DRAWA JEDNAK ZAGRA W III LIDZE

TYGODNIK W INTERNECIE - www.tpd.xwp.pl; Tel. - 504 042 532; e-mail - tpd1@o2.pl
GAZETA POWIATOWA Nr 32 (442) Rok X 8.8.2012 Cena 2,00 z³ (w tym 5% VAT) ISSN 1731-5646

Na jeziorze Lubie wywróci³y siê trzy kajaki

Uratowani w ostatniej chwili
(LUBIESZEWO) W dniu 6
sierpnia 2012 roku o godz.
13.51 do Stanowiska
Kierowania Komendanta
Powiatowego Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej w Drawsku
Pomorskim wp³ynê³o
dramatyczne zg³oszenie o
czterech ton¹cych osobach
na J. Lubie w okolicach
miejscowoœci Lubieszewo.
Na miejsce zdarzenia niezw³ocznie zadysponowano si³y i œrodki
s³u¿b ratowniczych. Po przybyciu
na miejsce zdarzenia stwierdzono, ¿e
w odleg³oœci ok. 300 m od brzegu wywróci³y siê trzy kajaki, w wyniku czego szeœæ osób znalaz³o siê w wodzie.
Dwie osoby – nastolatek i trzydziestoletni organizator sp³ywu dop³ynêli do brzegu o w³asnych si³ach,
czterej pozostali nastolatkowe
resztk¹ si³ utrzymywali siê na powierzchni wody. Powagi sytuacji
dodawa³ fakt, i¿ w momencie dotarcia stra¿aków do rozbitków jeden z
nich znika³ ju¿ pod wzburzonymi
wodami jeziora.
Polecono zabezpieczyæ miejsce

zdarzenia, zwodowaæ ³ódŸ i dotrzeæ
do osób oczekuj¹cych na pomoc.
Cztery osoby poszkodowane
wydobyto z wody i przetransportowano na brzeg gdzie udzielono im
kwalifikowanej pierwszej pomocy a
nastêpnie przekazano pod opiekê
personelu medycznego. Zatopione
kajaki oraz czêœæ rzeczy osobistych
wydobyto z wody i przekazano poszkodowanym. Tylko dziêki kapokom, w które ubrani byli turyœci z
Niemiec nie dosz³o do tragedii a akcja ratunkowa zakoñczy³a siê pe³nym sukcesem. Przestraszeni i mocno wych³odzeni turyœci po przebadaniu przez lekarza pogotowia ra-

tunkowego pozostali na miejscu i
dziêki uprzejmoœci w³aœcicielki znaleŸli chwilowe schronienie w pobliskim oœrodku wypoczynkowym.
Funkcjonariusze z Jednostki Ratowniczo-Gaœniczej Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w Drawsku Pomorskim
³¹cznie udzielili pomocy piêciu osobom w wieku od 14 do 17 lat – wszyscy s¹ obywatelami Niemiec.
W dzia³aniach ratowniczych
udzia³ bra³y 3 zastêpy JRG Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Drawsku Pomorskim. (KP PSP Drawsko Pom.)

Rodzinny
Piknik
Wêdkarski
w Stawnie
nad
jeziorem
£¹ka
Koszenie i rozdrabnianie
traw, prasowanie siana.
Tel. 661 194 854
lub 94 363 1258
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Pawe³ Zyzak w szczegó³ach opowiada: to oni robi¹ to z Polsk¹

Józef Oleksy: Kosmopolityczne gangi
rozgrabi³y Polskê
Konstytutywn¹ cech¹ naszego
(?) obecnego pañstwa jest generalne nieobowi¹zywanie tu prawa.
Owszem, dzia³a ono, gdy przydybie
na rowerze pijanego cyklistê, ale
dalej - jeœli ju¿, to bardzo wybiórczo.
Nie dzia³aj¹ te¿ tak zwane s³u¿by.
Gdy dzia³a³y, za Zbigniewa Ziobry,
to goœæ za to ¿e ³apa³ przestêpców,
ma³y w³os, a sam by poszed³ siedzieæ. Tak sobie ¿yczy³ rz¹d Tuska i
... hazardzistów. I lekarza mordercy.
I mrowie innych.
Kto ochroni pañstwo?
S³u¿by nie zadzia³a³y nawet
wówczas, gdy premier Józef Oleksy
powiedzia³: - Polskê rozgrabi³y kosmopolityczne gangi. - Có¿, rozgrabi³y, gdy¿ dowódcy owych s³u¿b
owo rozgrabienie chyba sami zlecili.
Nie sposób wykluczyæ.
Tandem od zamachu stanu na
rz¹d mecenasa Jana Olszewskiego,
Tusk - Pawlak (plus - Niesio³owski,
Geremek, Wachowski, Wa³êsa, Moczulski, itp.) obecnie rz¹dzi krajem.
S¹ to rz¹dy w nastêpuj¹cej konwencji: prawo nie obowi¹zuje, afery
przykrywamy, wzbogacamy nawet
ordynarnych z³odziei, w niebyt ju¿
za ¿ycia spychamy miliony Polaków,
w tym dwadzieœcia procent dzieci
istniej¹cych poni¿ej progu egzystencji. Szef PiS-u, Jaros³aw Kaczyñski, kilka lat temu twierdzi³, ¿e z
czymœ takim Polacy siê w koñcu
pogodz¹. Jeœli sprzeciw, to tylko
taki, ¿e nikt nie bêdzie ju¿ tak skory,
jak to bywa³o, do interesowania siê
polityk¹, to znaczy - codziennoœci¹,
w³asnym ¿yciem. Tak mamy w³aœnie
teraz. Telewizja „nakaza³a” (wybory), to siê wykona³o. - Zadanie zosta³o wykonane, panie premierze Tusk.
Wybraliœmy. Œmiech na sali obrad
Nikogo nie obchodzi, ¿e w kolejce do lekarza czeka siê kilka lat. Gdy
poda³ taki przyk³ad ktoœ ze szpitala w
Kañsku, na sesji rady Z³ocieñca, na
sali zapanowa³a weso³oœæ. Polacy
ju¿ od góry po do³y same pogodzeni
z narzuconym im losem?
Tusk komisj¹ w Uniwersytet
Jagielloñski
S¹dzê, ¿e najbardziej jaskrawym
momentem znakomicie pokazuj¹cym sposoby dzia³ania obecnej w³adzy, by³o skierowanie na Uniwersytet Jagielloñski komisji do badania
pisanych tam prac magisterskich. To
rozkaz ju¿ typowo faszystowski,
bolszewicki. Minister siê z niego
wycofa³a, ale najwa¿niejsze jest to,

¿e taka decyzja w ogóle zosta³a podjêta. Nie liczy³ siê ten ktoœ w ogóle z
nikim. I s¹dzi³, ¿e nikt mu tego nie
zaka¿e.
Teraz autor tej pracy magisterskiej (o Bolku) Pawe³ Zyzak, w internecie ma ponadgodzinne wyk³ady
na temat - kto tak naprawdê, od kiedy, i na jakich zasadach, rz¹dzi w
Polsce? Zreszt¹, zawsze ci sami, tylko inaczej poubierani. Inaczej wystrojeni. A Polacy? - s¹ jak zawsze
rz¹dzeni. T³amszeni. Kto to taki, owi
Polacy, wedle tutejszego rz¹du? A to
ci jakby zbêdni. My. Jeszcze nie
wyemigrowaliœmy. Jeszcze tu siedzimy. Polacy - katolicy, Polacy mohery, Polki - Matki Polki, Polacy oszo³omy, Polacy - faszyœci, Polacy
- Akowcy, Polacy - ¯o³nierze Wyklêci, Polacy - zaplute kar³y PiS-u, Polacy - Radiomaryjowcy, Polacy - polskie rodziny, Polacy - nienarodzeni,
bo aborcja ..., Polacy - na emigracji,
Polacy - wymordowani przez swoich
lub pod swoich siê podszywaj¹cy...
Polacy tu niepotrzebni. Jeszcze niewyeksterminowani.
A kto to taki, kto z bolszewickiego nadania, ze stalinizmu jeszcze,
nadal zarz¹dza tymi nie przebranymi
zasobami ludzkimi: otwórzcie sobie
czytelnicy Paw³a Zyzaka na you
tube. Tam wszystko w szczegó³ach.
Tuskowe telewizje
nie dla Polaków
Zapytaj¹ pañstwo - a czemu to
goœcia nie ma w oficjalnych przekaziorach? OdpowiedŸ mo¿e byæ i taka:
a czemu to goœcia nasza z³ocieniecka biblioteka nie zaprosi do Z³ocieñca? Bo co? Przyje¿d¿a Pawe³ Zyzak
do Z³ocieñca i w kinie MEWA opowiada, na czym to wszystko polega?
Na razie to jeszcze w tym naszym kochanym grajdole jest to nie do pomyœlenia, ale w przysz³oœci, ju¿ niedalekiej? Nie da siê przecie¿ tego
oddaliæ w niepamiêæ.
Polska w kieszeniach
kosmopolitycznych gangów
Józef Oleksy: - Polskê rozkrad³y
kosmopolityczne gangi.. - i te¿ nic z
tego. Rozkrad³y - i ju¿, jakby tu nie
by³o czterdziestu milionów luda. A
jeœli te czterdzieœci milionów tu przebywa, to czemu da³y siê tak haniebnie okraœæ? Jak jakieœ "pipki bezp³ciowe". A mo¿e w³aœnie dlatego? Bo
co? Bo liczy³y niby na s³u¿by, a nie
na siebie? Dlaczego tak siê sta³o, o
tym te¿ opowiada Pawe³ Zyzak. Ale,
tylko w internecie. Nie w abonamentowych przekaziorach, za które
p³ac¹ Polacy. Polacy telewizyjni.

Tusk za demokracj¹ na
Bia³orusi, na Ukrainie.
Nie w Polsce
Nie mo¿na w Polsce wyborów
uwa¿aæ za demokratyczne. Bo one
nie by³y demokratyczne. To nie jest
demokratyczny kraj. Tu g³ówne telewizje s¹ rz¹dowe, nie narodowe. A
czyj rz¹d, niezbyt wiadomo. Telewizje wymuszaj¹ g³osowania nie w interesie Polski. I ludzie g³osuj¹. Oleksy powiedzia³, ¿e to wszystko w interesie kosmopolitycznych z³odziei.
Pawe³ Zyzak ma teraz badaæ, jak
siê rozchodzi³y miliony dolarów z
USA na polski zryw sierpniowy. Gdy
wreszcie spotkam siê z panem Paw³em, zapytam po cichutku, czy aby te
dolary nie sz³y te¿ na nasz¹ esbecjê,
by ta mog³a œci¹gaæ do wspó³pracy,
kogo tylko zechcia³a. St¹d chyba
nadal akta IPN-u pozamykane na
cztery spusty, jest tam nawet rejestr
najtajniejszy, do dzisiaj nikomu niedostêpny: zbiór zastrze¿ony. Tylko
domyœlamy siê: s¹ tam ci wszyscy,
którzy akurat - i od zamachów stanu,
nie da siê wykluczyæ; i od Smoleñska, i od samobójstw, albo i od jawnych mordów, przyjaciele dozgonni
kosmopolitycznych gangów, o których poinformowa³ premier Józef
Oleksy i do dzisiaj ¿adna ze s³u¿b nie
zareagowa³a.
Brak reform po z³ocieniecku
Kiedy siê dziwimy, ¿e w Z³ocieñcu nikt nawet nie próbuje dokonywaæ jakichkolwiek reform, to przecie¿ wiemy: taki ca³y kraj. On¿e nie
Polaków. Nie g³odnych codziennie
dwudziestu procent dzieci. Oto
osóbka ze Z³ocieñca z ga¿¹ samorz¹dow¹ sto tysiêcy z³otych rocznie,
mieszka sobie w mieszkaniu komunalnym, bo j¹ nie staæ na czynsz w
mieszkaniu wynajêtym. A przecie¿
mieszka, tak na dobr¹ sprawê, w
mieszkaniu tych, którzy byæ mo¿e
nigdy w³asnego lokum w ¿yciu nie
doœwiadcz¹, bo nie maj¹ œrodków na
to. A mieszkania komunalne to dla
takich w³aœnie, którzy tych œrodków
nie maj¹.
Nagminnie rodzinnie
Od lat nikt w gminie nie zrobi³
wykazu rodzin szczególnie pozatrudnianych w spó³kach gminnych,
w zak³adzikach, w zak³adach, itp.
Dlaczego? Tu z góry siê odpowiada,
¿e w Z³ocieñcu takiego problemu nie
ma. A jest przecie¿. Ale, trwa w gminie nieustaj¹ca walka, to trzeba
przyznaæ; z bezrobociem. Trwa i
trwa, a¿ mo¿e wreszcie przestanie

trwaæ, to i bezrobocie minie. Czas
najwy¿szy.
Kosmopolityczne gangi rozkrad³y Polskê, a gminy to przecie¿ te¿
Polska. Tu by³o ZPW, by³y cegielnie, by³y strajki. A co w gruncie rzeczy mog¹ gminianie? Polacy - gminianie: chapn¹æ nieco pod sobie, i i co dalej? Nic. No, bo co? Zyzaka
pos³uchaæ? Jeszcze by czego... Nie
lepiej to w telewizorze siedzieæ po
uszy. Z rodzink¹ i ze znajomymi „koko-ko” poœpiewaæ? Wszak wszyscy
wiedz¹: pañstwa ju¿ nie ma. Tylko
telewizja wmusza, ¿e jest. Narodu te¿
nie ma, tylko ersatz w telewizji. A
gmina? - Panie, a kto by siê tam gmin¹
przejmowa³? Chyba tylko gangi.
Kosmopolityczne, i nie tylko. By³o
ZPW, cegielnie, oœrodki nad Siecinem... Choæ to by³a PRL, to by³o w
niej wiêcej Polski. Mo¿e jednak warto Zyzaka pos³uchaæ i ruszyæ te cztery litery. Czy aby
tylko on jeszcze czuwa³? Pan Pawe³.
Samotnie? W internecie i na spotkaniach twarz¹ w twarz. Bo on, to nie
telewizja przecie¿ i jej „ko-ko-ko”.
Tadeusz Nosel
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INFORMACJE

