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Rewolucja w szkolnictwie powiatowym

Rozwi¹zano zespo³y
szkó³, ma byæ jeden
(DRAWSKO POM.) To prawdziwa rewolucja w drawskim
szkolnictwie ponadgimnazjalnym. Znikn¹ zespo³y szkó³:
ZSP nr 1 i 2 oraz ZSZ, a w ich miejsce powstanie jeden
Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim, z siedzib¹ przy ul. Z³ocienieckiej.
Str. 3
Uby³o nam 236 dzieci, czyli jedna szko³a

Komu, i na co, s¹ potrzebne
z³otówki z likwidowanych szkó³?
Czytaj na str. 6

Kulturalne
zatrudnienie
na... 20 lat

Jolanta
Pluto
-Pr¹dzyñska
„skazana”
na kulturê

UKS Orlik
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dru¿yn¹
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Z drugiej strony

Radni w Po³czynie-Zdroju wy³amali siê obowi¹zuj¹cego schematu

Nie dajmy zwijaæ naszego
pañstwa
Kazimierz Rynkiewicz

W

Po³czynie-Zdroju
wydarzy³a siê w
ubieg³ym tygodniu
rzecz warta wiêkszej uwagi; oto
7. radnych nie podda³o siê presji
burmistrza i pozosta³ych radnych, a wys³ucha³o i przychyli³o
siê do g³osów mieszkañców kilku
wsi w dwóch so³ectwach, którzy
nie godzili siê na zamkniêcie
szkó³ w Toporzyku i Bolkowie.
Pisa³em ju¿ o tym, ¿e rz¹d zrzuca
odpowiedzialnoœæ za brak w³asnych dzia³añ w sytuacji kryzysu
na samorz¹dy, a te z kolei na
mieszkañców. Rz¹d woli budowaæ stadiony i orliki, ni¿ na przyk³ad dop³acaæ do szkó³ we
wsiach. Woli likwidowaæ ma³e,
ale dostêpne, s¹dy, ni¿ ci¹æ wydatki na administracjê. Przyzwala na prywatyzacjê szpitali, bo
nie ma pieniêdzy, ale nie likwiduje agencji, co obieca³ ju¿ 5 lat
temu. Woli zlikwidowaæ Stoczniê Szczeciñsk¹, daj¹c¹ pracê
tysi¹com ludzi, ale powo³uje
spó³ki do budowy stadionów, autostrad, kolejne agencje i agendy
rz¹dowe do czegoœ tam. Jedno z
ostatnich pañstwowych przedsiêbiorstw Poczta Polska chce
zlikwidowaæ ma³e placówki, bo
nie ma pieniêdzy. Ten rz¹d mówi¹c krótko – zwija nam pañstwo i nie bardzo wiadomo, co w
rezultacie tego zwijania ma siê
wy³oniæ.
Z za¿enowaniem s³ucha³em,
jak na jednej z rocznych odpraw
pewien komendant powiatowy
policji dziêkuje w³adzom samorz¹dowym za... pomoc przy remoncie komendy (PUP da³ kilku
pracowników interwencyjnych,
mo¿e kilka puszek farby itp.).
Remont ci¹gnie siê ju¿ drugi rok
metod¹ cha³upnicz¹. Stan wiêkszoœci komisariatów jest fatalny,
ale to rz¹du nie interesuje. Taki
jest stan naszego pañstwa. Jak
znowu zaczêli kraœæ samochody,
to policja okazuje siê bezradna,
wzros³a liczba wypadków i

œmiertelnoœæ na drogach, wiêc
nawet w tej sferze nastêpuje regres.
Rok 2012 dopiero siê rozpocz¹³, a zapowiada siê gor¹co.
Wydaje siê, ¿e rz¹d przerzucaj¹cy ciê¿ar kryzysu na spo³eczeñstwo wyczerpa³ najprostsz¹ z
rezerw – siêganie do kieszeni
podatników. Pisa³em o buncie
samorz¹dów, które maj¹ ju¿ dosyæ ciêcia swoich bud¿etów, by
starczy³o im na inwestycje. Zaczynaj¹ myœleæ o sferze spo³ecznej, której zwin¹æ i skurczyæ
siê ju¿ nie daje, bo to grozi wybuchami spo³ecznymi w³asnych
mieszkañców. Przez kraj przewala siê fala niezadowolonych z
zamykania szkó³. No dobrze,
zamkniemy szko³ê w tym roku, a
co zamkniemy w przysz³ym, by
spi¹æ kolejny bud¿et? Sprzedamy jakiœ zak³ad lub spó³kê komunaln¹. Ale co sprzedamy za
dwa lata, by znowu spi¹æ bud¿et?
Pozostanie ci¹æ, zmniejszaæ,
inwestycje. To z kolei oznacza,
¿e bêdzie mniej zamówieñ na roboty publiczne i mniej firm zarobi. Oczywiœcie rz¹d bêdzie podtrzymywa³ tezê, ¿e jesteœmy
„zielon¹ wysp¹”, bo PKB wzros³o o 4,3 proc. Warto jednak zastanowiæ siê nad struktur¹ tego
buduj¹cego siê dobrobytu.
Od jakiegoœ czasu przymierzam siê do pokazania zmian w
tej strukturze, które to zmiany
odzwierciedlaj¹ sytuacjê mieszkañców. GUS poda³ dane dotycz¹ce 2011 roku, w tym eksportu. Okazuje siê, ¿e na 100 proc.
„polskiego” eksportu, 60 proc.
stanowi eksport firm zagranicznych, które w Polsce ulokowa³y
swoje zak³ady! Tu produkuj¹, bo
jest „tania si³a robocza”, a eksportuj¹ i to czêsto do w³asnego
kraju, gdzie za takie pieni¹dze,
jakie p³ac¹ Polakom nikt u nich
nie chcia³by pracowaæ.
Tym oto sposobem na przyk³ad eksportujemy samochody,
których Polska nie wytwarza, bo

nie mamy w³asnej marki. Polski
przemys³ motoryzacyjny zosta³
zdegradowany do montowni obcych marek. Dla porównania;
Niemcy, kraj 80-milionowy, posiada przynajmniej 6 marek samochodów. Porównuj¹c kraje
co do wielkoœci i potencja³u, Polska, kraj 40-milionowy, powinna
posiadaæ ich 3 albo chocia¿ 2.
Nie posiada ¿adnej.
A czy na wzrost PKB w inwestycjach nie wp³ywaj¹ na
przyk³ad inwestycje dotycz¹ce
budowy farm wiatrowych, choæby na Pomorzu? Oczywiœcie, ¿e
nabijaj¹ nasze PKB. Portal Polskiego (?) Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej poda³, ¿e w
ostatnich latach firmy wiatrowe
zainwestowa³y w naszym kraju
ponad 1 miliard euro. To ponad 4
miliardy z³otych w PKB. One
chc¹ mieæ coœ z tego, a my co
bêdzimy mieæ? Dobre wskaŸniki
produkcji „zielonej” energii. Dla
zwyk³ego mieszkañca nie bêdzie
to mia³o ¿adnego wp³ywu na poziom jego ¿ycia.
Nied³ugo ca³e Pomorze zastawione bêdzie wiatrakami i bêdziemy jeŸdziæ slalomem miêdzy
potê¿nymi wiatrakami (do 150 m
wysokoœci). Od krêcenia bêdzie
mo¿na dostaæ oczopl¹su. Takie
farmy ju¿ stoj¹ wzd³u¿ czêœci
wybrze¿a, a zapowiadane s¹ budowy w gminach: Drawsko
Pom., £obez, Resko, Dobra, Radowo Ma³e, P³oty, Gryfice, Karnice, Trzebiatów, Œwidwin, R¹bino, Brze¿no i wielu innych. To
praktycznie obszar ca³ego naszego Pomorza. Mo¿na bêdzie
po¿egnaæ siê turystyk¹ i gospodarstwami agroturystycznymi,
bo kto bêdzie chcia³ wypoczywaæ w cieniu szumi¹cych wie¿
wiatrakowych. W Goleniowie, w
parku biznesowym (zwolniona z
podatków), powsta³a nawet fabryka œmigie³. Nabija polski
PKB? Nabija. Co z tych wiatraków bêd¹ mieæ mieszkañcy Pomorza? Niewiele. Trochê wp³ynie do bud¿etów gmin, ale to nie

prze³o¿y siê na jakoœæ ¿ycia, nie
licz¹c spadku wartoœci nieruchomoœci, bo kto bêdzie chcia³ je
kupowaæ w takim s¹siedztwie.
Pokazane tu zaledwie w zarysie przyk³ady ujawniaj¹ zmiany zachodz¹ce w strukturze polskiej gospodarki. WskaŸniki sobie, a ¿ycie na prowincji sobie. I
nagle wybuchaj¹ protesty; w
sprawach ACTA, cen ropy i benzyny, podwy¿ki wieku emerytalnego. I nawet nie da siê ju¿ tego
zag³uszyæ hucznym otwarciem
stadionu narodowego. Coœ tu
pêka.
Czy¿by rodzi³a siê w koñcu
demokracja uczestnicz¹ca – nic
o nas bez nas? Mam nadziejê, ¿e
powoli, ale jednak. Rz¹dy zmieniaj¹ siê, a pañstwo jest - nasze.
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Przymiarki do kopalni
Rozwi¹zano zespo³y torfu w Jankowie
Rewolucja w szkolnictwie powiatowym

szkó³, ma byæ jeden
(DRAWSKO POM.) To
prawdziwa rewolucja w
drawskim szkolnictwie
ponadgimnazjalnym.
Znikn¹ zespo³y szkó³:
ZSP nr 1 i 2 oraz ZSZ, a
w ich miejsce powstanie
jeden Zespó³ Szkó³
Ponadgimnazjalnych
w Drawsku Pomorskim,
z siedzib¹ przy
ul. Z³ocienieckiej.
Co prawda o potrzebie zmian
mówi³o siê od dawna, a tak¿e radni
wyrazili wczeœniej zamiar likwidacji
zespo³ów, ale sama likwidacja dokona³a siê na sesji nadzwyczajnej Rady
Powiatu w miniony poniedzia³ek, 30
stycznia 2012 r.
Radni hurtem zlikwidowali ró¿ne
licea profilowane, licea i technika

uzupe³niaj¹ce, które od lat by³y
praktycznie martwe. Najpowa¿niejsza w skutkach jest decyzja o rozwi¹zaniu ca³ego Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 w Drawsku
przy ul. Po³czyñskiej (tzw. Gogó³czyna) oraz Zespo³u Szkó³ Zawodowych. By powo³aæ nowy zespó³,
musia³o tak¿e nast¹piæ rozwi¹zanie
ZSP nr 1 przy ul. Z³ocienieckiej. To
jednak na bazie tej szko³y powstanie
nowy Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pom. Uczniowie
klas II i III „Gogó³czyna” najprawdopodobniej bêd¹ mogli dokoñczyæ
naukê w dotychczasowej szkole, ale
nie bêdzie ju¿ naboru do klasy I, co
mo¿na nazwaæ wygaszaniem szko³y.
Zmiany nast¹pi¹ od 1 wrzeœnia br.
Utworzony zosta³ zespó³ placówek - Powiatowe Centrum Kszta³cenia Zawodowego i Ustawicznego
oraz M³odzie¿owy Oœrodek Wychowawczy w Czaplinku. Wiêcej o
tych zmianach napiszemy w nastêpnym wydaniu.
KAR

(DRAWSKO POM.) Rada
Miejska w Drawsku
Pomorskim poczyni³a
pierwszy krok w
kierunku otworzenia
kopalni torfu pomiêdzy
Jankowem a Zbrojewem.
Inwestor, nie okreœlony w
uchwale, chcia³by kopaæ torf na
³¹kach znajduj¹cych siê w okolicach
Jankowa i Zbrojewa. Radni podjêli
wiêc uchwa³ê o przyst¹pieniu do
sporz¹dzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, która rozpocznie tryb
formalno-prawny
sporz¹dzenia
zmiany planu miejscowego, w celu
ustalenia przeznaczenia terenów
oraz okreœlenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy.
Jak podano w uzasadnieniu do
uchwa³y, przyst¹pienie do zmiany
obowi¹zuj¹cego miejscowego planu ma na celu stworzenie inwestorom warunków umo¿liwiaj¹cych
otworzenie kopalni torfu w Jankowie. Obszar inwestycji obejmuje

