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W¹ziutkie grupki za nie w¹ziutkie pieni¹¿ki – w piwnicach, których nie ma

Dezinformacja za s³on¹ cenê
(Z£OCIENIEC). Na deptaku
(Koœlawiec Zajêczy) w jedynym tam
straganie handlowym sprzeda¿ pod
has³em: informacja turystyczno –
kulturalna. Do kupienia przewodniki, informatory, precjoza rêkodzielnictwa. Ów stragan w miejscu jak
najbardziej akuratnym, dobrze wpisany w otoczenie, wykonany w
drewnie.
Nas tu zainteresuje druk Z£OCIENIEC Plan miasta * Mapa gminy
* STADTPLAN * TOURISTENKARTE
Bzdurki
W rysie historycznym mamy tak¹
oto informacjê: - Po II wojnie œwiatowej teren gminy Z³ocieniec zasiedli³a ludnoœæ z ca³ej Polski. Na
nowo odrodzi³ siê przemys³ ceramiczny, w³ókienniczy, drzewny, rzemios³o oraz us³ugi. – Jak wiemy jest
to informacja k³opotliwa, gdy¿ w
Z³ocieñcu ani ju¿ ceramiki, ani w³ókiennictwa, ani przemys³u drzewnego, us³ugi w stanie szcz¹tkowym
(oprócz fryzjerstwa), kwitnie handel, gdy¿ o cokolwiek innego bardzo
trudno by³o zawsze w III RP, a obecnie, wiadomo – kryzys. Zawsze
zreszt¹ w III RP Z³ocieñcowi jest
jakoœ trudno.
Poœród zabytków architektury

przybyszom poleca siê do zwiedzenia, cytujê: - ruiny zamku, piwnice –
gotyk XIII, wzgórze zamkowe XVIII
wiek. –
Wszystko, co powy¿ej, to bzdura. Jedyne, co do tej pory osta³o siê
nad Draw¹, to wzgórze i dos³ownie
szcz¹tki jakichœ ruin. O piwnicach
nawet mowy nie ma. Zasypane doszczêtnie. Ów „informatorek” w cenie a¿ 9 z³otych.
A gdyby tak choæ raz prawdziwie
Jakoœæ tego druku œwiadczy tylko o tym, ¿e do tej pory ma³o kto w
gminie przywi¹zuje wagê do tego,
jak o nas tu wszystkich informuje siê
na zewn¹trz. Gdy ukazuj¹ siê foldery
turystyczne, to s¹ one identyczne z
tymi z ca³ej Polski. Och, jak tu wszêdzie piêknie, kolorowo i atrakcyjnie.
A zdjêcia w poetyce cyfrowej, czyli
¿adnej, i te¿ wszystkie jota w jotê do
siebie podobne.
Ze wzglêdu na to, ¿e gmin¹ zarz¹dza bardzo w¹ska grupka osób,
któr¹ ³¹czy jedno: olbrzymie samorz¹dowe pensje, ni jak siê maj¹ce do
wykonywanej pracy, do tej pory
jeszcze nigdy w historii Z³ocieñca
nie ukaza³ siê informator o gminie
pokazuj¹cy jej stan faktyczny.
Wszelkie nêdze gminy: kto i do jakiej
pracy jest zdolny (skala i powody
bezrobocia), wykszta³cenie gminian

– zawody, klientela opieki spo³ecznej – wykolejanie ludzi skazywaniem
ich na tak¹ opiekê, bywa, ¿e ju¿ pokoleniowo, szczególnie groŸne plagi
spo³eczne – alkoholizm: jawny i
ukryty (domowy), brak mieszkañ
(skala problemu), ubytek uczniów w
szko³ach, kszta³cenie m³odych ludzi
wprost na bezrobocie. Koniecznym
jest precyzyjne rozpoznanie skali
rozwarstwienia spo³ecznego pod
wzglêdem wysokoœci pobieranych
pensji, by wskazaæ: czy aby „podzia³” dochodu gminnego odbywa
siê na zasadach sprawiedliwoœci
spo³ecznej, czy na zupe³nie innych zwanych z³odziejskimi.
Po to, by wiedzieæ
Tego rodzaju informacji o gminie
mo¿na wyszczególniaæ jeszcze wiele. Wszystko po to, by wiedzieæ: jacy
jesteœmy, jak naprawdê jesteœmy
rz¹dzeni, czy aby nami tu wszystkimi
nie powoduje jakaœ jedna, w¹ziutka
kliczka, która gminê prowadzi tylko
w swoich celach, za nic maj¹c gminian, szczególnie tych, którym ¿yje
siê najciê¿ej. Nie mówi¹c ju¿ o tych,
którzy od gminnych rozkoszy musieli uciekaæ, gdzie tylko pieprz roœnie.
A co siê nam serwuje na temat
gminy codziennie, jako informacje o
niej: podam tak symbolicznie – za-

Stanê³a, przes³oni³a i tak to sobie to trwa

Tablica stoi, ludzie nie zawinili,
a czynniki - jak zawsze
(Z£OCIENIEC). Jak siê dowiedzieliœmy od pracownika ZOK-u,
tablica informacyjna, która tak
wzburza wielu wiernych, a postawiona doœæ nieszczêœliwie (przes³ania istotne miejsce kultu religijnego), zosta³a usytuowana na polecenie jakichœ bli¿ej mu nieznanych, a
wysokich czynników. Ach te ci¹g³e
tajemnice tych czynników, w jêzyku
codziennym zwanych wyj¹tkowo
odpowiednio.
Wynika z tego, ¿e nie mo¿emy
mieæ pretensji do ludzi z ZOK-u, gdy
tablice uzupe³niaj¹ kolejnymi „kulturaliami”, bo to nie ich wymys³, tylko czynników w gminnym jêzyku
zwanych jeszcze inaczej. Tak wiêc
tablica przes³ania to, co mia³a przes³oniæ, ludzie j¹ obs³uguj¹cy zas³aniaj¹ siê tak zwanymi czynnikami, a
ludzie z gminy nie tylko z tego powo-

mek (a nie ma ¿adnego zamku), piwnice po nim (nie ma ¿adnych piwnic),
przemys³y – nie ma ¿adnych przemys³ów.
Nie s¹dzê, aby prostuj¹c tego
rodzaju bzdety, trzeba by³o czekaæ a¿
do przysz³ych wyborów. S¹ sposoby, by dobrze codzienne wypasione
towarzystwa samorz¹dowe poodsuwaæ nieco dalej od gminnej kaski.
Zaoszczêdzone œrodki od rêki przeznaczyæ na pracê dla ludzi, którzy
codziennie nie maj¹ co jeœæ. Szanownych samorz¹dowców tego rodzaju
informacje jednak nie ruszaj¹. Zaka³y gminne. To miejscowi twardodupi. S³owo polszczyŸnie przywróci³
Melchior Wañkowicz – to informacja dla wra¿liwców inaczej.
- Zwolniê setki tysiêcy urzêdników, a odzyskane œrodki skierujê
na tworzenie autentycznych miejsc
pracy dla bezrobotnych – to s³owa
kandydata na wiceprezydenta USA
z kampanii wyborczej z tych dni. Czy
z³ocienianie, po wyemigrowaniu
najbardziej operatywnych, zdecyduj¹ siê na uruchomienie ¿ycia w
gminie? – raczej nie. Wystarcz¹ im
piwnice z tego tekstu, przemys³ i informatory o tym wszystkim? (om)
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du owe czynniki zw¹, no – niezbyt
elegancko. Obecne czynniki o ele-

gancjê nigdy nie dba³y. Nie ten
czynnikowy gatunek.
(N)
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Tu¿ przy targowisku, które ma te¿ byæ inne

Definitywny koniec
Ambasady
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Pierwszy Przewodnicz¹cy Rady wolnego Z³ocieñca.
¯o³nierz II Korpusu Strzelców Karpackich

Zmar³ Stanis³aw Dawid
(Z£OCIENIEC). Zmar³ jedenastego sierpnia 2012 roku Stanis³aw
Dawid. Mia³ 86 lat. By³y ¿o³nierz II
Korpusu Strzelców Karpackich pod
dowództwem genera³a Andersa.
Pierwszy przewodnicz¹cy Rady
Miasta Z³ocieñca w wolnej Polsce
od roku 1989.
Msza œwiêta ¿a³obna zosta³a odprawiona czternastego sierpnia o

godzinie 13.00 w koœciele Maryi
Wniebowziêtej. Po Mszy œwiêtej
nast¹pi³o wyprowadzenie na miejsce wiecznego spoczynku, na
Cmentarz Komunalny w Z³ocieñcu.
Ró¿aniec odmówiono czternastego
sierpnia w po³udnie w koœciele Maryi Wniebowziêtej. Powiadomi³a
pogr¹¿ona w g³êbokim smutku RODZINA.
(um)

Przewróci³ betonowe s³upy
(DRAWSKO POM.) Drawscy
stra¿acy poinformowali o wypadku
ko³o Konotopu, do którego dosz³o 7
sierpnia br. ok. godz. 19.41

(Z£OCIENIEC). Pe³n¹ par¹ ruszy³y prace przy wyburzaniu budynku przy targowisku miejskim
na Stolarskiej.
To wbrew pozorom zadanie bardzo trudne, a i niebezpieczne. Jeszcze do niedawna wydawa³o siê, ¿e
Ambasada jest nie do ruszenia, a oto
i mamy tak: lokatorzy w nowych

mieszkaniach, budynek wyburzany,
a ju¿, ju¿ i targowisko do remontu.
Przypomnijmy; ze starych poniemieckich zdjêæ widaæ, ¿e Niemcy
mieli tu dzielniczkê nawet eleganck¹.
Atrakcyjn¹, bo z piêknie zagospodarowan¹ rzek¹. Z³ocienianie jak
gdyby dopiero teraz zaczynaj¹ goniæ tamten poziom. Dogoni¹? (N)

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

Tel. 791 074 833

Ratownicy po przybycie na miejsce zdarzenia ujrzeli niecodzienny
widok - samochód osobowy powali³
dwa zespolone s³upy energetyczne.
Akcja ratownicza by³a trudna,
gdy¿ wydobywali zakleszczonego w
aucie kierowcê pod lini¹ energetyczn¹, która przez znaczny czas

trwania dzia³añ ratowniczych znajdowa³a siê pod napiêciem.
W wyniku zdarzenia 1 osoba zosta³a poszkodowana. W dzia³aniach
ratowniczych udzia³ bra³y 2 zastêpy
stra¿y po¿arnej.
(r)
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Oœwiadczenia maj¹tkowe kierowników
jednostek Gminy w Wierzchowie
Joanna Skraba- Œliwka – dyrektor w Szkole Podstawowej. Posiada
dom o powierzchni 114 mkw., o wartoœci 450.000 z³ (³¹cznie z dzia³k¹
przylegaj¹c¹ do domu o powierzchni ok. 3000 mkw., gara¿ami o powierzchni ok. 100 mkw., budynkiem
gospodarczym o powierzchni ok. 20
mkw.) ca³oœæ stanowi w³asnoœæ hipoteczn¹- wspólnoœæ maj¹tkow¹.
Dochody osi¹gniête z tytu³u umowy o pracê 61.334,61 z³; dochód ma³¿onka z tytu³u umowy o pracê 57.787
z³ (dochody stanowi¹ ma³¿eñsk¹
wspólnoœæ maj¹tkow¹). Posiada samochód osobowy Audi A2 z 2001 r.
o wartoœci ok. 20.000 z³ (wspólnoœæ
maj¹tkowa). Zobowi¹zania kredytowe: kredyt hipoteczny na zakup
domu w PKO BP S.A. zaci¹gniêty w
roku 2008 na 30 lat w wysokoœci
201.000 CHF, do sp³aty pozosta³o
189.356,34 CHF (kapita³ niesp³acony : 189.218,03 CHF, odsetki nie
sp³acone 138,31 CHF) oraz kredyt
gotówkowy konsumpcyjny w wysokoœci 25.000 w PKO BP S.A., zaci¹gniêty w 2010 r. na okres 5 lat na
remont domu, do sp³aty pozosta³o
18.464,41 (kredyty stanowi¹ wspólnoœæ maj¹tkow¹).
Marzanna Piskorz – dyrektor w
Przedszkolu. W ubieg³ym roku zgromadzi³a œrodki pieniê¿ne w wysokoœci 55.442 z³ (wspólnoœæ maj¹tkowa). Posiada domu o powierzchni 50
mkw., o wartoœci 100.000 z³ (maj¹tek
odrêbny) oraz mieszkania o powierzchni 60,87 mkw., o wartoœci
120.000 z³ (wspólnoœæ maj¹tkowa).
Posiada równie¿ gospodarstwo rolne (dom mieszkalny 1/2, budynek
gospodarczy) o powierzchni 6,40 ha
o wartoœci 64.000 z³ (maj¹tek odrêbny) z tego tytu³u w roku ubieg³ym
zgromadzi³ przychód w wysokoœci
16.278 z³ oraz dochód w wysokoœci
3.700 z³. Posiada tak¿e boks gara¿owy o powierzchni 20,30 mkw., o war-