Kolejna tragedia
na „dziesi¹tce”

4 sierpnia 2012 roku o godz.
20.22 do Stanowiska Kierowania
Komendanta Powiatowego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Drawsku Pomorskim wp³ynê³o zg³oszenie o wypadku komunikacyjnym na
drodze krajowej nr 10 w okolicach
Kalisza Pomorskiego.
Na miejsce zdarzenia niezw³ocznie zadysponowano si³y i œrodki
s³u¿b ratowniczych.
Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono, ¿e czo³owo zderzy³y siê dwa samochody osobowe,
oba pozostawa³y w obrysie jezdni,
ca³kowicie j¹ blokuj¹c.
W jednym z pojazdów znajdowa³a siê uwiêziona osoba bez zachowanych funkcji ¿yciowych, cztery osoby znajdowa³y siê poza pojazdami.
Polecono zabezpieczyæ miejsce
zdarzenia, wdro¿yæ resuscytacjê
kr¹¿eniowo-oddechow¹ u jednej
osoby znajduj¹cej siê poza pojazdem, przy pomocy zestawu narzêdzi

hydraulicznych wykonaæ dostêp do
uwiêzionej osoby w celu rozpoczêcia resuscytacji kr¹¿eniowo-oddechowej oraz udzieliæ kwalifikowanej
pierwszej pomocy pozosta³ym
uczestnikom wypadku.
Przyby³y na miejsce zdarzenia
lekarz pogotowia ratunkowego
stwierdzi³ zgon osoby uwiêzionej w
pojeŸdzie oraz osoby przebywaj¹cej
poza nim. Trzy poszkodowane osoby przekazano pod opiekê personelu medycznego.
W celu wykonania czynnoœci
dochodzeniowych przez prokuratora i policjê miejsce zdarzenia oœwietlono, a po wykonaniu tych czynnoœci z wraku jednego z pojazdów
wydobyto zw³oki mê¿czyzny.
Po zabraniu wraków przez pomoc
drogow¹ miejsce zdarzenia uprz¹tniêto z pozosta³oœci powypadkowych i przekazano policji. W dzia³aniach ratowniczych udzia³ bra³o 6
zastêpów stra¿y po¿arnej.
(KPPSP Drawsko Pom.)
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Dachowanie
w Kaliszu Pomorskim!

Na miejsce zdarzenia niezw³ocznie zadysponowano si³y i œrodki
s³u¿b ratowniczych. Po przybyciu
na miejsce zdarzenia stwierdzono, ¿e
samochód osobowy na ³uku drogi

uderzy³ w znak drogowy i latarniê
oœwietleniow¹, a nastêpnie dachowa³ i zatrzyma³ siê ca³kowicie poza
obrysem jezdni.
Cztery osoby podró¿uj¹ce pojazdem opuœci³y go o w³asnych si³ach przed przybyciem s³u¿b ratowniczych. Polecono zabezpieczyæ
miejsce zdarzenia, od³¹czyæ akumulator w uszkodzonym pojeŸdzie, po
konsultacji z policj¹ postawiæ pojazd na ko³a i uprz¹tn¹æ miejsce zdarzenia.Uszkodzone znaki drogowe
oraz latarniê oznakowano i zabezpieczono przed dostêpem osób postronnych. W wyniku zdarzenia nikt
nie zosta³ poszkodowany.W dzia³aniach ratowniczych udzia³ bra³y 2
zastêpy stra¿y po¿arnej.
(KPPSP Drawsko Pom.)

Zatrudniê
pracowników
budowlanych
w Z³ocieñcu,

Docieplanie
budynków,
profesjonalne
pryskanie œcian,
wylewki betonowe.

29 lipca br. o godz.
12.51 do Stanowiska
Kierowania Komendanta
Powiatowego
Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w Drawsku
Pomorskim wp³ynê³o
zg³oszenie o wypadku
komunikacyjnym w
Kaliszu Pomorskim
na ul. Szczeciñskiej.

tel 602 - 699 - 207
email lidero@wyburzenia.co

www.zacieraniebetonu.yoyo.pl

Tel. 791 074 833
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Œmieci, gruz - na brzeg Drawy mimo zakazu ... i nikt nie reaguje

Bezczeszczenie Naddrawia
(Z£OCIENIEC). Stra¿ Miejska w
gminie czuje siê wyj¹tkowo dobrze
usytuowana, gdy¿ w ogóle nie reaguje na uwagi Tygodnika (mieszkañców) o swej pracy. Widaæ, jej
mocodawcy, te¿ nie widz¹ braków w
pracy tej s³u¿by, gdy¿ nadal nie ma
nawet zapowiedzi reform w tej dziedzinie.
Internauci komunikuj¹
Z wpisów internautów na ten
temat mo¿na siê zorientowaæ, o co w
gruncie rzeczy tu chodzi, ale na
wrêcz doniesienia internautów te¿
nikt nie reaguje. To wygl¹da nawet i
na to, ¿e nasza gmina bezprawiem
stoi, a na stra¿y tego¿ nasza stra¿
miejska? Jeœli internauci wyraŸnie
komunikuj¹ pewne zdarzenia z
udzia³em stra¿ników, to wypada, by
wszystko zbada³a prokuratura. Kiedy¿ wreszcie?
Œmieci, gruz - a nad Drawê!
Tym razem o czymœ takim. Przez
wiele miesiêcy nad Drawê, w naturaln¹ nieckê rzeki miêdzy Stanic¹ a
Mostem Po³czyñskim, zwieziono
dziesi¹tki ciê¿arówek ziemi, gruzu i
œmieci. Tygodnik alarmowa³, postawiono s³upy z tabliczkami: „ZAKAZ
WYWOZU I WYSYPYWANIAZIEMI ORAZ GRUZU. Pod kar¹ grzywny. Urz¹d Miasta Z³ocieñca”.
Co dalej? Ziemia, gruz i œmieci s¹
nadal tu zwo¿one. Nasili³o siê to w
tych dniach. Mimo zakazu, mimo
podpisu - Urz¹d Miasta Z³ocieñca.

Panie kierowco - zg³oœ siê pan i bêdzie po k³opocie

Otwiera³a luk baga¿owy
- z³ama³a rêkê. Poszukuje
pani, œwiadka wydarzenia
(Z£OCIENIEC). Krystyna
Kraszczuk pi¹tego lipca w czwartek pekaesem ze Szczecinka, kierowca ze Zlocienca (?), o godzinie
16.49 wyjecha³a z Wa³cza do rodziny w Z³ocieñcu.
Tu na przystanku w pobli¿u
dworca PKP dozna³a z³amania rêki,
gdy¿ samodzielnie obs³ugiwa³a na
polecenie kierowcy luk baga¿owy.
Pokrywa schowka tak nieszczêœliwie odbi³a, ¿e dosz³o do a¿ takiego
obra¿enia.
Z³amanie rêki potwierdzono w

szpitalu. Œwiadkiem zdarzenia by³a
wspó³pasa¿erka Krystyny, która
wysiad³a te¿ w Z³ocieñcu. Ow¹ pasa¿erkê teraz Krystyna Kraszczuk
prosi o kontakt, gdy¿ jest to jej niezbêdne do przeprowadzenia odpowiedniego postêpowania.
Jak siê zorientowaliœmy, kierowca autobusu zna ow¹ pani¹, wspó³pasa¿erkê. Proœba: mo¿e pan, pnie
kierowco, nawi¹¿e kontakt z K.
Kraszczuk i tym sposobem bêdzie po
wszelkich k³opotach. Telefon do K.
Kraszczuk: 518399055.
(n)

Bo to przecie¿ Naddrawie
Dlaczego to takie wa¿ne? Bo to
przecie¿ Naddrawie. Z unikaln¹
Draw¹, z fantastycznymi jej brzegami. Jak mo¿na, jak mo¿na z byle œmie-

ciem pchaæ siê w takie miejsce i to
mimo zakazu? A czym to siê koñczy?
Oto dwie brzozy przysypane tym
œmieciem ju¿ usch³y. Pozosta³e dwie
w³aœnie usychaj¹.
Jeœli w mieœcie nie ma s³u¿b za
takie wydarzenia odpowiedzialnych, a s¹ przecie¿, i to jak op³acane,
na etatach, to mo¿e radni wspomog¹
Tygodnik w jego staraniach o normalnoœæ w Z³ocieñcu. O normalnoœæ
na Naddrawiu. Jeœli Czytelnicy zechc¹ cokolwiek wiedzieæ o dy¿urach
naszych radnych, to informacji na
ten temat nie ma nigdzie. Czy trzeba
czekaæ a¿ na zasypanie Drawy? Nasza rada nie ma te¿ swojej strony
internetowej. Tylko Urz¹d. A to rada
rz¹dzi, nie urz¹d. Tyle na ten temat.
Tadeusz Nosel

Wespó³ - zespó³: PIKINIK TRZECH POKOLEÑ

W Gminie Z³ocieniec
podsumowanie dni
trzeŸwoœciowych
(Z£OCIENIEC). Zapraszamy.
Dwunasty sierpnia, niedziela. Od
15.00 do 20.00. Miêdzymoœcie - scena nad W¹saw¹. PIKNIK TRZECH
POKOLEÑ. W programie: (1) zabawa przy dobrej muzyce (2) karaoke
(3) dmuchana zje¿d¿alnia (4) tor
przeszkód z kulkami (5) ciuchcia (6)
quady (7) ¿yroskop (8) loteria fantowa (9) rozgrywki sportowe (10) zabawy rekreacyjne (11) konkursy.

Organizatorzy przewidzieli atrakcyjne nagrody.
Na „Pokolenia” zapraszaj¹:
Gminna Komisja Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych, Stowarzyszenia Kluby Abstynenckie, Parafia Maryi Wniebowziêtej. Wspó³praca: ZOK, OSiR, Policja, Stra¿
Miejska, WOPR, Stra¿ Po¿arna,
ZUK, MGPS, UM, Miêdzygminne
Centrum Integracji Spo³ecznej. (um)
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Nie ma wystarczaj¹cych œrodków dla stowarzyszeñ, bo zabraknie dla szczególnie z³aknionych

Samorz¹d Z³ocieñca zatopiony
w „morzu jezior”
(Z£OCIENIEC). Od pewnego
czasu zachêcamy, by w
gminie pieni¹dze na kulturê
samorz¹dowo sterowan¹
(ZOK) przeznaczyæ na
dzia³alnoœæ tutejszych ponad
czterdziestu stowarzyszeñ
obywatelskich.
Wiemy jednak i to, ¿e w gminie
Z³ocieniec, ze wzglêdu na panuj¹cy
tu iœcie ¿a³osny, a pazerny uk³ad
urzêdniczo - samorz¹dowy, tego rodzaju poci¹gniêcia do czasu solidnego krachu finansowego nie s¹
mo¿liwe, ze wzglêdu na jakoœæ materia³u ludzkiego panuj¹cego nad
gminnymi finansami.A jak stowarzyszeniom s¹ potrzebne œrodki na bie¿¹c¹ dzia³alnoœæ, pokazujemy to na
poni¿szym przyk³adzie.
Pismo
Do Komisji Edukacji, Kultury i
Turystyki wp³ynê³o nastêpuj¹ce pismo z Miejskiego Ko³a Wêdkarskiego KARP. Cytujemy: - W zwi¹zku z
otrzymaniem negatywnej odpowiedzi na pismo z dnia dwudziestego
pi¹tego marca tego roku, w sprawie
przyznania dotacji w kwocie 3500
z³otych na organizacjê cyklicznych
imprez wêdkarskich promuj¹cych
nasze miasto i gminê: takich oto KALENDARZ
IMPREZ
OTWARTYCH NA 2012 R:
(1) Maj - zawody o puchar Bur-

