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A mo¿e zrobiæ tak jak w Gryficach?

Dlaczego za szopki
i komórki p³acimy jak
za pa³ace
(POWIAT DRAWSKI) Nie wiem, kto i co
myœla³ w ministerstwie finansów,
wymyœlaj¹c górny pu³ap stawki podatku
od nieruchomoœci za budynki pozosta³e,
ale to jest jakiœ podatkowy skandal, do
którego nas przyzwyczajono.

Szmaragdowe
gody w Czaplinku

CMYK
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Nagrody specjalne Szmaragdowe gody
w Czaplinku
rozdane

21 listopada obchodzony jest
„Dzieñ Pracownika Socjalnego”. Z
tej okazji Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej przyznaje nagrody i wyró¿nienia za wybitne, nowatorskie rozwi¹zania w pomocy spo³ecznej. Wœród nagrodzonych znalaz³a siê Alicja Krycka-Sumiñska,
dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim.
Wœród zaproszonych goœci,
oprócz laureatów znalaz³ siê Starosta Drawski Stanis³aw Cybula,
przedstawiciele Parlamentu RP, samorz¹du terytorialnego, cz³onkowie
Rady Pomocy Spo³ecznej, reprezentanci wydzia³ów i oœrodków pomocy
spo³ecznej z ca³ej Polski.
Uroczystoœæ odby³a siê w gmachu Ministerstwa Gospodarki w
Warszawie. W tym roku dodatkowo
odznaczono grupê pracowników
socjalnych nadawanymi przez Prezydenta RP Krzy¿ami Zas³ugi.
¯yczenia i gratulacje w imieniu
Prezydenta RP Bronis³aw Komorowskiego z³o¿y³a wrêczaj¹ca odznaczenia Podsekretarz Stanu Irena
Wóycicka.
Nagrody specjalne i wyró¿nienia
wrêcza³ sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej Jaros³aw Duda. Zwracaj¹c siê do laureatów i dziêkuj¹c za codzienn¹,
ofiarn¹ pracê, powiedzia³ mi.in.
- Wizerunek pracownika socjalnego nie powinien byæ postrzegany
przez jednostkowe, nag³aœniane
przez media, tragiczne wydarzenia.
Zapowiedzia³ te¿ przygotowywane
w resorcie nowe rozwi¹zania prawne, reguluj¹ce system pomocy spo³ecznej. - Czas ju¿ na zmiany. Przygotowujemy nowe za³o¿enia, zmieniaj¹ce filozofiê i podejœcie do pomocy
spo³ecznej. Jednym z kluczy powinno byæ oddzielenie prawdziwej pracy socjalnej, od okienka, wyp³acaj¹-

cego zasi³ki. Przy konsultacjach projektu ustawy bardzo liczê na uwagi
od ca³ego œrodowiska pracowników
socjalnych.
Opracowano na podstawie
http://www.mpips.gov.pl

(CZAPLINEK) W sali œlubów
Urzêdu Stanu Cywilnego w Czaplinku odby³a siê 23 listopada 2012
r. uroczystoœæ 55-lecia po¿ycia ma³¿eñskiego pañstwa Jadwigi i Zdzis³awa Dryjañskich.

Koncert Tomasza
Bateñczuka

Jubilaci zostali odznaczeni Medalami za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie, nadanymi przez Prezydenta
RP.
Uroczystoœæ otworzy³a kierownik USC Bo¿ena Bujnowska, a medale wrêczy³ burmistrz Czaplinka Adam
Koœmider.
Jubilatom towarzyszyli cz³onkowie sporej ju¿ wielopokoleniowej
rodziny.
(um)
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(CZAPLINEK) Do
Czaplinka z promocj¹
p³yty z poezj¹ œpiewan¹
pt. „Magia” przyje¿d¿a
Tomasz Bateñczuk. To
wieloletni mieszkaniec
Czaplinka, obecnie
Poznania.

Koncert odbêdzie siê 1 grudnia
2012 r. (sobota) o godz. 18.00 w sali
widowiskowej Czaplineckiego
Oœrodka Kultury przy ul. P³awieñskiej 1a. Autor zaœpiewa wiersze
Kaliny Zio³y, do których napisa³
muzykê.
Wejœciówki do nabycia w Centrum Informacji Turystycznej, CzOK
i biurze Lokalnej Grupy Dzia³ania
„Partnerstwo Drawy” w Z³ocieñcu.

Redakcja zastrzega sobie prawo
skracania i adiustacji tekstów. Materia³ów nie zamawianych nie zwracamy. Nie odpowiadamy za treœæ reklam, og³oszeñ.
Nasze Wydawnictwo wydaje: „tygodnik ³obeski”, „tygodnik pojezierza drawskiego”, „gazetê gryfick¹”,
„wieœci œwidwiñskie”.
SK£AD i DRUK: WPPP £obez.
Tel./fax (91) 39 73 730;
Nak³ad: 1000 egz.
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Uparty w³amywacz
(Z£OCIENIEC) Policjanci
ze Z³ocieñca zatrzymali na gor¹cym uczynku 46-letniego
w³amywacza. Mê¿czyzna trzykrotnie w³ama³ siê do tego samego mieszkania.
19 listopada wieczorem z³ocienieccy policjanci otrzymali zg³oszenie, ¿e
do jednego z mieszkañ na terenie miasta ktoœ siê w³amuje. Po przyjeŸdzie na
miejsce mundurowi zauwa¿yli, ¿e pod
wskazanym adresem wybite jest
okno, a wewn¹trz jest mê¿czyzna.
Policjanci zatrzymali 46-letniego w³amywacza, w mieszkaniu le¿a³y przygotowane do wyniesienia metalowe i
aluminiowe elementy. Maj¹cy w swoim organizmie ponad 2 promile alkoholu mê¿czyzna zosta³ osadzony w policyjnym areszcie.
Policjanci w rozmowie z 65-letnim
mê¿czyzn¹, który opiekuje siê tym
budynkiem, ustalili, ¿e tego dnia by³o to
ju¿ trzecie jego w³amanie do tego samego mieszkania. W poniedzia³ek rano jak
zwykle dogl¹da³ powierzone mu mie-

nie. Wtedy stwierdzi³, ¿e do mieszkania
w³amano siê, a wewn¹trz w toalecie
zasta³ sprawcê. Mê¿czyzna chcia³ zaprowadziæ nieproszonego goœcia na
komisariat, aby wyjaœniæ sprawê, ale
ten po drodze mu uciek³. Nie powiadamiaj¹c policji wróci³ wiêc do mieszkania
i zabezpieczy³ zniszczone okna. Niestety, po kilku godzinach ponownie
zasta³ w³amywacza w mieszkaniu, który i tym razem zdo³a³ mu uciec.
Dopiero o trzeciej próbie w³amania
zostali powiadomieni policjanci, którzy zatrzymali intruza. Mê¿czyzna
mia³ zamiar nie tylko okraœæ dom z elementów metalowych, ale te¿ sobie
przez jakiœ czas w nim pomieszkaæ.
46-latek us³ysza³ ju¿ zarzuty w³amania. Za to przestêpstwo grozi mu do
10 lat pozbawienia wolnoœci. Mê¿czyzna odpowie równie¿ za groŸby karalne
kierowane wobec 65-latka. Za ten czyn
kodeks karny przewiduje karê pozbawienia wolnoœci do lat 2. Zatrzymany
przyzna³ siê do zarzucanych mu czynów, a dzisiaj wobec niego prokurator
zastosowa³ policyjny dozór.
(kp)
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Zatrzymany z³odziej paliwa

Okrad³ cz³onka
rodziny

Jubileusz 90. urodzin

(DRAWSKO POM.) Drawscy
policjanci zatrzymali 21-latka, który ukrad³ 30 litrów paliwa z zaparkowanej ciê¿arówki. Podczas legitymowania okaza³o siê, ¿e mê¿czyzna ukrywa siê przed wymiarem
sprawiedliwoœci, jest poszukiwany
do odbycia kary pozbawienia wolnoœci za wczeœniej pope³nione przestêpstwo.

(CZAPLINEK) Pani Katarzyna Gryglewicz w dniu
22 listopada 2012 r. obchodzi³a 90 urodziny. Z tej okazji
dostojn¹ jubilatkê odwiedzili
i ¿yczenia z³o¿yli burmistrz
Czaplinka Adam Koœmider
oraz kierownik Referatu
Spraw Obywatelskich Wies³awa Odwa¿na.
(um)

Policjanci z Drawska Pomorskiego otrzymali zg³oszenie, i¿ w pobliskiej miejscowoœci nieznany sprawca ukrad³ paliwo z ciê¿arowej Scanii.
Jak siê okaza³o, kierowca ciê¿arówki zaparkowa³ samochód przed
oknami swojego domu. Kiedy zauwa¿y³, ¿e przy aucie ktoœ siê krêci,
wybieg³ z mieszkania, czym sp³oszy³
z³odzieja i ten oddali³ siê w ciemno-

œciach. Sprawca zd¹¿y³ w³amaæ siê
do baku Scanii i spuœciæ kilkadziesi¹t litrów oleju napêdowego.
Wezwani na miejsce mundurowi
sprawdzili przyleg³y teren i w pobli¿u zaparkowanej ciê¿arówki, miêdzy
paletami, znaleŸli 30 litrow¹ bañkê ze
skradzionym p³ynem.
Funkcjonariusze zatrzymali 21latka, który zarówno na rêkach, jak i
ubraniu, mia³ œwie¿e œlady po oleju
napêdowym. Mê¿czyznê przewieziono do policyjnego aresztu.
Jak siê okaza³o, 21-latek okrad³
cz³onka swojej rodziny. Sprawca wiedz¹c, ¿e w baku pojazdu jest paliwo i
znaj¹c zabezpieczenia Scanii, wykorzysta³ zabrany z przydomowej szopy
w¹¿, nó¿ i bañkê, a nastêpnie pod
os³on¹ ciemnoœci postanowi³ zarobiæ parê z³oty, kradn¹c paliwo. (kp)

Z nowych ulic w mieœcie, do których szkó³ podstawowych?

Rejonizacja dla trzech szkó³ podstawowych w Z³ocieñcu
(Z£OCIENIEC). Rada miejska
na najbli¿szym posiedzeniu rozpatrzy uchwa³ê w sprawie uzupe³nienia obwodu szkó³ o nowopowsta³e
ulice w mieœcie. W uchwale jest
tak¿e zalecenie dostosowania nazw
szkó³ do obowi¹zuj¹cego w tym zakresie rozporz¹dzania.
(I) Szko³a Podstawowa Nr 1
imienia Janusza Kusociñskiego, ulica I Dywizji Wojska Polskiego 4a w
Z³ocieñcu.
Aktualny obwód Szko³y obejmuje ulice: Adama Mickiewicza, Aleja
Piastów, Boczna, Bohaterów Monte
Cassino, Bohaterów Warszawy, Cegielniana, Cieszyñska, Czaplinecka,
I Dywizji Wojska Polskiego, Elizy
Orzeszkowej, Genera³a W³adys³awa
Andersa, Genera³a Leopolda Okulickiego, Genera³a W³adys³awa Sikor-

skiego, Gliniasta, Gronowska, Grunwaldzka, Jana Paw³a II, Jasna, Jaœminowa Koœcielna, Kresowiaków, Krêta, Kwiatowa, Letnia, Lipowa, 11 Listopada, Lotników, £¹kowa,
£owiecka, Ma³a, 5 Marca nr 1-19,
Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego,
M³yñska, Modrzewiowa, Myœliwska, Na Skarpie, Nowa, Obroñców
Westerplatte, Ogrodowa, Ogród
Pa³acowy, Parkowa, Plac 3 Maja,
Plac 650 – lecia, Plac Walki M³odych,
Po³czyñska, Profesora Stefana
Myczkowskiego, Pó³nocna, Pszczelarska, 3 Pu³ku Piechoty, Rac³awicka, Równa, Rybacka, Rzemieœlnicza,
Sosnowa, Sportowa, Stary Rynek,
Stanis³awa Staszica, Sybiraków, Œl¹ska, Œwierkowa, Targowa, Tkacka,
Truskawkowa, Wiosenna, Wolnoœci, Wyzwolenia, W³ókiennicza, Zau³ek, Zdobywców Wa³u Pomorskie-

go, Zielona, Zwyciêstwa.
(II) W granicach obwodu szko³y
Podstawowej Nr 2 imienia W³adys³aw Stanis³awa Reymonta, ulica
Fryderyka Chopina 10 w Z³ocieñcu
le¿¹ nastêpuj¹ce ulice:
Armii Polskiej, Bartosza G³owackiego, Boles³awa Chrobrego,
Brzozowa, Bydgoska, Cienista,
Drawska, Dworcowa, Fryderyka
Chopina, Genera³a Kazimierza Pu³askiego, Gdyñska, GnieŸnieñska,
Henryka Sienkiewicza, Jeziorna,
Kañsko, Kasztanowa, Kaszubska,
Kolejowa, Kosowo, Koszaliñska,
Kujawska, Leœna, 5 Marca nr 2043, Mazowiecka, Mieszka I, Mi³a,
Miros³awiecka, Piaskowa, Podgórze, Podmiejska, Polna, Pomorska,
Poznañska, Przesmyk, Pusta, Pyrzycka, Rakowo, Sadowa, 15 Sierpnia, S³oneczna, Spacerowa, Spo-

kojna, Stefana Okrzei, Stefana
¯eromskiego, Stolarska, Szkolna,
Szczeciñska, Tadeusza Koœciuszki, Toruñska, Warmiñska, Warszawska, W¹ska, Wielkopolska,
Widok, Wincentego Witosa, Wodan, Zakole.
(III)
W granicach obwodu
szko³y Podstawowej Nr 3 imienia
¯o³nierza Polskiego, ulica Czwartaków 2 znajduj¹ siê nastêpuj¹ce ulice:
(1) w Z³ocieñcu w mieœcie: Czwartaków, Kosynierów, Nadrzeczna,
Pancerniaków, Szwole¿erów, U³anów + (2) nastêpuj¹ce miejscowoœci
w gminie: Bobrowo, B³êdno, Cieszyno, Darskowo, Jadwi¿yn, Jaros³aw,
Kosobudki, Kosobudy, Lubieszewo, Malibór, Mêcidó³, Rzêœnica,
Sk¹pe, Stare Worowo, Stawno, Su³oszyn, Szymalów, Uraz, Warni³êg,
W¹sosz, Zatonie.
(um)
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OG£OSZENIA DROBNE

Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
PRACA
Powiat ³obeski

MIESZKANIA

NIERUCHOMOŒCI

Powiat gryficki

Powiat gryficki

Powiat ³obeski

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

Powiat œwidwiñski

Powiat œwidwiñski

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

Region
Zatrudniê kierowcê kat. C+E na trasie Polska – Norwegia, Norwegia –
Polska. Tel. 607 585 561
Zatrudniê mechanika w Nowogardzie do samochodów ciê¿arowych,
tel. 607 585 561.

