PROSTO Z RADY POWIATU. „CICHO SZA”

TYGODNIK W INTERNECIE - www.tpd.xwp.pl; Tel. - 504 042 532; e-mail - tpd1@o2.pl
GAZETA POWIATOWA Nr 46 (456) Rok X 14.11.2012 Cena 2,00 z³ (w tym 5% VAT) ISSN 1731-5646

Otwarcie Centrum Kultury
w Drawsku Pomorskim
(DRAWSKO POM.) 9 listopada 2012 roku uroczyœcie przeciêto wstêgê
i dokonano otwarcia
Centrum Kultury im.
Eugeniusza Poniatowskiego oraz Kina „Drawa”.
Powiat Drawski dofinansowa³ inwestycjê kwot¹
800 tys. z³otych.

Drawscy policjanci
zatrzymali 8 osób
za w³amania i kradzie¿e
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Szko³a Podstawowa nr 1 w Z³ocieñcu
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5 w³amañ, 2 kradzie¿e i posiadanie narkotyków

Obchody 94. Rocznicy
Drawscy policjanci
Odzyskania przez Polskê zatrzymali 8 osób
Niepodleg³oœci
za w³amania i kradzie¿e

(Z£OCIENIEC). Przygotowania do Œwiêta Niepodleg³oœci w naszej szkole rozpoczê³y siê ju¿ w
œrodê siódmego listopada.
Tego dnia liczna grupa uczniów,
rodziców i nauczycieli wykonywa³a
kotyliony i chor¹giewki. W ten sposób ca³a spo³ecznic szkolna w³¹czy³a siê do wspólnego œwiêtowania
rocznicy odzyskania niepodleg³oœci
przez Polskê. W czwartek ósmego li-

stopada uczniowie starszych klas
przedstawili monta¿ s³owno – muzyczny dotycz¹cy historycznych
wydarzeñ 1918 roku.
W pi¹tek dziewi¹tego listopada
spo³ecznoœæ szkolna uczestniczy³a
w przemarszu ulicami miasta do Tablicy Pami¹tkowej Marsza³ka Józefa
Pi³sudskiego i pod Pomnik Ofiar
Bolszewizmu i Faszyzmu. By³a to
lekcja patriotyzmu prze¿ywanego z
dum¹ i dzieciêc¹ radoœci¹.
(um)

Mi³oœnik bezp³atnej pizzy
(DRAWSKO POM.) Policjanci
z Drawska Pomorskiego zatrzymali 27-latka, który dokona³ rozboju
na dostawcy pizzy. Jego ³upem pad³y
3 pizze, 3 sosy i litrowy napój.
W miniony pi¹tek wieczorem
drawscy policjanci otrzymali zg³oszenie, ¿e jeden z dostawców pizzy,
podczas realizacji zamówienia, zosta³ zastraszony i ukradziono mu
towar.
Jak siê okaza³o, tego wieczoru
21-letni pracownik pizzerii dosta³ do
realizacji zamówienie. Uda³ siê wiêc
z trzema pizzami, sosami i litrowym
napojem pod wskazany adres.
Grzecznie zapuka³ do drzwi i czeka³,
a¿ klient odbierze zamówienie i za nie
zap³aci. Niestety w drzwiach stan¹³
mê¿czyzna, który owszem zamówienie chcia³ odebraæ, ale pieniêdzy
zap³aciæ ju¿ nie chcia³.

27-latek najpierw negocjowa³
„odroczenie p³atnoœci”, a gdy dostawca siê nie zgodzi³, nieuczciwy
klient siêgn¹³ po mocniejsze argumenty. Zagrozi³ 21-latkowi, ¿e jak nie
odda jedzenia, to zostanie pobity.
Dostawca wystraszy³ siê agresywnego klienta i chc¹c unikn¹æ pobicia, odda³ mu towar. Wystraszony o
wszystkim opowiedzia³ swojemu
pracodawcy, a ten zawiadomi³ policjê.
27-latek zosta³ niezw³ocznie zatrzymany i osadzony w policyjnym
areszcie. Kiedy wytrzeŸwia³, us³ysza³ zarzut dokonania rozboju.
Decyzj¹ prokuratora mê¿czyzna zosta³ objêty policyjnym dozorem.
Drawszczanin, wczeœniej wielokrotnie karany za podobne przestêpstwa, za swój czyn odpowie w warunkach recydywy. Grozi mu do 7,5
roku pozbawienia wolnoœci.
(kp)

(DRAWSKO POM.) Policjanci z
Drawska Pomorskiego zatrzymali 8
osób odpowiedzialnych za w³amania
i kradzie¿e na terenie miasta. Jeden
ze sprawców decyzj¹ s¹du na trzy
miesi¹ce trafi³ do aresztu a jego 14letni kolega do schroniska dla nieletnich.
W minionym tygodniu patrol prewencji podczas kontroli osobistej znalaz³ u 19-letniego drawszczanina dzia³kê marihuany. Mê¿czyzna zosta³ zatrzymany. Okaza³o siê, ¿e to nie jedyne
jego przewinienie.
Piêæ w³amañ i dwie kradzie¿e, to bilans jego przestêpczej dzia³alnoœci w
ostatnim czasie. Co wiêcej, jak siê okaza³o, 19-latek nie zawsze dzia³a³ sam. W

Posiada³
ponad 1500
dzia³ek
narkotyku
(DRAWSKO POM.) Zarzut uprawy, udzielania oraz posiadania narkotyków drawscy policjanci przedstawili 21-letniemu mieszkañcowi
powiatu kamieñskiego, a sêdzia zastosowa³ wobec mê¿czyzny œrodek
zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego.
Patrol prewencji podczas kontroli
drogowej na siedzeniu fiata ujawni³
woreczek z bia³ym proszkiem, który po
badaniach okaza³ siê byæ amfetamin¹.
Podczas kontroli osobistej znajduj¹cych siê w aucie mê¿czyzn u 21-latka
funkcjonariusze znaleŸli kolejny woreczek tym razem z marihuan¹.
Obaj mieszkañcy powiatu kamieñskiego zostali zatrzymani i osadzeni w
policyjnym areszcie.
Drawscy policjanci w ramach pomocy prawnej zwrócili siê do kamieñskich mundurowych, aby ci w miejscu
zamieszkania obu zatrzymanych dokonali stosownych przeszukañ.
W mieszkaniu 21- latka zosta³y
znalezione kolejne narkotyki. W s³oikach i woreczkach foliowych policjanci znaleŸli susz marihuany a na przydomowej posesji jeszcze dwie rosn¹ce
konopie.
W sumie zabezpieczone narkotyki
stanowi³y ponad 1530 porcji tej zabronionej substancji.
Mê¿czyzna us³ysza³ ju¿ zarzut
posiadania, udzielania oraz uprawy
konopi. S¹d zastosowa³ wobec niego
dozór policyjny. Grozi mu nawet do 10
lat pozbawienia wolnoœci.
(kp)

kilku przestêpstwach brali udzia³ jego
koledzy. W sumie zarzuty us³ysza³y
cztery osoby doros³e i czterech nieletnich.
Sprawcy w³amywali siê g³ównie do
gara¿y i pomieszczeñ gospodarczych,
sk¹d zabrali miêdzy innymi elektronarzêdzia, rower, radio butle gazowe, a
nawet samochód. £¹cznie ich ³upem
pad³o mienie wartoœci oko³o 6 tysiêcy
z³otych.
Policjanci czêœæ skradzionych
przedmiotów odzyskali i wkrótce
wróc¹ one do prawowitych w³aœcicieli.
Zarówno doroœli, jak i bior¹cy udzia³ w
tym przestêpczym procederze nieletni, us³yszeli ju¿ zarzuty. 19-latek decyzj¹ s¹du trafi³ do tymczasowego
aresztu, a jego 14 letni kolega do schroniska dla nieletnich.
Za posiadanie narkotyków ustawa
przewiduje karê pozbawienia wolnoœci do lat 3. Kradzie¿ jest zagro¿ona
kar¹ pozbawienia wolnoœci do lat 5, a
za kradzie¿ z w³amaniem kodeks karny
przewiduje karê pozbawienia wolnoœci do lat 10. O losie nieletnich sprawców czynu karalnego zadecyduje S¹d
Rodzinny i Nieletnich. Sprawa jest
rozwojowa.
(kp)
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Wspólna sesja Rady
Powiatu Drawskiego
i Rady Miejskiej
w Z³ocieñcu
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Wielki powrót Kina

Otwarcie Centrum
Kultury w Drawsku
Pomorskim
(DRAWSKO POM.) 9 listopada
2012 roku uroczyœcie przeciêto
wstêgê i dokonano otwarcia Centrum Kultury im. Eugeniusza Poniatowskiego oraz Kina „Drawa”.
Powiat Drawski dofinansowa³ inwestycjê kwot¹ 800 tys. z³otych.

(Z£OCIENIEC) 9 listopada
2012 roku z okazji Narodowego
Œwiêta Niepodleg³oœci w sali widowiskowo-kinowej Z³ocienieckiego
Oœrodka Kultury odby³a siê wspólna sesja Rady Powiatu Drawskiego
i Rady Miejskiej w Z³ocieñcu. Sesjê prowadzi³ Jerzy Lauersdorf przewodnicz¹cy Rady Powiatu
Drawskiego i Urszula Ptak - przewodnicz¹ca Rady Miejskiej w Z³ocieñcu.
Sesjê poprzedzi³a Msza œwiêta w
intencji Ojczyzny, która odby³a siê w
koœciele p.w. Wniebowziêcia Najœwiêtszej Marii Panny w Z³ocieñcu z
udzia³em w³adz samorz¹dowych
powiatu drawskiego, miasta i gminy
Z³ocieniec, Kompanii Honorowej 2
Brygady Zmechanizowanej Legionów Marsza³ka J. Pi³sudskiego wraz
z dowódc¹ jednostki, Z³ocienieckiej
Orkiestry Dêtej, kombatantów ze
sztandarami, szkolnych pocztów
sztandarowych, przedstawicieli
s³u¿b, inspekcji i stra¿y z powiatu,
kierowników powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych
oraz mieszkañców powiatu.

Po mszy przemaszerowano przy
asyœcie orkiestry dêtej i ¿o³nierzy 2
Brygady Zmechanizowanej ulicami
miasta, do miejsc pamiêci narodowej, gdzie odby³y siê dalsze uroczystoœci. Wszystkie delegacje bior¹ce
udzia³ w obchodach z³o¿y³y wi¹zanki kwiatów pod tablic¹ Józefa Pi³sudskiego oraz pomnikiem Faszyzmu i
Bolszewizmu, oddaj¹c ho³d walcz¹cym o niepodleg³¹ Polskê. Odby³ siê
równie¿ apel poleg³ych, po którym
oddano salwê honorow¹ przez ¿o³nierzy 2 Brygady Zmechanizowanej.
W podnios³ym i sk³aniaj¹cym do
refleksji klimacie przebieg³a wspólna sesja Rady Powiatu Drawskiego
i Rady Miejskiej w Z³ocieñcu. Zgromadzeni na niej wys³uchali referatu
patriotyczno-historycznego w wykonaniu prowadz¹cych oraz okolicznoœciowego wyst¹pienia starosty Stanis³awa Cybuli i burmistrza
Z³ocieñca Waldemara W³odarczyka.
Na koniec uroczystoœci odby³
siê pokaz filmu pt. „Po niewoli wstaje
Polska … 1914 - 1918”.
Info: starostwo

Symbolicznego przeciêcia wstêgi dokonali: Ryszard Miæko Wicewojewoda Zachodniopomorski,
Anna Mieczkowska Cz³onek Zarz¹du Województwa Zachodniopomorskiego, Stanis³aw Cybula Starosta Drawski, Zbigniew Ptak Burmistrz Drawska Pomorskiego, Jolanta Pluto-Pr¹dzyñska Dyrektor
Oœrodka Kultury w Drawsku Pomorskim oraz Kasia Szynkaruk przedstawiciel dzieci.
Uroczystoœæ z udzia³em w³adz
samorz¹dowych, wojewódzkich,
dyrektorów, burmistrzów, wójtów
oraz pozosta³ych zaproszonych goœci, rozpoczê³a siê o godzinie 16.00.
W oficjalnej czêœci, w nowej sali
widowiskowo-kinowej obecni mieli
okazjê obejrzeæ dwie projekcje filmów dokumentalnych, nawi¹zuj¹cych do historii przebudowy kina
„Drawa” na Centrum Kultury oraz do
historii ¿ycia i pracy patrona centrum Eugeniusza Poniatowskiego.
Podczas uroczystoœci nie zabrak³o okolicznoœciowych przemówieñ, podziêkowañ i gratulacji ze
strony zaproszonych goœci, w tym
m.in: Wicewojewody Zachodniopomorskiego, Cz³onka Zarz¹du Województwa Zachodniopomorskiego,
Starosty Drawskiego, Przewodnicz¹cego Rady Powiatu Drawskiego
Jerzego Lauersdorfa, Burmistrza

Drawska Pomorskiego, w których
pad³y s³owa dotycz¹ce idei budowy
takiego rodzaju instytucji tak bardzo wa¿nej dla mieszkañców Powiatu Drawskiego.
Jednym z punktów programu
uroczystoœci by³o nadanie tytu³u
„Honorowy Obywatel Drawska Pomorskiego” Andre Gerstnerowi,
który przyczyni³ siê do wybudowania jednego z najwiêkszych w historii miasta zak³adu przemys³owego
bran¿y elektronicznej, prowadz¹c
tym samym do zmniejszenia bezrobocia w powiecie.
Kolejnym elementem uroczystoœci otwarcia by³a wystawa fotograficzna Leszka Paradowskiego - laureata miêdzynarodowych konkursów fotograficznych w kilkunastu
krajach na ca³ym œwiecie.
W trakcie obchodów nie zabrak³o programu zaprezentowanego
przez drawskich artystów oraz dzieci
i m³odzie¿y dzia³aj¹cych przy Oœrodku Kultury w Drawsku Pom. Barwny
koncert artystów by³ wspania³ym
akcentem koñcz¹cym otwarcie Centrum Kultury.
Info: starostwo
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MIESZKANIA

INNE

Powiat ³obeski

Powiat gryficki

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Lokal u¿ytkowy ok. 30 mkw. w centrum £obza do wynajêcia. Tel. 501
894 828.
Sprzedam dom z gara¿em w Resku, 180 mkw., dzia³ka 600 mkw.
Cena do negocjacji. Tel. 667 808
758

Powiat gryficki
Gryfice - Wynajmê lokal u¿ytkowy ul.
Pocztowa 1. Tel. 518 531 553
Lokal u¿ytkowy I p. centrum Gryfic
do wynajêcia. Tel. 504 040 555.
Kupiê gospodarstwo lub
grunt rolny. Tel. 664 944 635

PRACA
Powiat ³obeski
Zatrudniê szefa kuchni i kucharza w
nowo otwartej restauracji i hotelu
Œwiêtoborzec w £obzie. Tel.
603390317. CV na: hotel@swietoborzec.pl

Region
Zatrudniê mechanika w Nowogardzie do samochodów ciê¿arowych,
tel. 607 585 561

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 ³obeski
Cyklinowanie i lakierowanie parkietów i desek pod³ogowych. Tanio
i dobrze. Tel. 505964520.