Kulturalne zatrudnienie na... 20 lat

J. Pluto-Pr¹dzyñska „skazana” na kulturê
(DRAWSKO POM.) Doœæ nietypowe zarz¹dzenie wyda³ burmistrz
Drawska Pomorskiego Zbigniew
Ptak pod koniec roku ubieg³ego.
Wbrew panuj¹cemu kryzysowi,
gdy nie wiadomo, co bêdzie za rok,
nie mówi¹c o 5 latach, jest ono bardzo optymistyczne.
Otó¿ burmistrz zarz¹dzeniem z
dnia 30 listopada 2011 r. powo³a³
Jolantê Pluto-Pr¹dzyñsk¹, na stano-

wisko dyrektora Oœrodka Kultury w
Drawsku Pomorskim, na kolejne 20
lat, licz¹c od dnia 1 grudnia 2011 r.
Od razu uprzedzê, ¿e burmistrz
mia³ takie prawo, zgodnie z ustaw¹ o
organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoœci kulturalnej. Jednak ta sama
ustawa mówi, ¿e móg³ on tak¿e przeprowadziæ konkurs na to stanowisko, ale widocznie nie chcia³. Zatrudnienie na czas okreœlony ma

oczywiœcie swoje zalety, gdy¿ w
œwietle tej ustawy nie mo¿na jej
wypowiedzieæ bez przyczyn w ustawie okreœlonych. Gdyby¿ to tak
jeszcze zrobili tak¹ ustawê dla burmistrzów...
KAR

grunty sk³adaj¹ce siê z dzia³ki nr 110/
1 w obrêbie Zbrojewo oraz dzia³ek nr
9, 13, 77, 78, 16/1, 1, 3, 11 w obrêbie
Jankowo.
W dniu 10 paŸdziernika 2011 r.
przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w
Drawsku Pomorskim wyst¹pi³ do
urbanisty Piotra Koz³owskiego autora studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko Pom. - z
zapytaniem o zgodnoœæ planowanego zamierzenia inwestycyjnego z
ustaleniami studium i w odpowiedzi
z dnia 20 grudnia 2011 r. uzyska³ informacjê potwierdzaj¹c¹ wnioskowan¹ zgodnoœæ. Zgodnie z par. 81
studium: „Obszary wskazane na
rysunku studium, w tym z³o¿a kopalin pospolitych, mog¹ podlegaæ
eksploatacji zgodnie z przepisami
szczególnymi. Wyznaczanie nowych terenów górniczych poza obszarami wyznaczonymi w rysunku
studium mo¿e odbywaæ siê w drodze sporz¹dzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, przy uwzglêdnieniu
zasad ochrony œrodowiska przyrodniczego i unikniêciu lub minimalizacji kolizji z wartoœciami
przyrodniczymi”.
Planowana inwestycja jest zgodna ze studium, jednak ze wzglêdu na
lokalizacjê przedsiêwziêcia na obszarze „Ostoi Iñskiej” z sieci Natura
2000 oraz zespole przyrodniczo-krajobrazowym okreœlonym w Waloryzacji Przyrodniczej, instytucje w³aœciwe w sprawie opiniowania i
uzgadniania miejscowych planów
mog¹ okreœliæ warunki, których – jak
stwierdzono w uzasadnieniu - nie
mo¿na przewidzieæ na obecnym etapie postêpowania.
KAR

P£YTY OSB
NAJTANIEJ. 602 131 760

Biuro reklamy
TPD
Tel. 504 042 532
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„Dwa brzegi”
Lecha Dyblika

Po raz pierwszy na deskach nowo otwartej sali widowiskowokinowej Z³ocienieckiego Oœrodka Kultury wyst¹pi³ wszystkim
dobrze znany z³ocieñczanin Lech Dyblik

Po 10 godzin miesiêcznie

Planuj¹ prace dla 45
bezrobotnych
(DRAWSKO POM.)
Burmistrz Drawska
Pomorskiego
zaplanowa³ na ten rok
prace spo³ecznie
u¿yteczne dla 45 osób
w gminie.
Radni przyjêli tê propozycjê i
zatwierdzili j¹ uchwa³¹ sprawie przyjêcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac spo³ecznie u¿ytecznych w gminie Drawsko
Pomorskie na rok 2012. Zak³ada on
organizacjê pracy dla 45 osób bezrobotnych bez prawa do zasi³ku, korzystaj¹cych ze œrodków pomocy

spo³ecznej. Mieliby oni przepracowaæ ³¹cznie 18.000 godzin, po po³owie przypadaj¹cych na prace porz¹dkowe przy zieleni i sprz¹taniu, z
tym, ¿e na ka¿d¹ z tych osób przypada³oby 40 godzin pracy miesiêcznie. Na wyp³aty dla nich zaplanowano 131.400 z³, a wysokoœæ refundacji z Funduszu Pracy wynios³aby
78.840 z³.
Ta uchwa³a pos³u¿y do zawarcia
porozumienia pomiêdzy burmistrzem a starost¹. Po zawarciu porozumienia kierownik OPS sporz¹dzi
listê bezrobotnych bez prawa do
zasi³ku, którzy mog¹ zostaæ skierowani do wykonywania prac spo³ecznie u¿ytecznych w gminie i przeœle j¹
do PUP.
KAR

Tygodnik Pojezierza Drawskiego w Internecie
czytaj i komentuj: www.tpd.xwp.pl

27 stycznia, w pi¹tkowy wieczór,
w towarzystwie przyjació³ Lech Dyblik zaprezentowa³ utwory pochodz¹ce z najnowszej p³yty artysty, pt.:
„Dwa brzegi”. Goœciem specjalnym
koncertu by³ pochodz¹cy z Oddessy, wspó³autor promowanej na koncercie p³yty, Aleksiej Siemieniszczew. DŸwiêki wygrywane na strunach gitary dziêki swej delikatnoœci
i autentycznoœci chwyta³y za serce.
G³êbokie w treœci piosenki, pe³ne
nostalgii i wspomnieñ sk³ania³y do
refleksji nad ¿yciem. Melancholijny
nastrój wieczoru wprowadzi³ audytorium w niepowtarzaln¹ atmosferê,
z której trudno by³o siê „wybudziæ”.
Piosenki traktuj¹ce o ¿yciu, mi³oœci i
przygodach dnia codziennego dotyczy³y g³ównie lat 40. i 50. ubieg³ego stulecia. Utwory muzyczne przeplata³y siê z zabawnie opowiadany-

mi anegdotami dotycz¹cymi g³ównie ¿ycia ludzi w ZSRR, w latach powojennych. Koncert rosyjskich piosenek w wykonaniu Lecha Dyblika
zosta³ entuzjastycznie przyjêty
przez z³ocienieck¹ widowniê. (ZOK)

Zg³oszenia do koñca maja

Szansa na Przysz³oœæ
z Europ¹ w tle
(DRAWSKO POMORSKIE).
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim prowadzi
nabór uczestników do realizowanego w tym roku projektu systemowego „Szansa na przysz³oœæ” wspó³finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, w raamch programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki, Priorytet VII, Promocja Integracji
Spo³ecznej.
Uczestnikami projektu mog¹ byæ
osoby: (1) posiadaj¹ce aktualne
orzeczenie o niepe³nosprawnoœci (w
przypadku osób niepe³nosprawnych) (2) korzystaj¹ce ze œwiadczeñ
pomocy spo³ecznej (3) w wieku aktywnoœci zawodowej: 15 – 64 lata. (4)
posiadaj¹ce zatrudnienie lub nie,
zagro¿one wykluczeniem spo³ecz-

nym z co najmniej jednego powodu
spoœród wskazanych w odpowiedniej ustawie.
Osoby uczestnicz¹ce w projekcie bêd¹ mog³y skorzystaæ z nastêpuj¹cych bezp³atnych form wsparcia: (1) kursów umo¿liwiaj¹cych zdobycie nowych umiejêtnoœci, kwalifikacji zawodowych (2) doradztwa zawodowego – poradnictwa psychologicznego (3) turnusów rehabilitacyjnych (dotyczy osób niepe³nosprawnych).
Osoby chêtne do uczestnictwa w
projekcie prosimy o zg³aszanie siê
do 31 maja br. do godziny 14.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Ulica B. Chrobrego 4, 78
– 500 Drawsko Pomorskie, pokój 1.
Telefon 600 135 070.
(um)
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Obradowa³ Zarz¹d
Powiatu
Zarz¹du Powiatu Drawskiego odby³ posiedzenie 24
stycznia 2012 r. Podczas obrad rozpatrzono m.in. projekt
uchwa³y Rady Powiatu w
sprawie utworzenia M³odzie¿owego Oœrodka Wychowawczego w Czaplinku.
Dzia³aj¹cy w Starostwie Zespó³
ds. przekszta³ceñ w oœwiacie zaproponowa³ utworzenie M³odzie¿owego Oœrodka Wychowawczego.
Zgodnie z wnioskiem Rady Pedagogicznej Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Czaplinku ustalono, i¿
placówka ta bêdzie mia³a swoj¹ siedzibê w budynku przy ul. P³awieñskiej 4-6 w Czaplinku. MOW poprowadzi kszta³cenie i resocjalizacjê
dziewcz¹t na etapie gimnazjum oraz
zasadniczej szko³y zawodowej.
Rada Miejska w Czaplinku udzieli³a
poparcia dzia³aniom Zarz¹du Powiatu oraz ZSP w Czaplinku w tej materii.
(Rada Powiatu przyjê³a tê uchwa³ê i
MOW mo¿e powstaæ ju¿ od 1 wrzeœnia 2012 r.).
Podczas obrad Zarz¹d rozpatrywa³ wnioski, w tym wniosek dyrektora Szpitala Powiatowego do Rady
Spo³ecznej SP o zakup laparoskopu,
wniosek Zarz¹du Dróg Powiatowych dot. uzgodnienia projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Z³ocieniec - ulica Czaplinecka Z³ocieniec;
wniosek Zarz¹du Dróg Powiatowych o wyra¿enie zgody na wieloletnie umieszczenie w pasie drogi
powiatowej urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej niezwi¹zanej z potrzebami zarz¹dzania drogami, wniosek Zarz¹du Dróg Powiatowych o wyra¿enie opinii przez Zarz¹d Powiatu w
sprawie likwidacji drogi gminnej,
Gimnazjum A. Mickiewicza w Drawsku Pom. o przyznanie patronatu
Starosty Drawskiego I Powiatowej
Gimnazjadzie Matematycznej 2012
pt. „Ile matematyki jest w banku?”,
wniosek Wydzia³u PR o uruchomienie konkursu „Bobry przedsiêbiorczoœci”,
wniosek Zarz¹du Spó³ki Szpitale
Polskie S.A. o dokonanie inwentaryzacji i wyceny sprzêtu oraz wyposa¿enia szpitala, oraz drugi, o wype³nienie dokumentów koniecznych do
nowego zarejestrowania szpitala, a
tak¿e wniosek Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej o wsparcie inicjatywy Izby.

Zarz¹du przyj¹³ uchwa³ê w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego PCPR w Drawsku Pom.
Ponadto, zaopiniowano pozytywnie projekty uchwa³y Rady Powiatu, w tym w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Kszta³cenia Zawodowego i Ustawicznego, nadania statutu Zespo³owi Szkó³
Ponadgimnazjalnych w Drawsku
Pom., przyjêcia stanowiska Rady
Powiatu w sprawie reorganizacji
S¹du Rejonowego w Drawsku Pom.
Omówiono równie¿ informacjê z
dzia³alnoœci Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w
Drawsku Pom. za 2011 rok, informacjê na temat mo¿liwoœci wspó³pracy
struktur organizacyjnych powiatu z
Bankiem ¯ywnoœci, sprawozdanie
finansowe szpitala powiatowego F01 wg stanu na dzieñ 30 listopada
2011r., sprawozdanie Dyrektora
szpitala z przeprowadzonych badañ
USG za m-c XII 2011r. Omówiono
kwestiê zadañ premiowych dyrektora szpitala za IV kwarta³ 2011r., a tak¿e wyra¿ono zgodê na wydzier¿awienie pomieszczenia na terenie szpitala pod tomograf komputerowy.
Zarz¹d rozpatrzy³ projekty odpowiedzi na interpelacjê Przewodnicz¹cego Rady Powiatu, projekt odpowiedzi na wniosek Radnego p. W.
Chmiela. Zapoznano siê z wnioskami Komisji Oœwiaty oraz Zespo³u ds.
przekszta³ceñ w oœwiacie, dotycz¹cymi reorganizacji oœwiaty ponadgimnazjalnej.
Omówiono Sprawozdanie z dzia³alnoœci Zarz¹du Powiatu za rok
2011. Œrednia frekwencja obecnoœci
cz³onków tego organu na posiedzeniach wynosi³a 92,6 % i nigdy nie
kolidowa³a z kwalifikowan¹ wiêkszoœci¹, potrzebn¹ do podjêcia
uchwa³ (kworum by³o zachowane).
Zarz¹d, od pocz¹tku swojej kadencji, odby³ 47 posiedzeñ. W ich trakcie podjêto szereg ró¿nego rodzaju
decyzji, w tym przygotowano 169
projektów uchwa³ Rady Powiatu,
podjêto 75 uchwa³, rozpatrzono 227
podañ i wniosków w zakresie gospodarki mieniem powiatu, udzielenia dofinansowañ, spraw gospodarczych i spo³ecznych, przyjêto 121
sprawozdañ, informacji i raportów z
dzia³alnoœci jednostek organizacyjnych powiatu, powiatowych s³u¿b,
inspekcji i stra¿y, a tak¿e rozpatrzono 138 innych spraw.

