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Nie ma od lat podwy¿ek
w szko³ach dla pracowników
niepedagogicznych
(Z£OCIENIEC). Mamy w z³ocienieckim
¿yciu samorz¹dowym wykwity zdziczenia pleni¹ce siê w tutejszych
szko³ach zawiadywanych przez w³adze gminy i dyrektorów tych¿e szkó³.
Dotycz¹ wysokoœci zarobków miesiêcznych pracowników tych placówek zwanych pracownikami niepedagogicznymi.
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D³ugoletni brak domówienia siê

Szeœæ podmiotów na ulicy
Krêtej zamknê³o dzia³alnoœæ
(Z£OCIENIEC). Uliczka Krêta,
od Sklepu £obeskiego w kierunku
Drawy, wedle okreœlenia przewodnicz¹cej rady miejskiej Urszuli Ptak
znajduje siê w centrum miasta, a ta
czêœæ Z³ocieñca wymiera. Proszê o
interwencjê – poinformowa³a. Popar³ wypowiedŸ przewodnicz¹cej
radny Stanis³aw Picheta: - Szeœæ
podmiotów na tej ulicy zamknê³o
dzia³alnoœæ, a podatki p³ac¹.
W samym centrum centrum
Miasto nie mo¿e w tym miejscu
przyst¹piæ do ¿adnych sensownych
prac, gdy¿ s¹ tam problemy w³asnoœciowe, a w³aœciciele dzia³ek niezbyt
pal¹ siê do kontaktów z miejscowym
urzêdem. Ostatni prikaz w³adzy w tej
sprawie: - Trzeba wys³aæ zaproszenia do tego pana na komisjê bud¿etow¹ z wiadomoœci¹ do nadzoru
budowlanego. - Radny Stanis³aw
Picheta informowa³ jeszcze: - Trzeba
tam rozebraæ gara¿ i dwie komórki.
Tam w chwili obecnej jest po prostu
ubikacja. Sens zamierzonego spotkania

WOPR
potrzebuje
(Z£OCIENIEC). Od pewnego
czasu du¿o s³yszymy o dzia³alnoœci
na naszym terenie Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego.
Nie tylko wszelkie akcje, szkolenia,
profesjonalna obs³uga pla¿y, ale i –
co nam szczególnie przypada do
gustu – maraton p³ywacki. W tych
dniach do rady miejskiej wp³ynê³o
pismo od wodniaków z proœb¹ o zaplanowanie dla nich na przysz³y rok
w bud¿ecie 50 tysiêcy z³otych. Idzie
tu o (1) zakup silnika, o (2) œrodki na
wynagrodzenie mobilnego zespo³u
ratownictwa wodnego, (3) modernizacjê hangaru, (4) wynagrodzenie
kierownika grupy interwencyjnej
WOPR, (5) zakup paliwa na patrole
wodne, (6) zakup defibrylatora, (7)
serwis (8) ubezpieczenie ³odzi motorowej, (9) organizacjê czwartego ju¿
maratonu p³ywackiego, (10) przeszkolenie i kszta³cenie ratowników.
Oto komentarz do proœby burmistrza Waldemara W³odarczyka: Lokalna Grupa Rybacka ma œrodki
na wszystko, co zosta³o ujête w powy¿szym piœmie – powiedzia³ burmistrz. - WOPR musia³by mieæ piêtnaœcie procent wk³adu w³asnego –
doda³.
(um)

taki, ¿e temat bêdzie kontynuowany.
Gdyby miastu uda³o siê porozumieæ
z w³aœcicielem tego terenu, odpowiednie jego zagospodarowanie w
sposób wyj¹tkowy wp³ynê³oby na
jakoœæ i atrakcyjnoœæ centrum miasta. Owa dzia³ka obecnie to, jak siê

mo¿e wydawaæ, teren bardzo drogi.
Staæ miasto na jego wykup? A mo¿e
w³aœciciel terenu ma co do miejsca
swoje plany? Coœ na kszta³t konfliktu trwa w tym miejscu ju¿ oko³o
dwudziestu lat. Niegdyœ by³ tu znany warsztat samochodowy. (um)

Pisz¹
o trudnej
sytuacji
(Z£OCIENIEC). Nie trzeba zbêdnych uzasadnieñ dla stwierdzenia,
¿e od czasu, gdy Z³ocieniec przesta³
byæ miastem na wskroœ przemys³owym, sta³ siê miastem wszelkich
sklepów. S³owem - handlu. Przypomina obecnie przedwojenne polskie
miasteczka (znane z filmów nie tylko
dokumentalnych), w których co
krok to sklep, handle, bank, itp.
W³aœciciele owych sklepów,
tak¿e inni miejscowi przedsiêbiorcy, s¹ stowarzyszeni w znanym
Zrzeszeniu Podmiotów Gospodarczych, które do niedawna jeszcze
by³o organizatorem dobrze siê zapowiadaj¹cych Targów Wystawienniczych. Od kilku lat nie ma ju¿
tego wydarzenia nad W¹saw¹ i
Draw¹. Dlaczego o tym?
Do Rady Miejskiej wp³ynê³o pismo od Zrzeszenia dotycz¹ce trudnej sytuacji finansowej osób prowadz¹cych w³aœnie dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Poprosili o ulgê w podatku od nieruchomoœci w 2013 r.
Jak siê dowiadujemy, owe podatki
pozosta³y, jak dot¹d, bez zmian. (m)

Koszt 918.863 z³ote. Œrodki w³asne 234.689 z³

Przedszkole samorz¹dowe
i Trójka ju¿ po
termomodernizacji
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(Z£OCIENIEC). Dobieg³y koñca
wzmiankowane przez nas prace termomodernizacyjne budynku przedszkola samorz¹dowego przy ulicy
Stefana Okrzei i Szko³y Podstawowej Nr 3 w Z³ocieñcu Budowie. Realizowany projekt nosi³ nazwê – Wyko-

nanie termomodernizacji budynków
u¿ytecznoœci publicznej. Wartoœæ
projektu 918.863 z³ote. Œrodki w³asne gminy 234.689 z³otych. Dofinansowanie z POIŒ 685.173 z³ote. To
85% kosztów kwalifikowanych projektu.
(um)
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Nie zamierzam propagowaæ nazistowskich idei - powiedzia³a dyrektor ZOK-u Romana Kowalewicz

Mocnym g³osem na reportera zza sto³u
prezydialnego
(Z£OCIENIEC). W wyj¹tkowo
wycofanym kulturowo samorz¹dzie
z³ocienieckim
panuje
g³êboko
ugruntowane przekonanie, ¿e owemu wycofanemu przys³uguj¹ wszelkie prawa, nawet i te z obszaru jakby
bezprawia.
Och, jakam pokrzywdzona
Oto po¿al siê Bo¿e jakaœ samorz¹dowa persona gaduli do mikrofonu sw¹
skargê na reportera Tygodnika. Skargê
kieruje z Trybuny Obywatelskiej do
radnych, do Pani Przewodnicz¹cej, do
Pana Burmistrza. Dyrdyma³y s¹ tak
¿a³osne, ¿e a¿ niewarte odpowiedzi.
Mimo to reporter te¿ bierze mikrofon,
by nie byæ pos¹dzonym o lekcewa¿enie
samorz¹dowo wynagradzanej persony.
Po kilku s³owach przewodnicz¹ca odbiera mu g³os nie motywuj¹c swego czynu. Widaæ waaadza wszyyyystko mo¿e.
W chwili wolnego czasu podam czytelnikom zapis tego wydarzenia, z którego
jasno wynika, ¿e waaadza w Z³ocieñcu
zawsze wkracza tam, gdzie mog³oby byæ
ujawnione to, co w grajdo³ku koniecznie
musi byæ utajnione. Reporter Tygodnika
nie z tak¹ waaadz¹ mia³ ju¿ do czynienia,
to teraz owe pado³y tamtych wzorów nie
robi¹ na nim wiêkszego wra¿enia, ale
mimo to nie s¹ to przygody dobre. Tyle,
¿e kolejne doœwiadczenia.
Ach, a¿ podskoczy³em
ca³y w strachu
Na ostatniej sesji, ni z gruszki ni z
pietruszki, do reportera zza sto³u pre-

zydialnego zakrzykn¹³ sam burmistrz
Waldemar W³odarczyk. Jak zwykle
doœæ niewyraŸnie, ale sens wypowiedzi by³ taki, ¿e nie ¿yczy sobie zdjêæ,
bo jedno z takich zdjêæ pos³u¿y³o do
skomponowania propozycji znaczka
pocztowego.
Urzêdnik ani o g³os nie poprosi³,
ani nawet na koniec „rozkazu” nie
przeprosi³ za spontanicznie porwany
mikrofon. Uœmieszki aprobaty pojawi³y siê na niektórych twarzach radnych, na okr¹glutkich i b³yszcz¹cych
twarzach prezesów, dyrektorów - ale¿
to mamy burmistrza!
Przewodnicz¹ca
jakby pod sto³em?
Dlaczego o tym piszê - ano dlatego,
¿e znów przewodnicz¹ca nie stanê³a na
wysokoœci zadania. Jakby nie prowadzi³a obrad, gdy¿ nie wiadomo z jakiego
to powodu burmistrz mo¿e kiedy chce
strofowaæ prasê z pomoc¹ samorz¹dowego mikrofonu. W tego rodzaju wycofanej kulturowo enklawie samorz¹dowej, nie ukrywam, reporterom pracuje
siê wyj¹tkowo ciekawie; gdzie¿ by tego
rodzaju ha³asy by³y mo¿liwe, ale - chodzi przecie¿ o opiniê o naszym samorz¹dzie, która i bez tego jest - jak siê
zdaje fatalniutka. A tu jeszcze takie
ha³aœliwe kwiatki!
Kiedy wreszcie koniec z tym
Falkenburgiem? Na Kresy nam
przecie¿!
Kiedy dyrektor ZOK-u Romana

Kowalewicz poprosi³a o pomoc w
nag³oœnieniu pomys³u na wystawê kartek œwi¹tecznych Bo¿onarodzeniowych ze wszystkich epok, ktoœ za¿artowa³ w nawi¹zaniu do niedawnego
„znaczka pocztowego” - czy z Falkenburga te¿ mog¹ byæ? W naszej niszy
kulturowo samorz¹dowej znów na
wiele twarzyczek wype³z³ wiadomy
uœmieszek. Nie chc¹c wchodziæ w tê
dziwn¹ mieszaninê intencjonalnoœci i
chyba zwyk³ej g³upoty, w tym i nieuctwa, dyrektor bardzo dzielnie powiedzia³a: nie zamierzam propagowaæ nazistowskich idei. ¯a³ujcie Pañstwo, ¿e
nie widzieliœcie tych gasn¹cych
uœmieszków na tych b³yszcz¹cych
twarzyczkach. Jak zesch³e liœcie. Tylko do pozmiatania?

Jeszcze Polska nie zginê³a
Do tej pory sekretarz gminy Leszek Modrzakowski nie napisa³ do
Tygodnika, dlaczego to Z³ocieniecka
Orkiestra Dêta podczas obchodów
rocznicy napaœci ZSRR na Polskê nie
mog³a na Cmentarzu Komunalnym
odegraæ Hymnu Narodowego, do czego by³a pieczo³owicie przygotowana.
Napisze?
Tadeusz Nosel
Ps.
Dyrektor ZOK-u zaprosi³a te¿ do
zapisywania siê do organizowanego w
jej oœrodku chóru gminnego. Mo¿e by
tak do zespo³u nasi radni niemoty,
milcz¹cy do dziœ w sprawie ratunkowych obligacji gminnych.