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

ROLNICTWO
Kupiê byczki, ja³ówki do 400 kg.
Tel. 783-678-070.

Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe
w £obzie na osiedlu H. Sawickiej.
Tel. 666 854 133
Stancja do wynajêcia w £obzie,
dwa pokoje, kuchnia, ³azienka. Tel.
607 129 519.

Powiat œwidwiñski
Kêpczewo – 5 km od Œwidwinasprzedam mieszkanie 3 pokojowe,
66,5 mkw. I piêtro, mieszkanie wewnêtrzne + gara¿. Tel. 503 430 152
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.

BIZNES
Powiat ³obeski
Sprzedam kpl. liniê produkcyjn¹ do
stolarki PCV, maszyny w idealnym
stanie firmy Schuring. £obez, tel.
603390317.

Niedrogo sprzedam zdemontowany piec kaflowy. Tel. 667-329-389.
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.

Daj¹c og³oszenie
do Tygodnika
Pojezierza
Drawskiego
uka¿e siê ono w tej
samej cenie tak¿e w
trzech innych gazetach:
Gazecie Gryfickiej,
Wieœciach œwidwiñskich
i Tygodniku £obeskim.

To proste, wyœlij na
maila: wppp1@wp.pl
wp³aæ na konto

Przyjmê do pracy w gospodarstwie
rolnym traktorzystê, kombajnistê
na nowoczesny sprzêt rolniczy
(mo¿liwoœæ zamieszkania). Tel.
887 101 209.
Przyjmê stró¿a do pracy w gospodarstwie rolnym, rencistê lub emeryta. Tel. 887 101 209.

DOMY NA SPRZEDA¯
BE£CZNA - 2 pokoje, pow. 92 mkw, dzia³ka 213 mkw
- CENA 185.000 z³
BORKOWO WIELKIE - wolno stoj¹cy o pow. 63 mkw, dzia³ka 63000 mkw
- CENA 60.000 z³
£OBEZ - stan surowy otwarty, pow. 400 mkw, dzia³ka 754 mkw
- CENA 260.000 z³
£OBEZ, ul.Czcibora - 5 pokoi, pow. 223mkw, dzia³ka 617mkw
- CENA 325.000 z³
MA£E WÊGORZYNKO- pow. 200 mkw,dzia³ka 9246 mkw ze stawem
+dzia³ka rolna 0,76 ha
-CENA 390.000 z³
RESKO - 4 pokoje, pow. 70 mkw, dzia³ka 1077 mkw
- CENA 155.000 z³
STARA DOBRZYCA - 3 pokoje, bliŸniak , pow. 71 mkw, dzia³ka 271 mkw
- CENA 200.000 z³
WÊGORZYNO - bliŸniak o pow. 54,48 mkw, 2 pokoje, dzia³ka 979 mkw
- CENA 155.000 z³
£OBEZ (okolica) - bliŸniak o pow. 96 mkw, 2 pokoje, dzia³ka 73000 mkw
- CENA 220.000 z³
P£OTY - 6 pokoi, pow. 100 mkw, dzia³ka 1523 mkw
- CENA 310.000 z³
RADOWO MA£E (okolica) - wolno stoj¹cy o pow. 120 mkw, dzia³ka 7200 mkw - CENA 210.000 z³
RADOWO MA£E (okolica) - wolno stoj¹cy o pow. 125 mkw, dzia³ka 3100 mkw - CENA 237.000 z³
RADOWO MA£E (okolica) - 4 pokoje, pow. 230mkw, dzia³ka 13800mkw
- CENA 280.000 z³
ŒWIDWIN - 4 pokoje, pow. 210 mkw, dzia³ka 511 mkw
- CENA 450.000 z³
ŒWIDWIN - 6 pokoi, pow. 270 mkw, dzia³ka 758 mkw
- CENA 650.000 z³
ŒWIDWIN (okolica) - dom wolno stoj¹cy o pow. 184 mkw, dzia³ka 2400 mkw - CENA 185.000 z³
WÊGORZYNO - wolno stoj¹cy o pow. 120 mkw, dzia³ka 3000 mkw
- CENA 230.000 z³
WÊGORZYNO - 3 pokoje, pow. 90 mkw, dzia³ka 1142 mkw
- CENA 330.000 z³
WÊGORZYNO (okolica) - kw domu o pow. 86,29 mkw, 4 pokoje,
dzia³ka 2851 mkw
- CENA 60.000 z³
WÊGORZYNO (okolica) - do remontu, pow. 150 mkw, dzia³ka 3300 mkw
- CENA 65.000 z³
WÊGORZYNO (okolica) - wolno stoj¹cy o pow. 80 mkw, dzia³ka 6100 mkw
- CENA 110.000 z³
WÊGORZYNO (okolica) - wolno stoj¹cy o pow. 100 mkw, dzia³ka 1600 mkw - CENA 280.000 z³
WÊGORZYNO (okolica) - 5 pokoi, pow. 241 mkw, dzia³ka 1035 mkw
- CENA 300.000 z³
MIESZKANIA NA SPRZEDA¯
DOBRA ul. Wojska Polskiego - 2 pokoje, II piêtro, pow. 39,3 mkw
- CENA 95.000 z³
£OBEZ ul. Browarna - kawalerka, III piêtro, pow. 30 mkw
- CENA 75.000 z³
£OBEZ ul. Obroñców Stalingradu - 3 pokoje, II piêtro, pow. 53,37mkw
- CENA 180.000 z³
LESIÊCIN - 4 pokoje, parter, pow. 74,65 mkw + gara¿ i piwnica
- CENA 120.000 z³
SMÓLSKO - bezczynszowe 3 pokoje, parter, pow. 92,9 mkw + gara¿
- CENA 120.000 z³
WÊGORZYNO - 2 pokoje, II piêtro, pow. 52,84 mkw
- CENA 115.000 z³
OSTATNIA SZANSA NA RODZINÊ NA SWOIM!!!
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Wedle sygna³ów Czytelników

To mo¿e byæ znak rozpoznawczy
– tak go tu brakuje
(Z£OCIENIEC). W poniedzia³kowe przedpo³udnie nie
mieliœmy okazji do swobodnego
przygl¹dania siê ¿yciu miasta,
czucia jego rytmu, wnikania w
zau³ki i zau³eczki, gdy¿ w reporterskim portfelu by³o sporo
zleceñ od Czytelników Tygodnika, by przyjrzeæ siê temu,
pstrykn¹æ zdjêcie, mocniej podkreœliæ to i tamto. Nawet – napiêtnowaæ, jak to niegdyœ w
dziennikarstwie siê mówi³o.
Naddrawie – istny skarb pod
turystykê wszelk¹
Na pocz¹tek naddrawie. Tu¿ przy
Moœcie Po³czyñskim. Jest szansa, ¿e
rusz¹ tu prace budowlane. Nawo¿ona ziemia ju¿ temu s³u¿y. Gdyby to
miejsce wreszcie sta³o siê takim, jakim byæ powinno, poczê³oby stanowiæ najatrakcyjniejsz¹ wizytówkê
turystycznego Z³ocieñca. Kulturalnego. Do tego, w pobli¿u wzgórze po
zamku a¿ prosi siê o zainstalowanie
na nim platformy widokowej nie tylko na Drawê, a mo¿e i o po³o¿enie
kamienia wêgielnego pod obiekt –
swoist¹ œwiêtoœæ: dom repatrianta,
dom Polaka przepêdzanego. Polaka
ograbionego.
Jak¿e charakterystyczne dla tutejszych postaw kultywowanych
przez dziesiêciolecia: ani s³owa o
tym, sk¹d przybyliœmy, sk¹d nas
wypêdzono, dok¹d mog¹ nas jeszcze popêdziæ. Ju¿ pêdz¹ – emigracja!
Na tutejsze œrodowiska kulturalne w
tej materii nie ma co liczyæ. To tylko
kulturka, rozryweczka, etaciki. Przecie¿ te¿ nie na jak¹œ radê kultury, na
komisjê kultury rady miejskiej. Na
kogo wiêc? Z tym chyba trzeba do
stowarzyszeñ, ale tutejsze ¿ycie spo³eczno – kulturalne jest tak zaklesz-

czone, i z tego powodu zakalcowate
wrêcz, ¿e najistotniejsze nasze sprawy tutejsze w ¿yciu gminy jeszcze
nigdy nie zosta³y podjête. Jest za co
wstydziæ tutejsze w³adze te¿. Tylko
banialuki, oficja³ki, mimikra i ma³piarstwo, a nigdy nic z historycznym
sensem. Ciekawe, do kiedy tak?
Gdyby. Jeœli
Gdyby powsta³o naddrawie, do
nowoczesnego stadionu z tego miejsca bêdzie prowadziæ atrakcyjna
pod ka¿dym wzglêdem Aleja Po³czyñska (kasztanowa) z nowym
Mostem Po³czyñskim. Te¿ ze œcie¿k¹
rowerow¹. Z drugiej strony – s³ynny
Park ¯ubra, nie tylko z Alej¹ Grabow¹ i dêbami, ale nawet z cisami. A
to rzadkoœæ, jak informuj¹, nawet w
skali globu. Z drugiej strony, jako
dojazd do stadionu, wzd³u¿ jeziora
Maleszewo, piêkna Lipowa a¿ do
Alei Po³czyñskiej ³¹cz¹cej siê pod
Zaj¹cem w³aœnie z Lipow¹. A w lesie
ukryty nowiutki stadion ze strzelnic¹ sportow¹ po drugiej stronie
Alei, akurat w budowie. Gdy powtórnie czytam ten tekst, to nie chce mi
siê wierzyæ, ¿e jest tak, jak tu to
wszystko opisujê. Warunek – budowa naddrawia musi ruszyæ koniecznie. To, tak siê wydaje, zadanie
wrêcz podstawowe. Ciekawe, co na
to rada miejska?
Zapadaj¹ siê maszty
na gminniaku
Wracamy do centrum. Henryk D.
alarmuje: - Jeden z masztów oœwietleniowych na gminniaku wyraŸnie zapada siê w ziemiê. Widaæ – ziemia
popêkana. To trzeba zbadaæ, bo
wygl¹da niedobrze. Niebezpiecznie
tu. - Reporter ogl¹da³ miejsce.
Wszystko jest tak, jak w relacji Henryka. Uczulamy OSiR na ten szczegó³

na gminniaku. Czas ju¿ najwy¿szy,
by wszystko odpowiedzialnie obadaæ, zrobiæ ekspertyzy. A do tego
przy innych masztach jest bardzo
podobnie, z tym, ¿e przy tym pierwszym ju¿ nawet jakby trzeba biæ na
alarm.
Na gminniaku czêœæ barierek jest
ju¿ pomalowana, czas i na resztê. Do
wiosny chyba OSiR z tym siê upora,
ale - najwa¿niejsze – ekspertyza dotycz¹ca osiadania masztów oœwietleniowych.
Doœæ k³amstwa na afiszach
Olimpu!!!
Szefostwo Olimpu nadal na afiszach meczowych, gminniaka du¿ymi literami nazywa euroboiskiem.
Dlaczego owo szefostwo tym sposobem podlizuje siê znienawidzonej
nie tylko w Grecji i Portugalii Angeli
Merkel, w warunkach z³ocienieckiej
przaœnoœci i podleg³oœci nie sposób
zrozumieæ. Gminniak powsta³ z pieniêdzy z³ocienian (60%), pañstwa
(10%), a reszta to unijna, byæ mo¿e,
¿e te¿ z naszych sk³adek. Jeœli nie ma
siê odwagi w sprawach tak prostych, to trzeba sobie poszukaæ innego miejsca w ¿yciu, nie futbolowe-

go, sportowego. Tego rodzaju postawy s¹ wyj¹tkowo zaraŸliwe, nie
wykluczone, ¿e to i z nich bierze siê
dos³owna mia³koœæ naszego Olimpu.
Ryba wszak psuje siê nie od ogona.
Na co id¹ z³otówki, a na co
mog³yby pójœæ?
Na Po³czyñskiej wiata przystanku autobusów zdemolowana. Kilka
szyb wybitych. Do tego oblepiona
og³oszeniami. Na przeciwko hala
sportowa OSiR domagaj¹ca siê naprawy nie tylko dachu, ale i nowej
elewacji. To ju¿ dobrze zadbany
skrawek miasta, z rondem nawet,
tylko ta hala. Gdyby komisja finansowa rady dobrze policzy³a, to chyba by siê okaza³o, ¿e bez koniecznoœci op³acania administracji OSiR-u,
po zleceniu tych prac którejœ ze
spó³ek, dawno ju¿ hala by³aby super,
na gminniaku by³yby nie tylko szatnie dla sportowców z prawdziwego
zdarzenia, ale i coœ w rodzaju budynku klubowego, z sal¹ wyk³adow¹, i
nie tylko. A tak, co my tam mamy?
„Euroboisko” bez normalnych szatni, bez pomieszczeñ dla sêdziów, bez
budynku klubowego, z zapadaj¹cymi siê masztami oœwietleniowymi,

tygodnik pojezierza drawskiego 14.11.2012 r.

