by³a
jakby podziemna Polska
Pani Irena jest taka: - Pojecha³am

z mego Solca Kujawskiego na próby
do MAZOWSZA do Warszawy.
Wysiad³am na G³ównym. Nie by³o
miasta. Tylko ruiny. Idê, idê, a wszêdzie tylko ruiny. Poczu³am ¿al,
wstyd. ¯e moje miasteczko, Solec
Kujawski ocala³ w po¿odze wojennej, jakoœ nie zosta³ zniszczony, a
Warszawa tylko ruiny. To by³ taki
mój ¿al. By³a piosenka z tamtego czasu. Ach, odbudowa Warszawy. Jakie to
by³o wa¿ne? Wszyscy, ci¹gle siê o
tym mówi³o. Jak o kimœ bliskim,
¿ywym. Piêkne chwile w moim ¿yciu.
A teraz? No, jest miasto. Stoi. I co?
Cisza. Jakby nic siê nie dzia³o. Jest i
koniec. Ju¿ siê nie mówi. A wówczas
ca³a Polska têtni³a Warszaw¹, ¿y³a
ni¹. Wspominam to z wielkim wzruszaniem. O jednej z kolêd: - Mam takie
marzenie. Zaœpiewam Pañstwu
jedn¹ kolêdê, moim zdaniem bardzo
piêkn¹. Tak bym chcia³a, by kiedyœ
tam znalaz³a siê wœród kolêd, które
s¹ œpiewane w koœciele. Mo¿e siê tak
stanie? By³y piosenki. Ale te¿ i jakie?
Franka Sinatry, Edith Piaf. Pani Irena piêknym polskim s³owem wypo-

wiada³a swe wdziêcznoœci do autorów tekstów, bo s¹ niezrównani:
Wojciech M³ynarski, Jacek Cygan.
Nie kry³a, ¿e kiedy s³yszy jak ktoœ
œpiewa coœ niezrównanie piêknego, ¿a³uje, ¿e to utwór nie dla niej
napisany. Nie do zaœpiewania
przez ni¹.
Kiedy koñczy³ siê koncert, powiedzia³a, ale tak, byœmy to zapamiêtali: - Chcia³abym jeszcze do was tu
do Z³ocieñca przyjechaæ. - Rozleg³y
siê oklaski.
Jeszcze nigdy w tym miejscu
Jeszcze nigdy w tym miejscu
publicznoœæ tak ¿ywo nie reagowa³a
na to, co s³ysza³a. Klaska³a, œpiewa³a, domaga³a siê bisów. Od dzieciaka
- kilka latek - do staruszeczka, co to
przecie¿ wszystko wie i pamiêta. A
nawet œpiewaj¹co. - Panie, to¿ ona w
Mazowszu œpiewa³a. A Mazowsze to
by³a Polska, bo wtedy innej nie by³o.
Tylko komuna.
Pani Irena: - Du¿o zawdziêczam
Izie Ziemiñskiej-Sygietyñskiej. To
dziêki niej kilka lat œpiewa³am w
Mazowszu i jeŸdzi³am z zespo³em po
ca³ym œwiecie. W tym i po œrodowiskach polonijnych. Pani Iza by³a dla

Nie da siê tego nie napisaæ
Oœmielê siê jeszcze napisaæ tak:
kultura wypowiedzi pani Ireny, kultura s³owa, bycia na estradzie - to
chyba skarb w posiadaniu tylko
tych, co to potrafi¹ w sercu poczuæ
¿al, ¿e to ich miasto ocala³o z po¿ogi
wojennej, a nie Warszawa, stolica.
Tych, co tak ¿a³owaæ potrafi¹. Kultura bycia na estradzie. Z kim porównaæ - Frank Sinatra. Pani Irena tak
niezwykle go wspomina³a, ¿e nazwa³em j¹ w myœlach: Frank(a) Sinatra i
jednoczeœnie przepraszam, ¿e siê tak
oœmieli³em.
I jeszcze jedno: widz¹c i s³ysz¹c
wielk¹ artystkê zdawa³em sobie
sprawê z tego, w czym tkwi chyba
generalna tajemnica jej artystycznego i ¿yciowego sukcesu: ka¿d¹
tkank¹ swej duszy i cia³a ws³uchiwa³a siê w publicznoœæ. Czeslaw Majewski te¿. Ch³onê³a jej oczekiwania, ka¿dy poryw, i ku nim wychodzi³a. Spe³nia³a je. A publicznoœæ
przecie¿ dla takich chwili ¿yje najbardziej. A w Z³ocieñcu nawet i w
koœciele. Ksi¹dz proboszcz Wies³aw Hnatejko po¿egna³ nas - Niech
bêdzie pochwalony Jezus Chrystus. - Na wieki wieków. Amen. Byæ mo¿e za ileœ tam lat i w naszym koœciele bêdzie wybrzmiewaæ
kolêda pani Ireny Santor, co do której w Z³ocieñcu Anno Domini 2012
sobie marzy³a, by by³a œpiewana w
koœcio³ach. Warszawy przecie¿ jeszcze nie tak dawno te¿ nie by³o. Tylko
poœród ruin dziewczyna z Solca
Kujawskiego.
(N)
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ALUŒ: - Jestem zdecydowany powiedzieæ o wszystkim -

Zapuszczanie ¿urawia za mury
z³ocienieckiej „kultury”
(Z£OCIENIEC). Nagraniem
dwugodzinnej opowieœci snutej
przezALUSIAw redakcji TYGODNIKA dysponujemy od ponad pó³
roku. Mimo jej ze wszech miar sensacyjnego charakteru, nie o taki wydŸwiêk publikacji nam idzie. Nie
okreœlimy teraz celu, jaki publikowanymi w odcinkach materia³ami chcemy osi¹gn¹æ. Byæ mo¿e bêdzie zupe³nie inny od tego, co teraz samorzutnie siê nasuwa. Mo¿e siê okazaæ,
¿e w koñcu stanie siê jasne: nie o
sensacjê idzie, a o dobro i prawdê,
które winny byæ osnow¹ ka¿dej
„kultury”. Gdy tak nie jest, wówczas
gin¹ ludzie, choæby i nadal ¿yli. A
nawet ich dzieci!!! Choæby i nadal
¿y³y. I pamiêæ te¿, czyli historia.
Kultura te¿. Co zostaje?
Pocz¹tek opowieœci ALUSIA:
potem nie by³o ju¿ nic
W roku dwa tysi¹ce osiem by³em
zatrudniony w Z³ocienieckim
Oœrodku Kultury na sta¿u. Od marca
do listopada. Potem nie by³o ju¿ nic,
bo pani dyrektor stwierdzi³a, ¿e siê
nie nadajê do tej pracy. Dyrektor
powiedzia³a mi to otwarcie, ale nie
mia³o to zwi¹zku z moj¹ prac¹.
Moje zwi¹zki z domem kultury?
Zacz¹³em, jak mia³em trzynaœcie lat.
Dzisiaj mam dwadzieœcia siedem.
Zacz¹³em graæ na bêbenkach w m³odzie¿owej orkiestrze dêtej, któr¹
stworzy³a pani dyrektor. Przychodzi³y na zajêcia dzieci z podstawówki. Les³aw Buczek, dyrygent, przyje¿d¿a³ z £obza. Raz w tygodniu.
Reporter: - To w Z³ocieñcu
wspania³ej Z³ocienieckiej Orkiestry Dêtej nie by³o komu poprowadziæ orkiestry dêtej?
ALUŒ: - Dobre pytanie. Oczywiœcie, ¿e by³o. PóŸniej, jak przyszed³
dyrektor Sypniewski, to wszystko
przekszta³ci³o siê w znakomity big band pod kierunkiem pana A.G, zatrudnionego przez nowego dyrektora. Wówczas w³aœnie zacz¹³em granie na powa¿nie. Poci¹ga³o mnie.
Ci¹gnê³o - nie mam innego s³owa.
Muzyka i organizacja imprez, bo to
siê jedno z drugim ³¹czy³o, wi¹za³o.
Poznawa³em ludzi, specjalistów od
nag³oœnienia. Interesowa³em siê t¹
dziedzin¹. Do dzisiaj. I tak to siê zaczê³o. Zawsze by³em pasjonatem tej
pracy. Pomaga³em dos³ownie we
wszystkim. Pani dyrektor zna³a mnie
wiêc od zawsze. Mia³em bardzo dobre kontakty z kadr¹ instruktorsk¹, z

