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.::KONKURS

KULINARNY KONKURS
Z NAGRODAMI
Redakcja gazety Echa znad Drawy i Gwdy oraz Lokalna
Grupa Dzia³ania Partnerstwo Drawy zapraszaj¹ do wziêcia
udzia³u w konkursie W kulinarnym tyglu Pojezierza
Drawskiego.
Do udzia³u w konkursie
zapraszamy osoby fizyczne, ko³a gospodyñ wiejskich, so³ectwa, lokalne organizacje, orodki agroturystyczne, podmioty gospodarcze. Jury wy³oni laureatów w III kategoriach
konkursowych, tj.: przy-

stawka lub deser, zupa, danie g³ówne.
Zainteresowanych udzia³em w Konkursie prosimy zapoznanie siê z regulaminem
konkursu oraz wype³nienie
karty zg³oszenia i odes³anie
jej do siedziby LGD Partnerstwo Drawy, 78-520 Z³ocie-

niec, ul. Stary Rynek 6, lub
na adres e- mail echamiesiecznik@op.pl Do dnia 1
czerwca 2012 roku (decyduje data stempla pocztowego). Dodatkowych informacji udziela Organizator pod numerami tel.:
512 353 223.

Regulamin dzia³ania Jury
1. Jury konkursu W KULINARNYM TYGLU POJEZIERZA DRAWSKIEGO
sk³ada siê z 3 cz³onków. Przedstawiciela Redakcji Gazety Echa znad Drawy i
Gwdy, przedstawiciela LGD Partnerstwo Drawy, przedstawiciela spo³ecznego.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza siê uczestnictwo w Komisji
Konkursowej osoby upowa¿nionej przez nieobecnego cz³onka Jurry.
2. Komisja Konkursowa podejmuje decyzje na zasadach consensusu. W
przypadku braku consensusu, odbywa siê g³osowanie.
3. Komisja Konkursowa sporz¹dza protokó³ ze swoich obrad.

REGULAMIN I EDYCJI
KONKURSU W KULINARNYM
TYGLU POJEZIERZA DRAWSKIEGO
na najlepsz¹ potrawê regionaln¹
1. Organizatorami konkursu s¹ Redakcja gazety Regionalnej Echa znad Drawy i Gwdy oraz
Lokalna Grupa Dzia³ania Partnerstwo Drawy.
2. Celem konkursu jest:
- Identyfikacja i zgromadzenie wiedzy o oryginalnych regionalnych potrawach,
stanowi¹cych dziedzictwo kulinarne regionu, wytwarzanych w domach rodzinnych, firmach
gastronomicznych i gospodarstwach agroturystycznych.
- Promowanie i stymulowanie wykorzystania zasobów lokalnej, tradycyjnej
¿ywnoci przez regionaln¹ gastronomiê
- Identyfikacja regionalnego dziedzictwa kulinarnego, które mo¿e s³u¿yæ do budowy
produktu turystycznego i marki regionu
3. Zasady uczestnictwa w konkursie
a. W konkursie mog¹ wzi¹æ udzia³ ekipy reprezentuj¹ce, rodzinne gospodarstwa, firmy
gastronomiczne, gospodarstwa agroturystyczne lub ko³a gospodyñ wiejskich z terenu zasiêgu LGD Partnerstwo Drawy, tj. gminy: Drawno, Kalisz Pomorski, Drawsko Pomorskie, Wierzchowo, Z³ocieniec, Ostrowice, Czaplinek, Borne Sulinowo, Barwice, Grzmi¹ca, Szczecinek.
b. Ka¿da ekipa zobowi¹zana jest do przes³ania karty zg³oszenia potraw najpóniej do 1
czerwca 2012 roku na adres: Lokalna Grupa Dzia³ania Partnerstwo Drawy, 78-520 Z³ocieniec, ul. Stary Rynek 6. lub na adres poczty elektronicznej: echamiesiecznik@op.pl.
Karty zg³oszeñ zawieraæ musz¹ przepisy z dok³adnym wykazem u¿ytych produktów oraz
krótki
opis pochodzenia przepisu, z jakiego regionu pochodzi potrawa.
Jury przyzna dodatkowo po jednym punkcie za nades³anie zdjêcia ekipy przygotowuj¹cej
konkursow¹ potrawê .
Kategorie konkursu:
- przystawka lub deser
- zupy
- dania g³ówne
Jury wy³oni zwyciêzców, przyznaj¹c I, II i III nagrodê rzeczow¹ wrêczon¹ podczas Fina³u
Konkursu, w czasie którego laureaci bêd¹ mieli mo¿liwoæ zaprezentowania dañ konkursowych. O terminie Fina³u Konkursu, laureaci zostan¹ powiadomieni indywidualnie. Jury
wybierze 10 najciekawszych potraw i przyzna ich producentom tytu³ laureata konkursu.
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W K¥CIE U PREZESA
Rok 2012 jest prze³omowy w dzia³alnoci naszego
stowarzyszenia i realizacji
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na terenie zarówno ca³ego kraju, jak i regionu pojezierza drawskiego. Zarówno w planach jak i
w rzeczywistoci wystêpuje
zwrot, za którym idzie
zmniejszenie iloci pieniêdzy na dotacje. W roku przysz³ym nast¹pi ostatnia szansa na dofinansowanie unijne, gdy¿ lata 2014-2015 przeznaczone bêd¹ na realizacjê i

rozliczenie dofinansowanych projektów.
Obecna sytuacja realizacji programu pokazuje z jednej strony smutne statystyki, gdzie wiêkszoæ sk³adanych wniosków nie przechodzi do etapu podpisania
umowy dotacyjnej. Jedynie
10% z dotychczas z³o¿onych wniosków zosta³a zrealizowana z unijnym wsparciem. No có¿, nikt nie przyzna siê do winy i nie wemie
odpowiedzialnoci za taki
stan. Tym bardziej personal-

nie. A szkoda bo czas mo¿na
uznaæ raczej za stracony.
Tym bardziej ¿e dopiero teraz
podczas oceny wniosków
wiadomo jakie b³êdy pope³niano. Pomimo tak smutnych
wyników, okaza³o siê ¿e w
naszej LGD podpisano najwiêcej
umów
sporód
wszystkich 15 grup z zachodniopomorskiego.
Warto zwróciæ uwagê i
odnaleæ dobre strony takiej
sytuacji. Pieni¹dze zarezerwowane we wczeniejszych
naborach wróci³y do puli

Zostañ Liderem PAFW.
Zg³o siê  rekrutacja do 26 marca!

Rusza nowa edycja Programu Liderzy Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoci
Mamy za sob¹ ju¿ siedem edycji i 390 absolwentów.
Wszyscy uczestniczyli w nieodp³atnym, dwunastomiesiêcznym programie rozwojowym,
którego wartoæ to ponad 10 tysiêcy z³otych na osobê. Pracowali z tutorem, byli szkoleni przez
dowiadczonych trenerów, spotykali siê z najwa¿niejszymi liderami w Polsce, odwiedzali miejsca,
gdzie inni odnieli sukces.
Wszyscy dostali narzêdzia do tego, ¿eby jeszcze skuteczniej wywieraæ wp³yw i zmieniaæ
rzeczywistoæ.
Dla wielu Program sta³ siê pocz¹tkiem nowej drogi: wystartowali w wyborach i zostali wójtami, za³o¿yli organizacjê, która dzia³a z powodzeniem, zdobyli pieni¹dze na wymarzony projekt.
Dzisiaj do Programu zapraszamy Ciebie.
Zg³oszenia przyjmujemy do 26 marca 2012 r.
Zapraszamy do obejrzenia filmu o programie. Wiêcej informacji www.liderzy.pl. Paulina
Tymoszczuk : tel. (22) 556 82 64; e-mail: liderzy@szkola-liderow.pl

ZAKOÑCZONO
OCENÊ
WNIOSKÓW
Z III-GO NABORU

W dniu 15 lutego 2012r. w
Silnowie ponownie obradowa³ Komitet LGR Partnerstwo Drawy. Na posiedzeniu odwo³awczym jeszcze raz
poddano ocenie wnioski
zg³oszone w odwo³aniach.
Tym razem nie by³o zmian.
Wybrane i ostatecznie zatwierdzone do dofinansowania zosta³y te operacje, które
wybrano podczas pierwszej
oceny III-go naboru wniosków o dofinansowanie.
Poni¿ej zamieszczamy
ostateczne listy rankingowe
wniosków objêtych III naborem w ramach dwóch obszarów wsparcia:
1.Wzmocnienie konkurencyjnoci i utrzymanie
atrakcyjnoci obszarów zale¿nych od rybactwa. Sektor
gospodarczo- spo³eczny.
2.Ochrona rodowiska i
dziedzictwa przyrodniczego
na obszarach zale¿nych od
rybactwa w celu utrzymania
jego atrakcyjnoci oraz przywracaniu potencja³u produkcyjnego sektora rybactwa, w
przypadku jego zniszczenia
w wyniku klêski ¿ywio³owej.
Sektor publiczny.
Informujemy Wnioskodawców, ¿e decyzja Komitetu
LGR jest ostateczna i koñczy
procedurê zwi¹zan¹ z ocen¹
III naboru wniosków o dofinansowanie.

PRZEMIANY W REGIONIE (RITA)
 wiosenna runda konkursu
grantowego

Rozpoczêty w 2000 roku program jest adresowany do organizacji pozarz¹dowych oraz instytucji edukacyjnych, które
chc¹ dzieliæ siê polskimi dowiadczeniami w zakresie przemian
spo³eczno-gospodarczych z partnerami w krajach Europy
Wschodniej, a tak¿e Kaukazu i Azji rodkowej.
W ramach programu, poprzez otwarte konkursy grantowe
dla polskich organizacji pozarz¹dowych, przyznawane s¹ dotacje na projekty maj¹ce na celu przekazywanie polskich dowiadczeñ zw³aszcza w dziedzinie rozwoju spo³eczeñstwa obywatelskiego, wzmacniania trzeciego sektora i dzia³añ spo³ecznych,
przekszta³ceñ w samorz¹dzie terytorialnym, reformy edukacji
oraz funkcjonowania wolnych mediów. Dotacje s¹ przyznawane tak¿e na nawi¹zywanie i rozwijanie wspó³pracy na szczeblu
lokalnym z partnerami z krajów objêtych programem. £¹cznie
od rozpoczêcia programu dofinansowano ponad 700 projektów.
Granty przyznawane s¹ zarejestrowanym w Polsce stowarzyszeniom, fundacjom oraz organizacjom powo³anym na podstawie umów pañstwo-koció³, na projekty realizowane we
wspó³pracy z partnerami z Europy Wschodniej, Kaukazu Po³udniowego oraz Azji rodkowej.
Termin sk³adania wniosków w edycji wiosennej up³ywa 15
marca b.r. (dla projektów planowanych do realizacji w okresie od
1 czerwca 2012 r. do 31 marca 2013 r.).
W ramach programu w pierwszej kolejnoci wspierane bêd¹
projekty spe³niaj¹ce co najmniej jedno z poni¿szych kryteriów:
 inicjatywy lokalne podejmowane przez podmioty, które
dotychczas nie prowadzi³y wspó³pracy miêdzynarodowej oraz
nie otrzymywa³y dotacji w ramach programu Przemiany w
Regionie (w tym równie¿ partnerstwa szkó³ z organizacjami
pozarz¹dowymi), projekty pilota¿owe i innowacyjne realizowane przez dowiadczone organizacje pozarz¹dowe, projekty, w których wk³ad programu RITA umo¿liwia realizacjê
znacznie wiêkszego przedsiêwziêcia finansowanego z udzia³em
innych sponsorów.
Wysokoæ dofinansowania jednego projektu maksymalnie
do 40.000 z³. Minimalny wk³ad w³asny: 20% wartoci projektu
(w postaci wk³adu finansowego i/lub rzeczowego)
Szczegó³owe informacje nt. konkursu s¹ dostêpne na stronie
programu: http://rita.edudemo.org.pl/konkurs-grantowy.html

dostêpnych rodków. Dziêki
temu w dwóch edycjach tegorocznego naboru do wydania mamy 500 ty z³. na
ró¿nicowanie w kierunku
dzia³alnoci nierolniczej, ponad 1 milion 200 ty z³. na
tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw, 1 milion
800 ty. z³. na odnowê i rozwój wsi oraz 3 milony z³. na
ma³e projekty. Jest czym
dzieliæ!!!
Wiedz¹c o tym, chcia³bym zaprosiæ Was do wspólnej pracy i przygotowywa-

nia wniosków podczas specjalnych warsztatów. Mamy
trochê czasu, ¿eby przemyleæ cel dofinansowania,
stworzyæ realny kosztorys i
przygotowaæ dobry wniosek, który nie bêdzie wymaga³ wielu poprawek i co najwa¿niejsze zostanie oceniony w terminie max. 3 miesiêcy od terminu z³o¿enia w
Urzêdzie Marsza³kowskim.
Dlatego zdecydowalimy
siê na przesuniêcie terminu
wiosennego naboru na po³owê kwietnia. Nied³ugo za-

czniemy konsultowaæ z poszczególnymi gminami terminy warsztatów, na których
powstan¹ gotowe wnioski.
Bêdzie jeszcze czas na konsultacje i zebranie za³¹czników. Zachêcam wiec do ledzenia informacji na naszej
stronie www.partnerstwodrawy.org oraz na stronach
waszej gminy.
Tym razem optymistycznie z powiewem wiosennego
powietrza
Krzysztof Zacharzewski

Drawskie Powiatowe Centrum Wspierania Przedsiêbiorczoci
dzia³aj¹ce w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim, organizuje
Konkurs Gospodarczy Powiatu Drawskiego

BOBRY PRZEDSIÊBIORCZOCI
- FIRMA ROKU 2011.

Celem Konkursu jest promocja rodzimej przedsiêbiorczoci Powiatu
Drawskiego poprzez prezentacjê firm dzia³aj¹cych na jego terenie, kreowanie
atrakcyjnego wizerunku przedsiêbiorstw oraz wspó³pracê samorz¹du
lokalnego z miejscowym biznesem. Ma on charakter otwarty, do udzia³u
zapraszamy wszystkie przedsiêbiorstwa z terenu Powiatu bez wzglêdu na
formê prawn¹.
Konkurs gospodarczy Powiatu Drawskiego BOBRY PRZEDSIÊBIORCZOCI FIRMA ROKU 2011 prowadzony jest w nastêpuj¹cych kategoriach: Bóbr
przedsiêbiorczoci w sektorze produkcyjnym, Bóbr przedsiêbiorczoci w
sektorze us³ugowym, Bóbr przedsiêbiorczoci w sektorze handlowym, Bóbr
przedsiêbiorczoci w sektorze turystycznym, Bóbr przedsiêbiorczoci w
kategorii M³oda Firma, Bóbr przedsiêbiorczoci w kategorii Rzemios³o
Drobne.
Zwyciêzcy Konkursu otrzymaj¹ statuetki oraz prawo do u¿ywania we
wszystkich materia³ach firmowych i reklamowych tytu³u: Laureat Konkursu
BÓBR PRZEDSIÊBIORCZOCI POWIATU DRAWSKIEGO - FIRMA ROKU
2011 w danej kategorii przez okres 1 roku od daty og³oszenia wyników
konkursu.
W przypadku pytañ prosimy o kontakt pod nr telefonu: (094) 36 30 181

NABÓR KONKURSU
SENIORZY W AKCJI

W ogólnopolskim Konkursie Seniorzy w Akcji dotacje przyznawane s¹ na realizacjê
pomys³owych projektów, które aktywizuj¹ osoby starsze do dzia³ania na rzecz spo³ecznoci lokalnych, przyczyniaj¹ siê do wspó³pracy miêdzypokoleniowej i promuj¹ wolontariat
osób starszych. Konkurs popularyzuje tym samym wizerunek aktywnego seniora, który
wykorzystuje swój wolny czas, wiedzê i dowiadczenie w ciekawych dzia³aniach na rzecz
otoczenia oraz pomaga w rozwi¹zywaniu lokalnych problemów. Dotychczas nagrodzonych zosta³o ju¿ 134 projektów w ca³ej Polsce.
O dotacje na projekty w wysokoci od 5 do 12 tys. z³ mog¹ ubiegaæ siê osoby po 55
roku ¿ycia (samodzielnie lub wspólnie z m³od¹ osob¹ w wieku 18-30 lat), poprzez organizacjê pozarz¹dow¹ lub instytucjê pe³ni¹c¹ rolê podmiotu aplikuj¹cego o dotacjê (np.
Uniwersytet Trzeciego Wieku, fundacja lub stowarzyszenie, dom kultury).
Do 25 marca 2012 roku zainteresowani, po zapoznaniu siê z regulaminem Konkursu,
mog¹ wype³niæ formularz online, dostêpny na stronie: www.formularz.seniorzywakcji.pl/
Dodatkowych informacji o konkursie udziela Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ê  tel.
(22) 396 55 16 (19) w godzinach od 10:00 do 15:00; email: listy@seniorzywakcji.pl
Konkurs Seniorzy w Akcji organizowany jest przez Towarzystwo Inicjatywy Twórczych ê w ramach programu Uniwersytety Trzeciego Wieku Polsko-Amerykañskiej
Fundacji Wolnoci. Partnerem Konkursu jest EMPORIA. Patronat medialny obj¹³ portal
organizacji pozarz¹dowych NGO.PL. www.seniorzywakcji.pl
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ADOPCJE NA
POJEZIERZU
DRAWSKIM
Szpital imienia Matki
Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim jest do tego
przystosowany. Jest tu
okienko, w którym mo¿na
pozostawiæ
niechciane
dziecko. Jak twierdz¹ szpitalni lekarze i pielêgniarki
szpitalne okienko do pozostawiania dzieci jest w
Drawsku wykorzystywane
niezmiernie rzadko, rednio
raz, góra dwa razy w roku.
Ale jednak. Zdarzaj¹ siê takie przypadki, gdy m³ode
kobiety po porodzie decyduj¹ siê na ten dramatyczny
krok i zostawiaj¹ w szpitalu
swoj¹ pociechê. Przyczyny
tego kroku s¹ zawsze ró¿ne.
A to ojciec nie chce przyznaæ siê do dziecka i zapewniæ mu rodzicielskiej opieki,
a to rodzina nie chce uznaæ
ci¹¿y m³odej matki i wystawia j¹ na tu³aczkê. Najczêciej s¹ to dzieci ze zwi¹zków nieformalnych. Od kiedy wprowadzono w Polsce
ustawê o zakazie przerywania ci¹¿y od wtedy zaczê³y
siê problemy z niechcianymi dzieæmi urodzonymi. Jak¿e czêsto te w³anie niechciane dzieci przeznaczane s¹ do adopcji ju¿ w kilka
dni po urodzeniu. Drawsko
Pomorskie to nie jest du¿a
metropolia. Zarówno tu w
miecie jak i w ca³ym powiecie drawskim panuje jeszcze
wiejska, wrêcz zaciankowa
mentalnoæ. Tu jeszcze na
niektórych wioskach wrêcz
wstydem sromotnym jest
fakt zajcia w ci¹¿ê bez
lubu. Ale te m³ode kobiety,
które zajd¹ w ci¹¿ê rodz¹
dzieci i potem najczêciej te
dzieci s¹ wychowywane
przez dziadków b¹d bliskich krewnych. Nie s¹ formalnie adoptowane ale s¹
wychowywane. St¹d biologiczne matki najczêciej s¹
przy tych¿e dzieciach i wychowuj¹ je w samotnoci
ale nie korzystaj¹ ze szpitalnego okienka dla adopcji.
Takie adopcje s¹ w naszym
regionie jeszcze rzadkoci¹.
Nie s¹ tym czym w du¿ych
aglomeracjach miejskich,
gdzie okienko ¿ycia jest wykorzystywane nader czêsto.
Na naszym pojezierzu matki
maj¹ jeszcze du¿¹ odpowiedzialnoæ za swoje dziecko i
traktuj¹ je jako byt konieczny. Z okienka ¿ycia korzystaj¹ w sytuacjach ekstremalnych, wtedy kiedy naprawdê nie ma ju¿ wyjcia.
Ale i wtedy na naszym pojezierzu znajduj¹ siê ludzie
wielkiego serca gotowi zaadoptowaæ
niechciane
dziecko. wiadczy to o du¿ym humanitaryzmie mieszkañców naszego powiatu.
J.Z.

ARTYSTKA Z MIELENKA
Pani Bo¿ena Karpiñska zosta³a mieszkank¹
Mielenka Drawskiego w 1974 roku.
Przeprowadzi³a siê tutaj wraz z mê¿em
Romanem z Opola. Wreszcie tu na pó³nocy
znalaz³a swoj¹ enklawê spokoju po latach
spêdzonych w aglomeracjach. Gdy¿ Pani Bo¿ena
jest rodem z Katowic. Losy jej ¿ycia tak siê
potoczy³y, ¿e we wczesnych latach dzieciñstwa
zosta³a sierot¹ i by³a wychowywana przez
rodzinê. Ale ju¿ w dzieciñstwie przejawia³a
zami³owanie do sztuki a do rysowania w
szczególnoci.
Rodzina widz¹c jej inklinacje plastyczne zapisa³a j¹
do katowickiego Pa³acu
M³odzie¿y gdzie jako dwunastoletnie pacholê uczêszcza³a na zajêcia plastyczne.
To tu stawia³a ma³a Bo¿ena
pierwsze kroki na niwie
portretu o³ówkowego  jej
do dzi ulubionej dziedziny
sztuki. Bo Pani Karpiñska
kocha siê w portrecie i jest
bardzo realistyczn¹ odtwórczyni¹ ludzkich wizerunków.
Ale wracaj¹c do Katowic.
Tutaj Pani Bo¿ena zda³a maturê i tu w³anie ukoñczy³a
studia na wydziale farmacji
l¹skiej Akademii Medycznej. Po ukoñczeniu studiów
m³oda adeptka farmacji rozpoczê³a pracê w aptece. Tu
pozna³a swojego mê¿a. Coraz mniej by³o czasu na ulubione hobby czyli malowa-

nie bêd¹c ju¿ w Mielenku
zdecydowa³a siê artystka na
udzia³ w pierwszych zbiorowych wystawach artystycznych organizowanych w
Drawsku Pomorskim. Jej
akwarele wzbudzi³y tam niek³amany podziw wród publicznoci zwiedzaj¹cej galeriê. Zreszt¹ akwarela to wed³ug artystki z Mielenka najtrudniejsza i najbardziej wyzywaj¹ca dziedzina malowania. Olej mo¿na zamalowaæ
kilkakrotnie  twierdzi pani
Bo¿na  w akwareli z raz ju¿
po³o¿on¹ plam¹ nic siê nie da
zrobiæ dlatego przy malowaniu akwarel¹ trzeba intensywnie myleæ, gdzie i jak
po³o¿yæ plamê koloru i mimo
to najbardziej lubiê siê realizowaæ w³anie w akwareli a
potem w gwaszu i dopiero w
oleju. Nie wspominam tutaj o

prac, kto wie? W ka¿dym razie m¹¿ mnie bardzo do tego
namawia. Ja wiem  nie malujê najgorzej, st¹d drawska
nagroda za akwarelê Wianki uzyskana w parku Chopina w 2005 roku, ale ¿eby z
takiego powodu ju¿ pe³n¹
wystawê montowaæ? Zastanowiê siê nad tym. Teraz na
emeryturze mam nieco wiêcej czasu na malowanie.
Mam wiele obrazów niedokoñczonych, wiele prac dopiero co rozpoczêtych. Te-

raz wraz z mê¿em przebudowalimy moj¹ pracowniê,
mam wiêcej miejsca do tworzenia. A zreszt¹, nied³ugo
przyjdzie wiosna, wyjdê do
ogrodu i tam bêdê malowaæ,
na ³onie natury a nigdzie mi
siê tak dobrze nie tworzy jak
w³anie w moim ogródku.
Tylko zdrowie nie te. Czêsto niedomagam, po prostu
serce ju¿ zmêczone. Ale
jeszcze postaram siê co
stworzyæ,
namalowaæ.
Mo¿e jaki pejza¿, mo¿e

czyj portret. Ci¹gnie mnie
bez przerwy do tego jak do
czytania bez którego nie
potrafiê ¿yæ. Dla mnie mo¿e
nie istnieæ telewizja, byle
bym mia³a co do czytania i
do rysowania. Takie na³ogi.
Ale czy widzia³ kto cz³owieka bez na³ogów? Koñczy ¿artobliwie pani Bo¿ena
Karpiñska, artystka z Mielenka, a mo¿e ca³ego regionu
Pojezierza Drawskiego.
Franciszek Zawoja

Rozmowa z Janem Rudnikowiczem, sekretarzem Urzêdu
Miasta i Gminy Barwice.