Str
Str.. 5

Radni Drawska
Pom. za s¹dem
drawsko-³obeskim
(DRAWSKO
POM.) Na
ostatniej sesji
Rady Miejskiej
w Drawsku
Pomorskim,
radni uchwa³¹
wyrazili swój
stosunek do
proponowanej
przez ministra
sprawiedliwoœci
Jaros³awa Gowina
reformy s¹downictwa
w kraju.
W przypadku, gdyby mieli mieæ
niektóre wydzia³y s¹du w Wa³czu,
oddalonym o 70 km, woleliby utworzyæ S¹d Rejonowy z £obzem, oddalonym o 18 km. W tej sprawie ju¿ od
jakiegoœ czasu trwa³y rozmowy w
starostwie, w których bra³ udzia³ starosta ³obeski Ryszard Brodziñski.
Poni¿ej uchwa³a (nr 186/2012) Rady
Miejskiej w Drawsku Pom., podjêta
na sesji w dniu 26 stycznia 2012 roku.
Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwala, co nastêpuje:
W nawi¹zaniu do prowadzonych w Ministerstwie Sprawiedliwoœci prac reformuj¹cych strukturê
organizacyjn¹ s¹downictwa powszechnego, a w szczególnoœci planowanego w ich ramach zniesienia
S¹du Rejonowego w Drawsku Pomorskim i S¹du Rejonowego w
£obzie, Rada Miejska w Drawsku
Pomorskim – w trosce o zapewnienie
cz³onkom obu spo³ecznoœci lokalnych w³aœciwego dostêpu do organów wymiaru sprawiedliwoœci –
zwraca siê z apelem do Ministra
Sprawiedliwoœci o rozwa¿enie mo¿liwoœci utworzenia, na bazie w/w s¹dów, jednego s¹du rejonowego,
obejmuj¹cego sw¹ w³aœciwoœci¹
s¹siaduj¹ce ze sob¹ obszary powiatów drawskiego i ³obeskiego.
Niniejsze stanowisko uzasadnia
siê w nastêpuj¹cy sposób: Zgodnie
z zamierzeniami Ministerstwa Sprawiedliwoœci, reorganizacja s¹dów
rejonowych w Drawsku Pomorskim
oraz w £obzie, mia³aby polegaæ na
przekszta³ceniu niniejszych instytucji w oœrodki zamiejscowe s¹dów

rejonowych, odpowiednio w Wa³czu, oddalonym od Drawska Pomorskiego o 70 km, oraz w Gryficach,
mieœcie oddalonym od £obza o ok.
50 km.
W konsekwencji planowanych
rozwi¹zañ, koniecznoœæ za³atwienia
spraw administracyjnych w s¹dzie w
Wa³czu, czy w Gryficach, wi¹za³aby
siê z odbyciem stosunkowo d³ugiej,
czasoch³onnej i kosztownej podró¿y.
W tym miejscu wskazaæ nale¿y, i¿
odleg³oœæ miêdzy Drawskiem Pomorskim a £obzem wynosi jedynie
18 km. Nadmieniæ równie¿ nale¿y, i¿
na terenach powiatów drawskiego i
³obeskiego sprawdzaj¹ siê rozwi¹zania organizacyjne zwi¹zane z funkcjonowaniem organów administracji, obejmuj¹cych swoj¹ w³aœciwoœci¹ obszary obu w/w jednostek
samorz¹du terytorialnego. Od kilkunastu lat w ten w³aœnie sposób dzia³a Urz¹d Skarbowy w Drawsku Pomorskim. Utworzenie samodzielnego s¹du rejonowego, w³aœciwego
dla obszarów powiatów drawskiego
i ³obeskiego, na bazie funkcjonuj¹cych obecnie s¹dów rejonowych w
Drawsku Pomorskim oraz w £obzie,
uwzglêdni zarówno cel planowanej
reformy s¹downictwa powszechnego, jak równie¿ uzasadnione potrzeby cz³onków obu spo³ecznoœci lokalnych.
Przychylenie siê Pana Ministra
do niniejszego rozwi¹zania by³oby
wyrazem akceptacji i poparcia dla
dotychczasowych wysi³ków, ukierunkowanych na wspó³pracê s¹siaduj¹cych ze sob¹ powiatów, i jednoczeœnie ugruntowa³oby w cz³onkach obu wspólnot samorz¹dowych
poczucie stabilnoœci wymiaru sprawiedliwoœci.
(r)
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tygodnik pojezierza drawskiego 1.2.2012 r.

Uby³o nam 236 dzieci, czyli jedna szko³a

Komu, i na co, s¹ potrzebne z³otówki
z likwidowanych szkó³?
(Z£OCIENIEC). Mamy
w gminie za sob¹ próby
³¹czenia szkó³ w
zespo³y. Nie powiod³y
siê, ale to dopiero ich
pocz¹tek.
O tym dalej, tu tylko taka uwaga:
dlaczego - szukaj¹c oszczêdnoœci w
kasie samorz¹du nie zacz¹æ od solidnych redukcji na stanowiskach administracyjnych, urzêdniczych, we
wszelkich spó³kach, zak³adach bud¿etowych i im podobnych. Likwidacja szko³y to jakby zaborcze podcinanie konarów poœród których
uwi³ swoje teraŸniejsze i przysz³e
¿ycie ca³y kraj, Polska - tak górnolotnie to ujmuj¹c. A co komu po kilkudziesiêciu zbêdnych urzêdnikach?
Mo¿e to nawet i setka? Przecie¿ to
kamieñ u szyi zad³u¿onych gmin,
ca³ego kraju! Nie uciekajmy od takich uogólnieñ: Unia (Niemcy +
Francja) tak wobec nas zadzia³a³y,
byœmy w³aœnie poczêli dopuszczaæ
siê likwidacji szkó³, a potem - zamykania koœcio³ów. Likwidacji katolickiej telewizji, radia. Idzie jak zawsze
o to, by Polak wreszcie zmieni³ sw¹
gatunkowoœæ. Nawet – narodowoœæ na globalistyczn¹ wydmuszkê. Z poddanego Moskwy na bardziej poddanego – tym razem unijnego. Darujmy sobie ju¿ przypominanie likwidacji pod niemiecki strychulec stoczni i jej podobnych zak³adów. W naszej gminie, w Parku Krajobrazowym, wszelkie inwestycje zakazane. A brzeg polskiego
morza makabrycznie oszpecony

wiatrakami. Tu mo¿na? To nie krajobraz?
Dobrze by³oby z likwidacj¹
oœwiaty wstrzymaæ siê do zmiany w
kraju rz¹du. Obecny poniós³ klêski
na wszystkich polach, egzystuje
jeszcze, bo nim polski wyborca siê
zorientuje, w czym rzecz, to nieco
czasu musi min¹æ. A wydaje siê, ¿e
w³aœnie mija. Kolejny rz¹d, jaki by
nie by³, nie bêdzie przecie¿ polskim
dzieciom i m³odzie¿y zamyka³ szkó³.
Przypomnê: zniewolona pezetpeerem Polska na tysi¹clecie pañstwa
zbudowa³a tysi¹c szkó³. Co to za
kraj, który teraz te szko³y zamyka?
Szko³y w Z³ocieñcu bez zmian
– to wyrok s¹du
Rzeczpospolita poinformowa³a,
¿e w ubieg³ym roku polska oœwiata
utraci³a trzysta szkó³. Na ten rok
przewiduje siê, ¿e polscy uczniowie
zostan¹ ich pozbawieni a¿ oœmiuset.
W Z³ocieñcu próba oszczêdnoœci w
oœwiacie, czyli ³¹czenia szkó³ w ze-

spo³y, rozbi³a siê o odmown¹ opiniê
na ten temat Kuratora. Gmina odda³a
sprawê do s¹du. Dwunastego
stycznia S¹d Administracyjny nie
uzna³ racji z³ocienieckiej gminy.
Stwierdzi³, ¿e opinia kuratora jest
prawid³owa. Burmistrz Waldemar
W³odarczyk na ten temat: - Nie bêdê
siê od tego odwo³ywa³, bo to jest bez
sensu. (...) Ja ca³y czas d¹¿ê do
Zespo³u Szkó³ w Budowie. –
Przewodnicz¹ca rady Urszula
Ptak zaproponowa³a, ¿e w tej sprawie dzia³ania mo¿na ponowiæ, jeszcze raz wystêpuj¹c do Kuratora.
Waldemar W³odarczyk: - Oni nie
zmieni¹ zdania. (...) Oni z marszu
odmawiaj¹, bo maj¹ wytyczne odgórne w tej sprawie. W Drawsku
Pomorskim te¿ bêd¹ likwidowaæ
szko³y wiejskie. Szukaj¹ oszczêdnoœci. Z³o¿ê wniosek, aby komisja
edukacji do swego planu pracy
przyjê³a wniosek w rozszerzonej
strukturze – temat rozwoju placówek oœwiatowych w gminie. Mo¿e z
dyrektorami szkó³. Uby³o nam 236
dzieci, czyli jedna szko³a. Szko³y
bêd¹ uwa¿a³y, ¿e wszystko jest w
porz¹dku. Wszyscy oszczêdzaj¹.
Energetyka te¿ nie ma u nas placówki. ZWiK obci¹¿a nas robotami
zwi¹zanymi z typow¹ deszczówk¹. Radny Stanis³aw Picheta: Nale¿y
postawiæ wniosek w sprawie utworzenia jednego gimnazjum i jednej
szko³y podstawowej.
Burmistrz Waldemar W³odarczyk: W takim przypadku bêd¹ o
wiele wiêksze ciecia etatowe ni¿ przy
zespo³ach. Ja zlikwidujê Gimnazjum
Nr 2 i zrobiê filiê Gimnazjum Nr 1, ale
muszê sprawdziæ czy nie jest wymagalna do tego opinia Kuratorium.
Przewodnicz¹ca Urszula Ptak:
Dyrektorzy twierdzili, ¿e nie dba siê
o pracowników niepedagogicznych. A kto powinien dbaæ o nich,
jak nie dyrektorzy?
Burmistrz Waldemar W³odarczyk: - Bêdzie o wiele wiêkszy pro-

blem. My busa na ulice Gronowsk¹
czy Osiedle Pomorskie mo¿emy
podstawiæ. Nie mo¿emy przymusiæ
do pracy komercyjnej w temacie dowo¿enia. Ja nie mogê daæ dop³aty do
tego, chyba, ¿e my ustalimy godziny
i cena dla dzieci bêdzie symboliczna,
na przyk³ad jeden z³oty. Gmina dop³aci resztê. Niestety, mog¹ oszukiwaæ na biletach. Chyba, ¿e bêd¹ dla
dzieci bilety miesiêczne.
Radny Jan Rudy: Burmistrz do
dwudziestego czwartego stycznia
przedstawi wniosek, jak od lutego
nic nie zrobimy, to znowu dwa lata
do tylu i w 2013 roku bêd¹ mo¿liwe
dopiero te zmiany (a to ju¿ blisko
wybory). W szko³ach rozmawialiœmy o tych sprawach i nie bêdzie
zdziwienia.
Burmistrz Waldemar W³odarczyk: By³y rozmowy, ale nie o Szkole
Podstawowej Nr 2. (...) Podawa³em
tylko informacje o zespo³ach szkó³.
Bêd¹ zarzuty: brak rozmów, negocjacji, podawanych danych liczbowych.
Radna Gra¿yna Kozak: Ja z Jankiem Rudym mamy najgorzej, bo likwidujemy szko³y w naszym okrêgu.
Burmistrz Waldemar W³odarczyk: Najwiêkszy opór by³ w Szkole
Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 1.
Budowo ogólnie siê do tego odnios³o, za wyj¹tkiem Gimnazjum. Szko³a
Podstawowa Nr 2 nie dyskutowa³a,
bo o nich siê nie mówi³o. Budowo,
Szko³a Podstawowa Nr 1 i Gimnazjum
Nr 1 s¹ zadowoleni, bo znaj¹ decyzjê
Kuratorium.
Radny Jan Rudy: Mo¿na zrobiæ
jedn¹ szkole podstawow¹ i filiê w
Budowie oraz jedno gimnazjum z fili¹
w Budowie.
Burmistrz Waldemar W³odarczyk: Kurator powinien wydaæ decyzjê pozytywn¹ dla Budowa. Argumentów mo¿emy daæ wtedy wiêcej.
Dla mnie ten czas jest za krótki.
Radna Gra¿yna Kozak: - PRZED
WYBOARMI TAKICH RZECZY
SIÊ NIE ROBI. –

tygodnik pojezierza drawskiego 1.2.2012 r.
Burmistrz Waldemar W³odarczyk: Komisja edukacji powinna
pracowaæ merytorycznie nad tym
problemem. Oni maj¹ wypracowaæ
konkretn¹ propozycjê, a nie powiedzieæ, ¿e decyzja jest negatywna, bo
w oœwiacie jest bardzo dobrze. Od
pierwszego wrzeœnia ubieg³ego
roku by³y bardzo du¿e ciêcia w
oœwiacie. Zaoszczêdziliœmy dwa i
pó³ miliona z³otych. W du¿ej mierze
kosztem godzin pozalekcyjnych.
Program jest realizowany ze œrodków unijnych. Teraz dop³acamy dwa
i pó³ miliona z³otych.
Radny Jan Rudy: Jednak uda³o
siê zrobiæ pewne zmiany w szko³ach.
Burmistrz Waldemar W³odarczyk: Inaczej rozmawia siê z partnerami do rozmów, a inaczej, gdy siê
tylko mnie atakuje.
Radny Stanis³aw Picheta: Jakie
jest stanowisko burmistrza w tej
sprawie?
Burmistrz Waldemar W³odarczyk: Ja poczekam na decyzje komisji.
Radny Jan Rudy: To mo¿e d³ugo
trwaæ i w tej kadencji nic nie zrobimy.
Burmistrz Waldemar W³odarczyk: Moi pracownicy dadz¹ dane,
ale opinia musi wyjœæ od komisji.
Radny Jan Rudy: Jak komisja
edukacji nie wypracuje nic, to zajmie
siê tym komisja bud¿etowa.
Radny Miros³aw Kacianowski:
Pamiêtam, jak pan Krochmal broni³
szko³ê, w której by³o kilku uczniów,
i mówi³, ¿e poziom nauczania jest
wy¿szy w klasach ³¹czonych.
Radny Stanis³aw Picheta: Komisja bud¿etowa te¿ mo¿e postawiæ
wniosek.
Radna Gra¿yna Kozak: Mo¿e, ale
niekoniecznie teraz.
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Czy Z³ocieniec móg³by byæ uzdrowiskiem – do tej pory nie bada³ tego nikt

Poniemiecka wie¿a ciœnieñ
wie¿¹ internetow¹
(Z£OCIENIEC). Tym
razem sesja rady
Z³ocieñca by³a krótka.
¯e nie bêdzie d³ugo,
ju¿ na wstêpie obrad
zapowiedzia³a
przewodnicz¹ca Urszula
Ptak. I tak by³o.
Z miejsc dla publicznoœci Antoni
Jakubowski pyta³ o zamierzenia, co
do polityki podatkowej w gminie.
Mocniej przycisn¹³ w sprawie jakby
zwlekania z uruchomieniem u nas
podstrefy ekonomicznej. Troska³ siê
o szkaradn¹ od wielu lat Alejê Piastów.
Natomiast z tych samych miejsc

