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Podpali³a
Auto uderzy³o
do¿ynkowe
w drzewo, zgin¹³ chocho³y
mê¿czyzna
Znany lekarz i polityk
(WIERZCHOWO) Kolejny
tragiczny wypadek
na drogach powiatu
drawskiego.
W minion¹ niedzielê, 2 wrzeœnia,
tu¿ po godz. 14.00 dosz³o do wypadku w okolicach wsi Nowe Laski w gm.
Wierzchowo – poinformowa³ m³. kpt.

CMYK

Andrzej Podolak, rzecznik KPPSP w
Drawsku Pomorskim. Przybyli na
miejsce ratownicy stwierdzili, ¿e samochód osobowy wypad³ z drogi,
bokiem uderzy³ w drzewo, a nastêpnie dachowa³. Pojazdem jecha³y trzy
osoby, dwie zosta³y ranne. Uderzenie by³o tak silne, ¿e na miejscu
zgin¹³ mê¿czyzna. (r)

PO wywo³uje
skandal
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Znany lekarz i polityk PO wywo³uje skandal
Gryfice lotem b³yskawicy
obieg³a wieœæ, ¿e w
czwartek, 30 sierpnia,
po po³udniu, lekarz
(urzêduj¹cy tak¿e w
szpitalu w Resku) i
radny Krzysztof Kozak
zosta³ pobity przez
mieszkañca Gryfic
Fluderskiego.
Jeszcze tego samego dnia, o
godz. 20.24, tak¹ informacjê poda³
SuperPortal24, opatruj¹c j¹ tytu³em:
„Pobili doktora Kozaka - skandal!”.
Na drugi dzieñ rano jeszcze wymowniejszy by³ tytu³ na portalu gazety
Trybun Ludu: „Czy naæpana ho³ota
zaatakowa³a Kozaka...???”.
„Trybun” dopatrzy³ siê w tym
zdarzeniu takich oto powi¹zañ: „Dzisiaj odbêdzie siê posiedzenie sesji
Rady Miejskiej (burzliwe jak mówi¹
niektórzy), nasuwa siê wiêc pytanie
- czy ten brutalny incydent mia³ z tym
coœ wspólnego??? Sk¹d to pytanie?
A no st¹d, ¿e napastnik - podobno F.
- jest powi¹zany z „obroñc¹” burmistrza niejakim Cz. i ca³¹ reszt¹. By³ te¿
kandydatem na radnego w ostatnich
wyborach samorz¹dowych, niestety z marnym skutkiem. Pytanie wiêc
wydaje siê jak najbardziej zasadne…”
„SuperPortal24” nie dopatruje
siê zwi¹zku zamachu na radnego Kozaka z burmistrzem, bo najbardziej
martwi go to, czy radny dotar³ na komisjê i czy pojawi siê na sesji. Cytujê:
„Dzisiaj (30 sierpnia) w godzinach
popo³udniowych, obradowa³a jedna z Komisji Rady Miejskiej w Gryficach, której cz³onkiem jest miêdzy
innymi dr Krzysztof Kozak radny z
klubu Razem. W przerwie radny na
chwilê opuœci³ gmach Urzêdu Miejskiego i zosta³ zaatakowany s³ownie
przez m³odego mieszkañca Gryfic
(znanego w niektórych krêgach).
Poniewa¿ zignorowa³ zachowanie
mê¿czyzny, ten postanowi³ u¿yæ silniejszych „argumentów” i po prostu
pobi³ radnego Krzysztofa Kozaka
u¿ywaj¹c w tym celu zarówno r¹k, jak
i nóg. Prawdopodobnie radny K.
Kozak czuje siê Ÿle, ale wróci³ na posiedzenie Komisji. (…) Dr i radnemu
Krzysztofowi Kozakowi szczerze
wspó³czujemy i mamy nadziejê, ¿e
ten karygodny incydent nie wykluczy Go z obrad jutrzejszej sesji Rady
Miejskiej”. - cytat dos³owny. A przecie¿ by³a by to niepowetowana strata dla miasta, gdyby radny Kozak na
sesjê nie dotar³.

Zapytany o ten incydent na sesji
Rady Miejskiej, przez jednego z radnych, równie¿ nie rozwia³ ich w¹tpliwoœci, opisuj¹c to zdarzenie w s³owach: „Wczoraj na drodze publicznej
napotka³em gówno”. S³ysz¹c pomruk oburzenia, wyszed³ zza mównicy i mówi¹c, gdzie mog¹ go biæ, pokaza³ wszystkim... ty³ek.

Radny Krzysztof Kozak na sesji

I choæ w obu doniesieniach nie
podano nazwiska napastnika, my je
ujawnimy. Problem z tym, ¿e podano
dezinformacjê, która mia³a ustawiæ
bieg wydarzeñ w pewnym œwietle,
korzystnym dla radnego Krzysztofa
Kozaka, gdy¿ - jak wynika z wypowiedzi œwiadków - sprawy maj¹ siê
zupe³nie odwrotnie! To Krzysztof
Kozak zaatakowa³ pana S³awomira
Fluderskiego (a wiêc nie tego F., o
którym pisz¹ portale), który stan¹³ w
obronie ojca, Bogus³awa.
Uda³o nam siê porozmawiaæ z
czterema œwiadkami tego zdarzenia.
W czwartek w Gazecie Gryfickiej
przedstawimy szczegó³owo wersje
osób, które bra³y udzia³ w tym zajœciu
oraz tych, które to obserwowa³y.
Z wypowiedzi pana Bogus³awa
Fluderskiego wynika, ¿e jak podjecha³ pod bramê m³yna (za urzêdem),
w którym mieszka, i wysiad³, by
otworzyæ bramê, zaatakowa³ go jeden z psów, które w tym czasie radny
Krzysztof Kozak wyprowadzi³ na
spacer, w przerwie obrad komisji.
Psy by³y bez kagañców i smyczy.
Radny Kozak mia³ nimi szczuæ i zwyzywaæ Fluderskiego, za to, ¿e zrobi³
mu i psom zdjêcia, komentuj¹c, ¿e
radny ³amie prawo.
Z pomoc¹ l¿onemu ojcu pospieszy³ syn, S³awomir Fluderski, którego Kozak - jak powiedzia³ nam m³ody
gryficzanin obserwuj¹cy to zdarzenie: „Chwyci³ pana S³awka i zapali³
mu z baniaka. Uderzy³ go z g³owy”.
Wys³uchaliœmy i nagraliœmy imiennie czterech œwiadków potwierdzaj¹cych wersjê panów Fluderskich,
ojca i syna, którzy s¹ gotowi zeznaæ
to przed prokuratur¹, a jak siê dowiedzieliœmy, niektórzy ju¿ zeznawali, a
inni bêd¹.
Wersja Krzysztofa Kozaka jest
taka, jak poda³y portale - zosta³ pobity, ale - niestety - w miejscu, gdzie
nikt tego nie móg³ widzieæ. Twierdzi,
¿e z g³ówki nikogo nie uderzy³. Zrobi³em nawet z panem Kozakiem wizjê
lokaln¹. Jednak na nagranie swojej
wersji nie zgodzi³ siê.

Na nagranie swoich wersji zgodzili siê ci, co widzieli to zdarzenie.
Oto krótki fragment relacji m³odego
gryficzanina.
ŒWIADEK nr 2 (nazwiska zachowujemy do naszej wiadomoœci).
- Jak pan znalaz³ siê w tym miejscu?
- Wraca³em z Hosso i szed³em do
brata, który mieszka tutaj obok.
Us³ysza³em, ¿e ktoœ tam krzyczy:
h..ju, ty mi tam mo¿esz i takie tam,
wiêc zbli¿y³em siê. W momencie, gdy
doszed³em, s³ysza³em i widzia³em, ¿e
ten pan Kozak...
- Zna³ go pan wczeœniej, czy widzia³ pan obcego mê¿czyznê?
- Widzia³em, ¿e to jest ta osoba,
bo widzia³em te¿ w gazecie, kiedyœ
nag³ówki by³y mi skojarzy³em po
prostu. On by³ ordynatorem szpitala
kiedyœ. Jak ju¿ doszed³em, to zobaczy³em, ¿e zachowuje siê bardzo
agresywnie do pana S³awka, którego
te¿ zna³em. Pan S³awek mówi³: OdejdŸ cz³owieku, co ty robisz. A on
¿e zaraz poszczuje psami. Chwyci³
pana S³awka i zapali³ mu z baniaka.
Uderzy³ go z g³owy. Pan S³awek siê
cofn¹³ i pan Kozak lecia³ na pana
S³awka i wywróci³ siê. Wtedy poszczu³ go psami. Pan S³awek odbieg³
od tych psów. By³y dwa psy, oba bez
kagañca, jeden mia³ tylko taki pas. Ja
widz¹c, jak polecia³ na pana S³awka,
krzykn¹³em: - Cz³owieku! Co ty robisz?! Zaraz zadzwoniê na policjê! On siê przewróci³, zobaczy³ mnie i w
tym momencie krzycza³ do pana
S³awka: - Ja ciê skur...nu udupiê!
Dzwoniê na policjê! - Po czym wyj¹³
telefon i zacz¹³ dzwoniæ. Pan S³awek
odsun¹³ siê i powiedzia³ do mnie: Widzia³eœ, wiêc bêdziesz œwiadkiem.
- Rêce wzi¹³ do góry, ¿e on mu nic nie
zrobi³, czego osobiœcie by³em œwiadkiem.
- Daleko sta³ pan od tego zdarzenia? 20-30 metrów?
- Dziesiêæ metrów. Widzia³em i
s³ysza³em wszystko.
- Jak zachowywa³y siê psy?
- Bardzo agresywnie. On poszczu³: - Bierz, bierz t¹ kurwê. Bierz,
zabij t¹ kurwê - tak krzycza³. Do mnie
te¿ podlecia³y te psy. Jakoœ uda³o mi
siê odpêdziæ te psy, ale rzeczywiœcie
by³y agresywne, chocia¿ to takie
psy, ¿e bym nie powiedzia³, ¿e one

potrafi¹ byæ agresywne, ale jaki pan,
taki pies.
- Widzia³ pan do koñca ca³¹ sytuacjê?
- Tak.
Co ciekawe, w sprawie pojawia
siê równie¿ Jacek Zdancewicz (radny powiatu i niedawno zwolniony
dyscyplinarnie dyrektor ZGK) oraz
prokurator Krzysztof Mejna, który
pojawi³ siê na miejscu powiadomiony telefonicznie, ale nie wiadomo,
czy by³ s³u¿bowo, czy prywatnie. Jak
mi powiedzia³ Krzysztof Kozak, gdy
zosta³ przewrócony i pobity, chc¹c
zadzwoniæ na policjê, przypadkowo
wcisn¹³ numer prokuratora Mejny.
Jeszcze ciekawsze jest to, ¿e prokurator Mejna przyjecha³ póŸniej
swoim autem ze Zdancewiczem odebraæ samochód Kozaka. Zdancewicz
wsiad³ i pojecha³ autem Kozaka, a za
nim prokurator Mejna.
Krzysztof Kozak jest prominentnym politykiem PO w Gryficach.
Startowa³ na burmistrza z rekomendacj¹ pos³a Konstantego Oœwiêcimskiego z Rewala.
Kazimierz Rynkiewicz
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Œrodek powiatu
odnaleziony!
Mieszkañcy Powiatu Drawskiego maj¹ szansê uczestniczyæ w historycznym wydarzeniu. Ustalono
ponad wszelk¹ w¹tpliwoœæ po³o¿enie miejsca, w którym znajduje siê
jego centralny punkt. W do¿ynkow¹
sobotê, 15 wrzeœnia br. o godzinie
11.00, odbêdzie siê tam uroczyste
umieszczenie aktu erekcyjnego.
Gdzie znajduje siê œrodek naszego
powiatu?
W drawskim starostwie, wœród
pasjonatów zagadnienia, zrodzi³ siê
pomys³ na popularyzacjê geodezji w
formie stanowiska edukacyjnego.
Uznano, ¿e najciekawszym i maj¹cym jednoczeœnie ogromny potencja³ promocyjny, by³oby wyznaczenie geometrycznego œrodka powiatu zwanego centroidem.
W wyniku dok³adnych pomiarów ustalono, ¿e znajduje siê on w
Stawnie (gm. Z³ocieniec). Tu¿ przed
rozpoczêciem powiatowych do¿ynek stanie tam punkt osnowy geodezyjnej wysokiej klasy.
Wspó³rzêdne œrodka s¹ nastêpuj¹ce:
X = 5927270,25
Y = 5565892,52
W przysz³oœci na miejscu znajd¹
siê tablice informacyjne o geodezji,
osnowach geodezyjnych, przyk³ady naturalnych stabilizacji ró¿nych
punktów i znaków granicznych, a

tak¿e przyk³ady przenoœnych wie¿
triangulacyjnych i wiele innych.
Oczywiœcie na miejscu bêdzie ³awka
i stó³, gdzie po prostu mo¿na bêdzie
wypocz¹æ. Ca³oœæ stanie siê elementem szlaku pieszego i rowerowego,
jako jedna z wielu atrakcji turystycznych powiatu.
- Pos³uguj¹c siê fachowym jêzykiem, punkt stanowi³ bêdzie element
poziomej osnowy geodezyjnej
szczegó³owej 3 klasy z wektorem na
inny punkt, osnowy wysokoœciowej, osnowy magnetycznej oraz
centroid powiatu drawskiego - mówi
Dominik Do³¿ycki, Geodeta Powiatu.
Geodeci ustabilizuj¹ „pêpek” powiatu granitowym znakiem wystaj¹cym na prawie metr ponad powierzchniê ziemi. Ponadto, jeœli uda
siê zdobyæ zgodê Prezesa G³ównego
Urzêdu Geodezji i Kartografii, punkt
ten zostanie w³¹czony do sieci
osnowy magnetycznej.
(SP)

ODDAJ KREW! URATUJESZ ZAGRO¯ONE ¯YCIE!

