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Skar¿y³ na burmistrza Z³ocieñca do Prezydenta RP

Prezydent odes³a³ pismo do burmistrza
(Z£OCIENIEC). Robert Siedlarek pismami z dnia 11 maja 2012
roku (pismo przekazane za poœrednictwem Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej) oraz z
23 lipca 2012 roku wniós³ skargê
na dzia³alnoœæ Burmistrza Z³ocieñca w sprawie nie przyznania mu
pokoju mieszalnego oraz w sprawie
braku odpowiedzi na proœby w tej
sprawie.
Po kolei
Robert Siedlarek otrzyma³ przydzia³ lokalu socjalnego w Starym
Worowie w dniu 30.05.2006 roku. W
okresie zajmowania lokalu socjalnego systematycznie zalega³ z nale¿nymi z tego tytu³u op³atami. W okresie
tym nie ubiega³ siê o przyznanie
dodatku mieszkaniowego. W zwi¹zku z narastaj¹cym zad³u¿eniem i brakiem rekcji na wezwania do jego uregulowania, Zak³ad Gospodarki
Mieszkaniowej Spó³ka z o.o. w Z³ocieñcu, w dniu 11.10.2011 roku wyst¹pi³ z pozwami do S¹du Rejonowego w Drawsku Pomorskim o nakaz
zap³aty i o eksmisjê z zajmowanego
lokalu socjalnego. W dniu
12.12.2011 roku na podstawie prawomocnego nakazu zap³aty, wyst¹piono do Komornika przy S¹dzie
Rejonowym w Drawsku Pomorskim
z wnioskiem o wszczêcie egzekucji
œwiadczeñ pieniê¿nych. Natomiast
postanowieniem z dnia 26.01.2012
roku S¹d Rejonowy w Drawsku Pomorskim nada³ klauzulê wykonalnoœci wyrokowi z dnia 26.01.2011 roku
nakazuj¹cemu pozwanemu Robertowi Siedlarkowi opró¿nienie zajmowanego lokalu w Starym Worowie. Jednoczeœnie s¹d orzek³, ¿e Robertowi Siedlarkowi nie przys³uguje uprawnienie do otrzymania lokalu socjalnego z zasobów Gminy

Z³ocieniec. Wyrokowi nadano rygor natychmiastowej wykonalnoœci. Podczas kontroli stanu technicznego budynku w Starym Worowie w kwietniu 2012 roku, stwierdzono, ¿e drzwi wejœciowe do lokalu zajmowanego przez Roberta Siedlarka s¹ zniszczone, a najemca od
d³u¿szego czasu w nim nie przebywa. W zwi¹zku z tym lokal zosta³
zabezpieczony przez ZGM, a wyposa¿enie lokalu przewieziono do
magazynu. W dniu 30.04.2012 roku
Robert Siedlarek odebra³ z magazynu ZGM wyposa¿enie swojego lokalu, co potwierdzi³ w pisemnym
oœwiadczeniu.
Pisma, dorêczanie
W dniu 7 listopada 2011 roku
Robert Siedlarek osobiœcie z³o¿y³
pismo skierowane do Urzêdu Miejskiego w Z³ocieñcu w sprawie przyznania mu pokoju mieszkalnego.
Pracownik Urzêdu poinformowa³
skar¿¹cego, ¿e odpowiedŸ na pismo
zostanie sporz¹dzona jeszcze w tym
samym dniu, a do odebrania bêdzie
w sekretariacie Urzêdu najpóŸniej w
dniu nastêpnym. Tak¹ informacjê
Robert Siedlarek otrzyma³ ze wzglêdu na podany adres do korespondencji, to jest - Ogrody Dzia³kowe
Krokus. Robert Siedlarek zosta³ równie¿ poinformowany, ¿e pracownik
Urzêdu dostarczaj¹cy pocztê nie jest
uprawniony do wstêpu na teren
ogrodów dzia³kowych i dlatego pismo bêdzie do odbioru w Urzêdzie
Miejskim. Robert Siedlarek nie odebra³ pisma w Urzêdzie. W dniu 9 listopada 2011 roku pracownik Urzêdu dostarczaj¹cy pocztê spotka³
Roberta Siedlarka na ulicy 3 Pu³ku
Piechoty w Z³ocieñcu i chcia³ mu
wrêczyæ pismo, ale Robert Siedlarek
odmówi³ jego przyjêcia. W dniu