toœci 5.000 z³ (wspólnoœæ maj¹tkowa). Dochody osi¹gniête z tytu³u
zatrudnienia 66.775,73 z³; zatrudnienia ma³¿onka 24.418,30 z³ (wspólnoœæ maj¹tkowa). Posiada samochód osobowy Ford Focus z 1999 r.
(wspólnoœæ maj¹tkowa).
Piotr Paszkiewicz – kierownik w
Gminnym Oœrodku Pomocy Spo³ecznej. W ubieg³ym roku zgromadzi³ na rachunku bankowym kwotê
4.731,53 z³ + kredyt odnawialny w
wysokoœci 7.000 z³; stan na dzieñ
31.12.2011 r. (zasoby pieniê¿ne
wchodz¹ w sk³ad maj¹tku wspólnego z ¿on¹). Posiada dom o powierzchni 300,17 mkw., o wartoœci
150.000 z³ (wycena z polisy PZU),
tytu³ prawny: wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska 1/2 domu, maj¹tek odrêbny
1/2 domu. Posiada równie¿ indywidualne gospodarstwo rolne o powierzchni 2,97 ha o wartoœci wed³ug szacunku w³asnego 29.700 z³
(2,97 ha x 10000 z³), tytu³ prawny:
2,80 ha maj¹tek odrêbny; 0,17 ha
(dzia³ka siedliskowa) wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska. Posiada budynek gospodarczy wybudowany
przed 1945 r. (obora + stodo³a) o
powierzchni 98 mkw., o wartoœci
5.400 z³ z polisy PZU; w³asny gara¿
o powierzchni 26,80 mkw. o wartoœci 1.000 z³; budynek gospodarczy
sk³ad opa³u o powierzchni 25,20
mkw. o wartoœci wed³ug szacunku
w³asnego 1.000 z³, ca³oœæ stanowi
wspó³w³asnoœæ ma³¿eñsk¹. Dochody osi¹gniête ze stosunku pracy W GOPS 63.245,67 z³; umowy
zlecenia z GURPA przy Urzêdzie
Gminy 1.330,56 z³. Posiada samochód Renault Megane Scenic z
2004 r. o wartoœci 17.000 z³ (cena
gie³dowa). Zobowi¹zania pieniê¿ne: kredyt mieszkaniowy „W³asny
K¹t” hipoteczny o wartoœci 60.000 z³,
przeznaczony na zakup udzia³u 2/6
czêœci nieruchomoœci oraz na re-

mont w PKO BP S.A. w dniu
6.06.2007 r. do dnia 1.06.2022 r., stan
zad³u¿enia na dzieñ 1.01.2012 r. wynosi 46.987,96 z³; kredyt gotówkowy
RAZ DWA w Banku Pocztowym
zaci¹gniêty w dniu 8.03.2012 r. do
dnia 5.04.2016 r. na kwotê 20.000 z³ na
cele konsumpcyjne (kredyty zaci¹gniête wspólnie z ¿on¹).
Mariusz Moga – dyrektor w Gimnazjum. W ubieg³ym roku zgromadzi³ œrodki pieniê¿ne w wysokoœci
60.000 z³ (maj¹tek osobisty). W³aœciciel mieszkania o powierzchni 31,5
mkw., o wartoœci 70.000 z³. Posiada
mieszkanie o powierzchni 48,86
mkw., o wartoœci 40.000 z³ (maj¹tek
osobisty- do¿ywotnia i nieodp³atna
s³u¿ebnoœæ osobista mieszkania dla
rodziców). Dochody osi¹gniête z
zatrudnienia w Gimnazjum 72.447,86
z³ (brutto) oraz umowy zlecenia w
Kuratorium Oœwiaty w Szczecinie
2.763,42 z³ (brutto). Posiada samochód osobowy Nissan Qashqai z
2008 r. (maj¹tek odrêbny).
Ma³gorzata Marukiewicz – kierownik Biblioteki. Dom o powierzchni 120 mkw (w³asnoœæ rodziców).
Dochód osi¹gniêty z tytu³u zatrudnienia 37.241,03 z³. Posiada samochód osobowy Ford Focus z 2000 r.
o wartoœci 11.000 z³ oraz samochód
osobowo- ciê¿arowy Jeed Cheeroke
z 1998 r. o wartoœci 11.500 z³ (samochody stanowi¹ wspó³w³asnoœæ
ma³¿eñsk¹).
Marta £apiñska – dyrektor
Gminnego Oœrodka Kultury, Sportu
i Turystyki. Dochody osi¹gniête z
wynagrodzenia w Starostwie Powiatowym 21.890,36 z³; umowy zlecenia 2.223,44 z³; wynagrodzenia z
Gminnego Oœrodka Kultury, Sportu,
Turystyki 13.122,91 z³; wynagrodzenia z Urzêdu Gminy 82,20 z³; innych
120 z³.

Krystian Ignacak – dyrektor w
Zespole Szkó³ w Œwierczynie. W
ubieg³ym roku zgromadzi³ œrodki
pieniê¿ne w wysokoœci ok. 10.000 z³.
Posiada mieszkanie o powierzchni
47,3 mkw., o wartoœci 90.000 z³ (ma³¿eñska wspólnoœæ maj¹tkowa). Dochody brutto za 2011 r. osi¹gniête ze
stosunku pracy 59.019,89 z³ oraz
umowy zlecenia 2.854,47 z³. Posiada
samochód Ford Focus z 2000 r. o
wartoœci 10.000 z³- na marzec 2012 r.
(ma³¿eñska wspólnoœæ maj¹tkowa).
Zobowi¹zanie pieniê¿ne: kredyt hipoteczny na mieszkanie w kwocie
40.000 z³ w PKO BP S.A. zaci¹gniêty
w 2004 r. na okres 20 lat, do sp³aty
pozosta³o 30.597,23 z³.
Marta Gardziñska – starszy referent do spraw œwiadczeñ rodzinnych, funduszu alimentacyjnego
oraz dodatków mieszkaniowych.
W³aœcicielka mieszkania o powierzchni 55,50 mkw., o wartoœci
80.000 z³. Posiada gara¿ o powierzchni 16 mkw., o wartoœci 1.000
z³ (umowa warunkowa). Dochody
osi¹gniête z umowy o pracê w GOPS
23.111,64 z³; rycza³tu kuratorskiego
3.541 z³. Zobowi¹zania pieniê¿ne:
kredyt hipoteczny na zakup mieszkania na okres 30 lat w PKO BP na
kwotê 26.850 CHF, do sp³aty pozosta³o 23.524,29 CHF oraz kredyt gotówkowy na w³asne potrzeby konsumpcyjne na okres od 16.11.2010 r.
do 13.11.2015 r. w wysokoœci 13.000
z³ w Banku Spó³dzielczy, do sp³aty
pozosta³o 10.910,35 z³.
Jaros³aw Doroszuk – dyrektor w
Gminnym Zak³adzie Gospodarki
Komunalnej. W ubieg³ym roku zgromadzi³ œrodki pieniê¿ne w wysokoœci 22.000 z³. Posiada dom o powierzchni 130 mkw., o wartoœci
200.000 z³ (akt notarialny). Dochód
osi¹gniêty z umowy o pracê
67.302,72 z³.

Emigrant pamiêta o swoich

Zorganizuj¹ te¿ sp³ywy kajakowe

Dar Stanis³awa Rejmana
dla z³ocienieckiej biblioteki

Do DELFINA po kajaki

(Z£OCIENIEC). Biblioteka Publiczna w Z³ocieñcu posiada w swoich zbiorach ksi¹¿ki pt. „W drodze
do Betlejem”. To dar Stanis³awa
Rejmana, mieszkañca Z³ocieñca,
od 1986 roku na emigracji w Niemczech.
Stanis³aw Rejman od 1968 roku
pracuje jako fotoreporter DFJ (Deutsche Foto Jornalisten), jest autorem

wielu publikacji i wystaw fotograficznych. Ksi¹¿ka „W drodze do
Betlejem” zawiera teksty w jêzyku
polskim i niemieckim oraz fotografie
i rzeŸby o tematyce Bo¿onarodzeniowej. Wspó³twórcami ksi¹¿ki s¹
miedzy innymi, ksi¹dz Witold Broniewski, ksi¹dz Franciszek Kamecki, Dorota Sosnowska i Stanis³aw
Rejman.
(um)

(POWIAT). Ze wstydem w
Z³ocieñcu odpowiadamy, ¿e u
nas ani kajaków, ani firmy od
takich sportów, mimo OSiR-u
w mieœcie.
Co w takim razie, gdy lada moment rozpoczn¹ siê ochoty na pop³ywanie kajakami Draw¹ na skraju
lata, u pocz¹tków jesieni? Ów sprzêt

mo¿na wypo¿yczyæ w Drawsku Pomorskim. Nawet poprosiæ o zorganizowanie sp³ywów kajakowych.
To w centrum Sportów Wodnych
DELFIN. 78-500 Drawsko Pomorskie. Ulica £¹kowa 21. Telefon 0 94
36 33 987.
Podajemy te informacjê ze wzglêdu na bardzo liczne pytania w tej
materii w... Z³ocieñcu. (tan)

tygodnik pojezierza drawskiego 16.8.2012 r.

Z£OCIENIEC

Str
Str.. 5

Dwie pla¿e z³ocienieckie w „morzu jezior”

A co my mamy w tej wodzie?
(Z£OCIENIEC). Pamiêtaj¹ Czytelnicy mo¿e, ktoœ przed kilku laty
przedstawia³ projekty takiego zagospodarowania naszych jezior, ¿e
mia³y byæ na nich atrakcyjne keje
spacerowe do obserwacji ptactwa,
do s³uchania ich tirlów. Opalanie siê,
skoki do wody, cumowanie jachtów
i sprzêtu podobnego. Oczywiœcie,
by³o to tylko takie bajanie, ale bardzo oficjalne. Nic z tego nie ma do
dzisiaj. I, niestety, d³ugo jeszcze nie
bêdzie.
Jak zawsze
A co mamy jak zawsze? Zakazy
k¹pieli na nawet najbardziej znanych u nas k¹pieliskach. Tak by³o w
Czaplinku, tak by³o w Cieszynie na
Gêsiej £¹czce. By³o, bo ju¿ nie jest.
Kiedy tylko z oddali widzimy
mrowie ludzi korzystaj¹cych z pla¿y
Gêsia £¹czka, to pierwszym odruchem jest – jak najdalej od tego miejsca. Nie tylko od po³aci ziemi, pla¿y,
ale i od tego, co przy tylu k¹pi¹cych
siê mo¿e byæ w wodzie jeziora przyleg³ego do pla¿y. Wiem, jeszcze nikt
zagadnienia tak nie stawia³, ale ju¿
czas po temu.
Wyspa
Oto wyspa Ostrów. Wreszcie w
miejscach ogólnodostêpnych nieco

zadbana (nawet ciep³a woda, prysznice, sprawne pomosty). Umocniony kawa³ek drogi – polbruk, reszta
jaszcze nie w polbruku, szutrowa, ale
te¿ uporz¹dkowana. Mankament –
samochody na wyspie. Nawet jeden
z³om w tym miejscu niweczy klimat
enklawy.
Kulturka nasza codzienna jeszcze jednak taka, ¿e godzimy siê na
zabagnianie wszystkiego, co wokó³
nas. Samochodami przede wszystkim. Powietrza, ciszy, widoków, ziemi, s³owem wszystkiego, by tylko
postawiæ upragnionego przys³owiowego grilla – okrutnego œmierdziela. Nie jest to na tej wyspie takie
jednak straszne, gdy¿ niez³e wyjœcie
z tej matni ju¿ przed nami.
A mo¿e tak?
Kilometry fantastycznej linii
brzegowej (zatoczki, spadaj¹ce ku
jezioru strome wzniesienia, d³ugie
linie starobuków, olbrzymia po œrodku wyspy wolna przestrzeñ). I ani
jednego miejsca, w którym swobodnie mo¿na siê roz³o¿yæ tak, jak to
czyni mrowie ludzi na obu pla¿ach
Siecina. Gdyby takie miejsca by³y, z
ma³ymi kejami, by³yby to miejsca nie
tylko nad wyraz luksusowe w porównaniu z tymi ko³chozami pla¿owymi, ale nawet do zarabiania przez

kogoœ, kto by owe miejsca przygotowa³. A tak? Co my mamy na tym Siecinie? Dwa, trzy straszliwe spêdy
jako pla¿e, co to przecie¿ pomieszcz¹
wszystko, jak to udowodni³y ostatnie badania wody na Gêsiej £¹czce.
Nawiasem – o tym, ¿e takie badania
winny byæ wykonywane przynajmniej raz na dobê, to nawet nie mo¿na w polskich warunkach pomyœleæ.
POlg³ówki?
Niby jest jezioro
Potê¿ne piêkne jezioro, Siecino, a
wykorzystane pod pokazywane tu
cele – w dwu, w trzech procentach?
Oto podstawowe dane na ten temat.
Za parê dni, kiedy to jezioro stanie siê z okolicami najpiêkniejsze w
roku, najbardziej atrakcyjne, nie bêdzie nad nim ju¿ nikogo. Tak jest
ka¿dego roku. Z wyspy wywieje
spalinowy odór, grillowy smród,
woda oczyœci siê z ludzkich pozosta³oœci, zapadnie siê we wszelkie zapadnie skrzekliwy ha³as, tylko, ¿e to
wszystko dla wyj¹tkowo nielicznych, jeœli w ogóle dla kogokolwiek.
Powód wszystkiego?
Jesteœmy tu nadal jakby nie u
siebie. Jak przybysze sk¹dœ, a przecie¿ tak jest. Koczownicy? Jak nie na
swojej ziemi, jak ludzie, którzy
wszystko, co swoje, gdzieœ potraci-

li, pozabierano im, i ci¹gnie siê to z
pokolenia na pokolenia. Jezioro Siecino i wyspa na nim przyk³adem.
Wiecznym przeganianym w koñcu
musz¹ wystarczyæ dwa, trzy procenty ze stu. Do dziœ niezbyt wiadomo:
czyje Siecino, czyja wyspa? Tylko
oficja³ki. I nawet skarg nie s³ychaæ.
Prawda wychodzi na jaw tylko wtedy, gdy wodê zbada SANEPID. Tylko raz na rok. Po co? Woda i tak
codziennie przyjmie wszystko. A do
tego – zniszczyliœmy ju¿ to jezioro.
To prawda znana. My, to znaczy kto? Gospodarze, a przecie¿ nie.
Wiêc – kim jesteœmy codziennie?
Tadeusz Nosel

