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Czy op³aty musz¹ byæ tak wysokie?

Podwy¿ka za œmieci najbardziej
dotknie rodziny wielodzietne
(POWIAT DRAWSKI)
Mieszkañcy ¿yj¹ w b³ogiej nieœwiadomoœci,
a tymczasem urzêdnicy
w zaciszu gabinetów
szykuj¹ im rewolucjê
œmieciow¹. Mo¿e ona
wywo³aæ szok cenowy,
zw³aszcza w rodzinach
wieloosobowych i wielodzietnych.
Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach na³o¿y³a na gminy obowi¹zek
przejêcia gospodarki œmieciami.
Ustawa znana jest ju¿ od stycznia br.,
ale w ¿ycie wejdzie w lipcu 2013 r.
Czêœæ gmin przygotowywa³a siê do
jej wdro¿enia od d³u¿szego czasu,
ale wiêkszoœæ robi to na ostatni¹
chwilê. Uchwa³y œmieciowe maj¹
byæ przyjête do koñca roku, st¹d
ostatnio zrobi³o siê gor¹co w tej
sprawie, bo i czasu zrobi³o siê ma³o.
Ustawa zak³ada, ¿e gmina mo¿e
wybraæ jeden z czterech wariantów
ustalania ceny œmieci: od nieruchomoœci, od metra kwadratowego
mieszkania, od zu¿ytej wody i od
„g³owy”, czyli od ka¿dego mieszkañca zameldowanego i zamieszkuj¹cego dan¹ nieruchomoœæ. Zdecydowana wiêkszoœæ gmin wybra³a ostatni¹ opcjê, kieruj¹c siê zasad¹, ¿e kto
wytwarza œmieci, ten p³aci. Niestety,
ta nowa op³ata (parapodatek) najbardziej dotknie rodziny wielopokoleniowe i wielodzietne, gdy¿ ³¹czna
kwota op³aty za œmieci mo¿e powa¿nie uderzyæ w ich zazwyczaj skromne bud¿ety domowe.
Najdro¿sze œmieci w Z³ocieñcu!?
Przyk³adowo, przyjmuj¹c stawkê
12 z³ za œmieci posegregowane, piêcioosobowa rodzina zap³aci miesiêcznie 60 z³. Tak¹ stawkê przyjêto
w Drawsku Pomorskim. Je¿eli œmieci
nie posegreguje, to zap³aci 15 z³ od
osoby, czyli 75 z³ miesiêcznie. Jeszcze wiêcej zap³ac¹ mieszkañcy gminy Z³ocieniec, je¿eli radni zatwierdz¹
stawki proponowane w projekcie
uchwa³y, który trafi na obrady w
dniu 27 grudnia. Za œmieci posegregowane ma to byæ kwota 14,20 z³ od
osoby, a za pozosta³e - 16,60 z³. W
tym przypadku piêcioosobowa ro-

dzina zap³aci odpowiednio 71 z³ i 83
z³. Je¿eli te stawki zostan¹ zatwierdzone, bêd¹ jednymi z najwy¿szych
w naszym regionie.
Dla odmiany, w tym samym dniu,
27 grudnia, bêd¹ równie¿ obradowaæ radni w Czaplinku, z tym, ¿e tutaj
proponuje siê przyjêcie stawek 9 z³ i
14 z³, a wiêc w tej pierwszej kategorii
a¿ o 5,20 z³ ni¿sz¹! Warto przy okazji
dodaæ, ¿e gmina, zgodnie z ustaw¹,
nie mo¿e na œmieciach zarabiaæ.
Mo¿na powalczyæ...
S¹ trzy tendencje w rozwi¹zywaniu problemu „œmieciowego”.
Pierwsza - najgorsza, gdy radni klepi¹ podsuwane im projekty uchwa³,
zatwierdzaj¹c stawki „jak leci”. Druga - radni skrupulatnie szacuj¹ i
walcz¹ o ka¿d¹ z³otówkê swoich
wyborców. Trzecia - myœl¹ niestandardowo.
Tê pierwsz¹ metodê wyborcy
powinni szybko oceniæ sami. Przyk³adem drugiej jest samorz¹d Po³czyna-Zdroju, gdzie tylko jeden
g³os zdecydowa³, ¿e przyjêto stawki
zaproponowane przez burmistrz, w
wysokoœci 9 i 14 z³. Pomimo, ¿e tamtejszy lokalny przedsiêbiorca (tzw.
lobby œmieciowe) na sesji przekonywa³ do stawek wy¿szych, nawet od
tych proponowanych przez burmistrz, jeden z radnych zaproponowa³ stawkê pierwsz¹ ni¿sz¹ o z³otówkê i drug¹ o dwa z³ote (8 i 12 z³). Gdy
dosz³o do g³osowania, 8 radnych
popar³o propozycjê burmistrz Po³czyna, a 7 by³o przeciwnych. Wejd¹
wiêc w ¿ycie stawki 9 i 14 z³.

akceptacjê, by Gmina Pszczyna
przejê³a „obowi¹zki w³aœcicieli nieruchomoœci w zakresie wyposa¿enia
nieruchomoœci w urz¹dzenia s³u¿¹ce
do zbierania odpadów komunalnych sta³ych, utrzymywanie tych
urz¹dzeñ w odpowiednim stanie sanitarnym, porz¹dkowym i technicznym oraz pozbywania siê zebranych
na terenie nieruchomoœci odpadów
komunalnych sta³ych, za odp³atnoœci¹ w wysokoœci ustalonej przez
Radê”.
I co siê okazuje? Ano gmina przejê³a i obecnie ka¿dy mieszkaniec p³aci... 7,75 z³otych! Sk¹d wiêc u nas w
regionie taka rozbie¿noœæ cen? Nie
wiadomo. Warto przy ustalaniu cen
ograniczyæ wp³yw miejscowego
lobby œmieciowego i domagaæ siê
rzetelnych wyliczeñ.
Ale to nie jedyny przyk³ad. Niedawno jeden z radnych z Karlina
zwróci³ mi uwagê na artyku³ w Rzeczpospolitej, w którym opisano pomys³ Andrzeja Bartoszkiewicza, in¿yniera i wynalazcy nowego sposobu sortowania œmieci. Na czym on
polega?
Cytujê: „Wszystko zaczyna siê w
domach. Œmieci nie dzieli siê na
szk³o, papier, plastik i resztê, tylko na
te produkowane w kuchni, ³azience
i pokoju. Nastêpnie trzy worki oddaje siê do osiedlowej minisortowni,
która zastêpuje trzymane pod blokiem brudne kontenery. Wygl¹da jak
ma³y bia³y domek z zielonym dachem. W œrodku na sta³e zatrudniona jest jedna osoba, która zajmuje siê
dzieleniem odpadów na 24 ró¿ne
frakcje. Pracownik zajmuje siê tylko
odpadami z pokoju, czyli opakowaniami, papierem, metalem, starymi
zabawkami czy innymi niepotrzebnymi rzeczami. Myje odpady w zlewie, te wiêksze rozbiera na czêœci,
zgniata i wszystko wrzuca do jednego z 24 worków. Ich zawartoœæ jest

Ale te¿ mo¿na mieæ pomys³y!
Trzecia metoda zaistnia³a ju¿ w
kraju kilka lat temu. Zajrza³em na
stronê gminy Pszczyna, która jako
pierwsza w Polsce uchwali³a op³atê
œmieciow¹. Otó¿ mieszkañcy gminy
Pszczyna wyrazili, w przeprowadzonym w 2006 r. referendum lokalnym,
Stawki w regionie
Gmina
segregowane
niesegregowane
Z³ocieniec
14,20
16,60*
£obez
14,06
21,09
Resko
12,80
20,90
Œwidwin Miasto 12,00
17,00
Drawsko Pom. 12,00
15,00
Wêgorzyno
11,50
16,00
Chociwel
11,37
15,36
Po³czyn-Zdrój
9,00
14,00
Czaplinek
9,00
14,00*
Œwidwin Gmina 8,00
12,00
Biesiekierz
7,00
12,00
* stawki proponowane do przyjêcia na najbli¿szych sesjach

sprzedawana do firm zajmuj¹cych
siê odzyskiem surowców.
- Dochód z takiej sprzeda¿y wystarczy na utrzymanie pracownika i
umo¿liwia zarobienie oko³o kilkuset
z³otych. Oczywiœcie wiadomo, ¿e im
wiêcej takich domków i wiêcej œmieci
jest czyszczonych, zgniatanych i w
pe³ni przygotowywanych do sprzeda¿y, tym lepsz¹ mo¿na uzyskaæ
cenê. I do tego tworzy siê nowe miejsca pracy - t³umaczy Bartoszkiewicz.
Odpady organiczne trafiaj¹ do
kompostowni lub oddawane s¹ jako
paliwo do biogazowni. Na sk³adowisko trafiaj¹ tylko œmieci z ³azienki.
System zosta³ ju¿ wprowadzony w
Bytomiu Odrzañskim, gdzie postawiono jedn¹ altanê, i w P³ocku, gdzie
dzia³a ich ju¿ osiem. Jedna kosztuje
mniej wiêcej 100 tys. z³”.
Przecie¿ mo¿na zadzwoniæ do
P³ocka i zapytaæ, jak to tam dzia³a. W
ka¿dym b¹dŸ razie tam widaæ, ¿e radni po prostu myœl¹ i szukaj¹ rozwi¹zañ.
Kazimierz Rynkiewicz
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Kradli i sprzedawali
w internecie
(Z£OCIENIEC) Policjanci ze
Z³ocieñca postawili zarzuty 4 podejrzanym za udzia³ w 3 kradzie¿ach i 5 w³amaniach. Zarzut us³ysza³ równie¿ paser, który sprzedawa³ skradzione rzeczy na portalu
internetowym.
W ubieg³ym tygodniu z³ocienieccy policjanci otrzymali informacjê, ¿e w mieszkaniu 27-latka znajduj¹ siê elektronarzêdzia pochodz¹ce z jednego z w³amañ dokonanego
w mieœcie. Mundurowi sprawdzili
wskazany trop i okaza³o siê, ¿e mê¿czyzna faktycznie ma w mieszkaniu
pi³ê, która wczeœniej zosta³a skradziona. Ponadto mundurowi znaleŸli równie¿ inne elektronarzêdzia pochodz¹ce z przestêpstwa.
27-latek przyzna³, ¿e od d³u¿szego czasu poœredniczy w sprzeda¿y
internetowej przedmiotów dostarczanych mu przez kolegów. T³umaczy³, ¿e nie wiedzia³ o tym, ¿e przedmioty te s¹ kradzione.

Oprócz pasera zosta³o zatrzymanych jeszcze czterech mê¿czyzn, w
tym g³ówny pomys³odawca przestêpczej dzia³alnoœci. Jak siê okaza³o, swój „biznes” prowadzili od kilku
miesiêcy. Nie wszystkie jednak kradzie¿e i w³amania by³y przez pokrzywdzonych zg³oszone.
Drawscy policjanci nadal pracuj¹ nad ustaleniem wszystkich
pokrzywdzonych, a sprawa ma charakter rozwojowy.
Mê¿czyŸni us³yszeli ju¿ zarzuty
kradzie¿y lub kradzie¿y z w³amaniem, przyznali siê do pope³nienia
tych czynów.
Wobec 24-latka policjanci wyst¹pili do Prokuratury z wnioskiem o
zastosowanie œrodka zapobiegawczego w postaci dozoru policyjnego. Za kradzie¿ i paserstwo kodeks
karny przewiduje karê pozbawienia
wolnoœci do lat 5, natomiast kradzie¿
z w³amaniem jest zagro¿ona kar¹ pozbawienia wolnoœci do lat 10. (kp)

Sesja w Drawsku Pom. o bud¿ecie
(DRAWSKO POM.) Jutro radni Rady Miejskiej w Drawsku Pom.
bêd¹ g³osowaæ nad bud¿etem Gminy
na 2013 rok. Sesja 20 grudnia o
godz. 10. w urzêdzie miejskim.
Oprócz uchwa³y bud¿etowej zaplanowano jeszcze cztery inne, w
tym „okreœlenie szczegó³owego
sposobu i zakresu œwiadczenia
us³ug w zakresie odbierania odpa-

dów komunalnych od w³aœcicieli
nieruchomoœci i zagospodarowania
tych odpadów, w zamian za uiszczon¹ przez w³aœciciela nieruchomoœci, na rzecz gminy Drawsko
Pom., op³atê za gospodarowanie
odpadami komunalnymi”. Ufff, czy
nie mo¿na proœciej? Radni przyjm¹
tak¿e regulamin utrzymania czystoœci i porz¹dku w gminie. Nastêpna
sesja pod koniec grudnia.
KAR

tygodnik pojezierza drawskiego 19.12.2012 r.

Miêdzy innymi przyjêcie „Regulaminu utrzymania
czystoœci i porz¹dku na terenie gminy”

Obrady Rady Miejskiej
w Czaplinku
(CZAPLINEK). Tu¿ po œwiêtach,
w czwartek 27 grudnia, w Czaplinku
ostatnia w tym roku sesja rady miejskiej. Pocz¹tek o godz. 12. w Urzêdzie Miejskim. Co w programie obrad?
Plan obrad
Uchwa³y: (1) uchwalenie bud¿etu
gmina na przysz³y rok. (2) przyjêcie
„Regulaminu utrzymania czystoœci i
porz¹dku na terenie gminy” (3) wybór
metody ustalenia op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia wysokoœci stawki tej op³aty
(4) okreœlenie terminu, czêstotliwoœci i
trybu uiszczania op³at za gospodarowanie odpadami komunalnymi (5) ustalenie wzoru deklaracji o wysokoœci
op³aty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi sk³adanej przez w³aœciciela nieruchomoœci (6) w sprawie
szczegó³owego sposobu i zakresu
œwiadczenia us³ug w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od w³aœcicieli
nieruchomoœci, na których zamieszkuj¹
mieszkañcy i zagospodarowania tych

Cecylia Sobecka
nauczycielem mianowanym

Mi³a uroczystoœæ
w Urzêdzie
Miejskim
(CZAPLINEK). Pi¹tego grudnia
Cecylia Sobecka odebra³a z r¹k Burmistrza Czaplinka akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Awansowana jest nauczycielem w
Przedszkolu Publicznym. Uroczystoœæ odby³a siê po zdanym egzaminie
przed komisj¹ egzaminacyjn¹. (umc)

odpadów w zamian za uiszczon¹ przez
w³aœciciela nieruchomoœci op³atê za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Inne
Inne uchwa³y, to m. in. a/ zarz¹dzenia poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomoœci, rolnego i leœnego
w drodze inkasa, okreœlenie inkasentów
oraz wysokoœci wynagrodzenia za inkaso b/ wysokoœci i zasady ustalania
op³at za œwiadczenia udzielane przez
przedszkole publiczne prowadzone
przez gminê c/ zatwierdzenie wniosków kontrolnych Komisji Rewizyjnej.
Rutynowo
Jak podczas wszystkich tego rodzaju obrad, (1) sprawozdanie burmistrza z dzia³alnoœci miêdzy sesjami (2)
sprawozdanie z prac komisji Rady
Miejskiej miêdzy sesjami (3) interpelacje radnych (4) wolne wnioski i zapytania , odpowiedzi na nie. Powy¿sze
punkty na pocz¹tku obrad. (umc)
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
MIESZKANIA

US£UGI

PRACA

Powiat gryficki

Powiat gryficki

Powiat œwidwiñski

Sprzedam w Gryficach bez czynszowe mieszkanie 55 mkw., 2 pokoje,
kuchnia, ³azienka, przedpokój.
Cena 119 tys. z³. Tel. 601 888 593
Sprzedam mieszkanie w Jarominie – 3 pokoje, kuchnia, ³azienka,
ogrzewanie CO i gaz, II piêtro, blok
ocieplony, 62 mkw.. Cena do
uzgodnienia. Tel. 512 150 254

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

Powiat ³obeski
Wynajem mieszkañ w Radowie
Ma³ym 604 997 741
Wynajmê mieszkanie w £obzie.
Tel. 880 085 176
Sprzedam mieszkanie 63 mkw. w
Wêgorzynie. Tel. 691 515 758
Do wynajêcia kawalerka w £obzie
Tel. 889 072 373
Mieszkanie do wynajêcia w Dalnie
70 mkw., gara¿, podwórko. Tel. 726
041 197

Powiat drawski
Szukam w Z³ocieñcu 2 pokojowego
mieszkania do wynajêcia Tel. 795
456 824

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.

Region

NAUKA

Powiat ³obeski
Choinki 15 z³/szt. Radowo Ma³e
Mleczarnia 604 997 741.
MEBLE KA–MAR. Du¿y wybór mebli
u¿ywanych £obez ul. Bema ( hale
ZNMR). Tel. 721 766 576. Zapraszamy.
Szybkie kredyty na dowód osobisty
Tel. 604 221 339.
Zespó³ muzyczny na ka¿d¹ okazjê PROMOCJA - tel. 604 221 339.

ROLNICTWO

Sprzedam samochód osobowy
Nissan Micra, rocznik 2000, tel.
504041477 lub 91 397 4006.

