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Canto Libero laureatem wojewódzkiego przegl¹du chórów

Sukces œpiewaj¹cych
drawszczanek

Przed spo³ecznym
zebraniem z³ocienieckie ciep³o
do sprzedania?

List
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W³odarczyka
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Mieczys³awa
Podwalnego

Str
Str.. 2

Z DRUGIEJ STRONY

tygodnik pojezierza drawskiego 8.2.2012 r.

Burmistrz Z³ocieñca urwa³ miskê olejow¹ na nie remontowanej wiejskiej drodze

Nie ma w gminie pieniêdzy, bo nie ci s¹
zdolni do ich znalezienia

(Z£OCIENIEC). Jeszcze nie tak dawno problemowe komisje samorz¹dowej rady Z³ocieñca (i nie tylko Z³ocieñca) obradowa³y
w poszerzonych sk³adach, ale i dodatkowi
ich cz³onkowie, spoza rady, otrzymywali
za uczestniczenie w takich spotkaniach
z³otówki.
Kilka lat temu ten ustawowy zwyczaj zlikwidowano. Obecnie dobrze
widaæ, ¿e nale¿a³oby do niego powróciæ. Pos³owie otwarcie przyznaj¹, i¿ nie wiedz¹, za czym g³osuj¹.
Ludzie musz¹ wychodziæ na ulice, by
dopominaæ siê o najnormalniejsze
postanowienia, a w³adza tak siê ju¿
wszystkiego boi, ¿e potrafi z dnia na
dzieñ wycofywaæ siê z podjêtych
decyzji. By nie zmuszaæ ludzi do
wychodzenia na ulice i wszelkim
w³adzom oszczêdziæ strachu, po raz
drugi proponujê, by na pocz¹tek
tylko w Z³ocieñcu na komisje zapraszaæ zwyk³ych obywateli ¿ywo zainteresowanych problemami gminy.
Ma³o tego: uczestnicy spoza rady
tego rodzaju posiedzeñ mogliby za
tego rodzaju prace (porady) te¿
otrzymywaæ diety.

Niby do radzenia, a tacy
bardziej do milczenia
Kiedy œledzê wypowiedzi radnych wybranych w wyborach, to
widzê i s³yszê, ¿e ma³o co widaæ i
ma³o co s³ychaæ. Miast sprawy gminy twardo trzymaæ w swych rêkach,
to nasi radni zdaj¹ siê niezbyt wiadomo za bardzo na co i na kogo.
Prawie zawsze jest tak, ¿e rozwi¹zywanie g³ównych problemów nale¿y od burmistrza, a burmistrz to przecie¿ si³a tylko wykonawcza, a nie
uchwa³odawcza. Teraz urzêdnik siê
wreszcie nieco spi¹³, i zapropono-

wanie rozwi¹zañ, co do przysz³oœci
naszej oœwiaty, scedowa³ na komisjê
do spraw oœwiaty. Szkoda, ¿e tak
póŸno.

Wsie chcia³yby i drogi,
ale to interes drogi
Oto radny Miros³aw ¯urek skar¿y siê, ¿e w ubieg³ym roku nic nie
zrobiono na drogach wiejskich.
Wtóruje mu radna Gra¿yna Kozak: W bud¿ecie nie ma œrodków, aby
zrobiæ drogê do G³êboczka. - Do
wymiany zdañ do³¹cza siê sam burmistrz Waldemar W³odarczyk. Stwierdzi³, ¿e na tej drodze urwa³ w
samochodzie miskê olejow¹. I jeszcze raz w sprawie tej drogi
Gra¿yna Kozak: - Mieszkañcy pisz¹,
¿e mo¿e gruzem i t³uczniem zasypaæ
i wyrównaæ tê drogê? I dalej nic. A gdyby tak Miros³aw
¯urek na komisjê zaprosi³ kilka osób
spoœród swoich wyborców. Ci pañstwo w ci¹gu paru sekund pokazaliby tym niby radnym, gdzie w gminie
s¹ pieni¹dze na remont drogi, których to pieniêdzy akurat nie ma, a s¹.

Pierwszy kwiatek ju¿ do
zakwitniêcia gotowy
Zreszt¹, radna Gra¿yna Kozak
ju¿ jednak nie zdzier¿y³a, i zaproponowa³a burmistrzowi Waldemarowi W³odarczykowi: - Mo¿e, aby za-

oszczêdziæ, to burmistrz zwolni
pana Bednarskiego i Miko³ajczyka.
- To pierwsza próba ze strony rady,
jeszcze pojedynczej radnej, szukania oszczêdnoœci w samym urzêdzie. Ojciec miasta natychmiast ripostowa³: - Pan Bednarski jednym
sprawdzeniem zarobi³ siedemdziesi¹t dwa tysi¹ce z³otych. - O panu
Miko³ajczyku nie wspomnia³.
Ten pierwszy (Bednarski) - w
gminie by³o g³oœno o jego przyjêciu do pracy w urzêdzie jako aktualnego emeryta, którego ¿ona te¿
ze wspania³¹ pensj¹. Oczywiœcie
samorz¹dow¹.

Burmistrz wskazuje:
s¹ zbêdne z³otówki
w biurze rady.
A przewodnicz¹ca
w krzyk
Tych poszukiwañ finansowych nie koniec. Okazuje siê, brakuje te¿ z³otówek na dowóz dzieci.
Burmistrz Waldemar W³odarczyk
odwa¿nie zaproponowa³: - Na dowóz dzieci mo¿na wzi¹æ œrodki z
biura rady miejskiej. - O, co to, to
nie - ripostowa³a przewodnicz¹ca
rady Urszula Ptak: - Jak bêdzie sesja nadzwyczajna, to zabraknie
œrodków na diety. Widz¹ czytelnicy, gdzie tu pies
pogrzebany. No, z ca³¹ pewnoœci¹
nie na tej drodze do urywania misek
olejowych.

Radni tego nie dokonaj¹
Radni w bud¿ecie gminy nie
znajd¹ zbywaj¹cych w kasie z³otówek. Nigdy i przenigdy. Je¿eli
nawet maj¹ dochody i z czterech
Ÿróde³, a i tak jest w radzie Z³ocieñca, to przecie¿ komuœ bezrobotnemu tej swej pracy te¿ nie
ust¹pi¹, bo nie. Jak taki ktoœ

mo¿e decydowaæ o gminnych
pieni¹dzach? No, jak? Musz¹ byæ
ludzie z zewn¹trz w radzie, by zaczê³a radziæ. Nawet i ca³¹ manifestacj¹ mo¿na przyjœæ na takie
obrady, by choæby tylko pokazaæ, a jak to w gminie Z³ocieniec
tak naprawdê chodz¹ cudze pieni¹dze. I w jakich kierunkach.
Kanclerz Angela Merkel w tych
dniach post¹pi³a u siebie w pewnym
sensie w³aœnie podobnie, jak tu opisujê. O tym w "Rzeczpospolitej" z
pi¹tku.
(N)
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Canto Libero laureatem wojewódzkiego przegl¹du chórów

Sukces œpiewaj¹cych drawszczanek
( S Z C Z E C I N - D R AW S K O
POM.) To wspania³a wiadomoœæ ¯eñski Chór „Canto Libero”
z Drawska Pomorskiego prowadzony przez Pani¹ dyrygent Ewê
Gadzinê zosta³ laureatem wojewódzkiego przegl¹du chórów a capella.
Przegl¹d odby³ siê w sobotê, 4
lutego 2012 r., na Zamku Ksi¹¿¹t
Pomorskich w Szczecinie. Chór
otrzyma³ Dyplom Laureata i grawerton Dyrektora Zamku Ksi¹¿¹t Pomorskich.
Podczas koncertu chór zaœpiewa³ utwory o zró¿nicowanym charakterze i nastroju. Dla widzów i
uczestników przegl¹du wykonane
zosta³y: „Kyrie” - Piotra Jañczaka,
„Matulu moja” - ludowa melodia
z Kurpiów w opracowaniu Ireny
Pfiffer oraz „I don’t know how to
love him” - pieœñ z rock opery „Jesus
Christ Superstar” L. Webbera,
w aran¿acji Agnieszki Chwastek.
W Szczecinie chór wyst¹pi³ w sk³adzie: Agata Bachanek, Lidia BernadRaby, Stanis³awa Bobrowicz, Gra¿yna Grzyb, Ma³gorzata NowakowskaGutowicz, El¿bieta Koba, Ma³gorzata Jankowska, Hanna Ko³odziejczyk-Zubik, Ewa Gendek, Teresa Li-

stopadzka, Joanna £uszczak, Ewa
Mierzwiñska, Henryka Olender, Krystyna Worsowicz, Anna
Zduñczyk.
Niedawno TVP poda³a, ¿e s³yn-

ny zespó³ „Mazowsze” strajkuje, bo
dla artystów brakuje pieniêdzy na
podwy¿ki, a i sama egzystencja zespo³u jest zagro¿ona. Tym bardziej
cieszy, ¿e w dobie likwidowania

Zabezpieczeniem weksel wartoœci szeœciu i pó³ miliona z³otych

Jeszcze o dzier¿awie Szpitala
w Drawsku Pomorskim
(Z£OCIENIEC). Informacje na
temat szpitala drawskiego w Z³ocieñcu przez wiele lat by³y sk³adane
przez Stanis³awa Baliñskiego ze
Spo³ecznej Rady Szpitala, i w³aœciwie to tylko przez niego, jakby Z³ocieniec nie mia³ w powiecie wiêcej
radnych. Teraz we wspomnianej radzie jest Ma³gorzata Janda, urzêdniczka w starostwie i radna w Z³ocieñcu. Radni w Z³ocieñcu na ten tak
istotny temat od Ma³gorzaty Jandy
us³yszeli:
- Pierwszego grudnia ubieg³ego
roku dobieg³o koñca sk³adanie ofert
na dzier¿awê szpitala w Drawsku
Pomorskim. Zg³osi³a siê tylko jedna
firma. By³a to oferta Szpitali Polskich
S.A. z Katowic. Grupa dzier¿awi równie¿ szpital w Po³czynie-Zdroju.
Jak wiemy, dwudziestego grudnia rada powiatu podjê³a decyzjê w
sprawie przekazania szpitala w dzier¿awê. Okres dzier¿awy trzydzieœci

lat. Na taki te¿ okres wydzier¿awiono sprzêt i wyposa¿enie. Miesiêcznie do kasy starostwa za sam¹ dzier¿awê szpitala wp³ynie czterdzieœci
piêæ tysiêcy z³otych. Miesiêczna
kwota dzier¿awna za nieruchomoœci
trzydzieœci piêæ tysiêcy. Firma zaproponowa³a - mówi³a Ma³gorzata Janda
- za dzier¿awê szpitala miesiêcznie
osiemdziesi¹t tysiêcy z³otych. Za
nieruchomoœæ piêædziesi¹t tysiêcy
z³otych (plus VAT). Za dzier¿awê

wiêc powiat miesiêcznie otrzyma sto
trzydzieœci tysiêcy z³otych + VAT. Sk³adan¹ informacjê istotnie
uzupe³ni³ burmistrz Waldemar W³odarczyk. Powiedzia³: - By³y obostrzenia dotycz¹ce przeprowadzenia w szpitalu inwestycji. Je¿eli w
ci¹gu roku nie zainwestuj¹ kwoty w
wysokoœci piêciu milionów z³otych,
to zap³ac¹ karê w wysokoœci po³owy
tej kwoty. Zabezpieczeniem jest weksel wart 6,5 miliona z³otych. (um)

¿ycia kulturalnego powsta³ i dzia³a
chór, który osi¹gn¹³ tak wysoki, bo
zauwa¿alny przez jurorów, poziom.
KAR (info i foto: UM w
Drawsku Pom.)