Radni proszeni o pomoc wyborcom

Nie zawsze mury pn¹ siê do góry; szczególnie w Z³ocieñcu
na Wolnoœci 4
(Z£OCIENIEC). Mieszkañcy
bloku przy ulicy Wolnoœci 4 nadal
dopraszaj¹ siê, by remontowi poddaæ œcianê sali widowiskowej w zawiadywaniu
Z³ocienieckiego
Oœrodka Kultury. Nadal spory
spróchnia³y mur i popêkany zagra¿a
nie tylko upadkiem, ale i po drodze
wpadniêciem ludziom do okien. Doprawdy, jest tu wyj¹tkowo i œmieszno, i straszno. Lokatorzy najbardziej
zagro¿onych murem okien mówi¹, ¿e
boj¹ siê szczególnie nocy, gdy¿ maj¹
œwiadomoœæ, ¿e ów mur mo¿e lada
moment run¹æ w dó³. Ale, i do okien
mieszkañ.
Terenik pod drzwiami prowadz¹cymi do klatek schodowych jest w
stanie, tak zwanym, naturalnym.
Go³a ziemia. Gdy pada ów terenik to
ju¿ nawet spore bajorko. Gdy pada
rzêsiœcie, miejsce nie do przebycia.
Sami
Lokatorzy sami zadbali o miejsce

tu¿ obok. S¹ ³aweczki, jest trawka, a
¿e mieszka tu sporo emerytów, rencistów, owo miejsce nad wyraz przydatne.
Mieszka tu te¿ pewien mê¿czyzna, choruj¹cy od kilku lat na serce,
któremu œwiadomoœæ, ¿e wspominany mur lada chwila mo¿e polecieæ
nawet nie za bardzo wiadomo dok¹d,
dot¹d w utrzymywaniu serca w nor-

mie si³¹ rzeczy nie jest za bardzo
pomocna.
Có¿ poradziæ? We wrzeœniu
wznowi obrady tutejsza rada. Od
tego miejsca radni bêd¹ sobie zasiadywaæ niespe³na dwieœcie metrów.
Nic nie stoi na przeszkodzie, by
choæby radnych za tê ulicê odpowiedzialnych, poprosiæ pod ten mur, w
te ka³u¿e i zleciæ w ramach obowi¹z-

ków radnych – no, pomoc swym
wyborcom zamieszkuj¹cym pod wal¹cym siê murem, nie mog¹cym
wejœæ do budynku, bo przed nim
bagno. Doprawdy, czas ju¿, bo robi
siê nawet nieprzyzwoicie.
(N)
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Czy w z³ocienieckim kinie bêd¹ tylko tañce?

Kino jest, ludzi w nim nie ma. Czy CYFRA uratuje MEWÊ
po remoncie i rozbudowie?
(Z£OCIENIEC). Kiedy kilka lat
temu w jeszcze stareñkiej MEWIE
byliœmy na pokazie filmu WESELE w
re¿yserii Smarzowskiego, s³yszeliœmy re¿ysera, który z dum¹ mocno
zachwala³, ¿e film by³ realizowany w
wersji zdjêciowej klasycznej. Analogowej – powiedzielibyœmy. Doda³
jeszcze: - Pañstwo chyba zauwa¿yli,
¿e w moim filmie jest nie tylko drugi
plan, ale i trzeci. – A film by³ nies³ychany wrêcz. Mocno zachêcaj¹cy
do tego, by na jego podstawie, niejako pod jego inspiracj¹, pocz¹æ rozmawiaæ o sprawach z³ocienieckich,
ale w³aœnie w tym momencie, tak
zwana instruktorka, do rozmowy nie
dopuœci³a. A by³oby ciekawie dowiedzieæ siê, czy tego rodzaju obrazki niczym z filmu mamy w naszym
Z³ocieñcu? Z zachowania owej instruktorki s¹dz¹c, chyba nie jest to
wykluczone. A instruktorka ze Z³ocieñca w koñcu te¿ wyemigrowa³a. I
chyba dobrze.
Z³ocienianin w WESELU
Jedna z ról w filmie, mimo ¿e tylko
drugoplanowa, to mocno zapadaj¹ca w pamiêæ – Lecha Dyblika, aktora
ze Z³ocieñca.

Poœród cyfrowych fortografii,
dzisiaj fotografia analogowa sta³a
siê istnym rarytasem. Coraz wiêcej
ludzi powraca do niej na zasadach
nie tylko hobby, ale i jakby w poszukiwaniu... wiêkszych mo¿liwoœci
wyrazu. Ale, to zajêcia tylko ju¿ dla
wybrañców z wybrañców. Króluje
cyfra. I tak ju¿ bêdzie.
Z³ocienieckie kino MEWA do tej
pory nie ma takich urz¹dzeñ. Ale
ZOK w tym kierunku poczyni³ wiele
starañ, i mo¿na s¹dziæ, ¿e w nied³ugim czasie tego rodzaju projektor zostanie wreszcie uruchomiony. To
bardzo wa¿ne, gdy¿ ju¿ nied³ugo niemal¿e wszystkie tytu³y bêd¹ w takim
zapisie, zaœ filmy analogowe, to
bêd¹ ju¿ tylko rarytasy.
Z³ocieniecka Akademia
Filmowa
Dodajmy, ¿e skoro w mieœcie jest
ju¿ kino, to korzystaj¹c z doœwiadczeñ ludzi, którzy na tego rodzaju
dzia³alnoœci siê znaj¹, w miejsce odwiecznych w Z³ocieñcu tañców, (bo
takie s¹ tu instruktorki), mo¿na przecie¿ otworzyæ Z³ocienieck¹ Akademiê Filmow¹. Na pocz¹tek z wyk³adami z historii kina i z projekcjami. By-

³aby to nie tylko niezwykle po¿yteczna dzia³alnoœæ, ale i przednia zabawa
(nieme kino komediowe).
Przecie¿ kino w Z³ocieñcu nie dla
tañców powsta³o, a dla filmów. Gdy-

by zg³aszana tu propozycja zosta³a
przyjêta, mo¿naby potem przejœæ do
kolejnych, maj¹cych na celu uruchomienie w ca³ej gminie autentycznego ¿ycia kulturalnego.
(n)
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II EDYCJA MISTRZOSTW W CHODZENIU PO DRAWIE
W ubieg³¹ niedzielê, 12 sierpnia br., odby³a siê druga ju¿ edycja
„MISTRZOSTW W CHODZENIU
PO DRAWIE”, organizowana
przez Starostwo Powiatowe w
Drawsku Pomorskim oraz Land
Rover Club PL.

umiejêtnoœæ udzielenia pierwszej
pomocy pod okiem ratownika medycznego. Uczestnicy jednog³oœnie
stwierdzili, ¿e najwiêcej problemów
sprawi³a im przeprawa przez niewielkie bagienko, w którym ³atwo by³o
ugrzêzn¹æ lub pogubiæ obuwie.

W tym roku w imprezie udzia³
wziê³o a¿ trzydziestu zawodników,
co stanowi dwukrotny wzrost w stosunku do zesz³orocznej edycji. Zmagania rozpoczê³y siê na betonowym
moœcie na trasie Karwice - Sienica.
Po otrzymaniu kart z opisem zadañ,
zawodnicy skierowali siê w dó³ rzeki
oznakowan¹ tras¹ leœn¹. Po drodze
czeka³o na nich 9 zadañ, m.in. lekki
marsz przeprawowy po lesie, podczas którego nale¿a³o odnaleŸæ kody
zapisane na drzewach, przejœcie z
jednego brzegu na drugi poprzez
most linowy, pokonanie krótkiego
odcinka rzeki kajakiem, rozpalenie
ogniska, czy te¿ przeprawienie siê
przez tunel linowy na rzece.

Ka¿de zadanie by³o odpowiednio oceniane i punktowane przez
czuwaj¹cych nad bezpiecznym przebiegiem przeprawy „sêdziów”. Najlepiej spisa³a siê Agnieszka Grzebielucha, która zdoby³a maksymaln¹
iloœæ punktów(6900), zaraz za ni¹
uplasowa³ siê Adam Bluj (6800 pkt.),
a trzecie miejsce ex equo zajêli Mateusz Daœko, Norbert Rak oraz Arek
So³onyna (6600 pkt.).

W jednym z zadañ sprawdzono

Wœród zawodników, którzy wykonali ponad po³owê zadañ, rozlosowano akcesoria turystyczne, które w imieniu Starosty Drawskiego
Stanis³awa Cybuli wrêczy³ Krzysztof
Czerwiñski, Naczelnik Wydzia³u
Rozwoju i Promocji Powiatu w Starostwie Powiatowym.

Ca³¹ imprezê od strony technicznej i medycznej zabezpieczyli: Karolina Podolska, Karolina £ukaszewicz, Przemek Œwieboda, Dagmara
Œwieboda, Arek Jaksa, Bartek Bolewicz, Rafa³ Potoczniak, Krzysztof
Radziusz oraz Norbert J. Zbróg.

Powy¿ej zamieszczamy wspólne
zdjêcie z imprezy. W najbli¿szym czasie opublikujemy wiêcej fotek oraz
informacje dotycz¹ce kolejnych planowanych w tym roku imprez terenowych, a ju¿ teraz o drugiej edycji
BÓBRRAJDU.
SP

UWAGA… NIEBAWEM STARTUJE BÓBR RAJD 2!
W niedzielê 26 sierpnia br. odbêdzie siê druga w tym roku, letnia
edycja turystycznego rajdu nawigacyjnego dla samochodów osobowych
organizowanego w ramach Cyklu
Imprez Terenowych przez Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim oraz Land Rover Club PL pn.
BÓBR RAJD 2.
Bêdzie to otwarty rajd drogami
utwardzonymi (asfaltowymi, szutrowymi, brukowymi), wiêc ka¿dy posiadacz samochodu osobowego
oraz wa¿nego prawa jazdy mo¿e
wzi¹æ w nim udzia³. Zaplanowane
trasy bêd¹ „gwiaŸdziste”, co oznacza, ¿e po pokonaniu ka¿dej z przygotowanych pêtli, uczestnik zawsze
wraca do punktu wspólnego dla
wszystkich tras, sk¹d wyrusza na
kolejn¹ pêtlê i do wykonania kolejnych zadañ. Na trasie poruszamy siê
wed³ug Road Book`ów (ksi¹¿ek z

rozpisanymi najwa¿niejszymi punktami zwrotnymi na mapie) oraz pos³ugujemy siê mapami topograficznymi. Road Book'i oraz mapy zapewnia organizator.
W czasie jazd poszukujemy
Punktów Kontrolnych.
Punkty Kontrolne dzielimy na:
1. SPK czyli kody umieszczone
wzd³u¿ przebiegu trasy,
2. PF czyli identyfikacja i lokalizacja na mapach obiektów z fotografii
3. ST - (Special Task), czyli ró¿nego rodzaju zadania, które przygotowane bêd¹ do wykonania przez
uczestników.
Wœród zadañ "ST" (Special
Task)bêd¹ :
" techniki linowe w tym most
linowy, zjazd na rolce
" zadania paramedyczne.
" krótkie marsze przeprawowe
np.: przejœcie przez bagno

" zadania sprawnoœciowe za
kó³kiem
" epizody nawodne (kajak)
Podpowiadamy, ¿e przy wykonywaniu niektórych zadañ przyda
siê saperka, zapa³ki, mena¿ka, latarki, zapas jedzenia i OBOWI¥ZKOWO ubranie i obuwie do przebrania.
Wa¿na informacja: ¿adne z przygotowanych zajêæ/zadañ nie jest
obowi¹zkowe. Uczestnik sam ka¿dorazowo oceni, czy chce wykonaæ
to zadanie, czy kontynuowaæ zadania w innych punktach.
Uczestnicy spotkaj¹ siê o godz.
9.00 na parkingu za budynkiem Starostwa Powiatowego w Drawsku
Pomorskim (Plac Elizy Orzeszkowej
3), gdzie otrzymaj¹ mapy i koordynaty. Start rajdu o godzinie 9.30.
Uczestnictwo w rajdzie jest nieodp³atne, konieczne jest jedynie

zg³oszenie siê i zakwalifikowanie do
udzia³u. Zg³oszenia uczestników indywidualnych oraz zespo³ów (kierowca wraz z pasa¿erami) przyjmowane bêd¹ do 23.08.2012r. Liczba
miejsc jest ograniczona do 30.
Zapisy oraz szczegó³owe informacje - 603 744 450 (Norbert Zbróg),
94 36 301 85 (Karolina Podolska) lub
drog¹ elektroniczn¹ na adres
njz@njz.pl lub turystyka@powiatdrawski.pl
Rajd bêdzie mia³ formê turystyczn¹, tzn. nie bêdzie prowadzona
oficjalna klasyfikacja, a nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo
Powiatowe w Drawsku Pomorskim
zostan¹ rozlosowane wœród uczestników imprezy.
Oficjalne zakoñczenie rajdu nast¹pi w Starostwie Powiatowym o
godz. 19.00.
SP

WYRAZY G£ÊBOKIEGO WSPÓ£CZUCIA I ¯ALU

TERAPIA RODZIN
I INDYWIDUALNA
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna i Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Drawsku Pomorskim informuj¹, ¿e od sierpnia 2012 r. w ka¿dy
czwartek w budynku Powiatowego Dziennego Domu Samopomocy - Oœrodek Rehabilitacyjno - Kulturalny (wejœcie po schodach od strony l¹dowiska), przy ulicy B. Chrobrego 4 od godz.15.15 prowadzona bêdzie nieodp³atnie terapia rodzin i indywidualna.
Informacje , zapisy - Dyrektor PCPR tel. 94 36 337 62.