Pilnie potrzebna krew!!!
(WOJEWÓDZTWO). Je¿eli jesteœ krwiodawc¹ lub osob¹ zdrow¹
i pe³noletni¹ (z dowodem osobistym), prosimy zg³oœ siê do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa w Szczecinie. Aleje
Wojska Polskiego 80/82.
Godziny rejestracji od poniedzia³ku do pi¹tku od 7.15 do 13.15. W
sobotê od 7.15 do 12.00.
Mo¿na siê tak¿e zg³osiæ do jednego z oddzia³ów terenowych

RCKiK w: (1) Bia³ogardzie (2)
DRAWSKU POMORSKIM (3) Gryficach (4) Ko³obrzegu (5) Koszalinie
(6) Szczecinku (7) Œwinoujœciu - celem oddania krwi.
Krew mo¿na oddaæ równie¿ na
Ekipowym Poborze Krwi w Barlinku,
w Gryfinie i Stargardzie Szczeciñskim. Adresy placówek s³u¿by krwi
w województwie zachodniopomorskim znajduj¹ siê na stronie internetowej: www.krwiodawstwo.szczecin.pl
(um)

Przedsiêbiorstwo Komunikacji Œamochodowej w Œwidwinie Sp. z o.o.

og³asza pisemny przetarg nieograniczony ofertowy
na zbycie prawa u¿ytkowania wieczystego nieruchomoœci
gruntowej zabudowanej po³o¿onej
w miejscowoœci Œwidwin przy pl. Lotników 6.
Nieruchomoœæ zabudowana obiektem: Dworzec PKS.
Cena wywo³awcza nieruchomoœci wynosi 211140,00 z³.
Szczegó³y na stronie internetowej www.pks.swidwin.biuletyn.net
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Siedmiu na jednego!
(DRAWSKO POM.) Policjanci
z Drawska Pomorskiego zatrzymali dwóch doros³ych i piêciu nieletnich podejrzanych o pobicie 42-latka. Wszyscy oni us³yszeli ju¿
wstêpne zarzuty pobicia.
Do zdarzenia dosz³o w ubieg³¹
niedzielê, 27 sierpnia, w godzinach
wieczornych. 42-latek przyjecha³ z
zagranicy w odwiedziny do rodziny
w Drawsku Pomorskim. Niezadowolony ze znajomoœci swojej córki z
miejscowym m³odzieñcem, mê¿czyzna stanowczo mu to oznajmi³.
Zirytowany 18-latek postanowi³
zemœciæ siê na ojcu swojej dziewczyny. Zadzwoni³ po swoich kolegów i
razem ruszyli pod dom, w którym
przebywa³ mê¿czyzna i gdy tylko
wyszed³ na podwórko, napadli go,
skopali i pobili. Co wiêcej, jeden z
napastników mia³ przy sobie metalow¹ pa³kê teleskopow¹, któr¹ równie¿ ok³ada³ pokrzywdzonego.
Na szczêœcie mê¿czyzna odniós³
niezagra¿aj¹ce jego ¿yciu obra¿enia
w postaci ogólnych pot³uczeñ i ran
ciêtych g³owy.

18-letni w³aœciciel pa³ki po zajœciu wyrzuci³ j¹ do pobliskiej rzeki,
jednak policjanci j¹ odnaleŸli i obecnie stanowi ona dowód w sprawie.
Wszystkie osoby bior¹ce udzia³
w tym zajœciu zosta³y zatrzymane.
Zosta³y im równie¿ przedstawione
wstêpne zarzuty pobicia, za które to
przestêpstwo kodeks karny przewiduje do 3 lat pozbawienia wolnoœci.
Dodatkowo dwie osoby us³ysza³y
zarzut pobicia z u¿yciem niebezpiecznego narzêdzia. W tym przypadku kara pozbawienia wolnoœci
mo¿e wynosiæ nawet do 8 lat. Dodatkowo „krewki kawaler” odpowie za
groŸby karalne, za co grozi mu kolejne 2 lata.
Inicjator ca³ego zajœcia zosta³
umieszczony w szpitalu na obserwacji psychiatrycznej, a jego m³odszy
brat, równie¿ bior¹cy udzia³ w pobiciu, obecnie przebywa w Policyjnej
Izbie Dziecka. Na wniosek drawskiej
policji prokurator rejonowy wyst¹pi³ do miejscowego s¹du o umieszczenie 16-latka w schronisku dla nieletnich.
(kp)

Areszt dla nietrzeŸwego
œwiadka
(DRAWSKO POM.) 57-letni
drawszczanin z sali s¹dowej trafi³ na
siedem dni do aresztu. Przyszed³
sk³adaæ zeznania, maj¹c ponad 2
promile alkoholu.
29 sierpnia oficer dy¿urny drawskiej komendy otrzyma³ zg³oszenie z
miejscowego s¹du, ¿e jeden ze œwiadków najprawdopodobniej jest nietrzeŸwy. Jak siê okaza³o, w jednej z sal odbywa³a siê rozprawa s¹dowa, dotycz¹ca kradzie¿y z w³amaniem.
Jednym ze œwiadków maj¹cym w
tej sprawie sk³adaæ zeznania by³ 58-

letni mieszkaniec Drawska Pomorskiego. Mê¿czyzna co prawda stawi³
siê na wezwanie s¹du, jednak jego
wygl¹d i zachowanie wzbudzi³y w
sêdzim podejrzenie co do jego stanu
trzeŸwoœci.
W¹tpliwoœci sêdziego okaza³y siê
uzasadnione, gdy¿ przeprowadzone
przez przyby³ego na miejsce policjanta
badanie wykaza³o w organizmie mê¿czyzny ponad 2 promile alkoholu.
Za naruszenie powagi S¹du mê¿czyzna zosta³ ukarany kar¹ porz¹dkow¹ i prosto z sali s¹dowej na siedem
dni trafi³ do zak³adu karnego.
(kp)
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Przedszkole Prywatne w Z³ocieñcu
ma ju¿ 20 lat!
(Z£OCIENIEC)
1 wrzeœnia 2012 r.
o godzinie 10.00
odby³a siê uroczystoœæ
dwudziestolecia
istnienia Przedszkola
Prywatnego
w Z³ocieñcu.
W uroczystoœci uczestniczyli:
Waldemar W³odarczyk - Burmistrz
Z³ocieñca, Urszula Ptak - Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej Z³ocieñca,
Leszek Modrzakowski - sekretarz
gminy Z³ocieniec, ksi¹dz Rafa³ Stasiejko - wikary z parafii Œw. Jawigi
Królowej Polski, panie: Jolanta Byszewska i Ma³gorzata Dawszewka nauczycielki ze Szko³y Podstawowej Nr 1 w Z³ocieñcu, Anna Dominiak - dyrektor Szko³y Podstawowej
Nr 2 w Z³ocieñcu, El¿bieta Bielak dyrektor Przedszkola w Z³ocieñcu,
Ma³gorzata Kmiecik - nauczycielka
Przedszkola Wojskowego Nr 37 w
Z³ocieñcu, Piotr Disterhoft - dyrektor OSIR w Z³ocieñcu, Romana Kowalewicz - dyrektor Z³ocienieckiego
Oœrodka Kultury, Barbar Bielak pracownica biblioteki, Piotr Kucharski - przedstawiciel firmy „Nowa
Szko³a” oraz dzieci i rodzice.
Prowadz¹c¹ by³a Krystyna Haœci³o - dyrektor ds. pedagogicznych
przedszkola, która przywita³a goœci,
dzieci, rodziców i wszystkich zebranych. Uroczystoœæ rozpoczê³a siê od
wystêpu artystycznego dzieci.
Wychowankowie przedszkola zaprezentowali kilka piosenek i taniec
„krakowiak” , personel przedszkola
przedstawi³ inscenizacjê bajki „Zielony Kapturek”. Nastêpnie prowadz¹ca przedstawi³a historiêprzedszkola.

W okresie transformacji ustrojowej zlikwidowano Przedszkole Nr 3
mieszcz¹ce siê w budynku Spóldzielni Mieszkaniowej Postêp w Z³ocieñcu. Jedna z pracownic tego
przedszkola, pani Stanis³awa RakLisowska, postanowi³a wówczas
wzi¹æ sprawy w swoje rêce i utworzy³a przedszkole prywatne, które
zosta³o zarejestrowane w ewidencji
Kuratora Oœwiaty w Koszalinie pod
pozycj¹ nr 1/1992. Jak ³atwo mo¿na
zauwa¿yæ, by³o pierwszym prywatnym przedszkolem w ówczesnym
województwie koszaliñskim.
Dzia³alnoœæ swoj¹ rozpoczê³o 1
wrzeœnia 1992 roku. Mieœci³o siê w
budynku dzier¿awionym od Spóldzielni, funkcjonowa³y wówczas 3
oddzia³y, do których uczêszcza³o
oko³o 120 dzieci. Powoli jednak sytuacja siê zmienia³a; z ka¿dym rokiem
ubywa³o dzieci, popularnoœæ tych
placówek te¿ nie by³a du¿a. W roku
2004 placówka przenios³a siê do
nowego, wybudowanego przez w³aœcicielkê budynku przy ulicy Zdobywców Wa³u Pomorskiego 2, gdzie
mieœci siê do dzisiaj. Co pewien czas
pani Stanis³awa Rak-Lisowska coœ
budowa³a i dobudowywa³a; a to
gara¿, a to pi³kolandiê, a to powiêksza³a i modernizowa³a plac zabaw.
Stworzy³a wyj¹tkowe miejsce, w
którym dziecko radoœnie siê bawi,
nawi¹zuje kontakty z rówieœnikami,
zdobywa pierwsze doœwiadczenia
spo³eczne, uczy siê ¿yczliwoœci, tolerancji i szacunku dla innych.
Funkcjonuj¹ 4 oddzia³y, ka¿dy
oddzia³ ma ³azienkê i toaletê, sale do
zajêæ i zabaw, które s¹ przestronne,
jasne, estetycznie i bogato wyposa¿one w sprzêt, zabawki i pomoce
dydaktyczne, stwarzaj¹ce szanse do
podejmowania przez dzieci ró¿norodnej aktywnoœci. Ka¿da sala posiada telewizor i sprzêt RTV. W

przedszkolu urz¹dzono i wyposa¿ono pracowniê komputerow¹. Placówka posiada w³asn¹ kuchniê, która prowadzi ¿ywienie dzieci.
Przedszkole to instytucja, która
nie mo¿e istnieæ i funkcjonowaæ bez
odpowiedniej kadry pedagogicznej,
zatrudnia 6 nauczycieli legitymuj¹cych siê odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi. Wiêkszoœæ kadry
posiada wykszta³cenie wy¿sze.
Wszyscy nauczyciele aktywnie
uczestnicz¹ w ró¿nych formach doskonalenia zawodowego oraz zdobywaj¹ kolejne stopnie awansu zawodowego. W czterech oddzia³ach
pracuje 5 nauczycieli, jedna nauczycielka na oddzia³ plus jedna podmieniaj¹ca. Ponadto zatrudniamy nauczycieli do prowadzenia zajêæ dodatkowych. Co roku przedszkolna
kadra wspomagana jest studentami
z wy¿szych uczelni (Szczecin,
Gdañsk, S³upsk, Bydgoszcz) - przysz³ymi nauczycielami szkó³ i przedszkoli.Obs³ugê przedszkola stanowi
kadra administracyjno - obs³ugowa.
Ponadto, bardzo czêsto w przedszkolu s¹ praktykanci ze szkó³ ponadpodstawowych, którzy przyuczaj¹ siê do zawodu kucharza. Zajêcia dodatkowe prowadzone w
przedszkolu: rytmika, zajêcia informatyczne, kó³ko teatralne, kó³ko plastyczne, gimnastyka korekcyjna,
nauka tañca, jêzyk angielski, nauka
religii, zajêcia logopedyczne.
Wszystkie te zajêcia, za wyj¹tkiem nauki jêzyka angielskiego, s¹
op³acane przez w³aœcicielkê przedszkola.
W ka¿dym roku jest bardzo du¿o

wydarzeñ specjalnych w przedszkolu, które wpisuj¹ siê w harmonogram
pracy placówki. Codzienne ¿ycie w
przedszkolu staramy siê urozmaicaæ
na ró¿ne sposoby. Oprócz sta³ych
zajêæ organizujemy szereg uroczystoœci i tradycji przedszkola.
W codziennej dzia³alnoœci stawiamy na rozwój kulturalny, duchowy, ruchowy i artystyczny naszych
wychowanków.
Organizujemy
spektakle teatralne przy wspó³pracy
z aktorami scen Krakowa, S³upska,
Bydgoszczy i Szczecina, programy
artystyczno-muzyczne, koncerty,
spotkania z ciekawymi ludŸmi.
Przedszkole rozwija siê prê¿nie,
jego baza jest systematycznie wzbogacana, a wszystko to dziêki otwartoœci, zaanga¿owaniu i oddaniu siê
pracy w³aœcicielki przedszkola pani
Stasi Rak-Lisowskiej.
Po przedstawieniu krótkiej historii, personel przedszkola zaœpiewa³
„Dwadzieœcia lat minê³o” na melodiê
„Czterdzieœci lat minê³o” oraz wrêczy³ kosz kwiatów z podziêkowaniem
za wspó³pracê w³aœcicielce przedszkola pani Stanis³awie Rak-Lisowskiej.
Nastêpnie goœcie sk³adali ¿yczenia. Burmistrz powiedzia³ wiele ciep³ych s³ów pod adresem w³aœcicielki, podkreœlaj¹c, ¿e jest to niezwykle
odpowiedzialna praca na rzecz „naszych” dzieci.
Dzieci i rodzice zostali zaproszeni na zabawê (na powietrzu), któr¹
prowadzili klauni , goœcie natomiast
na zwiedzanie przedszkola. Goœcie i
rodzice otrzymali reklamówki przedszkola przygotowane specjalnie na
tê okolicznoœæ.
(o)
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Spotkanie Starosty Wizyta studentów
Drawskiego
z Rostowa
z kombatantami