Szef Powiatowego Urzêdu Pracy wzywa: mo¿na przy pomocy mego Urzêdu zorganizowaæ sobie pracê, stanowisko

S¹ œrodki na bezrobocie, tylko brakuje … bezrobotnych?
(Z£OCIENIEC). Przynajmniej raz w ci¹gu roku samorz¹dy
ustosunkowuj¹ siê do przedstawianych im danych
na temat bezrobocia. Szerszy materia³ na ten temat
zamieœciliœmy w Tygodniku nr 43 (453) z 24.10.2012 r.
Statystyka
Tu tylko niezbêdny skrót: - Wed³ug informacji przedstawionych
przez Powiatowy Urz¹d Pracy w
Drawsku Pomorskim, stopa bezrobocia w stosunku do liczby czynnych
zawodowo w Powiecie Drawskim
wynosi 23,2%. WskaŸnik bezrobocia
(liczba bezrobotnych do liczby ludnoœci w wieku produkcyjnym) wynosi
wed³ug stanu na sierpieñ 2012 r –
12,4%. W podziale na gminy wskaŸnik
ten kszta³tuje siê nastêpuj¹co: Miasto
i Gmina Drawsko Pomorskie – 11,1%,
Miasto i Gmina Czaplinek – 10,9%,
Miasto i Gmina Kalisz Pomorski –
16,5%, Miasto i Gmina Z³ocieniec –
12,7 %. (…) Bezrobocie w porównaniu
do 2011 roku nieznacznie spad³o w
naszym powiecie. (…) Najkorzyst-

niejsza sytuacja jest w gminie Czaplinek. To dziêki potê¿nemu pracodawcy,
jakim jest „Kabel – Technik Polska”. Dyrektor Powiatowego
Urzêdu Pracy Henryk
Andra³ojæ informuje
Problem na sesji rady Z³ocieñca
przedstawia³ Henryk Andra³ojæ, szef
Powiatowego Urzêdu Pracy w Drawsku Pomorskim. Najistotniejsze z jego
wypowiedzi, to – (1) Powiatowy
Urz¹d Pracy nie jest powo³any do
walki z bezrobociem. (2) G³ówne jego
zadanie, to pomoc chc¹cym znaleŸæ
pracê w jej poszukiwaniu. Aktywizacja tych, którym ju¿ siê zapomnia³o,
¿e w ogóle mo¿na pracowaæ. Ale, to nie
wszystko. (3) Dyrektor wrêcz apelowa³ na sesji w Z³ocieñcu do bezrobotnych, by odwa¿ali siê na zak³adanie
w³asnych firm z pomoc¹ jego Urzêdu.
- Mamy na takie cele œrodki – oznajmia³. - Wystarczy do nas przyjœæ i we
wszystkim siê zorientowaæ. My pomo¿emy. Dos³ownie, czekamy na
chêtnych. -

Urszula Ptak widzi to tak
Z tonu wypowiadaj¹cego siê urzêdnika wynika³o, ¿e mimo mocnych zachêt, bezrobotni nie za bardzo kwapi¹
siê do wykazania wiêkszej inicjatywy.
Podczas tego wyst¹pienia dosz³o nawet do tego, ¿e przewodnicz¹ca rady
Urszula Ptak gor¹co nawet jakby zakrzykiwa³a, ¿e nie ma co siedzieæ po
domach, wystarczy nieco nieszablonowej inicjatywy i z pomoc¹ Urzêdu Pracy zmieniæ swój los. Poda³a nawet
kwotê, któr¹ niemal¿e od rêki mo¿na
otrzymaæ na swe zamierzenia dotycz¹ce w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej – 20 000 tysiêcy z³otych.
Na sali ani jednego
bezrobotnego
Mimo zapowiedzi w prasie, w tym
i w Tygodniku, na sali obrad nie by³o
nikogo z bezrobotnych, za to w komplecie prezesi i w dekomplecie dyrektorzy. Z³ocienieccy radni powiatowi w
komplecie.
Tadeusz Nosel
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OG£OSZENIA DROBNE

Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
NIERUCHOMOŒCI
Powiat ³obeski
Sprzedam dom z gara¿em w Resku, 180 mkw., dzia³ka 600 mkw.
Cena do negocjacji. Tel. 667 808
758

Powiat œwidwiñski
Wynajmê lokal pod dzia³alnoœæ gospodarcz¹ + toaleta; 24 mkw. Œwidwin 3 Marca, 1 tys. z³, po remoncie.
Tel. 607 129 519

Powiat gryficki
Kupiê gospodarstwo lub
grunt rolny. Tel. 664 944 635

Powiat drawski
Sprzedam dom w Drawsku
Pom. 126 mkw. - cena 290 tys.
z³ oraz 2 dzia³ki budowlane.
Tel. 607 798 595

ROLNICTWO

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

US£UGI

MIESZKANIA

INNE

Powiat gryficki

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Sala w Pogorzelicy do wynajêcia na wesela. Mo¿liwoœæ zakwaterowania. Atrakcyjne ceny.
Kontakt tel. 502 412 274.

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

Powiat drawski
Glazurnik: fachowo, solidnie. Telefon - 691 580 603.

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

PRACA
Powiat gryficki
Praca fizyczna, Resko, Gryfice,
Trzebiatów. Tel.609 311 340

£obez sprzedam lub zamieniê kawalerkê 31 mkw. po remoncie.
Cena 65 tys. z³. Tel. 881 296 108
SPRZEDAM MIESZKANIE W WÊGORZYNIE! Pow. 53 mkw.,w bloku
na II piêtrze. 2 pokoje + piwnica.
Mieszkanie w³asnoœciowe spó³dzielcze. Cena: 110 tys. Tel. 663248-859.
Stancja do wynajêcia w £obzie,
dwa pokoje, kuchnia, ³azienka. Tel.
607 129 519.

Powiat drawski
Sprzedam kawalerkê 25 mkw. w
Drawsku Pom. ul. Z³ocieniecka.
Cena 75 tys. z³. Tel. 663 768 423.

T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.
Sprzedam rower górski - miejski z
wyposa¿eniem. Tel. 798 532 506

Powiat drawski
Telefon TP SA 25 z³, oddam abonament telefoniczny z numerem w
Drawsku Pom. Tel. 505 495 783

Powiat gryficki
Pieski maltañczyki do odbioru.
Tel. 694 228 183

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

Powiat œwidwiñski
Sprzedam mieszkanie bez czynszowe, 2 pokoje z kuchni¹, 40 mkw.,
po kapitalnym remoncie, bez nak³adu finansowego, w S³awoborzu.
W miejscowoœci koœció³, bank,
szko³y, przychodnie lekarskie, sklepy i poczta. Tel. 500 308 446.

ZGUBIONO
Powiat drawski
Zgubiono legitymacjê studenck¹
na nazwisko Anna Tabaka, wydan¹
przez Instytut Wzornictwa w Koszalinie. W razie znalezienia proszê o
kontakt na nr.606753129

Region
BIZNES
Powiat gryficki
Wynajmê lokal w centrum Gryfic na
ma³¹ dzia³alnoœæ - biuro, tanio, tel.
509-530-096.

Przyjmê do pracy w gospodarstwie
rolnym traktorzystê, kombajnistê
na nowoczesny sprzêt rolniczy
(mo¿liwoœæ zamieszkania). Tel.
887 101 209.
MIESZKANIA SPRZEDA¯

Przyjmê stró¿a do pracy w gospodarstwie rolnym, rencistê lub emeryta. Tel. 887 101 209.

£OBEZ ul. Browarna- kawalerka, III piêtro, pow. 30 mkw
- CENA 75.000 z³
£OBEZ ul. Obroñców Stalingradu, 3 pokoje, II piêtro, pow. 53,37 mkw
- CENA
180.000 z³
LESIÊCIN - 4 pokoje, parter, pow. 74,65 m?+gara¿
- CENA 120.000 z³
£OBEZ - kawalerka, parter, pow. 34,14 m?
- CENA 73.000 z³
£OBEZ - kawalerka, II piêtro, pow. 38,54 mkw
- CENA 93.000 z³
£OBEZ - 2 pokoje, II piêtro, pow. 42,8 mkw
- CENA 80.000 z³
£OBEZ - 2 pokoje, parter, pow. 44,45 mkw
- CENA 88.000 z³
£OBEZ - 2 pokoje, I piêtro, pow. 55,59 mkw
- CENA 105.000 z³
£OBEZ - 2 pokoje, I piêtro, pow. 33 mkw
- CENA 120.000 z³
£OBEZ - 2 pokoje, parter, pow. 66,97 mkw
- CENA 120.000 z³
£OBEZ - 2 pokoje, IV piêtro, pow. 47,95 m?
- CENA 124.000 z³
£OBEZ - 2 pokoje, IV piêtro, pow. 49,7 mkw
- CENA 155.000 z³
£OBEZ - 3 pokoje, pow. 47,95 m?
- CENA 110.000 z³
£OBEZ - 3 pokoje, IV piêtro, pow. 53,57 mkw
- CENA 127.000 z³
£OBEZ - 3 pokoje, parter, 64,51 mkw
- CENA 130.000 z³
£OBEZ - 3 pokoje, II piêtro, pow. 57,8 mkw
- CENA 135.000 z³
£OBEZ - 3 pokoje, III piêtro, pow. 58,5 mkw
- CENA 149.000 z³
£OBEZ - 3 pokoje, IV piêtro, pow. 61,28 mkw
- CENA 150.000 z³
£OBEZ - 3 pokoje, II piêtro, pow. 57,8 mkw
- CENA 154.000 z³
£OBEZ - 3 pokoje, I piêtro, pow. 67,66 mkw
- CENA 155.000 z³
£OBEZ - 3 pokoje, IV piêtro, pow. 51,19 mkw
- CENA 165.000 z³
£OBEZ - 3 pokoje, parter, pow. 66,7 mkw
- CENA 229.000 z³
£OBEZ - 4 pokoje, II piêtro, pow. 56,23 mkw
- CENA 154.000 z³
£OBEZ - 4 pokoje o pow. 56,1 mkw, parter
- CENA 145.000 z³
£OBEZ - 4 pokoje, IV piêtro pow. 56,23 mkw
- CENA 160.000 z³
£OBEZ - 4 pokoje, I piêtro, pow. 57 mkw
- CENA 175.000 z³
£OBEZ - 4 pokoje, 67,89 mkw, III piêtro
- CENA 185.000 z³
£OBEZ - dwupoziomowe, 5 pokoi, pow. 100,9 mkw
- CENA 250.000 z³
£OBEZ - 2 mieszkania o pow. 48,3 mkwi 25,43 mkw
- CENA 180.000 z³
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Bez dyskusji czy bez szemrania?

OBLIGACJE - rada miejska Z³ocieñca
to tylko przystawka Urzêdu Miejskiego?
(Z£OCIENIEC). Na
czwartkowej sesji
z³ocienieckiego
samorz¹du,
dwudziestego pi¹tego,
jednog³oœnie i bez
dyskusji podjêto decyzjê
o upowa¿nieniu dla
burmistrza Waldemara
W³odarczyka do
wyemitowania przez
gminê obligacji.
D³ugi, kredyty - obligacje
Cel tego zamierzenia nastêpuj¹cy, cytujê: „Celem emisji obligacji
jest pozyskanie œrodków pieniê¿nych na sp³atê wczeœniej zaci¹gniêtych przez Gminê Z³ocieniec zobowi¹zañ w formie kredytów. Czas
trwania programu emisji obligacji
komunalnych Gminy Z³ocieniec
okreœla siê na lata 2012 - 2024. Obligacje zostan¹ wyemitowane w seriach w roku 2012, nie póŸniej ni¿
trzydziestego pierwszego grudnia
tego roku. (…) Cena emisyjna obligacji ka¿dej serii bêdzie równa wartoœci nominalnej obligacji. Wydatki
zwi¹zane z organizacj¹ ka¿dej serii
bêd¹ pokryte z dochodów w³asnych
Gminy Z³ocieniec. Wydatki zwi¹zane z wykupem obligacji i wyp³at¹
oprocentowania zostan¹ pokryte z
dochodów w³asnych gminy Z³ocieniec uzyskanych w latach 2012 2024. (…) Przedk³adany projekt
uchwa³y na sesjê samorz¹du proponuje emisjê obligacji na ³¹czn¹ kwotê 7.736.000 z³otych. Z tego sp³ata
kredytów z lat: (1) 2006 - 172.000 z³otych. (2) 2007 - 3.500.000 z³otych. (3)

2009 - 660.000 z³otych. (4) 2010 300.000 z³otych. (5) 2011 - 2.507.000
z³otych. (6) 2012 - 597.000 z³otych.
Wczeœniejsza sp³ata kredytów zaci¹gniêtych w wymienionych wy¿ej
latach jest podyktowana mo¿liwoœci¹ zmniejszenia od roku 2014 rocznych obci¹¿eñ bud¿etu gminy
sp³at¹ d³ugu.”
Z³ocienieccy radni zaniemówili
Znamienne dla tego poci¹gniêcia s¹ dwa jego aspekty. Pierwszy nad propozycj¹ przyjêtej uchwa³y
nie odby³a siê choæby tylko pozorna
dyskusja. Dlaczego? Z³ocieniecka
rada jest tworem, w którym bardzo
trudno dopatrzyæ siê jakiejkolwiek
opozycji. Nie ma w niej klubów radnych, nie ma ugrupowañ partyjnych, politycznych. Ka¿dy sobie
rzepkê skrobie?
Te¿ i z tego powodu nie ma choæby tylko szcz¹tków starañ o dobro
gminian jako takich, i gminian pojedynczych. Wydaje siê, ¿e to nie rada
zawiaduje gmin¹, a g³ówny oœrodek
rz¹dz¹cy nami (jak siê ktoœ daje),
znajduje siê w Urzêdzie. Rada miejska to tylko przystawka Urzêdu
Miejskiego? Konsekwencj¹ tego s¹
i w³aœnie postanowione obligacje,
niebezpieczne zad³u¿enie gminy,
dobrze obserwowany rozrost administracji itp., kosztem choæby tylko
stowarzyszeñ obywatelskich.

na inwestycje? Pytanie tu podstawowe - w jakiej proporcji do kieszeni
naszych przedsiêbiorców, i czy owe
œrodki s¹ przez nich inwestowane
tak, ¿e i z po¿ytkiem dla miasta.