Z POWODU ŒMIERCI TEŒCIA
PANI

RENACIE MAKSIMCZYK
SK£ADAJ¥
PRZEWODNICZ¥CY RADY POWIATU
STAROSTOWIE
RADNI RADY POWIATU DRAWSKIEGO
CZ£ONKOWIE ZARZ¥DU POWIATU DRAWSKIEGO
PRACOWNICY STAROSTWA POWIATOWEGO
W DRAWSKU POMORSKIM
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Piknik Trzech Pokoleñ

TYLKO CISZA
(Z£OCIENIEC). Poœród
przebogatej symboliki sierpnia,
jest i ta: to czas przypomnienia –
Polska to kraj, w którym strumienie alkoholu niepowstrzymanie p³yn¹ przez ca³y rok. Zatapiaj¹c pojedynczych ludzi,
ca³e rodziny, wiadome dzielnice
nie tylko wielkich miast. A, jak
w przypadku Polaków, tak¿e i
to: opinia o nas w œwiecie: to
naród pijaków. Polak, to pijak.
A Polka? Jeszcze gorzej. Tytu³em przypomnienia – Euro
2012. I nie kontynuujmy tego
dalej.
Rozpoznania; niby s¹
Tylko z rzadka tego rodzaju rozpoznawania s¹ w kraju stawiane do
powa¿nych debat, do rozs¹dnych
rozwi¹zañ.
W mieœcie, w ca³ej gminie rodzajów uzale¿nienia od alkoholu, ich
strony jakby ekspresyjnej, mamy
wiele. Wymieñmy tylko kilka.
(1) Alkoholizm rozpaczliwy,
uliczny. Jego reprezentanci s¹ widoczni w mieœcie ka¿dego dnia i o
ka¿dej porze. Gdy ma siê to szczêœcie
i spotka siê ich trzeŸwymi, okazuje
siê, s¹ to bardzo fajni ludzie. Inteligentni, do porozmawiania na ka¿dy

temat, nieraz fantastycznie doœwiadczeni ¿yciowo, a co najwa¿niejsze – zdaj¹cy sobie sprawê z
tego, w co wkroczyli. Na drogê, na
której tylko „nieprzytomnoœæ”, zapomnienie od wszystkich i wszystkiego, poni¿enie, upodlenie, a w
perspektywie tylko jak to jest u Lovrego „Pod wulkanem” – Bo¿e, jaka
pod³a œmieræ. (2) Jest i alkoholizm domowy. S¹
nimi dotkniête przede wszystkim
kobiety. Oto skarga mê¿a: - Powiedz
pan, co to mo¿e byæ. ¯ona prawie
ka¿dego wieczora upija siê. Bywa,
¿e i pó³ litrem gorza³y. Rano wstaje,
i nic. Pracuje. I tak w kó³ko. To alkoholizm? – Ilu z pañstwa czytaj¹cych ten tekst ma tak w swoich domach? Nie idzie tu tylko o kobiety.
Wedle danych statystycznych, dotyka problem wielu mê¿czyzn. Na
u¿ytek prywatny, niby normalny
goœæ, a prywatnie – uzale¿niony.
(3) Jest i alkoholizm codzienny,
nie mam innej nazwy. To postawy w
stosunku do zarabianej z³otówki, by
tylko by³o na „kieliszek chleba”. W
ten, w koñcu œmiertelny kierat, jest
uwik³anych kilka milionów naszych
wspó³rodaków, wspó³rodaczek.
¯yje siê, pracuje siê, bywa, ¿e bardzo
ciê¿ko – tylko po to, by mieæ na chemiê wlewan¹ do organizmu, i œwiata
siê poza tym nie widzi, bo taka jest
natura uzale¿nienia.

To ten, alkoholik
W wyj¹tkowo prymitywnych
spo³eczeñstwach, a chyba od takich
daleko nie odbiegamy, ktoœ, u kogo
rozpozna siê uzale¿nienie od alkoholu, jest natychmiast naznaczany.
Stygmatyzowany. To alkoholik, pijak, przekreœleniec. Co prawda - ofiara, ale ju¿ spoza zwyk³ego krêgu
codziennoœci. Odrzucona, wykluczona.
Gdy zaœ mamy do czynienia z krêgami ludzi na jakimœ ju¿ poziomie, od
³adnych ju¿ wielu lat w Polsce jest z
tym problemem odwrotnie. Alkoho-

lik, który podda³ siê leczeniu, przez
wiele lat kontynuuje terapiê, uczêszcza na ¿yciodajne mityngi anonimowych alkoholików, pomaga wspó³braciom w uzale¿nieniowym nieszczêœciu, to ju¿ jest ktoœ. Bywa, ¿e
nawet jakby podziwiany. Nie pije,
zrobi³ wreszcie coœ ze sob¹. Nie wadzi innym. Nie ska¿a sob¹ innych,
nie jest fatalnym przyk³adem dla m³odzie¿y.
Tylko – leczenie, bo to choroba.
Jedna z najciê¿szych
Alkoholik, trafiaj¹cy do antyalkoholowych klinik, znajdzie siê tam
tylko wtedy, gdy ju¿ nie ma innego
wyjœcia. Nie mam tu na myœli tych z
nakazami s¹dowymi. Gdy postrada³
ju¿ dos³ownie wszystko. A najwa¿niejsze – zdolnoœæ do normalnego
rozpoznawania rzeczywistoœci, do
nie tylko rozpoznawania siebie, ale i
sob¹ kierowania. Do codziennego
formu³owania siebie wobec ludzi i
œwiata. Gdy ju¿ jest w takiej klinice,
to jakby nie z w³asnej woli. No, bo
gdzie indziej móg³by byæ. Tylko tu,
albo – wrêcz na œmietniku.
Pustka
Alkoholizm, to te¿ samotnoœæ.
Przy mnie w noclegowni dla bezdomnych w Z³ocieñcu mêczy³ siê œmiertelnie chory alkoholik. Nie mia³ na
tym œwiecie nikogo, kogo móg³by
poprosiæ o pomoc. Tylko urzêdy,
opieka – a te samego go nie pozostawi³y. St¹d pobyt w noclegowni,
wyjazdy do szpitali. Dach nad
g³ow¹. Na moje pytania odpowiada³
tak: - Do ¿ony wróciæ nie mogê, bo
wszystko strasznie przekreœlone.
Ca³e ¿ycie pi³em. Nigdy nie by³o
tak, bym nie pi³. Le¿a³em na œniegu,
przysypany p³atkami, tylko otwór
na usta, na oddech, malutkie kó³eczko by³o otwarte na œwiat. Taki
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obrazek o mnie przekazany mi przez
innych. Przez tych, którzy mnie chyba podnosili spod œniegu, mrozu. –
Ów zmar³ w którymœ ze szpitali.
Dowiadywa³em siê o niego jeszcze w
kilka miesiêcy po tym naszym spotkaniu. W noclegowni nie móg³
spaæ. Ból. Cierpienie siê uœmierza³o,
gdy siada³. Wiele nocy przesiadywa³
z bólem na korytarzowym fotelu.
Jedyny œrodek uœmierzaj¹cy, w który go zaopatrzono, to tabletki od
bólu g³owy.
Alkoholicy boj¹ siê samotnoœci,
rzadko który z nich odczuwa j¹ jako
wielkie szczêœcie. Bo – z dala od ludzi. – Kto mi poda tê przys³owiow¹
szklankê wody, gdy ju¿ sam nie bêdê
w stanie po ni¹ siêgn¹æ ? – to pytanie, niczym koszmar bardzo czêsto
powraca wielu uzale¿nionym. To
straszna perspektywa, takie imiê
ostatecznoœci. W przypadku wspominanego tu cz³owieka, t¹ szklank¹
wody, by³y tabletki od bólu g³owy, a
rozpoznanie -nowotwór p³uc.
W drogê
Nie ma powrotu do ¿ycia dla uzale¿nionych, bez wyznania win, bez
powrotu do Boga, bez wzglêdu na
to, kim dla nich jest Bóg. Nie ma
powrotu do ¿ycia dla uzale¿nionych, bez przyjêcia do wiadomoœci,
¿e alkoholizm to choroba nieuleczalna i do koñca ¿ycia. Tylko – mo¿na
jednak nie piæ i zdrowieæ te¿ do koñca ¿ycia, nigdy mety pe³nego zdrowia nie osi¹gaj¹c.
To chyba jedna z chorób najstraszliwszych – nie mog¹c sob¹
dysponowaæ tak, jak by siê samemu
chcia³o, tylko pod wp³ywem chemii,
a za ni¹ kryje siê przecie¿ coœ o wiele
bardziej skomplikowanego, czego
cz³owiek dot¹d nie zdo³a³ rozpoznaæ,
tylko nazywa przeczucie i wskazanie
w najœwiêtszych Pismach: Z£O.

Z£OCIENIEC

Pijana codziennie codziennoœæ
Mimo, ¿e sierpieñ jest miesi¹cem
mod³ów o otrzeŸwienie narodu, proszê zwa¿yæ ten termin w kontekœcie
tego, co napisa³em wy¿ej - pijany
codziennie naród?. Mimo pielgrzymek, wielu przebogatych praktyk
religijnych, nie s³ychaæ, by ktoœ siê
odwa¿y³ i wzorem „dzieñ bez papierosa” - na serio zawezwa³ do przynajmniej tygodniowej prohibicji. Jest
wezwanie do - sierpieñ bez alkoholu,
ale - moim zdaniem - jest ono jak na
tr¹d tocz¹cy Polskê zbyt miêkkie.
Si³y cywilne winne wspomóc Koœció³ i sprawiæ na przyk³ad: tydzieñ
polski, czyli bez alkoholu.
Wiemy dobrze, choæby na przyk³adzie Z³ocieñca, ile tu handlu jest
opartego tylko na butelkach z chemi¹, zwan¹ alkoholem. Z³em. A jeœli
przeliczymy to w skali kraju – to w³aœnie wymiar otch³ani, w której codziennie otumaniaj¹ siê miliony Polek i Polaków. Nikt nie chce policzyæ
ogólnopañstwowych strat tym
spowodowanych. Do podstawowego kanonu naszej obecnej polskiej kultury nale¿y ju¿ przecie¿ jazda samochodami po pijaku. Dziesi¹tki trupów na drogach w ka¿dy
weekend. Czy i tu wystarczy w obliczu œmierci tysiêcy, tylko – Polacy,
nic siê nie sta³o? Ko – ko – ko. To
nasz problem nierozwi¹zywalny?
On¿e nigdy nie bêdzie rozwi¹zany,
bo tak w³aœnie zosta³ na Polaków
przez dzieje zastawiony. Obce nam
wszystkim si³y, przez wieki, zbrodniczo wkracza³y i wkraczaj¹ nieustannie w ¿ycie duchowe nas
wszystkich jako narodu, i w ¿ycie
duchowe ka¿dego z nas z osobna. I
tak w³aœnie przez wieki. A jedna z
przyczyn wszelkich uzale¿nieñ –
wykolejenie cz³owieka z przyrodzonych mu zdolnoœci do ¿ycia duchowego.
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Ku wolnoœci ducha
Polak w œwiecie s³ynie z pijañstwa, ale i z tego, ¿e przez wieki, a¿ do
dzisiaj, walczy³ i walczy o sw¹ niezale¿noœæ, niepodleg³oœæ. Czy to nie
wiele mówi¹cy jak¿e tragiczny maria¿? Niewolizm i alkoholizm.Aalkoholizm Rosjan, a¿ do zmian w zapisach genetycznych ludzi pij¹cych
pokoleniowo - czy nie ma tu wrêcz
narzucaj¹cego siê podobieñstwa?
Oni, ze stowarzyszeñ
abstynenckich
W niedzielne popo³udnie dwunastego sierpnia by³em na Miêdzymoœciu reporterem Tygodnika podczas PIKNIKU TRZECH POKOLEÑ.
To podsumowanie Dni TrzeŸwoœciowych. Co rzuci³o siê w oczy
przede wszystkim? Co reporter odczu³ najbardziej? Nies³ychane zaanga¿owanie w pracê na rzecz przyby³ych goœci ludzi ze stowarzyszeñ
abstynenckich. Na rzecz dzieci. Akuratna do takiego spotkania rozrywka: sport – koszykówka, rzuty lotkami, jazda na odpowiednich pojazdach po torze przeszkód. Podniebne
podró¿e na wysiêgniku obs³ugiwanym przez stra¿aków z ochotniczej
stra¿y po¿arnej. Gor¹czka kilku loterii. Smakowite kie³baski podpiekane
na wiadomy sposób nawet z kromeczkami chleba odpowiednio posmarowanymi. Piêknie graj¹ce trio z
solistk¹, o której jeszcze nie raz chyba us³yszymy. Punkty medyczne, z
bardzo popularnym punktem WOPRU, który dzielnie instruuje nawet
przedszkolaki w tym, jak mo¿na
udatnie pomóc drugiemu cz³owiekowi, gdy ten znajdzie siê w sytuacji
zagro¿enia dla zdrowia, a nawet
¿ycia.
Piknik Trzech Pokoleñ zosta³ zorganizowany podczas Dni TrzeŸwoœciowych. Przez ludzi ze stowarzyszeñ abstynenckich. We wspó³pracy z Komisj¹ Antyalkoholow¹ i Parafi¹ Maryi Wniebowziêtej. A to bardzo wa¿ne.
Z Panem Bogiem
Nie ma trzeŸwienia bez Pana
Boga, czy jakby inaczej tego nie
nazywaæ. Nie ma trzeŸwienia bez
tego, co tak nies³ychanie ubogacaj¹co oferuje nam nasza wiara – Sakrament Pojednania. Przecie¿ w
¿yciu nie ma od tego ju¿ dalej. To jest
przystañ, do której d¹¿y ludzkoœæ na
wiele sobie znanych sposobów. To
jest te¿ przystañ osi¹galna dla trzeŸwiej¹cych, jeœli tylko s¹ jeszcze
zdolni do jej przeczucia choæby, do
jej choæby tylko intuicyjnego odnajdywania.
Nie mo¿na nie napisaæ, nie
wszystkim siê to udaje. Ale, wraz z
rosn¹c¹ m¹droœci¹ narodu, Polaków, coraz nas wiêcej. Bo wychodzenie z uzale¿nieñ, to te¿ i potrzeba
swoistego ko³a ratunkowego – m¹-