3 wrzeœnia 2012 r. Starosta Drawski Stanis³aw Cybula spotka³ siê z
kombatantami zamieszkuj¹cymi teren Powiatu Drawskiego. Spotkanie
odby³o siê w Kaliszu Pomorskim na
Stadionie Miejskim. Zosta³o zorganizowane z okazji œwi¹t: Miêdzynarodowego Dnia Pokoju oraz Dnia
Weterana obchodzonych corocznie
w dniu 1 wrzeœnia. Wziê³o w nim
udzia³ ok. 150 kombatantów.
W spotkaniu uczestniczyli równie¿ Wicestarosta Andrzej Brzemiñski oraz Burmistrz Kalisza Pomorskiego, Micha³ Hypki, który jako
gospodarz terenu serdecznie przywita³ wszystkich przyby³ych na
spotkanie.
Spotkanie uœwietnione zosta³o

wystêpami wokalnymi m³odzie¿y z
Miejsko - Gminnego Oœrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim. Przebieg³o
w serdecznej atmosferze przy doskona³ych warunkach atmosferycznych.
Spotkanie zosta³o zorganizowane
przez Wydzia³ Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim przy zaanga¿owaniu Wydzia³u Zarz¹dzania Kryzysowego.
Serdecznie dziêkujemy firmie
Polfood Service z Koszalina za ufundowanie bigosu, a Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Kaliszu Pomorskim za
ugotowanie pysznej grochówki.
Pozosta³¹ obs³ugê cateringow¹
prowadzi³a firma Pub „VIP” W. Salwa z Drawska Pomorskiego. (SP)

Odwagi druhowie i do przodu

Rozebrano spowalniacz
szybkoœci przed
przedszkolem
(Z£OCIENEIC). Mamy pocz¹tek roku szkolnego, wiêc nie odœwiêtnie, a praktycznie.
Przy prywatnym przedszkolu na
Zdobywców Wa³u Pomorskiego 2
spowalniacz szybkoœci w szcz¹tkach. Tak przemyœlnie siê uszkodzi³,
¿e jad¹c z dwóch stron mo¿na jechaæ
z szybkoœci¹ dowoln¹, jeœli siê o felerze wie. A wszystko dok³adnie przy
samiutkim przedszkolu. Gdy konsta-

towaliœmy owo uszkodzenie w tym
samym czasie stra¿nik miejski mierzy³ szybkoœæ pojazdów na Czaplineckiej. A gdyby tak stan¹³ przy tym
spowalniaczu z radarem, to co - nakrzycza³ by ktoœ na niego? Piszemy
tak, bo informuj¹ nas, ¿e stra¿nicy
miejscy bardzo boj¹ siê tych, których o wszelkich felerach musz¹ informowaæ. W kolejnych wydaniach
napiszemy o tym nieco. Odwagi,
druhowie!!! Czuwaj!
(N)

W pierwszy weekend wrzeœnia
w³adze samorz¹dowe Powiatu
Drawskiego goœci³y delegacjê studentów z rosyjskiego Instytutu Zarz¹dzania Publicznego z Rostowa.
Opiekunem 10 osobowej grupy
po stronie rosyjskiej by³a Elena Zolochewskaja - Dziekan Wydzia³u
Gospodarki Œwiatowej Akademii
Zarz¹dzania Pañstwowego przy Prezydencie Rosji, natomiast opiekunem po stronie polskiej delegacji by³
W³odzimierz Puzyna - Rektor Wy¿szej Szko³y Administracji Publicznej w Szczecinie.
Pierwszego dnia grupa studentów z Rostowa spotka³a siê z w³odarzami powiatu w sali narad Starostwa
Powiatowego w Drawsku Pomorskim. W spotkaniu brali udzia³ m.in.
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu
Drawskiego Jerzy Lauersdorf, Wicestarosta Andrzej Brzemiñski, Sekretarz Powiatu Jacek Brzozowski,
Burmistrz Z³ocieñca Waldemar W³o-

darczyk, Dyrektor Powiatowego
Urzêdu Pracy w £obzie Jaros³aw
Namaczyñski oraz pracownicy Wydzia³u Rozwoju i Promocji Starostwa
Powiatowego w Drawsku Pomorskim.
G³ównym tematem spotkania
roboczego by³o przedstawienie zadañ, roli
i funkcjonowania samorz¹du
powiatowego. Zarówno Starosta jak
i Burmistrz Z³ocieñca podzielili siê
doœwiadczeniem z pracy samorz¹dowej prezentuj¹c tym samym dorobek gospodarczy i kulturalny, a tak¿e charakterystykê regionu.
W dalszej czêœci spotkania
wszyscy udali siê do Drawskiego
Centrum Specjalistycznego gdzie
spotkali siê z Dyrektorem Zbigniewem Królem , który oprowadzi³ goœci po szpitalu.
W drugim dniu wizyty goœcie
zaproszeni mieli niepowtarzaln¹
okazjê poznaæ i podziwiaæ uroki
Powiatu Drawskiego.
(SP)
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Podpali³a do¿ynkowe
chocho³y

(DRAWSKO POM.) Policjanci
z Drawska Pomorskiego zatrzymali 16-latkê, która podpali³a do¿ynkowe chocho³y. Sprawczyni za swój
czyn odpowie przed S¹dem Rodzinnym i Nieletnich.
Do zdarzenia dosz³o na kilka dni
przed planowanymi w Drawsku Pomorskim uroczystoœciami Œwiêta
Plonów. Nieznany wówczas sprawca spali³ dwa chocho³y przygotowane specjalnie na tê uroczystoœæ.
Policjanci zabezpieczyli zapisy miejskiego monitoringu i po przejrzeniu
go wytypowali ewentualnych
sprawców. Ca³y czas zbierali równie¿
informacje dotycz¹ce tego zdarzenia. Dzia³ania te doprowadzi³y do
zatrzymania 16-letniej drawszczan-

CMYK

ki, która nie tylko przyzna³a siê do
podpalenia s³omianych chocho³ów,
ale te¿ do zniszczenia mienia na terenie miasta.
Dziewczyna podczas przes³uchania wyjaœnienia, ¿e „baby” spali³a, poniewa¿ chcia³a zemœciæ siê na
swoich kolegach. Wczeœniej dosz³o
miedzy nimi do k³ótni, a wiedz¹c, ¿e
wybieraj¹ siê oni na do¿ynki, chcia³a
popsuæ im zabawê. Umyœli³a sobie,
¿e jak spali chocho³y, to do¿ynki
zostan¹ odwo³ane i zabawy nie bêdzie.Zatrzymana 16- latka jest znana
drawskim policjantom, pomimo m³odego wieku ju¿ wczeœniej ³ama³a prawo.Teraz s¹d zadecyduje o jej dalszym losie, policjanci wyst¹pili z
wnioskiem o umieszczenie 16-latki w
schronisku dla nieletnich.
(kp)
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Zoczy siê, czy te¿ nie zoczy siê?

Radny Stanis³aw Picheta ju¿ lustrowa³
szpary w murze na Wolnoœci 6
(Z£OCIENIEC).
Popêkany mur i b³oto
przy budynku Wolnoœci
6 od strony rzeki ju¿
w zainteresowaniu
radnego st¹d,
Stanis³awa Pichety.
To informacja od problemem najbardziej zainteresowanego mieszkañca. Wydaje siê, ¿e szpary w popêkanym murze znacznie siê rozszerzy³y w porównaniu ze stanem jesz-

cze sprzed trzech tygodni. Pilnie bêdziemy zoczyæ, jak z t¹ spraw¹ poradzi sobie sympatyczny pan Stanis³aw, skoro do tej pory jest tu tak, jak
w³aœnie jest. To znaczy jest, jak by³o.
S³owo zoczyæ u¿yte œwiadomie. Zoczy siê, czy te¿ siê nie zoczy. Ano,
zobaczym.
(N)
***
Jak siê dowiadujemy, na razie nic
siê zrobiæ nie da, gdy¿ problem jest
rozwi¹zywany w s¹dzie. Takie s¹ tu
komplikacje w³asnoœciowe. Wynika
z tego, wal¹ce siê mury musz¹ staæ,
bo sprawiedliwoœæ musi byæ.

Pope³nili mu samobójstwo?

Nim po dary
(Z£OCIENIEC). W Parafii Maryi
Wniebowziêtej jest przydzielana
przez CARITAS parafialn¹ ¿ywnoœæ
mieszkañcom gminy, którzy z przeró¿nych wzglêdów potrzebuj¹ takiego wsparcia. We wtorek czwartego wrzeœnia by³y przyjmowane deklaracje na otrzymywanie darów od
osób potrzebuj¹cych pomocy. Zapoznajmy siê z kryteriami, jakie trzeba spe³niæ, by móc rzeczon¹ pomoc
otrzymaæ.
Kryteria
¯ywnoœæ jest przeznaczona dla
osób najubo¿szych, czyli takich,
które zgodnie z ustaw¹ o pomocy
spo³ecznej spe³niaj¹ nastêpuj¹ce
kryteria: (1) sieroctwo (2) ubóstwo
(3) bezdomnoœæ (4) niepe³nosprawnoœæ (5) d³ugotrwa³a ciê¿ka choroba
(6) przemoc w rodzinie (7) potrzeba

ochrony macierzyñstwa i wielodzietnoœci (8) bezradnoœæ w sprawach opiekuñczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego zgw³aszcza w rodzinach
niepe³nych i wielodzietnych (9) alkoholizm (10) zdarzenia losowe i
sytuacje kryzysowe.
Kryterium pomocnicze
UWAGA. Jako kryterium pomocnicze zaleca siê stosowanie kryterium dochodowego na dzieñ
pierwszy sierpnia 2012 roku wynosz¹cego dla osoby samotnej 715,50
z³otego netto. Dla ka¿dego cz³onka
rodziny 526,50 z³ netto.
Ka¿da osoba objêta pomoc¹ indywidualn¹ powinna otrzymaæ w
ci¹gu roku co najmniej piêæ ró¿nych
produktów. Dodatkowym warunkiem jest nie korzystanie przez te

osoby z programu PEAD w ramach
innych organizacji, jak Bank ¯ywnoœci, Polski Komitet Pomocy Spo³ecznej czy te¿ innej placówki odbieraj¹cej ¿ywnoœæ z Caritas.
Dla jednych pañstwo,
dla innych dary
Dodajmy, ¿e wedle danych GUS
œrednia pensja w tak zwanej Polsce,
to niespe³na cztery tysi¹ce z³otych.
Tylko, ¿e a¿ tyle to bardzo ma³o kto
zarabia. Tego rodzaju praktyki prowadz¹ do niebywa³ego wrêcz rozwarstwienia spo³ecznego, w czym
nasz kraj plasuje siê w czo³ówce
œwiatowej. Liczbê dzieci w kraju
poni¿ej progu egzystencji szacuje
siê na dwa miliony. Piêæset tysiêcy
emerytów miesiêczne na rêkê pobiera szeœæset z³otych.
Pañstwo opiekuñcze, ale inaczej
Nasz kraj to w gruncie rzeczy
pañstwo opiekuñcze, z tym zastrze¿eniem, ¿e tylko dla wszelkiej gangreny oszustów, dla setek tysiêcy
zbêdnych urzêdników, dla obcych

banków, niepolskich mediów, obcego handlu i obcych, a wydartych
nam przedsiêbiorstw. Za tego rodzaju rozwi¹zaniami byli niby wyborcy.
Niby, bo wyborcy mieli do g³ów
narobione przez tak zwane telewizje
i inne re¿imowe media. Dzisiaj, nawet tylko w porównaniu do PRL,
mamy w kraju oceany nêdzy, by tylko by³o dla tych, którzy uczciw¹
prac¹ siê nie zajm¹, a licz¹ tylko - jak
ja im to, to oni mi to. I tak oto "toto"
siê toczy. Dobrze o tym wiedzieæ,
gdy siê nie ma ju¿ wyjœcia i trzeba po
dary.
Pope³nili mu samobójstwo?
I - jeszcze jedno. Goœciowi, który
z mównicy sejmowej domaga³ siê
zasi³ku socjalnego dla bezrobotnych, ktoœ "pope³ni³ samobójstwo". Przedtem, by³ego premiera,
który obieca³ tytu³ ksi¹¿ki PRZERYWAM MILCZENIE - zamordowano.
A kto taki, kto umie to wszystko
nawet i komuœ "pope³niæ samobójstwo"? To ONI. Tym razem ju¿ z III
RP.
Tadeusz Nosel

Str
Str.. 8

Z£OCIENIEC

tygodnik pojezierza drawskiego 5.9.2012 r.

Powstaj¹ nowe osiedla (willowe)

W kilku punktach w mieœcie
(Z£OCIENIEC). W poniedzia³ek
postanowiliœmy odwiedziæ miejsca,
w których wedle oczekiwañ wielu
gminian powinno coœ siê dziaæ. Najpierw jednak uwaga, ¿e w tych
dniach widok z mostu Po³czyñskiego na dwie strony jest wart wiêkszej
uwagi. Mo¿e nawet fotografowania
a¿ do g³êbokiej jesieni, kiedy to
wszystko staje siê jednobarwne,
szare. Ale do tych chwil jeszcze daleko. Nawet lata jeszcze niespe³na
trzy tygodnie.
Nikt nie strzela,
bo budowa zamar³a
Pierwszy przystanek - budowa
strzelnicy naprzeciwko stadionu
miejskiego. Od chwili wyciêcia tu
zaroœli i kilkudziesiêciu drzew nic
nowego siê nie dzieje. Tylko wyciête
drzewa zosta³y zabrane i wywiezione. Niezbyt potrzebna jest wiêc tabliczka "zakaz wstêpu". Szczególnie
w tych dniach, kiedy tylu ludzi bêdzie zd¹¿aæ do lasów za grzybami.
Te¿ jakby nic
Na stadionie te¿ ju¿ od d³ugiego
czasu nic specjalnego siê nie dzieje.
Tym razem jednak brama otwarta.
Porozmawialiœmy z kilkoma pracownikami. Nie wiedz¹, kiedy obiekt zostanie oddany do u¿ytku. Oficjalna
wersja - wiosna przysz³ego roku. Tak
na oko, to niezbyt siê na to zanosi.
Ale, b¹dŸmy dobrej myœli.
Na uwagê zas³uguje, ¿e nie tylko
drogi w gminie s¹ nieŸle utrzymane,
przynajmniej te najwa¿niejsze, ale i
pobocza. Spotkaliœmy pracowników wykaszaj¹cych trawê i zielsko
wokó³ pasemek dróg i szos. Nie zawsze tak by³o.
Podpierali,
podpierali i rozebrali
Na ulicy Stanis³awa Staszica