Radny powiatu Zbigniew Czarnota

O pojedynczych inwestycjach, a
czêsto i wielomilionowych, radni te¿
nie dyskutuj¹ zdaj¹c siê na sugestie
znów z Urzêdu, zaœ tocz¹ deliberacje
o kwotach nie tylko œmiesznych, ale
czêsto i wrêcz dla bud¿etu nieistotnych. Przyczyn¹ tego jest go³ym
okiem obserwowalne wycofanie
kulturowe gminy, czego objawem s¹
i takie, a nie inne obrady tutejszego
samorz¹du. Wydaje siê nawet, ¿e
obecna rada nie by³a jeszcze nigdy
tak zniewolona przez w³adzê w koñcu wykonawcz¹, jak obecna. Gdy
jednak rada od czasu do czasu siê
przebudza, to i szko³y przed likwidacj¹ potrafi obroniæ, a nawet zabroniæ sprzeda¿y Zak³adu Ciep³ownictwa Niemcom.
Jakie to ³atwe: p³aæcie
gminianie
Tym razem wymagane chyba
by³o, by rada wraz z kolejnym siêganiem do kieszeni gminian (obligacje
przecie¿ te¿ ludzi kosztuj¹, bo powrotnie trzeba je bêdzie sp³acaæ procenty, i zwracaæ w cenie nominalnej zakupu), za¿¹da³a wrêcz nastêpuj¹cych posuniêæ: (1) redukcja do
niezbêdnego minimum wszelkiej administracji, (2) komasacja spó³ek, (3)
po³¹czenie ZOK-u z OSiR-em, a wygospodarowane œrodki na raty kredytów i po¿yczek i na stowarzyszenia obywatelskie. Na sport dzieci i
m³odzie¿y. Na podwy¿ki w szko³ach
pracownikom niepedagogicznym.
Jednak, by tak mog³o siê staæ, to rada
musia³aby wreszcie zacz¹æ rz¹dziæ
gmin¹, a nie tylko siê przygl¹daæ.
Dobrze by³oby te¿ dysponowaæ
podstawowymi danymi na temat: w
jakich kierunkach z naszej gminy
wyp³ywaj¹ podstawowe œrodki w
milionowych kwotach przeznaczane

Kwadratura zad³u¿eñ
Drugi aspekt - kiedy ju¿ jakby do
kwadratu siêga siê do kieszeni podatników (obligacje na sp³atê po¿yczek i kredytów), to zwyk³a grzecznoœæ winna zobowi¹zywaæ do zapytania ludzi o to, czy godz¹ siê z takimi
poci¹gniêciami w³adzy. S³owem referendum! O tym nikt te¿ nie wspomnia³. Jakby radni reprezentowali w
tej radzie tylko siebie i swoje takie
czy inne interesy. Niestety, ale na to
wygl¹da.
Goœcie z powiatu,
a ze Z³ocieñca
Na tê sesjê przybyli w komplecie
nasi radni powiatowi z wicestarost¹
Andrzejem Brzemiñskim, te¿ przecie¿ ze Z³ocieñca. Radna Zofia Uryn,
radni - Henryk Zbigniew Czarnota,
Wojciech Chmiel i Krzysztof Zacharzewski. Owi miejscowi politycy zawiaduj¹cy powiatem na tak wa¿nej
sesji samorz¹dowej te¿ niczego nie
dowiedzieli siê o obligacyjnym poci¹gniêciu w³adz Gminy Z³ocieniec.
O zwyk³ej publicznoœci nie wspominaj¹c.
Jasnym siê staje, ¿e gdyby ten temat nabra³ szerokiego spo³ecznego
rezonansu, moglibyœmy mieæ w gminie Z³ocieniec nawet samorz¹dowe
trzêsienie ziemi, i tego chyba chciano za wszelk¹ cenê unikn¹æ. I -chwilowo - unikniêto.
Jeszcze i to. Ostatni kredyt zaci¹gniêty przez gminê Z³ocieniec to
kwota 2.088.000 z³otych. Celem tego
poci¹gniêcia jest, cytujê: sp³ata
wczeœniej zaci¹gniêtych kredytów i
po¿yczek. I, UWAGA: ca³kowity
koszt tego kredytu wynosi
619.489,80 z³otego. Za koszt tego
kredytu Klub Sportowy Olimp Z³ocieniec móg³by dzia³aæ niespe³na
dziesiêæ lat. Takie to tu s¹ pokazane
wszelkie koszta.
G³os ludu, bo z internetu
Skoro radni w tej kwestii na sesji
nie dyskutowali, nie proponowali
choæby referendum, oddajmy na
koniec g³os internautom:
(I) ~ : Taka w³adza w mieœcie, jak
jego mieszkañcy. Na tle innych gmin
powiatu Z³ocieniec wypada najgorzej w œwiadomoœci samorz¹dowej.
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Play ma ju¿ ponad 7,8 mln klientów.
Czemu zawdziêcza ten skok?
Na rynku telekomunikacyjnym co dzieñ trwa walka o
pozyskanie nowych klientów i utrzymanie obecnych. Operatorzy
kusz¹ szerokimi wachlarzami us³ug, iloœci¹ minut i telefonami,
a z plakatów uœmiechaj¹ siê twarze reklamuj¹ce oszczêdnoœci
w rozmowach.
Przy takim stanie rzeczy Play nadal mo¿e powiedzieæ o sobie,
¿e jest najszybciej rozwijaj¹c¹ siê sieci¹ w Polsce. W ci¹gu kilku
ostatnich lat pozyska³ wielu klientów, co stanowi w chwili obecnej
ponad 15% udzia³u w rynku. Play jest najchêtniej wybierany przez
klientów, którzy decyduj¹ siê na zmianê operatora i przeniesienie
numeru do innej sieci. W chwili obecnej jest on liderem MNP
z 64% udzia³em.

Czaplinek potrafi zmieniæ burmistrza
i mieæ ca³kiem przyzwoite finanse i
zagospodarowaæ maj¹tek po komunie. Z³ocieniec sprzeda³ wszystko za
psi grosz po to, aby wybrañcy nape³nili sobie kieszenie. Czy¿by obligacje skierowane te¿ s¹ do okreœlonych osób, aby potem wybrañcy
nape³nili sobie kieszenie? Czy¿by
obligacje skierowane te¿ s¹ do okreœlonych osób, aby potem by³y „wybawicielami”? To jest ju¿ tragedia.
Pensje wierchuszki z bud¿etu to
kwota 500 000 z³otych i urz¹d wraz z
wszystkimi zak³adami, do tego Rada
Miejska oko³o 220 000 rocznie za to,
¿e zniszczyli miasto. Przeliczaj¹c
kwoty przez lata sprawowania tych
rz¹dów dowiemy siê, gdzie s¹ pieni¹dze, których dziœ brakuje.
(2) ~ Rafa³: A jak im siê powie, ¿e
za du¿o zarabiaj¹, to natychmiast
przybieraj¹ wygl¹d ryby fugu
(wrzuæcie w google - ryba fugu).
Nabzdyczaj¹ siê, jakby ktoœ chcia³
im zabraæ. Tu nie chodzi, ¿eby im
zabieraæ. Pani, która lubi Meksyk,
niech sobie wypoczywa te¿ na wyspach Seszelach i na Hawajach obwi¹zana wiankami z kwiatów „pua
kenikeni”. Ale niech ludzie u niej nie
maj¹ 3,50 na godzinê, tylko chocia¿
z dychê. Samorz¹dowcy niech zarabiaj¹ dobrze - ale niech ca³a gmina
dobrze przêdzie. Sztandarowy przy-

k³ad to Ostrowice - gmina zdech³a, a
Wacek ma dziewiêæ tysiêcy z³otych
pensji. Rozumiem, ¿e dyskusja na
temat obligacji trwa³a na komisjach.
Ale ¿eby g³osowanie nad tak¹
uchwa³¹ przesz³o bez ¿adnego
sprzeciwu, bez jednego g³osu ¿¹daj¹cego kalkulacji i wyjaœnieñ? ¯adnej opozycji, ¿adnego wahania - a
przecie¿ ¿yjemy w demokracji. Ta jednomyœlnoœæ nic nam dobrego nie
wró¿y!!
Tadeusz Nosel
Ps. Pytania do konkurentów tej
w³adzy o mo¿liwe wczeœniejsze wybory by³y kwitowane jednakowo: Po co komu taka gmina. Tu wszystko
ju¿ zosta³o zaprzepaszczone. Nie do
udŸwigniêcia. Za póŸno. -

Tak nag³y wzrost liczby klientów to m.in. skutek u³atwieñ
w zmianie operatora, jakie wprowadzi³a w lipcu 2009 r.
nowelizacja prawa telekomunikacyjnego.
Bardzo du¿e grono klientów decyduje siê tak¿e na internet
mobilny Play Online. Na koniec roku 2011 ponad 1 milion klientów
skorzysta³o z tej opcji, co czyni z PLAY liderem na tym rynku.
Poniewa¿ has³o „najszybciej rozwijaj¹ca siê sieæ w Polsce”
zobowi¹zuje, pod koniec marca 2012 r. Play po raz kolejny
zrewolucjonizowa³ rynek wprowadzaj¹c „Formu³ê 4.0”, czyli
nielimitowane po³¹czenia ze wszystkimi sieciami komórkowymi
w ramach jednego abonamentu. By³a to odpowiedŸ na rosn¹ce
z dnia na dzieñ oczekiwania klientów wzglêdem elastycznoœci
i oszczêdnoœci zwi¹zanych z wykonywaniem po³¹czeñ.
Dodatkowym atutem Formu³y 4.0 jest fakt, ¿e mog¹ z niej
skorzystaæ klienci zarówno indywidualni jak i ci prowadz¹cy
dzia³alnoœæ gospodarcz¹.
A zatem dla kogo Play? Biznesmeni, fani smartfonów i ci,
dla których telefon s³u¿y tylko do rozmów i wysy³ania SMS-ów,
uczniowie i ich nauczyciele, m³odzi i starsi, mieszkañcy wielkich
miast i najmniejszych miejscowoœci. To wyj¹tkowi klienci, których
³¹czy jeden cel – chc¹ wiêcej w lepszej cenie. Play stara siê
sprostaæ tym oczekiwaniom – konkurencyjne ceny, proste
zasady, elastyczna oferta, innowacje, zawsze wiêcej.