droœci w³asnej i innych. Z przewag¹
na tych innych. Bo pij¹cy nie jest w
stanie.
Ot, tak
Na Miêdzymoœciu uwija³y siê
kole¿anki i koledzy ze stowarzyszeñ
abstynenckich, a ze strony parafii
nad wszystkim mia³ pieczê sam proboszcz ksi¹dz Wies³aw Hnatejko.
Nasi gminni uzale¿nieni najczêœciej jednym tchem mówi¹: (1) - Moja
droga do trzeŸwoœci rozpoczê³a siê
od konfesjona³u w naszym koœciele.
– (2) Chyba z dwie godziny siê spowiada³em. – (3) Spowiada³em siê
nawet po pijanemu, a potem ksi¹dz
powiedzia³, ¿e to nic z³ego. ¯e od
czegoœ musia³em przecie¿ zacz¹æ. ¯e
to Pan Bóg tak mn¹ pokierowa³. Dzisiaj jestem trzeŸwy.
Dni TrzeŸwoœciowe, Piknik
Trzech Pokoleñ to tak¿e jakby przypomnienie: przychodzi nam nadal
istnieæ w rzeczywistoœci, co tu ukrywaæ - chorej. W siatkach i siateczkach, jak w pajêczynach na przeró¿ne chore sposoby uwik³anych ludzi.
Bo to prymat z³otówki, cynicznego
najczêœciej dorabiania siê, a z drugiej
strony – pañstwo ju¿ rozgrabione,
Polacy ciê¿ko doœwiadczani ka¿dego dnia przez si³y, których oœrodki
odpowiedzialne za ich rozpoznawanie tego nie czyni¹. Wszystko wokó³
takie, ¿e naj³atwiej uciekaæ w u³udê.
W alkohol, narkotyki, sex. Jak wielu
z nas z tej u³udy nie powraca nigdy.
By tak nie by³o, by nie sk³adaæ
broni, by trwaæ przy tym, co jest
kondycj¹ ludzk¹, w Z³ocieñcu mamy
te Dni TrzeŸwoœciowe, Piknik Trzech
Pokoleñ. To jedne z najwa¿niejszych
Dni w Gminie.
***
Kole¿ankom i kolegom ze stowarzyszeñ abstynenckich, ksiêdzu
proboszczowi Wies³awowi – serdeczne dziêki. Komisji – dziêki. Za
pomoc nam takim wszystkim w byciu
sob¹. I z pamiêci¹ o tych, wiadomych. Którym chemia wydar³a ducha. A o mo¿liwoœci powrotu stamt¹d nikt im nawet nie wspomnia³.
Jeszcze raz – serdeczne dziêki.
Tadeusz Nosel
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Wzd³u¿ i wszerz okopani przy gminnym bud¿ecie

Przegra³ burmistrza w Z³ocieñcu,
a wygra³ ogólnopolski konkurs
samorz¹dowy
(Z£OCIENIEC). Nie ma do tej pory
w mieœcie punktu, który mo¿na by nazwaæ centrum jego ¿ycia kulturalnego,
spo³ecznego. Miejsca, w którym mo¿na spotkaæ wielu ludzi, byæ z nimi,
porozmawiaæ, a nawet cos wspólnie
zaplanowaæ. Do niedawna takim miejscem by³ stadion Olimpu, na który nie
tylko kibice przychodzili tak¿e w celach towarzyskich, nawet na kilka godzin przed g³ównym meczem. Stadion
zosta³ zamkniêty pod remont, i tylko
chyba Tygodnik zauwa¿a, ¿e to miejsce
uby³o nam nie tylko jako obiekt sportowy, ale tak¿e jako swoisty klub towarzyski.
Gminniak to nie nasz „sportowy
lasek”
Zauwa¿my, ¿e gminniak przy Czaplineckiej takiej roli nie jest zdolny
pe³niæ. Stadion Olimpu mia³ swoje
¿ycie nie tylko sportowe i w dni bez
meczów, bez treningów. Co aktywniejsi
mieszkañcy bywali tu i w dni powszednie, zasiadaj¹c na trybunach i tocz¹c
rozmowy nie tylko po linii „a co tam
panie w polityce”.
A biblioteka?
Naturaln¹ kolej¹ rzeczy, takim
miejscem powinna byæ biblioteka, ale
nie jest. I nie ma co siê czarowaæ, przy
tej w³adzy w Z³ocieñcu nigdy nie bêdzie. To tylko kilka etatów, wedle oficjalnego oœwiadczenia do pilnowania
zje³cza³ych zbiorów porozrzucanych
w kilku pokojach starej poniemieckiej
willi. I na tym koniec.
Ale, w³adza, która przez tyle ju¿
lat zezwala na istnienie placówki na
takim poziomie, przykro to pisaæ, na
szacunek nie zas³uguje. Skoro jest chyba na podobnym poziomie, co ta biblioteka, to w³aœnie i w takim stylu
prowadzi ca³e miasto, gminê. Codziennie widaæ, ¿e to rozpoznanie jest bardzo trafne.

Nie ma Z³ocieñca w dobrej
Polsce!!!
Nie ma gminy w setce najlepszych
samorz¹dów w Polsce, a z województwa jest tych gmin a¿ kilka. W tym i
Czaplinek, i Drawsko Pomorskie. Ko³obrzeg nawet pierwszy. W gminie
Ko³obrzeg za jej finanse odpowiada
by³y burmistrz Z³ocieñca, Grzegorz
Czakañski. Ów samorz¹dowiec w poprzednich wyborach startowa³ na burmistrza Z³ocieñca, ale dosta³ g³osów
tylko niespe³na piêæset. Wyborcy jak
zwykle wiedzieli, kogo wybieraj¹. Nie
mo¿na wykluczyæ, ¿e gdyby Grzegorz
Czakañski by³ do dzisiaj od tamtego
wyboru naszym burmistrzem, Z³ocieniec by³by mo¿e i w dziesi¹tce najlepszych samorz¹dów w Polsce, no i
wreszcie by³aby praca, a nie emigracja i
bezrobocie lub praca na czarno, albo
niewolnicza w supermarketach. Ale,
wyborcy wiedz¹ swoje. Swoj¹ drog¹,
by³oby dobrze poznaæ wreszcie tego
kogoœ (albo i ca³¹ klikê), która zwykle
zahukanych wyborców, co wybory to
prowadzi jakby na rzeŸ. Kto to taki?
Wiedz¹ mo¿e Czytelnicy – a mo¿e
wiedz¹ wyborcy?
Nie ma takiego miejsca.
Wszystko pod okupacj¹
samorz¹du
Nie ma wiêc w Z³ocieñcu takiego
miejsca, do którego chcia³oby siê zaprosiæ Grzegorza Czakañskiego, by pos³uchaæ – a jak to sprawuje siê rz¹dy w
Ko³obrzegu? W najlepszej gminie w
Polsce. Po oczywiœcie przegranych
wyborach w Z³ocieñcu!
Spo³eczna depresja?
Z biblioteki bardzo blisko, bliziutko
do Miêdzymoœcia. Szkoda, ale zawsze
jest tu strasznie pusto. S³owa „strasznie” u¿ywam œwiadomie, tak tu zawsze
puœciutko. Nie mamy jeszcze nawyku,
chêci, do pobywania w piêknych miej-

scach, a takim bez dyskusji jest Miêdzymoœcie. Œciana do tenisa, do koszykówki puœciutka. Korty tylko z rzadka
zajête. Park, co to wzrós³ na naszych
oczach, bez ludzi. Cicho tu, zieleniej¹co, z dzikim ptactwem wodnym nawet,
a nikogo. To nie tylko nawyk – telewizor, samochód, sklepy, bezruch, ale i
jakby objaw spo³ecznej depresji. Jeszcze tym razem nie rozwinê myœli.
Naddrawie
Inspiracj¹ tych wynurzeñ jest obserwacja z dnia na dzieñ pracy kilku
ludzi na Drawie. Z ³ódki zbieraj¹ z
wody nie tylko rzêsê i roœlinnoœæ, ale i
zwyk³e œmieci. Zosta³a powykaszana
roœlinnoœæ na fantastycznych zboczach
na tym brzegu. Wykoszona trawa w
innych miejscach. Naddrawie tylko po
tych zabiegach wreszcie ods³oni³o
swoj¹ prawdziw¹ nie tylko liniê, ale i
wrêcz klasê. Po tych niezbêdnych zabiegach dostrze¿my, jaki skarb mamy.
Jakie bogactwo, nie tylko przecie¿ widokowe? Do zadbania, do uruchomienia
nie tylko nam, ale i przybyszom.
Szlak kajakowy bez sp³ywów
Kilka lat mia³em okazjê obserwowaæ, jak mala³a z roku na rok liczba
sp³ywów kajakowych Draw¹. Przecie¿
rzeka tak ³atwa do reklamowania i
utrzymania ze wzglêdu na imiê, które
ów szlak kajakowy nosi. I co? I nic. Tego
roku Draw¹ na kajakach p³yniêto w
wiêkszej liczbie chyba z piêæ razy, albo
i to nie. O rzece i infrastrukturze przy
niej, z tego, co wiem, posz³a z³a fama nie
tylko po ca³ym kraju, ale i chyba dalej.
Bêdzie bardzo trudno to odrobiæ. Ale
trzeba przecie¿.
Jeden ze sposobów – zadbaæ o Naddrawie, na pocz¹tek choæby po gospodarsku. Tak, jak w tych dniach. Nie
wiem, czy jest konieczne, by pracownica urzêdu jeŸdzi³a nie tylko po kraju i
reklamowa³a prywatne oœrodki turystyczne. Kto to sprawdzi? Kto policzy,

ile pieni¹¿ków by³oby na Naddrawie,
gdyby nie woja¿e tej urzêdniczki i jej
etat?
W ³adne popo³udnie Ewa W. jeszcze
raz poprosi³a reportera, by ten powtórnie napisa³ o zwo¿onym na Naddrawie
gruzie, œmieciach i ziemi. Potwierdzamy – proceder trwa w najlepsze. Ha³dy
wszelkiego badziewia nied³ugo zagro¿¹
dwóm urodziwym brzozom. Przypuszczalnie od tych ha³d, dwie brzozy
ju¿ usch³y, a dwie kolejne ledwie ¿yj¹.
Te brzozy, pod które zbli¿a siê to œmieciowisko, maj¹ swoj¹ niezwyk³a historiê. Historiê na wskroœ bardzo polsk¹.
Nie jakiœ tam zamek, pa³ac, podziemia
i park, a skarb nasz, bardzo tutejszy. Nie
da siê chyba wykluczyæ, ¿e przy obecnej polityce w kraju, tego rodzaju miejsca jakby na rozkaz z góry by³y niszczone. Od razu napiszmy – takich
miejsc nie jest zdolny zniszczyæ, zasypaæ nikt. I nigdy. Nie w tym miejscu, to
w innych prawda siê odkopie, nawet
jakby samoistnie, bo taka jej natura.
Strefa obywatelska?
Naddrawie, gdy ono wreszcie powstanie, mo¿e ono stanie siê tym miejscem, stref¹, zon¹, czy jakby tego inaczej nie nazywaæ, w które wreszcie gremialnie wylegn¹ z³ocienianie, by spotkaæ siê sami ze sob¹, bo takich zachowañ w naszym mieœcie jeszcze nie ma.
A jak by³y, to tylko w szcz¹tkowej formie. By tak jednak mog³o siê staæ, to
równolegle z budow¹ takiego miejsca
nale¿y czyniæ coœ jeszcze istotniejszego: tak zadzia³aæ, by gminianie mogli
uwierzyæ, ¿e to znów nie tak, jak dotychczas: by tylko podtrzymywaæ
miejscowy uk³ad okopany i wzd³u¿, i
wszerz przy gminnej kasie. A wszystko, co ten uk³ad czyni, prawie wszystko, to tylko – ka¿de grabie grabi¹ w jedn¹
stronê. Na Naddrawiu te grabie w tê
jedn¹ stronê grabi¹ ju¿ dziesiêciolecia.
Dowodem na to - œmieci, gruz, usychaj¹ce drzewa.
Tadeusz Nosel
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
MIESZKANIA

NIERUCHOMOŒCI

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Pilnie potrzebujê wynaj¹æ mieszkanie najlepiej dwupokojowe w
£obzie lub okolicy. Tel. 603 378 581
Mieszkanie do wynajêcia w Radowie Ma³ym 604 997 741
Na wsi ko³o Reska mieszkanie 69
mkw., 3 pokoje, kuchnia, ³azienka,
bez czynszowe, dzia³ka, gara¿.
Okazja 55 tys. z³. Tel. 501 307 666
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. 691 515
758.