24.11.2011 r. do Urzêdu Miejskiego
w Z³ocieñcu wp³ynê³o pismo z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przekazuj¹ce skargê Roberta Siedlarka
dotycz¹c¹ trudnej sytuacji mieszkaniowej skar¿¹cego. Na powy¿sz¹
skargê zosta³a udzielona odpowiedŸ
skar¿¹cemu w dniu 7 grudnia 2011
roku. Do odpowiedzi tej zosta³o do³¹czone pismo z dnia 7 listopada
2011 roku, którego przyjêcia odmówi³ wczeœniej skar¿¹cy. OdpowiedŸ
zosta³a wys³ana na adres, który Robert Siedlarek poda³ do korespondencji w piœmie do Kancelarii Prezesa rady Ministrów.
W zwi¹zku z powy¿szym, skarga
z³o¿ona przez Roberta Siedlarka zosta³a rozpatrzona negatywnie.
Zgodnie z prawem
Jednoczeœnie informuje siê, ¿e
zgodnie z art. 239 paragraf 1 kpa, w
przypadku, gdy skarga w wyniku jej
rozpatrzenia zosta³a uznana za bez-

Na finansowanie doraŸne

Jeszcze jeden kredyt

Gminne rezerwy
finansowe,
rezerwy burmistrza

Kredyt na sp³atê
zaci¹gniêtych
kredytów i po¿yczek

(Z£OCIENIEC). W bud¿ecie gminy na rok
2012 ustalono rezerwy na poziomie 251.030 z³otych, w tym rezerwê ogóln¹ burmistrza w kwocie
100 000 z³otych oraz rezerwy celowe w kwocie 151
030 z³otych. Œrodki z rezerw by³y uruchamiane
zgodnie z pojawiaj¹cymi siê potrzebami i przeznaczane na sfinansowanie niezaplanowanych w
uchwale bud¿etowej wydatków. (rm)

(Z£OCIENIEC). Burmistrz Z³ocieñca na podstawie
ustawy Prawo zamówieñ publicznych, powo³a³ komisjê przetargow¹ do przygotowania i przeprowadzenia postêpowania o udzielnie zamówienia publicznego na: „Zaci¹gniêcie d³ugoterminowego kredytu do kwoty 2 088 000
z³otych na sp³atê wczeœniej zaci¹gniêtych zobowi¹zañ z
tytu³u zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek’. (rm)

zasadn¹ i jej bezzasadnoœæ wykazano w odpowiedzi na skargê, a skar¿¹cy ponowi³ skargê bez wskazania
nowych okolicznoœci - organ w³aœciwy do jej rozpatrzenia mo¿e podtrzymaæ poprzednie stanowisko z odpowiedni¹ adnotacj¹ w aktach sprawy.
Przewodnicz¹ca Rady
Urszula Ptak
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Pijanego zatrzymali inni uczestnicy ruchu

Powiesi³ siê przed eksmisj¹

Drawszczanin jecha³
zygzakiem. Mia³ ponad
2 promile

Kolejna œmieræ
wymuszona prawem?

(DRAWSKO POM.) 64-latek
trafi³ w rêce policjantów po tym, jak
zosta³ zatrzymany na drodze przez
czujnych obywateli.
Policjanci ruchu drogowego
udali siê na drogê Drawsko Pomorskie – Œwidwin, w zwi¹zku ze zg³oszeniem dotycz¹cym nietrzeŸwego kierowcy. Na poboczu drogi zauwa¿yli
dwa samochody. Z jednego z nich
wysz³y dwie osoby i przekaza³y
funkcjonariuszom kluczyki od stoj¹cego obok auta.
Para wyjaœni³a, ¿e przez jakiœ czas
jecha³a za fiatem. Auto czêsto
zje¿d¿a³o na pobocze lub znacznie
przekracza³o oœ œrodkow¹ jezdni.
Wszystko wskazywa³o na to, ¿e kierowca fiata jest nietrzeŸwy, dlatego
te¿ postanowili zatrzymaæ samochód.

