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Po¿ar spawalniczy na Armii Polskiej

Pali siê w centrum
miasta, a tam ¿adnego
sprawnego hydrantu

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

Koszenie i rozdrabnianie
traw, prasowanie siana.
Tel. 661 194 854
lub 94 363 1258

Drawsko:
Kobiety
pok³óci³y
siê i jedna
drug¹
dŸgnê³a
no¿em
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Rekordzistka ze Z³ocieñca mia³a 2,5 promila

Inne oblicze turystyki

NietrzeŸwi
na drogach!

Zamiast na pla¿y
„wyl¹dowa³”
w areszcie

(POWIAT DRAWSKI)
W miniony weekend
policjanci na terenie
powiatu drawskiego
zatrzymali 9
nietrzeŸwych
rowerzystów oraz
2 nietrzeŸwych
kieruj¹cych pojazdami
mechanicznymi.
Wszyscy odpowiedz¹
za swoje czyny przed
s¹dem.
Okazuje siê, ¿e mimo licznych
akcji policyjnych, apeli o trzeŸwoœæ
na drogach oraz wielu czasami tragicznych w skutkach przyk³adów
jazdy na tzw. podwójnym gazie, nadal zatrzymywani s¹ nietrzeŸwi siadaj¹cy za kierownicê.

List do redakcji

Miniony weekend w powiecie
drawskim po raz kolejny obfitowa³ w
takich uczestników ruchu drogowego. W sumie mundurowi zatrzymali
11 osób, które kierowa³y pojazdami,
bêd¹c na „podwójnym gazie”.

Rekordzistk¹ weekendowego
rankingu okaza³a siê kobieta, która
jad¹c rowerem, jedn¹ z g³ównych
ulic Z³ocieñca, mia³a blisko 2,5 promila alkoholu w organizmie.
Policjanci udaremnili dalsz¹ jazdê równie¿ dwóm kieruj¹cym pojazdami mechanicznymi. Kierowca Forda Transit nie doœæ, ¿e jecha³ autem,
maj¹c 1,5 promila alkoholu, to nie
posiada³ tak¿e uprawnieñ do kierowania samochodem. 24-latek za brak
prawa jazdy zosta³ ukarany mandatem karnym 500 z³, a za prowadzenie
pojazdu w stanie nietrzeŸwoœci odpowie przed s¹dem.
Dla nietrzeŸwych kieruj¹cych,
oprócz kary grzywny i zakazu prowadzenia pojazdów, kodeks karny
przewiduje równie¿ karê pozbawienia wolnoœci do lat 2.
(kp)

(Z£OCIENIEC) Policjanci
ze Z³ocieñca zatrzymali
32-letniego mieszkañca
Ko³obrzegu, który
zamiast wypoczywaæ
w wynajêtym domku
– zdemolowa³ go.
Na jednym z oœrodków wypoczynkowych na pojezierzu drawskim grupa kolegów wynajê³a domek letniskowy.
Panowie ju¿ od pocz¹tku sprawiali problemy pracownikom oœrodka; najpierw nie chcieli podaæ obs³udze swoje dane, a potem g³oœno siê

Dobrze jest emerytem byæ
(Z£OCIENIEC). Wyjazd na Targi Rolne, Pielgrzymka do Skrzatusza, na
grzybobranie - propozycje Zwi¹zku Emerytów na wrzesieñ.
(1) Targi Rolne w Baszkowicach 9 wrzeœnia.
(2) Pielgrzymka do Skrzatusza - wyjazd 16 wrzeœnia.
(3) grzybobranie w Nowej Wsi - 19 wrzeœnia.
Zapisy we wtorki i czwartki od 10.00 do 12.00.
(em)

W Drawsku „œcie¿ka zdrowia” jest
bardzo niezdrowa

Witam. Jestem mieszkank¹ Drawska od urodzenia, z krótkim epizodem
pomieszkiwania w Z³ocieñcu. Porównywanie
tych dwóch miast nie ma
sensu, ale jedna inwestycja dokonana w Z³ocieñcu bije na
g³owê nasze dumne miasto powiatowe. Chodzi o œcie¿kê zdrowia. Jestem osob¹ czynnie uprawiaj¹c¹ sport. Czêsto wiêc goszczê na trasie naszej drawskiej
„œcie¿ki zdrowia”. Piszê w cudzys³owiu bo w chwili obecnej to raczej œcie¿ka przez dziury i wystêpy.
Dlaczego nasze miasto nie
robi nic, aby doprowadziæ parkowe alejki do stanu, który pozwala³by bezpiecznie poruszaæ siê po
nich na rolkach, rowerach czy te¿
pieszo? Nasze dzieci nie maj¹
gdzie uczyæ siê jazdy na w/w

sprzêcie, wiêc widaæ je jak okupuj¹
parkingi pod nieczynn¹ Biedronk¹
albo jeszcze gorzej - bo bardziej niebezpiecznie - pod czynnym Netto.
Pamiêtam œcie¿kê zdrowia
sprzed 20 lat - by³y przyrz¹dy sportowe, kosze na œmieci, ³awki no i w
miarê g³adka nawierzchnia, po której mo¿na by³o poruszaæ siê bez
obawy, ¿e za chwilê mo¿na skrêciæ
nogê, bo trafi siê na jakiœ wybrzuszony korzeniem drzewa asfalt.
Ktoœ poustawia³ na trasie œcie¿ki
jakieœ drewniane bale, które s¹ poustawiane na takiej wysokoœci i w
taki sposób, ¿e z wiêkszoœci nie da
siê z nich korzystaæ....
Dziwi mnie, ¿e w czasach, kiedy
mo¿liwe jest pozyskiwanie funduszy unijnych, kiedy inwestycje
zwi¹zane z propagowaniem uprawiania sportu s¹ w modzie, u nas nic
siê w tym kierunku nie robi.
I jeszcze jedno - po œcie¿ce mo¿-

na poruszaæ siê tylko przez czêœæ
roku, kiedy dzieñ jest d³ugi - jesieni¹ i zim¹ biegacze, chodziarze o
kijkach i innej maœci lubi¹cy ruch
na powietrzu musz¹ zadowalaæ siê
poruszaniem po ulicach miasta bo tylko tam s¹ latarnie - œcie¿ka
zdrowia tonie wówczas w ciemnoœciach i nie ma odwa¿nych, by
zapuszczaæ siê tam po ciemku i
nie chodzi tylko o bandy wyrostków b³¹kaj¹cych siê po parku, ale
o to przede wszystkim, by nie
po³amaæ nóg.
Mam nadziejê, ¿e w którymœ z
najbli¿szych numerów naszej gazety porusz¹ Panowie ten temat,
bo wbrew pozorom jest bardzo
wielu ludzi, którzy chêtnie korzystaj¹ z uroków uprawiania sportu,
a korzystaliby jeszcze chêtniej,
gdyby mo¿na by³o uprawiaæ go w
warunkach bezpiecznych.
Z powa¿aniem - mieszkanka.

zachowywali, zak³ócaj¹c spokój innym wczasowiczom.
Dopiero interwencja policjantów ostudzi³a ich wybryki, jednak
jak siê póŸniej okaza³o nie na d³ugo.
Jeszcze tego samego dnia w godzinach popo³udniowych policjanci
znowu musieli interweniowaæ. 32letni pseudowczasowicz przesadzi³
ze spo¿yciem alkoholu i zdemolowa³ domek, w którym mia³ wypoczywaæ. Mê¿czyzna po³ama³ krzes³o,
wybi³ szybê i zanieczyœci³ uryn¹
³ó¿ka. W³aœciciel wyceni³ straty na
700 z³.
Ko³obrze¿anin zosta³ zatrzymany
i zamiast spêdzaæ czas wolny, wyleguj¹c siê na pla¿y, trafi³ do aresztu.
Us³ysza³ ju¿ zarzut zniszczenia mienia, za co grozi mu nawet do 5 lat
pozbawienia wolnoœci i kara grzywny. Nie wykluczone, ¿e mê¿czyzna
bêdzie musia³ zwróciæ koszty swojej
niszczycielskiej dzia³alnoœci. (kp)
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Kobiety pok³óci³y
siê i jedna drug¹
dŸgnê³a no¿em
(DRAWSKO POM.)
Policjanci z Drawska
Pomorskiego zatrzymali
24-latkê, która poprzedniej
nocy ugodzi³a swoj¹
znajom¹ no¿em. Kobieta
ju¿ us³ysza³a zarzut
spowodowania
uszkodzenia cia³a,
za co grozi jej do 2 lat
pozbawienia wolnoœci.
25 lipca, zaraz po pó³nocy, dy¿urny drawskiej komendy odebra³ telefon z informacj¹, ¿e na skwerze w
centrum miasta zosta³a no¿em ugodzona kobieta. Na miejsce wezwano
pogotowie ratunkowe, które pokrzywdzon¹ zabra³o do szpitala, a
policjanci przyst¹pili do ustalania
okolicznoœci tego zdarzenia.
Jak siê okaza³o, tego wieczoru na
skwerze przebywa³o wiele osób. Na
jednej z ³awek siedzia³a sobie równie¿ 30-letnia drawszczanka, w to-
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warzystwie kole¿anki. Do kobiet
podesz³a jeszcze jedna znajoma.
Miêdzy paniami wywi¹za³a siê
sprzeczka, a nastêpnie dosz³o do
szarpaniny. 24-latka wyjê³a wówczas nó¿ i kilkakrotnie ugodzi³a nim
swoj¹ znajom¹ w nogê, po czym
wsiad³a do samochodu i odjecha³a.
Na szczêœcie rany na nodze nie
okaza³y siê groŸne i po zaopatrzeniu
medycznym kobieta zosta³a zwolniona do domu. Jeszcze tej samej
nocy zosta³a zatrzymana 24-letnia
sprawczyni tej napaœci. Resztê
nocy spêdzi³a w policyjnym areszcie, a nastêpnie zosta³ jej przedstawiony zarzut spowodowania
uszkodzenia cia³a. Za ten czyn kodeks karny przewiduje do 2 lat pozbawienia wolnoœci.
(kp)

Wykopali kable z ziemi

Z ³upem wprost na
policyjny radiowóz
(DRAWSKO POM.) Policjanci
z Drawska Pomorskiego zatrzymali na gor¹cym uczynku z³odziei z³omu. W ich aucie ujawnili miêdzy
innymi œwie¿o skradzione przewody elektryczne, wyci¹garkê i wykrywacz metali.
W nocy z 25 na 26 lipca, policyjny patrol wraca³ z interwencji spod
Kalisza Pomorskiego. Na bocznej
drodze mundurowi zauwa¿yli samochód dostawczy wyje¿d¿aj¹cy z lasu
z wy³¹czonymi œwiat³ami. Do tego
kieruj¹cy mercedesem na widok radiowozu zatrzyma³ siê. Funkcjonariusze nabrali wówczas podejrzeñ i
podjêli interwencjê.

Jak siê okaza³o, intuicja ich nie
zawiod³a. Ju¿ po otwarciu drzwi auta
okaza³o siê, ¿e jest ono pe³ne œwie¿o
wykopanych przewodów elektrycznych i innych elementów metalowych. W samochodzie znajdowa³a
siê równie¿ wyci¹garka oraz wykrywacz metali.
Znajduj¹cy siê w aucie dwaj 27letni mê¿czyŸni nawet nie próbowali
ukrywaæ, jakiego pochodzenia jest
przewo¿ony ³adunek i od razu przyznali, ¿e chwilê wczeœniej kable te
wykopali z ziemi.
Obaj kaliszanie zostali zatrzymani w policyjnym areszcie, a samochód z jeszcze „gor¹cym” ³upem zabezpieczony.
(kp)

Bezp³atny kurs p³ywania
(DRAWSKO POM.) Zapraszamy dzieci i m³odzie¿ od 5 do 18 lat na
kurs nauki i doskonalenia p³ywania.
W trakcie kursu poznasz zasady zachowania siê nad wod¹, podstawowe style p³ywackie, zasady ratownictwa i zdobêdziesz kartê p³ywack¹.
Zajêcia odbywaj¹ siê w ka¿dy
wtorek i czwartek, do koñca wakacji
w godz. 11.00 – 13.00 nad jeziorem

GRUNT NAJLEPSZ¥ LOKAT¥!
POJEZIERZE DRAWSKIE
- na sprzeda¿ grunt
z lini¹ brzegow¹
na siedliska
(pow.14,29 ha i 8,5 ha)
kontakt - 509-157-645

www.prowentpoznan.gratka.pl

Okra w Drawsku Pom. Kurs jest bezp³atny i bêdzie prowadzony przez
doœwiadczonych
instruktorów
WOPR. Dla dzieci wymagana jest pisemna zgoda rodziców.
Zapisów na kurs mo¿na dokonaæ
u prezesa Stowarzyszenia na Rzecz
Rozwoju Mielenka Drawskiego –
Jerzego Wohla pod numerem telefonu: 532- 568- 670.
(um)

Docieplanie
budynków,
profesjonalne
pryskanie œcian,
wylewki betonowe.
www.zacieraniebetonu.yoyo.pl

Tel. 791 074 833
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Krzysztof Zacharzewski w obronie zasobów rybnych naszych jezior i rzek

Pañstwo polskie nie interesuje siê
swoimi skarbami!!!
(Z£OCIENIEC). – Nie ma ryb w
tutejszych jeziorach i rzekach – to
opinia powszechna. Jeœli jednak z
reporterska pogada siê z k³usownikami, mówi¹: - Ryba jest, nawet
du¿o. Tylko trzeba umieæ do niej
podejœæ. K³usole profesjonaliœci
nie maj¹ z tym k³opotów. Zdarza siê,
¿e i sum siê trafi. Nie dla nas do
konsumpcji. Na handel. – Inna wypowiedŸ na ten temat. Andrzej Tobiasz z Lokalnej Organizacji Turystycznej: - Tutejsza plaga, k³usownictwo. Nawet w rybnym niegdyœ
jeziorze Lubie nie ma ju¿ ryby. Wybita. – Ale, przy okazji i inny temat
poruszony przez Andrzeja Tobiasza:
- Nie jest prawd¹ to, co o jakoœci
wód jeziora Siecino s¹dzi siê na
tutejsze potrzeby. – Zapytajmy: to
te¿ k³usownicy? Jeszcze jedna stra¿
bêdzie potrzebna???