Z£OCIENIEC

Str
Str.. 7

Rada Z³ocieñca jednog³oœnie za procentami

miasta

Po¿yczki, kredyty, procenty
– a na to te¿ oprocentowane
OBLIGACJE

ale kilka p³otków pomalowano. A
mo¿e by tak Angelê Merkel jednak o
wszystkim powiadomiæ, i o tym, ¿e to
to w Z³ocieñcu jakby jej na z³oœæ zw¹
„euroboiskiem – merkelówk¹”?

(Z£OCIENIEC). W gminie Z³ocieniec zabrak³o œrodków na sp³atê
wczeœniej zaci¹gniêtych zobowi¹zañ w formie kredytów. W zwi¹zku z
tym gmina wyemituje 7.736 obligacji
o wartoœci nominalnej 1.000 z³otych
ka¿da. Maksymalna wartoœæ nominalna programu emisji obligacji komunalnych nie przekroczy kwoty
7.736.000 z³otych. Emisja obligacji
nast¹pi poprzez propozycjê nabycia
skierowan¹ do indywidualnych adresatów w liczbie nie mniejszej ni¿
sto osób. Wedle ostatnich informacji, emisja obligacji nie przyczyni siê
do wzrostu zad³u¿enia gminy. Policzmy to wiêc tak: ostatni kredyt zaci¹gniêty przez gminê to kwota
2.088.000 z³otych. Celem tego poci¹gniêcia by³a te¿ sp³ata wczeœniej
zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek.
Ca³kowity koszt tego kredytu wynosi 619.489,80 z³otego. Pisa³em: za
koszt tego kredytu Klub Sportowy
Olimp móg³by dzia³aæ niespe³na
dziesiêæ lat. Takie to tu s¹ wszelkie
dobrze widoczne koszta.

Z ronda pod samochód
Na rondzie pod Poczt¹ nadal piesi nie widz¹ nadje¿d¿aj¹cych samochodów. Jeszcze raz wiêc o tym.
Szczególnie w tych dniach: wczesnego zmroku, mg³y, deszczowej
chlapy – w ogóle s³abej widocznoœci. Co na to ci¹gle jeszcze w Z³ocieñcu istniej¹ca stra¿ miejska? Jak
na lato?
Przy rondzie podwórko za poniemieckim domem spokojnej staroœci
nadal bez gospodarza. A dalej w
kompletnym zapomnieniu te¿ poniemiecki spichlerz. To wyj¹tkowo bol¹ce miejsce u nas. Filmowy realizm
w³oski, czy tylko polski. Gminny gospodarz te¿ artysta - filmowiec?
Wreszcie
Za stokrotk¹ wreszcie zadbano o
pojemniki na odpadki. Zgromadzono je w jednym boksie zamykanym
na klucz. Nikt ju¿ w to miejsce nie
podje¿d¿a nawet eleganckimi brykami, by pozbyæ siê swoich œmieci na
cudzy rachunek. Teraz to samo dzieje siê na 11 Listopada. Niedawno
w³aœnie tak post¹pili dwaj mê¿czyŸni z eleganckiego pod ka¿dym
wzglêdem BMW. Charakterystyczne, ¿e niegdyœ posiadanie klasowego samochodu niemal¿e zawsze nakazywa³o siê spodziewaæ w³aœciciela pojazdu z klas¹. Dzisiaj? œmieciarze, jak wynika z powy¿szego opisu.
W tym miejscu te¿ osiedlowa
buda psa, o którym mo¿na powiedzieæ – z³ocieniecki. Zawsze z jad³em, dobrze opatrzona przed zimnem, jakby zapraszaj¹ca i inne psy,
które nie maj¹ szans na to, by staæ
siê, jak ten – z³ocienieckimi. Co zaœ
ludzie przy tej budzie nawyprawiali
swymi œmieciami, ¿adna klawiatura
tego nie opisze.
Wali siê ludziom na g³owy
s³up na S³odkim Rogu
Teraz S³odki Róg (skrzy¿owanie
czterech ulic). Zbigniew opowiada w
alarmistycznym tonie. - Dawno ju¿
temu samochód uderzy³ w s³up
oœwietleniowy. Nieco go nawet

przesun¹³ i po³ama³. I do tej pory ten
s³up sobie niby stoi, a w³aœciwie, to
siê chybocze. Ludzie informuj¹ siê o
miejsuc, i starannie go unikaj¹. To
trwa ju¿ d³ugo. Sprawdzaliœmy miejsce, z bezpiecznej odleg³oœci oczywiœcie.
Wszystko tak, jak to opisa³ Zbigniew. Alarm wiêc. Trzeba natychmiast do tego s³upa i usun¹æ niebezpieczeñstwo. W samym œrodeczku
miasta. Na jego centralnym skrzy¿owaniu zwanym S³odkim Rogiem.
Oby nie run¹³ wczeœniej!
Tadeusz Nosel

Obligacje przecie¿ te¿ do sp³aty
A obligacje przecie¿ te¿ bêd¹
kosztowaæ. Do tej pory nawet prowizorycznie nie podaje siê - ile. A to
przecie¿ kolejna sk³adowa kredytów, ich kosztów plus obs³uga obligacji.
Dobrze, gmina ma k³opoty, finansowe, znane s¹ nie tylko ich wysokoœci, ale i przyczyny. W³adze gminy
nie s¹ zdolne do jakichkolwiek reform, bywa i tak. Zrozumia³e w warunkach z³ocienieckich. Gdyby tu
dosz³o do tak niezbêdnych reform,
wydaje siê, ¿e dni tej w³adzy by³yby
policzone. Ta w³adza, rada i nie tylko, jak paso¿ytnicza naroœl korzysta
z tego, ¿e w gminie ma³o kto interesuje siê jej finansami, urzêdniczymi stanowiskami, spó³kami zwanymi „wespó³ – zespó³”, zak³adzikami i innymi
- tak w skrócie to podaj¹c – manufak-

turkami. Jedna z radnych, Gra¿yna
Kozak, nie by³a chêtna do reform
tutejszego ¿ycia szkolnego tylko
dlatego, ¿e ma zamiar wygraæ kolejne
wybory. A to ona jako pierwsza w
historii gminy szefowa komisji m.in.
finansów, zgodzi³a siê na wypuszczenie gminnych obligacji, bo nie ma
pieniêdzy na sp³atê po¿yczek i kredytów. Jednej z gazet burmistrz powiedzia³, ¿e zamierzone obligacje nie
bêd¹ do nabycia przez mieszkañców.
Maj¹ je nabywaæ instytucje, przede
wszystkim banki. Poda³ przyk³ad
Banku PKO BP. W gminie mówi³o
siê, i mówi, ¿e obligacje bêd¹ do
nabycia przez tutejszych nowobogackich, w tym i przez tych, którzy
dorobili siê te¿ i na owocnej wspó³pracy z tutejszym samorz¹dem. Ale
widaæ, byæ mo¿e tak nie bêdzie.
Przypomnijmy
Szczegó³y: obligacje zostan¹
wyemitowane w seriach w tym roku.
(1) Seria A 12 o wartoœci 1.136.000
z³otych (2) Seria B 12 o wartoœci
2.000.000 z³otych (3) Seria C 12 o
wartoœci 2.200.000 z³otych (4) Seria
D o wartoœci 2.400.000 z³otych.
Wykup obligacji wedle harmonogramu w latach 2021 – 2024. UWAGA. Wydatki zwi¹zane z wykupem
obligacji i wyp³at¹ oprocentowania
zostan¹ pokryte z dochodów w³asnych gminy Z³ocieniec uzyskanych w latach 2012-2024. Oprocentowanie obligacji nalicza siê od wartoœci nominalnej i wyp³aca w okresach pó³rocznych lub rocznych liczonych od daty emisji. Oprocentowanie obligacji bêdzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na
dwa dni robocze przed rozpoczêciem
ka¿dego kolejnego okresu odsetkowego, powiêkszonej o mar¿e dla inwestorów.
(Na podstawie otrzymanych
materia³ów - n)

Zbiórka zu¿ytego sprzêtu
elektrycznego i elektronicznego
(Z£OCIENIEC). Burmistrz Z³ocieñca poinformowa³ o zbiórce w
sobotê dwudziestego ósmego listopada na terenie miasta i gminy zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych z gospodarstw domowych.

Zu¿yty sprzêt i odpady wielkogabarytowe nale¿y wystawiæ w pobli¿u pojemników na odpady komunalne lub odpady zbierane selektywnie w godzinach od 7.00 do 11.00.
Odpady zostan¹ zebrane przez firmê
prowadz¹c¹ dzia³alnoœæ w tym zakresie.
(um)
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Interesujesz siê swoj¹ gmin¹ Czaplinek? – zobacz, ile wydajesz na pensje urzêdników

Prawie milion siedemset tysiêcy z³otych
wydadz¹ przez kadencjê czaplinianie
na pensje tylko czterech urzêdników
(CZAPLINEK). Czy po
zmianie w³adzy w
Polsce, zmiennicy
PO-PSL doprowadz¹ d
o urealnienia
samorz¹dowych pensji?
Na razie, na przyk³adzie
czterech urzêdników
w Czaplinku, jest tak.
Czaplinianie swemu
burmistrzowi p³ac¹ tak ...
Burmistrz Czaplinka Adam Sylwester Koœmider urodzi³ siê 15 listopada 1949 roku w Turze. W walucie
polskiej zgromadzi³ na zasadzie ma³¿eñskiej wspólnoty maj¹tkowej
28.700 z³otych. Posiada dom o powierzchni 167 metrów kw. Jego wartoœæ - 400.000 z³otych. Ma³¿eñska
wspólnoœæ maj¹tkowa. Gospodarstwo rolne o powierzchni 2,3 ha
wartoœci 450.000 z³otych. Dochody
ze stosunku pracy za ubieg³y rok –
128.571 z³otych. Z tytu³u œwiadczenia emerytalnego – 36.499,58 z³otego. Œwiadczenie emerytalne ma³¿onki za ubieg³y rok – 21.885,06 z³otego.
Ze szkolenia Rady Zatrudnienia z
Funduszu Pracy – 405 z³otych. Posiada: samochód osobowy Chewrolett Lacetti 2007 o wartoœci 30.000
z³otych. Jacht typu Venus o wartoœci
15 000 z³otych. Powy¿sze – ma³¿eñska wspólnoœæ maj¹tkowa.
... a wiceburmistrzowi podobnie
Zastêpca burmistrza Czaplinka
Zbigniew Józef Dudor urodzi³ siê w
roku 1961 w Elbl¹gu. Zgromadzi³ z³otówek 71 308, 67 z³otego jako ma³¿eñsk¹ wspólnoœæ maj¹tkow¹. Posiada mieszkanie o powierzchni
87,51 m o wartoœci 262.530 z³otych.
Wspó³w³asnoœæ. Posiada drugie
mieszkanie o powierzchni 49 mkw.
wartoœci 167.960 z³otych. Wspó³w³asnoœæ. Dochód z zatrudnienia to
102.796,88 z³otego. Z tytu³u emerytury 31.701,43 z³otego. Z zatrudnienia ¿ony – 50.630,33 z³otego.
Posiada nadto: samochód Mazda 6 rok produkcji 2009.
Wszystko powy¿sze to ma³¿eñska wspólnoœæ maj¹tkowa.
A tyle czaplinianie p³ac¹
skarbnik gminy
Skarbnik Gminy Czaplinek Izabela Koremba urodzi³a siê w Czaplin-

ku. Nie zgromadzi³a œrodków w walutach. Nie posiada domu, ma mieszkanie o wartoœci 195.000 z³otych. Powierzchnia 78 m. W³asnoœciowe (1/
2 udzia³u – odrêbnoœæ maj¹tkowa). Z
tytu³u zatrudnienia osi¹gnê³a dochód w wysokoœci 92.976,62 z³otego
stanowi¹cy odrêbnoœæ maj¹tkow¹.
Posiada samochód Audi A 4 z roku
2003, odrêbnoœæ maj¹tkowa. Kredyt
zaci¹gniêty w kwietniu 2010 roku w
Stantander Bank na kwotê 32700 z³otych na zakup samochodu. Stan zad³u¿enia na 31 grudnia 2011 roku
wynosi³ 29,721 z³otych. Sp³ata do
kwietnia 2018 roku (96 rat).
Sekretarz gminy od czaplinian
otrzymuje tyle
Sekretarzem Gminy Czaplinek
jest Anna Szloñska. Urodzi³a siê w
Szczecinku. Œrodków pieniê¿nych w
walucie polskiej na 31 grudnia 2011
roku zgromadzi³a 6.244.68 z³otego.
Posiada mieszkanie o wartoœci
161.400 z³otych, powierzchnia 54 m.
(Spó³dzielcze w³asnoœciowe prawo
do lokalu). Z tytu³u zatrudnienia
osi¹gnê³a dochód – 99.145 z³otych.
Dieta za prace w radzie programowej

stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzia³ania Partnerstwo Drawy, dochód
900 z³otych.
Posiada samochód Audi A 3 rok
produkcji 2000.
Zobowi¹zania pieniê¿ne: umowa
po¿yczki hipotecznej z dnia 8 listopada 2004 roku z PKO BP S.A. w
Drawsku Pomorskim na kwotê
39.600 z³otych. Sp³ata do dnia 1 paŸ-

dziernika 2019 rok. Stan zad³u¿enia
na dzieñ 31 grudnia 2001 roku wynosi 26.710 z³otych.
Rocznie dwie pensje burmistrzów emerytów w Czaplinku to
ponad 230 tysiêcy z³otych. Skarbnik
i sekretarz prawie drugie tyle. Rocznie pensje tylko tych czterech osób
to 400 tysiêcy z³otych.
(N)

Ile z³otówek i na co?