Edward Herbut dopytywa³ o plany,
co do wie¿y ciœnieñ w pobli¿u ulicy
Boles³awa Prusa. Okaza³o siê, wie¿a
jest w posiadaniu Zak³adu Wody i
Kanalizacji, ale ju¿ nie s³u¿y obs³ugiwaniu miasta w wodê, a jako wie¿a
internetowa. Ot, taka ciekawostka.
Obaj panowie wzmiankowali te¿
o koniecznoœci rozejrzenia siê w zagadnieniu nastêpuj¹cym: skoro
Niemcy w Kañsku mieli uzdrowisko, to dlaczego Polacy do tej pory
nie rozœwietlili problematyki i na
swoje sposoby dot¹d nie podeszli
do odpowiednich zamierzeñ. Niestety, w historii Z³ocieñca tego rodzaju problemu jeszcze nikt nie stawia³. – Kañsko – wyjaœnia³ burmistrz Waldemar W³odarczyk – to
jak siê okaza³o wedle w³aœciwej

Co z powy¿szego wynika?
Na razie tylko tyle, ¿e komisja,
której obrady tu zrelacjonowaliœmy,
zg³osi³a wniosek o wypracowanie
do koñca czerwca tego roku modelu
organizacji oœwiaty w gminie Z³ocieniec. Komisja z³o¿y³a te¿ wniosek o
powo³anie w tej sprawie wyspecjalizowanego zespo³u.
W tych dniach reporter Tygodnika jest doœæ stanowczo nagabywany o sondê uliczn¹ na temat koniecznoœci istnienia w Z³ocieñcu
stra¿y miejskiej. Sondê zrobimy, ale
jej wynik ju¿ dzisiaj jest oczywisty.
Ludzie uwa¿aj¹ stra¿ w Z³ocieñcu za
zbêdn¹. Burmistrz zapowiada tu
istotne zmiany. Tymczasem tylko w
takim ZOK-u wedle rozmówcy Tygodnika ALUSIA na stanie zatrudnienia mamy: (1) dyrektor (2) wicedyrektor (3) ksiêgow¹ (4) kasjerkê
(5) kadrow¹ (6) sekretarkê – podobno a¿ dwie (7) komputerzystkê (8)
plastyczkê „a” (9) plastyczkê „b” +
siedem osób w mizerniutkiej bibliotece. By „to to” utrzymywaæ, to trzeba a¿ szko³y likwidowaæ???
Tadeusz Nosel

dokumentacji, nie ¿adne osobne
osiedle, ani osobna siedziba o takiej
nazwie, tylko ulica. Dok³adnie - to
Z³ocieniec, jest tam szpital MSW,
który mieœci siê przy ulicy Kañsko
1. – Mo¿na powiedzieæ, ¿e Z³ocieniec siê nam powiêkszy³ – za¿artowa³ ojciec miasta.
Co do uzdrowiska w Z³ocieñcu,
w oparciu o tereny z mikroklimatem
(ulica Kañsko): jedno z tutejszych
ugrupowañ wyborczych mia³o w
swych zamierzeniach zbadanie tych
zagadnieñ. Plan docelowy – pobudowanie u nas w cooperativie choæby z Po³czynem-Zdrój, na pocz¹tek
filii któregoœ z tamtejszych uzdrowisk. Ten temat u z³ocienieckich radnych nie wzbudzi³ ¿adnego zainteresowania. Poprzednio u wyborców
te¿.
(tan)

OFERTY PRACY
Na dzieñ 31.1.2012 r.
Kucharz – wymagania: wykszta³cenie zasadnicze
zawodowe, doœwiadczenie zawodowe na stanowisku
kucharz minimum 1 rok. Kontakt: Restauracja „Na
Wyspie” Adam Dobrowolski, 78-500 Drawsko Pom.,
ul. Kupiecka 13, tel. 663 400 500
Kelner – wymagania: wykszta³cenie œrednie, doœwiadczenie zawodowe na stanowisku kelner mile widziane, mile widziana znajomoœæ jêzyka niemieckiego
lub angielskiego w stopniu komunikatywnym. Kontakt: Restauracja „Na Wyspie” Adam Dobrowolski, 78500 Drawsko Pom., ul. Kupiecka 13, tel. 663 400 500
Mechanik samochodów osobowych – wymagania:
wykszta³cenie zasadnicze zawodowe, mile widziane
prawo jazdy kat. C, psychotesty, inne kursy dot. motoryzacji; umiejêtnoœæ planowania, organizowania
czynnoœci do wykonywania, praca presj¹ czasu, praca
w trudnych warunkach - np. naprawy na dworze; wymagane doœwiadczenie zawodowe - praktyka lub sta¿
w zak³adzie pracy. Kontakt: Us³ugowy Zak³ad Mechaniki Pojazdowej M. Pawluk, Drawsko Pom., ul. £¹kowa

6, tel. 94/36 321 32.
Kierownik produkcji – wymagania: wykszta³cenie œrednie zawodowe, d³ugoletni sta¿ pracy w zak³adzie o zbli¿onym
profilu, umiejêtnoœæ zarz¹dzania zespo³em pracowników, kreatywnoœæ oraz zdolnoœci organizacyjne. Kontakt: HBI STAIRS POLAND Pawe³ Czerwonka, 78-530 Wierzchowo Pom.,
¯abin 50B, tel.: 943633240, email: info@polskieschody.pl
Informatyk- operator CNC – wymagania: wykszta³cenie
œredni ogólnokszta³c¹ce, doœwiadczenie na podobnym stanowisku lub na stanowisku informatyka wskazana znajomoœæ j.
obcego ( angielski, niemiecki). Kontakt: HBI STAIRS POLAND Pawe³ Czerwonka, 78-530 Wierzchowo Pom., ¯abin
50B, tel.: 943633240, email: info@polskieschody.pl
Przedstawiciel handlowy – wymagania: wykszta³cenie
œrednie ogólnokszta³c¹ce, znajomoœæ jêzyka niemieckiego,
prawo jazdy kat. B, obs³uga komputera, dyspozycyjnoœæ,
mile widziana znajomoœæ innych jêzyków obcych. Kontakt:
HBI STAIRS POLAND Pawe³ Czerwonka, 78-530 Wierzchowo Pom., ¯abin 50B, tel.: 943633240, email: info@polskieschody.pl
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tygodnik pojezierza drawskiego 1.2.2012 r.

„Bo jednoœæ buduje a niezgoda rujnuje”.
Referendum z 30 czerwca 1946 r.
w powiecie drawskim (II)
Katarzyna Rembacka
W przypadku powiatu drawskiego, wg stanu z 2 czerwca 1946,
uprawnionych do g³osowania by³o
9 000 osób34. Stan ten uleg³ zmianie
- w dokumentacji zachowanej w Archiwum Akt Nowych i opracowanej
przez Andrzeja Paczkowskiego czytamy, ¿e uprawnionych by³y 10 253
osoby 35. Wydzielono piêæ obwodów wyborczych z nastêpuj¹cymi
przewodnicz¹cymi i zastêpcami komisji oraz ich przynale¿noœci¹ partyjn¹:

noœci nie zdaje sobie sprawy z wa¿noœci tej chwili i sk³onna jest ulec
podszeptom reakcji”38? Albo: „w
zwi¹zku z maj¹cym siê odbyæ Referendum ludowym, spo³eczeñstwo
przywi¹zuje ma³o wagi, brak uœwiadomienia spo³ecznego. Olbrzymia
czêœæ spo³eczeñstwa nie rozumie co
to jest Referendum ludowe i co ma na
celu. Nie wiedz¹ co znacz¹ 3 pytania
i gadaj¹ miêdzy sob¹, ¿e przypadkowo na ko³choz g³osowaæ nie bêd¹”39.
tak¿e: „w zwi¹zku z sytuacj¹ przedwyborcz¹, ludnoœæ wiejska szczególnie pozostaje w nieœwiadomoœci,

1. Szymanowski Marian przewodnicz¹cy [bezpartyjny - przyp. KR],
obwód I, Drawsko.
2. Tomczak Zygmunt, z-ca, PPS, obwód I, Drawsko.
3. Rysowski Zbigniew PPR, przew., obwód II, Z³ocieniec.
4. Batowski Antoni, PPS, z-ca, obwód II, Z³ocieniec.
5. Staworzyñski Jan, PPR, przew., obwód III, Kalisz Nowy.
6. Jesiek Stanis³aw, PPS, z-ca, obwód III, Kalisz Nowy.
7. Skierski W³adys³aw, SL, przew., obwód IV, Wierzchowo.
8. Wyka Adam, PPS, z-ca, obwód IV, Wierzchowo.
9. Ambroziewicz A., PPR, przew. obwód V, Ostrowiec.
10. Zaluskowski Jan, SL, z-ca, obwód V, Ostrowiec36.

W sumie w komisjach zasiada³o
36 osób, po siedmiu ludzi w ka¿dym
obwodzie. Samo g³osowanie ludowe odby³o siê w spokoju i wed³ug
ustalonego porz¹dku. W sprawozdaniu z czerwca, Starosta Powiatowy informowa³: „dziêki umiejêtnemu
przeprowadzeniu tej pracy, zupe³nemu zrozumieniu i poczuciu obywatelskiego spo³eczeñstwa, przypuszczaæ nale¿y, ¿e do urn z zupe³n¹ œwiadomoœci¹ zg³osi³o siê ok. 89%, z
ogólnej liczby uprawnionych do
g³osowania. Dnia 30 czerwca ju¿ o
godz. 6 rano da³o siê zauwa¿yæ o¿ywione ¿ycie spo³eczeñstwa w ka¿dym zak¹tku powiatu. Przed godzin¹
7 rano ludnoœæ w lokalach g³osowania ludowego oczekiwa³a ju¿ otwarcia izb, w których urzêdowa³a Komisja. W czasie g³osowania ludowego
by³ zupe³ny porz¹dek bez najmniejszych zajœæ”37.
Wiadomoœæ taka musia³aby
ucieszyæ centralê, gdyby by³a rzeczywiœcie prawdziwa. W¹tpliwoœci
nasuwa zapis dotycz¹cy rzekomej
„zupe³nej œwiadomoœci” drawskiej
spo³ecznoœci - jak bowiem wyt³umaczyæ meldunki szefa PUBP, w których m.in. czytamy: „wiêkszoœæ lud-

po prostu boi siê g³osowaæ, dlatego,
¿e na karcie g³osowania trzeba podaæ swoje nazwisko”40.
Stan ten ulega³ powolnej zmianie
wraz ze zbli¿aj¹c¹ siê dat¹ g³osowania, lecz jak siê okaza³o, drawszczanie ulegli agitacji peeselowców. Bezspornym miernikiem sympatii politycznych by³a odpowiedŸ na pytanie pierwsze - przecz¹ca - dowodzi³a
sprzyjaniu orientacji Miko³ajczyka.
A tak, w zdecydowanej wiêkszoœci,
odpowiedzieli mieszkañcy Pojezierza Drawskiego. Wed³ug przywo³ywanego ju¿ Zestawienia ogólnego
wg niepe³nych danych z podzia³em
na województwa i powiaty41 wyniki
przedstawia³y siê nastêpuj¹co:

Jak powy¿sze informacje maj¹ siê
do danych, które przywo³a³a Wojciechowska, i które odczytaæ mo¿emy w „Sprawozdaniu sytuacyjnym
za miesi¹c lipiec 1946 r.” wys³anym
10 sierpnia do centrali przez Wojewodê Szczeciñskiego Leonarda Borkowicza?42 Wygl¹daj¹ one nastêpuj¹co:

nak, ¿e taka by³a). W przypadku lipcowego sprawozdania wojewody
szczeciñskiego wydaje siê bezzasadne manipulowanie wynikami,
które przecie¿ by³y ju¿ oficjalnie
podane do wiadomoœci. nale¿y mieæ
jednak œwiadomoœæ, ¿e prawdziwe
dane znane by³y tylko nielicznym.
Oprócz suchych danych staty-

tabela nr 3. Ÿród³o: opracowanie w³asne na podstawie Sprawozdania
sytuacyjnego za miesi¹c lipiec 1946 r., (APSz, UWS, sygn. 5681, k. 247)
* dane procentowe s¹ przybli¿one ze wzglêdu na b³êdy podane w sprawozdaniu

Ró¿nice, jak widaæ, s¹ ogromne,
wynikaj¹ przede wszystkim z okresu
kiedy informacje te by³y tworzone.
W przypadku tabeli nr 2 mamy do
czynienia z wstêpnym podliczeniem
wyników, a wiêc tu¿ po ich sp³yniêciu do Wydzia³u Organizacyjnego
KC PPR, natomiast tabela nr 3 podaje dane przes³ane dopiero w sierpniu
1946 r. W jednym i drugim zestawieniu wystêpuj¹ pomy³ki przy sumowaniu podanych liczb. np. w tabeli
nr 3, przy odpowiedziach na pytanie
pierwsze wynika, ¿e wa¿nych g³osów oddano 9 431 - pomylono siê
zatem o 200 g³osów. Przy drugim i
trzecim pytaniu suma zgadza siê z
liczb¹ okreœlaj¹c¹ g³osy wa¿ne czyli
9 231. Natomiast w tabeli nr 2 przy
pytaniu drugim zabrak³o 10% g³osów. Nie sposób stwierdziæ, czy b³êdy te by³y dzie³em przypadku, czy
œwiadomym dzia³aniem. Jak pisa³
Andrzej Paczkowski, „sztab warszawski PPR chcia³ wiedzieæ, jak
naprawdê g³osowano”43, zatem informacja, która tam sp³ywa³a powinna byæ prawdziwa (nie oznacza jed-

tabela nr 2. Ÿród³o: Referendum z 30 czerwca 1946 r.…, oprac. A.
Paczkowski, Warszawa 1993, s. 121 (fragment).