Dialogi w DIALOGU
na „morzu jezior”
Jeszcze jedna, bo w Z³ocieñcu na
Starym Rynku w Dialogu u prezesa
KARPIATomasza £ajczaka spotkali
siê stra¿nicy wodni ze Spo³ecznej
Stra¿y Rybackiej. Spo³ecznej, bo zawodowej w krainie zwanej „morzem
jezior” do tej pory nie ma. A w ³ódzkiem, gdzie jezior prawie wcale, s¹ a¿
trzy takie stra¿e. Co do tej pory robili
ludzie odpowiedzialni u nas za maj¹tek pañstwa, to nawet sêdzia S¹du
Rejonowego w Drawsku Pomorskim
Bart³omiej Kozie³³ nie wiedzia³, o
czym akurat komunikowa³ tak: - Pañstwo nie dba o tutejszy swój maj¹tek
i trudno to zrozumieæ - A przy okazji
poinformowa³: - Jestem synem rybaka, ale morskiego. –

„Zachar” w swojej roli
Spotkanie w Dialogu zorganizowa³ Krzysztof Zacharzewski, œwie¿a
krew w radzie powiatu i szef jej komisji finansowej. Jego postulat –
utworzenie na naszym terenie komórki Pañstwowej Stra¿y Rybackiej.
Niedawno rada powiatu podjê³a odpowiedni¹ uchwa³ê w tej sprawie.
Decyzja koñcowa nale¿y do w³adz
zwierzchnich. Do pañstwa.
Od d³u¿szego ju¿ czasu o potrzebie utworzenia zawodowej stra¿y na
naszych wodach informuje, gdzie
siê tylko da, Zbigniew W¹torek,
komendant spo³eczników i ³awnik w
s¹dzie. Emerytowany policjant. Z

jego relacji wynika, ¿e problem jest
olbrzymiej wagi, ale bywa, ¿e niezbyt do jego rozwi¹zania pal¹ siê
nawet niby sami zainteresowani. By
to dobrze rozwik³aæ potrzeba d³ugotrwa³ego reporterskiego œledztwa.

Dokumenty na rybkê
poproszê
Co obecnie mog¹ spo³eczni
stra¿nicy wód i ryb? Bardzo ma³o.
Ani kontroli podobnej do policyjnej, ani mandatów. Tylko – dokumenty rybackie do wgl¹du poproszê. A to przecie¿ bardzo ma³o. Ktoœ
poradzi³, jakby nieco litoœciwie: Zdjêcia mo¿ecie im robiæ. To bêd¹
znakomite dowody. –
Ze strony przedstawiciela s¹du
dowiedzieliœmy siê, ¿e k³usownictwo to dla ludzi z wiosek te¿ zarabianie na ¿ycie, ¿ywnoœæ. Bywaj¹ i tacy
spoœród k³usowników, którzy prac¹
nie parali siê ponad dwadzieœcia lat.
Ale i tacy, którzy przez tyle lat nie
trzeŸwiej¹. Sêdzia wyraŸnie dawa³ do
zrozumienia, ¿e s¹dy bior¹ pod uwagê sytuacjê socjaln¹ takich nieszczêœników. Ale, co zrobiæ, gdy ów
wpada na k³usowaniu ryb po raz ju¿
kilkunasty? Wtedy, nie ma zmi³uj siê.
Zreszt¹, kary na przypadkowych
k³usuj¹cych nie s¹ doskwieraj¹ce, ¿e
nawet jakby zachêcaj¹ce do procederu. Jeœli tylko tyle to kosztuje, to
siê nawet op³aca - i takie zdania
mo¿na od k³usowników us³yszeæ.

W „morzu jezior” trzy
wysepki
W naszym województwie zawodowych posterunków ochrony wód
s¹ tylko trzy. Tyle samo, co w £ódzkiem, w województwie prawie bez jezior. U nas: w Szczecinku, w Koszalinie i w Szczecinie.
Krzysztof Zacharzewski – doczeka siê jako radny powiatowy
wreszcie profesjonalnej ochrony
tutejszego bogactwa jezior i rzek,
skoro pañstwu na tym jakoœ nie zale¿y? Trudno wyrokowaæ. Jeden z
by³ych pracowników tutejszego
gospodarstwa rybackiego, absolwent Akademii Rolniczej w Olsztynie Marian Je¿yk mówi³ o swojej pracy: - Pracujê w przemyœle zak¹skowym, i to wszystko na ten temat.
Nikt nas nie bierze na powa¿nie. –
Ta opinia trwa do dzisiaj? Z relacji i
danych widaæ, ¿e tak.

A jak to z ryb¹ jest
w USA?
Na spotkaniu: - Niedawno by³em
w USA, w jednym z centralnych stanów mocarstwa. Jak¿e oni znakomicie prowadz¹ gospodarkê rybn¹
w swoich wodach. Diametralnie
ró¿nie od naszej. Tam wêdkarstwo,
to najprawdziwszy sport. Ze swoj¹
etyk¹, wzorami postêpowania,
œwiatem wartoœci. Nie ka¿da ryba
trafia do torby. Tam nie ³owi siê
ryby tylko dla miêsa. –
Na pytanie, czy aby u nas nie da
siê tego skopiowaæ, nie by³o czasu
na odpowiedŸ. Rozpoczyna³o siê
spotkanie. O rybach w USA opowiada³ reporterowi sam Krzysztof Zacharzewski. Radny rozpoczyna wiêc
od profesjonalnej stra¿y. Pomo¿e mu
pañstwo, bo to wszystko przecie¿ i w
interesie pañstwa?

Krzysztof Zacharzewski

Temat przy okazji ryb

WYROK

Temat nastêpny – jakoœæ wód
naszych jezior. W tym i Siecina.
Nurkuj¹cy mówi¹, ¿e obecnie w tej
niegdyœ krystalicznej wodzie ma³o
co widaæ. Potrzebny kolejny radny?
Chyba nied³ugo ju¿, skoro w wielu miastach rezygnuje siê ze stra¿y
miejskich, i w Z³ocieñcu siêgnie siê
po wariant oszczêdnoœciowy. I oto
jest zajêcie dla naszych stra¿ników
miejskich, co do których potrzeby
tkwienia na gminnych etatach zdania s¹ jednoznaczne. Mo¿na bêdzie
i rybkê dopilnowaæ, a i do domu coœ
z³owiæ. Tylko – jest tu gdzieœ jakieœ
pañstwo? A mo¿e samorz¹d? Tylko,
gdzie to wszystko? Powiat widaæ
wreszcie jest.
Tadeusz Nosel

Jeden z wyroków z tych dni, podany do publicznej wiadomoœci: - 1.
Uznaje obwinionego Krzysztofa
Walczaka za winnego tego, ¿e w
dniu 12 lutego 2012 r o godzinie
11.10 w Kaliszu Pomorskim przy
ulicy Szczeciñskiej na jeziorze
„Lasek” przy u¿yciu jednej wêdki
dokonywa³ amatorskiego po³owu
ryb spod lodu nie posiadaj¹c dokumentów uprawniaj¹cych do takiego po³owu, to jest karty wêdkarskiej i zezwolenia uprawniaj¹cego do rybactwa, czynem swym
dzia³aj¹c na szkodê Polskiego
Zwi¹zku w Koszalinie, to jest wykroczenia (...) i za to na podstawie
(...) wymierza mu karê grzywny w
kwocie 300 z³otych. -

tygodnik pojezierza drawskiego 1.8.2012 r.
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Po¿ar spawalniczy na Armii Polskiej

Pali siê w centrum miasta, a tam
¿adnego sprawnego hydrantu
(Z£OCIENIEC). Sobota, dwudziesty ósmy lipca, dos³ownie sekundy po godzinie dziesi¹tej rano.
W ochotniczej stra¿y po¿arnej
alarm. - Pali siê na Armii Polskiej,
tu¿ za „Pizzeri¹ Kota” i za dwoma
budynkami w budowie. - Tyle lakonicznego zawiadomienia.
Zapali³y siê przewody
spawalnicze
To uliczka w centrum miasta. W
bok od 5 Marca, niemal¿e na przeciwko dawnego Kosmosu. Po jednej
stronie ulicy, z po¿arem, gêsta zabudowa z dalej woln¹ przestrzeni¹. Po
drugiej stronie a¿ gêsto od po³¹czonych œcianami kamieniczek. Ani jednego pustego oczka. Wa¿ne to? Dlaczego?
Ju¿ wiadomo. Zapali³y siê przewody spawalnicze po³¹czone z butl¹
gazow¹. Nie uda³o siê ich ugasiæ, a
ogieñ przeniós³ siê do wnêtrza butli.
Jeœli w porê siê tego wszystkiego nie
sch³odzi, grozi wybuchem. Konstruktor butli, rzecz jasna, tego rodzaju mo¿liwoœci przewidzia³. A w
tym miejscu tego rodzaju po¿ar, to
groŸba nawet i jakby ma³omiasteczkowej hekatomby. Walnê³oby wrêcz
niewyobra¿alnie tu¿ obok gêœciutkiej zabudowy budynkami mieszkalnymi. Rozwa¿ano nawet ewakuacjê
mieszkañców.
Sikawki s¹, sikawkowi
na miejscu, a wody nie ma
Staramy siê dostaæ jak najbli¿ej
po¿aru, ale przejœcie w 5 Marca zablokowane ju¿ na ulicy Marsza³ka
Józefa Pi³sudskiego w pobli¿u S³odkiego Rogu. Dlaczego? Przecie¿ za-

gro¿enie jest na Armii Polskiej. M³odziutki stra¿ak informuje z mocn¹
nutk¹ ¿alu w g³osie: - Co to za porz¹dki? Staraliœmy siê pod³¹czyæ do hydrantu, a w nim nie ma wody. Co
robiæ? Do drugiego - w nim te¿ bez
wody. To do trzeciego, a w tym dekiel
tak zaklajstrowany, ¿e nie do otwarcia. Wreszcie ust¹pi³, a wody tyle, co
kot nap³aka³. S³abe ciœnienie. Wreszcie tu, na ulicy Marsza³ka, ale w miejscu odleg³ym od Armii Polskiej dobre dwieœcie, trzysta metrów, bo na
Armii Polskiej z hydrantami dos³ownie przys³owiowa kicha. Ludzie siê
denerwuj¹, ¿e im ruch utrudniamy. I
widz¹, ¿e w hydrantach nie ma wody.

To huzia na nas za takie porz¹dki, a
tam wielkie niebezpieczeñstwo. Drugi stra¿ak
Drugi stra¿ak, ju¿ po akcji: - Dzia³ania zakoñczyliœmy w sobotê o
osiemnastej. Trzeba by³o wszystkiego dok³adnie dopilnowaæ. Nasza
praca to przede wszystkim sch³adzanie butli z p³on¹cym w jej wnêtrzu
gazem. Znamy swoje zadania i
wspólnie z innymi jednostkami
szczêœliwie ze wszystkim siê uporaliœmy. Co do hydrantów, to mieliœmy k³opoty a¿ z czterema. St¹d
wyj¹tkowo nieprzyjemne docinki
gapiów po¿arowych. Dopilnowanie, by w hydrantach by³a woda,

by w ogóle by³y one ³atwo dostêpne, to nie nasza dzia³ka. S¹ przecie¿
inni od tego. W pobli¿e miejsca zagro¿enia
po¿arem stra¿acy ochotnicy zdecydowanie nie wpuszczali nikogo.
Dopiero teraz wiemy, jak w centrum
Z³ocieñca w sobotê tu¿ po dziesi¹tej
by³o niebezpiecznie dla nas wszystkich. Gdy przypominam sobie, mimo
wszystko, robienie zdjêæ na miejscu
akcji, dopiero teraz wiem, jak by³o
tam niebezpiecznie, gdy sch³adzano
strumieniami wody butlê z gazem,
która w ka¿dej chwili grozi³a eksplozj¹, choæ te butle s¹ tak skonstruowane, ¿e tego rodzaju zdarzenia
niemal¿e w stu procentach s¹ wykluczone.
Kto odpowie za brak wody
w hydrantach?
Nie ma co nad wszystkim dywagowaæ dalej, tylko ju¿, natychmiast
trzeba, by hydranty w mieœcie by³y
sprawne. No i - stra¿acy jak zawsze
spisali siê dzielnie, a ile siê musieli
nas³uchaæ od po¿arowej publiczki,
to - a wiem dobrze - boli ich do dzisiaj.
Nie doœæ, ¿e ochotnicy, to jeszcze
musz¹ robiæ za tarczê do strzelania
dla ka¿dego. A ten ka¿dy nie zawsze
nawet wie w co lezie. W tym przypadku na roz¿arzon¹ butlê z gazem, dla
której ugaszenia w centrum Z³ocieñca nie mo¿na by³o znaleŸæ wody.
Tadeusz Nosel
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To se ne vrati???