Powiat gryficki
Zamieniê mieszkanie 4 pokojowe
gminne o pow. 77,6 mkw. w lokalu
na I piêtrze w miejscowoœci Baszewice na mieszkanie o pow. do 60
mkw. równie¿ gminne w Gryficach
lub P³otach. Tel. 508 457 072
Mieszkanie do wynajêcia w Gryficach, 2-pokojowe w bloku, ul. Sportowa 16. Tel. 505 696 304, 516 450
273

Pomieszczenie na dzia³ajnoœæ do
wynajêcia w Radowie Ma³ym 604
997 741
Domek wolno stoj¹cy 52 mkw. + 30
arów dzia³ki sprzedam. Tel. 91 397
9101 wieczorem po godz. 19-tej.

Domy na wsi www.atut-dom.pl Tel.
600 265 547.
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 œwidwiñski
Do wynajêcia lokal u¿ytkowy w centrum Œwidwina 24 mkw. Atrakcyjna
cena. Tel. 666 228 260

Powiat drawski
Sprzedam dom w Drawsku
Pom. 126 mkw. z du¿¹
dzia³k¹. Tel. 607 798 595

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

Powiat drawski

Gryfice. Wynajmê mieszkanie. Tel.
601 578 262
Wynajmê mieszkanie 2-pokojowe
w Grficach na ulicy Piastów 5. Tel.
91 386 6069.

ROLNICTWO

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.

Powiat ³obeski
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.

Powiat gryficki
Przyjmê gruz.
Tel. 509-125-634.

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

PRACA
Powiat ³obeski
Zak³ad Krawiecki MAXIMA w £obzie
zatrudni szwaczkê. Tel. 605 263
675 lub 91 397 0924

Tygodnik Pojezierza
Drawskiego w internecie

www.tpd.xwp.pl

(wp³ata na konto)
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

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

US£UGI

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

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
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MIESZKANIA NA SPRZEDA¯
SMORAWINA - 2 pokoje, pow. 35,7mkw parter, bezczynszowe
- CENA 35.000 z³
JEZIERZYCE - 2 pokoje o pow. 37,73mkw, dzia³ka, gara¿
- CENA 62.000 z³
LESIÊCIN - 4 pokoje, pow. 74,65mkw+gara¿, parter
- CENA 120.000 z³
£OBEZ ul. Niepodleg³oœci - kawalerka o pow. 31,31mkw
- CENA 78.000 z³
£OBEZ ul. Browarna - kawalerka o pow. 30mkw
- CENA 83.000 z³
£OBEZ ul. H. Sawickiej - kawalerka o pow. 38,54mkw - CENA 95.000 z³ NOWA CENA
£OBEZ - ul. Obroñców Stalingradu, 3 pokoje o pow. 53,37mkw - CENA 180.000 z³
£OBEZ (okolica) - 2 pokoje, pow. 65,2mkw, parter, bezczynszowe - CENA 45.000 z³
£OBEZ (okolica) - 2 pokoje, pow. 32,31mkw, parter
- CENA 70.000 z³
£OBEZ (okolica) - 2 pokoje, pow. 64,79mkw, I piêtro
- CENA 141.000 z³
£OBEZ (okolica) - 4 pokoje, pow. 68,46mkw
- CENA 110.000 z³
£OBEZ (okolica) - 2 pokoje, pow. 38,63mkw, parter
- CENA 87.000 z³
£OBEZ (okolica) - 3 pokoje, pow. 50,80mkw
- CENA 85.000 z³
RESKO - 2 pokoje, I pietro, pow. 36,10mkw
- CENA 89.000 z³
RESKO - 2 pokoje, pow. 64,04mkw
- CENA 145.000 z³
RESKO - 3 pokoje, pow. 59,40mkw, centrum
- CENA 180.000 z³
RESKO - dwa mieszkania w cenie jednego, 4 pokoje, pow. 54mkw- CENA 120.000 z³
RESKO (okolica) - 2 pokoje, pow. 90,39mkw, parter,
bezczynszowe
- CENA 113.000 z³
NOWA CENA
RESKO (okolica) - 3 pokoje, pow. 64,15mkw
- CENA 114.000 z³
RESKO (okolica) - 3 pokoje, 92,9mkw
- CENA 150.000 z³
RESKO (okolica) - 2 pokoje, 41,7 mkw
- CENA 73.000 z³ NOWA CENA
RESKO (okolica) - 3 pokoje, pow. 69,6mkw
- CENA 105.000 z³
KLÊPCZEWO - 3 pokoje, pow. 61,56mkw
- CENA 150.000 z³
RADOWO MA£E - 4 pokoje, pow. 80mkw, I piêtro - CENA 125.000 z³ NOWA CENA
DOBRA - 3 pokoje, pow. 64,5mkw, I piêtro
- CENA 165.000 z³
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OLIMP – JESZCZE
JEDNA PRÓBA

(Z£OCIENIEC). W MKS Olimp
praca trwa na kilku frontach. Najwa¿niejsze – trenuj¹ juniorzy starsi.
Zachêcamy do obserwowania ich
treningów. W sk³adzie jest kilku
adeptów pi³karstwa naprawdê wartych uwagi. Mo¿e i nawet szczególniejszej opieki. To zdanie to pod
adresem ewentualnych sponsorów,
którzy zechcieliby pomóc juniorskiemu Olimpowi.
Trenerem zespo³u jest mgr Marcin Wiliñski, który pracy w Olimpie
niegdyœ ju¿ próbowa³. To nauczyciel
kultury fizycznej w Zespole Szkó³
Ponadgimnazjalnych. Dotychczasowy najwiêkszy sukces dru¿yny
Marcina Wiliñskiego, to rozgromienie w Z³ocieñcu juniorów starszych
Drawy prowadzonych przez Andrzeja Pedrycza.

Wydaje siê, ¿e w klubach na takich wysokoœciach, najwiêksz¹
uwagê nale¿y zwracaæ w³aœnie na
futbol ch³opiêcy i m³odzie¿owy,
gdy¿ dru¿yna, ot choæby z KKO,
szanse na ewentualne zwyciêstwa
ma bardzo ograniczone. Dlaczego?
To tylko ewentualny awans do IV ligi
lub kilka fajnych bojów w Pucharze
Polski. Zaœ z m³odzie¿¹ – droga
otwarta nawet do reprezentacji Polski. Do mistrzostwa kraju. Tylko,
Klub musi tego rodzaju ochoty
wspieraæ, jak tylko potrafi.
Seniorzy Olimpu pod wodz¹ niezatapialnego Janusza Ziêtkiewicza
na wyjeŸdzie zagrali z Calisi¹. Wygrali 4:1 (2:0). Na uwagê zas³uguje
bramka Krajewskiego, to dotychczas nominalny obroñca.
Sparing Olimp - Sparta z Wêgorzyna 2:2 (2:1).
(n)

Mecz Olimpu ze Zrywem nie odbêdzie siê

Zryw Kretomino
w Koszaliñskiej Klasie
Okrêgowej
(REGION). Wydzia³ Gier i Ewidencji Koszaliñskiego Okrêgowego
Zwi¹zku Pi³ki No¿ne poinformowa³,
¿e w zwi¹zku z utrzymaniem siê w IV
lidze dru¿yny Lecha Czaplinek,
awans do Koszaliñskiej Klasy Okrêgowej uzyska³ zespó³ Zrywu Kretomino. Miejsce Zrywu Kretomino w
okrêgówce pó³noc uzupe³ni Pomorzanin S³awoborze. Klub Wiarus

¯ó³tnica utrzyma³ siê okrêgówce
po³udnie.
Zryw Kretomino poinformowa³,
¿e nie jest w stanie 15 sierpnia przygotowaæ siê do meczu w Z³ocieñcu
z Olimpem. Powód – zaskakuj¹cy
wszystkich awans. Z³ocienianie
pierwszy mecz zagraj¹ wiêc na wyjeŸdzie z Soko³em w Karlinie. To druga kolejka rozgrywek.
(pn)
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A w Z³ocieñcu „kozy kuj¹”?

Pi³karz – pomocnik,
olimpijczyk – rekordzista
œwiata, czyli walka Drawy
o wy¿szy poziom
pi³karstwa w regionie
(POWIAT). Piotr Kibitlewski to
pi³karz, pomocnik, którego wystarczy tylko kilka razy zobaczyæ przy
pi³ce, by zapamiêtaæ na d³u¿ej. By³
graczem Lecha Czaplinek, na kilka
sezonów gra³ w Drawie Drawsko
Pomorskie. Jego udzia³em by³ awans
z Draw¹ do trzeciej ligi, i gdyby nie
przewlek³a kontuzja, kto wie – tej
klasy pi³karz móg³by walnie przyczyniæ siê do nawet i dobrej gry ca³ego
zespo³u. W rozmowie z reporterem
Tygodnika dzia³acze Drawy nie kryli, ¿e kontuzje Kibitlewskiego mocno
im pokrzy¿owa³y plany na ca³y zespó³.
Trenuje najmlodszych
By³o, minê³o. Piotr Kibitlewski, w
tym samym czasie trenuj¹cy dru¿yny m³odzie¿owe w Lechu, w³aœnie
powróci³ do ci¹gle czwartoligowych
czaplinian. Czwartoligowych po
„powrocie” Drawy do trzeciej ligi
(rezygnacja Orkana z Rumii) i po rezygnacji z gier czwartoligowych S³awy S³awno. Jeœli zdrowie pozwoli, to
Piotr Kibitlewski mo¿e znacz¹co
przyczyniæ siê do lepszej postawy
Lecha w tej lidze, a nadto – obraz gry,
gdy zespó³ jest kierowany przez tej
kasy pomocnika, dla kibiców jest
naprawdê atrakcyjny.
O Piotrze Kibitlewskim marzono
te¿ w Z³ocieñcu. Jeden z kibiców
poœwiêca³ na taki transfer nawet
swoj¹ córkê, tak kombinuj¹c w rozmowie, by j¹ wydaæ akurat za Piotra.
Jeszcze wówczas w pe³ni kawalera.
Widziano w czaplinianinie graj¹cego trenera Olimpu i konsultanta
szkolenia m³odzie¿y. Nic z tego nie

wysz³o i teraz mamy tak, jak akurat
mamy.
Drawa uciek³a, Lech uciek³
£atwo ze z³ocienieckich pozycji
¿a³owaæ, ¿e Lech gra tak wysoko, a
Drawa jeszcze wy¿ej. Mo¿e i z tego
powodu, z braku tej odwiecznej rywalizacji, Olimp gra od lat tak cieniutko, ¿e cieniej to ju¿ nie mo¿na.
Dlaczego tu tak jest?
Dot¹d nie ma ludzi w gminie, którzy mieliby odwagê powiedzieæ w³adzy, ¿e do dobrego istnienia Klubu
jest potrzebne to, i to. A pi³karze i
trenerzy sami tego nie zrobi¹, bo to
nie ich rola. W Drawsku Pomorskim
Zbigniew Ptak, burmistrz, powiedzia³, ¿e jak jest szansa na grê w trzeciej lidze, to Drawa siê przed tym nie
uchyli. Podobnie w Czaplinku. W
Z³ocieñcu zaœ... S³ychaæ tylko... tak
jest, wysoka rado. Tak jest.
W powiecie s¹ dwa z³ote medale
olimpijskie
Zbigniew Ptak ostatnio tak zadzia³a³, ¿e dwukrotny z³oty medalista
olimpijski mieszkaj¹cy w ZagoŸdzie,
Józef Szmidt, tak¿e rekordzista œwiata, zosta³ przywrócony ¿yciu nie tylko gminnemu, ale i ogólnopolskiemu. Pan Józef otrzyma³ do tego do¿ywotni¹ rentê olimpijsk¹. Gra Drawy w trzeciej lidze i ten zapomniany,
zagubiony ¿yciowo Olimpijczyk –
maj¹ coœ ze sob¹ wspólnego? Drawa
jest na dobrej drodze, by wyrwaæ siê
z okowów przaœnych okrêgówek,
pewnego typu dzia³aczy, itp. Uda siê
to Klubowi? Olimpijczykowi pod
drawskimi skrzyd³ami siê uda³o. (N)

Sparingowe ostatki
(POWIAT). Sparingowe ostatki
pi³karskie, to miêdzy innymi w Czaplinku mecz Lecha z Wielimem. Gospodarze skorzystali z zaproszenia
do gry w czwartej lidze, a Wielim ze
Szczecinka to okrêgówka. Wynik
3:3. Do przerwy 0:1. Wszystkie
bramki dla Lecha Tomczak. Nie mo¿na po tej grze wyrokowaæ czegokolwiek. Interesuj¹ce jest to, z jakiego

rodzaju nastawieniem psychicznym
gracze Lecha przyst¹pi¹ do czwartoligowych zmagañ, w sytuacji, gdy
doœwiadczyli, ¿e z ligi mo¿na spaœæ i
nie spaœæ. Oby nie by³a to postawa
- gramy, nie gramy, a spadamy i nie
spadamy. Wspó³czesny sport nie
tylko na takie pytania nie odpowiada. A tylu nie tylko w nim jeszcze
fachowców i sympatyków.
(n)
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Maciek Maciejewski w polu zainteresowania Drawy

Hattrick Daniela Ba³dygi przeciwko swoim

Drawa 3:0 z Uni¹ w Dolicach

Tak o sparingu Olimpu
z Kolejarzem Wierzchowo
napisa³ LIGOWIEC.NET

(POWIAT). W bramce Drawy
gra³ Kaczmarczyk. Obrona: Kapeliñski (62’ Gronowski), Kotula, Dudka,
Dymek, Cio³ek (Wêglowski), Hermanowicz (65” Michalik), Maciejewski
(43’ Steciak), Juszczak, Jureczko,
Okoniewski (63’ Kwiatkowski).
Przeciwnikiem drawszczan w
Dolicach by³a Unia ze szczeciñskiej
okrêgówki. Drawa wygra³a bez straty bramki 3:0.
W pierwszej po³owie na boisku
mieliœmy Maæka Maciejewskiego,
który z Olimpu trafi³ do Salosu Szczecin, by³ na testach w Lechu Poznañ.
Z kolei zaliczy³ dobr¹ przygodê w
Ruchu Chorzów (juniorzy starsi i