Ostro¿nie wyprzedzili fiata i spowodowali, ¿e auto zatrzyma³o siê na
poboczu. Nastêpnie zabrali kierowcy kluczyki, uniemo¿liwiaj¹c mu
dalsz¹ jazdê, po czym zadzwonili na
policjê.
Jak siê okaza³o, interweniuj¹cy
mieli racjê. Badanie alkotestem przeprowadzone przez przyby³ych na
miejsce funkcjonariuszy wykaza³o,
¿e w organizmie 64-letniego drawszczanina znajdowa³o siê ponad 2 promile alkoholu.
Samochód nieodpowiedzialnego kierowcy zosta³ zabezpieczony, a
on sam wkrótce us³yszy zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeŸwoœci. Za ten czyn grozi mu do 2 lat
pozbawienia wolnoœci. Interweniuj¹ca para otrzyma pochwa³ê za w³aœciw¹ postawê na drodze.
(kp)

Trzeba podj¹æ jakieœ œrodki zaradcze!

„Dziesi¹tka” zbiera
œmiertelne ¿niwo
(KALISZ POM.) Krajowa „dziesi¹tka” zbiera œmiertelne ¿niwo.
Ca³kiem niedawno, bo na pocz¹tku
sierpnia, dosz³o tu do czo³owego
zderzenia dwóch aut, w wyniku czego zgin¹³ kierowca, póŸniej ponowny wypadek, na szczêœcie bez ofiar,
a ju¿ mamy kolejne tragiczne zdarzenie.
15 wrzeœnia, oko³o 14.30, w okolicach Kalisza Pomorskiego, dosz³o

do tragicznego wypadku. 33-latek
kieruj¹cy oplem na prostej drodze
nagle zjecha³ na przeciwleg³y pas i
uderzy³ czo³owo w prawid³owo jad¹c¹ ciê¿arówkê, kierowan¹ przez
50-letniego mê¿czyznê. Kierowca
opla poniós³ œmieræ na miejscu. Bior¹c pod uwagê statystyki, czas chyba najwy¿szy przyjrzeæ siê temu
odcinkowi drogi i podj¹æ jakieœ œrodki zaradcze.
(r)

Spó³ki maj¹ siê dobrze, to i nagrody s¹.
Tylko – nie wiadomo - po ile?

Nagrody dla prezesów
spó³ek samorz¹dowych
(Z£OCIENIEC). (I) Na wniosek
rady nadzorczej ZGM, po dokonaniu oceny wyników dzia³alnoœci
spó³ki za rok obrotowy 2011, burmistrz Z³ocieñca przyzna³ nagrodê
roczn¹ dla prezesa Marcina Czerniawskiego. Wysokoœci nagrody
dot¹d nie podano.
(II) Na wniosek rady nadzorczej
ZWiK, po dokonaniu oceny wyników dzia³alnoœci spó³ki za rok obrotowy 2011, burmistrz przyzna³ na-

grodê roczn¹ dla prezesa zak³adu
Jana £owkiewicza. Wysokoœci nagrody nie podano.
(III) Na wniosek Rady Nadzorczej
Zak³adu Ciep³ownictwa po dokonaniu oceny wyników dzia³alnoœci za
rok 2011, burmistrz przyzna³ nagrodê
roczn¹ dla prezesa Andrzeja Paliñskiego. Jej wysokoœci nie podano.
Na liœcie prezesów z nagrodami
tym razem nie ma prezesa ZUK-u
Jacka Pierechoda.
(N)