ludŸmi z administracji, z wszelk¹ obs³ug¹ firmy. Lubili mnie wszyscy, bo
wiadomo - ALUŒ. Wszyscy wiedzieli. Zawsze by³em do wszelkiej dyspozycji.
Gra³em na werbelkach. Jak by³o
trzeba, to mnie nawet ze szko³y zwalniali, by zagraæ na ró¿nych uroczystoœciach, bo muzycy z orkiestry
jeszcze nie byli do tego gotowi. Bardzo to lubi³em To moja muzyka. Do
tej pory mi zosta³o i tak ju¿ bêdzie
zawsze. S³u¿y³em sob¹ nawet ju¿ nie
wiem ile lat. Zawsze z wielkim zapa³em. Z ogniem. Taki jestem.
Pierwszy raz pani dyrektor obieca³a mi pracê w roku dwa tysi¹ce
czwartym. W tym roku napisa³em
pierwszy raz podanie o pracê w
ZOK-u, ale nic z tego nie wysz³o.
Wszyscy za mn¹ obstawali. Pisemnej odpowiedzi nie otrzyma³em.
Reporter: - By³eœ w szkole muzycznej?
ALUŒ: - Pomalutku. Na pocz¹tku
by³a zawodówka. Potem, dorasta³em, pomyœla³em: chcia³bym swoich
si³ spróbowaæ gdzieœ indziej. Kocham muzykê. Chcia³em zobaczyæ,
czy jestem godzien to robiæ. Szko³a
muzyczna. Wiedzia³em, to ciê¿kie.
Wymagane zupe³nie inne zainteresowania od tych aktualnych. Przede
wszystkim muzyka klasyczna. A my
- rozrywka, jazz. Wytrzyma³em dwa
lata, w tym jeden rok bez œwiadectwa. Wtedy musia³em wyjechaæ za
granicê. By³em bez œrodków do
¿ycia. Uczy³em siê w klasie perkusji
Wojciecha Ba³dysa. W Koszalinie.
Reporter: - Jak ci sz³o? Szczerze, do bólu.
ALUŒ: - Szczerze, tak. Ja nie mia³em regularnego kontaktu z muzyk¹
oprócz lekcji w szkole podstawowej.
Polega³y te lekcje na odœpiewywaniu utworów z ksi¹¿ki. I to wszystko.
Jak dzisiaj na to patrzê, to to jest takie
oszustwo troszeczkê. Tak mi siê
wydaje. Nie wiem, o co w takiej nauce
w ogóle chodzi. Teraz ju¿ podobno
nawet i tego nie ma w podstawówkach.
¯eby siê dostaæ do szko³y muzycznej to najpierw musia³em siê sam
przygotowaæ. Zdaæ egzamin. Nie
wiem, czy ktokolwiek wierzy³, ¿e
zdam egzamin wstêpny. Egzamin by³
trudny. Na korepetycje wy³o¿y³em
parê groszy. A w domu bieda. Lekcje
raz w tygodniu. Potem wielogodzinne æwiczenia ju¿ sam. W domu. Do-

œwiadczony muzyk pokazywa³ mi jak
postawiæ pierwszy krok. Nie by³o
tych zajêæ za du¿o. Mimo, ¿e ja to
przecie¿ bêbny, to podstaw¹ by³o
pianino. Z niego musia³em wys³yszeæ wszystko. Takie sprawdziany
decydowa³y o wszystkim, nie moja
perkusja. A ja - jakby kompletnie bez
¿adnego przygotowania, a do tego w
zawodzie piekarz. I dosta³em siê do
tej szko³y. Dla mnie to by³ ciê¿ki egzamin. Ludziom po szkole muzycznej
pierwszego stopnia by³o o wiele
³atwiej. To by³a dla mnie trudna konkurencja. Wyzwanie. Z „pa³ek” nikt
nie przepytywa³. Przepytywali z pianina. Z „pa³ek”, to by³em na rozmowie u Ba³dysa a on mówi³ wprost, ¿e
chcia³by mnie w szkole widzieæ. A
wszystko, co dalej, to zale¿y ode
mnie.
Nie skoñczy³em szko³y
Nie skoñczy³em szko³y, ale jeszcze mogê skoñczyæ. W domu by³o
biednie. Pieni¹¿ki odgrywa³y, ich
brak, du¿¹ rolê. Do tej pory tak jest.
Mam ju¿ przesyt tematu braku pieniêdzy. Duszê siê pod tym. Forsy
zabrak³o na drugim roku. Trzeba
by³o dojechaæ. Zap³aciæ za internat.
Szko³a trwa cztery lata. Na drugim
roku za pieniêdzmi wyjecha³em zagranicê. Zaliczy³em trzy semestry.
Reporter: - ALUŒ, doœæ gadu³ o
szmalu z Irlandii. Wróci³eœ. Wiedzia³em o tym, bo zacz¹³eœ bêbniæ w
piwnicy na Koœcielnej, na Bohaterów Warszawy. Nie tylko s³ysza³em,
ale i s³ucha³em. Nieprawdopodobny
ci¹g na muzykê, a tu kicha. Szko³y
nie te, bida codziennie, wokó³ tylko
ludzi pe³no. Nic wiêcej. Po co ci¹gle

walisz w bêbny?
ALUŒ: - Æwiczê. Nie ma z kim
graæ, ale æwiczê. To jest po prostu,
nie bêdê k³ama³, bo przed panem nie
muszê - to jest mi³oœæ. Jakby Ona
kaza³a mi wybraæ miêdzy ni¹ a perkusj¹, to mog³oby siê dla niej Ÿle
skoñczyæ. To jest po prostu tak g³êboko w sercu... muzyka jest dla mnie
czymœ naprawdê wa¿nym. Gdybym
tylko móg³ za³apaæ tak¹ prace, w której móg³bym siê rozwijaæ, a tu wiadomo... teraz s¹ tylko takie prace, w
których pracuje siê po trzysta godzin miesiêcznie. Nie mam szans na
jak¹kolwiek szko³ê. Myœlê sobie teraz, ¿e gdybym do tej pory pracowa³
w Z³ocienieckim Oœrodku Kultury,
uczciwie, to myœlê, ¿e bym skoñczy³
tê szko³ê. Studia bym skoñczy³. I
móg³bym sobie radziæ. Na rodzinê
bym zarobi³.
Reporter: Komuœ takiemu, jak
ty, po tylu latach doœwiadczeñ z tob¹,
praca w takiej firmie to siê nawet
chyba powinna nale¿eæ. Choæby za
„tarabanienie” na capstrzykach ¿artujê sobie oczywiœcie.
ALUŒ: - Myœlê, ¿e chyba tak. Po
powrocie z Irlandii wszelkie œrodki
przeznaczy³em na sprzêt. Kontaktowa³em siê z ZOK-iem. Dzisiaj ju¿ nie.
Wtedy nie by³o jeszcze nic z³ego.
Ciasto nosi³em, i tak dalej. Pani dyrektor cieszy³a siê, ¿e jestem. Na
ewentualnym moim miejscu ktoœ
pracowa³. Pani dyrektor nie za bardzo chcia³a mnie przyj¹æ. Nie pyta³em siê wprost o pracê. Odwiedza³em
ich tak po przyjacielsku, zreszt¹, jak
zawsze. Przecie¿ chodzi³em tam od
dziecka. Bywa³em tam jak u siebie,
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Koniec gminnego mitu?

Nie jest prawd¹, ¿e gmina
Z³ocieniec na Opiekê
Spo³eczn¹ przeznacza
szeœæ milionów z³otych?
Nie daje nic?

tak naprawdê. Ka¿dy k¹t, jak ten
pies, po prostu zna³em. Wszystko
jest dobrze, jak siê tylko tak chodzi,
przyniesie siê jakieœ ciasto, wszyscy
cz³owieka lubi¹. Minê³y dwa lata po
powrocie z Irlandii. Pracowa³em w
Sabacie. By³em barmanem. Potem w
Omedze. Potem taszczy³em skrzynki
z piwem. Odwiedzi³em ZOK podczas
czyichœ imienin w marcu dwa osiem.
Pani dyrektor zaproponowa³a, ¿e
mo¿e ju¿ czas, ¿eby mnie do pracy
przyj¹æ. Ale na pocz¹tek na sta¿ z
ewentualn¹ mo¿liwoœci¹ pracy na
sta³e. Wszystko potoczy³o siê bardzo szybko. Pracowa³em. By³em
akustykiem na sta¿u. Oprócz mnie
by³o dwóch podobnych. Oni do
pomocy, ja konkretnie akustyk. Chyba przyszed³ czas, ¿eby ciebie tu
zatrudniæ - powiedzia³a pani dyrektor i sta³o siê. I zaczê³o siê. Sprz¹ta³em kino, wynosi³em z piwnicy stare
fotele, wykonywa³em wszystkie prace nie zwi¹zane z tym, ¿e zosta³em
zatrudniony jako akustyk. Jednego
dnia z konserwatorem robisz remont,
a nazajutrz nag³aœniasz imprezê. A
do nag³aœniana to trzeba siê przygotowaæ. To wrêcz artystyczna, trudna
robota. A do tego przecie¿ wszyscy
s³ysz¹. Wszyscy myœleli, ¿e jak przyszed³ znajomek dyrektor, to ju¿ bêdzie z ni¹ trzyma³. By³em obserwowany. A ja taki nie jestem. Ja jestem
honorowy cz³owiek. Nie zachowujê
siê brzydko wobec innych ludzi.
Wszystko dobrze siê sk³ada³o, albo
do pierwszej imprezy, albo do momentu, kiedy pierwszy raz b³ysn¹³em.
B³ysk ALUSIA
Pewien zespó³ ludowy mia³ specjalnie pojechaæ do studia radiowego na nagrania. Trzeba by³o nagraæ
dwa utwory, by wys³aæ na konkurs.