BARWICE BÊD¥
ODNOWIONE
nie. Potem przysz³a rodzina i
dzieciêce obowi¹zki, czyli
wychowywanie w³asnych
ju¿ dzieci. Kiedy dzieci nieco
podros³y pañstwo Karpiñscy zdecydowali siê na przyjazd w³anie do Mielenka.
Zagospodarowali stary dom
z kawa³kiem ogrodu tu¿ przy
miejscowym, zabytkowym
koció³ku. Tu pan Roman
znalaz³ niewielki kawa³ek
miejsca pod ulubion¹ szklarniê gdzie móg³ hodowaæ
swoje egzotyczne owoce
za pani Bo¿ena uzyska³a
niewielki pokoik gdzie mog³a urzeczywistniaæ swoje
talenty plastyczne. Dzieci
te¿ mia³y swoje pokoje  ka¿dy by³ szczêliwy. To w³a-

moim ukochanym o³ówku
ale ten wykorzystujê wy³¹cznie do portretowania.
Nie sprzedajê swoich prac a
rozdajê wród rodziny i przyjació³. Wiele ju¿ osób obdarowa³am moimi obrazami z
okazji ró¿nych wi¹t. A to
urodzin, a to imienin czy
gwiazdki. Nie jestem typowym artyst¹ zawodowym,
jestem artystk¹ amatork¹
wiêc mogê sobie pozwoliæ na
rozdawanie moich prac. Nie
pragnê rozg³osu wiêc dlatego nie skorzysta³am z kilku
propozycji wystaw indywidualnych choæ teraz na stare
lata jako emerytowana farmaceutka byæ mo¿e zorganizujê tak¹ wystawê moich

- Czy Wasze miasto i Was
za Gmina korzysta ze rodków unijnych przy wdra¿aniu inwestycji?
- Gmina Barwice, jak wiêkszoæ gmin naszego województwa, uczestniczy w pozyskiwaniu tych¿e funduszy,
rodków unijnych i muszê
powiedzieæ, ¿e do tej pory
mamy na tym polu spore
osi¹gniêcia. Naszym sztandarowym zadaniem jest próba uzyskania takich funduszy, by zrewitalizowaæ nasze
miasto. Jest to taki dosyæ
du¿y projekt ca³kowitej odnowy centrum naszego miasta, który obejmuje nasz rynek i jest to przebudowa powierzchni chodników, ulic w
centrum z przeniesieniem
przystanku autobusowego
w³¹cznie. W tej chwili trwa
procedura weryfikacji naszego projektu w Urzêdzie Marsza³kowskim. Kiedy uzyskamy na niego zgodê, nie-

zw³ocznie przyst¹pimy do
jego realizacji, a wed³ug naszych wstêpnych za³o¿eñ realizacja naszego projektu ma
zostaæ zakoñczona w 2015
roku.
 Jakiego rzêdu koszt
obejmie ta inwestycja?
- Wed³ug naszych wyliczeñ ca³kowity koszt inwestycji zamknie siê w kwocie
piêciu milionów z³otych, co
jak na nasze warunki jest
kwot¹ niema³¹. Tak, ¿e tutaj

wsparcie unijne bardo nam
siê przyda. Dlatego te¿ czekamy na pozytywn¹ opiniê
Urzêdu Marsza³kowskiego.
Jak do tej pory wiele naszych
projektów przesz³o, takich jak
wietlice wiejskie w ramach
programu odnowy wsi. Wiêc
mamy nadziejê ¿e i ten projekt
zostanie wdro¿ony i nasze
miasto zostanie odnowione.
- ¯ycz¹c sukcesów dziêkujê za rozmowê
Rozmawia³ Józef Zaczyn
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Kolejny udany
Bal Charytatywny
Caritasu Barnimie
W minion¹ sobotê w
restauracji hotelu Solaris
w Kaliszu Pomorskim
odby³ siê XIII Bal Charytatywny organizowany
przez Parafialny Zespó³
Caritas w Barnimiu. Na
balu bawili siê gocie z
Miêdzyzdrojów, Wolina,
winoujcia, Szczecina,
Zielonej Góry, Barlinka,
Piasecznika, Choszczna,
Bierzwnika, Kalisza Pom. i
Drawna. Na sali przy muzyce zespo³u Alegro ze
Skwierzyny bawi³o siê
ponad 70 osób. Wród
goci, którzy zaszczycili
sw¹ obecnoci¹ byli m.in
Ks. Maciej Szmuc  dyrektor Caritas Archidiecezji Szczeciñsko-Kamieñskiej,
Starosta
choszczeñski Les³aw li¿ewski, Burmistrz Drawna
Andrzej Chmielewski,

Przewodnicz¹cy Rady
Powiatu Konrad Bil, Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Drawnie Czes³aw
Paszkiewicz i wielu innych zacnych goci. Tradycyjnie jak co roku, kapitu³a statuetki
Barnima
wrêczy³a Filantropy
za
2011 r.
Srebrny Filantrop otrzymali pañstwo
Ma³gorzata i
Bogdan Buchajczyk
z
Drawna.
Z³ote Filantropy otrzymali: Agnieszka i
Bartosz Rogal
z Drawna, Kinga i Aleksander Dementiew

z Drawna, Dorota i Piotr
Mo¿ejko ze Szczecina,
Aleksandra Izydorczyk i
Artur Topka z Podegrodzia.
Platynowy Filantrop
trafi³ do Pañstwa Jolanty
i Jerzego Klimek z Drawna.
Nominacja na cz³onka
Kapitu³y Statuetki Barni-

ma zosta³a wrêczona dla
Paw³a Nahorskiego, po
pasowaniu na cz³onka
przez Przewodnicz¹cego
Kapitu³y Ks. Wojciecha
Kozuba.
Najwa¿niejsze trofea

zwane Barnimskimi Oscarami - Statuetki Barnima
zosta³y wrêczone dla Katarzyny i Andrzeja Chmielewskich z Kie³pina i Doroty i Piotra Mo¿ejko ze
Szczecina.
W trakcie balu odby³a
siê aukcja z której uzyskano dochód w kwocie
21.000 z³. Za æwierædolarówkê w formie sztabki,
poz³acan¹ 24 karatowym
z³otem mieszkaniec Barlinka zap³aci³ 2.000 z³, a za
pa³ac prezydencki na
szkle Bronis³awa Komorowskiego mieszkaniec
Choszczna zap³aci³ 1.500
z³. Licytowano z³oto, srebro, obrazy, nalewki zdrowotne, torebki damskie,
szale, monety, samowar i
wiele innych cennych
przedmiotów.
Sk³adamy serdeczne
podziêkowania ofiarodawcom wszystkich rzeczy, przedmiotów i produktów na aukcjê. Dziêkujemy
wszystkim
uczestnikom XIII Balu
Charytatywnego i ju¿ serdecznie zapraszamy za
rok w dniu 9 lutego 2013
roku.
tekst i foto:
Andrzej Konopelski
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BARWICKIE FERIE

Blisko piêædziesiêcioro
dzieci z gminy Barwice
uczestniczy³o w feriach zorganizowanych przez Miejsko-Gminny Orodek Kultury i Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹ w Barwicach. Panie 
Irena Winiewska  kierownik Biblioteki Publicznej,
Anna Rzenik oraz Pan Andrzej Zielony  instruktorzy
MGOK-u zapewnili dzieciom
codziennie przez dwa tygodnie zajêcia plastycznotechniczne, takie jak na przyk³ad wyrabianie zak³adek do
ksi¹¿ek, szycie laleczek czy
budowa karmników co by³o
domen¹ ch³opców. Zajêcia
trwa³y codziennie w godzinach od 11-tej do 14-tej. By³y
tak¿e zajêcia kulinarne prowadzone przez Pani¹ Nataliê
Kreft. Do atrakcji nale¿a³a te¿
zapewne noc w bibliotece,
polegaj¹ca na tym, ¿e dzieciaki przynios³y ze sob¹ piwory i poduszki i uczestniczy³y
w wieczornym czytaniu ksi¹¿ek. Tu trzeba nadmieniæ, ¿e
posi³ki dla dzieci zorganizowa³a biblioteka. Noc w bibliotece trwa³a dwanacie

godzin  od dwudziestej do
ósmej rano, kiedy dzieci znudzi³y siê czytaniem ksi¹¿ek,
to ogl¹da³y filmy. W czasie
ferii barwickie dzieciaki wyje¿d¿a³y tak¿e na basen do
Luboradzy. Wyjazdy by³y
sponsorowane przez w³acicieli tej¿e placówki i by³y jednoczenie nagrod¹ za czynny
udzia³ w zajêciach. Na zakoñczenie ferii wszystkie dzieci
uczestniczy³y w po¿egnalnym balu karnawa³owym, na
którym zaprezentowa³y ciekawe przebrania. Bal karnawa³owy prowadzi³a grupa

aktorów z Torunia. Barwickie
ferie zosta³y zakoñczone w
sposób nietypowy, a mianowicie poprzez koncert zespo³u Ragga Faya w Sali Miejskiej, który wzbudzi³ szerokie
zainteresowanie i dobr¹ zabawê dla milusiñskich. Prócz
tego Orodek zorganizowa³
dla dzieciaków ognisko po³¹czone z pieczeniem kie³basek
oraz wystawê wszystkich
dzieciêcych prac w swojej
galerii. Mo¿na wiêc stwierdziæ, ¿e barwickie ferie by³y
dla najm³odszych bardzo
udane.
FraZa

CYTRYNY OD SPYCHA£Y

S¹ najtañsze w miecie. I
najdorodniejsze. W ¿adnym
hipermarkecie w Drawsku nie
dostanie siê tak piêknych i
tanich cytryn jak w kiosku u
Spycha³y. Kiosk warzywno
owocowy Zenona Spycha³y
istnieje ju¿ dziesiêæ lat. I bez
wzglêdu na porê roku jest
przed nim kolejka. Ludzie
stoj¹ za dobrymi jab³kami,
pomidorami. Nigdzie nie ma
tak dobrych owoców i wa-

ogóreczki kiszone. Stali
klienci s¹ jak rodzina  zagadaj¹, czasem nieszkodliwie poplotkuj¹, maj¹ w³aciciela za swego- a ten nigdy nie odmawia pogaduszki, sta³emu klientowi
tym bardziej. Dlatego Pan
Zenon to swojak. Jest popularny w Drawsku. I ludziska chêtniej u niego kupuj¹, bo to i taniej i bardziej
wie¿o. I owoce mo¿na po-

I ludzie to ceni¹. Zaopatruj¹
siê u Pana Spycha³y. Co pozwala mu delikatnie ¿yæ! Niestety Pan Spycha³a nie jest
optymist¹. Przewiduje od
wiosny wielkie wzrosty cen.
Dlaczego? Poniewa¿ benzyna idzie ca³y czas do góry.
Dlatego Pan Zenon twierdzi,
¿e wszystko podro¿eje, a najbardziej chleb, bo zesz³oroczne zbiory m¹ki by³y marne i
teraz ch³opi wywinduj¹ ceny.

rzyw jak w tym w³anie niepozornym kioseczku przy
Polo. Pan Spycha³a ma
ju¿ przez te dziesiêæ lat sta³ych klientów. Przychodz¹
prawie codziennie. Kupuj¹
warzywa, owoce i przepyszn¹ kapustê kiszon¹ i

przebieraæ. Pan Zenon pozwala wybrzydzaæ. Nie podoba siê ten owoc  proszê
bardzo tamten. Jeli siê tylko bardziej podoba, to proszê bardzo. Jak twierdzi w³aciciel przybytku: jest tu od
tego, aby ludziom dogadzaæ.

Ale jego cytrusy i jab³ka nadal pozostan¹ najtañsze! I
znów z wiosn¹ stanie kolejka
za przepysznymi wiktua³ami.
I znów z ca³ego miasta bêd¹
schodziæ siê ludzie  do kiosku, do Spycha³y!
FraZa
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UROCZYSTE OBCHODY DNIA
OSADNIKA I KOMBATANTA

DOM WONEGO
Pani Irena Sito pracuje
w szczecineckim Domu
Wonego. Jest barmank¹. Przybytek ten to
pierogarnia
s³ynna
zreszt¹ w ca³ym powiecie.
Jest to knajpka niezwyk³a, usytuowana w
centrum miasta.
W dawnych czasach
budynek ów pe³ni³ rolê
domu wonego przy miejscowej szkole, w³asnoci
legendarnej ksiê¿nej El¿biety.
Pierogarnia po³o¿ona
naprzeciwko obecnego liceum jest miejscem spotkañ m³odzie¿y.
Oprócz pierogów mo¿na posiliæ siê tutaj obiadami (abonament) z przepysznym domowym kompotem w³asnej roboty.
W³acicielk¹ s³ynnej
Pierogarni jest pani Ma³gorzata Hardie - Douglas.
Jej daniem popisowym s¹
pierogi pieczone w specjalnym piecu. Tych¿e
pierogów jest kilka rodzajów.
FraZa

Tegoroczne obchody
Dnia Osadnika i Kombatanta w miecie i gminie
Drawno rozpoczê³y siê o
godzinie 13.00 gal¹ pocztów sztandarowych oraz
z³o¿eniem wi¹zanek kwiatów Pod Pomnikiem Powiêconym Tym, Którzy
Przywrócili Tê Ziemiê Macierzy. Poczty sztandarowe tradycyjnie prezentowali: Gimnazjum Publiczne
im Saperów Polskich w
Drawnie, Szko³a Podstawowa im Stefana ¯eromskiego w Drawnie, Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w
Drawnie, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Po wys³uchaniu hymnu pañstwowego, w rytmie
werbli w wykonaniu muzyków-absolwentów Pañstwowej Szko³y Muzycznej w Choszcznie wi¹zanki
kwiatów z³o¿yli przedstawiciele nastêpuj¹cych instytucji,
organizacji,
szkó³, zak³adów pracy i
stowarzyszeñ: Kombatanci wojenni, Przedstawicie-

Imienia Saperów Polskich
w Drawnie, Przedszkole
Miejskie w Drawnie, Szko³a Podstawowa im. Stefana
¯eromskiego w Drawnie,
Specjalny Orodek Szkolno - Wychowawczy w Niemieñsku, Komunalny Zak³ad Us³ugowo - Handlowy w Drawnie, Miejsko
Gminny Orodek Pomocy
Spo³ecznej w Drawnie,

Sali kina WEDEL Drawieñskiego Orodka Kultury,
gdzie wys³ucha³a okolicznociowego przemówienia
Burmistrza Drawna pana
Andrzeja Chmielewskiego
prezentowanego zarówno
w imieniu swoim jak i nieobecnego z powodu choroby Prezesa Stowarzyszenia Osadników Ziemi
Drawieñskiej. W czêci ar-

Drawieñski Park Narodow y, Gospodarczy Bank
Spó³dzielczy w Choszcznie; Oddzia³ Drawno, Nad-

le Urzêdu Miejskiego i
Rady Miejskiej w Drawnie
w osobach Burmistrza
Drawna, Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej oraz
Sekretarz Urzêdu, Stowarzyszenie Saperów Polskich wraz z ¯o³nierzami I
Regionalnej Bazy Logistycznej Sk³adu Drawno,
Posterunek Policji w Drawnie, Gimnazjum Publiczne

lenictwo Drawno, Polskie
Stronnictwo Ludowe, Towarzystwo Przyjació³ Ziemi Drawieñskiej, Uniwersytet Trzeciego Wieku w
Drawnie.
Wartê honorow¹ pe³nili przedstawiciele Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej.
Spo³ecznoæ Drawieñska
zgromadzona pod Pomnikiem przesz³a nastêpnie do

tystycznej z piosenkami
Warszawo ma oraz Tak
d³ugo was ch³opcy wyst¹pi³y dziewczêta z sekcji
wokalnej DOK - Julia Kaszuba i Monika Wszêdyby³. Po raz pierwszy na szerokim forum gminnym zaprezentowa³a siê tak¿e
sekcja artystyczna Drawieñskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w utworze z repertuaru Marty Bizoñ p.t.Taki kraj. Patriotyczny akcent uroczystoci nada³ program sekcji
teatralnej DOK prowadzonej przez pani¹ Ma³gosiê
Dolatê -Trzaskawkê, którego scenariusz powsta³
m.in. na motywach poezji
W³adys³awa
£azuki:
Gdzie szybki Drawy bieg
Zwieñczeniem obchodów Dnia Osadnika i Kombatanta by³ komediowy seans filmowy opowiadaj¹cy
historiê z okresu XX- lecia
powojennej Polski z rewelacyjn¹ rol¹ Mariana Opani i
Ewy Kacprzyk.
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FERIE W CZAPLINKU
Ferie zimowe w gminie
Czaplinek rozpoczê³y siê
16 stycznia i trwa³y do 29
stycznia 2012 roku.
W tym okresie dzieci
mia³y zorganizowane zajêcia prowadzone od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach przedpo³udniowych i
popo³udniowych, a w sobotê i niedzielê- na lodowisku Bia³y Orlik przy hali
sportowej oraz Izbie Muzealnej.
Przez wszystkie dni w
Orodku Kultury, Hali Widowiskowo  Sportowej,
Izbie Muzealnej odbywa³y
siê nieodp³atnie zajêcia
sportowe,
plenerowe,
warsztaty artystyczne, modelarskie, warsztaty tañca
wspó³czesnego, tañca z linami, zajêcia wokalne, plastyczne, zajêcia szachowe,
zajêcia wietlicowe, dyskoteki, konkursy z nagrodami,
zabawy, wyjazd na basen,
wycieczki do lasu. Organizatorzy zapewnili uczestnikom ciep³y posi³ek podczas
zabaw plenerowych.
Z dnia na dzieñ przybywa³o coraz wiêcej dzieci i
m³odzie¿y. Sporód wielu
atrakcji wymieniæ mo¿na
m.in. wyjazdy do lasu, zorganizowane przy udziale
Ko³a £owieckiego Myliwiec, czy warsztaty ,,tañca z linami.
W tym roku Czaplinecki
Orodek Kultury, Sportu i
Rekreacji pozyska³ od
sponsora ³y¿wy, z których
mieszkañcy Gminy do pónych godzin wieczornych
mogli korzystaæ, je¿d¿¹c na
nowym piêknym lodowisku
przy hali sportowej. Podczas ferii zimowych korzystanie z jazdy na lodzie cieszy³o siê du¿ym zainteresowaniem nie tylko wród
dzieci i m³odzie¿y, ale tak¿e
i doros³ych. Podczas trwania ferii odbywa³y siê równie¿ zajêcia dla dzieci i m³odzie¿y w wietlicach wiejskich: Broczyno, Czarne
Ma³e, Czarne Wielkie, Sikor y, Siemczyno, Kluczewo,
P³awno, Piaseczno, Psie
G ³ o w y, Rzepowo, Ostroróg, Trzciniec. Opiekunowie wietlic wiejskich organizowali zajêcia plastyczne, sportowe, CzOKSiR
zorganizowa³ dla dzieci ze
wietlic wiejskich wyjazdy
na lodowisko w Czaplinku,
gdzie czeka³a ich dobra zabawa i ciep³y posi³ek.
Czaplinecki Orodek
Kultury, Sportu i Rekreacji
z jednostkami podleg³ymi
zapewnili bezpieczny oraz
aktywny
wypoczynek
uczestnikom ferii zimowych pozostaj¹cym na czas
wolny w miejscu zamieszkania.
Dzieci mia³y do wyboru
nastêpuj¹ce formy zajêæ:
Pierwszy dzieñ Ferii to refleksja nad bezpieczeñstwem naszych pociech
 o godz. 10:30 dzieci spotka³y siê z czaplineckimi
stra¿akami: Adamem Czernikiewiczem  Komendantem Gminnym OSP Czaplinek oraz stra¿akami ratownikami druhem Paw³em i
Adrianem. Druhowie stra¿acy w bardzo ciekawy
sposób przedstawili zasady bezpiecznych zabaw zi-

mowych oraz przeprowadzili szkolenie z udzielania
pierwszej pomocy.
Bezpieczne ferie zimowe  spotkanie z policjantami odby³o siê w sali widowiskowej CzOKSiR, rozmawiano na temat bezpieczeñstwa dzieci i m³odzie¿ y, która czas wolny od
zajêæ szkolnych spêdza w
naszym miecie. Poruszono
równie¿ takie tematy jak:
agresja i sposoby radzenia
sobie z agresj¹ innych,
umiejêtnoæ odmawiania
za¿ywania
narkotyków,
ró¿nego rodzaju u¿ywek,
picia alkoholu, czy palenia
papierosów.
,,IMPRESJA OGNIApo po³udniu przed Hal¹ Widowiskow¹ odby³o siê
wspania³e
widowisko
z ogniem w wykonaniu Ewy
Konowalczyk i £ukasza Puchalskiego.
Mieszkañcy
Czaplinka mogli byæ wiadkami wspania³ej ¿onglerki
ogniami.
Spotkanie z teatrem w
CzOKSiR - Pani Ewa Tamulewicz, starszy instruktor
ds. plastyki i teatru w
CzOKSiR
zapozna³a
uczestników Feriady oraz
grupê ch³opców z Domu
M³odzie¿y im. w. Jana
Bosko w Trzciñcu z ró¿nymi technikami wypowiedzi
teatralnej min.: z teatrem
dramatycznym, teatrem lalkowym  teatr czarny, teatr
cienia, pacynka, marionetka, czy te¿ z teatrem ruchu.
Ponad trzydziestoosobowej grupie w ró¿nym wieku:
od I klasy szko³y podstawowej przez V klasê, gimnazjum i 18-19 lat zaproponowa³a gry i zabawy dramatyczne. Pocz¹tek zawsze
jest trudny, ale specjalnie
dobrane zabawy wietnie
zintegrowa³y tak liczn¹ grupê dzieci i m³odzie¿y. Efektem tego spotkania by³y
trzy ró¿ne mini spektakle,
które powsta³y w trzech
grupach podczas zajêæ i wystawione zosta³y na koniec
czwartkowego spotkania z
teatrem. Wszyscy wietnie
siê bawili.
Warsztaty
taneczne
HIP-HOPprowadzone
by³y przez Ewê Lach w sali
Orodka Kultury. Uczestnicy zajêæ uczyli siê prostych uk³adów tañca. W
warsztatach udzia³ brali
dzieci i m³odzie¿. Wszyscy
w krótkim czasie opanowali
technikê tañca ulicznego.
Gry i zabawy ruchowe 
w sali Orodka Kultury
oraz warsztaty modelarskie
prowadzone przez Adama
Stefanika.
Pokaz tañca z linami
od rana dzieci i m³odzie¿
ciê¿ko pracowa³y na sali
widowiskowej orodka kultury z £ukaszem Puchalskim i Ew¹ Konowalczyk,
przygotowuj¹c siê do wystêpu. I w³anie o godz.
13:00 rozpocz¹³ siê Pokaz
tañca z linami. Swoje
umiejêtnoci dzieci zdobywa³y podczas warsztatów
Tañca z linami, które to
odbywa³y siê w trakcie zajêæ feryjnych pod czujnym
okiem instruktorów.
Ca³y pokaz opiera³ siê
na poikach z bia³ego p³ótna,
które wieci³y w specjal-

nych lampach ultrafioletowych.
Tañcz¹ce
poiki
(motyl z ty³u i z przodu,
przechodzenie, smarowanie, itd.), piêkna muzyka
wszystko to przysporzy³o
licznie przyby³ej widowni
niezapomnianych wra¿eñ.
Nasi m³odzi artyci i instruktorzy zd¹¿yli siê ju¿
zaprzyjaniæ. Wszystkie
dzieci otrzyma³y Certyfikat
ukoñczenia
mini
warsztatów Tañca z linami z podpisami £ukasza i
E w y, jak przysta³o na
prawdziwych artystów.
Zajêcia wokalne - pro-