mistrza Z³ocieñca UKLEJADRAWY
(2) Czerwiec - Z³ocieniecki Dzieñ
Dziecka z Wêdk¹ (3) czerwiec - Olimpiada Wêdkarska dla dzieci i m³odzie¿y (4) PaŸdziernik - Zawody o
Puchar Ziemi Z³ocienieckiej LUBIE
WÊDKOWAÆ zwracamy siê do Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystki o rozpatrzenie naszego podania i uzasadnienie, dlaczego nie znalaz³y siê
œrodki pieniê¿ne w bud¿ecie na wymienione wy¿ej imprezy?
OdpowiedŸ pani
przewodnicz¹cej Rady Miasta
„Jednak¿e muszê z przykroœci¹
poinformowaæ, ¿e zatwierdzony bud¿et gminy Z³ocieniec na 2012 r, ze
wzglêdu na bardzo ograniczone
œrodki, nie pozwala na dofinansowanie Pañstwa dzia³añ”, jest dla nas
nie zrozumia³a, poniewa¿ przegl¹daj¹c przewidziane wydatki na kulturê
fizyczn¹ i sport w bud¿ecie naszego
miasta na ten rok, jest kwota 250
tysiêcy z³otych i przeznaczona zosta³a na dofinansowanie dzia³añ takich stowarzyszeñ, jak: MKS Junior,
UKS Traper, MKS Olimp, UKS Orlik,
UKS Szkwa³, KS Ogniwo, Klub Karate Kyokushin, a pominiêto ca³kowicie nasze dzia³ania, które skupiaj¹
bardzo du¿¹ liczbê uczestników, zarówno dzieci i doros³ych, promuj¹cych nasz region jako krainê obfituj¹c¹ w ryby i czyste wody. Nadmieniam równie¿, ¿e wymienione impre-

zy wêdkarskie organizujemy cyklicznie od ponad piêtnastu lat i robimy
to spo³ecznie maj¹c na uwadze promowanie nie tylko naszego regionu,
jako miejsca atrakcyjnego turystycznie, ale równie¿ wype³niamy
cele naszego Zwi¹zku, którymi jest:
organizowanie wêdkarstwa, rekreacji, sportu wêdkarskiego, u¿ytkowania wód, dzia³anie na rzecz ochrony przyrody i kszta³towanie etyki
wêdkarskiej.
Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszego podania.
Zarz¹d Ko³a
Za zarz¹d Tomasz £ajczak
To radni. Komisja Kultury,
Jan Macul jej szef
W gminie pieni¹dze na tego rodzaju dzia³ania s¹, tylko ci, od których to wszystko zale¿y, ich nie
wska¿¹. Powód? - gdy¿ wówczas
trzeba by dok³adnie obwieœciæ,
gdzie pieni¹dze siê dos³ownie nawet
i marnuj¹. A tego obecna w³adza nie
uczyni nigdy, bo nie po to ona tu
w³adz¹ jest, i nie po to zosta³a do
sprawowania w³adzy wybrana. Pensje, etaty, nagrody, diety, podwy¿ki,
itepe - to g³ówny cel tej w³adzy. Plus
wicedyrektor w ZOK-u. Dos³ownie.
Co tam komu, ¿e stowarzyszenie
chce uczyæ ludzi „morza jezior” kultury obchodzenia siê z ryb¹, pobytu
nad wod¹, chce promowaæ region.
Przecie¿ „bubki” nie po to zasiadaj¹
na sto³kach i sto³eczkach, by tam

„panie” o takich rzeczach. Grunt to
dla nas, dla rodzinek i sobie a¿ do
emeryturki. A ¿e to region „morza
jezior”, a co nam do tego. „Niech se
sobie sami ze wszystkim radz¹. Ryby
g³osu nie maj¹”.
Na powy¿sze pismo jest i druga
odpowiedŸ: „Komisja edukacji, kultury, sportu i turystyki Rady Miejskiej w Z³ocieñcu informuje, ¿e w
dniu 29 grudnia 2011 roku Uchwa³¹
Rady miejskiej NR XV/133/2011 zosta³ zatwierdzony bud¿et na 2012
rok, w zwi¹zku z tym nie ma mo¿liwoœci przyznania Pañstwu w roku bie¿¹cym wnioskowanej kwoty.
Wszystkie wnioski do bud¿etu na
2013 rok w sprawie dotacji prosimy
sk³adaæ do 30 wrzeœnia 2012 roku”.
Przewodnicz¹cy Komisji
Jan Macul
Bida w bud¿ecie, ¿e
nawet rezerwy nie ma?
W odpowiedzi skrzêtnie pominiêto informacje o kwotach w bud¿ecie rezerwowych. Na przysz³oœæ
dobrze wiêc wiedzieæ, ¿e mo¿na samemu wskazywaæ, gdzie w bud¿ecie
gminy s¹ z³otówki, które mog¹ pos³u¿yæ lepszym celom, ani¿eli te, którym s³u¿¹. Znakomity Stefan Kisielewski mawia³ do reporterów: - Jak
chcecie wyprowadziæ z równowagi
komuchów, pytajcie gdzie s¹ polskie
pieni¹dze? Efekt murowany? - No, to
gdzie s¹ gminne pieni¹dze?
(N)

Operatorzy filmowi - z Krzy¿akami po wioskach

Godna emerytura nie dla Ciebie Romek?
(Z£OCIENIEC). Tu¿
przed pójœciem na
emeryturê dyrektor
OSiR-u poinformowa³,
¿e jego zarobki w firmie
z tytu³u zatrudnienia
wzros³y o 15 tysiêcy
z³otych. Z roku na rok.
Teraz, te¿ tu¿ przed pójœciem na
emeryturê, zarobki wiceburmistrza
Piotra Antoñczaka podnios³y siê o
oko³o dwadzieœcia tysiêcy z³otych.
Wiem, ka¿dy by tak chcia³. Ale, po
zastanowieniu siê - nie ka¿dy jednak.
Do tego s¹ potrzebne te¿ i okreœlone
predyspozycje.

I oto znów ktoœ odchodzi na
emeryturê. Któ¿ to taki? A to historyczny ju¿ operator filmowy z kina
MEWA, Roman Tomaszczuk. Czego
w tym przypadku mo¿na siê spodziewaæ ze strony urzêdu miasta? Mówi
na ten temat dyrektor ZOK-u Romana Kowalewicz: - Problem jest taki,
¿e kinooperator idzie na emeryturê i
trzeba by podnieœæ pensjê, aby mia³
godn¹ emeryturê. Zarabia 1600 z³otych brutto. - Sprawa zosta³a postawiona na obradach komisji kultury.
Nikt tematu nie podj¹³.

Œp. Wac³aw jeŸdzi³
z „Krzy¿akami”
By³ i taki niegdyœ operator w

MEWIE, œp. Wac³aw, który po wioskach jeŸdzi³ z kinem objazdowym.
Najwiêksza przygoda - KRZY¯ACY
Sienkiewicza w re¿yserii Forda. Do
jednej wioski po kilka razy. - Mnie siê
ogl¹danie tego filmu nieco znudzi³o,
ale obraz, nie powiem, by³ nawet do
ogl¹dania - opowiada³ Wacek.
Po latach dopiero u Marka Jana
Chodkiewicza przeczytamy o re¿yserze Krzy¿aków: „Szef komunistycznego przemys³u filmowego,
Aleksander Ford, bezpodstawnie
zadenuncjowa³ re¿ysera Jerzego Gabrielskiego, który by³ zwi¹zany z
AK, jako „reakcjonistê” i „antysemitê”. Funkcjonariusze NKWD aresztowali i torturowali Gabrielskiego.
W tym wypadku mieliœmy do czynie-

nia z wykorzystaniem walki z antysemityzmem do za³atwiania osobistych porachunków. Artystyczna
miernota obawia³a siê wybitnego
konkurenta”.
Widaæ teraz, film KRZY¯ACY
móg³ byæ naprawdê wielkim filmem.
Mo¿e nawet na Oscara. Operator œp.
Wac³aw o tym wszystkim nie dowiedzia³ siê nigdy, mimo ¿e Krzy¿aków
ogl¹da³ tysi¹ce razy. Taki to by³ kraj.
Drugich Krzy¿aków do tej pory te¿
nikt jeszcze nie nakrêci³.
Ale do tematu; bêdzie ta godna
emerytura? Napisa³em ju¿: nikt sprawy nie podj¹³. Milczenie ma wiele
twarzy.
(N)
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Omijaj¹ deptak, chodz¹ pod spichlerzem?

Jak dobrze radnym w Z³ocieñcu
(Z£OCIENIEC). Oto
kompleks hotelowy
Omega. Na Czaplineckiej
w pobli¿u ronda.
Elegancki, piêkny,
a za nim gminniak.
Pe³nowymiarowa
sztuczna p³yta
do futbolu.
Naszym zdaniem bardzo ma³o
u¿ywana. Có¿ - spad³a na nas jak
grom z jasnego nieba. Ma³o kto siê
jej spodziewa³. Trzeba przyzwyczajaæ siê do tego bogactwa. Do tej pory
te¿ nikt nie pokusi³ siê o zorganizowanie na niej, maj¹cej wziêcie u publicznoœci, cyklicznej kilkudniowej
imprezy sportowej. OSiR zosta³
przed laty tak ustawiony, ¿e podejœcie do w³aœciwego wykorzystania
tego obiektu nie by³o mo¿liwe. I tak
jest do dzisiaj.
Poniemiecka ruinka
w roli królowej
Œwietnie prezentuj¹cy siê hotel
OMEGA jest starannie przes³oniêty
poniemieck¹ hal¹ sportow¹. Krótko
pisz¹c, hala o szkaradnym wygl¹dzie
szpeci to miejsce, a i OMEDZE
splendoru nie przysparza, mimo
gminniaka na zapleczu. Nawiasem:
do tej pory nie by³o jeszcze tak, by
jakiœ team zamieszka³ w hotelu i trenowa³ na gminniaku. OSiR zaœ w
swym sk³adzie personalnym nie ma
nikogo z wykszta³ceniem w³aœnie w
takich kierunkach. Ku takim dzia³aniom. No i, no i na tym koniec. Poniemiecka ruinka w roli królowej.
A tu wita was dekiel
Tu¿, tu¿ na podjeŸdzie do hali

sporo wystaj¹cy z ziemi dekiel kanalizacyjny. Zagra¿a przechodniom,
nie tylko tym nieuwa¿nym. Jak to siê
dzieje, ¿e przy tylu gospodarzach w
mieœcie, to Tygodnik musi stawaæ w
obronie zwyk³ych ludzi, którzy przecie¿ op³acaj¹ te wszelkie s³u¿by, etaty, premie, kamery podgl¹daczki.
Ten w³az, dekiel, czyha tu na ludzi od
kilku lat.
Francja, elegancja
Tu¿ przy rondzie prywatnie pobudowano d³ugi piêtrowy obiekt
us³ugowo-mieszkalny, na który a¿
chce siê popatrzeæ. Elewacja wykoñczona w br¹zowym kamieniu przypominaj¹cym marmur. Gdyby deptak (Koœlawiec Zajêczy) zosta³ wykonany w zgodzie ze sztuk¹ budowlan¹, jak¿e by³oby tu ju¿ „w porz¹dku”. Miejsce mia³oby swój klimat, a
o to te¿ chyba chodzi³o? A tak - Koœlawiec: i - ani widu, ani s³ychu kogokolwiek, by wreszcie to ponaprawiaæ. Radni omijaj¹ deptak chodz¹c
pod spichlerzem?
Nowy obiekt jest wyposa¿ony
we w³asny monitoring. G³ówne wejœcie zaprosi od ronda. Teraz zdobi go
jeszcze jakaœ zokowska szmatka reklamowa, która w tym towarzystwie
ju¿ wiêcej raczej zawisaæ nie powinna. Kaszaneczka parakulturalna,
„kaszaneczka maja” - pora pomyœleæ.
Kwiatki s¹, ale ich nie widaæ,
bo za wysoko
I jeszcze i taka uwaga. Na stylowych lampach na Koœlawcu podwieszano gazony z kwiatami. Jednak
tak wysoko, ¿e siê ich nie widzi. To
kwiecie tak wysoko wisi w ca³ym
mieœcie. A winno przecie cieszyæ
oczy. A jak ma cieszyæ, gdy go nie
widaæ? I tak w kó³ko.
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Realizm filmowy w³oski? A to
z³ocienieckie podwórko!
Po drugiej stronie atrakcyjnej
zabudowy, jeszcze socjalizm, i - jak
zawsze z posmakiem sensacyjnoœci,
skandalu. Poniemiecki budynek
mieszkalny z ci¹gle fatalnymi klatkami schodowymi i nie tylko klatkami.
Jesteœmy na podwórku. Koszmar.
Nie uwierz¹ Czytelnicy, tu tak by³o
zawsze. Go³a ziemia z wystaj¹cymi
kocimi ³bami jeszcze poniemieckimi.
Olbrzymie ka³u¿e wody, b³ocko,
bywa, ¿e po kolana. Rozsypuj¹ce siê
komóreczki, te¿ Niemca jeszcze. A
mimo to: klombiki kwiatów. Starannie
przez starsze panie pielêgnowane.
Tylko, co mog¹ pojedynczy lokatorzy, gdy ca³e podwórko, to jeden
wielki samorz¹dowo-spó³kowy bajzel. Pod starann¹ kuratel¹ radnych,
którzy têdy podobno akurat chodz¹,
by omin¹æ tym sposobem deptak
Koœlawiec. By sobie ani odnó¿y, ani
obuwia nie uszkodziæ.