Priorytety w dzia³alnoœci ZGM-u
(Z£OCIENIEC). W zwi¹zku z
ograniczonymi mo¿liwoœciami
gminy Z³ocieniec, tak¿e ze wzglêdu
na to, ¿e potrzeby remontowe gminnego zasobu mieszkaniowego s¹
bardzo du¿e, podano z ZGM-u do publicznej wiadomoœci nastêpuj¹ce
priorytety w przeprowadzaniu remontów i modernizacji zasobu
mieszkaniowego.
Z³otówkowe konkrety
1 Na wymianê pokryæ dachowych w 2013 roku bêdzie kwota 200
tysiêcy z³otych. W roku 2014 – te¿
200 tysiêcy z³otych. (2) Wymiana
stolarki okiennej – 50 tysiêcy z³otych w roku 2013 i podobnie w roku
2014. (3) Wymiana instalacji gazowych – 50 tysiêcy z³otych w roku
2013 i tyle samo w roku 2014. (4)
Wymiana instalacji elektrycznej – 10
tysiêcy z³otych w roku 2013, tyle
samo rok póŸniej. (5) Wymiana /naprawa/ instalacji kanalizacyjnej – po

10 tysiêcy z³otych na dwa najbli¿sze
lata (6) Modernizacja ogrzewania
mieszkañ – po 20 tysiêcy z³otych na
dwa najbli¿sze lata (7) Malowanie
klatek schodowych – po 20 tysiêcy
z³otych. (8) Termomodernizacja,
ocieplenie budynków, kolorystyka
elewacji – 100 tysiêcy z³otych na rok
2013 i 150 tysiêcy z³otych na rok
2014. (9) Po 50 tysiêcy z³otych na
dwa najbli¿sze lata na infrastrukturê
towarzysz¹c¹: ogrodzenia, chodniki, trawniki, zasobniki na odpady,
place zabaw. (10) Fundusz remontowy wspólnot – po 300 tysiêcy z³otych na dwa najbli¿sze lata.
Razem to kwota 780 tysiêcy z³otych w roku 2013 i 830 tysiêcy z³otych w roku 2014.
Tak stoi w akcie
za³o¿ycielskim spó³ki
Przedmiotem dzia³alnoœci spó³ki, zgodnie z aktem za³o¿ycielskim
jest: (1) Rozbiórka i burzenie obiek-

tów budowlanych; roboty ziemne
(2) Wykonywanie robot ogólnobudowlanych zwi¹zanych z wznoszeniem budynków (3) Wykonywanie
robot budowlanych w zakresie
monta¿u i wznoszenia budynków i
budowli z elementów prefabrykowanych (4) Wykonywanie konstrukcji i pokryæ dachowych (5)
Wykonywanie robot budowlanych
murarskich (6) Wykonywanie robót
budowlanych izolacyjnych (7)
Tynkowanie (8) Malowanie (9) Zagospodarowanie i sprzeda¿ nieruchomoœci na w³asny rachunek (10)
Kupno i sprzeda¿ nieruchomoœci
na w³asny rachunek (11) Wynajem
nieruchomoœci na w³asny rachunek (12) Dzia³alnoœæ agencji obs³ugi nieruchomoœci (13) Zarz¹dzanie
nieruchomoœciami mieszkalnymi
(14) Zarz¹dzanie nieruchomoœciami niemieszkalnymi (15) Dzia³alnoœæ w zakresie projektowania budowlanego,
urbanistycznego,
technologicznego.
(um)
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PROSTO Z RADY POWIATU. „CICHO SZA”
Relacje z posiedzeñ Rady Powiatu Drawskiego rzadko goszcz¹ na
p³atnych stronach kupowanych w
lokalnych gazetach przez powiat. Informacje te przegrywaj¹ z permanentn¹ propagand¹ i promowaniem
kultu jednostki. Postanowi³em wype³niæ tê lukê, dostarczaj¹c informacji wa¿nych dla powiatu, zamiast
ustawicznie serwowanej papki propagandowej w³adzy zakochanej w
sobie z wzajemnoœci¹.
Trwaj¹ca od lat symbioza drawskiej w³adzy z lokalnymi gazetami
wytworzy³a mechanizm KLIKNIJKOPIUJ-WKLEJ-SKASUJ. Skutkuje to tym, ¿e prasa ta straci³a przymiot
niezale¿noœci, starannoœci i rzetelnoœci informowania. Jest to promocja nieróbstwa, gdy redaktor o podwójnej moralnoœci mo¿e nie wychodziæ z kasyna na Wyspach Kanaryjskich, a za to, ¿e nic nie pisze o
w³adzy, uczyniony zostanie elit¹ finansow¹ Drawska Pomorskiego.
Pe³ne usta frazesów dysponentów kas samorz¹dowych, ¿e informuj¹ spo³eczeñstwo, s¹ szyderstwem ze spo³eczeñstwa i naruszaj¹
przynajmniej dwa kanony logicznego myœlenia. Tak wygenerowane
treœci najczêœciej nikogo nie informuj¹, a og³upiaj¹ i obra¿aj¹ racjonalnie myœl¹cych.
Sprzeda¿ jednej z gazet ze wzglêdu na jej treœci i genetyczny serwilizm wzglêdem w³adzy ju¿ dawno
osi¹gnê³a iloœæ zbli¿on¹ do jednego
promila, w stosunku do liczby mieszkañców powiatu. Pomimo to utrwali³a siê zasada wymyœlona przez by³ego cz³onka zarz¹du powiatu, wprowadzaj¹ca do praktyki sprawowania
w³adzy wykonawczej - p³aciæ i „morda w kube³”.
Ja ze wzglêdów estetycznych
bêdê u¿ywa³ okreœlenia „cicho sza”.
W myœl tej zasady niektóre op³acane przez starostê tytu³y nie zauwa¿y³y, a w³adza z oczywistych przyczyn
nie zamieœci³a na swych p³atnych
stronach, informacji, ¿e w proteœcie
przeciw praktyce wyrzucania w b³oto publicznych pieniêdzy, og³upiania spo³eczeñstwa oraz naruszenia
elementarnych zasad demokracji,
do dymisji poda³ siê przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Drawskiego. „Cicho sza”, choæ
w³aœciwszym okreœleniem by³by
pierwowzór.
Bezpoœrednio po rozpoczêciu
nowej kadencji, bo ju¿ w marcu
2011roku, mój klub zg³osi³ wniosek o
odst¹pienie od finansowania jednego z tytu³ów. Jego rozpatrzenie le¿a³o w kompetencjach zarz¹du powiatu. Zwlekano z jego rozpatrzeniem i
p³acono prasie jeszcze przez 9 miesiêcy. Nastêpnie zarz¹d zrezygnowa³ ze swoich uprawnieñ i przekaza³
go do zaopiniowania przez wszyst-

kie komisje Rady. Trzy komisje jednog³oœnie i jednomyœlnie, w formie
uchwa³, podzieli³y pogl¹d zawarty
we wniosku Niezale¿nego Forum Samorz¹dowego „Pojezierze Drawskie”, o odst¹pieniu od dotychczasowego finansowaniu prasy lokalnej. Ostatnia komisja, w trakcie sesji
Rady Powiatu, ustami swojego przewodnicz¹cego i jego zastêpcy,
wspar³y stanowisko pozosta³ych
komisji. Pomimo jednoznacznego
stanowiska wszystkich komisji Zarz¹d Powiatu nie uszanowa³ podstawowej demokratycznej zasady o
stanowieniu lokalnego prawa przez
w³adzê ustawodawcz¹. Mimo wczeœniejszego delegowania swych
kompetencji do Rady i wbrew jej jednoznacznemu stanowisku podpisa³
umowy na op³acanie gloryfikuj¹cych w³adzê artyku³ów z wszystkimi
lokalnymi gazetami. Teraz spo³eczeñstwo ma ju¿ tylko papkê propagandow¹ w³adzy i spolegliwej
wzglêdem p³atnika prasy. Inaczej
myœl¹cy - „cicho sza”, bo p³atna prasa niczego nie opublikuje przeciwko
swoim sponsorom. Tej arogancji i
jaskrawego przejawu braku demokracji nie móg³ tolerowaæ przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej, podaj¹c siê do dymisji.
Ile kosztuje dwie drawskie samorz¹dowe kasy symbioza w³adzy i
gniotów propagandowych, których
spo³eczeñstwo nie chce kupowaæ?
Tylko w wyborczym 2010 roku z miejskiej i powiatowej kas w Drawsku
Pomorskim dla dwóch „gazet” wyp³acono 84.506 z³otych! Przy utrzymaniu siê tej tendencji do koñca kadencji tylko na te dwa tytu³y oba samorz¹dy zap³ac¹ 338.024 z³! Myœlê,
¿e suma ta zostanie znacznie przekroczona, gdy¿ starosta w 2011 roku
zap³aci³ za tê pseudo us³ugê znacznie wiêcej, ni¿ w 2010 roku, a w bie¿¹cym rozszerzy³ potrzebê „informowania” spo³eczeñstwa o kolejne
dwa tytu³y. Teraz Powiat opanowa³
ca³y rynek medialny, bez wzglêdu na
poziom merytoryczny, nak³ad (zasiêg) oraz rzetelnoœæ i starannoœæ
dziennikarsk¹. Poci¹gnie to za sob¹
dodatkowe ok. 30 tys. z³otych. Przera¿a prognoza, co bêdzie w roku wyborczym 2014, gdy dojd¹ podsumowuj¹ce na super papierze periodyki.
O tym wam w³adza, ani zwi¹zana pêpowin¹ finansow¹ z jej kas¹ prasa,
nie napisze - „cicho sza”.
Równolegle w materia³ach na
ostatni¹ sesjê Rady Powiatu mo¿na
by³o przeczytaæ: „Powiat Drawski
musi zaci¹gn¹æ d³ugoterminowy
kredyt… na sp³atê wczeœniej zaci¹gniêtych kredytów. Kredyt bêdzie
sp³acany w latach 2015-2020”. Zaprotestowa³em przeciw takiej filozofii ekonomicznej; „kredyt na sp³atê
kredytu”, którym obci¹¿y siê nie na-

stêpn¹ kadencjê, a jeszcze kolejn¹.
Wywo³a³o to emocjonaln¹ reakcjê
Pana Starosty. Oznajmi³em, „¿e ja nic
nie muszê”. Tym bardziej, ¿e nie
us³ysza³em odpowiedzi, ¿e bêdzie to
ju¿ ostatni kredyt zaci¹gniêty akonto odleg³ych kadencji. A ponadto
mój organizm nie akceptuje zasady
„cicho sza”.
Czas ograniczyæ rozrzutnoœæ i
p³acenie za b³êdy oraz wyrzucanie
publicznych pieniêdzy w b³oto, np.
na gnioty propagandowe, których
koszty powiêkszaj¹ stany zatrudniania w wydzia³ach i referatach propagandowych, fa³szywie nazywanych „promocj¹”. Nikogo z pseudo
redaktorów nie widzia³em na obchodach Œwiêta Niepodleg³oœci. Relacje z nich napisze i zap³aci, by zechcieli to opublikowaæ, w³adza naszymi publicznymi pieniêdzmi. Aby
dowiedzieæ siê, kto bêdzie tam „promowany”, nie musicie kupowaæ gazet. Nie musicie jechaæ do Korei
Pó³nocnej, by dowiedzieæ siê jak
funkcjonuje kult jednostki. Wystarczy zobaczyæ gablotê przed starostwem z wyznaczania œrodka powiatu.
Po honorowej rezygnacji z funkcji przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej, z materia³ów na sesjê dowiedzia³em siê, ¿e zarz¹d dwukrotnie
zajmowa³ siê moj¹ rezygnacj¹. Kuriozum demokracji kreowanej w powiecie stanowi zapis, ¿e w sprawie
wyboru przewodnicz¹cego Komisji
Rewizyjnej „Zarz¹d nie zg³osi³ uwag
do kandydatury przedstawionej
przez Przewodnicz¹cego Rady Powiatu i wyrazi³ aprobatê do dalszych
dzia³añ”. Co ma Zarz¹d do opiniowania kandydatury na szefa Komisji
Rewizyjnej, która ma go kontrolowaæ? Arogancj¹ jest pisemna aprobata dla sposobu jego wyboru! No
ale jak zapewniæ sobie kandydata,
który spe³ni wymóg - „cicho sza”.
Jeden z radnych opowiedzia³ mi,
¿e zg³osi³ sw¹ kandydaturê na wakuj¹c¹ funkcjê, ale zosta³a przemilczana, bo jego charakter nie gwarantuje
przestrzegania historycznie ukszta³towanej zasady - „cicho sza”.
Od mojej rezygnacji odby³y siê
ju¿ trzy sesje Rady Powiatu. Nie
dokonano na nich wyboru przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej. Ma
on zgodnie z ustaw¹ o samorz¹dzie
powiatowym szczególn¹ rolê, dlatego ustawodawca okreœli³ jego wybór przez wszystkich cz³onków
Rady, w przeciwieñstwie do innych
komisji, które osoby funkcyjne wy³aniaj¹ ze swojego sk³adu. Mam w
zwi¹zku z tym w¹tpliwoœæ natury
formalnej - czy uchwa³y Rady s¹
wa¿ne? Przecie¿ drawski Zarz¹d
mo¿e nie zaakceptowaæ kandydata i
wówczas bêdzie „rz¹dzi³” bez sternika Komisji Rewizyjnej? Pytam bo