Lodowisko - celem upowszechniania wród dzieci i
m³odzie¿y zdrowego stylu
¿ycia, kultury fizycznej,
sportu i rekreacji, w ramach
uprawiania tego sportu poznawano i doskonalono
technikê jazdy na ³y¿wach.
Spotkanie z histori¹ w Izbie Muzealnej odby³y
siê zajêcia, podczas których
dzieci mog³y zapoznaæ siê z
zawodami, np. piekarza,
m³ynarza, rolnika, z wykorzystaniem eksponatów zebranych w Izbie.
Otwarty Turniej Trójek

wadzone przez Pana Bartka
Michalczyka, który po
krótkim treningu rozluniaj¹cym wspólnie z uczestnikami feriady piewa³ przy
utworach
instrumentalnych.
Wyjazdy do lasu wspó³organizowane z Ko³em £owieckim MYLIWIEC. Dzieci i m³odzie¿,
aby spotkaæ siê z natur¹,
musia³y przemierzyæ drogê
do lasu nietypowym pojazdem, zwan¹ bonanz¹. Na
miejscu czekali na nich myliwi, którzy przygotowali
du¿e ognisko i kie³baski,
gdzie opowiadali o swoich
ciekawych spotkaniach ze
zwierzyn¹, a tak¿e umo¿liwili wycieczkowiczom dokarmianie zwierz¹t w paniku.
Wyjazd na basen do
widwina. Po wspania³ej
zabawie w wodzie wszystkie dzieci zaproszone zosta³y na ciep³y posi³ek.
Profilaktyka - w ramach
zajêæ plastycznych uczestnicy wykonywali plakat na
konkurs pn. STOP UZALE¯NIENIOM zorganizowany przez instr. Ewê Tamulewicz. Zanim dzieci
wziê³y siê do pracy, pani
Ewa rozpoczê³a pogadankê
na temat skutków za¿ywania narkotyków, ró¿nego
rodzaju u¿ywek  m.in. papierosów, alkoholu, a tak¿e
o trudnym rodku wypowiedzi plastycznej, jakim
jest plakat, inspiruj¹c dzieci do dzia³añ plastycznych.
Na kolejnych zajêciach plastycznych dzieci koñczy³y
plakaty oraz wykonywa³y
laurki dla babci i dziadka.
Izba Muzealna spotkanie z teatrem  przygotowania do spektaklu teatralnego
na zakoñczenie ferii zimowych prowadzone przez
Barbarê Wycilak . Uczestnicy zajêæ teatralnych
uczyli siê prostego ruchu
scenicznego, a uruchamiaj¹c wyobraniê odbywali
podro¿ do krainy snu.

koszykarskich - w ramach
zajêæ sportowych uczestnicy poznawali i doskonalili
techniki gier zespo³owych,
zespo³y tworzy³y dzieci i
m³odzie¿ ze Szko³y Podstawowej, Gimnazjum oraz Liceum Ogólnokszta³c¹cego.
Mecze rozgrywane by³y na
2 kosze g³ówne wed³ug zasad obowi¹zuj¹cych w
Trio  Basket. Mecze
by³y bardzo zaciête i emocjonuj¹ce, o czym wiadczy
walka o miejsca 2, 3 i 4. Mecze sêdziowali p. A d a m
Marczak oraz p. Krzysztof
Rosiak.
Zajêcia szachowe - prowadzone przez Krzysztofa
Parzuchowskiego w sali
klubowej CzOKSiR, uczestnicy zajêæ poznawali zasady gry w szachy.
Po dwutygodniowych
feriach zimowych, wype³nionych wieloma rozrywkami w obiektach CzOKSiR
i w wietlicach wiejskich,
dzieci i m³odzie¿ wrócili do
swych szkó³ wypoczêci i
pe³ni zapa³u do dalszej nauki. Pracownicy CzOKSiR
¿ycz¹ im powodzenia, jednoczenie dziêkuj¹ za
wspólnie spêdzony czas
ferii i przypominamy, ¿e
zawsze mo¿ecie na nas liczyæ, a drzwi naszego
Orodka Kultury i Sportu
oraz wszystkich podleg³ych obiektów s¹ dla Was
zawsze otwarte.
Organizatorzy w imieniu wszystkich uczestników sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania za okazan¹ pomoc finansow¹ i organizacyjn¹ tj. Gminie Czaplinek,
Pomorskiemu
Bankowi
Spó³dzielczemu w Czaplinku, Wies³awowi Sperze,
Ko³u £owieckiemu ,,Myliwiec, Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej w Czaplinku, Policji w Czaplinku.
Dyrektor Czaplineckiego
Orodka Kultury Sportu
i Rekreacji
Janina G¹szcz
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KARNAWA£
CZYLI ZAPUSTY
Do Polski przywêdrowa³ w XI wieku, oczywicie z W³och gdzie tradycje zabaw karnawa³owych
siêga³y Cesarstwa Rzymskiego i Staro¿ytnoci.
Tam w³anie, w Italii modne by³y zabawy noworoczne polegaj¹ce na przebieraniu siê za innych, najczêciej modnych, znanych i
popularnych ludzi lub za
egzotyczne zwierzêta. To
w³anie za panowania Papie¿a Bonifacego VII w
roku 928 naszej ery do tradycji watykañskiej wesz³a
moda na przebieranie siê
za kogo i tany przy skocznej muzyce. St¹d zabawa
ta ruszy³a na podbój ca³ej
ówczesnej redniowiecznej Europy. Nieca³e sto lat
póniej dotar³a na dwór
króla polskiego Boles³awa
Chrobrego, który notabene zmar³ podczas jednej z
zabaw karnawa³owych odbywaj¹cych siê na jego
dworze w Gnienie. W Polsce jeszcze niemal s³owiañskiej karnawa³ nazywany by³ zapustami lub
miêsopustem i polega³ na
zaprzeczaniu wszystkiemu
co kojarzy³o siê z adwentow¹ diet¹. Te cztery tygodnie spo¿ywania wy³¹cznie ryb i kaszy boles³awowscy a wczeniej mieszkowscy Polacy odbijali sobie wraz z nastaniem ka¿dego nowego roku folguj¹c sobie w jedle i napitku
wczeniejsze
tygodnie
ascezy. To w³anie z myl¹
o zbli¿aj¹cym siê karnawale chrobrowscy wojowie
urz¹dzali pónojesienne
polowania na grubego
zwierza, z którego miêsa
powstawa³y póniej tak
znane krajowe pasztety i

s³ynne polskie bigosy,
które w rodzimej tradycji
zachowa³y siê a¿ do dnia
dzisiejszego. W³anie to w
roku 1024, na rok przed
królewsk¹
koronacj¹
Chrobrego, na gnienieñskim dworze dosz³o do
pierwszej w Polsce noworocznej
zabawy
przy
skocznej muzyce, któr¹
przygotowa³a
jeszcze
wówczas na ksi¹¿êce zaproszenie jedna z przyby³ych italskich kapel. Sk³onnoæ Polaków do hucznych zabaw zauwa¿y³ ju¿
cesarz Otton III na zjedzie
gnienieñskim w roku tysiêcznym i dawa³ naszych
przodków za przyk³ad umi³owania muzyki swoim cesarskim ziomkom, a trzeba
powiedzieæ, ¿e mieszkañcy
zamku sto³ecznego ksiêcia
Boles³awa lubili zabawê i
umilaj¹ce im te czynnoci
kapele w³oskie, które
zreszt¹ licznie odwiedza³y
polski do niedawna jeszcze pogañski dwór. St¹d
w³anie, z Gniezna i póniej
Poznania polskie tradycje
zabaw
karnawa³owych
przedar³y siê pod szlacheckie a jeszcze póniej
kmiece strzechy. Tak wiêc
polski karnawa³ ma ju¿ tysi¹cletni¹ tradycjê i jest
g³êboko zakorzeniony w
naszym kraju. Tegoroczny
karnawa³ roku 2012 ju¿ siê
koñczy, ale dla wielu z nas
tegoroczny krótki zapust
by³ okazj¹ do szampañskiej zabawy urz¹dzanej
ju¿ to w domu na zasadzie
potañcówki ju¿ to na balowym parkiecie na szerszym forum zabawowym.
Dlatego polski karnawa³
wiêci triumfy.
FraZa

NAJLEPSZY UCZEÑ
Przemys³aw Przechelski
jest uczniem trzeciej klasy o
profilu medycznym Liceum
Ogólnokszta³c¹cego imienia
Ksiê¿nej El¿biety w Szczecinku. Przemek jest najlepszym
uczniem tej¿e szko³y. Jego
rednia ocen ze wszystkich
przedmiotów to 5,21. Najlepiej siê ów uczeñ czuje w
przedmiotach o rozszerzonym profilu tej¿e klasy, a mianowicie w biologii, chemii i
fizyce. Marzeniem Przemka
jest zostaæ lekarzem i to dobrym lekarzem, dlatego te¿ po
ukoñczeniu szko³y wybiera
siê na medycynê. Uczeñ zdaje
sobie sprawê z tego, jak trudno jest siê dostaæ na te studia,
wiêc rozpatruje tak¿e alternatywny kierunek studiów, a
jest nim in¿ynieria biomedyczna, kierunek raczej w naszym kraju ma³o popularny, a
trudny równie jak medycyna.
Przemek interesuje siê
wszystkim tym, co przede
wszystkim jest zwi¹zane z biologi¹- jest to zreszt¹ jego ro-

dzinne zainteresowanie- gdy¿
tym kierunkiem interesuje siê
tak¿e jego starsza siostra i rodzice. Prócz tego przysz³y lekarz interesuje siê fizjologi¹
cz³owieka, jego anatomi¹, ratownictwem medycznym i
po¿arnictwem. W³anie w tym
roku bierze udzia³ w ogólnopolskim konkursie wiedzy
po¿arniczej i ma du¿e szanse
go wygraæ. Po¿arnictwa uczy
siê Przemek w Wojewódzkim
Orodku Szkolenia Po¿arnictwa W Bornem Sulinowie
choæ dawnym hobby ch³opca
by³o wêdkarstwo, ale teraz ju¿
nie ma dla niego czasu. Ale
najlepszy uczeñ liceum spe³nia siê teraz w nauce i nale¿y
mu ¿yczyæ spe³nienia marzeñ.
FraZa
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Rozmowa z burmistrzem miasta Borne Sulinowo, Renat¹ Pietkiewicz-Chmy³kowsk¹

TO BÊDZIE TRUDNY BUD¯ET
Jakim bud¿etem bêdzie
dla Waszego miasta bud¿et
na 2012 rok?
Przygotowalimy bezpieczny bud¿et, ale jego realizacja wed³ug mnie nie bêdzie
³atwa. Nie przekraczamy
wspó³czynników sp³aty naszego zad³u¿enia, nie ma wiêc
zagro¿enia p³ynnoci finansowej, ale bêdzie to bud¿et
trudny. Mamy do czynienia z
sytuacj¹, w której coraz wiêcej kompetencji rz¹dowych
jest przekazywanych samorz¹dom. W lad za tym nie id¹
jednak odpowiednie pieni¹dze albo wrêcz nie id¹ w ogóle. Niezale¿nie od dobrej czy
z³ej polityki bud¿etowej samorz¹du prowadzi to do sytuacji, w której samorz¹dom
zaczyna brakowaæ pieniêdzy
na realizacjê zadañ.
Bud¿et gminy bêdzie
oscylowa³ pod wzglêdem
wszystkich
dochodów
wokó³ 31 milionów. Natomiast potrzeby gminy w zakresie realizacji inwestycji i
oczekiwañ spo³ecznych s¹ o
wiele wiêksze. By sprostaæ
tym najpilniejszym, Gmina
musi szukaæ oszczêdnoci
we wszystkich dziedzinach
swojej dzia³alnoci.
Wydatki bud¿etowe na
2012 rok zaplanowano na
poziomie 31 003 125 z³.
W ogólnej kwocie wydatki bie¿¹ce skalkulowano
na poziomie 27 201 876 z³, co
stanowi 87,7%, natomiast
wydatki maj¹tkowe na poziomie 3 801 249 z³, tj. 12,3%
ogó³u wydatków. Na owiatê
i wychowanie przeznaczymy
11 055 975 z³, za na pomoc
spo³eczn¹ 6 005 750 z³.
Bud¿et nie przewiduje
rodków finansowych na
wzrost wynagrodzeñ w ¿adnej instytucji, poza nauczycielami. Niepokojê siê o rodki finansowe na owiatê,
gdy¿ jest to jedyny obszar, w
którym nast¹pi ustawowy
wzrost wynagrodzeñ w wysokoci 3,85%, a planowana
subwencja owiatowa w stosunku do roku 2011 jest tylko
o 400 tysiêcy z³ wiêksza. Prowadzenie szkó³ nale¿y jednak
do obowi¹zkowych zadañ
w³asnych gminy i realizacja
tego obowi¹zku nie jest uzale¿niona od przekazania przez
Ministra Finansów odpowiednich rodków finansowych na te cele.
Czy prognoza bud¿etu
mia³a wielu przeciwników w
Radzie Miejskiej?
Nie. Bud¿et zosta³
uchwalony jednog³onie.
Radni podchodz¹ do uchwalania ka¿dego bud¿etu bardzo powa¿nie. Odbywaj¹ siê
d³ugie merytoryczne dysku-

sje na komisjach. W zasadzie
ka¿da z³otówka musi byæ
m¹drze wydana dlatego, ¿e
musi przede wszystkim wystarczyæ na sta³e wydatki. S¹
to wydatki zwi¹zane z utrzymaniem miasta i gminy, funkcjonowaniem szkó³ i przedszkoli, instytucji kultury, wydatki na energiê, owietlenie
uliczne itd. To stanowi a¿ 88%
bud¿etu. Dyskusja nad bud¿etem dotyczy³a równie¿
wydatków dla najwiêkszych
pod wzglêdem procentowym
beneficjentów, czyli owiaty
i pomocy spo³ecznej. Od
dawna mówi siê, ¿e system
finansowania owiaty wymaga reformy. Wród absurdów zwi¹zanych z zarobkami
pedagogów znajduje siê te¿
obowi¹zek gwarantowania
im rednich wynagrodzeñ i
ewentualnej wyp³aty jednorazowego dodatku uzupe³niaj¹cego. Te przepisy Karty
Nauczyciela ju¿ dwa lata
temu zosta³y zaskar¿one do
Trybuna³u Konstytucyjnego, ale do tej pory nie ma
wyznaczonego terminu rozprawy. Samorz¹dy domagaj¹
siê ponadto zmian w algorytmie, przy pomocy którego
naliczane s¹ kwoty subwencji owiatowej dla poszczególnych jednostek samorz¹du terytorialnego. Tak wiêc
po zabezpieczeniu wydatków
sta³ych pozostaje 12% na
zaspokojenie potrzeb inwestycyjnych gminy i oczekiwañ spo³ecznych, a te s¹ coraz wiêksze.
Jakie wiod¹ce inwestycje s¹ planowane w Waszym
miecie w bie¿¹cym roku?
Borne Sulinowo jest tak
m³odym miastem, ¿e ka¿da
inwestycja jest wiod¹c¹. Istnia³a potrzeba modernizacji
owietlenia. Ta bardzo potrzebna, ale i droga, a przez
wielu mieszkañców prawie
niezauwa¿ona inwestycja
zosta³a zakoñczona. Przed
nami budowa nowych sieci.
Owietlenia doczeka siê
Strzeszyn i osiedle w Bornem
Sulinowie. Na tê inwestycjê
czeka tak¿e D¹browica, Kr¹gi
i Ciemino. Przed nami I etap
modernizacji sieci deszczowej na ul. Lipowej i przedsiêwziêcia zwi¹zanego z
ochron¹ wód: prace geologiczne dla rozpoznania mo¿liwoci alternatywnego zasilenia sieci wodoci¹gowej w
zwi¹zku z zanieczyszczeniem
ród³a wody w Bornem Sulinowie. Przetarg odbêdzie siê
lutym. Strategiczn¹ inwestycj¹ jest przebudowa budynku koszarowego na
mieszkalny z lokalami socjalnymi i modernizacja sieci ciep³owniczej w Bornem Sulino-

wie. Nie zapomnielimy te¿ o
naszych - tzn. równie¿ radnych - planach budowy i remontów chodników, placów i
miejsc postojowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo. Zaplanowalimy te
dzia³ania na ka¿dy rok bud¿etowy. Na sezon letni gotowy
bêdzie nowy pomost w Zatoce Cichej w Bornem Sulinowie.
Dalej, zgodnie z uzyskanymi w poprzednich latach
funduszami, bêdziemy realizowaæ w 2 kolejnych miejscowociach - Kr¹gach i Silnowie - ogólnodostêpne strefy
sportowo-rekreacyjne, w ramach których powstan¹: 2
boiska do pi³ki no¿nej, 2 boiska do siatkówki, 2 boiska do
koszykówki, plac zabaw,
ogrodzenia i miejsca rekreacji. Chcemy, aby strefy funkcjonowa³y ju¿ w sezonie letnim. Przewidujemy te¿ wykonanie placu zabaw w ramach
zaprojektowanej strefy sportowo-rekreacyjnej w miejscowoci Rakowo i Kie³pino. To
nie wszystkie, zadania jakie
bêdziemy realizowaæ.
Sk¹d Zarz¹d miasta bêdzie czerpa³ fundusze na finansowanie planowanych
inwestycji?
Te inwestycje maj¹ ju¿
zapewnione wspó³finansowanie. Inwestycje trzeba d³ugo przygotowywaæ, potem
d³ugo realizowaæ. Efekty
przychodz¹ póniej, ale warto siê tym zajmowaæ. Dzia³amy zgodnie ¿ Wieloletnim
Planem Inwestycyjnym, który zreszt¹ doæ czêsto modyfikujemy w zale¿noci od pozyskiwanych rodków. Warto dodaæ, ¿e czekamy na dofinansowanie budowy kortu
do tenisa ziemnego i targowiska, co oznacza, ¿e dokumentacja jest gotowa.
Pyta³ Pan o projekty.
Oczywicie s¹ to projekty z
dofinansowaniem ze rodków pochodz¹cych z funduszy unijnych dostêpnych w
ramach programów takich
jak: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013, Program Operacyjny
Ryby 2007-2013, Program
Operacyjny Kapita³ Ludzki
oraz Regionalny Program
Operacyjny dla woj. zachodniopomorskiego na lata 20072013 oraz z innych programów takich jak np. Szwajcarsko-Polski Program Wspó³pracy.
Co Pani Burmistrz
chcia³aby przekazaæ swoim
mieszkañcom?
Nale¿y przy okazji naszej
rozmowy zwróciæ uwagê na
to, ¿e mieszkañcy nie tylko

Bornego Sulinowa ¿yj¹ z³udzeniem, i¿ samorz¹dy mog¹
zdobyæ ³atwe pieni¹dze. Samorz¹dy i owszem, nauczy³y
siê je skutecznie pozyskiwaæ. Nam siê to naprawdê
udaje. Pamiêtaæ jednak nale¿y o wk³adzie w³asnych pieniêdzy, a jednoczenie o
tym, o czym siê czêsto zapomina - ¿e pieni¹dze np. na
budowê obiektów s¹ dzi,
ale jutro musimy posiadaæ
równie¿ rodki finansowe na

ich utrzymanie. Musimy te¿
z wyprzedzeniem myleæ o
sta³ych wydatkach, które
nas czekaj¹. Mam na myli
chocia¿by dop³aty do wody,
której cena nam doskwiera.
Ka¿da grupa mieszkañców
ma inne potrzeby i nie
wszystkich mo¿na zadowoliæ. Ja muszê myleæ o
wszystkich, kieruj¹c siê zasad¹  rób to, co s³uszne,
niezale¿nie od tego, co na
ten temat myl¹ inni. £atwo

jest wyg³aszaæ ostre przemówienia, roztaczaæ wizje,
szczególnie tym, którzy nie
musz¹ ponosiæ odpowiedzialnoci. Je¿eli stanê przed
wyborem: nowy chodnik czy
dop³ata do wody - wybiorê to
drugie. Jednoczenie zapewniam mieszkañców, ¿e z uwag
i czasami niesprawiedliwej i
bolesnej krytyki wyci¹gam
wnioski, aby poprawiaæ to,
co robiê.
-Dziêkujê za rozmowê