budynku z numerem 33 ju¿ nie ma. To
ta ruinka, której nawet œciany podparto, by tylko siê nie oderwa³y od
podstawowej konstrukcji. Dotychczasowi mieszkañcy otrzymali nowe
mieszkania, a 33 znikn¹³ z powierzchni ziemi, ze stanu ulicy. Tu bardzo
starych budynków jest jeszcze sporo. Bez nich ulica ca³kowicie straci
swój klimat. Ciekawe, du¿o jeszcze
wody w Drawie up³ynie do czasu,
gdy Stanis³awa Staszica stanie siê
nowoczesn¹ arteri¹? Nie jest to trudne do wyobra¿enia. Ca³a ta dzielniczka jest warta szczególniejszego upamiêtnienia, gdy¿ szczególnie zapisa³a siê w historii miasta. To tu by³
zamek, to tu Drawa spiêtrza siê w
widowiskow¹ kaskadê. A co najwa¿niejsze - to tu przenosi³ kajak biskup
Karol Wojty³a, co jest uwidocznione
na zdjêciu. Ale¿ mamy pami¹tkê!
Osiedle Jana Paw³a II
I teraz g³ówny cel naszej podró¿y
po mieœcie i okolicach. Nowiutkie
osiedle domków jednorodzinnych
przede wszystkim przy ulicy Jana
Paw³a II. Mo¿na s¹dziæ, ¿e z nazwy
ulicy osiedle weŸmie nazwê dla siebie. G³ówna ulica jest wy³o¿ona p³ytami betonowymi. Poboczne drogi
gminne tylko z nazwy s¹ drogami.
Zaroœniête, ledwie widoczne. Uliczka Kresowiaków w ogóle nie umocniona. Teren pod koœcio³em teraz ju¿
suchy, do przejœcia nawet do Czaplineckiej. Zobaczymy, jak z tym
wszystkim tutaj bêdzie jesieni¹.
Mieszkañcy osiedla kupuj¹c
dzia³ki byli pewni, ¿e zgodnie z
umow¹, drogi tu, ulice, zostan¹ wykonane tak, jak nale¿y. Mijaj¹ lata, a
dróg jeszcze nie ma. Ma³o tego:
gmina jakby ma³o siê tym interesuje.
Urzêdnik w urzêdzie jest nawet do
petentów st¹d opryskliwy, a naczelne w³adze gminy ju¿ tyle na ten temat

naopowiada³y, ¿e czas ju¿ obietnice
pospe³niaæ. Lada dzieñ bêdzie z nimi
na tym malutkim osiedlu spotkanie.
Mo¿e na nim zapadn¹ definitywne
decyzje?
W rozmowie przeprowadzonej
na osiedlu pada³y nastêpujecie zarzuty - domys³y: (1) pieni¹dze pobrane ze sprzeda¿y dzia³ek, w których by³y te¿ z³otówki na drogi, pos³u¿y³y ratowaniu niedoborów w
gminnej kasie (2) kwota, która by³a
zawarowana w bud¿ecie wreszcie na
te drogi, zosta³a spo¿ytkowana na
inne cele (projekt dalszej tu zabudowy?) (3) w rozmowie zosta³o wyra¿one zdziwienie, ¿e radn¹ w tym rewirze
jest sama przewodnicz¹ca rady Urszula Ptak, o czym ma³o kto wie! (4)
jedna z osób z rady na zarzuty tutejszych mieszkañców mia³a odpowiedzieæ, ¿e ona na drogê do swego
domostwa czeka³a czterdzieœci lat
(5) w rozmowie by³o te¿ zapytanie o
to, kto i kiedy zrekultywuje dwa
wyrobiska gliny tu¿ nad Draw¹? Jeœli siê tego nie zrobi, jakoœæ ca³ego
osiedla bêdzie, no, taka sobie.
Powtarzam, powy¿ej to nie
stwierdzenia, lecz jakby zapytania,
wyznaczenie pola do dyskusji. Jeœli
zebranie z mieszkañcami osiedla nie
doprowadzi do satysfakcjonuj¹-

cych ich decyzji, bêdzie co dr¹¿yæ
dalej. Zebranie ma byæ jeszcze w tym
tygodniu.
Czaplineckie Willowe
Z rozpêdu pojechaliœmy jeszcze
na Grunwaldzk¹. To przy Osiedlu
Czaplineckim, a problem podobny
jak i poprzednio. Ale, pracowa³a ekipa zak³adaj¹ca kanalizê. Mo¿e, choæ
tutaj coœ siê wreszcie ruszy?
Mamy za sob¹ ju¿ dwa osiedla w
budowie. To na Czaplineckim, willowe. Przyjmie siê nazwa - Czaplineckie Willowe? To ju¿ druga propozycja. Pierwsza - Osiedle Jana Paw³a II.
Osiedle u szczytu Brzozowej
Teraz pora na trzecie, u szczytu
Brzozowej. Po drodze jeszcze zaproszenie na Wielkopolsk¹, do budynku z niedawno oddanymi mieszkaniami. Od nie wiadomo kiedy nie ma
œwiat³a w klatkach schodowych. A
do tego - nie ocieplony strych. Zi¹b
idzie na mieszkania. Napisz pan - to
¿yczenie stamt¹d.
I - tu¿ przy starym wyrobisku
¿wiru o filmowej urodzie (westerny).
Koszmar. Ca³e zawalone gruzem, nie
tylko przy wejœciu. Poroœniête
chaszczami. Nie tylko od roœlinnoœci
przyda³by siê ktoœ w mieœcie, ale w
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ogóle od dba³oœci o jego codzienn¹
estetykê. Do codziennej pracy.
Mo¿e w³aœnie zamiast stra¿y miejskiej taki fachowiec? I od uwypuklania piêknych zak¹tków miasta i jego
okolic. Ot, chocia¿by takich, jak ta
nieczynna ¿wirownia. Zim¹ mo¿e
nawet górka pod sanki? By³ nawet
pomys³ wyci¹gu narciarskiego na
Wzgórzach Rakowskich. Czemu by
na pocz¹tek nie zadbaæ o ¿wirowniê,
tak przecie¿ widowiskow¹?
Osiedle u szczytu Brzozowej z
drogami (ulicami?) szutrowymi.
Zdadz¹ egzamin jesieni¹, zimami z
chlapami - chyba nie. To kolejne
wyzwanie.
Kañsko
I na koniec Kañsko. Tu po to, by
zobaczyæ, jak siê ma "pan ¿ó³w" kilka
ju¿ lat temu wyrzeŸbiony przez Mariana Giluka, tego samego, który
wyrzeŸbi³ "woja piastowego" na Placu 650-lecia Miasta. ¯ó³w Giluka
trzyma siê znakomicie. Potê¿ny, doskonale zakonserwowany, trwa niezmiennie na swoim miejscu. A Woj
Piastowy na Placu 650 - lecia Miasta
spróchnia³ doszczêtnie, a¿ do samej
ziemi. Nawet osy siê z tego próchna
wynosz¹ w³aœnie w tych dniach. Nic

ju¿ po Woju. Marian gotów takiego
samego wyrzeŸbiæ w piaskowcu.
Przyznajmy, mocno nam wstyd przed
Marianem Gilukiem. Nawet nam w
Z³ocieñcu woj piastowy sczez³ na
nic, nie wspominaj¹c ju¿ o innych
klejnotach gminnych.
Nim do koñca reporta¿u, jeszcze
uwaga: nie odnotowaliœmy dot¹d w
Tygodniku nowej drogi do Kañska
od drogi na Stawno. Równiuteñki
asfalt. A by³y kocie ³by. Co prawda o
walorze chyba zabytkowym, wartym
zawsze baczniejszej uwagi (malutko
jest ju¿ takich dróg, w Siemczynie do
rezydencji Stary Dworzec), w tym
miejscu to jednak ju¿ przesz³oœæ.
Szpital MSW tu w³aœnie. Z ka¿dego roku na rok bardzo wiele siê tu
zmienia. Widaæ to go³ym okiem. A i
miejsce jest wyj¹tkowo atrakcyjne
pod ka¿dym wzglêdem, najbardziej
zaœ rekreacyjnym. Z zabytkowym
budynkiem, z ciekawymi budynkami
towarzysz¹cymi, z niekoñcz¹cymi
siê œcie¿kami spacerowymi. Z dala
od miasta, od siedzib ludzkich. Ciekawe, jak by wygl¹da³o porównanie
tej lecznicy ze szpitalem w Drawsku
Pomorskim? Do tej pory nikt jeszcze
takich porównañ nie robi³. Czas chyba!
Tadeusz Nosel
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K³opoty na Wielkopolskiej
Z³ocieniec, 2012-08-31
Mieszkañcy bloków przy ul. Wielkopolskiej 4 i 4a
Reprezentant:
Magdalena Braniecka
Ul. Wielkopolska 4/1
78-520 Z³ocieniec
Prezes ZGM w Z³ocieñcu
p. Marcin Czerniawski

DW: 1) Burmistrz Z³ocieñca p. Waldemar W³odarczyk
2) „Tygodnik Pojezierza Drawskiego”
3) Tygodnik „Pojezierze Drawskie”
4) „G³os koszaliñski”
Pismo nr 3/2012 w sprawie obni¿enia czynszu
W zwi¹zku z faktem, i¿ od dnia 20. czerwca 2012 r. do dnia dzisiejszego
nie mamy pr¹du na klatkach schodowych i w piwnicach oraz dostêpu do
anteny zbiorczej, a ponadto do dnia dzisiejszego nie otrzymaliœmy odpowiedzi na pismo wys³ane do Pañstwa dnia 18.07.2012 r., w imieniu mieszkañców
bloków przy ul. Wielkopolskiej 4 i Wielkopolskiej 4A (podpisy wszystkich
mieszkañców za³¹czone zosta³y do pierwszego pisma przes³anego do Pañstwa w czerwcu), ponownie prosimy o obni¿enie czynszu proporcjonalnie
do okresu, w jakim nie wywi¹zuj¹ siê Pañstwo ze swoich obowi¹zków (w
zakresie których le¿y równie¿ zapewnienie bezpieczeñstwa na klatce schodowej oraz dostêp do mediów, co reguluje ustawa lokatorska). Proponujemy
rekompensaty w postaci obni¿ki czynszu bie¿¹cego o 25%, z wyrównaniem
za okres od czerwca do sierpnia (w postaci korekty czynszu lub pomniejszenia czynszu bie¿¹cego o wyliczon¹ kwotê) oraz przez kolejne miesi¹ce do
czasu zapewnienia nam podstawowych wygód, jakimi s¹ œwiat³o na klatce
schodowej oraz dostêp do anteny zbiorczej.
Przypominamy, ¿e zbli¿a siê jesieñ i coraz szybciej robi siê ciemno, a
tym samym zwiêksza siê ryzyko wypadku na nieoœwietlonej klatce schodowej, pomijaj¹c fakt braku dostêpu do bie¿¹cych informacji przez odciêcie nam
anteny zbiorczej. Dodatkowo blisko 50% mieszkañców najmuje lokale od
ZGM w ramach czynszu uwolnionego, p³ac¹c najwy¿sze czynsze w mieœcie,
przy braku podstawowych warunków do normalnej egzystencji.
Jednoczeœnie informujemy, ¿e jeœli nie ustosunkuj¹ siê Pañstwo do
powy¿szego oraz nie dostaniemy odpowiedzi pisemnej na niniejsze pismo
w terminie 14 dni od daty jego nadania, skierujemy sprawê na drogê s¹dow¹,
zgodnie z trybem opisanym w kodeksie cywilnym.
Z powa¿aniem, Magdalena Braniecka
Pismo wczeœniejsze
Mieszkañcy bloków przy ul. Wielkopolskiej 4 i 4a w Z³ocieñcu
Prezes Zak³adu Gospodarki Mieszkaniowej w Z³ocieñcu
p. Marcin Czerniawski
W zwi¹zku z niewywi¹zaniem siê przez Pañstwa z obowi¹zków zapewnionych w warunkach umowy oraz przez Ustawê Lokatorsk¹, wnioskujemy
o obni¿enie czynszu za miesi¹c czerwiec w kwocie proporcjonalnej do czasu,
na jaki pozbawieni zostaliœmy pr¹du oraz dostêpu do telewizji.
Od dnia 20 czerwca b.r. nie mamy pr¹du na klatce schodowej, w zwi¹zku
z czym wieczorem wychodziæ musimy z latarkami i uwa¿aæ, ¿eby nie potkn¹æ
siê na schodach. Zgodnie z Ustaw¹, Najemca ma obowi¹zek zapewniæ lokatorom bezpieczeñstwo na czêœci wspólnej - nie maj¹c oœwietlenia na klatce
schodowej ani w piwnicy, nie czujemy siê w pe³ni bezpiecznie i w ka¿dej chwili
mo¿e dojœæ do jakiegoœ wypadku w wyniku potkniêcia siê na nieoœwietlonych schodach.
Odciêto nam równie¿ pr¹d zasilaj¹cy antenê zbiorcz¹ i tym samym nie
mamy dostêpu do wiadomoœci z kraju i ze œwiata (nie wspominaj¹c ju¿ o braku
mo¿liwoœci uczestniczenia w najwa¿niejszym wydarzeniu sportowym tego
roku - mistrzostwach Europy w pi³ce no¿nej Euro 2012).
Wszyscy jesteœmy na „czynszu uwolnionym”, p³ac¹c za wynajem jak na
Z³ocieniec naprawdê niema³e pieni¹dze. W zwi¹zku z powy¿szym tym bardziej zale¿y nam, by zagwarantowano nam przynajmniej podstawowe warunki mieszkania w postaci oœwietlenia na klatce schodowej i dostêpu do telewizji.
Jeœli nie s¹ Pañstwo w stanie zapewniæ nam normalnych warunków, prosimy
o obni¿enie czynszu za okres, w którym ich Pañstwo nie zapewniacie.
Prosimy o ustosunkowanie siê do naszego wniosku i oczekujemy na
odpowiedŸ od Pañstwa w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego pisma.
Z powa¿aniem

Str
Str.. 10

OG£OSZENIA DROBNE

tygodnik pojezierza drawskiego 5.9.2012 r.