INNE
Powiat ³obeski
Zespó³ muzyczny na ka¿d¹ okazjê PROMOCJA - tel. 604 221 339
Szybka po¿yczka ma dowód osobisty Tel. 604 221 339
Sprzedam piec c.o. 12 kW bdb. stan
+ rega³y sklepowe wraz z ladami.
Tel. 603 037 940, 695 938 816
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.

MOTORYZACJA
Powiat gryficki
Sprzedam tanio fotel pasa¿era do
Xsary 2 z 2004r. Gryfice Tel. 609 662
729

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

US£UGI

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

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

Ko³obrzeg - Podczele mieszkanie
2-pokojowe 56 mkw. parter, zamieniê na kawalerkê w Gryficach lub
sprzedam. Tel. 603-911-921.

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.

Powiat ³obeski

Wynajmê w centrum £obza lokal
u¿ytkowy 50 mkw. na sklep, us³ugi,
biuro. Tel. 691 305 860.
Sprzedam dom w Zwierzynku o
pow. 76 mkw. ( dwa pokoje, kuchnia, ³azienka ), budynek gospodarczy + dzia³ka o pow. 3251 mkw. Tel.
609 809 616
Lokal u¿ytkowy ok. 30 mkw. w centrum £obza do wynajêcia. Tel. 501
894 828.

Powiat gryficki
Gara¿ do wynajêcia przy ul. Trzyg³owskiej. Tel. 91 384 2678, 501
305 767
Gara¿ murowany przy ul. Litewskiej
sprzedam. Gryfice Tel. 609 662 729

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

£obez, sprzedam kawalerkê w centrum III piêtro. Tel. 794 561 317.

Kupiê gospodarstwo lub
grunt rolny. Tel. 664 944 635

BIZNES

Sprzedam mieszkanie, gara¿ w
£obzie, 3 pokoje, parter, centrum.
Tel. 667 938 340

Powiat drawski

Powiat ³obeski

Stancja do wynajêcia w £obzie,
dwa pokoje, kuchnia, ³azienka. Tel.
607 129 519.

Lokal u¿ytkowy I p. centrum Gryfic
do wynajêcia. Tel. 504 040 555.

Do wynajêcia pawilon handlowy 27
mkw. na targowisku w Drawsku
Pomorskim. Tel. 728 399 105

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

NAUKA
Powiat ³obeski
Matematyka pomoc. £obez Tel. 516
166 301

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

OBIEKTY / LOKALE NA SPRZEDA¯
DOBRA - lokal u¿ytkowy, pow. 137,76 mkw
- CENA 93.000 z³
DOBRA- lokal u¿ytkowy o pow. 281 mkw, czêœciowo zaadaptowany pod przychodniê - CENA 399.000 z³
£OBEZ - lokal u¿ytkowy w centrum o pow. 42 mkw, parter
- CENA 155.000 z³
£OBEZ - lokal w atrakcyjnej lokalizacji o pow. 111,80 mkw, I piêtro
- CENA 559.000 z³
£OBEZ - lokal u¿ytkowy o pow. 116 mkw na parterze, wybudowany w 2007 r. - CENA 580.000 z³
£OBEZ - teren przemys³owy zabudowany hal¹ o pow. 800 mkw,dzia³ka 1776 mkw
CENA 700.000 z³
£OBEZ - budynek biurowo-administracyjny w zabudowie szeregowej,
pow. 227,8 mkw
- CENA 1.100.000 z³
£OBEZ - obiekt - sala widowiskowa, pow. 789 mkw, dzia³ka 976 mkw
- CENA 1.380.000 z³
£OBEZ- teren inwestycyjny sk³adaj¹cy siê z 5 dzia³ek wraz z zabudowaniami
- CENA 2.400.000 z³
£OBEZ (okolica) - zak³ad produkcji wyrobów betonowych ze stolarni¹
- CENA 1.800.000 z³
IÑSKO - 3 lokale o pow. 30/49,4/85,1 mkw
- CENA 3900 z³/mkw netto
PO£CZYN ZDRÓJ - lokal u¿ytkowy 40 mkw w centrum, parter
- CENA 169.000 z³
RESKO - lokal u¿ytkowy o pow. 19,75 mkw
- 33.000 z³
RESKO - sklep-pub-bar o pow. 200 mkw, parter
- CENA 500.000 z³
RESKO - lokal u¿ytkowy 300 mkw, dotychczas bar, dyskoteka
- CENA 750.000 z³
RESKO - obiekt wielofunkcyjny 438,5 mkw, dzia³ka 1682 mkw
- CENA 2.500.000 z³
RESKO (okolica) - lokal o pow. 46 mkw u¿ytkowany dotychczas jako sklep
- CENA 43.000 z³
RESKO (okolica) - dom wczasowy - pensjonat o pow. 400 mkw, dzia³ka 1515 mkw
- CENA 495.000 z³
WÊGORZYNO - lokal handlowo-us³ugowy o pow. 57 mkw, dzia³ka 113 mkw
w centrum
- 180.000 z³
WÊGORZYNO (okolica) - z mo¿liwoœci¹ adaptacji na mieszkanie, pow. 102,17 mkw- CENA 100.000 z³
WÊGORZYNO (okolica)-sklep, bar, dyskoteka o pow. 139,9 mkw, dzia³ka 300 mkw - CENA 150.000 z³
OBIEKTY / LOKALE NA WYNAJEM
£OBEZ (okolica) - lokal pod gabinet stomatologiczny, pow. 36,3 mkw
- CZYNSZ 1.000 z³
£OBEZ (okolica) - gospodarstwo o pow. 169 mkw + 2 hale produkcyjne
- CZYNSZ 3000 z³
P£OTY - lokal u¿ytkowy o pow. 30 mkw, parter
- CZYNSZ 850 z³
RESKO - sklep-pub-bar o pow. 200 mkw, parter
- CZYNSZ 4.000 z³
RESKO - lokal u¿ytkowy 300 mkw, dotychczas bar, dyskoteka
- CZYNSZ 6.000 z³
RESKO - gabinet lekarski o pow. 20,4 mkw, parter
- CZYNSZ 1.200 z³
RESKO - lokal pod gabinet stomatologiczny pow. 20,7 mkw
- CZYNSZ 1.200 z³
RESKO - obiekt wielofunkcyjny o pow. 438,5 mkw, dzia³ka 1682 mkw
- CZYNSZ 15.000 z³
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Nadleœnictwo
Drawsko ma ju¿ 50 lat

tygodnik pojezierza drawskiego 28.11.2012 r.

Sesja „œmieciowa”
w Drawsku Pomorskim
(DRAWSKO POM.) Na jutro, 29
listopada, zwo³ana zosta³a sesja
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim. Radni spotkaj¹ siê o godz.
10., w sali urzêdu miejskiego, a
g³ównym tematem bêd¹ sprawy
zwi¹zane z wprowadzeniem tzw. podatku œmieciowego.

(DRAWSKO POM.) Nadleœnictwu w Drawsku Pom. „stuknê³o”
50 lat. Uroczystoœci zwi¹zane z jubileuszem odby³y siê 24 listopada
2012 roku.
Z tej okazji Nadleœniczy Zbigniew £ukomski wszystkim obecnym przybli¿y³ historiê Nadleœnictwa oraz podziêkowa³ za wspó³pracê
wszystkim samorz¹dowcom, dyrektorom szkó³ i instytucji.
Nastêpnie g³os zabra³ Starosta
Drawski, który w swoim wyst¹pieniu pogratulowa³ tak piêknego jubileuszu oraz podziêkowa³ za wieloletni¹ pracê i opiekê nad wielkim Dzie-

dzictwem Narodowym, jakim s¹ Lasy
Pañstwowe.
Najwa¿niejszym punktem uroczystoœci by³o ods³oniêcie pami¹tkowej tablicy oraz symboliczne zasadzenie drzewa.
Po oficjalnej czêœci wszyscy zaproszeni goœcie mieli okazjê obejrzeæ
wystawê poœwiêcon¹ historii Nadleœnictwa Drawsko, przygotowan¹ w
Centrum Kultury im. Eugeniusza
Poniatowskiego w Drawsku Pomorskim.
Na koniec uroczystoœci w sali
widowiskowo-kinowej wyst¹pi³a
Orkiestra Koncertowa Reprezentacyjnego Zespo³u Wojska Polskiego.

Na pocz¹tku radni bêd¹ mogli
sk³adaæ interpelacje i zapytania, a po
nich mieszkañcy. Nastêpnie wys³uchaj¹ odpowiedzi. Burmistrz poinformuje o swojej pracy. Bêdzie dyskusja o dzia³alnoœci podmiotów gospodarczych w gminie.
Nastêpnie radni przejd¹ do rozpatrywania projektów uchwa³.
Pierwsze dotycz¹ zmian w bud¿ecie
oraz ustalenia wysokoœci podatku
rolnego. Projekt zak³ada przyjêcie
podatku rolnego w wysokoœci 65 z³
(w roku ubieg³ym by³o 54 z³).
Nastêpnie bêdzie szeœæ uchwa³y
zwi¹zanych z wdro¿eniem nowego
systemu gospodarowania odpadami, który wejdzie od lipca 2013 r.
Pierwsza uchwa³a ma rozstrzygn¹æ o
wybranej metodzie usuwania odpadów, op³acie i op³atach za pojemniki.

W projekcie przyjêto metodê naliczania op³aty od mieszkañca, w wysokoœci 15 z³ miesiêcznie za odpady
ogólne i 12 z³ za posegregowane.
Drugi projekt dotyczy terminu, czêstotliwoœci i trybu uiszczania op³aty.
Trzeci – okreœlenia górnych stawek
op³at za us³ugi odbierania odpadów
oraz opró¿niania zbiorników i ich
transportu. Czwarty projekt ma
okreœliæ wymagania, jakie ma spe³niaæ przedsiêbiorca ubiegaj¹cy siê o
uzyskanie zezwolenia na wywóz
œcieków. Pi¹ty ma okreœliæ wzór deklaracji o wysokoœci op³aty za odpady oraz wykaz dokumentów potwierdzaj¹cych dane zawarte w tej
deklaracji. Szósty – ustalenia wysokoœci op³aty dla nieruchomoœci tylko w czêœci zamieszka³ej.
Nastêpne projekty uchwa³ dotycz¹ spraw: przyjêcia programu
wspó³pracy Gminy z organizacjami
spo³ecznymi; przyjêcia statutu Gminy, a trzy kolejne – przyznania tytu³u
„Zas³u¿ony dla Gminy Drawsko Pomorskie”. Tytu³y te maj¹ otrzymaæ
panowie: Leszek Paradowski, Wies³aw Piotrowski i Jaros³aw Zduñczyk.
KAR

Po ile œmieci? Po ile?
(Z£OCIENIEC). XXVII sesja
Rady Z³ocieñca z g³ównym punktem - informacja o stanie realizacji
zadañ oœwiatowych w gminie za
ubieg³y rok szkolny.
Przygotowane uchwa³y
Wa¿niejsze
przygotowane
uchwa³y: (1) w sprawie rocznego
programu wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w odpowiedniej ustawie o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie.
Dotyczy roku 2013. (2) w sprawie
planu sieci publicznych szkó³ podstawowych prowadzonych przez
gminê, a tak¿e okreœlenia granic obwodów publicznych szkó³ podstawowych (3) w sprawie planu sieci
publicznych gimnazjów w gminie i
okreœlenia granic ich obwodów (4)
zmiana w bud¿ecie (5) zmiana wieloletniej prognozie finansowej (6) w
sprawie szczegó³owych warunków
przyznawania i odp³atnoœci za us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne
us³ugi opiekuñcze, z wy³¹czeniem
specjalistycznych us³ug opiekuñczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegó³owych warunków czêœciowego lub ca³kowitego zwolnienia od op³at, jak równie¿

trybu ich pobierania przez MGOPS
(7) w sprawie terminu, czêstotliwoœci i trybu uiszczania op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (8) w sprawie wymagañ, jakie
powinien spe³niaæ przedsiêbiorca
ubiegaj¹cy siê o uzyskanie zezwolenia na œwiadczenie us³ug w zakresie
opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych i transportu nieczystoœci
ciek³ych (9) w sprawie okreœlenia
górnych stawek op³at ponoszonych
przez w³aœcicieli nieruchomoœci za
us³ugi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opró¿niania
zbiorników bezodp³ywowych i
transportu nieczystoœci ciek³ych.
(10) w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Z³ocieniec na
lata 2013 - 2017 oraz zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad
mieszkaniowego zasobu gminy.
Pod koniec obrad: komunikaty,
zapytania, wolne wnioski i oœwiadczenia. Na pocz¹tku - sprawozdanie
Burmistrza Z³ocieñca z pracy miêdzy
sesjami. Tak¿e sprawozdanie ustne
szefów poszczególnych komisji
rady z dzia³añ miêdzysesyjnych. Tu¿
przed tym punktem - interpelacje,
zapytania radnych, Trybuna Obywatelska.
(um)
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A mo¿e zrobiæ tak jak w Gryficach?