stycznych o tym, ¿e mieszkañcy
powiatu drawskiego poparli PSL,
poœrednio dowodz¹ peperowskie
dokumenty. Podczas zebrania sekretarzy komórek partyjnych PPR, które odby³o siê w Drawsku 14 lipca, II
sekretarz KW PPR, Feliks Lorek, powiedzia³: „Kampania w g³osowaniu
kosztowa³a nas w³o¿eniem energii w
t¹ pracê warunki jakie mieliœmy
przed Referendum nie da³y rezultatów jakie mieliœmy daæ (…). Musimy
powi¹zaæ mocno nasze kadry partyjne, kampania masowa jak¹ przeprowadziliœmy w naszym województwie
nie wypad³a dobrze”44. Mo¿e Lorek
zosta³ przys³any, aby podnieœæ na
duchu strapionych towarzyszy, którzy mieli œwiadomoœæ kiepskiego
wyniku g³osowania? Wszak na pewno wystêpowa³a obawa wœród powiatowego aktywu dotycz¹ca
ewentualnej kary za s³aby rezultat
pracy politycznej. I chyba mieli siê
czego obawiaæ, gdy¿ „komitet w
Drawsku jest z powodu szeregu miesiêcy bezplanowej pracy zabagniony i antagonicznie rozplotkowany.
(…) Sekretarz Anio³kowski jest jednoosobowoœci¹ komitetu i przeto
koliduje z dyktatorsk¹ prac¹. Aktyw
nie wci¹gany do pracy przez sekretarza i nieufnoœæ jego do si³ aktywu
i personelu komitetu, który korzysta
z tego, ¿e bêd¹c cz³onkiem komitetu
nie potrzebuje siê zbyt ujawniaæ
wœród peeselowskim w du¿ym procencie otoczeniu. (…) Vice prezes
Janowski [PSL] œmieje siê z tow.
Anio³kowskiego, ¿e 2 tys. cz³onków

tygodnik pojezierza drawskiego 1.2.2012 r.
(mo¿e to przesada) zdoby³ tylko
dziêki tow. Anio³kowskiemu po jego
wyst¹pieniach wiecowych i w oczy
Anio³kowskiemu mówi, ¿e musi on
otrzymaæ medal za takie zas³ugi”45.
Bardzo interesuj¹cy obraz mentalnoœci drawskiego „partyjniaka”
przedstawi³ Eryk Krasucki - w pe³ni
koresponduje z nim wy¿ej przytoczony dokument46. Oprócz szukania
winnych szukano równie¿ w³aœciwych przyczyn nik³ego poparcia dla
Bloku Demokratycznego. Du¿a liczba „repatriantów”, których zamiast
ciep³ym posi³kiem i szybko przeprowadzonym kwaterunkiem witano
s³abej jakoœci przemówieniem i natychmiast przewo¿ono do obwodowych komisji wyborczych, wp³ynê³a bez w¹tpienia na statystyki. Nagminnie odnotowywano równie¿
przypadki, ¿e nowi osadnicy otrzymywali g³odowe racje ¿ywnoœciowe
i prosili o chleb mieszkañców powiatu47. „Bezpieka” równie¿ zdawa³a sobie sprawê z rozlicznych „b³êdów”
pope³nionych w trakcie kampanii
przedreferendalnej. W Sprawozdaniu z referendum przygotowanym
przez Departament V MBP odnotowano m.in. zbyt s³ab¹ kontrolê od
wewn¹trz PSL-u, stosunkowo nisk¹
(wobec istniej¹cych mo¿liwoœci)
iloœæ przeprowadzonych aresztów
prewencyjnych czy niedostateczn¹
kontrolê sk³adów komisji obwodowych48.
Przygotowanie, przebieg i wyniki g³osowania ludowego na terenie
powiatu drawskiego generalnie nie
odbiega³y od reszty obszarów plebiscytowych na terenie Pomorza Zachodniego. Jak pisa³ Kazimierz Koz³owski, „spo³eczeñstwo w tym regionie by³o przekonane, ¿e dokona³
siê „cud nad urn¹””49. Na wyniki referendum w Drawsku wp³ynê³y te
same czynniki, co na innych terenach województwa. By³y to z pewnoœci¹ bezustanne konflikty
wszystkich ze wszystkimi. Interesuj¹co to zjawisko, na przyk³adzie po-
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wiatu chojeñskiego, opisa³ Eryk
Krasucki50. K³ócili siê ci, którzy przyjechali, z tymi którzy ju¿ byli obecni,
w konflikt popadali funkcjonariusze
MO z aktywem partyjnym oraz miejscowym UB, nienawistnie nastawieni byli mieszkañcy do zdemoralizowanych czerwonoarmistów, ci zza
Buga nie tolerowali tych z Polski
centralnej… Przyk³adów mo¿na by
mno¿yæ. Z pewnoœci¹ na kondycjê
psychiczn¹ mieszkañców obszarów
przy³¹czonych wp³ywa³a niewyjaœniona kwestia ostatecznej przynale¿noœci tych ziem do Polski. Przypominali o niej ci¹gle jeszcze obecni
w przestrzeni regionu Niemcy, wrogo ustosunkowani przede wszystkim do osiedlaj¹cych siê w ich domach Polaków. Potencja³ intelektualny drawskiego „aktywu partyjnego” równie¿ nie by³ bez znaczenia. O
tym, ¿e by³ zastraszaj¹co niski,
œwiadcz¹ rozliczne meldunki czy
sprawozdania, czêsto pisane rêk¹
pó³analfabety51. To zaklinanie rzeczywistoœci mia³o miejsce równie¿
przy g³osowaniu ludowym - ogromna atencja, z jak¹ pisano o tym wydarzeniu (wyrazy „Referendum”, „Reforma”, „Jednoœæ narodu” pisano
wielk¹ liter¹), pseudohistoryczne
wyk³ady, utwór Marii Konopnickiej,
a pod podszewk¹ pijañstwo, ignorancja, ³apówkarstwo czy kolesiostwo. Nie sposób stwierdziæ, na ile i
w jaki dok³adnie sposób, przeprowadzono fa³szerstwo wyborcze w
Drawsku - brak niestety kompletnej
dokumentacji. O tym jednak, ¿e go
dokonano, dowodz¹ przytoczone
wy¿ej materia³y. Jak wiele osób wyznawa³o opiniê, wyra¿on¹ przez
obywatela S., ¿e „g³osowanie co siê
odbêdzie 30 czerwca, to nie bêdzie
wa¿ne”, nie sposób orzec52. Jednak
z perspektywy czasu, to w³aœnie
przekonanie owych „niedowiarków” okaza³o siê w³aœciwie postawion¹ diagnoz¹ politycznej sytuacji
w Polsce, jaka mia³a miejsce wiosn¹
1946 r.
Katarzyna Rembacka

34. AP Sz, Urz¹d Wojewódzki Szczeciñski (dalej: UWS), sygn. 1037, k. 73.
35. Zestawienie ogólne wg niepe³nych danych z podzia³em na województwa i powiaty, [w:] Referen
dum z 30…, oprac. A. Paczkowski, s. 121.
36. AP Sz, KW PPR, sygn. 431, Wykaz zatwierdzonych przewodnicz¹cych i zastêpców obwodowych
komisji g³osowania ludowego na pow. Drawsko, k. 94.
37. AP Sz, UWS, sygn. 450, Sprawozdanie Starosty Powiatowego w Drawsku za czerwiec 1946 r.,
k. 37-38.
38. AIPn Sz, sygn. 0013/208, t.1, Raport miesiêczny za okres od dnia 27 kwietnia do 27 maja 1946 r., k. 117.
39. tam¿e, Raport dekadowy za okres od dnia 17 do dnia 27 maja 1946 r., k. 125.
40. tam¿e, Raport dekadowy za okres od dnia 7 do dnia 17 czerwca 1946 r., k. 132.
41. Referendum z 30 czerwca 1946 r.…, oprac. A. Paczkowski, s. 121.
42. AP Sz, UWS, sygn. 5681, Sprawozdanie sytuacyjne za miesi¹c lipiec 1946 roku, k. 247.
43. Referendum z 30 czerwca 1946 r.…, oprac. A. Paczkowski, s. 13.
44. AP Sz, KW PPR, sygn. 431, Protokó³ z zebrania sekretarzy komórek przy KP PPR w Drawsku,
odbytego 14 lipca 1946 r. o godz. 10-tej rano w lokalu PK PPR w Drawsku, k. 87.
45. tam¿e, Sprawozdanie po Referendum do PK PPR w Drawsku miedzy 9 lipca a 21 lipca 1946 r.
i pracy wykonanej wed³ug ustalonego planu pracy, k. 90-91.
46. E. Krasucki, Obraz mentalnoœci dzia³aczy partyjnych ni¿szego szczebla w œwietle dokumentów
KP PPR w Drawsku Pomorskim (1945-1948), [w:] Osadnictwo polskie na Pomorzu Zachodnim. Mity
i rzeczywistoœæ, czeœæ II, pod red. K. Koz³owskiego, Szczecin 2003, s. 29-60.
47. AP Sz, KW PPR, sygn. 113, Sprawozdanie KP PPR w Drawsku za czerwiec '46, k. 40-42; UWS,
sygn. 450, Sprawozdanie Starosty Powiatowego za czerwiec 1946 r., k. 37-38.
48. Sprawozdanie z referendum przygotowane przez V Departament MBP, Warszawa, lipiec - paŸ
dziernik 1946, [w:] c. Osêkowski, dz. cyt., s. 313-318.
49. K. Koz³owski, dz. cyt., s. 106.
50. E. Krasucki, Przestrzeñ przed-trwa³a. Próba opisania powiatu chojeñskiego wiosn¹ 1946 r., [w:]
Chojna i okolice na przestrzeni wieków, pod red. R. Skryckiego, chojna-Zielona góra 2007, s. 139-153.
51 E. Krasucki, Obraz mentalnoœci…, s. 33.
52 AIPN Sz, sygn. 0013/208, t.1, Raport dekadowy od dnia 17 do 27 czerwca 1946 r., k. 138.
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Proœba do wiceburmistrza Piotra Antoñczaka – mo¿e by tak
„psiemu z³ocieniaszkowi” daæ termin do koñca lutego?

Pies z³ocieniaszek
i dwie wspania³e
panie z bloków
na Krêtej
(Z£OCIENIEC).
W czwartek dwudziestego szóstego
stycznia do redakcji
Tygodnika przysz³y
dwie panie. Spiesz¹cy te¿ do redakcji reporter, akurat w przerwie sesji rady Z³ocieñca, na chodniku
przed drzwiami dyrekcji PSS-u (te¿ siedziba Tygodnika)
spostrzeg³ du¿ego
psa, wilczura. Pies
le¿a³ sobie najswobodniej na chodniku, z jedn¹ ³ap¹ na jezdni. Reporter
poprosi³ psa o przeniesieni ³apy na
chodnik. Wilczur wykona³ polecenie w po³owie. W zwierzu zosta³ rozpoznany psiak, któremu dobrzy
mieszkañcy zrobili budê na ulicy
Krêtej. Ta buda, to taka willa w³aœciwie, zawsze z pe³n¹ mich¹, nawet z
przysmakami. Wilczur jest widywany wszêdzie. Jeszcze nie tak dawno
wylegiwa³ siê pod urzêdem, na trawce oczywiœcie, pod bankiem (polskim) i w wielu innych miejscach. W
redakcji okaza³o siê, ¿e obie panie do
Tygodnika w sprawie tego psa. Tak
to siê w³aœnie z³o¿y³o. – Chodzi nam,
proszê pana, o to ... By³ pies wyrzucony oko³o trzy i pó³ roku temu z
samochodu. Nieszczêœcie mia³o
miejsce tu¿ pod Biedronk¹. Myœmy
tego psiaka przygarnê³y. Wczeœniej
on d³ugo w tym miejscu ¿erowa³.
Jeden z mieszkañców, pan P³aza,
zwierzakowi zrobi³ nawet prowizorkê
do zamieszkania. Ja budê, jak tylko
umia³am, ociepli³am. S³u¿by chcia³y
psa odtransportowaæ do schroniska. Nawet go w tym celu usypia³y.
Dlaczego pies do schroniska jednak
nie trafi³, niezbyt wiadomo. Teraz
przychodzi do mnie stra¿nik i mówi,
¿e chc¹ psa zabraæ. Czy pani nam w
tym pomo¿e? Czy pañstwo w ogóle
psa oddadz¹? Ja na to: na mnie nie
liczcie! ¯eby z g³odu zdycha³? ¯eby
go psy zagryz³y? Mówiê: proszê
zobaczyæ. Mieszkanie ma. Ma ciep³o. Ocieplenie styropianem. Ma
ko¿uch, ma ko³drê, ma drugi ko¿uch.
Jedzenie dostaje zawsze œwie¿e.
Zdarzy³o siê jednak coœ niedobrego.
Znany w mieœcie inny pies, du¿y

czarny, pogryz³ jakiegoœ, tak zwanego przecinka. No i w³aœciciele przecinka przyczepili siê, ¿e ten zosta³
pogryziony przez naszego bohatera. Zaczê³o siê larum. Zastêpca burmistrza Piotr Antoñczak da³ termin,
by do szóstego lutego, poniedzia³ek, psu znaleŸæ dom. No, gdzie my
mu znajdziemy dom? Jakim sposobem? Pies nie jest agresywny, do
nikogo siê nie rzuca. Nigdy nikogo
nie pogryz³. Ma budê, ma swoje
osiedle, ma swoich ludzi. To jakby
pies wszystkich. A tu – przyczepili
siê do tego psiaka jak smród do gaci.
Teraz szukamy wszelkiej pomocy.
Nie oddamy psa na zmarnowanie.
Nawet nie ma co dyskutowaæ – powiedzia³ Piotr Antoñczak – po szóstym lutego pies bêdzie zabrany. Tu
chodz¹ ró¿ne pog³oski na temat losów bezdomnych psów. –
Reporter: Piesek jest ³agodny,
przyjazny otoczeniu. Do tego zadbany, ma swoj¹ budê – willê. Ma codziennie pe³n¹ michê ¿ar³a. Jest jak
gdyby nas wszystkich, ca³ego centrum miasta. Wielu z nas jest z nim na
ty. Ale... Z psami bywa bardzo ró¿nie. Ma racjê sympatyczny pan Piotr
Antoñczak, ¿e stawia sprawê jasno.
Nie za bardzo tak mo¿e byæ dalej. Po
tym opisie – mo¿e znajdzie siê ktoœ,
komu psiak szczególnie przypadnie
do gustu i weŸmie „psa z³ocieniaszka” pod swój dach. Ale¿ to by³oby
szczêœliwe zakoñczenie tej pieskiej
odysei. Zdarzy siê tak? Mo¿e siê
zdarzyæ w mieœcie cudów?
Nad losem psa z³ocieniaszka od
kilku lat pochylaj¹ siê panie: Genowefa £asiñska i Halina Mazur. Panie
mieszkaj¹ w blokach na Krêtej. TN
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tygodnik pojezierza drawskiego 1.2.2012 r.