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

(wp³ata
(wp³atana
nakonto)
konto)
PKO
PKO BP
BP Oddzia³
Oddzia³ 11 ww £obzie
£obzie
72
72 1020
1020 2847
2847 0000
0000 1502
1502 0067
0067 0927
0927

US£UGI

NIERUCHOMOŒCI

MIESZKANIA

INNE

Powiat gryficki

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Sprzedam kontener handlowy
o pow. 20 mkw. Runowo Pom. Tel.
519 131 533

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe dwupokojowe, bez czynszowe, po kapitalnym remoncie,
ogrzewanie gazowe, parter, pow.
47 mkw. Centrum £obza. Tel. 667
634 433

Sala w Pogorzelicy do wynajêcia na wesela. Mo¿liwoœæ zakwaterowania. Atrakcyjne ceny.
Kontakt tel. 502 412 274.
Us³ugi remontowe, murowanie,
szpachlowanie, kafelkowanie, naprawa okien i drzwi. Tel. 510 815 498
Transport materia³ów i towarów
1,5 tony: przeprowadzki, Renault Master, plandeka, wymiary skrzyni 410x207x205. Wypo¿yczalnia i wynajem przyczepy
towarowej i lawety. Tel. 698 611
622

Wynajmê lokal u¿ytkowy 50 mkw. w
centrum £obza na biuro, sklep,
us³ugi. Tel. 691 305 860.
Sprzedam lub wydzier¿awiê mieszkanie 160 mkw i halê 660 mkw. na
dzia³alnoœæ produkcyjn¹ lub gospodarcz¹. Dzia³ka 0,35 ha. Budziszcze 7. Tel. 91 397 3465
Zwierzynek po³owa domu do remontu z dzia³k¹ 14 ar 53.000; tel.
725 899 426

Powiat œwidwiñski

7.12 ha obr. Mieszewo na dop³aty,
KRUS cena 12500 za ha. Tel. 889
133 882

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

Nowogard-£obez solidny dom na
wsi z dzia³k¹ 1,30 ha bud.gospod.
100 mkw 265 tys. tel. 783 534 677

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

Region

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

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

Pojezierze Drawskie
– na sprzeda¿ grunt z lini¹ brzegow¹ na siedliska (pow. 14,29
ha i 8,5 ha)
www.prowentpoznan.gratka.pl
GRUNT NAJLEPSZ¥ LOKAT¥
Kontakt 509 157 645

PRACA

Box handlowy oraz lokal biurowy do
wynajêcia w centrum Drawska
Pom. Tel. 602-460-233

Us³ugi budowlane, remontowe,
monta¿e. „TOM - SERWIS". Tel. 781
016 125.

Region

ROLNICTWO

Zatrudniê kierowcê Kat. C+E na trasie Polska - Szwecja, Polska - Norwegia, Polska - Niemcy. Tel. 607 790 680
Zatrudniê kierowcê kat. C+E, transporty liniowe, tel. 607 585 561
Zatrudniê mechanika do aut ciê¿arowych w Nowogardzie, tel. 607 585
561
Opiekunka osób starszych, praca
legalna, okolice Hamburg, Bremen, Bielefeld
Tel. Szczecin 666 096 761

Og³oszenie drobne
kosztuje 1 z³
za linijkê w kuponie.
Zleæ mailem lub w redakcji:
£obez ul. S³owackiego 6

Sprzedam mieszkanie £agiewniki
gm. Resko, 50 mkw. z wyposa¿eniem. Komfortowe. Tel. 518 869
898
Resko okol. na wsi mieszkanie
do zamieszkania, 69 mkw., 3
pok.zZ dzia³k¹ i gara¿em. Okazja
59.000; tel. 501 307 666

Powiat drawski
Sprzedam kawalerkê 25 mkw. w
Drawsku Pom. ul. Z³ocieniecka,
Cena 75 tys. z³. Tel. 663 768 423

Powiat gryficki

T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.
Sadzonki truskawek wczesna odmiana „honey” odporna na pleœñ i
gnicie. 1 szt. 90 gr. zamówienia od
100 sztuk. Tel. 603 434 068
Sprzedam ziemniaki jadalne Wineta 50 z³ za 100 kg; ziemniaki niesortowane 35 z³ za 100 kg. Tel. 91 397
6423

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

Region

Gryfice. Wynajmê mieszkanie. Tel.
601 578 262

Okna PCV z demonta¿u Tel. 601
220 617

Do
wynajêcia
dwupokojowe
mieszkanie w Gryficach. Tel.
697464758

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

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.

WIZYTÓWKI
PROJEKTY - WYKONANIE
TANIO

Tel. 504 042 532

DOMY I MIESZKANIA NA SPRZEDA¯
SMORAWINA - 2 pokoje, pow. 35,7 mkw, parter, bezczynszowe
LESIÊCIN - 4 pokoje, pow. 74,65 mkw + gara¿, parter
SMÓLSKO - 3 pokoje o pow. 92,9m?, parter
£OBEZ ul. Niepodleg³oœci - kawalerka o pow. 31,31 mkw
£OBEZ ul. Browarna - kawalerka o pow. 30 mkw
£OBEZ ul. H. Sawickiej - kawalerka o pow. 38,54 mkw - NOWA CENA £OBEZ ul. Obroñców Stalingradu - 3 pokoje o pow. 53,57 mkw
RADOWO MA£E - 4 pokoje, pow. 80 mkw, I piêtro
DOBRA - 3 pokoje, pow. 64,5 mkw, I piêtro
JEZIERZYCE - 2 pokoje o pow. 37,73 mkw, dzia³ka, gara¿
RESKO (okolica) - 3 pokoje, pow. 64,15 mkw
RESKO (okolica) - 2 pokoje, 41,7 mkw
RESKO (okolica) - 2 pokoje, 90,39 mkw, dzia³ka
RESKO (okolica) - 3 pokoje, pow. 69 mkw
RESKO (okolica) - 4 pokoje, pow. 67,7 mkw
RESKO - 2 pokoje, pow. 36,1 mkw
RESKO - 2 pokoje, pow. 64,04 mkw
RESKO - 3 pokoje, pow. 59,40 mkw
RESKO - dwa mieszkania cena jednego, 4 pokoje, pow. 54 mkw
KLÊPCZEWO - 3 pokoje, pow. 61,56 mkw
ŒWIDWIN - 2 pokoje, pow. 38,2 mkw, parter
ŒWIDWIN - 3 pokoje, pow. 66,97 mkw
ŒWIDWIN - 2 pokoje, pow. 46,2 mkw, stan surowy zamkniêty
ŒWIDWIN - 3 pokoje, pow. 60,14 mkw
ŒWIDWIN (okolica) - 2 pokoje, 44,75 mkw, parter + gara¿, komórka
ŒWIDWIN (okolica) - 3 pokoje, pow. 77,6 mkw + gara¿ 20,4 mkw

- CENA 35.000 z³
- CENA 120.000 z³
- CENA 150.000 z³
- CENA 78.000 z³
- CENA 83.000 z³
- CENA 95.000 z³
- CENA 180.000 z³
- CENA 135.000 z³
- CENA 165.000 z³
- CENA 62.000 z³
- CENA 114.000 z³
- CENA 73.000 z³
- CENA 113.000 z³
- CENA 105.000 z³
- CENA 150.000 z³
- CENA 89.000 z³
- CENA 145.000 z³
- CENA 180.000 z³
- CENA 120.000 z³
- CENA 140.000 z³
- CENA 85.000 z³
- CENA 95.000 z³
- CENA 165.000 z³
- CENA 179.000 z³
- CENA 40.000 z³
- CENA 144.000 z³
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NIERUCHOMOŒCI
Powiat gryficki
Kupiê gospodarstwo lub
grunt rolny. Tel. 664 944 635
Box handlowy oraz lokal biurowy do
wynajêcia w centrum Drawska
Pom. Tel. 602-460-233
Dorowo k/Reska samodzielna solidna po³owa domu 110 mkw. 3 pok.
25 ar dzia³ki, spokój cisza, 110 tys.
tel. 502 103 432
Chomino wieœ w otoczeniu lasów,
blisko do morza, atrakcyjna dzia³ka
5000 mkw. przy lesie pod budownictwo przy drodze pr¹d, woda cena
12 z³ mkw, tel. 501 307 666
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ z
warunkami zabudowy 15 arów,
Gryfice, obrêb Borzyszewo, powstaj¹ce osiedle domków jednorodzinnych. Cena do uzgodnienia. Tel.698 611 622

BIZNES
Powiat ³obeski
Sprzedam komplet maszyn do
produkcji stolarki PCV firmy
SCHUERING (rok prod. 1999)
w idealnym stanie wraz z wyposa¿eniem: sto³y, podajniku,
elektronarzêdzia.
£obez, tel: 603 390 317

NAUKA
Powiat gryficki
Korepetycje z matematyki w Gryficach. Kontakt 692 352 768
Nauczycielka udzieli tanio korepetycji z jêz .angielskiego i jêz. polskiego w domu ucznia. Tel. 665 675
432 - Agata

Reklama

w TTygodniku
ygodniku
Pojezierza Drawskiego

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

INFORMACJE

Notoryczny z³odziej
aresztowany
(Z£OCIENIEC) Policjanci ze
Z³ocieñca zatrzymali 42-letniego
mê¿czyznê, który okrad³ gara¿.
Sprawca ma na swoim koncie tez
inne przestêpstwa. Teraz najbli¿sze trzy miesi¹ce spêdzi w areszcie.
W po³owie sierpnia z³ocienieccy
policjanci otrzymali zg³oszenie o kradzie¿y mienia. Wynika³o z niego, ¿e
nieznany sprawca z jednego z gara¿y znajduj¹cych siê w centrum miasta ukrad³ mienie o wartoœci ponad
2,5 tys. z³.
Zebrane w tej sprawie dowody
oraz intensywna praca operacyjna
funkcjonariuszy doprowadzi³a do
zatrzymania 42-latka. Mê¿czyzna po
przes³uchaniu przyzna³ siê do pope³nienia przestêpstwa. Wyjaœni³, ¿e
z niezabezpieczonego pomieszczenia w jedn¹ noc wyniós³ miêdzy innymi rower, g³oœniki samochodowe,
elektronarzêdzia, sprzêt wêdkarski i
inne rzeczy. Przyzna³, ¿e chc¹c zabraæ te wszystkie przedmioty, musia³

siê „pofatygowaæ” do gara¿u kilkakrotnie.
Ze wzglêdu na brak sta³ego miejsca zamieszkania sprawcy, policjanci musieli przeszukaæ wszystkie potencjalne miejsca jego pobytu, aby
dotrzeæ do skradzionych „fantów”.
Wiêksza czêœæ skradzionego mienia
zosta³a odzyskana i przekazana w³aœcicielom.
Mê¿czyzna od lat znany jest z³ocienieckim policjantom ze swojej
przestêpczej dzia³alnoœci. Recydywista us³ysza³ zarzuty nie tylko za
kradzie¿ z gara¿u, ale tak¿e za wczeœniejsze z³amanie prawa tj. kradzie¿ z
w³amaniem. Trafi³ wiêc do aresztu na
3 miesi¹ce.
(kp)

Napad³ w Wierzchowie
(WIERZCHOWO) Policjanci z
Wierzchowa zatrzymali 27-letniego sprawcê rozboju. Noc spêdzi³ w
areszcie.
Do posterunku policji w Wierzchowie zg³osi³ siê 2 wrzeœnia mê¿czyzna, twierdz¹c, ¿e w nocy zosta³
napadniêty i pobity przez znanego
mu wierzchowianina.
Jak wynika³o z relacji pokrzywdzonego, w nocy wraca³ razem ze
znajom¹ z zabawy zorganizowanej
na zakoñczenie lata. Na jednej z
bocznych uliczek otrzyma³ nagle silne kopniecie w plecy, w wyniku cze-

go upad³. Napastnik zada³ mu jeszcze kilka kopniêæ i ciosów, po czym
wypi¹³ mu z paska telefon komórkowy o wartoœci 100 z³ i uciek³.
Jeszcze tego samego dnia 27-latek zosta³ zatrzymany i osadzony w
areszcie. W chwili zatrzymania mia³
ponad dwa promile alkoholu. Us³ysza³ ju¿ zarzut dokonania rozboju. Za
ten czyn grozi mu do 12 lat pozbawienia wolnoœci. Z uwagi na powagê
pope³nionego czynu oraz jego bujn¹
przesz³oœæ kryminaln¹, policjanci
wnioskowali o jego tymczasowe
aresztowanie.
(r)

Mia³ dogl¹daæ mieszkania,
a je okrad³
(Z£OCIENIEC) Zarzut kradzie¿y postawili policjanci ze Z³ocieñca 41-letniemu mieszkañcowi
tego miasta. Jego 50-letni kolega
odpowie za paserstwo.
66-letnia mieszkanka Z³ocieñca
poprosi³a zaprzyjaŸnionego 41-latka, aby pod jej nieobecnoœæ dogl¹da³ mieszkania. Kobieta na jeden
dziañ musia³a wyjechaæ do lekarza i
nie chcia³a bez opieki zostawiaæ
domu. W tym celu „przyjacielowi
rodziny” udostêpni³a klucz, a sama
spokojna o pozostawione mienie

pojecha³a za³atwiaæ swoje sprawy.
Kiedy wróci³a, okaza³o siê, ¿e
brakuje kilku przedmiotów takich jak
dvd, komplet sztuæców, telefon komórkowy i worek tytoniu. Kobieta
zg³osi³a kradzie¿ policjantom. Mê¿czyzna opiekuj¹cy siê mieszkaniem
szybko trafi³ w rêce mundurowych.
Jak siê okaza³o skradzione „fanty”
ukry³ w mieszkaniu swojego kolegi.
Za pope³nione przestêpstwa obaj
odpowiedz¹ przed s¹dem. Za kradzie¿ cudzego mienia, jak i za paserstwo, kodeks karny przewiduje do 5
lat pozbawienia wolnoœci.
(kp)
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„Tornister
pe³en
uœmiechów”
- akcja
Caritas
W lipcu Caritas Diecezji Koszaliñsko-Ko³obrzeskiej zorganizowa³a akcjê „Tornister pe³en uœmiechów”, której celem by³o zapewnienie dzieciom z ubogich rodzin wyprawki szkolnej.
Caritas zakupi³a plecaki i dostarczy³a je do parafii. Naszym zadaniem
by³o te plecaki wype³niæ tym, czego
dzieci potrzebuj¹ w szkole: kredkami,
o³ówkami, gumkami, d³ugopisami,
zeszytami, piórnikami itp.
Szkolne Ko³o Caritas im. Jana
Paw³a II przy Szkole Podstawowej nr
3 w Z³ocieñcu zwróci³o siê z proœb¹
o pomoc w wype³nieniu plecaków
do trzech Parafii: pw. Jadwigi Królowej, Wniebowziêcia NMP i œw. Augustyna i Stowarzyszenia na Rzecz
Dzieci i M³odzie¿y „Blisko siebie” .
40 pustych plecaków trafi³o do
ludzi, którzy chêtnie udzielili pomocy tym najbardziej jej potrzebuj¹cych. Nastêpnie wype³nione tornistry zosta³y przekazane dzieciom z
ubogich rodzin i miejmy nadziejê, ¿e
zgodnie z ide¹ akcji wywo³a³y
uœmiech.
Szkolne Ko³o Caritas bardzo
dziêkuje wszystkim zaanga¿owanym w przebieg akcji tj. Parafiom:
Wniebowziêcia NMP, œw. Augustyna, Caritas Parafii pw. Jadwigi Królowej, Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci
i M³odzie¿y „Blisko siebie” oraz darczyñcom.
Opiekun Szkolnego Ko³a Caritas
Jadwiga Grugel