Powiat gryficki

INNE

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

MOTORYZACJA

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

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

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

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

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

Oœrodek wypoczynkowy w Pogorzelicy poszukuje pracowników na
stanowiska: szef kuchni, pomoc
kuchenna, kelner/ka, recepcjonistka ( wymagany jêzyk niemiecki ),
barman, sprz¹taczka, cv i list motywacyjny: info@naturaresort.pl
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OG£OSZENIA DROBNE

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

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

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

NIERUCHOMOŒCI
Powiat ³obeski
Wynajem pomieszczeñ na dzia³alnoœæ. Tanio. Radowo Ma³e 604 997
741
Wynajmê w centrum £obza lokal
u¿ytkowy 50 mkw. na sklep, us³ugi,
biuro. Tel. 691 305 860.

Powiat gryficki
Wynajmê domek jednorodzinny 75
mkw. w Trzebiatowie. Umeblowany, 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc.
Czynsz + media. Tel. 504 389 183
Gara¿ do wynajêcia przy ul. Trzyg³owskiej. Tel. 91 384 2678, 501
305 767
Gara¿ murowany przy ul. Litewskiej
sprzedam. Gryfice Tel. 609 662 729
Kupiê gospodarstwo lub
grunt rolny. Tel. 664 944 635

Region
Sprzedam dom w Skierniewicach
(woj. ³ódzkie ), piêtrowy, dwa osobne wejœcia – dla dwóch rodzin, pow.
120 mkw., do lekkiego remontu, zagospodarowany ogród 1.450 mkw.
Blisko stacja PKP, koœció³, szko³a.
Tel. 46 832 53 38 po godz. 17-tej.

RADOSNYCH I WESO£YCH ŒWI¥T
BO¯EGO NARODZENIA
ORAZ WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO
W NOWYM ROKU
¯YCZY ZESPÓ£ MK KWADRAT

DOMY NA SPRZEDA¯
Be³czna - 2 pokoje, pow. 92 mkw, dzia³ka 213 mkw
- CENA 185.000 z³
Borkowo Wielkie - wolnostoj¹cy o pow. 63 mkw, dzia³ka 6300 mkw- CENA 60.000 z³
£obez ul.Czcibora - 5 pokoi, pow. 223 mkw, dzia³ka 617mkw
- CENA 325.000 z³
£obez - bli¿niak o pow. 93,7mkw, dzia³ka621mkw
- CENA 250.000 z³
Stara Dobrzyca - 3 pokoje, bliŸniak o 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
Resko (okolica) - bliŸniak o pow. 68mkw, dzia³ka 4190mkw
- CENA 67.000 z³
Œwidwin (okolica) - 5 pokoi, 210 mkw, dzia³ka 2600mkw
- CENA 260.000 z³
Radowo Wielkie (okolica) - 4 pokoje, pow. 120 mkw, dzia³ka 7200mkw - CENA 210.000 z³
£obez (okolica) - 5 pokoi, pow.169mkw + hale produkcyjne, dzia³ka 3500mkw - CENA 380.000 z³
MIESZKANIA NA SPRZEDA¯
Dobra ul. Wojska Polskiego - 2 pokoje, II piêtro, pow. 39,3 mkw
- CENA 95.000 z³
£obez ul. Browarna - kawalerka, pow. 30 mkw
- CENA 75.000 z³
£obez ul. Obroñców Stalingradu, 3 pokoje, pow. 53,37mkw
- CENA 180.000 z³
£obez - 3 pokoje, III piêtro, pow. 57,8mkw
- CENA 150.000 z³
£obez - 3 pokoje, IV piêtro, pow. 53,57mkw
- CENA 127.000 z³
Resko - 2 pokoje, I piêtro, pow.36,1mkw
- CENA 89.000 z³
Œwidwin - 3 pokoje, II piêtro, pow. 68,83mkw
- CENA 102.000 z³
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Licealiœci na dorocznym
jarmarku bo¿onarodzeniowym
w Bad Bramstedt

Jedenaœcioro uczniów klas drugich i trzecich liceum ogólnokszta³c¹cego Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim
wraz z opiekunk¹ pani¹ Dorot¹ Kordalsk¹ przebywa³o w dniach 710.12.2012 w zaprzyjaŸnionym mieœcie Bad Bramstedt, na dorocznym
jarmarku bo¿onarodzeniowym.
Powoli sta³o siê ju¿ tradycj¹, ¿e
burmistrz niemieckiego miasta pan
Hans-Jürgen Kütbach zaprasza naszych uczniów na to lokalne wydarzenie. W czasie jarmarku m³odzie¿
ma okazjê pokazywaæ polsk¹ tradycjê kolêdowania, prezentowania i
sprzeda¿y naszych lokalnych wyrobów, które pozyskuje od sponsorów
(miody, krówki), a tak¿e wyrobów
w³asnych (pierniki, ciasteczka, kartki œwi¹teczne, bombki, gwiazdki,
stroiki…).
Dla m³odzie¿y to doskona³a okazja
do æwiczenia swoich umiejêtnoœci jê-

zykowych oraz dawka niezapomnianych prze¿yæ. Pieni¹dze pozyskane ze
sprzeda¿y i kolêdowania przeznaczone zostan¹ na cele szkolne.
Dziêkujemy za wspó³pracê w zorganizowaniu wyjazdu panom: Burmistrzowi miasta Bad Bramstedt
panu Hansowi-Jürgenowi Kütbach
oraz Burmistrzowi Drawska Pomorskiego panu Zbigniewowi Ptakowi.
Bezcenn¹ pomoc w zorganizowaniu
i przeprowadzeniu jarmarku okaza³a
pani Agata Schuster - doradca burmistrza miasta Bad Bramstedt ds.
wspó³pracy miêdzy naszymi miastami. Serdecznie dziêkujemy.
Za zaanga¿owanie oraz pomoc,
jak równie¿ dary przekazane na Jarmark Bo¿onarodzeniowy dziêkujemy firmie „Gniewko” z Kluczewa,
Panu Grzegorzowi Fujarskiemu i
Panu Kazimierzowi Gumnemu.
M³odzie¿ LO w ZSP
w Drawsku Pomorskim

Prezent miko³ajkowy

Z okazji imprez andrzejkowo miko³ajkowych pan Krystian Budziszewski, w³aœciciel Sali Zabaw „Bajka” znajduj¹cej siê przy ul. Czaplineckiej w Z³ocieñcu zaprosi³ dzieci z
przedszkola samorz¹dowego oraz
pierwszych klas szkó³ podstawowych nr 1 i nr 2 na bezp³atn¹ zabawê.

Do dyspozycji dzieci by³a trzypiêtrowa konstrukcja zabawowa,
gdzie na maluszki czeka³y m.in., labirynty, wisz¹ce k³adki i pomosty,
zje¿d¿alnie, ruchome przeszkody,
basen z pi³eczkami i mnóstwo innych
zabawek, które zapewni³y wspania³¹
zabawê.
(o)

tygodnik pojezierza drawskiego 19.12.2012 r.

Profilaktyka na scenie

Zimna Zoœka spodoba³a siê

W Drawsku Pomorskim odby³
siê 13 grudnia 2012 r. V Drawski
Przegl¹d Artystycznych Form Profilaktycznych.
Organizatorem imprezy by³a
Gminna Komisja ds. Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych oraz Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych w
Drawsku Pomorskim.
Najwa¿niejsz¹ ide¹ przegl¹du
jest szeroko rozumiana profilaktyka
uzale¿nieñ. Zdecydowano wiêc, ¿e
nie tyle rywalizacja, a ju¿ sam udzia³
w konkursie, o tak specyficznej tematyce, jest zwyciêstwem. Wobec
tego, pocz¹wszy od bie¿¹cego przegl¹du, zdecydowano, ¿e statuetki
bêd¹ przyznawane na rok w katego-

riach wiersz, piosenka i scenka teatralna.
Laureatami V Przegl¹du zostali
uczniowie z Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim. W kategorii piosenka I miejsce
zaj¹³ zespó³ Zimna Zoœka za piosenkê pt. „Szczêœcie”, w kategorii wiersz
statuetkê otrzyma³a Sandra Ubermanowicz za utwór pod tytu³em „Hazard”, natomiast w kategorii scenka
teatralna jury uhonorowa³o scenkê
pod tytu³em „Poczekalnia”.
Wszyscy uczestnicy przegl¹du
oraz opiekunowie otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez
Gminn¹ Komisjê Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych. (sp)

Udany pocz¹tek XXI wieku

Œwietlica „Francja-elegancja”
dla Starego Worowa
(Z£OCIENIEC/STARE WOROWO). Dziesi¹tego grudnia podpisano umowê na dofinansowanie
operacji „remont oraz wyposa¿enie
œwietlicy wiejskiej w Starym Worowie”.
Idzie o podstawowe zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkañców wioski poprzez organizacjê ro¿nych form rozrywki. Odremontowana œwietlica umo¿liwi dzieciom, m³odzie¿y oraz osobom doros³ym czynne uczestniczenie w organizowanych imprezach, szkoleniach i
warsztatach.
W planie
W planie: odnowienie elewacji,
odnowienie dwóch sal oraz hollu na
parterze, wymiana instalacji elektrycznej i zainstalowanie opraw
oœwietleniowych. W sali mniejszej i
w hollu zostan¹ po³o¿one posadzki
z terakoty. We wszystkich pomieszczeniach zostan¹ zainstalowane
podwieszane sufity. Wejœcia do sal
zostan¹ powiêkszone, drzwi dwu-

skrzyd³owe. Odnowi siê przy okazji
pomieszczenia przed kot³owni¹ w
piwnicy budynku. W œcianie zewnêtrznej zostan¹ wymienione
drzwi wejœciowe.
Remont pomieszczeñ poddaszy
bêdzie obejmowa³ wymianê œcianek
drewnianych na systemowe z p³yt
gipsowo-kartonowych. Deski pod³ogowe zostan¹ zamienione na posadzki z paneli pod³ogowych. Dociepli siê po³acie dachowe. Œwietlicê
czeka te¿ wymiana instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych na
miedziane wraz z wymiana grzejników.
Sprzêt, z³otówki
W odpowiedni sprzêt zostanie
wyposa¿ona g³ówna sala, kuchnia i
pracownia komputerowa.
Teraz z³otówki: ca³kowita wartoœæ operacji (szacunkowa/planowana) to 293850 z³. Wnioskowana
kwota pomocy 179179 z³. Wk³ad w³asny 114670 z³. Wszystko w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
(um,n)

tygodnik pojezierza drawskiego 19.12.2012 r.
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Powiat Drawski - morze piêknych jezior

Obradowa³a Rada Powiatu Drawskiego
W dniu 7 grudnia 2012 r. odby³a
siê XXVI sesja Rady Powiatu Drawskiego. G³ównym tematem sesji
by³o pierwsze czytanie projektu
bud¿etu Powiatu Drawskiego na
2013 r.
Zgodnie z projektem bud¿etu
dochody planowane s¹ w wysokoœci 62.082.700 z³, a wydatki w wysokoœci 61.082.700 z³. Planowana jest
nadwy¿ka bud¿etowa w kwocie 1
mln z³. Wydatki o charakterze maj¹tkowym (inwestycje) za³o¿ono na
poziomie 3.701.500 z³, co stanowi 6,1
% wydatków ogó³em. Przyjêcie bud¿etu Powiatu na 2013 r. planowane
jest na sesji w dniu 28 grudnia 2012 r.
Nastêpnie radni zapoznali siê z
wykonaniem bud¿etu Powiatu
Drawskiego za III kwarta³y 2012 r.
Wed³ug sprawozdania przedstawionego przez skarbnik Irenê Osoœ,
dochody za III kwarta³y wynios³y 44

785 850,78 z³, natomiast wydatki 38
628 641,59 z³.
W dalszej czêœci obrad radni
wys³uchali sprawozdania z dzia³alnoœci Domu Pomocy Spo³ecznej w
Darskowie za 2012 r., które przedstawi³a jego dyrektor Eleonora Winiarska.
Ponadto radni przyjêli uchwa³y
w sprawach: wyboru przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej, (zosta³ nim
Jerzy ¯ó³towski); powo³ania cz³onka
Komisji Bud¿etu, Gospodarki i Rozwoju; op³at za zajêcie pasa drogowego dróg powiatowych; wyra¿enia
zgody na wykorzystanie herbu Powiatu Drawskiego; ustalenia regulaminu okreœlaj¹cego zasady korzystania z funduszu zdrowotnego
przeznaczonego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oœwiatowych, dla których organem prowadz¹cym jest Powiat Drawski;

Stypendia Prezesa
Rady Ministrów

W dniu 6 grudnia br.,w gmachu
Centralnej Biblioteki Rolniczej na
Krakowskim Przedmieœciu w Warszawie odby³a siê uroczystoœæ wrêczenia dyplomów stypendystom
Prezesa Rady Ministrów i Ministra
Edukacji Narodowej.
Województwo zachodniopomorskie reprezentowa³y: Monika

Metynowska oraz Sylwia Samoæko,
uczennice Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim.
Laureaci olimpiad ogólnopolskich i miêdzynarodowych, zwyciêzcy konkursów i turniejów sportowych oraz uczniowie osi¹gaj¹cy nieprzeciêtne wyniki w nauce odebrali z
r¹k Minister Edukacji Narodowej
Krystyny Szumilas dyplomy.

Zbli¿aj¹ce siê Œwiêta Bo¿ego Narodzenia, niech
bêd¹ niezapomnianym czasem spêdzonym bez
poœpiechu, trosk i zmartwieñ,
a nadchodz¹cy Nowy Rok 2013 niech bêdzie
szczêœliwy i spe³niony
oraz wype³niony sukcesami zarówno
w ¿yciu osobistym jak i zawodowym.
Wszystkim mieszkañcom Powiatu Drawskiego
¯ycz¹
Przewodnicz¹cy Rady Powiat Starosta Drawski
Jerzy Lauersdorf
Stanis³aw Cybula

wysokoœci op³at za usuniêcie pojazdu z drogi i przechowywania usuniêtego pojazdu na parkingu strze¿onym; przyjêcia rocznego Programu
wspó³pracy Powiatu Drawskiego z
organizacjami pozarz¹dowymi oraz
podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego na rok

2013; zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytkach wpisywanych do
rejestru zabytków po³o¿onych na
obszarze Powiatu Drawskiego;
zmian w bud¿ecie i wieloletniej prognozie finansowej.
(sp)

Dziêkujemy Rodzinom,
czekamy na wiêcej!

W dniu 7 grudnia br. w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim odby³o siê uroczyste wrêczenie œwiadectw ukoñczenia
szkolenia na niezawodowe rodziny
zastêpcze.
Dokumenty te wrêcza³ Starosta
Drawski Stanis³aw Cybula. W spotkaniu udzia³ wzi¹³ tak¿e Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Drawskiego
Jerzy Lauersdorf oraz organizatorzy
przeprowadzonego szkolenia - Dyrektor Oœrodka Wspierania Dziecka
i Rodziny w Drawsku Pomorskim
Brygida Rosa wraz z Zastêpc¹ Dyrektora Ann¹ Tym¹.
Korzystaj¹c z okazji, Starosta
Drawski z³o¿y³ wszystkim zgromadzonym œwi¹teczne ¿yczenia oraz
wrêczy³ upominki w postaci kolorowego piernika symbolizuj¹cego
nadchodz¹ce Œwiêta Bo¿ego Narodzenia. Pan Starosta podziêkowa³
wszystkim rodzinom zastêpczym za
trud w³o¿ony w codzienn¹ pracê i
¿yczy³ osobom pe³ni¹cym ju¿ funkcjê rodziny zastêpczej dalszych suk-

cesów wychowawczych.
Oœrodek Wspierania Dziecka i
Rodziny w Drawsku Pomorskim na
prze³omie stycznia/lutego 2013 roku
rozpocznie kolejny cykl szkolenia
kandydatów na niezawodowe rodziny zastêpcze.
Na bie¿¹co prowadzony jest nabór kandydatów, a na liœcie wpisanych i zakwalifikowanych jest ju¿
dziesiêæ osób.
Wszystkie rodziny zastêpcze
funkcjonuj¹ce w powiecie drawskim
s¹ objête wsparciem Koordynatorów Rodzinnej Pieczy Zastêpczej.
Ponadto rodziny zastêpcze mog¹
skorzystaæ z pomocy specjalistów
Oœrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Drawsku Pomorskim, tj.
psychologa, pedagoga, terapeuty
oraz radcy prawnego.
Bli¿szych informacji udzielaj¹
pracownicy Oœrodka Wspierania
Dziecka i Rodziny w Drawsku Pomorskim (przy ul. Po³czyñskiej 9) lub
telefoniczne pod numerem: 094 / 34
106 41.
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Zabawa miko³ajkowa w JEDYNCE

Zdrowo, sportowo,
miko³ajkowo

(Z£OCIENIEC). Stowarzyszenie UŒMIECH DZIECKA, dzia³aj¹ce przy Szkole Podstawowej Nr 1,
zorganizowa³o 5 grudnia imprezê
integracyjn¹ „Zdrowo, sportowo,
miko³ajkowo”.
Goœæmi honorowymi byli: radna
Gra¿yna Kozak, zastêpca burmistrza
Piotr Antoñczak, dyrektor Szko³y
Iwona Misiu-Bednarska, dyrektor
SOSW w Bobrowie Tomasz Kucharski.Uczestnikami zabawy by³y
dzieci specjalnej troski, zaproszona
m³odzie¿ ze Specjalnego Oœrodka
Szkolno-Wychowawczego w Bobrowie i uczniowie SP Nr 1.
Nauczyciele i uczniowie przygotowali niezwyk³¹ i pe³n¹ uroku imprezê w piêknie udekorowanej sali

gimnastycznej. Dziewczêta zespo³u
tanecznego ELFY zamieni³y siê w
tañcz¹ce gwiazdeczki i zabawia³y
wszystkich tañcem. Œpiewaj¹ce Ala
i Ania z zespo³u wokalnego wprowadzi³y uczestników spotkania w
prawdziwie œwi¹teczny nastrój.
By³y te¿ konkurencje „sportowe”.
Ubieranie choinki, pakowanie prezentów do worków, ubieranie pomocników œwiêtego Miko³aja, zabawa z magicznym prezentem, zbieranie bombek. Po ka¿dej konkurencji
wszyscy byli obdarowywani s³odkimi nagrodami. Dzieci przywo³a³y
œwiêtego Miko³aja - przyby³ z workiem prezentów. Rozdawa³ te¿ cukierki przyniesione przez goœci. Na
koniec zabawy wszyscy jej uczestnicy otrzymali upominki.
(um)

tygodnik pojezierza drawskiego 19.12.2012 r.