Dlaczego za szopki i komórki p³acimy
jak za pa³ace
(POWIAT DRAWSKI) Nie
wiem, kto i co myœla³ w
ministerstwie finansów,
wymyœlaj¹c górny pu³ap
stawki podatku od
nieruchomoœci za
budynki pozosta³e, ale
to jest jakiœ podatkowy
skandal, do którego nas
przyzwyczajono. Ten
podatek drastycznie
zuba¿a finansowo
ludnoœæ tych ziem, na
których pobudowano
kiedyœ PGR-y. W spadku
po nich ludzie dostali
stare komórki i szopki,
za które p³ac¹ dzisiaj jak
za pa³ace.
Gdzie tu logika podatkowa?
To porównanie z pa³acami jest
oczywiœcie na wyrost, bo gdyby
nawet by³ taki podatek od luksusu,
to zapewne by³by niewiele wiêkszy
od podatku za budynki mieszkalne,
a ten mo¿e wynosiæ maksymalnie w
roku 2013 - 0,73 z³ za 1 mkw. powierzchni. Jakim w takim razie luksusem jest posiadanie szopki lub komórki, je¿eli maksymaln¹ stawkê
tego podatku minister okreœli³ na
1000 (tysi¹c) procent wy¿sz¹ od
podatku za budynki mieszkalne?
Ten ostatni, jak poda³em, mo¿e wynosiæ do 0,73 z³ za 1 mkw. powierzchni, zaœ za budynki pozosta³e – 7,66 z³
za 1 mkw. powierzchni. Zazwyczaj z
tych budynków gminy wyodrêbniaj¹ gara¿e, za które p³aci siê kilka
lub kilkanaœcie groszy wiêcej, ale w
tym przypadku da³oby siê to jakoœ
wyt³umaczyæ. Jak kogoœ staæ na samochód, to zapewne bêdzie go staæ
zap³aciæ okreœlon¹ kwotê za gara¿,
tym bardziej, ¿e ma on zazwyczaj
ma³¹ powierzchniê, niewiele wiêksz¹
od wstawionego tam auta.
Jak w takim razie wyt³umaczyæ tak
wysoki podatek od budynków pozosta³ych, czyli szopek i komórek?
Moim zdaniem ten podatek powinien byæ ni¿szy od podatku za budynki mieszkalne, gdy¿ te budowle
pe³ni¹ funkcjê wy³¹cznie pomocnicz¹, s¹ zapleczem gospodarczym
dla mieszkañ, a p³aci siê za nie wiêcej,
jakby to by³y luksusowe pomieszczenia, w³aœnie owe pa³ace.

Samorz¹dowcom przedstawiê to
obrazowo w ten sposób; obruszyli
by siê, gdyby jednostkom pomocniczym - so³ectwom i radom osiedlowym – chciano przyznaæ wiêksze
uprawnienia i bud¿ety, ni¿ maj¹ rady
gmin. Owa w³aœnie pomocniczoœæ
budynków gospodarczych powinna sytuowaæ wysokoœæ podatku za
budynki pozosta³e poni¿ej stawki za
budynki mieszkalne. Tê ra¿¹c¹ niesprawiedliwoœæ dostrzeg³ wczeœniej, na sesji w £obzie, w 2010 roku,
by³y so³tys Bonina Waldemar Zakrzewski (artyku³ pt. „Szopka na wsi
dro¿sza od gabinetu lekarskiego”.
Gdzie tu jest jakaœ logika podatkowa? Nie wiem.
Dorzynanie najbiedniejszych
Taka wysokoœæ podatku od budynków pozosta³ych najbardziej
dotyka ludnoœæ na terenach popegeerowskich, którzy szopki i komórki dostali w spadku po zlikwidowanych PGR-ach. Przypisano je po prostu z automatu do ich mieszkañ. Teraz czy chc¹, czy nie – musz¹ p³aciæ.
Ustawodawca nie wzi¹³ pod uwagê
stanu zastanego przez nich, bo gdyby dzisiaj mieli decydowaæ, czy chc¹
postawiæ sobie komórkê i p³aciæ,
mieliby wybór i zapewne wielu z nich
zrezygnowa³o by z ich posiadania. A
jak ju¿ by postawili, to przynajmniej
mieliby nowe, a nie takie, jakie dostali, czyli w stylu ówczesnego budownictwa pegeerowskiego. Teraz ka¿e
im siê p³aciæ za te komórki jak za
pa³ace, a przecie¿ trzymaj¹ w nich
opa³, rowery, narzêdzia itp. Nie doœæ,
¿e w takich wsiach jest najwiêksze
bezrobocie i ludzie czêsto nie s¹ w
stanie utrzymaæ mieszkañ, s¹ zad³u¿eni, to jeszcze obci¹¿a siê ich ty-

si¹ckrotnie wiêkszym podatkiem za
szopki i komórki. Maj¹ rozbieraæ? To
jest ten po¿¹dany, wymuszany ekonomicznie, kierunek rozwoju spo³ecznego?
Burmistrz nic nie mogê
Oczywiœcie ten artyku³ jest trochê spóŸniony, gdy¿ wiêkszoœæ
gmin ju¿ przyjê³a stawki podatkowe
na rok przysz³y, ale warto go mieæ na
uwadze przy jakimkolwiek ustalaniu
stawek. Obecnie choæby przy ustalaniu stawek za odpady. Filozofia
wielu burmistrzów, trochê mniej
wójtów, jest taka, ¿e gdy radni lub
mieszkañcy nerwowo reaguj¹ na
podwy¿ki, jak w przypadku by³ego
so³tysa Bonina, burmistrz wstaje i
mówi, ¿e on nic nie mo¿e, bo minister
ustali³ itp. No dobrze, ale dlaczego te
podatki s¹ a¿ tak wysokie. Minister
ustala górny pu³ap stawek, którego
nie mo¿na przekroczyæ, ale nie ustala dolnego. Rozumiem, ¿e wysokie
stawki mog¹ przyjmowaæ radni w
Warszawie, Poznaniu lub Krakowie,
ale dlaczego w Z³ocieñcu, Drawsku,
Resku, Wêgorzynie lub Trzebiatowie? Burmistrzowie bêd¹ t³umaczyæ,
¿e nie mog¹ obni¿yæ poni¿ej po³owy
stawki ministerialnej, bo pañstwo
coœ im zabierze lub czegoœ nie da.
Proszê o podstawê prawn¹ dla takiego twierdzenia. Po drugie – to niech
ju¿ bêdzie choæby te 50 procent, to i
tak ten podatek wynosi³by 3,83 z³, a
nie oko³o 6 z³, jak to niektóre gminy
ustali³y. Podajê stawki za budynki
pozosta³e (szopki, komórki, stodo³y
itp.) oraz grunty pod nimi, jakie bêd¹
obowi¹zywaæ w 2013 r.
Stawka maksymalna 7,66 / 0,45
Z³ocieniec – 7,00 z³ / 0,41 z³
Drawsko Pom. – 6,80 z³ / 0,45 z³

Czaplinek – 6,34 z³ / 0,25 z³
Wierzchowo – 5,02 z³ / 0,20 z³
Czaplinek zastosowa³ zró¿nicowanie dla wielkich budynków, obni¿aj¹c stawkê do 3,85 z³ od ka¿dego
nastêpnego mkw. powy¿ej 25 mkw.,
pozosta³ych budynków lub ich czêœci osób fizycznych: inwentarskich,
stodó³, sk³adów opa³u, gara¿y i altanek ogrodowych.
Bêdzie zima, bo górale
zbieraj¹ opa³
Jakoœ tak dziwnie sk³ada siê, ¿e
gminy w powiecie ³obeskim maj¹
najwy¿sze stawki podatku za budynki pozosta³e. Wiele gmin, i to w
s¹siednich powiatach, ma obecne
stawki poni¿ej 5 z³, np. Gmina Œwidwin i Chociwel po 4,80 z³. Zapewne
wynika to st¹d, ¿e burmistrzowie i
radni nie wychylaj¹ nosa poza powiat i powo³uj¹ siê na siebie nawzajem. Tam ustalili tyle, to my coœ ko³o
tego. Trochê to przypomina kawa³ z
góralami: Bêdzie zima, bo górale
zbieraj¹ chrust. A dlaczego zbieraj¹?
Bo w telewizji mówili, ¿e bêdzie zima.
Burmistrz coœ jednak mogê
Zupe³nie inaczej do problemu
wsi popegeerowskich, z wieloma
pozosta³ymi w nich budynkami,
podszed³ burmistrz Gryfic. Tutaj po
prostu zró¿nicowano ten podatek,
na miasto i wieœ. Dla miasta przyjêto
stawkê 6,77 z³, a dla wsi – 4,21 z³.
Gdyby ktoœ twierdzi³, ¿e nie mo¿na,
to odsy³am do Gryfic. Uchwa³ê przyjêto pod koniec 2010 r. i obowi¹zuje
do dzisiaj. Trzeba tylko dokonaæ
rozró¿nienia nie podmiotowego,
lecz przedmiotowego. Okazuje siê,
¿e jak siê chce, to mo¿na.
Kazimierz Rynkiewicz
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Nawet Wielkie Œwiêto dzia³a tu na pó³ gwizdka

W Z³ocieñcu coœ drgnê³o i ... przesta³o
(Z£OCIENIEC). Wydarzenie z
soboty na niedzielê to przewrócony
znak drogowy tu¿ pod aptek¹ Deszczowa. Nieuwa¿ny kierowca tylko z
sobie wiadomych przyczyn wjecha³
na chodnik uderzaj¹c w stela¿ a¿ do
po³amania ca³ej konstrukcji. Nie by³oby to godne uwagi, gdyby przy
okazji nie odkrycie, ¿e ktoœ usi³owa³
otworzyæ skrzynkê z urz¹dzeniami
gazowymi, pozostawiaj¹c do dziœ
niemal¿e wy³amane drzwiczki, za którymi przewody gazowe i inne urz¹dzenia. W poniedzia³kowe po³udnie
jeszcze w tym miejscu nikt nie interweniowa³.
Listopad w s³oñcu
Owe poniedzia³kowe po³udnie
by³o zniewalaj¹co wrêcz rozs³onecznione. Bez chmurki na niebie. Dawno nad naszymi g³owami w Z³ocieñcu nie by³o a¿ tak. Szczególnie, ¿e
wieczory s¹ nostalgicznie mgliste.
Widocznoœæ nawet w centrum miasta ograniczona.
Nad Draw¹ dokoñczono spychaczem wyrównywanie terenu, na który zosta³y nawiezione dziesi¹tki ton
ziemi. To z myœl¹ o prawdziwym zagospodarowaniu tego miejsca,
s³ynnego nie tylko w Polsce. Nie
by³oby Ÿle, gdyby owo zagospodarowywanie na dobre mia³o start w
przysz³ym roku.
Og³oszenia inaczej
Chyba po naszych uwagach, na
przystanku autobusów na Po³czyñskiej nadal s¹ nalepiane og³oszenia,
ale bardzo starannie wykonane, do
tego w folii. Nie ma wiêc ¿adnego
k³opotu, by w odpowiednim czasie
bez trudu je zdejmowaæ. Jedno z nich
warte uwagi Tygodnika: - Owczarki
niemieckie. Kontakt 505 175 873. –
Kicha nie obchody
I oto chyba najbardziej w tych
dniach bolesne miejsce w Z³ocieñcu. Pomnik na Placu 3 Maja. Nadal

nies³ychanie zaniedbany, brudny. A
nawet poroœniêty mchem. Ów skandal w mieœcie ma ju¿ swego trwania
chyba z kilka lat. Ale, w tym roku, z
przera¿enia chyba, ¿e 11 Listopada
przysz³o w Z³ocieñcu œwiêtowaæ z
w³adzami powiatowymi (by³a nawet
uroczysta sesja obu Rad), jedn¹
czêœæ Pomnika z czterech podczyszczono. Tê od frontu oczywiœcie, pod
któr¹ sk³ada siê wieñce. Pozosta³e
trzy pozostawiono brudne, zarastaj¹ce nawet roœlinnoœci¹ (mchem).
Zreszt¹, tê od frontu odczyszczono
te¿ tylko tak, aby by³o.
Wydaje siê, ¿e skoro w³adze Z³ocieñca zapraszaj¹ do siebie w³adze
powiatu, i to pod taki Pomnik, to ten¿e Pomnik do takiej wizyty trzeba
by³o odpowiednio przygotowaæ.
Nie zrobiono tego jednak. Mo¿e w
przysz³ym roku siê uda?
W Z³ocieñcu uroczyœcie obradowa³y dwie rady (miejska i powiatowa), domyœlamy siê, ¿e gospodarzem spotkania i tego pod zaroœniêtym Pomnikiem te¿, by³a przewodnicz¹ca Rady Z³ocieñca Urszula Ptak.
Do tej pory nie wie nikt, dlaczego
w takim mizernym pod ka¿dym
wzglêdem Z³ocieñcu, dieta przewodnicz¹cej jest tak horrendalnie
wysoka? A¿ chce siê zapytaæ – za
co? W kontekœcie tego Pomnika te¿.
Pora ju¿ chyba, by w mieœcie, w którym d³ugi i kredyty pokrywa siê obligacjami, tego rodzaju funkcje by³y
sprawowane honorowo, a do tego
przez ludzi, których na tego rodzaju
gesty zwyczajnie staæ. No i przez
takich, za których kadencji taki Pomnik nie zaroœnie brudem i mchem, a
tylko z jednej strony - tej pod wieñce
- jest jako taki. I przez takich, którzy
cokolwiek umiej¹.
Studzienka
Czytelnik zaczepia reportera w³aœnie pod tym zaroœniêtym mchem
Pomnikiem. - Studzienka na Po³czyñskiej 5 piêknie odremontowana –

informuje. To ja w gruncie rzeczy siê
do tego przyczyni³em, bo dos³ownie
widzia³em, jak bardzo ³atwo by³o
wpaœæ w tê kloakê. - To tylko dwa
kroki od Pomnika. Wszystko tak, jak
zasygnalizowa³ czytelnik. Remont
wykonany wyj¹tkowo starannie.
Czytelnicy, którzy codziennie potrafi¹ baczyæ na swe miasto, to wyj¹tkowo cenni ludzie dla miejskiej reporterki. Widaæ, jest wielu takich poœród nas, których nie z¿ar³a codzienna obojêtnoœæ tak skrzêtnie prokurowana przez nachalne, mêtne media.
Mo¿na mieæ nadziejê, ¿e ju¿ nied³ugo tego rodzaju mieszkañcy bêd¹
niezwykle pomocni w ratowaniu nie
tylko swojej gminy …
Na Placu
M³odziutka mama, Maria, prosi,
by pospieszyæ na Plac 650 – lecia
Miasta. Tam dogorywa woj w drewnie d³uta Mariana Giluka. Dobrze zaœ
trzyma siê jeszcze wyrzeŸbiony te¿ w
drewnie napis 650 LAT MIASTA
Z£OCIEÑCA. O co w tym wszystkim
chodzi, nie sposób dociec. Jedno
jest pewne, nasz w koñcu rzeczywiœcie Z³ocieniec dokrad³ sobie kosztem zupe³nie innego miasta, dobrze
ponad pó³ wieku historii. Oj, nie³adnie – i tak to pozostawmy. Najwa¿niejsze – woj spróchnia³ ju¿ tak, ¿e
lada moment siê przewróci. Dobrze
by³oby to wszystko ju¿ dok³adnie
posprz¹taæ.
PójdŸ dzieciê ...
Problem olbrzymi, podobny:
dziecko pod bacznym okiem belfrów
wygrywa konkurs na znaczek pocztowy, na którym mamy informacjê
200 LAT POCZTY POLSKIEJ W
Z£OCIEÑCU 1812 – 2012. Na tê
bzdurê do tej pory te¿ nikt nie zareagowa³. Siêgnijmy jeszcze do internetu, by siê przekonaæ, a jakie s¹
odg³osy ludzi na takie bzdety. Oto
wpisy pod artyku³em mego autorstwa „Jak Niemcy pod Z³otowem
walczyli z polskimi stra¿akami