Daj¹c og³oszenie
do Tygodnika
Pojezierza
Drawskiego
uka¿e siê ono w tej
samej cenie tak¿e w
trzech innych gazetach:
Gazecie Gryfickiej,
Wieœciach
œwidwiñskich
i Tygodniku
£obeskim.
To niedrogo - sprawdŸ!
Redakcja w Z³ocieñcu,
ul. Boh. Warszawy 19/7
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Wybrze¿e Biesiekierz – Olimp Z³ocieniec 6:0 (2:0)

Drawa Drawsko Pom. – B³êkitni Stargard 1:1 (0:0)

Baty w Biesiekierzu

Kolejny punkt drawskich
pi³karzy w III Lidze Ba³tyckiej

(Z£OCIENIEC). Seniorzy
Olimpu Z³ocieniec przegrali wyjazdowy mecz z Wybrze¿em Biesiekierz a¿ 0:6.
Wy³uszczane powody pi³karskiego blama¿u takie: (1) skutecznoœæ strzelecka ¿adna, Olimp mia³
wiele prostych sytuacji do strzelenia
bramek – nie wykorzystanych (2)
trudne do okreœlenia k³opoty mentalne u poszczególnych graczy (3)
strata trzeciej bramki w drugiej czêœci gry zupe³nie podciê³a skrzyd³a
pi³karzom ze Z³ocieñca, odebra³a im
ochotê do gry.

Naszym zdaniem ten blama¿ jest
wynikiem braku choæby podstawowych reform w pracy w Klubie po
fatalnym sezonie poprzednim. A¿
prosi³o siê o kilka ewidentnych ruchów, ale na nie nikt siê nie odwa¿y³.
Rozumiemy, ¿e przy obecnych w³adzach w gminie bardzo trudno jest
prowadziæ klub pi³karski na jako takim poziomie, ale skoro tak jest, to
przynajmniej trzeba z tymi w³adzami
wejœæ w spór na ten temat. Przelewanie z pustego w pró¿ne – a komu to
w mieœcie jest potrzebne? Tylko w³adzy przecie¿.
Tadeusz Nosel

Czy Olimp Z³ocieniec staæ na pomoc polskiemu
pi³karstwu?

Juniorzy starsi Olimpu
zaczynaj¹ meczem
ze S³awoborzem
(Z£OCIENIEC). Ósmy wrzeœnia to sobota. Tego dnia w Z³ocieñcu na gminniaku przy ulicy Po³czyñskiej pierwszy w tym sezonie
mecz juniorów starszych Olimpu z
Pomorzaninem S³awoborze. Pocz¹tek spotkania godzina 11.00.
Grupa
W grupie naszych juniorów (2)
zagraj¹ tego dnia o jednej godzinie:
(1) Olimp Z³ocieniec – Pomorzanin
S³awoborze (2) Lech Czaplinek –
Graf Bukówko (3) Unia Bia³ogard –
G³az Tychowo (4) Pogoñ Po³czyn
Zdrój – Spójnia Œwidwin (5) Orze³
Wa³cz – Mechanik Bobolice.
Do boju
Zespó³ pracuje na treningach
pod opiek¹ mgra Marcina Wiliñskiego. Mo¿na siê spodziewaæ, ¿e
na trybunach zasi¹dzie nie tylko
garstka kibiców, i nie tylko tych najwierniejszych. Praca na tej wysokoœci futbolu w naszym Klubie winna
byæ najbardziej czyteln¹ odpowiedzi¹ na wo³anie z Polski o pi³karzy,
gdy¿ nie ma komu graæ nawet w
reprezentacji kraju. Siêgamy po

Niemców, po Francuzów, po czarnoskórych ch³opaków. Dlaczego?
Bo nikt w kraju nie szkoli tak adeptów pi³karstwa, aby oni do czegokolwiek siê nadawali w przysz³oœci.
Apelujemy o ¿yciodajn¹ atmosferê
wokó³ dru¿yny Marcina Wiliñskiego.
To wa¿ne
W Z³ocieñcu z pi³karstwem krajowym mo¿emy mieæ kontakt tylko
wtedy, gdy potrafimy stworzyæ zespó³ na miarê ligi wojewódzkiej.
Wydaje siê, mo¿na z du¿¹ pewnoœci¹
to powiedzieæ, ¿e w naszym mieœcie
talenty nadal siê pojawiaj¹, tylko
trzeba im solidnej, profesjonalnej
obróbki. Przyk³ad: osiemnastoletni
Maciej Maciejewski po nauce futbolu w SALOSIE Szczecin jest dziœ
cennym graczem Drawy Drawsko
Pomorskie. Innymi s³owy, m³odych
musimy szkoliæ na poziomie SALOSu. Innej drogi nie ma.
Zapraszamy
Sobota. Ósmy wrzeœnia, godzina
11.00. Olimp juniorski z Pomorzaninem S³awoborze.
(tan)

Reklama w gazecie

512 138 349

(POWIAT). Drawa Drawsko Pomorskie w III Lidze Ba³tyckiej zremisowa³a 1:1 z B³êkitnymi Stargard Szczeciñski. Do przerwy po
zero.
Punkt zdobyty
Drawszczanie mieli wiêcej z gry. Z
czasem bardzo wyraŸnie byli panami
sportowego wydarzenia. Goœcie
bramkê na remis zdobyli na kilkadziesi¹t sekund przed koñcem walki, graj¹c obronnie i tylko kontratakuj¹c.

By³y sytuacje bramkowe dla Drawy
Kapeliñskiego i Maciejewskiego.
Ten ostatni znów próbowa³ loba.
Artur Kapeliñski bramkê zdoby³ na
dwa tempa. Najpierw z g³owy uderzy³ po rzucie ro¿nym, a potem dobija³ futbolówkê po interwencji bramkarza. Bramka dla B³êkitnych po zamieszaniu w polu karnym. Sytuacje
dla drawszczan to jeszcze Juszczaka
i Kotuli.
Przed Draw¹ ju¿ w pi¹tek wyjazd
do Gdyni na mecz z Ba³tykiem. (om)

Zbli¿a siê koniec futbolu?

Nie zagrali, oddali mecz
walkowerem
(REGION). W Koszaliñskiej Klasie Okrêgowej nie odby³y siê derby
Szczecinka Darzbór – Wielim. Gospodarze, Darzbór, oddali spotkanie
walkowerem, gdy¿ nie potrafili zorganizowaæ meczu, o którym od dawna by³o wiadome, ¿e to zdarzenie o
tak zwanym podwy¿szonym stopniu ryzyka.
Skoro ju¿ na takiej wysokoœci
rozgrywek pi³karskich tak siê dzieje,
jak to tutaj podajemy, ostateczny
kres polskiego futbolu jest ju¿ bliski,

albo, jak chc¹ ju¿ niektórzy, w³aœnie
nast¹pi³. To te¿ i wina hardkibicow,
którzy po wykoñczeniu tej dyscypliny sportu dla swych ekspresji
znajd¹ sobie przecie¿ inne miejsca,
nie stadiony pi³karskie. Konwentykle partyjne? Tylko patrzeæ, jak siê
tak w³aœnie stanie. Po³¹czmy tê uwagê i z tym, ¿e coraz mniej m³odych
ludzi garnie siê do futbolu, który w
wielu œrodowiskach jest ju¿ zaliczany do wydarzeñ, zjawisk wprost
obciachowych. Tylko w Polsce
oczywiœcie.
(N)

Trzy mecze drawszczan bez pora¿ki

Drawa Drawsko Pomorskie
do Gdyni na mecz z Ba³tykiem
(REGION). Tym razem ju¿ w
czwartej kolejce rozgrywek Drawa
Drawsko Pomorskie wyjedzie do
Gdyni na mecz z Ba³tykiem. Mecz w
pi¹tek siódmego. Ba³tyk to dru¿yna
z siódmej pozycji w tabeli z czterema
punktami. Z Poloni¹ Gdañsk 2:0. Z
Pogoni¹ II Szczecin u siebie 1:2. Z
Pogoni¹ Barlinek wyjazd 2:2.

Pozosta³e spotkania: Polonia –
Pogoñ II, Chemik – Koral, B³êkitni –
Lechia II, Cartusia 1923 – D¹b, Arka
II – Energetyk, Gryf S³upsk – Pogoñ
B., Kotwica – Gwardia.
Drawa dotychczas: Z Chemikiem
u siebie 0:0, 3:1 wyjazd z Cartusi¹
1923, 0:0 z B³êkitnymi u siebie. (em)

Lech Czaplinek – Leœnik Rossa Manowo 0:2 (0:0)

Piotr Kibitlewski nie strzeli³
karnego. Lech siê za³ama³
(CZAPLINEK). Tward¹ przeprawê mia³ Leœnik w Czaplinku z
Lechem, ale i ³atw¹, bo Piotr Kibitlewski nie zdoby³ punktu z karnego.
To do przerwy, do której utrzyma³

siê wynik bez bramek. Bramka dla Leœnika – Gozdal w 58 minucie. Kolejna
bramka te¿ Gozdala w 79 minucie. Po
tym zwyciêstwie Leœnik przewodzi w
tabeli. Lech z trzema punktami na
czternastej pozycji.
(om)

tygodnik pojezierza drawskiego 5.9.2012 r.

A Zajêczynie pokona³y
nawet dru¿ynê
z Warszawy
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Nied³ugo ju¿ walka o wyjazd na mistrzostwa œwiata do Portugalii

Adam Sawoœcianik pierwszy
Wakacje w Sierakowicach w M 16
z OSiR
(SIERAKOWICE). Grand Prix
Pomorza w biegach na orientacjê to
sportowe spotkanie miêdzynarodowe. W Sierakowicach spotkali siê na
trasach biegacze z Europy. W zale¿noœci od kategorii wiekowych rozegrano trzy i cztery biegi. Mimo, ¿e
trwa³y jeszcze wakacje, w rywalizacji
nie zabrak³o naszych z Uczniowskiego Klubu Sportowego Traper Z³ocieniec. By³o ich dwanaœcioro.

(Z£OCIENIEC). Podczas
wakacji OSiR
zaproponowa³ dzieciom
i m³odzie¿y bardzo
ciekawy program
spêdzania wolnego
czasu - na sportowo.
Lipiec
W lipcu odbywa³y siê codziennie zajêcia sportowe po³¹czone z
nauk¹ gry w tenisa ziemnego dziewcz¹t i ch³opców. Naukê zwieñczy³y
dwa turnieje - debel i singiel, w których niedawni uczniowie sprawdzili
swe nowe umiejêtnoœci.
Sierpieñ
W sierpniu rozpoczê³y siê zajêcia
siatkówki dla dziewcz¹t. Tu uczy³y
siê siatkarskiej sztuki dziewczêta w
ró¿nym wieku i o nie tych samych
umiejêtnoœciach. Grupa m³odsza
uczy³a siê podstaw siatkówki. Starsze kole¿anki doskonali³y dotychczasowe umiejêtnoœci.
Siatkówka
Goszczono w Z³ocieñcu jak ka¿dego roku na obozie dobrze wyszkolone siatkarskie zespo³y dziewcz¹t i
ch³opców z XLI LO z Warszawy.
Ka¿dego roku z³ocienianki z kole¿ankami ze stolicy gra³y kilka meczów. By³y to boje zaciête i... wyrównane, w konwencji sparingów oczywiœcie. W te wakacje rozegrano dwa
mecze. Pierwszy to wygrana dziewcz¹t z Warszawy. Drugi - triumf ZAJ¥CZKA. To by³ piêkny rewan¿.
Przerywniki
Oprócz zajêæ stricte sportowych,
OSiR organizowa³ popularne przerywniki: ró¿nego rodzaju wycieczki
rowerowe, na kajakach, p³ywanie na
rowerach wodnych. A wszystko
po³¹czone ze zwiedzaniem Drawskiego Parku Krajobrazowego.
(osir)

WYNIKI
Bieg klasyczny: K 12. 10 m. Ma³gosia Jarosz. 24 m. Patrycja Chrubczyñska. K 14. 2 m. Michalina Maik.
K 14. 12 m. Katarzyna Maciejewska.
K 16. 2 m. Angelika Maciejewska (z
powodu kontuzji wycofana z biegów). 7 m. Sandra Pomian. K 18. 2 m.
Ola Waszczuk. 5 m. Martyna Macul.
M 10. 3 m. Bartek Smyk. M 12. 5 m.
Dominik £aszkiewicz. M 14. 6 m. Jakub Sawoœcianik. M 16. 1 m. Adama
Sawoœcianik.
II bieg (midlle)
K 12. 5 m. Patrycja Chrubczyñska. 10 m. Ma³gosia Jarosz. K 14. 2 m.
Michalina maik. 7 m. Katarzyna
Maciejewska. K 16. 5 m. Sandra Po-

mian. K 18. 3 m. Ola Waszczuk. 11 m.
Martyna Macul. M 10. 3 m. Bartosz
Smyk. M 12. 2 m. Dominik £aszkiewicz. M 14. 10 m. Jakub Sawoœcianik.
M 16. 2 m. Adam Sawoœcianik.