Boj¹ siê?
Nie umiej¹ byæ obywatelami?
By ju¿ przestaæ siê wyz³oœliwiaæ,
nie jest to przyjemne, tylko takie
zdziwienie: do tej pory na ¿adnej z
sesji tutejszej rady nikt nie wsta³ i nie
zapyta³: kto z kole¿anek i kolegów
radnych jest za tym, by deptak zosta³
naprawiony przez wykonawcê?
Tego rodzaju wydarzenie do tego
czasu nie mia³o miejsca, a radnych
pobieraj¹cych diety jest a¿ piêtnastka. Ot, te¿ takie Koœlawce? Kogo to
pañstwo powybierali, dowodem
Koœlawiec Zajêczy. Codziennie i
conocnie. Dwadzieœcia cztery godziny na dobê.
Nieustaj¹ce sk³adanie
i przemawianie
pod brudnym Pomnikiem
Pomnik na placu 3 Maja nadal
brudny. Ten brud w tym miejscu ma
ju¿ dobrych kilka lat. W tych dniach
widzieliœmy w centrum miasta na

skrzy¿owaniu czterech ulic cz³owieka, który w nied³ugim czasie (kilka
godzin) oczyœci³ ca³¹ elewacjê budynku, w tym i bardzo starannie p³askorzeŸbê w kamieniu, socreal. A
niedaleko skrzy¿owania, ZUK przez
kilka lat nie potrafi zadbaæ o wspomi-

nany Pomnik. A radni - boj¹ siê jeszcze Konstytucji 3 Maja i nie tylko jej?
Nied³ugo bêd¹ tu sk³adaæ wieñce i
kwiaty. Naprawdê tak bêdzie. Bêd¹
przemawiaæ. Do kogo?
Tadeusz Nosel
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WIO, WIŒTA, HEJTA
Idzie Wielkie Polskie
Œwiêto. Pe³ne. I - Naszej
Wiary, i - Wielkiego
Zwyciêstwa, co to
nadziejê zrodzi³o id¹c¹
na wieki przecie¿, ¿e
Polska jednak bêdzie,
i - naszej Armii. Wojska
Polskiego. Wreszcie
Polskiego.
Zapytanie
Kiedy myœlê o tym Œwiêcie, przychodzi zapytanie: a jaki by³by dzisiaj
Z³ocieniec, gdyby ostatnie wybory
w gminie wygra³y si³y wspó³czesne,
nie ska¿one tamtym, niepolskim?
Si³y nowe, nie z gminnych uk³adów
i uk³adzików œmierdziuchów, si³y
m³ode, a i wykszta³cone? A dzisiaj z
powodu, ¿e wykszta³cone, to bezrobotne. Bo w gminie pracy dla nich
nie ma. To znaczy - jest, ale nie dla
nich. Bo nie siedz¹ w uk³adach
œmierdziuchach gminnych.
Gdyby w gminie wygra³o wówczas nowe, dzisiaj by³aby tu ju¿ podstrefa ekonomiczna. W zasiêgu niemal¿e rêki by³oby sto piêædziesi¹t
miejsc pracy, a mo¿e i dwieœcie. To
by³by priorytet: nie - dzielenie kaski
miasta „po uwa¿aniu”, a zorganizowanie wielu ludziom mo¿liwoœci zarabiania. Codziennej pracy. Godniejszego codziennego ¿ycia, ani¿eli
dzisiejsze pod aktualnym samorz¹dem.
Taka obserwacja: w sklepie miêsnym „u Rajewskiego” klientela ci¹gle ta sama. Jakaœ taka w¹ska, w¹ziuteñka. Tysiêcy mieszkañców miasta
tu nie ma nigdy i wcale. Mówi¹ niektórzy z nich: - Zachodzê, ale tylko,
by popatrzeæ. Na nic nie mam pieniêdzy. A o tych towarach „u Rajewskiego”, to nawet nie pomyœlê. A jak dzieci ¿al? Przyda³by siê ju¿
Nie ma w gminie w urzêdzie fachowca, który by zbada³ takie nasze
problemy. S¹ tam zaœ od strategii, od
promocji, i od czegoœ tam jeszcze.
Ba, od fotografii. Od tego, dlaczego
to w gminie tysi¹ce ludzi nie mo¿e
odwiedziæ pewnego sklepu, fachowców nie ma. Tylko etaty s¹. I zatrzêsienie w gminie prezesów, dyrektorów i ksiêgowych. Drobnicy ju¿ nie
wyliczajmy. Nie zas³uguje na to.
Tak, gdyby tu nowa si³a przejê³a
rz¹dy, nie by³oby ju¿ tej ha³astry, a
praca by³aby ju¿, albo tylko na wyci¹gniêcie rêki.

Komu siê op³aca to,
co siê nie op³aca
W nowiutkim kinie obecnie dla
piêciu siedmiu osób na seansie, mielibyœmy wielodniow¹ imprezê filmow¹ pod³¹czon¹ do wydarzeñ
ogólnokrajowych. Miasto trzeszcza³oby w szwach od przybyszów.
Samorzutnie powstawa³yby nawet
pola namiotowe dla tej widowni. A co
mamy? Opowieœci przed s¹dem w
Koszalinie o tym - a jak to tak naprawdê to kino by³o remontowane. I
tyle. ¯adnego jak dot¹d oficjalnie
przedstawionego planu na prowadzenie kina.
A gmina? Gmina pieni¹dz na to
wszystko da, bo taki tu uk³ad. Œmierdziuchowaty. Ja tobie, ty mnie. I siê
wie. Wio, wista, hejta.
Nawet Olimp nie by³by
takim wstydem
A w sporcie? Ile to ju¿ lat mija, a
solidnej imprezy sportowej w mieœcie jak nie by³o, tak i nie ma. Ka¿dy
wiedzia³, ¿e z chwil¹ powstania
OSiR-u, tak w³aœnie bêdzie; i jest. A
co dalej? No, co mo¿e byæ dalej przy
tym uk³adzie kadrowo-personalnym? Gmina ma, gmina da. Wio, wista, hejta.
By³oby huczne podziêkowanie
By³oby te¿ „serdeczne” podziêkowanie za pracê na rzecz miasta pezetperuchom, co to i dzisiaj jeszcze
mieœcinkê zadrêczaj¹, gdzie tylko
mog¹. Z jednym rycerzem z PSL nawet o pseudo „TW”. A jacy ju¿ skorzy do kapitalizmu, do nowego, do
jeszcze nowszych z³otówek. I jak
zawsze - nie swoich.
By³oby te¿ oczyszczenie œcian
urzêdu ze zdjêæ szczególnie dla miasta „zas³u¿onych”. A w to miejsce
zdjêcia ch³opców wtedy jeszcze,
dzisiaj nazywanych „¿o³nierzami

wyklêtymi”. Oni nie tylko czuli, ale i
wiedzieli, ¿e bolszewizm, to nie dla
Polski. Stawali mu na przeciw w Armii Podziemnej. Do dzisiaj nikt w
mieœcie ich jeszcze nie uhonorowa³.
Brawo Z³ocieniec, brawo z³ocienianie - parafianie. Nikt ich pod Pomniki, ani do koœcio³ów, nie zaprosi³. Bo
byli wierni. I s¹. Ci, którzy tego zaniedbuj¹, buduj¹ tym sobie ju¿
nowe, ale ci¹gle te same ¿yciorysy.
Ale¿ ko³omyja.

Spó³ by nie by³o
Proszê szanownych Czytelników. Nie by³oby ju¿ ¿adnych spó³ek.
Nie by³oby tych zak³adzików, dyrektorków i ksiêgowych, wypomadowanych prezesuniów, wszelkiej
drobnicy do niczego i nikomu niepotrzebnej. Nie by³oby nawet cienia
jakby i zdrady - zamiaru sprzeda¿y
maj¹tku gminnego, czyli obywateli,
Niemcom. Nawet za sam¹ tak¹ myœl
delikwent musia³by codziennie
przebiegaæ leœnymi dró¿kami (Waldemarówk¹?) dziesiêæ kilometrów. A
u nas? Wio, wiœta, hajta.
Per³a, o której ma³o kto wie
Nie jest do tej pory w œwiecie
znane Pojezierze Drawskie. Jego i
piêkno, i przaœnoœæ. Chyba nawet
ju¿ tego lata by³by u nas realizowany pe³ny film fabularny z Pojezierzem w tle. S¹ w Polsce gminy, które
tak w³aœnie post¹pi³y. Okaza³o siê to
nad wyraz op³acalne, intratne. W
„Uwa¿am Rze” wielki artyku³ na ten
temat. U nas jeszcze, co inteligentniejszy pomys³, jest przez wielu obœmiewany, bo „buraczek” jeszcze nie
pojmie. Wio, wiœta, hajta.
Lato z ... bajzlem
Z³ocienieckie Naddrawie - (niegdyœ zaprosiliœmy z cooperativ¹ nad
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rzekê w to miejsce LATO z RADIEM
z nadziej¹ - promocja) - dzisiaj
uœwiadcz¹ tu Pañstwo tylko gruz i
œmieci. Pod szyldem Zakaz wywozu
..., itd.
Niedawno nie by³o nawet komu
skosiæ pod wiadomym Krzy¿em trawy, bo tu ju¿ wszelkie urzêdasy w
Europie przecie¿. Jakby to tak: samemu Palikotowi siê nara¿aæ? A bo to
wiadomo, który to Palikot, a który
nie?
Tylko jeden program,
a sztabów wiele
O ile dobrze pamiêtam, to w czasie wyborów tylko jedno z ugrupowañ przedstawi³o jakikolwiek plan,
program dzia³ania. By³ niebywa³y
wrêcz, w ka¿dym punkcie do natychmiastowej realizacji. Ambitny i niesamowicie atrakcyjny. A co wygra³o? Zad³u¿anie gminy! Sprzeda¿ ciep³a Niemcom - próba. Likwidacja, a w
koñcu - ³¹czenie szkó³. „Spó³y dla
komuny”. Zak³adziki, biurka, ksiêgowoœci, okrzyki bogaczy na sesji zabraæ zupki ludziom, goœciom na
Piaskowej. Bo im zabraknie?
Pieni¹dze obywateli dla
obywateli w stowarzyszeniach
Setki ludzi ze stowarzyszeñ
otrzyma³oby pieni¹dze obecnie id¹ce na tê niby kulturê. Para - kultura
ostatnio zorganizowa³a rzucanie
beczk¹ piwa na odleg³oœæ z nagrod¹
kilku zgrzewek tego¿ piwa. W takiej
kulturze pracuje trzydzieœci piêæ
osób, a na ich pensje id¹ prawie
wszystkie œrodki. 900 tysiêcy z³otych rocznie. Nie by³oby tak. Te pieni¹dze wróci³yby do obywateli, do
dzieci: na spo³eczne ¿ycie gminne.
Ale¿ to by³oby ¿yciodajne dla obumieraj¹cego miasta!
Jak za cara, za Józefa S.
Widzê po tym, jak urzêdasy
tworz¹ swoje informacje, ile w nich
strachu przed tak zwan¹ zwierzchnoœci¹. Prawie wszystko, co osobowe, pisz¹ z du¿ej litery. Smród czo³obitnoœci i œlinotoku wyczuwany
na milê. Jeszcze nigdy, dos³ownie
nigdy, na stronach internetowych
nie poinformowali o wa¿nych problemach gminnych. Kto to s¹, ci
w³aœnie? Jakby urzêdnicy carscy
powy³azili z nor, a to w Z³ocieñcu
Anno Domini 2012. Tu. Wio, wiœta,
hajta.
Jeszcze straszniej
ni¿ za komucha?
I, jeszcze jedno. Ma³o kto siê w
gminie odzywa na jakiekolwiek tematy. Ludzie siê boj¹. S¹ nie tylko
trzymani w strachu (praca), ale i zastraszani. Nowa, inna rada miejska,
mia³aby swoj¹ stronê informacyjn¹.
Oto przyk³ad. Internauta poinformowa³, jak nasza stra¿ miejska zachowywa³a siê podczas wyborów.
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Do tej pory owa stra¿ na publikacjê
nie zareagowa³a. Jeœli myœl¹, ¿e
wszystko przeczekaj¹ w swojej norze na Starym Rynku, to siê pomyl¹.
Jeszcze jest prokuratura przecie¿.
Kto to widzia³? W stra¿ miejsk¹ prokuratur¹?
Dwa ewidentne z³ocienieckie
przyk³ady
Jedna z partii opozycyjnych po
aferze taœmowej wiecznie sprzedajnych z PSL, poda³a do publicznej
wiadomoœci raport zatytu³owany
„Tanie pañstwo wed³ug Donalda
Tuska”. W raporcie czytamy: „W
tym raporcie pokazujemy, co siê
dzieje nie tylko tutaj, w Warszawie,
ale przede wszystkim w samorz¹dach i jaka jest skala tego problemu.
(...) Sprawa dotyczy te¿ samorz¹dowców, którzy - wed³ug niego oprócz tego, ¿e s¹ radnymi, s¹ równie¿ zatrudniani w ró¿nych instytucjach, spó³kach samorz¹dowych, a
oprócz tego jeszcze w jednej, czasem
kilku radach nadzorczych”.
W Z³ocieñcu na powy¿sze mamy
dwa ewidentne przyk³ady. W powiecie te¿ s¹ takie gagatki. Tylko legitymacjê SLD odrzucili. A to raport SLD
w³aœnie. I nikt nie reaguje. Wio, wiœta, hejta.
Gdyby w Z³ocieñcu wybory wygra³y inne si³y, wspó³czesne, nie
peerelowskie, emerytalne w gruncie
rzeczy, takich przera¿aj¹cych w koñcu postêpowañ nie by³oby. Zosta³yby wykluczone tak, jak na to zas³uguj¹ - œmiechem. A teraz - s¹ przyjmowane z ca³¹ powag¹. Z uszanowaniem. Z uk³onami. A pod tym wszystkim ... wio, wiœta, hejta.
G³os z³owieszczy
Id¹ te Œwiêta. Dla kogo? Dla tych,
co to chc¹ ich tylko dla swoich niecnych w koñcu postêpowañ? By
wszystko ukryæ, przykryæ niby bia³o-czerwon¹? Tu nie tak dawno temu
delegacje posz³y pod Pomnik, ale
ludzi ze sto³ówki dla biednych pozostawi³y nie tylko bez posi³ku ciep³ego, ale i bez suchego prowiantu na
wiele dni. A „delegacje” uprzednio
niemal¿e koczowa³y w kolejkach „u
Rajewskiego”. Weekend trwa³ szeœæ
dni. Napisa³em o tym, rzecz prosta.
Ju¿ nigdy potem podobnego wyczynu nie powtórzyli. Si³a prasy tylko?
G³os sumieñ?
Ale Pomnik, pod który ci¹gle ³a¿¹
- brudny jak nigdy. Nawet i o to miejsce nie zadbaj¹.
Có¿ - gdyby ludzi by³o staæ na
zgodê z w³asnymi sumieniami, nie
by³oby tego, co jest. A tak? Koniunkturalnoœæ za kawa³ek „od Rajewskiego”? I to przecie¿ zrozumia³e. Tylko ten g³os jakby z podziemi,
g³uchy, z³owieszczy - wio, wiœta,
hejta? Dok¹d! A dot¹d w³aœnie. A tu
Œwiêta.
Tadeusz Nosel
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Dla pos³a PO „Niesio³a” to tylko budy i ruiny