ochotnikami?” Pisanie by³o protestem przeciwko tablicy na remizie
tutejszej stra¿y: 100 LAT OCHOTNICZEJ STRA¯Y PO¯ARNEJ. Z£OCIENIEC, 28.05.2005R.
(1) Starzec: No i Stra¿acy ze Z³ocieñca co maj¹ tradycji ze sto lat –
przed 68 laty gasili Powstanie Warszawskie „miotaczami ognia”! Jak
mo¿na okreœliæ ich rozumowanie
(tych wspó³czesnych Stra¿aków)?
Gdyby durnota potrafi³a fruwaæ – to
latali by jak odrzutowce!
(2) ~ I kilkadziesi¹t lat durnoty
(3) ~ Oby tylko urodzin Hitlera
nie œwiêtowali w tym Z³ocieñcu!
(4) ~ Wyj¹tkowo têpy ludek!
Jest tu jeszcze kilka dowcipów o
naszych stra¿akach. Warto zajrzeæ
na stronê Tygodnika i te¿... „podowcipkowaæ”.
Po czymœ takim nawet najbardziej odporny na „¿ycie” reporter
musi wrzuciæ na luz. Nie sposób inaczej.
Tadeusz Nosel

tygodnik pojezierza drawskiego 28.11.2012 r.
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22-26 listopada - Dni Honorowych
Dawców Krwi
W sobotê 24 listopada 2012r. w
sali konferencyjnej Dworca Kolejowego w Drawsku Pomorskim spotkaniem krwiodawców uczczono
obchody „Dni Honorowych Dawców
Krwi”.
W spotkaniu uczestniczyli
krwiodawcy z powiatu drawskiego,
w³adze samorz¹dowe powiatowe jak
i miejskie z Drawska Pomorskiego,
Z³ocieñca oraz Czaplinka.
Krwiodawcy mog¹ zrzeszaæ siê
w klubach HDK, które wchodz¹ w
sk³ad struktur Czerwonego Krzy¿a.
W powiecie drawskim do ubieg³ego
roku funkcjonowa³y kluby w Z³ocieñcu, Kaliszu Pomorskim i w Drawsku Pomorskim. W chwili obecnej
dzia³alnoœæ kontynuuje tylko Klub
HDK w Drawsku Pomorskim. Bez
wzglêdu na miejsce zamieszkania do
klubu mo¿e wst¹piæ ka¿dy krwiodawca, który wyrazi chêæ przynale¿enia. To te¿ do drawskiego Klub
HDK nale¿¹ krwiodawcy z ca³ego
powiatu .
Spotkanie by³o okazj¹ uhonorowania krwiodawców odznak¹ „Zas³u¿ony Honorowy Dawca Krwi”.
Odznaczenia wrêczy³ Jaros³aw
£epek - pe³nomocnik ZOO PCK w
Szczecinie oraz Janusz Goliñski prezes Klubu HDK w Drawsku Pom.
Odznakê ZHDK III stopnia
otrzyma³ Krzysztof Malczyñski i
Grzegorz Stêpieñ, odznak¹ ZHDK IIgo stopnia zostali odznaczeni Pawe³
Maliczewski oraz Antoni Szylkowski, natomiast odznak¹ ZHDK I- go
stopnia otrzyma³ S³awomir Paczeœny i Dariusz Siwiñski.
Krwiodawca co osiem tygodni
mo¿e oddaæ jednorazowo 450ml.
krwi, w ci¹gu roku jest to 2.700ml.W
takich dniach jak Dni Honorowych
Dawców Krwi nie mo¿na pomin¹æ
d³ugoletnich krwiodawców, którzy
oddaj¹ krew systematycznie przez
d³ugie lata.
Cz³onkowie Klubu HDK , którzy
w roku bie¿¹cym przekroczyli 30 litrów oddanej krwi i uczestniczyli w
spotkaniu otrzymali nagrody z r¹k
Burmistrza Drawska Pomorskiego
Zbigniewa Ptaka byli to: Alicja K³os
oraz Jaros³aw £epek i Andrzej Zadro¿ny.
Z upowa¿nienia Burmistrza Z³ocieñca Waldemara W³odarczyka
nagrodê za przekroczenie 30 litrów
oddanej krwi z gminy Z³ocieniec Janowi Targoñskiemu wrêczy³ Leszek
Modrzakowski.
Burmistrz Czaplinka Adam Koœmider dla Andrzeja Leœkiewicza
ufundowa³ upominek za przekroczenie w bie¿¹cym roku 40 litrów odda-

nej krwi. W jego imieniu nagrodê
wrêczy³ z-ca burmistrza Zbigniew
Dudor.
Jerzy Sobczyk w³aœciciel Hurtowni Papier i Opakowania „ARKUSZ” w Drawsku Pom. ufundowa³
nagrody dla krwiodawców Roberta
Bujaka i Edwarda Gasiulewicza za
przekroczenie w roku bie¿¹cym 40
litrów oddanej krwi oraz dla Zenona
Karow, który roku bie¿¹cym przekroczy³ 50 litrów oddanej krwi. W jego
imieniu upominki wrêczy³a Marta
Mieszkowska.
Stefan Koz³owski i Stanis³aw
Zyba³a za przekroczenie w roku bie¿¹cym 60 litrów oddanej krwi zostali
wyró¿nieni nagrodami ufundowanymi przez starostê Stanis³awa Cybulê.
Zabieraj¹c g³os Stanis³aw Cybula podziêkowa³ wszystkim krwiodawcom za trud i wytrwa³oœæ w bezinteresownym niesieniu pomocy
innym, za postawê godn¹ naœladowania. Pogratulowa³ odznaczonym i
nagrodzonym, ¿yczy³ zdrowia i sukcesów w ¿yciu osobistym i zawodowym.

Spotkanie uœwietni³ program ar-

tystyczny przygotowany przez m³odzie¿ z Gimnazjum w Drawsku Pomorskim pod opieka Julity D¹browskiej-Motyl oraz Wioletty Ró¿yckiej.
Na zakoñczenie El¿bieta Motyl Pracownik Delegatury ZOO PCK w
Drawsku Pomorskim podziêkowa³a
w³adzom samorz¹dowym Z³ocieñca,
Czaplinka i Drawska Pomorskiego za
udzia³ w spotkaniu i ufundowanie
nagród, a szczególne podziêkowania skierowa³a do burmistrza Zbigniewa Ptaka oraz starosty Stanis³awa Cybuli za pomoc w zorganizowaniu imprezy.
Spotkanie zakoñczy³o siê przy
kawie i ciastkach, które za sponsorowa³ starosta Stanis³aw Cybula i burmistrz Zbigniew Ptak.
E.M.

Czy dosta³eœ kartkê na œwiêta?

A mo¿e jesteœ
kolekcjonerem?

(Z£OCIENIEC). Z³ocieniecki
Oœrodek Kultury zwraca siê z
proœb¹ do mieszkañców miasta i
gminy o udostêpnienie kartek œwi¹tecznych i noworocznych ze wszystkich epok i lat.
Jesteœmy szczególnie zainteresowani egzemplarzami wydanymi

do lat osiemdziesi¹tych. Otrzymane
kartki pos³u¿¹ nam do zorganizowania wystawy.
Po jej zakoñczeniu kartki zostan¹
zwrócone w³aœcicielom. Oczekujemy w Z³ocienieckim Oœrodku Kultury. Ulica Po³czyñska 6 - kino MEWA.
Do koñca listopada.
(zok)
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Podatek rolny
jednak mniejszy
(CZAPLINEK) Podatek rolny
bêdzie mniejszy, ni¿ by tego chcia³
burmistrz CzaplinkaAdam Koœmider.

rok 2013 radni przyjêli w wysokoœci
60 z³. W tym roku wynosi 55 z³. Warto
wiedzieæ, ¿e maksymalna stawka
tego podatku na rok 2013, ustalana
przez GUS, wzros³a tylko o 2 procent,
z 74,16 z³ do 75,86 z³ za kwintal ¿yta,
ale wiele gmin w tym w³aœnie podatku poszukiwa³o dochodów, podnosz¹c go od kilku do nawet 20 procent.
KAR

Pierwotnie planowano, ¿e bêdzie
on wynosi³ 70 z³ za kwintal ¿yta, jednak po rozmowie z radnymi, burmistrz na paŸdziernikowej sesji
wniós³ autopoprawkê i podatek na

Wydano 1 726 158 z³otych

Zagro¿enia naturalne,
powa¿ne awarie
(Z£OCIENIEC). Gmina Z³ocieniec koñczy realizacjê projektu
„Zapobieganie i ograniczanie skutków zagro¿eñ naturalnych oraz
przeciwdzia³anie powa¿nym awariom na terenie gminy”.
Oto, co znalaz³o siê w dostawach
dla gminy w ramach projektu: (1)
przygotowanie studium wykonalnoœci - 29 280 z³ (2) Podnoœnik po¿arniczy - 1 164 810 z³ (3) Radiostacja
bazowa - 22 900 z³ (4) Pi³y spalinowe,
w tym jedna do betonu - 22 287 z³ (5)
Agregaty pr¹dotwórcze - trzy - 83
640 z³ (6) £ódŸ motorowa aluminiowa
z wyposa¿eniem - 36 777 z³ (7) syreny
elektroniczne - 47 010 z³ (8) Namioty
- dwa, ³ó¿ka polowe - 130 szt., krzes³a

OFERTY PRACY

- 30 szt., sto³y - 10 szt., poduszki - 130
szt., koce - 260 szt. (9) Maszty oœwietleniowe - 6 szt., zestawy medyczne
- 3 szt., latarki - 3 szt. - 33 222 z³. (10)
Spodniowodery - 40 , kurtki przeciwdeszczowe - 40, kombinezon przeciw
owadom - 4 szt., - 7.195 z³. (11) Amfibia z przyczep¹, kamera termowizyjna - 1 szt., trójnogi z bloczkiem i
winda - 3 sztuki - 176 000 z³. (12)
Mapy cyfrowe i warstwowe jeden
komplet - 32 900 z³ (13) system obserwacji i narzêdzi wspomagaj¹cych
monitoring i ocenê stanu œrodowiska - 29 839 z³ (14) Maski MP 5 z py³opoch³aniaczami 70 sztuk - 39 864 z³
(15) Naklejki na sprzêt - 430 z³.
Razem to kwota 1 726 158 z³. (um)

Na dzieñ 7.05.2012 r.

KIEROWCA SAMOCHODU OSOBOWEGO - wymagania: wykszta³cenie œrednie, prawo jazdy kat. B, mile widziane doœwiadczenie zawodowe
KIEROWCA KAT. CE - wymagania: wykszta³cenie zasadnicze zawodowe, prawo jazdy kat. CE, kurs przewozu rzeczy, mile widziana karta kierowcy,
doœwiadczenie na podobnym stanowisku
KIEROWNIK DZIA£U PRODUKCJI - wymagania: wykszta³cenie min.
œrednie, dobra znajomoœæ obs³ugi komputera
ZAOPATRZENIOWIEC - wymagania: wykszta³cenie minimum œrednie,
dobra znajomoœæ obs³ugi komputera, znajomoœæ bran¿y handlowej, minimum
2 lata doœwiadczenia w dziale zakupów, zaopatrzenia
ELEKTRYK - wymagania: wykszta³cenie minimum zasadnicze zawodowe,
uprawnienia sep powy¿ej 1 KV, mile widziana umiejêtnoœæ obs³ugi szaf sterowniczych, sta¿ pracy 2 lata
MENED¯ER ZESPO£U - wymagania: wykszta³cenie minimum œrednie,
doœwiadczenie zawodowe w sprzeda¿y i zarz¹dzaniu zespo³em
KIEROWNIK PROJEKTU - wymagania: wykszta³cenie wy¿sze, preferowane techniczne (elektrotechniczne, elektryczne), bieg³a znajomoœæ jêzyka angielskiego lub niemieckiego, bardzo dobra znajomoœæ obs³ugi pakietu MS Office,
wysoko rozwiniête umiejêtnoœci interpersonalne, prowadzenia rozmów i negocjacji, budowania d³ugotrwa³ych relacji z klientem, umiejêtnoœæ kierowania zespo³ami ludzkimi, umiejêtnoœæ wspó³pracy, minimum 2-letnie doœwiadczenie w pracy
na podobnym stanowisku pracy
KUPIEC STRATEGICZNY - wymagania: wykszta³cenie wy¿sze, prefe-
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Spó³ka EKO-BET wybuduje kanalizacjê sanitarn¹
i sieæ wodoci¹gow¹

Po dziesi¹tkach lat oczekiwañ
na Œl¹skiej, Lipowej
Ogrodowej i w Darskowie
(Z£OCIENIEC).
Zalega
woda podeszczowa na Œl¹skiej
przede wszystkim, ale nie tylko. Skanalizowania domaga siê
Lipowa, Ogrodowa w tym i Œl¹ska w³aœnie.
Jak przez lata z powodu tych
braków zosta³o skrupulatnie zabagnione jezioro Maleszewo,
mo¿na by d³ugo opowiadaæ. A to
jezioro, ³adne lata temu, to by³a
miejska pla¿a. Akwen nawet ze
sprzêtem p³ywaj¹cym. By znów
tak by³o, a i ciekawiej, to pierwej
musi byæ zrobiony porz¹dek w
gospodarce œciekowej przy tych
ulicach, na tych ulicach. I oto jest

ambitny projekt pod nazw¹
„Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”. W czêœci pierwszej zamierzenia mamy kontrakt bardzo
nam w Z³ocieñcu bliski: to kontrakt numer jeden. Jego pe³ne
brzmienie: Budowa kanalizacji sanitarnej oraz czêœci sieci wodoci¹gowej dla miejscowoœci Darskowo oraz dla ulic - Œl¹ska, Lipowa i Ogrodowa w Z³ocieñcu.
Najkorzystniejsz¹ ofertê dla
wykonania tego kontraktu z³o¿y³a
firma EKO-BET Sp. z o.o. Wykonawca zobowi¹za³ siê wykonaæ
przedmiot zamówienia za cenê 2
448 700 z³otych.
(um)

Wykonawc¹ Eko-Bet za 1 291 457 z³otych

Sieæ kanalizacji dla ¯ó³tego
i Zarañska
(¯ó³te-Zarañsko). EKO-BET Sp.z
o.o wybuduje sieæ kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – t³ocznej miêdzy Zarañskiem i ¯óltem.