Rozmowa z Lidi¹ Konw¹, Powiatowym Rzecznikiem
Konsumentów w Drawsku Pomorskim

CZYTAJMY UWA¯NIE WSZELKIE
UMOWY!
- Jak d³ugo pe³ni Pani
funkcjê
Powiatowego
Rzecznika Konsumentów?
- Zosta³am na to stanowisko powo³ana pierwszego
stycznia dwutysiêcznego
roku, czyli dwanacie lat
temu.
Jakie s¹ Pani podstawowe zadania?
- S¹ one uregulowane
ustaw¹ o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawa
zosta³a znowelizowana i jest
opublikowana w dzienniku
ustaw z 2007 r., numer 50,
pozycja 331. I ta ustawa podaje, ¿e do zadañ rzecznika
konsumentów w szczególnoci nale¿y zapewnienie
bezp³atnego poradnictwa
konsumenckiego i informacji
prawnej w zakresie ochrony
interesów konsumentów.
Czyli, krótko mówi¹c, sprowadza siê to do tego, ¿e je¿eli
konsument ma jaki problem,
z którym sobie ju¿ nie radzi,
bo na przyk³ad wymienia³ siê
pismami z przedsiêbiorc¹ i nic
nie zyska³, to wtedy przychodzi do mnie z pytaniem, czy
co jeszcze mo¿e zrobiæ w
swojej sprawie, czy ma racjê i
czy jest sens dalszego dochodzenia swoich roszczeñ,
np. na drodze s¹dowej. Bardzo pozytywne jest to, ¿e
konsumenci zanim rozpoczn¹ jaki spór z przedsiêbiorc¹, to najpierw dzwoni¹,
pytaj¹, czy w ogóle ich roszczenie jest zasadne. Pytaj¹,
jakie maj¹ prawa i czy maj¹
szansê rozstrzygn¹æ spór na
swoj¹ korzyæ.
- Jakiego typu sprawy
przewa¿aj¹ w Pani dzia³alnoci?
- Je¿eli chodzi o teren
Powiatu Drawskiego, to
przewa¿aj¹ sprawy reklamacji
us³ug i towarów konsumpcyjnych nabytych w drodze

umów kupna sprzeda¿y, np.
obuwie, sprzêt AGD i RTV. W
przypadku us³ug nale¿y
sprawy rozpatrywaæ w oparciu o umowy zawarte na pimie.
- A jaka by³a Pani najciekawsza sprawa?
- Ka¿da sprawa jest ciekawa, bo ka¿da jest inna. Dlatego, ¿e ka¿dy konsument ma
inny problem. Tak na przyk³adzie obuwia. Jednemu konsumentowi to obuwie popsu³o siê po trzech dniach, a drugiemu po szeciu miesi¹cach. I tutaj wszystko ma znaczenie. Ka¿dy z tych problemów jest inny i do ka¿dego
trzeba inaczej podejæ. A
zg³asza siê do mnie ze swoimi
problemami naprawdê wielu
ludzi. Czêæ z nich prosi o
poradê telefonicznie, ale ja
niechêtnie udzielam porad
telefonicznych. Je¿eli jest
to prosta sprawa, to porada
bêdzie skuteczna, natomiast je¿eli sprawê nale¿y
rozpatrzyæ na podstawie
podpisanej umowy konsumenta i przedsiêbiorcy, to
ja muszê tak¹ umowê przeczytaæ i dopiero wówczas
mogê udzieliæ skutecznej
porady. Tym bardziej, je¿eli
sprawa dotyczy umów konsumentów z operatorami
rozmaitych sieci telefonicznych lub telewizyjnych. Nagminnie siê zdarza, ¿e konsument czyta
umowê, ale ju¿ nie czyta regulaminu np. obowi¹zuj¹cej promocji i od razu podpisuje umowê. St¹d wynikaj¹ wszelkie nieporozumienia. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e
w przypadku umów zawieranych na odleg³oæ (np.,
telefonicznie, przez internet) lub poza siedzib¹
przedsiêbiorstwa (np., pokazy sprzêtu rehabilitacyj-

nego, pociel we³niana),
konsument ma dziesiêæ dni
na odst¹pienie od takiej
umowy bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji.
Tylko to, na co uczulam
konsumentów  odst¹pienie od umowy musi byæ
dokonane na pimie, tak by
stanowi³o dowód w sprawie. Wszystkie umowy,
które do tej pory widzia³am,
zawarte na odleg³oæ lub
poza siedzib¹, zawieraj¹
zapis o mo¿liwoci odst¹pienia od niej w ci¹gu 10
dni. Odst¹pienie musi byæ
pisemne. Poinformowanie
operatora telefonicznie o
odst¹pieniu, zgodnie z
obowi¹zuj¹cym prawem
nie jest ¿adnym odst¹pieniem. Dlatego ostrzegamnieznajomoæ swych praw i
obowi¹zków wyra¿onych
umow¹ nie jest okolicznoci¹ ³agodz¹c¹ dla konsumenta, a wrêcz przeciwnies¹d jako instancja rozstrzygaj¹ca spór obci¹¿a konsumenta i potem jest do zap³acenia na rzecz operatora
kara umowna za przedwczesne odst¹pienie od
umowy, w wysokoci np.
jednego tysi¹ca z³otych.
Co w naszym regionie jest
kwot¹ niebagateln¹. Dlatego uczulam wszystkich konsumentów, czytajmy dok³adnie
umowy i za³¹czone do nich regulaminy, bo te s¹ najwa¿niejsze! I jeszcze jedno, jest takie
powiedzenie - du¿y druk daje, a
ma³y zabiera. Koniecznie czytajmy to, co jest zapisane ma³ym
drukiem, bo czêsto s¹ to najwa¿niejsze treci. W³anie na
nieznajomoci zapisów regulaminowych bazuj¹ przedsiêbiorcy, pragn¹cy zyskaæ na niewiedzy konsumentów.
Rozmawia³: Franciszek
Zawoja
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NAUKA JAZDY
OD DWUNASTU LAT
Szko³a nauki jazdy
Pana Stanis³awa
¯urañskiego z Drawska
Pomorskiego istnieje
od 2000 roku. Pani
Beata jest w niej
instruktorem nauki
jazdy od piêciu lat. W
tym czasie przez
drawsk¹ szko³ê
przewinê³o siê oko³o
tysi¹c omiuset
uczniów na samej
kategorii B, czyli
najbardziej popularnej.
Najlepszym rokiem dotychczas by³ dla szko³y Pani
Beaty niew¹tpliwie rok 2010,
kiedy to szko³a zanotowa³a
34,3 procenta zdawalnoci
egzaminów  najwy¿szy wynik zdawalnoci w ca³ym powiecie drawskim. W chwili
obecnej szko³a kszta³ci zarówno kierowców amatorów
jak i kierowców zawodowych
w tym tak¿e kierowców autobusowych. Pe³ny zakres
szkolenia to kategorie A,A1,
B, B+E, C, C+E, D i T. W szkole istnieje mo¿liwoæ roz³o¿e-

nia odp³atnoci za kurs na
raty na dwanacie miesiêcy.
Nale¿y tutaj dodaæ, ¿e drawska szko³a nauki jazdy prowadzi tak¿e wymagane kursy
na przewóz rzeczy i osób a
tak¿e kurs kwalifikacji zawodowych kierowców. Orodek
zapewnia materia³y edukacyjno-szkoleniowe. Sam kurs
na prawo jazdy kategorii B
trwa ustawowo trzydzieci
godzin a dla tych, którym to
nie wystarcza istnieje mo¿liwoæ dokupienia sobie dodatkowych godzin szkoleniowych. Jak twierdzi instruktorka  Pani Beata, tym
czego przede wszystkim uczy
przysz³ych kierowców jest
umiejêtnoæ przewidywania
sytuacji drogowych i umiejêtnoæ mylenia za kierownic¹. Jeli chodzi o przekrój
kursantów to na kategorii
amatorskiej, czyli B zdecydowanie jest wiêcej kobiet
za na kategoriach wy¿szych, zawodowych przewa¿aj¹ ju¿ mê¿czyni.Ale tym
co czyni przede wszystkim
dobrego kierowcê jest zdaniem Pani Beaty praktyka.
Dlatego te¿ zdaniem instruktorki powinna zostaæ ustawowo zwiêkszona iloæ go-

dzin szkoleniowych w naszym kraju a tak¿e powinno
zostaæ wprowadzone ujednolicenie interpretacji przepisów ruchu drogowego. Tak
by wszyscy egzaminatorzy
mieli jednakowy pogl¹d w
danym temacie. Zdaniem
drawskiej instruktorki polskie egzaminy na prawo jazdy nie s¹ skomplikowane w
skali europejskiej a jedynie
w³anie godzin szkoleniowych jest nieco za ma³o st¹d
tak ma³a zdawalnoæ egzaminów za pierwszym razem.
Do legendy przechodz¹
przypadki kiedy to kursant
zdaje prawo jazdy po kilkunastu egzaminach. Ale to
obecnie wcale nie nale¿y do
rzadkoci choæ po szkole
Pani Beaty zdaje siê egzaminy szybciej i to zarówno w
Pile jak i trudniejszym do
jazdy Koszalinie. Tak wiêc
drawska szko³a zaprasza
oferuj¹c potencjalnym kierowcom swoje us³ugi. Na
wszelki wypadek podajemy
wszystkim chêtnym telefon
kontaktowy do drawskiej
szko³y nauki jazdy, jest to
502 057 641 i 509 474 093.
¯yczymy sukcesów!
A.C.

Czy wiesz, Drogi Czytelniku, ¿e najwiêksz¹
polsk¹ specjalnoci¹ jest
zupa? W³anie tak, zupa. W
naszym piêknym, ponoæ
miodem i mlekiem p³yn¹cym, kraju jest ponad trzysta rodzajów zup. Tego nie
masz nigdzie na wiecie, nie
ma tylu rodzajów zup, by
starcza³o praktycznie na
ka¿dy dzieñ w roku. I to w
dodatku codziennie inna.
Tak nie ma w ¿adnym: bogatym czy biednym kraju.
Wiêc powstaje pytanie, dlaczego my, Polacy, nie zrobilimy z naszych zup dodatku do naszego maj¹tku narodowego? Przecie¿ moglibymy nasze zupy, czy te¿
przepisy na nie, sprzedawaæ daleko za granicê, do
najodleglejszych krañców
wiata i pieni¹¿ki z tego
procederu jak nic sypnê³yby siê do narodowej kiesy.
Odpowied na to pytanie
jest podwójna. Po pierwszejestemy tak przyzwyczajeni do obfitoci naszych zup,
¿e nawet nie zdajemy sobie
sprawy z tego, ¿e jest ich tak
du¿o. A po drugie jestemy
zbyt leniwi, by na wiecie
promowaæ polskie ,,zupolejstwo. Od pewnego czasu mo¿emy zaobserwowaæ
boom na tak zwane marki lokalne. Promowane s¹ ró¿ne,
czêsto dziwne, produkty.
Takie na przyk³ad polskie
wino. W Polsce nie by³o
wielkich tradycji w syceniu
wina. My sycilimy miody i
to jest nasza tradycja. A
zupy? Te s¹ u nas popularne
od setek lat, a przecie¿ zaczê³o siê od polewki A szkoda, bo nadmiaru zup mog¹
zazdrociæ nam wszyscy,
nawet ci z Francji i Zimbabwe! Wiêc czas chyba zacz¹æ myleæ, czy nie zapocz¹tkowaæ tak powa¿nie
sprzedawania rodzimych
zup jak na przyk³ad polskiej
miedzi. Mo¿e tak szybko nie
na³o¿yliby na to podatku?
Czy na przyk³ad rodzima
ogórkowa nie kojarzy siê
du¿o bardziej z Polsk¹, ani¿eli najbardziej wykwintny
ser pleniowy? Czy pospolita szczawiówka nie
trafia³a czêciej na nasze
sto³y ni¿ wszelkiej maci
sa³atki grecko-podobne?
Chwalmy siê wiêc tym, co
naprawdê pyszne, a naszych leaderów do spraw
promocji miast, regionów,
kraju obligujmy do wiêkszej
kreatywnoci na to, co naprawdê najbli¿sze polskiemu sto³owi. Wszak¿e pokolenie 30+ pamiêta jeszcze
czasy, gdy nie by³o fast foodów, a by³y za to na rynku
pyszne pasztety, kaszanki i
oczywicie zupy. Teraz to
wszystko wypieraj¹ hamburgery i hot-dogi, ale w
polskim domu, pod polsk¹
strzech¹ nadal króluje 
zupa!
J.Z.
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Spotkanie
ze Sponsorem
w Gminie Wierzchowo

Agri Plus Spó³ka z o.o. z
siedzib¹ w Poznaniu od 11
lat prowadzi swoj¹ dzia³alnoc na terenie gminy
Wierzchowo. Na Fermach
Trzody Chlewnej w ¯abinie
i ¯eñsku oraz Zak³adzie
Produkcji Rolinnej w Boninie zatrudnia og³em 95
osób.
Pierwsze Spotkanie ze
sponsorem (jak to nazywa
Prezes Zarz¹du OSP w
Wierzchowie Janusz Przyby³a), mia³o miejsce siedem
lat temu. Uczestniczyli w
nim przedstawiciele Agri
Plus jako darczyñcy i
przedstawiciele Jednostki
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Wierzchowie, którzy

Przedstawiciele Ko³a
Emerytów i Rêcistów, najwiêkszej organizacj na terenie gminy, którzy otrzymane wsparcie finansowe
przeznaczaj¹ na organizowanie wycieczek oraz zabaw tanecznych dla osób
starszych
Ksi¹dz Kazimierz Sawocianik -Proboszcz miejscowej Parafii, który otrzymane wsparcie finansowe
przeznacza
na
op³aty
ogrzewania kocio³a oraz
remonty.
Trener Wierzchowskiej
Szkó³ki Unihokeja Piotr Augustyniak oraz przedstawiciele Klubu Sportowego
Kolejarz dziêkowali za

jako pierwsi nawi¹zali
wspó³pracê i dziêkowali
przedstawicielom Spó³ki za
wsparcie finansowe. By³o
to spotkanie w sumie piêciu osób w pokoju przy remizie stra¿ackiej.
Z roku na rok podmiotów dzia³ajacych w Wierzchowie i wspieranych finansowo przez Agri Plus
przybywa³o coraz wiêcej
W dniu 09.02.2012 r w
Gminnym Orodku Kultury
odby³o siê kolejne siódme
spotkanie z Prezesem Spó³ki Luisem Cerdan Ibanez
oraz Vice-Prezesem Miros³awem
Dackiewiczem,
osob¹
odpowiedzialn¹
m.in.za kontakty ze spo³ecznociami lokalnymi .
Wród dziêkuj¹cych za
ró¿nego rodzaju formy
wsparcia byli: Stra¿acy Jednostki OSP w Wierzchowie,
którzy dziêki wsparciu finansowemu Agri Plus zakupili nowy sprzêt oraz wiele
elementów
wyposa¿enia
dla stra¿aków, wyremontowali równie¿ mercedesa
benz do przewozu osób.
Dyrektorzy Szkó³ z terenu gminy Wierzchowo,
którzy równie¿ otrzymuj¹
dofinansowanie do wycieczek szkolnych, do¿ywiania dzieci oraz drobnych remontów w swoich placówkach
Zespó³
piewaczy
Sami Swoi, o którym
przedstawiciele Agri Plus
pamiêtaj¹ i rok rocznie przekazuj¹ pieni¹dze na op³acenie wyjazdów na ró¿nego
rodzaju konkursy piewacze.

wspieranie
dzia³alnoci
statutowych dziêki czemu
dzieci oraz m³odzie¿ mog¹
siê rozwijac w duchu sportowym.
W spotkaniu jako zaproszeni gocie uczestniczyli równie¿ Starosta
Drawski Stanis³aw Cybula i
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Drawskiego Jerzy
Lauezdorf oraz Wójt gminy
Wierzchowo Jan Szewczyk
i Przewodnicz¹cy Rady
Gminy Andrzej Kaczorkiewicz.
Powiat Drawski równie¿
otrzyma³ swego czasu
wsparcie finansowe od
Agri Plus z przeznaczeniem
na remont dróg w kwocie
500 tys. z³otych.
Spotkanie mia³o charakter kameralny przebiega³o w mi³ej i serdecznej
atmosferze, by³y kwiaty,
serdeczne ¿yczenia, no i
oczywicie
proby
o
dalsz¹ wspó³pracê oraz
wsparcie.
Bardzo mi³ym momentem i zaskoczeniem dla prezesa Luisa by³y ¿yczenia
przekazywane przez Dyrektor Gminnego Orodka
Kultury
Pani¹
Martê
£apiñsk¹ w jêzyku hiszpañskim  Luis jest Hiszpanem
a pani Marta w³ada dobrze
tym jêzykiem.
W czasie spotkania
Prezes Luis Cerdan Ibanez
przekaza³ stra¿akom z OSP
w Wierzchowie defibrylator - urz¹dzenie do przywracania pracy serca wartoci 6 tys. z³otych.
(red.)
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Zarz¹d Zachodniopomorskiej Sieci LGR wybrany!
14 lutego b.r. w siedzibie
Ko³obrzeskiej Lokalnej Grupy
Rybackiej odby³o siê kolejne
spotkanie przedstawicieli Grup
Rybackich z terenu Województwa Zachodniopomorskiego
dotycz¹ce Sieci LGR. W spotkaniu uczestniczyli tak¿e

przedstawiciele Urzêdu Marsza³kowskiego w Szczecinie Marek Kalkowski, Dominik
Gronet oraz Maciej Kara Prezes S³owiñskiej Lokalnej Grupy
Rybackiej i przedstawiciele
WOPR.
W porz¹dku obrad przewi-

dziano m.in. wybór Zarz¹du
Sieci LGR, przyjêcie Regulaminu Sieci LGR i ustalenie prezydencji Sieci. Zgodnie z ustaleniami w sk³ad Zarz¹du Sieci
LGR wchodz¹ dwie osoby delegowane z ka¿dej Grupy. Nasza
LGR jest reprezentowana przez

Ryszarda Jasionasa Sekretarza
Stowarzyszenia i Dariusza
Siubdziê Dyrektora biura.
Uczestnicy spotkania podjêli
uchwa³y w sprawie ustalenia
przewodnictwa Sieci LGR sprawowanegowformie6-miesiêcznej prezydencji przez poszcze-

gólne Grupy LGR w kolejnoci:
1. LGR Partnerstwo Drawy;
2. Ko³obrzeska Lokalna
Grupa Rybacka;
3. LGR Partnerstwo Jezior;
4. LGR Zalew Szczeciñski;
5.
Mieleñska Lokalna Grupa Rybacka;
6.
Stowarzyszenie ,,SIEJA;
7. Dar³owska Lokalna
Grupa Rybacka.
Jednomyln¹ decyzj¹
Zarz¹du Zachodniopomorskiej Sieci LGR nasza Grupa
jako pierwsza obejmuje
przewodnictwo w Sieci
LGRnapierwsz¹kadencjê,a
ponadto Prezydentem Zachodniopomorskiej Sieci
LGR zosta³ Ryszard Jasionas.
Zachodniopomorska
Sieæ LGR przede wszystkim
u³atwi wymianê pogl¹dów, dowiadczeñ i wszelkich informacji oraz pozytywnie wp³ynie na
rozwój obszarów zale¿nych od
rybactwa, na których s¹ wdra¿ane lokalne strategie rozwoju
obszarów rybackich.
Ponadto Zachodniopo-

morska Sieæ Lokalnych Grup
Rybackich ma byæ jednym z kluczowych narzêdzi s³u¿¹cych
efektywnemu wykorzystaniu
rodków finansowych pochodz¹cych z Europejskiego Funduszu Rybackiego.
Cele g³ówne Sieci LGR zdefiniowano jako:
- podnoszenie wiedzy i
umiejêtnoci;
- wymiana dowiadczeñ;
- lobbowanie wa¿nych rozwi¹zañ dotycz¹cych rozwoju
obszarów rybackich, w tym

Grupy LGR z terenu Województwa Zachodniopomorskiego w liczbach:
1. obejmuj¹ obszar: 11

021,27 km2, co stanowi 48,14 %
powierzchni Województwa Zachodniopomorskiego;
2. skupiaj¹ ³¹cznie: 494 136
mieszkañców;
3. dysponuj¹ ³¹cznym bud¿etem w kwocie: 196 411
933,67PLN;
4. obejmuj¹ 49 gmin - wiejskich, miejskich i miejsko-wiejskich.
Biuro LGR Partnerstwo
Drawy
Zdjêcia: Beata Mieszkowska i Leopold Ochalik

duszu Ochrony rodowiska i
Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony rodowiska zosta³a
otrzymana taka dotacja dotycz¹ca edukacji ekologicznej.To
jest jeden z projektów, który
równie¿ zosta³ zrealizowany w
gminie oraz orodek edukacji
ekologicznej w gminie utworzony. Je¿eli chodzi o starsze projekty, które zosta³y zrealizowane w minionych latach, by³a to
budowa sieci BS  NET, która
umo¿liwi³a dostarczenie Internetu z miejscowoci Kr¹gi do
miejscowoci miadowo. Gmina wybudowa³a tê sieæ przy
udziale rodków z programu
EVITA. Donatorem by³a Fundacja Wspomagania Wsi. By³
to bardzo ciekawy projekt pod
wzglêdem praktycznego instalowania sieci w obszarach wiejskich, co powinno siê robiæ, a
czego nie. W tej chwili ta sieæ ma
ju¿ swoich kilkudziesiêciu odbiorców, którzy siê bardzo z
tego ciesz¹, gdy¿ do tej pory
¿aden ze znanych operatorów
im tego nie zaoferowa³. Dziêki
temu wietlica w miadowie ma
ju¿ te¿ Internet. W tej chwili
wietlica ma ju¿ kompleksowe
wyposa¿enie komputerowe.
Ponadto mieszkañcy wspólnie
z informatykiem zrealizowali
stronê internetow¹ dotycz¹c¹
umocnieñ Wa³u Pomorskiego.
Je¿eli za chodzi o przysz³e tematy, s¹ to projekty dotycz¹ce
programu
operacyjnego

Ryby realizowanego przez
Lokaln¹ Grupê Ryback¹ ze
Szczecinka. Zosta³ on ju¿ z³o¿ony w LGR. Je¿eli chodzi o te projekty, dotycz¹ one problemu
wody na teranie gminy, a przede
wszystkim jeziora Pile. Jest w
fazie realizacji projekt rozbudowy pla¿y S³onecznej w miecie, a tak¿e zagospodarowanie zatoki Cichej- tu bêd¹ budowane pomosty. Wniosek
dotycz¹cy tej¿e budowy jest w
trakcie poprawek i zostanie dofinansowany przez Urz¹d Marsza³kowski. Obecnie gmina czeka ju¿ tylko na uzyskanie pozwolenia na budowê i chce j¹
zrealizowaæ jeszcze przed sezonem turystycznym. Na ten cel
Borne Sulinowo ju¿ dosta³o dofinansowanie. Ponadto ju¿ w
2013 roku na pla¿y S³onecznej powstanie budynek us³ugowo-sanitarny z myl¹ o borneñskich turystach. I to s¹
g³ówne projekty realizowane
przy wspó³pracy Lokalnej Grupy Rybackiej, które zostawi¹
trwa³y lad na obliczu Gminy
Borne Sulinowo. Takie s¹ ma³e
i du¿e projekty realizowane
przez wydzia³ promocji tego
miasta i gminy. Ciekawostk¹
jest, ¿e jeszcze w tym roku zostanie zg³oszony projekt na budowê kortów tenisowych w
miecie oraz zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne jeziora Pile.
Franciszek Zawoja

zrównowa¿onego rozwoju
Gmin objêtych dzia³aniem
LSROR opracowanych dla poszczególnych Grup;
- promocja programu operacyjnegoRYBY2007-2013;
- nawi¹zywanie, rozwijanie
i podtrzymywanie wspó³pracy
regionalnej, krajowej i miêdzynarodowej.

PROJEKTY I PROJEKCIKI
PanArkadiusz Malarski zajmuje siê w Urzêdzie Miasta i
Gminy Borne Sulinowo opracowywaniem projektów i pozyskiwaniem funduszy na ich realizacjê. Gmina korzysta podczas realizacji owych projektów
z wielu funduszy. G³ównym obszarem pozyskiwania funduszy
jest program Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Program
Ryby realizowany wespó³ z
Lokaln¹ Grup¹ Ryback¹  Partnerstwo Drawy w Szczecinku.
Gmina tak¿e korzysta³a z Programu Operacyjnego Gmina i
rodowisko, przynajmniej jeli chodzi o termomodernizacjê
budynków u¿ytecznoci publicznej na terenie gminy. Urz¹d
w Bornem Sulinowie korzysta
tak¿e z programu wspó³pracy
polsko-szwajcarskiej, który
umo¿liwi³ tak¿e pozyskanie
rodków na wykonanie prac
termo-modernizacyjnych w
budynkach u¿ytecznoci publicznej, chodzi tutaj przede
wszystkim o modernizacjê systemu grzewczego w gimnazjum
w Silnowie. Jest to projekt realizowanywrazzmiastamiigminami Dorzecza Parsêty. Gmina
Borne Sulinowo g³ównie pozyskuje rodki z programu Dzia³ania i Rozwój Wsi. S¹ to podstawowe us³ugi dla rozwoju
gospodarki wiejskiej i je¿eli
chodzi o odnowê wsi, to gmina
wykona³a ju¿ szeæ stref sportowo rekreacyjnych. W grud-

niu miasto podpisa³o umowê na
trzy kolejne.Wykonane w 2010
roku strefy to strefy w Jeleniu,
Pi³awie, Radaczu i £ubowie. W
przypadku Radacza to by³a
du¿a strefa sportowo rekreacyjna reszta jest obiektami pomniejszymi, takimi jak place zabaw, choæ w strefie w Jeleniu
jest tak¿e boisko do siatkówki i
koszykówki. Ponadto zosta³y
wyremontowane i wyposa¿one trzy wietlice wiejskie w Noblinach, Rakowie i Liszkowie.
By³y to kompleksowe remonty
z kompleksowym wyposa¿eniem tych obiektów. To te¿ zosta³o zrealizowane z programu
rozwoju obszarów wiejskich i
odnowy wsi z rozdania, które
by³o w 2009 roku. W tej chwili,
te¿ w grudniu, gmina podpisa³a
umowê na remont kolejnej
wietlicy i jej wyposa¿enie 
du¿ej wietlicy w £ubowie. Ta
umowa bêdzie realizowana w
2013 roku. Dwie strefy sportowo- rekreacyjne bêd¹ realizowane w tym roku, bêd¹ to du¿e
strefy w Silnowie i Kr¹gach.
W ubieg³ym tak¿e roku z pieniêdzy, które przesz³y przez Leadera czyli LGD Partnerstwo Drawy, zrealizowano dwie strefy
sportowo rekreacyjne  mniejsza w Silnowie i du¿a w Liszkowie. Je¿eli chodzi o podstawowe us³ugi dla ludnoci i gospodarki wiejskiej, to realizowalimy projekt Rozwój Gospodarki Odpadami Komunalnymi,

jest to pilota¿owa budowa
trzech wiat do zbiórki i segregacji tych¿e odpadów. Zakupiono
tak¿e 93 pojemniki do segregacji odpadów. Te projekty s¹ ju¿
zakoñczone. Je¿eli chodzi za o
rzeczy mniejsze, to realizowane
s¹ ma³e projekty prowadzone
przez Leadera Lokalnej Grupy
Dzia³ania Partnerstwo Drawy. Gmina sk³ada³a na nie
du¿o wniosków i statystyki po-

kazuj¹, ¿e w dwóch pierwszych
naborach na ma³e projekty Borne Sulinowo by³o gmin¹, która
by³a najbardziej aktywn¹ na
Pojezierzu Drawskim. Du¿o z
tych wniosków zosta³o zaaprobowanych przez LGD. Problem
z ma³ymi projektami polega na
tym, ¿e bardzo d³ugo trwa ocena tych¿e wniosków przez samego Leadera.Te terminy by³y
przez Urz¹d Marsza³kowski
bardzo wyd³u¿ane, co czêsto
wywraca³o do góry nogami ideê
samego wniosku i ca³¹ realiza-

cjê tego projektu. A jednak kilkanacie ma³ych projektów
uda³o siê na terenie gminy zrealizowaæ g³ównie przez CentrumKulturyi Rekreacji,Bibliotekê Publiczn¹. Rodzaj projektów to wyposa¿enie wietlic,
ró¿nego rodzaju zajêcia na
tych¿e wietlicach, Takim projektem by³o równie¿ utworzenie
cie¿ki turystyczno- spacerowej w Bornem Sulinowie, zakup
wyposa¿enia i
strojów dla zespo³ów folklorystycznych z terenu gminy czy te¿ organizacji targów Chleba i miodu. W tej
chwili w trakcie
oceny jest wniosek o realizacji placu zabaw w miejscowoci Rakowo. Kolejny wniosek, który uda³o
nam siê obroniæ w Urzêdzie
Marsza³kowskim, jest wniosek
o monitoringu na obiektach
sportowych w Bornem Sulinowie, chodzi tutaj o miejscowego
orlika i stadion miejski oraz w
miejscowoci Rakowo na tej
strefie sportowo rekreacyjnej.
To jest projekt, którego poprawki s¹ trakcie realizacji. Jest
to projekt osobicie prowadzony przez pana Malarskiego i ma
on nadziejê na to, ¿e projekt zostanie w ca³oci zrealizowany.
Poza tym z Narodowego Fun-
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Sprawozdanie z ferii zimowych
w oddziale dla dzieci Biblioteki
Publicznej w Drawnie