KTO JESZCZE ZATÊSKNI ZA SIERPNIEM?
(Z£OCIENIEC). Nie uda³o
mi siê do tej pory
natkn¹æ na przewodnik
turystyczny, który
oddawa³by klimat
naszego miasta, jego
najbli¿szych okolic.

Œci¹gaæ na obozy, robiæ du¿e imprezy sportowe, i nie tylko sportowe.
Gdzieœ indziej w Polsce, jak mnie
informuj¹, pod tym wzglêdem s¹
daleko dalej od nas, mimo, ¿e natura
nie ubogaci³a ich prawie wcale. Nic
to. Wystarczy tylko umieæ odnaleŸæ
tu w³aœnie to, co ju¿ mamy. Niestety,
nie za bardzo to jeszcze umiemy.

Zreszt¹, wszelkie tego rodzaju
przekazy maj¹ jeden grzech g³ówny;
s¹ do siebie lustrzanie podobne;
jota w jotê. Nie pamiêtam, by w Z³ocieñcu istnia³ kiedykolwiek zespó³
pracuj¹cy w pocie czo³a nad scenariuszem filmu o siedzibie i okolicach,
o z³ocienianach. O strajkach przeciwko komunie nad Draw¹ i W¹saw¹. Nie pamiêtam, by odby³o siê tu
kiedykolwiek seminarium na temat:
jakim „jêzykiem” opowiadaæ o mieœcie i nie tylko o nim, o ludziach. Jak
odkryæ konwencje takich opowieœci? Z kim wyruszaæ na tego rodzaju
poszukiwania?

Na stadionie
Na stadionie przygotowania do
pok³adania bie¿ni. S¹ ju¿ jej pierwsze
obrysy, krawê¿niki. Przygotowywany plac za bramk¹ od strony Zaj¹ca
na skrzy¿owaniu.
Wykluczenie stadionu z obiegu
kulturowego gminy, jeszcze nie wiadomo, jak siê odbije na tutejszym
¿yciu nie tylko sportowym. - Gminniak, to nie to - mówi¹ kibice. A m³odzie¿ - w³aœciwie to nie wie, jak smakuje stadion w lesie. Nowy stadion,
to ju¿ nie bêdzie ten stary kochany
rupieæ. Dawny klimat ju¿ tu nie powróci w zapachu tartanu. I d³ugo,
d³ugo jeszcze nie bêdzie atmosfery
futbolowej takiej, jak by³a. O ile w
ogóle powróci. Bo futbol ju¿ tak nie
ci¹gnie m³odych. Maj¹ tyle innych,
ciekawszych, a nawet „inteligentniejszych”, zajêæ, rozrywek. S¹ teraz
inni pi³karze, inni instruktorzy, tak w
ogóle - to zupe³nie inny gatunek pi³karskich ludzi. Kudy im do tamtych,
do tamtej publicznoœci. To se vrati ktoœ mocno powiedzia³ mi nad
uchem. Tak, zgadzam siê: tamten
Olimp by³ dzie³em czegoœ niepowtarzalnego, nie do odtworzenia, nie do
podrobienia. Nie by³a do ekstraliga,
tylko futbol, któremu kibicowa³o siê
do samego koñca. ¯y³o siê nim bez
¿adnych kalkulacji, prawdziwie. Czy
m³odzi ludzie potrafi¹ stworzyæ coœ
podobnego? Przyk³ad Euro 2012
wskazuje na wyj¹tkowo g³êbok¹ zapaœæ kulturow¹ i cywilizacyjn¹ Polski. Zapaœæ postaw, charakterów,
serc, rozumienia ¿ycia - „nie po telewizji”, „nie po z³otówce”, „nie po
ustawionych przez kogoœ znakach”,
bo tak siê prokuruje spo³eczeñstwa,
z którymi chce siê skoñczyæ. A tak
chyba mamy w Polsce! Jesteœmy
niby te barany na rzeŸ?

By³y Grotniki,
jest brama do Puszczy
Oto pobli¿e dawnego przystanku PKP Grotniki w alei Po³czyñskiej.
Owa trasa kolejowa to obecnie
œcie¿ka rowerowa WALDEMARÓWKA. Tu¿ za Grotnikami Zielona
Brama do... Drawskiego Parku Krajobrazowego. Ile¿ to miast w Polsce
zazdroœci nam tej bajki. Mieszkaj¹ na
skraju puszczy, szczêœliwcy - tylko,
¿e jakby, a co z tego? Trochê turystyki i nic wiêcej. Tylko trochê. A
wydaje siê, ¿e bogactwo natury, nie
tylko tu dla nas, a nawet dla tysiêcy
ludzi, a ma³o tu codziennie kogokolwiek. Z wielkim smutkiem patrzê na
kajakarzy, którzy siê u nas zatrzymuj¹
mimo braku pola namiotowego. Tylko przep³ywaj¹ „przez nas”, nie s¹
ciekawi miasta. P³yn¹ dalej tu tylko

przystankuj¹c. Tylko na jedn¹ noc.
O mieœcie nic nie wiedz¹. Dlaczego?
Bo tu nic nie ma. A jak ju¿, to tylko
nastawanie na czyjeœ z³otówki. Tylko tak. Przyk³ad: Drawa to Papieski
Szlak Kajakowy. Nad rzek¹ w Z³ocieñcu o tym stara zdezelowana tablica i nic wiêcej. Cisza, milczenie,
nawet jakby - kto wie czy nie tak ukrywanie tego faktu.
Niby tylko las
Brama za Grotnikami prowadzi w
las wart zobaczenia. Stareñkie drzewa, las mieszany. Niepowtarzalny
klimat. Promuj¹cy turystkê winni
umieæ takie miejsca odkrywaæ innym, nawet daj¹c informacje o rodzaju œwiate³ w nich operuj¹cych. O
zapachach, o tym wszystkim niewys³owionym, co jest osnow¹ tych tajemnic. Bo, w³aœnie - osnowa takich
miejsc, to wiecznie nie odkryta tajemnica. Tak przecie¿ czujemy.
Z drugiej strony - miejsca to kompletnie zaniedbane. Nawet z pozosta³oœciami poniemieckich ruin.
Ktoœ, kto samotnie biega po nich

zakrzykuje do reportera: - Dlaczego
w tych lasach jestem tylko ja? Kto w
Polsce wie o tym, jak tu wprost fantastycznie mo¿na sobie pobiegaæ?
Jest jakiœ akuratny przewodnik po
tych miejscach do biegania? - Nie
ma, wiadomo, ¿e nie ma. Jest tylko
oczekiwanie na turystê.
Strzelnica po strzelnicy
T¹ drog¹ dojdziemy do miejsca,
w którym jest przygotowywana budowa strzelnicy. Mieli tu tak¹ Niemcy. Mimo, ¿e to park krajobrazowy,
mimo wycinki kilkudziesiêciu drzew,
nie razi to. Bo tu, w tym miejscu, strzelnica ju¿ by³a. Mog¹ przecie¿ na tê
strzelnicê przybywaæ goœcie, którzy
o¿ywi¹ nie tylko "strzelnicze" ¿ycie
gminy. Poprzez zaistnienie tego
obiektu, mo¿e i przyleg³y las doczeka
siê opieki? Z fantastycznych leœnych
dró¿ek powstan¹ regularne alejki
dostêpne dla wszystkich? Tylko, oby
las na tym nie ucierpia³.
Obok strzelnicy jest coœ w rodzaju
osady (ranczo w dolinie?), pojedyncze zabudowania. Tylko nieco dalej
mokrad³a, a gdyby nie pobli¿e cywilizacji, by³yby w nich dziki. Bywa, ¿e
s³ychaæ tu porykiwanie jeleni.
Na ile strzelnica zmieni gatunkowoœæ tej puszczañskiej dotychczas
tajemnicy ? - bêdziemy obserwowaæ
z dnia na dzieñ. Nawiasem, leœny
dukt ma sw¹ nazwê - to jednak uliczka i do tego - Sportowa.
Stadion - powstaje codziennie
Po drugiej stronie stadion. W
remoncie. Przy alei Po³czyñskiej.
Bêdzie znakomicie wspó³graæ ze
strzelnic¹. Ca³y kompleks - futbolowy, lekkoatletyczny, strzelniczy. To
bêdzie kolejny „cud” sportowy w
mieœcie.
Przyda³by siê ktoœ, kto umia³by
tego rodzaju bogactwa „sprzedawaæ” nie tylko w kraju. Reklamowaæ.

WyobraŸmy sobie
WyobraŸmy sobie: wygrywamy
Euro 2012. I co wówczas? Budzi siê
duch w narodzie! Rz¹dz¹cy musz¹
zapaœæ siê pod ziemiê. Polacy bior¹
sprawy w swoje rêce... I komu by³oby to na rêkê? Sierpieñ znów? Unijny stan wojenny? Potem okr¹g³y
stó³, by znów to samo, co teraz???
Tamten sierpieñ wyrasta³ te¿ z tamtego futbolu. Dzisiaj mamy ju¿ tylko
stadiony.
Tadeusz Nosel
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Z ¯YCIA POWIATU

£añcuchy na S³odki Róg? Do rozwa¿enia

A jak siê to wszystko
zakoñczy³o, to
z grubsza wiemy

Stowarzyszenia
na czas kryzysu
Konferencja „Wsparcie organizacji pozarz¹dowych
z terenu powiatu drawskiego szans¹ rozwoju
spo³eczeñstwa obywatelskiego”
(DRAWSKO POMORSKIE). 19
lipca w Drawsku Pomorskim w starostwie konferowano z udzia³em lokalnych organizacji pozarz¹dowych.
Cel - zapoznanie siê z potrzebami i
problemami trzeciego sektora dzia³aj¹cego w powiecie drawskim oraz
jego ocen¹ wspó³pracy z organami
administracji samorz¹dowej. Na zaproszenie starosty przyby³o trzydziestu przedstawicieli lokalnych
NGO-sów, chc¹cych podzieliæ siê
doœwiadczeniami z dzia³alnoœci spo³ecznej.

(Z£OCIENIEC). Na
skrzy¿owaniu czterech ulic
w centrum Z³ocieñca nie
tylko nowe chodniki, nowa
nawierzchnia, ale i prace
kosmetyczne nad elewacj¹
jednego z budynków (na
samiutkim skrzy¿owaniu).
Nie by³oby to takie wa¿ne, gdyby nie odœwie¿enie znanej wszystkim p³askorzeŸby rodem z tak zwanego socrealu. Jeden z goœci na dzie³ku

Reklama
w TTygodniku
ygodniku
Pojezierza Drawskiego

tel. 504 042 532
wppp
@wp.pl
wppp1@wp.pl

w kamieniu ju¿ z¿¹³ zbo¿a na jeden
snopek, zaœ drugi akurat zakoñczy³
kucie kajdan (podkowy?). A co by³o
dalej, to wszyscy raczej wiemy, tylko
do nielicznych to jeszcze nie dotar³o, ale w koñcu dotrze. Dobrze mieæ
takie w kamieniu p³askorzeŸby na
pami¹tkê.
Na tym skrzy¿owaniu niegdyœ
by³y i ³añcuchy, te¿ chyba ukute
przez tego goœcia od kajdan (podkowy?). Czy aby nie przyda³yby siê i
dzisiaj, gdy¿ nie ka¿demu chce siê tu
chodziæ po pasach, a raczej tak bardziej na skróty. £añcuchy by³y tu te¿
i sporym walorem estetycznym. No
i - jak by nie by³o - historycznym. (N)
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Debatowano nad ...
Poruszono miêdzy innymi takie
zagadnienia, jak: (1) Mo¿liwoœæ poprawy wspó³pracy organizacji pozarz¹dowych z organami administracji
samorz¹dowej (2) problemy zwi¹zane z finansowaniem zadañ statutowych (3) Z³o¿onoœæ przepisów przy
pozyskiwaniu œrodków w ramach
otwartych konkursów ofert (4)
Zmieniaj¹ce siê przepisy prawne
dotycz¹ce dzia³alnoœci stowarzyszeñ (5) Du¿e koszty prowadzenia
ksiêgowoœci.
SMOK - projekt
Na konferencji zaprezentowano

projekt lokalnej grupy aktywistów
Stowarzyszenia M³odzie¿owego
Obszar Kultury (SMOK) pt. Wsparcie organizacji pozarz¹dowych z terenu powiatu drawskiego szans¹
rozwoju spo³eczeñstwa obywatelskiego.
Na podstawie informacji przekazanych przez uczestników spotkania, SMOK przygotuje bezp³atne
wsparcie dla lokalnych organizacji
pozarz¹dowych w postaci: (1) Indywidualnego doradztwa prawnego
(2) Indywidualnego doradztwa rachunkowego (3) Audytów ksiêgowych (4) Wyjazdów szkoleniowych
Wsparcie
Projekt realizowany przez SMOK
z dofinansowania z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich wspieraj¹:
starostwo powiatowe, LGD Partnerstwo Drawy, od niedawna - w³aœciciele Dworu Pomorskiego w Luboradzy.
Prezentacja projektu SMOK
(pdf, pptx) do pobrania. Kontakt w
sprawie projektu - Piotr Jaworek,
info@ksiegowecentrum.pl Tel.
609066886. Anna Tratnerska £ojek ania@studiointegra.pl Tel.
661226222.
(um)

1280 z³otych to te¿ jest coœ

Czêœæ wk³adu w³asnego
na cyfrówkê
(Z£OCIENIEC). Z³ocieniecki
Oœrodek Kultury przedstawia
sprawozdanie ze zbiórki publicznej
na zakup urz¹dzenia s³u¿¹cego do
obs³ugi filmów w systemie trójwymiarowym 3D.
Na zbiórkê otrzymaliœmy zgodê
starosty drawskiego. Zbiórkê
przeprowadziliœmy od wrzeœnia
ubieg³ego roku do trzydziestego
czerwca. Celem zbiórki by³o zebranie funduszy na zakup urz¹dzane
s³u¿¹cego do obs³ugi filmów w
systemie 3D.
Zbiórkê przeprowadziliœmy w
formie sprzeda¿y cegie³ek wartoœciowych o nomina³ach 10, 50 i 100
z³otych. W wyniku przeprowadzo-

nej zbiorki sprzedaliœmy cegie³ki
wartoœci 1280 z³otych. Zbiórkê przeprowadzili wolontariusze. W zwi¹zku z przeprowadzon¹ zbiórk¹ publiczn¹, nie ponieœliœmy kosztów
zwi¹zanych z projektem i wydrukiem
cegie³ek.
Informujemy, ¿e Z³ocieniecki
Oœrodek Kultury otrzyma³ dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w wysokoœci 175.000 z³otych na zakup zestawu kina cyfrowego w raamch realizacji projektu Pe³nowymiarowa technika cyfrowa
projekcji filmów w kinie MEWA w
Z³ocieñcu.
Œrodki zebrane podczas zbiórki
publicznej bêd¹ stanowi³y czêœæ
wk³adu w³asnego.
(zok)
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Byli tacy Polacy - nie z³o¿yli przysiêgi Sowietom i ich Stalinowi!