Spotkanie miko³ajkowe

(Z£OCIENIEC).
Szóstego
grudnia w czwartek klasa III a ze
Szko³y Podstawowej nr 1 w Z³ocieñcu, z wychowawczyni¹ Jolant¹ Byszewsk¹, zosta³a zaproszona przez
Ewê Kowalsk¹ na drugie ju¿ spotkanie w ramach cyklicznej akcji
Stowarzyszenia BLISKO SIEBIE.
Tematem pierwszych zajêæ by³o
¯YJMY ZDROWO. Uczniowie pod
kierunkiem Ewy Kowalskiej przygotowali kanapki, spo¿ywali je, pili
kakao. Kolejne spotkanie odbywa³o

siê pod nazw¹ DOKARMIAMY
PTAKI. Niespodziewan¹ atrakcj¹
by³y s³odycze rozdawane przez
œwiêtego Miko³aja i honorowych
goœci. Honorowi goœcie to burmistrz
Waldemar W³odarczyk i prezes sieci
handlowej pañstwa Terleckich. (…)
W drugiej czêœci zajêæ dziewczynki i ch³opcy wykonywali z gotowych elementów karmniki do rozwieszenia w naszym Parku ¯ubra.
Klasa III z wychowawc¹ serdecznie
dziêkuje Ewie Kowalskiej i zaproszonym goœciom za mi³e spotkanie. (um)

Œwiêta, œwiêta...
Przedszkolaki wystawi³y
jase³ka

Jase³ka w Wierzchowie

W niedzielne popo³udnie, 16
grudnia 2012 r., mieszkañcy gminy Wierzchowo mieli mo¿liwoœæ
uczestniczenia w jase³kach przygotowanych przez uczniów i nauczycieli ze Szko³y Podstawowej
im. 2 WDP gen. J. H. D¹browskiego
w Wierzchowie.
Oprócz tradycyjnej historii naro-

dzin Jezusa uczniowie zaprezentowali wiersze i piosenki œwi¹teczne w
jêzyku niemieckim oraz z³o¿yli
wszystkim obecnym ¿yczenia œwi¹teczne w jêzyku angielskim.
Jase³kom towarzyszy³ kiermasz
domowych wypieków przygotowany przez Radê Rodziców dzia³aj¹c¹
przy szkole.
(o)

(Z£OCIENIEC) 15 grudnia br.
dzieci z Prywatnego Przedszkola w
Z³ocieñcu wystawi³y w sali kina
„Mewa” jase³ka.
Na wystêp licznie przyby³y ca³e
rodziny rodzice, ciocie, dziadkowie,
znajomi, aby kibicowaæ ma³ym artystom. Widownia zape³ni³a siê b³yskawicznie. Przedstawienie wystawi³a grupa szeœciolatków pod
opiek¹ p. A. Œwistun, na scenie towarzyszy³ im chór z³o¿ony z dzieci z
pozosta³ych grup - równie¿ maluszków.
Przepiêkne stroje, zapa³ i zaanga¿owanie przynios³y oczekiwany
efekt. By³ Józef z Mari¹ czuwaj¹cy

nad œpi¹cym nowo narodzonym Jezusem, przybyli trzej Pastuszkowie
i trzej Królowie z dalekiej krainy, trzy
przepiêkne Krakowianki z³o¿y³y swe
polskie dary przy ¿³óbku. W tej podnios³ej chwili nad Betlejem unosi³ siê
prawdziwie Anielski Chór. W przedstawieniu wystêpowa³o te¿ dwoje
Narratorów.
Piêknie deklamowane kwestie
przeplatano wykonywaniem kolêd
przy akompaniamencie harmonii.
Po zakoñczonym przedstawieniu
w imieniu grona pedagogicznego p.
Œwistun z³o¿y³a wszystkim ¿yczenia.
Oklaskom nie by³o koñca, zreszt¹ mali
aktorzy w pe³ni na nie zas³u¿yli. (o)

tygodnik pojezierza drawskiego 19.12.2012 r.
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Podaj¹ – na Opiekê Spo³eczn¹ 28,65 % bud¿etu. Nie mówi¹, ile naprawdê?

Ka¿dy sobie (rzepkê?) skrobie, czyli
- w³aœnie leci z³ocieniecki bud¿ecik
(Z£OCIENIEC). Dwudziestego
siódmego grudnia w czwartek dojdzie na sesji rady miejskiej do przyjêcia kolejnego bud¿etu gminy. Nie
by³o tu przypadku, by uchwa³a bud¿etowa nie zosta³a przyjêta. Jednak, w poprzednich kadencjach,
tych naprawdê ju¿ odleg³ych, nad
bud¿etem toczy³y siê nawet burzliwe dyskusje. Teraz, wraz z zanikiem
w kraju ostatnich regu³ postêpowania demokratycznego, tego rodzaju
POdemokracja obowi¹zuje przede
wszystkim w najbardziej postkomunistycznych gminach, a do takich
nale¿y Z³ocieniec. Zapowiedzi, ¿e
coœ pod tym wzglêdem mo¿e siê zmieniæ, miêdzy bajki nale¿y wk³adaæ.
Do portfeli na komendê
Œrodowiska pozapezetpeerowskie nadal s¹ tak ma³o operatywne,
¿e, na razie przynajmniej, nie ma co
liczyæ na jakiekolwiek zmiany. A jak
wasalom Berlina sprawuje siê codzienne rz¹dy, to przecie¿ widaæ i
czuæ w kraju codziennie. Nie inaczej
jest raczej i w naszej gminie, w naszym powiecie.
Oto gmina Z³ocieniec wykazuje,
¿e na Opiekê Spo³eczn¹ ze swej kasy
wyda 25,18% ogólnej sumy bud¿etu. Nie podaje jednak gmina, co siê
sk³ada na tê kwotê? Czy aby nie jest
tak, ¿e Opieka Spo³eczna œrodki generalne otrzymuje od pañstwa, a
gmina je tylko przekazuje? Tak przecie¿ jest. Zobaczymy na sesji z³ocienieckiej rady, czy ktokolwiek z tego

sk³adu poprosi o rozœwietlenie tematu w kontekœcie zapowiadanego
szczególnie ciê¿kiego roku 2013.
Roku w³aœnie ciê¿kiego dla ludzi
podopiecznych Opieki Spo³ecznej,
bo bud¿etowcy, co ni¿ej poka¿ê,
poradz¹ sobie doskonale. Oni to
umiej¹.
Nie ma w radzie przedstawicieli
g³ównych grup z³ocienian.
S¹ tylko ...
W radzie nie ma ani jednego radnego – bezrobotnego, nikogo z podopiecznych Opieki Spo³ecznej, a to
przecie¿ podstawowa kategoria
spo³eczna w gminie Z³ocieniec!!!
Nikt tych ludzi nie reprezentuje. Dlaczego? Bo by nabrali kredytów, jak
radni, a te nie dla nich przecie¿?
Oœwiata i wychowanie otrzyma
28,65 % bud¿etowych z³otówek, to
kaska tylko z gminnej skarbonki.
Odwrotnie w porównaniu z Opiek¹
Spo³eczn¹. A o reformach ju¿ ani
widu, ani s³ychu. Nie ma odwa¿nych. To kosztem opieki spo³ecznej!
12,03 % bud¿etowych z³otówek
jest przeznaczonych na administracjê i radê miejsk¹. Dla reportera Tygodnika ta wielkoœæ, to istny horror,
ale spo³ecznoœæ gminy w takich
sprawach, jeœli jest konsultowana,
to tylko rutynowo. Radni nie chodz¹
z pytaniami po wyborcach, nawet
nie maj¹ dy¿urów. Wyj¹tki, tylko jakby ¿ebracze dopraszanie siê o kolejne „na mnie” g³osowania.
ZmarŸlina gminna, a kwitnie

Kolejne z³otówki te¿ zostan¹
wydane po staremu. Ostan¹ siê takie
firemki, jak ZOK i OSIR. Nic siê nie
zmieni w spó³kowych monopolach.
O likwidacji stra¿y miejskiej ju¿ nie
ma mowy. W³adza nie podchwyci³a
g³osów opinii publicznej na ten temat i stra¿ miejska nadal bêdzie etatowo pobieraæ pensje z kasy miasta.
Jeden z internautów nawet napisa³,
co mo¿e byæ powodem owego stanu
rzeczy, o czym Tygodnik poinformowa³. Ale stra¿ miejska nawet przynaglana do odpowiedzi na to pytanie,
do dzisiaj nie odpowiedzia³a. Siedz¹
jak myszy pod miot³ami – a co, kto by
tak nie chcia³? Biere co moje, i tyle!
Krótko pisz¹c, ta uchwa³a bud¿etowa, podobnie jak i poprzednie, jest
stworzona na miarê wszelkich mo¿liwoœci ludzi j¹ tworz¹cych. Nic wiêcej. POpañswto jest tak prowadzone, ¿e na samiutkim dole jest w³aœnie
tak, jak tu pokazujê.
S¹, ale ich nie ma.
Tylko korytko
W radzie miejskiej Z³ocieñca nie
ma ani jednej osoby, która choæby
tylko sprawia³a wra¿enie, ¿e cokolwiek rozumie ze wspó³czesnoœci.
Wyj¹tek – Stanis³aw Picheta. Emeryci, renciœci, nawet pracownicy
spó³ek - z rodzinkami te¿, a jak¿e,

przy gminnym bud¿eciku, zwanym
korytkiem. S¹ te¿ nauczyciele, tylko,
¿e co z tego? Niby inteligencja...
szkoda s³ów. Reform w oœwiacie ¿adnych, w kulturze te¿ – tu ze strachu,
w oœwiacie – solidarnoœæ zawodowa. Na opiekê daj¹ a¿ 25,18%, tylko
nie mówi¹, ile naprawdê. Co to jest?
Nie mam odpowiedzi. Zachêcam do
spróbowania chocia¿ dania temu
nazwy.
Jak pan to ruszysz, to pana
za....¹!
Kiedyœ jednemu z tutejszych
ga³awarezów mówi³em o sposobie
przez dziesi¹tki lat zawiadywania
tutejsz¹ bibliotek¹ (do dzisiaj nic siê
w niej nie zmieni³o, a to dla mnie
papierek lakmusowy jakoœci tutejszego samorz¹du). Goœæ szczerze
odniós³ siê do problemu. Powiedzia³: - To, o czym pan mówi, to tylko
wierzcho³ek z³ocienieckiej góry lodowej. Jeœli pan to ruszy, to pana
za....¹. – Trwa to do dzisiaj. Zawiadywanie tym, najoglêdniej pisz¹c, do
przyjemnoœci nie nale¿y. O rz¹dzeniu to nawet mowy nie ma. Tak nasza
gmina ma od lat wielu, Panie Dzieju.
A ta niby inna jej czêœæ, ci¹gle w
gotowoœci, ale i to chyba tylko zmy³ka? Ju¿ wszystko PO???
Tadeusz Nosel

Uczyli siê pomagaæ

27 grudnia, w czwartek, od godziny 10.00,
na ul. Wolnoœci 6

Ostatnia w tym roku sesja rady
(bud¿etowo-œmieciowa)
(Z£OCIENIEC). Posiedzenie
rady 27 grudnia, w czwartek, o
godz. 10. w sali ZOK.
Porz¹dek obrad: (1) Sprawozdanie Burmistrza (2) Interpelacje i zapytania radnych, trybuna obywatelska (3) Odpowiedzi na powy¿sze
(4) Uchwalenie bud¿etu na 2013 rok
UCHWA£Y: (1) gminny program
profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych (2) gminny program przeciwdzia³ania narkomanii
(3) w sprawie wyboru jednej z okreœlonych w art. 6j ust. 1 i 2 ustawy o
utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w
gminach metod ustalania op³aty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomoœci, na których zamieszkuj¹ mieszkañcy oraz ustalenia stawki takiej
op³aty za pojemnik o okreœlonej pojemnoœci (4) w sprawie szczegó³owego sposobu i zakresu œwiadczenia
us³ug w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w³aœcicieli nieruchomoœci i zagospodarowania
tych odpadów, w zamian za uiszczon¹
przez w³aœciciela nieruchomoœci
op³atê za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (5) w sprawie nadania
nazwy rondu (6) plan pracy komisji
sta³ych.
(rm)

(DRAWSKO POM.) W Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w
Drawsku Pom. by³ realizowany, 7
grudnia 2012 r., program edukacyjny
pt. „Bezpieczna szko³a”, koordynowany przez p. Jadwigê Miko³ajczyk.
Licealiœci z ZSP w Drawsku Pom.,
Alicja Romanowska i Patryk Podstawski, czynnie brali w nim udzia³, ucz¹c
m³odszych kolegów podstaw Pierwszej
Pomocy Przedmedycznej. G³ównym
celem by³a nauka RKO (Resuscytacji
Kr¹¿eniowo-Oddechowej) na fanto-

mach i uk³adanie poszkodowanej osoby w pozycji bezpiecznej.
M³odzie¿ wspó³pracowa³a z
drawsk¹ Stra¿¹ Po¿arn¹, w sk³adzie:
Tomasz Wyrzykowski, Krzysztof
Rzêsa i Jaros³aw Nowicki. Przeprowadzone zajêcia spotka³y siê z ogromnym
zainteresowaniem nie tylko uczniów,
ale i nauczycieli. Oprócz atrakcyjnej zabawy, akcja uwiadomi³a m³odym ludziom niebezpieczeñstwa, z jakimi
mog¹ siê zetkn¹æ na co dzieñ oraz jak
wa¿na jest szybka i prawid³owa interwencja, w takich wypadkach. (o)
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Kazimierz Rynkiewicz
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onad rok temu opublikowa
³em esej pt. „Polska kultura na
Pomorzu nie jest kontynuacj¹ by³ej
tu kultury niemieckiej”, w którego
tytule zawar³em zasadnicz¹ tezê, ¿e
nie jesteœmy, jako mieszkañcy Pomorza Zachodniego, spadkobiercami i kontynuatorami istniej¹cej tu
przed nami kultury niemieckiej.
Zwrócenie na to uwagi wynika³o z
wielu sygna³ów, jakie dochodzi³y z
samego Szczecina i województwa, z
ró¿nych obszarów dzia³alnoœci indywidualnej i instytucjonalnej. Na
przyk³adzie piœmiennictwa historycznego pokaza³em, ¿e próbuje siê
wprowadzaæ (implementowaæ) fragmenty historii niemieckiej do historii
polskiej tych ziem, co jest zwyk³ym
nadu¿yciem.
Na kanwie takiego myœlenia, jakie wykszta³ci³o siê w latach 90., jak
grzyby po deszczu pojawi³y siê ró¿ne przedsiêwziêcia kulturalne i rocznicowe, które wykorzystywa³y i wykorzystuj¹ w¹tki historii niemieckiej, wprowadzaj¹c je do wspó³czesnego ¿ycia kulturalnego i spo³ecznego. Na przyk³ad zaczêto organizowaæ „okr¹g³e” rocznice polskich instytucji, „ukorzeniaj¹c” je, czasowo
i historycznie, w pañstwowoœci niemieckiej, bo taka tu istnia³a przed
1945 rokiem. Pojawi³y siê obchody
100-lecia OSP w Z³ocieñcu (wmurowana tablica na remizie), 100-lecie
szpitala MSWiA w Kañsku, dobijano siê o nazwê Hakena dla ronda w
Szczecinie, w Trzebiatowie jedn¹ z
galerii w oœrodku kultury nazwano
imieniem niemieckiego malarza. Poda³em przyk³ad ks. Henryka Romanika, by³ego duszpasterza koszaliñskich œrodowisk twórczych, wyk³adowcy Wy¿szego Seminarium Duchownego w Koszalinie i Wydzia³u
Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, poety,
który zatroskany pyta³ o „to¿samoœæ i kontynuacjê kulturow¹ naszej ma³ej, œrodkowopomorskiej ojczyzny”, upominaj¹c siê o uczczenie
250 rocznicy œmierci Ewalda von
Kleista oraz o pamiêæ o „rodaku”
spod Koszalina, „Pomorzaninie rodem z Karlina – Johannie Ernst Benno (1777-1848)”. W Œwidwinie m³odzi ludzie za³o¿yli stowarzyszenie,
którego „g³ównym za³o¿eniem jest
„ocalenie od zapomnienia wspomnieñ osób w podesz³ym wieku,
by³ych i obecnych mieszkañców
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Polska kultura na Pomorzu nie jest kontynuacj¹ by³ej tu kultury niemieckiej (cz. 2)