SZKÓ£KA W NÊTNIE
W ramach dzia³añ kulturalno- owiatowych w Oddziale dla Dzieci odbywa³y siê
w dniach 16  27 stycznia
2012 r. zajêcia organizowane
w okresie ferii zimowych.

dzieci;
- g³one czytanie;
- promocje czytelnictwa;
- pobudzanie kreatywnoci osobowej poprzez dialog,
tworzenie- sztukê, taniec i

Skierowane one by³y do
wszystkich dzieci chc¹cych
wzi¹æ w nich udzia³. Informacje o proponowanym programie zajêæ zosta³ zamieszczony na stronie oraz rozwieszony w formie plakatu informacyjnego na terenie miasta. W
ramach planu na ferie zosta³y
przeprowadzone m.in. zajêcia w formie arteterapii, która
mia³a na celu:
- integracjê, wzajemne
poznawanie i zabawê w grupie;
- rozbudzenie zainteresowania literatur¹ piêkn¹ dla

zabawy ruchowe.
Bibliotekarka zabra³a
dzieci w wyobrani do krainy
bajek, czytaj¹c na g³os ksi¹¿eczkê o ksiê¿niczce, która
bez przerwy ziewa³a oraz
przedstawi³a Zielonego Nikt.
Obie bajki sk³oni³y do refleksji uczestników zajêæ, którzy
stwierdzili, ¿e w ¿yciu wa¿na
jest tolerancja oraz przyjaciele.
W ramach warsztatów
plastycznych dzieci naby³y
umiejêtnoci wyplatania papierowej wikliny, tworz¹c koszyki na ró¿ne drobiazgi.

Zbli¿aj¹cy siê Dzieñ Babci i
Dziadka zainspirowa³ wnuczêta do wykonania laurki
oraz kwiatków z krepiny dla
swoich najbli¿szych. Dzieci
wykona³y równie¿ laurki
okolicznociowe dla cz³onkiñ Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Drawnie z okazji wy¿ej wymienionego wiêta,
które zosta³y wrêczone na
spotkaniu w dniu 21 stycznia
2012 r.
Na koniec ferii zimowych
bibliotekarka zaoferowa³a
dzieciom wiat relaksu przygotowuj¹c dla nich wiele zabaw ruchowych i rytmicznych.
W okresie ferii zimowych dzieci oprócz specjalnie przygotowanych na ten
czas zajêæ, mog³y tak¿e korzystaæ z komputerowego
kursu jêzyka angielskiego
oraz gier internetowych.
Natomiast osoby starsze z
Ko³a Gospodyñ Wiejskich w
Drawnie zaznajamia³y siê z
obs³ug¹ komputera i Internetu.
W sumie w zajêciach
uczestniczy³o przez 10 dni
ferii zimowych 63 osoby w
wieku od 3 do 12 lat.
Barbara Zaj¹czkowska

Jest niedu¿a, ale za to bardzo kolorowa. Pani Dyrektor 
Gra¿yna Kapuciñska  pracuje tu od lat. Jej szkó³ka jest
naprawdê ma³a, uczêszcza do
niej bowiem jedynie siedemdziesiêcioro dziewiêcioro
dzieci w klasach od zero do
szeæ. Chodz¹ tutaj dzieci z
samego Nêtna, ale tak¿e z Lasocina, z Rydzewa, Przytonia,
Do³giego, Zarañska i £abêdzia, a dwoje przedszkolaków
rodzice przywo¿¹ a¿ z odleg³ego widwina. Pracuje tutaj
piêtnastu nauczycieli, w tym
dziesiêciu na pe³nym etacie.
Najliczniejsza jest klasa trzecia, do której przychodzi piêtnastu uczniów, za najmniej
liczny jest oddzia³ drugi, który
liczy uczniów siedmiu. Pani
Dyrektor Kapuciñska twierdzi, ¿e to lepiej, gdy¿ nauczyciel ma lepszy dostêp do
dziecka i poprzez to jest wy¿szy poziom nauczania. Choæ,
jak narzeka pani Dyrektor, do
jej szkó³ki chodz¹ tak¿e
uczniowie, którzy nie bardzo
lubi¹ siê uczyæ. Ale s¹ to dzieci dwudziestego pierwszego
wieku, znakomicie znaj¹ siê na
Internecie  zaraz dodaje Dyrektorka.
Szko³a w Nêtnie jest
szko³¹ najbardziej oddalon¹
od Gminy Drawsko Pomorskie. Ale uczy siê tutaj m³odzie¿ z wielu okolicznych, nieraz bardzo oddalonych, wiosek. Ju¿ zosta³ og³oszony
przetarg na budowê boiska

Orlik. M³odzie¿ bêdzie mia³a gdzie graæ. Dzieci, szczególnie te z przyszkolnego przedszkola, bêd¹ mia³y siê te¿
gdzie bawiæ, gdy¿ pani dyrektor z³o¿y³a wniosek do Radosnej Szko³y o utworzenie
nowego placu zabaw. Ale to,
czym szczyci siê pani Kwaniewska najbardziej, s¹
nowe prysznice, dziêki któ-

rzenia, gdzie do¿ywia siê,
w³¹cznie z nauczycielami, 81
osób i s¹ to obiady z dwóch
pe³nych dañ, co sprawia, ¿e
uczniowie nie s¹ g³odni, a
zim¹ tak¹ jak ta, mron¹, s¹
dodatkowo rozgrzani, bo gor¹c¹ zupê maj¹ ju¿ o dziewi¹tej
trzydzieci, za drugie danie o
wpó³ do dwunastej.
Uczniowie szkó³ki w Nêt-

rym szko³a bêdzie mog³a prowadziæ u siebie kolonie w
okresie wakacyjnym. To,
czym siê równie¿ chwali pani
dyrektor, to ju¿ osi¹gniêcia
uczniów. Jest nim dostanie siê
obu reprezentacji- ch³opców i
dziewczynek- do powiatowej
ligi tenisa sto³owego i zajêcie
tam pierwszego miejsca. To
du¿y sukces jak na tak niewielk¹ placówkê. Innym sukcesem szko³y jest utworzenie
sto³ówki z prawdziwego zda-

nie to urodzeni spo³ecznicy 
chêtnie uczestnicz¹ w sprz¹taniu wsi, a tak¿e zbieraj¹ baterie
i nakrêtki od butelek jako przedmioty do recyclingu. Trzeba
równie¿ dodaæ, ¿e uczniowie tej
niewielkiej szko³y s¹ niez³ymi
uczniami, gdy¿ uczestnicz¹ w
wielu olimpiadach i konkursach
przedmiotowych, gdzie dobrze
sobie radz¹. Tak wiêc szko³a
podstawowa imienia Jana Paw³a II w Nêtnie to ma³a  wielka
szko³a. Franciszek Zawoja
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Karnawa³owy DL-awski Bal Dixielendowy
W dniu 18 lutego 2012
roku w orodku Pa³ac w
Siemczynie na zakoñczenie karnawa³u odby³ siê
Karnawa³owy DL-awski Bal
Dixielendowy. Uczestnicy
balu mieli okazjê bawiæ siê
przy akompaniamencie zespo³u DIXIE Company z
Poznania w rytmach muzyki rodem z Nowego Orleanu.
By³a to ciekawa forma zabawy tanecznej po³¹czona z
koncertem muzyki jazzowej
w wykonaniu najwy¿szej
klasy muzyków.
Przy okazji balu prowadzona by³a licytacja dzie³
sztuki oraz lokalnych pro-

nie chcielibymy podziêkowaæ Stowarzyszeniu Henrykowskiemu w Siemczynie
za pomoc przy organizacji
balu. Szczególne podziêkowania kierujemy do fundatorów wszystkich rzeczy

Patronat nad balem obj¹³
Andrzej Jakubowski  Wicemarsza³ek Woj. Zachodniopomorskiego, który by³
gociem honorowym imprezy.

przeznaczonych na aukcjê,
która zasili³a ten tak po¿yteczny spo³ecznie cel. Naszymi darczyñcami byli:
Krystyna
Cieæwierska,
Konrad Fujarski, Ryszard
Gutowicz, Krystyna Wenelska, Iwona Zacharzewska,
Andrzej Kraszewski, Mariusz Nagórski oraz Dariusz
Chojnacki.
Podziêkowania nale¿¹
siê tak¿e Piotrowi Domañskiemu z Kalisza Pomor-

duktów
kulinarnych.
£¹cznie w wyniku aukcji
uda³o siê zebraæ 3 245 z³otych, które w ca³oci zasil¹
konto programu DZIA£AJ
LOKALNIE - konkursu
grantowego realizowanego
przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia³ania Partnerstwo Drawy w szeciu
gminach Powiatu Draw-

W imieniu organizatorów oraz wszystkich osób
zaanga¿owanych w realizacje programu Dzia³aj Lokal-

skiego. Bal by³ doskona³¹
okazj¹ na propagowanie
idei i efektów tego projektu
z informacj¹ o mo¿liwociach finansowego wsparcia tych dzia³añ przez indywidualnych sponsorów.

skiego, który by³ najbardziej
aktywnym sponsorem podczas licytacji.
Krzysztof Zacharzewski
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Dzia³aj Lokalnie
Przedstawiamy kolejn¹ porcjê zdjêæ z projektów zrealizowanych w ostatniej edycji programu Dzia³aj
Lokalnie. Zapraszamy na stronê www.partnerstwodrawy.org gdzie mo¿na poczytaæ o wszystkich zrealizowanych w roku 2011 projektach o obejrzeæ du¿o wiêcej fotek.

Nasz plac - nasze miejsce Kalisz Pomorski

Naturalnie i biró¿norodnie  czyli przyrodnicze hity turystyczne Pojezierza Drawskiego Z³ocieniec

Jesienne spotkania w Starej Studnicy

Zróbmy co dla siebie - Bralin

Magia wiat ³aczy ludzi Porzad³o Wielkie

Zróbmy co razem - Z³ocieniec

Ksi¹¿ka mój przyjaciel - Drawsko Pomorskie

Gra planszowa o Pojezierzu Drawskim
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia³ania Partnerstwo Drawy promuje
obszar swojego dzia³ania
na przeró¿ne sposoby.
Jednym z bardziej oryginalnych i nowatorskich
jest gra planszowa. Grê pt.
Ekopodró¿e po Pojezierzu Drawskim  spotkania z
przyrod¹ i histori¹ wydano w ramach projektu
wspó³finansowanego ze
rodków Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich.
W koñcu ubieg³ego
roku odby³ siê szereg imprez w gimnazjach regionu
maj¹cych na celu podniesienie poziomu wiedzy o
Pojezierzu
Drawskim
wród m³odzie¿y poprzez
przeprowadzenie ¿ywych

gier, w których ³¹cznie
wziê³o udzia³ ponad 1000
uczniów. Nastêpnym etapem tego projektu jest
wydanie 1000 egzemplarzy
wspomnianej gry planszowej. Przeznaczona jest ona
dla dzieci i doros³ych, a jej
treci¹ jest historia, przyroda i atrakcje turystyczne
naszego regionu. Gra niesie mnóstwo informacji i
ciekawostek o miastach i
miejscowociach naszego
partnerstwa. Obrazuje pasjonuj¹c¹ i arcyciekaw¹
historie tej czêci Polski,
wspania³¹ przyrodê i atrakcyjna turystyczna ofertê
naszych gmin. Treæ merytoryczna gry opracowali
Tomasz Czuk i Maciej Lorenc, a wspania³y projekt
graficzny wykona³a Anna
Tratnerska-£ojek. Gra nie
jest przeznaczona do
sprzeda¿y, a bêdzie rozpo-

wszechniania bezp³atnie
na ró¿nego rodzaju imprezach
organizowanych
przez Lokaln¹ Grupê Dzia³ania Partnerstwo Drawy. Czeæ nak³adu otrzymaj¹ gminy i powiaty
cz³onkowie Stowarzysze-

nia LGD Partnerstwo Drawy, organizacje pozarz¹dowe oraz szko³y regionu.
Reszta bêdzie s³u¿yæ szerokiej promocji Pojezierza
Drawskiego wród mieszkañców i turystów.
Grê mo¿na zdobyæ bior¹c

udzia³ w interaktywnym quizie jaki znajduje siê na stronie internetowej LGD Partnerstwo Drawy. Szczegó³y
na stronie www.partnerstwodrawy.org.
Polecamy i zachêcamy
do zabawy.
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Rozmowa z Jaros³awem Wójcickim Naczelnikiem
Urzêdu Skarbowego w Drawsku Pomorskim

URZ¥D NIE TAKI
STRASZNY
- Panie Naczelniku, ilu
pracowników liczy Urz¹d?
- Na dzieñ dzisiejszy mamy
tych pracowników osiemdziesiêciu szeciu.
- Kiedy jest najwiêkszy
ruch w Urzêdzie?
- Najwiêkszy ruch u nas
panuje w okresie sk³adania
zeznañ podatkowych, czyli to
s¹ miesi¹ce luty, marzec i kwiecieñ.
- Proszê powiedzieæ, czy
nale¿y siê Urzêdu Skarbowego baæ?
- Generalnie to nigdy chyba nie by³o takiej sytuacji, ¿eby
siê trzeba by³o Urzêdu Skarbowego obawiaæ. Nie u¿ywa³bym

takiego okrelenia  banie siê
urzêdu. Ka¿dy obywatel ma po
prostu pewne powinnoci w
stosunku do pañstwa. Miêdzy
innymi jednym z takich obowi¹zków jest obowi¹zek p³acenia podatków. W terminach i
odpowiednich
wysokociach. I teraz je¿eli wszyscy ci,
którzy maj¹ spe³niæ ten obowi¹zek, go spe³niaj¹, to nie ma
siê co Urzêdu Skarbowego
obawiaæ. Urz¹d nie jest taki
diabe³ straszny jak go maluj¹,
to po pierwsze. Tutaj pracuj¹
ludzie, którzy s¹ otwarci na
kontakty z obywatelem, podatnikiem i do nas zawsze mo¿na przyjæ, przede wszystkim
wyjaniæ sprawê, nikt tutaj na
nikogo nie krzyczy i staramy
siê porozmawiaæ tak jak z klientem. Nie z petentem, tylko z
klientem. Uwa¿am wiêc, ¿e nie
ma podstaw do tego, aby siê
Urzêdu obawiaæ. Nie wiem, jakie jest przewiadczenie podatników. Na pewno s¹ tacy,
którzy siê boj¹ z jakich tam
ró¿nych przyczyn, bo na przy-

k³ad potencjalnie nie realizuj¹
swoich obowi¹zków. Ja jednak
uwa¿am, ¿e nie ma podstaw do
tego, ¿eby siê baæ urzêdu.
- Panie Naczelniku, czy
Urz¹d Skarbowy w Drawsku
Pomorskim siê bêdzie rozrasta³?
- Nie, nasz Urz¹d nie bêdzie
siê rozrasta³ ani liczebnie, ani
powierzchniowo. Wrêcz przeciwnie, idzie tendencja do
zmniejszenia Urzêdu i w tym
kierunku bêdzie to oscylowa³o. Ale to nie s¹ decyzje wewnêtrzne moje jako naczelnika
urzêdu, tylko s¹ to decyzje
odgórne. Jest to podyktowane pewnymi ograniczeniami,

po czêci zmniejszeniem zadañ. Wi¹¿e siê to te¿ z wyjciem
z pewnymi us³ugami na zewn¹trz. Ale to jest melodia
przysz³oci i, jak mówiê, nie my
o tym decydujemy. Nasz drawski urz¹d nie bêdzie siê na pewno rozrasta³ ani etatowo ani
powierzchniowo. Raczej bêdzie to zmierza³o w kierunku
odwrotnym, czyli zmniejszania, to sam fakt umo¿liwienia
sk³adania dokumentów drog¹
elektroniczn¹ ju¿ o tym wiadczy. To w kolejnoci wyeliminuje koniecznoæ wykonywania pewnych czynnoci, ograniczy czêstotliwoæ wizyt
klientów u nas. Sam fakt, ¿e
podatnik mo¿e z³o¿yæ zeznanie
zza w³asnego biurka, komputera, ju¿ wiadczy o tym, ¿e nie
musi byæ tu, w urzêdzie.
- Proszê powiedzieæ, czy
pracownicy urzêdu s¹ otwarci
na klientów?
- Jako prze³o¿ony tych¿e
pracowników jestem przekonany, ¿e s¹ oni otwarci na naszych klientów. Ja mogê po-

wiedzieæ, ¿e nasi pracownicy
tak s¹ szkoleni, tak s¹ przygotowywani, ¿e potrafi¹ byæ
otwarci na naszych goci.
Dawniej siê mówi³o petent, my
u¿ywamy okrelenia klient.
Jest to okrelenie bardziej biznesowe i powa¿niej traktuj¹ce
naszych goci. Tak, moi pracownicy s¹ bardzo otwarci na
naszych klientów. Urzêdnik
jest dla klienta a nie odwrotnie.
Klient ma wyjæ z Urzêdu zadowolony, ma byæ kulturalnie i
mi³o za³atwiony, oczywicie
zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem.Ale ma byæ zadowolony.
- Panie Naczelniku, jakie
plany na przysz³oæ, bo podpis

elektroniczny zosta³ ju¿
wprowadzony?
- Szykuje siê ca³y system
e-podatki. To jest jakby podstawa i ten system bêdzie
wdra¿any w najbli¿szych latach. Na dzieñ dzisiejszy najwa¿niejsze jest to, ¿e jest mo¿liwoæ sk³adania bardzo du¿ej iloci dokumentów ju¿
przez Internet. Zarówno dla
nas, czyli urzêdników obs³uguj¹cych te dokumenty, jest
to du¿a wygoda, gdy¿ dokumenty przychodz¹ ju¿ uzupe³nione o wszystkie klauzule. Po prostu program wymusza na sk³adaj¹cym wype³nienie wszystkich rubryk i
dziêki temu my nie musimy
wzywaæ takiego klienta tu, do
urzêdu, aby wszystko w³asnorêcznie poprawi³. Jest to
po prostu wygodniejsze i o
wiele wiêcej dokumentów
jest poprawnych.
- Dziêkujê serdecznie za
rozmowê.
Rozmawia³:
Franciszek Zawoja

Rozmowa z Markiem M³ynarczykiem
 kierownikiem referatu inwestycji
w Urzêdzie Gminy Czaplinek

WNIOSKI UNIJNE?
TO TRUDNOÆ!
- Panie Kierowniku, jakie
inwestycje ze rodków unijnych s¹ realizowane w tym
roku przez wasz¹ Gminê?
- W tym roku realizujemy
takie zadania inwestycyjne z
udzia³em rodków unijnych,
jak budowa Centrum Ratownictwa Gminnego. Jest to zadanie, które jest zadaniem wielkoci¹ kwoty siêgaj¹c¹ trzech
milionów z³otych i jest po czêci finansowane ze rodków
Regionalnego Programu Operacyjnego naszego województwa, dostalimy z tego projektu kwotê dwa miliony dwiecie
tysiêcy z³otych, która w wiêkszej czêci pokryje nasze potrzeby. Wramach tego zadania
zrealizujemy czêæ dotycz¹c¹
samych prac budowlanych.
Gminne centrum powstaje na
bazie naszej Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej. Kiedy prace budowlane zostan¹ zakoñczone,
to bêdziemy doposa¿aæ nasze
centrum
specjalistyczny
sprzêt, jak choæby podnonik
 samochód, którego cena
waha siê w okolicy miliona
dwustu tysiêcy z³otych.
W
tym centrum bêdziemy kumulowaæ wszystkie s³u¿by, które
funkcjonuj¹ w ka¿dym rodowisku na terenie Gminy, a wiêc
ratownictwo medyczne, centrum zarz¹dzania kryzysowego i ochotnicz¹ stra¿ po¿arn¹.
W tym roku bêdziemy tak¿e
realizowaæ drugie zadanie z
dotacji Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i
Gospodarki Wodnej, jest to
zadanie dotycz¹ce zamkniêcia
sk³adowiska odpadów sta³ych
dla naszej Gminy. Jest to wartoæ zadania siêgaj¹ca kwoty
miliona stu tysiêcy z³otych.
Tutaj dofinansowanie ze strony funduszu wynosi piêæset
piêædziesi¹t tysiêcy z³otych.
Zadanie to w ca³oci bêdziemy

realizowaæ w roku 2012, choæ
dotacje na nie mielimy ju¿ w
roku 2010, jednak ogrom tego
zadania wskazywa³ na jego
wykonanie w tym roku. Nastêpnie realizujemy zadanie
zwi¹zane z selektywn¹ zbiórk¹
odpadów. Równie¿ z udzia³em
rodków unijnych. Jest to zadanie dotycz¹ce zakupu
dwóch samochodów, jeden
samochód to mieciarka, za
drugi- to bramowiec. Wielkoæ
dofinansowania to czterysta
tysiêcy z³otych. Nastêpnie
bêdziemy realizowaæ zadanie
zwi¹zane z przebudow¹ drogi
ulicy D³ugiej i Drahimskiej.
Jest to odcinek kilometra. Tutaj mamy dofinansowanie z
Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych i Powiatowych w
kwocie siedemset tysiêcy z³otych, jak równie¿ mamy dofinansowanie ze Starostwa Powiatu Drawskiego w kwocie
siedemset piêædziesi¹t tysiêcy
z³otych. Ca³oæ zadania zamyka siê kwot¹ dwóch milionów
stu tysiêcy z³otych. Zadanie to
tak¿e przewidziane jest do realizacji w roku 2012. Nastêpnie
bêdziemy realizowaæ zadanie
budowy pomostu drewnianego nad jeziorem Drawsko, w
miejscowoci Kluczewo. Wartoæ tego zadania to dwiecie
tysiêcy z³otych. Dofinansowanie ze rodków unijnych
wyniesie w tym przypadku sto
dwadziecia tysiêcy z³otych. I
to s¹ na dzieñ dzisiejszy
wszystkie zadania z udzia³em
rodków unijnych. Ostatnim z
tych zadañ jest przebudowa
wietlicy w miejscowoci Machliny. Jest to zadanie dofinansowane kwot¹ piêæset szeædziesi¹t tysiêcy z³otych.
- Proszê powiedzieæ czy
trudno pozyskuje siê rodki
unijne?
- rodki unijne niestety