To nie jest opowieœæ o czterech
Nie zapomnimy
Wielu z nas, w tym i w Z³ocieñcu,
od swych rodziców, dziadków s³ysza³o podobne poni¿szej opowieœci.
Ówczesne bolszewicko - pezetpeerowskie zasieki sprawia³y, ¿e tego
rodzaju wiadomoœci nie mog³y przedostaæ siê do spo³ecznego, oficjalnego obiegu. I tak jest do dzisiaj, o
czym œwiadczy i ta opowieœæ.
Obecna Polska nie doczeka³a siê
dekomunizacji. Z tego powodu tylko w gruncie rzeczy specjaliœci historycy wiedz¹ o tym, jaka tak naprawdê jest nasza historia.
Jesteœmy spo³eczeñstwem wieloprzysiêgowym. Mamy za sob¹
przysiêgi na dwie ró¿ne strony. Nie
tylko ¿o³nierze, ale i nasz Sejm (Konstytucja PRL).
Z przytoczonej tu opowieœci dowiemy siê, ¿e byli Polacy, którzy
Ruskiemu, nie tylko ¿e nie przysiêgali, ale i z³o¿enia przysiêgi odmówili.
Dwuprzysiêgowi do dzisiaj panicznie boj¹ siê tych faktów. Byæ
mo¿e szykuj¹ siê ju¿ do przysiêgi
trzeciej lub do powrotu do poprzedniej.

Opowiedzia³
Zygmunt Mineyko (syn Romana
i Heleny) - pseudonimy: „Lin” z 5
Brygady £upaszki i ostatni przydzia³ „Petroniusz” z 36 brygady „¯ejmiana” - Okrêg Wileñski.

W Ka³udze by³em
w 2. Batalionie
Aresztowano mnie razem z oddzia³em, tu¿ pod Wilnem, na drodze
w kierunku do Miednik, kiedy udawaliœmy siê, jak nam oznajmiono, na
zgrupowanie. Wojsko sowieckie zjawi³o siê z ukrycia i nas okr¹¿y³o.
Wydali rozkaz z³o¿enia broni. Dla
zastraszenia nad g³owami naszymi
przelatywa³y sowieckie samoloty
ostrzeliwuj¹ce. ¯o³nierze sowieccy
gro¿¹c zastrzeleniem zmusili nas do
oddania broni. Kazano j¹ sk³adaæ w
wyznaczonym miejscu. Niektórym
Akowcom uda³o siê, tak jak i mnie,
ukryæ krótk¹ broñ w ziemi, lub pod
kamienie w sposób niezauwa¿ony.
By³em od razu doprowadzony do
Miednik w grupie innych aresztowanych z ró¿nych brygad.

Otoczeni przez
Sowietów
Ta grupa aresztowanych ¿o³nierzy AK, w której by³em, obejmowa³a

co najmniej kilkaset osób. Zostaliœmy otoczeni sowieckimi ¿o³nierzami, którzy szli jeden od drugiego w
odleg³oœci nie wiêkszej ni¿ piêæ metrów. Mieli karabiny za³adowane i z
na³o¿onymi bagnetami, tak zwanymi sztychami. Podczas konwoju parokrotnie s³ysza³em strza³y kierowane do osób uciekaj¹cych z konwoju. ¯o³nierze sowieccy byli brutalni. Ci¹gle nam ubli¿ali. Os³abionych czy odstaj¹cych popêdzali
ok³adaj¹c kolbami, a nieraz tr¹caj¹c
sztych¹.
Zostaliœmy zapêdzeni na teren
starego, zrujnowanego zamku w
Miedniakch. Teren by³ ogrodzony
drutem kolczastym i obstawiony
wie¿yczkami, z których ca³¹ dobê
pilnowali nas uzbrojeni ¿o³nierze
sowieccy. Noclegi by³y w szopach,
gdzie prawdopodobnie uprzednio
trzymano zwierzêta. Woda do picia
i ewentualnego mycia siê dostarczana by³a w beczkowozach, ale w
niedostatecznej iloœci. Do jedzenia
dawano tylko zupy z³ej jakoœci i absolutnie w niewystarczaj¹cych iloœciach. Ratowa³a nas okoliczna
ludnoœæ i rodziny aresztowanych
dostarczaj¹ce paczki z ¿ywnoœci¹.
Paczki te przechodzi³y przez rêce
pilnuj¹cych nas ¿o³nierzy sowieckich. Sprawy higieny zabezpieczane by³y w najprymitywniejszy sposób. Ustêpów nie by³o. Sami kopaliœmy do³y, które po wype³nieniu
siê zasypywaliœmy. £aŸni do mycia
siê nie by³o. Jedna z szop zosta³a
przeznaczona dla lekarzy znajduj¹cych siê wœród aresztowanych.
Oni udzielali pomocy chorym, staraj¹c siê maksymalnie, ale byli pozbawieni podstawowych leków i
warunków do pracy medycznej.

Pognani w kierunku
Kiena
Po kilkunastu dniach pobytu w
obozie w Miednikach (daty, jak i
dok³adnej iloœci dni tam przebytych nie pamiêtam) zosta³em razem
z innymi aresztowanymi wyprowadzony poza ogrodzenie. Tam nas
uformowano w oddzia³y po trzech w
szeregu. Otoczono uzbrojonymi
¿o³nierzami sowieckimi, nie tylko
pieszymi, ale równie¿ i na koniach,
i pognano w kierunku stacji kolejowej Kiena, le¿¹cej na szlaku Wilno Mo³odeczno. Podczas pêdzenia
nas by³em œwiadkiem, jak uciekaj¹cego z naszego szeregu ¿o³nierza
AK dopad³ konno oficer sowiecki i
zastrzeli³ z pistoletu, zostawiaj¹c
zabitego na polu. Po przybyciu na

stacjê Kiena zastaliœmy poci¹g z³o¿ony z kilkunastu wagonów towarowych. Do nich kolejno nas za³adowano, upychaj¹c nas na stoj¹co
tak du¿o, ile mog³o siê tylko zmieœciæ. Po szczelnym wype³nieniu
ka¿dego wagonu ludŸmi, zamykano
je i pilnowano drzwi. Okna zabite
by³y deskami.
Po z³o¿eniu broni w Miednikach
byliœmy rewidowani. ¯o³nierze sowieccy g³ównie szukali ukrytej broni. Poza tym do momentu za³adowania nas na stacji Kiena, byliœmy rewidowani przy byle okazji. Sowieccy ¿o³nierze szukali przedmiotów,
które mog³yby pos³u¿yæ komuœ do
osobistej obrony czy napaœci.
W transporcie warunki bytowe
by³y skandaliczne. Traktowani byliœmy gorzej ni¿ zwierzêta. Nie by³o
mo¿liwoœci nawet usi¹œæ, a o po³o¿eniu siê nie by³o absolutnie mowy.
Najwy¿ej raz na dobê zatrzymywano poci¹g. Podawano wtedy znikom¹ iloœæ wody, której nie wszystkim wystarcza³o. O myciu siê nie
by³o mowy. Brak kub³a czy otworu
w pod³odze na nieczystoœci stwarza³ warunki nieludzkie. Przy okazji
podawania nam wody przez uchylone drzwi, staraliœmy siê zsun¹æ z
pod³ogi na zewn¹trz wagonu wszelkie nieczystoœci nagromadzone w
czasie ruchu poci¹gu. Wiêkszoœæ z
ludzi z mego wagonu nie wytrzymywa³a takich warunków sanitarnych
i dotar³a do miejsca wy³adunku, to
jest do Ka³ugi, w stanie ca³kowitego wycieñczenia.

Ka³uga
Daty przyjazdu do Ka³ugi niestety nie pamiêtam. Równie¿ nie
jestem w stanie przypomnieæ sobie,

ile dni, czy te¿ tygodni trwa³a ta
podró¿, bowiem przy wy¿ej wymienionych warunkach sanitarnych
cz³owiek by³ na wpó³ przytomny i
zatraca³ œwiadomoœæ czasu i miejsca. Ze stacji Ka³uga doprowadzono nas pod stra¿¹ na teren ogrodzony z zabudowaniami w postaci baraków silnie zniszczonych przez
¿o³nierzy sowieckich, którzy z tego
miejsca byli zabrani na front. Jak siê
zorientowaliœmy, w wojsku sowieckim by³ zwyczaj, ¿e odchodz¹c na
front niszczono wszystko, co siê
da³o wewn¹trz baraku. A wiêc okna
by³y pobite, drzwi powyrywane i
po³amane. S³owem, wszelkie urz¹dzenia i wyposa¿enie baraków by³o
zniszczone. Z naszego transportu
utworzono cztery bataliony. Ja trafi³em do 2. batalionu, który póŸniej
zosta³ wys³any do prac wyr¹bki
lasu w okolice miejscowoœci Char³ampiejewo. W naszym batalionie
by³a jedna tak zwana „san-czaœæ”
z³o¿ona z kilku lekarzy.
W Ka³udze w 2. batalionie, którym dowodzi³ pu³kownik Sielewiorstow, o ile pamiêtam, by³y trzy kompanie. Razem ze mn¹ w transporcie
przyjecha³o do Bia³ej Podlaskiej
oko³o dwóch tysiêcy ¿o³nierzy AK.
¯o³nierze ci byli z ró¿nych batalionów.

Do przysiêgi
W Ka³udze, zaraz po wprowadzeniu nas AK-owców na teren
ogrodzony, wszystkich zatrzymano przed ustawionymi d³ugimi sto³ami. Sto³y by³y zas³ane czerwonym materia³em i na nich rozstawiono ¿ywnoœæ w postaci kie³bas i
chleba oraz obok ¿ywnoœci roz³o¿ono ksiêgi z wizerunkiem Stalina i
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pancernych i psie
wypisan¹ przysiêg¹ na wiernoœæ
Stalinowi i Armii Czerwonej. Poza
tym, przed ka¿dym z nas ustawiono worek z umundurowaniem ¿o³nierza Armii Czerwonej. Temu
wszystkiemu towarzyszy³a orkiestra wojskowa sowiecka graj¹ca
marsze g³oœno i natarczywie.
Oœwiadczono nam, ¿e ka¿dy z nas
¿o³nierzy AK musi podpisaæ przysiêgê w wy³o¿onej ksiêdze, a nastêpnie mo¿e posiliæ siê i przebraæ
w przydzielone umundurowanie
sowieckie.
Nikt z nas ¿o³nierzy AK nie wyrazi³ zgody na z³o¿enie swego podpisu
pod przysiêg¹ rusk¹. Spontanicznie
¿¹daliœmy odes³ania nas pod nasze
dowództwo genera³a „Wilka”. Reakcja oficerów sowieckich by³a natychmiastowa i ostra. Dano rozkaz
powstaæ. Odebrano worki z umundurowaniem sowieckim i rzucono
nam do przebrania siê zniszczone
fufajki, stare ubrania ¿o³nierzy niemieckich oraz ³achmany po ¿o³nierzach sowieckich. Po tej psychologicznej próbie z³amania nas, zaprowadzeni zostaliœmy do opisanych
wy¿ej baraków.
W przeci¹gu kilku tygodni pobytu w Ka³udze, mimo naszej odmowy
z³o¿enia przysiêgi, usi³owano prowadziæ z nami szkolenie w zakresie
musztry sowieckiej z atrapami karabinów ruskich. Zmuszano nas usilnie do œpiewania wojskowych sowieckich pieœni w czasie porannych
i wieczornych zbiorek. Sowieckie
w³adze liczy³y na to, ¿e uda im siê
oswoiæ nas, zmiêkczyæ opór, i przez
indywidualne próby nak³oniæ ka¿dego z nas do podpisania przysiêgi
na Stalina i Armiê Czerwon¹. Próbowano rozbiæ nasz¹ jednomyœln¹ i
stanowcz¹ postawê o niepodporz¹dkowaniu siê w³adzom sowieckim. Na ka¿dy sowiecki rozkaz œpiewu, zamiast pieœni ruskich, jednog³oœnie œpiewaliœmy polskie pieœni:
„Bo¿e coœ Polskê”, „Jeszcze Polska
nie zginê³a” czy te¿ „My Pierwsza
Brygada”. W odpowiedzi na nasze
zachowanie zmuszani byliœmy przez
¿o³nierzy sowieckich do pozostania
przez wiele godzin na mrozie, w ciê¿kich warunkach atmosferycznych, i
dalszego œpiewu.