Nieporozumienia wokó³ „ma³ej
ojczyzny”. Pomorze - perspektywa
miejsca czy kultury?
Œwidwina” oraz zorganizowali rajd
szlakiem wie¿ Bismarcka, a miejscowa szko³a podstawowa organizuje
konkursy dla uczniów o œwidwinianie Rudolfie Virchowie.
To wprowadzanie niemieckiej
historii i postaci tych ziem do kultury polskiej na Pomorzu ma ju¿ swoje
konsekwencje, jak chocia¿by w Gryficach, gdzie przy próbie postawienia g³azu Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego niektórzy pytali – a co Pi³sudski ma wspólnego z Gryficami! No
tak, w tym ujêciu Kleist, Virchow,
Puchstein, Benno i Haken maj¹ rzeczywiœcie wiêkszy zwi¹zek z t¹ ziemi¹, ni¿ Pi³sudski, Mickiewicz, S³owacki i Matejko razem wziêci. To co,
zmieniamy nazwy ulic, podrêczniki?
Do napisania drugiej czêœci eseju sk³oni³y mnie dwa nowe wydarzenia, zaistnia³e ca³kiem niedawno.
Otó¿ kilka miesiêcy temu Urz¹d
Miejski i Z³ocieniecki Oœrodek Kultury og³osili konkurs pod has³em
„200 lat Poczty Z³ocienieckiej”. W
odpowiedzi zg³osi³em do konkursu i
opublikowa³em w Tygodniku Pojezierza Drawskiego znaczek, na którym widnieli Bismarck, Hitler i burmistrz Z³ocieñca. Skoro poczta z³ocieniecka ma tutaj 200 lat, to wysz³o
na to, ¿e burmistrz jest nastêpc¹ tu
rz¹dz¹cych przed nim. Burmistrz zamiast zastanowiæ siê, co robi, poczu³
siê obra¿ony i zg³osi³ sprawê do prokuratury. Drugim takim wydarzeniem by³o spotkanie autorskie w
£obzie z dr Beat¹ Afeltowicz, która
prezentowa³a swoj¹ ksi¹¿kê o nazwach by³ego powiatu ³obeskiego.
Przy tej okazji Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczeciñskiego wystawi³o kilka swoich publikacji, w tym „Atlas historyczny Pomorza Zachodniego. Tom I. Topodemograficzny atlas gmin i obszarów
dworskich Pomorza Zachodniego
w 1871 roku”, pod redakcj¹ D.K.
Chojeckiego i E. W³odarczyka (red.
kartograficzna A. Giza, P. Terefenko). Przejrza³em ten atlas i pierwsze
co pomyœla³em – ale¿ ci naukowcy
marnuj¹ czas i pieni¹dze podatników, na nikomu tutaj niepotrzebne
rzeczy, bo jak ju¿, to wola³bym przeczytaæ „Topodemograficzny atlas
gmin i obszarów Pomorza Zachodniego w 1946 roku” lub chocia¿by
1947. Ale chodzi nie tylko o potrzeby
i oczekiwania mieszkañców, ale te¿
stosowane nazewnictwo, gdy¿ w
1871 roku po prostu Pomorza Zachodniego nie by³o. By³o Pomorze

Tylne, jako czêœæ niemieckiej prowincji pomorskiej. Charakterystyczne jest wiêc publikowanie historii
niemieckiej pod nazewnictwem polskim, co sprawia wra¿enie, ¿e tamta
historia jest czêœci¹ historii Pomorza
Zachodniego, a my jesteœmy jej kontynuatorami. I robi¹ to profesorowie
uniwersytetu!
Uskok historii
Przypomnijmy jeszcze raz tutaj
Henryka Romanika z Koszalina, który wyra¿aj¹c ¿al z powodu niedojrza³oœci pomorskiego œrodowiska,
sformu³owa³ wobec niego, chyba
najwyraŸniej, postulat integralnoœci
kultury pomorskiej, pisz¹c w artykule „O XVII-wiecznym pastorze-poecie ze Strzepowa”: „Miêdzynarodowe Konferencje S³upskie zajê³y
siê w 2009 roku „Wielkim Pomorzem
w miecie i literaturze” oraz w 2010
„Domem Bo¿ym w Rzeczpospolitej
domów”, lecz w obu programach
trudno zauwa¿yæ zainteresowanie
historyczn¹ twórczoœci¹ pisarzy
niemieckich/pruskich naszego regionu przed 1945 rokiem. Mo¿e
stopniowe dojrzewanie pomorskiego œrodowiska i wspó³praca z europejskimi partnerami przyniesie z czasem przyswojenie pomorskiej kulturze, pojmowanej integralnie, tak¿e
takich gwiazd jak „rzymski pisarz” ze
Strzepowa (Strippow)?”
Zapytajmy zatem, czy istnieje
coœ takiego jak integralna kultura
pomorska, jak to rozumie Henryk
Romanik. Integralna, czyli jako ci¹g³oœæ kulturowa Pomorza. Otó¿ nie
istnieje, z prostej przyczyny historycznej – ta ci¹g³oœæ zosta³a zerwana w 1945 roku. W tym¿e roku, w wyniku ucieczek i wysiedleñ Niemców,
zwi¹zana z nimi kultura odesz³a na
zachód, a ze wschodu, wraz z przesiedlanymi i nap³ywaj¹cymi Polakami i mniejszoœciami, przysz³a zupe³nie inna kultura. Te dwie kultury nigdy nie miesza³y siê, nie wspó³egzystowa³y, nie s¹siadowa³y nawet,
wiêc nie mo¿na mówiæ tu o jakiejkolwiek ci¹g³oœci, a wiêc integralnoœci
kultury pomorskiej, jako kultury
polskiej i niemieckiej.
Henryk Romanik myli po prostu
pojêcia. Wyprowadza swój postulat
integralnoœci z miejsca, mylnie przypisuj¹c mu walor kulturotwórczy.
Nie on jeden zreszt¹. Miejsce jest
rzecz¹ wa¿n¹, ale nie ono stanowi o
kulturze. Tê tworz¹ wy³¹cznie ludzie.
Przyk³adami pierwszymi z brzegu
niech bêd¹ kultury ¿ydowska i rom-

ska. Obie nie potrzebuj¹ jednego
konkretnego miejsca, by istnieæ i
rozwijaæ siê. Miejsce oczywiœcie jest
wa¿ne, ale je¿eli go nie ma, wystarczy
mit miejsca wniesiony do kultury.
Kultura to jêzyk, tradycja i religia.
Romanik powieli³ stereotyp, nie dostrzegaj¹c, ¿e na Pomorzu zasz³y
zmiany wyj¹tkowe nawet w skali
œwiata, a wiêc i trzeba zmieniæ narzêdzia opisu tych zmian. Stereotyp
funkcjonalny dla opisu statycznych spo³ecznoœci nie pozwala zrozumieæ tego, co siê sta³o i prowadzi
nas na manowce.
Meandry „ma³ej ojczyzny”
Przyk³adem nieadekwatnoœci
stereotypu do opisu jakoœciowo nowej sytuacji s¹ nieporozumienia
wokó³ pojêcia „ma³ej ojczyzny”. Niestety, o dramatycznych dla naszej
kultury skutkach. Sk¹d wziê³o siê to
nieporozumienie?
Po zburzonym starym porz¹dku
komunistycznym pojawi³a siê pustka aksjologiczna, ideowa i kulturowa. Pad³y stare dekoracje i pojawi³
siê problem – co teraz. Obok hase³
politycznych i gospodarczych,
typu bierzmy sprawy w swoje rêce,
pojawi³y siê has³a kulturowe, w³aœnie o ma³ych ojczyznach i wielokulturowym pograniczu. Problem polega³ na tym, ¿e ma³o kto próbowa³ rozpoznawaæ rzeczywistoœæ, a zaczêto
stosowaæ kulturowe kalki.
Tak jak zaczêto kopiowaæ i t³umaczyæ historiê niemieck¹ tych ziem,
uznaj¹c j¹ za swoj¹, podobnie post¹piono w kulturze – zaczêto propagowaæ ideê ma³ej ojczyzny, jako ci¹g³oœæ kulturow¹ tych ziem. Gdy zaczêto próbowaæ opisywaæ Pomorze
jako ma³¹ ojczyznê, nie przyjmowano do wiadomoœci, ¿e ma³a jest tylko
czêœci¹ du¿ej ojczyzny, lecz zaczêto
j¹ traktowaæ jako byt samoistny.
Przyjêto fa³szyw¹ perspektywê miejsca (ziemi), a nie kultury (ducha).
Kultura odsy³a³a nas do swoich korzeni na wschodzie, sk¹d j¹ przynieœliœmy, miejsce – do historii niemieckiej tych ziem. Z przyjêcia fa³szywej
perspektywy miejsca (ziemi) wyci¹gnêliœmy fa³szywy wniosek, ¿e nasza kultura i historia wynikaj¹
wprost z kultury i historii niemieckiej, bo przecie¿ dziej¹ siê w tym
samym miejscu, na Pomorzu. Co
prawda tamta kultura odesz³a, w
wyniku II wojny œwiatowej, wraz z
Niemcami, ale my, skoro zajêliœmy
ich miejsce, jesteœmy naturalnymi
jej kontynuatorami. Skoro nasz¹
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ma³¹ ojczyzn¹ jest Pomorze, wiêc
jego historia jest nasz¹ histori¹.
St¹d ju¿ blisko by³o do takich
g³osów, jakie pojawi³y siê w Gryficach, Koszalinie i wielu innych miejscach, domagaj¹cych siê pamiêtania o naszych tu „przodkach”, „rodakach”, wybitnych postaciach
tych ziem, i pytaj¹cych – co Pi³sudski ma wspólnego z Gryficami. Patrz¹c z perspektywy miejsca, to rzeczywiœcie nic, ale ju¿ z perspektywy
kultury – wszystko. Na tym polega
fa³szywoœæ perspektywy miejsca,
jak¹ przyjmuj¹ ci, którzy nie dostrzegaj¹ wyj¹tkowoœci historii i kultury
na Pomorzu po 1945 roku.
Mit pogranicza,
„Pogranicza” mitów
Obok fa³szywie pojêtej, na Pomorzu, idei „ma³ej ojczyzny”, pojawi³a siê równie¿ próba zaszczepienia
nam pojêcia pogranicza, jako miejsca wielokulturowego. Stereotyp
pogranicza mówi, ¿e w miejscu na
pograniczu musi, z samej natury rzeczy, wytworzyæ siê, w procesie
transgranicznej wymiany, spo³eczeñstwo wielokulturowe. Takie
procesy zachodz¹ w starych, zasiedzia³ych spo³ecznoœciach.
Na fali zaszczepiania tych nowych idei za³o¿ono w 1994 r. w Szczecinie dwumiesiêcznik „Pogranicza”, który mia³ je opisywaæ. Redakcja tak o tym napisa³a: „Tytu³ wprawdzie wskazuje na preferencjê zjawisk
miejscowych, ale chcemy pokazaæ
uniwersalny wymiar regionalizmu –
zarówno poprzez grono wspó³pracuj¹cych z nami autorów z kraju i
zagranicy, jak i poprzez rozleg³¹ tematykê. „Pogranicznoœæ” rozumiemy bowiem znacznie szerzej, siêgaj¹c daleko poza proste skojarzenia z
bliskoœci¹ granicy zachodniej i morskiej. Prócz geografii (zachêcaj¹cej
do wspó³pracy z Niemcami i Skandynawi¹) oraz historii (z powojenn¹
wêdrówk¹ ludów) chodzi o wszelkie
mo¿liwe pogranicza wspó³czesnoœci, a wiêc: wieloetnicznoœæ, wielojêzycznoœæ, wielonurtowoœæ, wielotematycznoœæ,
wielokulturowoœæ,
wreszcie wielogatunkowoœæ zamieszczanych materia³ów, poœród
których dominantê stanowi jednak
szeroko rozumiana literatura – z esejem na czele”.
Jak widaæ, redaktorzy zdawali
sobie sprawê, ¿e nasze „pogranicze”, rozumiane jako wielokulturowoœæ, jest „puste”, i nie ma za bardzo
o czym pisaæ, wiêc rozszerzyli formu³ê o abstrakt – „pogranicza wspó³czesnoœci”, co by³o o tyle wygodne,
¿e do tego „worka” mo¿na by³o
wrzuciæ wszystko, a takie pismo
wydawaæ gdziekolwiek, gdy¿ „pogranicza wspó³czesnoœci” s¹ wszêdzie, czyli nigdzie. Ot, taki postmodernistyczny be³kot. Dlatego pismo, które mog³o zaj¹æ siê i opisaæ
nasz¹ tu bytnoœæ na nowych kresach (przesiedlenia niespotykane w
historii œwiata i formowanie siê kul-

tury w nowych warunkach), zakoñczy³o swój ¿ywot artyku³ami o feminizmie. Zanim odczytano kulturowoœæ nowego Pomorza, ju¿ wyprawiono siê opisywaæ „uniwersalny
wymiar regionalizmu”. Kolejnoœæ
powinna byæ odwrotna, wiêc nie
dziwota, ¿e pismo nie wywar³o wiêkszego wp³ywu na ¿ycie kulturalne
regionu i zosta³o zamkniête.
Informacja z ostatnich dni: po
ponad szeœciu latach z Radia Szczecin zniknie audycja realizowana
przez portal mi³oœników dawnego
Szczecina Sedina.pl.
Uniwersytet szuka³ prawdy,
teraz szuka euro
Publikacje Uniwersytetu Szczeciñskiego uœwiadomi³y mi, ¿e jednak
najwiêkszym propagatorem „perspektywy miejsca” jest ten¿e Uniwersytet. Popatrzmy na niektóre publikacje wydane przez US.
Agnieszka Chlebowska: „Stare
panny. Wdowy i rozwiedzione. Samotne szlachcianki w Prusach w latach 1815-1914 na przyk³adzie
prowincji Pomorze”.
Z recenzji prof. Marka Czapliñskiego: „Temat poruszony nale¿y
niew¹tpliwie do wa¿nych problemów
historii spo³ecznej XIX w. Zosta³ te¿
omówiony w sposób wyraŸnie interdyscyplinarny, z uwzglêdnieniem
wiedzy z zakresu historii spo³ecznej,
socjologii, demografii oraz prawa. (...)
Prawdziwy podziw budzi g³êbokie
wejœcie w terminologiê niemieck¹ i
umiejêtnoœæ jej precyzyjnego t³umaczenia. Tu szczególnie imponuje doskona³e rozeznanie w literaturze oraz
czêste porównania innych prowincji,
z tym, co na Pomorzu”.
Na mi³oœæ bosk¹, dla kogo pisze
siê (kopiuje z niemieckich dokumentów) i wydaje takie ksi¹¿ki? A mo¿e
coœ o wdowach – matkach Sybiraczkach, które utraci³y mê¿ów w Katyniu, na Syberii lub na wojnie, a które
z dzieæmi zasiedli³y Pomorze w latach
1945-56?