Korzystaj z nowoczesnych i wygodnych rozwi¹zañ,
jakie oferuje sieæ Play.
OdwiedŸ: Salon Play
78-520 Z³ocieniec, ul 5 Marca 14
tel. 533-444-479

Biuro reklamy tygodnika
tel. 512 138 349
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Spotkanie w ramach projektu System Ewaluacji Oœwiaty

Z ³awy obywatelskiej w sprawach
oœwiaty
Kuratorium
Zachodniopomorskie
zorganizowa³o
18 paŸdziernika 2012 r.,
w Zespole Szkó³
im. T. Koœciuszki
w £obzie, wojewódzkie
spotkanie w ramach
projektu System
Ewaluacji Oœwiaty
Nadzór pedagogiczny.
Realizuje go Oœrodek
Rozwoju Edukacji
wraz z Uniwersytetem
Jagielloñskim
w Krakowie.
By³o to pierwsze takie spotkanie
w naszym województwie. Zasad¹
programu jest nawi¹zywanie podczas takich spotkañ wspó³pracy
edukatorów z lokalnym œrodowiskiem w ramach £awy Obywatelskiej. Do rozmowy o sprawach edukacji zapraszani s¹ dyrektorzy szkó³,
nauczyciele, rodzice, uczniowie,
przedstawiciele biznesu, organizacji
spo³ecznych i mediów. Maj¹ za zadanie wypracowaæ i rekomendowaæ
w³adzom w³asne wnioski w sprawach lokalnej polityki oœwiatowej, a
w³adze powinny publicznie siê do
nich odnieœæ. Przyczynkiem do dyskusji s¹ wyst¹pienia „bieg³ych”
(ktoœ z w³adz, wizytator ds. ewaluacji, dyrektor i dziennikarz).
Gdy zaproponowano mi wyst¹pienie, zgodzi³em siê, gdy¿ obywatele maj¹ prawo i powinni zabieraæ g³os
w wa¿nych sprawach lokalnych,
nawet nie bêd¹c specjalistami. Ka¿dy g³os sk³ada siê na opiniê publiczn¹, a od si³y tej opinii zale¿y

£awa dyrektorów szkó³

jakoœæ demokracji. „Biegli” mieli zapoznaæ siê z raportami z ewaluacji
szkó³ i przekazaæ swoje opinie. S³owo ewaluacja na tym spotkaniu powtarzane by³o kilkadziesi¹t razy,
wiêc najpierw trzeba jego znaczenie
przybli¿yæ wszystkim. Rozporz¹dzenie MEN z 7 paŸdziernika 2009 r. definiuje ewaluacjê jako praktyczne
badanie oceniaj¹ce przeprowadzane w szkole lub placówce. Niektóre
definicje s¹ czysto technologiczne,
jak ta: jest to proces zbierania informacji i ich interpretacja w celu podejmowania decyzji. Ale s¹ te¿ rozszerzaj¹ce: wydawanie opinii o wartoœci
pracy szko³y poprzez systematyczne, jawne, zbieranie i analizowanie
informacji o tej pracy w odniesieniu
do znanych celów, kryteriów i wartoœci.
Te pierwsze skupiaj¹ siê na technologii, ta ostatnia i kilka innych
poszerzone s¹ o sferê aksjologiczn¹,
czyli wartoœci. Jak wiêc widaæ, ju¿
przy definiowaniu pojêcia – im dalej
w las, tym wiêcej drzew. Jak ze
wszystkim. Wiêc i ja zapuœci³em siê
w ten las, maj¹c ju¿ na wyjœciu problem z ocen¹ szkó³ „w odniesieniu do
znanych celów, kryteriów i wartoœci”. Czy rzeczywiœcie znanych? Ju¿
tu pojawiaj¹ siê w¹tpliwoœci...
Jako „bieg³y” zapozna³em siê z
raportami ewaluacji szkó³ w powiecie ³obeskim. Akurat tu zrobiono ich
sporo, bo np. w powiatach drawskim,
œwidwiñskim i gryfickim takich jeszcze nie ma. Mo¿e za jakiœ czas bêd¹
wszystkie. Ka¿dy materia³ jest dobry
do refleksji nad tym co robimy.
Na pocz¹tku wyst¹pienia zastrzeg³em, ¿e bêdê wypowiada³ siê
jako obywatel, co zwolni³o mnie z
trzymania siê sztywnych ram programu. By³ w tym cel zupe³nie inny,
ni¿ tylko brak szacunku dla ustana-

£awa rodziców i goœci: od lewej: Kazimierz Rynkiewicz, wicekurator
Krzysztof Rembowski, wizytator KO i rodzice. (foto: Tomasz Mechliñski)

wianych regu³. Chodzi³o o to, ¿e
przegl¹daj¹c raporty, dostrzeg³em
obywatelskim okiem pewne sprzecznoœci, o czym chcia³em powiedzieæ.
By te w¹tpliwoœci wy³uszczyæ,
zacznê od tego, co zreszt¹ przedstawi³em, ¿e wa¿ny jest tu podzia³ na
technologiê i aksjologiê (sferê wartoœci). Uderzy³o mnie w raportach,
¿e sprowadzaj¹ one badanie szkó³ do
technologii, badaj¹c, czy szko³a robi
to czy tamto lub nie robi.
Ministerstwo zdefiniowa³o 17
wymagañ wobec szkó³ dotycz¹cych
najró¿niejszych dziedzin: od wyników nauczania, realizacji obowi¹zuj¹cej podstawy programowej, przez
rozwijanie aktywnoœci i umiejêtnoœci spo³ecznych uczniów, wspó³pracê z rodzicami, po organizacjê pracy
placówki, w tym jej warunki lokalowe
i wyposa¿enie. Ka¿de z tych wymagañ dana szko³a lub placówka mo¿e
spe³niæ na poziomie od A do E. Przyk³adowy raport zawiera wnioski z
ewaluacji i ocenê koñcow¹, np. szko³a ma koncepcjê pracy – B, oferta
edukacyjna umo¿liwia realizacjê
podstawy programowej – B, procesy edukacyjne maj¹ charakter zorganizowany – C, s¹ efektem wspó³dzia³ania nauczycieli – B, kszta³tuje siê
postawy uczniów – B, s¹ dzia³ania
s³u¿¹ce wyrównywaniu szans edukacyjnych – B, itd. Raport opisuje
sytuacjê w szkole tak¹, jaka jest. Niestety, niewiele z tego wynika. Przypomina to trochê sytuacjê z Moliera
(U licha! Ju¿ przesz³o 40 lat mówiê
proz¹, nic o tym nie wiedz¹c), gdy
dowiadujemy siê nagle, ¿e mamy
kó³ka pozalekcyjne, ¿e „w szkole podejmowane s¹ dzia³ania wychowaw-

cze maj¹ce na celu zmniejszenie zagro¿eñ oraz wzmacnianie po¿¹danych zachowañ” albo ¿e „uczniowie
osi¹gaj¹ sukcesy edukacyjne na
miarê swoich mo¿liwoœci”.
Mam nieodparte wra¿enie, ¿e
skupienie siê na technologii nauczania odci¹ga nas, obywateli i rodziców, od zainteresowania sfer¹ aksjologiczn¹ oœwiaty. Gdy ktoœ ka¿e
nam wykopaæ do³ek, umys³ technologiczny od razu zacznie konstruowaæ ³opatkê, a umys³ aksjologiczny
najpierw zapyta – po co?
Najlepiej te w¹tpliwoœci opisa³ mi
przed laty socjolog prof. Piotr Gliñski, który stwierdzi³, ¿e mo¿e byæ
demokracja proceduralna i uczestnicz¹ca. Proceduralna (technologiczna) sprowadza siê do tego, ¿e raz na
4 lata mamy wolne wybory, mamy
podzia³ w³adz, mamy wolne media,
czyli spe³nione s¹ podstawowe warunki demokracji. A ona nie dzia³a.
Pomimo spe³nienia tych warunków
wiêkszoœæ badanych wypowiedzia³a siê, ¿e nie ma ¿adnego wp³ywu na
¿ycie publiczne.
Obawiam siê, ¿e podobna pu³apka czyha na polsk¹ oœwiatê w ujêciu
technologicznym. Mamy coraz
lepsz¹ bazê edukacyjn¹ i coraz mniej
uczniów, coraz wiêcej orlików, ale
pustych, masê pracowni komputerowych i m³odzie¿ znaj¹c¹ tylko gry,
wykszta³conych absolwentów, którzy zupe³nie nie szanuj¹ w³asnego
kraju i najchêtniej by st¹d wyjechali,
masê programów o bezpieczeñstwie, z jednoczesnym wzrostem
przestêpczoœci w szko³ach, mamy
coraz lepsz¹ bazê edukacyjn¹, a jednoczeœnie – jak przeœledzi siê cho-
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cia¿by wyniki egzaminów z ostatnich trzech lat – z roku na rok spada
poziom nauczania.
Zatrwa¿aj¹ce wrêcz s¹ wyniki
sprawdzianu szóstoklasistów w niektórych gminach, gdzie wynik niski
(w skali: niski, œredni, wysoki) osi¹gnê³a a¿ po³owa uczniów rocznika.
Takie dane s¹ dla wielu gmin: Brojce
(52,6%) i Karnice 48,1%) w powiecie
gryfickim, Ostrowice (50%) i Czaplinek (40,7%) w powiecie drawskim,
Kozielice (68,2%) w powiecie pyrzyckim, Dobrej (47,2%) w powiecie
³obeskim itd. Co to oznacza? Po³owa
uczniów w tych gminach bêdzie w
przysz³oœci wykluczona z udzia³u w
rozwoju spo³ecznym.
Czy System Ewaluacji Oœwiaty
jest w stanie odpowiedzieæ na pytania – dlaczego tak siê dzieje? Czy np.
bêdzie potrafi³ oceniæ efekt wdra¿anego w³aœnie w szkole w Trzyg³owie
pod Gryficami programu dla dzieci
pt. „Chcê byæ wykszta³ciuchem”,
robionego za unijne dotacje?
Rozumiem, za³o¿enia programu
nadzoru pedagogicznego maj¹ swoje ramy badawcze i swój podmiot
oraz cel badañ i trudno ¿¹daæ, by
SEO odpowiada³ na wszystkie pytania, ale kto ma na nie odpowiadaæ?
Dla mnie to spotkanie pos³u¿y³o
do zastanowienia siê nad innymi
problemami i by³o prób¹ ogarniêcia
oœwiaty jako ca³oœci. Zapytania o to,
czy chcemy kszta³ciæ obywateli, czy
tylko robotników do fabryk, czy
chcemy uczyæ myœleæ, czy tylko powielaæ schematy, czy chcemy uczyæ
adaptacji do zmieniaj¹cej siê rzeczywistoœci, czy te¿ chcemy kszta³ciæ
postawy twórcze zmieniaj¹ce rzeczywistoœæ, czy mamy jeszcze jakiœ system wartoœci i przekonañ, który
chcemy wpajaæ m³odym ludziom,
czy porzuciliœmy ju¿ wszelk¹ wiarê
i nadziejê i bêdziemy uczyæ dzieci,
jak kopaæ do³ki i zarazem oduczaæ
zadawania pytañ – po co?
Oby nie sta³o siê z oœwiat¹ tak jak
z nasz¹ demokracj¹ proceduraln¹, ¿e
zostan¹ spe³nione wszelkie wymagania i procedury, a nie uzyskamy
efektu spo³ecznego w postaci wykszta³conych, œwiadomych, twórczych, uczestnicz¹cych, wolnych i
dumnych z demokracji Polaków. Bo
chyba o to chodzi? Ale byæ mo¿e do
tego nie potrzebne s¹ nowe programy badawcze i ileœ tam wymagañ narzucanych szko³om, lecz zmiana celów edukacyjnych i powrót do zasadniczych pytañ – po co uczymy,
dla kogo, ku czemu?
Zdajê sobie sprawê, ¿e w obecnych warunkach samorz¹du i pañstwa takie pytania zdaj¹ siê byæ naiwne, ale czasami warto siê nad nimi
zastanawiaæ.
Kazimierz Rynkiewicz
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Nie ma poœród nas ju¿ tych proboszczów, a s¹ codziennie

Pozosta³o po nich, i pozostaje,
o wiele wiêcej, ni¿ tylko te
dwie tablice

(Z£OCIENIEC). Nasi ksiê¿a
proboszczowie, których
poœród nas ju¿ nie ma,
ksi¹dz Mieczys³aw
Sarnecki CR i ksi¹dz
Leonard Bandosz CR,
w koœciele Maryi
Wniebowziêtej od niedzieli
28 paŸdziernika 2012 roku
maj¹ swoje tablice
pamiêci.
Tablica poœwiêcona ks. Mieczys³awowi Sarneckiemu: - ZMARTWYCHWSTAÑCOWI - Proboszczowi parafii w latach 1976 - 1985 Dziekanowi Dekanatu Drawskiego Odnowicielowi koœcio³a - Budowniczemu domu zakonnego i katechetycznego - Przyjacielowi Boga i cz³owieka - Wdziêczni parafianie. A.D.
2012.
Tablica poœwiêcona ks. Leonardowi Bandoszowi: - ZMARTWYCHWSTAÑCOWI - Proboszczowi parafii w latach 1995 - 2008 Wicedziekanowi Dekanatu Drawskiego - Duszpasterzowi i gospodarzowi gorliwie dbaj¹cemu o wier-

nych i œwi¹tyniê - Honorowemu
obywatelowi Z³ocieñca. Wdziêczni
parafianie. A.D 2012.
Poœwiêcenie tablic
Poœwiêcenia tablic dokonano
podczas Mszy œwiêtej odprawianej
tego dnia od godziny 12.30 przez
wizytuj¹cego wspólnotê naszych
ojców zakonnych Zmartwychwstañców Ojca Genera³a Bernarda
Hylli CR. Na tê szczególn¹ Mszê
przybyli najbli¿si obu naszych proboszczów, tak¿e licznie wierni nie
tylko z naszej parafii, gdy¿ do niedawna jeszcze by³a u nas tylko jedna
parafia.