Nowy
Zespó³ Szkó³
Ponadgimnazjalnych
na razie
bez siedziby
(DRAWSKO POM.) W poprzednim numerze TPD pisz¹c o reorganizacji szkó³ œrednich w Drawsku Pomorskim poda³em, ¿e po likwidacji
dotychczasowych placówek powstanie jeden Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych z siedzib¹ przy ul.
Z³ocienieckiej. Opar³em siê na rozmowach z radnymi i... logice.
Okazuje siê, ¿e nowo powo³any
uchwa³¹ Rady Powiatu ZSP nie ma
jeszcze siedziby. Co prawda powinien zacz¹æ dzia³aæ od 1 wrzeœnia
2012 r., ale dzisiaj jeszcze nie wiadomo, w którym budynku bêdzie urzêdowa³ nowy dyrektor, który ma zostaæ wybrany w konkursie. Do sprawy powrócê w najbli¿szych wydaniach.
KAR
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„Zobacz - jak u nas jest piêknie?”
w Zespole Szkó³ im. 1 WDK w Œwierczynie
„Zobacz - jak u nas jest
piêknie?” to projekt zrealizowany w okresie od 15.09.
2011 r. do 30.01.2012 r., przez
cz³onków Ko³a Ekologicznego Zespo³u Szkó³ w Œwierczynie ze œrodków Programu
„DZIA£AJ
LOKALNIE
VII” Polsko-Amerykañskiej
Fundacji Wolnoœci realizowanego przez Akademiê Rozwoju Filantropii w Polsce, Lokalnej Organizacji Granatowej w Z³ocieñcu oraz dotacji
uzyskanej z Urzêdu Gminy w
Wierzchowie.
Celem projektu by³o pokazanie
atrakcyjnoœci terenów, na których
mieszkamy, poprzez opracowanie
materia³ów promuj¹cych Gminê
Wierzchowo, wyzwolenie aktywnoœci mieszkañców na rzecz dobra
wspólnego, wykorzystanie umiejêtnoœci i pasji fotograficznych do promowania naszej „ma³ej Ojczyzny”.
Realizowane w ramach projektu
zajêcia zwi¹zane z poznawaniem tajników fotografowania, prowadzone
przez profesjonalistów, spotka³y siê
z du¿ym zainteresowaniem. Trafi³y w
oczekiwania okreœlonej grupy
uczniów, którzy aktywnie uczestniczyli w tym przedsiêwziêciu, zadawali pytania, podpatrywali pracê z
profesjonalnym sprzêtem fotograficznym. Prze³o¿y³o siê to na jakoœæ
zdjêæ przes³anych na konkurs fotograficzny. Laureatami konkursu w
kategorii uczniowie zostali: Jonatan
Najda, Nikodem Bia³ecki, Kacper
Mroczek, Micha³ Nowakowski, Kajetan Zwierzyñski a w kategorii doroœli: Pawe³ Nowakowski, Angelika
¯ó³towska, El¿bieta Mardziel.
W kolejnym etapie realizacji projektu pozyskane w konkursie foto-

graficznym zdjêcia pos³u¿y³y do
opracowania materia³ów promuj¹cych Gminê Wierzchowo tj. widokówek, zak³adek do ksi¹¿ek, a nagrodzone i wyró¿nione prace by³y eksponowane na wystawie zorganizowanej na podsumowanie projektu i
przedstawione spo³ecznoœci lokalnej w czasie Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy. Czêœæ materia³ów
wypracowanych w trakcie projektu
przekazano na rzecz WOŒP.
Pozosta³e materia³y pos³u¿¹ rozpowszechnianiu informacji o atrakcyjnoœci i piêknie naszego regionu
dla mieszkañców i odwiedzaj¹cych
nas goœci i turystów. Bêd¹ stanowi³y pami¹tki zachêcaj¹ce do ponownego przyjazdu.
Projekt spe³ni³ oczekiwania realizatorów i sta³ siê zachêt¹ do podjêcia kolejnych dzia³añ w kierunku
rozwijania pasji fotograficznych,

pokazania innym zajmuj¹cej i aktywnej formy spêdzania czasu wolnego,
a tak¿e zaanga¿owania w dzia³ania

na rzecz lokalnego œrodowiska. Koordynatorem projektu by³a pani Gabriela ¯ó³towska.
(o)

Wyniki konkursu „English High Flier 2011”

Wysokie miejsca
licealistów
(DRAWSKO POM.)
Wysokie miejsca zajêli
licealiœci z ZSP nr 1 w
Drawsku Pomorskiem,
w konkursie
sprawdzaj¹cym
znajomoœæ jêzyka
angielskiego.
„ENGLISH HIGH FLIER” jest
ogólnopolskim konkursem jêzyka
angielskiego. W bie¿¹cym roku
szkolnym odby³ siê 7 grudnia 2011
r. W kraju przyst¹pi³o do niego ponad dwa tysi¹ce uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych, w tym w wersji
JUNIOR wziê³o udzia³ 800 uczniów
klas pierwszych, a w wersji STUDENT 891 uczniów klas drugich i
668 klas trzecich. Organizatorem
konkursu jest firma £owcy Talentów - JERSZ.
Dziewiêtnastu uczniów Zespo³u
Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1 w
Drawsku Pomorskim z klas pierw-

szych, drugich i trzecich zmaga³o siê
w tym konkursie poprzez rozwi¹zanie testu w czasie 45 minut.
Po sprawdzeniu kart odpowiedzi
przez komisjê konkursu okaza³o siê,
¿e najwiêksz¹ liczbê punktów w
szkole zdoby³a uczennica klasy Ia Joanna Talecka (176 pkt.), czym zapewni³a sobie 3. miejsce w województwie spoœród uczniów klas
pierwszych!
Pierwsze miejsce wœród uczniów
klas drugich zajê³a Anna B¹kowska
z klasy IIc, i tym samym zajê³a 4.
miejsce w województwie! Natomiast
pierwsze miejsce w kategorii klas
trzecich zaj¹³ £ukasz Boguszewski z
klasy IIIa.
Wszyscy uczniowie bior¹cy
udzia³ w konkursie otrzymali dyplomy uczestnika, a osoby z najlepszymi wynikami dyplomy uznania od organizatora konkursu. Opiekê merytoryczn¹ i organizacyjn¹ nad konkursem sprawowa³a Celina Link.
Wszystkim uczniom bior¹cym
udzia³ w konkursie gratulujemy! (o)
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Dyrektor Gimnazjum z Budowa Zbigniew Buczek:
Komisja edukacji przy pracach nad bud¿etem nie
zaprosi³a dyrektorów szkó³

Uwaga: dach
przedszkola
w Budowie
do remontu!!!
(Z£OCIENIEC). Zbigniew Buczek jest dyrektorem kilku ju¿ kadencji Gimnazjum Nr 2 w Z³ocieñcu Budowie. Oto kilka jego uwag na temat
funkcjonowania zawiadywanej
przez niego szko³y. (1) Burmistrz
powiedzia³, ¿eby zwiêkszenie liczby
dzieci w oddzia³ach nie odbi³o siê na
wynikach egzaminów. Nie mo¿na
porównywaæ punktów z egzaminów
z lat poprzednich, ale nale¿y porównywaæ wyniki do innych szkó³ (2)
Komisja edukacji... powinna nazywaæ siê komisj¹ sportu ... Komisja
edukacji przy pracach nad bud¿etem
tego roku, nie zaprosi³a dyrektorów
szkó³. Brakuje mi trzech tysiêcy z³otych na stypendia dla uczniów. Sport
w naszej szkole jest potraktowany
marginalnie. Jak to siê dzieje, ¿e na
sport kwalifikowany znajduje siê
pieni¹dze, a na sport w szko³ach nie
ma ani jednej z³otówki. Ripostowa³a przewodnicz¹ca
rady, Urszula Ptak. Powiedzia³a: - Jak
by³y problemy w szko³ach, to komisja siê nimi zajmowa³a. - Jednak na
zarzut wagi wyj¹tkowej Urszula Ptak
nie odpowiedzia³a.
Zbigniew Buczek nie dawa³ siê
zbyæ. Mówi³: - Kiedyœ dyrektorzy
szkó³ byli zapraszani na komisjê edu-

kacji przy pracach nad bud¿etem. Jakby nieco rozœwietla³ sytuacjê
burmistrz Waldemar W³odarczyk: Mówi³em, ¿e mamy problemy z realizacj¹ inwestycji. Na przyk³ad z termomodernizacj¹. Brakuje nam czterystu tysiêcy z³otych. W przedszkolu nied³ugo zawali siê dach. Szko³y
maj¹ œrodki pomocowe ze œrodków
unijnych. Kiedy przyjdzie dyrektor i
powie, ¿e chce wzi¹æ udzia³ w programie unijnym, aby pozyskaæ œrodki na zajêcia pozalekcyjne, to my
pomo¿emy. Osoby ze spó³dzielni
mieszkaniowej mówi³y, ¿e nie jest
potrzebny stadion. Dla mnie wszystko jest wa¿ne. Dyrektorzy byli nie raz
na komisji edukacji. Zbigniew Buczek: - Ja siê upominam o zajêcia dla dzieci. Szko³a jest
po to, aby dzieci po lekcjach mog³y
przyjœæ na zajêcia pozalekcyjne. Wymianê zdañ koñczy³ burmistrz: - I w³aœnie dlatego chcê, aby
powsta³y zespo³y szkó³. Aby by³a
dobra wspó³praca. Z powy¿szej przepychanki w
pamiêci nade wszystko pozostaje
informacja: - W przedszkolu nied³ugo zawali siê dach. - Zajêcia pozalekcyjne wa¿ne, ale ten dach chyba
wa¿ny nade wszystko!!!
(N)

Odbiór techniczny dokonany, kasa gminy pieni¹dze
wyp³aci³a

Kratki œciekowe
nieczynne, deszczówka
dewastuje brzeg
piêknego jeziora

(Z£OCIENIEC). Na razie mrozy
trzymaj¹, na ulicach - Boles³awa
Prusa i Kaszubska - nic szczególnego siê nie dzieje, ale przecie¿
przedwioœnie tu¿, tu¿. Z przedwioœniem zaœ rusz¹ roztopy, a na Boles³awa Prusa niezbyt sprawne s¹
kratki œciekowe i przewody odprowadzaj¹ce deszczówkê.
Radna Gra¿yna Kozak jakiœ czas
temu zg³osi³a problem na sesji rady
Z³ocieñca. Poprosi³a o dokonanie
przegl¹du tych¿e kartek œciekowych ze szczególnym uwzglêdnieniem nowo powstaj¹cych ulic. Poin-

Sesja Rady Powiatu Drawskiego

Podsumuj¹ miniony rok
(DRAWSKO POM.) Pi¹tkowe
posiedzenie radnych Rady Powiatu
poœwiêcone bêdzie g³ównie przyjêciu sprawozdañ z pracy komisji,
rady i jednostek powiatu. W planie
s¹ tylko dwie uchwa³y.
Sesja Rady Powiatu Drawskiego
odbêdzie siê 10 lutego br. (pi¹tek) o
godz. 9.00 w starostwie w Drawsku
Pomorskim przy placu Elizy Orzeszkowej 3. Blok sprawozdañ rozpocznie starosta, przedstawiaj¹c informacjê z prac Zarz¹du Powiatu w

okresie miêdzy sesjami. Nastêpnie
radni bêd¹ mogli sk³adaæ interpelacje, wnioski i zapytania, a po nich
mieszkañcy w ramach „Trybuny
obywatelskiej”.
Bêd¹ sprawozdania: z dzia³alnoœci komisji i Rady Powiatu w 2011 r.,
Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli, starosty z prac Zarz¹du Powiatu Drawskiego w 2011 r.,
informacja z dzia³alnoœci Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i sprawozdanie z dzia³alnoœci
Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuñ-
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czo-Wychowawczej w Drawsku Pomorskim za rok 2011. Starosta przedstawi dorobek Komisji Bezpieczeñstwa i Porz¹dku oraz analizê sytuacji
¿yciowej kombatantów i osób represjonowanych w roku ubieg³ym.
Do rozpatrzenia dwa projekty
uchwa³ w sprawach: wysokoœci
op³at za usuniêcie i przechowywanie
statków lub innych obiektów p³ywaj¹cych na obszarze powiatu drawskiego oraz zmian w bud¿ecie. Sesjê
zakoñcz¹ odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
(r)

formowa³a, ¿e studzienka nad jednym z jezior Rakowo odprowadzaj¹ca do niego deszczówkê jest ca³kowicie zatkana. Woda przelewa siê
przez studzienkê i podmywa jej najbli¿sze otoczenie.
Dodajmy - i tym sposobem w
sposób wrêcz nies³ychany jest tam
niszczony brzeg jeziora, dewastowany, a to jeden z najpiêkniejszych
terenów w mieœcie. Nie jest trudno
siê zorientowaæ, ¿e budowniczowie
tych urz¹dzeñ z góry za³o¿yli, ¿e
bêdzie w³aœnie tak, jak jest. To tereny, na których od niepamiêtnych lat
mia³a byæ (a by³a ju¿) nie tylko pla¿a,
ale i w ogóle mia³o byæ nad wyraz
rekreacyjnie. Pobliski park, nie wiedzieæ czemu zwany z niemiecka, te¿
mia³ byæ poddany renowacji. Do tej
pory nic takiego siê tam nie dzieje. I
dziaæ siê nie bêdzie. Teraz na przeszkodzie stoi kryzys, jutro czas pokryzysowy, a pojutrze nowy kryzys.
Ale, ¿e studzienki nie mo¿na by³o od
razu zrobiæ tak, jak siê nale¿y, nie da
siê zrozumieæ. Odbioru technicznego nie tylko dokonano, ale i za to
budowê pobrano pieni¹dze. Pieni¹dze podatnika oczywiœcie. I st¹d to
tyle piêknych samochodów na ulicach miasta? A studzienki, a dewastowany brzeg jeziora, a pozostawiony samemu sobie park nie wiadomo czemu zwany z niemiecka wszystko do ukrycia, gdy¿ okolicznoœci sprzyjaj¹. Do tematu wracamy
w innym materiale.
(N)
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Nim do apteki, pierwej lektura