mnie nie obowi¹zuje zasada - „cicho
sza”. Szokuje mnie brak poszanowania przez Zarz¹d dla decyzji wypracowanej w komisjach, a jeszcze bardziej brak obrony autorytetu ca³ej
Rady. Najwa¿niejsze, ¿e funkcjonuje zasada - „cicho sza”.
Wniosek mojego klubu spowodowa³, ¿e Zarz¹d przez kilka miesiêcy nie p³aci³ lokalnym pseudo dziennikarzom. Wówczas jeden z nich zaatakowa³ Zarz¹d Powiatu uprawnieniami wynikaj¹cymi z ustawy o dostêpie do informacji publicznej.
Zacz¹³ rozliczaæ poszczególnych
cz³onków Zarz¹du z ich efektywnoœci, w formie lawiny pytañ. Ten osobliwy szanta¿ zakoñczy³ siê ubezw³asnowolnieniem Zarz¹du. Szybko przygotowano umowê jednostronnie podpisan¹ przez starostê
drawskiego i przes³ano do redakcji,
by zechcia³a podpisaæ siê i raczy³a
dalej pobieraæ pieni¹dze podatników. Po ma³ych oporach, ¿e powiat
móg³by p³aciæ wiêcej, redaktor podpisa³ umowê. Odtr¹biono sukces, ¿e
nie bêdzie ju¿ redaktor pyta³, a znaj¹c jego wrodzone lenistwo nie bêdzie niczego sam pisa³. Jedyny wysi³ek poniesie przy WYTNIJWKLEJ-SPRAWD• NA KONCIE.
Jeszcze raz zatryumfowa³a zasada „cicho sza”. Ten sam redaktor odmówi³ opublikowania uzasadnienia
dla mojej rezygnacji z przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej. Jest konsekwentny, skoro kasuje to - „morda
w kube³”.
Ten drawski fenomen próbuje
nazwaæ siê niezale¿noœci¹, starannoœci¹ i rzetelnoœci¹ informowania
spo³eczeñstwa za publiczne pieni¹dze. Jest to oczywiste szyderstwo.
W ramach interpelacji zwróci³em
siê do Starosty Drawskiego z proœb¹
o skomentowanie innego drawskiego fenomenu ekonomicznego, publikowanego w jednej z gazet, która
pobiera pieni¹dze z kasy powiatowej. Cytujê: „Trzeba pogratulowaæ
m¹droœci tej w³adzy… Pieni¹dze
wp³ywaj¹ce do lokalnych redakcji
napêdzaj¹ lokaln¹ koniunkturê handlu i us³ug. Same zyski”. Pan starosta, pomimo ¿e by³o to w punkcie
sesji „interpelacje”, tym razem „nabra³ wody w usta” i nie udzieli³ mi odpowiedzi. Szuka³em odpowiedzi w
przedszkolu i tam nazwano to eksploatowaniem dojnej krowy. Tylko,
¿e ta dojna krowa „MUSI” wzi¹æ kredyt, by sp³aciæ poprzedni kredyt.
Panie Starosto, ca³y kredyt trzeba
oddaæ prasie, a nakrêcona w ten
sposób koniunktura rozwi¹¿e
wszystkie nasze problemy.
P.S. Swój tekst kierujê do jedynej
niezale¿nej redakcji i traktujê go jako
test na istnienie reliktu prawdziwego
dziennikarstwa w powiecie.
Zbigniew MIECZKOWSKI
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Ten uroczysty dzieñ na pewno na d³ugo pozostanie
Za oknem zi¹b, a my
w pamiêci pierwszaków
pluskamy siê w basenie Pasowanie na uczniów

w Szkole Podstawowej nr 1

(DRAWSKO POMORSKIE)
Dnia 10.11.2012 r. chêtni uczniowie z klas 4c, e, f, 6a, b, c, e Szko³y
Podstawowej w Drawsku Pomorskim pod opiek¹ pañ: Jadwigi
Oracz, Ireny Goliñskiej, Ewy Waliszewskiej i Agnieszki £ukasiewicz-Makara wyjecha³y do Centrum Wodnego „Laguna” w Gryfinie.
Na krytej p³ywalni dzieci mia³y do
dyspozycji kilka zje¿d¿alni, brodziki,
rw¹c¹ rzekê, basen na zewn¹trz budynku ze s³on¹ wod¹, basen z fal¹
morsk¹, jacuzzi i basen sportowy.
Pod baczn¹ opiek¹ ratowników, któ-

rzy spotkanie rozpoczêli od przypomnienia regulaminu korzystania z
p³ywalni, dzieci mog³y przez 2 godziny wykazaæ siê umiejêtnoœci¹ p³ywania oraz skorzystaæ ze wszystkich
atrakcji.
Czas spêdzony w wodzie przysporzy³ wszystkim uczestnikom
wyjazdu, oprócz korzyœci zdrowotnych, wiele radoœci i przyjemnych
wra¿eñ. Podstawowym celem wyjazdu by³o kszta³towanie nawyków
prozdrowotnych, æwiczenie odwagi, wpajanie prawid³owych nawyków higienicznych oraz wskazanie
alternatywnych i aktywnych form
spêdzania wolnego czasu. A.£-M.

W auli ZSP 24 listopada w sobotê od godziny 10.00

Samorz¹d m³odzie¿owy
Z³ocieñca – spotkanie
drugie
(Z£OCIENIEC). M³odzie¿owa
Rada Z³ocieñca – posiedzenie
dwudziestego czwartego listopada w sobotê. Miejsce spotkania –
sala w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych przy ulicy Stefana
Okrzei 9.
Bêdzie sprawozdanie z dzia³alnoœci rady miêdzy sesjami. Ta jest z
numerkiem drugim. Interpelacje, zapytania radnych, Trybuna Obywatelska – z namys³em piszemy Trybu-

nê z du¿ych liter. Odpowiedzi na interpelacje, na zapytania radnych.
Podjêcie uchwa³y w sprawie wygaœniêcia mandatu radnego.
W punkcie ósmym chyba g³ówny punkt tego m³odzie¿owego samorz¹dowego spotkania – Nastolatek w samorz¹dzie. Partnerstwo czy
zabawa w doros³oœæ. - Debata o
mo¿liwoœci dzia³ania i anga¿owania
siê w sprawy lokalne m³odych ludzi.
Na koniec – wnioski, oœwiadczenia i komunikaty.
(um)

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

(Z£OCIENIEC). Dwudziestego
dziewi¹tego paŸdziernika w czwartek w Szkole Podstawowej nr 1 mieliœmy wielkie œwiêto; odby³o siê
PASOWANIE NA UCZNIÓW.
Miejscem pasowania – sala gimnastyczna udekorowana przez rodziców pierwszaków.
Przybyli zaproszeni goœcie. Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej Urszula
Ptak, przedstawiciel Urzêdu Miejskiego Jolanta Do³bniak, dyrektor
Szko³y Iwona Misiun-Bednarska, wicedyrektor Szko³y Janina Król, wiceprzewodnicz¹ca Rady Rodziców
Justyna Goliñska. Przybyli nie tylko
rodzice uczniów, ale i ich dziadkowie.
Program artystyczny
Uczniowie pierwszych klas
przedstawili program artystyczny
przygotowany pod kierunkiem wychowawczyñ, pañ Lidii Dolaty i
Anny Siluk. Dzieci œwietnie prezentowa³y siê w strojach galowych i w
uczniowskich biretach. Wzorowo

zda³y swój pierwszy egzamin i zas³u¿y³y na zaszczytne miano ucznia
Szko³y Podstawowej nr 1 imienia
Janusza Kusociñskiego.
Œlubowanie
Uczniowie z³o¿yli uroczysty
tekst œlubowania, w którym obiecali
byæ dobrymi uczniami i wspania³ymi
kolegami, po czym zostali pasowani
du¿ym piórem przez dyrektor Szko³y,
co oznacza przyjêcie do spo³ecznoœci szkolnej. Zaproszeni goœcie skierowali do najm³odszych przedstawicieli naszej spo³ecznoœci wiele mi³ych s³ów i hojnie obdarowali pierwszaków wspania³ymi prezentami. Od
nauczycieli pierwszoklasiœci otrzymali dyplomy, od rodziców … kuferek s³odkoœci.
Wspólne zdjêcie
Na koniec uczniowie z przyby³ymi goœæmi zrobili wspólne pami¹tkowe zdjêcie. Ten uroczysty dzieñ na
pewno na d³ugo pozostanie w pamiêci pierwszaków.
(um)
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Sylwetka patrona Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim Eugeniusza Poniatowskiego

„Nauczy³ nas jak piêknie ¿yæ,
jak drawskiej s³u¿yæ ziemi”
(DRAWSKO POM.)
Gdy zapowiedziano
uroczyste otwarcie
przebudowanego
Centrum Kultury w
Drawsku Pomorskim,
od dawna by³o
wiadomo, ¿e otrzyma
ono imiê Eugeniusza
Poniatowskiego.

- niech ¿a³uj¹. Wspania³y cz³owiek,
znakomity pedagog, wieloletni
przyjaciel m³odzie¿y, Kawaler „Orderu Uœmiechu”.

Burmistrz Zbigniew Ptak nada³ to
imiê Centrum swoim zarz¹dzeniem 14
wrzeœnia 2012 r. Centrum zosta³o
otwarte 9 listopada. Zapewne m³odsze pokolenia nie wiedz¹, kim by³
patron Eugeniusz Poniatowski, dlatego przypomina nam jego sylwetkê
pani Irena Wilczyñska.

Treœci¹ jego ¿ycia by³o nauczanie i wychowanie, pasj¹ - muzyka.
Sam mówi³ o sobie, ¿e jest cz³owiekiem pracy. Podkreœla³, ¿e dobrze
wykonana praca ma bez w¹tpienia
wiêksza wartoœæ ni¿ wiedza, chocia¿
bez niej niewiele mo¿na zrobiæ.

***
„Z jednego lasu ka¿de innym
drzewem, ale korzenie nasze i ramiona splecione mi³oœci¹ niejednej
da³y opór nawa³nicy”
W tej poetyckiej strofie zawiera
siê istota pracy by³ego Dyrektora
Szko³y Podstawowej w Drawsku
Pomorskim Eugeniusza Poniatowskiego. Dziêki Niemu szko³a stanowi³a jednoœæ - uczniowie i nauczyciele czuli siê wielk¹ rodzin¹. Tak bêd¹
Go oni wspominali.
Pan Poniatowski obj¹³ urz¹d w
bardzo trudnym okresie dla polskiej
oœwiaty, a jednak dyrektorem szko³y
by³ a¿ 17 lat. W trudnych czasach
zawsze stawa³ w obronie uczniów i
nauczycieli. Wielce ceni³ wspó³pracê z rodzicami i œrodowiskiem lokalnym. Podejmowa³ szereg inicjatyw
s³u¿¹cych rozwojowi szko³y, stwarza³ warunki sprzyjaj¹ce doskonaleniu zawodowemu kadry nauczycielskiej i rozwojowi intelektualnemu
uczniów. Trzeba podkreœliæ, ¿e urzeczywistnianie planów dydaktyczno-wychowawczych i innych zamierzeñ pedagogicznych nie by³o
wtedy ³atwe.
Przez szereg lat kierowania
szko³¹, wspó³pracowa³ z wieloma
nauczycielami i chocia¿ trudno
uchroniæ siê na przestrzeni tak wielu
lat pracy od sytuacji konfliktowych,
które niesie ¿ycie i codzienny trud
nauczycielski, dziêki predyspozycjom kierowniczym, organizator-

Chêtnie dzieli³ siê swoim doœwiadczeniem. Mimo w³asnych zajêæ i trosk, znajdowa³ dla wszystkich
czas. Jednoczeœnie umia³ dodaæ otuchy rodzicom borykaj¹cym siê z problemami wychowawczymi, jak równie¿ zganiæ tych, którzy zbyt ostro
traktowali swoje dzieci.

skim i otwartoœci na drugiego cz³owieka udawa³o Mu siê je rozwi¹zywaæ. D³ugoletnia praca na stanowisku dyrektora drawskiej „jedynki”
jest najlepsz¹ tego wizytówk¹.
Pe³nienie funkcji dyrektora nie
przeszkodzi³o Panu Poniatowskiemu pozostawaæ cz³owiekiem dobrym, ¿yczliwym i wyrozumia³ym.
Zawsze mawia³: „Lepiej ¿eby zamiast tysi¹ca s³ów. By³o jedno, lecz
takie co niesie pokój”.
Zostawi³ po sobie najwy¿sz¹
ocenê swojej pracy i cz³owieczeñstwa. Chocia¿ dawno ju¿ przeszed³ w
conradowsk¹ smugê cienia i chocia¿
„dzieñ za dniem spada i pamiêæ ucieka i tylko czasem cienie powracaj¹”,
Jego cz³owieczeñstwo i Jego los
zwi¹zany jest z losem innych tak
mocno, ¿e pozostanie na zawsze w
¿yczliwej pamiêci wszystkich tych,
którzy mieli ogromne szczêœcie pracowaæ z Nim i pod Jego „dowództwem”. Wszyscy bardzo Go cenili i
powa¿ali.
Niekiedy razi, gdy na cmentarnych tablicach, albo klepsydrach,
umieszcza siê tytu³y. A to dlatego, ¿e
œmieræ traktuje wszystkich jednakowo. Po œmierci nikt ju¿ nie jest profesorem, dyrektorem, czy pu³kownikiem. Jest wspomnieniem. Ale nie
sposób przybli¿yæ sylwetki dyrektora, bez wymieniania dorobku, bo
przecie¿ dyrektor to nie tylko cz³owiek - to tak¿e Jego spuœcizna pedagogiczna.
Tym, którzy go znali, tych kilka
skrótów i to imiê wystarczy za ca³e
wspomnienie. Ci, którzy go nie znali