D³ugo oczekiwane cudo mo¿e powstaæ za wysypiskiem œmieci!!!

Strefa ekonomiczna w Z³ocieñcu - wolniutko,
wolniutko, ale coœ na rzeczy wreszcie jest
(Z£OCIENIEC).
Niewiarygodnie têpo
id¹ w gminie starania
o stworzenie u nas
podstrefy ekonomicznej.
Oto kolejne doniesienia
w tej sprawie.
By strefa mog³a powstaæ, do
kwietnia tego roku bêd¹ opracowane zmiany w planie zagospodarowania. Najbardziej porêcznym terenem
na taki cel w gminie uznano szmat
ziemi za „wysypiskiem œmieci”, przy
drodze na Czaplinek. To dwudziestka. Idzie tu o grunty po prawej stronie. Nie jest wykluczone, ¿e mog¹
byæ te¿ i œrodki zewnêtrzne na wypromowanie tego terenu.

Wskazywany teren to w³asnoœæ
prywatna. W zwi¹zku tym, ¿e starostwo podobno dysponuje w gminie
piêtnastoma hektarami gruntu, bêdzie mo¿liwa do dokonania zamiana
ziem. W tej sprawie starosta by³ w
Szczecinie i rozmawia³ tam w Biurze
Rozwoju Regionalnego. W tych
dniach dojdzie do kolejnego spotkania. Plan zagospodarowania poszed³ ju¿ do uzgodnienia. Temat
wejdzie pod obrady tutejszego samorz¹du w kwietniu. Gmina i starostwo, by mieæ w³aœciwy teren na
strefê, dokonaj¹ zamiany z w³aœcicielem prywatnym. Ma to byæ zamiana, cytujê: - Bardziej bêdzie to zamiana – wartoœæ gruntu za wartoœæ, ni¿
grunt za grunt. – Gmina Z³ocieniec
jest zainteresowana tylko wymian¹
bezgotówkow¹.
(tan)

Nie s³yszê przesz³o po³owy z tego, co tu siê mówi – oznajmia wyborca radnym Z³ocieñca

Sesje rady Z³ocieñca dla cioci Kloci?
(Z£OCIENIEC). Podczas
sesji rady z³ocienieckiego
samorz¹du, na której doœæ
spektakularnie wychyn¹³
temat ewentualnej
prywatyzacji tutejszego
ciep³a, by³o kilka g³osów
dotycz¹cych przebiegu
samej sesji.
Chudziñski, by³y nie tylko radny,
ale i cz³onek zarz¹du ¿wawo pokrzykiwa³, ¿e przewodnicz¹ca rady Urszula Ptak nie pozwala na swobodne
wypowiedzi z miejsc dla publicznoœci odbieraj¹c ludziom g³os. W porównaniu z innymi miastami, na przyk³ad z Drawskiem Pomorskim (powiat i gmina) to w Z³ocieñcu rzeczywiœcie jakby ludzi za twarz trzymanie
jest zwyczajem praktykowanym ze
zbyt du¿¹ dowolnoœci¹, by nie rzecz
- luboœci¹. Nie dotyczy to wszystkich. Ot, choæby by³y wicestarosta
Andrzej Krauze, niedawno korzysta³
z g³osu nieuprawniony, nikt mu g³osu nie odbiera³, gada³, co tylko
chcia³, a na koniec jeszcze powiedzia³ mniej wiêcej w tym sensie, ¿e do
takiej rady na jej obrady to nie ma co
przychodziæ. I sobie poszed³. Nadto,
odbieranie g³osu ludziom przy mikrofonie przez przewodnicz¹c¹ wyj¹tkowo istotnych sprawach nie jest
w ogóle odnotowywane w protoko-

³ach z sesji. A tu ju¿ chyba nie tylko
przeoczenie, a œwiadome dzia³anie.
Jaki powód? Strach, przed czym?
Przed sam¹ sob¹?
I sprawa wrêcz nies³ychana. Goœcie przychodz¹cy na sesjê mówi¹ o
nag³oœnieniu sali, ¿e jest paskudne.
By³y wypowiedzi podczas sesji z
„ciep³em”, ¿e ma³o co s³ychaæ. Na
sesji styczniowej jeden z przybyszy
informowa³, ¿e przychodzi na sesje
czêsto, ale z obrad s³yszy nawet nie
po³owê. Nikt do tych uwag do tej
pory siê nie ustosunkowa³.
Reporter Tygodnika rozmawia³ z
akustykiem ZOK-u odpowiedzialnym za nag³oœnienie sali. W rozmowie zgodzono siê, ze ta sal jest do
dobrego nag³oœnienia bardzo trudna. A do tego sprzêt nag³aœniaj¹cy

jest wyj¹tkowo kiepski. A do tego
wszystkiego sprzêt nagrywaj¹cy
jest a¿ tak oryginalny, ¿e przesy³anie
komuœ dokonywanego nagrania
jest wrêcz niemo¿liwe. I potem chyba z takich powodów s¹ karygodne
przek³amania w protoko³ach z sesji.
Od dwóch tygodniu niejaki
ALUŒ opowiada Tygodnikowi o
swej by³ej ju¿ pracy w ZOK w charakterze w³aœnie akustyka. Podobno w
fachu by³ doskona³y, z iskr¹ Bo¿¹,
ale nie pasowa³ do mniej uzdolnionej
reszty. Mo¿e by tak ZOK, jego dyrekcja przeprosi³a siê z Alusiem i zleci³a mu nag³aœnianie sesji z³ocienieckiego samorz¹du. Ile to roboty?
A do tego i akustyk w ZOK-u wreszcie by by³. – Przychodzê tu wiele
razy, a s³yszê nawet nie po³owê z

tego, co tu siê mówi – pani przewodnicz¹ca Urszulo Ptak. Do kiedy tak?
Ten g³os pani te¿ przerwie? Dla kogo
te sesje? Dla „cioci Kloci”?
Z powy¿szego te¿ wynika, ¿e
pora ju¿ powiadamiaæ mieszkañców
gminy o terminach posiedzeñ komisji rady. Ale powiadamiaæ tak, aby
ludzie wiedzieli, ¿e komisje bêd¹ radzi³y o tym i owym. Mo¿na to robiæ
tak, jak to siê robi³o w akcjach wyborczych. Od drzwi do drzwi. Od
cz³owieka do cz³owieka. Popatrzcie
pañstwo, co siê ju¿ zaczyna dziaæ na
ulicach w kraju. Pora najwy¿sza do
gminian. Na komisje go, do bezpoœredniego rz¹dzenia nawet. Bo coœ
tu wszêdzie potê¿nie nie gra. A ma
zagraæ znów powa¿niej!
Tadeusz Nosel
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OG£OSZENIA DROBNE

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

MOTORYZACJA

NIERUCHOMOŒCI

INNE

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat gryficki

Wynajmê kawalerkê w centrum
£obza. Tel. 721 067 675

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

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

Wynajmê kawalerkê 30 mkw. w bloku w centrum Wêgorzyna. Tel. 667
989 760

Powiat gryficki

Sprzedam mieszkanie w Wêgorzynie. Powierzchnia 53 mkw. w bloku
na II piêtrze, 2 pokoje, plus piwnica.
Mieszkanie w³asnoœciowe spó³dzielcze. Cena 125 tys. z³. Tel. 663
248 859

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

Wynajmê kawalerkê w centrum
£obza, I piêtro, po remoncie. OD
ZARAZ. Tel. 883 950 105
Sprzedam lub wynajmê mieszkanie 49 mkw. w Dalnie, parter. Tel.
669 947 364

Powiat gryficki

PRACA
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.

ROLNICTWO

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

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

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

Powiat gryficki
Powiat ³obeski
Oddam w dzier¿awê lokal, przeznaczony na dzia³alnoœæ gospodarcz¹,
w £obzie, pow. 100 mkw. Tel. 882
283 333
Wynajmê lokal u¿ytkowy w £obzie.
Tel. 505 184 497
Sprzedam ziemiê 8 ha, miejscowoœæ Budziszcze 6. tel. 91 397 5894
. Cena do uzgodnienia
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
Wêgorzyno. Dom 200 mkw/610
mkw. Cena 430.000 z³. Tel. 600 265
547

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

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.

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

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

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

Biuro reklamy tygodnika
tel. 512 138 349

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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Juniorzy starsi WSU Wierzchowo awansowali
do Pó³fina³ów Mistrzostw Polski w unihokeju!
(WIERZCHOWO).
Kolejny du¿y sukces
zanotowali
Wierzchowscy
unihokeiœci.

gry przez juniorów WSU Wierzchowo. Wygrali j¹ 4-3 i po meczu ciesz¹c
siê z kibicami zatañczyli taniec zwyciêzców. Przed nimi by³y jeszcze tylko dwa mecze z Genderka Bydgoszcz, ale najtrudniejsza przeszkoda zosta³a pokonana.

Po rozegraniu dwóch ostatnich
kolejek grupy A w rozgrywkach o
Mistrzostwo Polski juniorów starszych (do lat 19.), zajêli pierwsze
miejsce w grupie i awansowali do
turnieju pó³fina³owego. Zrelacjonujmy ostatnie mecze.

Bez sensacji w Bydgoszczy
Bardzo wysokimi wynikami zakoñczy³y siê obydwa mecze z Genderk¹ Bydgoszcz. W pierwszym
spotkaniu WSU Wierzchowo pokona³o przeciwnika 28-8. Bardzo dobrze wspó³pracowa³a ze sob¹ para
Micha³ ¯egiestowski - Krzysztof
Halko zdobywaj¹c ³¹cznie 17 goli i
maj¹c 10 asyst. W drugim meczu
wygranym 26-6 ta sama para zawodników zdoby³a 20 goli. Jednak buduj¹ca by³a bardzo dobra atmosfera w
dru¿ynie i gra zespo³owa. Wy¿ej
wymienieni zawodnicy sa liderami
klasyfikacji kanadyjskiej ca³ych rozgrywek.
Wierzchowianie ciesz¹ siê, gdy¿
pierwszy cel na ten rok zrealizowali i
awansowali do turnieju pó³fina³owego, w którym nie s¹ bez szans na
awans do Fina³ów Mistrzostw Polski.

Horror w pierwszym meczu
z Orionkiem Ogorzeliny
Gdy do Wierzchowa zjecha³ wicelider grupy Orionek Ogorzeliny
wszyscy wiedzieli, ¿e dwa mecze,
które rozegraj¹ w tej kolejce ze sob¹
dru¿yny z Wierzchowa i Ogorzelin
bêd¹ decyduj¹ce o awansie do pó³fina³ów. Dodatkowo sen z powiek
spêdza³a trenerowi WSU kontuzja
kapitana Micha³a ¯egiestowskiego,
której nabawi³ siê na treningu. Jego
absencja by³aby powa¿nym os³abieniem zespo³u. Jednak Micha³
pokaza³ twardy sportowy charakter
i wzi¹³ udzia³ w pierwszym meczu
umawiaj¹c siê z trenerem, ¿e gdyby
kontuzja bardziej dokucza³a, to konieczne by³yby zmiany. Orionek
Ogorzeliny jest dobrym i bardzo
wyrównanym zespo³em, a wszyscy
zawodnicy mieszcz¹ siê w przedziale
wiekowym ( 18-17 lat). Wiêkszoœæ
zawodników WSU Wierzchowo to
jeszcze uczniowie miejscowego Gimnazjum im. Jana Paw³a II, w tym
uczniowie klasy sportowej o profilu
unihokej. Wszystkie obawy siê
spe³ni³y i kibice byli œwiadkami meczu z cyklu „gol za gol”. Stawka
meczu by³a naprawdê ogromna. W
59'32" Wierzchowo prowadzi³o
12:11. Jednak w 59'52" przeciwnicy
wyrównali a w dogrywce jako pierwsi strzelili tzw. z³otego gola i pokonali
gospodarzy 13:12. Mimo pora¿ki,
dru¿yna WSU zdoby³a jeden punkt.
Emocje trwa³y dalej, gdy¿ niedzielny
mecz mia³ rozstrzygn¹æ sprawê
awansu.
Niedzielna z³oœæ kapitana
Mecz niedzielny tylko w pierwszej tercji przebiega³ pod dyktando
dru¿yny goœci, która wygra³a ja 2:1.
W drugiej tercji sprawê w swoje rêce
wzi¹³ kapitan Micha³ ¯egiestowski.
Niesamowicie motywuj¹c zespó³
pracowa³ za dwóch na boisku, czym
poderwa³ kolegów do niesamowitej
walki. W tej ods³onie meczu wierzchowianie pokonali rywala a¿ 5-1!
Trzecia tercja to ju¿ pe³na kontrola

Sk³ad WSU w spotkaniach
z Orionkiem i Genderk¹
£ukasz Husakowski, Konrad
Brzoza - Dariusz Lenart, Grzegorz
Czujko, Maciej Matuszewski (nie
gra³ z Genderk¹), Filip Augustyniak,