Spadajcie sobie ludzie, nic nam po was!
(Z£OCIENIEC). Mimo mrozu nie sposób nie
zobaczyæ miasta w ogl¹dzie bezpoœrednim.
Nie z samochodu – bo nic nie widaæ, nie s³ychaæ,
nie z roweru, bo za zimno; pieszo wiêc.
Pieszo wiêc
Z Bohaterów Warszawy w dó³ na
targowisko. Koszmarek bez ¿adnych zmian. Ale ... Jest unijny program na takie miejsca. Jeœli zaplanuje
siê modernizacjê do kwoty miliona
z³otych, wówczas dotacja mo¿e byæ
w po³owie. Warunek, jedna druga
placu z przeznaczeniem dla lokalnego handlu jarzynami, owocami. Idzie
o to, by pobudziæ miejscow¹ inicjatywê w tym wzglêdzie. Teraz ju¿ podobno nawet marchewkê przywozimy z
krajów unijnych. Polak potrafi, jak
widaæ, wyg³osowaæ wszystko. Wiadomoœæ na temat dotacji – redaktor
El¿bieta Szczerbak, Polskie Radio Jedynka, Poranne Rozmaitoœci Rolnicze. Wiadomoœæ posz³a w serwisie
Rozmaitoœci kilkanaœcie dni temu.

Miejsce niezwykle
Bardzo porêcznym i piêknym teraz terenem do spacerów jest okolica
jezior Rakowo. Nostalgicznie wy³aniaj¹ siê zabudowania ulic Boles³awa Prusa i Kaszubskiej od strony
Wczasowej, ze zwalist¹ wie¿¹ ciœnieñ.
Ktoœ potrzebuje nieco trzciny,
wiêc cichcem jakby wykasza zmarzniête chropowate badyle. Ktoœ siêga po rybkê spod lodu. Nieruchomo
tkwi na tafli, pod któr¹ wiele lat temu
od ryb a¿ siê k³êbi³o. Karpie mia³y tu
po kilkanaœcie kilogramów. Ale¿ to
by³y widoczki. Pojêcie majestatu
obrazowane bezszelestnie sun¹cymi dostojnymi panami karpiami. Dzisiaj w tej wodzie te¿ bezszelestnie, bo
pustka.

Ktoœ ca³kowicie prywatnie, hobbysta, od kilku ju¿ lat wedle w³asnej
wyobraŸni zagospodarowuje skrawek nadjeziornego terenu. Nie pod
potrzeby zamieszkania, upraw, rekreacji, a tak, zwyczajnie. Jakby rzeŸbi³ na olbrzymiej po³aci ziemi. Zapytany, co to ma byæ, nie wie jeszcze.
Tworzy spontanicznie, codziennie. I
tak przez lata.

Mówi Wies³aw
Jesteœmy nad tymi jeziorami, na
Kaszubskiej, by zobaczyæ, ¿e studzienki nad jednym z jezior nie ruszane. Dalej przelewa siê przez nie
woda. Nikt nie reaguje. Mówi Wies³aw, mieszka na Prusa: - Nikt nie
oczyszcza filtrów. Brudna woda
œcieka do jeziora podmywaj¹c
brzeg. Teraz mróz, to jest nieco spokoju. Ale, mróz puœci, i wszystko
znów ruszy po brzegu do jeziora. Szkoda tej krajobrazowej bajki tu,
taka w gminie jeszcze kultura, samorz¹dowa subkulturka – z brudn¹
wod¹ do jeziora wprost, mimo, ¿e
tyle pieniêdzy posz³o na te niby
usprawnienia.
Andrzej z Kaszubskiej: - Zalewa³o nam dom. Numer piêæ. Nikt nie
reagowa³. Nie zrobiono upustów
na wodê tam, gdzie trzeba. Prosi³em, prosi³em, na pró¿no. Co dalej?
Sam siê wzi¹³em do roboty. Zainstalowa³em, gdzie trzeba kratkê œciekow¹. Pod³¹czy³em rurê, stopiêædziesi¹tkê. I wszystko gra. Ich byœ
siê nie doprosi³. – Mo¿e by ten cz³owiek i o wlewy do jeziora zadba³? Po
kryjomu oczywiœcie.

Lustro ju¿ jest
Jest lustro drogowe na Boles³awa Prusa. Wyje¿d¿asz z Kaszubskiej
– widaæ. Jedziesz z Boles³awa Prusa
– widaæ Kaszubsk¹. No, wreszcie
bezpiecznie.

Park na Prusa
Jak zawsze nieodgadnienie wygl¹da Park przy Boles³awa Prusa –
Lapidarium. Mimo mrozu, idzie siê
wolniej, po raz nie wiadomo który
znów ta atmosfera zastyg³ego czasu. Nie dobiega tu nawet samochodowy jazgot z Drawskiej. G³ówny
chodniczek przes³oniêty ga³¹zkami tak nisko opuszczonymi, ¿e ktoœ
niezbyt uwa¿ny, osoby starsze,
mog¹ trafiæ w te ga³¹zki twarzami,
oczami. Trzeba szybciutko coœ z
tym zrobiæ. Ciekawe, ¿e drzewo zesz³o tu tak nisko, pochyli³o siê tak
blisko ziemi. Lapidarium. Niegdyœ
groby, cmentarz, dzisiaj w tym
miejscu tylko kilkadziesi¹t kupek
liœci pod szronem, których nie
uprz¹tniêto jesieni¹. Przypominaj¹
...

Uwaga na dzieciaki
przede wszystkim
Most na 5 Marca. Od strony parkingu zawiadywanego przez OSiR
nada³ niezabezpieczony. Od strony
ruiny po lumpeksie zabezpieczenie
solidn¹ barierk¹, zaœ z drugiej strony
mo¿na polecieæ do rzeki. Bêdzie reakcja, jak bêdzie nieszczêœcie? A mo¿e
te¿ nie, a tyle s³u¿b w mieœcie od
takich spraw na etatach nawet. I nic.
Spadajcie sobie ludzie. Nic nam po
was!!!

Apteka DESZCZOWA
informuje
Przy rondzie reklama koncertu
Micha³a Bajora. To jedenastego lutego o godzinie 18.00 w MEWIE. I
apteka DESZCZOWA. Na szybach
drzwi obszerne, dobrze czytelne
powiadomienie. „Naczelna Izba Lekarska. – Dla bezpieczeñstwa pacjenta i bezpieczeñstwa pracy aptekarzy ¯¥DAMY. (1) Mo¿liwoœci
uzyskania przez pacjenta leku tañszego ni¿ przepisany na recepcie
(zmiany art. 44 ustawy refundacyjnej). (2) Zaprzestania karania aptekarzy za b³êdy na receptach przez
nich niezawinione (uchylenia art. 43
ust. 1 pkt. 6 ustawy refundacyjnej).
(3) Rzeczywistej abolicji dla aptek w
zwi¹zku z wydawaniem leków na
wadliwe recepty wystawione podczas protestu lekarzy, po 1 stycznia
2012 roku (zmiany ustawy z dnia 13
stycznia 2012 roku o zmianie ustawy
refundacyjnej).
ZDROWIE I DOBRO PACJENTADOBREM NARODU.
Naczelna Rada Aptekarska.
Obok informacja Apteki dla pacjentów na temat: (1) Recepta nie
mo¿e byæ zrealizowana, gdy: (a)
Apteka nie mo¿e wydaæ wiêcej ni¿
dwa najmniejsze opakowania, gdy:
(2) Okazanie dodatkowych dokumentów przez pacjenta jest konieczne, gdy: (3) Wzór prawid³owej recepty.
(N)
PS.
Przypomnijmy: wy¿ej opisujemy
mankament na moœcie 5 Marca.
Mankament groŸny nawet dla ¿ycia
przechodniów.

tygodnik pojezierza drawskiego 8.2.2012 r.
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REKLAMA

P£YTY OSB
NAJTANIEJ. 602 131 760

Zapraszamy do redakcji
w Z³ocieñcu

Biuro reklamy
TPD
Tel. 504 042 532

DRUKARNIA
Oferujemy druk:

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

- ulotek - plakatów - wizytówek - broszur - samokopii -

Kazimierz Rynkiewicz, tel. 504 042 532 e-mail: tpd1@o2.pl
Tygodnik Pojezierza Drawskiego w internecie: www.tpd.xwp.pl

CMYK

£obez ul. S³owackiego 6,
tel./fax - 91 39 73 730; 504 042 532
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Przed spo³ecznym zebraniem - z³ocienieckie ciep³o do sprzedania?

List burmistrza Waldemara W³odarczyka
do spo³ecznoœci miasta
i odpowiedŸ Mieczys³awa Podwalnego
OG. 033.58.2011. LM
Burmistrz Z³ocieñca
Waldemar W³odarczyk

Z³ocieniec, 15 grudnia 2011 r.