Nim polska ziemia
do wolnej sprzeda¿y,
to i dzia³ki rodzinne
piechot¹ nie
chodz¹?
(Z£OCIENIEC).
Niedawno Trybuna³
Konstytucyjny orzek³,
¿e dotychczasowe
gospodarzenie
Polskiego Zwi¹zku
Dzia³kowców nad
dzia³kami jest, i by³o,
niezgodne z prawem.
W Polsce dzia³ki rodzinne zajmuj¹ czterdzieœci cztery tysi¹ce hektarów. Dzia³ek jest niespe³na dziewiêæset siedemdziesi¹t tysiêcy.
Liczba dzia³kowców imponuj¹ca cztery miliony. Polski Zwi¹zek Dzia³kowców w najbli¿szym czasie straci
w³adztwo nad tym, jak siê okazuje,
pozaprawnym imperium. Sejm RP ma
osiemnaœcie miesiêcy na naprawienie wad wskazanych przez Trybuna³
Konstytucyjny.
Czy to kolejny zamach PO?
Zauwa¿my, ¿e uderzenie w ten
rejon istnienia Polaków, to te¿ i uderzenie w kulturê codziennego bycia
milionów, jeœli za³o¿yæ, ¿e idzie tu
tylko o interesy lobby mieszkaniowo - budowlanego, czego wykluczyæ nie mo¿na.
Nie tak jeszcze dawno temu zachodnia prasa podawa³a, ile w polskim Sejmie kosztuje ustawa do
uchwalenia („lub czasopisma”,
„afera hazardowa”, teraz wszelkie zakusy wokó³ s³u¿by zdrowia).
Mo¿na mieæ jednak nadziejê, ¿e
nowe prawo do uchwalenia nie pozbawi dzia³kowców tych skrawków
ziemi, na które czyhaj¹ te¿ i samorz¹dy miast. Nie jest wykluczone, ¿e do
prac nad now¹ ustaw¹ zostan¹ te¿
poproszeni lobbyœci reprezentuj¹cy
interesy dzia³kowców.
A w Berlinie to jest tak
Tu¿ po wys³uchaniu wiadomoœci
na ten temat mogliœmy jeszcze pos³uchaæ o tym - a jak to jest rozwi¹-

zane w Berlinie. W stolicy Niemiec
dzia³ki rodzinne s¹ traktowane jako
realizacja piêknej i po¿ytecznej idei
znakomicie s³u¿¹cej berliñczykom.
Te dobra s¹ pod szczególn¹ ochron¹
pañstwa. Gdy dochodzi do konfliktu
interesów, na przyk³ad - trzeba wybudowaæ drogê akurat przez dzia³ki,
czy szpital - wówczas pañstwo tak
zabezpiecza obywatela i rekompensuje mu wszelkie straty, ¿e ten wie, i¿
istnieje pod dobr¹ opiek¹. W³aœnie
pañstwa. By tak by³o, potrzebni s¹
nie tylko sprawni, ale i ze wszech
miar uczciwi politycy. Jakich polityków mamy w kraju - chyba jednych
z najgorszych w œwiecie. A do tego
- pookr¹g³osto³owych, czyli - nie
naszych. Nie polskich. Niesio³owski
nawet pokrzykiwa³, ¿e dzia³ki rodzinne Polaków, to sterty ruin i wszelkich
takich bud. Co w takim razie przede
wszystkim ? - Polacy, dzia³kowcy
musz¹ umieæ nie daæ siê oszukaæ i w
tej dziedzinie. A jak by³o w s³u¿bie
zdrowia, w oœwiacie, w przemyœle i
ostatnio w futbolu?
Czy to pocz¹tek wyprzeda¿y
polskiego terytorium?
Odwieczne zakusy na polsk¹ ziemiê, pocz¹tek to dzia³ki. Nied³ugo
cale terytorium kraju do sprzeda¿y.
Lasy. Ciekaw jestem wówczas okrzyków Niesio³a. „To ma³o co warte? Ta
ziemia to g³upich Polaków, oszo³omów. Posprzedawaæ i tyle. Nie patrzeæ na ³upki. Po ca nam to, komu i
na co potrzebne”. A Niesio³, to przecie¿ pose³, profesor, ¿aden tam oszo³om, polityk PO. Figura. Wzór i wzorzec. Swoj¹ dzia³kê pewno ju¿ dawno
sprzeda³, przed ustaw¹ jeszcze,
zreszt¹, nie tylko dzia³kê.
Obawy o tê czêœæ kraju (dzia³ki)
s¹ tym wiêksze, im bardziej w Polsce
PO wprowadza rz¹dy totalitarne. Nie
liczy siê nawet z milionami podpisów
pod protestami Polaków. Widaæ,
sprawuje tu rz¹dy w czyimœ imieniu.
Ten ktoœ widaæ teraz poprosi³ o dzia³ki. Niesioly - có¿ mog¹ Niesio³y?
Zamerdaæ ogonami.
(n)
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Polskie receptury, polskie jedzonko - palce lizaæ

Wspó³czesna ¿ywnoœæ jakby w formalinie
- z niej takie myœlenie?
(Z£OCIENIEC). S³yszymy
coraz mocniejsze
narzekania na jakoœæ
powszechnie oferowanej
¿ywnoœci. Nazwijmy j¹
- ogólnodostêpnej.
Wrêcz skandaliczne doniesienia
obiegaj¹ ca³y kraj na temat; a co to
takiego znajduje siê w wydawa³oby
siê smakowitych parówkach. Oczywistym ju¿ jest, ¿e w niektórych kie³basach zawartoœæ miêsa jest ¿adna,
to znaczy zerowa. Usma¿enie jajecznicy na wêdzonym boczku okazuje
siê niewykonalne, bo boczek topi siê
nie t³uszczem, a wod¹. Zamiast jajecznicy na boczku mamy jajko gotowane, ale jednak jakby na boczku.
Pomieszanie z popl¹taniem.
Od¿ywiasz siê, a tu nic
Ciê¿ko pracuj¹cy skar¿¹ siê, ¿e
zjedzenie nawet kilograma pewnych
wêdlin nie przysparza im si³, nie
mówi¹c ju¿ o mocy. Wol¹ wiêc kaloryczne piwo, bywa - winko (w³aœnie
na Bia³orusi takiego winka zakazali).
U nas owo winko wzbogaci³o Palikota i nie tylko owego pos³a. I nadal
wzbogaca. Oto, jak daleko nam do
Bia³orusi.
Klienci sklepów wymieniaj¹ siê
uwagami, a gdzie¿ to pokaza³a siê
zjadliwa wêdlina. Gdzie mo¿na dostaæ dobr¹ szyneczkê? Dowo¿¹ jej
jednak tyle, co kot nap³aka³. I znów
jakby na kartki. W sklepach mamy
ju¿ a¿ tak, ¿e wêdlina, co bardziej zjadliwa, jest nawet odk³adana dla bardziej przedsiêbiorczych. Dla uprzednio zamawiaj¹cych.
¯yciupodobne istnienie
W PRL problem braku wielu towarów za³atwiano i na taki sposób.
Nie by³o czekolad, to produkowano
jak¹œ s³odk¹ masê nazywaj¹c j¹ produktem czekoladopodobnym. Nie
by³o mas³a, to wedle has³a - margaryna lepsza od mas³a - ju¿ by³o. Nie
ka¿dego by³o staæ na rower, to proponowano najbardziej powa¿nie
wedle szko³y psychologii radzieckiej, by tego rodzaju potrzeby - marzenia wypieraæ ze œwiadomoœci.
Aby zaœ przykryæ notabli z PZPR,
którzy dopuœcili siê wielkiej kradzie¿y miêsa, niewinnego cz³owieka skazano w procesie s¹dowym na karê
œmierci. Kilka lat temu, dziêki staraniom syna, ów cz³owiek zosta³ zrehabilitowany. Miêsa w sklepach nadal
nie by³o. O sêdzim skazuj¹cym na

rozkaz z góry cz³owieka na œmieræ za
niby miêso, do dzisiaj g³ucho.
Widoczek wiœniowy
Te fakty przytaczam pod wp³ywem pewnego widoczku. Oto na
zapleczu jednego z gospodarstw
domowych dostrzeg³em w obfitym
s³onku cztery s³oje pe³ne dorodnych
wisien, nasypanych cukrem i pod
wp³ywem tego naturalnego ciep³a
puszczaj¹cych sok. A jaki zapach...
Jak mnie poinformowano, uzyskany
tym sposobem sok bêdzie przegotowywany i sposobiony na wiœniówkê domowego wyrobu, czyli na istny
cymes.
Gospodarz domostwa: - Tego ju¿
siê nie praktykuje, a to stary nasz
sposób na wyrób takich pysznoœci.
Znam wiele innych metod odzyskiwania z owoców tej ich najtajniejszej
poezji, cudownoœci, soków, ale ma³o
kogo to ju¿ interesuje. S¹dzê, ¿e lada
rok, dwa, trzy - i mocno gremialnie
zatêsknimy za normaln¹ ¿ywnoœci¹,
teraz ju¿ zwan¹ - zdrow¹. Bo w sklepach, tego, co na konserwantach,
nawet nie dotykam. Nie tylko ja dostrzeg³em, jak wyroby z „formalin¹”
szkodz¹ zdrowiu. Rolnicy na trawnikach
Do tych wynurzeñ jeszcze i taki
dodatek. Przyje¿d¿aj¹cy do nas turyœci, maj¹cy tu swe letnie domostwa, bardzo du¿o czasu poœwiêcaj¹
koszeniu przy nich trawy. Zamiast
okoliczny lud poduczyæ w tym i
owym, wszak to przedni fachowcy
ró¿nych dziedzin, podzieliæ siê doœwiadczeniami ¿yciowymi, to oni po
koszeniu trawy przy cha³upie w podwarszawskiej Mi³osnej, to samo
robi¹ nadal, tym razem w Cieszynie.
G³upawa nowobogackich jakaœ, czy
jakie inne licho?
A lud miejscowy tych rolników
gospodarz¹cych na trawnikach te¿
przecie¿ móg³by wiele nauczyæ: ot,
choæby drogi od promieni s³onecznych do wiœnióweczki. Wy³o¿yæ filozofiê malin, kwiecia lipy, liœci miêty, ³ody¿ek i kwiecia dziurawca. Nie
dzieje siê jednak tak, jak tu postulujê, oj - nie dzieje. To wina te¿ i kompletnego braku u nas komunikacji
miêdzyludzkiej. Interesów POludzkich POlg³ówków. Media znów s³u¿¹
tylko otumanianiu tak zwanych wyborców, z tego powodu cz³owieka od
cz³owieka dziel¹, jak i dzieli³y, przepaœcie. I tak wedle PO ma byæ. I jest.
A przys³owiowe koszenie trawy jako
dzia³anie kompulsywne?