Wyjazd mia³ byæ do Koszalina. No, a
to pieni¹dze. Powiedzia³em, ¿e takie
studio, prowizoryczne, mogê stworzyæ od zaraz. Zaoszczêdzimy pieni¹¿ki, bo ja to tutaj zrobiê za darmo.
No i ja to stworzy³em. Dwa pomieszczenia, studio, amplifikatornia, ods³uchy, ca³y sprzêt. Nagra³em na
normaln¹ tasiemkê. - To oni graj¹ ju¿
?- pyta³a zdziwiona pani dyrektor.
Przecie¿ to tak, jakby taœmê ktoœ
puœci³, oryginaln¹. No i na tym chyba wygra³em. Wtedy siê zaczê³o, ¿e
ja jestem ALUŒ, ¿e ja jestem bardzo
potrzebny, ¿e zrobimy wszystko,
aby ALUŒ tu zosta³. Jak to zrobi³em,
to ALUŒ by³ po prostu mistrzem.
Ju¿ jest dobrze
Jesteœmy przy tym, ¿e jest ju¿
dobrze. Sprawdzi³em siê. Wiele ode
mnie zale¿y, je¿eli chodzi o imprezy.
Moja wiedza w tym zakresie, to przecie¿ nie ze Z³ocieñca. Bywa³em na
wielkich imprezach. Ot, Top - Trendy
w Sopocie. Potê¿ne wydarzenie.
Mia³em mo¿liwoœæ podgl¹daæ
wszystko. Nies³ychane doœwiadczenie. Tylko sprzêt i mo¿na robiæ
wszystko. Piêkne rzeczy.
Chyba z natury jestem takim cz³owiekiem, dzisiaj mogê siê do tego
przyznaæ szczerze, nie pedant, ale
perfekcjonista. Wszystko musi
graæ. Nagle okaza³o siê, ¿e ja wykonywa³em prace, które przede mn¹
robi³y trzy, albo nawet i cztery osoby. Ja to robi³em wszystko sam. Potrzebowa³em tylko kogoœ do mocowania ciê¿kich kolumn na wy¿szych
pu³apach. Wychodzi³em z za³o¿enia,
¿e po co mamy przykrêcaæ jedn¹
œrubkê w czterech, jak wy mo¿ecie w
tym czasie przywieŸæ to, co jeszcze
trzeba...
Notowa³ (n). Nast¹pi ci¹g dalszy

(Z£OCIENIEC). Wywo³ujemy temat w chwili, gdy
zewsz¹d obwieszczaj¹ kryzys, bo nie za bardzo
mo¿na zrozumieæ ludzi, którzy w sposób czêsto
wrêcz naganny pokrzykuj¹, ¿e w Z³ocieñcu nie ma
potrzeby prowadzenia sto³ówki Opieki Spo³ecznej,
nie ma potrzeby wyp³acania przeró¿nych zasi³ków
z tej¿e Opieki, i tak dalej. Bywa, ¿e w takim
pokrzykiwaniu udzia³ bior¹ krzykacze sk¹din¹d
wyj¹tkowo sprawni i spo³ecznie wrêcz na tle
innych szczególni.
W tym radni. Ci sami ludzie natomiast jeszcze nigdy nie zaproponowali swej pomocy „wspó³braciom
w ludzkoœci” wyzyskiwanym w pracy na czarno, pracuj¹cym czêsto w
warunkach wrêcz niewolniczych.
Jak na biedaka krzykn¹æ, to radny siê
znajdzie. Ajak mu pomóc w „pracy na
czarno”, to ju¿ radny nagle staje siê
bezradny. Bo diecinka przecie¿.
Pokrzykiwano tak
Kilka miesiêcy temu na sesji rady
w Z³ocieñcu pokrzykiwano, by przykróciæ kwoty p³acone przez gminê
w³aœnie na Opiekê Spo³eczn¹. I oto
nagle siê okaza³o, ¿e nie bardzo co
jest do przykracania, bo gmina Z³ocieniec swojej Opiece ma³o co daje,
je¿eli w ogóle cokolwiek. By mieæ
„jasnoœæ w temacie” zagadn¹³em na
ten temat radn¹ El¿bietê Frankowsk¹. A radzi owa radna ju¿ drug¹
kadencjê. I co siê okaza³o? Radna nie
wiedzia³a, i chyba nadal nie wie, jak
to jej gmina za jej rz¹dów Opiece
Spo³ecznej pomaga, a œciœlej rzecz
bior¹c - nie pomaga.
Dotacje z bud¿etu pañstwa
W Z³ocieñcu panuje przekonanie, ¿e gmina na Opiekê daje kwotê
blisk¹ szeœciu milionom z³otych.
Otó¿ wygl¹da to na bujdê na resorach. W porównaniu z wymienion¹
kwot¹, to gmina Z³ocieniec na Opiekê Spo³eczn¹ - na to wygl¹da - nie
daje ani grosza. Oto dok³adne dane
na ten temat.
(1) Pierwsza kwota, jak¹ tu wymieniamy, a trafiaj¹ca do Opieki, to

4.394.000 z³otych. Co to takiego?
Ano, œwiadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz sk³adki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia spo³ecznego. (2) Druga kwota w bud¿ecie
podpadaj¹ca pod Opiekê Spo³eczn¹, to - zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenie
spo³eczne - kwota 914.000 z³otych.
Sk¹d te pieni¹dze? To te¿ dotacje
otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gminy. (3) Kolejna kwota, to
351.000 z³otych. I to te¿ dotacje
celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê w³asnych zadañ
bie¿¹cych gmin. (4) Kolejna kwota,
to 298.000 z³otych. To samo. Dotacja celowa otrzymana z bud¿etu
pañstwa na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gminy. (5) Jest jeszcze kwota 774.000 z³otych. To samo
- dotacje celowe z bud¿etu pañstwa.
Z grubsza nakreœlonego planu
wydatków gminy Z³ocieniec na podopiecznych Opieki Spo³ecznej wynika, ¿e nasza gmina w ogóle nie wspomaga tych ludzi.
W bud¿ecie jest jasno zapisane:
gmina Z³ocieniec na Opiekê Spo³eczn¹ wyda w przysz³ym roku 26,74
proc. swoich œrodków. Bud¿et zaœ to
kwota 42.206.584 z³ote. Poza tymi
procentami, nie ma w projekcie bud¿etu otwartego zapisu - gmina z
w³asnych pieniêdzy na Opiekê daje
tyle, a tyle. Jeszcze nie uda³o siê nam
dotrzeæ do tych danych. Do tematu
ze wzglêdu na tuskowy kryzys w
kraju bêdziemy wracaæ, nie tylko w
kontekœcie gminnych z³otówek.
Tadeusz Nosel
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Muzyczna podró¿ w Z³ocieñcu

14 stycznia 2012 r. w sali widowiskowo-kinowej Z³ocienieckiego
Oœrodka Kultury odby³a siê
STRAUSSOWSKA GALA NOWOROCZNA.
Zespó³ „La Donna e Mobile” da³
wspania³y koncert. Przed z³ocienieck¹ publicznoœci¹ wyst¹pili artyœci w sk³adzie:
Magdalena Witczak - sopran

Marzena Œmietañska - skrzypce
Magdalena Bednarska - skrzypce
Anna Bartoszek - altówka
Ewa Klepczyñska - wiolonczela
Kamila Wasiak - wiolonczela
Dominika Kubiak - obój
Ma³gorzata Kobylarz-Wasilewska - flet
Anna Za³ucka - fortepian
Wojciech Ba³dys - konferansjer
Publicznoœæ wys³ucha³a najbardziej znane i lubiane „przeboje” mu-

zyki wiedeñskiej, takie jak Walc J.
Straussa „Wino, kobiety i œpiew”, I.
Kalmana „Czardasz Sylwi”, J. Offenbacha „Kankan”, F. Lehara, „Cygañska mi³oœæ”, R. Sieczyñskiego Walc
„Wien du Stadt” i wiele innych równie œwietnych utworów.
Nastrój muzyki salonowej sprawi³, ¿e a¿ „w duszy gra³o”. Koncert
cieszy³ siê uznaniem organizatorów
oraz zachwytem publicznoœci. Oczy-

wiœcie nie oby³o siê bez wielkich
braw i bisów. Na wielkie uznanie
zas³uguje równie¿ konferansjer.
Wojciech Ba³dys poprowadzi³ Galê
bardzo nastrojowo. To wspania³y
showman wcielaj¹cy siê podczas
koncertu w ró¿ne, bardzo interesuj¹ce postacie.
Publicznoœci dziêkujemy za
wspólnie spêdzony wieczór i mi³¹ atmosferê.
ZOK