Lucyna Turek-Kwiatkowska:
„¯ycie codzienne w Szczecinie w
latach 1800-1939”.
Pani profesor – a mo¿e coœ o
¿yciu Szczecina w latach 1945 –
2000? A czemu¿ to pani zakoñczy³a
opis na 1939? A o latach 1939-1945
bêdzie? Dlaczego wiêkszoœæ historyków milczy o tym okresie na Pomorzu?
O „Topodemograficznym atlasie gmin i obszarów dworskich Pomorza Zachodniego w 1871 roku”
pisa³em. Oprócz tego, ¿e jest „wa¿nym osi¹gniêciem naukowym”, nic
wiêcej powiedzieæ siê nie da.
Jednak przyniesiona
W tym kontekœcie dwa zdania z
opisu ksi¹¿ki „Kultura ludowa i jej
przemiany na Pomorzu Zachodnim
w latach 1970-2009” Bogdana Mat³awskiego; „Kultura ludowa w tym
regionie nie ma ju¿ odniesieñ do
dawnych czasów, lecz do wspó³czesnego, w³asnego dorobku, wykszta³ci³a siê bowiem w sensie geograficznym oraz odmiany regionalnej. Nie mo¿na jednak pomin¹æ faktu, ¿e jej baz¹ s¹ dawne, regionalne
odmiany ludowej kultury polskiej,
przeniesione na Pomorze Zachodnie
przez osadników po drugiej wojnie
œwiatowej”.
Jak widaæ, autor jest œwiadomy,
¿e to nie Pomorze, by³o baz¹ dla kultury ludowej, lecz jej regionalne odmiany przeniesione tutaj przez osadników.
Problem dostrzeg³ prof. Zbigniew Zielonka ze S³upska, który w
referacie „Problem tradycji literackich wsi pomorskiej”, opublikowanym w zbiorze z konferencji naukowej „Dzieje wsi pomorskiej”, odbytej w Dygowie w 2002 r., zauwa¿a, ¿e
pisarze, którzy podejmowali „tematykê wsi”, kochali wieœ, ale nie tê,
tylko „tamt¹”, mityczn¹, wieœ ich
dzieciñstwa. Przywo³uje tu takich
autorów jak Adolf Momot, Czes³aw
Kuriata, Jerzy ¯elazny, czy Stani-

Str
Str.. 11
s³aw Misakowski. Gdy zaczynali pisaæ o wsi, ich myœli i dusze ulatywa³y
na wschód.
Prof. Zielonka konstatuj¹c brak
tradycji literackich na Pomorzu,
stwierdza zarazem przyczynê: „Gdyby podniesiono semafor na przejazd
wszystkich poci¹gów z baga¿ami
przesz³oœci, mielibyœmy bogat¹ literaturê ziem utraconych, a konkretnie
utraconego dzieciñstwa, przerwanej
m³odoœci, zatopionej tradycji. W
efekcie nie mamy ani tamtej literatury,
ani tradycji literackich nowych ziem”.
Jednak gdy to pisa³, od 12 lat semafor by³ podniesiony. Istnia³y ju¿
„Pogranicza”, gazety lokalne, Uniwersytet Szczeciñski, organizowano konferencje naukowe, wkrótce
za³o¿ono Sedinê...
Profesor chyba nie doceni³ si³y
wszczepionego nam internacjonalizmu, bo gdy semafor podniesiono,
poci¹gi nie ruszy³y na wschód, do
mitycznej krainy naszych ojców, ale
zanurzy³y siê w podziemne korytarze
ziemi pomorskiej, w poszukiwaniu niemieckich dokumentów i statystyk,
przydatnych do t³umaczenia. Szansa
na odkrycie „zatopionej” tradycji, a
tym samym zbudowania tradycji nowych ziem, znowu siê oddali³a.
Pewn¹ jaskó³k¹ jest tu wyj¹tkowa, na tle tu pokazanych dzia³añ,
ksi¹¿ka Teresy Tomsi ze Œwidwina
(obecnie w Poznaniu) „dom utracony dom ocalony” (Wydawnictwo
Poznañskie 2009). Córka kresowianki wnios³a mit utraconej ojcowizny
rodziców do prozy i wierszy, symbolicznie adoptuj¹c tamto „miejsce”
dla kultury nowej ziemi pomorskiej.
Autorka, jak ma³o kto, dostrzeg³a, ¿e
teraz ma dwa miejsca; symboliczne
„tamto” i realne „to”. Próba innej
drogi, odcinania korzeni, musi skoñczyæ siê pora¿k¹. Dlaczego? Pos³uchajmy Teresy Tomsi.
„Czuwaj¹c przy symbolicznym
grobie dziadka legionisty, czujê siê
spadkobierczyni¹ wa¿nej sprawy,
jak¹ przekaza³a mi moja matka w
opowieœciach o swoim ojcu. Wtajemniczy³a mnie w przesz³oœæ i dziêki
temu uwiarygodni³a tak¿e nasze
obecne ¿ycie. Mówi¹c o przesz³oœci
kresowych rodzin, umocni³a moj¹
wolê myœlenia o przysz³oœci – z nadziej¹. Mama wpoi³a mi, ¿e nieustannie trzeba siê staraæ o godne miejsce
w spo³eczeñstwie. Ka¿dy wybiera
sam. Lecz kto nie chce pamiêtaæ,
choæby by³ rodzonym synem, traci
kontakt z tradycj¹, z rodzin¹, z
prawd¹ swoich polskich korzeni, a
zatem umyka mu równie¿ czêœæ samego siebie. ¯yæ – to znaczy rozmawiaæ z umar³ymi, to pytaæ o ich losy,
wybory, racje z oddali lat i wieków, to
s³uchaæ ich rad, rozterek, nadziei i
b³ogos³awieñstw”.
Gor¹co polecam twórczoœæ Teresy Tomsi, bo ona znalaz³a klucz do
scalenia ró¿nych, porozrzucanych
w historii, czêœci nas samych. To z
kolei klucz do naszej tu kultury.
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CZAPLINEK

Dodatkowe z³otówki do gminnego bud¿etu

tygodnik pojezierza drawskiego 19.12.2012 r.

Wymóg czasu: zapory przeciwpowodziowe,
przeciwolejowe, nowy portal internetowy

Burmistrz Adam
W Czaplinku dzia³a ju¿
Koœmider poinformowa³ Gminne Centrum
(CZAPLINEK). (1) Sporz¹dzono
93 tytu³y wykonawcze z zakresu
podatków lokalnych na ³¹czn¹ kwotê 18 938 z³otych (2) Sporz¹dzono 5
tytu³ów wykonawczych na kwotê
500 z³otych z zakresu mandatów
karnych (3) Sporz¹dzono i wys³ano
424 upomnienia z tytu³u podatku od
nieruchomoœci, rolnego i leœnego
za IV ratê na ³¹czn¹ kwotê 149914
z³otych. (4) Z uwagi na wa¿ny interes spo³eczny udzielono ulgi w
sp³acie zobowi¹zania podatkowego w postaci umorzenia zaleg³oœci
podatkowej w kwocie 1760 z³otych
z odsetkami za zw³okê w wysokoœci
55 z³otych. (5) Sporz¹dzono i przes³ano do RIO informacje o nie udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie i rybo³ówstwie za listopad 2012
r. (6) Po przeprowadzonym postêpowaniu podatkowym odmówiono
umorzenia zaleg³oœci podatkowej w
kwocie 6604 z³ote z uwagi na brak
zaistnienia przes³anek o charakterze wa¿nego interesu podatnika

oraz wa¿nego interesu spo³ecznego (7) Po uprzednim wezwaniu organu podatkowego, podatnik
przed³o¿y³ korekty deklaracji na
podatek od nieruchomoœci za lata
2007 - 2012, w wyniku, czego do
bud¿etu gminy wp³yn¹ œrodki finansowe w wysokoœci 26.960 z³otych wraz z odsetkami za zw³okê w
wysokoœci 6.587 z³otych (8) Podatnik po uprzednim wezwaniu organu
podatkowego przed³o¿y³ korekty
deklaracji na podatek od nieruchomoœci za lata 2007 - 2012 uwzglêdniaj¹c prawid³ow¹ powierzchniê
budynków mieszkalnych oraz gospodarczych, w wyniku czego do
bud¿etu gminy wp³yn¹ œrodki finansowe w wysokoœci 1596 z³otych
wraz z odsetkami w wysokoœci 518
z³otych. (9) Przygotowano trzy
wnioski o wpis w ksiêdze wieczystej hipoteki przymusowej celem
zabezpieczenia zobowi¹zania podatkowego w ³¹cznej kwocie 15051
z³otych.
(umc)

Na ulicy, w rowie czy gdzieœ pod drzewem

Uwaga ludzie:
CZ£OWIEK NA MROZIE
(CZAPLINEK). Nadesz³a pierwsza fala zimowych mrozów. Zdecydowana wiêkszoœæ z nas jest do nich
odpowiednio przygotowana. Ale s¹
te¿ tacy, którzy - ze wzglêdu na wiek,
choroby, niepe³nosprawnoœæ, niesamodzielnoœæ, biedê, czy ró¿ne sytuacje losowe - nie poradz¹ sobie ze
skutkami mrozów. Pamiêtajmy o nich.
Apel
Zwracam siê z apelem o wra¿liwoœæ i reagowanie na sytuacje zagra¿aj¹ce zdrowiu lub ¿yciu osób
nara¿onych na dzia³ania niskich
temperatur, a wymagaj¹cych wsparcia oraz o informowanie o takich
sytuacjach policji, stra¿y miejskiej,
pogotowia ratunkowego, oœrodka
pomocy spo³ecznej, urzêdu miejskiego czy oœrodka zdrowia.
Nie b¹dŸmy obojêtni, gdy gdzieœ
w pobli¿u, w s¹siedztwie marzn¹ ludzie. Pomó¿my im w miarê naszych
mo¿liwoœci, bo mo¿e powodem jest
tylko, np. nieumiejêtnoœæ zakupu

opa³u w sk³adnicy albo nieszczelne
drzwi czy okna, albo awaria systemu
grzewczego, któr¹ ³atwo usun¹æ, a
jeœli pomoc przerasta nasze mo¿liwoœci, poinformujmy wy¿ej wymienione s³u¿by.
Reagujmy, gdy widzimy na ulicy,
w rowie, czy gdzieœ pod drzewem
siedz¹ce lub le¿¹ce osoby, bêd¹ce
pod wp³ywem alkoholu. Niestety, to
one s¹ przede wszystkim ofiarami
mrozów.
Dlatego te¿ szczególnie apelujê
do osób nadu¿ywaj¹cych alkoholu,
by zachowa³y kontrolê oraz nie wystawia³y na próbê wra¿liwoœci spo³ecznej innych ludzi, zw³aszcza, ¿e
zaœniêcie lub zas³abniecie poalkoholowe mo¿e siê zdarzyæ w miejscu,
w którym nikt siê na czas nie pojawi.
Telefon do MGOPS w Czaplinku
94 375 57 45, 375 45 82.
Telefon do komendanta stra¿y
miejskiej w Czaplinku 665 777709.
Ma³gorzata Turczyk Zastêpca
kierownika MGOPS w Czaplinku.

Ratownictwa
(CZAPLINEK). W Czaplinku
utworzono Gminne Centrum Ratownictwa. Sta³o siê to mo¿liwe po
rozbudowie obiektów Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej. Pod koniec listopada dostarczono przenoœny system zapor przeciwpowodziowych.
Tak¿e namiot ratowniczy, pneumatyczny z wyposa¿eniem do zabezpieczania d³ugotrwa³ych akcji ratowniczych. Centrum otrzyma³o te¿
zaporê przeciwolejow¹ umocowan¹
na zwijadle. Ca³oœæ na przyczepie.

Podpisano umowê w drodze postêpowania przetargowego na dostawê
dla Centrum wyposa¿enia w meble
biurowe i warsztatowe. Tak¿e w
sprzêt komputerowy i urz¹dzenia
gospodarstwa domowego. (…) W
ramach projektu wykonany zosta³
system nowego portalu internetowego dla Czaplineckiego Centrum.
Zakoñczenie finansowe projektu
up³ynie z koñcem tego roku. Ca³oœæ
jest realizowana zgodnie z umow¹
zawart¹ przez gminê z Urzêdem Marsza³kowskim w Szczecinie. (umc)

Wspomóg³ Europejski Fundusz Rybacki

Od dawna potrzebny pomost
w Kluczewie oddany do u¿ytku
(CZAPLINEK/KLUCZEWO).
Od zawsze w Kluczewie mówi³o siê o
koniecznoœci wybudowana nad jeziorem Drawsko solidnego, atrakcyjnego pomostu. I oto burmistrz
Czaplinka poinformowa³ o wykonaniu tego zadania i o jego koñcowym
odebraniu. Nowy pomost to drewniana konstrukcja w kszta³cie litery
„T”. Powierzchnia siedemdziesi¹t
szeœæ metrów. Z jednej strony pomost wyposa¿ono w ochronn¹ balustradê, metalowe drabinki do wychodzenia i pochwyty do mocowania ¿aglówek wraz ze schodami zej-

œciowymi naziemnymi. To nie
wszystko. Na dzia³ce gminnej nad
jeziorem i przy pomoœcie wykonano
ma³y zestaw infrastruktury turystycznej: drewniana tablica informacyjna (ogólny opis i mapa batymetryczna jeziora Drawsko), drewniana
wiata, ³awo-sto³y, miejsca na ogniska, toaleta, stojak na rowery, drewniane ³awki, ogrodzenie terenu.
Wspó³finansowanie przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniaj¹cego inwestycje w
zrównowa¿one rybo³ówstwo. (umc)

Mata do masa¿u od Niemców dla Kuby z Czaplinka

Czaplinek - wspó³praca
zagraniczna
(CZAPLINEK). W po³owie grudnia burmistrz Czaplinka Adam Koœmider w trzyosobowej delegacji
odwiedzi³ s³u¿bowo miasto Bad
Schwartau w Niemczech. Skorzysta³
z zaproszenia na przedœwi¹teczne
posiedzenie tamtejszej Rady Miejskiej. Radna Czaplinka Ewa Sobczak
zainicjowa³a podczas wizyty pozyskanie sprzêtu rehabilitacyjnego dla
niepe³nosprawnego Kuby. Sponsorzy z zaprzyjaŸnionego niemieckiego miasta zakupili na potrzeby Kuby
matê do masa¿u. Zakup umo¿liwi

prowadzenie rehabilitacji chorego w
warunkach domowych.
(umc)
Od reportera: Sprawdzaliœmy
cenê takiego urz¹dzenia. Nie przekracza tysi¹ca z³otych. Kosztów
trzyosobowej delegacji jeszcze nie
podano. Tak¿e i konkretnych wyników tej eskapady. W Z³ocieñcu ze
wzglêdu na brak œrodków tego rodzaju wycieczek ju¿ zaprzestano.
Mus, wyczerpa³y siê wreszcie z³otówki. Nowa tu propozycja - integracja z Drawskiem Pomorskim. Po drodze o Suliszewie nie pomyœlano. (n)

Czytaj i komentuj artyku³y na stronie internetowej Tygodnika: www.tpd.xwp.pl

Z drugiej strony
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Tadeusz Nosel

J

ednym z zachowañ antysys
temowych w komunie by³o
demonstracyjne wychodzenie na spacery w chwilach, gdy poczyna³ rozbrzmiewaæ upiorny sygna³ obwieszczaj¹cy pocz¹tek re¿imowego Dziennika Telewizyjnego.
To dzisiejsze Wiadomoœci w TVP 1.
Na murach domów widnia³y napisy
– telewizja k³amie. W stanie wojennym telewizyjni prezenterzy wdzieli
mundury wojskowe. Jeden z nich,
prezenter sportowy, Tomasz Hopfer,
odmówi³ wziêcia udzia³u w antypolskiej maskaradzie. Byli wówczas
tacy dziennikarze. Dzisiaj nie ma ich
prawie wcale. Internowali cz³owieka,
wydarzy³o siê coœ takiego z nim, ¿e
do dziœ nie mo¿na dowiedzieæ siê o
faktycznych przyczynach zgonu.
Oficjalnie – zapalenie p³uc. Nawet
jego najbli¿si znajomi nie za bardzo
udzielaj¹ informacji na ten temat.
Najpewniejsza z nich, ci¹gle do
sprawdzenia: - Tak go potraktowano, ¿e nabawi³ siê zapalenia p³uc i
zmar³. - Reporter, który mi o tym
opowiada³, wielka do dziœ postaæ z
paskudnym rysem na zawodowym
¿yciorysie, ca³y by³ tylko taki: - Ja
tylko sygnalizujê problem. Na mnie
proszê nie liczyæ. - Do dziœ nie wiadomo, jak to ze s³ynnym Tomkiem
by³o naprawdê. Fakt, w mundur siê
nadziaæ nie da³. A ci dzisiejsi?
Front informacyjnej jednoœci
Dzisiaj, mimo tylu kana³ów telewizyjnych, przekaz te¿ jest jeden. Jak
za Moskwy tu, za PZPR i pezetperowców. Za WSI. Za SB. Tak jak i
wówczas. My nadajemy to samo w
kilku stacjach, a wy, niby maj¹c wybór, wyboru nie macie ¿adnego. Z
czego to wynika?
Rz¹d nie prowadzi polityki, która,
gdyby by³a otwarta przed Polakami,
mia³aby ich akceptacjê. Gdyby by³a
prowadzona w ich interesie. St¹d
jeden przekaz w dubluj¹cych siê stacjach telewizyjnych i podobnie jak
za tamtego otwartego, jeszcze bardzo prymitywnego re¿imu - jedno
centrum zawiadywania. Wtedy „komitet centralny” g³ównej na tym terenie partii moskiewskiej.
Wybrañce - kagañce
Mimo tylu telewizji g³ówne oszu-
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FELIETON