Wykonawca zobowi¹za³ siê wykonaæ przedmiot zamówienia za cenê
brutto 1 291 457 z³otych.
(um)

rowane: ekonomiczne, techniczne lub prawnicze, bieg³a znajomoœæ jêzyka angielskiego, bardzo dobra znajomoœæ obs³ugi pakietu MS Office, zw³aszcza
pos³ugiwanie siê arkuszami kalkulacyjnymi (Excel), mile widziana znajomoœæ
systemów klasy ERP, umiejêtnoœæ prowadzenia negocjacji handlowych, umiejêtnoœæ komunikacji interpersonalnej i pracy zespo³owej, minimum 2-letnie
doœwiadczenie w pracy na podobnym stanowisku w pionie produkcyjnym lub
³añcucha dostaw, w firmie produkcyjnej
KUPIEC-ASYSTENT PROJEKTU - wymagania: wykszta³cenie wy¿sze
(preferowane: ekonomiczne, techniczne, prawnicze, bieg³a znajomoœæ jêzyka
angielskiego, bardzo dobra znajomoœæ obs³ugi pakietu MS Office, zw³aszcza
pos³ugiwanie siê arkuszami kalkulacyjnymi (Excel), umiejêtnoœæ pracy pod
presj¹ czasu, komunikacja interpersonalna, umiejêtnoœæ pracy zespo³owej,
minimum roczne doœwiadczenie w pracy na podobnym stanowisku w pionie
produkcyjnym lub ³añcucha dostaw w firmie produkcyjnej
PLANISTA PRODUKCJI - wymagania: wykszta³cenie minimum œrednie,
znajomoœæ jêzyka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym,
bardzo dobra znajomoœæ obs³ugi pakietu MS Office, zw³aszcza pos³ugiwania
siê arkuszami kalkulacyjnymi EXCEL, mile widziana znajomoœæ systemów
klasy ERP, sta¿ pracy na podobnym stanowisku pracy mile widziany
KONSTRUKTOR-TECHNOLOG - wymagania: wykszta³cenie wy¿sze
techniczne, znajomoœæ jêzyka angielskiego lub niemieckiego w stopniu bardzo
dobrym, bardzo dobra znajomoœæ obs³ugi pakietu MS Office, zw³aszcza arkusza kalkulacyjnego Excel, znajomoœæ obs³ugi programu AutoCad, mile widziany
sta¿ pracy na podobnym stanowisku pracy w firmie produkcyjnej
BRYGADZISTA - wymagania: wykszta³cenie minimum œrednie, znajomoœæ jêzyka angielskiego lub niemieckiego w stopniu dobrym, znajomoœæ
obs³ugi pakietu MS Office, minimum 5 lat doœwiadczenia zawodowego (preferowane w firmie produkcyjnej), doœwiadczenie w kierowaniu zespo³em ludzkim, dyspozycyjnoœæ
KONTAKT: Powiatowy Urz¹d Pracy w Drawsku Pom.
tel. 94 36 36 721, www.pupdrawsko.pl
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O tym, jak z³ocienieccy wyborcy sobie nachlapali

Renciœci, emeryci, spó³kowicze gminni, urzêdnicy,
budowlañcy – widaæ, nikogo do rz¹dzenia
(Z£OCIENIEC). W gminie istnieje oko³o piêædziesiêciu stowarzyszeñ i organizacji pozarz¹dowych.
Ich dzia³alnoœæ normuje ka¿dego
roku uchwalany program wspó³pracy gminy z organizacjami pozarz¹dowymi oraz z podmiotami wymienionymi w ustawie o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie.
Tego rodzaju kolejna uchwa³a zostanie podjêta przez radê miejsk¹ na
najbli¿szym posiedzeniu.
Budowanie i umacnianie
G³ównym celem takiego programu jest budowanie i umacnianie
partnerstwa pomiêdzy gmin¹ a organizacjami pozarz¹dowymi i innymi
podmiotami z odpowiedniej ustawy
o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego
i o wolontariacie.
Jest wiadomym, ¿e wskazywanym tu organizacjom ka¿dego roku
generalnie brakuje œrodków na bie¿¹c¹ dzia³alnoœæ. Przyjrzyjmy siê
problemowi na przyk³adzie Klubu
Sportowego Olimp, dzia³alnoœæ
ograniczaj¹cego li tylko do futbolu.
Dotacja z kieszeni podatników,
via kasa miasta, to kwota w przybli¿eniu szeœædziesi¹t tysiêcy z³otych.
Nie jest to kwota sta³a, gdy¿ w trakcie roku jeszcze obcinana. Pokazane
tu œrodki maj¹ wystarczyæ na rutynow¹ dzia³alnoœæ sportowo – pi³karsk¹ dla kilku dru¿yn, dla kilku
instruktorów i jednego trenera. Pi³karzy w Klubie trenuje oko³o stu. Co
siê dzieje w takim razie z t¹ skromniutk¹ kwot¹ w czasie roku? Czy
idzie na naukê pi³karstwa? Na sport?
Po kolei
Pierwsze, to trzeba op³aciæ pracê
ksiêgowoœci. Drugie, wielkie pieni¹dze z tej maleñkiej dzia³eczki bior¹
sêdziowie. To towarzystwo, które w
naszym pi³karstwie wypracowa³o
sobie tak¹ pozycjê, ¿e mimo, ¿e kraju
nie ma jeszcze zawodowego sêdziowania meczów pi³karskich, to ci panowie sêdziuj¹c ka¿dego tygodnia
po kilka meczów nieŸle zarabiaj¹, do
tego jeszcze oczywiœcie pracuj¹c w
swoich zawodach. Kolejny wydatek – instruktorzy i trener. Instruktor
w polskim futbolu to do tej pory dos³ownie nikt. Trzy treningi w tygodniu, mecze w ka¿dy weekend, obowi¹zek uzupe³niania kwalifikacji, a
wynagrodzenie nawet nie symboliczne, a dos³ownie œladowe.
Aby jeŸdziæ na mecze, to trzeba
op³aciæ transport. To te¿ powa¿ny
wydatek. Trzeba utrzymaæ bie¿¹c¹
dzia³alnoœæ Klubu techniczno – administracyjn¹ (pomieszczenie). No i
trzeba pokupowaæ pi³ki, inny sprzêt.
To wszystko z tych jak¿e skromnych
pieni¹¿ków niby od podatnika, a tak
naprawdê to z „widzi mi siê” kogoœ

tam, trudno w szczegó³ach dociekaæ.
Banialuki samorz¹dowe
Z pobie¿nych obserwacji wiem,
¿e bardzo podobnie jest i w innych
podobnych Olimpowi organizacjach.
Jak widaæ, nie ma na tej linii –
klub/gmina – ¿adnego partnerstwa.
A co to takiego w takim razie? Wyci¹ganie klubowych pieniêdzy przez
ró¿nego rodzaju przyfutbolowe
przystawki z sêdziami w roli g³ównej!
Dodam jeszcze, ¿e odpowiednie
s³u¿by za³atwi³y sobie tego rodzaju
ustawê, ¿e wynajêcie ich do ochrony widowiska pi³karskiego ze wzglêdu na koszty w przypadku na przyk³ad Olimpu w ogóle nie wchodzi w
rachubê. Rolê tych s³u¿b pe³ni¹
przypadkowi porz¹dkowi, te¿ op³acani, którzy do tego, by dbaæ o porz¹dek na obiekcie nie maj¹ ¿adnych
uprawnieñ ani praw. Tyle, ¿e te¿
kosztuj¹.
W koñcowym efekcie tego rodzaju dzia³alnoœci mamy w gminie
fajans, a nie futbol, ¿enadê, a nie
widowiska pi³karskie. Z takim stanem rzeczy bez reszty godzi siê tutejszy samorz¹d.
Czy to ju¿ kres samorz¹dowej
Wandy – Bandy?
Co trzeba uczyniæ natychmiast?
Korzystaj¹c z nowego wiatru w
PZPN (Zibi-Boniek d³ugo wyczekiwanym prezesem), z wysokoœci
biednych gmin wyst¹piæ z ¿¹daniem, by sêdziwie z PZPN byli op³acani z kasy Zwi¹zku. Gmina Z³ocieniec na tego rodzaju propozycji
mog³aby nawet sporo zyskaæ w sensie promocyjnym. Poci¹gniêcie drugie. Akurat trwa praca komisji rewizyjnej rady miejskiej w ZOK-u. Mo¿e
tym razem dowiemy siê, ile w tej firmie
zarabiaj¹ instruktorzy, administracja
i ksiêgowoœæ, obs³uga techniczna.
Po co tego rodzaju poci¹gniecie?
Ano z tego powodu, ¿e dzia³alnoœæ w
stowarzyszeniach i organizacjach
pozarz¹dowych niczym nie ró¿ni siê
od pracy w takim domu kultury. A wysokoœci wszelkich wydatków jak¿e
znacznie ró¿ni¹ce siê. Czas ju¿ w Z³ocieñcu, w peerelowskim murze tak
zorganizowanego ¿ycia kulturalnego, choæby tylko spróbowaæ dokonaæ pierwszego wy³omu. Ograniczyæ
liczbê zatrudnionych w ZOK-u do
dwóch, trzech osób, a obiekt i z³otówki w wysokoœci jednego miliona trzystu tysiêcy oddaæ wreszcie ludziom,
którzy do tej pory bez etatów i pensji
wspaniale dzia³aj¹ w stowarzyszeniach, w tym i w niektórych sportowych.
O skrzyd³a dla MEWY
Przyk³ad pierwszy z brzegu. Spo-

ro czasu ju¿ w mieœcie mamy kino
MEWA po remoncie. Do tej pory
jednak ZOK, który siê w tym kinie nie
wiedzieæ czemu okopa³, nie potrafi³
zorganizowaæ ani jednego wydarzenia filmowego, które odbi³oby siê
szerokim echem nie tylko w najbli¿szej okolicy. Wydano na to kino
sporo milionów, remont trwa³ wydawa³o siê nieskoñczenie d³ugo, i co
dalej? Etaciki, pensyjki (dot¹d nie
ujawniane nagrody – za co?) i kino
bez generalnych pomys³ów. Wiem,
nie umiej¹ kina poprowadziæ. To niech¿e siêgn¹ choæby po jednego fachowca, który nie tylko poka¿e, jak
kino w tak ciekawych czasach mo¿na poprowadziæ, ale i nauczy jak to
siê robi. Wiem, to mo¿e byæ bolesne.
Ale przecie¿ dla podatnika ³o¿enie
grubo ponad milion z³otych na taki
humbug, jak Z³ocieniecki Dom Kultury, podczas gdy prawdziwa praca
w kulturze na dobre i za darmo trwa
w spo³ecznych organizacjach, jest
przecie¿ nie do zniesienia.
Miejscowa w³adzunia jak
zaklêta (wyklêta?) lalunia?
Na tego rodzaju kulturkowe
gminne wykwity w Z³ocieñcu jeszcze nigdy nie zareagowa³a komisja
kultury rady miejskiej, spo³eczna
rada kultury, czy urzêdnicy z Urzêdu
Miasta. To wynik kilkadziesi¹t lat
trwaj¹cej w gminie zapaœci kulturkowej. W³adza nie zrobi reform, bo w
owej zapaœci kulturkowej sama siedzi a¿ po dziurki w nosie. Gdyby reform tylko spróbowa³a, jeszcze
szybciej by jej nie by³o. To w³adza raczej bez ¿adnych aspiracji, nawet
chyba bez czytelnego korpusu moralnego. Libera³y teraz, z poprzednio
zamordystycznej PZPR!!! Tylko co
lepsze miejsca poobsadzaæ swoimi,
by tylko w³adzunia z r¹czek siê nie
wymknê³a. I tak to smrodliwie coraz
bardziej, ju¿ nie do wytrzymania,
toczy siê w Z³ocieñcu przez dziesiêciolecia. Tutejsi ¿o³nierze wyklêci
przeciwko tego rodzaju badziewiu
dawno temu postanowili nawet
chwyciæ za broñ. Os¹dzono ich, w
tym i w kinie MEWA straszliwie surowymi wyrokami. Kary odbyli. Jest
ich w mieœcie teraz poœród ¿ywych
tylko dwóch. Nikt ich do tej pory
nigdzie nie zaprasza. Do kina po remoncie te¿. Na ¿adne uroczystoœci.
Cicho, sza. A w kulturce – etaciki,
pensyjki, nagrody, emeryturki. Za
pieni¹dze nie swoje oczywiœcie.
Kino po d³ugim i kosztownym remoncie bez planu dzia³ania, a nawet
bez konkursu na jego szefa. Ot, Z³ocieniec i jego w³adzunia.
Wgl¹d w wyniki
Tak siê sk³ada ¿e w sporcie, dziêki temu, ¿e w nim s¹ wyniki, widaæ