Kolêdowaliœmy w Œwierczynie
Aby tradycji sta³o siê
zadoœæ, Zespó³ Szkó³
w Œwierczynie wraz
z Bibliotek¹ Publiczn¹
w Œwierczynie
zorganizowa³y w dniu
15 stycznia 2012 roku
na sali wiejskiej w
Œwierczynie ju¿ trzeci¹
edycjê koncertu kolêd.
Wspólne kolêdowanie to nie tylko obyczaj, ale tak¿e dobra zabawa i
okazja do z³o¿enia noworocznych
¿yczeñ, które w imieniu organizatorów z³o¿y³a koordynatorka spotkania Renata Frydrych.
Kolêdy i pastora³ki w swoich
aran¿acjach wykonali: Ko³o Emerytów i Rencistów z Wierzchowa, solistka ze scholi z Wierzchowa, przygotowana przez pani¹ Renatê Borowczyk, przedszkolaki i Zespó³
wokalny „Kropelki” z Zespo³u Szkó³
w Œwierczynie, Ko³o Emerytów i
Rencistów ze Œwierczyny, rodzice z
Zespo³u Szkó³ w Œwierczynie oraz
pracownicy Zespo³u Szkó³ w Œwierczynie.
Kolêda od wieków ³¹czy pokolenia, dlatego te¿ na koniec prezentacji wszyscy uczestnicy wspólnie

wykonali dwie tradycyjne kolêdy,
„Wœród nocnej ciszy” i „Lulaj¿e Jezuniu” przy akompaniamencie gitary (Zbigniew Paluch) i skrzypiec (Jerzy Lauersdorf). Wszyscy wykonawcy otrzymali pami¹tkowe dyplomy za kontynuowanie tradycji
Wspólnego kolêdowania”.
Spotkanie rozpoczê³o siê o godzinie 16.00 i trwa³o prawie cztery
godziny. Kolêdownicy wspólnie
wspierali swe wykonania, w³¹czali

siê do prezentowanych utworów
spontanicznie, mi³a i przyjazna atmosfera szybko opanowa³a ca³¹
salê.
W spotkaniu mieszkañców wsi i
okolic wsparli zaproszeni goœcie:
wójt Gminy Wierzchowo Jan Szewczyk, przewodnicz¹cy Rady Powiatu
Jerzy Lauersdorf, przewodnicz¹cy
Rady GminyAndrzej Kaczorkiewicz,
ksi¹dz proboszcz Andrzej Krzy¿ewski, radni gminy Wierzchowo.

Ogromne podziêkowania skierowano równie¿ do rodziców z Zespo³u Szkó³ w Œwierczynie za przygotowanie poczêstunku oraz do Rady
So³eckiej, która aktywnie w³¹czy³a
siê w przygotowanie spotkania kolêdowego.
Wszystkim mieszkañcom wsi i
okolic szczególnie serdecznie podziêkowano za liczne przybycie i
udzia³ w spotkaniu.
Do siego roku!!!
(o)
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
MIESZKANIA

MOTORYZACJA

NIERUCHOMOŒCI

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat gryficki

Sprzedam lub wynajmê mieszkanie 49 mkw. w Dalnie, parter. Tel.
669 947 364

£obez. Sprzedam na gwarancji
nowe œwiat³a i alarm do samochodu. Tel. 880 168 304.

Sprzedam piêkn¹ dzia³kê budowlan¹, Trzebiatów okolice - TANIO.
Tel. 504 692 611

Powiat gryficki

Sprzedam Renult Scenic 1.9 DCI
2001 rok.prod., kolor zielony metalic z kompletem opon. Cena 12.000
z³. Tel. 602 733 881

W zwi¹zku z szybkim wyjazdem,
wyj¹tkowo okazyjnie sprzedam
dom mieszkalny (mo¿liwy te¿ pod
wynajem pokojów) w Œliwinie ko³o
Rewala. Tel. 694-084-240.

Wynajmê domek jednorodzinny
wolno stoj¹cy w Trzebiatowie umeblowany, 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc. 75 mkw. Tel. 505 389 183.

US£UGI
Powiat ³obeski
Us³ugi elektryczne. Posiadam
uprawnienia na eksploatacjê i dozór oraz uprawnienia pomiarowe.
Tel. 691 014 733

Powiat œwidwiñski

Sprzedam komplet opon zimowych
do Poloneza, tylko 1 sezon u¿ywane. Tel. 504 042 532.

Powiat gryficki
Kupiê czêœci do Fiata 125p, Fiata
126p, Poloneza. Tel. 503 789 806

PRACA

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

Mê¿czyzna lat 27 poszukuje pracy
jako kierowca lub przyuczenia do
zawodu; prawo jazdy kat. B, C (E w
trakcie); aktualne badania, karta
kierowcy itp., jêzyk angielski w
stopniu komunikatywnym; tel. 512766-603.

NAUKA

Powiat gryficki

Powiat ³obeski
Matematyka - pomoc. Tel. 516 166
301

Powiat ³obeski

Emeryt - kierowca zawodowy
- chêtnie podejmie pracê. Tel.
91 395 1038

Sprzedam ziemiê 8 ha, miejscowoœæ Budziszcze 6. tel. 91 397 5894
. Cena do uzgodnienia
Sprzedam lokal u¿ytkowy w Resku
o pow. 19,85 mkw. przy ul. Wojska
Polskiego ( g³ówna ulica w Resku
). 1.500 z³ za 1 mkw. ( do negocjacji).
Tel. 510 655 177.
Atrakcyjne mieszkanie w okolicy
Reska! Pow. 90,39 mkw. Sad z
ogródkiem, przestronny, blaszany
gara¿ na samochód dostawczy
oraz miejsce na sk³ad drewna, brak
jakichkolwiek barier - mieszkanie
bez schodów. Wyposa¿enie w cenie mieszkania. Wchodzisz mieszkasz! Cena: 150.000 z³, tel.
509-263-313.
Domy na wsi www.atut-dom.pl Tel.
600 265 547
Dzia³ki budowlane:
- £obez
- Zajezierze
- Tucze nad j.Woœwin
Tel. 600 265 547
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INNE
GARA¯E, WIATY BLASZANE,
DOWÓZ GRATIS, MONTA¯. TEL.
598 334 536, 605 286 058, 661
953 331. PRODUCENT GOSTAL PRZECHLEWO. U nas
najtaniej.

Powiat gryficki
Pozb¹dŸ siê stresu, bólu, cellulitu.
Masa¿ w gabinecie 30 z³. Tel. 792
924 085.

Powiat drawski
Gruz kruszony, du¿e iloœci, sprzedam. Sk³ad Z³ocieniec. Tel 608 436
216.

Powiat ³obeski
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.
Sprzedam szczeniaki 9 tygodniowe
owczarki niemieckie d³ugow³ose,
odrobaczone, zaszczepione z ksi¹¿eczkami zdrowia, okolice £obza.
Tel. 661 518 318

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

ROLNICTWO

Wêgorzyno. Dom 200 mkw/610
mkw. Cena 430.000 z³. Tel. 600 265
547
Lokal u¿ytkowy o pow. 35 mkw. w centrum Reska, za Biedronk¹, od stycznia wydzier¿awiê. Tel. 604 649 889

Biuro reklamy tygodnika
tel. 512 138 349

Daj¹c og³oszenie
do TTygodnika
ygodnika Pojezierza Drawskiego
uka¿e siê ono w tej samej cenie tak¿e
w trzech innych gazetach:
Tygodniku £obeskim
Gazecie Gr
yfickiej i Wieœciach Œwidwiñskich
Gryfickiej
To niedrogo - sprawdŸ.
Z³ocieniec, ul. Boh. Warszawy 19/7 (obok biura
PSS Spo³em)
tel. 500-075-383; e-mail: wppp1@wp.pl
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Staszek Dalmata poza Z³ocieñcem, w jego miejsce
Marcin Wiliñski - ze znakiem pytania

W styczniu o
Olimpie Z³ocieniec

(Z£OCIENIEC). W Olimpie Z³ocieniec na razie nie ma kto trenowaæ
juniorów starszych. Dotychczasowy trener ze wzglêdu na obowi¹zki
zawodowe z pracy w klubie zrezygnowa³. Byæ mo¿e juniorów poprowadzi mgr Marcin Wiliñski, nauczyciel wuefu w ZSP. Tak¿e instruktor

pi³karski. Dru¿yny juniorów m³odszych na razie w ogóle siê nie prowadzi. Trenuj¹ ju¿ trampkarze. W hali
rozpoczêli treningi seniorzy, których od jesieni ubieg³ego roku prowadzi Janusz Ziêtkiewicz. O najbli¿szych grach w Olimpie bêdziemy
informowaæ na bie¿¹co.
(T)