Oderwaæ Polskê od Polski
Sprawdza³em: rolnik w Grecji w
porównaniu z rolnikiem polskim dop³aty bezpoœredniej do jednego hektara ziemi otrzymuje o trzysta euro
wiêcej. 500, Polak 200. To wygl¹da
na plan likwidacji nie polskiego rolnictwa, ale wielomilionowej spo³ecznoœci wiejskiej. Nie tylko, ¿e ono¿
(rolnictwo polskie) po równi dotowane zagrozi³oby jakoœci¹ towarów
rolnikom z twardej Europy, ale i z
tego powodu - 1 500 000 gospodarstw indywidualnych w Polsce
nie pozwoli, by Polacy znów w sklepach nie mieli miêsa w miêsie. Idzie
wiêc, by swoistej eksterminacji poddaæ ogólnopolsk¹ spo³ecznoœæ
wiejsk¹. Podobnie by³o z górnikami,
z plantatorami buraków cukrowych,
ze stoczniowcami. Teraz kolej na
nauczycieli. Dlatego trzeba miêciutko przy pomocy tak zwanych „meneli polskich rz¹dowych” - tych ró¿nych niesio³ów, to wszystko obróciæ w nic, zniweczyæ.
Gminne piwo¿³opanie
W z³ocienieckich wioskach rolników, ch³opów ju¿ nie ma. Zaprotestowa³ ktoœ? W szkolnych klasach
nie ma uczniów - to wszystko ma
przecie¿ wspólny mianownik! Brak
Polaków w Polsce! W to miejsce rozryweczka + marihuana, festyny,
zdaje siê, ¿e nawet tak zwane gminne
piwo¿³opanie. Wieprze produkuj¹
nam jakieœ wyj¹tkowo tajemnicze firmy, rzecz prosta, nie polskie. Specjalnoœæ - boczek wêdzony pêdzony na
wodzie. Oto polski nasz tu ch³op
zosta³ nawet œwini pozbawiony.
Stoczniowiec stoczni, nauczyciel
ucznia. Polska Polaków.
Wisienki
Wracajmy do tych wisienek: ano
poezyjka pod ka¿dym wzglêdem.
Najprawdziwszy ekskluziw. Soczek,
nalewka istny cud. Tyle, ¿e i takie
sposoby ju¿ wytêpiono. W to miejsce - p³yny na „formalinie”. Ale, coœ

i tu powolutku zaczyna siê ruszaæ.
Supermarkety - Polacy nie dopuœcili
do stalinowskich ko³chozów, nied³ugo mo¿e i supermarkety ucywilizuj¹? A te, nie tylko to, o czym tu
piszê, ale i doj¹ gminê ze z³otówek
niewyobra¿alnie. Tematu nikt nie
podnosi. Cicho, sza. W³adzunia tylko z rzadka o tym wspomni. Znów
s³u¿y obcej œwini? A soczek z wiœni
dojrzewa, A jaki kolorek? Zróbmy
miejsce dla takich wyrobów, dla takiej produkcji. Bo to te¿ Polska. Nasza kultura. Kraj istnieje jeszcze nie
tylko w odpowiedniej literaturze, ale
jeszcze gdzieœ po k¹tach jest go nieco. Dowodem na to, te skromniutkie,
a przebogate w polskoœæ wisienki.
Zbigniew I., i nie tylko on,
o pijanych dzieciach
Nie mamy zbytnio ochoty na zajmowanie siê losami w³asnego pañstwa, gminy. Aco nam w zamian znów
dali? Z³udzenie demokracji, sojusze
nie za bardzo wiadomo z kim, z³omy
- samochody z kraju czyni¹ce wrêcz
rupieciarniê. Lumpeksy. Notê odmown¹ USA z 17 wrzeœnia w sprawie
tarczy antyrakietowej. To wszystko,
tak naprawdê, to tu mamy.
Zbigniew I. o ostatniej imprezie
kulturalnej w Z³ocieñcu: - Widzia³em
pijane dzieci przewracaj¹ce siê na
trawie. Z piwem w rêkach. Dwanaœcie, trzynaœcie, czternaœcie lat. Widzia³em tam w³adzê te¿ z piwem w
³apsku. Widzia³em zachwyconych
spêdem piwnym organizatorów bajzlu. Napisz pan o tym. - Kolejnego
dnia ow¹ maszkarê parakulturaln¹
potwierdzi³ inny z³ocienianin.
W Z³ocieñcu za takie uderzanie w
dzieci i m³odzie¿ nikt nie odpowie. I
o tê pijan¹ parakulturalnie m³odŸ nikt
siê nie upomni. Nawet jej rodzice. Bo
to ju¿ nie gmina, a paragmina. Oto
ludzie napêdzani ju¿ zupe³nie innym
soczkiem pod czujnym spojrzeniem
tak zwanych animatorów kulturalnych, czyli egzekutorów.
Tadeusz Nosel
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OG£OSZENIA DROBNE

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

NIERUCHOMOŒCI

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Na wsi ko³o Reska mieszkanie 69
mkw., 3 pokoje, kuchnia, ³azienka,
bez czynszowe, dzia³ka, gara¿.
Okazja 55 tys. z³. Tel. 501 307 666

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

Sprzedam kawalerkê w £obzie: 31
mkw. przy ul. Niepodleg³oœci. Cena
77 tys. z³. Tel. 881 296 108
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.
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
Mieszkanie do wynajêcia w Gryficach, 2-pokojowe w bloku, ul. Sportowa 16. Tel. 505 696 304, 516 450
273

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

Powiat drawski
Kupiê gospodarstwo lub
grunt rolny. Tel. 664 944 635
Pojezierza Drawskie – na sprzeda¿
grunt z lini¹ brzegow¹ na siedliska
(pow. 14,29 ha i 8,5 ha) www.prowentpoznan.gratka.pl Grunt najlepsz¹ lokat¹! Kontakt 509 157 645

US£UGI

Gryfice. Wynajmê mieszkanie. Tel.
601 578 262
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.

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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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 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.

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

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.

Zapraszamy do redakcji w Z³ocieñcu
ul. Boh. Warszawy 19/7 (obok biura PSS Spo³em)

Tadeusz Nosel, tel. 500 075 383

e-mail: tpd1@o2.pl

DZIA£KI NA SPRZEDA¯
£OBEZ - dzia³ka o pow. 902mkw
- CENA 55.000 z³
£OBEZ - dzia³ka z war. zabudowy o pow. 1011mkw
- CENA 78.000 z³
£OBEZ - dzia³ka z war.zabudowy o pow. 532mkw
- CENA 58.000 z³
RADOWO MA£E - dzia³ka o pow. 841mkw, wydane warunki zabudowy - CENA 20.000 z³
£OBEZ - dzia³ka o pow. 6042 mkw
- CENA 181.000 z³
£OBEZ (okolica) - dzia³ka o pow. 5,47 ha
- CENA 330.000 z³
£OBEZ(okolica) - dzia³ka budowlana o pow. 2900mkw
- CENA 130.000 z³
WÊGORZYNO (okolica) - dzia³ka budowlana o pow.4994mkw
- CENA 129.000 z³
WÊGORZYNO - dzia³ka budowlana o pow. 1183mkw
- CENA 60.000 z³
WÊGORZYNO - dzia³ka budowlana o pow. 508mkw z rozpoczêt¹
budowa domu
- CENA 85.000 z³
WÊGORZYNO (okolica) - dzia³ka rolna, media do pod³¹czenia,
pow. 2600mkw
- CENA 50.000 z³
WÊGORZYNO (okolica) - dzia³ka budowlana o pow. 1400mkw
- CENA 70.000 z³
ZAGOZD - dzia³ka o pow. 1ha, pod obs³ugê turystyczn¹
- CENA 257.500 z³
CHOCIWEL - dzia³ka o pow. 5000mkw
- CENA 70.000 z³ NOWA CENA
RESKO - kompleks dzia³ek budowlanych o pow. 3001 - 4442mkw
- CENA 11z³/mkw
RESKO - dzia³ka budowlana, pow. 382mkw
- CENA 45.000 z³ NOWA CENA
£ABUÑ MA£Y - dzia³ka o pow. 6000mkw
- CENA 120.000 z³
£ABUÑ MA£Y - mo¿liwoœæ zabudowy pow. 3003mkw - CENA 25.000 z³ NOWA CENA
BE£CZNA - dzia³ka budowlana o pow. 3399mkw
- CENA 30.000 z³
CIESZYNO - dzia³ka rolna o pow. 46800mkw
- CENA 79.000 z³
RADOWO MA£E - 4 dzia³ki, pow. od 867 - 1143mkw,
warunki zabudowy
- CENA 34.000 z³
RADOWO MA£E (okolica) - pow. 3484mkw
- CENA 48.000 z³
ŒWIDWIN (okolice) - dzia³ka budowlana 2900 mkw z projektem domu - CENA 130.000 z³
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Drawa Drawsko Pomorskie nadal w Trzeciej Lidze
Ba³tyckiej

Powiat Drawsko Pomorskie
ma swego reprezentanta
w wysokiej lidze pi³karskiej
(GDAÑSK). Dwie rundy rozgrywek w Trzeciej Lidze Ba³tyckiej
tym razem bêd¹ prowadzone przez
Pomorski Zwi¹zek Pi³ki No¿nej w
Gdañsku. Dotychczas liga podlega³a zwi¹zkowi zachodniopomorskiemu.
Gdañski oddzia³ PZPN-u poinformowa³, ¿e w szeregach tej ligi
nadal jest Drawa Drawsko Pomorskie. To za przyczyn¹ rezygnacji z
wystêpów na tej wysokoœci dru¿yny Orkana z Rumii, któremu nie uda³

tygodnik pojezierza drawskiego 8.8.2012 r.

W zestawie dwa Olimpy: Goœcino i Z³ocieniec

Koszaliñska Klasa Okrêgowa
z Olimpem Z³ocieniec

siê awans do drugiej ligi, a by³ dos³ownie na wyci¹gniecie rêki.
Oto komplet dru¿yn tej ligi: (1)
Drawa Drawsko Pomorskie (2) Gryf
S³upsk S.A (3) Polonia Gdañsk (4)
Pogoñ Szczecin (5) Pogoñ Barlinek
(6) Lechia Gdañsk (7) Kotwica Kolobrzeg (8) Koral Dêbnica (9) Gwardia
Koszalin (10) Energetyk Gryfino (11)
D¹b Dêbno (12) Chemik Police (13)
Cartusia Kartuzy (14) B³êkitni Stargard (15) Ba³tyk Gdynia (16) Arka
Gdynia SSA.
(n)

Iskra Bia³ogard - Drawa Drawsko Pomorskie 3:4 (2:1)

Drawa do startu
jeszcze niegotowa?
(BIA£OGRAD). Nadal trzecioligowa Drawa Drawsko Pomorskie w
Bia³ogardzie pokona³a w sparingu
Iskrê 4:3. Do przerwy prowadzi³a
Iskra 2:1. Nie mo¿na jeszcze niczego
konkretnego powiedzieæ o ewentualnym optymalnym ustawieniu dru¿yny z Drawska Pomorskiego, a czasu przecie¿ coraz mniej. Jak pamiêtamy, poziom III Ligi Ba³tyckiej, jak na
nasze powiatowo - gminne mo¿liwoœci, jest dla pi³karstwa powiatu nieosi¹galny. St¹d koniecznoœæ
wzmocnieñ, które tak bardzo dziwi¹
wielu, nie tylko kibiców. A jak robiæ
inaczej, skoro w powiecie nie ma
wystarczaj¹cej liczby pi³karzy, by
graæ w III lidze.
To problem nie futbolu
To problem, którego nie tylko w
Drawsku Pomorskim nie rozwi¹zano

przez blisko ju¿ siedemdziesi¹t lat.
Zagadnienie nie ze sfery sportu, a ze
sfer - kultury i oœwiaty. Z tym, ¿e u
nas kultura jest kojarzona z „domami kultury”, nie zaœ z kultur¹ jako
tak¹, zaœ oœwiata obecnie - z zamykaniem szkó³ i zwalnianiem nauczycieli. I tak mo¿e byæ kolejne siedemdziesi¹t lat.
Dlaczego nie u nas?
Ale, gdzieœ indziej sobie z tym
jakoœ radz¹. III liga to dla nich codziennoœæ. Dlaczego nie u nas? Nikt
nie odpowiada. A na przeszkodzie
wszystkiemu - i domy kultury, i
oœwiata w³aœnie. Niestety: poziom
futbolu w gminie to wypadkowa
kultury i oœwiaty. Nie inaczej. A poziom kulturalny kraju? Tak bardzo
odbiega od poziomu naszych w Euro
2012? Przecie¿ wcale, a wcale. (N)

Drawa z Chemikiem Police
w sobotê, 18 sierpnia
(REGION). Jak ju¿ wiadomo,
Drawa Drawsko Pomorskie nadal
jest w sk³adzie dru¿yn III Ligi Ba³tyckiej.
Dodajmy, Drawie bardzo ma³o zabrak³o, by w lidze siê utrzymaæ bez
ogl¹dania na to, czy któraœ z dru¿yn
zrezygnuje ze startu w III Lidze Ba³tyckiej tej jesieni.
Pierwsza kolejka III LB jest przewidziana na osiemnasty sierpnia, w

sobotê. Nie mamy jeszcze godzin
spotkañ. W Drawsku Pomorskim
przeciwnikiem (1) Drawy bêdzie Chemik Police. (2) D¹b Dêbno - Energetyk Gryfino (3) Gryf S³upsk S.A Arka Gdynia SSA (4) Koral Dêbnica
- Gwardia Koszalin (5) Lechia
Gdañsk - Kotwica Kolobrzeg (6)
Pogoñ Barlinek - Cartusia Kartuzy
(7) Pogon Szczecin - B³êkitni (8) Polonia Gdañsk - Ba³tyk Gdynia. (N)