bardzo dok³adnie, co siê dzieje
wokó³ niego w szerszych kontekstach spo³ecznych. Przyk³adem
EURO 2012. W Z³ocieñcu takim
miernikiem s¹ wyniki Olimpu Z³ocieniec, który tu powszechnie uwa¿a
siê za sportow¹ wizytówkê miasta.
Podajê wizytówkowe wyniki dru¿yny, które do dzisiaj bol¹ najbardziej.
Dodam, ¿e mimo poni¿szych oczywistoœci, w Klubie tylko jego si³ami
te¿ nic siê nie zmieni. Zas³yszana wypowiedŸ jednego z cz³onków zarz¹du Klubu: - Œrodeczek tabeli, nic
wiêcej. I tak musi byæ. – Tu te¿ w³adzunia. Ktoœ, kto tylko tak postrzega sport, winien zaj¹æ siê choæby
gotowaniem, a nie „gr¹ w futbol”.
Mamy u nas zupe³nie inny przyk³ad
sportowej postawy w pi³karstwie:
Mariusz Rumak, trener Lecha Poznañ. W szpicy tabeli ekstraklasy,
walcz¹cy o mistrzostwo Polski.
Ma³o? Mam jeszcze podawaæ przyk³ad Aleksandra Burzyñskiego, Andrzeja Korola, Jana Banaszka …
Oto obiecane wy¿ej wyniki Olimpu, dedykujê je tym, którzy owszem
potrafi¹ dzieliæ gminne zlotówki, ale
tylko w œciœle zamkniêtym krêgu.
Wybrze¿e Biesiekierz – Olimp
Z³ocieniec 6:0, Olimp Z³ocieniec –
Darzbór Szczecinek 2:7, Dar³ovia
Dar³owo – Olimp Z³ocieniec 3:0, Wielim Szczecinek – Olimp Z³ocieniec
6:1, Olimp Z³ocieniec – Victoria Sianów 2:5, Mechanik Bobolice – Olimp
Z³ocieniec 6:1 (na ten mecz pi³karzom
Olimpu nie chcia³o siê nawet pojechaæ. W polu musia³ zagraæ bramkarz
rezerwowy – Kacper Dalmata).
Policzmy, bo warto. W tylko szeœciu najbardziej fatalnych meczach
Olimp straci³ a¿ trzydzieœci trzy
bramki. Zdoby³ ich raptem szeœæ.
To wszystko odbywa siê nie tylko za gminne niby pieni¹dze, ale i za
przyzwoleniem niby w³adz. Widaæ
„po sporcie”, jak bardzo w gminie
Z³ocieniec potrzebne s¹ reformy, a
najbardziej to przecie¿ zmiana wszelkich w³adz. B¹dŸmy szczerzy do
bólu: zmienników nie widaæ. Zamknê artyku³ cytatem internauty:
Z³ocieniec, to ma³e, zapyzia³e, prowincjonalne miasteczko, raczej grajdo³ek – z ma³ymi zapyzia³ymi jej
mieszkañcami, którzy snuj¹ siê bez
celu po ulicach i oczekuj¹, ¿e ktoœ –
COŒ za nich zrobi! Nie bardzo wiem, ile jest prawdy
w opinii internauty, sam przecie te¿
jestem z³ocianianem. Jedno wiem z
pewnoœci¹ – w³adze tu mamy rzeczywiœcie zapyzia³¹, niezmienn¹ od lat.
Renciœci, emeryci, nauczyciele,
spó³kowicze gminni. A do rz¹dzenia
nawet wyborców nie ma. Biedny ten
Olimp – w takim towarzystwie i s³oñ
by nie da³ rady. A po Olimpie widaæ
– w co tu siê gra!
Tadeusz Nosel
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Ministerstwo Sportu na stadion w Z³ocieñcu
– 1.391.552 z³ote. Koszt remontu – 5.145.693 z³

Stadion Miejski
w Z³ocieñcu
w budowie
dofinansowany
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Siatkówka kobiet: rozgrywki w lidze PLAS Eko-Fiuk

Dwa mecze
Zaj¹czka Z³ocieniec
(PO£CZYN ZDRÓJ). Osiemnastego listopada w niedzielê w Po³czynie Zdroju rozegrano kolejkê
zmagañ w ramach PLAS Eko-Fiuk
Kobiet. Tego dnia z³ocieniecki zespó³ ZAJ¥CZEK rozegra³ dwa mecze. W pierwszym spotkaniu zmierzy³ siê z dru¿yn¹ ZSP Po³czyn Zdrój.
Pierwszy emocjonuj¹cy set zaliczy³y na swoje konto po³czynianki.
Dalsze partie to ju¿ dominacja
dziewcz¹t ze Z³ocieñca. Zaj¹czek
wygra³ mecz 2:1.
Z Gimnazjum z Koszalina
Kolejny przeciwnik Zaj¹czka to
siatkarki Gimnazjum z Koszalina.
Tradycyjnie ju¿ mecze tych zespo³ów s¹ bardzo zaciête. Te¿ i to spotkanie obfitowa³o w mnogoœæ zmiennych sytuacji. Ostatecznie lepszym
zespo³em okaza³ siê zespó³ koszaliñski pokonuj¹c Zaj¹czka 2:1. Mimo to

w tabeli na czele zespó³ dziewcz¹t ze
Z³ocieñca przed Gimnazjum z Koszalina. Trzecia pozycja Gimnazjum Po³czyn Zdrój.
Sk³ad dru¿yny z³ocienianek:
Aleksandra Wiszniewska (kapitan),
Karolina Wiszniewska, Justyna Stachura, Katarzyna Olekszyk, Klaudia
Hanusewicz, Olga Rodziewicz, Wiktoria Senkowska, Matylda Dykier,
Karolina Wojdy³a.
Nastêpna kolejka siatkarskich
bojów w PLAS Eko-Fiuk Kobiet drugiego grudnia.
WYNIKI
Koszalinianki – Gimnazjum Koszalin 0:3, ZSP Po³czyn Zdrój – Zaj¹czek Z³ocieniec 1:2, Zaj¹czek Z³ocieniec – Gimnazjum Koszalin 1:2, Koszalinianki – ZSP Po³czyn Zdrój 1:2,
ZSR CKP Œwidwin – Zaj¹czek Z³ocieniec 0:3, Gimnazjum Koszalin –
Gimnazjum Po³czyn Zdrój 2:1. (osir)

5 grudnia w Dialogu o godzinie 18.30

(Z£OCIENIEC). Tak siê sk³ada,
¿e wraz z remontem stadionu miejskiego tutejsza dru¿yna pi³karska
Olimp mocno obni¿y³a loty. Tak
wysokich pora¿ek, jak w minionej
rundzie, z³ocieniecki Olimp nie ponosi³ nawet w IV lidze, w której gra³
i to nawet dwukrotnie. Z dzisiejszej
perspektywy te fakty wydaj¹ siê
nawet jakby niewiarygodne. Ba, te¿
kilkakrotnie w lidze wojewódzkiej
gra³y z³ocienieckie dru¿yny juniorskie budz¹c sob¹ zachwyt na przyk³ad Henryka Wawrowskiego, wówczas ju¿ trenera Arkonii Szczecin, a
jeszcze poprzednio obroñcê w dru¿ynie Kazimierza Górskiego w miejsce Adama Musia³a, który uleg³
wypadki samochodowemu.
Kibice w Z³ocieñcu mówi¹: - Gra
na sztucznej trawie to nie jest to.
Olimp wróci do Lasku, to i forma
powróci. - Na sztuczn¹ murawê narzekaj¹ te¿ dru¿yny przyjezdne. Pi³karze skar¿¹ siê na bóle w stopach, i
nie tylko. S³owem – sztuczna murawa mo¿e s³u¿yæ jako boisko zapasowe, nigdy jako podstawowe. Ale z
drugiej strony, posiadanie takiego
bogactwa, to nie tylko powód do
dumy, ale i wygoda wielka: gdy
deszcz, œnieg, boisko trawiaste nie
do u¿ytku, wówczas sztuczna trawa
jak znalaz³. Niedawno Drawa Drawsko Pomorskie Energetyka z Gryfina
pokona³a 3:1 w³aœnie na sztucznej
nawierzchni.

Wiosna przed nami
Co wiêc ze stadionem miejskim w
Z³ocieñcu? Oddanie do u¿ytku
obiektu jest planowane na wiosnê
przysz³ego roku. Pi¹tego listopada
podpisano umowê z Ministerstwem
Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego o nazwie: remont stadionu miejskiego w
Z³ocieñcu oraz budowa na nim budynku zaplecza. Dofinansowanie ze
œrodków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Ca³kowita wartoœæ
kosztorysowa zadania wynosi
5.145.693 z³ote. Dofinansowanie z
Ministerstwa Sportu i Turystki w
kwocie nie wiêkszej ni¿ 1.391.552 z³ote.
Tartan, strzelnica
Stadion Miejski w Z³ocieñcu bêdzie wyposa¿ony tak¿e w tartanow¹
bie¿niê. To postanowienie niezwykle, i bardzo m¹dre, gdy¿ na przyk³ad
z protestami z ca³ej Polki spotka³ siê
fakt, ¿e na Stadionie Narodowym w
Warszawie zapomniano o bie¿ni na
obiekcie, podobnie na stadionie Legi
imienia Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego, obecnie o nazwie kretyñsko zmienionej na Pepsi Arena. A jak nazwiemy nasz Stadion Miejski? Taka decyzja te¿ przed nami wszystkimi!
Przypominamy raz jeszcze – w
pobli¿u, po drugiej stronie Alei Po³czyñskiej, w budowie strzelnica
sportowa.
Tadeusz Nosel

Ko³o PZW KARP – zebranie
sprawozdawcze i wyborcze
(Z£OCIENIEC). Zarz¹d Ko³a
Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego
KARP w Z³ocieñcu zwo³uje zebranie sprawozdawcze i wyborcze
cz³onków Ko³a. Zebranie zaplanowano na pi¹ty grudnia w œrodê na
godzinê 18.30. Jak zawsze w barze
DIALOG przy ulicy Wolnoœci 6.
Porz¹dek zebrania taki: (1) zagajenie (2) wybory przewodnicz¹cego
zebrania (3) wybór sekretarza oraz
komisji uchwa³ i wniosków oraz komisji skrutacyjnej (4) przyjêcie porz¹dku obrad (5) przyjêcie protoko³u
z poprzedniego zebrania (6) sprawozdanie z pracy zarz¹du Ko³a (7) sprawozdanie komisji rewizyjnej (8) sprawozdanie s¹du kole¿eñskiego (9)
sprawozdanie SSR (10) dyskusja nad
sprawozdaniami (11) uchwalenie planu pracy – rok 2013 + preliminarz
bud¿etowy na rok 2013 (12) wybory
prezesa (13) wybory cz³onków zarz¹du (14) podjêcie uchwa³ i wniosków
(15) zakoñczenie zebrania.
UWAGA: Materia³y z poprzedniego zebrania bêd¹ do wgl¹du u
sekretarza Ko³a. W przypadku, gdy
w pierwszym terminie og³oszonego
zebrania nie bêdzie obecnych co
najmniej po³owa cz³onków, zebranie
rozpocznie siê w drugim terminie.
Drugi termin 15 minut póŸniej. Ze-

branie bêdzie wa¿ne bez wzglêdu na
liczbê obecnych cz³onków.
(N)

Pi³ka no¿na – III Liga
Ba³tycka
Wyniki ostatniej (15) kolejki rozgrywek tej jesieni i tabela: Kotwica
Ko³obrzeg – Drawa Drawsko Pomorskie 2:0, Energetyk Gryfino – Lechia
II Gdañsk 1:1, Gwardia Koszalin –
D¹b Dêbno 2:3, Cartusia 1923 Kartuzy – Pogoñ II Szczecin 0:0, Koral
Dêbnica –Arka II Gdynia 2:0, Chemik
Police – Pogoñ Barlinek 0:1, B³êkitni
Stargard – Polonia Gdañsk 2:1, Ba³tyk Gdynia – Gryf S³upsk 2:0.
1 Lechia II
2 B³êkitni
3 Kotwica
4 Gwardia
5 Energetyk
6 Cartusia
7 Pogoñ B.
8 Pogoñ II
9 Ba³tyk
10 Drawa
11 D¹b
12 Chemik
13 Polonia
14 Koral
15 Arka II
16 Gryf

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

34
28
27
24
23
22
22
21
21
21
18
17
15
15
14
10

29:9
27:14
17:15
31:18
20:22
16:17
18:14
18:18
18:18
20:23
25:29
19:18
21:24
14:19
11:29
15:29
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Tylko w juniorach nadzieja, w pracy z m³odzie¿¹

Z³ocieniecka pi³karska „wañka wstañka”
(Z£OCIENIEC). Nie ma co ukrywaæ, ¿e w Z³ocieñcu seniorski Olimp
nie ma postawionych przed sob¹
powa¿niejszych zadañ sportowych,
wiêc ca³a uwaga w mieœcie winna byæ
skupiona na tym, co dzieje siê w zespo³ach m³odszych. Rzecz jasna, nie
tylko dlatego, ¿e seniorki Olimp to
mizerota, dru¿yna, której nawet nie
staæ na to, by pe³nym sk³adem pojechaæ na ostatni mecz tej jesieni do
s³abiutkiego Mechanika Bobolice.
Olimp tam przegra³ a¿ 1:6, ratuj¹c grê
w polu rezerwowym bramkarzem
Kacprem Dalmat¹.
Dru¿yna z oparciem
na ¿yciu szkó³
Widaæ w Z³ocieñcu nadzieja futbolowa zdaje siê drzemaæ tylko w
dru¿ynie juniorów starszych prowadzonej przez mgra Marcina Wiliñskiego. Oparcie tworzenia takiej
paczki pi³karskiej o codzienne ¿ycie
naszych szkó³, w tym i o czynnego
zawodowo nauczyciela kultury fizycznej, w tym i instruktora pi³karstwa musi przynieœæ efekty. A poœród nich i w³aœciwe rozumienie
przez m³odych ludzi tego, czym jest
uwik³anie ¿ycia w kulturê fizyczn¹, w
sport wyczynowy, a w koñcu i w
zdobywanie zawodu pi³karza. Obserwuj¹c nie tylko mecze juniorów
Olimpu, ale i treningi tej dru¿yny,
mam mocne przekonanie, ¿e praca w
tym zespole to jest to, na co w Olimpie czekaliœmy bardzo d³ugo. Mo¿e
nawet po kilku latach pracy na tym
poziomie szkoleniowym doczekamy
siê powrotu do Z³ocieñca lig miêdzywojewódzkich. Nie ukrywajmy faktu, ¿e dopiero na tym poziomie rozgrywek tak naprawdê to dopiero
zaczyna siê gra w pi³kê juniorsk¹.
Zadaniem nie tylko dzia³aczy pi³karskich, ale i w³adz wszelakich jest
umo¿liwienie m³odzie¿y takiej codziennej pracy sportowej, by wskazywane tu cele mog³y byæ osi¹gane.
Tak¿e dla dobra futbolu krajowego,
o którym ostatnio znów tak normalnie po polsku znów cicho. Wiêcej o
dachu ... . Rwetes powróci na nowo,
gdy miêdzynarodowej zbieraninie
zwanej reprezentacj¹ Polski nie wyjdzie awans do kolejnych fina³ów
mistrzostwa œwiata. Wtedy znów
bêdzie o zmianach w PZPN-ie, o
szkoleniu m³odzie¿y, o tym, ¿e nasi
narodowi reprezentanci nie tylko, ¿e
nie œpiewaj¹, gdy trzeba Hymnu
Narodowego, ale i nie znaj¹ naszego
jêzyka. Nieomal wszyscy puœciliby
to p³azem, gdyby jeszcze by³y wyniki (co tam Ojczyzna), a tych te¿ nie
ma. Ci nasi – nie nasi wybrañcy
wyniki maj¹, owszem, ale tylko w