W imieniu nas wszystkich
W³adze powiatowe reprezentowa³ starosta Stanis³aw Cybula. W³adze gminne przewodnicz¹ca rady
miejskiej Urszula Ptak. W imieniu nas
wszystkich ognik pamiêci pod obu
tablicami pozostawi³ burmistrz Waldemar W³odarczyk. Wszystko pod
o³tarzem Matki Bo¿ej Ostrobramskiej
w bocznej nawie koœcio³a.Proboszcz
Leonard Bandosz CR na ksiêdza zosta³ wyœwiêcony przez póŸniejszego
papie¿a Jana Paw³a II - biskupa Karola Wojty³³ê w kaplicy na Wawelu.
By³ tak¿e wywieziony przez sowieckiego okupanta na Syberiê.
(N)
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Œlubowanie pierwszaków
w szkole w Drawsku Pom.

W Szkole Podstawowej
w Drawsku Pomorskim
odby³a siê 25
paŸdziernika 2012 r.
uroczystoœæ pasowania
na ucznia klasy
pierwszej.
Na œlubowanie do szko³y razem z
dzieæmi licznie przyby³y ich rodziny.
Wszyscy chcieli uczestniczyæ w
uroczystoœci i byæ œwiadkami donios³ego wydarzenia.
Pierwszaki pod kierunkiem swoich wychowawczyñ: Bo¿eny Kowalczuk, Ireny Wilczyñskiej, Agaty
Podgórnej, Ewy Mierzwiñskiej, Jolanty Oleszczuk i Danuty Nitki
przedstawi³y program artystyczny.
Pomimo ogromnej tremy poradzi³y sobie œwietnie. Dzieci œpiewa³y
piosenki, recytowa³y wiersze, tañczy³y. Zaprezentowa³y ogromny
dorobek blisko dwumiesiêcznej pracy.
Uczniowie starszych klas oraz
przybyli goœcie bez wahania zgodzili

siê na pasowanie ich na uczniów
naszej szko³y. Po czêœci artystycznej
nast¹pi³ najwa¿niejszy moment dla
pierwszaków: uroczyste œlubowanie
i pasowanie na ucznia.
Z przejêciem i powag¹ „ŒLUBUJEMY” powtarza³y niedawne przedszkolaki, a dziœ ju¿ uczniowie klas
pierwszych.
Pierwszaki otrzyma³y certyfikaty
oraz swoim paluszkiem przypieczêtowa³y przynale¿noœæ do braci
uczniowskiej.
Pan burmistrz ¿yczy³ dzieciom
powodzenia w nauce, du¿o zadowolenia z pobytu w szkole i samych
szóstek. Ka¿dej z klas wrêczy³ kosz
pe³en s³odyczy.
Po uroczystoœci uczniowie klas
pierwszych otrzymali upominki od
Rady Rodziców, legitymacje szkolne
oraz ca³e mnóstwo ³akoci.
W imieniu ca³ej spo³ecznoœci
szkolnej ¿yczymy 130 nowym pierwszakom wielu sukcesów w nauce,
dotrzymania przyrzeczeñ oraz tego,
by szko³a by³a dla nich miejscem radosnego zdobywania wiedzy.
Irena Wilczyñska
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Dyktando nie tylko dla odwa¿nych

Nie wygra³am dyktanda
starosty – poinformowa³a
radna Gra¿yna Kozak

(Z£OCIENIEC). Z radnych ze
Z³ocieñca w dyktandzie powiatowym zorganizowanym w starostwie
startowa³a Gra¿yna Kozak.
W tutejszej radzie szefuje komisji gospodarczej i finansów. - To
by³o bardzo trudne dyktando –

poinformowa³a radnych. Nie wygra³am tego dyktanda – mówi³a
bardziej rozbawiona, ani¿eli zawiedziona. To za jej szefowania w radzie
komisji finansów, po raz pierwszy w
historii gminy maj¹ byæ wypuszczone obligacje.
(um)

Komputerowy kurs
angielskiego w bibliotece
Biblioteka Publiczna w Z³ocieñcu zaprasza (wszystkich chêtnych / seniorów / osoby poszukuj¹ce pracy) na bezp³atny komputerowy kurs jêzyka angielskiego dla
doros³ych angielski123.pl. Kurs
jest przeznaczony dla osób, które
dopiero zaczynaj¹ uczyæ siê angielskiego lub znaj¹ jego podstawy.
Kurs angielski123.pl jest skonstruowany tak, aby jego u¿ytkownik
uczy³ siê myœleæ po angielsku. Sk³ada siê z czterech poziomów, podzielonych na 22 lekcje. Zawiera ponad
tysi¹c interaktywnych æwiczeñ, takich jak dialogi, gry czy fotolekcje.
System weryfikuje poprawnoœæ ich
wykonania i pozwala na bie¿¹co
monitorowaæ postêpy w nauce.
Osoba korzystaj¹ca z kursu ma tak¿e
mo¿liwoœæ samodzielnego sprawdzania poprawnoœci wypowiadanych s³ów - do obs³ugi wystarczy
mikrofon i s³uchawki.
Przejœcie ca³ego kursu zajmuje
rok - zak³adaj¹c, ¿e uczestnik bêdzie
uczy³ siê w bibliotece dwa razy w tygodniu. Taki rytm jest najbardziej
efektywny i przynosi najlepsze rezultaty. W przypadku poprawnego
wykonania ponad 80% poleceñ do-

stêpnych w ramach jednego poziomu, uczestnik otrzymuje certyfikat
osi¹gniêcia danego poziomu bieg³oœci wed³ug Rady Europy.
Ka¿dy, kto przyjdzie do biblioteki, mo¿e skorzystaæ z kursu samodzielnie. Je¿eli nigdy nie uczy³ siê
angielskiego, mo¿e rozpocz¹æ naukê od pocz¹tku, od pierwszego poziomu. Je¿eli zna podstawy, mo¿e
wybraæ poziom trzeci lub czwarty dla œredniozaawansowanych.
Biblioteka otrzyma³a dostêp do
kursu bezp³atnie, dziêki udzia³owi w
projekcie „Angielski 123 w bibliotece”. To wspólne przedsiêwziêcie firmy Funmedia i Fundacji Rozwoju
Spo³eczeñstwa
Informacyjnego,
która prowadzi Program Rozwoju
Bibliotek. Funmedia udostêpnia
bezp³atnie bibliotekom tak¿e kurs
jêzyka angielskiego dla dzieci funenglish.pl, z którego do tej pory
korzysta ponad 900 bibliotek z ca³ego kraju.
Informacji udziela: Biblioteka
Publiczna, ul. 3 Pu³ku Piechoty 2,
Z³ocieniec, tel. 94 36 71 649, e-mail:
bibliotekapubliczna.zlocieniec@op.pl lub
Filia nr 1, ul. Obroñców Westerplatte 3 w Z³ocieñcu, tel. 94 36 70 184.
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Zwi¹zki Zawodowe za s³abe?

Nie ma od lat wielu podwy¿ek
zarobków w szko³ach dla pracowników
niepedagogicznych
(Z£OCIENIEC). Mamy w
z³ocienieckim ¿yciu samorz¹dowym wykwity zdziczenia pleni¹ce siê w tutejszych szko³ach
zawiadywanych przez w³adze
gminy i dyrektorów tych¿e
szkó³. Dotycz¹ wysokoœci zarobków miesiêcznych pracowników tych placówek zwanych
pracownikami niepedagogicznymi.
Pan woŸny i nie tylko
Niegdyœ by³o w szko³ach tak, ¿e
woŸny to by³a osoba maj¹ca wysoki
wp³yw na wszelkie ¿ycie szko³y, na
postawy uczniów, w ogóle na wychowanie dzieci i m³odzie¿y. Gdy
nauczyciel na lekcji historii nie móg³
nauczaæ historii Polski, tylko pleœæ
jakieœ tam socdyrdyma³y, w Ogólniaku w Drawsku Pomorskim owego
nieszczêœnika zastêpowa³ w³aœnie
pan woŸny. Od tamtych czasów nieco wody ju¿ up³ynê³o, ale zakusy na
naukê historii, i nie tylko historii,
nadal trwaj¹ (PO). A wszyscy przecie¿ wiedz¹ - z Polakami to siê nie
uda.
Z takim panem woŸnym œciœle
wspó³pracowa³a kadra pedagogiczna, ceni¹c cz³owieka jak nie oficjalnie, to skrycie, bo takie to by³y czasy. Wówczas pan nauczyciel to te¿
by³a persona. Do tego stopnia, ¿e
tego rodzaju ludziom dzisiaj ju¿ moc-

organem prowadz¹cym jest Gmina
Z³ocieniec. Rozmawia³am ju¿ w tej
sprawie z Panem Burmistrzem, a teraz chcê przybli¿yæ j¹ Pañstwu.

no starsi uczniowie nadal siê k³aniaj¹, i nie tylko. To s¹ przecie¿ te¿ i
nigdy nie koñcz¹ce siê wiêzi uczuciowe. Ach, wtedy to by³y szko³y,
mimo, ¿e to przecie¿ by³a niewola,
¿ycie pod rozbiorem, w celi sowieckiej. A dzisiaj? - taki "humorek". - W
szko³ach nauczyciel nie mo¿e biæ
uczniów, chyba ¿e we w³asnej obronie - i oto wszystko na ten temat. Do
rzeczy wiêc.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej
Urszula Ptak
Zwracam siê do Pañstwa w sprawie wynagrodzeñ pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w
placówkach oœwiatowych, których

Uzyskali dofinansowanie

Plac zabaw przy szkole
w Œwierczynie
W ramach wdra¿ania lokalnych
strategii rozwoju dla ma³ych projektów, Gmina Wierzchowo uzyska³a dofinansowanie w kwocie
12.775 z³ na projekt „Budowa placu
zabaw w Œwierczynie - aktywni,
zdrowi, zdolni”.
Wykonano plac zabaw sk³adaj¹cy siê z siedmiu kompletnych urz¹dzeñ przeznaczonych dla dzieci w
wieku 14 lat, w tym: zestaw zabawowy, huœtawka podwójna, huœtawka
wa¿ka szt. 2, huœtawka sprê¿ynowa
- szt. 2, piaskownicê z bali. Plac za-

baw zosta³ umiejscowiony przy Zespole Szkó³ im. 1WDK w Œwierczynie. Ponadto rozmieszczone zosta³y
³awki z metalowym stela¿em w iloœci
3 sztuk. Wszystkie urz¹dzenia spe³niaj¹ normy w zakresie bezpieczeñstwa i posiadaj¹ certyfikaty zgodnoœci z normami dotycz¹cymi wyposa¿enia placów zabaw.
Przed monta¿em urz¹dzeñ przygotowany zosta³ teren - strefy bezpieczeñstwa z warstwy piasku. Operacja obejmowa³a dostawê i monta¿
urz¹dzeñ.
(o)

(I) W roku 2011 i w bie¿¹cym na
jakiekolwiek premie oraz nagrody
dla pracowników administracji i obs³ugi nie przekazano do tych placówek ¿adnych œrodków, mimo zaplanowanych na ten cel wydatków. W
tym samym czasie w niektórych instytucjach, w których wynagrodzenia pochodz¹ z naszych gminnych
œrodków, pracownicy mieli mo¿liwoœæ otrzymania zarówno premii
regulaminowej, premii uznaniowej,
jak i nagród. Pracownicy niepedagogiczni, w sprawie których zwracam
siê do Pañstwa, to na mocy Ustawy
o Systemie Oœwiaty równie¿ pracownicy samorz¹dowi.
(II) Wynagrodzenie, jakie otrzymuj¹ pracownicy obs³ugi w placówkach, w których organem prowadz¹cym jest Gmina Z³ocieniec, kszta³tuje siê na poziomie najni¿szego wynagrodzenia krajowego. Pobory te zawieraj¹ ju¿ jednak sobie: zarówno
tak zwan¹ wys³ugê lat, jak i premiê
regulaminow¹.
Zdarza siê tak, ¿e w jednej instytucji pracownica z 30-letnim sta¿em
zarabia mniej, ni¿ w innej osoba na
podobnym stanowisku dopiero rozpoczynaj¹ca pracê. Tej ostatniej nie
przys³uguje jednak jeszcze dodatek
za wys³ugê lat, a premia regulaminowa jest dodatkowym sk³adnikiem
doliczanym do najni¿szego wynagrodzenia krajowego.
Planowana w 2013 roku podwy¿ka minimalnego wynagrodzenia krajowego nie rozwi¹¿e tego typu problemów. Zwracam siê wiêc do Pañstwa z apelem o zweryfikowanie
polityki p³acowej dotycz¹cej pracowników administracji i obs³ugi
placówek oœwiatowych naszej gminy.
Sprz¹taczka w szkole to przecie¿
taki sam pracownik jak sprz¹taczka w
Urzêdzie Miejskim.