Po zaniechaniu
szkolenia
Ja z Ka³ugi nie by³em wys³any
do tak zwanej „Komandirówki”, a
czy inni byli wys³ani, nie jest mi
wiadomo. Po zaniechaniu szkolenia nas w Ka³udze (daty nie pamiê-

ne. Jedynie przy wielkich mrozach
otwory by³y otwarte. Konstrukcja
ziemlanki nie zabezpiecza³a od zimna
i musieliœmy siê dogrzewaæ paleniem na ziemi w przejœciu ma³ych
ognisk. Otwory pe³ni³y wówczas
funkcje kominów. Jednak¿e ogniska
dawa³y wiêcej dymu ni¿ ognia i to
w³aœnie dym nas ogrzewa³.
Wejœcie do ziemlanki by³o zamykane prymitywnymi drzwiami zrobionymi z ¿erdzi.

Kobiety i nieletni

tam) ja z 2. batalionem w 2. plutonie
zosta³em odprowadzony pieszo do
Lasów Umañskich pod miejscowoœæ Char³ampiejewo. Szliœmy
oko³o czterech dni w œniegu i mrozie. Tam w obozie prace polega³y
na wyr¹bce lasu o potê¿nym starodrzewiu. Dzieñ pracy wynosi³ minimum dwanaœcie godzin. Norma
dzienna na dwie osoby wynosi³a
osiem metrów szeœciennych spi³owanego i u³o¿onego drzewa. Ka¿de zwalone drzewo musia³o byæ pozbawione ga³êzi i pociête na dwumetrowe odcinki u³o¿one sztaby.
Do pracy w lesie z Ka³ugi nie
byliœmy wiezieni, lecz jak poda³em
wczeœniej, pêdzeni na piechotê. Zatrzymano nas w g³êbokim lesie, gdzie
du¿y teren by³ wygrodzony drutem
kolczastym. Po wprowadzaniu za
druty, kazano nam stworzyæ warunki
do ¿ycia we w³asnym zakresie. Umêczeni drog¹ nie byliœmy zdolni przygotowaæ jakichœ mo¿liwych warunków do przenocowania. Porobiliœmy
z ga³êzi sza³asy. Wyœcieliliœmy je
ga³êziami jod³y i ³apkami. Za przykrycie do os³ony cia³a przed mrozem
równie¿ s³u¿y³y nam ga³êzie i ³apki.
Mróz wtedy by³ ju¿ do minus dwunastu stopni. Po tak przespanej pierwszej nocy zbudzono nas wczeœnie
rano, dano tak zwany „kipiatok” (gotowana woda) i po kawa³ku suchara
wielkoœci pó³ d³oni. Nastêpnie skierowano nas do wyr¹bki lasu. Od
pierwszego dnia wymagano od nas
wykonania pe³nej normy. Dopiero
po jej wykonaniu mo¿na by³o przy-

st¹piæ do stworzenia mo¿liwszych
warunków bytowych.

Ziemlanki
O budowie normalnych budynków nie by³o mowy. Zmuszani byliœmy do zrobienia sobie tak zwanych
„ziemlanek”. Polega³o to na tym, ¿e
kopaliœmy d³ugie rowy o g³êbokoœci
pó³tora metra. Ka¿dy taki rów, czyli
„ziemlanka”, mieœci³ dwie prycze
zbudowane w sposób ci¹g³y wzd³u¿
obu œcian. Prycze te by³y szerokoœci
wzrostu przeciêtnego cz³owieka.
Przez œrodek „ziemlanki”, to jest miêdzy pryczami, na ca³ej d³ugoœci, pozostawione by³o w¹skie przejœcie do
poruszania siê i dojœcia do swego
legowiska. Œciany rowu umocnione
by³y ¿erdziami. Dach zrobiliœmy
dwuspadowy, równie¿ z ¿erdzi, pokryty ga³êziami, „³apkami”, na wierzchu obsypany ziemi¹. Warstwa ziemi musia³a byæ doœæ gruba, ¿eby
chroni³a przed mrozem. Ziemlanki
by³y niskie, co utrudni³o normalne
poruszanie siê. Nie by³o mo¿liwoœci
swobodnego wyprostowania siê.
Na pryczach uk³adaliœmy siê g³owami do œciany. W jednej ziemlance
pakowano tak wielu ludzi, ilu siê tylko mog³o zmieœciæ. W rezultacie
mogliœmy le¿eæ jeden przy drugim,
uk³adaj¹c siê tylko na boku. O swobodnym po³o¿eniu siê na wznak nie
by³o mowy.
Dla wentylacji zrobione by³y trzy
otwory, które normalnie by³y zatka-

Dowództwo i stra¿ sowiecka
mieszkali w normalnych budynkach
wykonanych z bali przez cieœli i majstrów „wy³uskanych” spoœród
aresztowanych naszych ¿o³nierzy
AK. Punkt sanitarny „san-czaœæ”
mieœci³ siê równie¿ w budynku zbudowanym przez naszych ¿o³nierzy.
Tam mieszka³o paru lekarzy oraz by³o
te¿ pomieszczenie na kilka chorych
osób. Opieka lekarska by³a ograniczona, mimo ogromnego wysi³ku
lekarzy, poniewa¿ brakowa³o lekarstw i podstawowych materia³ów
opatrunkowych.
Po paru miesi¹cach ciê¿kiej pracy i w tak prymitywnych warunkach,
kobiety i nieletni nie wytrzymywali.
Dziesi¹tkowa³y ich choroby z wycieñczenia. W zwi¹zku z tym zaczêto
ich odsy³aæ, jak nas informowano,
do domu. Czy faktycznie docierali
oni od swoich domów, nie mam pewnoœci.

Ucieczki
Zdarza³y siê ucieczki z Miednik i,
jak mi wiadomo, wielu z uciekinierów
zosta³o z³apanych i zabitych. Ci, którym darowano ¿ycie, byli wcielani do
Armii Czerwonej. Po wojnie s³ysza³em opowieœci o tym, ¿e z³apani uciekinierzy odsy³ani byli do Bia³egostoku i tam wcielani do Armii Czerwonej. Myœlê, ¿e gdyby nie wyrazili
na to zgody, byliby straceni.
W drodze do Ka³ugi nikt nie zdo³a³ uciec z naszego wagonu. Jeden z
¿o³nierzy AK zosta³ ostrzelany i ciê¿ko zraniony, gdy próbowa³ za³atwiæ
swe potrzeby fizjologiczne przez
okienko w œcianie wagonu. Zmar³ w
wyniku odniesionych ran i zosta³
pobie¿nie pochowany przy torach w
czasie najbli¿szego, krótkiego postoju poci¹gu. Nie znam jego pseudonimu ani nazwy oddzia³u. Nie jestem te¿ w stanie bli¿ej okreœliæ miejsca jego pochówku.
Zdarza³y siê ucieczki z Ka³ugi i z
obozu pracy.
Cd. na str. 10
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To nie jest opowieœæ o czterech pancernych...
Cd. ze str. 9
Pamiêtam, gdy kilku uciekinierów zosta³o z³apanych i przyprowadzonych z powrotem do obozu. W
czasie apelu kazano im siê ustawiæ
ty³em do nas. Zostali rozstrzelani
przez sowieckiego oficera strza³em w
ty³ g³owy. Po dokonaniu tej zbrodni
oficer ów og³osi³, ¿e to samo czeka
ka¿dego z nas, je¿eli podejmiemy
próbê ucieczki. Nie wiem, co sta³o siê
z cia³ami pomordowanych, gdy¿ po
apelu zostaliœmy natychmiast odprowadzeni do pracy.

Kaci i ofiary
Stosunek konwoju i nadzoru we
wszystkich okresach od aresztowania nas a¿ do momentu odstawienia
w 1946 roku do granicy Polski, mo¿na okreœliæ jednym zwrotem, a mianowicie: taki jak kata do ofiary.
Wiem, ¿e by³y fakty zabierania
przez specjalne s³u¿by sowieckie
kogoœ spoœród nas aresztowanych,
ale nie pamiêtam ani nazwisk, ani te¿,
z jakiej byli brygady AK. Po wojnie
ja osobiœcie nikogo z tych osób nie
spotka³em.
Nie jestem zorientowany, jakie
choroby wystêpowa³y najczêœciej w
obozie, ani jak by³a œmiertelnoœæ.
Daty wyjazdu do Kirowa nie pamiêtam. Kiedy by³ wyjazd z Kirowa
te¿ nie pamiêtam. Jedynie wiem, ¿e
do Bia³ej Podlaskiej nasz transport
trafi³ na pocz¹tku drugiego tygodnia
stycznia 1946 r., gdzie przez kilka dni
oczekiwaliœmy na formalnoœci przyjêcia w Polsce i wydania dokumentów. Wykonywa³y to by³e w³adze
Urzêdu Bezpieczeñstwa.
Z okresu przymusowej pracy w
obozie ko³o Char³ampiejewa w pamiêci pozosta³a œwiadomoœæ nieludzkich trudów pracy i warunków
bytu, oraz zdarzenia, które mog³y
skoñczyæ siê dla mnie tragicznie, a z
których nieoczekiwanie wyszed³em
ca³o. Prze¿ycia tamtych czasów spowodowa³y, ¿e przez resztê mego
¿ycia nie mogê uwolniæ siê od nocnych koszmarów. Budzê siê zwykle
od w³asnego krzyku i z trudem póŸniej usypiam.
Praca przy wyrêbie lasu zim¹ wi¹za³a siê z ogromnym wysi³kiem.
Wywo¿enie z lasu spi³owanego
drzewa do odleg³ej o kilka kilometrów stacji kolejowej wymaga³o nieludzkiego wrêcz wysi³ku. Polega³o
to na uk³adaniu dwóch metrów szeœciennych drzewa, na tak zwanych
„wa³kuczkach” (dwumetrowych
p³ozach) i wypychaniu przez nas w
ten sposób za³adowanego drzewa
poprzez wertepy i krzaki, brn¹c po
pas w g³êbokim œniegu. Na stacji
prze³adowywaliœmy drewno do wagonów. Dopiero po roztopach dano

do wywozu kilka ciê¿arówek. Mia³em szczêœcie, ¿e przy rejestracji po
przybyciu do obozu pracy poda³em,
¿e jestem z zawodu kierowc¹ samochodowym (przed wojn¹ zrobi³em
prawo jazdy). Dziêki temu zosta³em
przydzielony do prowadzenia jednej
z tych ciê¿arówek.
Któregoœ razu jeden ze stra¿ników sowieckich okrutnie obchodzi³
siê z moimi kolegami za³adowuj¹cymi wagon, bij¹c ich kolb¹ karabinu,
wulgarnie wykrzykuj¹c i popêdzaj¹c
szturchaniem sztacha karabinu.
Zbulwersowa³o to mnie i po rosyjsku z wœciek³oœci¹ wygarn¹³em, ¿e
jak bêdzie tak dalej postêpowa³, to
jego g³owa znajdzie siê pomiêdzy
buforami poci¹gu. Na konsekwencje
mego zachowania nie musia³em d³ugo czekaæ. Na drugi dzieñ zosta³em
wezwany do prokuratora wojskowego. By³a tu ruska kobieta w stopniu
kapitana i, jak pamiêtam, mia³a na
imiê Tamara. Z miejsca zorganizowa³a s¹d. W zaimprowizowanej sali
s¹dowej w budynku sowieckiego
dowódcy obozu za sto³em sêdziowskim miejsce zajê³a prokurator w towarzystwie dowódcy obozu w randze pu³kownika oraz kilku sowieckich oficerów. Poza mn¹ - oskar¿onym, na wype³nionej po brzegi sali
znajdowali siê moi koledzy AKowcy i pilnuj¹cy ich uzbrojeni stra¿nicy. Moi koledzy mieli obowi¹zek
poprzeæ wydany przez s¹d wyrok
poprzez podniesienie rêki. Gdyby
któryœ z nich tego nie zrobi³, by³by
natychmiast skazany. Po postawieniu mi zarzutu, „pani” prokurator
zwróci³a siê do mnie z pytaniem, co
ja mam do powiedzenia w swojej
obronie. Odpowiedzia³em: „Wy
mnie nie macie prawa s¹dziæ, bo ja
jestem obywatelem polskim”. Rozwœcieczy³o j¹ to na tyle, ¿e wypali³a
najwulgarniejsze zdanie, jakie kiedykolwiek zdarzy³o mi siê us³yszeæ z
ust kobiety. Podajê jej s³owa fonetycznie po rosyjsku: „Charaszo! Jak
tak, to ja ciebia sudziæ nie budu, tolko zaszlu ciebia tam gdzie ty czerez
dziesiat let ¿ywej p...dy nie uwidzisz.”
Sytuacja wygl¹da³a bardzo
groŸnie. Takie s¹dy, i takie wyroki,
by³y praktykowane w tym obozie
codziennie z najdrobniejszych
przyczyn. Osadzonych nikt po s¹dzie nie widzia³ i nie wiadomo by³o
nic o ich dalszym losie. Mnie wówczas uratowa³o to, ¿e dowódca obozu nie chcia³ straciæ kierowcy ciê¿arówki, przypuszczalnie w obawie,
¿e nie zdo³a wykonaæ na³o¿onego
limitu transportu drzewa. Za¿¹da³
on od prokurator oddania mnie do
jego dyspozycji i decyzji. Wydarzy³o siê to nied³ugo przed odes³aniem
nas do kraju. Tak wiêc los pozwoli³

mi pozostaæ przy ¿yciu.