swoich klubach. Jakby tylko i wy³¹cznie na swój rachunek.
Zbli¿a siê, powoli, ale zbli¿a siê
Jeœli w takich ch³opakach jak juniorzy Olimpu, ich wszelcy opiekunowie, w tym i w³adze gmin i powiatów, nie potrafi¹ zbudowaæ postaw
na wskroœ sportowych, w tym i obywatelskich, to wszelki nasz futbol
bêdzie w œwiecie tylko poœmiewiskiem, tak jak to jest obecnie. I ¿aden
tam Francuz, Niemiec choæby nie
wiem jak dobrze byli op³acani, nie
wygraj¹ nam tego, o czym przecie¿
marzymy. Ale, nadchodzi ju¿ czas, ¿e
i tego rodzaju manipulacje bêd¹ mia³y swój koniec. Dlaczego? W m³odych Polakach, w których w tej grupie jest piêædziesi¹t procent bezrobotnych, budzi siê ju¿ mocny sprzeciw. Przeciwko BULOM i S£OÑCOM PERU, dla których i sport, to
tylko rzeczywistoœæ do kilku prymitywnych manipulacji w imieniu obcych mocarstw. W³aœnie nadchodzi
ju¿ kres tego rodzaju oszustwa. A
dzisiaj nawet i w Z³ocieñcu trzeba
umieæ m³odym ludziom daæ odpowiedŸ na pytanie: dlaczego po dziesi¹tkach lat treningów w Olimpie, do
tej pory Klub nie dochowa³ siê ani
jednego pi³karza na profesjonalnym
poziomie? Co stoi na przeszkodzie,
by w Olimpie skoñczyæ z tego rodzaju maniank¹ szkoleniowo – pi³karsk¹, w niby grê w niby futbol, ze
zwyk³ym frajerstwem. Przez lata tak
postêpuj¹c czy¿ nie czyni siê krzywdy m³odym ludziom? Nie tylko tej
sportowej, ale i wychowawczej
przede wszystkim. Dlatego tyle nadziei pok³adamy w obecnej dru¿ynie
juniorów Olimpu, w dru¿ynach o
szczebelki ni¿ej.
Rodzice na wywiadówki
do Klubu
Jeœli jednak rodzice posy³aj¹ swe
dzieciaki do Klubu na treningi, to
trzeba im robiæ wywiadówki z postêpów m³odych pi³karzy w nauce pi³karstwa. Prosiæ fachowców od futbolu o informacje na ten temat i wizytowanie Klubu. Sprawdzanie jakoœci prowadzonej w nim pracy. By
to wszystko dŸwign¹æ z pado³u z³ocienieckiego, to trzeba nawi¹zaæ
kontakty z Klubami, które potrafi¹
m³odzie¿ szkoliæ.
Niby to wszystko takie oczywiste, ale w Olimpie do tej pory nikt
nawet o tym nie pomyœla³. O jakiejkolwiek próbie zreformowania tego
sportowego stowarzyszenia, do tej
pory nawet siê nie wzmiankuje. S¹
ju¿ orliki, jest hala sportowa, a nawet

dwie, jest gminniak, stadion w remoncie – a Olimp w sytuacji wrêcz
tragikomicznej. Prac¹ w Klubie jego
cz³onkowie nie s¹ w ogóle zainteresowani. Kompletna pla¿a.
Ani sport, ani pi³karstwo
Na koniec wniosek bardzo przykry: to ani sport, ani pi³karstwo, tylko jakby ersatz, takie nie wiadomo
co, co trzeba jakoœ krêciæ, bo tak siê
utar³o. Te nasze rozgrywki ligowe, to
jakby tylko interes dla sêdziów, którzy przez lata w skali kraju przekrêcili
pó³ tysi¹ca meczów i podobno na
tym nie koniec. W takiej sytuacji i w
naszej gminie potrzebna jest ingerencja w tê sferê w³adz, w tym i powiatowych. I na tym przyk³adzie widaæ, ¿e w³adze nie mog¹ byæ tylko dla
siebie. Nie po to w koñcu s¹ wybierane. W Z³ocieñcu w³adze obiekty
sportowe, w tym i pi³karskie, owszem
buduj¹, ale sportem siê nie interesuj¹. To nawet jakby podejrzane.
Powróæmy do juniorów Olimpu.
Oto szczegó³y ich dotychczasowych wystêpów na koniec pi³karskiej jesieni.
1 Unia
2 Spójnia
3 Olimp
4 Graf
5 Orze³
6 Pogoñ
7 Drawa
8 Lech
9 G³az
10 Mechanik

10
10
10
10
10
10
9
8
8
9

30 111:7
21 47:19
19 29:20
16 23:25
15 24:18
14 22:21
13 21:38
9 12:34
6 9:50
5 8:36

11 Pomorzanin

10 4 12:50

Mecze, wyniki
Wszystkie mecze juniorów starszych Olimpu: (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.
Mimo nadal wyczuwalnej potrzeby istnienia w Z³ocieñcu klubu
pi³karskiego, w tym i têsknoty za
widowiskami pi³karskimi, do tej pory
nigdy w historii miasta i gminy nie
by³o ¿adnej otwartej dyskusji na ten
temat. Wszystko zawsze odbywa³o
siê w œciœle zamkniêtym œwiatku – i
od dotacji do dotacji. Da w³adzunia
czy te¿ nie da? Nikt te¿ do tej pory tej
w³adzuni nie powiedzia³ – a co w³adzunia ma do dawania? Czy to jej
z³otówki? Taka to w³adzunia, ¿e nawet na mecz juniorów nie przyjdzie (a
jest tu nawet rada sportu, sportowa
komisja rady), nie mówi¹c ju¿ o treningach. Widaæ z³otówek musi pilnowaæ, i to nie swoich. Ale¿ stró¿e!
Tadeusz Nosel
PS. MKS Olimp do tej pory nie ma
pomieszczenia, w którym trenerzy
mogliby robiæ wyk³ady na tematy
pi³karskie. Nie ma te¿ ¿adnego sprzêtu elektronicznego w tego rodzaju
pracy wrêcz nieodzownego. S³owem
– nie ma nic. Tylko w³adze. Telefonu
Olimp te¿ nie ma.
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FINA£ XIV REGIONALNEGO PRZEGL¥DU TWÓRCZOŒCI
POETYCKIEJ „SPOTKANIE Z ZAJ¥CZKIEM”
„Poezja bierze pocz¹tek ze wzruszenia rozpamiêtywanego w spokoju”. William Wordsworth
(Z£OCIENIEC) W XIV-tym Regionalnym Przegl¹dzie Twórczoœci
Poetyckiej „Spotkanie z Zaj¹czkiem” wziê³y udzia³ 92 osoby. Swoje
wiersze zaprezentowali uczniowie
ze szkó³ podstawowych i gimnazjów
oraz osoby doros³e.
Nades³ano 105 prac z Drawska
Pomorskiego, Czaplinka, Œwidwina,
Nowego Worowa, Po³czyna Zdroju,
Broczyna, Mielenka Drawskiego oraz
Z³ocieñca.
Prace ocenia³a komisja w sk³adzie:
El¿bieta Frankowska, Ma³gorzata B¹kowska, Gabriela Lipska Gra¿yna
Król.
Serdecznie dziêkujemy Szanownym Autorom, dziêki którym powsta³
ju¿ 14 wyj¹tkowy tomik poezji.
XIV Regionalny Przegl¹d Twórczoœci Poetyckiej „Spotkanie z Zaj¹czkiem”
zosta³ zorganizowany przez Stowarzyszenie Przyjació³ Kultury „Inspiracja”
przy wspó³pracy Biblioteki Publicznej
w Z³ocieñcu.
Prace konkursowe oceniane by³y w
4 kategoriach:
- szko³a podstawowa, klasy I-III: „Ja moja rodzina”
- szko³a podstawowa, klasy IV-VI: „Jesienne refleksje”
- gimnazjum: „Mój œwiat”
- doroœli: tematyka dowolna
Laureatami w kategorii szko³a podstawowa, klasy I-III zostali:
- I miejsce: Partycja Sowa z Broczyna
- II miejsce: Anna Nowicka z Nowego
Worowa
- III m. Patryk Feczan ze Œwidwina
Wyró¿nienie w tej kategorii otrzymali:
- Jakub Samiczak ze Œwidwina
- Wiktor Balcer ze Œwidwina
- Hanna Wieczorek ze Œwidwina
- Hanna Kostecka z Broczyna
- Wiktoria Bujak ze Œwidwina
- Klaudia Syroka z Broczyna
Laureatami w kategorii szko³a podstawowa klasy IV-VI zostali:
- I miejsce: Joanna Wójcik z Nowego
Worowa
- II miejsce: Natalia GroŸdziej z Broczyna
- III miejsce: Natalia Œwistun ze Z³ocieñca
Wyró¿nienie w tej kategorii otrzymali:
- Aleks Wrzostek z Drawska Pomorskiego
- Klaudia Wrzesiñska ze Z³ocieñca
- Bartosz Tatys ze Œwidwina
- Marcin Ko³akowski ze Œwidwina
- Jakub Syroka z Broczyna
- Michalina M³yñska z Drawska Pomorskiego
- Anna Krochmal ze Z³ocieñca
- Aleksandra Œwiercz z Mielenka Drawskiego
- Wioleta Œlusarska z Nowego Worowa
- Karol ¯urawik z Mielenka Dr.

Laureatami w kategorii gimnazjum zostali:
- I miejsce: Paulina Urkiel z Czaplinka
- II miejsce: Klaudia Swatowska z Czaplinka
- III miejsce: Paulina Borowik z Nowego Worowa
- III miejsce: Paulina Olkowska z Czaplinka
Wyró¿nienie w tej kategorii otrzymali:
- Aleksandra Podgajna ze Z³ocieñca

- Szymon Pó³torak ze Z³ocieñca
- Patrycja Nowicka ze Z³ocieñca
Laureatami w kategorii doroœli zosta³y:
- Kazimiera Mas³owska ze Z³ocieñca
- Dorota Œmiechura ze Z³ocieñca
Nagrody laureatom i osobom wyró¿nionym wrêczali: Stanis³aw Cybula - Starosta Drawski, Waldemar Buca - Wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej w
Z³ocieñcu i Romana Kowalewicz -

Dyrektor Z³ocienieckiego Oœrodka
Kultury.
Nagrodê specjaln¹ Burmistrza Z³ocieñca otrzyma³a Natalia Œwistun.
Nagrodê specjaln¹ dla najm³odszego
uczestnika ufundowan¹ przez El¿bietê
Frankowsk¹ otrzyma³a Klaudia Syroka
z Broczyna.
Serdecznie dziêkujemy Radzie Powiatu Drawskiego za dofinansowanie
tomiku oraz nagród dla laureatów i osób
wyró¿nionych.
ZOK

Dzieñ Pracownika Socjalnego w DPS
w Darskowie
W œrodê 21 listopada 2012 roku w
Domu Pomocy Spo³ecznej w Darskowie œwiêtowano Dzieñ Pracownika
Socjalnego. Z tej okazji dyrektor
Eleonora Winiarska i Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Drawskiego Jerzy Lauersdorf, wrêczyli wszystkim
pracownikom placówki specjalne podziêkowania.
W spotkaniu oprócz pracowników
uczestniczyli tak¿e: Sekretarz Powiatu
Jacek Brzozowski, Naczelnik Biura
Rady Barbara Kotwica, pracownik
Wydzia³u Rozwoju i Promocji Jolanta
Banaszek oraz praktykanci Oœrodka
Kursów i Szkoleñ przy Europejskim
Centrum Edukacji i Turystyki w Drawsku Pomorskim.
- W imieniu Starosty Drawskiego
Stanis³awa Cybuli, Rady Powiatu
Drawskiego oraz Zarz¹du Powiatu
Drawskiego, sk³adamy wszystkim pracownikom serdeczne podziêkowania i
wyrazy uznania za wysi³ek i trud pracy

wnoszonej w pomoc osobom potrzebuj¹cym. Pomimo w³asnych spraw wymagaj¹cych codziennego zaanga¿owania, wyci¹gacie d³oñ do bliŸniego udzielaj¹c pomocy i rady wszystkim tym,
którzy na ni¹ oczekuj¹, nawet bez
wzglêdu na to kim s¹. ¯yczymy pañstwu wszelkiej pomyœlnoœci, by ka¿dy
dzieñ trudnej i odpowiedzialnej pracy z
podopiecznymi przyniós³ poczucie
zadowolenia i satysfakcji oraz by³ Ÿród³em motywacji do coraz lepszej pracy.

¯yczymy równie¿ utrzymanie dotychczasowego wysokiego poziomu pracy
zawodowej, ludzkiej wdziêcznoœci i
¿yczliwoœci, satysfakcji, szczêœcia
oraz pomyœlnoœci w ¿yciu zawodowym i osobistym - powiedzia³ Jerzy
Lauersdorf.
Na koniec g³os zabra³ przewodnicz¹cy Rady Mieszkañców DPS w Darskowie, sk³adaj¹c ¿yczenia na tê okolicznoœæ, podkreœlaj¹c m.in. ciê¿k¹ pracê na rzecz drugiego cz³owieka. (sp)
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INFORMACJE

Z ¯YCIA PARAFII W Z£OCIEÑCU
PARAFIA ŒWIÊTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ
Uroczystoœæ Chrystusa
Króla Wszechœwiata
Niedziela dwudziestego pi¹tego
listopada to ostatnia niedziela Roku
Liturgicznego. Po Mszy œwiêtej o
godzinie 11.30 rozpoczê³a siê Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu.
Trwa³a do godziny 17.00.

Tydzieñ w Liturgii
Koœcio³a
W tym tygodniu w Liturgii Koœcio³a obchodzimy: (I) w pi¹tek trzydziestego listopada œwiêto œwiêtego Andrzeja.