Szanowni Pañstwo
W dniu 24 listopada minionego roku podczas Sesji Rady Miejskiej w
Z³ocieñcu radny pan Miros³aw Kacianowski z³o¿y³ podpisane przez Pañstwa
stanowisko w sprawie planów sprzeda¿y udzia³ów w Zak³adzie Ciep³ownictwa Sp. z o. o. w Z³ocieñcu oraz przedstawi³ swoje stanowisko w tej sprawie.
Poniewa¿ tylko nieliczni z Pañstwa byli obecni i brali udzia³ w dyskusji
na sesji rady gminy, czujê siê w obowi¹zku z³o¿yæ wszystkim Pañstwu szersz¹
informacjê w tej sprawie i odnieœæ siê do poruszonych kwestii przez radnych
i uczestników dyskusji.
Zanim przejdê do sedna sprawy, chcia³bym zwróciæ uwagê Pañstwa na
kilka spraw z tym zwi¹zanych.
Minister Finansów rozporz¹dzeniem z grudnia 2010 roku zmieni³ zasady
obliczania wskaŸnika zad³u¿enia gmin, mierzonego relacj¹ zobowi¹zañ do
dochodów. Nie wchodz¹c w szczegó³y wyjaœniê tylko, ¿e do ogólnego zad³u¿enia gminy wlicza siê teraz zobowi¹zania wynikaj¹ce z wieloletnich umów
o wykup wierzytelnoœci. To sprawi³o, ¿e wiele gmin w Polsce, wœród nich
znalaz³a siê te¿ nasza Gmina, których zad³u¿enie przedtem nie przekracza³o
bezpiecznej granicy 40 %, dzisiaj zbli¿aj¹ siê do granicy maksymalnego
ustawowego poziomu zad³u¿enia 60 %.
Wiele zadañ bie¿¹cych gminy, na przyk³ad oœwiata, oœwietlenie dróg,
pobyt pensjonariuszy w domach pomocy spo³ecznej, stypendia socjalne,
wyp³ata zasi³ków sta³ych, to zadania, które powinny byæ finansowane w
ca³oœci z Bud¿etu Pañstwa. Niestety, na ich realizacjê gminy otrzymuj¹ z
Bud¿etu Pañstwa zbyt ma³o pieniêdzy lub nie otrzymuj¹ ich wcale. W efekcie
gminy musz¹ je finansowaæ g³ównie z bie¿¹cych dochodów w³asnych, ograniczaj¹c w ten sposób mo¿liwoœci finansowania inwestycji. A przecie¿ gmina
Z³ocieniec kontynuuje rozpoczête jeszcze w poprzedniej kadencji zadania
inwestycyjne ze œrodków unijnych lub z Bud¿etu Pañstwa, na przyk³ad droga
Ostrowice - Kalisz Pomorski, szereg miejskich ulic, zakup pojazdu i sprzêtu
ratowniczego przeciw skutkom zagro¿eñ naturalnych i awarii, przebudowa
stadionu miejskiego czy wsparcie finansowe zakoñczonej ju¿ modernizacji
kina. W najbli¿szym czasie gminê Z³ocieniec czekaj¹ dalsze inwestycje w
dziedzinie dróg i gospodarki wodnej i œciekowej, których oczekuj¹ od nas
mieszkañcy lub wynikaj¹ one z koniecznoœci dostosowania siê do przepisów
unijnych.
Zestawienie tych faktów - przepisów prawa, zadañ, potrzeb i mo¿liwoœci
powoduje, ¿e trzeba szukaæ dodatkowych œrodków i mo¿liwoœci dopiêcia
bud¿etów na kolejne lata.
Jednym z pomys³ów na uzyskanie dodatkowych dochodów i wykorzystanie ich na inwestycje w mieœcie i gminie, jest miêdzy innymi sprzeda¿
maj¹tku komunalnego. Od lat sprzedajemy z dobrym efektem nieruchomoœci
gminne - grunty pod budownictwo lub na dzia³alnoœæ gospodarcz¹, czy
mieszkania komunalne.
Obserwujemy, ¿e od pewnego czasu gminy podobne do naszej prywatyzuj¹ przedsiêbiorstwa komunalne - zak³ady bud¿etowe lub spó³ki, w której
gmina ma 100 % udzia³ów. Przyk³ady prywatyzacji przez sprzeda¿ gminnych
udzia³ów w spó³kach ciep³owniczych w £obzie, w Barlinku i w Bia³ogardzie,
gdzie decyzje o sprzeda¿y by³y albo wymuszone przez z³y stan techniczny
urz¹dzeñ ciep³owniczych, tak jak w £obzie, albo wynika³y z poszukiwania
œrodków na kolejne inwestycje, jak w Barlinku czy Bia³ogardzie pokazuj¹, ¿e
s¹ to rozwi¹zania, które przynosz¹ dochody gminie i daj¹ perspektywy rozwoju ciep³ownictwa w przysz³oœci, a nie tylko podwy¿ki taryf - jak wskazu-

jecie Pañstwo w swoim pisemnym stanowisku.
Ciep³ownictwo nie jest zadaniem w³asnym gminy. Gmina ma tylko stwarzaæ warunki, ¿eby ciep³o dostarczane by³o do wszystkich chêtnych. Przez
13 lat funkcjonowania Zak³adu Ciep³ownictwa Sp. z o. o. - gminnej spó³ki
ciep³owniczej, a przedtem zak³adu bud¿etowego, z zaanga¿owaniem znacznych gminnych œrodków, zosta³y stworzone warunki techniczne dla gminnej
gospodarki ciep³owniczej. W najbli¿szych kilku latach spó³ka stanie jednak
przed faktem koniecznoœci modernizacji kot³owni i rozbudowy sieci, ale z
w³asnych œrodków tego na pewno nie dokona. Obecna w miarê stabilna
sytuacja spó³ki, choæ obci¹¿ona ponad pó³ milionowym balastem strat z lat
ubieg³ych powoduje, ¿e nie jest sztuk¹ koniecznoœæ wyzbycia siê za bezcen
przestarza³ego i wyeksploatowanego maj¹tku, ale wynegocjowanie dobrej
ceny za jeszcze sprawnie funkcjonuj¹ce przedsiêbiorstwo.
Sprzedaj¹c udzia³y w naszej spó³ce mo¿emy osi¹gn¹æ dodatkowe pieni¹dze do bud¿etu z przeznaczeniem na inwestycje drogowe, a przy tym zabezpieczyæ interesy mieszkañców Gminy w zakresie dostaw ciep³a oraz zapewniæ dalsze zatrudnienie dla pracowników spó³ki. Mam œwiadomoœæ, ¿e sprzeda¿ musi zostaæ obwarowana warunkami bezpieczeñstwa dostaw ciep³a dla
mieszkañców i zapewnienia pakietu socjalnego dla pracowników spó³ki. W
umowie sprzeda¿y udzia³ów znaleŸæ powinno siê zobowi¹zanie dla przysz³ego w³aœciciela do zainwestowania przez niego w kot³ownie i sieci ciep³ownicze oraz pod³¹czenia nowych obiektów do sieci ciep³owniczej.
Chcia³bym wyjaœniæ poruszon¹ przez Pañstwa sprawê cen ciep³a, ich
podwy¿ek, którymi po prywatyzacji straszy siê mieszkañców. Wnioski o
zmianê taryf ju¿ od wielu lat sprawdza i zatwierdza ka¿dorazowo Urz¹d Regulacji Energetyki bez wzglêdu na to, czy sk³ada je gminna spó³ka czy prywatne przedsiêbiorstwo. Podwy¿ka cen musi zawsze wynikaæ z uzasadnionych i umotywowanych kalkulacji kosztów, a nie z chêci wiêkszego zysku
prezesa spó³ki komunalnej czy w³aœciciela prywatnej firmy. Urz¹d Regulacji
Energetyki jest gwarantem zasadnoœci ewentualnych podwy¿ek cen, a brak
wp³ywu gminy w tym zakresie, to kolejny argument przemawiaj¹cy za prywatyzacj¹ ciep³ownictwa. Zreszt¹ ostatnio mówi siê tak¿e o ograniczeniu
gminy w zatwierdzaniu taryf wodno - kanalizacyjnych i przekazaniu tych
uprawnieñ w³aœnie Urzêdowi Regulacji Energetyki, dlatego trudno zgodziæ
siê ze stawian¹ tez¹ o uwolnieniu cen w przysz³oœci.
Maj¹c na wzglêdzie dobro wszystkich Mieszkañców naszej Gminy, w tym
tak¿e Pañstwa zamieszka³ych w zasobach Spó³dzielni Mieszkaniowej POSTÊP, wa¿ne sprawy dla rozwoju gminy, w tym ewentualnej prywatyzacji
gospodarki komunalnej, pozostajê do Pañstwa dyspozycji i oczekujê na
bezpoœrednie spotkanie, które zadeklarowa³ radny p. M. Kacianowski, jednoczeœnie Prezes Zarz¹du Pañstwa spó³dzielni mieszkaniowej. Na spotkaniu
bêdzie mo¿liwa dalsza dyskusja, rozwi¹zanie powsta³ych w¹tpliwoœci oraz
wyjaœnienie fa³szywie postawionych tez i plotek na temat prywatyzacji miejskiej ciep³owni. (...)
Burmistrz Z³ocieñca
mgr in¿. Waldemar W³odarczyk
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INFORMACJE

Z³ocieniec, dnia 9 stycznia 2012 r.

Pan Burmistrz
Waldemar W³odarczyk
Szanowny Panie Burmistrzu
Uprzejmie dziêkujê za pismo z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie
planów sprzeda¿y udzia³ów w Zak³adzie Ciep³ownictwa Sp. z o. o. w Z³ocieñcu, z którego treœci¹ zapozna³em siê dog³êbnie i wnikliwie.
Z pisma wynika, i¿ sprzeda¿ udzia³ów w Zak³adzie Ciep³ownictwa to
sposób na pozyskanie dodatkowych œrodków, by pokryæ zad³u¿enie
Gminy. Nadto przekonuje Pan, ¿e ze strony nowego w³aœciciela nie gro¿¹
bezzasadne podwy¿ki taryf ciep³a, bowiem Urz¹d Regulacji Energetyki
czuwa nad kalkulacj¹ kosztów bezpodstawnego zawy¿ania cen. Dalej
przekonuje Pan Burmistrz, ¿e w ca³ym przedsiêwziêciu zostan¹ zabezpieczone interesy i dobro wszystkich mieszkañców Gminy.
Niniejszym informujê, ¿e przedstawione propozycje przez Pana Burmistrza w mojej ocenie nie zas³uguj¹ na uznanie, bowiem obecna rzeczywistoœæ przepe³niona jest bezgranicznie na ka¿dym kroku i w ka¿dej sferze
spo³eczno-gospodarczej niepewnoœci¹ i ryzykiem, a zatem nie ma bezspornych argumentów, ¿e Pañska wizja jest gwarantem bezpieczeñstwa
socjalnego dla mieszkañców Z³ocieñca, którzy zdani s¹ na korzystanie z
ciep³owni na Osiedlu Czaplineckim i nie maj¹ innego wyboru.
Pan Burmistrz podaje, ¿e recept¹ gwarantuj¹c¹ nadzór nad poziomem
ciep³a jest Urz¹d Regulacji Energetyki w Warszawie, który bada wnioski
zak³adów i instytucji produkuj¹cych ciep³o w zakresie stosowanego poziomu cen. £atwo zauwa¿yæ, ¿e w dzisiejszej rzeczywistoœci nie ma na nic
recepty, a recepty, te medyczne w szczególnoœci, od pocz¹tku tego roku
w ca³oœci siê zdewaluowa³y i s¹ traktowane jak dokument œmieciowy. Dla
chorych i cierpi¹cych nie ma ¿adnego Urzêdu Regulacji Zdrowia. Arogancja w³adzy i urzêdników w odniesieniu do spo³eczeñstwa wystêpuje na
ka¿dym kroku. Spo³eczeñstwo ubo¿eje, obni¿ane s¹ renty i emerytury, rz¹d
szuka pieniêdzy u najubo¿szych, zaœ dygnitarze centralnej w³adzy i administracji op³ywaj¹ we wszystko.
Gdy idzie o Urz¹d Energetyki, który ma czuwaæ nad poziomem cen
ciep³a, to ³atwo zauwa¿yæ, ¿e jest to instytucja kategorii kadencyjnej. W
nastêpnej kadencji mo¿e dojœæ do karuzeli politycznej i zostan¹ uwolnione
ceny i tym samym zniknie Urz¹d Kontroli Energetyki.
Je¿eli chodzi o Ministra Finansów, to jego dzia³anie jest równie¿ kadencyjne. Obecny minister zmieni³ zasady obliczania wskaŸnika zad³u¿enia
gmin, a to sta³o siê przes³ank¹, by dokonaæ prywatyzacji zak³adu ciep³ownictwa w Z³ocieñcu. Proszê zauwa¿yæ, ¿e ka¿dy kolejny Minister Finansów „b³yœnie” jakimœ kuriozum lub dziwol¹giem, a potem odchodzi na inne
„ciep³e” stanowisko. Tu zaœ w Z³ocieñcu nadchodz¹ ciê¿kie czasy, pomys³y na górze nie zawsze uto¿samiaj¹ siê z g³êbokim terenem, zatem poœpiech
jest wskazany tylko przy ³apaniu pch³y, a nie prywatyzacji ciep³owni.
Proszê zauwa¿yæ, ¿e sprawa jest powa¿na, bowiem w Z³ocieñcu tworzy
siê grupa nieformalna, której celem jest przeciwdzia³anie prywatyzacji ciep³owni i by nie dosz³o do nieuzasadnionego wzrostu cen na przyk³ad o 50
procent, jak to mia³o miejsce w innych gminach naszego województwa,
wed³ug „Tygodnika Pojezierza Drawskiego”.
Nic dziwnego, ¿e w trudnych czasach ludzie siê jednocz¹ widz¹c zgrzyty i zawirowania w organach centralnych od Ministra Zdrowia przez sport
i inne, na prokuraturze koñcz¹c, co tym samym przyk³ada siê na brak wiary
i zaufania do organów samorz¹dowych.
W œwietle powy¿szego sprawa sprzeda¿y udzia³ów Zak³adu Ciep³ownictwa wymaga trafnego wizerunku w ujêciu przysz³oœciowym, a nadto racjonalnoœci z punktu widzenia spo³ecznego i nie mijania siê z rozumem
wszystkich organów samorz¹dowych, by na gruncie z³ocienieckim nie
pope³niæ kolejnych b³êdów historycznych.
Proszê zauwa¿yæ, ¿e w przysz³oœci nikt nie bêdzie mówi³, ¿e Minister
Finansów by³ sprê¿yn¹ w tym przedsiêwziêciu i doprowadzi³ do sprzeda¿y
ciep³owni obcym.... Zaœ ka¿dy powie imiennie, kto skaza³ na marginalizacjê
znaczn¹ czêœæ mieszkañców funduj¹c na lata podwy¿kow¹ ofensywê cen
ciep³a, a co za tym idzie migracjê za chlebem m³odych ludzi ze Z³ocieñca.
Z powa¿aniem i wyrazami szacunku
Mieczys³aw Podwalny