W „kraju”
Po powrocie do kraju pocz¹tkowo nie utrzymywa³em kontaktu z
kolegami z obozu. Zdawaliœmy sobie
sprawê, ¿e ka¿dy z nas pozostawa³
pod obserwacj¹ i kontrol¹ UB. Mimo
to w póŸniejszych latach, kiedy zamieszka³em w Bia³ymstoku, czêsto
spotyka³em siê z du¿o m³odszym
ode mnie Stefanowiczem. Komunistyczne w³adze Bia³egostoku ci¹gle
mu utrudnia³y ¿ycie. By³ on bardzo
nerwowo wyczerpany. Zmar³ kilka
lat temu.
Poza nim, z obozowych przyjaŸni,
jestem w sta³ym kontakcie ze Zbigniewem Micha³kowskim, pseudonim „Longin”. Jest on równie¿ du¿o
m³odszy ode mnie i ciê¿ko schorowany. Po wojnie usuniêto mu jedno
p³uco, które mu swego czasu ¿o³nierz sowiecki przebi³ sztychem z
karabinu. „Longin” by³ razem ze mn¹
w 5 Brygadzie „£upaszki” i póŸniej w
36 Brygadzie „¯ejmiana”.
Mia³em te¿ kontakt z lekarzem,
który by³ razem ze mn¹ w obozie, a
którego zna³em od czasów konspiracji w Z.W.Z. na terenie powiatu
oszmiañskiego. Jest nim dr Mieczys³aw Pempocki mieszkaj¹cy w Olsztynie.
W celu ratowania siebie i kolegów od wycieñczenia, czêsto podkradaliœmy siê do budynków, w których mieszkali sowieccy ¿o³nierze i
oficerowie ze swymi rodzinami. Próbowaliœmy tam znaleŸæ wyrzucone
odpadki jedzenia. Ze znalezionych
„rarytasów”, takich jak ³by œledzi czy
obierki kartoflane, gotowaliœmy sobie zupy w blaszankach. Niektórych
z nas trzeba by³o na pocz¹tku si³¹
zmuszaæ do prze³kniêcia tego po¿ywienia. Pamiêtam, ¿e w ten sposób
uratowaliœmy od wycieñczenia Sosinowskiego, szwagra hrabiego
Czapskiego z Nowosió³ek pod
Oszmian¹. Z³apany je¿ by³ szczytem
smakowitoœci. Osmala³o siê jego
kolce i nastêpnie albo piek³o na
ogniu, albo robi³o siê zupê (wiadro
wody na jednego je¿a). My, którzy
wyroœliœmy w puszczy na terenie
Wileñszczyzny, znaliœmy ka¿d¹ roœlinê i wszystko, co mo¿e daæ las dla
po¿ywienia cz³owieka. Staraliœmy
siê tê wiedzê wykorzystaæ i uczyliœmy pozosta³ych, jak nale¿y ratowaæ swe ¿ycie.

Sowieci powyskakiwali
Ciekawym jest fakt, ¿e konwojenci sowieccy chc¹c udowodniæ, ¿e my
nie byliœmy wiêzieni i przetrzymywani pod stra¿¹, powyskakiwali z wol-

no jad¹cego poci¹gu na krótko
przed granic¹ z Polsk¹. W ten sposób nikt ze stra¿y sowieckiej formalnie nas nie przekaza³ stronie polskiej.
Zaœwiadczenie, które otrzyma³em z Bia³ej Podlaskiej, nosi nr 2260
z 15 stycznia 1946 r. Uwaga: na moim
zaœwiadczeniu na pierwszej stronie
jest wydrukowany rok wystawienia
1945, i nie poprawiony na 1946. Jedynie na rewersie zaœwiadczenia,
przy piecz¹tkach stawianych przez
Urz¹d Bezpieczeñstwa, figuruje
faktyczna data mego wjazdu do
Polski. Zaznaczam to, bo tak pozornie drobny szczegó³ by³ przyczyn¹
wielu szykan w stosunku do mnie.
Zwi¹zek ¯o³nierzy AK i Urz¹d do
Spraw kombatanckich i Osób represjonowanych przyj¹³ rok 1945 jako
rok mego powrotu do Polski, zamiast 1946 roku, w którym rzeczywiœcie wróci³em do Polski. Wydano mi
wiêc dokument, który zafa³szowuje
fakty i zmniejsza okres mego pobytu w obozie.

Nie by³em w Armii
Czerwonej, by³em
wiêŸniem Sowietów
Na zakoñczenie muszê zaznaczyæ, ¿e dot¹d w³adze Zwi¹zku By³ych ¯o³nierzy AK i Urzêdu do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych zaœwiadczenia z pobytu w
Ka³udze przysy³ane nam z archiwum
sowieckiego, traktuj¹ jako pobyt w
Armii Czerwonej. W tej sprawie zg³asza³em sprzeciw, ale bezskutecznie.
Bez echa pozosta³ opublikowany w
„Kurierze Porannym” (dziennik wydawany w Bia³ymstoku) mój list
poruszaj¹cy ten problem i mówi¹cy,
jak wielk¹ to przynosi szkodê moraln¹. Dalsze podtrzymywanie k³amstwa Stalina i w³adz komunistycznych, chc¹cych przed œwiatem
ukryæ swoje zamiary ca³kowitego
wyniszczenia polskich ¿o³nierzy AK
poprzez stworzenie fa³szywej dokumentacji, jakoby byliœmy wcieleni
do Armii Czerwonej w obozie przymusowej pracy, jest ubli¿aj¹ce godnoœci ka¿dego Polaka.
Przykro mi jest, ¿e nie jestem stanie precyzyjniej opowiedzieæ swoje
wspomnienia, ale mój wiek bliski
dziewiêædziesi¹tki, ci¹g³a walka
przez ca³y okres powojenny z ró¿nymi oskar¿eniami i gro¿enie mi wyrokiem œmierci, wyczerpa³y ju¿ moje
si³y, zdrowie i pamiêæ.
¯yczê wszystkim ¿o³nierzomAK,
którzy przeszli gehennê obozów sowieckich, ¿eby doczekali uznania i
prawnego statusu zgodnego z tym, z
czym w rzeczywistoœci by³a Ka³uga.
Zygmunt Mineyko
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OG£OSZENIA DROBNE

Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
MIESZKANIA

NIERUCHOMOŒCI

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Zamieniê mieszkanie 78 mkw. (4pokojowe) w bloku w Grabowie (7
km od £obza) na 2-pokojowe w
£obzie. Mieszkanie bardzo przestronne, s³oneczne, zadbane, do
zamieszkania od zaraz. Oferta
obejmuje równie¿ piwnicê, gara¿ i
dzia³kê uprawn¹. Kontakt tel. 725
368 381.

Domy na wsi www.atut-dom.pl Tel.
600 265 547.

Sprzedam kawalerkê 27 mkw. w
centrum £obza, niski czynsz, parter,
okna plastikowe, ocieplona, cena
60 tys. z³. Tel. 696 291 789.
Sprzedam mieszkanie 62 mkw. za
130
tys.
Wêgorzyno,
tel.
691515758.
Sprzedam mieszkanie w centrum
£obza, II piêtro, w³asne c.o., niski
czynsz. Tel. 502 581 472.

Powiat gryficki

Dzia³ki budowlane: - £obez - ceny
ju¿ od 15 z³ za 1 mkw. - Zajezierze
2129 mkw. - 43 000 z³. - Tucze nad
j.Woœwin 2700 mkw - 45 000 z³. Tel.
600 265 547.

Powiat gryficki
Wynajmê lokal pow. 30 mkw., 2
pokoje + wc, przy g³ównej ulicy w
P³otach, mo¿liwoœæ przebudowy (
aran¿acji) wnêtrza . Dla zainteresowanych mo¿liwoœæ wynajmu przyleg³ego gara¿u pow. oko³o 25 mkw,
Przy lokalu prywatny parking na 3 –
4 samochody. Tel. 792 5000 042

Powiat œwidwiñski
Do wynajêcia lokal u¿ytkowy w centrum Œwidwina 24 mkw. Atrakcyjna
cena. Tel. 666 228 260

Wynajmê mieszkanie 2-pokojowe
w Grficach na ulicy Piastów 5. Tel.
91 386 6069.
Pokój do wynajêcia!
Wynajmê du¿y, jasny pokój z u¿ywalnoœci¹ kuchni i ³azienki w domu
jednorodzinnym w spokojnej czêœci Gryfic. Tel. 503 613 679.
Sprzedam w Gryficach mieszkanie dwupoziomowe o pow. 77
mkw.: salon + jadalnia + dwie sypialnie, kuchnia, dwie ³azienki,
p.pokój, balkon. Po remoncie. Tel.
691 493 973.
Sprzedam mieszkanie w Gryficach
ul. Niechorska, 2 pokoje, pow. 45,8
mkw., I piêtro, œrodkowe. Tel. 602
695 748.

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

US£UGI
Powiat drawski
Docieplanie budynków, profesjonalne pryskanie œcian,
wylewki betonowe. Moja strona: www. zacieraniebetonu.yoyo.pl Tel. 791 074 833

Reklama
w TPD

504042532
Daj¹c og³oszenie drobne do Tygodnika Pojezierza
Drawskiego uka¿e siê ono w tej samej cenie tak¿e
w trzech innych naszych gazetach: Tygodniku £obeskim,
Gazecie Gryfickiej i Wieœciach œwidwiñskich

To niedrogo - sprawdŸ: Z³ocieniec, ul.

Boh. Warszawy 19/7

(obok biura PSS Spo³em)

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

INNE
Powiat ³obeski
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.
£obez, oddam w dobre rêce ma³ego kotka . Tel. 505 416 207

Powiat gryficki
Koszenie trawników. Tel. 698 297
570
Mam wolne miejsca na reklamy.
Tel. 698 297 570

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

PRACA

Region
Zatrudniê kierowcê kat. C + E, 3 tygodnie na tydzieñ, liniówka. Tel.
609 493 989
Zatrudniê kierowcê kat. C + E, na
trasie Polska – Szwecja, Polska Norwegia. Tel. 607 790 989
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PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

US£UGI
Powiat gryficki
Sala w Pogorzelicy do wynajêcia na wesela. Mo¿liwoœæ zakwaterowania. Atrakcyjne ceny.
Kontakt tel. 502 412 274.

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

Region
Us³ugi budowlane, remontowe,
monta¿e. „TOM - SERWIS". Tel. 781
016 125.
Koszenie i rozdrabnianie traw, prasowanie siana. Tel. 661 194 854
lub 94 363 1258

MOTORYZACJA
Powiat ³obeski
Sprzedam Mercedesa 123. Tel.
795 429 655

Powiat gryficki
Sprzedam Opla Corsê Komfort
2001/2002 poj. 1,2, bezwypadkowy, gara¿owany, stan bdb, kierowca
kobieta, przebieg 126.000 km, 3
drzwiowy, klimatyzacja, komplet kó³
zimowych. Cena do negocjacji. Tel.
792 500 042 P³oty.

DOMY NA SPRZEDA¯
Ma³e Wêgorzynko - 8pokoi o pow.200mkw, dzia³ka 9246mkw
- CENA 390.000 z³
Mielno gm Wêgorzyno - dom o pow. 120mkw, dzia³ka 2655mkw
- CENA 115.000 z³
£obez ul. Czcibora - stan surowy zamkniêty, pow. 153mkw, dzia³ka 617mkw - CENA 325.000 z³
£obez - stan surowy otwarty, pow. 400 mkw, dzia³ka 754 mkw
- CENA 260.000 z³
£obez - 3 pokoje, pow. 64,6mkw dzia³ka 287m, centrumkw
- CENA 200.000 z³
£obez - 7 pokoi, pow. 220mkw, dzia³ka 1140mkw
- CENA 550.000 z³
£obez - bliŸniak, 4 pokoje, pow. 120mkw, dzia³ka 621mkw
- CENA 290.000 z³
£obez - bliŸniak, 5 pokoi, pow. 110mkw, dzia³ka 367mkw
- CENA 265.000 z³
£obez - 6 pokoi, pow. 107mkw, dzia³ka 370mkw, centrum
- CENA 275.000 z³
£obez - 5 pokoi, pow. 199mkw, dzia³ka 332mkw
- CENA 450.000 z³
£obez - 5 pokoi, pow. 96mkw, dzia³ka 554mkw
- CENA 325.000 z³
£obez - bliŸniak, 4 pokoje, pow. 93,51mkw
- CENA 329. 000 z³
Œwidwin - 6 pokoi, pow. 270 mkw, dzia³ka 758 mkw
- CENA 650.000 z³
Œwidwin (okolica) - 2 pokoje o pow. 61,43mkw, dzia³ka 700mkw
- CENA 107.000 z³
Œwidwin - 6 pokoi, pow. 270 mkw, dzia³ka 758 mkw
- CENA 650.000 z³
Resko - 4 pokoje, pow. 70 mkw, dzia³ka 1077 mkw
- CENA 175.000 z³
Runowo - dom wolno stoj¹cy o pow. 80 mkw, dzia³ka 6100 mkw
- CENA 120.000 z³
Be³czna - 2 pokoje, pow. 92 mkw, dzia³ka 213 mkw
- CENA 185.000 z³
Resko - bliŸniak o pow. 80mkw, dzia³ka 1242mkw
- CENA 250.000 z³
Resko - bliŸniak o pow. 209 mkw, dzia³ka 576 mkw, gara¿ 23 mkw
- CENA 300.000 z³
Resko (okolica) - bliŸniak o pow. 68mkw, dzia³ka, 3 pokoje
- CENA 73.000 z³
Resko (okolica) - 4 pokoje, pow. 180mkw, dzia³ka 5639mkw
- CENA 299.000 z³
Resko (okolica) - dom o pow. 180mkw, dzia³ka 3534mkw
- CENA 152.000 z³
Chociwel - bliŸniak, 4 pokoje, pow. 86mkw, dzia³ka 663mkw
- CENA 280.000 z³
B³¹dkowo - 2 pokoje, 110mkw, dzia³ka 1000mkw
- CENA 159.000 z³
Dobra - 3 pokoje, pow. 73mkw, dzia³ka 324mkw
- CENA 160.000 z³
Brze¿no - nad jeziorem 5 pokoi, pow. 127mkw, dzia³ka 1031mkw
- CENA 400.000 z³
Drawsko Pomorskie - pow. 200mkw, dzia³ka 451mkw
- CENA 225.000 z³
Drawsko Pomorskie - dom+lokal u¿ytkowy,centrum, pow. 204mkw
- CENA 650.000 z³
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Nikt tego nie oprotestowa³!
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Piêkna pamiêæ w Drawie o wspania³ym
dzia³aczu pi³karskim

Niefortunny termin
Puchar Waleriana
startu futbolowej Pytla dla Drawy
Koszaliñskiej
Drawsko Pomorskie
Klasy Okrêgowej
(DRAWSKO POM.).
Pi³karski turniej imienia
Waleriana Pytla
rozegrano w Drawsku
Pomorskim ju¿
po raz dziewi¹ty.