Tê prawdê przekazywa³ swoim
uczniom. Budzi³ w nich wiarê we
w³asne mo¿liwoœci. Przywi¹zywa³
wagê do wychowania m³odzie¿y w
duchu patriotyzmu i poszanowania
tradycji. Prowadzony przez niego
zespó³ mandolinistów „TREMOLO”
rozs³awi³ imiê naszego miasta w kraju i za granic¹.
Nie ba³ siê wielkich projektów.
Swoimi pomys³ami wyprzedza³
wiêkszoœæ œwiat³ych pedagogów.
Niekiedy pozostawa³ zupe³nie sam
ze swoimi wizjami i problemami. Ufa³,
¿e szko³a doczeka siê absolwentów,
którzy bêd¹ mieæ wp³yw na losy
Polski. By³ postrzegany jako cz³owiek powa¿ny i zasadniczy. Ale to
tylko czêœæ jego osobowoœci.
Tak naprawdê by³ nadzwyczaj
skromny, dowcipny, ujmuj¹cy, ciep³y, serdeczny i radosny. Jego najwiêkszym osi¹gniêciem byli jego
uczniowie, bowiem wypromowa³ On
ich ogromn¹ iloœæ. Zarazi³ ich pasj¹,
przekaza³ wiedzê, prowadzi³ ku
pierwszemu, wielkiemu sukcesowi.
Zasia³ ziarno, które teraz kie³kuje.
Nauczycielom da³ siê poznaæ od
jak najlepszej strony. Traktowa³ ich
jak swoich m³odszych kolegów,
którzy jeszcze wymagaj¹ opieki. I to
siê czu³o - tê opiekê, to ciep³o. Do
tego Cz³owieka mo¿na by³o zwróciæ
siê z ka¿dym problemem, nawet
spoza dziedziny, któr¹ siê zajmowa³. Zawsze uœmiechniêty, zawsze
weso³y, skory do ¿artów. Nawet
gdy ktoœ Go zawiód³, nie spotyka³y

go z Jego strony wyrzuty, ale szczery smutek.
To mobilizowa³o jeszcze bardziej, powodowa³o wyrzuty sumienia; Jego zawiedzione spojrzenie
spod krzaczastych brwi by³o o wiele dotkliwsz¹ kar¹, ni¿ najgorsza
nawet ocena, czy nagana. By³ postaci¹ bardzo charakterystyczn¹ i
rozpoznawaln¹. Nie sposób by³o
Go pomyliæ z kimœ innym. Szczup³a,
wyd³u¿ona postaæ, energicznym
krokiem przemierzaj¹ca obszerne
korytarze szko³y. Wszyscy, pracuj¹cy z Nim nauczyciele s¹ dumni z tej
znajomoœci. Tak, dumni z faktu, ¿e
ten cz³owiek uœcisn¹³ im kiedyœ
rêkê, porozmawia³ z nimi, poradzi³,
po¿artowa³. Tym bardziej wstyd, ¿e
w nat³oku codziennych zajêæ zapominamy o kolejnych rocznicach
Jego œmierci. Przepraszamy Panie
Dyrektorze.
By³ Pan i zawsze bêdzie w naszych sercach jako przyjaciel - ten,
który ca³e swoje serce odda³ swojej
szkole. Uczyni³ Pan z niej drugi dom
uczniów i nauczycieli. Ciep³y i bezpieczny, do którego przychodzi³o siê
z radoœci¹. Nikogo nie drêczy³a fobia
szkolna, bo wszyscy wiedzieli, ¿e
pod Pana okiem zawsze jest dobrze.
Mimo w³asnych obowi¹zków i zajêæ,
bo przecie¿ praca dyrektora nie jest
³atwa, mia³ Pan zawsze serdeczny,
szczery uœmiech i pomocn¹ d³oñ.
Wiedzieliœmy, ¿e nigdy nie stanie siê
w szkole nic z³ego.
Uczyni³ Pan swoj¹ szko³ê s³awn¹.
Us³ysza³a o niej ca³a Polska, a wszyscy pracownicy chodzili z podniesion¹ g³ow¹, gdy wymienia³o siê
obok jej nazwy Pañskie nazwisko.
By³ Pan i zawsze bêdzie dla
wszystkich osob¹, która ca³e swoje
serce odda³a naszej szkole.
Trudno by³o Panu ¿egnaæ siê ze
szko³¹ przed pójœciem na emeryturê.
W wakacje 1984 roku mówi³ Pan: „W
emeryturze nie ma nic z³ego, pod
warunkiem, ¿e nie dopuœcimy, aby
nam przeszkadza³a w pracy”.
Z pewnoœci¹ jest Pan „tam”
szczêœliwy, tak, jak szczêœliwy by³
Pan w swojej szkole. Patrzy Pan na
ni¹ dyskretnie i cieszy siê, ¿e podnosz¹ j¹ coraz wy¿ej zdolni, m³odzi i
m¹drzy nastêpcy.
Irena Wilczyñska
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Puchar Przechodni Burmistrza Z³ocieñca zdoby³a
Szko³a Podstawowa nr 1

Turniej w du¿ej hali footsalu
dziewcz¹t i ch³opców

(Z£OCIENIEC). Ósmego listopada w czwartek w z³ocienieckiej
hali sportowej rozegrano turniej pi³ki halowej. G³ówne trofeum – Puchar Przechodni Burmistrza Z³ocieñca Waldemara W³odarczyka.
£¹czna zdobycz punktowa
Rywalizowa³y reprezentacje tutejszych szkó³ podstawowych w trzech
kategoriach. Zwyciêska szko³a to ta,
która mog³a pochwaliæ siê najwiêksz¹
³¹czn¹ zdobycz¹ punktow¹.
Nie brakowa³o ambicji i wrêcz poœwiêcenia. Poszczególne mecze tworzy³y niezapomniane dramaturgie, w
ka¿dym z nich nie brakowa³o olbrzymich emocji. Kto wygra³? Po podliczeniu wszystkich punktów najlepsz¹
okaza³a siê dru¿yna Szko³y Podstawowej nr 1. Do tej Szko³y na rok powêdrowa³ Puchar Przechodni ufundowany
przez Burmistrza Z³ocieñca.
Najlepsi
Oto wyró¿nieni najlepsi reprezentanci szkó³: (I) Szko³a Podstawowa nr
1 – Dawid Radysza (II) Szko³a Podstawowa nr 2 – Jakub Matuszak (III) Szko³a Podstawowa nr 3 – Dawid Ba³dyga.
Królem strzelców turnieju zosta³
Wojciech Górka, zdobywca trzynastu
bramek z dru¿yny Szko³y Podstawowej nr 1.
WYNIKI TURNIEJU
Dziewczêta: SP 1 : SP 2 2:1, SP 1 :
SP 3 3:0, SP 2 :SP 3 4:1.
1 miejsce dru¿yna Szko³y Podstawowej nr 1: Matylda Dykier 2 br., Ola
Ratajska, Natalia Dudek – 1 br., Sandra
Cêbrowska, Fabiola Szwarc 2 br., Wiktoria Ingram, Karolina Wojdy³a, Paulina
Rzepnikowska, Laura Juszczyk.
2 miejsce Szko³a Podstawowa nr 2:
Natalia Arszyñska – 1 br., Roksana
Kulczyñska – 2br., Daria Seku³a, Katarzyna Dawidowska – 1 br., Katarzyna
Krajewska – 1 br., Wiktoria Muæka,
Kornelia Zaczkowska, Karolina Budnicka, Karolina P³aza, Natalia dzik).
3 miejsce Szko³a Podstawowa nr 3:
(Patrycja Kulik, Agnieszka Rodze-

wicz, Sandra Le¿ak – 1 br., Patrycja
Piskunowicz, Katarzyna Radzimska,
Daria Wnukowska, Ma³gosia Jarosz,
Maja Gucze).
Kategoria – ch³opcy, klasy I – IV,
wyniki:
SP 1: SP 2 2:1, SP 1: SP 3 1:10
SP 2: SP 3 3:6
1 miejsce Szko³a Podstawowa nr 3:
Nikodem Sterczyñski – 6 br., Hubert
Pawlik – 1 br., Eryk Osiñski, Sebastian
Kowalczyk, Daniel Raczyñski, Dawid
Ba³dyga – 9 bramek, Karol Mecel.
2 miejsce Szko³a Podstawowa nr 1:
Bartosz Smyk 1 br., Dawid Kiedrowski,
Maciej Kosianowicz 1 br., Jakub Jaroñski, Kacper Lisowski 1 br., Adrian
Szczepankiewicz, Kacper Koz³owski,
Konrad Patoleta.
3 miejsce Szko³a Podstawowa nr 2:
Patryk Jakubczak, Maksymilian Kapuœciñski, Patryk Kot, Alan Pijanowski,
Dawid Dobrañski, Daniel Dobrañski,
Miko³aj Kirkus – 4 br.)
Kategoria ch³opcy klasy V – VI:
SP 1: SP 2 2:2, SP 1: SP 3 15:2, SP
2: SP 3 1:1.
1 miejsce Szko³a Podstawowa nr 1:
Micha³ Rudnicki, Wojciech Górka 13
br., Wiktor Pytka, Dawid Radysz 2 br.,
Kacper Karczewski 2 br., Arkadiusz
Antosiak, Hubert Marek, Oskar Zydroñ.
2 miejsce Szko³a Podstawowa nr 2:
Jakub Matuszak 2 br., Micha³ Wierzbiñski, Jaros³aw Chojnacki 1 br., Pawe³
Lewiñski, Patryk Œciurkowski, Hubert
Chotkiewicz, Pawe³ Nowakowski,
Konrad Paliñski).
3 miejsce Szko³a Podstawowa nr 3:
Bartek Babiak 1 br., Micha³ Gaik 2 br.,
Jakub Stempniewski, Pawe³ Szostak,
Sebastian Jankowski, Damian Œlaza.
Klasyfikacja koñcowa
1 miejsce Szko³a Podstawowa nr 1
2 miejsce szko³a Podstawowa nr 3
3 miejsce szko³a Podstawowa nr 2
(osir)
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Gwardia Koszalin – Drawa Drawsko Pomorskie 4:1 (3:0)

Drawa w Koszalinie przegra³a
z … Japoñczykami
(KOSZALIN). Drawa Drawsko
Pomorskie doskonale wiedzia³a, ¿e w
Koszalinie natknie siê na rozeŸlon¹
Gwardiê, gdy¿ ta ostatnie dwa pojedynki (w tym u siebie) z Draw¹ poprzegrywa³a. Tym razem Gwardia
by³a ju¿ naprawdê mocna, zaœ Drawa, chyba mimo wszystko, z garniturem pi³karzy nieco innym od poprzedniego.
Zaczê³o siê od udanej próby d³ugiej kontroli gry przez Drawê, ale
widaæ by³o, ¿e przewaga Gwardii
roœnie z minuty na minutê.
Pierwsza strata mniej wiêcej w

trzydziestej minucie. Bramkê dla
Gwardii zdoby³ Japoñczyk Daisuke
Shibusawy. Próby Drawy odrobienia straty na nic siê zdawa³y. Dziesiêæ minut po pierwszej bramce, kolejny Japoñczyk – Ikegami, strzela
drug¹ bramkê. Do przerwy by³o a¿
3:0 po strzale Nawrockiego.
Nie zdo³a³a Drawa w Koszalinie
wygraæ te¿ drugiej po³owy. Zaraz po
przerwie by³o ju¿ 4:0. I kolejny Japoñczyk – Takuya Murayama.
Drawszczanie jednak honor obronili
– dla Drawy na 4:1 bramkê zdoby³
Okoniewski.
(om)

Na zakoñczenie Drawa u siebie z Energetykiem,
potem wyjazd do Kotwicy

Te jesienne punkty – jak¿e one
mog¹ okazaæ siê przydatne
(REGION). Do zakoñczenia rozgrywek w III Lidze Ba³tyckiej w rundzie jesiennej pozosta³y jeszcze tylko dwie kolejki. Bardzo istotne, gdy¿
Drawa Drawsko Pomorskie nad
stref¹ spadkow¹ ma tylko cztery
punkty przewagi.
Walka o utrzymanie siê w tej lidze
w³aœnie ju¿ teraz trwa na dobre. Siedemnastego, w sobotê, o godzinie
13.00 drawszczanie w Drawsku rozegraj¹ przedostanie spotkanie tej jesieni z Energetykiem z Gryfina. Aktualnie wysoka, bo pi¹ta pozycja w
tabeli, dziesiêæ punktów straty do
lidera, Lechii II Gdañsk.
Ostatni mecz w tym roku w III
Lidze Ba³tyckiej Drawa zagra na

wyjeŸdzie z Kotwic¹ w Ko³obrzegu.
Dwunaste miejsce w tabeli.
Oto pe³ne dwie kolejki spotkañ.
Kolejka czternasta: Polonia Gdañsk
– Cartusia 1923 Kartuzy, Pogoñ II
Szczecin – Chemik Police, Gryf
S³upsk – B³êkitni Stargard, Pogoñ
Barlinek – Kotwica Ko³obrzeg, D¹b
Dêbno – Koral Dêbnica, Arka II
Gdynia – Ba³tyk Gdynia, Lechia II
Gdañsk – Gwardia Koszalin.
Kolejka piêtnasta: Energetyk
Gryfino – Lechia II Gdañsk, Gwardia
Koszalin – D¹b Dêbno, Koral Dêbnica – Arka II Gdynia, Cartusia 1923
Kartuzy – Pogoñ II Szczecin, Chemik
Police – Pogoñ Barlinek, B³êkitni
Stargard – Polonia Gdañsk, Ba³tyk
Gdynia – Gryf S³upsk.
(ok)

Bêdzie jeszcze jedna bramka?