(Z£OCIENEIC). Seniorzy Olimpu Z³ocieniec po przeró¿nych zawirowaniach nadal bêd¹ wystêpowaæ
w Koszaliñskiej Klasie Okrêgowej.
Oto pe³ny sk³ad tej Klasy: (1) S³awa
S³awno (2) Darzbór Szczecinek (3)
Victoria Sianów (4) Darlovia Dar³owo (5) Sokó³ Karlino (6) Gryf Polanów (7) Pogoñ Po³czyn-Zdrój (8)

Olimp Z³ocieniec (9) Lech Czaplinek
(10) Arkadia Malechowo (11) Mechanik Bobolice (12) Olimp Goœcino
(13) Wybrzeze Biesiekierz (14) Iskra
Bia³ogard (15) Hubertus Bia³y Bór
(16) Wielim Szczecinek.
W zestawie dwie dru¿yny o identycznej nazwie: OLIMP. Goœcino i
Z³ocieniec.
(N)

Strzelali lepiej ni¿ na Euro 2012

Uroczyste otwarcie
boiska w Cieszynie
(Z£OCIENIEC/CIESZYNO).
Dwudziestego siódmego sierpnia w
sobotê odby³o siê uroczyste otwarcie boiska pi³karskiego w Cieszynie.
Boisko po³o¿one na skraju wsi, w
pobli¿u œcie¿ki rowerowej (Waldemarówki) i rezydencji Stary Dworzec
zosta³o wybudowane sposobem
gospodarczym przy zaanga¿owaniu
spo³ecznoœci so³ectwa Cieszyna,
w³adz gminy Z³ocieniec oraz Oœrodka Sportu i Rekreacji w Z³ocieñcu.
Inauguracyjny mecz zosta³ rozegrany pomiêdzy reprezentacjami so³ectwa Cieszyno i Ko³a £owieckiego
¯bik.
Mecz by³ rozegrany dwa razy po
trzydzieœci minut. Sta³ na wysokim
poziomie. Sposobu strzelenia bramek nie powstydziliby siê uczestnicy niedawnego Euro 2012 - z pewn¹
przesad¹ to podaj¹c. Po zaciêtej
walce myœliwi pokonali miejscowych 3:2 (1:1) i to oni cieszyli siê ze
zdobycia Pucharu So³tysa oraz z

beczki piwa bezalkoholowego ufundowanej przez burmistrza Waldemara W³odarczyka.
Po meczu so³tys Cieszyna Kazimierz Kud³a wrêczy³ nagrody i dyplomy uczestnikom oraz z³o¿y³ podziêkowania wszystkim, którzy
przyczynili siê do powstania boiska.
Wœród wymienionych byli: mieszkañcy Cieszyna, burmistrz Waldemar W³odarczyk, by³y dyrektor
OSiR-u Marek Stochaj, obecny dyrektor tej firmy Piotr Disterhoft. Zebrani podziêkowali so³tysowi Kazimierzowi Kudle za wytrwa³oœæ i determinacjê w realizacji pomys³u na
budowê boiska pi³karskiego w Cieszynie.
Po uroczystoœci pi³karze, kibice i
goœcie udali siê do Gawry Cieszyñskiej na wspóln¹ biesiadê przygotowana przez myœliwych i spo³ecznoœæ Cieszyna. Impreza zosta³a zorganizowana wspólnie przez So³ectwo Cieszyno, Ko³o £owieckie ¯bik
oraz OSiR w Z³ocieñcu.
(um)

tygodnik pojezierza drawskiego 8.8.2012 r.
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Niebywa³e pysznoœci rybne - ryba kopcona po syberyjsku ...

Rodzinny Piknik Wêdkarski
w Stawnie nad jeziorem £¹ka
(Z£OCIENIEC). Dwudziestego
ósmego lipca nad jeziorem £¹ka po³awiano ryby na Rodzinnym Pikniku
Wêdkarskim. Po³owy zorganizowa³o Ko³o Wêdkarskie KARP Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego w Z³ocieñcu. Prezes Tomasz £ajczak.
Istotna pomoc finansowa
Dofinansowanie spotkania wêdkarskiego - Stowarzyszenie Lokalna
Grupa Dzia³ania PARTNERSTWO
DRAWY w Z³ocieñcu; program Dzia³aj Lokalnie. Równie¿ dofinansowanie przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka PARTNERSTWO DRAWY w Szczecinku.
Nad jeziorem £¹ka.
£owisko specjalne
Piknik usytuowano nad jeziorem
£¹ka w Stawnie, w wiosce s³yn¹cej
z malowniczego po³o¿enia. Po³owy
odbywa³y siê na ³owisku specjalnym.
Rozegrano (1) zawody spinningowe z ³odzi (2) zawody w dyscyplinach rzutowych (Skish i Arenberg), jak równie¿ przeprowadzo-

no (3) gry i zabawy dla ca³ych rodzin, w szczególnoœci dla licznie
przyby³ych dzieci.
Wszyscy uczestnicy gier i zabaw
zostali obdarowani prezentami. Zawodnicy bior¹cy udzia³ w dyscyplinach wêdkarskich zostali nagrodzeni pucharami, medalami oraz nagrodami rzeczowymi.
Wiadomo, nie mog³o odbyæ siê
bez ryby przyrz¹dzone na przeró¿ne
sposoby. Mo¿na by³o pokosztowaæ
ryby wêdzonej w tradycyjny sposób, sma¿onej, kopconej na sposób
syberyjski. By³y flaczki z lina, ryba w
occie. Nie zabrak³o kotletów rybnych. Smakowano równie¿ sielawê,
okonia, p³oæ, suma, leszcza - prawie
wszelkie dobro mieszkaj¹ce w naszych wodach.
W muzycznych rytmach
do bia³ego rana
Po rozegraniu wszystkich konkursów i gier, po pysznym, apetycznym po¿ywieniu, wyskakano siê na
dodatek w muzycznych rytmach
serwowanych do bia³ego rana.

UKS Szkwa³ - ¿eglarskie Mistrzostwa Polski na Siecinie

Zawiadomienie o regatach
(Z£OCIENIEC). (1) W Z³ocieñcu Mistrzostwa Polski NSKO w
klasie OPTIMIST do lat jedenastu
(2) O Puchar Burmistrza Z³ocieñca klasa ISA do lat siedemnastu
oraz (3) ISA 407 SENIOR.
Termin: 17 - 19 sierpnia (od pi¹tku
do niedzieli) w Z³ocieñcu na wyspie

Ostrów na jeziorze Siecino. Organizator: UKS SZKWA£ Z³ocieniec.
Tel. 0 509 332 287. e-mail: annakaminska1963@tlen.pl Zg³oszenia: wyspa
Ostrów na Siecinie, przystañ UKS
Szkwa³ Z³ocieniec. 16 sierpnia od
18.00 do 20.00. 17 sierpnia od 8.30 do
10.00. Noclegi i wy¿ywienie, organizacja regat - wyspa Ostrów. (um)

Podziêkowania
Szefostwo KARPIA serdecznie
dziêkuje Przedsiêbiorstwu Rybackiemu Z³ocieniec za bezp³atne
udostêpnienie ³owiska. Panu So³tysowi za przygotowanie terenu.

Wszystkim, którzy pomogli przy
zorganizowaniu imprezy. DZIÊKUJEMY.
Ko³o KARP w Z³ocieñcu
Prezes Tomasz £ajczak

Str
Str.. 14

INFORMACJE

tygodnik pojezierza drawskiego 8.8.2012 r.

Rzuci³ beczkê piwa ponad piêæ metrów i wygra³ trzy zgrzewki piwa

Biesiadowanie na ulicy Œl¹skiej
(Z£OCIENIEC). W lipcowe, ciep³e sobotnie popo³udnie na ulicy
Œl¹skiej rozpoczê³o siê wspólne
biesiadowanie. Organizatorem imprezy by³ Z³ocieniecki Oœrodek
Kultury.
Konkursy dla dzieci,
dla doros³ych
Wraz z wybiciem godziny 16.00
rozpoczê³y siê konkursy dla dzieci.
Cenne nagrody ufundowane przez
naszych sponsorów sprawi³y, i¿
wszystkie konkursy cieszy³y siê
bardzo licznym udzia³em. Tu¿ po
zakoñczeniu rywalizacji poœród
dzieci, zagra³a Biesiada z Lublina.
Przygotowane przez zespó³ utwory
wprawi³y wszystkich w doskona³y
biesiadny nastrój. Na podeœcie pod
scen¹ pojawi³y siê pierwsze tañcz¹ce pary. Zgromadzeni mieszkañcy
wspólnie z artystami œpiewali znane
z biesiadnych spotkañ przeboje. Organizatorzy przygotowali równie¿
konkurs dla doros³ych, który polega³ na jak najdalszym rzuceniu beczki piwa. Konkurs cieszy³ siê bardzo
du¿ym powodzeniem ze wzglêdu na
atrakcyjn¹ nagrodê, któr¹ by³y trzy
zgrzewki piwa. Najd³u¿szy rzut
beczk¹, ponad piêæ, metrów odda³
zawodnik o imieniu Adam.
Gwiazda wieczoru
Gwiazd¹ biesiadnego wieczoru
by³a grupa InoRos. Owacyjne i entuzjastyczne przyjêcie przez miesz-

kañców Z³ocieñca wprowadzi³o artystów we wspania³y nastrój. (...)
Tu¿ po zejœciu zespo³u ze sceny
rozpoczê³a siê impreza taneczna prowadzona przez DJ Romero.
Sk³adamy podziêkowania mieszkañcom Œl¹skiej za wyrozumia³oœæ i
pomoc przy organizacji Biesiady.
Dziêkujemy tak¿e sponsorom, bez
których organizacja konkursów by³aby niemo¿liwa. (zok)
***
O drugiej stronie rzucaniu beczk¹
piwa w Tygodniku napisaliœmy w
innym materiale.
(n)

Lubisz wyzwania?

Zg³oœ siê do „Mistrzostw w Chodzeniu po Drawie”
(POWIAT). Starosta drawski
Stanis³aw Cybula zaprasza do
udzia³u w tegorocznych Mistrzostwach w Chodzeniu po Drawie.
Bêdzie to otwarty amatorski
marsz przeprawowy wzbogacony o
zadania specjalne. Udzia³ w imprezie
jest nieodp³atny, natomiast wœród
wszystkich uczestników, którzy wykonaj¹ minimum po³owê zdañ, zostan¹ rozlosowane nagrody rzeczowe (sprzêt i akcesoria turystyczne).
PRZESZKODY I ZADANIA
(1) marsz rzek¹ (2) marsz terenowy (3) techniki linowe (most linowy
i zjazd na rolce) (4) zadania paramedyczne (ABC) (5) inne (zadania specjalne).
Trasê pokonujemy w³asnym rytmem bez pomiaru czasu. Konkurujemy jedynie z terenem i z w³asnymi
si³ami.

TERMIN, CZAS, MIEJSCE,
WARUNKIUDZIA£U
Dwunastego sierpnia w niedzielê spotkanie uczestników o godzinie
10.30. Miejscem spotkania most betonowy nad Draw¹ w ci¹gu drogi
leœnej z Karwic lub Konotopu do
Siennicy, w pobli¿u ujœcia rzeki z jeziora Lubie (ewentualne wskazówki
telefonicznie).
Start o godzinie 10.00. Zakoñczenie: po pokonaniu trasy, nie póŸniej
ni¿ godzina 16.00.
Trasê pokonujemy w³asnym rytmem bez pomiaru czasu.
KTO MO¯E WZI¥Æ UDZIA£?
* osoba pe³noletnia (osoby nie
spe³niaj¹ce tego warunku tylko pod
opiek¹ osoby doros³ej lub za pisemn¹ zgod¹ opiekuna prawnego),
która oœwiadczy, ¿e jest zdrowa i nie
ma przeciwwskazañ do udzia³u w
grze terenowej

* która w terminie do ósmego
sierpnia (œroda) zg³osi chêæ uczestnictwa w imprezie: telefonem (603
744 450) lub mailem na adres: turystyka@powiatdrawski.pl
lub
info@njz.pl (imiona i nazwiska
uczestników, data urodzenia, telefon
kontaktowy, adres e-mail).
Wymagania sprzêtowe
(1) Odzie¿ i obuwie startowe (2)
Minimum: sznurowane buty, najlepiej ponad kostkê (3) D³ugie spodnie
(4) Koszula lub koszulka, najlepiej z
d³ugim rêkawem.
Maksimum: bez ograniczeñ (co
kto lubi, byle ponad wskazane minimum).
Odzie¿ i obuwie zapasowe do
przebrania po marszu s¹ obowi¹zkowe. Spakowane w sposób zabezpieczaj¹cy przed zamoczeniem. Zapasowe ubranie uczestnik zabiera ze
sob¹ na trasê marszu. Posi³ek rege-

neracyjny - energetyczny: czekolady, batony czekoladowe.
ORGANIZATORZY
ZAPEWNIAJ¥
Oznakowan¹ trasê. „Zadania
specjalne” w tym: techniki linowe w
pokonywaniu terenu, zadania paramedyczne i inne. Medyczne zabezpieczenie trasy. Ognisko i nagrody
rzeczowe. Miejsce parkingowe.
Wszelkie pytania mo¿na kierowaæ pod numer 603 744 450 lub na email: info@njz.pl
W sytuacjach: spadek temperatur poni¿ej 20 stopni C, silnych burz
lub innych anomalii pogodowych
zagra¿aj¹cych bezpieczeñstwu
uczestników, „marsz” mo¿e byæ odwo³any, jego termin przesuniêty. W
przypadku w¹tpliwoœci uczestnicy
s¹ proszeni o kontakt telefoniczny z
organizatorem.
(um)
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Wyk³ady na wyspie Ostrów na Siecinie