TO NIE W£ADZA GMINY
STOI PRZED KLÊSK¥,
TO MY NA NI¥ CZEKAMY
stwa informacyjne s¹ dokonywane
przez nieliczne grono dziennikarskich najemników. To kasta zamkniêta. Gdyby nie zmiana warunków zewnêtrznych kraju, od dawna byliby
odziani w mundury, a tu by³by stan
wyj¹tkowy. Teraz jeszcze to niemo¿liwe. Wydaje siê nawet, ¿e owi najbardziej ogrywani dziennikarze telewizyjni, wobec nas wszystkich spe³niaj¹ rolê niegdysiejszych oficerów
SB. W upiornie wiêkszej jednak skali. Tak jak i wówczas, tak i teraz, naród
ma jednak swoje techniki obronne
przed obcym nam tumultem telewizyjnym, radiowym i prasowym. Oto
ludzie sami sobie opowiadaj¹ o technikach, z u¿yciem których s¹ przez
telewizje, i nie tylko telewizje, oszukiwani. Rz¹d przez telewizje w sobie
wiadomych celach k³amie tak i tak,
telewidzowie zaœ zaraz po tych serwisach komunikuj¹ sobie, jak zostali
niby oszukani. Jakimi technikami. I
tak to sobie trwa. Toczy siê. Ludzie
mówi¹, ¿e toczy siê do nik¹d. I mimo
wszystko dalej siê toczy.
Postalinowcy przeciwko Polsce
chrzeœcijañskiej
Nie jest tak, ¿e dwa i pó³ miliona
podpisów pod ¿¹daniem prawa do
emisji programu Telewizji Trwam
dotyczy tylko tej telewizji. Zagadnienie jest bogatsze: to ¿¹danie, domaganie siê pluralizmu informacyjnego, czyli prawa do informacji. Codziennie w Polsce mimo tylu niby
zmian, jako naród jesteœmy manipulowani, oszukiwani, wrêcz zhañbiani
nawet przez informacyjny, delikatnie
jeszcze zwany - mêtny nurt telewizyjny, informacyjny. W minionej PeeReL stra¿ nad krajem sprawowa³y
podlegle Moskwie s³u¿by, dzisiaj przede wszystkim - mêtni dziennikarze. Ci ze szpicy przede wszystkim.
Poszpera³em w ¿yciorysach tych
ludzi. Wszystko siê zgadza. Rodzice
wiêkszoœci z nich jeszcze z peerelowskich s³u¿b. Nawet z korzeniami w
UB. ¯ony BULA te¿. Poszukajcie
Czytelnicy w internecie.
W grajdo³ku na pado³ku
A u nas w Z³ocieñcu? O telewizji
czy rozg³oœni radiowej nawet nie ma
co wspominaæ. Mam tu na myœli
media niezale¿ne. Z artyku³ów pomieszczanych w Tygodniku dowia-

dujê siê, na jakich zasadach dzia³aj¹
w gminie, w powiecie media. Informuje o tym radny powiatowy. Z jakich korzeni wyrastaj¹ wiêc starostowie, ¿e dopuszczaj¹ siê medialnego mêtniarstwa? Wiadomo nawet
bez sprawdzania!
Pokazane przez radnego powiatowego fakty s¹ takie, ¿e a¿ niewiarygodne. Gdyby nie to, ¿e z du¿ym
nak³adem pracy zbieram materia³y
do ksi¹¿ki o kilku naszych reporta¿ystach (u jednego z nich by³em nawet
seminarzyst¹), sposobom istnienia
u nas tych mediów ju¿ nada³bym
rozg³os ogólnopolski. Jest to warte
takiego zabiegu, gdy¿ podobnie, jak
to ma miejsce w powiecie drawskim,
to zdaje siê nie ma nigdzie nawet na
ca³ym œwiecie. W wolnych chwilach
wrócê do tego, bo nie mo¿na inaczej.
Ludzie s¹, praca jest,
tylko ta w³adza
A kto w gminach i w powiecie
móg³by dokonaæ w tej dziedzinie
istotnych zmian? Przede wszystkim
nauczyciele. Przecie¿ nie da siê w
nieskoñczonoœæ siedzieæ w zbêdnych szko³ach na Karcie Nauczyciela! W zbêdnych klasach. Po co, do
licha, ka¿dego roku produkowaæ
niby absolwentów, a przecie¿ nawet
i dzieci jeszcze, od razu bezrobotnych. A tyle dziedzin w gminach i w
powiecie czeka na nowych ludzi.
W³aœnie i media: nie ma w powiecie
naszego radia, naszej telewizji. O
prasie poinformowa³ wspominany
radny powiatowy. Te miejsca czekaj¹ na belfrów, którzy - jak ci¹gle
strasz¹ czynniki rz¹dowe - przed redukcjami siê nie obroni¹. Czekaj¹ na
nich wszelkie domy kultury, œwietlice na wioskach. Czekaj¹ na nich kluby sportowe. I to jak czekaj¹? Przecie¿ prawie we wszystkich klubach
sportowych, z wychowania poprzez
sport to tylko zach³ystuj¹ siê ze
œmiechu. Tyle tam prymitywizmu.
Czekaj¹ stowarzyszenia. Nie idzie mi
o to, by zamykaæ szko³y, broñ Bo¿e,
a o to, by gdy s¹ rzeczywiœcie zbêdne, daæ belfrom prawdziw¹ pracê.
Tak¹ znów z po¿ytkiem dla wszystkich.
Darmowy pieni¹dz
Jak niesamowicie psuje u nas
wszystko ³atwiutki pieni¹dz unijny.

Te dotacje do wszystkiego. Tym
niby pieni¹dzem tak nas popsuto, ¿e
bez niego w ¿aden sposób nie domkn¹³by siê ju¿ wielokrotnie nawet
bud¿et pañstwa. A to pêtla na szyi
narodu. K³ami¹ nam na ten temat te¿
codziennie, bo prawda jest wrêcz nie
do zniesienia. Gdyby nie zdradziecka sprzeda¿ wszystkiego co polskie
obcym, wówczas przecie¿ mielibyœmy w³asne œrodki, z³otówki. Po wielokroæ wiêcej od dotacji unijnych.
Ma³o kto temat podnosi. Tylko z
rzadka g³êboko w internecie. To
przede wszystkim z tego powodu
codziennie jest tyle k³amstwa wszêdzie. Bo prawda na ten temat ma
twarz upiora …
Ju¿ dzisiaj wiêc w Z³ocieñcu trzeba wskazywaæ miejsca pracy nauczycielom, gdyby dosz³o do zwalniana ich z pracy. Gdziekolwiek nie
spojrzysz, takie miejsca s¹. W nowym kinie na przyk³ad chyba a¿ trzy.
Ale przecie¿ nie tylko w kinie.
Wyprzeæ badziewie, podj¹æ siê
trudu bycia elitami
Belfer nie mo¿e uchylaæ siê od
bycia nasz¹ elit¹. Teraz posmoleñsk¹. Historiê Polski wspó³czesnej widzê w³aœnie tak: (I) Polska
Pokatyñska (II) Polska Posmoleñska. Te dwie Polski ³¹czy jedno: trafiony cios w owe elity. Pomordowani
nie zmartwychwstan¹. Nie ma co
wiêc siedzieæ w zbêdnych szko³ach
na tak zwanej Karcie Nauczyciela, a
trzeba do faktycznej pracy.
Proszê zobaczyæ, co przez lata
sta³o siê z nasz¹ gmin¹? A wydaje siê
na pozór, ¿e wszystko w porz¹dku.
£adniutko. W porz¹dku, a ludzie
pouciekali hen w œwiat, albo i jeszcze
dalej. Ci, którzy tu pozostali, starzej¹
siê w zastraszaj¹cym tempie. S¹
szczegó³owe dane z Opieki Spo³ecznej na ten temat.
W³adza o polityce prospo³ecznej
nie ma bladego pojêcie, a i bez odpowiedniego wykszta³cenia. Tylko rz¹dzi. Tylko te rury „od Bobrowa do
Darskowa” symbolicznie rzecz daj¹c. Krótko pisz¹c - przecie¿ to d³ugo
ju¿ nie poci¹gnie. Nie lepiej katastrofie z wyprzedzeniem przeciwdzia³aæ?
A tê katastrofê to nie w³adza prokuruje przecie¿. To my, codziennie. Takimi swoimi wyborami. A esbeckim
dziennikarzom telewizyjnym w to
graj! Taki to kraj?
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Przychodz¹ do nas ka¿dego roku Œwiêta – a my im co w podziêce?

Polskiej Poczty – ¿yczmy sobie w
(Z£OCIENIEC). Radio tu¿ pod
rêk¹ podaje o zabójstwie w USA
szkolnych, malutkich dzieci i jeszcze
kilku doros³ych. O ³zach prezydenta
Obamy. Po chwili ju¿ o czymœ innym,
o milionie szeœciuset tysi¹cach polskich dzieci skazanych przez tubylcze rz¹dy na ¿ycie w nêdzy. Panie,
które o tym opowiadaj¹, tak mi siê
wyda³o, z wielkim zaanga¿owaniem
serc, serdecznie codziennie pracuj¹
w tym zagadnieniu w du¿ym, solidnym stowarzyszeniu, tylko, ¿e nie ma
to jakby ¿adnego wp³ywy na zmniejszanie tej polskiej tragedii. Nie chcê
z samego rana wnikaæ w to, czy w
Polsce ci sami ludzie, którzy od rana
bajdurz¹ o tragedii w USA, nie s¹
odpowiedzialni za los blisko dwóch
milionów dzieci polskich w codziennej nêdzy?
Codzienne k³amstwo mediów,
jakiego tworzy cz³owieka?
Pa³êtasia?
Odstawienie ogl¹dania telewizji
skutkuje tym, ¿e coraz natarczywiej
przychodzi myœl, by w ogóle zrezygnowaæ z tego, co na naszym terytorium jest nazywane przekazem informacji, a jest tylko mniej lub bardziej
udanym, wrednym manipulowaniem ludŸmi w interesach obcych.
By w ogóle wy³¹czyæ siê z tych kana³ów ³atwego sp³ywu – „gównego
sp³ywu, mêtnego”. Z zazdroœci¹
obserwujê pieska, który z pe³nym
wdziêku machaniem ogonem biegnie sobie chodnikiem. Ale, jak biegnie? Po nim ca³ym widaæ, jest wolny. Zaraz po tym refleksja o kilku
znanych mi ludzkich postaciach.
Zniewoleni prac¹ (rzadko tylko potrzebn¹ komukolwiek, niezbêdn¹),
walcz¹cy o przetrwanie rodzin, wdu-

szani z foteli w ekrany telewizyjne, a
potem niby inteligentnie rozmawiaj¹cy o losach wszystkiego na podstawie telewizyjnych preparatów –
podróbek informacyjnych. Trudno
od tego rodzaju stworów siê uwalniaæ, chcia³oby siê im pomóc, ale
gdy tylko kroczek ku temu, od razy
staje siê jasne – nic tu ju¿ siê nie da
zrobiæ. Bitwa przegrana. Niepokój
tylko o to – z takimi formatami w g³owach, to chyba kolejne nieszczêœcie
w kraju ju¿ nawet nie za progiem, a na
nim. W³aœnie wy³amuje drzwi?
Nie jest ratunkiem dla piêknoduchów – przypomnij sobie Talesa z
Miletu, Arystotelesa, bo okazuje siê
– to Lenin wiecznie ¿ywy. W Polsce
za Platformy jeszcze ociekaj¹cy z
formaliny, ale ju¿ stoi niemal¿e tylko
o w³asnych si³ach. Kto to taki, kto
mu umo¿liwia powrót z trumny? – w
Polsce za Platformy o tym nie ma
debat. Tu od kilku lat krach przygotowuje siê pod p³aszczykiem – Polacy, bogaæcie siê. Nie; ubogacajcie
siê – oczywiœcie. No, i ¿eœmy siê
wzbogacili.
Przed wejœciem do lumpeksu
Na rondzie, tu¿ obok w nocy
przewróconego drogowskazu, sympatyczna pani (zd¹¿a do lumpeksu
na Adama Mickiewicza), zachêca: Taki niepozorny zakonnik, ale katechezê adwentow¹ g³osi nadzwyczajn¹. Ty, nie uœmiechaj siê, te s³owa, no, nie potrafiê inaczej powiedzieæ, przenikniête Duchem Œwiêtym. Tak. I tobie to bez s³ów przekazujê. - Czujê ciep³o ledwie, ledwie
s¹cz¹ce siê z lewej strony klatki piersiowej. Mówiê jej o tym. Teraz ona
siê uœmiecha. Ja nie pytam o powód.

Na jarmarcznym DEPTAKU
Przy straganie na Jarmarku Bo¿onarodzeniowym – stragan Szko³y
Podstawowej Nr 2 - nie ma ludzi.
Nikogo. Pani, chyba nauczycielka,
mówi: - Nie by³o dostatecznej reklamy wydarzenia. A jak ju¿ cokolwiek,
to za póŸno. Z³otóweczki? A po
dwóch godzinach zarobiliœmy trzy
z³ote. Restauracja PICCOLO serwuje
ciep³e napoje, i nie tylko, ale chêtnych niezbyt du¿o. I wreszcie TO
jest. To, co w reporterce zawsze musi
siê zda¿yæ, bo po to jest reporterka.
Kolejka kilku osób. W porównaniu z
innymi stoiskami, to du¿o. Przy innych nie ma nikogo. Na stoisku miêsiwa, kie³basy, inne wêdzonki. Wystarczy tylko pow¹chaæ, krótko pisz¹c - ojczyzna. S³owa tu zbêdne.
- To coœ niebywa³ego – mówi Stanis³aw. Ja u nich biorê ka¿dego roku.
Nigdzie czegoœ podobnego nie dostaniesz. To¿ to istna bajeczka. Przypominam sobie, coœ mnie nasz³o, wieczorem doczyta³em do po³owy jedenast¹ ksiêgê Pana Tadeusza. Czy¿by to ona sprokurowa³a
moje pobycie niedzielne przy tym
stoisku, dla którego zapachu mia³em
tylko jedno s³owo – ojczyzna. Wiem,
¿e to s³owo ju¿ jakby przez wspó³czesnych ormowców zakazane. Nawet
stra¿e miejskie maj¹ byæ doposa¿one nie tylko w paralizatory, ale i broñ.
Bêd¹ ³atwiejsze kolejne zamachy
stanu w Polsce, gdyby na przyk³ad
rz¹d mia³ byæ w interesie Polski?
Mecenas Olszewski, Smoleñsk...
Zimy nie da siê uprz¹tn¹æ
Na Czaplineckiej kilkoro ludzi z
³opatami, z miot³ami. Nie ma najmniejszego k³opotu z chodzeniem
po chodnikach. Jezdnia, nie tylko ta,
wszystkie w mieœcie, czarne. Praca
ciê¿ka, powtarzalna, od rana, w
nocy. Praca autentyczna, potrzebna,
niezbêdna wrêcz. Inna od tej za biurkami, na wyszarpanym etacie, po
znajomoœci, jak¿e czêsto nikomu niepotrzebna, a co najgorsze - blokuj¹ca sensowny rozwój kilku dziedzin
¿ycia w gminie. Zagadujê zapracowan¹ postaæ z ³opat¹: - Jest chocia¿
z dwieœcie z³otych za dzieñ pracy? cz³owiek nie przerywa zajêcia. Dostrzegam uœmiech kpiny, ale nie ze
mnie. Te¿ nie jest to mina do losu. To
do nich. Do tych, co zawiaduj¹ gminnymi finansami. Nie nauczyli siê
jeszcze troski o cz³owieka pracy, tu i
teraz. Tylko sobie. Po znajomoœci,
po uwa¿aniu, po tym, kto lepiej do
ty³ków w³azi. Co tam, taki problem,
by za pracê zap³aciæ? To ¿arty przecie¿. Nie dla psa ….