W warunkach, gdy nie mo¿na liczyæ na premiê czy nagrodê praca
pozbawiona jest dodatkowego
czynnika motywuj¹cego do zwiêkszenia efektywnoœci. Wiêkszoœæ
osób zatrudnionych w dziale obs³ugi tych placówek oœwiatowych, to
ludzie z wieloletnim sta¿em, których
pobory nie zmieniaj¹ siê od lat. Ludzie ci czuj¹ siê zapomniani i pomijani przez w³adze naszego miasta, a
praca zdaje siê przynosiæ im coraz
mniejsza satysfakcjê. (D)
Dalszy ci¹g musi nast¹piæ!
Mimo wyraŸnego adresu pisma Przewodnicz¹ca Rady Urszula Ptak odpowiada³ na posiedzeniu rady
burmistrz Waldemar W³odarczyk. Z
jego wypowiedzi wynika³o, ¿e nie
wszystko, co w piœmie, jest zgodne
ze stanem faktycznym. Wobec tego,
jak jest naprawdê, trzeba sprawdziæ.
Nikt jednak takiego wniosku nie
postawi³. ¯aden z cz³onków komisji
oœwiaty i spraw spo³ecznych nie
zabra³ g³osu na ten temat. A wystarczy³oby zaproponowaæ uchwa³ê, by
ten sposób nie p³acenia ludziom za
ich pracê, jak wynika z odczytanego
pisma, dog³êbnie zbadaæ. Generalnie stanê³o na tym, ¿e wszystko w
gestii dyrektorów szkó³. Chyba jednak zbli¿a siê ju¿ koniec tego przez
lata niep³acenia ludziom za pracê w
szko³ach. Reporterowi powiedziano
stamt¹d: - Gdy zbli¿a³y siê wybory
samorz¹dowe, to powiedziano nam,
¿e do szkó³ przysz³o pismo, ¿e jak
zag³osujemy tak i tak, to bêd¹ podwy¿ki. No i zag³osowaliœmy. Teraz
boimy siê tam iœæ na sesjê rady, gdy¿
za tymi sto³ami siedz¹ w³aœnie i ci, na
których g³osowaliœmy. Identyczni.
Nie ukrywamy - boimy siê ich. Jeszcze pozwalniaj¹? W latach tamtego Pana WoŸnego dyrektor jego Szko³y zarabia³ niedu¿o wiêcej od niego. Dzisiaj szeœciokrotnie lepiej. A do tego nawet i
mê¿uœ, mimo ¿e na emeryturce, to
jeszcze i na etaciku w urzêdzie. Maj¹
uczniowie przyk³ady.
Tadeusz Nosel

Tygodnik Pojezierza Drawskiego w Internecie
czytaj i komentuj: www.tpd.xwp.pl
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Olimp Z³ocieniec – Pogoñ Po³czyn-Zdrój 2:2 (0:0)

D¹b Dêbno – Drawa Drawsko Pomorskie 4:0 (1:0)

Nie popisali siê
juniorzy Olimpu

Cieniutko
(DÊBNO). Z pewnym zdziwieniem przyjmujemy pora¿kê Drawy w
III Lidze Ba³tyckiej w Dêbnie, gdy¿
jest bardzo wysoka – 0:4. Pierwsza
bramka z czterech po paskudnym b³êdzie bramkarza drawszczan Kaczmarczyka i do przerwy mieliœmy 0:1. Po
przerwie by³a szansa na wyrównanie
w sytuacji sam na sam z bramkarzem
gospodarzy, ale niewykorzystana
(Jaroszewicz). Drawa d¹¿¹c do wy-

równania, podobne jak w pierwszej
po³owie, si³¹ rzeczy musia³a siê ods³aniaæ. A przeciwnik tylko czeka³ na
kontry. I siê doczekiwa³. Do tego jeszcze kiksy w obronie drawszczan robi³y swoje. Z takiego powodu zanotowaliœmy drug¹ bramkow¹ stratê. Gola
zdoby³ Szubert, podobnie, jak i pozosta³e do czterobramkowego kompletu dwa. Strzelec z Dêbna to lider snajperów w III Lidze Ba³tyckiej. (ok)

Astra Ustronie Morskie – Lech Czaplinek 0:0

Lech Czaplinek nie da³ siê
ustrzeliæ Astrze w Ustroniu

(Z£OCIENIEC). Mecz juniorów
starszych Olimpu Z³ocieniec przeciwko Pogoni z Po³czyna by³ rozgrywany w sobotê (27 .10.) ju¿ od godziny 10.
Okolica wokó³ tonê³a, mimo jeszcze paŸdziernika, w srebrzystym
szronie. Nie jest to wyt³umaczeniem,
¿e nie tylko pierwsza, ale i druga
po³owa spotkania nie by³y dla widzów interesuj¹ce i to pod ka¿dym
wzglêdem. Do przerwy by³o nudnawo i bez bramek. Po przerwie Olimp
nieco napar³ na przeciwników, ale i
straci³ bramkê. Mimo mizernej gry,
zdo³a³ wyrównaæ i nawet wyjœæ na
prowadzanie 2:1. Koszmarny b³¹d w
obronie i sta³o siê 2:2.

Kuba Gniffke i Patryk Rygiel – od
tej dwójki mo¿na i trzeba wymagaæ o
wiele lepszej gry. Kuba zanotowa³
tyle strat pi³ki, ¿e a¿ wstyd. Patryk nie
potrafi³ zaproponowaæ pomys³u na
choæby tylko nieco m¹drzejsz¹ grê.
Szkoda tych punktów, bo w tabeli
wypada byæ najwy¿ej, jak to tylko
mo¿liwe. Wiosn¹ na pojedynki przyjdzie chyba zapraszaæ na trybuny ca³e
szko³y, a kto bêdzie chcia³ przychodziæ na remisy z Pogoni¹ z Po³czyna?
Futbol to przecie¿ widowisko. Ju¿ „od
wczoraj” trzeba siê tego uczyæ. Mimo
wszystko – g³owy do góry. Dziesi¹tego listopada w sobotê w Z³ocieñcu z
Or³em z Wa³cza. Teraz, trzeciego, juniorzy Olimpu pauzuj¹.
(N)

Sobota, 3 listopada, godzina 14.00

Koral Dêbnica, ostatni
w tabeli III ligi, przyjedzie
do Drawy
(POWIAT). Notujemy wyraŸne
wahniêcie w dó³ w postawie Drawy
Drawsko Pomorskie w III Lidze
Ba³tyckiej. Strata a¿ czterech bramek w Dêbnie z Dêbem wydaje siê
nam nieco za du¿a.
Teraz do Drawska przyjedzie najs³absza jak do tej pory dru¿yna Ligi
Ba³tyckiej, Koral z Dêbnicy. Mecz
trzeciego listopada w sobotê o godzinie 14.00. Dni coraz krótsze, wiêc
i mecze o porze tak wczesnej.

W dwunastym rozdaniu III Ligi
Ba³tyckiej jeszcze zagraj¹: Lechia II
Gdañsk – D¹b Dêbno, Arka II Gdynia
- B³êkitni Stargard, Ba³tyk Gdynia –
Cartusia 1923 Kartuszy, Pogoñ Barlinek – Gwardia Koszalin, Gryf S³upsk
– Chemik Police, Polonia Gdañsk –
Kotwica Ko³obrzeg, Pogoñ II Szczecin – Energetyk Gryfino.
Kolejny mecz Drawy w Koszalinie
z Gwardi¹. U siebie z Energetykiem
siedemnastego listopada, w sobotê,
o 13.00.
(op)

(REGION). Astra Ustronie Morskie przyst¹pi³a do meczu u siebie z
Lechem z Czaplinka z zamiarem rozbicia przeciwników. Wyj¹tkowo os³abiony kadrowo Lech na tego rodzaju
zamiar by³ jednak nie tylko przygotowany, ale i wyj¹tkowo chêtny do
wnikliwego zbadania klasy przeciwnika. Sytuacji na bramki dla Astry
by³o kilka, ale siatka jakoœ nie chcia³a
zachrzêœciæ trzepocz¹c¹ w niej pi³k¹.
Pole karne Lecha, to by³o istne pole
bitwy, z tym, ¿e do przerwy bez bra-

mek. To ju¿ by³ spory sukces czaplinian. Druga po³owa bardzo podobna
do pierwszej. Jak siê ma ochotê na
walkê z przeciwnikiem nawet do upad³ego, to i szczêœcie sprzyja. I Lechowi sprzyja³o. Nie dali siê ustrzeliæ
choæby tylko jedn¹ bramk¹. Obronili
siê na bezbramkowy remis, czyli zdobyli jeden punkt. Jak¿e ten punkcik
mo¿e byæ cenny w koñcowym rozrachunku. Brawo Lech Czaplinek – pokrzykuj¹ agencje informacyjne. Tak,
brawo Lech.
(ok)

Oldboje I liga: Sarmata Dobra – Olimp Z³ocieniec 1:4

Oldboje Olimpu Z³ocieniec
po rozgromieniu Sarmaty
z Dobrej liderem pierwszej ligi
(Z£OCIENIEC). W Z³ocieñcu
mamy pierwsz¹ ligê pi³karsk¹. To
pierwsza liga oldbojów. Nasz reprezentant w niej, Olimp Z³ocieniec,
dos³ownie naje¿ony niegdysiejszymi s³awami nie tylko w klasach
okrêgowych, ale i – bywa³o – dwukrotnie w czwartej lidze.
Z³ocienianie zawsze byli w czubie tabeli I ligi. Nawet bliscy liderowania. Oto wyje¿d¿aj¹ do Iñska, do
Iny. Tam po za¿artej walce wygrywaj¹ spotkanie 4:2. Zagl¹damy do
tabeli, s¹ po tym meczu na drugim
miejscu o trzy punkty za Sarmat¹ z
Dobrej. Sarmata 20 punktów, o trzy
mniej Olimp. Lider Sarmata z Dobrej
tylko zremisowa³ przedostatni mecz
w Kretominie ze Zrywem 1:1.
I oto ostatnia kolejka, dziewi¹ta
w tych rozgrywkach. Olimp wyrusza
w³aœnie do Dobrej, do lideruj¹cego
Sarmaty. Mówi Piotr Chojnacki, po-

mocnik, tak¿e w zarz¹dzie Olimpu: Powiem otwarcie, normalnie. Wyszed³ nam mecz. Zagraliœmy widowiskowy i skuteczny futbol. Pokonaliœmy lidera 4:1 i ró¿nic¹ bramek, i
wygraniem w bezpoœrednim meczu
odebraliœmy mu przewodnictwo. To
by³ bardzo dobry mecz z naszej strony. Gdyby Olimp zdoby³ mistrzostwo w pierwszej lidze oldbojów,
jako mistrz rozgrywek wzi¹³by udzia³
w turnieju o mistrzostwo Polski.
TABELA
1 Olimp
9 20 29:16
2 Sarmata
9 20 25:15
3 Pamet
9 19 32:18
4 Zryw
9 14 24:26
5 Oldboje Iskra 9 14 27:19
6 Amator
9 14 28:22
7 Rega
9 10 13:19
8 Ina
9 7 13:25
9 Pomorzanin
9 6 24:40
10 ZEG Sparta 9 4 16:31 (n)

tygodnik pojezierza drawskiego 31.10.2012 r.
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Wielim Szczecinek – Olimp Z³ocieniec 6:1 (4:0)