pozyskuje siê trudno. ¯eby
uzyskaæ te rodki, musimy
dobrze przygotowaæ projekt,
który rozwi¹zuje okrelone
problemy. Ten wniosek musi
byæ dobrze przygotowany,
dobrze uzasadniony, musi
mieæ dobr¹ argumentacjê. I taki
projekt ma szansê powodzenia. Gmina Czaplinek, przystêpuj¹c do jakiegokolwiek stawiania wniosku, ma doæ dobre rozeznanie jeli chodzi o
warunki, kryteria i zasady przyznawania rodków. I Gmina
stara siê wynajdywaæ takie
projekty, które maj¹ szansê dofinansowania. Wnioski, które
nie maj¹ szansy dofinansowania, nie s¹ po prostu sk³adane.
Wyj¹tkiem jest wniosek o rewitalizacjê ulicy Sikorskiego, ulicy Rynek jak równie¿ ratusza.
Tutaj zg³aszamy wniosek konsekwentnie wiedz¹c, ¿e s³usznoæ jest po naszej stronie.
Jest to wartoæ przedsiêwziêcia zamykaj¹ca siê kwot¹ cztery miliony siedemset tysiêcy
z³otych. Dofinansowanie to
po³owa tej sumy. Projekt ten
przeszed³ ocenê formaln¹,
gdzie na sto punktów uzyskalimy punktów siedemdziesi¹t
jeden, gdzie trzeba by³o mieæ
piêædziesi¹t. Dlatego te¿ ten
wniosek trzeba by³o z³o¿yæ.
- Czy wobec tego du¿¹
trudnoæ sprawia Wam sk³adanie tych wniosków?
- Niew¹tpliwie tak. Sk³adanie wniosków o dofinansowanie unijne to du¿a trudnoæ dla
naszych pracowników.Ale nasi
pracownicy s¹ do tego przygotowani i mogê powiedzieæ, ¿e to
du¿ej klasy fachowcy. Nasze
sk³adane wnioski zawsze przynosz¹ du¿¹ szansê powodzenia
i st¹d sta³e dofinansowania do
naszych inwestycji.
Rozmawia³:
Franciszek Zawoja
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Nie jest to jaki czarny
scenariusz lecz fragment
ulotki zachêcaj¹cej do
udzia³u w Balu Przodowników Pracy Socjalistycznej

oraz plakaty z tamtych lat.
Sto³y zastawiono delikatesami z lat 70-80. Na obrusach z
ceraty serwowano ówczesne
przysmaki , a mi³e kelnerki w

 kolejnej ju¿ imprezy tematycznej organizowanej w
Dworze Luboradza k. Barwic.
Gocie na bal licznie dopisali i bawili siê wymienicie. Organizatorzy zadbali

strojach GS-owskich co
chwilê proponowa³y dolewkê do sypanej kawy w
szklankach z metalowymi koszyczkami. Nic jednak za darmo  Gocie dostali kartki reglamentacyjne i obs³uga

w szczegó³ach o realistyczne oddanie klimatu czasów
socjalizmu. Gocie byli witani przez posterunek
ZOMO przy koksowniku.
Sale udekorowano w naszpikowane socjalistycznymi has³ami transparenty

skrupulatnie wycina³a kupony, raz na miêso, raz na alkohol. Mo¿na by³o zrobiæ sobie
zdjêcie przy  VIP-owskim
stole , z filmu Stanis³awa Barei, gdzie ³y¿ki zamocowano
do ³añcuchów, a miski do sto³u. Do tañca przygrywa³a

muzyka polskich wykonawców z owych czasów, za na
¿ywo wystêp dali pañstwo
Bo¿ena i Lech Makowieccy 
artyci z rodowodem festiwali w Ko³obrzegu a prywatnie
rodzice Tomka Makowieckiego. Toalet, jak twierdzy
broni³a wspania³a i pracowita
szatniarka. wie¿o zmyt¹
pod³ogê zabezpieczy³a gazetami , a klientów pilnowa³a, by
w³anie na te gazety, stawiali
nogi. W zamian za dyscyplinê i drobne datki obficie ser-

wowa³a równo pociêty papier toaletowy. W samych
toaletach nie zabrak³o wpisów na cianach, tak charakterystycznych dla toalet z
tamtych lat. Obs³uga orodka niele sobie radzi³a w zapobieganiu takim aktom wandalizmu. Niesforni Gocie byli
fotografowani w objêciach
milicjanta , a ich zdjêcia
umieszczano na tablicy goci
nieobs³ugiwanych.
Mo¿na by³o popatrzeæ na
emitowane w telewizorze na
recepcji Polskie Kroniki Filmowe z lat 80-tych.
W recepcji te¿ s¹czy³a siê
dyskretna muzyka z oryginalnego gramofonu marki

Bambino , a grona bufetowa
pilnowa³a, ¿eby nikt nie zosta³ obs³u¿ony bez kolejki.
Jak kolejki nie by³o, trzeba
by³o poczekaæ , a¿ siê utworzy. Oczywicie w myl obowi¹zuj¹cych przepisów, dbaj¹cych o kulturê spo¿ywania
alkoholu, nawet do piwa konieczna by³a zagrycha.
Dlatego czêsto by³o s³ychaæ
has³a typu lorneta i galareta.
Gocie czynnie uczestniczyli w odtworzeniu atmosfe-

ry socrealistycznych tradycji. By³ pan w prawdziwym
stroju górnika, milicjanci ró¿nej szar¿y, ormowiec, tow.
Bierut oraz panie ubrane w
charakterystyczne stroje
epoki. Na dumnie wypiêtych
piersiach wielu panów b³yszcza³y piêknie wypolerowane
ordery. Nie zabrak³o te¿ mê¿czyzny, który pilnowa³ wianka papierów toaletowych,
przewieszonego na sznurku
przez szyjê. W drodze na bal
zaopatrzy³ siê w ten papier, w
sklepie GS w Barwicach gdy¿
w³anie tu rzucili papier.
¯arty, ¿artami ale w tej
atmosferze nie jednej starszej
osobie zakrêci³a siê w oku
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³ezka wspomnieñ. Jakie te
czasy by³y, takie by³y , ale
wielu z nas by³o du¿o m³od-

riusz z nag³ówka siê nie
spe³ni³.
Dwór Pomorski w Lu-

szymi. W³anie Ci, nieco starsi gocie z przyjemnoci¹
cofnêli siê w czasie. Spotkanie mia³o te¿ w¹tek edukacyjny. M³odzi uczestnicy balu
poznali na weso³o wiele absurdów, niewygód ¿ycio-

boradzy (www.dworpomorski.pl) organizuje takie i
inne wycieczki w czasie.
W ubieg³ym roku mo¿na
by³o uczestniczyæ w zabawie Prohibicja i przenieæ
siê do nielegalnego kasyna

wych czy panuj¹cych zwyczajów. Ci m³odzi ludzie
bêd¹ ju¿ teraz wiedzieli z
czego siê miej¹ starsi ogl¹daj¹c komedie filmowe z
czasów PRL.
Uczestnicy balu mieli
przedni¹ zabawê. Na szczêcie socjalizm siê skoñczy³
nad ranem , a czarny scena-

z lat 20 i 30-tych, w Stanach
Zjednoczonych. Takie i
inne imprezy organizuj¹ tu
na zamówienia grupowe
(przyjêcia firmowe, instytucjonalne i inne) , a sprzyja temu po³o¿enie orodka
na uboczu i z dala od siedzib
ludzkich.
Wojtek Parol
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LINOWNO  EKSHUMACJA PO 70-ciu LATACH (2).

O TYCH CO IMION NA SWOICH
GROBACH NIE MIELI
W dniu 2 grudnia
2011r. na tutejszym
cmentarzu zosta³a
przeprowadzona
ekshumacja tzw.
mogi³y ¿o³nierskiej.
Po 70-ciu latach od
pochówku oraz po
rocznych staraniach
uda³o siê
zidentyfikowaæ 4-ch z
piêciu ¿o³nierzy
rosyjskich, którzy
zmarli tu podczas
przymusowych robót
w okresie II wojny
wiatowej. Do naszej
wsi byli skierowani ze
Stalagu IIB
Hammerstein w
obecnym Czarnym.
Szczegó³y by³y
opisane w
grudniowym numerze
Echa... w artykule
pod tym samym
tytu³em. Jest dalszy
ci¹g tej historii.
Niespe³na miesi¹c po
ekschumacji do
Linowna nadszed³ list
rodziny
zidentyfikowanego
Andreja Lwowa i jego
zdjêcie.
W imieniu ca³ej rodzi-

ny dziêkujemy, za to ¿e odnale¿licie mogi³ê naszego
ojca, dziadka i pradziadka.
Historia naszej rodziny podobna jest do historii milionów rodzin z tamtych lat.
Nasz dziadek Andrej Akimowicz LWOW poszed³ na
wojnê w 1941 roku. Zostawi³ w domu m³od¹ ¿onê z
trójk¹ dzieci. Najstarsza
Zoja mia³a 4 lata, anajm³odszy 4 miesi¹ce. Walczy³ pod
Stalingradem. Z tamt¹d
przysz³o powiadomienieZAGIN¥£ BEZ WIECI.
W domu na ¿o³nierza czekano d³ugo. Czekano nawet
wtedy, gdy z wojny powróci³ jego towarzysz z którym
wojowa³. Opowiada³ on, ¿e
szuka³ naszego dziadka
wród ¿ywych i umar³ych.
Dopiero teraz po prawie 70ciu latach poznalimy, ¿e
jeszcze w 1943 roku by³
w niewoli. Córka Andreja
Lwowa  Zoja Andrejewna
wspomina ten dzieñ kiedy
ojciec szed³ na wojnê. By³
bardzo weso³y. Biega³ i
bawi³ siê z ni¹. W pewnym
momencie sposêpnia³ i powiedzia³-PORA
SIÊ
¯EGNAÆ. Na naiwne dzieciêce pytanie  KIEDY
WRÓCISZ odpowiedzia³ 
NIEBAWEM. Teraz dopiero poznalimy dalsze
jego losy. Nisko k³aniamy
siê polskiemu pu³kownikowi Zbigniewowi Mieczkowskiemu i wszystkim tym,
którzy przyczynili siê do
jego odnalezienia. Jego
córka Zoja podjê³a decyzjê,

by nie niepokoiæ ojca i pozostawiæ go tam, gdzie go
pogrzebano. Prosi jedynie
o garstkê ziemi z jego mogi³y. Maj¹c 75 lat sama nie
mo¿e przyjechaæ do Polski.
My m³odsze pokolenie
obowi¹zkowo pojedziemy
na mogi³ê naszego dziadka
i pradziadka. Jeszcze raz z
ca³ej duszy wielkie dziêkujê. Z powa¿aniem rodzina
¿o³nie¿a Lwowa.
Lwow do niewoli niemieckiej dosta³ siê pod Stalingradem-23 wrzenia1942
r. Z tamt¹d trafi³ do Stalagu
II B Hammerstein. Do Linowna przyby³ 3 marca

1943 r. Pracowa³ w maj¹tku
Wendorffów. Zmar³ ju¿ po
2,5 miesi¹cach -2 2 maja
1943r. maj¹c 24 lata.
¯yczenie rodziny Lwowa zosta³o spe³nione. Symboliczna garæ ziemi z grobu ojca i dziadka 11 lutego
pojecha³a do Rosji. Tego
bowiem bardzo mronego
dnia dokoñczono ekshumacjê kolejnych piêciu grobów. Zak³adowi Medycyny
S¹dowej ze Szczecina wswpó³pracuj¹cemu z przedstawicielami Wajennoj Archeologii z Moskwy i podobnej placówki z Berlina
uda³o siê zidentyfikowaæ

kolejnych czterech jeñców
rosyjskich. Wszyscy do
niewoli niemieckiej dostali
siê w lipcu 1941 roku. Poprzez obóz przejciowy
Stalag 315 w Przemylu trafili do Hammerstein II B w
Czarnym. Przeszli wiêc dwie
prawdziwe rzenie, gdzie
jeñcy jedli chleb z domieszk¹ trocin i sieczki ze
s³omy oraz oczycili teren obozów do ostatniego
db³a trawy. Skrajnie wyciêczeni zaledwie po
3-miesiêcznej niewoli w po³owie padziernika 1941
roku trafili na przymusowe
roboty do obecnego Linowna. Tu trzech sporód
czwórki ekshumowanych
zmar³o jeszcze tego samego
miesi¹ca, a ostatni z nich
zaledwie 3 tygodnie pó¿niej. Zestawienie tych fak-

tów i dat jest przera¿aj¹ce.
Takie wra¿enie robi³a te¿ relacja z ekshumacji przedstawiona przez TVP Szczecin.
Doprowadzenie
do
ustalenia powy¿szych faktów po 70-latach od ich zaistnienia by³o niezmiernie
trudne i pracoch³onne.
Spotka³em jednak wielu
wspania³ych ludzi, którzy bezinteresownie pomogli rozwik³aæ tê historyczn¹
zagadkê. Serdecznie dziêkujê Pani Marioli Cieli-dyrektor Wojewódzkiego Wydzi³u Polityki Spo³ecznej,
dr.n.med.Andrzejowi
Ossowskiemu z Zak³adu
Medycyny S¹dowej PUM
w Szczecinie oraz Piotrowi
Brzeziñskiemu z grupy poszukiwawczej Pomorze1945. S³owa podziêkowañ
kierujê do Pana Czes³awa

Biecia, który jako by³y mój
przeciwnik polityczny nie
odmówi³ pomocy w tak
szczytnej sprawie i pomimo
wielkiego ryzyka uszkodzenia koparki w zmarzlinie
skierow³ swojego mistrza
Tadeusza Tutura do Linowna, a rozliczenie us³ugi odby³o siê po kosztach eksploatacji.
Co dalej z mogi³¹ ¿o³niersk¹ w Linownie? Obecnie jest tu krajobraz poekshumanikacyjny. W zwi¹zku
z piêtrz¹cymi siê lokalnymi
biurokratycznymi przepychankami wniosek o godne
uczczenie miejsca pamiêci
zostanie skierowany do
wojewody, gdy¿ w drodze z
Rosji jest list kolejnej rodziny i zapowiedzi odwiedzin
na miejscowym cmentarzu.
Zbigniew Mieczkowski
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Walentynki
na sportowo
Tradycyjnie ju¿ po raz
trzeci z okazji Walentynek
Orodek Sportu i Rekreacji w
Z³ocieñcu zorganizowa³ dla
zespo³ów ¿eñskich Turniej
Pi³ki Siatkowej o Puchar Burmistrza Z³ocieñca.W zawodach uczestniczy³y zespo³y z
Reska , Gryfic, Gocina ,
Szczecinka, Z³ocieñca. Awizowa³ równie¿ swój udzia³
zespó³ z Koszalina jednak
ostatecznie zespó³ ten odwo³a³ przyjazd. Turniej rozgrywany by³ systemem ka¿dy z ka¿dym do dwóch wygranych setów.Pojedynki
by³y bardzo zaciête wiêkszoæ z nich koñczy³o siê tie
brekiem.Do ostatniego\ meczu nie by³o wiadomo jaka
bêdzie koñcowa kolejnoæ.Ostatecznie turniej
wygra³ miejscowy zespó³
Zaj¹czka Z³ocieniec który w
ostatnim meczu pokona³ zespó³ Chrobrego Gryfice 2:0 i
jako jedyny odniós³ komplet
zwyciêstw. Najlepsz¹ zawodniczk¹ turnieju zosta³a
wybrana Karolina Wiszniewska z Zaj¹czka.
Koñcowa klasyfikacja
turnieju:
1.m Zaj¹czek Z³ocieniec 8
pkt
2.m Ekonomik Szczecinek
7 pkt
3.m Resko 6 pkt
4.m Chrobry Gryfice 5 pkt
5.m Pawlaczki Gocino 4
pkt.
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ZIELONA
ENERGIA
DLA KA¯DEGO!
S³oñce jest najwiêkszym i
najbardziej wydajnym, dostêpnym ludzkoci ród³em
energii. Z ogromnej odleg³oci wynosz¹cej 150 milinów
kilometrów dostarcza nam
niezliczone i niekoñcz¹ce siê
iloci energii.Ka¿dego dnia
s³oñce dostarcza energiê 15
tys. razy przewy¿szaj¹c¹ zapotrzebowanie ca³ej wiatowej populacji. W czasie krótszym ni¿ 30 minut s³oñce dostarcza na nasz¹ planetê wiêcej energii ni¿ wynosi jej zu¿ycie w ci¹gu ca³ego roku. W
roku 2006 zu¿ycie to wynios³a
ponad 10.000 TWh (terawatogodzina = 1.000.000.000

odnawialnych. Zobowi¹zuje
ona mianowicie operatorów
sieci przesy³owych do odbioru pr¹du z elektrowni fotowoltaicznych i zap³atê za
ni¹ wed³ug sta³ych stawek.
Z inicjatywy Norberta
Heib oraz Jakuba Guzdka,
powsta³a w ubieg³ym roku w
Czaplinku firma Czapla-Solar, która chc¹c sprostaæ
wymaganiom rynku fotowoltaicznego, po³¹czy³a siê z
niemieckim gigantem produkcji urz¹dzeñ solarnych
firm¹ SolarWolrd. Jako oddzia³ tej firmy Czapla-Solar
odpowiada za kompleksowe
projektowanie farm (elek-

kWh). Gigantyczna elektrownia s³oneczna na Saharze
(700 km x 700 km) mog³aby
ca³kowicie zaspokoiæ wiatowe zapotrzebowanie na energiê (ca³kowite zu¿ycie energii
przez cz³owieka). Zasobne i
przyjazne rodowisku s³oñce, jako ród³o energii, dostêpne bêdzie przynajmniej
przez najbli¿szych 5 miliardów lat. Poniewa¿ wiele
pañstw traktuje obecnie
energiê ze róde³ odnawialnych priorytetowo i aktywnie
wspiera rozwój tych róde³,
wykorzystanie energii s³onecznej staje siê coraz bardziej efektywne i tanie. W
Niemczech, czêciowo za
spraw¹ przyjaznych przepisów prawnych, wykorzystanie energii s³onecznej bardzo
szybko ronie (o 40 % rocznie). Wspomniane przepisy
o energii odnawialnej (Ustawa o Energii Odnawialnej)
wspiera gospodarcze wytwarzanie energii ze róde³

trowni) fotowoltaicznych w
Polsce, Bu³garii i Rumunii.
Ju¿ kilka lat temu rynek
fotowoltaiczny w Europie
dos³ownie eksplodowa³, a
prekursorem by³y Niemcy.
Ca³kowita moc farm fotowoltaicznych oraz ma³ych instalacji pod³¹czonych do sieci,
osi¹ga na dzieñ dzisiejszy
moc ponad 20 GW!! Dla porównania powiem, i¿ aktualne polskie zapotrzebowania
na energiê elektryczn¹ wynosi oko³o 40 GW. W wiêkszoci krajów europejskich
stawki p³acone za produkcjê
solarnej energii elektrycznej
pozwalaj¹ na bezpieczne inwestowanie w tê energetykê,
oraz uzyskiwanie stabilnego
zysku w okresie 25 lat!! T¹
stabilnoæ zysku w inwestycjach fotowoltaicznych zapewniaj¹ gwarancje rz¹dowe
odbioru energii elektrycznej
oraz s³oñce. Nasza farma
fotowoltaiczna jest wiêc czystym, ekologicznym ród³o

dochodu. Buduj¹c instalacjê
nie ingerujemy w ¿aden sposób w rodowisko naturalne,
mo¿emy stawiaæ panele na
gruntach rolnych, dachach
budynków p³askich oraz spadzistych. Wed³ug naszej opinii w Polsce nast¹pi w najbli¿szym czasie wielka rewolucja
w bran¿y energetycznej. W
grudniu 2011 r. Ministerstwo
Gospodarki przedstawi³o
projekt ustawy i oczekuje siê
i¿ bêdzie ona wprowadzona w
¿ycie od 1 sierpnia 2012.
Mamy nadziejê, ¿e Polska w
przeci¹gu kilka lat dogoni
kraje europejskie pod wzglêdem zainstalowanej mocy w
farmach fotowoltaicznych.
Szczególne perspektywy otwiera
fotowoltaika przed
rolnikami. W rolnictwie czêsto mamy do
czynienia z du¿ymi
zabudowanymi powierzchniami. Dach
stodo³y, obory czy
te¿ budynku mieszkalnego idealnie nadaje siê do instalacji
paneli s³onecznych.
Tak¿e powierzchnie
nieu¿ytków nadaj¹
siê do instalacji naziemnych. Na wsi, inaczej ni¿
w miastach, s³oñce dociera
bez przeszkód do zabudowañ i pozwala tym samym na
wyprodukowanie wiêkszych
iloci pr¹du. SolarWorld
przygotowa³ specjale panele
fotowoltaiczne, które mog¹
byæ stosowane w rolnictwie.
S¹ one odporne na szkodliwe
dzia³anie amoniaku i tym samym mog¹ byæ montowane
np. na oborach. Specjalne
systemy zamocowañ ze stali
nierdzewnej s¹ dostosowane do trudnych warunków
panuj¹cych na wsi.Wyprodukowany pr¹d mo¿e zostaæ
zu¿yty w gospodarstwie lub
oddany do sieci energetycznej, daj¹c przez lata dodatkowe zyski.Instalacje s³oneczne nie wymagaj¹ skomplikowanej obs³ugi i konserwacji,
a inwestycje mog¹ byæ wspomagane funduszami Unii Europejskiej.
Norbert Heib,
Jakub Guzdek
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rodki finansowe z PO RYBY 2007-2013 w rêkach beneficjentów
Informujemy, ¿e dnia 10 lutego b.r. w Urzêdzie Marsza³kowskim w Szczecinie zosta³y
podpisane pierwsze umowy o
dofinansowanie z wniosko-

Zarz¹du Województwa Zachodniopomorskiego oraz beneficjenci - Janusz Nyk- Prezes
PZW Okrêg Koszalin, Bogus³aw Siewiela Sekretarz PZW

dawcami I naboru wniosków.
Pierwszymi beneficjentami s¹:
Polski Zwi¹zek Wêdkarski
Okrêg Koszalin i Przedsiêbiorstwo Rybackie Z³ocieniec Sp. z
o.o.
Umowy
podpisywali:
przedstawiciel Samorz¹du Województwa Zachodniopomorskiego: Jan Krawczuk- Cz³onek

Okrêg Koszalin oraz Mariusz
Bry³a (Przedsiêbiorstwo Rybackie Z³ocieniec Sp. z o.o.).
Podczas spotkania obecni byli
równie¿ przedstawiciele LGR
Partnerstwo Drawy, Cz³onkowie Zarz¹du  Mariusz Getka
i Andrzej Urban oraz Dyrektor
Dariusz Siubdzia.
Operacje, których dotycz¹

podpisane umowy, bêd¹ realizowane w ramach rodka 4.1.
Rozwój obszarów zale¿nych
od rybactwa, O Priorytetowa
4  Zrównowa¿ony rozwój obszarów zale¿nych od rybactwa program operacyjny Zrównowa¿ony
rozwój sektora rybo³ówstwa i nadbrze¿nych obszarów rybackich 20072013. Pozyskane fundusze unijne zostan¹
przeznaczone m.in. na
doposa¿enie Spo³ecznych i Pañstwowych
Stra¿y Wêdkarskich
Okrêgu PZW Koszalin
w Powiecie Szczecineckim i Drawskim oraz na
budowê stawów osadowych
SO1 i SO2 w Siecinie i wydanie
,,Przewodnika wêdkarskiego
po wodach Przedsiêbiorstwa
Rybackiego Spó³ka z o.o.  Z³ocieniec.
ProgramOperacyjnyRYBY
2007-2013 realizowany za porednictwem naszej grupy
wdra¿any jest w sposób sku-

teczny, a Urz¹d Marsza³kowski
Województwa Zachodniopomorskiego dok³ada starañ, by
czas oceny z³o¿onych Wniosków o Dofinansowanie by³ jak
najkrótszy.