M³oda Ekstraklasa Ruchu Chorzów w Pobierowie

Zwolna ju¿ œwiat³a
na trzecioligow¹
Drawê Drawsko Pomorskie
(DRAWSKO POMORSKIE).
Trzecioligowa Drawa Drawsko Pomorskie na obóz pi³karski ma siê
udaæ w lutym. Od szóstego do dwunastego. Zajêcia w Drawsku Pomorskim ju¿ trwaj¹. Pierwsza gra jest
zaplanowana na dwudziesty stycznia. W Drawsku Pomorskim z Darzborem.
W trzeciej dekadzie stycznia w
Szczecinku drawszczanie maj¹ zagraæ w turnieju halowym. Nie wiadomo jeszcze, jacy bêd¹ tam przeciwni-

cy. Na pocz¹tku lutego w Drawsku
Pomorskim dwa mecze: trzeci luty ze Spart¹ ze Z³otowa i z Hutnikiem
Szczecin czwartego lutego.
W Pobierowie na obozie pod
koniec lutego ma byæ zespó³ M³odej
Ekstraklasy Ruchu Chorzów. To klub
ekstraklasowy, obecnie prze¿ywaj¹cy olbrzymie tarapaty finansowe.
Byæ mo¿e dojdzie do pojedynku
Drawy z zapleczem m³odzie¿owym
tego klubu.
Pod koniec lutego byæ mo¿e dojdzie do sparingu z Ba³tykiem. (kg)

tygodnik pojezierza drawskiego 18.1.2012 r.

Nie ¿adne tam euroboisko, a stadionik od mamy i taty

Ferie na sportowo
w Z³ocieñcu

(ZLOCIENIEC). Trwaj¹ ferie
uczniaków. Zobaczmy, co na te dni
przygotowa³ z³ocieniecki Oœrodek
Sportu i Rekreacji. Osiemnasty
stycznia: œroda – (I) 9.30 – 10.30 w
Gimnazjum 1 zajêcia sportowe. (II)
10.30 – 14.00 zajêcia sportowe (III)
16.30 – 18.30 siatkówka dziewcz¹t.
(IV) od 8.00 do 18.00 na gminniaku
grupy zorganizowane z opiekunami.
(V) od 10.00 do 18.00 lodowisko.
Pierwsze trzy punkty – hala na Czaplineckiej. Lodowisko przy ulicy
Adama Mickiewicza.
W czwartek dziewiêtnastego
stycznia podobne zajêcia od 9.30 do
18.00 na tych samych obiektach.
W pi¹tek novum to wyjazd na
basen organizowany przez Z³ocieniecki Oœrodek Kultury. Od 10.30 do
14.00. Inne zajêcia do godziny 18.00
identycznie jak w punktach poprzednich.
Na sobotê – kulig. Od 11.00. Pozosta³e zajêcia od 8.00 do 18.00 – hala

na Czaplineckiej i lodowisko przy
Adama Mickiewicza.
Poniedzia³ek i wtorek – 23, 24
stycznia; hala na Czaplineckiej,
gminniak i lodowisko.
Delikatnie przypominamy, ¿e
obiekt sportowy zwany euroboiskiem powsta³ tylko przy nieznacznym wsparciu œrodkami zewnêtrznymi. G³ówne Ÿród³o finansowania
to portfele mieszkañców Z³ocieñca.
Z tego powodu to ¿adne euroboisko, a gminniak. Dzieci i m³odzie¿ z
naszego miasta musz¹ wiedzieæ, ¿e
ten piêkny stadion, to z pieni¹¿ków
ich rodziców. Nie ¿adne to euroboisko, a boisko od mamy i taty. I nie
inaczej. I kino MEWA to te¿ nie
¿adne „eurokino”, tylko zwykle
gminne kino, bo za gminne pieni¹dze. W Europie nie ma Polski przy
¿adnym wa¿niejszym stole obrad. Po
co „Europa” i do tego k³amliwa w
Z³ocieñcu? Do legitymowania jego
rozbuchanej administracji? ` (N)

Halowe Mistrzostwa Województwa Bissa Cup 2012

Skoczek ze Z³ocieñca Micha³
Walkowiak 185 cm w hali
w Szczecinie
(SZCZECIN). Skoczek wzwy¿,
Micha³ Walkowiak, z Miêdzyszkolnego Klubu Sportowego JUNIOR
Z³ocieniec – trener Andrzej Korol,
po niedawnym wyniku 190 cm (najwy¿ej w ubieg³ym roku w Polsce),
tym razem wyst¹pi³ w hali w Szczecinie. Zawody – Halowe Mistrzostwa
Województwa Bissa Cup 2012. Z³ocieniecki lekkoatleta to m³odzik. W

Szczecinie skoczy³ 185 centymetrów
wygrywaj¹c konkurencjê w swojej
kategorii wiekowej. Rezultat – agencje szczególnie to wybija³y – to jeden z najwartoœciowszych wyników
szczeciñskich zmagañ m³odych lekkoatletów.
W biegu na 60 m znany nam dobrze Kamil Janiszak, te¿ z Juniora, by³
drugi (7,15 sek.).
(a)

tygodnik pojezierza drawskiego 18.1.2012 r.
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Kiedy wreszcie w³adze bardziej w sporcie kumate?

Z³otówki na futbol dzieci i m³odzie¿y,
na sport – nie do kieszeni sêdziów
(Z£OCIENIEC). Od pocz¹tku
powstania Tygodnika ci¹gle przypominamy wszelkim w³adzom, ¿e
przyznaj¹c dotacje klubom na pi³kê
no¿n¹ (i na kulturê w ogóle), nie wiedzieæ czemu nie robi¹ tego z zastrze¿eniem, ¿e œrodki maja byæ tylko na
sport, na szkolenie przede wszystkim, a nie na op³acanie sêdziów. Tymczasem jest tak, ¿e kluby ze swoich
czêsto najskromniejszych z³otóweczek, najpierw musz¹ op³aciæ sêdziów, obserwatorów, a dopiero potem myœleæ ewentualnie o futbolu.
Znam przypadki, ¿e klub z tego powodu nie mia³ na przewóz pi³karzy,
pojechali autobusem PKS-u. Brakuje nawet na wodê, na obiady. I tak
dalej.
Bez reakcji radnych, rozdawców z³otówek
Samorz¹dy na tego rodzaju wypaczenia nie reaguj¹ w ogóle. Nie
tylko na takie. Kolejny przyk³ad. W
domach kultury instruktorzy od byle
zajêæ s¹ zupe³nie inaczej wynagradzani ani¿eli instruktorzy pi³karscy,
a - bez obrazy – jak bardziej absorbuj¹ca jest praca w pi³karstwie od rutynowych zajêæ w domach kultury. I to
bez absolutnie ¿adnej administracji:
kasjerek, ksiêgowych, kadrowych i
innych tego rodzaju „duperel”. W
pi³karstwie wiêkszoœæ prac to dzia³ania spo³eczne. W domach kultury
zaœ nie. Dlaczego? Ile jeszcze kamaryli radnych musi siê zmieniæ, by to
wszystko postawiæ na nogach? Z
jakimœ sensem wreszcie!
Wol¹ sêdziowanie za z³otówki
ni¿ granie za frajer
Bardzo czêsto jest tak, ¿e nawet
dobry kandydat na pi³karza, po zorientowaniu siê, gdzie w futbolu s¹
prawdziwe konfitury, rezygnuje z
grania, by zostaæ sêdzi¹. A czêsto nie
tylko z grania, ale i z trenowania dru¿yn. Bo to siê nie op³aca. A op³aca siê
sêdziowaæ. To istna zaraza oblepiaj¹ca nasz futbol, nie tylko tu na dole.
A co wystarczy ? – w³adze dok³adnie
mówi¹: dajemy pieni¹dze na sport,
ale tylko na sport. Sêdziów niech
op³aca PZPN, skoro na przyk³ad na
pi³karstwo krajowe, które jest pod
jego egid¹, nie daje absolutnie nic.
Tylko sobie, i tylko sobie. Mamy
takie spo³eczeñstwo, którego nie
przymusi do reakcji nawet najni¿szy
poziom kompromitacji. Polacy pod
tym wzglêdem to nie tylko chyba
szpica œwiatowa, ale wrêcz pierwsze

miejsce. Nawet Rosjanie zwolna zaczynaj¹ siê obruszaæ na Putina, w
Polsce niemal¿e bohaterem narodowym zosta³ niejaki Seku³a, ten od
hazardu i „Sobiesiaków”. Tego rodzaju przyk³adów w kraju demokracji dla szemranych masa.
Kandydaci – odwa¿cie siê i wy w
trosce o futbol
Piszê po raz wtóry o problemie,
gdy¿ oto Wydzia³ Sêdziowski
KOZPN-u poszukuje kandydatów
na sêdziów. Dobrze wiêc wiedzieæ,
jak to wszystko wygl¹da w naszym
kraju. Mo¿e owi kandydaci w koszaliñskiej centrali wezm¹ problem na
warsztat? Panowie, pokazany tu
sposób postêpowania jest, jak na
razie, wieñczony tym, ¿e na przyk³ad
w Drawsku Pomorskim, by mieæ futbol na poziomie tylko trzeciej ligi, to
trzeba sk³ad istotnie uzupe³niaæ graczami przybyszami. A jak mog³oby
byæ inaczej: zamiast na sêdziów z³otówki, na szkoleniowców. Na trenerów wizytatorów, którzy co jakiœ
czas wizytowaliby kluby, sprawdzali

prace w nich, s³u¿yli rad¹. Na Boga,
nie sêdziowie w malutkim pi³karstwie s¹ jego sol¹! A w Polsce to pod
tym wzglêdem te¿ pobiliœmy z pewnoœci¹ rekord œwiata. I co dalej? I nic.
Uwaga wszelkie w³adze mieni¹ce siê
sportowymi, samorz¹dowymi: to temat na obrady Zwi¹zku Miast Polskich. Pora ju¿ zrobiæ coœ dla swojej
m³odzie¿y pi³karskiej. Mistrzostwa
Europy to przecie¿ nie tylko propagandowy pograj.