SPRINT NOCNY
KJ. 3 m. Ola Waszczuk. 4 m. Martyna Macul. MM. 3 m. Jakub Sawoœcianik. JM 2 m. Adam Sawoœcianik.
WYNIKIOGÓLNE
K 12. 11 m. Ma³gosia Jarosz. 14 m.
Patrycja Chrubczyñska. K 14. 4 m.
Michalina Maik. K 16. 5 m. Sandra
Pomian. K 18 3 m. Ola Waszczuk. 8 m.

Martyna Macul. M 10. 3 m. Bartosz
Smyk. M 12. 6 m. Dominik £aszkiewicz. M 16. 1 m. Adam Sawoœcianik.
I dalej ...
Kolejne zawody to ... ELIMINACJE DO MISTRZOSTW ŒWIATA. Z
UKS Traper Z³ocieniec wystartuje
szeœcioro biegaczy. Oto oni: (1) Angelika Maciejewska (2) Kasia Maciejewska (3) Michalina Maik (4)
Sandra Pomian (5) Jakub Sawoœcianik (6) Adam Sawoœcianik.
Ju¿ nied³ugo dowiemy siê, kto
bêdzie nas reprezentowa³
w Portugalii. (ba)

Strzelanie na poligonie
Powiatowe Centrum Zarz¹dzania
Kryzysowego w Drawsku Pomorskim informuje, ¿e w dniach od 1
wrzeœnia do 30 wrzeœnia 2012 r. na
terenie obiektów szkoleniowych
Centrum Szkolenia Wojsk L¹dowych odbywaæ siê bêd¹ dzienne i
nocne zajêcia taktyczne oraz strzelanie amunicj¹ strzeleck¹ i artyleryjsk¹.
Dodatkowo mo¿liwe jest prowadzenie wysadzania niewybuchów.

W tym czasie obowi¹zuje bezwzglêdny zakaz wstêpu na teren poligonu.
Przypominamy, ¿e teren poligonu na obrze¿ach jest oznakowany tablicami o zakazie wstêpu. Dodatkowo w rejonach obiektów szkoleniowych znajduj¹ siê maszty ostrzegawcze z czerwon¹ flag¹ - w dzieñ i czerwonym œwiat³em - w nocy, które to
sygna³y oznaczaj¹ „ostre strzelanie”.

Wyniki i tabele
III Liga Ba³tycka

Pi³ka no¿na – IV liga

Wyniki 3. kolejki rozgrywek i tabela: Drawa Drawsko Pomorskie –
B³êkitni Stargard 1:1, Lechia II
Gdañsk – Cartusia 1923 Kartuzy 3:0,
Polonia Gdañsk – Arka II Gdynia 5:0,
Pogoñ II Szczecin – Gryf S³upsk 4:3,
D¹b Dêbno – Chemik Police 5:5,
Pogoñ Barlinek – Ba³tyk Gdynia 2:2,
Gwardia Koszalin – Energetyk Gryfino 2:3, Koral Dêbnica – Kotwica
Ko³obrzeg 1:2.

Wyniki 4. kolejki rozgrywek i tabela: Lech Czaplinek – Leœnik Rossa
Manowo 0:2, Ba³tyk Koszalin – Orze³
Wa³cz 9:0, Astra Ustronie Morskie –
Rasel Dygowo 3:3, Arkonia Szczecin
– Sarmata Dobra 3:1, K³os Pe³czyce
– Wiekowianka Wiekowo 1:2, Gryf
Kamieñ Pomorski – Vineta Wolin 1:0,
Hutnik Szczecin – Kluczevia Stargard 2:1, Stal Szczecin – Ina Goleniów (5 wrzeœnia).

TABELA
1 Lechia II Gdañsk
2 Pogoñ II Szczecin
3 Energetyk Gryfino
4 Kotwica Ko³obrzeg
5 Drawa Drawsko P.
6 Pogoñ Barlinek
7 Ba³tyk Gdynia
8 D¹b Dêbno
9 Polonia Gdañsk
10 B³êkitni Stargard
11 Koral Dêbnica
12 Chemik Police
13 Cartusia 1923 K.
14 Gwardia Koszalin
15 Gryf S³upsk
16 Arka II Gdynia

3 7 6:0
3 6 7:6
3 6 5:4
3 6 3:4
3 5 4:2
3 4 5:3
3 4 5:4
3 4 7:7
3 4 6:3
3 4 3:5
3 3 3:4
3 3 5:5
3 3 2:6
3 3 7:6
3 2 5:6
3 1 2:10

TABELA
1 Leœnik Rossa
2 Ba³tyk
3 Rasel
4 Vineta
5 Sarmata
6 Gryf
7 K³os
8 Arkonia
9 Stal
10 Wiekowianka
11 Hutnik
12 Astra
13 Kluczevia
14 Lech
15 Orze³
16 Ina

4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
3

12 8:3
8 15:4
8 8:6
7 8:5
7 5:4
6 8:3
6 5:3
6 8:7
6 7:7
6 5:6
5 6:6
4 5:5
3 7:10
3 1:5
1 1:17
0 3:9

Koszaliñska Klasa
Okrêgowa
Wyniki 4. kolejki rozgrywek i tabela: Wybrze¿e Biesiekierz – Olimp
Z³ocieniec 6:0, Darzbór Szczecinek –
Wielim Szczecinek 0:3 (vo), Dar³ovia
Dar³owo – S³awa S³awno 2:1, Iskra
Bia³ogard – Olimp Goœcino 1:1, Pogoñ Po³czyn Zdrój – Gryf Polanów
1:2, Arkadia Malechowo – Zryw
Kretomino 4:1, Sokó³ Karlino – Mechanik Bobolice 4:0.
TABELA
1 Wielim
2 Iskra
3 Dar³ovia
4 Wybrze¿e
5 Arkadia
6 Zryw
7 Olimp
8 Gryf
9 Sokó³
10 Hubertus
11 darzbor
12 Olimp G.
13 Victoria
14 S³awa
15 Pogoñ
16 Mechanik

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

12
10
10
9
9
7
7
6
6
4
4
3
3
1
0
0

14:3
13:3
7:3
10:3
9:9
7:6
5:8
6:6
6:7
6:6
4:7
3:4
6:8
2:6
3:9
0:13
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Mariusz Rumak stanie przeciwko Grzegorzowi Smolnemu

W ekstraklasie pi³karskiej Z£OCIENIEC
contra Z£OCIENIEC
(REGION). W poni¿szym tekœcie
jest tylko pozornie o pi³ce no¿nej,
mimo ¿e pokazane fakty z grubsza na
to wskazuj¹. Oto proszê Szanownych Czytelników w polskiej ekstraklasie pi³karskiej dojdzie do pojedynku Z³ocieniec contra Z³ocieniec.
Pierwszy z tych pojedynków ju¿ tej
jesieni we wrzeœniu w pi¹tej kolejce
rozgrywek. Kolejka jest przewidziana na 22/23 wrzeœnia. W Poznaniu
zmierzy siê Lech Poznañ z Pogoni¹
Szczecin. W Z³ocieñcu ju¿ dzisiaj
¿yj¹ tym pojedynkiem. Dlaczego?

O mistrzostwie Polski
z Pogoni¹
Trzy lata. To nie jest okres wziêty
z kosmosu.

Na koniec

Podarzy³o pi³karsko
Z³ocieñcowi
Poznañska Lokomotywa, Lech
Poznañ, jest prowadzony przez z³ocieniana Mariusza Rumaka. Niegdyœ
pomocnika Olimpu. Zaœ wiceprezesem Pogoni Szczecin jest te¿ z³ocienianin, Grzegorz Smolny. Wspominaj¹ go w Z³ocieñcu jako niezwykle
sportowo uzdolnionego ch³opca.
Mariusz Rumak po przejêciu Lecha po Jose Marii Bakero postawi³
dru¿ynê na nogi. W ekstraklasie nie
tylko zaj¹³ czwarte miejsce, ale i daj¹ce prawo do gry w eliminacjach ligi
europejskiej. Niestety, to siê nie powiod³o. Trener ze z³ocienieckim rodowodem ze swoj¹ Lokomotywa odpad³ te¿ z rozgrywek w Pucharze Polski. Ziemia wiêc pod nim zadr¿a³a.
Mówi³o siê nawet w jego miejsce o
Henryku Kasperczaku. I oto w ekstraklasie a¿ 4:0 z wicemistrzem Polski
Ruchem Chorzów. W tych dniach w
Warszawie wygra³ z Poloni¹ 2:1. I, nim
z Pogoni¹ Szczecin, po drodze z Górnikiem, z GKS (wyjazdy), i wreszcie z
Pogoni¹ Grzegorza Smolnego, te¿ ze
Z³ocieñca.

Grzegorz Smolny nie o
pi³ce przede wszystkim
Wiceprezes Pogoni Szczecin powiedzia³ jednej z gazet:
- Mieszkañcy chc¹ sukcesu, bo

sami nie maj¹ ¿adnych. Nie ma prób,
¿ebyœmy razem stworzyli fajne miasto. Niech pan zwróci uwagê, ¿e
Szczecin jako jedyne du¿e miasto w
Polsce, nie ma rynku. Nawet prezentacji dru¿yny nie ma gdzie zrobiæ.
(…) To specyficzne miasto. Nam w
klubie ma³o kto pomaga³, wiêkszoœæ
w¹tpi³a. (…) Ludzie s¹ sfrustrowani,
nie wierz¹ w Szczecin i to siê przek³ada na Pogoñ. Samo miasto siê nie
rozwija. O kilka d³ugoœci wyprzedzi³
nas Wroc³aw, tak samo Rzeszów,
Bia³ystok, jakiœ Lublin. W³adze nie
potrafi¹ œci¹gn¹æ inwestorów, stworzyæ nowych miejsc pracy. Nam w
Pogoni brakuje wsparcia. Nieraz s³ysza³em przez te piêæ lat: znowu siê nie
uda, bêdzie Ÿle. Trudno mówiæ o
pozytywnym myœleniu. (…) Tak mi
zale¿y na nowym stadionie. Bez niego Szczecin jest zaœciankiem. Obietnica jego budowy spowodowa³a, ¿e
piêæ lat temu zainwestowa³em w
Pogoñ. Zanim za³o¿yliœmy spó³kê w
czwartej lidze us³yszeliœmy, ¿e jednym z priorytetów prezydenta Szczecina Piotra Krzystka jest budowa
stadionu. Trzy lata temu okaza³o siê,
¿e nie ma na niego szans. To by³ dla
mnie najtrudniejszy moment, od kiedy jestem w Pogoni. Nie zbudujemy
silnego klubu bez nowoczesnego
stadionu. A od prezydenta dowiedzia³em siê, ¿e jest kryzys, pieni¹dze
trzeba oszczêdzaæ, s¹ inne cele w
Szczecinie, jak budowa filharmonii.
(…) Dobry pi³karz nie zgodzi siê graæ
za 10 czy 15 tysiêcy z³otych. Musimy
mu zaproponowaæ przynajmniej 20
tysiêcy netto. Jeœli nie, w kolejce
czeka piêæ, szeœæ innych klubów. W
Pogoni ustaliliœmy, ¿eby nie p³aciæ
wiêcej ni¿ 30 tysiêcy. (…) Mam 42
lata. Piêæ lat poœwiêci³em Pogoni.
Kocham ten klub, jestem szczecinia-

ninem od 25 lat, czujê siê nim, chocia¿ niektórzy mówi¹, ¿e nap³ywowy,
bo przyjecha³em na studia w wieku
18 lat. (…) Ma³o kto z kibice wie, jak
siê prowadzi klub, zw³aszcza na poziomie ekstraklasy. To permanentne
u¿eranie siê ze wszystkimi. Ci¹gle
jesteœ na cenzurowanym, s³ysza³em
dyskusje, co bêdzie ze Smolnym i
Ka³u¿nym. Zrobi³ jeden awans.
Ma³o. I od razu pytanie, co dalej.
Zrobili kolejny. •le, bo z drugiego
miejsca. I tak w kó³ko. Mam z czego
¿yæ, nie muszê byæ w Pogoni. (…)
Jestem w niej, ¿eby pokazaæ, ¿e potrafiê zrobiæ cos wyj¹tkowego.