Obok Drawy wyst¹pili w nim
Lech Czaplinek, Hutnik Szczecin i
Ina Iñsko. Szkoda, ¿e zabrak³o zza
miedzy Olimpu Z³ocieniec.
Rozlosowano dwie pary
Cztery dru¿yny podzielono na
dwie pary. Pierwsza gra 2x25 minut i

g³adkie zwyciêstwo Drawy nad In¹
4:1. Bramki: Wêglowski 2, Kwiatkowski, Okoniewski.
Lech z Czaplinka nie da³ rady
Hutnikowi Szczecin. 1:3.
Fina³: bramka Okoniewskiego i
Hutnik Szczecin pokonany przez
Drawê. Puchar zwyciêzcom wrêcza³a córka Waleriana Pytla Iwona i
burmistrz Zbigniew Ptak.
O trzecie miejsce walczono d³u¿ej. By³a dogrywka po remisie 2:2. W
karnych lepsi byli gracze z Czaplinka. Lech by³ wiêc trzeci. Piêtnastego
sierpnia w Z³ocieñcu w KKO zagra o
punkty z Olimpem.
(ds)

Trener Tomasz Grzegorczyk szuka sk³adu Drawy
do walki o „trzeci¹”

3:5 (2:1) z B³êkitnymi
Stargard w Drawsku
Pomorskim

(REGION). Jest ju¿
oficjalny termin startu
rozgrywek pi³karskich
w Koszaliñskiej Klasie
Okrêgowej. Dzieñ
szczególny, bo piêtnasty
sierpnia, w œrodê.
Pocz¹tek wszystkich
spotkañ godzina 17.00.
(1) W Z³ocieñcu Olimp rozegra
mecz ze spadkowiczem z IV ligi Lechem z Czaplinka (2) Iskra Bia³ogard
z Arkadi¹ Malechowo (3) Gryf Polanów z Darzborem Szczecinek (4)
Pogoñ Po³czyn Zdrój z Dar³ovi¹
Dar³owo (5) Victoria Sianów z Mechanikiem Bobolice (6) Wielim

Szczecinek z Soko³em Karlino (7)
S³awa S³awno z Hubertusem Bia³y
Bór (8) Olimp Goœcino z Wybrze¿em
Biesiekierz.
Mecze nie tylko w niedziele, ale i
podczas Mszy œwiêtych dla dzieci i
m³odzie¿y
Jest i jeszcze inny problem. Mecze m³odzie¿owe s¹ wyznaczane nie
tylko na niedziele, ale i w godzinach
niedzielnych Mszy œwiêtych, a do
tego tych dla m³odzie¿y w³aœnie. W
Polsce mia³o siê pod tym wzglêdem
wiele zmieniæ, ale do tej pory jakoœ
nic z tego nie wysz³o. Pi³ka no¿na nie
mo¿e byæ uprawiana w kontrze do
religii, do wychowywania dzieci i
m³odzie¿y, do polskiej kultury. A do
tej pory tak w³aœnie jest. Jakie efekty,
ano takie w³aœnie.
(N)

(POWIAT). Drawa
Drawsko Pomorskie
tym razem sparingowo
na warsztacie mia³a
B³êkitnych Stargard.
To trzecia liga.
W pierwszej po³owie by³y sytuacje bramkowe, jedna wyj¹tkowo
sk³adna akcja gospodarzy zakoñczona bramk¹. B³êkitni nie pozostawali d³u¿ni, d³u¿szymi momentami
gra by³a nawet widowiskowa.

Druga po³owa to ju¿ inny sk³ad
drawszczan. Trener T. Grzegorczyk
w pocie czo³a poszukuje optymalnego zestawienia do gier w czwartej
lidze, a przecie¿ zadanie, jakie ma do
wykonania, to awans do trzeciej.
Drawa graj¹c dwoma sk³adami przegra³a z B³êkitnymi 3:5. Do przerwy
prowadzi³a 2:1.
Nie koniec to jeszcze kompletowania sk³adu na ponown¹ grê o
„trzeci¹”. Trener Tomasz Grzegorczyk tê kwestiê stawia odwa¿nie.
(N)

Gminniak (euroboisko), pierwszy sierpnia, œroda

Zapisy na naukê futbolu
w MKS Olimp Z³ocieniec
(Z£OCIENIEC). Miejski Klub
Sportowy OLIMP Z³ocieniec pierwszego sierpnia bêdzie dokonywa³
zapisów na treningi w Klubie ch³opców z nastêpuj¹cych roczników:

2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996,
1995, 1994. Pierwszy sierpnia to
œroda. Zapisy na gminniaku przy ulicy Czaplineckiej (euroboisko). Godziny zapisów od 16.00 do 18.00. (um)
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Jacek i Bartek zwyciêzcy, Karolina i Ola bohaterkami

Turniej pi³ki siatkowej
o medale dyrektora OSiR-u

(Z£OCIENIEC). Dwudziestego
ósmego lipca na Gêsiej £¹czce w
Cieszynie (pla¿a nad jeziorem Siecino) grano w siatkówkê pla¿ow¹.
Trofea do zdobycia, to medale dyrektora OSiR-u Piotra Disterhofta.
Pod niemi³osiernym s³oñcem
S³oñce grza³o niemi³osiernie. Z
powodu tego ¿aru grano do piêtnastu punktów w setach. W tie breaku
do jedenastu.

By³ i jeden zespó³ ¿eñski. Niespodzianka, bo dobrn¹³ a¿ do pó³finalu.
Niesamowitym finiszem popisa³a siê
w finale para Jacek Budziszewski z
Bartkiem Paszkiewiczem. Po dwóch
setach by³ remis. Siatkarze z Jastrowia w tie breaku prowadzili 9:4. I ....
I zwyciêstwo z³ocienian. 11:9.
Ale¿ to by³ pojedynek z widowiskow¹ pogoni¹ niby ju¿ przegranych. Medale, medalami, ale to nie
koniec nagród.

Nagrody od restauratora Ryszarda Majewskiego - Z£OCIEÑ
nad Draw¹
Organizator siatkarskiego spotkania w Cieszynie nad Siecinem
przygotowa³ jeszcze nagrody rozlosowane poœród siatkarskich teamów. A nagrody ufundowa³ Ryszard Majewski, znany w regionie
restaurator prowadz¹cy nad Draw¹
w Z³ocieñcu renomowan¹ restauracjê Z£OCIEÑ.
PÓ£FINA£Y

(I) P. Koralewski, J. Wa³cesz z
Jastrowia - K. Matuszewski, P. Suchocki te¿ z Jastrowia 0:2 (II) K. i A
Wiszniewskie ze Z³ocieñca contra
te¿ Z³ocieniec - J. Budziszewski i B.
Paszkiewicz 0:2.
O III miejsce: P. Koralewski i J.
Wa³cesz : K. i A. Wiszniewskie 2:1.
FINA£
J. Budziszewski i B. Paszkiewicz
(Z³ocieniec) : K. Matuszewski i P.
Suchocki (Jastrowie) 2:1 (17:15,
11:15, 11:9!!!).
(osir)

Str
Str.. 14

INFORMACJE

A Spichlerz w ci¹g³ym zapomnieniu

Powstaje najelegantszy
budynek w mieœcie w pobli¿u ronda i Poczty,
na deptaku
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Jak ka¿dego roku nad Draw¹ w Z³ocieñcu
przy Krzy¿u Papieskim

W intencji - o kanonizacjê
b³ogos³awionego
Jana Paw³a II

(Z£OCIENIEC). W sobotê 29
lipca pod Krzy¿em Papieskim na
ulicy Po³czyñskiej, w pobli¿u mostu na Drawie, o godzinie 20.00
zosta³a odprawiona jak ka¿dego
roku Msza œwiêta w intencji - o
kanonizacjê b³ogos³awionego Jana
Paw³a II.
Te¿ i wspomnienie Ojca Jana
(Z£OCIENIEC).Zauwa¿amy,¿e
œciana budynku na skrzy¿owaniu
ulic Stanis³awa Staszica i Rybackiej ju¿ odnowiona, w pe³nej krasie,
a do tego przed ni¹ starannie zadbany trawnik z pierwszymi dobrze
przyjêtymi nasadzeniami.
Przy okazji ocieplania budynków
powstaj¹ na ich œcianach potê¿ne
po³acie do dobrego, nie tylko chyba
reklamowego wykorzystania. Podany tu przyk³ad jest wrêcz wzorcowy.
Podobnie jest z potê¿n¹ map¹
okolic miasta na Starym Rynku. To
pobli¿e redakcji Tygodnika, st¹d
wiemy, ¿e mapa cieszy siê nawet
sporym wziêciem. Jest ogl¹dana
przez turystów, którzy palcami pokazuj¹ sobie, którêdy ju¿ wêdrowali albo, na jakie wêdrówki udaæ siê zamierzaj¹.
NaAdama Mickiewicza,
przy rondzie
Teraz prosimy na ulicê Adama
Mickiewicza. Tu ocieplane bloki
pocz¹wszy od tego z aptek¹. I znów
bêdzie potê¿na powierzchnia do
m¹drego wykorzystania. Wa¿ne to,
bo takie w³aœnie powierzchnie te¿
stanowi¹ o wygl¹dzie ulicy, s³u¿¹ do

zapamiêtywania ulic na d³u¿ej, to
one najbardziej zapadaj¹ w pamiêæ,
staj¹ siê znakami rozpoznawczymi
nie tylko g³ównych arterii.
Na deptaku
I na koniec coœ szczególnego.
Wolniutko, ale codziennie „do przodu”, powstaje elewacja du¿ego pawilonu us³ugowego i mieszkalnego
na deptaku Marsza³ka, ze wzglêdu
na oczywiste niedoróbki zwanego Koœlawcem Zajêczym. Elewacja
godna uwagi, gdy¿ tak eleganckiej,
stylowej, wielkomiejskiej wrêcz nie
znajdzie siê chyba i w ca³ym naszym
powiecie. Gdy ten budynek zostanie
oddany do u¿ytku, s¹siaduj¹cy bezpoœrednio z rondem, mo¿e siê okazaæ, ¿e ten Koœlawiec Zajêczy po
niezbêdnych poprawkach jest te¿
ca³kiem urodziwy.
Kiedy¿ to przyjdzie czas na
Spichlerz?
Z³ocieniec potencjalnie to bardzo piêkne miasto, a i coraz czêœciej
w rzeczywistoœci. A przy deptaku
jeszcze i spichlerz. Jakby jednak bez
gospodarza, a podobno z gospodarzem.
(N)

Tym razem by³o nas niespe³na
szeœædziesi¹t osób. Podczas kazania
us³yszeliœmy tak¿e kilka s³ów poœwiêconych ksiêdzu Janowi Dybowskiemu CR, który tydzieñ temu
odszed³ do Domu Ojca. Mamy w
pamiêci tê postaæ tak¿e i z tego miejsca, gdy¿ Ojca Jana podczas dorocznych Mszy œwiêtach pod Krzy¿em
Papieskim nad Draw¹ w Z³ocieñcu

nigdy nie zabrak³o. Msza œwiêta w
tym miejscu ka¿dego roku jest oprawiana staraniem rodziny pañstwa
Ma³gorzaty i Antoniego Jakubowskich. Bochen chleba, którym podzieliliœmy siê wszyscy, mia³ smak rzadko
spotykany. Spotkanie zakoñczy³
Apel Jasnogórski przy ognisku. (N)