Po d³ugoletniej
s³u¿bie odeszli
na emeryturê

(DRAWSKO POM.) W dniu 31
stycznia 2012 roku na œwietlicy Komendy Powiatowej Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej w Drawsku Pomorskim odby³a siê uroczysta
zbiórka w trakcie, której po¿egnano dwóch funkcjonariuszy odchodz¹cych na emeryturê.
Komendant Powiatowy Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Drawsku
Pomorskim m³. bryg. Zbigniew
Kwiatkowski w imieniu wszystkich
funkcjonariuszy i pracowników cywilnych podziêkowa³ za wieloletni¹
i ofiarn¹ s³u¿bê oraz za zaanga¿owanie, jakim na przestrzenia lat st. asp.
Roman Bany i st. asp. Zdzis³aw Puchalski siê wykazywali.
Odchodz¹cy na emeryturê Zastêpca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaœniczej Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w Drawsku Pomorskim st.
asp. Roman Bany s³u¿bê w drawskiej
stra¿y po¿arnej pe³ni³ przez 27 lat, w
trakcie których zajmowa³ wiele stanowisk s³u¿bowych.
Dziêki doœwiadczeniu zawodowemu, profesjonalizmowi i oddaniu
s³u¿bie w jego osobie wielu m³odych
stra¿aków mia³o swoisty wzór do
naœladowania.
St. asp. Roman Bany nawet w
tych najniebezpieczniejszych sytuacjach wielokrotnie wykazywa³ siê
nieprzeciêtn¹ wiedz¹, doœwiadczeniem i opanowaniem, dziêki czemu
zyska³ szacunek i powa¿anie zarówno wœród prze³o¿onych jak i podw³adnych.
St. asp. Zdzis³aw Puchalski na
emeryturê odszed³ ze stanowiska
Dy¿urny Operacyjny Powiatu. Przez
26 lat s³u¿by w drawskiej stra¿y po¿arnej da³ siê poznaæ z jak najlepszej
strony. Jako dyspozytor Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej

w Drawsku Pomorskim wykazywa³
siê du¿ym opanowaniem, profesjonalizmem i zaanga¿owaniem. To, co
wyró¿nia³o go spoœród innych, to
„nos do zdarzeñ”, który nigdy go nie
zawodzi³. Wielokrotnie okazywa³o
siê, i¿ z pozoru b³ahe wezwania okazywa³y siê powa¿nymi i niebezpiecznymi zdarzeniami a wczeœniej podjête przez st. asp. Zdzis³awa Puchalskiego decyzje o dysponowaniu
wiêkszej iloœci si³ i œrodków by³y
zawsze trafne.
St. asp. Zdzis³aw Puchalski by³
oddanym w s³u¿bie koleg¹ i osob¹,
która w tak specyficzny sposób
potrafi³a nauczyæ czegoœ nawet tych
najbardziej opornych.
Uroczysta zbiórka by³a okazj¹ do
wrêczenia awansów na wy¿sze stanowiska s³u¿bowe. Awanse otrzymali:
m³. kpt. Andrzej Podolak na Zastêpcê Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaœniczej Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w Drawsku Pomorskim
ogn. Norbert W³odkowski na
dowódcê zastêpu
ogn. Ireneusz Syska na starszego operatora sprzêtu specjalnego
sekc. Grzegorz Ma³ocha na ratownika - kierowcê
sekc. Pawe³ Hej³asz na ratownika
kierowcê
sekc. Zbigniew Ba³dowski na ratownika kierowcê
st. str. Daniel Dêbowski na m³odszego ratownika.
W s³owach po¿egnania Zastêpca Dowódcy Jednostki RatowniczoGaœniczej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Drawsku Pomorskim st. asp.
Roman Bany swoj¹ wieloletni¹ s³u¿bê podsumowa³ niezapomnianymi
dla nas s³owami „…wczoraj przyszed³em, dziœ muszê siê ¿egnaæ. Czas
rozpocz¹æ nowy rozdzia³ ¿ycia…”.
KPPSP Drawsko Pom.
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Spo³eczeñstwo obywatelskie dopiero na starcie

Tacy lub inni wydawacze cudzych
O ZOK-u opowiada ALUŒ (cz. III)
(Z£OCIENIEC). To trzecia czêœæ
opowieœci ALUSIA o pracy w Z³ocienieckim Oœrodku Kultury. Za tydzieñ ostatnia. Akurat w tym czasie
jesteœmy w Polsce œwiadkami budzenia siê spo³eczeñstwa obywatelskiego. Ten odruch nied³ugo ju¿
dotrze i do Z³ocieñca. Mo¿liwe, ¿e w
pierwszym porywie w naszej gminie
ludzie zechc¹ wzi¹æ w swoje rêce jej
¿ycie kulturalne, decydowaæ o
kszta³cie oœwiaty, gospodarki. Poni¿szy tekst pokazuje, choæ si³¹ rzeczy z jednej tylko strony (takie s¹
prawid³a rozmów, wywiadów), jak
od œrodka wygl¹da jedna z samorz¹dowych instytucji Z³ocieñca poch³aniaj¹ca rocznie ogrom pieniêdzy. Opowiada o wszystkim zwolniony z pracy tam akustyk ALUŒ. A
przy tej okazji: obecnie na sesjach
rady Z³ocieñca ludzie mówi¹: - Tu
nie s³ychaæ wiêcej ni¿ po³owê z tego,
co tu siê mówi. - Dlaczego to wszystko tak? Ano w³aœnie, zwolnili akustyka! Alusia.
ALUŒ proponowa³
Pani dyrektor, mo¿e warto by³oby zainwestowaæ wiêksz¹ kasê w
sprzêt. Ja dobra³bym sobie ludzi do
pomocy. Ale, to musi byæ dobry
sprzêt. I bêdziemy po og³oszeniu siê
robiæ imprezy. Bêdziemy jeŸdziæ z
tym sprzêtem, tylko trzeba go mieæ.
Ja takie imprezy, nawet wiêksze,
potrafiê przygotowaæ. Tylko trzeba
mieæ sprzêt.
Nied³ugo ZOK mo¿e byæ dla
wszystkich. Z kinem nawet
Reporter: W Z³ocieñcu funkcjê
ZOK-u, ale nie tylko, mog³aby przej¹æ prywatna firma. Stowarzyszenia, sportowcy. Hobbyœci. Pasjonaci
miasta. Wydawcy. Nawet radio i telewizja. Ale¿ wówczas w miasteczku by siê dzia³o. Nawiasem, druga z
takich prywatnych firm mog³aby
robiæ to, co powinien robiæ OSiR.
Chyba do tego dojdzie, bo powstaje w
kraju spo³eczeñstwo obywatelskie.
Popeerelowskie opady bêd¹ musia³y na zielon¹ trawkê! Ile¿ to kasy do
tej pory siê zmarnowa³o? ALUŒ, o
nagrodach w ZOK-u nieco.
ALUŒ: Na przyk³ad M., ciê¿ko
pracuj¹c, nie dosta³a wcale. Inne
osoby dostawa³y, wszyscy pracownicy, oprócz M. To by³o nawet du¿o
pieniêdzy. C. mi siê ¿ali³, ¿e dosta³
najni¿sz¹, szeœæset z³otych. Uczeñ
przy sta¿yœcie dosta³ wiêcej. Bo lepiej w d.... wchodzi³. To razem musia-

³y byæ du¿e pieni¹dze. Tylko, sk¹d
one? A w gminie podobno siê
oszczêdza? A ja muszê siê ci¹gle
w³óczyæ za z³otówk¹, wyje¿d¿aæ za
granicê, bo nie mam z czego utrzymaæ rodzinê. Dlaczego? Bo znam siê
na pracy akustyka?
Reporter: Teraz a¿ bojê siê pytaæ ...
ALUŒ: Mówi³a do mnie tak: no,
Aluœ, wprowadzisz siê do mnie, bo ja
z W. i tak nie mamy o czym gadaæ, a
my bêdziemy sobie pili winko i tam
rozmawiali.
Reporter: I co? Strasznie siê
przestraszy³eœ?
ALUŒ: Strasznie mo¿e nie, ale
trochê g³upio mi siê zrobi³o, bo ona
to mówi³a chyba w obecnoœci kilku
pracowników. Nawet chyba instruktor D. s³ysza³a.
Reporter: Nie czu³eœ siê obra¿ony?
ALUŒ: Obra¿ony raczej nie, bo ja
raczej jestem cz³owiek nie obra¿alski, a raczej to mi siê z tego zachcia³o
œmiaæ. Zrobi³o siê niezrêcznie.
Reporter: Masz za sob¹ takie
sytuacje, gdy kobiety traktowa³y
ciê doœæ obcesowo? W koñcu przystojniaczek to jednak jesteœ.
ALUŒ: Mia³em ju¿ takie sytuacje. Nawet z jedn¹ pracownic¹ z
ZOK-u, z inn¹.
Reporter: Kto to by³?
ALUŒ: Wie pan co... Wo³a³bym
jednak nie. (...) pracuje przy komputerze w ZOK-u. To jest w³aœnie
dziewczyna, córka pani, któr¹ przyjêto do ZOK-u, o co ja mam w³aœnie
pretensje. ¯e przyjêto j¹ po prostu
na stanowisko z kosmosu, ¿eby tylko sobie pracowa³a i do emerytury
dorobi³a. Przedtem robi³a prywatnie
wszystkie dekoracje w Z³ocieñcu.
Reporter: Jak w takim razie odbywaj¹ siê przyjêcia do pracy w
ZOK-u? W mieœcie a¿ huczy od
tego...
ALUŒ: Ja w³aœnie nie wiem, jak
to siê dzieje. Na przyk³ad córka tej
pani, o której wspomina³em, Agata
¯., pracuje na takim stanowisku,
którego obowi¹zki móg³by wykonywaæ niejeden z pracowników,
którzy znaj¹ siê tylko choæby nieco
na pracy przy komputerze. Ona robi
jakieœ plakaty, czasem trochê udaje,
ogl¹da sobie jakieœ buty w internecie, wie pan z grubsza, o co chodzi.

Reporter: Mamusia tej A. te¿
pracuje w ZOK-u?
ALUŒ: Tak. Od lutego. Dlatego
mnie ta sprawa tak ruszy³a. Bo ju¿
takie dwie osoby w ZOK-u by³y. Jeszcze przed pani¹ ¯. Ona po œmierci
mê¿a zosta³a bez pracy. To plastyczka. W ZOK-u kompletnie niepotrzebna, bo jest ju¿ plastyk. A jej córka ma
te¿ za zadanie robiæ rzeczy plastyczne
i wystrój wnêtrz, jak gdyby.
Reporter: A przecie¿ jest tam i
jeszcze jedna plastyk! El¿bieta K.
Te¿ dama niczego sobie
ALUŒ: Tak. To Ela K. Wszyscy
uwa¿aj¹ j¹ za nie w porz¹dku dziewczynê, bo jak gdyby nie trzyma siê z
nimi. Z tego, co ja siê dowiedzia³em,
swoimi kana³ami, ¿e pani dyrektor
przez to, ¿e przyjê³a pani¹ ¯., jak gdyby zmusza tê E. ¿eby ona sobie albo
coœ wymyœli³a jeszcze, no, bo w takim
razie nie bêdzie pracy dla niej, bo jest
pani ¯. Albo jej zmniejszy etat.
Plastyczno - emerytalny
folwark?
Reporter: Porz¹dkujmy ten plastyczny folwark. Agata ¯. pracuje
na stanowisku komputerzystki. Jej
mama pracuje jako niby plastyczka.