W³aœnie, wracam do tych wêdzonek. Od serca rzuci³em - ojczyzna.
Dla kogo ona? Dla ludzi ciê¿kiej pracy, i to na naszych oczach? Dla bezrobocia w Z³ocieñcu wiecznego?
Dla emigrantów bez szans powrotu
do tych wêdzonek? Polska w³aœnie
teraz mutuje z ustroju bandyckiego
w mafijny. Od aborcji i eutanazji do
GMO. W tym je³opiŸmie kulturowym, o cz³owieku - rozmów, dyskusji
nie ma w ogóle. I, nie ³udŸmy siê, nie
bêdzie. Bandycko- mafijny ustrój teraz na podtrzymywanie swego stanu
posiadania ma kryzys. Po kryzysie
bêdzie mia³ postkryzys, tak jak teraz
dla bezsensu ma postkomunizm.
A w gminie?
Nie ma w gminie ¿adnych dyskusji o niej, o jej przysz³oœci. Do tej pory
Unia zrzuca³a tu nieco dotacyjnych
euro, ale tak, ¿e ci¹gle powstaj¹ca
infrastruktura, nikomu nie przysparza z³otówek. Nie tworzy miejsc pracy. Te euro te¿ w gminie nie za bardzo
pozostaj¹. Za to kanclerz Angela
Merkel (Anio³ niemiecki, brrr...) obwieszcza; Niemcy maj¹ siê œwietnie.
Byli tacy, którzy wiedzieli z góry, ¿e
z t¹ Uni¹, to tak w³aœnie mia³o byæ. I
jest. Im to uwspó³czeœnione ormo
(autorytety, celebryci, najmimordy
dziennikarze, na poczekaniu elity)
dali nazwy: oszo³omy, moherowe
berety, patrioci, faszyœci). Kryzys
bêdzie polega³ na tym, ¿e si³y wrogie
naszej OjczyŸnie dopn¹, by nadal
polska bieda utrzymywa³a mêta ka¿dego miesi¹ca pobieraj¹cego haniebnie wysokie pensid³a. Odprawy.
Chyba, ¿e w kraju rzeczywiœcie jest
jakaœ opozycja w stosunku do bandyctwa przekszta³caj¹cego siê w
mafiê. Wówczas nawet i do lata przysz³ego lata bêdzie mo¿na skoñczyæ
ze wszystkim.
Nie ma gminy w gminie
Trudno znaleŸæ w gminie miejsce, w którym ¿yje siê gmin¹. Jej ist-
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Z³ocieñcu, bo ma byæ niemiecka
nieniem. Jej zagadnieniami, problemami, radoœciami i smutkami. Frenetycznymi sukcesami (s¹ takie, sportowe), tragediami. Takiego miejsca
tu nie ma. A powinno byæ! Ot, choæby dom kultury. Niezwykle sowicie
op³acany przez podatnika, z zastanawiaj¹co mu przychylnym samorz¹dem. Do tego, zamiast do nowego
kina zaprosiæ wszelkie stowarzyszenia, kluby sportowe, muzyków,
dziennikarzy, to siê okopa³ na tych
niby w³oœciach, a nie za bardzo wiadomo, w jakim celu. Spójrzmy na
ofertê tego kuriozum: (1) zespó³ taneczny (2) zajêcia wokalne (3) zajêcia rytmiczne (4) nauka gry na pianinie (4) zajêcia ceramiczne (5) zajêcia
plastyczne (6) warsztaty teatralne
(7) zajêcia muzyczne (8) zespó³ œpiewaczy
Tylko pobie¿na lektura tych
punkcików musi zastanowiæ, ¿e na
osiem punktów szeœæ z nich to taniec
i muzyka. Sk¹d ten fatalny przechy³,
mo¿e mgr Jan Macul, szef kultury w
radzie miejskiej, odpowie? Jeœli w
obecnych warunkach panuj¹cych w
Z³ocieñcu jest to w ogóle mo¿liwe.
Podpowiemy kierunek rozwi¹zywania tego dylematu: nie o kulturê
idzie, a o pracê i pieni¹dze. Owszem,
jest i s³owo o zajêciach teatralnych,
ale z pewnoœci¹ na cudzych tekstach. Krótko myœl wyjawiaj¹c: w
domu kultury nie ma niczego zwi¹zanego z gmin¹, z jej codziennoœci¹, ze
zmianami, jakie tu nieprzerwanie zachodz¹. Z nasz¹ tu kultur¹. Ci¹gle
zadajemy pytanie - czy Polska, to
kraj jeszcze niepodleg³y? W kulturkach, w bibliotece - o tym ani mru,
mru... Tylko instruktorzy od tañca i
muzyki, i tak od dwóch ju¿ wieków.
Je³opizm muzyczno – œpiewaczy czy
tylko cwaniakowatoœæ? Pazernoœæ

na cudze? A mo¿e by tak w tym kinie
na w³asny rachunek? Magistrze
dyrektorze Janie Macul, ratuj pan
gminê z jelopizmu, bo j¹ w koñcu
naprawdê zatañcz¹, zaœpiewaj¹.
Wykoñcz¹ obligacjami. Da siê utworzyæ choæby przyczó³ek dla przysz³ych pokoleñ w tym pensyjnym
z³ocienieckim eldorado? Wiem, nie
da siê. Na razie tylko tyle, ¿e prasa
sygnalizuje – kulturka (je³opizm)
gminna nadal pod opiek¹ wszelkich
w³adz! D³ugi etap przejœciowy ... A
potem – przyjdzie Niemiec i wyrówna?
Jemio³a na szczêœcie
Ma³¿onek jednej z pañ (Piotr)
handluj¹cych jemio³¹, telefonicznie
poprosi³: - Zachorowa³em. Powa¿nie. Nie mogê nawet wstaæ, a tu id¹
Œwiêta. Nie mamy ani grosza. ¯ona
postanowi³a pohandlowaæ jemio³¹.
Napisz pan o tym, pomó¿ pan nam.
Jak ona sobie z tym wszystkim poradzi? A ja – chory, i to ob³o¿nie. A tu
Œwiêta. Zdjêcie za pozwoleniem ma³¿onki zrobione. Ruch przy jemio³ach s³abiutki. Mo¿e w tygodniu bezpoœrednio przed Œwiêtami ruszy? Tyle pomocy jest og³aszanych przed Œwiêtami. Mo¿e ktoœ przyniesie „szczêœcie” pani sprzedaj¹cej jemio³ê, jej
powa¿nie choremu mê¿owi?
Jest i MIKO£AJ do wynajêcia.
Napisa³ o sobie tak: - Chcesz uszczêœliwiæ swoje pociechy? Zaproœ do
domu Œwiêtego Miko³aja!
Morsy
I coœ wyj¹tkowego, szczególnego. W gminie jest ju¿ nawet spora
grupka osób biegaj¹cych po szlakach leœnych. Ale, s¹ ju¿ te¿ i tacy,
którzy upodobali sobie p³ywanie

zim¹. W przerêblach, poœród pokruszonej kry. Kilka lat temu zamieœciliœmy w takich okolicznoœciach zdjêcie s³ynnego u nas przedsiêbiorcy
piekarniczego Jerzego Murawskiego. Ostatnio nasz piekarz zaniecha³
tego rodzaju wyczynów, obiecuje
jednak, ¿e do lodowatej wody powróci lada tydzieñ. Oto zbli¿a siê
Œwiatowy Zlot Morsów. Ko³obrzeg
2013 – 2015. Pytaj¹ wszystkich: - Co
powie Ryba, gdy Mors po Ba³tyku
P³ywa? To pytanie Klubu Morsów z
Ko³obrzegu. Termin od 4 do 6 stycznia. -Dot¹d nie spotka³em lekarza,
który odradza³by tego rodzaju k¹piele. S³ysza³em nawet w grudniu
nad Siecinem tak¹ rozmowê dwóch
morsów: - Wiesz, mam lekk¹ grypê.
Dlatego tu przyjecha³em. - OdpowiedŸ: - Po k¹pieli ci przejdzie. Ja
zawsze tak robiê. - I, rzeczywiœcie.
Grypa odesz³a do lodowatej wody.
Dziwy jakieœ?
Klub Morsów zapraszaj¹c z³ocienian czyni to tak: - Zimowa k¹piel
w lodowatych wodach: (1) wzmacnia odpornoœæ organizmu (2) przyspiesza przemianê materii (3) poprawia kr¹¿enie (4) ³agodzi bóle (5) polepsza samopoczucie (uwalnia hormony szczêœcia – endorfiny.
W kraju jedna z wizyt u lekarza
jest ju¿ zanotowana na rok 2020.
Czekam na wizytê na rok tuskowej
olimpiady zimowej w Polsce – rok
2022. Mo¿e by jednak o tym wszystkim pomyœleæ g³êbiej, nie we wspó³pracy z premierem? Mo¿e by i premiera do Z³ocieñca do lodu zapro-

siæ? Mo¿e siê wreszcie ocknie i przestanie wreszcie tak ob³êdnie kiciæ
(kiciæ - od kitu).
Jeszcze i to
Na naszym s³ynnym w œwiecie
Koœlawcu Zajêczym dwa og³oszenia: - Przyjmujemy zaproszenia na
potrawy œwi¹teczne. Te Œwiêta oddzielaj¹ nas od ciê¿kiego czasu. Przyk³ad: Poczta Polska
ma w planie zwolnienie piêæ tysiêcy
pracowników. Potem ma byæ przejêta (mówi siê - sprzedana) przez Pocztê Niemieck¹. To dobre pytanie na
œwi¹teczne rozmowy: i dalej tak ma
byæ? Posmoleñski rz¹d twierdzi, ¿e
takie w³aœnie s¹ nasze wybory.
Pani(?), Pana(?), nasze? Kto go do
tego upowa¿ni³? My? Polskiej Poczty ¿yczê w Z³ocieñcu, na pocz¹tek.
To ostatnie z ni¹ nasze Œwiêta???
Tadeusz Nosel
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II Miko³ajkowy Turniej Pi³ki No¿nej Ligi Ba³tyckiej Orlików
Podsumowanie pó³rocznych zmagañ pi³karskich najm³odszych
zawodników w powiecie drawskim
15 grudnia 2012 r. w Z³ocieñcu, w
hali widowiskowo-sportowej przy ul.
Okrzei, rywalizowa³y dru¿yny grupy
drawskiej. Organizatorem turnieju by³
£ukasz Piórkowski. W pi¹tym ju¿ turnieju w tej grupie wziê³y udzia³ nastêpuj¹ce zespo³y: Drawa Kabel Technik I
Drawsko Pomorskie (trener Marcin
Kañczugowski), Drawa Kabel Technik
II Drawsko Pomorskie (trener Marcin
Kañczugowski), UKS Iras I Czaplinek
(trener Krzysztof Bo³dysz), UKS Orlik I Z³ocieniec (trener £ukasz Piórkowski), UKS Orlik II Z³ocieniec (trener
£ukasz Piórkowski) i UKS Orlik III
Z³ocieniec (trener Robert Olechowski).
Drzewiarz Œwierczyna (trener Dariusz
Nowak) i UKS Iras II Czaplinek (trener
Karol Kalina) nie stawi³y siê na zawody.
Grano systemem „ka¿dy z ka¿dym”, dwa razy po siedem minut.
Zwyciêzc¹ z³ocienieckiego turnieju
- przy jednym bezbramkowym remisie
- zosta³ zespó³ Drawa Kabel Technik I
Drawsko Pomorskie, który po raz
pierwszy od piêciu turniejów odebra³
zwyciêstwo dru¿ynie UKS Orlik I Z³ocieniec bezpoœrednio wygrywaj¹c 2-0.
W sk³adzie podopiecznych Marcina Kañczugowskiego wystêpowali:
Oskar Tillack, Olaf Kochañski, Wojciech Kozak, Piotr Masztalerz, Natalia
Oleszkiewicz, Bartosz Rompa³o, Igor
Œwitecki, Dawid Weso³owski, Marcel
Wilczyñski i Szymon Wyrzykowski.
Punkt mniej zdoby³ drugi w tabeli
zespó³ UKS Orlik I Z³ocieniec, lider po
czterech turniejach. Na trzecim miejscu
z³ocienieck¹ imprezê zakoñczy³ zespó³
UKS Iras I Czaplinek.

Zespo³y: Drzewiarz Œwierczyna i
UKS Iras II Czaplinek za nie odbyte
spotkanie otrzyma³y obustronny walkower.
Najlepsz¹ zawodniczk¹ turnieju
zosta³a Natalia Oleszkiewicz (Drawa
Kabel Technik I Drawsko Pomorskie),
najlepszym bramkarzem - Igor Stefaniak-Œmietanka (UKS Orlik III Z³ocieniec), a najlepszym strzelcem - Szymon
Stró¿yk (UKS Iras I Czaplinek).
Staraniem organizatora imprezy £ukasza Piórkowskiego - trzy najlepsze dru¿yny uhonorowano pucharami
ufundowanymi przez Burmistrza Miasta i Gminy Z³ocieniec - Waldemara
W³odarczyka. Wszyscy zawodnicy
otrzymali natomiast pami¹tkowe medale. Najlepsza zawodniczka, najlepszy bramkarz i strzelec turnieju zostali
nagrodzeni statuetkami.
Nagrody wrêczali: dyrektor OSiR w
Z³ocieñcu Piotr DIsterhoft i dyrektor
Szko³y Podstawowej Nr 2 w Z³ocieñcu
Anna Dominiak.
Dla zawodników, a tak¿e pozosta³ych uczestników turnieju, przygotowany zosta³ poczêstunek: gor¹cy bigos, p¹czki i inne s³odkoœci oraz jab³ka,
mandarynki, kawa, herbata i woda mineralna.
Sponsorzy turnieju: Cukiernia - Kazimierz Pokutyñski, „Eko-Bet” - Jaros³aw Cieœlik, „Eko-Wind” - Sebastian
Byczkowski, Masarnia - Mariusz Pokutyñski, Piekarnia - Jerzy Murawski,
Pierogarnia „Venecja”, PUB Dialog - Tomek £ajczak, Rozlewnia wody - Miros³aw Piwowarczyk oraz Sklep warzywny - Anna Borkowska. Im oraz
rodzicom m³odych pi³karzy z UKS

Dru¿yna UKS Orlik II Z³ocieniec
w trakcie wrêczania medali.

Dru¿yna UKS Iras I Czaplinek

Wyniki poszczególnych meczów:
1 1-2
UKS Orlik III Z³ocieniec - Drzewiarz Œwierczyna 3:0
2 3-4
Drawa II Drawsko Pom. - UKS Orlik II Z³ocieniec 2:0
3 5-6
UKS Iras I Czaplinek - Drawa I Drawsko Pomorskie 0:0
4 1-7
UKS Orlik III Z³ocieniec - UKS Orlik I Z³ocieniec 0:5
5 3-6
Drawa II Drawsko Pom. - Drawa I Drawsko Pom. 0:9
6 2-5
Drzewiarz Œwierczyna - UKS Iras I Czaplinek
0:3
7 4-7
UKS Orlik II Z³ocieniec - UKS Orlik I Z³ocieniec
0:5
8 1-5
UKS Orlik III Z³ocieniec - UKS Iras I Czaplinek
0:9
9 2-6
Drzewiarz Œwierczyna - Drawa I Drawsko Pom.
0:3
10 3-7
Drawa II Drawsko Pom. - UKS Orlik I Z³ocieniec 0:5
11 4-5
UKS Orlik II Z³ocieniec - IKS Iras I Czaplinek
0:4
12 1-6
UKS Orlik III Z³ocieniec - Drawa I Drawsko Pom. 0:6
13 2-7
Drzewiarz Œwierczyna - UKS Orlik I Z³ocieniec
0:3
14 3-5
Drawa II Drawsko Pom. - UKS Iras I Czaplinek
0:2
15 1-4
UKS Orlik III Z³ocieniec - UKS Orlik II Z³ocieniec 1:2
16 2-3
Drzewiarz Œwierczyna - Drawa II Drawsko Pom.
0:3
17 4-6
UKS Orlik II Z³ocieniec - Drawa I Drawsko Pom. 0:3
18 7-5
UKS Orlik I Z³ocieniec - UKS Iras I Czaplinek
2:0
19 1-3
UKS Orlik III Z³ocieniec - Drawa II Drawsko Pom. 0:1
20 2-4
Drzewiarz Œwierczyna - UKS Orlik II Z³ocieniec
0:3
21 6-7
Drawa I Drawsko Pom. - UKS Orlik I Z³ocieniec
2:0

Orlik Z³ocieniec: Elizie Gorowiec,
Marcie Majdan, Arlecie Rudziñskiej,
Dariuszowi Rudziñskiemu i Agnieszce
Wiliñskiej - £ukasz Piórkowski dziêkuje najbardziej.
Nierówna iloœæ gier poszczegól-

Tabela koñcowa:
Miejsce
Nazwa dru¿yny
Iloœæ gier
1. Drawa Kabel Technik I Drawsko Pomorskie 7
2. UKS Orlik I Z³ocieniec
7
3. UKS Iras I Czaplinek
7
4. Drawa Kabel Technik II Drawsko Pomorskie 7
5. UKS Orlik II Z³ocieniec
7
6. UKS Orlik III Z³ocieniec
7
7. Drzewiarz Œwierczyna
7
8. UKS Iras II Czaplinek
7

Tabela grupy drawskiej po piêciu turniejach:
MiejsceNazwa dru¿yny
Iloœæ gier Punkty Bramki
1. UKS Orlik I Z³ocieniec
31
81
97-3
2. Drawa Kabel Technik I Drawsko Pomorskie
31
74
91-5
3. UKS Iras I Czaplinek
31
61
74-19
4. UKS Orlik II Z³ocieniec
31
41
38-47
5. Drawa Kabel Technik II Drawsko Pomorskie
29
38
29-55
6. UKS Orlik III Z³ocieniec
29
20
26-93
7. Drzewiarz Œwierczyna
31
17
12-62
8. UKS Iras II Czaplinek
23
3
4-93

Punkty
19
18
16
12
9
6
0
0

Bramki
26-0
21-2
21-2
9-16
8-13
7-23
0-21
0-21

Dru¿yna Drawy II Kabel Technik
Drawsko Pomorskie
nych dru¿yn wynika z póŸniejszego od drugiego turnieju - przyst¹pienia do
rozgrywek przez dru¿ynê UKS Iras II
Czaplinek oraz z faktu, ¿e drugi turniej
w grupie drawskiej rozegrano w dwóch
podgrupach: piêcio- i trzyzespo³owej!
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II Pi³karski Turniej Miko³ajkowy Czaplinek 2012