(Z£OCIENIEC). Dwunastego
wrzeœnia w œrodê na osiedlu mieszkaniowym w Budowie Z³ocieñcu,
tu¿ po dziewi¹tej, mia³a siê rozpocz¹æ eksmisja lokatora z wieloletnimi zaleg³oœciami wobec WAM w
op³atach za mieszkanie. Do zwyk³ych czynnoœci komornika nie
dosz³o, gdy¿ mieszkaniec lokum
powiesi³. Mia³ 46 lat.
Mieszkañcy osiedla
Reporter przeprowadzi³ kilka rozmów na temat tragicznego wydarzenia. Ma³¿eñstwo w œrednim wieku,
mieszkañcy tej samej klatki schodowej, co eksmitowany. - ¯a³ujemy
cz³owieka. Znaliœmy go jako osobê
spokojn¹, ¿yczliw¹ ludziom. Bywa³
pod wp³ywem alkoholu, lecz by³ nieszkodliwy dla otoczenia. Jak prowadzi³ mieszkanie, tego nie wiemy. Nie
s³yszeliœmy te¿, by by³y tam libacje,
gdy¿ mieszkamy sporo wy¿ej nad
nim. Raczej nie przypuszczamy, by w
jego ¿yciu picie odgrywa³o jak¹œ
szczególn¹ rolê. Drzwi do mieszkania na parterze
zamkniête. Dzwonek martwy. Drzwi
podniszczone, tylko nowa wk³adka
do patentu. Krótka chwila, by us³yszeæ tê ciszê...
Naprzeciwko du¿ego mieszkaniowca na ³aweczce kilkoro ludzi. Spokojny by³ - mówi siwa kobieta. Lubiliœmy go tutaj, taki serdeczny z
niego cz³owiek. Szkoda. Owszem,
pi³. Z kolegami. Oni mieszkaj¹ na-

przeciwko jego bloku. Bliziutko. Za³ama³ siê. No, bo co innego? Podczas rozmowy na te s³owa
jeden z mê¿czyzn szybko uchodzi.
- Nie wiem, co ci powiedzieæ. Podwozi³em go z Budowa do Z³ocieñca.
Potem tylko poprosi³em: jak pijesz
jakieœ wynalazki, to nie pchaj siê do
ludzi. Ty tego nie wiesz, ale to taki
smród, jak Niagara. Wiêcej ju¿ z nim
na takie tematy nie rozmawia³em.
Byliœmy na ty. Nie mogê nic wiêcej
na jego temat powiedzieæ. Tylko
tyle. Znaliœmy siê tak, jakby siê nie
znaj¹c. By³ bez pracy. Czy w ogóle tu mo¿na
z takimi pytaniami?
Kilka pytañ: czy komornik mo¿e
przystêpowaæ do eksmisji w przypadku, gdy o eksmitowanym wiadomo, ¿e jest alkoholikiem, a do tego
byæ mo¿e i w g³êbokiej depresji?
Bezrobotny. Wszak to choroby ze
swymi numerami statystycznymi,
leczone w oœrodkach zamkniêtych,
choæ nie tylko. Czy jakby podwójnie
chorego mo¿na eksmitowaæ z mieszkania, choæby nie wiem ile zalega³
z³otówek administracji?
W kraju, w którym miliony ludzie
wrêcz sêpi¹ o mieszkania, tego rodzaju pytania s¹ jeszcze niedopuszczalne. Nie mo¿e tak byæ dalej, gdy¿
przecie¿ w Polsce mieszkañ dla
wszystkich nie bêdzie nigdy. Nied³ugo zima, a wiêc i œmierci na mrozie. Jak
ka¿dego roku.
(N)
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PROJEKKT WSPÓ£FINANSOWANY ZE ŒRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPO£ECZNEGO