I jeszcze do tego jako plastyczka
pracuje El¿bieta K. Razem to daje
trzy plastyczki na jeden ZOK.
Ludzie mnie pytaj¹, czy w ZOKu starannie dobrane osoby mog¹
sobie dorabiaæ do emerytury i to
ma³o co robi¹c. Ot, choæby pani S.
Widywano j¹ etatow¹ podobno tylko
do emerytury w bibliotece jako bibliotekarkê!
ALUŒ: Pani S., w ZOK-u ju¿ nie
ma, bo ju¿ sobie do emerytury dorobi³a. Ma emeryturê i odesz³a. Kiwnê³a chyba nas?
Reporter: Przyjêto j¹ tylko po
to, by wyrobi³a sobie emeryturê?
ALUŒ: Ona nieca³y rok czasu
pracowa³a w bibliotece, nie wiadomo dot¹d, na jakim stanowisku.
Reporter: To, zdaje siê, nie jedyna osoba, która doskoczy³a sobie do
ZOK-u by dorobiæ latka do emerytury. Aluœ! Tu dyrektor potrafi³a byæ
cz³owiekiem, a wobec ciebie, znakomitego akustyka, ju¿ nie?
ALUŒ: Nie tylko wobec mnie, ale
i wobec mojej partnerki ¿yciowej - M.
Nawet, jak by³a w ci¹¿y.
Reporter: Wiesz o innych podobnych przyjêciach do pracy?
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pieniêdzy
ALUŒ: Wiem o tym, ¿e pani B.
pracuje w bibliotece przyjêta bez
wykszta³cenia bibliotekarza. Warunkiem by³o, ¿e pójdzie na jakieœ tam
szkolenia. Czy coœ takiego. Byli inni
ludzie, którzy pytali siê o to stanowisko, ale chodzi o to, ¿e dyrektor jest
u pani B. matk¹ chrzestn¹ jednego
syna. Jeszcze jedno. Po s³awetnej
Ma³gorzacie Uff... kierownikiem biblioteki zosta³a Goœka Z. S³ysza³em,
¿e chcia³a w bibliotece zaprowadziæ
swój porz¹dek, ale nikomu to nie pasowa³o. Skar¿yli siê na ni¹. Zosta³a
zwolniona. W s¹dzie pracy przegra³a.
O T., tam zatrudnionej, nie
chcia³bym mówiæ. Szkoda mieszaæ
kobitê do tych rewelacji. Jednym
zdaniem - jest tam niepotrzebna. To
kasjerka. Jest tam i kadrowa.
Reporter: Aluœ, w³aœnie ruchy
kadrowe w tej firmie s¹ rewelacyjne. Nie doœæ, ¿e s¹ trzy plastyczki,
to jeszcze jest i wicedyrektor. No,
jak s¹ trzy plastyczki, to jedna dyrektor to za ma³o.
ALUŒ: Sekretarka wskoczy³a
nagle na stanowisko zastêpcy dyrektor ZOK-u. Ni st¹d, ni zow¹d - taki
awans.
Reporter: Tajemnic¹ poliszynela jest, ¿e tam taki syf, ale szczerze
mówiê, nie wiedzia³em, ¿e do tego
stopnia.
ALUŒ: Tam ka¿dy robi sobie, co
tylko chce.
Praca w cudzys³owie
Reporter: A ty, nie mog³eœ siê
jakoœ poumizgiwaæ, aby tê pracê
utrzymaæ?
ALUŒ: Gdybym wiedzia³, to chyba bym pierwszy zacz¹³. Tylko, ¿e ja
taki nie jestem. Nie potrafiê iœæ i opowiadaæ o kolegach z pracy w cudzys³owie, ¿e oni nic nie robi¹. Siedz¹ i
ca³y dzieñ pij¹ herbatê. Oni zaczêli
pierwsi, bo ja by³em im niewygodny.
A ja chcia³em coœ zrobiæ dla firmy. A
oni pracuj¹, aby tylko zlecia³ czas. A
generalny powód k³opotów, to chyba to, ¿e ja zacz¹³em byæ z M. (...) I
teraz i M. ma p..... , i ja.
Reporter: Rozeœmiejmy nieco
tê ponuroœæ. Imprezy w ZOK-u. Z alkoholem?
ALUŒ: No, tak, tak, tak. Te¿, bywa³o. W zak³adzie pracy, jak s¹ imieniny, to oni o trzynastej, albo o dwunastej, ju¿ zbieraj¹ siê i ustawiaj¹
sto³y. Ciasto. Jakieœ wino czy tam wódka. Na przyk³ad by³em tam
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ostatnio. Ktoœ mia³ w³aœnie imieniny
i oni ju¿ pili (...) M. mi mówi, ¿e tam ju¿
balanga. A ja mówiê, ¿e ich zaraz
pod...... ¯e tam siê alkohol pije w
godzinach pracy. Dziewczyna do
mnie: przestañ, przestañ. Przesta³em.
Reporter: Jak ty odbierasz to, ¿e
w ZOK-u siedzi tyle osób i, no, nic
nie robi¹, a w piwnicy pij¹ sobie ca³ymi dniami herbatê. A na drugim,
te¿ kulturalnym po z³ocieniecku
brzegu, biblioteka z mo¿liwoœci¹
zatrudniania, by tylko emeryturka.
Nie doœæ, ¿e dyrektor, to jeszcze
wicedyrektor. Kurczê... pysznoœci
samorz¹dowo - z³ocienieckie.
ALUŒ: I sekretarki. I wszyscy siê
boj¹. I nikt nic nie mówi, bo tak
wszystkim jest wygodnie. Goni¹ do
emerytury. Jak ja bym to dobrze rozegra³, to ja bym by³ za przeproszeniem
taka k... .
Reporter: Przypuszczam, w
ZOK-u nie ma nikogo, kto by³by za
tob¹?
ALUŒ: Nikogo. Ma³o tego. Tam
za nikim nie bêdzie osoby. Bo tam
wszyscy siedz¹ cicho. Mnie wykañczano tak, ¿e polecano mi, bym wózkiem przez ca³e miasto wozi³ sprzêt
nag³oœnieniowy. Bo trzeba oszczêdzaæ benzynê.
Reporter: Dajmy na koniec tej
czêœci rozmowy coœ szczególnego
dla czytelników. Oto sekretarka w
ZOK- u zostaje w firmie wicedyrektor. Jak to widzia³ akustyk? Nie
by³o to nawet jakby obraŸliwe dla
ludzi?
ALUŒ: Jak ja pamiêtam, to jest
osoba, która by³a na ka¿de zawo³anie
dla pani dyrektor. Jak trzeba by³o
przynieœæ czajnik elektryczny, to ju¿.
¯elazko ja przyniosê. O wykszta³ceniu nie wiem nic. Tak to jest. Ci, którzy s¹ na posy³ki w pracy zostaj¹. (...)
Ja mam pomys³y. Mnie siê nie da
oszukaæ. A oni chcieli mnie oszukiwaæ. Oni sami siebie oszukuj¹. I im
jest tak dobrze. Nikomu tam nie chce
siê pracowaæ. A jak jest coœ do zrobienia, to zaraz idzie propaganda, ¿e
jest taki z...... A ja siê tylko œmia³em,
bo oni chyba jeszcze nigdy ciê¿ko
nie pracowali. Na tym to polega. Z
takimi ludŸmi nigdy niczego siê nie
zrobi. Jak ktoœ zabiera siê za bycie
akustykiem, to musi wiedzieæ bardzo
du¿o. Przynajmniej o muzyce. Ja w³aœnie jestem muzykiem.
Dokoñczenie za tydzieñ.
Rozmawia³: (n)

OFERTY PRACY

Na dzieñ 24.01.2012 r.

Referent ds. handlowych - wymagania: wykszta³cenie œrednie, prawo
jazdy kat. B, Doœwiadczenie na podobnym stanowisku, komunikatywnoœæ. Kontakt: P.P.U.H. W.G. Fabich, 78-500 Drawsko Pom. ul. Starogrodzka 33, tel. 94/36 345 31.
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, 78-500 Drawsko Pom., ul.
Kupiecka 13, tel. 663 400 500
Operator forwardera (timberjack,palmet) - wymagania: Bardzo dobra
umiejêtnoœæ obs³ugi sprzêtu leœnego, doœwiadczenie w obs³udze sprzêtu
leœnego. Kontakt: P.P.U.H. W.G. Fabich, 78-500 Drawsko Pom. ul. Starogrodzka 33, tel. 94/36 345 31.
Operator wózka wid³owego - wymagania: wykszta³cenie zasadnicze zawodowe lub œrednie, uprawnienia do prowadzenia wózka wid³owego,
doœwiadczenie zawodowe. Kontakt: P.P.U.H. W.G. Fabich, 78-500 Drawsko Pom. ul. Starogrodzka 33, tel. 94/36 345 31.
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.
Œlusarz - Wymagania: mile widziane œrednie, dyplom czeladnika/mistrza;
mile widziane uprawnienia spawalnicze, kursy BHP, inne zwi¹zane z
metalurgi¹ lub œlusarstwem; koniecznie musi posiadaæ umiejêtnoœæ pos³ugiwania siê urz¹dzeniami pomiarowymi, trasowanie (rozprasowywanie), powinien umieæ pos³ugiwaæ siê urz¹dzeniami pomiarowymi: mikromierz, macki (pomiar poœredni); mile widziane doœwiadczenie zawodowe.
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

Œroda, 29 lutego, w auli ZOK

Sprawozdawcze Zwi¹zku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów
(Z£OCIENIEC). Tutejszy oddzia³ Zwi¹zku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów informuje swoich cz³onków o terminie zebrania sprawozdawczego.
Zebranie zaplanowano na

dwudziesty dziewi¹ty lutego, to
œroda, w auli Z³ocienieckiego
Oœrodka Kultury przy ulicy Wolnoœci 6. Pocz¹tek godzina 11.00.
Cz³onków Zwi¹zku serdecznie zapraszamy.
(em)
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Œwierk ze Œwierczyny siê zerwa³, ale tylko na jednego seta

tygodnik pojezierza drawskiego 8.2.2012 r.

Drawa II Drawsko Pomorskie - Olimp Z³ocieniec
w Pucharze Polski jedenastego marca

Przerwana dobra
Drawa
I
Drawsko
passa zespo³u TKKF
(Z£OCIENIEC). Za nami
kolejne spotkania w
ramach Z³ocienieckiej
Ligi Pi³ki Siatkowej
Mê¿czyzn.
W pojedynku wtorkowym zosta³a przerwana dobra passa zespo³u
TKKF. Dru¿yna gra³a sk³adem mieszanym. Jedyna tego rodzaju. Tym
razem seria zwyciêstw TKKF zosta³a
przerwana za przyczyn¹ Lotnika Miros³awiec. To spora niespodzianka,
bo miros³awiecczczanie w ostatnich
grach tracili punkt po punkcie. Tym
razem goœcie przyst¹pili do meczu
niezwykle skoncentrowani i wygrali
a¿ 3:0.