Kontakty dla kandydatów na
sêdziów: Tomasz Lisowski, referent
szklenia: 662 984 428, e-mail: szkolenie-kozpn@wp.pl, Wiktor W¹troba,
601 543 702, kierownik grupy Koszalin, Œwidwin – kierownik grupy
Krzysztof Mich, 601 564 244, Szczecinek – Miros³aw Gocek, 605 694 621,
Drawsko Pomorskie – B³a¿ej Skwirowski, 600 058 782, Wa³cz – kierownik grupy Robert ..........., 601 166 030.
Tadeusz Nosel

Dwa zwyciêstwa po œwietnej grze

Siatkarki ZAJ¥CZKA Z³ocieniec
ju¿ w finale Ligi Po³czyñskiej
(Z£OCIENIEC). Po Œwiêtach i
Nowym Roku wznowiono rozgrywki
siatkówki kobiet w Lidze Po³czyñskiej.
Liga jest kontynuacj¹ Eska Ligi, której
trzy poprzednie edycje by³y rozgrywane w latach 2008 – 2011 w Z³ocieñcu. W
tych rozgrywkach uczestniczy zespó³
z³ocienieckiego Zaj¹czka, który w
ostatniej kolejce ósmego stycznia odniós³ dwa cenne zwyciêstwa. Pokona³
po trzy do zera zespo³y Grodziska
Ostre Bardo i MKS Koszalin. Dziêki
zdobytym punktom zespó³ awansowa³
na fotel wicelidera rozgrywek. Ustêpuje jedynie zespo³owi Mieszka, ale ten
ma o dwa spotkania wiêcej. Zaj¹czek
tymi zwyciêstwami zapewni³ sobie na
kolejkê przed koñcem rundy zasadniczej udzia³ w turnieju fina³owym. Na
wyró¿nienie w tych dwóch spotkaniach zas³u¿y³ przede wszystkim ca³y
zespó³. Popisywa³ siê bardzo dobrymi
przyjêciami. Dziêki nim rozgrywaj¹ca
Ola Wiszniewska mog³a prowadziæ grê
kombinacyjn¹. Najwiêcej punktów
zdoby³y: Ola Barsul, Karolina Wiszniewska i Sandra Zaczkowska. Zaj¹czek gral w sk³adzie: Ola Wiszniewska
– kapitan, Karolina Wiszniewska, Ola
Barsul, Justyna Stachura, Sandra Za-

czkowska, Kasia Olekszyk, Dagmara
Dawszewska.
WYNIKI
Zaj¹czek Z³ocieniec – Grodzisko
Ostre Bardo 3:0, Gryf Szczecinek –
MKS Koszalin 0:3, MKS Koszalin –
Zaj¹czek Z³ocieniec 0:3, SALOS Po³czyn Zdrój – Gryf Szczecinek 0:3, ZSR
CKP Œwidwin – SALOS Po³czyn Zdrój
3:0, Mieszko Po³czyn Zdrój – ZSP Po³czyn Zdrój 3:0, Grodzisko – Ostre Bar-

do – Mieszko Po³czyn Zdrój 0:3, ZSP
Po³czyn Zdrój – ZSP CKP Œwidwin 2:3.
TABELA
1 Mieszko Po³czyn 8 22 7:1 21/4
2 Zaj¹czek Z³ocieniec 6 16 5:1 16/3
3 MKS Koszalin
6 16 5:1 15/4
4 ZSR CKP Tychowo 6 13 4:2 12/10
5 Grodzisk Ostre 7 13 3:4 11/14
6 Gryf Szczecinek 6 12 3:3 11/9
7 ZSR CKP Œwidwin 6 11 2:4 9/14
8 ZSP Po³czyn Zdrój 8 11 1:7 6/22
9 SALOS Po³czyn Zdrój
(b)
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Graliœmy z pomp¹ w Œwierczynie
W ubieg³¹ niedzielê,
8 stycznia 2012 r.,
Œwierczyna wraz z ca³¹
Polsk¹ „Gra³a z pomp¹”
podczas XX Fina³u
WOŒP.
Od rana wolontariusze - uczniowie Zespo³u Szkó³ zbierali datki do
puszek. Natomiast w godzinach popo³udniowych na sali wiejskiej ju¿
przed czasem licznie gromadzili siê
mieszkañcy okolic Œwierczyny.
Gdzie organizatorzy zapewnili moc
atrakcji dla cia³a i ducha. By³y smako³yki przygotowane przez Radê
So³eck¹, Ko³o Emerytów i Rencistów oraz Radê Rodziców. Szalone i
grzeczne fryzury, pielêgnacja d³oni,
pomiary cukru, ciœnienia itp., malowanie twarzy dla dzieci proponowa³y panie Teodora Ciechanowicz,
Gra¿yna Pawlak, Barbara Borowiec i
Marta Gawlik. Skarbonki wolontariuszy zasila³y tez datki za zakup
kwiatów doniczkowych i fotografii z
ubieg³orocznego fina³u. Przeja¿d¿ki
wozem stra¿ackim oraz wystawa
prac po konkursowych w ramach
projektu „Zobacz jak u nas jest piêknie” by³y dodatkowa atrakcj¹. Pani
Gabriela ¯ó³towska dokona³a podsumowania realizowanego projektu
wrêczaj¹c laureatom konkursu fotograficznego nagrody.
Od godziny 16. na scenie tradycyjnie odbywa³y siê wystêpy artystyczne dzieci i mieszkañców:
Przedszkolaki, Zespó³ „Kropelki”,
zespo³y wokalne Emerytów i Rencistów oraz zespó³ „Jednego Dnia” z
Gimnazjum, grupa teatralna Œwierszcze z Czarnym teatrem, wystêpy indywidualne - taneczne Adrianny
Nowak oraz wokalne Kornelii Kalinowskiej, Martyny Retkowskiej, Liliany Szczachowskiej, Igora Sobieszka, Olgi Rodziewicz i Micha³a
S³omki. Niew¹tpliwie mocne wra¿enie na publicznoœci wywar³y pokazy
grupy interwencyjnej Zak³adu Karnego w Wierzchowie. Pokaz Sprzêtu
i wspólne fotografie by³y nieod³¹cznym elementem pokazu.
Zak³ad Karny w Wierzchowie
graj¹cy wspólnie ze Sztabem w
Œwierczynie przekaza³ równie¿ szereg przedmiotów na licytacjê oraz
przeprowadzi³ zbiórkê pieniêdzy
wœród swoich pracowników i osadzonych.
Na prowadzon¹ przez Mariolê i
Macieja S³omka licytacjê podobnie
jak w ubieg³ym roku okoliczni przedsiêbiorcy, samorz¹dowcy, osoby
prywatne przekaza³y szereg cennych przedmiotów i us³ug. Wszystkie licytowane atrakcje znalaz³y
swoich nabywców, a duch rywaliza-

cji wywo³ywa³ du¿e emocje i przyczynia³ siê do zebrania rekordowej
kwoty na rzecz WOŒP.- 6.400 z³.
Tradycyjnie kolejny fina³ zakoñczyliœmy „œwiate³kiem do nieba”,
dziêkuj¹c tym samym wszystkim
przyby³ym, ofiarodawcom, licytuj¹cym, wolontariuszom pracuj¹cym
przy organizacji imprezy. Sztuczne
ognie na placu szkolnym wystrzelili
stra¿acy z OSP w Œwierczynie, którzy od kilku lat przy³¹czaj¹ siê do
wspólnego grania. Pobite podczas
tegorocznego fina³u rekordy: zebrane fundusze, frekwencja miesz-

kañców, iloœæ wolontariuszy pracuj¹cych przy organizacji œwiadcz¹ o
powodzeniu imprezy, ale przede
wszystkim o wra¿liwoœci, aktywnoœci i solidarnoœci spo³ecznej mieszkañców.
Do wspólnego grania z Zespo³em Szkó³ przy³¹czyli siê: Biblioteka, Zak³ad Karny w Wierzchowie,
Rada So³ecka, Ko³o Emerytów i
Rencistów, Rada Rodziców, OSP w
Œwierczynie, ZPD, Nadleœnictwo,
radni: J. Janicki, A. Kaczorkiewicz,
H. Jutrzenka-Trzebiatowska, wójt
Gminy Wierzchowo J. Szewczyk, R.