(Z£OCIENIEC). Seniorzy MKS
Olimp Z³ocieniec dziesi¹tego sierpnia w pi¹tek sparowali z Kolejarzem
Wierzchowo. Znany portal ligowiec.net.strona g³ówna, piórem redaktora dy¿urnego KRAB tak napisa³ o tym wydarzeniu:
M³oda Ekstraklasa), stamt¹d zawêdrowa³ do Gwardii Koszalin, a obecnie o jego pozyskanie wystêpuje
Drawa, której bardzo zale¿y, by mieæ
w swych szeregach dobrej klasy
m³odzie¿owca.
(N)

A jaki to wstyd przed Drawskiem Pomorskim,
przed Czaplinkiem

Olimp Z³ocieniec:
poczekamy, zobaczymy

NIESPODZIEWANE
ZWYCIÊSTWOKOLEJARZA
- Dzisiejszy (10.08) sparing nie
wymaga³ komentarza. Kolejarz
Wierzchowo pokona³ wyjœciow¹ jedenastkê Olimpu Z³ocieniec. Graj¹cy w klasie A Kolejarz pokaza³ goœciom, którzy reprezentuj¹ dawn¹ V
ligê, jak siê gra w pi³kê. Wspania³e
kontry wyprowadzane przez Mas³owskiego spowodowa³y to, ¿e
Olimpowi brakowa³o defensywy.
Œwietny mecz zagra³ w dru¿ynie
Kolejarza Daniel Ba³dyga (wychowanek Olimpu), który po zdobyciu

hattricka pokaza³ swoim m³odszym
kolegom, ¿e mimo swojego wieku
potrafi graæ w pi³kê. Mimo braku
podstawowego bramkarza, popularny „Japka”, „Wawa” zas³uguje
na pochwalê. Koñcowy wynik spotkania, to 4:2 dla Kolejarza Wierzchowo. –
(N)

Mieszkali tu pi³karze Lecha Poznañ z trenerem
Mariuszem Rumakiem

Remont internatu Szkó³
Ponadgimnazjalnych
(Z£OCIENIEC). Wydaje siê, ¿e
obecnie interesuj¹c siê dzia³alnoœci¹ w MKS Olimp Z³ocieniec,
pierwsze oceny tej pracy bêdzie
mo¿na formu³owaæ dopiero po kilku,
do piêciu kolejek rozgrywek. Dotyczy to gier na wszystkich frontach.
Awans? Œmiechu warte!
Z pewnoœci¹ nie mo¿na Olimpowi stawiaæ zadania awansu do
czwartej ligi. Tak post¹piono w ubieg³ym sezonie, a pod koniec dru¿ynie
w oczy zajrza³o nawet widmo spadku. Seniorzy Olimpu, jeœli sami pi³karze nie zadecyduj¹, ¿e to powa¿na
dru¿yna: bez pijañstwa, bez absencji
na treningach, a do tego z ochot¹ do
gry, (bo i z tym by³y k³opoty), to
Olimp œmia³o bêdziemy mogli skreœliæ ju¿ z mapy pi³karskich wydarzeñ
w regionie. Trzeba te¿ zrozumieæ i to,
¿e bia³o – zieloni obecnie dysponuj¹
bardzo s³abiutkim sk³adem, a do tego
i wymienione wczeœniej mankamenty, razem - to nie jest mieszanka wybuchowa, a raczej coœ takiego ku
implozji.
Futbol niby jest, widowisk nie ma
Chyba jeszcze d³ugo nie bêdzie-

my w Z³ocieñcu mieli widowisk pi³karskich na jako takim poziomie, co nie
znaczy, ¿e obecny Olimp mamy lekcewa¿yæ. Jeœli kibic dostrze¿e; graj¹ i trenuj¹, nie odst¹pi od swej dru¿yny. Bo
obecnie odst¹pi³. Wróci?
Nadzieja tylko w juniorach
Ni¿ej, juniorzy. To wrêcz strategiczne miejsce w Klubie. Jeœli z tego
poziomu w przeci¹gu dwóch, trzech
lat nie wyjdzie do seniorów kilka
nowiutkich talentów i talencików, to
o dobrej dru¿ynie w mieœcie ju¿ mo¿emy zapomnieæ. Nie ma innego
wyjœcia.
Z³ocieniec, to nie Czaplinek czy
Drawsko Pomorskie, w których Klubom pomagaj¹ wszyscy. St¹d tam
trzecia i czwarta liga. My w Z³ocieñcu byliœmy do spadku w okrêgówce.
Tak tu u nas jest, i nikt tego nie zmieni. I nikt tego do tej pory nie zmienia³.
Ludzie, a w tym chyba i dzia³acze
pi³karscy, nie tylko boj¹ siê w³adzy
gminnej stan¹æ okoniem, ale wrêcz
ze zrozumia³ej bojaŸliwoœci chc¹ jej
s³u¿yæ na czterech ³apkach. Tak
mamy nad W¹saw¹ od lat wielu. I,
chyba, nadal tak bêdzie. Nawet jednej jaskó³ki zmian nie widaæ. (N)

(Z£OCIENIEC). Generalnemu
remontowi zosta³ poddany internat
Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych
przy ulicy I Dywizji Wojska Polskiego. Mieœci siê tu tak¿e schronisko
m³odzie¿owe. W placówce nie tylko
miejsca noclegowe, ale i popularna
sto³ówka. Tak¿e w trakcie remontu.
Ju¿ teraz dobrze widaæ, ¿e bêdzie to
budynek wyj¹tkowo urodziwy, o
rodowodzie jeszcze niemieckim. Ciekawostka: na ¿yczenie konserwatora zabytków, nie tylko wejœcie do
budynku zosta³o utrzymane w dotychczasowym kszta³cie.
Wa¿ne i to, ¿e placówka bezpoœrednio s¹siaduje nie tylko ze skate
parkiem, ale i ze sztuczn¹ nawierzchni¹ do gier sportowych. A dos³ownie

nieopodal wspania³y gminniak, pe³nowymiarowe boisko do pi³ki no¿nej. Oto miejsce na obozy sportowo
– szkoleniowe wprost wymarzone.
W internacie kilka lat temu mieszkali m³odziutcy pi³karze Lecha Poznañ z trenerem Mariuszem Rumakiem, który obecnie prowadzi pierwszy zespó³ poznañskiej Lokomotywy. Z ch³opakami, którzy byli na
obozie w Z³ocieñcu, Mariusz Rumak
póŸniej zdoby³ tytu³ mistrzów i wicemistrzów Polski. Z roku na rok. Bêd¹c kilka tygodni temu w Z³ocieñcu
nasz trener w Poznaniu powiedzia³: Jestem tu jak u siebie. Tak siê tu czujê. Mile wspominam Olimp, w którym
gra³em. – Do zobaczenia, panie Mariuszu? Z Wielk¹ Lokomotyw¹? (N)
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Bo¿e Cia³o – obciach czy trendy?

Czas najwy¿szy mówiæ powa¿nie o religii
WYŒMIEWANIETRADYCYJNYCHFORMRELIGIJNOŒCI,TO
SPADEK PO PROPAGANDZIE
PRL– twierdzi dr Izolda Topp z wroc³awskiego kulturoznawstwa

³o, traktuj¹ je jako œwiêto, w którym
³¹czy siê to, co widzialne i to, co niewidzialne. Wizualne formy wcale nie
œwiadcz¹ o tym, ¿e religia zamienia
siê w skansen.

- Co myœli sobie kulturoznawca,
gdy widzi o³tarze w oknach nowoczesnych budynków (...). ¯e to anachronizm? A mo¿e cieszy siê, ¿e duchowoœæ w narodzie nie ginie?

- Nie jest tak, ¿e senior rodu o
o³tarzu nie zapomni, jego dzieci
te¿, ale ju¿ wnuk powie: „babciu,
nie przesadzajmy”.
Dr Izolda Topp: Nie przypisywa³abym wy³¹cznie starszemu pokoleniu rytualnej religijnoœci. Jesteœmy
zró¿nicowanym spo³eczeñstwem, w
którym zarówno m³odzi, jak i starzy
wyra¿aj¹ swoj¹ duchowoœæ na ró¿ne
sposoby, tak¿e przez takie, które
nale¿¹ do tradycji. Niektórzy m³odzi
ludzie, nawet z rodzin, które nie kultywowa³y takich zwyczajów, te¿
manifestuj¹ swoj¹ religijnoœæ
uczestnicz¹c w procesjach. Œwiadomie je wybieraj¹. Nie znam badañ
naukowych, ale nawet obserwacja
m³odych ludzi pokazuje, jak bardzo
ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹. Oczywiœcie,
s¹ i tacy, którzy ostro deklaruj¹
swoj¹ antyreligijnoœæ.

Dr Izolda Topp: To pytanie o
charakter wspó³czesnej polskiej religijnoœci, która jest bardzo zró¿nicowana. Nie we wszystkich oknach te
o³tarze spotkamy, ale jest ich rzeczywiœcie wiele.
- Dlaczego tak jest?
Dr Izolda Topp: W naszej religijnoœci wizualna strona rytua³u jest
czymœ wa¿nym, ale siê w niej nie
wyczerpuje. To nie jest rytua³ dla
rytua³u, on niesie ze sob¹ pewien
typ duchowoœci zwi¹zany z tradycj¹, ale absolutnie nie anachroniczny. Religioznawców nie dziwi, ¿e
formy, kojarzone z ludow¹ religijnoœci¹, s¹ obecne w miastach. Przysz³y
wraz z ludŸmi, którzy siê przesiedlili
ze wsi i s¹ kontynuowane w ich rodzinach. Ale upowszechniaj¹c siê w
miastach, wysz³y poza tradycjê ludow¹. Ci, którzy œwiêtuj¹ Bo¿e Cia-

- I wyœmiewaj¹ o³tarzyki w
oknach. Albo mówi¹, ¿e to ³adne
œwiêto, bo ulicami id¹ dzieci i sypi¹
kwiatki.
Dr Izolda Topp: Sprowadzanie
tego tylko do estetyki, traktowanie

tradycyjnej religijnoœci jako kulturowego prze¿ytku, który przystoi
tylko „moherom”, jest niepowa¿ne.
To spadek po propagandzie PRL-u,
kiedy takie zwyczaje religijne przedstawiano jako folklor. Czas najwy¿szy mówiæ powa¿nie o religii
Nie zgadzam siê, gdy mówi¹c o
formach religijnoœci, wynikaj¹cych
ze zwyczaju, u¿ywa siê s³owa „obciach”. O fascynacji, która bierze siê
z prawdziwego prze¿ycia, i za któr¹

stoi g³êboka duchowoœæ mo¿emy
równie dobrze mówiæ, ¿e jest „trendy”.
- Bo¿e Cia³o jest trendy?
Dr Izolda Topp: Dlaczego nie?
Z dr Izold¹ Topp, religioznawc¹ z
Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersyeteu Wroc³awskiego rozmawia³ Jacek Antczak.

Tak jest w gminie na jej obiektach sportowych

W gminie codziennie trzydzieœci piêæ osób pracuje
na etatach w kulturze
(Z£OCIENIEC). Albo nie mamy
szczêœcia, albo... Codziennie staramy siê podpatrywaæ ¿ycie sportowe
na naszych nowiutkich obiektach
sportowych. Gminniak przy Czaplineckiej stoi pustawy. Tylko Olimp
inicjuje tu w ogóle jakieœ ¿ycie. Skate
park te¿. Boisko przy nim kompletnie
bez ¿ycia. Martwe. Tylko na Orliku
przy dwójce coœ siê dzieje. A to za
przyczyn¹ lekkoatletów z MKS Junior Z³ocieniec. W tym i bardzo utytu³owanych. M³odzie¿ trenuje tu nie
tylko pod okiem trenera Andrzeja
Korola, ale i od niedawna z trenerem
Adamem Radzimskim. Razem wzi¹wszy to wszystko, nieco tego za ma³o.
A gdyby jednak pocz¹æ w gminie
reformy
A jakby tak zreformowaæ ¿ycie
kulturalne w gminie, bo sport to
przecie¿ te¿ kultura, by te obiekty
codziennie têtni³y ¿yciem? Wszak w
gminie codziennie w kulturze pracu-

je a¿ trzydzieœci piêæ osób. Dos³ownie, codziennie. Do tego jest i firma
OSiR. S¹ i blisko piêædziesiêciu stowarzyszenia. I te pustki na obiektach
sportowych, gdy nie ma pogody na
pla¿ê! Rozpoznanie takie – nie ma
nikogo, komu na sercu le¿y dobro
dzieci i m³odzie¿y, nie tylko sportowej. Dlaczego?
Polskie blama¿e sportowe dwa
z pocz¹tkiem w gminach
Polski blama¿ na Olimpiadzie, to
przede wszystkim wina sportowego niby - ¿ycia w gminach. To podstawowe rozpoznanie tego¿ przyczyn. I, b¹dŸmy szczerzy, nic siê tu
nie zmieni, bo nie ma u nas parcia
ku reformom. Decyzyjne miejsca s¹
obecnie pozajmowane przez element, który w pewnym skrócie to
podaj¹c, nie mo¿e wyjœæ z zachwytu,
z os³upienia, ¿e wreszcie jesteœmy
krajem z papierem toaletowym, i ¿e

niektórych w drodze kredytów na
ów papier staæ. Ktoœ zdolny do tak
d³ugotrwa³ego os³upienia, nigdy nie
ruszy dalej przed siebie. Przecie toczy nas nie tylko degrengolada
sportowa (Euro 2012, Londyn 2012),
ale i w ogóle kulturalno - spo³eczna.
Przypomnê, w gminie Z³ocieniec, w
gminie pustych atrakcyjnych

obiektow sportowych, codziennie
w kulturze pracuje trzydzieœci piêæ
osób, a do tego jest tu jeszcze firma
OSiR. To jest - od sportu i rekreacji.
Tylko, tylko tych najprawdziwszych medalistów ¿al – samotne
bia³e ¿agle. Nawet bez wsparcia w
swoich zwi¹zkach sportowych.
Mówi¹ o tym oficjalnie.
(N)
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Z ¯YCIA PARAFII W Z£OCIEÑCU
PARAFIA MARYI WNIEBOWZIÊTEJ
Ksi¹dz Zbigniew
Wêsierski CR znów
w naszej parafii
W parafii przywitaliœmy ksiêdza
Zbigniewa Wêsierskiego CR.
¯yczymy mu du¿o si³ i b³ogos³awieñstwa Bo¿ego w pracy duszpasterskiej. Ksi¹dz Zbigniew pos³ugiwa³ ju¿ u nas oko³o dwadzieœcia lat
temu.