Kolejne spotkanie - pojedynek
zespo³ów zajmuj¹cych skrajne pozycje w tabeli. Ogniwo Z³ocieniec
kontra Œwierk Œwierczyna. Pierwsze
dwa sety zapowiada³y du¿e emocje.
Niespodziewanie siatkarze ze Œwierczyny, graj¹c bardzo dobrze, stawili
niespodziewany opór. Pierwszego
seta na przewagi wygra³o Ogniwo.
27:25. W drugim Œwierk siê zrewan¿owa³. I na tyle tylko by³o staæ goœci
ze Œwierczyny. Ostatecznie Ogniwo
wygra³o po ewidentnych b³êdach
goœci 3:1.
WYNIKI
Lotnik Miros³awiec - TKKF Z³ocieniec 3:0 (25:21, 25:19, 25:23), Ogniwo Z³ocieniec - Œwierk Œwierczyna
3:1 (27:25, 22:25, 25:14, 25:18). (B)

Tylko przy ujemnej temperaturze powietrza

Lodowisko
w Z³ocieñcu
przez ca³y tydzieñ

Pomorskie w lutym
Anno Domini 2012
(DRAWSKO POMORSKIE).
Nie odby³ siê sparing na mrozie
Drawy ze Spart¹. Mimo wielokrotnych zapewnieñ, i to do ostatniej
chwili, goœcie w Drawsku nie pojawili siê. Drawa zagra³a grê wewnêtrzn¹. Mecz mia³ siê odbyæ trzeciego w pi¹tek.
Drawa II tego samego dnia sparowa³a z In¹ Iñsko. Jeden do trzech
- w takich rozmiarach zwyciêstwo
Iny. Przed Draw¹ II pierwszy wa¿ny
mecz, to w Pucharze Polski z Olimpem Z³ocieniec. Dok³adna nazwa i
waga pojedynku - 1/8 Pucharu Polski edycji Koszaliñskiego Okrêgowego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej. Termin niedziela, 11 marca o godzinie 13.00.
W sobotê czwartego lutego Drawa I gra³a test - mecz z Hutnikiem.
Podzielona na dwa ugrupowania

pi³karskie dru¿yna przeciwko goœciom wyst¹pi³a podgrup¹ drug¹.
Wygra³ Hutnik 2:0. W bramce - Kowalski. Dalej - Peple, Wawreñczuk Kibitlewski, Juszczak, Jakubowski
(za niego Dro¿d¿ewski), Tatarczuk Derewoñko, Kowalczyk, Batista,
Gronowski.
Przypomnijmy, ¿e generalnym
celem Drawy pi³karsk¹ wiosn¹ 2012
roku jest utrzymanie dla kibiców z
Pojezierza Drawskiego trzeciej ligi.
Gdyby ten szczytny zamiar siê powiód³, by³by to olbrzymi wy³om w
dotychczasowym tutejszym ¿yciu
nie tylko futbolowym, ale i kulturalnym. Jeszcze poprzednio Drawa I
pokona³a Lecha Czaplinek 4:1. Zapowiadaj¹ pod koniec lutego sparing z Olimpem w Drawsku Pomorskim.
(om)

Do obejrzenia mecz PTPS Pi³a przeciwko Gwardii
Wroc³aw

Wyjazd z OSiR-em do Pi³y na
pierwsz¹ ligê siatkówki kobiet
(Z£OCIENIEC). Oœrodek Sportu
i Rekreacji w Z³ocieñcu organizuje
jedenastego lutego w sobotê wyjazd do Pi³y na mecz pi³ki siatkowej
kobiet. W siatkarskim pojedynku

zobaczymy PTPS Pi³a przeciwko
Gwardii Wroc³aw. UWAGA: pierwszeñstwo w zapisach na wyjazd maj¹
dziewczêta trenuj¹ce siatkówkê w
sekcji „ZAJ¥CZEK”.
(B)

Miejscem rywalizacji ze Stowarzyszeniem Trzeciego
Wieku hala sportowa przy Stefana Okrzei

Oddzia³ Zwi¹zku Emerytów
zaprasza - turniej rekreacyjny
(Z£OCIENIEC). Przy ulicyAdama Mickiewicza w Z³ocieñcu miejscowy OSiR prowadzi lodowisko.
Œlizgawka czynna w ka¿dy dzieñ tygodnia.
Od poniedzia³ku do pi¹tku od
14.00 do 19.00. W soboty i niedziele

od 11.00 do 20.00. Na miejscu wypo¿yczalnia ³y¿ew dzieciom i m³odzie¿y.
Za jedn¹ godzinê - dwa z³ote i ani
grosza wiêcej. Dodajmy nieco niepotrzebnie - lodowisko jest czynne
tylko przy ujemnej temperaturze
powietrza.
(ms)

(Z£OCIENIEC). Tutejszy oddzia³ Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zaprasza cz³onków
do udzia³u w turnieju rekreacyjno sportowym.
Zaplanowana jest rywalizacja ze
Stowarzyszeniem Trzeciego Wieku.
Turniej odbêdzie siê 25 lutego w hali
sportowej przy ulicy Stefana Okrzei.

To Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych. W tym miesi¹cu ZERiI planuje
te¿ turniej gier planszowych. W planie: warcaby, szachy. Ju¿ mo¿na
zg³aszaæ siê do tych zmagañ. Jest
aktualnie tworzona lista uczestników. Informacje w biurze oddzia³u
Zwi¹zku we wtorki i czwartki od 10.00
do 12.00.
(em)

tygodnik pojezierza drawskiego 8.2.2012 r.
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Amatorska Liga Siatkówki Mê¿czyzn

Wojewódzka Liga Kadetów

Lider pokonany
- wygrane Stylera
Karsibór

Drawski Olimpijczyk
pokonuje Powiat
Ko³obrzeg

(Z£OCIENIEC). Siedemnastego
stycznia i drugiego lutego rozegrano kolejne mecze w Amatorskiej Lidze Pi³ki Siatkowej Mê¿czyzn.
We wtorek Styler Karsibór - wedle wielu faworyt boju, z ³atwoœci¹
pokona³ dru¿ynê Jednostki Wojskowej 1696 Budowo wynikiem 3:0. W
czwartek rozegrano dwa pojedynki.
Pierwszy - Ogniwo Z³ocieniec przeciwko Stylerowi Karsibór. To czo³owe dru¿yny w tabeli. Mecz by³ zaciêty. Grano o ka¿dy punkt. Dwa sety
rozstrzyga³y siê w bojach na przewagi. Styler prowadzi³ ju¿ 2:0. Z³ocienianie wygrali kolejnego seta. Gdy
ju¿ wydawa³o siê, ¿e miejscowym
uda siê wyrównaæ na 2:2, to zawodnicy Stylera z Karsiboru zachowuj¹c
w koñcówce wiêcej zimnej krwi przechylili szalê zwyciêstwa na swoj¹
stronê.
Dziêki zdobytym punktom w tym

(DRAWSKO POM.)
Siatkarze UKS
"Olimpijczyk" w
Drawsku Pomorskim
zwyciê¿yli w ramach
rozgrywek
Wojewódzkiej Ligi
Kadetów OPP Powiat
Ko³obrzeg 3:1 (25:19)
(25:21) (19:25) (25:18).

tygodniu zespó³ Stylera z Karsiboru
awansowa³ na drugie miejsce w tabeli.
W drugim czwartkowym spotkaniu kolejny mecz podczas dwóch dni
rozegra³ zespó³ wojskowych. Tym
razem ze Œwierkiem Œwierczyna. Tylko pierwszy set by³ emocjonuj¹cy.
Na przewagi wygrali wojskowi z
Budowa. Mecze Œwierka s¹ bardzo
podobne do siebie. Pierwszy set - to
walka do upad³ego. Po pora¿ce trac¹
si³y i animusz. Postêpuje dekoncentracja. To najmniej w siatkarskich
bojach doœwiadczona ekipa. Poczekamy, zobaczymy.
WYNIKI
Styler Karsibór - JW. 1696 3:0
(25:18, 25:18, 25:18), Styler Karsibór Ogniwo Z³ocieniec 3:1 (27:25, 25:18,
20:25, 26:24), JW. 1696 - Œwierk Œwierczyna 3:0 (26:24, 25:11, 25:14) (b)

Dwa pierwsze sety wygl¹da³y
bardzo podobnie. Pewna i mocna
zagrywka oraz spokojna i dobra gra
w pozosta³ych elementach siatkarskich przynios³a od pocz¹tku du¿¹
przewagê drawskich siatkarzy i pro-

wadzenie w meczu 2:0. W trzecim
secie uœpieni du¿¹ przewag¹ s³abo
skoncentrowani drawszczanie pope³niali du¿o w³asnych niewymuszonych b³êdów i od pocz¹tku oko³o
szeœciopunktowe prowadzenie siatkarzy z Ko³obrzegu, a¿ do samego
koñca i kadeci z Ko³obrzegu przegrywaj¹ ju¿ tylko 1:2. Czwarty set
wygrany wyraŸnie przez olimpijczyków 25:18.
Sk³ad UKS Olimpijczyk: Adam
B³eszyñski, Szymon Æwikliñski, Robert Jakubowski, Jakub Rzeszuto,
Micha³ Sawka, Mi³osz Szkudlarek,
Mateusz ¯o³¹dkiewicz, Patryk Szadziewicz, Micha³ Krymowski, Bartosz Bochnia, Arkadiusz £uczak.
Dru¿ynê prowadzi Piotr £uczak. (o)

Jeszcze raz mê¿czyzna paniom okaza³ siê przydatny

Pocz¹tek zmagañ w Metaltech OSiR Z³ocieniec Lidze Dziewcz¹t

Sportsmenki
pob³¹dzi³y w lesie

(Z£OCIENIEC). Pod koniec
stycznia jednoczeœnie w Z³ocieñcu i
Miros³awcu podczas ferii zimowych
rozegrano dwa pierwsze mecze II
edycji Metaltech - OSiR Z³ocieniec
Ligi Siatkówki Dziewcz¹t. Pomys³odawcy ligi, to: firma Metaltech z
Miroslawca, jednoczeœnie fundator
nagród. Tak¿e OSiR Z³ocieniec i Gimnazjum z Kalisza Pomorskiego.
W lidze gra siê w systemie mecz
i rewan¿. Mecze w kilku miejscowoœciach: Kalisz Pomorski, Miros³awiec, Œwierczyna i Z³ocieniec.
W pierwszych pojedynkach

(Z£OCIENIEC). W ostatni
czwartek stycznia Oœrodek Sportu
i Rekreacji ze Z³ocieñca zorganizowa³ uczestniczkom zajêæ sportowych odbywaj¹cych siê codziennie w
hali sportowej piesz¹ wycieczkê.
Pogoda wyprawie sprzyja³a.
Lekki mróz, bezwietrznie. Wêdrowano ze Z³ocieñca w kierunku jeziora Siecino na wyspê Ostrów. Miano powêdrowaæ tras¹ rowerow¹, ale
w koñcu przespacerowano siê œcie¿kami leœnymi.
Jak to bywa zazwyczaj, skróty
okaza³y siê d³u¿sz¹ drog¹. A do tego

Popisy Zaj¹czka (II)

zmierzy³y siê m³ode zespo³y Zaj¹czka II Z³ocieniec i Lotnika Miros³awiec. W obu pojedynkach dominowa³ zespó³ z³ocieniecki.
Sk³ad Zaj¹czka II: Sandra Zaczkowska, Klaudia Mazur, Ewa Koz³owska, Dagmara Dawszewska,
Anna Grabowska, Wiktoria Senkowska. W rewan¿u zagra³a tak¿e
Kasia Jakim.
WYNIKI
Zaj¹czek II Z³ocieniec - Lotnik
Miros³awiec 3:0 (25:16, 25:22, 25:18),
Lotnik Miros³awiec - Zaj¹czek II Z³ocieniec 0:3 (17:25, 15:25, 21:25). (B)

przewodniczki pob³¹dzi³y. Pierwszy
raz wykonywa³y takie zadanie. Na
w³aœciw¹ œcie¿kê grupê wyprowadzi³ jedyny mê¿czyzna w tej eskapadzie. Rozpalono z trudem ogieñ. P³omienie wzbudzi³y wreszcie prawdziw¹ radoœæ w grupie. W ruch posz³y... scyzoryki i kie³baski na kije. A
w termosach czeka³a gor¹ca herbata.
Siedz¹c przy ognisku dziewczêta
rozmawia³y na ró¿ne wspólne tematy. Niektóre pogra³y w pi³kê. Po odpoczynku wracano do Z³ocieñca.
Oby³o siê ju¿ bez wiêkszych przygód.
(B)

Bez niespodzianek

Mecze rewan¿owe Ligi Pi³ki Siatkowej Mê¿czyzn
(Z£OCIENIEC). Jeszcze w
styczniu w hali OSiR przy Czaplineckiej rozegrano pierwsze
mecze rewan¿owe w Z³ocienieckiej Lidze Pi³ki Siatkowej Mê¿czyzn.

To by³y derby miasta. Kolejne
zwyciêstwo odniós³ TKKF drugi
raz pokonuj¹c wojskowych z
Budowa (JW 1696) 3:0. Tym sposobem mieliœmy nowego wicelidera.

Kolejny mecz: Ogniwo przeciwko tym samym wojskowym. By³o 2:0 dla Ogniwa.
Wojskowi doskoczyli na 2:1. I
na tyle by³o ich staæ. Ogniwo
wygra³o 3:1.