Krzysztof Preœ - Micha³ ¯egiestowski, Mateusz Sz³apak, Patryk Czarnojan (nie gra³ z Genderk¹) - Szymon
Sz³apak, £ukasz Stefan, Rados³aw
Sadowski, Krzysztof Halko, Rafa³
Stosio. Trener Piotr Augustyniak,
asystenci: Dominik Wróbel i Igor
Lauersdorf.
Opinia pomeczowa trenera: Wykonaliœmy plan minimum na ten
sezon w tej kategorii wiekowej.
Trudno powiedzieæ, kto bêdzie naszym przeciwnikiem w pó³fina³ach.
Prawdopodobnie Nolet ¯abi Róg,
Junior Kêb³owo oraz Absolwent
Sieldec. Czekamy na rozstrzygniê-

cia w grupie B. Tak wysokie wygrane jak ta ostatnia z Genderk¹ nie s¹
w stanie uœpiæ naszej czujnoœci.
Dru¿yna z Bydgoszczy to "melodia
przysz³oœci". Niemniej dwa mecze z
Ogorzelinami pokaza³y, ¿e w naszej
dru¿ynie tkwi spory potencja³. Niestety m³odoœæ te¿ ma swoje prawa i
musimy popracowaæ nad koncentracj¹ szczególnie w koñcowych
fragmentach meczów. Za dwa tygodnie nasi juniorzy m³odsi zagraj¹ II
eliminacjê Mistrzostw Polski w
Gdyni i wierzymy, ¿e równie¿ wywalcz¹ awans do dalszej fazy rozgrywek.
(o)

Na razie w bezpoœrednich rezerwach

Maciej Maciejewski w Pogoni
Szczecin
(Z£OCIENIEC). Maciek
Maciejewski ze
Z³ocieñca trafi³ do
Pogoni Szczecin.
Maciek to pi³karz, który karierê
rozpoczyna³ w Olimpie Z³ocieniec.
PóŸniej by³ SALOS Szczecin (juniorzy). Z SALOSU Maciek trafi³ do
M³odej Ekstraklasy Ruchu Chorzów. Niezbyt zadowolony z pobytu
w Chorzowie (k³opoty finansowe
ekstraligowego klubu), teraz jest ju¿
graczem Pogoni Szczecin.
Nad Odr¹ myœl¹ o ekstraklasie,
dlatego kompletuj¹ ju¿ zespó³ zaplecza, którym ma byæ M³oda Ekstraklasa. Teraz Maciek jest w planach Klu-

bu na czwartoligowe rezerwy, którym doskonale siê wiedzie w tej lidze.
Pytaliœmy Maæka o pobyt w Ruchu Chorzów, o korzyœci szkoleniowe:
- Potê¿ne nauki otrzyma³em w
zakresie taktyki. Treningi w Ruchu
Chorzów by³y bardzo intensywne,
nauczy³em siê tam bardzo du¿o z
konkretnych umiejêtnoœci pi³karskich, ale to oczywiste. To przecie¿
ekstraklasa, jej zaplecze. W M³odej
Ekstraklasie strzela³em bramki. Tak siê sk³ada, ¿e jednym z w³aœcicieli Pogoni Szczecin jest z³ocienianin. Nie ma co dopisywaæ tu jeszcze cokolwiek. Nasz Maciek to pokolenie pi³karzy, którzy œwiatu
poka¿¹ siê dopiero na mistrzostwach œwiata w Brazylii.
(N)
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52 Halowy Turniej dla Dzieci im. Stanis³awa Figasa

UKS Orlik Z³ocieniec czwart¹ dru¿yn¹ w finale!
W sobotnie przedpo³udnie (28.01.2012 r.) w hali
koszaliñskiej Gwardii rozegrano fina³y 52 Halowego
Turnieju dla Dzieci im. Stanis³awa Figasa.
Do fina³owych spotkañ przyst¹pi³o siedem dru¿yn, które okaza³y siê
najlepsze w eliminacjach. Do tegorocznej edycji zg³osi³o siê 65 zespo³ów.
Przez pó³tora tygodnia rozgrywane by³y mecze eliminacyjne, nastêpnie
odby³y siê dwudniowe pó³fina³y i wreszcie wielki fina³. Co ciekawe wyst¹pi³y
w nim zespo³y z zaledwie czterech oœrodków. Po dwa zespo³y do fina³ów
wprowadzi³y Akademia Pi³karska Szczecinek, Ba³tyk Koszalin i UKS Niemica
a jeden UKS Orlik Z³ocieniec.
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e UKS Orlik Z³ocieniec reprezentowa³ nasze miasto
i gminê w jednym z najwiêkszych turniejów w naszym województwie, po
ponad trzynastu latach nieobecnoœci naszych najm³odszych dru¿yn tym¿e
turnieju! W swoim debiucie awansowa³ a¿ do fina³u. Pi³karze z naszego Klubu
nie mieli ³atwej drogi, ju¿ w eliminacjach zostali wylosowani do grupy 4, w
której na nich czeka³a Unia Bia³ogard - finalista poprzedniej edycji turnieju
oraz Ba³tyk II Koszalin. Ku wielkiemu zdziwieniu w poniedzia³ek (23.01.12r.)
na hali sportowej na ulicy Fa³ata 34 pokonali mocn¹ Uniê Bia³ogard 1:0 i
wygrali z Ba³tykiem II Koszalin 2:0.
Wyniki poszczególnych meczów
UKS Unia Bia³ogard - Ba³tyk II Koszalin
UKS Unia Bia³ogard - UKS Orlik Z³ocieniec
Bramka: Sciurkowski Patryk
UKS Orlik Z³ocieniec - Ba³tyk II Koszalin
Bramki: 2x Micha³ Roszczyk
Tabela koñcowa
1
UKS Orlik Z³ocieniec
2
UKS Unia Bia³ogard
3
Ba³tyk II Koszalin

6
3
0

3:0
0:1
2:0

3:0
3:1
0:5

W pi¹tek (27 stycznia 2012 r.) w pó³fina³ach UKS Orlik Z³ocieniec zmierzy³
siê z UKS Orlik II Dar³owo i z UKS Iras Czaplinek - dru¿yn¹ z któr¹ rywalizuje
w Lidze Ba³tyckiej Orlików grupy drawskiej. Zapowiada³ siê wiêc bratobójczy pojedynek. Dziêki wygranej nad siln¹ dru¿yn¹ z Dar³owa, Z³ocieniec
wyszed³ zwyciêsko z grupy i awansowa³ do fina³u.
UKS Orlik Z³ocieniec - UKS Orlik II Dar³owo
Bramki: Jakub Stempniewski 2,
Patryk Sciurkowski - Tomasz Sawka 2
UKS Iras Czaplinek - UKS Orlik II Dar³owo
Bramki: Krystian Sobol - Tomasz Sawka
UKS Orlik Z³ocieniec - UKS Iras Czaplinek
Tabela koñcowa
1
UKS Orlik Z³ocieniec
2
UKS Iras Czaplinek
3
UKS Orlik II Dar³owo

4
2
0

3:2
1:1
0:0
3:2
1:1
3:4

Rozgrywane w sobotê (28.01.12 r.) fina³y by³y emocjonuj¹ce i dostarczy³y kibicom wielu wra¿eñ. Dru¿yny zaprezentowa³y bardzo wyrównany poziom i do ostatnich sekund walczy³y o
jak najlepsze wyniki. W finale w grupie
m³odszej UKS Orlik Z³ocieniec rywalizowa³ z Akademi¹ Pi³karsk¹ I Szczecinek, Ba³tykiem Sano Koszalin i UKS
Niemic¹. Pierwszy mecz UKS Orlik Z³ocieniec przegra³ z Akademi¹ Pi³karsk¹ I
Szczecinek, która zagra³a bardzo dobrze 0:2. Rywalizacja z Ba³tykiem Sano
Koszalin by³a zaciêta do ostatniej sekundy meczu i zakoñczy³a siê wynikiem bezbramkowym 0:0. W ostatnim
meczu o drugie miejsce w grupie z UKS

UKS Orlik Z³ocieniec: od lewej z góry: Maksymilian Kapuœciñski, Pawe³
Szóstak, Micha³ Gaik, Stempniewski Jakub,
od lewej z do³u: Patryk Sciurkowski, Dawid Ba³dyga, Haba Hubert, Marcin Majdan, opiekun: £ukasz Piórkowski.
Niemica, UKS Orlik Z³ocieniec by³ bardzo zdeterminowany. Zdominowa³ na
boisku zespó³ z Niemicy, który wola³ grê z kontrataku. Na nieszczêœcie naszych m³odych pi³karzy, w tym meczu bramkarz z Niemicy - Jakub Hencel
broni³ perfekcyjnie. Dziêki swoim interwencjom w tym meczu, obronione: 4
uderzenia z dystansu, 5 sytuacji sam na sam! (tzw. 100%) dok³adaj¹c do tego
jeden wybroniony karny- uratowa³ wynik dla swojego zespo³u. Natomiast
napastnikom z Niemicy wystarczy³y dwa skuteczne kontrataki by strzeliæ
dwie bramki i sta³o siê faktem, ¿e to w³aœnie ta dru¿yna stanie na podium w
turnieju. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e dziêki niesamowitej postawie w tym mecz,
bramkarz z Niemicy zosta³ wybrany najlepszym bramkarzem turnieju. Najlepszymi strzelcami turnieju zostali w grupie „Starszej” Patryk Szabat (UKS
Sparta Sycewice), a w grupie „M³odszej” Jakub Bia³czyk (Akademia Pi³karska Szczecinek) za najlepszych graczy imprezy uznano Dawida Grucha³ê
(UKS Niemica, gr. Starszych) i Dominika Szukie³owicza (UKS Niemica, gr.
M³odszych).
Fina³ M³odszych
Ba³tyk Sano Koszalin - UKS Niemica
Akademia Pi³karska I Szczecinek - UKS Orlik Z³ocieniec
bramki: Jakub Bia³czyk, Maciej Bia³czyk.
UKS Orlik Z³ocieniec - Ba³tyk Sano Koszalin
UKS Niemica - Akademia Pi³karska I Szczecinek
UKS Niemica - UKS Orlik Z³ocieniec
bramki: Mi³osz Kozio³, Klaudiusz Pietruk.

0:0
2:0
0:0
0:0
2:0

(p)

Str
Str.. 14

INFORMACJE

tygodnik pojezierza drawskiego 1.2.2012 r.

Ksi¹dz proboszcz Wies³aw Hnatejko do Parafian

Kilka s³ów po wizytach duszpasterskich
w Parafii Maryi Wniebowziêtej
(Z£OCIENIEC). W parafii Maryi
Wniebowziêtej dobieg³a koñca coroczna kolêda, wizyta duszpasterska w domach i mieszkaniach wiernych. Podczas niedzielnych og³oszeñ po Mszach œwiêtych by³o zbyt
ma³o czasu, by wiernych poinformowaæ, jak kolêda przebieg³a, podzieliæ
siê refleksjami na ten temat. O kolêdzie Anno Domini 2012 we wspominanej parafii krótki artyku³ zosta³
zamieszczony w parafialnym Tygodniku SPOTKANIA, autorstwa samego proboszcza parafii ksiêdza
Wies³awa Hnatejko CR. Publikacjê
ze wzglêdu na du¿e ni¹ zainteresowanie powtarzamy w Tygodniku. Jej
tytu³: Niech dobry Bóg ma Was w
swej opiece.
KOCHANI PARAFIANIE. Zakoñczyliœmy wizytê duszpastersk¹,
któr¹ sk³adaj¹ corocznie kap³ani w
okresie kolêdy. W imieniu swoim
oraz tutejszych duszpasterzy pragnê Wam gor¹co podziêkowaæ: za
¿yczliwoœæ, wspóln¹ modlitwê i za
z³o¿one ofiary na potrzeby wspólnoty Koœcio³a. Kolêda jest okazj¹, aby
kap³ani bli¿ej poznali swoich wiernych, ale tak¿e, aby wierni mogli
porozmawiaæ bezpoœrednio ze swoimi duszpasterzami.
W trakcie sk³adania wizyt odwiedziliœmy wiele domów i mieszkañ.

Poznaliœmy Wasze problemy, troski,
ale i sukcesy i radoœci. Cieszymy siê
razem z Wami ka¿dym nowym ma³¿eñstwem, ka¿dym nowym ¿yciem
przyjmowanym z mi³oœci¹. Podziwiamy troskê i poœwiêcenie, aby zapewniæ starszym cz³onkom rodziny godne ¿ycie. Za ten ka¿dy akt mi³oœci
wobec bliŸnich Bóg Wam to z pewnoœci¹ wynagrodzi, gdy¿ za dobre
czyny daje odp³atê nieskoñczenie
przewy¿szaj¹c¹ zas³ugi ludzkie.
Rozmowy z Wami pozwoli³y te¿
na przyjrzenie siê problemom, jakie
trapi¹ Wasze œrodowiska. Nadal
wielk¹ przeszkod¹ do godnego ¿ycia
jest niepokoj¹ce zjawisko bezrobocia, które odbiera ludziom nadziejê i
perspektywy na przysz³oœæ, oraz
koniecznoœæ pracy za granic¹, która
powoduje rozluŸnienie wiêzi rodzinnych, ma niekorzystny wp³yw na
wychowywanie dzieci i wzajemne
relacje ma³¿onków.
Nasz ból potêguje tak¿e znaczna
liczba zwi¹zków niesakramentalnych i fakt uzale¿nienieñ, jakie dotykaj¹ zw³aszcza m³ode pokolenie: alkohol, papierosy, nieuszanowanie
godnoœci cia³a, czy te¿ ³atwo dostêpne narkotyki.
Wiemy, ¿e w obliczu tych zagro¿eñ nie mo¿emy pozostaæ obojêtni.
Potrzeba modlitwy, pracy i wzajem-

nego towarzyszenia sobie na co
dzieñ, abyœmy jako wspólnota parafialna potrafili siê wspieraæ: dzieleniem siê z bliŸnim mieszkaj¹cym
obok nas, modlitwa o nawrócenie
tych, którzy siê pogubili czy te¿ czasami zwyk³ym s³owem otuchy, które
mo¿e cz³owiekowi przywróciæ wiarê
i nadziejê.
Dziêkuj¹c Wam jeszcze raz za
mi³y czas kolêdy, za otwarcie i ¿ycz-

liwoœæ, pragniemy zapewniæ o naszej
modlitwie za Was, a tak¿e we wszystkich Waszych intencjach. Niech
dobry Bóg zawsze ma Was w swej
opiece, a Maryja – Opiekunka Rodzin, któr¹ czcimy w naszym z³ocienieckim koœciele, niech orêduje za
Wami u tronu Najwy¿szego. Szczêœæ
Bo¿e!
Ksi¹dz proboszcz Wies³aw Hnatejko CR wraz z duszpasterzami