Nied³ugo wiêc Pogoñ Szczecin,
dru¿yna Grzegorza Smolnego, rozegra mecz w ekstraklasie z Lechem
Poznañ trenera Mariusza Rumaka. Za
kim bêd¹ czytelnicy Tygodnika? Z³ocienianin contra z³ocienianin. Jeszcze nie wiemy, jak bêdzie gra³ nam
Olimp, a tu taka gratka. A do tego te¿
ze Z³ocieñca, z Olimpu, Maciek Maciejewski w trzecioligowej Drawie
Drawsko Pomorskie. I jak tu byæ teraz
przeciwko Drawie? Chyba tylko do
Ligi Ba³tyckiej awansowaæ.
Oby tylko nie by³o tak, ¿e podupadaj¹cy Szczecin i szczecinianie,
to starannie przemyœlana strategia
dla naszego regionu. Zamiast stadionu dla kilkudziesiêciu tysiêcy
osób, filharmonia dla czterystu. Kto
napad³ na to miasto? PodŸwignie je
Klub Sportowy Pogoñ (jeszcze
Szczecin). Pogoñ to przed³u¿enie na
te ziemie tradycji Pogoni ze Lwowa.
Widaæ dok³adnie – pi³ka to nie tylko
mecze i stadiony. Ona s³u¿y bardziej
ludziom ni¿ ktokolwiek zdolen to
rozumieæ. Futbol w koñcu to nie zabawa tylko.
(N)

W³adze powiatu jeszcze nigdy nie zajê³y siê tym
problemem

Pi³karska m³odzie¿ powiatu
drawskiego nie nadaje siê
do lig województwa?
(POWIAT). Sprawdzianem pracy sportowej w naszych klubach nie
jest taka czy inna liga pi³karska, a to,
na jakiej wysokoœci rozgrywek gra
nasza m³odzie¿. Od tej prawdy nie ma
co uciekaæ, bo siê to po prostu nie
uda. M³odzi pi³karze Drawy, Olimpu,
Lecha powinni graæ w dwóch ligach
wojewódzkich: juniorów m³odszych
i starszych. Dotychczasowe doœwiadczenia w tej materii nie powiod³y siê. W ligach wojewódzkich graj¹
zespo³y: Ba³tyk Koszalin, Pogoñ
Barlinek, Pogoñ Szczecin, B³êkitni
Stargard, Chemik Police, AP Szczecinek, AP Szczecin, Flota Œwinoujœcie,
Energetyk Gryfino, AP Kotwica, Stal
Szczecin, AP Ba³tyk Koszalin, Gwar-

dia Koszalin, SALOS Szczecin, Arkonia Szczecin.
Niezbêdna pomoc w³adz
By nasza m³odzie¿ mog³a rywalizowaæ z wymienionymi tu klubami, potrzebna jest nie tylko pomoc w³adz na
czele z powiatowymi, ale i decyzje i
pomys³y na konieczne rozwi¹zania.
Jest ju¿ w powiecie tyle dobrych
obiektów sportowych, ale tylko z tego
powodu, ¿e to wszystko zosta³o z góry
narzucone. Teraz trzeba i samemu w
tym wzglêdzie coœ uczyniæ. Mo¿e
wspólne powiatowe dru¿yny juniorskie? Czas ju¿ korzystaæ z obiektów
sportowych pobudowanych chyba
w³aœnie i w takich celach?
(N)
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Otwarty nabór na partnera z organizacji pozarz¹dowych w celu wspólnej realizacji projektu w
ramach Dzia³ania 8.3 „Przeciwdzia³anie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion” finansowanego w
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka 2007-2013
Powiat Drawski, na podstawie art. 28 a ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia
2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009r. Nr 84
poz. 712 ze zm.) og³asza otwarty nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Dzia³ania 8.3 „Przeciwdzia³anie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
Celem projektu jest realizacja nastêpuj¹cych zadañ:
1) pokrycie kosztów dostêpu do Internetu w wybranych gospodarstwach domowych oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Drawskiego, zwanych dalej Beneficjentami Koñcowymi.
2) pokrycie kosztów dostarczenia, instalacji oraz serwisowania
sprzêtu komputerowego.
3) przeprowadzenia szkoleñ dla Beneficjentów Koñcowych projektu z zakresu obs³ugi komputera, korzystania z Internetu oraz nabycia
innych umiejêtnoœci niezbêdnych dla œwiadczenia pracy lub skutecznej
edukacji przez Internet.
4) promocja projektu.
Minimalny zakres zadañ przewidziany dla partnera:
1. Przygotowanie i z³o¿enie wniosku na og³oszony Konkurs przez
W³adzê Wdra¿aj¹c¹ Programy Europejskie projektu „Stop wykluczeniu
cyfrowemu w mieœcie” wspó³finansowanego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego , przez co rozumie siê z³o¿enie wniosku i skuteczn¹ aplikacjê.
2. Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej Projektu
upowszechnianie informacji na temat Projektu, w tym w szczególnoœci informowanie o Ÿród³ach finansowania Projektu, organizacje pod wzglêdem
merytorycznym serwisu na stronie internetowej Projektu i jego bie¿¹c¹
aktualizacjê, opracowanie, dostawê i dystrybucjê materia³ów promuj¹cych Projekt w tym prowadzenie i aktualizacja strony internetowej projektu;
3. Przygotowanie i przeprowadzenie ewaluacji projektu;
4. Przeprowadzanie szkoleñ, dostarczenie Internetu przy wspó³pracy
z Powiatem, w zakresie przebiegu, ustalania zasad, miejsca, terminów, itp;
5. Dostarczenie, instalacja i administrowanie Portalem e-learningowym ( m.in. przeprowadzenie szkolenia e-learning dla Beneficjentów
Koñcowych z zakresu obs³ugi komputera i skutecznej edukacji przez
Internet, hosting, support),
6. Zapewnienie trwa³oœci realizacji projektu zgodnie z Wytycznymi
PO IG 8.3.
I. Og³aszaj¹cy zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków
realizacji zadania oraz uniewa¿nienia naboru bez podania przyczyn, a
tak¿e wybór tylko jednego partnera do realizacji projektu.
II. Informacja o stronach umowy o partnerstwie oraz zakresu zadañ
partnerów zostanie podana do wiadomoœci publicznej na stronie
www.powiatdrawski.pl w BIP.
III. Termin sk³adania ofert - 13.09.2012r.
IV. Ofertê nale¿y sk³adaæ w zamkniêtej kopercie z dopiskiem: „Otwarty nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Dzia³ania 8.3 „Przeciwdzia³anie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion”.
V. Dodatkowe informacje na temat konkursu mo¿na uzyskaæ telefonicznie (94) 36 307 82 lub drog¹ mailow¹ promocja@powiatdrawski.pl.
Drawsko Pomorskie, dnia 23 sierpnia 2012 roku
Wicestarosta Andrzej Brzemiñski

Repertuar kina Mewa w Z³ocieñcu
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INFORMACJE

Z ¯YCIA PARAFII W Z£OCIEÑCU
PARAFIA MARYI WNIEBOWZIÊTEJ
Œroda pi¹ty wrzeœnia –
Adoracja Najœwiêtszego
Sakramentu
W œrodê pi¹tego wrzeœnia Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu i
spowiedŸ od godziny 15.00. Nowenna do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy po Mszy œwiêtej wieczornej.

W tygodniu
W tym tygodniu przypadaj¹: I
czwartek i I Pi¹tek miesi¹ca. (1) w I
Czwartek Msza œwiêta o powo³ani
kap³añskie i zakonne o godzinie
18.00. Po Mszy œwiêtej nabo¿eñstwo powo³aniowe i spotkanie Braci
Zewnêtrznych. (2) W I Pi¹tek dodatkowe Msze œwiête o godzinach: (I)
17.00 dla dzieci z poœwiêceniem tornistrów dla pierwszoklasistów (II)
19.15 dla m³odzie¿y. SpowiedŸ o
16.30, 17.30 i 19.00.

Pielgrzymka diecezjalna
W dniach 15/16 wrzeœnia (sobota/niedziela) odbêdzie siê diecezjalna pielgrzymka do Sanktuarium w
Skrzatuszu. Czuwanie m³odzie¿y w
sobotê od godziny 13.00. Wyjazd o
godzinie 11.00. Powrót oko³o godziny 1.00. Zapisy na wyjazd u ksiêdza
Krzysztofa i ksiêdza Ivana. Parafialna pielgrzymka na sumê odpustow¹
w niedzielê szesnastego wrzeœnia.
Wyjazd o godzinie 8.30. Zapisy chêtnych w kancelarii i zakrystii. Koszt
obu wyjazdów – po 20 z³otych.

Zbiórki
W sobotê ósmego wrzeœnia
zbiórka ministrantów o godzinie

10.00. Na godzinê 12.00 zapraszamy
na próbê scholê Z£OTE NUTKI.

Godziny pracy w biurze
parafialnym
Po przerwie wakacyjnej biuro
parafialne jest czynne wed³ug nastêpuj¹cego porz¹dku: (1) wtorki i
czwartki w godzinach od 10.00 do
12.00 oraz od 16.00 do 18.00. W sytuacjach losowych zg³aszaæ siê mo¿na o ka¿dej porze.

Remont dachu œwi¹tyni
– zbiórka
W niedzielê 9 wrzeœnia odbêdzie
siê zbiórka do puszek z przeznaczeniem datków na remont dachu na
koœciele

Z pocz¹tkiem roku
szkolnego
Rozpocz¹³ siê nowy rok szkolny.
¯yczymy dzieciom i m³odzie¿y samych dobrych ocen. Wychowawcom i rodzicom wiele cierpliwoœci i si³
w trudzie wychowania. Wszystkim
parafianom pokoju serca i b³ogos³awieñstwa Bo¿ego.

Nasi niedzielni goœcie
W niedzielê 2 wrzeœnia goœciliœmy w parafii przedstawicieli Fundacji SOS Obrony Poczêtego ¯ycia.

Odeszli do wiecznoœci
W ostatnim czasie odeszli do
wiecznoœci: (1) + Dariusz Miszkiewicz, lat 50 (2) + Karol Wojciechowski, lat 55. Wieczny odpoczynek...

PARAFIA ŒWIÊTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ
W sobotê 8 wrzeœnia bêdziemy
odwiedzaæ chorych od godz. 10.00.

Diecezjalne spotkanie m³odych
w Skrzatuszu 15 wrzeœnia w sobotê.
Zagraj¹: MATE.O, FULL POWER
SPIRIT.

Diecezjalne
uroczystoœci
w Skrzatuszu

Msza œwiêta w intencji
dzieci

Odwiedzimy chorych

Nasza Parafia organizuje wyjazdy na diecezjalne uroczystoœci w
Skrzatuszu dla doros³ych w niedzielê 16 wrzeœnia. Koszt autokaru i
ubezpieczenia 30 z³otych. Zapisy na
pielgrzymkê doros³ych w kancelarii
(niezbêdny PESEL). W sobotê 15
wrzeœnia dla m³odzie¿y. Wyjazd dla
m³odzie¿y jest obowi¹zkowy. Idzie
tu o m³odzie¿ w rozpoczynaj¹cym siê
roku szkolnym przystêpuj¹c¹ do
sakramentu bierzmowania (I klasy
ponadgimnazjalne). Spotkanie tej
m³odzie¿y wraz z rodzicami w niedzielê 9 bm. na mszy œwiêtej o godz. 11.30.

Powracamy do Mszy œwiêtej
odprawianej w drug¹ niedzielê miesi¹ca o godzinie 11.30 w intencji
dzieci, które w danym miesi¹cu obchodz¹ imieniny, rocznice urodzin
lub chrztu. Najbli¿sza Msza œwiêta w
tej intencji zostanie odprawiona w
niedzielê dziewi¹tego wrzeœnia.
Zg³aszanie dzieci w kancelarii.

Wrzesieñ - bez Mszy œw.
w niedziele o 17.00
We wrzeœniu w niedziele nie bêdzie odprawiana Msza œwiêta do tej
pory odprawiana o godzinie 17.00.
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S¹ sobie tablice dwie - to siê wie (ale, to nie
wszystko)
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Szeœæ sztuk w poszukiwaniu nowych opiekunów

Szczeniaki haski
Miasto nasze, a nie
do oddania
wasze
(Z£OCIENIEC). Mam do oddania szczeniaki haski, szeœæ piesków.
Trzy czarne i trzy œnie¿no - bia³e.
Maj¹ dwa tygodnie. Zainteresowanych prosimy o kontakt. Ustali-

my termin przekazania zwierzaczka.
Matka (Luna) towarzyska, bardzo ³agodna. Kocha zabawy z
dzieæmi. Mamy nadziejê, ¿e przekaza³a te cechy swojemu potomstwu.
Telefon 512 014 068.

Zwrot wszelkich kosztów, nocleg

SMOK zaprasza na szkolenie
- Fundusz Inicjatyw Spo³ecznych

(Z£OCIENIEC). Jeszcze nikt nie
usun¹³, mimo próœb, zokowskiej tablicy przes³aniaj¹cej Miejsce Papieskie pod koœcio³em Maryi Wniebowziêtej, a informujemy ju¿ o tablicy
ZOK-u tu¿ pod aptek¹ na ulicy Czaplineckiej. W tym miejscu dokonano
wszystkiego akuratnie nie tylko dlatego, ¿e akurat tu niczego szczególnego do przes³aniania.
Przypomnijmy przy okazji, ¿e m³odzie¿ z rady miasta ju¿ kilkakrotnie
sugerowa³a, ¿e chêtnie pracowa³aby w gminnym radiu, gdyby takowe
powsta³o. Jak na razie o tem - ani
widu, ani s³ychu. Nie tylko w eterze.

Przyk³ad tej pierwszej tablicy
dok³adnie pokazuje, jak bardzo niektóre u nas œrodowiska potrafi¹ iœæ
w zaparte. Ich stan jest zaœ taki, ¿e
tylko do wymiany, nawet w drodze
ciêæ chirurgicznych. Tylko, proszê
pañstwa, na kogo ich zmieniæ? M³odzi pouciekali, pozosta³ tylko PeeReL, a do tego zemerytowany, czyli
emeryci. I - kim? Brakuje wyborców.
I st¹d w³aœnie - „zas³onili Papie¿a” i
co im, i kto mo¿e zrobiæ? A oni - m³odzie¿y radia te¿ nie za³o¿¹, bo by
zaraz tam panie na towarzyszy m³odzie¿ powskakiwa³a. I na co to,
komu? Takie to mi³e miasto nasze, a
nie wasze przecie¿! Z tablicami. (N)

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

Codziennie od poniedzia³ku do soboty
w godz. 11.00 - 13.00
Tadeusz Nosel, tel. 500 075 383
Kazimierz Rynkiewicz, tel. 504 042 532
e-mail: tpd1@o2.pl

Tygodnik Pojezierza Drawskiego
w internecie: www.tpd.xwp.pl

(REGION). Stowarzyszenie M³odzie¿owe Obszar Kultury (SMOK)
zaprasza na szkolenie z pozyskiwania funduszy zewnêtrznych oraz na
warsztaty pisania ofert na zadania
publiczne.
Zajêcia odbêd¹ siê 13/14 paŸdziernika (sobota/niedziela) w Dworze Pomorskim w Luboradzy. Szkolenie jest bezp³atne, z noclegiem, ze
zwrotem kosztów dojazdu i wy¿ywienia dla 50 osób. Szkolenie jest
kierowane do cz³onków organizacji
pozarz¹dowych z siedzib¹ w miejscowoœciach do 25 tysiêcy mieszkañców. Projekt: „Wsparcie organi-

zacji pozarz¹dowych z terenu powiatu drawskiego szans¹ na rozwój spo³eczeñstwa
obywatelskiego”.
Pierwszeñstwo w zg³oszeniach bêd¹
mia³y osoby uczestnicz¹ce w konferencji projektu oraz mieszkañcy powiatu drawskiego. Zwrot kosztów
dojazdu do wysokoœci kosztów biletu PKP druga klasa. Formularz zg³oszeniowy (do pobrania) nale¿y wys³aæ do 30 wrzeœnia do godziny 12.00
na maila ania@studiointegra.pl lub
info@ksiegowecentrum.pl z adnotacj¹ w temacie „SMOK, zg³oszenie
na szkolenie dwudniowe, Luboradza 13-14.10.12”.
(um)