WYNIKI
TKKF Z³ocieniec - JW. 1696
Z³ocieniec Budowo 3:0 (26:24,
25:23, 25:22), Ogniwo Z³ocieniec
- JW. 1696 Z³ocieniec Budowo 3:1
(25:22, 25:21, 18:25, 25 : 22). (B)
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
MIESZKANIA

MOTORYZACJA

NIERUCHOMOŒCI

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Sprzedam komplet opon zimowych
do Poloneza, stan bardzo dobry.
Tel. 504 042 532

Oddam w dzier¿awê lokal, przeznaczony na dzia³alnoœæ gospodarcz¹,
w £obzie, pow. 100 mkw. Tel. 882
283 333

Mam do wynajêcia mieszkanie w
£obzie. Tel: 880085176
Wynajmê kawalerkê 30 mkw. w bloku w centrum Wêgorzyna. Tel. 667
989 760
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
Sprzedam lub wynajmê mieszkanie 49 mkw. w Dalnie, parter. Tel.
669 947 364

Powiat gryficki
Sprzedam pilnie mieszkanie 2 pokojowe w Gryficach. Tel. 608 168
430
Sprzedam pilnie mieszkanie 2 pokojowe w Gryficach. Tel. 608 168
430
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

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

Powiat gryficki

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

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

Wynajmê lokal u¿ytkowy w £obzie.
Tel. 505 184 497

Powiat gryficki

Sprzedam ziemiê 8 ha, miejscowoœæ Budziszcze 6. tel. 91 397 5894
. Cena do uzgodnienia

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

Domy na wsi www.atut-dom.pl Tel.
600 265 547
Kupiê czêœci do Fiata 125p, Fiata
126p, Poloneza. Tel. 503 789 806

(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

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

PRACA

Powiat œwidwiñski

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.

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

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.

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

ROLNICTWO

Opiekunki Niemcy. Tel. 666 096 761

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

tygodnik pojezierza drawskiego 8.2.2012 r.
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Zaproszenie

Z ¯YCIA PARAFII W Z£OCIEÑCU

Koncert
orkiestry
wojskowej

PARAFIA MARYI WNIEBOWZIÊTEJ

(DRAWSKO POM.) Burmistrz
Drawska Pomorskiego Zbigniew
Ptak oraz Komendant Centrum Szkolenia Wojsk L¹dowych p³k Marek
Gmurski serdecznie zapraszaj¹ na
koncert orkiestry i solistów Reprezentacyjnego Zespo³u Artystycznego Wojska Polskiego.
Koncert odbêdzie siê w sali widowiskowej oœrodka kultury, dnia 12
lutego 2012 r., o godz. 17.00.
Wystêp zespo³u bêdzie podziêkowaniem dla mieszkañców Drawska Pomorskiego za zaanga¿owanie
w organizacjê uroczystoœci nadania
sztandaru dla Centrum Szkolenia
Wojsk L¹dowych, która odby³a siê
w sierpniu 2011 r. Wstêp wolny. (UM)

Czterech radnych
powiatu ze Z³ocieñca
i ¿adnej odpowiedzi
w istotnej sprawie

Ulica
Kosynierów,
na razie tylko
w korespondencji
(Z£OCIENIEC). Niedawno opisywaliœmy k³opoty mieszkañców Budowa z ulic¹ Kosynierów. Tym razem informujemy, ¿e w tej sprawie radny Tadeusz KoŸma skierowa³ zapytanie do
rady powiatu w Drawsku Pomorskim,
prosz¹c o dokonanie przegl¹du traktu,
na który gwarancja powykonawcza
minê³a w czerwcu ubieg³ego roku.
Jednoczeœnie radny jeszcze raz
poprosi³ powiat o pisemn¹ odpowiedŸ
na wnioski zg³aszane przez niego do
bud¿etu powiatu z odpowiednim wyprzedzeniem, na które do tej pory odpowiedŸ nie nadesz³a. Okazuje siê, radni powiatowi ze Z³ocieñca do tej pory
nie pokwapili siê by Tadeuszowi KoŸmie przyjœæ z pomoc¹. Owi radni ze
Z³ocieñca to: (1) Wojciech Chmiel (2)
Zbigniew Czarnota (3) Krzysztof Zacharzewski (4) Zofia Uryn. A do niedawna jeszcze wiecestarost¹ powiatu
by³ te¿ cz³owiek ze Z³ocieñca, Andrzej
Krauze. Kogo (czego jeszcze trzeba?)
- rezolutniejszego wyborcy? To towar
na naszym terytorium jak wszêdzie
widaæ nieosi¹galny.
(N)

Pierwsza niedziela
miesi¹ca
Pi¹ty lutego to pierwsza niedziela miesi¹ca. Zaprosiliœmy cz³onków
¯ywego Ró¿añca na Mszê œwiêt¹ o
godzinie 16.30. Intencja dla ¯ywego
Ró¿añca na luty: Za chorych i cierpi¹cych

Ogrzewanie naszej
œwi¹tyni
W minion¹ niedzielê (pi¹ty lutego) przed koœcio³em odbywa³a siê
zbiórka datków na ogrzewanie naszej œwi¹tyni. Sk³adamy serdeczne
Bóg zap³aæ.

godzinê 18.30 do sali parafialnej.
Temat: Sen o lataniu – Leonardo da
Vinci i jego dzie³a. Wyk³ad Jadwigi
Kur.

10.00 grupa m³odsza, o godzinie
10.30 grupa starsza. Na godzinê
12.00 zapraszamy scholê Z³ote Nutki.

Sobota jedenasty lutego
– Œwiatowy Dzieñ
Chorych

Sakrament
bierzmowania doros³ych

W sobotê jedenasty lutego we
wspomnienie Najœwiêtszej Maryi
Panny z Lourdes obchodzimy Œwiatowy dzieñ Chorych. Zapraszamy
wszystkich chorych na Mszê œwiêt¹
o godzinie 9.30, podczas której
udzielimy sakramentu namaszczenia chorych.

Spotkanie Czwartkowe –
„Leonardo da Vinci...”

Spotkania ministrantów
i Z³otych Nutek - sobota
jedenasty lutego

Zapraszamy na Spotkanie
Czwartkowe (dziewi¹ty lutego) na

W sobotê jedenastego lutego
spotkanie ministrantów o godzinie

Informujemy parafian o mo¿liwoœci przygotowania siê do przyjêcia
sakramentu bierzmowania osób doros³ych. Zapisy w tym tygodniu w
biurze parafialnym.

Micha³ Bajor - recital
w Z³ocieñcu
Z³ocieniecki Oœrodek Kultury
serdecznie zaprasza na recital Micha³a Bajora „Od Piaf do Garou”.
Jedenasty lutego godzina 18.00.
Kino MEWA przy ulicy Po³czyñskiej
6. Rezerwacja biletów w Z³ocienieckim Oœrodku Kultury.

PARAFIA ŒWIÊTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ
Przed Pierwsz¹
Komuni¹ œwiêt¹
W niedzielê pi¹tego grudnia odby³o siê podczas Mszy œwiêtej o
godzinie 11.30 spotkanie dzieci
przygotowuj¹cych siê do I Komunii
œwiêtej. By³o to spotkanie te¿ z rodzicami.

Tydzieñ

chorych.

Spotkanie CARITAS
Parafii
W œrodê ósmego lutego spotkanie CARITAS Parafii wszystkich,
którzy chc¹ zaanga¿owaæ siê w naszej parafii w dzia³alnoœæ charytatywn¹.

O trzeŸwoœæ Narodu

W tym tygodniu w liturgii Koœcio³a obchodzimy: (1) w poniedzia³ek (szósty lutego) – wspomnienie
œwiêtego Paw³a Miki i Towarzyszy
(2) w pi¹tek (dziewi¹ty lutego) –
wspomnienie œwiêtej Scholastyki
(3) w sobotê (dziesi¹ty lutego) –
wspomnienie Najœwiêtszej Maryi
Panny z Lourdes. Tego dnia przypada Dzieñ Chorego. Podczas Mszy
œwiêtej o godzinie 9.00 zostanie
udzielony sakrament namaszczenia

Dziewiêtnasty lutego to niedziela. Od tego dnia rozpoczniemy Tygodniowe Modlitwy o TrzeŸwoœæ
Narodu. Potrwaj¹ do soboty dwudziestego pi¹tego lutego. Sentencja
– Mi³oœæ jest trzeŸwa.

Leonardo da Vinci –
Spotkanie Czwartkowe

Akcja Katolicka zaprasza na
„Spotkanie Czwartkowe”. Dziewi¹ty
lutego, godzina 18.30. Sala parafialna przy Bohaterów Warszawy 25.
„Sen o lataniu” – Leonardo da Vinci i jego dzie³a. Wyk³ad wyg³osi i
spotkanie poprowadzi Jadwiga Kur.

Na budowê naszego
koœcio³a
Taca z niedzieli dwunastego lutego bêdzie przeznaczona na budowê
naszej œwi¹tyni.

Podziêkowania
Sk³adamy podziêkowania za modlitwy w intencji parafii i za sk³adane
ofiary na rzecz budowy œwi¹tyni.
(PKO BP o/ Z£OCIENIEC nr konta 70
1020 2847 00001102 0008 3842. Darowizna na budowê 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
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Ogólnopolski Konkurs Historyczny

Hubert Zacharzewski
b³yœnie
w województwie
(DRAWSKO POM.) Hubert Zacharzewski z Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1 w Drawsku Pomorskim zakwalifikowa³ siê do etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego Losy
¿o³nierza i dzieje orê¿a polskiego w
latach 1768-1864
. Od konfederacji barskiej do

powstania styczniowego.
Etap regionalny konkursu odby³
siê 5 stycznia 2012 roku w Szkole
Podstawowej nr 10 w Koszalinie.
Oprócz Huberta w konkursie uczestniczy³a jeszcze dwójka uczniów z
ZSP nr 1 - Aleksandra Waszczuk i
Micha³ Sawka.
Gratulujemy i ¿yczymy kolejnych
sukcesów.
(o)

Zaproszenie na XVI Festiwal Piosenki Religijnej

Dom swój zbudujê
na skale
REPERTUAR - LUTY 2012
10.02.2012 - 17.00 - WINX. MAGICZNA PRZYGODA
10.02.2012 - 19.30 - SHERLOCK HOLMES: Gra cieni
10.02.2012 - 17.00 -WINX. MAGICZNA PRZYGODA
12.02.2012 -19.30 -SHERLOCK HOLMES: Gra cieni
17.02.2012 - 17.00 - MUPPETY
17.02.2012 - 19.30 - DZIENNIK ZAKRAPIANY RUMEM
18.02.2012 - 17.00 - MUPPETY
18.02.2012 - 19.30- DZIENNIK ZAKRAPIANY RUMEM
19.02.2012 - 17.00 - MUPPETY
19.02.2012 - 19.30 - DZIENNIK ZAKRAPIANY RUMEM
24.02.2012 - 17.00 - SZTOS 2
24.02.2012 - 19.30- SZTOS 2
25.02.2012- 17.00 - SZTOS 2
25.02.2012- 19.30- SZTOS 2

Animacja
Krymina³
Animacja
Krymina³
Komedia
Dramat
Komedia
Dramat
Komedia
Dramat
Komedia
Komedia
Komedia
Komedia

Ceny biletów: 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)
REZERWACJA BILETÓW OD GODZ. 16:00 do 20:00
TEL. 0 94 36 71 455, TEL KOM. 609 134 222
ODBIÓR REZERWACJI NAJPÓ•NIEJ 30 MINUT PRZED SEANSEM

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

(ŒWIDWIN). Klub 1. Skrzyd³a Lotnictwa Taktycznego
oraz Parafia Wojskowa w Œwidwinie z wielk¹
przyjemnoœci¹ zapraszaj¹ wszystkich lubi¹cych
œpiewaæ do udzia³u w XVI Festiwalu Piosenki
Religijnej w Œwidwinie. Termin - sobota, 3 marca, od
godziny 9.00.
Jak ka¿dego roku nie zabraknie
dla Was wielu atrakcji. Ponadto ka¿dy uczestnik otrzyma dyplom
uczestnictwa. Najlepsi wykonawcy
nagrody. Tak¿e zaproszenie do
udzia³u w Finale Festiwalu Pieœni
Religijnej Diecezji Koszaliñsko-Ko³obrzeskiej. Ten Festiwal odbêdzie
siê na prze³omie maja i czerwca w
Koszalinie.

Patronat honorowy nad nasz¹
imprez¹ obj¹³ Biskup Polowy Wojska Polskiego dr Józef Guzdek.
Kontakt: Klub 1. SLT, ulica J.
Gagarina 6, 78-301 Œwidwin. T. (0-94)
38 229 30, 38 229 32 (instruktor). Fax.,
na który nale¿y przes³aæ wype³nion¹
kartê: (0 94) 38 229 30, e-mail:
klub1slt@wp.pl
(om)