W tym tygodniu kolejne czêœci nowego o³tarza zostan¹ przywiezione z Krakowa

Nieco o ogrzewaniu koœcio³a Maryi
Wniebowziêtej, o dachu œwi¹tyni
(Z£OCIENIEC). W niedzielê
pi¹tego lutego w parafii Maryi
Wniebowziêtej po ka¿dej Mszy
œwiêtej bêd¹ zbierane ofiary z przeznaczeniem na ogrzewanie koœcio³a.
Akurat podczas trwaj¹cych mrozów najstarsza z³ocieniecka œwi¹tynia, mimo ¿e ogrzewana, to jednak
nie jest w niej tak ciep³o, jak byœmy
tego chcieli. Powody takiego stanu
rzeczy s¹ generalnie dwa. (1) Przewody grzewcze doprowadzaj¹ce ciep³o do koœcio³a nie s¹ nale¿ycie izolowane. Sporo ciep³a ucieka na liniach przesy³owych. (2) Przewody
grzewcze tu¿ pod pod³og¹ œwi¹tyni
te¿ nie s¹ jeszcze izolowane. To
wprost nagie rury, które i tu trac¹
ciep³o, nim ono dotrze do kaloryfe-

rów w œwi¹tyni. Jest jeszcze i powód
trzeci: (3) Dach koœcio³a ma gruboœci
tylko osiem centymetrów. Nie jest
wiêc ¿adn¹ miar¹ ocieplony. A do
tego nawet przecieka.
Z powy¿szej wyliczanki widaæ,
jak wiele prac przed nami wszystkim
w³aœciwie, by swej œwi¹tyni parafialnej przyjœæ z odpowiedni¹ pomoc¹.
– To wszystko mamy na uwadze –
powiedzia³ ksi¹dz proboszcz Wies³aw Hnatejko. Powoli i z namys³em
przymierzamy siê do zaplanowania
wymaganych prac. Jestem przekonany, ¿e ze wszystkim wspólnymi
si³ami zdo³amy siê uporaæ, odpowiednio prace rozplanowuj¹c w
czasie. –
Tymczasem, jak siê dowiedzieliœmy, ksi¹dz proboszcz w tym tygo-

dniu udaje siê do Krakowa po kolejne czêœci nowego o³tarza do z³ocienieckiej œwi¹tyni. – Sam jestem bar-

dzo ciekaw, jak to wszystko bêdzie
wygl¹da³o – mówi³ w niedzielê 29
stycznia.
(tan)
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Stawno ju¿ siê doliczy³o

Z ¯YCIA PARAFII W Z£OCIEÑCU

Balustrada
za 33 tysi¹ce
z³otych, ale
z chodnikiem

PARAFIA MARYI WNIEBOWZIÊTEJ

(Z£OCIENIEC/STAWNO). W
oficjalne informacji z urzêdu podano, ¿e w Stawnie inwestycja (balustrada) kosztowa³a trzydzieœci trzy
tysi¹ce z³otych.
Dookreœlono tê kwotê – plus
wykonanie chodnika.
(um)

Strzelanie
przez ca³y luty
Powiatowe Centrum Zarz¹dzania
Kryzysowego w Drawsku Pomorskim informuje, ¿e w dniach od 01
lutego do 29 lutego 2012 r. na terenie
obiektów szkoleniowych Centrum
Szkolenia Wojsk L¹dowych odbywaæ siê bêd¹ dzienne i nocne zajêcia
tak-tyczne oraz strzelanie amunicj¹
strzeleck¹ i artyleryjsk¹. Dodatkowo mo¿liwe jest prowadzenie wysadzania niewybuchów.
W tym czasie obowi¹zuje bezwzglêdny zakaz wstêpu na teren
poligonu.
Przypominamy, ¿e teren poligonu na obrze¿ach jest oznakowany
tablicami o zakazie wstêpu. Dodatkowo w rejonach obiektów szkoleniowych znajduj¹ siê maszty ostrzegawcze z czerwon¹ flag¹ - w dzieñ i
czerwonym œwiat³em - w nocy, które
to sygna³y oznaczaj¹ „ostre strzelanie”.
Opracowa³: Jacek ¯ychliñski.

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

Adoracja Najœwiêtszego
Sakramentu
W œrodê pierwszego lutego po
miesiêcznej przerwie Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu od godziny
15.00. Nowenna do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy po Mszy œwiêtej
wieczornej.

Imieniny ojca Boles³awa
Micewskiego CR
W niedzielê dwudziestego dziewi¹tego lutego ojciec Boles³aw Micewski CR obchodzi³ imieniny. Msze
œwiêt¹ Solenizant odprawi³ o godzinie 12.30. Polecamy Ojca Boles³awa
modlitwom parafian.

Nabo¿eñstwo
Ró¿añcowe
Nabo¿eñstwa Ró¿añcowe s¹
odprawiane w niedziele o godzinie
17.30. Zapraszamy.

Œwiêto Ofiarowania
Pañskiego
W czwartek drugiego lutego

Œwiêto Ofiarowania Pañskiego. To
tak¿e piêtnasty Œwiatowy Dzieñ
¯ycia Konsekrowanego. Msze
œwiête o godzinach: 6.30, 8.00, 9.30,
18.00. Prosimy przynieœæ ze sob¹
œwiece.

Spotkanie Czwartkowe
Zapraszamy na Spotkanie
Czwartkowe. Pocz¹tek godzina 18.30
(drugi lutego). TEMAT: O istocie
kap³añstwa s³ów kilka. Prowadzenie ksi¹dz Krzysztof Szkubera CR.

TYDZIEÑ
W tym tygodniu przypadaj¹: I
Czwartek, Pi¹tek i Sobota miesi¹ca.
(I) W I Czwartek Msza œwiêta o powo³ania kap³añskie i zakonne o godzinie 18.00. Po Mszy œwiêtej nabo¿eñstwo powo³aniowe. O godzinie
19.00 spotkanie Braci Zewnêtrznych. (II) W I Pi¹tek miesi¹ca dodatkowe Msze œwiête o godzinie 17.00
dla dzieci i o 19.15 dla m³odzie¿y.
SpowiedŸ o 16.30, 17.30 i 18.45. Tego
dnia obchodzimy wspomnienie
œwiêtego B³a¿eja, orêdownika w
chorobach gard³a. Po Mszach œwiê-

tych udzielimy b³ogos³awieñstwa ku
czci œwiêtego B³a¿eja.

W I Sobotê miesi¹ca...
W I Sobotê miesi¹ca (czwarty
lutego) Msza œwiêta o Matce Bo¿ej
o godzinie 7.00. Po Mszy œwiêtej Litania Loretañska.

W intencji ¯ywego
Ró¿añca
W przysz³a niedzielê pi¹ty lutego
o godzinie 16.30 Msza œwiêta w intencji ¯ywego Ró¿añca. Intencja dla
¯ywego Ró¿añca na luty: za chorych
i cierpi¹cych.

Ogrzewanie œwi¹tyni
W niedzielê, pi¹ty lutego, odbêdzie siê zbiórka do puszek na ogrzewanie naszej œwi¹tyni.

Odeszli do wiecznoœci...
W ostatnim czasie odeszli do
wiecznoœci: (1) + Tadeusz Piêtko, lat
56 (2) + Wies³awa Miroñska, lat 53 (3)
+ Genowefa Sajkowska, lat 81.
Wieczny odpoczynek...

PARAFIA ŒWIÊTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ
Tydzieñ

od godziny 17.00.

W tym tygodniu bêdziemy obchodziæ: (I) we wtorek trzydziestego
pierwszego stycznia – wspomnienie
œwiêtego Jana Bosko (II) w czwartek
drugiego lutego – œwiêto Ofiarowani
Pañskiego. Msze œwiête w naszym
koœciele o godzinach 9.00 i 18.00. Podczas ka¿dej Mszy œwiêtej poœwiêcenie
œwiec. Tego dnia przypada Dzieñ
¯ycia Konsekrowanego. (III) W pi¹tek trzeciego lutego – œwiêtego B³a¿eja (b³ogos³awieñstwo œwiecami).
W tym tygodniu przypadaj¹ I
Czwartek, Pi¹tek i Sobota miesi¹ca.

Adoracja Najœwiêtszego
Sakramentu
Zapraszamy na Adoracjê Najœwiêtszego Sakramentu w czwartek
drugiego lutego od godziny 17.00 w
intencji kap³anów i o nowe powo³ania kap³añskie i zakonne. W pi¹tek

SpowiedŸ œwiêta

NIE CZWARTKOWE, wyk³ad ksiêdza
Krzysztofa Szkubera CR na temat „O
istocie kap³añstwa s³ów kilka”.

Okazja do spowiedzi œwiêtej w
czasie Adoracji Najœwiêtszego Sakramentu

Przed Pierwsz¹
Komuni¹ œwiêt¹

Chorzy – odwiedziny
Naszych chorych odwiedzimy w sobotê czwartego lutego od godziny 9.00.

Bronek Œwi¹tek odszed³
do wiecznoœci
Do wiecznoœci odszed³: + Bronis³aw Œwi¹tek, lat 61. Wieczny odpoczynek racz mu daæ Panie ...

Spotkanie Czwartkowe
Akcja Katolicka zaprasza do sali
parafialnej przy ulicy Bohaterów
Warszawy 25 (Parafia Maryi Wniebowziêtej), na godzinê 18.30. SPOTKA-

W niedzielê pi¹tego lutego podczas Mszy œwiêtej o godzinie 11.30
spotkanie dzieci przygotowuj¹cych
siê do Pierwszej Komunii œwiêtej.
Spotkanie wraz z rodzicami.

Podziêkowania, budowa
koœcio³a
Sk³adamy podziêkowania za modlitwy w intencji parafii i za sk³adane
ofiary na rzecz budowy œwi¹tyni. (Par.
rzym. – kat. pw. Œw. Jadwigi Królowej,
78-520 Z³ocieniec, ulica Po³czyñska
10. 70 – 1020 – 2847 – 0000 – 1102 –
0008 – 3824. Darowizna na cele kultu
religijnego, budowa koœcio³a).

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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FERIE
ARTYSTYCZNE
W ŒWINOUJŒCIU
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FERIE W KINIE

W ka¿d¹ œrodê, w Kinie Mewa,
pod czas ferii mo¿na by³o zobaczyæ
popularne filmy animowane w promocyjnej cenie biletu 6 z³. Seanse
filmowe: „Po rozum do mrówek” oraz
„Miœ Yogi” cieszy³y siê bardzo du¿¹
popularnoœci¹. W 4 seansach
uczestniczy³o blisko 600 osób.
W po³¹czeniu z seansami filmowym odby³y siê tak¿e warsztaty plastyczno-filmowe, podczas których
uczestnicy poznali zakamarki Z³ocienieckiego Oœrodka Kultury. Na
chwilê zamienili siê w aktorów by
W dniach 16-22 stycznia dzieci
i m³odzie¿ ze Z³ocienieckiego
Oœrodka Kultury wziê³y udzia³ w
warsztatach artystycznych w Œwinoujœciu.
Pierwszego dnia zimowiska poszliœmy na kamienny falochron, który wychodzi pó³tora metra w morze.
Na nim stoi wiatrak, z którym wi¹¿e
siê piêkna historia. We wtorek obejrzeliœmy wystawê w Muzeum Rybo³ówstwa. Zobaczyliœmy eksponaty
dotycz¹ce rybo³ówstwa i narzêdzia
po³owowe oraz fa³nê Ba³tyku. Czêsto chodziliœmy na spacery brzegiem morza i na promenadê. Obejrzeliœmy tak¿e Ford Anio³a i poznaliœmy
jego legendê. Odwiedziliœmy równie¿ Park Zdrojowy, gdzie rozgrywaliœmy mecze, biegi dooko³a boiska i

æwiczyliœmy w mini si³owni na powietrzu. W czwartek wszyscy weszliœmy na Wie¿e, która liczy³a sobie
222 schody. W pi¹tek k¹paliœmy siê
na basenie. Podczas zajêæ wieczornych bawiliœmy siê w ró¿nego rodzaju zabawy, œpiewaliœmy i tañczyliœmy. W sobotê mia³o byæ ognisko,
ale na dworze pada³ deszcz, dlatego
kie³basê zjedliœmy w sali. Wieczorem
odby³a siê dyskoteka. Bawiliœmy siê
œwietnie, nikt nie podpiera³ œcian. W
sobotê, przed obiadem, jechaliœmy
zielon¹ ciuchci¹ i zwiedzaliœmy Œwinoujœcie. Podczas jazdy dowiedzieliœmy siê wiele ciekawych rzeczy o
tym mieœcie.
Zimowisko by³o bardzo udane,
dzieci bawi³y siê wyœmienicie. Pogoda sprzyja³a mi³emu wypoczynkowi.
Do zobaczenia za rok! (ZOK)

poczuæ magiê otwieraj¹cej siê kurtyny podczas przedstawienia. Zobaczyli jak wygl¹da taœma filmu analogowego oraz odwiedzili kabinê kinooperatora.
Uczestnicy warsztatów brali
udzia³ w konkursach, miêdzy innymi
na jak najszybsze i prawid³owe odnalezienie swojego miejsca na sali.
Na koniec wspólnie przypominali
sobie swoje ulubione postaci filmów
animowanych i starali siê zaprojektowaæ w³asnego bohatera filmu animowanego.
(ZOK)