Pierwszym beneficjentom
unijnych funduszy gratulujemy, a wszystkich zainteresowanych zapraszamy do
odwiedzania biura LGR, naszej strony internetowej i

sk³adania wniosków w kolejnych naborach.
LGR Partnerstwo
Drawy
Fot. D.Siubdzia
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Jest zaprowadzony
porz¹dek

Moja wypowied dotyczy
czasów jeszcze powojennych
 mówi emerytowany kierowca Józef Jankowski  dotyczy
tych rz¹dów PZPR-u ale
g³ownie dotyczy naszego
obecnego Burmistrza Pana
Zbigniewa Ptaka. Tu¿ po
wojnie by³y wtedy modne plany, roczny plan, dwuletni
plan, piêcioletni plan. I to nic
takiego dobrego nie nios³o
poza tym, ¿e by³a
praca, ale przecie¿ to by³a praca
za grosze. Wtedy
zarabialimy naprawdê niedu¿e
pieni¹dze. I zawsze wtedy tak
by³o  od pierwszego maja do lipca i znowu od lipca do maja.
O tym, ¿e jest wiêto wiadczy³y pomalowane krawê¿niki. O tym jaki to by³ system
da³o siê zauwa¿yæ kiedy przysz³a ta zmiana w dziewiêædziesi¹tym roku. Ten rok da³
dla nas jako pracowników
ca³kowite takie zaniedbanie.
Brak pracy, brak wszystkiego, rozbieranie zak³adów,
niszczenie wszystkiego. I tu
co dotyczy tego naszego Pana
Burmistrza, on ju¿ wtedy pracowa³ w tych urzêdach ju¿ siê
wtedy tam obraca³, po studiach by³, bo przecie¿ w Poznaniu je koñczy³. I zanim on
zosta³ burmistrzem to jego
poprzednicy nic nie zrobili. I
ja zauwa¿y³em tak¹ mocn¹
sprawê, on by³ dyrektorem w
szkole i jak by³ tym dyrektorem to tak jak on zrobi³ w
szkole jedynce ten dziecinny
zespó³, zmobilizowa³ dzieciaków do wystêpów, bardzo
piêknych wystêpów. I to zas³uga w³anie tego burmistrza. To by³a jedna z pierwszych jego zas³ug. Dzieci wystêpowa³y w PDK-u, jedzi³y
za granicê, zdobywa³y dyplomy, dzia³y siê piêkne rzeczy i
nadal siê dziej¹. I przed
pierwsz¹ kadencj¹ ludzie ju¿
mówili, ¿e pan Ptak musi
wygraæ, bo to jedyny kandydat na dobrego burmistrza i
gospodarza do tego miasta. I
on od razu wszed³ w pierwszej
turze. I ja mu powiedzia³em
na spotkaniu w domu kultury
teraz przed trzeci¹ kadencj¹,
powiedzia³em mu: Panie
Burmistrzu, ¿e Pan siê odwa¿y³ zostaæ burmistrzem tego
miasta i sta³ siê Pan jego odnowicielem tak jak i ca³ej
gminy. I du¿o ludzi z mojego
pokolenia tych ludzi starszych dziwi³o siê, ¿e Pan siê
tak daleko odwa¿y³ iæ. Zanim Pan obj¹³ pierwsz¹ kadencjê to by³o zniszczonych
piêæ najwiêkszych zak³adów
w Drawsku. I tak jak Pan
wszed³ w pustkê w nicoæ i tak
Pan zadzia³a³, ¿e to miasto
teraz kwitnie. Tak mu powiedzia³em. Teraz to nie jest to
Drawsko, to nie jest ta gmina.
On jak wszed³ to pierwsze co
zrobi³ to zlikwidowa³ baraki
za cmentarzem i tam stoi teraz piêkny blok w³¹cznie ze
wietlic¹. I od tego mu siê ta
ca³a sprawa w Drawsku zaczê³a. Ulice, cmentarz, szko³a numer jeden, szko³y inne.
Budynki teraz co powstaj¹ te
nowe, to przecie¿ wszystko za
tego burmistrza i on tak krok

po kroku to zrobi³, ¿e to teraz
wygl¹da tak jak wygl¹da to
miasto. I on jednak w t¹ trzeci¹ kadencjê wszed³ z umiechem, bo tak wszed³. I przecie¿ zrobi³ bardzo du¿o, bo
przecie¿ od 45 roku do 90
roku co tu siê dzia³o? Tych
kilka domów, które spó³dzielnia stawia³a. I jaki to by³ problem? Z wielkiej p³yty, Kalisz
robi³, przywieli p³yty, postawili i dom stoi, jaki to
by³ problem? A ten
burmistrz robi teraz
domy ciep³e i zdrowotne. Teraz tam na
ogrodowej powstaje
znowu blok na 48 rodzin. I tak burmistrz
ca³e miasto odbudowa³ i odnowi³. Jak nasta³ pierwsz¹ kadencjê to ja
jedzi³em bardzo wczenie
do pracy  tak przed pi¹t¹. To
ten cz³owiek wraca³ ju¿ z terenu. I nieraz siê go pyta³em
co on tak wczenie robi, a on
na to, ¿e musi zobaczy c co i
gdzie ma jeszcze zrobiæ. No
to ja takiego jeszcze po wojnie
nie spotka³em cz³owieka na
tym stanowisku. I ten burmistrz jeszcze przyjmuje ludzi i z nimi rozmawia. Gdzie
indziej burmistrze tak nie
przyjmuj¹ ludzi jak choæby w
£obzie. I tak ludzi przyjmuje,
doradza, pomaga i jest dla
nich. I te wszystkie wioski.
Jak s¹ piêknie poszykowane,
zadbane. I to wszystko jest
robione za tego burmistrza
nie za kogo innego. S¹ teraz
trudnoci, bo w ca³ym wiecie
s¹ trudnoci. Wszyscy to odczuwamy chocia¿ nie jestemy temu winni. I mimo tego
kryzysu w Polsce on daje sobie radê. I jednoczenie chodzi i rozmawia i on chcia³by
wszystkim pomóc. Chodzi do
kocio³ów i rozmawia z ludmi. U niego nie ma gorszego
ani lepszego  wszyscy s¹
równi i jednakowi. I ja bym
mu ¿yczy³ ¿eby by³ jeszcze
czwart¹ kadencjê i pi¹t¹. I
niech tak robi jak robi teraz.
Zak³ady powstaj¹. Bêd¹ mieli ludzie gdzie pracowaæ. Ja
wiem jak jest tutaj w Jankowie. Zak³ad niedu¿y ale 26
osób pracuje. Idzie potê¿na
budowa ko³o krzy¿a jak siê
na Mielenko jedzie. I kto to w
tak krótkim czasie i tak ciê¿kich warunkach zrobi³ to co
zrobi³ ten burmistrz? I buduje :orliki, ¿eby m³odzie¿
mia³a gdzie graæ i korty.
Wszystko nad podziw piêkne.
I stadion, piêknie porobione
trybuny i na meczach bez
k³ótni, bez bicia i szarpaniny.
Jest zaprowadzony porz¹dek. I co tu jeszcze powiedzieæ? Z mojego pokolenia to
wszyscy s¹ za nim i wszyscy
s¹ mu wdziêczni. I my jeszcze
chcemy ¿eby on jak najd³u¿ej
zosta³. Ja to mu jeszcze ¿yczê
 kontynuuje Jankowski aby
on nadal mia³ w sobie tyle
energii do dzia³ania, co przez
te ponad dwie kadencje. Aby
nasz Burmistrz  Pan Ptak
by³ nadal naszym Panem
Burmistrzem jeszcze przez
wiele, wiele lat.
Wypowied Józefa Jankowskiego z Drawska Pomorskiego spisa³ Franciszek
Zawoja

Linowno - wie z histori¹
Na ³amach naszej gazety
czêsto ukazuj¹ siê artyku³y
Zbigniewa Mieczkowskiego. Dzi chcia³bym poleciæ
jeszcze gor¹c¹ jego ksi¹¿ê
Wczoraj Woltersdorf dzisiaj
Linowno. Zarys dziejów
wsi. Mottem przewodnim
monografii swojej wsi autor
uczyni³ cytat Cypriana Kamila Norwida Aby drogê mierzyæ przysz³¹, trzeba pomnieæ
sk¹d siê wysz³o.
Publikacja sk³adaj¹ca siê
z 135-u stron. jest bogato ilustrowana 160 zdjêciami i kopiami materia³ów ród³owych oraz przeplatana czterema lokalnymi legendami.
Na ogólnym tle pogranicza
Polski, Nowej Marchii, Zakonu Krzy¿ackiego i Prus autor
zaprezentowa³ historiê miejscowego kocio³a i wiejskich
nekropolii. Szeroko opisana
jest chronologia panuj¹cych
tu przez wieki rodów:
Güntersbergów, Wedlów,
Borcków i Goltzów . Obszernie przedstawiono przedwojenne losy w³acicieli miejscowych maj¹tków-Wendorffów i Ottonów oraz go-

spodarzy karczmy Strehlowów. Bardzo dynamiczny i
emocjonalny opis zawiera
rozdzia³ trzeci ksi¹¿ki, który
prezentuje okres zasiedlania
Linowna po II wojnie wiatowej oraz losy wielu osadników. Ca³oæ monografii koñczy komentarz autora w odniesieniu do skutków transformacji ustrojowej jakie dotknê³y wie i jej mieszkañców.
Prolog ksi¹¿ki prezentuje wizjê przysz³oci Linowna.
Warto interesowaæ siê
histori¹, szczególnie zwi¹zan¹ z terenami, na których
przysz³o nam mieszkaæ. Okazuje siê, ¿e otaczaj¹ce nas
budynki, drzewa czy te¿ inne
miejsca, mog¹ dawaæ dowód
ciekawej historii i byæ widocznymi wiadkami nieraz
bujnej przesz³oci. Dlatego
warto promowaæ tego typu
wydawnictwa i zachêcaæ do
lektury tych, którzy interesuj¹ siê odkrywaniem tajemnic i ludzkich historii, czêsto
zapomnianych.
Dla tych którzy zainteresowani bêd¹ lektur¹ poprzez
autora informujê, ¿e jedynym

sposobem na kupienie ksi¹¿ki s¹ odwiedziny w miejscowym sklepie w Linownie lub

kontakt z autorem (przez redakcjê).
K. Zacharzewski

Odwieczna wêdrówka pokoleñ
W tej odwiecznej wêdrówce pokoleñ rodzaju
ludzkiego przez tysi¹clecia,
teraz nam, wspó³czesnym
przypad³a rola zmienników i
obowi¹zek przekazania tej
sztafety nastêpnym.
Jak dot¹d w miarê sprawnie realizujemy ten obowi¹zek, wszak dobilimy do 7dmio miliardowego przedstawiciela swego gatunku na
ziemskim globie. W tej swojej
sprawnoci mamy poczucie
dotrwania do skoñczenia naszego wiata (do ustania aktywnoci naszej gwiazdy
dziennej  s³oñca). Oczywicie o ile która z licznych
sekt nie sprowokuje tego nieszczêcia znacznie wczeniej.
W swym zadufaniu,
wspartym niewiarygodnym
wprost wspó³czesnym postêpem techniki nie zawsze
potrafimy doceniæ wk³ad minionych pokoleñ, determinuj¹cy nasz obecny rozwój.
Czym potrafilibymy dzi
zaimponowaæ poprzednikom, gdyby przysz³o nam
urodziæ siê wspó³czenie w
jakim sza³asie bez zastanej
infrastruktury, pozostawionej przez minione pokolenia.
Czy zdolni bylibymy samodzielnie dokonaæ odkryæ
praw fizyki, obowi¹zuj¹cych
w przyrodzie, regu³ matematycznych, chemicznych, medycznych i sto innych? Czy
zbudowalibymy te wspania-

³e urz¹dzenia techniki, jakimi
siê dzi powszechnie pos³ugujemy? Te wspania³e autostrady, drogi kolejowe, porty
morskie, lotniska i wielkie
metropolie?
Nie zdzia³alibymy nic.

Dzier¿ymy
bezwzglêdny prym
w skupisku
staro¿ytnych
grodzisk, kurhanów
i osad Wikingów.
Naszym obowi¹zkiem
pozostaje
wykorzystanie tego
skarbu z przesz³oci
dla ich
zabezpieczenia,
opisania i
spo¿ytkowania dla
edukacji i promocji.
Najwy¿ej postawilibymy
drugi sza³as obok tego, w którym przysz³o siê nam urodziæ.
Nie wywy¿szajmy siê zatem
swoj¹ arogancj¹ wobec naszych poprzedników w tej
ziemskiej wêdrówce. Doceñmy i ochroñmy ich ju¿ ostatnie pozosta³oci na naszej
Ziemi Drawskiej, która przechowa³a te pami¹tki przesz³oci niepomiernie w wiêkszej
iloci w porównaniu do reszty kraju.

Dzier¿ymy bezwzglêdny
prym w skupisku staro¿ytnych grodzisk, kurhanów i
osad Wikingów. Naszym
obowi¹zkiem pozostaje wykorzystanie tego skarbu z
przesz³oci dla ich zabezpieczenia, opisania i spo¿ytkowania dla edukacji i promocji.
Spektakularnym przyk³adem korzyci p³yn¹cych z
zachowania tego dziedzictwa przesz³oci niech bêdzie
pouczaj¹ca historia Artura
Schultze, w³aciciela m³yna
wodnego na rzece Brzenicka Wêgorza w Brzeniaku.
Ten lojalny obywatel
Trzeciej Rzeszy samozwañczo postawi³ siebie ponad

W swym zadufaniu,
wspartym
niewiarygodnym
wprost
wspó³czesnym
postêpem techniki
nie zawsze
potrafimy doceniæ
wk³ad minionych
pokoleñ,
determinuj¹cy nasz
obecny rozwój.
resztê pospólstwa przydatnego do zaszczytnej
s³u¿by w Wehrmachcie,
uznaj¹c i¿ jego wykonywana

rola m³ynarza znacznie lepiej
przys³u¿y siê ojczynie. Dla
unikniêcia niew¹tpliwie
swojej degradacji zszed³ (dos³ownie) do podziemia.
Mianowicie wkopa³ siê
tunelem w jeden ze staro¿ytnych kurhanów, znajduj¹cych siê w pobli¿u, gdzie
uszed³ wielokrotnej ob³awie,
usi³uj¹c wcieliæ go do armii.
Tym sposobem szczêliwie
prze¿y³ i przetrwa³ do koñca
wojny.
Niech przytoczony przyk³ad zawiadczy o mo¿liwoci pozyskania wymiernych
korzyci z zachowania tych
staro¿ytnych pami¹tek z
przesz³oci.
W tym przypadku pomiertna scheda na nekropolii po jednym z wielkich
wodzów
plemiennych
sprzed tysiêcy lat pos³u¿y³a
doranym celom wspó³czesnych, po których byæ mo¿e
pozostawione zardzewia³e
konstrukcje progu wodnego
w przysz³oci pos³u¿¹ do
czego naszym zstêpnym.
(Ten historyczny m³yn w
Brzeniaku w³¹czylimy do
trasy cie¿ki archeologicznej).
Tak oto plot¹ siê i cile
ze sob¹ wi¹¿¹ historie kolejnych pokoleñ. Niewykluczone, ¿e w nieprzerwanym procesie a¿ do przemiany blasku
naszej gwiazdy dziennej w
kosmiczn¹ czarn¹ dziurê.
Eugeniusz Piecewicz
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Morderstwo w Dramburgu

Ciep³y czerwcowy wieczór 1926 roku. Niewielkie
miasto na Pomorzu. Wilhelm
Gaede  pe³ni¹cy od 21 lat
obowi¹zki miejskiego stró¿a
nocnego opuszcza swoje

mieszkanie w kamienicy przy
Labeser Chausee 3 (obecna
ul. Gdyñska). Bierze ze sob¹
psa. Jeszcze tylko krótki meldunek w komendzie policji
przy
Nettelbeckstraße
(obecna ul. Ratuszowa) i bêdzie móg³ zacz¹æ s³u¿bê.
Noc. Oficyna kamienicy
przy Große Kirchestraße 8
(obecna ul. Kiliñskiego). W
niewielkim, dwuizbowym
mieszkaniu pali siê s³abe
wiat³o lampy naftowej. Pomieszczenie wype³nia ostry
zapach ludzkiego i koñskiego potu. Siedz¹cy przy stole
furman Klotzbach nie czuje
jednak tego zapachu. Jego
uwagê skupia le¿¹cy na stole
szeciostrza³owy rewolwer.
Furman Klotzbach do ostatniej chwili rozwa¿a czy broñ
bêdzie mu tej nocy potrzebna. Gasi lampê. Wychodzi.
Stó³ jest pusty.
Noc. Kamienica przy
Wiesenweg (obecna ul.
£¹kowa). Okna mieszkania
pani Bliener s¹ otwarte. S³ychaæ przez nie szum p³yn¹cej
rzeki. Wisz¹cy na cianie zegar zaczyna biæ. Pani Bliener
w pó³nie rejestruje cztery
uderzenia. Ostatnie zamiast
wybrzmieæ przeradza siê jednak w dwiêk, który wyrywa
zmys³y pani Bliener z upienia. Alarmuj¹cy psi skowyt,
tupot nóg dudni¹cych o belki mostu i nastêpuj¹ce po
nich krzyki osoby biegn¹cej
tu¿ pod jej oknem. Zanim pani
Bliener dobiega do okna, powietrze rozrywa huk pierwszego wystrza³u. Dotkniêcie
drewnianego parapetu zbiega siê z drugim. Trzeci krótk¹
ognist¹ iskr¹ rozwietla pó³mrok drzew, który do tej pory

ukrywa³
strzelaj¹cego.
Wszystko milknie. S³ychaæ
tylko ciche skomlenie trafionego psa. Ostroæ powietrza
przedwitu. Pani Bliener zauwa¿a wychodz¹cego z cienia mê¿czyznê. On
jednak nie widzi jej.
Kieruje swoje kroki
w stronê le¿¹cego na
trawie Wilhelma Gaede, którego latarka
owietla
jeszcze
pryzmê trawy kilka
metrów dalej. Wilhelm Gaede nie ¿yje.
Mimo tego furman
Klaus
Klotzbach
umieszcza pozosta³e w bêbenku pociski w ciele martwego stró¿a. Nastêpnie odchodzi.
Trzy dni póniej. Czerwcowe przedpo³udnie. Posterunek policji przy Nettelbeckstraße (obecna ul. Ratuszowa). Maszyna do pisania
Hermanna Schritta wydaje z
siebie miarowe uderzenia.
Stoj¹ca obok maszyny popielniczka nabita jest petami
tanich papierosów. Pomieszczenie wype³nia gryz¹cy w
oczy dym. Okna s¹ zamkniête, ale mimo tego doskonale
s³ychaæ samochody podje¿d¿aj¹ce do stacji benzynowej znajduj¹cej siê po drugiej
stronie ulicy. Hermann
Schritt nie widzi samochodów, jego uwagê przykuwaj¹
czarne mrówki liter pojawiaj¹ce siê na bia³ym arkuszu raportu koñcowego.
Dnia 20 czerwca br. o
godzinie 22.00 stró¿ nocny
Wilhelm Gaede po zameldowaniu siê na posterunku policji wraz ze swoim psem rozpoczyna s³u¿bê. Ok. godziny
4 w nocy w okolicy zjazdu z
ul. Große Mühlenstraße na
Wiesenweg zauwa¿a furmana Karla Klotzbacha próbuj¹cego dostaæ siê do pobliskiego budynku. Na widok
stró¿a, Klotzbach zaczyna
uciekaæ wzd³u¿ ulicy, kieruj¹c siê na wschód. Gaede
rusza za nim, jednak z jakiego powodu nie spuszcza
psa ze smyczy. Mijaj¹ most i
przecinaj¹ wschodni¹ czêæ
placu van Niessena. Klozbach kieruje siê na pó³noc,
wzd³u¿ rzeki. Widz¹c wci¹¿
pod¹¿aj¹cy za nim pocig,

na poziomie kaplicy Baptystów wyci¹ga broñ i oddaje
trzy strza³y w kierunku Gaedego i jego psa. Pierwsza
kula trafia Gaedego w szyjê. Druga chybia. Trzecia
rani psa. Gaede ponosi
mieræ na miejscu. Mimo
tego Klotzbach z bliskiej odleg³oci oddaje jeszcze trzy
strza³y do le¿¹cego na ziemi
martwego stró¿a.
( ) Zeznania pani Karoline Bliener by³y prze³omowe
dla ledztwa. Dziêki nim Karl
Klotzbach zosta³ ujêty jeszcze przed przyjazdem ledczych ze Szczecina. W jego
mieszkaniu znaleziono równie¿ narzêdzie zbrodni. W
trakcie przes³uchania Karl
Klotzbach przyzna³ siê do
stawianego mu zarzutu morderstwa, a tak¿e do szeregu
kradzie¿y, które mia³y ostatnio miejsce na terenie miasta.
Wyda³ równie¿ swojego
wspólnika. ( )
Dn. 23.06.1926r. Karl
Klotzbach wraz z ca³ym materia³em dowodowym zosta³
przekazany funkcjonariuszom Komisji Kryminalnej w
Szczecinie.
Raport sporz¹dzi³:
z-ca komisarza Hermann Schritt
Herman Schritt chcia³ napisaæ jeszcze o psie Wilhelma
Gaede, który mimo tego, ¿e
kula³, za nic nie chcia³ daæ siê
z³apaæ, gdy cia³o jego w³aciciela zabierano do kostnicy.
Chcia³ napisaæ o ladach
psiej krwi, które prowadzi³y z
miejsca zbrodni do komisariatu przy Nettelbeckstraße
(obecna ul. Ratuszowa), a
potem do mieszkania Wilhelma Gaede przy Labeser
Chausee 3 (obecna ul. Gdyñska). Herman Schritt chcia³
napisaæ równie¿ o martwym
psie Wilhelma Gaede, który
wykrwawi³ siê le¿¹c na wycieraczce pod drzwiami do
mieszkania swojego pana.
Napisaæ jednak o tym nie
móg³. Nie by³o na to miejsca
w oficjalnym raporcie.
Bibliografia:
Mord in Dramburg
Kalliesier Tageblatt,
25.6.1926.
Tomasz Choroba