Muzycznie w Parku nad W¹saw¹

Zagrali dla Z³ocieñca
(Z£OCIENIEC). W sobotê 21
lipca w Parku nad W¹saw¹ (Miêdzymoœcie) wyst¹pi³y zespo³y muzyczne z Pa³acu M³odzie¿y w Szczecinie.
Jako pierwszy wyst¹pi³ najm³odszy zespó³. Mówi¹ o sobie: - Jesteœmy FRATO, gra nas troje: Zuzia,
Lukas i £ukasz. Gramy razem od
pocz¹tku warsztatów, czyli od tygodnia. Pochodzimy ze Szczecina i gramy muzykê elektroniczn¹. Jako drugi zaprezentowa³ siê zespó³ GUARDIAN. Powiedzieli: - Jesteœmy zespo³em prezentuj¹cym bli¿ej nieokreœlon¹ muzykê elektro-

niczn¹, czaruj¹c¹ narastaj¹cymi tonami z³o¿onych kompozycji. Dziewczêta graj¹ ju¿ razem od oko³o
trzech lat.
Gra³ te¿ zespó³ CHCIA£EM DOBRZE. - Jesteœmy zespo³em uzdolnionych muzyków graj¹cych dos³ownie wszystko. Gramy te¿ swoje
kawa³ki. Nasze instrumentarium jest
bardzo bogate. Mamyw w sk³adzie
gitarê basow¹, tr¹bkê, perkusjê, saksofon i wokal na dok³adkê. - Zespó³
gra i koncertuje od dziesiêciu lat.
Instruktorem zespo³ów jest Mariusz Zygmunt. Podczas koncertu
panowa³a mi³a atmosfera.
(zok)
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Namawia³: pomódl siê tu, u Chrystusa

Œp. ksi¹dz Jan Dybowski CR - i cicho, i pusto
(Z£OCIENIEC). W œrodê minionego tygodnia wziêliœmy udzia³ w
uroczystoœciach pogrzebowych
zmar³ego w sobotê 21 lipca ksiêdza
Jana Dybowskiego CR z Parafii
Maryi Wniebowziêtej. Uroczystoœæ
pogrzebow¹ prowadzi³ biskup
Edward Dajczak. Po ¿a³obnej Mszy
œwiêtej kondukt pogrzebowy wyruszy³ na cmentarz komunalny.
Kondolencje
W tych dniach zajrzeliœmy na
stronê internetow¹ parafii ksiêdza
Jana, by przeczytaæ sk³adane wyrazy ¿alu po Jego odejœciu. Przytaczamy niektóre z nich. Ostatni wpis od
reportera Tygodnika.
Na tej stronie mo¿esz wyraziæ
swój smutek, z³o¿yæ wyrazy szacunku, podziêkowaæ, napisaæ to, co
chcia³byœ/chcia³abyœ ksiêdzu Janowi dziœ powiedzieæ. Niech to bêdzie
wyraz naszej wdziêcznoœci Bogu za
ten dar, jakim by³a dla nas Jego Osoba.
(1) Bêdzie nam Ciebie brakowaæ
(2) Odesz³a wyj¹tkowa osoba,
jeden z nielicznych PRAWDZI-

WYCH ksiê¿y, niestety
(3) Jedyna osoba, która tak naprawdê potrafi³a wys³uchaæ ludzi
(4) Najlepszy na ca³ym œwiecie
spowiednik... Wyj¹tkowy cz³owiek
(6) Ka¿demu bêdzie brakowaæ
ksiêdza Jana
(7) Dziêkujemy, ¿e by³eœ z nami taki szczery i prawdziwy...ogromna
strata
(8) Umi³owany przez Pana, bezpiecznie u Niego zamieszka. U Niego, który zawsze bêdzie Go broni³.
Odpocznie w Jego ramionach. */
Pwt. 33,12/
(9) By³eœ zawsze dla innych... I za
to Ciê kochano.. Odpoczywaj w pokoju Drogi Ojcze Janie
(10) Odszed³ cz³owiek, który by³
prawdziwym przyjacielem wszystkich ludzi. Bêdzie nam Ciebie brakowa³o, Ojcze Janie.
(11) „Dusze sprawiedliwych s¹ w
rêku Boga i nie dosiêgnie ich mêka.
Zda³o siê oczom g³upich, ¿e pomarli,
zejœcie ich poczytano za nieszczêœcie i odejœcie od nas za unicestwienie, a oni trwaj¹ w pokoju”. (Mdr. 3,1
- 3). Dziêkujê Ci Ojcze Janie za pos³u-

gê w Z³ocieñcu „od zawsze”.
(12) „a sprawiedliwy, choæby
umar³ przedwczeœnie, znajdzie odpoczynek. Staroœæ jest czcigodna
nie przez d³ugowiecznoœæ, i liczb¹ lat
siê jej nie mierzy, sêdziwoœci¹ u ludzi
jest m¹droœæ, a miar¹ staroœci - ¿ycie
nieskalane. Poniewa¿ spodoba³ siê
Bogu, znalaz³ Jego mi³oœæ”. Mdr.
4,7-10. Tak bardzo ¿al.
(13) „Nie umiera ten, kto pozostaje w sercach bliskich”. By³eœ nam

bliski, Ojcze Janie, spoczywaj w pokoju...
(14) Ka¿dym swoim choæby tylko
gestem, sposobem poruszania siê,
uczy³, jak siê zachowaæ, jak byæ w
obecnoœci Boga. Tej nauki dope³nia³
i s³owem, i S³owem. Gdy odszed³, na
kilka dni zrobi³o siê tak cichutko, jak
wtedy, gdy by³ dla nas. W Jego
obecnoœci s³ysza³o siê ciszê, i
wszystko, co w niej. Teraz? I cicho, i
pusto.
(N)

Z ¯YCIA PARAFII W Z£OCIEÑCU
PARAFIA MARYI WNIEBOWZIÊTEJ
Œwiêtego Krzysztofa.
Poœwiêcenie pojazdów
W œrodê 25 lipca obchodziliœmy
wspomnienie œwiêtego Krzysztofa,
patrona kierowców. W niedzielê 29 po
ka¿dej Mszy œwiêtej na ulicy Koœcielnej œwiêciliœmy pojazdy.
Tym, którzy trwali i trwaj¹
Sk³adamy serdeczne podziêkowania wszystkim, którzy trwali i trwaj¹ na
modlitwie za zmar³ego Ojca Jana i
wszystkim, którzy przyszli z pomoc¹
w organizacji uroczystoœci pogrzebowych. Serdeczne Bóg zap³aæ.
Œroda, pierwszy sierpnia
W œrodê pierwszego sierpnia Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu i spowiedŸ od godziny 15.00. Nowenna do
Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy po
Mszy œwiêtej wieczornej.
Uwik³ani w problemy alkoholowe
– pielgrzymka
Kolejny raz swoj¹ pielgrzymkê
bêd¹ prze¿ywaæ zaanga¿owani w ruch
trzeŸwoœci, ludzie uwik³ani w problemy alkoholowe, ich najbli¿sze rodziny,
zaanga¿owani w ruchach Anonimowych Alkoholików i wszyscy, którym
le¿y na sercu sprawa trzeŸwoœci i walki
z alkoholizmem w Polsce. Pielgrzymka
pod has³em RODZINA SZKO£¥
TRZE•WOŒCI odbêdzie siê 4 sierpnia
w sobotê. Rozpocznie siê o godz. 9.00
od koœciola pod wezwaniem Ducha

Œwiêtego w Koszalinie. Mszê œwiêt¹ o
godz. 12.00 na Górze Che³mskiej bêdzie
celebrowa³ biskup Diecezjalny Edward
Dajczak. Pielgrzymka ma akcent ekspiacji za grzechy rozpicia narodu i wyproszenia u Boga ³aski trzeŸwoœci.
Tydzieñ
W tym tygodniu przypadaj¹ – I
Czwartek, Pi¹tek, Sobota i Niedziela
miesi¹ca. (1) w I czwartek Msza
œwiêta o powo³ania kap³añskie i zakonne o godzinie 18.00. Po Mszy œwiêtej
nabo¿eñstwo powo³aniowe (2) w I Pi¹tek Msze œwiête o godzinach – 7.00 i
18.00. SpowiedŸ od godziny 17.00. (3)
w I Sobotê Msza œwiêta o Matce Bo¿ej
o godzinie 7.00. Po Mszy œwiêtej Litania Loretañska. Po Mszy œwiêtej wieczornej nabo¿eñstwo w intencji rodzin.
(4) W I Niedzielê Msza œwiêta dla
¯ywego Ró¿añca o godzinie 16.30. Nabo¿eñstwo Ró¿añcowe o 17.30. Intencja dla ¯ywego Ró¿añca na sierpieñ: Za
zmar³ego Ojca Jana Dybowskiego CR.
Kancelaria parafialna
W wakacje kancelaria parafialna jest
czynna we wtorki od 10.00 do 12.00.
Od poniedzia³ku do pi¹tku po Mszy
œwiêtej wieczornej.
Odeszli do wiecznoœci
W ostatnim czasie odeszli do wiecznoœci: + Franciszek Bugajski, lat 73.
+ Olga Klukowska, lat 87. + Jerzy
Uryn, lat 66. Wieczny odpoczynek...

PARAFIA ŒWIÊTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ
Tydzieñ

W tym tygodniu w Liturgii Koœcio³a obchodziæ bêdziemy: (1) we
wtorek trzydziestego pierwszego
lipca – wspomnienie œwiêtego Ignacego Loyoli (2) w œrodê – wspomnienie œwiêtego Alfonsa Marii Liguoriego (3) w sobotê czwartego sierpnia – wspomnienie œwiêtego Jana
Marii Vianneya.
Sierpieñ – miesi¹c trzeŸwoœci
narodowej

W œrodê pierwszego sierpnia rozpoczynamy sierpieñ miesi¹c trzeŸwoœci narodowej. Zachêcamy do
podjêcia abstynencji od alkoholu.
RODZINA SZKO£¥ TRZE•WOŒCI

Zapraszamy na Ogólnopolsk¹
Pielgrzymkê TrzeŸwoœci pod has³em
RODZINA SZKO£¥ TRZE•WOŒÆI. Pocz¹tek 4 sierpnia w sobotê o
godzinie 9.00 od koœcio³a pod wezwaniem Ducha Œwiêtego w Koszalinie. Mszê œwiêt¹ o godzinie 12.00
na Górze Che³mskiej bêdzie celebrowa³ Biskup Diecezjalny Edward Dajczak. Pielgrzymka ma akcent ekspiacji za grzech rozpicia narodu i wyproszenia u Boga ³aski trzeŸwoœci.
Tydzieñ

W tym tygodniu przypadaj¹: I

Czwartek, Pi¹tek, Sobota i Niedziela
miesi¹ca. Okazja do spowiedzi œwiêtej w czwartek i pi¹tek od godziny
17.30 podczas Adoracji Najœwiêtszego Sakramentu.
Odwiedziny chorych

Chorych odwiedzimy w pi¹tek 3
sierpnia od godziny 10.00.
Wakacje – porz¹dek odprawiania
Mszy œwiêtych

Na czas wakacji zmieni³ siê porz¹dek odprawiania Mszy œwiêtych. W
niedziele nie jest odprawiana Msza
œwiêta o godzinie 17.00. Msza œwiêta
w sobotê odprawiana o godzinie
19.00 bêdzie ju¿ Msz¹ œwiêt¹ niedzieln¹.
Bobrowo

Mszê œwiêt¹ w Bobrowie odprawiamy o godzinie 13.00.
W intencji parafii
Sk³adamy podziêkowania za modlitwy w intencji parafii i za sk³adane ofiary na rzecz budowy œwi¹tyni. (PKO BP
o/Z³ocieniec 70 1020 2847 0000 3842.
Darowizna na budowê koœcio³a).
Do wiecznoœci odeszli

W tym tygodniu do wiecznoœci
odeszli: + ksi¹dz Jan Dybowski CR i
+ Natalia Toczko. Dobry Jezu...
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Do Wojska do Budowa œci¹gnêli liczni goœcie

Œwiêtowa³a 2 Brygada Zmechanizowana Legionów
imienia Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego
(Z£OCIENIEC/BUDOWO).
Dwudziestego siódmego lipca w
pi¹tek w Z³ocieñcu Budowie odby³y
siê uroczystoœci z okazji Œwiêta 2
Brygady Zmechanizowanej Legionów imienia Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego.
Gmina Z³ocieniec obecna
Gmina Z³ocieniec uruchomi³a
punkt promocyjny z ofert¹ turystyczn¹. By³y informacje o bazie
noclegowej, mo¿liwoœciach aktywnego wypoczynku.
Uroczyœcie
Obchody rozpoczêto odprawieniem Mszy œwiêtej w intencji 2 Brygady. Tak¿e w intencji œp. genera³a
broni W³odzimierza Potasiñskiego.
Uroczystoœci na placu apelowym rozpoczê³y siê od z³o¿enia meldunku dowódcy brygady. Meldunek sk³ada³ zastêpca dowódcy pu³kownik Miros³aw Polasik.

¯yczenia
¯yczenia kadrze i pracownikom
Wojska z tej okazji z³o¿y³ genera³
brygady Krzysztof Motacki. Byli
obecni dowódcy jednostek 12 Dywizji Zmechanizowanej, tak¿e dowódcy 2 Brygady Zmechanizowanej. Nie zabrak³o w³adz samorz¹dowych.
Podczas uroczystoœci wrêczono
ordery, odznaczenia i wyró¿nienia
¿o³nierzom Brygady.

Pokazy, sprzêt
Przybyli goœcie obejrzeli pokaz
musztry paradnej, pokazy walki
wrêcz zorganizowane przez ZKK
Kyokushinkai. ¯o³nierze plutonu
rozpoznawczego zaprezentowali
dynamiczny pokaz dzia³ania pod-

czas patrolu. Nie oby³o siê bez pokazu sprzêtu i uzbrojenia.
Obchody Œwiêta Brygady zakoñczy³y siê festynem dla ¿o³nierzy,
dla ich rodzin oraz dla wszystkich
goœci Brygady.
(um)