Borowicz z Soœnicy i wiele osób
prywatnych.
W imieniu Fundacji WOŒP koordynator Joanna Kalinowska wraz z
ca³ym sztabem przy Zespole Szkó³ w
Œwierczynie sk³ada serdeczne podziêkowania wszystkim ofiarodawcom, licytuj¹cym, darczyñcom i wolontariuszom zaanga¿owanym w organizacjê fina³u za zebranie rekordowej kwoty 6.400 z³otych na zakup
najnowoczeœniejszych urz¹dzeñ dla
ratowania ¿ycia wczeœniaków oraz
pomp insulinowych dla kobiet ciê¿arnych z cukrzyc¹.
(o)

Cz³owiek jest wielki ...

Jak to w przedszkolu piêknie nauczaj¹
- wszyscy dbamy o zwierzaki!
(Z£OCIENIEC). Dwunastego
stycznia w czwartek w Przedszkolu
w Z³ocieñcu odby³ siê fina³ akcji
charytatywnej pod has³em: ZREZYGNUJÊZLIZAKA-KUPIÊKARMÊ
DLAZWIERZAKA.
Pomys³odawczyniami akcji by³y
nauczycielki - Joanna Ta³ajkowska i
Kamila Leszczyñska wraz z dzieæmi
grupy „Misiaczki” i „Tygryski”. Akcja, oprócz niesienia konkretnej rzeczowej pomocy, mia³a równie¿ na
celu rozwiniêcie u dzieci takich wartoœci, jak: wra¿liwoœæ, opiekuñczoœæ
i odpowiedzialnoœæ za czworono¿nych przyjació³.
Dzieciêce serca s¹ najszczersze.
Akcja cieszy³a siê wiêc du¿ym zainteresowaniem poœród wszystkich
przedszkolaków wspieranych przez
rodziców i nauczycieli. Uda³o siê
zebraæ siedemdziesi¹t trzy kilogramy karmy mokrej i suchej. Dla psów
i kotów. Zbiór zosta³ przekazany
wolontariuszom opiekuj¹cym siê
bezdomnymi zwierzêtami z naszego
miasta.

Przy tej okazji odby³y siê zajêcia
edukacyjne dla dzieci z Przedszkola.
Poprowadzili je pracownicy stra¿y
miejskiej. Temat - odpowiedzialnoœæ
za psa; jak nale¿y zachowywaæ siê w
kontakcie z nieznanym nam psem
oraz jakie pozycje obronne nale¿y
przyjmowaæ w przypadku ataku psa.
Edukacja humanitarna, jak¹ jest
organizowanie tego typu form pomocy zwierzêtom, jest piêkn¹ lekcj¹
cz³owieczeñstwa dla naszych przed-

szkolaków. Dzieci i rodzice udowodnili, ¿e los bezdomnych zwierz¹t nie
jest im obojêtny i ¿e zawsze znajdzie
siê ktoœ, na kogo zwierzaki mog¹ liczyæ.
Podziêkowania dla wszystkich
darczyñców. „Cz³owiek jest wielki
nie przez to, co posiada, lecz przez
to, kim jest. Nie przez to, co ma, lecz
przez to, czym dzieli siê z innymi”.
Jan Pawe³ II.
J. Ta³ajkowska i K. Leszczyñska
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INFORMACJE

Od 16 do 27 stycznia

Z ¯YCIA PARAFII W Z£OCIEÑCU

Biblioteka na
ferie - STOP
DLA NUDY

PARAFIA MARYI WNIEBOWZIÊTEJ

(Z£OCIENIEC). W samorz¹dowej
bibliotece (domek na 3 - go Pu³ku Piechoty) STOP DLA NUDY. To znaczy
rozpoczynaj¹ siê Ferie w Bibliotece.
Od szesnastego (poniedzia³ek) do dwudziestego siódmego (pi¹tek). Godziny
- od 11.00 do 13.00.
Program: 16 01 - Poznajmy siê. 17
01 - Dzieñ Babci i Dziadka. 18 01 - dzieñ
czarownic. 19 01 - Z ksi¹¿k¹ za pan
brat. 20 01 - czy wiesz, jaki to zwierz?
23 01 - poniedzia³ek: Savoir - Vivre.
24 01 - Mam talent. 25 01 - Biblioteka
tajemnic. 26 01 - Chcecie bajki, oto bajka. 27 pi¹tek - Czas do szko³y.
Biblioteka publiczna, ulica 3 - go
Pu³ku 2, telefon: 943671649.
(bib)

Do koñca lutego
ksi¹¿kowa amnestia
dla „d³u¿ników”

Mo¿na oddaæ
ksi¹¿ki bibliotece
po terminie
i bez kar
(Z£OCIENIEC). Biblioteka Publiczna w Z³ocieñcu og³asza MIESI¥C
PRZEBACZENIA. Masz w domu
ksi¹¿ki biblioetki? Nie oddajesz ich, bo
mo¿esz zap³aciæ karê? Biblioteka og³osi³a w³aœnie „amnestiê” dla zapominalskich. Przez ca³y styczeñ i luty ka¿dy,
kto przetrzymuje ksi¹¿ki z biblioetki,
mo¿e je spokojnie oddaæ nie obawiaj¹c
siê kar finansowych. Na „amnestiê”
mog¹ liczyæ wszyscy, którzy oddadz¹
ksi¹¿ki do koñca lutego tego roku oczywiœcie.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ pod 943671649. Filia nr 1 (Osiedle
Czaplineckie) - telefon 943670184. (bib)

UWAGA
SK£ADY
OPA£U
NOWOŒÆ
DRUKUJEMY DOWODY
DOSTAWY WYROBÓW
WÊGLOWYCH POD
KLIENTA - w formie
bloczków samokopiuj¹cych
z nadrukiem firmowym
Drukarnia w £obzie
ul. S³owackiego 6, tel. 504 042 532

Bóg zap³aæ
Sk³adamy serdeczne Bóg zap³aæ
za ofiary z³o¿one na tacê w niedzielê
15 stycznia. S¹ przeznaczone na budowê koœcio³ów w naszej diecezji.

Irena Santor w naszej
parafii
Noworoczny koncert w naszej
parafii Ireny koncert rozpocz¹³ siê w
niedzielê 15 stycznia o godz. 19.00. Z
racji koncertu nie by³o tego dnia
nabo¿eñstwa o godzinie 17.30.

O Jednoœæ Chrzeœcijan
W œrodê 18 stycznia rozpoczynamy Tydzieñ Powszechnej Modlitwy o Jednoœæ Chrzeœcijan. Has³o:
Przemienieni przez zwyciêstwo Jezusa Chrystusa.

Œrody w styczniu
W styczniu z racji kolêdy nie ma
Adoracji Najœwiêtszego Sakramentu.
Kancelaria parafialna czynna tylko
przed po³udniem. Wtorki i czwartki. W
dni powszednie spowiedŸ o 17.40.

Spotkanie Czwartkowe
Zapraszamy

na

Spotkanie

Czwartkowe na godzinê 18.30. TEMAT: Nasi, a ca³kiem obcy, czyli –
jak Polacy tworzyli literaturê zagraniczn¹. Poprowadzi spotkanie Piotr
B¹kowski.

Misiaki
W niedzielê 22 stycznia o godzinie 16.30 Msza œwiêta dla Wspólnoty Misiaki. Zapraszamy.

Na ferie do Mszany
Górnej
W poniedzia³ek 16 stycznia rano
o godzinie 6.00 dzieci i m³odzie¿ z naszej parafii wraz z ksiêdzem Romualdem wyruszy³a na ferie zimowe do
Mszany Górnej.

Du¿o radoœci ¿yczymy
Wszystkim Parafianom i Goœciom ¿yczymy du¿o radoœci w nadchodz¹cym tygodniu i Bo¿ego b³ogos³awieñstwa. Udaj¹cym siê na
wypoczynek ¿yczymy dobrej pogody i ludzkiej ¿yczliwoœci.

Odszed³ do wiecznoœci
W ostatnim czasie odszed³ do
wiecznoœci: + Ireneusz Markiewicz, lat 65. Wieczny odpoczynek...