WOPR Powiatu Drawskiego
dla CARITAS Parafii œwiêtej
Jadwigi Królowej
(Z£OCIENIEC). Dwudziestego
siódmego lipca w pi¹tek nad Siecinem na wyspie Ostrów odby³o siê
szkolenie zorganizowane przez
WOPR Powiatu Drawskiego.
Szkolenie by³o przeznaczone dla
CARITAS Parafii œwiêtej Jadwigi
Królowej. Podczas szkolenia poruszano zagadnienia: (1) resuscytacja
kr¹¿eniowo - oddechowa (2) zawa³
miêœnia sercowego (3) epilepsja (4)

omdlenie (5) rany i krwotoki (6) zad³awienia (7) z³amania (8) zwichniêcia i skrêcenie (9) urazy g³owy i krêgos³upa. CARITAS wspominanej
parafii w ramach programu Dzia³aj
Lokalnie, realizuje projekt - Poznawanie Pojezierza Drawskiego. W
najbli¿szym czasie odbêd¹ siê jeszcze wycieczki rowerowe, warsztaty
oraz wspólna zabawa podczas gry
miejskiej. Cel zabawy, gry - odkrywanie historii naszego miasta. (KB)

Z ¯YCIA PARAFII W Z£OCIEÑCU
PARAFIA MARYI WNIEBOWZIÊTEJ
Ksi¹dz Arkadiusz Kita
CR u nas
Przywitaliœmy w naszej wspólnocie parafialnej ksiêdza Arkadiusza
Kitê CR. Dziêkujemy za wyg³oszone
Bo¿e S³owo

Zaproszenie od KA Nike
Stowarzyszenie Klubu Abstynenta NIKE w Z³ocieñcu zaprosi³o
na niedzielê pi¹tego sierpnia na godzinê 17.00 mieszkañców na spotkanie przy ognisku oraz na otwarty
mityng Anonimowych Alkoholików. Organizacja spotkañ grupa AA
EWA przy Stowarzyszeniu. Tematem spotkania by³a odpowiedŸ na
pytanie: Czy moja rodzina mo¿e byæ
szczêœliwa dziêki programowi AA?
Spotkanie odby³o siê nad jeziorem
Wilczkowo, od strony Budowa.
We wtorek siódmego sierpnia w
naszym koœciele po Mszy œwiêtej
wieczornej Stowarzyszenie Klubu
Abstynenta NIKE zaprosi³o na
otwarty wieczór poezji. Tematem
spotkania by³o motto: Nie ¿yjê po to,
aby mnie podziwiano, ale po to,
abym kocha³ i pomaga³ innym. Po
wieczorze poetyckim by³o zaproszenie na kawê w pomieszczeniach Stowarzyszenia przy ul. Stefana Okrzei.

Œroda, ósmy sierpnia
W œrodê ósmego sierpnia Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu i
spowiedŸ od godziny 15.00. Nowenna do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy po Mszy œwiêtej wieczornej.

Piknik Trzech Pokoleñ festyn
W niedzielê 12 sierpnia festyn
Piknik Trzech Pokoleñ. Zapraszamy.

Miejsce spotkania pokoleñ - Miêdzymoœcie, tzw. amfiteatr. Godziny
od 15.00 do 20.00. PROGRAM: (1)
zabawa przy dobrej muzyce (2) karaoke (3) loteria fantowa (4) rozgrywki
sportowe (5) zabawy rekreacyjne (5)
konkursy. Atrakcyjne nagrody!!!
Festyn jest organizowany przez
Gmin¹ Komisjê Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, Stowarzyszenia Kluby Abstynenckie oraz
przez nasze parafie.

15 Sierpnia, œroda
W przysz³¹ œrodê, Piêtnasty
Sierpnia, Uroczystoœæ Wniebowziêcia Najœwiêtszej Maryi Panny, odpust w naszej parafii. Msze œwiête
wed³ug porz¹dku niedzielnego. Po
ka¿dej Mszy œwiêtej œwiêcimy owoce i zio³a. Uroczysta suma o godzinie
12.30. Po sumie Procesja Eucharystyczna wokó³ koœcio³a. Mszy œwiêtej odpustowej bêdzie przewodniczyæ i kazanie wyg³osi ksi¹dz Adam
B³yszcz Zmartwychwstaniec - proboszcz i prze³o¿ony Domu Zakonnego Zmartwychwstañców w Poznaniu Wildzie. Prosimy serdecznie o
uczestnictwo wszystkie grupy parafialne wraz z feretronami i sztandarami. Zapraszamy wszystkich parafian
do wspólnego œwiêtowania.

Parafialna kancelaria
Podczas wakacji kancelaria parafialna jest czynna we wtorki w godzinach od 10.00 do 12.00. Od poniedzia³ku do pi¹tku po Mszy œwiêtej
wieczornej.

Odeszli do wiecznoœci
W ostatnim czasie odeszli do
wiecznoœci: (1) + Janina Jermakowicz, lat 81 (2) + Józef Olejnik, lat 68.
Wieczny odpoczynek...

PARAFIA ŒWIÊTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ
Tydzieñ
W tym tygodniu w Liturgii Koœcio³a obchodzimy: (1) w poniedzia³ek szóstego sierpnia - Œwiêto Przemienienia Pañskiego (2) w œrodê
ósmego sierpnia - wspomnienie
œwiêtego Dominika (3) w czwartek
dziewi¹tego sierpnia - œwiêto Teresy
Benedykty od Krzy¿a - Patronki
Europy (4) w pi¹tek dziesi¹tego
sierpnia - œwiêtego Wawrzyñca (5) w
sobotê jedenastego sierpnia -wspomnienie œwiêtej Klary.

sprzed koœcio³a œwiêtej Jadwigi Królowej. Zapewniamy œwietn¹ zabawê.
Przewodziæ nam bêd¹ licencjonowani przewodnicy po województwie
zachodniopomorskim. W ramach
wycieczki zapewniamy posi³ek i napoje. Ka¿dy z uczestników bêdzie
ubezpieczony.

Konkurs - gra: Odkryj
Tajemnice Z³ocieñca

Trwa sierpieñ. To te¿ i miesi¹c
trzeŸwoœci narodowej. Zachêcamy
do podjêcia abstynencji od alkoholu.

Zapraszamy dzieci i m³odzie¿
równie¿ do uczestnictwa w konkursie - grze miejskiej: Odkryj Tajemnice
Z³ocieñca. Jeœli chcesz dowiedzieæ
siê czegoœ ciekawego o Z³ocieñcu,
zg³oœ siê do udzia³u. Ka¿dy z uczestników otrzyma komplet kart z pytaniami i zadaniami do samodzielnego
wykonania wraz z regulaminem.

Taca na budowê naszej
œwi¹tyni

Tornister pe³en
uœmiechów

W II Niedzielê miesi¹ca, dwunasty sierpnia, tacê przeznaczymy na
budowê naszej œwi¹tyni. (PKO BP
o/Z£OCIENIEC 70 1020 2847 0000
1102 0008 3842).

Trwa akcja Caritas Diecezji TORNISTER PE£EN USMIECHÓW.Akcja polega na zakupie przyborów
szkolnych dla dzieci i nape³nienie
nimi plecaków szkolnych. Mamy
jeszcze plecaki, które mo¿na pobraæ
w kancelarii. Osoby, które w³¹czy³y
siê ju¿ do akcji, prosimy o przynoszenie plecaków do kancelarii.

Miesi¹c trzeŸwoœci
narodowej

Caritas Parafii spotkanie
W czwartek dziewi¹tego sierpnia
o godzinie 18.30 spotkanie Caritas
Parafii.

Caritas Parafii zaprasza

Wakacje - porz¹dek
odprawiania Mszy
œwiêtych. Bobrowo

Caritas Parafii zaprasza na kolejn¹ wycieczkê rowerow¹ LISIA
GÓRA. Odwiedzimy: Stawno, Lubieszewo, Linowno, Kosobudy, Darskowo. Liczba miejsc ograniczona.
Pierwszeñstwo maj¹ dzieci i m³odzie¿. Startujemy w sobotê jedenastego sierpnia o godzinie 9.30

Na czas wakacji zmieni³ siê porz¹dek odprawiania Mszy œwiêtych: (1)
w niedziele nie jest odprawiana
Msza œwiêta o godzinie 17.00 (2) w
soboty Msza œwiêta o godzinie 19.00
bêdzie ju¿ Msz¹ œwiêt¹ niedzieln¹ (3)
w Bobrowie Msza œwiêta o godzinie
13.00.
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Premiera wydarzenia „Wiejskie
dró¿ki - Lubieszewo”

Koncert zespo³u
„Ch³opcy Kontra
Basia”
(ZLOCIENIEC). Gusta zespo³u oscyluj¹ wokó³ jazzu, soulu, rocka lat siedemdziesi¹tych. Jednak inspiracjê
stanowi dla nich polska kultura ludowa. Materia³ komponowany przez zespó³ jest oparty zarówno w warstwie
muzycznej, jak i tekstowej na folklorze wiejskich pieœni
i poezji.
Do Lubieszewa
Koncert zespo³u to uwieñczenie przygotowywanego
wydarzenia w Lubieszewie. Odbêdzie siê w miejscu, które ³¹czy tradycjê rybo³ówstwa w Lubieszewie z otwartym podejœciem do gastronomii. W gospodarstwie „Ryby
Lubie” nie zabraknie równie¿ potraw regionalnych.
Spotkania z ludŸmi oraz historia ich ¿ycia zainspirowa³y nas do stworzenia opowieœci o miejscach niedocenianych i nieznanych. Z natury proste opowieœci mieszkañców to dowód na niecodzienny przyk³ad edukacji
kulturalnej. Na ich podstawie tworzymy modelow¹
„wiejsk¹ dró¿kê” opisuj¹c¹ miejsce przez pryzmat jej
mieszkañców i ich wspomnieñ oraz kulturalnych wydarzeñ z przesz³oœci.
Taki maria¿
Nasz projekt ³¹czy historiê z nowoczesn¹ technologi¹. Niekonwencjonalnoœæ pomys³u opiera siê na wykorzystaniu interaktywnych form przekazania wiedzy i informacji.
Miejscem naszego wydarzenia jest Lubieszewo. To
wioska po³o¿ona w powiecie drawskim, w zachodniopomorskim, nad jeziorem Lubie. To jedno z najd³u¿szych
jezior na Pojezierzu Drawskim.
Premiera 12 sierpnia godzina 17.00
Premiera wydarzenia „Wiejskie dró¿ki - Lubieszewo”
odbêdzie siê dwunastego sierpnia w niedzielê o godzinie
17.00.
Przybyli goœcie pod¹¿¹ szlakiem „Wiejskiej dró¿ki”
opracowanej w audiowizualnej formie przez animatorów
kultury i mieszkañców wioski. Dró¿ka zawiera kilka interesuj¹cych opowieœci zwi¹zanych z ogl¹danym podczas wycieczki obiektem. Bêdzie to miêdzy innymi Pa³ac,
który by³ g³ównym punktem kulturalnym w latach osiemdziesi¹tych w Lubieszewie. To tak¿e szko³a, o której
pisano w jednym z ogólnopolskich magazynów.
Mamy nadziejê, ¿e wydarzenie bêdzie modelowym
projektem, który bêdzie powtarzany w ca³ym regionie, a
nastêpnie i w kraju.
(zok)

Poszukiwanie zaginionych lotników amerykañskich

Ktokolwiek wie...
(REGION). Zachodniopomorski
Urz¹d Wojewódzki za poœrednictwem Urzêdu Miejskiego w Z³ocieñcu zwraca siê z proœb¹ o pomoc
w odszukaniu mogi³ lotników amerykañskich, którzy polegli lub
zmarli na terenie Polski podczas II
wojny œwiatowej.
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez amerykañsk¹ instytucjê Office of the Secretary of Defense, na terenie województwa zachodniopomorskiego powinny znajdo-

waæ siê nieodnalezione dotychczas
szcz¹tki czterdziestu piêciu ¿o³nierzy amerykañskich.
W zwi¹zku powy¿szym prosimy
o przekazanie wszelkich informacji
pomocnych w odszukaniu miejsc, w
których mog¹ siê znajdowaæ szcz¹tki poszukiwanych. W powy¿szej
sprawie mo¿na kontaktowaæ siê z
referatem do spraw strategii, rozwoju i promocji gminy. Telefon 94 36
72022 wewnêtrzny 64, um.strategia@zlocieneic.pl
(um)