Wypominki za zmar³ych
Wypominki za zmar³ych s¹ czytane przed wieczorn¹ Msz¹ œwiêt¹
wed³ug poszczególnych ulic. Zakoñczenie odczytywana w pi¹tek
trzydziestego listopada.
(I) poniedzia³ek, 26 XI – Zwyciêstwa, Zdobywców Wa³u Pomorskiego 6,8 + bez adresu (II) wtorek, 27 XI
– Tkacka, Jaœminowa, Kwiatowa,
Gliniasta, 15 – go Sierpnia, Adama
Mickiewicza, Dworcowa, Po³czyñska, Myœliwska, Pszczelarska, I –
szej Dywizji Wojska Polskiego, Cieszyñska, £owiecka, Aleja Piastów,
Bohaterów Monte Cassino, Kresowiaków, Jana Paw³a II. (III) œroda, 28
XI – Wyzwolenia 1,3., Lotników 1,
(IV) czwartek, 29 XI – Zdobywców
Wa³u Pomorskiego 1,3,5 (V) pi¹tek,
30 XI – Czaplinecka (ca³a)

Spotkanie Czwartkowe
Akcja Katolicka zaprasza na Spotkanie Czwartkowe dwudziestego

dziewi¹tego listopada o godzinie
18.45 do sali katechetycznej przy
ulicy Bohaterów Warszawy 25.
Wyk³ad na temat: B¹dŸcie zmianami,
które chcecie zobaczyæ w œwiecie.
Mahatma Gandhi – ¿ycie i dzie³o.
Wyk³ad wyg³osi Jadwiga Kur.

Spotkanie katechetów
Spotkanie katechetów w czwartek dwudziestego dziewi¹tego listopada o godzinie 16.30.

Nowi ministranci
Przyjêcie nowych ministrantów
nast¹pi podczas Mszy œwiêtej o godzinie 11.30 w niedzielê drugiego
grudnia

Pocz¹tek Adwentu
W niedzielê dziewi¹tego grudnia
pocz¹tek Adwentu. Tego dnia rozpoczniemy kolejny rok liturgiczny.
Zapraszamy na Msze œwiête roratnie
we wtorki, œrody i czwartki o godzinie 7.00.

Caritas Parafii –
podziêkowania
Caritas Parafii sk³ada podziêkowanie za ofiary z³o¿one do puszek.
Kwota 649 z³otych.

Kto z parafian
potrzebuje pomocy?
Caritas Parafii prosi o informacje
o osobach w naszej parafii potrzebuj¹cych pomocy. Dane tych osób
prosimy wrzucaæ do specjalnej
skrzynki przy drzwiach wejœciowych do koœcio³a.

PARAFIA MARYI WNIEBOWZIÊTEJ
UROCZYSTOŒÆ
CHRYSTUSA KRÓLA
WSZECHŒWIATA
– 25 listopada 2012 r.
Niedziela, dwudziesty pi¹ty listopada – Uroczystoœæ Chrystusa
Króla Wszechœwiata, patronalne
œwiêto Liturgicznej S³u¿by O³tarza i
Akcji Katolickiej. Po ka¿dej Mszy
œwiêtej nast¹pi³o wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu i Litania do
Serca Pana Jezusa. Za uczestnictwo
tym nabo¿eñstwie tego dnia mo¿na
by³o uzyskaæ odpust zupe³ny.

Goœæ w Parafii –
misjonarz z Tanzanii
ojciec Andrzej Duda CR
Goœciliœmy w niedzielê dwudziestego pi¹tego listopada w naszej
parafii misjonarza z Tanzanii ojca
Andrzeja Dudê Zmartwychwstañca.
Dziêkujemy za wyg³oszone S³owo
Bo¿e. Po Mszach œwiêtych przed
koœcio³em odbywa³a siê zbiórka do
puszek na Misjê w Tanzanii. Sk³adamy serdeczne Bóg zap³aæ.

Uroczyste poœwiêcenie
obrazu i o³tarza Matki
Bo¿ej Ostrobramskiej
W niedzielê dwudziestego pi¹tego listopada podczas Mszy œwiêtej
o godzinie 12.30 uroczyœcie poœwiêciliœmy obraz i o³tarz Matki Bo¿ej
Ostrobramskiej i rozpoczêliœmy
Wieczyst¹ Adoracjê Najœwiêtszego
Sakramentu w naszej Parafii. Zapraszamy serdecznie na adoracjê Najœwiêtszego Sakramentu w dni po-

Uczyli siê udzielaæ pierwszej pomocy
(DRAWSKO POM.) W dniach
21 - 22 listopada 2012 r. w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim odby³o siê dwudniowe
szkolenie. Organizatorem szkolenia by³ Wydzia³ Ochrony Zdrowia
we wspó³pracy z Komend¹ Powiatow¹ Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w
Drawsku Pomorskim. Szkolenie
zorganizowano dla pracowników
starostwa. Uczestniczy³o w nim 38
osób.
Tematem szkolenia by³y zasady
udzielania pierwszej pomocy w nag³ym zagro¿eniu zdrowia i ¿ycia oraz
w œwietle obowi¹zuj¹cych przepisów prawa.
Szkolenie przeprowadzono w
dwóch etapach. Czêœæ teoretyczn¹
w zakresie podstaw anatomii i fizjologii cz³owieka przedstawi³a Teresa
Ca³ka-Witkowska Naczelnik Wydzia³u Ochrony Zdrowia. Natomiast

zastêpca dowódcy jednostki ratowniczo - gaœniczej Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w
Drawsku Pomorskim m³. kpt. in¿.
Andrzej Podolak oraz m³odszy ratownik kierowca - sekc. Krzysztof Mickun przedstawili zagadnienia w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
W dalszej czêœci szkolenia
przedstawiono tzw. ³añcuch prze¿ycia oraz resuscytacjê kr¹¿eniowooddechow¹ u doros³ych i dzieci, a
tak¿e istotê dzia³ania defibrylatorów. Omówiono zasady postêpowania w przypadku doznania urazów
cia³a, krwotoków, wstrz¹sów, amputacji i innych obra¿eñ.
Po czêœci teoretycznej uczestnicy szkolenia mieli mo¿liwoœæ odbycia æwiczeñ praktycznych pod nadzorem ratowników oraz sposoby i
metody udzielania pierwszej pomocy w nag³ychwypadkach.

wszednie od godziny 15.00 do 18.00.
W niedziele od 13.30 do 18.00.

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

Spotkanie Czwartkowe –
29 listopada
Dwudziestego dziewi¹tego listopada Spotkanie Czwartkowe o godzinie 18.30 w sali parafialnej na plebanii. Temat: B¹dŸcie zmianami, które
chcecie zobaczyæ w œwiecie. Mahatma Gandhi – ¿ycie i dzie³o. Prowadzenie spotkania Jadwiga Kur.

Pierwsze dni miesi¹ca
– sobota i niedziela
W tym tygodniu przypada
pierwsza sobota i niedziela miesi¹ca.
(I) W I sobotê (1 XII) Msza œwiêta o
Matce Bo¿ej o godzinie 7.00. Po
Mszy œwiêtej Litania Loretañska. Po
Mszy œwiêtej wieczornej nabo¿eñstwo w intencji rodzin. (II) w I niedzielê miesi¹ca Msza œwiêta w intencji ¯ywego Ró¿añca o godzinie
16.30. Intencja modlitwy ró¿añcowej
w grudniu – Za rodziny zagro¿one
rozbiciem.

Kalendarz parafialny
W zakrystii jest rozprowadzany
nasz kalendarz parafialny na 2013
rok. To cegie³ka na renowacjê o³tarza Matki Bo¿ej Ostrobramskiej.

Pocz¹tek Adwentu
W niedzielê dziewi¹tego grudnia
rozpoczyna siê Adwent – czas przygotowania do Bo¿ego Narodzenia.
Podczas Mszy œwiêtych bêd¹ œwiêcone wigilijne op³atki, które bêdzie
mo¿na nabywaæ po Mszach œwiêtych i w kancelarii parafialnej.

Msze œwiête za
zmar³ego ojca Jana
Dybowskiego
Prowadz¹cy zajêcia zwracali
szczególn¹ uwagê na wa¿noœæ takich elementów jak: ocenê stanu
osoby reanimowanej; prawid³owoœæ wykonywania uciœniêæ klatki
piersiowej i oddechów ratowniczych u osoby doros³ej i dzieci; w³aœciwe u³o¿enie poszkodowanego w
pozycji bezpiecznej; jak wezwaæ
pomoc. Wiedza profesjonalizm i doœwiadczenie prowadz¹cych spowodowa³o, ¿e szkolenie cieszy³o siê
du¿ym zainteresowaniem.
(sp)

(1) 28 XI w œrodê o godzinie 7.00
(2) 29 XI o godzinie 7.00 (3) 30 XI o
godzinie 7.00 (4) 1 XII o godzinie 7.00
(5) 2 XII w niedzielê o godzinie 6.30
(6) 4 XII o godzinie 7.00 (7) 4 XII o
godzinie 17.00 (8) 5 XII w œrodê o
godzinie 7.00.

Odeszli do wiecznoœci
W ostatnim czasie odeszli do
wiecznoœci: (1) + Jerzy Bochyñski,
lat 58 (2) + Helena Kosianowicz, lat
83 (3) + Jan Budziszewski, lat 90 (4)
+ Czes³aw Kacianowski, lat 88.
Wieczny odpoczynek …
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BEZP£ATNY ANGIELSKI
W BIBLIOTECE
Dzieci w wieku 6-12 lat w Bibliotece Publicznej w Z³ocieñcu mog¹
bezp³atnie uczyæ siê angielskiego.
Rusza kolejna edycja bezp³atnego, komputerowego kursu FunEnglish.pl. £¹czy on naukê i zabawê sk³ada siê z kilkuset gier, piosenek
karaoke, filmów, fotolekcji i æwiczeñ.
Dzieci korzystaj¹ z niego samodzielnie - potrzebny jest im tylko komputer z dostêpem do Internetu.
Z kursu FunEnglish.pl w Bibliotece Publicznej w Z³ocieñcu skorzysta³o do tej pory 30 dzieci. Ucz¹ siê
tu angielskiego tak, jak lubi¹ - za
pomoc¹ multimediów. FunEnglish.pl tworzy sytuacje komunikacyjne i sprawia, ¿e dzieci mówi¹ i
myœl¹ w jêzyku angielskim. Dziêki
temu postêpy w nauce s¹ znacznie
szybsze ni¿ w tradycyjnych metodach nauczania. Wystarczy, aby
dziecko uczy³o siê w bibliotece dwa
razy w tygodniu przez nieca³¹ godzinê, aby w ci¹gu kilku miesiêcy mo¿na by³o zobaczyæ pierwsze efekty
nauki.
Kurs sk³ada siê z szeœciu bloków
podzielonych na 11 podrozdzia³ów.
W sk³ad ka¿dego podrozdzia³u
wchodzi gra edukacyjna, krótki film,
piosenka karaoke i „foto-lekcja”
oraz ponad 20 æwiczeñ. Po przejœciu

przez wszystkie bloki dziecko zapozna siê z prawie tysi¹cem zwrotów
przydatnych w 90% sytuacji komunikacyjnych. Ca³y kurs zajmuje oko³o dziewiêciu miesiêcy. Przez ca³y
czas trwania kursu dzieci bêd¹ mog³y liczyæ na pomoc pracowników
biblioteki. A po jego zakoñczeniu
ka¿de dziecko otrzyma specjalny
certyfikat.
Biblioteka otrzyma³a dostêp do
kursu bezp³atnie, dziêki udzia³owi w
projekcie „FunEnglish w bibliotece”. Kurs FunEnglish.pl, a tak¿e
kurs angielskiego dla doros³ych angielski123.pl, bezp³atnie oferuje
wszystkim bibliotekom publicznym
firma Funmedia.
W projekcie „FunEnglish w bibliotece” uczestniczy niemal 940 bibliotek z ca³ej Polski.
Z kursu FunEnglish.pl skorzysta³o w nich do tej pory prawie 10
tysiêcy dzieci.
Informacji na temat komputerowego kursu FunEnglish.pl udziela:
Biblioteka Publiczna w Z³ocieñcu
Ul. 3 - go Pu³ku Piechoty 2
Z³ocieniec, tel. 94 36 71 649
Filia nr 1
Ul. Obroñców Westerplatte 3
Z³ocieniec, tel. 94 36 70 184

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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Turniej wiedzy „1 z 10”

Weronika Zyba³a wygra³a
pierwszy turniej wiedzy
„1 z 10” zorganizowany
przez Bibliotekê Publiczn¹

(Z£OCIENIEC). Do konkursu
wiedzy organizowanego przez Bibliotekê Publiczn¹ w Z³ocieñcu
zg³osi³o siê trzydzieœcioro dziewiêcioro uczniów z Gimnazjum nr 2
(Z³ocieniec Budowo).
W drodze pisemnych eliminacji
zosta³a wy³oniona z³ota dziesi¹tka,
która przyst¹pi³a do w³aœciwego turnieju. Turniej odby³ siê w œrodê 14
listopada w kinie MEWA.
Nieco stremowani zawodnicy
wchodz¹c na scenê zajêli wylosowane miejsca. Przed rozpoczêciem turnieju zostali jeszcze raz zapoznani z
regulaminem oraz z zasadami gry.
Pytania zosta³y przygotowane
g³ównie z myœl¹ o gimnazjalistach.
Obejmowa³y bardzo ró¿ne dziedziny
wiedzy. Od geografii, historii, historii literatury, matematyki a¿ do informacji z ¿ycia codziennego. B³êdna
odpowiedŸ lub jej brak skutkowa³y
utrat¹ „szansy”, czyli kolorowego
plastikowego klocka. W ten sposób

wy³oniono trójkê finalistów, którzy
zyskuj¹c nowe „szanse” nadal odpowiadali na pytania. Po pe³nej emocji rywalizacji w konkurencji „wiedza” zwyciêsko do mety dobrnêli: (I)
Nagroda G³ówna (statuetka turnieju
oraz tablet) - Weronika Zyba³a (II)
Adam Sawoœcianik, drugi finalista nagrod¹ MP 4 (3) Miko³aj Gmernicki,
trzeci finalista - nagroda MP 3.
Pozostali uczestnicy turnieju, to:
Micha³ Birnbach, Karol Eret, Barbara Krê¿el, Jakub Sielatycki, £ukasz
Sobczak, Dominik Œmieszko, Przemys³aw ¯yczko.
Wszyscy uczestnicy turnieju
otrzymali pami¹tkowe dyplomy oraz
wejœciówki do kina na wybrany
przez siebie film. Gratulujemy zawodnikom oraz dziêkujemy wszystkim, którzy przyczynili siê do zrealizowania pierwszego tego typu turnieju organizowanego przez Bibliotekê Publiczn¹. Zapraszamy na drugie wydanie turnieju w przysz³ym
roku.
(um)