Szczecinecczanie ograli z³ocienian
bez krzty litoœci
(SZCZECINEK). Po
piêciu zwyciêstwach
pod rz¹d Olimp
Z³ocieniec uda³ siê do
lidera do Szczecinka,
na mecz z Wielimem.
W tygodniu pi³karze trenowali
sami, gdy¿ trener Janusz Ziêtkiewicz
w wa¿nych sprawach musia³ wyjechaæ do stolicy. Na meczu w Szczecinku ju¿ by³. Olimp nie trenowa³, jak
to ma w zwyczaju, w pi¹tek przed
meczem.
Pawe³, Tomek
Obroñca Pawe³ Szapiel przed
meczem: - Teraz dopiero siê oka¿e, co
tak naprawdê jesteœmy warci. Zagram przeciwko swoim niedawnym
kolegom ze Szczecinka. - Tomasz
Dusza, napastnik Olimpu: - Liczê
godziny do tego spotkania. Nie trenujê, gdy¿ odczuwam dokuczliwy
ból w kostce. Do meczu wydobrzejê.
Mamy wobec Wielimia ambitne plany. Nie damy siê tak ³atwo. Po meczu, chyba najwierniejszy
kibic bia³o – zielonych w ci¹gu ostatnich d³ugich lat, Pan Walerek: - Dostali baty zupe³nie zas³u¿enie. Wie-

lim gra³ wyœmienicie. Nasi siê tylko
przygl¹dali. Bramki pada³y jedna za
drug¹. Daleko nam do tego poziomu.
- Dodam, ¿e Pan Walerek bywa niemal¿e na wszystkich treningach
swojej dru¿yny. Tacy kibice u nas w
mieœcie tylko w liczbie kilku. Z wielk¹
gór¹ piêciu. Pan Walerek nie zwa¿aj¹c na postawê swoich, najbardziej
jest usatysfakcjonowany wtedy,
gdy baty dostaje Drawa. Teraz jest
mu nieco l¿ej na sercu, bo drawszczanie w Dêbnie przegrali a¿ 0:4.
£omot od lidera
Z³ocienianie w Szczecinku do
przerwy przegrywali 0:4. Wielim gra³
szybk¹ pi³kê znamionuj¹c¹ profesjonaln¹ pracê trenersk¹ w klubie, czego do tej pory nie mo¿na powiedzieæ
o Olimpie. Co bramka, to nie tylko
³adniejsza, ale i „m¹drzejsza”. Zdobywane w wyj¹tkowo przemyœlny
sposób. Po przerwie w tym samym
stylu Wielim dorzuci³ jeszcze dwa
oczka, których w sumie by³o a¿
szeœæ. Honor Olimpu zosta³ jednak
obroniony strza³em Roberta Belnika, jeszcze juniora, a najlepszego
naszego gracza w tym meczu.
Nie mo¿na pogodziæ siê z tym, ¿e
lider rozgrywek dru¿ynê z pierwszej
po³owy tabeli rozbija w py³ ró¿nic¹

Wyniki i tabele

Pi³ka no¿na
Koszaliñska Klasa
Okrêgowa

III Liga Ba³tycka

IV liga

Wyniki 12. kolejki rozgrywek i
tabela: Wielim Szczecinek – Olimp
Z³ocieniec 6:1, Arkadia Malechowo
– Darzbór Szczecinek 0:2, Dar³ovia
Dar³owo – Wybrze¿e Biesiekierz 2:5,
Iskra Bia³ogard – Hubertus Bia³y Bór
1:0, Pogoñ Po³czyn Zdrój – Sokó³
Karlino 2:0, Olimp Goœcino – Mechanik Bobolice 3:2, Gryf Polanów –
Zryw Kretomino 3:2, S³awa S³awno –
Victoria Sianów 3:1.
1 Wielim
12 30 31:8
2 Darzbór
12 28 34:16
3 Iskra
12 27 32:10
4 Arkadia
12 25 27:19
5 Dar³ovia
12 23 27:17
6 Olimp Z.
12 22 21:22
7 Wybrze¿e
12 20 22:16
8 Zryw
12 17 26:25
9 Olimp G.
12 16 20:23
10 Gryf
12 16 15:17
11 Hubertus
12 12 21:24
12 Pogoñ
12 9 13:23
13 Victoria
12 9 13:23
14 Sokó³
12 8 16:31
15 Mechanik
12 7 7:25
16 S³awa
12 4 11:30

Wyniki 11. kolejki rozgrywek i
tabela: D¹b Dêbno – Drawa Drawsko
Pomorskie 4:0, Chemik Police – Ba³tyk Gdynia 2:0, Gwardia Koszalin –
Pogoñ II Szczecin 0:1, Energetyk
Gryfino – Polonia Gdañsk 4:2, Cartusia 1923 Kartuzy – B³êkitni Stargard
2:2, Koral Dêbnica – Pogoñ Barlinek
0:0, Kotwica Ko³obrzeg – Gryf
S³upsk 2:0, Lechia II Gdañsk – Arka
Gdynia 3:0.
1 Lechia
11 29 24:4
2 B³êkitni
11 20 21:13
3 Pogoñ B.
11 18 16:10
4 Pogoñ II Szcz. 11 17 16:16
5 Kotwica
11 17 9:13
6 Gwardia
11 17 22:13
7 Energetyk
11 16 14:16
8 Drawa
11 15 14:16
9 Cartusia
11 14 12:17
10 Chemik
11 14 16:13
11 Ba³tyk
11 14 13:14
12 D¹b
11 14 18:21
13 Polonia
11 12 19:19
14 Arka II
11 10 7:20
15 Gryf
11 9 14:21
16 Koral
11 8 10:16

Wyniki 12. kolejki meczów i tabela: Astra Ustronie Morskie – Lech
Czaplinek 0:0, Stal Szczecin – Ba³tyk
Koszalin 0:3, Arkonia Szczecin –
Gryf Kamieñ Pomorski 3:3, Wiekowianka Wiekowo – Ina Goleniów 2:3,
Orze³ Wa³cz – Leœnik Rossa Manowo 2:5, K³os Pe³czyce – Hutnik
Szczecin 3:2, Sarmata Dobra – Kluczevia Stargard 2:0, Rasel Dygowo –
Vineta Wolin 2:2
1 Ba³tyk
12 28 42:7
2 Leœnik/Rossa 12 27 27:14
3 Vineta
12 22 22:11
4 Stal
12 21 22:18
5 Sarmata
12 21 22:12
6 K³os
12 21 20:18
7 Gryf
12 20 24:16
8 Rasel
12 19 18:16
9 Astra
12 18 29:16
10 Arkonia
12 17 22:22
11 Hutnik
12 15 15:17
12 Wiekowianka 12 11 15:20
13 Lech
12 11 4:15
14 Kluczevia
12 9 12: 26
15 Ina
12 6 15:44
16 Orze³
12 1 5:42

a¿ piêciu bramek. Po dotychczasowej dzia³alnoœci w Olimpie widaæ jednak, ¿e nie bêdzie ¿adnych œrodków
zaradczych, by tego rodzaju blama¿om umiejêtnie przeciwdzia³aæ. To
trzeba nie tylko umieæ zrobiæ, ale i
chcieæ. A co na to wszystko Cz³onkowie Klubu? S¹ w ogóle tacy? (N)

Pi³ka no¿na – juniorzy
starsi grupa 2
Wyniki 8. kolejki meczów i tabela:
Olimp Z³ocieniec – Pogoñ Po³czyn
Zdrój 2:2 (0:0), Lech Czaplinek –
Orze³ Wa³cz 2:0, Drawa Drawsko
Pomorskie – Pomorzanin S³awoborze 3:1, G³az Tychowo – Spójnia
Œwidwin 1:3, Unia Bia³ogard – Mechanik Bobolice 12:0.
1 Unia
7 21 74:5
2 Olimp
8 16 23:16
3 Spójnia
7 15 28:6
4 Graf
7 13 13:11
5 Orze³
8 12 22:15
6 Drawa
7 10 18:28
7 Pogoñ
7 7 18:20
8 Lech
6 6 8:25
9 G³az
7 6 7:42
10 Mechanik
7 5 6:29
11 Pomorzanin 7 3 10:30
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Mistrzowie Powiatu
w Pi³ce No¿nej

(KALISZ POM.) We
wtorek, 23 paŸdziernika
2012 r., w Kaliszu
Pomorskim odby³ siê
turniej o Mistrzostwo
Powiatu Drawskiego w
Pi³ce No¿nej Ch³opców.
W rozgrywkach tych uczniowie
Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych
w Drawsku Pomorskim zajêli I miej-

sce i zakwalifikowali siê do rozgrywek regionalnych.
Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim reprezentowali: Adam Kozak, Mateusz
Zwindowski, Marcin Gostomczyk,
Micha³ Reczulski, Karol Kleszcz,
Piotr Dobraniecki, Robert Belnik,
Patryk Korczyñski, Micha³ Hepner,
Grzegorz Karow, Hubert Karow.
Opiekunem dru¿yny jest Jaros³aw £aszczewski, nauczyciel wychowania fizycznego.
(s)

Lech Czaplinek – w oczekiwaniu na pi¹t¹ bramkê!

tygodnik pojezierza drawskiego 31.10.2012 r.

Siatkówka mê¿czyzn: JW 1696 Z³ocieniec – AS
Metaltech Miros³awiec 3:2

Ruszy³a METALTECH Liga
Pi³ki Siatkowej Mê¿czyzn

(Z£OCIENIEC). We wtorek
dwudziestego trzeciego paŸdziernika w hali sportowej OSiR-u zainaugurowano najstarsze w regionie
amatorskie rozgrywki siatkówki
mê¿czyzn. Do gier zg³osi³o siê siedem zespo³ów.
W tym sezonie rozgrywki potocz¹ siê pod nazw¹ Metaltech Liga
Pi³ki Siatkowej Mê¿czyzn. Organizatorem ligi jest tradycyjnie ju¿ Oœrodek Sportu i Rekreacji z Z³ocieñcu.
Mecze we wtorki i czwartki o godzinie 20.00. Ka¿dego wieczoru dwie
rundy rozgrywek. Po pierwszej run-

dzie, runda rewan¿owa. Po tej szeœæ
zespo³ów rozegra fazê play off.
Jest ju¿ po pierwszym pojedynku. Gra³y zespo³y Jednostka Wojskowa 1696 z AS Metaltech Miros³awiec. Wojskowi po mocnym spotkaniu wygrali 3:2. To zwyciêstwo przyjêto jako niespodziankê. Po tym inauguracyjnym spotkaniu mo¿na
dostrzec – liga zapowiada siê bardzo
ciekawie.
MECZ
JW 1696 Z³ocieniec – AS Metaltech Miros³awiec 3:2 (16:25, 25:21,
19:25, 25:23, 15:10).
(osir)

Siatkówka mê¿czyzn: Œwierk Œwierczyna – Styler
Karsibór 3:1

Zapowiadana siatkarska
niespodzianka

Arkonia Szczecin
na stadionie nad jeziorem
Drawsko w Czaplinku
(POWIAT). Przed nami trzynasta kolejka spotkañ pi³karskich w
IV lidze, a Lech Czaplinek nadal
tylko z czterema zdobytymi bramkami.
Teraz w Czaplinku oczekujemy na
mecz z Arkoni¹ Szczecin. Trzeci listopada w sobotê o godzinie 14.00
na stadionie nad jeziorem Drawsko.
Oto pe³ny zestaw gier w trzynastej
kolejce rozgrywek IV ligi pi³karskiej:

Leœnik Rossa – Stal Szczecin, Hutnik
Szczecin – Wiekowianka Wiekowo,
Gryf Kamieñ Pomorski – K³os Pe³czyce, Kluczevia Stargard – Rasel
Dygowo, Ina Goleniów – Sarmata
Dobra, Vineta Wolin – Orze³ Wa³cz,
Ba³tyk Koszalin – Astra Ustronie
Morskie.
Najbli¿szy przeciwnik Lecha Czaplinek Arkonia Szczecin dziesi¹ta
pozycja w tabeli. O szeœæ punktów
wiêcej od czaplinian (17).
(ok)

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

(Z£OCIENIEC). W czwartkowym meczu siatkówki mê¿czyzn
Metaltech Ligi mieliœmy niespodziankê wiêkszego kalibru. Wicemistrz z ubieg³ego sezonu Styler
Karsibór przegra³ ze Œwierkiem ze
Œwierczyny. Zwyciêstwo Œwierkowi
w zupe³noœci siê nale¿a³o. Kapitan
zwyciêzców Robert Adamowicz powiedzia³: - Ubieg³y sezon przezna-

czyliœmy na naukê i na zdobycie
doœwiadczenia przez m³ody zespó³. Pierwszy set – zwyciêstwo
Œwierka. W drugim lepszy Styler, ale
to wina zbyt du¿ego spiêcia m³odzie¿y ze Œwierczyny. I na tym koniec
mo¿liwoœci siatkarzy z Karsiboru.
Zwyciêstwo podopiecznych trenera Roberta Adamowicza 3:1 (25:21,
14:25, 25:17, 25:22).
(osir)
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Z ¯YCIA PARAFII W Z£OCIEÑCU
PARAFIA ŒWIÊTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ
Tydzieñ w Liturgii
Koœcio³a
W tym tygodniu w Liturgii Koœcio³a obchodzimy: (1) w czwartek
pierwszego listopada – Uroczystoœæ Wszystkich Œwiêtych. Przypominamy, ¿e oprócz porz¹dkowania grobów wa¿niejsza jest modlitwa
za zmar³ych. W ten dzieñ katolika
obowi¹zuje obecnoœæ na Mszy
œwiêtej pod grzechem ciê¿kim. Msze
œwiête w naszym koœciele tego dnia
o godzinach 7.30 i 9.00. Msza œwiêta
na Cmentarzu Komunalnym o godzinie 12.00 bêdzie poprzedzona procesj¹ o godzinie 11.30. (2) w pi¹tek
drugiego listopada wspomnienie
Wszystkich Wiernych Zmar³ych.
Msze œwiête w naszym koœciele o
godzinach 9.00 i 18.00. Poœwiêcenie
pomników na cmentarzu od godziny
10.00 do 12.00.