Z³ocieniecko-czaplinecki ³añcuszek pi³karski
(CZAPLINEK). Dziadek
m³odziutkiego pi³karza Dawida, Marek Ba³dyga,
a¿ siê gotuje. Widaæ po
jego wnuczku, ¿e mo¿e
byæ dobrym pi³karzem.
Dlatego trzeba ch³opcu
w tym umiejêtnie pomóc.
A to w warunkach nie
tylko gminnych, ale i
ogólnopolskich sztuka
nie lada.
W Czaplinku
Ósmego grudnia w sobotê w czaplineckiej hali sportowej rozegrano
kolejny turniej pi³karski ch³opców,
takich jak Dawid. UprzedŸmy, Dawid
po raz kolejny w tego rodzaju turnieju zosta³ królem strzelców. A by³ to II
Turniej Miko³ajkowy Powiatu Drawskiego. Zagra³o dziewiêæ zespo³ów.
Anonsowa³o siê dziesiêæ dru¿yn.
M³odziutcy gracze urodzeni w
latach 2002/2003. 1. Iras I Czaplinek
– rocznik 2003. 2. Albort I Wa³cz –
rocznik 2002. 3. Drawa I – rocznik
2002. 4. Orlik I Z³ocieniec – 2002
rocznik. 5. Albert II – rocznik 2003. 6.
Orlik II – rocznik 2003. 7. Drawa II –
2003 rocznik. 8. Iras II – rocznik 2005/
2006. 9. Orlik III – 2002/2003 rocznik.
Oko³o stu pi³karzy zagra³o w Turnieju. Spodziewano siê stu dwudziestu. Nie dojecha³aAkademia Pi³karska
ze Szczecinka. Marek Ba³dyga powiedzia³, ¿e w Czaplinku hala sportowa,
identyczna jak nasza z³ocieniecka, jest
w³asnoœci¹ gminy i jest tam udostêpniana nieodp³atnie. Jeszcze tej informacji nie potwierdzaliœmy.
Wyniki
Zwyciê¿y³a dru¿yna z Wa³cza
Albort I. Drugie miejsce Drawa I
Drawsko Pomorskie. Trzeci by³ Iras
I z Czaplinka z Dawidem Ba³dyg¹ ze
Z³ocieñca jako napastnikiem. Z³ocieniecki Orlik I by³ czwarty. Albort
II Wa³cz pi¹ty. Orlik II szósty. Drawa
II siódma. Iras II ósmy. Orlik II ze
Z³ocieñca dziewi¹ty.
Dawid najlepszym strzelcem
Dziadek Dawida informowa³: Najlepszym strzelcem zosta³, jak to
zawsze, Dawid Ba³dyga – Iras I Czaplinek. - Dawid jest uczniem Szko³y
Podstawowej Nr 3 w Z³ocieñcu Budowie. Nie oby³o siê bez pytania: a dlaczego to Dawid nie trenuje i nie gra
w Z³ocieñcu? Marek Ba³dyga mówi³:
- Tu, w Z³ocieñcu, nie ma z kim rozmawiaæ i z kim dzia³aæ. Nie ma tu klu-

bu dla ch³opaka, bo tu s¹ takie w³adze. W Czaplinku takich ch³opców
trenuje Krzysztof Ba³dysz. W Czaplinku nie p³aci siê za halê sportow¹,
bo obiekt jest urzêdu miasta. Jest i
hala szkolna. Trenerowi za treningi
p³aci siê dwadzieœcia z³otych miesiêcznie. Z tego dziesiêæ z³otówek
jest przeznaczonych na cele organizacyjne. Dawida nie daliœmy pod
opiekê Orlika w Z³ocieñcu, bo tu nie
by³o wiadomo, co bêdzie z finansami
dla stowarzyszenia. Z rozmowy wynika³o, ¿e niejako
prowadz¹cy Dawida dziadek (menad¿er?) nie doszed³ do porozumienia
z instruktorami ze Z³ocieñca. I ch³opczyk teraz ju¿ ku obopólnemu zadowoleniu znalaz³ siê w czaplineckim
Irasie. W Z³ocieñcu bywa³o i tak, ¿e
pi³karskim dzieciom udostêpniano
halê póŸnym wieczorem od 20.00 do
22.00. Nikt decyzji nie zg³osi³ do
rzecznika Praw Dziecka.
Tu¿ obok Z³ocieñca
W Czaplinku ka¿dy z ch³opców
jest wyposa¿ony w indywidualny
sprzêt. Torba, ciuszki, buty, pi³ka,
bidon. Dzieciaki s¹ otoczone wyj¹tkow¹, co zrozumia³e, opiek¹ rodziców. Lada moment ma siê pojawiæ w
klubie sprzêt elektroniczny, w tym
du¿y ekran do demonstracji sztuki
futbolowej. Bez tego rodzaju pomocy dzisiaj trudno sobie wyobraziæ
trening pi³karski, szczególnie ten dla
najm³odszych.
Marek Ba³dyga zorganizowa³
Turniej we wspó³pracy z Krzysztofem Ba³dyszem. Pierwszy taki turniej
wyszedl spod r¹k Marka Ba³dygi i

Krzysztofa Piórkowskiego.
Rodzinnie - sportowo,
futbolowo; KLAN PI£KARSKI
Z£OCIENIECKI
To nie wszystko. Ojcem Dawida jest znany nam Daniel Ba³dyga.
To do niedawna jeszcze gracz
Olimpu, który teraz dogrywa do
koñca kariery pi³karskiej w Wierzchowie. W szerszej rodzinie jest
te¿ Ryszard (Gniffke), bezspornie
jeden ze œcis³ej czo³ówki najlepszych pi³karzy Olimpu w jego historii. A mo¿e i najlepszy? Jego
brat, Miros³aw, mimo solidnego
talentu pi³karskiego, poœwiêci³ siê
sêdziowaniu i dzia³a na tym polu do
dzisiaj. Nawiasem, z synem. Wielu
twierdzi, ¿e nie ma drugiego takiego pana z gwizdkiem, który z tak¹
gracj¹ prowadzi mecze pi³karskie.
Ach, ten Miros³aw – zdarza siê kibickom westchn¹æ na trybunach.
Syn Ryszarda, Kuba, podpora juniorów starszych Olimpu; wielu
ju¿ czeka chwili, kiedy ch³opak zasili pierwszy Olimp.
Nie ma ju¿ poœród nas Pana
Stanis³awa
W tych dniach odszed³ na zawsze protoplasta rodu – Stanis³aw
Gniffke. Liczy³ sobie osiemdziesi¹t
lat. Kibic nad kibice. Przez kilkadziesi¹t lat kibicowania by³ niemal¿e na
wszystkich meczach swej dru¿yny, a
i przecie¿ swej rodziny. Synów, wnuków.
Jaki powód, ¿e nikt z wymienianych wy¿ej graczy, nie zrobi³ wiêkszej kariery? O przyczynach takiego
stanu rzeczy jest i w rozmowie z

Markiem Ba³dyg¹. Nie szkodzi, ¿e to
gor¹cy, niektórzy mówi¹ -narwany
goœæ, a wystarczy ws³uchaæ siê w to,
co mówi, by znaæ odpowiedŸ na
postawione pytanie: dlaczego nasi
wspaniali ch³opcy z Olimpu, ze Z³ocieñca, nie wyp³ynêli dalej? Jedno
jest pewne: tak dalej nie mo¿e byæ?
Bêdzie?
Jak¿e pomocni pi³karskim
dzieciakom hojni sponsorzy!
Rozmówca szczególnie podkreœla³ pomoc z³ocienieckiego sponsora w zorganizowaniu Turnieju.
Sponsor generalny to firma „Global
Machinery” Relocation of machines
and industrial devices. Owner –
certified engineer MARCIN STOIÑSKI. ul. Gdynska 5. 78-520 Z³ocieniec.
Wspaniale spisali siê rodzice.
Ciasta, s³odycze, dba³oœæ o ca³oœæ
wydarzenia. Podziêkowania te¿ dla
œwiêtego Miko³ajA, który mia³ czym
obdarowywaæ. Radny ze Z³ocieñca,
Jan Rudy, za pomoc te¿ otrzymuje
podziêkowania. To kibic Olimpu od
kilku ju¿ dziesiêcioleci. I firma
AUTO-STODO£A z Worowa. Dziêki, dziêki, dziêki.
A któ¿ to Marcin Stoiñski? Te¿
by³y pi³karz. Œwietnie niegdyœ zapowiadaj¹cy siê pomocnik Olimpu, ale
przewa¿y³y studia na Politechnice
Koszaliñskiej. Pi³karze graj¹ w strojach ufundowanych przez jego firmê.
I tak to wszystko siê splot³o w jeden
d³ugi ³añcuszek pi³karski. Choinkowy, œwi¹teczny. Niezbêdne kolejne
ogniwa.
Tadeusz Nosel
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Z ¯YCIA PARAFII W Z£OCIEÑCU

21 lat w Z³ocieñcu

PARAFIA ŒWIÊTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ

Rondo przy poczcie imienia
Ojca Jana Dybowskiego CR
– decyzja rady miejskiej
27 grudnia

Roraty

22 XII - od godziny 10.00 .

Roraty w naszej parafii bêd¹ odprawiane od wtorku do czwartku o godzinie 7.00. W poniedzia³ki o godzinie
18.00. Zakoñczenie rorat w pi¹tek.

Wigilia organizowana
przez CARITAS Parafii

Nauka dla rodziców
W pi¹tek 21 XII o godzinie 18.00
nauka przed chrztem dla rodziców
dzieci, które maj¹ przyj¹æ sakrament
chrztu podczas Œwi¹t.

Odwiedzimy chorych
Chorych odwiedzimy w sobotê

Caritas Parafii przypomina, ¿e
organizuje Wigiliê. Pocz¹tek godzina 14.00. Zg³oszenia osób do ksiêdza Rafa³a.

Koœció³ – budowa
Darowizna na budowê koœcio³a:
PKO BO o/Z£OCIENIEC 70 1020
2847 0000 0008 3842. Darowizna na
budowê koœcio³a.

PARAFIA MARYI WNIEBOWZIÊTEJ
Rekolekcje Adwentowe
W niedzielê szesnastego grudnia rozpoczêliœmy Rekolekcje Adwentowe. Nauki rekolekcyjne by³y
g³oszone na wszystkich Mszach
œwiêtych. W dni powszednie – w
poniedzia³ek, wtorek i œrodê o godzinach: 6.30, 9.00, 17.00 (dla dzieci) i
18.00. Rekolekcje prowadzi³ ksi¹dz
doktor Zbigniew Skóra Zmartwychwstaniec; dyrektor bursy akademickiej Krakowie. Ksiêdza doktora Zbigniewa serdecznie przywitaliœmy w
naszej wspólnocie. Podczas rekolekcji o 20.30 nabo¿eñstwo Apel Jasnogórski – ekspiacyjne za próbê
profanacji Obrazu Jasnogórskiego.

Nabo¿eñstwo
Ró¿añcowe
Nabo¿eñstwo Ró¿añcowe jest
odprawiane w niedziele o godzinie
17.30. Serdecznie zapraszamy.

Roraty
Roraty w dni powszednie o godzinie 7.00. Przed roratami o godzinie 6.30
Godzinki. Roraty dla dzieci od poniedzia³ku do pi¹tku o godzinie 17.00.

Adoracja Najœwiêtszego
Sakramentu
Zapraszamy serdecznie na Adoracjê Najœwiêtszego Sakramentu. (I)
Od poniedzia³ku do œrody od godziny 10.00 do 17.00. (II) Od czwartku
do soboty od godziny 15.00 do
17.00. (III) W niedziele do 18.00.

Wigilia z Oœrodkiem
Pomocy Spo³ecznej
W œrodê dziewiêtnastego grud-

nia o godzinie 16.00 w sto³ówce
Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej przy ulicy Piaskowej 4 odbêdzie siê WIGILIA dla osób chorych,
w sile wieku i samotnych.

Op³atki na sto³y wigilijne
Op³atki na sto³y wigilijne mo¿na
nabywaæ po Mszach œwiêtych i w
kancelarii.

Œwiece Caritas
W kaplicy Matki Bo¿ej Ostrobramskiej mo¿na nabywaæ po Mszach
œwiêtych œwiece Caritasu. Ma³a œwieca – 5 z³otych. Du¿a 15 z³otych.

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

Msza œwiêta za Ojca
Jana CR
Ostatnia Msza œwiêta w intencji
zmar³ego w lipcu 2012 roku ojca Jana
Dybowskiego zostanie odprawiona
19 paŸdziernika w œrodê o godzinie
18.00. Pierwsza by³a odprawiona 23
X. Msze œwiête od uczestników uroczystoœci pogrzebowych.
27 XII w czwartek rada miejska
bêdzie decydowaæ o nadaniu imienia Naszego Ksiêdza Jana CR rondu
przy Poczcie.

Odeszli do wiecznoœci...
W ostatnim czasie odeszli do
wiecznoœci: (1) + Teresa £aciñska,
lat 58 (2) + Stefan Robert, lat 51 (3) +
Stanis³aw Gniffke, lat 80. Wieczny
odpoczynek...

Podziêkowanie
Serdecznie dziêkuje za uratowanie ¿ycia dla mê¿a Bogdana Paw³owicza
dla Szpitala w Drawsku Pom., szczególnie dla ordynatora oddzia³u chirurgii
dr. Wiskiego wraz z ca³ym personelem.
¯ona Krystyna z rodzin¹.

(Z£OCIENIEC). Z wnioskiem o
nadanie imienia Ojca Jana Dybowskiego CR rondu w Z³ocieñcu na
skrzy¿owaniu ulic: Czaplineckiej,
I Dywizji Woj. Polskiego i A. Mickiewicza, w imieniu parafii Maryi
Wniebowziêtej wyst¹pi³ ksi¹dz proboszcz Wies³aw Hnatejko.
Ojciec Jan Dybowski CR
Ojciec Jan Dybowski CR urodzi³
siê 5 kwietnia 1930 roku w Wojciechówce w pobli¿u Opatowa. W 1947
roku przeniós³ siê z rodzicami i rodzeñstwem do ¯ó³tego w pobli¿u
Drawska Pomorskiego. Nastêpnie
sam przeniós³ siê do tego miasta. W
nim rozpocz¹³ naukê w szkole œredniej. By³ równie¿ ministrantem i kandydatem do stanu duchownego.
Gdy usuniêto religiê ze szko³y, zdecydowa³ siê przenieœæ do Krakowa i
wst¹piæ do Zakonu Zmartwychwstañców. Po odbyciu nowicjatu i
œlubach zakonnych uzupe³ni³ szko³ê
œredni¹, zda³ maturê i rozpocz¹³ studia teologiczne na Uniwersytecie
Jagielloñskim. Gdy usuniêto Wydzia³ Teologiczny z tej uczelni, dokoñczy³ studia w Metropolitarnym
Seminarium Duchownym. Œwiêce-

nia kap³añskie otrzyma³ 18 maja 1957
roku w Krakowie.
W ró¿nych zak¹tkach Polski.
21 lat w Z³ocieñcu
Przez wiele lat pos³ugiwa³ w ró¿nych zak¹tkach Polski (Wola Duchacka, Poznañ, Piaseczno, £abêdzie, Bartniki). Ostatnie dwadzieœcia jeden lat spêdzi³ w Z³ocieñcu.
By³ tu prze³o¿onym domu zakonnego, spowiednikiem i duszpasterzem
chorych.
W naszej pamiêci
Ksi¹dz Jan Dybowski CR zapisa³
siê w historii Z³ocieñca w sposób
trwa³y. By³ skromnym i uœmiechniêtym cz³owiekiem. Przez wiele lat
niós³ nadziejê swoj¹ pos³ug¹. Stanowi³ wzór pogody ducha, a tak¿e
ostojê w chwilach zw¹tpienia, czy
braku perspektyw. Zawsze gotowy,
aby wys³uchaæ ka¿dego cz³owieka.
By³ postaci¹ szczególnie rozpoznawaln¹ w Z³ocieñcu. Cenili Go starsi,
m³odzie¿ i dzieci, gdy¿ stanowi³ dla
wszystkich wielki autorytet duchowy.
Podpisa³ Burmistrz Z³ocieñca
mgr in¿. Waldemar W³odarczyk

Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy WOPR
Zarz¹d Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Powiatu
Drawskiego serdecznie zaprasza Cz³onków WOPR PD, którzy posiadaj¹
wa¿n¹ legitymacjê cz³onkowsk¹ na Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy, który
odbêdzie siê w dniu 29.12.2012 godz. 12.00 w budynku Spó³dzielni Mieszkaniowej „POSTÊP”, ul. Obroñców Westerplatte 3 w Z³ocieñcu.
Plan zebrania na stronie internetowej www.wopr.zlocieniec.pl
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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
Tadeusz Nosel: tel. 500 075 383
Kazimierz Rynkiewicz, tel. 504 042 532
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