Lech Czaplinek z Wiekowiank¹
z Wiekowa 17 listopada
w sobotê w Czaplinku
(CZAPLINEK). Po wyjazdowym
meczu Lecha Czaplinek z K³osem w
Pe³czycach i podziale punktów (1:1),
czaplinianie maj¹ osiem punktów
naddatku nad stref¹ spadkow¹.
W porównaniu z Draw¹ Drawsko
Pomorskie o cztery wiêcej. To prawdziwy pi³karski skarb. Oto ostatnia
kolejka spotkañ tej jesieni. W Czaplinku siedemnastego w sobotê o
godzinie 14.00 mecz Lech – Wieko-

wianka Wekowo. Dru¿yna tu¿ za
Lechem w tabeli, o dwa punkty
mniej. Pozosta³e mecze: Ba³tyk Koszalin – K³os Pe³czyce, Hutnik
Szczecin – Rasel Dygowo, Kluczevia Stargard – Leœnik Rossa Manowo, Gryf Kamieñ Pomorski – Sarmata Dobra, Astra Ustronie Morskie –
Arkonia Szczecin, Ina – Goleniów –
Orze³ Wa³cz, Vineta Wolin – Wiekowianka Wiekowo.
(ok)
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Juniorzy starsi Olimpu

Olimp Z³ocieniec – Victoria Sianow 2:5 (1:1)

Nie uda³o siê
wygraæ z Or³em
z Wa³cza (1:2)

Olimp Z³ocieniec
– znów klêska na
oczach wszystkich
(Z£OCIENIEC). Sympatia jednego z pi³karzy Victorii Sianów powiedzia³a w przerwie spotkania: Mecz jest do ogl¹dania, nawet
atrakcyjny dla kibiców. Mój ch³opka gra ósemk¹. Olimp jest ciut lepszy, ale przed nami jeszcze druga
polowa. - Do przerwy by³o 1:1.
Po przerwie kilku kibiców ze paskudnymi s³owami na ustach opuszcza³o gminniak. Z³o¿y³a siê na to fatalna gra obrony Olimpu, w tym i
strata dwóch bramek bez jakiejkol-

(Z£OCIENIEC). W niedzielê jedenastego listopada starsi juniorzy
Olimpu na swoim boisku przegrali
ostatni mecz tej jesieni z Or³em
Wa³cz 1:2.
Tydzieñ temu pokonali Mechanika Bobolice 5:2. Do tej pory rozegrali
dziesiêæ spotkañ. Oto wszystkie
wyniki: (1) Olimp – Pomorzanin 7:1
(2) Spójnia – Olimp 0:1 (3) Olimp –
Graf 3:0 (4) G³az – Olimp 4:1 (5) Olimp
– Drawa 4:2 (6) Unia – Olimp 5:1 (7)
Olimp – Lech 4:2 (8) Olimp – Pogoñ

2:2 (9) Olimp – Orze³ 1:2 (10) Mechanik – Olimp 2:5.
1 Unia
8 24 90:6
2 Olimp
10 19 29:20
3 Spójnia
8 18 36:6
4 Graf
9 16 23:16
5 Orze³
10 15 24:18
6 Drawa
9 13 21:38
7 Pogoñ
9 13 21:20
8 Lech
7 9 11:25
9 G³az
8 6 9:50
10 Mechanik
9 5 8:35
11 Pomorzanin
9 3 11:49

IV liga

Wyniki 13. kolejki meczów i tabela: Gwardia Koszalin – Drawa Drawsko Pomorskie 4:1, Koral Dêbnica –
Lechia II Gdañsk 1:0, Kotwica Ko³obrzeg – Pogoñ II Szczecin 4:1, Energetyk Gryfino – Pogoñ Barlinek 1:0,
Chemik Police – Polonia Gdañsk 0:1,
Cartusia 1923 Kartuzy – Gryf S³upsk
0:0, D¹b Dêbno – Arka II Gdynia 1:2,
B³êkitni Stargard – Ba³tyk Gdynia
0:0.
1 Lechia II
13 32 27:7
2 Gwardia
13 23 28:14
3 Kotwica
13 23 14:14
4 B³êkitni
13 22 21:13
5 Energetyk
13 22 18:18
6 Pogoñ B.
13 18 16:13
7 Drawa
13 18 17:20
8 Cartusia
13 18 14:17
9 Chemik
13 17 18:15
10 Pogoñ II
13 17 19:23
11 Ba³tyk
13 15 13:16
12 Polonia
13 15 20:20
13 Arka II
13 14 9:24
14 D¹b
13 14 21:26
15 Koral
13 11 11:18
16 Gryf S.
13 10 15:23

Wyniki 14. kolejki spotkañ i tabela: K³os Pe³czyce – Lech Czaplinek
1:1, Arkonia Szczecin – Ba³tyk Koszalin 3:2, Sarmata Dobra – Hutnik
Szczecin 0:2, Orze³ Wa³cz – Kluczevia Stargard 0:3, Stal Szczecin –
Astra Ustronie Morskie 3:0, Leœnik/
Rossa Manowo – Vineta Wolin 0:1,
Wiekowianka Wiekowo – Gryf Kamieñ Pomorski 3:3, Rasel Dygowo –
Ina Goleniów 1:0.
1 Ba³tyk
14 31 48:11
2 Leœnik
14 30 30:16
3 Vineta
14 28 27:11
4 K³os
14 25 23:20
5 Rasel
14 25 20:16
6 Stal
14 24 26:21
7 Sarmata
14 22 23:15
8 Gryf
14 21 28:21
9 Arkonia
14 20 25:25
10 Hutnik
14 19 18:18
11 Astra
14 18 30:23
12 Lech
14 15 6:16
13 Wiekowianka 14 13 19:24
14 Kluczevia
14 12 15:27
15 Ina
14 7 16:46
16 Orze³
14 1 5:49

To rezultat wyj¹tkowo kiepskiej
postawy obrony z³ocienian, w tym i
bramkarza Liszki, który w przynajmniej w dwóch sytuacjach uchroni³
swoj¹ dru¿ynê przed strat¹ jeszcze
kolejnych bramek.
(om)

K³os Pe³czyce – Lech Czaplinek 1:1 (1:0)

Bramka Bart³omieja
WoŸniaka – jeden
punkt poproszê!
Wyniki i tabele

III Liga Ba³tycka

wiek interwencji bramkarza Olimpu
Liszki. Szybko zrobi³o siê 1:3, ale
Olimp zacz¹³ jeszcze goniæ wynik,
strzelaj¹c na 2:3. Gdy wydawa³o siê,
¿e wszystko jeszcze przed nami, Victoria w krótkim odstêpie czasu wywindowa³a wynik meczu na 2:5.

Koszaliñska Klasa
Okrêgowa
Wyniki przedostatniej (14) kolejki spotkañ i tabela: Olimp Z³ocieniec
– Victoria Sianów 2:5, Wielim Szczecinek – Mechanik Bobolice 2:1, Iskra
Bia³ogard – Darzbór Szczecinek 2:3,
Arkadia Malechowo – Dar³ovia Dar³owo 4:2, S³awa S³awno – Zryw Kretomino 0:3, Olimp Goœcino – Sokó³
Karlino 0:0, Gryf Polanów – Hubertus Bia³y Bór 3:0.
1 Wielim
14 39 41:10
2 Darzbór
14 34 40:19
3 Arkadia
14 29 32:22
4 Iskra
14 27 36:16
5 Wybrze¿e
14 23 25:19
6 Dar³ovia
14 23 30:24
7 Olimp Z.
14 23 25:34
8 Olimp G.
14 20 22:24
9 Zryw
14 20 30:27
10 Gryf
14 19 18:20
11 Pogoñ
14 15 16:24
12 Hubertus
14 12 22:29
13 Sokó³
14 12 19:31
14 Victoria
14 12 20:36
15 S³awa
14 7 14:35
16 Mechanik
14 7 10:30

(PE£CZYCE). Lech Czaplinek
na fali – chcia³oby siê napisaæ. Tym
razem znów nie tylko, ¿e strzeli³
bramkê, ale i tym trafieniem doprowadzi³ do remisu z K³osem w Pe³czycach.
Jak¿e to cenny ten jeden punkt.
W drugiej po³owie Lech gra³ w dziesiêciu. Bramkê na 0:1 straci³ w dwudziestej minucie. Bardzo d³ugo ambitnie goni³ wynik. A do tego by³
przynajmniej o klasê lepsz¹ dru¿yn¹
od gospodarzy. Nie tylko remis nale¿a³ siê Lechitom – to powszechna
opinia o meczu. Jak¿e cenn¹ bramkê
na remis strzeli³ WoŸniak. Na kilka
minut przed koñcz¹cym mecz gwizdkiem sêdziego. Boisko w piêædziesi¹tej minucie opuœci³ po dwóch
¿ó³tych kartkach Szymukowicz
(Lech).
(ok)

Biuro reklamy
Tygodnika
Pojezierza Drawskiego
Tel. 504 042 532
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O Puchar Burmistrza Z³ocieñca

Siatkówka kobiet na Rocznicê Niepodleg³oœci

(Z£OCIENIEC). Z okazji Œwiêta Niepodleg³oœci w Z³ocieñcu dziesi¹tego listopada rozegrano otwarty turniej pi³ki siatkowej kobiet.
G³ówne trofeum – Puchar Burmistrza Z³ocieñca.
Gra³o piêæ dru¿yn: Drawsko Pomorskie, Resko, Szczecinek, Szczecinek - Borne Sulinowo, Z³ocieniec.
Grano „ka¿dy z ka¿dym” do dwóch
wygranych setów. Sporo meczów
koñczy³o siê tie-breakiem.
Siostry Wiszniewskie,
wyró¿nienia
Komplet zwyciêstw zgromadzi³
zespó³ z³ocienieckiego Zaj¹czka
(straci³ tylko jednego seta w pojedynku z zespo³em Szczecinek – Borne Sulinowo). Rywalki gospodarza
turnieju w tie breaku by³y bliskie
zwyciêstwa prowadz¹c 7:1. Jednak
siostry Wiszniewskie, wspomagane
przez pozosta³e siatkarki, przechyli³y szalê zwyciêstwa na swoj¹ stronê.
Najwiêksza iloœæ zdobytych punktów - siatkarki Zaj¹czka – Sandra
Zaczkowska i Karolina Wiszniewska.
Oprócz pucharów organizator
imprezy postanowi³ wyró¿niæ najlepsze zawodniczki z poszczególnych zespo³ów: Olê Barsul – Zaj¹czek, Ma³gosiê Sadowniczek – Gryf

Szczecinek, Kingê KaŸmierczak –
Olimpijczyk, Kasiê Frys – Szczecinek/Borne Sulinowo, Basiê Growak
– Resko.
Specjaln¹ nagrodê od przewodnicz¹cego z³ocienieckiej rady sportu Grzegorza Wrzesiñskiego otrzyma³a rozgrywaj¹ca Zaj¹czka Ola
Wiszniewska.
OSiR jak zawsze
O zawodniczki zadba³ te¿ z³ocieniecki Oœrodek Sportu i Rekreacji,
organizator turnieju. By³y smakowite ciasta, p¹czki ufundowane przez
w³aœcicieli piekarni i ciastkarni. Owi
w³aœciciele to panowie: Jerzy Murawski ze Z³ocieñca i Kazimierz Pokutyñski z Drawska pomorskiego.
WYNIKITURNIEJU
Zaj¹czek – Olimpijczyk 2:0, Zaj¹czek – Gryf 2:0, Zaj¹czek – Janeczki
2:0, Zaj¹czek – Szczecinek Borne
Sulinowo 2:1, Gryf – Olimpijczyk 2:1,
Gryf – Szczecinek Borne Sulinowo
2:1, Gryf – Janeczki 2:0, Olimpijczyk
– Janeczki 0:2, Olimpijczyk – Szczecinek Borne Sulinowo 2:0, Janeczki –
Szczecinek Borne Sulinowo 2:0. (zespo³y: Zaj¹czek OSiR Z³ocieniec,
Olimpijczyk Drawsko Pomorskie,
Gryf Szczecinek, Janeczki Resko,
Szczecinek Borne Sulinowo).

Reklama w gazecie
tel. 512 138 349

KLASYFIKACJATURNIEJU
1 m. Zaj¹czek OSiR Z³ocieniec
8 pkt. (A. Wiszniewska – kapitan, K.
Wiszniewska, S. Zaczkowska, A.
Barsul, A. Snochowska, K.Olekszyk, K. Hanusewicz, W. Senkowska)
2 m. Gryf Szczecinek 7 pkt. (kpt.
J. Gurtatowska, D. Gutowska, M.
Niebój, M. Sadowniczek, K. Kucaba,
M. Tomczyk – Szybisty, D. Wachowska, G. Œliwicka).

3 m. Janeczki Resko (kpt. R.
Czerwiñska, S. Witaszek, M. Kowal,
A. Bodys, M. Waldan, P. Sarnecka,
S. Mañkowska, B. Growak).
4 m. Szczecinek Borne Sulinowo – 5 pkt. (kpt. I. Malanowska,
P.Kowalczyk, M. Rdzeniewska, D.
Stachyra, K. Fryœ, K. Dzodz).
5 m. Olimpijczyk Drawsko Pomorskie – 4 pkt. (kpt. P. Lalewicz, K.
Kazimierczak, J. Jêdrzejczak,A. Paw³owska, K. Milczarek, N. Strajch, A.
Worona).
(um)

Mechanik Bobolice – to mimo wszystko jeszcze
jedna szansa Olimpu Z³ocieniec

Po blama¿u z Victori¹
z Sianowa wyjazd do
czerwonej latarni rozgrywek
(Z£OCIENIEC). W paskudnym
stylu i bardzo wysoko (2:5) Olimp
Z³ocieniec w KKO przegra³ w Z³ocieñcu z Victori¹ z Sianowa, dlatego te¿ chyba w³aœnie od tego meczu
nie ma co ju¿ patrzeæ w górê tabeli
z nadziejami na ewentualny awans.
Nie ma co jednak te¿ ukrywaæ, ¿e
jakoœæ pracy na treningach jest dok³adnie taka, jaka pozycja dru¿yny w
tabeli. O tym, by to wszystko jakoœ
pozmieniaæ, w Klubie do tej pory nie
ma mowy. I znaj¹c z³ocienieckie realia futbolowe, d³ugo nie bêdzie,

albo i nigdy. Chyba, ¿e praca w Olimpie wreszcie ruszy w kierunku pe³nej
profesjonalizacji, a na to siê przecie¿
nie zanosi.
Ostatni mecze jesieni Olimp rozegra w Bobolicach z Mechanikiem.
Ostatnie miejsce w tabeli. Pozosta³e
mecze: Zryw Kretomino – Wielim
Szczecinek, Darzbór Szczecinek –
Pogoñ Po³czyn Zdrój, Dar³ovia Dar³owo – Iskra Bia³ogard, Victoria Sianów – Arkadia Malechowo, Sokó³
Karlino – S³awa S³awno, Hubertus
Bia³y Bór – Olimp Goœcino, Wybrze¿e Biesiekierz – Gryf Polanów. (ok)
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Z ¯YCIA PARAFII W Z£OCIEÑCU
PARAFIA ŒWIÊTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ
11 Listopada to te¿
II Niedziela miesi¹ca
Ofiary z³o¿one tego dnia s¹ przeznaczone na budowê naszego koœcio³a. Za z³o¿one ofiary sk³adamy
serdeczne Bóg zap³aæ. (PKO BP o/
Z³ocieniec 70 1020 2847 0000 1102
0008 3842. Darowizna na budowê
koœcio³a).
Dzieñ Solidarnoœci z
Koœcio³em Przeœladowanym
11 listopada to tak¿e Dzieñ Solidarnoœci z Koœcio³em Przeœladowanym.
Poœwiêcenie ksi¹¿eczek
dzieci
Podczas Mszy œwiêtej jedenastego listopada, odprawianej od godziny 11.30, poœwiêciliœmy ksi¹¿eczki
dzieci przygotowuj¹cych siê do
przyjêcia Pierwszej Komunii œwiêtej.
Po odprawionej Mszy œwiêtej odby³o siê spotkanie z rodzicami dzieci.
Tydzieñ w Liturgii Koœcio³a
W tym tygodniu w Liturgii Koœcio³a bêdziemy obchodziæ: (1) w
poniedzia³ek dwunastego listopada
wspomnienie œwiêtego Jozafata (2)
we wtorek wspomnienie œwiêtych
Pierwszych Mêczenników Polskich
(3) w sobotê siedemnastego listopada wspomnienie œwiêtej El¿biety
Wêgierskiej.
Czytanie wypominków
Wypominki za zmar³ych bêd¹
czytane przed wieczorn¹ Msz¹
œwiêt¹ wed³ug poszczególnych ulic.