Skarb

Jednemu z nich z³amano czarne skrzyd³a i dobito w jego gniedzie, podczas gdy drugi nienasycony, nadal pragn¹³ krwi. Musielimy zatem uciekaæ znad swego
Niemna i wracaæ z wygnania, pozostawiaj¹c groby swoich zag³odzonych bliskich nad rzek¹ Iszym
w pó³nocnym Kazachstanie.
Dzisiaj w tym miejscu wyros³y niebotyczne wie¿owce nowej
kazachskiej stolicy  Astany,
przeniesionej z A³ma-Aty o 1000
km na pó³noc.
Osiedlilimy siê w jednym
ma³ym pokoiku z równie ma³¹ kuchenk¹ w Gudowie ko³o Drawska
Pomorskiego, nad jeziorem Lubie.
Jedenacie osób st³oczonych w
niezwyk³ej ciasnocie, do snu mog³o po³o¿yæ siê tylko na pod³odze.
Brakowa³o rodków utrzymania. Tata mój  rybak znad Niemna, uda³ siê wiêc do osiad³ego
tam rybaka  p. Paw³a Wilczewskiego, który przeniós³ siê w to
miejsce z Kaszub, z prob¹ o zaz
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trudnienie. Dowiadczony, kaszubski rybak obawia³ siê jednak
wspó³pracy z potencjalnym
wspólnikiem bez kwalifikacji.
Podda³ wiêc tatê próbie umiejêtnoci szycia nowych i naprawy
starych sieci. Tata egzamin ten
zda³ celuj¹co. Niestety nie zna³
ukszta³towania dna wielkiego jeziora i wiele czasu zmitrê¿y³ na
próbie postawienia sieci w miejscach, gdzie g³êbokoæ niejednokrotnie przekracza³a ca³¹ ich d³ugoæ i ustawiaj¹c siê pionowo w
wodzie nawet nie siêga³a dna.
Jednak z czasem, kiedy pozna³ tajniki jeziora, wyniki po³owów sta³y siê rewelacyjne.
Jednym ze sposobów po³owów by³o przegradzanie nurtu rzeki Drawy przy jej ujciu do jeziora
specjalnymi przystawami na wêgorze.
W pracy tej pomaga³ niemiecki rybak, który jeszcze jaki czas
mieszka³ we wsi.
Cz³owiek ten budzi³ zdumienie taty brakiem zainteresowania
wij¹cymi siê w matni wêgorzami,
za to z zapa³em przebiera³ naniesione do sieci przez nurt rzeki
mieci i wodorosty, co chwila choo

s
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waj¹c do kieszeni jakie znaleziska. Na pytanie taty, co tam chowa
nie chcia³ odpowiedzieæ.
Jednak omielony zapewnieniem p. Paw³a, i¿ nikt mu tego nie
odbierze pokaza³. To by³y bursztyny.
W naszych kopalniach kruszyw mineralnych, oprócz znajdowanych tam skamielin tropikalnej
fauny morskiej, trafiaj¹ siê równie¿ okazy bursztynu. Przecie¿
takie same z³o¿a, w swym górnym
biegu przecina rzeka Drawa.
Wyp³ukane z pod³o¿a minera³y wêdruj¹ z nurtem rzeki do zatoki
jeziora, gdzie zapewne po zwolnieniu pr¹du wodnego, osadzaj¹ siê w
depozycie na dnie.
Przypuszczam, i¿ przez okres
12 tysiêcy lat ¿ycia rzeki, móg³ siê
tam zgromadziæ niema³y zapas tej
szlachetnej ¿ywicy. Oczywicie
wspó³czenie bêdzie ju¿ przykryty
grub¹ warstw¹ mu³u.
Mo¿e kiedy, jaka niespokojna dusza pokusie siê o jego pozyskanie. Przybêdzie nam wtedy
nowy milioner i atut promocyjny
regionu  bursztynowe eldorado.
Eugeniusz Piecewicz
e
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Konferencja naukowa pt. ROLA ODNAWIALNYCH
RÓDE£ ENERGII W EKOLOGICZNEJ, ENERGETYCZNEJ
I REGIONALNEJ POLITYCE POLSKI I UE
Konferencjê organizuje Henrykowskie
Stowarzyszenie w Siemczynie,
a honorowy patronat nad ni¹ objêli:
- Wiceminister rodowiska
- Wicemarsza³ek Województwa
Zachodniopomorskiego
- Starosta Drawska Pomorskiego
- Burmistrz Czaplinka
- Burmistrz Drawska Pomorskiego
- Burmistrz Kalisza Pomorskiego
- Wójt Gminy Ostrowice
- Wójt Gminy Wierzchowo
- Burmistrz Z³ocieñca
- Lokalna Grupa Dzia³ania
Partnerstwo Drawy

W dniu
poprzedzaj¹cym
konferencjê odbêdzie
siê zamkniête
zebranie panelowe,
maj¹ce na celu
opracowanie
stanowiska na temat
pakietu OZE.
Konferencja ta bêdzie
dla nas wyj¹tkow¹ okazj¹
by poznaæ najnowsze trendy w wiatowej i polskiej
energetyce i szanse jakie
mamy by korzystaæ z odnawialnej i taniej energii w
naszych domach i firmach.
Mo¿emy zadaæ sobie
pytanie, jakie s¹ mo¿liwoci wykorzystania energii
s³onecznej w klimacie polskim. Czêsto mo¿na spotkaæ siê z opini¹, ¿e w Polsce jest za ma³o dni s³onecznych. Nie jest to prawda, bo Polska posiada jedne z najlepszych warunków
do wykorzystywania energii s³onecznej w naszej czêci Europy. Iloæ energii
s³onecznej w ci¹gu roku
jest oczywicie ró¿ne w poszczególnych regionach
kraju i waha siê ona od 900
kWh/m2 do 1200 kWh/m2,
co widaæ na mapce obok.

dr Stanis³aw Gaw³owski.
Andrzej Jakubowski

Siemczyno, 16 marca 2012 rok

Stanis³aw Cybula
Adam Komider
Zbigniew Ptak
Micha³ Hypki
Wac³aw Micewski
Jan Szewczyk
Waldemar W³odarczyk
Krzysztof Zacharzewski

Iloæ energii wyprodukowanej przez konkretny
system solarny bêdzie zale¿a³a od od iloci zainstalowanych paneli fotowoltaicznych. Z praktyki wynika, ¿e zu¿ycie energii elektrycznej w ci¹gu doby w
domu jednorodzinnym zamieszka³ym przez 4 osoby
(2 doros³ych i 2 dzieci)
przekracza 11 kWh. Daje to
oko³o 335 kWh w ci¹gu miesi¹ca. Tak¹ iloæ energii w
warunkach polskich mo¿e
wyprodukowaæ w miesi¹cach od kwietnia do sierpnia 20 paneli fotowoltaicznych ka¿dy o mocy 125 W.
W pozosta³ych miesi¹cach, zw³aszcza w marcu,
wrzeniu i padzierniku,
wymagan¹ iloæ energii
mo¿na wyprodukowaæ instaluj¹c dodatkowe panele
fotowoltaiczne lub uzupe³nienie instalacji ma³¹ turbin¹ wiatrow¹.
Bezpieczeñstwo energetyczne osi¹gane miêdzy
innymi poprzez dywersyfikacjê róde³ energii w kierunku energii odnawialnej
jest w chwili obecnej jednym z g³ównych celów polityki pañstwa. Do zagadnieñ tych odwo³uj¹ siê
wszystkie dokumenty programowe, w szczególnoci

Przyjdzie czas, kiedy nasi potomni bêd¹ siê dziwiæ,
¿e nie znalimy tak oczywistych rzeczy.
(sentencja ³aciñska)

programy ochrony rodowiska od poziomu krajowego pocz¹wszy na poziomie
gminnym skoñczywszy. Ze
wzglêdu na wagê i znaczenie tego obszaru stworzono mo¿liwoæ wielokierunkowego dofinansowania
inwestycji w odnawialne
ród³a energii, ze róde³
krajowych i unijnych.
Dzia³ania obejmuj¹ce
zwiêkszenie stopnia wykorzystania energii pierwotnej w sektorze energetycznym (tj. podwy¿szenie
sprawnoci wytwarzania
oraz obni¿enie strat w procesie przesy³ania i dystrybucji energii), obni¿enie
energoch³onnoci sektora
publicznego i prywatnego
(przedsiêbiorcy) poprzez
pozyskanie energii s³onecznej oraz zwiêkszenie
wytwarzania energii ze
róde³
odnawialnych,
mog¹ byæ przedmiotem dofinansowania w ramach
nastêpuj¹cych
programów:
- Program Operacyjny
Infrastruktura i rodowisko, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna
przyjazna rodowisku i
efektywnoæ energetyczna
- Regionalne Programy

Operacyjne (indywidualne
dla ka¿dego województwa), priorytety dotycz¹ce
ochrony rodowiska
- Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy

- Wojewódzkie Fundusze Ochrony rodowiska 
mo¿liwoæ otrzymania czêciowo umarzalnej po¿yczki
W zale¿noci od programu wsparcie takich inwestycje mo¿e siêgaæ nawet 85 %.

Zainteresowane osoby
zapraszamy do udzia³u w
konferencji.
Ze wzglêdu na bardzo
du¿e
zainteresowanie
uczestnictwo
nale¿y
uzgadniaæ z organizatorem
pod nr telefonu: 94 375 86
21.
Wies³aw Krzywicki

"Szczêcie to jedyna rzecz, która siê mno¿y, jeli siê j¹ dzieli."
Albert Schweitzer
Szanowni Pañstwo, Kochani Przyjaciele !
Serdecznie dziêkujemy wszystkim darczyñc¹, za przekazanie 1% podatku na leczenie
i rehabilitacjê Kornelii G³owiñskiej. Nie jest mo¿liwe ka¿dego z osobna obj¹æ i podziêkowaæ. Dziêkujemy za tyle serca, zainteresowania i oczywicie okazan¹ Kornelii pomoc oraz
za s³owa otuchy i zrozumienia dla nas rodziców. To cudowne wiedzieæ, ¿e tyle serc bije
w nasza stronê. £atwiej wtedy ¿yæ, pracowaæ z Korneli¹, ka¿dy dzieñ jest janiejszy. Przed
nami jeszcze d³uga droga, poniewa¿ Kornelia nadal potrzebuje rehabilitacji, ale jest ona
ju¿ mniej wyboista, bo razem da siê iæ wiedz¹c, ¿e jest tyle ludzi dobrej woli.
Dziekujemy:)

Kontakt z redakcj¹
tel. 512 353 223
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e-mail: echamiesiecznik@op.pl

DRAWSKI BRYD¯
SPORTOWY
Dionizy Grz¹ko jest prezesem Drawskiego Stowarzyszenia Bryd¿a Sportowego od trzech lat. Wtedy to
w³anie powo³ano stowarzyszenie mi³oników bryd¿a
sportowego. Obecnie do stowarzyszenia nale¿y ponad
czterdzieci osób. Stowarzyszenie rozpoczê³o
swoj¹ dzia³alnoæ od
spotkania w orodku kultury. Wówczas mieszkañcy Drawska Pomorskiego zapraszali innych
mieszkañców naszego
miasta do pracy w ró¿nych dziedzinach ¿ycia
kulturalnego. W ten sposób pojawili siê mi³onicy bryd¿a sportowego,
którzy utworzyli swoj¹
sekcjê na terenie orodka
kultury. W ten sposób na
wniosek Pani Dyrektor
orodka powsta³a sekcja
bryd¿a sportowego, która trwa a¿ do dnia dzisiejszego. Pocz¹tki sekcji by³y
bardzo trudne a obecnie sekcja trwa w strukturach województwa zachodniopomorskiego. Aktualnie Drawsko
ma dwie dru¿yny bryd¿owe
chc¹ce siê dostaæ do trzeciej
ligi bryd¿a sportowego.
Obecnie dru¿yny drawskie
s¹ na miejscu trzecim, a miejsca punktowane s¹ to miejsca
drugie i pierwsze. Dostanie
siê tam jest ambicj¹ drawskich dru¿yn. W chwili obecnej drawskie dru¿yny s¹ inicjatorami drawskiej ligi bryd¿a sportowego i nale¿y do
niej osiem dru¿yn z ca³ego
regionu drawskiego w³¹cznie
z dru¿yn¹ z £obza i Koszalina.
Jest to ewenement na ca³y
kraj, gdy¿ w innych regionach nie ma tylu dru¿yn, które utworzy³yby swoj¹ w³asn¹
ligê, jak to utworzono w naszym regionie. To zosta³o
docenione przez nasz, drawski Urz¹d Miejski i drawska
liga zosta³a nagrodzona w
zesz³ym roku za swoje postêpowanie na p³aszczyzny bryd¿a sportowego, bowiem tutaj nasi zawodnicy zdobywaj¹ punkty pozwalaj¹cych
na zdobywanie punktów na
p³aszczynie ogólnokrajowej. Jest wielu m³odych
cz³onków drawskiego stowarzyszenia, którzy pragn¹ zdobywaæ tytu³y bryd¿owe. I
dlatego w³anie liga drawska
im to w³anie gwarantuje. Jak
dot¹d liga drawska przeprowadzi³a trzykrotnie zawody
bryd¿owe. W tym roku zawody ligi drawskiej odbêd¹ siê
po raz czwarty. Najbli¿sze
spotkanie bryd¿owe jest
trzydziestego marca i odbêdzie siê ono w lokalu na Placu
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Konstytucji. Tutaj wanie w
pi¹tki prowadzone s¹ zajêcia
treningowe dla cz³onków
drawskiej ligi. S¹ to regularne
spotkania bryd¿owe i zajêcia
z nauki bryd¿a sportowego.
Od tego roku ju¿ we wrzeniu
rusz¹ zajêcia bryd¿owe w

wszystkie gminy prócz Gminy Wierzchowo bra³y udzia³
w rozgrywkach drawskiego
bryd¿a sportowego. Odby³o
siê ju¿ piêæ emisji tych¿e zawodów na terenie powiatu.
W tym roku ju¿ prezes wraz ze
swoimi cz³onkami nie ma ju¿

wietlicy na Gierymskiego i
tam bêd¹ odbywa³y siê zajêcia w nauce bryd¿a sportowego dla ludzi najm³odszych
lubi¹cych tê grê. Zajêcia
bêd¹ siê tam odbywa³y w
ka¿d¹ rodê od godziny siedemnastej i na te zajêcia zaprasza wszystkich, umiej¹cych trzymaæ karty, Pan Dionizy. Tam bryd¿yci bêd¹
uczyli w rody, za w pi¹tki na
Placu Konstytucji, równie¿
od siedemnastej bêd¹ przeprowadzane zawody. Dla
mieszkañców Drawska stowarzyszenie odbywa³o równie¿ otwarty turniej bryd¿owy w dniach pierwszy do
trzeciego maja, dni ziemi
drawskiej i mistrzostwa powiatu Drawsko. Stowarzyszenie organizowa³o te imprezy i dba³o o ich prawid³owy przebieg. Stowarzyszenie
jest tak¿e koordynatorem
wspó³pracy z gminami: Z³ocieñca, Ostrowic i £obza i
nasi zawodnicy wyje¿d¿aj¹
na zawody tam do nich. Zawody w Drawsku nie odbywa³y by siê gdyby Pan Prezes
nie mia³ sponsorów. Takim
sponsorem po raz pi¹ty z rzêdu jest firma OWAMED pana
doktora Piotrowskiego z naszego miasta. Je¿eli chodzi o
urzêdy z naszego miasta to
nawi¹zana jest bardzo dobra
wspó³praca z Orodkiem Kultury i Urzêdem Miejskim. Z
tym, ¿e pieni¹dze racjonalnie
wydawane przez stowarzyszenie musi byæ podparte
wieloma dokumentami, których siê po prostu ¿¹da za
du¿o. Dlatego te¿ z tego powodu nie wiadomo, co bêdzie
z mistrzostwami powiatu w
tym roku. Dotychczas

si³y na organizacjê tych¿e
zawodów. Obecnie najlepsz¹
par¹ bryd¿ow¹ w miecie jest
para Wojciech Bondarewicz,
student czwartego roku, i
Roman Makaruk. Ta para zdoby³a dziewi¹te miejsce w
okrêgu naszego województwa. W zesz³ym roku by³a to
inna para, a w poprzednim
roku jeszcze inna. Tak ¿e ka¿-

dego roku staramy siê kogo
innego wyró¿niaæ. W tym
roku wrócilimy do bryd¿ystów, którzy kilka lat temu
osi¹gali wspania³e wyniki. A
s¹ to: Andrzej Kropiewski i
Jakub Wileñski, którzy pomagaj¹ w szkoleniu. A starsi
ludzie te¿ przychodz¹ na nasze spotkania, a s¹ to bardzo
wiekowi ludzie, ale zawsze
pomoc od nich mamy, oni
zawsze s¹ na naszych spotkaniach. I s³u¿¹ swoj¹ pomoc¹. S¹ to ludzie tacy jak
Janusz Hryniewicz czy
Krzysztokow Miedzik. Mielimy jeszcze tak¹ inicjatywê,
oto jeden z naszych cz³onków, samotnych cz³onków,
zmar³ niedawno, a my wystawilimy mu pomnik. Jest to
zas³uga naszych wszystkich
mieszkañców. Co roku mamy
wiêcej mieszkañców, na nasze spotkania przychodzi
obecnie i dwadziecia i czterdzieci osób. Tak ¿e ka¿dego
dnia jest nas wiêcej. Jedzimy
te¿ do £obza czy Po³czyna i
tam uczestniczymy te¿ w rozgrywkach powiatowych.
Tak, ¿e nasi ludzie bardzo
chêtnie je¿d¿¹ i zajmuj¹ czo³owe miejsca. Pan Dionizy
raczej chwali sympatyków
bryd¿a, bo coraz wiêcej
uczestników bryd¿a sportowego przybywa.
FraZa

16 lutego 2012 roku 
ostatni czwartek tegorocznego karnawa³u, czyli t³usty czwartek. Polacy
zgodnie z tradycj¹ bêd¹ w
tym dniu zajadaæ siê tradycyjnymi ciastkami na
ten dzieñ czyli p¹czkami.
Statystyczny Rodak zje
ich w tym dniu na szczêcie dwa i pó³ co globalnie, w skali Kraju da ich
ponad sto milionów.
¯adna inna nacja na wiecie nie zjada tyle s³odkoci w tym jednym jedynym dniu w roku. Polacy
maj¹ p¹czkowe zadêcie.
W ka¿dym miejscu na
wiecie gdzie s¹ objadaj¹
siê w tym dniu p¹czkami.
W takiej Anglii na przyk³ad gdzie nie ma tak s³odkiej tradycji Rodacy ju¿
na tydzieñ przed t³ustym
czwartkiem potrafi¹ zamawiaæ w sklepach p¹czki, byle tylko mieæ te
ciastka na swoim stole. W
innych czêciach wiata
jest podobnie. P¹czki s¹
sprowadzane drog¹ powietrzn¹ wprost z kraju i
nie ma tutaj znaczenia
cena tego ciastka. Ma
ono w t³usty czwartek byæ
na rodzinnym stole w polskojêzycznej rodzinie. A
warto przypomnieæ, ¿e w
Kraju tradycja jedzenia
p¹czków siêga ju¿ omiu-

set lat. Na pocz¹tku by³y
to
zwyk³e
wypieki
dro¿d¿owe nape³niane
s³onin¹, dopiero w wieku
osiemnastym sta³y siê
one pulchnymi ciastkami
nape³nionymi marmolad¹
a wiêc na s³odko. Wczeniej p¹czek by³ tak twardy, ¿e mo¿na by³o za jego
pomoc¹ oko podbiæ a i
zgryz do zjedzenia takiego ciastka trzeba by³o
mieæ nie lada. Ró¿ne s¹
techniki sma¿enia p¹czk ó w. Najczêciej piecze
siê je na smalcu, ale prawdziwe mistrzynie tego
wypieku w wieku dziewiêtnastym sma¿y³y je na
male co by³o sztuk¹ bardzo trudn¹ gdy¿ ciastka
siê przypala³y. Ale p¹czki
by³y odpowiednio nasycone t³uszczem  st¹d powiedzenie p¹czek w male
co jest oznak¹ dobrobytu. Niew¹tpliwym potentatem od pieczenia p¹czków w tym dniu u nas w
Drawsku jest Pan Pokutyñski, który zaopatruje
w te ciastka z ró¿nym nadzieniem wiêkszoæ miejscowych sklepów. Ciastka s¹ tak dobre i wie¿e, ¿e
przez ca³y ten dzieñ jest
za nimi kolejka. Wszystkim rodzimym mi³onikom
p¹czków ¿yczymy w tym
dniu  Smacznego! J.Z.

OG£OSZENIA DROBNE S¥ BEZP£ATNE
gTanie strony internetowe dla firm i
osób prywatnych. Tel.: 793103003
Email: biuro@elipse-studio.pl
gZaopiekujê siê gospodarstwem
domowym i np. starszym ma³¿eñstwem. Pomogê w pracach domowych, drobnych remontach. Jestem
uczciwy i pracowity. Kontakt:
501 844 957 lub 604 652 618.
gUWAGA SENIORZY! UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W
Z£OCIEÑCU ZAPRASZA WSZYSTKICH DO UDZIA£U W PROGRAMIE
ZRÓBMY CO RAZEM ORGANIZUJEMY ZAJÊCIA PLASTYCZNE
W KA¯DY WTOREK O GODZ. 16 
TEJ W BIURZE UTW UL. WOLNOCI 6.
gSPRZEDAM DZIA£KÊ BUDOWLAN¥  UZBROJON¥ PRZY ULICY FA£ATA 1 TELEFON KONTAKTOWY 668 810 683
gSPRZEDAM-WYNAJMÊ-ZAMIENIÊ DOM WCZASOWY Z DU¯¥
DZIA£K¥ 1800M2 Z POLEM NAMIOTOWO-CAMPINGOWYM PE£EN
SOCJAL I MEDIA NAD JEZIOREM
LUBIE. DOM PO£O¯ONY W ZNANYCH KARWICACH. TEL.502431115
gSPÓ£DZIELNIA HANDLOWO 
PRODUKCYJNO  US£UGOWA
WYNAJMIE POMIESZCZENIA OD
38 DO 156 METRÓW KWADRATOWYCH. DRAWSKO POM. UL. PI£SUDSKIEGO 18 TEL. 696 622 430
STRONY
INTERNETOWE
WYKONAM
TEL. 500 075 401
NISKIE CENY

g SPRZEDAM LOKAL GASTRONOMICZNY O POW. 92 M.KW. W

WIERZCHOWIE PRZY UL. PARKOWEJ 5. CENA DO UZGODNIENIA.

TEL. KONTAKT. 694 159 595UWAGA SENIORZY!

£abêdzie  sprzedam piêtro domu ( 2 mieszkania 62m i 69m ). Mo¿e
byæ jako mieszkanie dwu  pokoleniowe z ogrodzon¹ dzia³k¹ ok.
400m lub oddzielnie. Tel. 94 361 13 53.
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WSPÓ£PRACA NA RZECZ POJEZIERZA
W ubieg³¹ sobotê, w malowniczym miejscu otoczonym lasem i ³¹kami z pastwiskami dla koni, z ró¿norodnoci¹ ptactwa i byd³a wypasaj¹cego siê na wyci¹gniêcie
rêki, niedaleko Szczecinka,
odby³o siê spotkanie reaktywuj¹ce Orodek Jedziecki
KAROLEWKO.
W³aciciele orodka oraz
nowo mianowana prezes DanutaTarnowska - Juneborg
kultywuj¹ tradycje rodzinne
bazuj¹ce na szlacheckim pochodzeniu i zami³owaniu do
koni, hoduj¹c wspania³e zwierzêta pó³szlachetnej krwi, które s¹ u¿ytkowane pod siod³em oraz w powo¿eniu.
Miejsce wspania³e, kameralne, daj¹ce mo¿liwoæ wypoczynku dla ka¿dego kochaj¹cego spokój, przyrodê i
zwierzêta. Wspania³y dworek, nad stawem pe³nym ryb,
jest opcj¹ noclegu dla osób,
które chc¹ przenieæ siê w
czasie i poczuæ klimat szlacheckiego dworku.

Nieograniczone mo¿liwoci dla pasjonatów koni, opcje
treningów prowadzone przez
najlepszych polskich trenerów i aktywnych zawodników.
Nadmieniæ nale¿y, ¿e
ORODEKJEDZIECKIKAROLEWKO (www.karolewko.net) ma swojego brata
bliniaka, którym jest KLUB
JEDZIECKI UL (www.konieul.pl) niedaleko Po³czynaZdroju, jedyne miejsce w Europie gdzie mo¿na spotkaæ
dziko ¿yj¹ce konie w tabunach, w iloci kilkuset sztuk.
Za³o¿enie wspó³pracy
obu miejsc bazuje na podobnej polityce - oferuj¹c mo¿liwoæ aktywnego wypoczynku dla wszystkich mi³oników
przyrody, pasjonatów koni,
organizowaniu imprez otwartych, masowych ze szczególnym naciskiem na grupê osób
niepe³nosprawnych, popularyzacjê zdrowego i ekologicznego sposobu ¿ycia i co najwa¿niejsze ZAREKLAMO-

WANIE
POJEZIERZA
DRAWSKIEGO, jako cud obszaru zachodniopomorskiego.

Wspó³praca obu Orodków mo¿e byæ przyk³adem
partnerstwa i wzajemnej pomocy z korzyci¹ dla obu

stron, a nie rywalizacj¹, która
u wielu przedsiêbiorców turystycznych i nie tylko, wci¹¿
jeszcze jest zakodowana,

ograniczaj¹c w ten sposób
dynamiczny rozwój i propagowanie terenu na którym
dzia³aj¹.
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