WIZYTA
DUSZPASTERSKA
Program na dni od 16
do 21 stycznia
Trwa wizyta duszpasterska –
kolêda. Kap³ani przychodz¹ do naszych domów i mieszkañ z Bo¿ym
b³ogos³awieñstwem. Kolêdê od poniedzia³ku do pi¹tku rozpoczynamy
o godzinie 16.00. W sobotê o 15.00.
W tym tygodniu udamy siê do parafian:
Poniedzia³ek, 16 stycznia: Krêta
(bez numeru) i 11 Listopada
Wtorek, 17 stycznia: Krêta 19 i
Wolnoœci
Œroda, 18 stycznia: Bohaterów
Warszawy, Nowa
Czwartek, 19 stycznia: Zau³ek, E.
Orzeszkowej, Plac 3 Maja, I Dywizji
Wojska Polskiego, Dworcowa, Cienista
Pi¹tek, 20 stycznia: A. Mickiewicza (2,4,6,8,10,12,14,16,18,22.
Sobota, 21 stycznia: A. Mickiewicza 20, S. Okrzei (ca³a).
Wizyta duszpasterska jest
przede wszystkim spotkaniem modlitewnym.

PARAFIA ŒWIÊTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ
Tydzieñ
W tym tygodniu obchodzimy: (1)
we wtorek 17 stycznia wspomnienie
œwiêtego Antoniego (2) w czwartek
wspomnienie œwiêtego Józefa Pelczara (3) w sobotê – wspomnienie
œwiêtej Agnieszki. W tym dniu w
sposób szczególny pamiêtajmy o
naszych Babciach. W sobotê o naszych Dziadkach.

Wizyta duszpasterska
– kolêda
Trwa w naszej parafii wizyta
duszpasterska – kolêda. Od poniedzia³ku do pi¹tku kolêda rozpoczyna
siê o godzinie 15.30. W sobotê od
godziny 11.00. Dzieñ wczeœniej ministranci przypomn¹ poszczególnym

rodzinom o wizycie duszpasterskiej.
Prosimy o przygotowanie krzy¿a,
œwiec, wody œwiêconej. Dzieci i m³odzie¿ przygotuj¹ zeszyty do religii.

PLAN KOLÊDY
18 stycznia, œroda: ulica Zdobywców Wa³u Pomorskiego 3
19 stycznia czwartek: ulica Zdobywców Wa³u Pomorskiego 5
20 stycznia, pi¹tek: ulice: Zwyciêstwa 1, Zdobywców Wa³u Pomorskiego 8, Wyzwolenia 2, Aleja
Piastów, Gajowa
21 stycznia, sobota: ulica Zdobywców Wa³u Pomorskiego 6
23 stycznia, poniedzia³ek: ulica
Zwyciêstwa 3 i 3A

24 stycznia, wtorek: ulica Rac³awicka 2 i uzupe³nienia (zg³oszenia
kancelarii)

¯ywy Ró¿aniec
W niedzielê dwudziestego drugiego stycznia o godzinie 15.00 spotkanie op³atkowe dla cz³onków
¯ywego Ró¿añca.

Budowa koœcio³a
Sk³adamy podziêkowania za modlitwy w intencji parafii i za sk³adane ofiary na rzecz budowy œwi¹tyni. ¯yczymy Bo¿ego b³ogos³awieñstwa na nowy tydzieñ. (PKO BP o/
Z£OCIENIEC 70 1020 2847 0000
1102 0008 3842 DAROWIZNA NA
BUDOWÊ KOŒCIO£A).

Zapraszamy do redakcji w Z³ocieñcu
ul. Boh. Warszawy 19/7 (obok biura PSS Spo³em)

Codziennie od poniedzia³ku do soboty w godz. 11.00 - 13.00
Tadeusz Nosel, tel. 500 075 383
Kazimierz Rynkiewicz, tel. 504 042 532

e-mail: tpd1@o2.pl

Tygodnik Pojezierza Drawskiego w internecie: www.tpd.xwp.pl
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ROZMAITOŒCI

Przedszkole Wojskowe w Z³ocieñcu

Dzieñ Babci i Dziadka

Babcia i dziadek to s³owa, które
ka¿demu dziecku kojarz¹ siê z ciep³em, mi³oœci¹ oraz wszystkim tym,
co dobre. Nikt inny nie ma tyle cierpliwoœci, zrozumienia czy zwyk³ej
ludzkiej ¿yczliwoœci. Dzieci to czuj¹,
dlatego 13 stycznia 2012 r. zaprosi³y
swoje babcie oraz swoich dziadków
do przedszkola na to najcieplejsze ze
wszystkich œwi¹t.
Grupa II z Przedszkola Wojskowego Nr 37 w Z³ocieñcu przygotowa³a specjalny program artystyczny, w czasie którego wrêczone zo-

sta³y m. in. z³ota rybka (ma spe³niæ
trzy ¿yczenia babci i dziadka) oraz
wygodne buty siedmiomilowe (maj¹
skracaæ drogê babci do sklepu).
Podczas wystêpu nie zabrak³o konkursów, piosenek i wierszy o
wdziêcznoœci za to, ¿e dziadkowie zawsze maj¹ czas dla swoich wnucz¹t.
Goœcie z dum¹ patrzyli na swoje
pociechy. Tu¿ po zakoñczeniu uroczystoœci dzieci wrêczy³y dziadkom
w³asnorêcznie wykonane upominki
oraz zaprosi³y na s³odki poczêstunek.
Anna Micha³ek

REPERTUAR KINA „MEWA”
18.01.2012- 10.30
18.01.2012 - 17.00
20.01.2012 - 17.00
20.01.2012 - 19.30
21.01.2012 - 17.00
21.01.2012 - 19.30
22.01.2012 - 17.00
22.01.2012 - 19.30
25.01.2012 - 10..30
25.01.2012 - 17.00
28.01.2012 - 17.00
28.01.2012 - 19.30
29.01.2012 - 17.00
29.01.2012 - 19.30

PO ROZUM DO MRÓWEK
Animacja
PO ROZUM DO MRÓWEK
Animacja
80 MILIONÓW
Sensacyjny
NIEBEZPIECZNA METODA
Biograficzny
80 MILIONÓW
Sensacyjny
NIEBEZPIECZNA METODA
Biograficzny
80 MILIONÓW
Sensacyjny
NIEBEZPIECZNA METODA
Biograficzny
MIŒ YOGI
Animacja
MIŒ YOGI
Animacja
TUPOT MA£YCH STÓP 2
Animacja
POKA¯ KOTKU CO MASZ W ŒRODKU Komedia
TUPOT MA£YCH STÓP 2
Animacja
POKA¯ KOTKU CO MASZ W ŒRODKU Komedia

FERIE W KINIE W Z£OCIEÑCU - PROMOCYJNA CENA BILETU 6 Z£
14 z³ - bilet normalny. 12 z³ - bilet ulgowy (Bilet ulgowy przys³uguje dzieciom do lat
6, dzieciom i m³odzie¿y szkolnej do ukoñczenia szko³y œredniej za okazaniem wa¿nej
legitymacji uczniowskiej, studentom za okazaniem wa¿nej legitymacji studenckiej oraz
emerytom i rencistom za okazaniem wa¿nej legitymacji emeryta - rencisty.)
10 z³ - bilet grupowy (min. 10 osób)
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Spotkanie noworoczne

5 stycznia 2012 r. w Zespole Szkó³
Ponadgimnazjalych Nr 1 w Drawsku
Pomorskim odby³o siê spotkanie
noworoczne starosty Stanis³awa
Cybuli z zaproszonymi goœæmi.
W spotkaniu uczestniczyli radni
Rady Powiatu Drawskiego wszystkich
kadencji, radni miejscy i gminni obecnej
kadencji, burmistrzowie, wójtowie,
dyrektorzy, kierownicy, szefowie zak³adów pracy, instytucji, przedsiêbiorstw, ksiê¿a, so³tysi, przedstawiciele wojska, prasy oraz naczelnicy wydzia³ów starostwa.
Spotkanie rozpoczê³a dyrektor
ZSP Nr 1, pani Jadwiga Kur, powita-

niem wszystkich goœci. Nastêpnie g³os
zabra³ starosta drawski, który przedstawi³ sytuacjê samorz¹du powiatowego i najwa¿niejsze osi¹gniêcia Powiatu
w ubieg³ym roku oraz zadania do zrealizowania na rzecz lokalnej spo³ecznoœci. G³os zabra³ tak¿e Jerzy Lauersdorf,
przewodnicz¹cy Rady Powiatu Drawskiego, który po powitaniu zebranych
przedstawi³ dokonania Rady w ubieg³ym roku i z³o¿y³ ¿yczenia wszelkiej
pomyœlnoœci w nowym 2012 roku. Po
wyst¹pieniach, dyrektor szko³y krótko
zaprezentowa³a osi¹gniêcia szko³y, po
czym zaprosi³a goœci na program artystyczny przygotowany przez m³odzie¿ szkoln¹.
(wp)