PARAFIA MARYI WNIEBOWZIÊTEJ

1. Poniedzia³ek, 12 XI: ulice – Zwyciêstwa, Zdobywców Wa³u Pomorskiego 6,8 + bez adresu. 2. Wtorek,
ulice – Tkacka, Jaœminowa, Kwiatowa, Gliniasta, 15 – go Sierpnia, A.
Mickiewicza, Dworcowa, Po³czyñska, Myœliwska, Pszczelarska, I –
szej Dywizji Wojska Polskiego, Cieszyñska, £owiecka, Aleja Piastów,
Bohaterów Monte Cassino, Kresowiaków, Jana Paw³a II. 3. Œroda, ulice
– Wyzwolenia 1,3, Lotników 1 4.
Czwartek, ulice – Zdobywców Wa³u
Pomorskiego 1,3,5. 5. Pi¹tek, ulica
Czaplinecka (ca³a). 6. Sobota – ca³a
ulica Rac³awicka.

94 Rocznica Odzyskania
Niepodleg³oœci
W niedzielê 11 Listopada obchodziliœmy 94. Rocznicê Odzyskania
Niepodleg³oœci. To okazja do dziêkczynienia za dar wolnoœci i modlitwy
za nasz¹ Ojczyznê, abyœmy jako Jej
dzieci troszczyli siê o Jej rozwój i pomyœlnoœæ. Abyœmy m³odemu pokoleniu ukazywali ducha patriotyzmu.

Zapraszamy dzieci
do œwietlicy
Caritas Parafii zaprasza dzieci do
œwietlicy w naszych salkach parafialnych. Œwietlica czynna we wtorki
i pi¹tki od 16.30 do 18.30.

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

Spotkanie Caritas Parafii
W œrodê czternastego listopada
spotkanie Caritas Parafii. W niedzielê osiemnastego listopada zbiórka
do puszek na realizowane przez nas
cele.
Spotkania Czwartkowe
wznowione
Akcja Katolicka zaprasza na
Spotkania Czwartkowe. Pierwsze tej
jesieni piêtnastego listopada o godzinie 18.45. Miejscem spotkañ salka katechetyczna przy ulicy Bohaterów Warszawy 25. Wyk³ad na temat
„Znaczenie uczestnictwa we Mszy
œwiêtej w formacji liturgicznej”.

Wspólnota MISIAKI
W niedzielê jedenastego listopada Msza œwiêta dla wspólnoty Misiaki zosta³a odprawiona o godzinie
16.30.

Katechezy dla dzieci
pierwszokomunijnych
Katechezy dla dzieci pierwszokomunijnych w sali na plebanii: (1) we
wtorek o godzinie 16.00 - dzieci uczêszczaj¹ce do Szko³y Podstawowej nr 1.
(2) w czwartek dla dzieci uczêszczaj¹cych do Szko³y Podstawowej nr 2 - o
godzinie 16.00 klasa A, o godzinie
17.00 klasa B. Zapraszamy serdecznie.
Niewidomi, niepe³nosprawni
W czwartek piêtnastego listopada o godzinie 10.30 Msza œwiêta dla
niewidomych i niepe³nosprawnych.
Spotkanie Czwartkowe
W czwartek piêtnastego listopa-

Ksi¹dz proboszcz Wies³aw Hnatejko CR

Kochani Parafianie
Od kilku lat w naszej parafii maj¹
miejsce tak zwane Spotkania Czwartkowe. Chcemy jako jedna rodzina parafialna rozwijaæ nasz¹ wiarê, ¿ycie modlitewne, czy te¿ poznaæ odpowiedzi na
nurtuj¹ce nas pytania. Prowadzone w
formie dyskusji wieczory staj¹ siê dla
wielu z Was okazj¹ do dobrego i wartoœciowego spêdzania czasu.
Rok Wiary
Niedawno rozpoczêliœmy Rok
Wiary. To dobra okazja, aby przypatrzeæ siê, co tak naprawdê wyznajemy
i co stanowi treœæ naszego ¿ycia chrzeœcijañskiego. Mo¿e mamy jeszcze wiele w¹tpliwoœci, mo¿e nie wszystko
rozumiemy, mo¿e nie doœæ siê modlimy? Dlatego serdecznie zachêcam do
przybywania na nasze Spotkania
Czwartkowe. Ka¿de z nich poœwiêcone
jest innemu tematowi religijnemu, kulturalnemu czy spo³ecznemu. Staramy
siê, w miarê mo¿liwoœci, zapraszaæ go-

œci, których doœwiadczenie czy œwiadectwo pozwala nam lepiej odkryæ
swoje miejsce w Koœciele i parafii. Cieszymy siê ka¿d¹ Wasz¹ obecnoœci¹, ale
te¿ zachêcamy, aby by³o nas wiêcej. To
doskona³a okazja do dialogu i wzajemnego wzrastania w wierze, nadziei i
mi³oœci. Przedstawiaj¹c Wam program
spotkañ na najbli¿szy czas, jeszcze raz
serdecznie zachêcam – przyjdŸcie!
Mo¿e tak¿e dziêki Waszemu g³osowi
bêdziemy mogli zorganizowaæ jeszcze
wiele dobrych inicjatyw i spotkañ?
Bardzo na to liczê i modlê siê za Was,
przyzywaj¹c wstawiennictwa Maryi,
Opiekunki Rodzin.
Wasz proboszcz
ks. Wies³aw Hnatejko CR
Spotkania Czwartkowe 2012
(czwartek, godzina 18.45)
Sala katechetyczna przy ulicy Bohaterów Warszawy 25, Parafia Wniebowziêcia Najœwiêtszej Maryi Panny

I. 15 listopada: Znaczenie uczestnictwa we Mszy œwiêtej w formacji liturgicznej (prowadz¹cy ksi¹dz Rafa³
Stasiejko).
II. 22 listopada: Godnoœæ ludzkiego
cia³a (prowadz¹cy ks. proboszcz
Krzysztof Mazur).
III. 29 listopada: B¹dŸcie zmianami,
które chcecie zobaczyæ w œwiecie.
Mahatma Gandhi – ¿ycie i dzie³o. (Prowadz¹ca Jadwiga Kur).
IV. 6 grudnia: Cykl pt. Wyznanie
wiary – Wierzê w Boga (prowadz¹cy
Józef Braniecki).
V. 13 grudnia: Sanktuarium – miejsce
pobo¿noœci ludowej (Prowadz¹cy
ksi¹dz Rafa³ Stasiejko CR).
Organizator Spotkañ Czwartkowych AKCJA KATOLICKA Parafii
Wniebowziêcia Najœwiêtszej Maryi
Panny w Z³ocieñcu.
ZAPRASZAMY I CZEKAMY
NA CIEBIE

da o godzinie 18.30 w sali parafialnej
na plebanii Spotkanie Czwartkowe.
Temat – Znaczenie uczestnictwa we
Mszy œwiêtej w formacji liturgicznej.
Spotkanie poprowadzi ksi¹dz Rafa³
Stasiejko.
Przed bierzmowaniem
W czwartek i pi¹tek – piêtnasty i
szesnasty listopada, o godzinie
16.00 oraz w sobotê siedemnastego
listopada o godzinie 11.00 - spotkania dla m³odzie¿y pierwszych klas
szkó³ ponadgimnazjalnych przygotowuj¹cych siê do przyjêcia sakramentu bierzmowania w tym roku
szkolnym.
Z³ote Nutki
W sobotê siedemnastego listopada o godzinie 12.00 próba scholi
Z³ote Nutki.
W intencji rodzin
W sobotê siedemnastego listopada Nabo¿eñstwo w Intencji Rodzin po Mszy œwiêtej wieczornej.
Zapraszamy.
Rocznica œmierci
wspó³za³o¿yciela
Zmartwychwstañców
W niedzielê osiemnastego listopada przypada sto dwudziesta szósta rocznica œmierci ksiêdza Piotra
Semenenko – wspó³za³o¿yciela
Zmartwychwstañców.
Stawno – uroczystoœæ
odpustowa Matki Bo¿ej
Ostrobramskiej
W niedzielê osiemnastego listopada w naszym koœciele filialnym w
Stawnie Uroczystoœæ Odpustowa
Matki Bo¿ej Ostrobramskiej. Suma
odpustowa o godzinie 15.00. Zapraszamy serdecznie.
Kalendarz - cegie³ka
na renowacjê o³tarza
Przy wyjœciu z koœcio³a jest rozprowadzany nasz kalendarz parafialny na 2013 rok bêd¹cy cegie³k¹ na
renowacjê o³tarza Matki Bo¿ej
Ostrobramskiej.
Msze œwiête za zmar³ego
ojca Jana Dybowskiego CR
Msze œwiête za zmar³ego ojca Jana
Dybowskiego CR od uczestników
uroczystoœci pogrzebowych 25 lipca
2012 roku: (1) 14 listopada w œrodê o
godzinie 7.00. (2) 15 listopada o godzinie 7.00 (3) 16 listopada o godzinie
7.00 (4) 17 listopada o godzinie 7.00
(5) 19 listopada w poniedzia³ek o
godzinie 7.00 (6) we wtorek 20 listopada o godzinie 7.00 (7) 21 listopada w
œrodê o godzinach 7.00 i 18.00.
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Niepodleg³oœæ znaczy
wolnoœæ, s³owa
najpiêkniejsze

(DRAWSKO POM.) 11 listopada to symbol mi³oœci ojczyzny, symbol walki o wolnoœæ, symbol wiary i
zwyciêstwa. Przypomina nam, ¿e
wolnoœæ raz zdobyta i niepodleg³oœæ
raz osi¹gniêta nie jest czymœ trwa³ym, tylko czymœ danym, co trzeba
pielêgnowaæ.
Z tej okazji, w niedzielê 11 listopada br., uczniowie Szko³y Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Drawsku Pomorskim przedstawili uroczyst¹ akademiê, która
uœwietni³a otwarcie wystawy „Drogi do niepodleg³oœci”, w budynku
przy ul. Kolejowej 1. Obejrzeli go
przedstawiciele w³adz gminy, zaproszeni goœcie i zgromadzeni mieszkañcy Drawska.
Podczas tej uroczystoœci przypomniane zosta³y 123 lata niewoli
Polski, pocz¹wszy od dnia, kiedy
Polska jako niepodleg³e pañstwo
przesta³o istnieæ na mapie Europy,
przez dzieje narodu polskiego w
okresie zaborów, wype³nionego
walk¹ o wyzwolenie a¿ do dnia, w

którym wzesz³a jutrzenka wolnoœci.
Przekazywane treœci by³y przeplatane pieœniami patriotycznymi œpiewanymi przez dzieci, co zapewne
przyczyni³o siê do g³êbszego prze¿ywania tych wznios³ych chwil.
Za piêkny wystêp uczniom i nauczycielom podziêkowa³ Burmistrz
Zbigniew Ptak, sk³adaj¹c na rêce
dzieci s³odki podarunek.
Miejmy nadziejê, ¿e dziêki tej
akademii nikt nigdy nie zlekcewa¿y
tego wspania³ego dnia. Celem
przedstawienia by³o wzbogacenie
wiedzy uczniów, kszta³towanie szacunku dla historii minionych pokoleñ, uœwiadomienie ma³ym Polakom
roli wartoœci w ¿yciu narodu, oraz
uœwiadomienie, ¿e Œwiêto Narodowe i praca codzienna jest spraw¹
wszystkich.
Uroczystoœæ przygotowali: Kamila Tadeusiak, Agnieszka £ukasiewicz-Makara i Tomasz Stawicki.
Wyst¹pili uczniowie klasy VIf, Ve i
cz³onkowie ko³a teatralnego. A.£-M.

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
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Galeria naszych mieszkañców

Jezioro Rakowo k. Z³ocieñca. Ryszard Gutowicz - taka ryba.

Jeszcze dwa terminy przyjêæ w listopadzie

Informacja dla cukrzyków
(POWIAT). Poradnia diabetologiczna w Drawsku Pomorskim w
tych dniach bêdzie czynna w terminach.
(1). 16 listopada w pi¹tek od 11.00
do 16.00. (2). 23 listopada w pi¹tek od
14.00 do 19.00.

Ze sob¹ zabieramy: skierowanie
od lekarza rodzinnego, spis za¿ywanych leków, ksi¹¿eczkê samokontroli cukrzyka, insulinê + pen, je¿eli
posiadamy, to dokumentacjê szpitaln¹. Rejestracja, numer telefonu 94 36 30 346, oprócz œrody. (ok)