Wioski
Msza œwiêta w Bobrowie o godz.
7.30. Msza œw. w Cieszynie wraz z
procesj¹ na cmentarz o godz. 11.30.

Odpust zupe³ny
W dniach od pierwszego do
ósmego listopada za pobo¿ne nawiedzenie cmentarza i modlitwê za
zmar³ych mo¿na uzyskaæ odpust
zupe³ny za zmar³ych.

Modlitwa ró¿añcowa
W tym tygodniu zapraszamy
jeszcze na wspóln¹ modlitwê ró¿añcow¹ – od poniedzia³ku do œrody o
godzinie 17.30. Zakoñczenie Ró¿añca dla dzieci nast¹pi³o we wtorek
trzydziestego paŸdziernika o godzinie 17.00.

Czytanie wypominków
Wypominki za zmar³ych bêd¹
czytane przed wieczorn¹ Msz¹
œwiêt¹ wed³ug poszczególnych ulic.

Pierwsze dni miesi¹ca
W tym tygodniu przypadn¹
pierwsze dni miesi¹ca: I Czwartek, I
Pi¹tek i I Sobota. Okazja do spowiedzi œwiêtej w pi¹tek 2 listopada od
godziny 17.00 podczas Adoracji
Najœwiêtszego Sakramentu.

Odwiedzimy chorych
Odwiedziny chorych w sobotê
trzeciego listopada od godziny 10.00

Wizytacja wspólnoty
zakonnej
Zmartwychwstañców
W niedzielê 28 paŸdziernika
wspólnota zakonna Zmartwychwstañców prze¿ywa³a wizytacjê o.
genera³a Bernarda Hylli CR. Podczas
Mszy œwiêtej ojciec genera³ poœwiêci³ tablice pami¹tkowe ksiêdza Mieczys³awa Sarneckiego CR i ksiêdza
Leonarda Bandosza CR.

1 XI Wszystkich
Œwiêtych

Caritas Parafii od wtorku szóstego listopada zaprasza dzieci do
œwietlicy w naszych salkach parafialnych. Œwietlica bêdzie czynna we
wtorki i pi¹tki od 16.30 do 18.30. Na
pierwszych spotkaniach dzieci bêd¹
wykonywaæ lampiony na zbli¿aj¹ce
siê roraty.

W czwartek pierwszego listopada Uroczystoœæ Wszystkich Œwiêtych. Msze œwiête w naszym koœciele o godzinach – 6.30, 8.00, 9.30 i
18.00. Na Cmentarzu Komunalnym
Msza œwiêta za zmar³ych Parafian o
godzinie 12.00. Przed Msz¹ œwiêt¹ o
godzinie 11.30 procesja do piêciu
stacji i modlitwa za zmar³ych. Wypominki z naszej parafii bêd¹ czytane
od godziny 9.00 do 10.45. Wieczorem
w koœciele o godzinie 17.30 ró¿aniec
za zmar³ych polecanych w wypominkach czytanych na cmentarzu.

Kurs przedma³¿eñski

Pi¹tek, drugi listopada

Zapraszamy dzieci na
zajêcia w salkach
parafialnych

Kurs przedma³¿eñski odbêdzie
siê od poniedzia³ku pi¹tego listopada do soboty dziesi¹tego w parafii
Wniebowziêcia Najœwiêtszej Maryi
Panny w Z³ocieñcu. Rozpoczêcie
spotkañ Msz¹ œwiêt¹ o godzinie
18.00.

Nasz koœció³ w budowie
(PKO BP o/Z³ocieniec 70 1020
2847 0000 1102 0008 3842 Darowizna
na budowê koœcio³a)

1 listopada od 10.00 do 12.00 - Cmentarz Komunalny

Kwesta na rzecz budowy
hospicjum w Szczecinku
(Z£OCIENIEC). Z inicjatywy
Stowarzyszenia Hospicjum Domowe imienia œwiêtego Franciszka z
Asy¿u z siedzib¹ Szczecinku, pierwszego listopada zostanie przeprowadzona na z³ocienieckim Cmentarzu Komunalnym zbiórka pieniê¿na.
Na podstawie decyzji Burmistrza
Z³ocieñca.
Celem zbiorki jest pozyskanie
œrodków na kontynuowanie budowy hospicjum stacjonarnego. Potrzeba tworzenia takich placówek
jest bezdyskusyjna, zwa¿ywszy na
fakt rosn¹cej liczby osób potrzebuj¹cych opieki d³ugoterminowej i pa-

PARAFIA MARYI WNIEBOWZIÊTEJ

liatywnej, oraz to, ¿e jedyne tego
rodzaju placówki w naszym województwie znajduj¹ siê w Koszalinie
i Szczecinie.
Najwa¿niejsze informacje o inicjatywie budowy hospicjum stacjonarnego w Szczecinku: (1) stowarzyszenie dzia³a od kwietnia 2007 roku i
prowadzi obecnie hospicjum domowe (2) w hospicjum stacjonarnym
planowane jest piêtnaœcie ³ó¿ek (3)
15 kwietnia 2011 roku Stowarzyszenie uzyska³o pozwolenie na budowê
(4) 1 lipca 2011 roku rozpoczêto prace budowlane (5) kwesta 1 listopada
2011 roku na cmentarzach powiatu

W pi¹tek drugiego listopada
wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmar³ych. Msze œwiête zbiorowe z wypominkami o godzinach:
8.00, 17.00 i 18.00. Na Cmentarzu
Komunalnym bêdzie dy¿urowa³ kap³an w godzinach od 10.00 do 12.00
i œwiêci³ nowe pomniki.

Odpust zupe³ny
W uroczystoœæ Wszystkich
Œwiêtych i w Dzieñ Zaduszny we
szczecineckiego - 50 tysiêcy z³otych
(6) paŸdziernik 2012 rok: aktualne
zaawansowanie prac budowlanych
- a/ stan surowy zamkniêty (6) przewidywany termin otwarcia palcówki
rok 2015 (7) wiêcej informacji: http:/
/www.hospicjumszczecinek.com.pl
Gmina Z³ocieniec otrzyma³a zaproszenie do wspó³pracy w przeprowadzeniu zbiórki pieniê¿nej, dlatego
wolontariuszami kwestowania bêd¹
osoby publiczne znane Mieszkañcom - radni i urzêdnicy, zas³u¿eni
obywatele miasta, nauczyciele, pracownicy gminnych jednostek organizacyjnych i spó³ek, przedstawiciele stowarzyszeñ.
Zbiórka zostanie przeprowadzona od godziny 8.00 do 12.00 przy
wejœciach g³ównych na Cmentarz
Komunalny od ulic - Boles³awa Prusa i Stefana ¯eromskiego.
Leszek Modrzakowski,
Sekretarz Gminy

wszystkich koœcio³ach i kaplicach
mo¿na uzyskaæ odpust zupe³ny za
zmar³ych pod zwyk³ymi warunkami:
stan ³aski uœwiêcaj¹cej, przyjêcie
Komunii œwiêtej, wolnoœæ od przywi¹zania do grzechu i modlitwa w
intencjach Ojca Œwiêtego.

Ró¿aniec za zmar³ych
W listopadzie ró¿aniec za zmar³ych polecanych w wypominkach w
dni powszednie i w niedziele o godzinie 17.15.

Pierwsze dni miesi¹ca
W tym tygodniu przypadaj¹ – I
Czwartek, I Pi¹tek i I Sobota miesi¹ca. (I) w I Sobotê Msza œwiêta o
Matce Bo¿ej o godzinie 7.00. Po
Mszy œwiêtej Litania Loretañska.
(II) w I Niedzielê miesi¹ca Msza
œwiêta w intencji ¯ywego Ró¿añca o
godzinie 16.30. Po Mszy œwiêtej i
Nabo¿eñstwie Ró¿añcowym spotkanie w sali parafialnej. Intencja
modlitwy ró¿añcowej w listopadzie
– „Za zmar³ych szczególnie potrzebuj¹cych modlitwy”.

Kartki na wypominki
Kartki na wypominki za zmar³ych
s¹ wy³o¿one na stolikach obok prasy katolickiej. Wypominki mo¿na
sk³adaæ w kancelarii parafialnej.

Policzyliœmy wiernych
W niedzielê 21 paŸdziernika odbywa³o siê liczenie wiernych. W
naszej parafii we Mszy œwiêtej
uczestniczy³o 745 mê¿czyzn i 1267
kobiet. Razem 2012. Do Komunii
œwiêtej przyst¹pi³o dwustu trzydziestu piêciu mê¿czyzn i czterysta czterdzieœci osiem kobiet. Razem szeœæset osiemdziesi¹t trzy osoby.

Odeszli do wiecznoœci
W ostatnim czasie odeszli do
wiecznoœci: Waldemar Lubiñski,
lat 58; Leonarda Fabjañczyk, lat 85;
Stanis³aw Trela, lat 60. Wieczny odpoczynek....

Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków
Ko³o w Z³ocieñcu

Cholesterol
- badania
(Z£OCIENIEC). Badania poziomu cholesterolu i trójglicerydów dla
cz³onków Stowarzyszenia odbêdzie
siê dnia 7 listopada w œrodê. Godziny badañ od 8.00 do 10.00.
(zd)
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Zwi¹zek Emerytów...

Wyjazd do teatru Polskiego
w Szczecinie
na PRYWATN¥ KLINIKÊ
(Z£OCIENIEC). Zwi¹zek Emerytów poinformowa³, ¿e zorganizuje wyjazd do Szczecina do Teatru Polskiego na spektakl PRY-

WATNA KLINIKA. Termin 20 listopada, wtorek. Odp³atnoœæ od
osoby 30 z³otych. Zapisy w biurze
Zwi¹zku. (ok)

Poradnia diabetologiczna informuje

Informacja dla cukrzyków
(POWIAT). Poradnia diabetologiczna w Drawsku Pomorskim w listopadzie bêdzie czynna w nastêpuj¹cych dniach: (1) 2 listopada w pi¹tek od 14.00 do 19.00 (2) 3 listopada
w sobotê od 10.00 do 15.00 (3) 16 listopada w pi¹tek od 11.00 do 16.00
(4) 23 listopada w pi¹tek od 14.00 do
19.00.

Nale¿y zabraæ ze sob¹: (1) skierowanie od lekarza rodzinnego (2) spis
leków jakie za¿ywamy (3) ksi¹¿eczkê
samokontroli cukrzyka (4) insulinê +
pen (5) dokumentacjê szpitaln¹, je¿eli posiadamy.
REJESTRACJA POD NUMEREM TELEFONU 94 36 30 346.

Informacja o przeprowadzonej
zbiórce publicznej
Przez Polski Czerwony Krzy¿
Delegatura Zachodniopomorskiego Oddzia³u Okrêgowego Polskiego Czerwonego Krzy¿a w Drawsku Pomorskim informuje, ¿e w dniu
27.10.2012r. w godzinach od 1000 do
1400 na terenie Drawska Pomorskiego zosta³a przeprowadzona zbiórka
publiczna. Zebrane œrodki w kwocie
569,29 z³ zostan¹ przeznaczone na
realizacjê celów zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ statutow¹ Polskiego Czerwonego Krzy¿a - promocjê zdrowia
w tym na honorowe krwiodawstwo.

Zapraszamy do redakcji w Z³ocieñcu
Og³oszenia drobne i reklamy mo¿na sk³adaæ
w redakcji w Z³ocieñcu przy ul. Boh. Warszawy 19/7
(obok biura PSS Spo³em); e-mail: tpd1@o2.pl

Tel. interwencyjne:
Tadeusz Nosel: tel. 500 075 383
Kazimierz Rynkiewicz, tel. 504 042 532

Do przeprowadzenia zbiórki
zg³osi³y siê uczennice z Zespo³u
Szkó³ Ponadgimnazjalnych z klasy
Ib w Drawsku Pomorskim z ul. Z³ocienieckiej.
Dziewczyny wykaza³y siê wielkim zaanga¿owaniem i odpowiedzialnoœci¹, za co serdecznie im
dziêkujemy.
El¿bieta Motyl
Delegatura ZOO PCK
w Drawsku Pomorskim