Trzy Pokolenia
na Miêdzymoœciu
W niedzielê dwunastego sierpnia zaprosiliœmy na festyn PIKNIK
TRZECH POKOLEÑ. Miejsce – Miêdzymoœcie. Od 15.00 do 18.00. Zabawa przy dobrej muzyce, karaoke, loteria fantowa, sport i rekreacja, konkursy. Atrakcyjne nagrody. Organizatorzy: Gminna Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych,
Stowarzyszenia Kluby Abstynenta
oraz Parafia.

Do Mi³osierdzia Bo¿ego
Nabo¿eñstwo do Mi³osierdzia
Bo¿ego w niedziele o godzinie 17.30.
Zapraszamy.

Nabo¿eñstwo na Leœnej
W poniedzia³ek trzynastego
sierpnia Nabo¿eñstwo Fatimskie
pod Krzy¿em na ulicy Leœnej o godzinie 19.00.

Uroczystoœæ
Wniebowziêcia
Najœwiêtszej Maryi
Panny, 15 Sierpnia,
odpust w parafii
W œrodê Piêtnastego 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 w
Poznaniu Wildzie. Po Mszy œwiêtej
wieczornej Nowenna do Matki Bo¿ej
Nieustaj¹cej Pomocy. Prosimy serdecznie o uczestnictwo wszystkie
grupy parafialne wraz z feretronami
i sztandarami. Zapraszamy wszystkich parafian do wspólnego œwiêtowania.

Przygotowania
do odpustu
W ramach duchowego przygo-

towania do odpustu w poniedzia³ek
i wtorek adoracja Najœwiêtszego
Sakramentu. SpowiedŸ od godziny
17.00. O godzinie 20.30 Apel Jasnogórski.

Akcja Akcji... Katolickiej
W dzieñ odpustu (15 Sierpnia)
przy bocznym wyjœciu z koœcio³a
Akcja Katolicka naszej parafii bêdzie sprzedawaæ ciasta i s³odkoœci.
Ofiary zebrane podczas kiermaszu
bêd¹ przeznaczone na misje prowadzone przez Zmartwychwstañców.
Prosimy serdecznie o pomoc w organizacji kiermaszu poprzez upieczenie
i przyniesienie ciasta.

Œwiêto Wojska
Polskiego
W œrodê 15 Sierpnia przypada³o
tak¿e Œwiêto Wojska Polskiego. O
godzinie 9.30 w koœciele œwiêtego
Augustyna w Z³ocieñcu Budowie
zosta³a odprawiona Msza œwiêta z
udzia³em Kompanii Honorowej 2
Brygady Zmechanizowanej Legionów Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego
i delegacji.

Nauki przedœlubne
Nauki przedœlubne w poradni
¿ycia rodzinnego odbêd¹ siê 20, 21 i
22 sierpnia. Od godziny 18.00 w sali
parafialnej.

Kancelaria
Podczas wakacji kancelaria parafialna jest czynna we wtorki od 10.00
do 12.00. Od poniedzia³ku do pi¹tku
po Mszy œwiêtej wieczornej. W sytuacjach losowych mo¿na siê zg³aszaæ o ka¿dej porze.

Odesz³a do wiecznoœci
W ostatnim czasie odesz³a do
wiecznoœci: + Kazimiera Wolska,
lat 85. Wieczny odpoczynek....

PARAFIA ŒWIÊTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ
Na budowê koœcio³a
W II Niedzielê Miesi¹ca ofiary
z³o¿one na tacê zosta³y przeznaczone na budowê naszego koœcio³a. Za
z³o¿one ofiary sk³adamy serdeczne –
Bóg zap³aæ.

Tydzieñ
W tym tygodniu w Liturgii Koœcio³a obchodzimy: (1) we wtorek
czternastego sierpnia – wspomnienie œwiêtego Maksymalna Kolbego,
patrona naszej diecezji. (2) w œrodê –
Uroczystoœæ Wniebowziêcia Najœwiêtszej Maryi Panny. Msze œwiête
w tym dniu o godzinach – 9.00 i 11.30.
W CIESZYNIE o 10.15. W BOBROWIE o 13.00.
Podczas ka¿dej Mszy œwiêtej
poœwiêcenie zió³, kwiatów i owoców.
(3) w pi¹tek osiemnastego sierpnia
wspomnienie œwiêtego Jacka.

Nabo¿eñstwo Fatimskie
– w poniedzia³ek
trzynastego dnia
miesi¹ca
W poniedzia³ek trzynastego
dnia miesi¹ca zaprosiliœmy na kolejne Nabo¿eñstwo Fatimskie. Nabo¿eñstwo rozpoczê³a Msza œwiêta. Po
Mszy œwiêtej Ró¿aniec Fatimski.

Piesze wycieczki po
Z³ocieñcu z CARITAS
PARAFII
Caritas Parafii zaprasza na wycieczki piesze po Z³ocieñcu. W sobotê osiemnastego sierpnia i w
czwartek dwudziestego trzeciego
sierpnia. Zbiórka przy naszym koœciele. Zapisy do czwartku szesnastego sierpnia w kancelarii. W ramach realizowanego projektu zapraszamy dzieci i m³odzie¿ na wycieczkê
autokarow¹ po Pojezierzu Drawskim
– sobota dwudziesty pi¹ty sierpnia.

Udzia³ w wycieczkach bezp³atny.

Teologia dla Ciebie
Wydzia³ Teologiczny Uniwersytetu Szczeciñskiego – Teologia w
Koszalinie. Rok akademicki 2012/13.
Instytut Teologiczny w Koszalinie
prowadzi: (1) piêcioletnie, niestacjonarne studia magisterskie z teologii
(zajêcia odbywaj¹ siê soboty): a/
daj¹ mo¿liwoœæ zatrudnienia jako
katecheta b/ umo¿liwiaj¹ pog³êbienie wiedzy religijnej
Dwuletnie studia podyplomowe
z teologii (zajêcia odbywaj¹ siê w
œrody): a/ dla duchownych i œwieckich absolwentów studiów magisterskich teologicznych oraz absolwentów innych kierunków.
Sekretariat: telefon 94 345 90 22,
komórka 694 170 990. Ulica Seminaryjna 2. 75-950 Koszalin.
www.us.szc.pl/main.php/wt

Zbiórka na cele Caritas
Parafii
Zbiórkê do puszek na dzia³alnoœæ
Caritas Parafii urz¹dzimy w niedzielê
dziewiêtnastego sierpnia.

Tornister pe³en
uœmiechów
Osoby, które w³¹czy³y siê ju¿ do
akcji „Tornister pe³en uœmiechów”
prosimy o przynoszenie plecaków
do kancelarii.

Porz¹dek Mszy œwiêtach
podczas wakacji
Na czas wakacji zmieni³ siê porz¹dek odprawiania Mszy œwiêtych. (I)
W niedziele nie jest odprawiana
Msza œwiêta o godzinie 17.00. (II)
Msza œwiêta w sobotê o godzinie
19.00 bêdzie ju¿ Msz¹ œwiêt¹ niedzieln¹. (III) Msza œwiêta w Bobrowie
jest odprawiana o godzinie 13.00.

Nowe rynny na koœciele Maryi Wniebowziêtej,
te¿ œniego³apy
(Z£OCIENIEC). Pod koniec
ubieg³ego tygodnia zosta³y zakoñczone prace przy wymianie rynien
na koœciele Maryi Wniebowziêtej.
Zainstalowano tak¿e tak zwane
œniego³apy.
Jak us³yszeliœmy, bywa³o i tak, ¿e
obsuwaj¹cy siê po olbrzymim dachu
œnieg urywa³ pod swym ciê¿arem
w³aœnie rynny. No i takiego sporego
k³opotu ju¿ nie bêdzie.
Niebawem dach œwi¹tyni zostanie pomalowany na jasny kolor. Ten

zabieg bêdzie mia³ charakter czysto
kosmetyczny, a idzie w nim o to, by

maskowaæ skutki obecnoœci coraz
liczniejszej iloœci go³êbi.
(N)
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Przy gminniaku na Czaplineckiej niezbêdne stojaki
na rowery

Z rowerami na gminniaka –
nie godzi siê
(Z£OCIENEIC). Od dawna ju¿
obowi¹zuje zakaz palenia na obiektach sportowych. A nadto, wielu ju¿
tego przestrzega. Tak¿e na gminniaku przy Czaplineckiej.
Tu jednak jest jeszcze inny problem. Rowery. Przyje¿d¿aj¹cy na treningi pi³karze wprowadzaj¹ pojazdy
na teren gminniaka. Nie zostawiaj¹
ich poza ogrodzeniem. Tak¿e chyba
i dlatego, ¿e przy gminniaku nie ma

tygodnik pojezierza drawskiego 16.8.2012 r.

Miejsce szczególnie niebezpieczne!

Tory kolejowe wypaczane
na przejeŸdzie?

na nie stojaków. Sygnalizujemy, ¿e
stojaki powinny przy gminniaku
byæ, bo s¹ wyj¹tkowo potrzebne. A
z drugiej strony, nie godzi siê
wje¿d¿aæ na tak porz¹dny obiekt
rowerami i nawet ju¿ na obiekcie
porzucaæ je byle gdzie. Jak ³atwo
mówiæ – euroboisko i po wszystkim.
A Europa to te¿ i inne zachowania. O
to przecie¿ idzie najbardziej. Nie takie
peerelowate. Stojaki i to jak najszybciej. (N)

(Z£OCIENIEC). Po³¹czenie
chodnika Drawskiej z przejazdem
kolejowym to ruina.
Go³a ziemia. Jeœli nikt tego nie
ponaprawia, ulegnie tak¿e ruinie
do tej pory dobry chodnik z regu-

Zakaz ruchu w dni targowe, potrzebne stojaki na
rowery

Nim powstanie targowisko
z prawdziwego zdarzenia
(Z£OCIENIEC). By³a proœba do
w³adzy wykonawczej, a w³aœciwie,
to dwie: (1) by zakazaæ ruchu samochodom, które w dni targowe przeje¿d¿aj¹ z Bydgoskiej przez targowi-

sko na Wodn¹ (2) by przy targowisku zainstalowaæ stojaki na rowery.
Proœba wedle wszelkich oznak zosta³a przyjêta do realizacji. By³o to
ponad dwa miesi¹ce temu. (N)

Na Targi Rolne, na grzybobranie do Nowej Wsi,
wycieczka – pielgrzymka

Kino MEWA emerytom
(Z£OCIENIEC). Zwi¹zek Emerytów, Rencistów... informuje o mo¿liwoœci nabywania karnetów do kina
MEWA. W jednym karnecie piêæ
biletów na seanse filmowe. Koszt
karnetu dla jednej osoby trzydzieœci
z³otych. ZAPISY: w biurze Zwi¹zku
we wtorki i czwartki od 10.00 do
12.00.
Ponadto przypominamy: (1) wy-

jazd do Baszkowic na targi Rolne
dziewi¹tego wrzeœnia w niedzielê (2)
wyjazd do Skrzatusza na wycieczkê
– pielgrzymkê szesnastego wrzeœnia
w niedzielê (3) grzybobranie w lasach wa³eckich w okolicach Nowej
Wsi dziewiêtnastego wrzeœnia w
œrodê.
ZAPISY: wtorki i czwartki w biurze Zwi¹zku od 10.00 do 12.00. (z)

larnego kamienia. Wydaje siê, ¿e
pod naporem kó³ TIR-ów (uderzaj¹
o betonow¹ p³ytê przylegaj¹c¹ do
torów), wypaczeniu mo¿e ulec te¿
linia torów. A tu ju¿ to dos³ownie alarm! (N)

Zawiadomienie o regatach

PRZYPOMINAMY
(Z£OCIENIEC). (I) Mistrzostwa
Polski NSKO w klasie Optimist do lat
11. (II) Puchar Burmistrza Z³ocieñca
w klasach: a/ ISA 407 do lat 17 b/ ISA
407 SENIOR.
Od 17 do 19 sierpnia (pi¹tek –

niedziela). Z³ocieniec, jezioro Siecino wyspa Ostrów. Organizatorzy:
Uczniowski
Klub
Sportowy
SZKWA£, Z³ocieniec, ulica I Dywizji Wojska Polskiego 4. tel. 0 509 332
287
email:
annakaminska1963@tlen.pl (um)