W£ASNY BIZNES
DLA MIESZKAÑCÓW POWIATÓW DRAWSKIEGO, £OBESKIEGO I ŒWIDWIÑSKIEGO

Priorytet VI. „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”
Dzia³anie 6.2. „Wsparcie oraz promocja dla przedsiêbiorczoœci i samo zatrudnienia”
Projekt w ca³oœci przeznaczony jest dla osób bezrobotnych i poszukuj¹cych pracy, zamierzaj¹cych rozpocz¹æ w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹.
Powiat Drawski informuje o terminie rekrutacji do projektu „W³asny biznes
dla mieszkañców powiatów drawskiego, ³obeskiego i œwidwiñskiego”
w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki.
Rekrutacja rozpocznie siê 3 paŸdziernika 2012r. i trwaæ bêdzie do 17 paŸdziernika 2012r.
Komplet dokumentów mo¿na sk³adaæ:
-

w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorski, PL. E. Orzeszkowej 3,
78-500 Drawsko Pom. od poniedzia³ku do pi¹tku do godz. 15.00 w pok. 304
lub od 15.00 - 16.00 w punkcie informacyjnym
w Starostwie Powiatowym w £obzie, ul. Konopnickiej 41, 73-150 £obez,
od poniedzia³ku do pi¹tku do godz. 15.00 w pok. 34
lub od 15.00 - 16.00 w punkcie informacyjnym
w Starostwie Powiatowym w Œwidwinie, ul. Mieszka I 16, 78-300 Œwidwin,
od poniedzia³ku do pi¹tku do godz. 15.00 w pok. 27
lub od 15.00- 16.00 w punkcie informacyjnym

Wnioski przyjmowane bêd¹ tylko w terminie rekrutacji !!!
W przypadku wniosków przes³anych poczt¹, liczy siê data wp³ywu do Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim.
Wnioski wys³ane poczt¹ nale¿y umieœciæ w zamkniêtej kopercie oznaczonej nazw¹ projektu: W³asny biznes dla mieszkañców powiatów drawskiego, ³obeskiego i œwidwiñskiego.
Jednoczeœnie informujemy, ¿e na stronie internetowej projektu www.drawskibiznes.pl
w zak³adce „Pliki do pobrania” zosta³y umieszczone dokumenty zwi¹zane z rekrutacj¹
do projektu:
Regulamin rekrutacji
Formularz rekrutacyjny
Wszystkie wymagane oœwiadczenia - jako za³¹czniki do formularza rekrutacyjnego.
CMYK
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Z£OCIENIEC

Jeszcze bez planu ratunkowego

Sytuacja finansowa naszej Gminy
jest s³aba - informuje burmistrz
(Z£OCIENIEC). Wbrew oczekiwaniom na najbli¿szej sesji rady
miejskiej Z³ocieñca nie bêdzie
jeszcze zagadnieñ oszczêdnoœciowych.
Nie ma w programie punktów dotycz¹cych redukcji zatrudnienia w
spó³kach, ich ³¹czenia. Nie ma nawet
najmniejszych propozycji redukcji
etatów w administracji samorz¹dowej. Nie ma nawet choæby próby
symultany ³¹czenia OSiR-u z ZOK (w
ZOK-u jest zatrudnionych 35 osób).
Nic z tych rzeczy. Powodem tego jest
i chyba to, ¿e zbêdni ludzie na etatach, to fundament wygrywania w
gminie wyborów samorz¹dowych.
Nie inaczej chyba.

dach. Innymi s³owy - ja tobie, ty
mnie, œciœle wedle prawa i przepisów.

przekroczy³o po³owê przyjêtego planu, co pozwala stwierdziæ, ¿e w II
pó³roczu mo¿e wyst¹piæ zagro¿enie,
jeœli chodzi o realizacje zarówno
dochodów jak i zaplanowanych
wydatków, zw³aszcza bie¿¹cych. Wobec powy¿szego ju¿ w najbli¿szych tygodniach mo¿na siê
chyba spodziewaæ ze strony rady i
urzêdu stosownych dzia³añ zmierzaj¹cych do racjonalizacji gospodarki finansowej w gminie. Szkoda
tylko, ¿e w najwa¿niejszych kwestiach w zarz¹dzaniu gmin¹, w jej
finansach, w ogóle nie ma g³osu
radnych. Jakby gminne z³otówki w
ogóle ich nie dotyczy³y. Dlaczego?
Bo to najistotniejsze rewiry zawiadywania gmin¹, a radnym w Z³ocieñcu, jak widaæ, nic do tego. Szkoda, ¿e ci ludzie tylko bior¹ uszy po
sobie i zmykaj¹ z tego rodzaju forów,
gdzie pieprz roœnie. Jest to wyt³umaczalne tylko wtedy, gdy zajrzy
siê do ich oœwiadczeñ maj¹tkowych, do pobranych kredytów.
Wtedy widaæ, gdzie ci ludzie maj¹
swe najprawdziwsze interesy. Nie w
sprawach gminy, w jej finansach, a
ju¿ broñ Panie Bo¿e w sprawach tak
bol¹cych - spo³ecznych.
(n)

Kto i kogo siê boi?
Jednemu ze swych niedawnych
materia³ów da³em tytu³ - Nieszczêœciem gminy sfera samorz¹dowa.
W³aœnie i to mia³em na myœli. Zabetonowanie z³ocienieckiej gl¹gwy
wydaje siê nie do pokonania. Ono
jednak przyjœæ musi, bo w koñcu jednak zabraknie pieniêdzy, by to
wszystko op³acaæ. Innej mo¿liwoœci
nad W¹saw¹ i Draw¹ nie ma. Tymczasem gmina zaci¹ga d³ugotermi-

nowy kredyt do kwoty 2 088 000 z³otych na sp³atê wczeœniej zaci¹gniêtych zobowi¹zañ z tytu³u zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek. Prezesi
spó³ek dostaj¹ doroczne nagrody,
bo dobrze w spó³kach gospodarz¹. A
jak wygl¹da to gospodarzenie, to
wystarczy choæby zajrzeæ na
pierwsz¹ lepsz¹ klatkê schodow¹
budynku ZGM-u, obejrzeæ i obw¹chaæ œcieki wyp³ywaj¹ce ze studzienek ZWiK-u, nawet wody w mieœcie
nie by³o, by mo¿na by³o gasiæ po¿ar.
W radach nadzorczych spó³ek s¹
prezesi z poszczególnych spó³ek, a
to rady nadzorcze decyduj¹ o nagro-

Podatki lokalne pod lup¹

Dziesi¹tki lat pracy po nocach zrobi³y swoje

WskaŸnik
poni¿ej 50 %

Znamienita piekarnia Tadeusza
Kud³y zamknê³a swe podwoje

(Z£OCIENIEC). Podatki lokalne
stanowi¹ podstawowe Ÿród³o dochodów w³asnych gminy, ich realizacja jest uzale¿niona od wielu czynników, miêdzy innymi od gospodarczego charakteru gminy, iloœci
przedsiêbiorstw prowadz¹cych
dzia³alnoœæ gospodarcz¹, wskaŸnika zatrudnienia, a co za tym idzie
zamo¿noœci mieszkañców, co z kolei
wp³ywa na wysokoœæ stawek podatkowych i poziom œci¹galnoœci.
W I pó³roczu 2011 roku plan obejmuj¹cy wp³ywy z podatków lokalnych stanowi³ kwotê 7.638.433 z³ote.
Zrealizowany zosta³ w 49,3%, natomiast w I pó³roczu 2012 roku plan
stanowi³ kwotê 8.607.181 z³otych
(wzrost o 968.748 z³otych), natomiast jego realizacja 48,7%. Prawie
we wszystkich pozycjach od osób
fizycznych i od osób prawnych odnotowuje siê wskaŸnik wykonania
poni¿ej 50 %.
(N)

(Z£OCIENIEC). Znany nie tylko
w Z³ocieñcu przedsiêbiorca piekarniczy Tadeusz Kud³a zakoñczy³
dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Piekarnia
na ulicy Wolnoœci jest ju¿ wygaszona. Sklep wystawiony do sprzeda¿y.
Obiekty w Budowie podobnie. Jak
siê dowiadujemy, s¹ ju¿ pierwsi
chêtni do nabycia interesu piekarniczego.
Tadeusz Kud³a z produkcj¹ piekarnicz¹ ruszy³ pierwszy mieœcie po
roku 1989. Jego wyroby by³y nie
tylko znamienite, markowe, ale i bardzo popularne. Tadeusz Kud³a, to
by³a firma, co siê zowie. A do tego
sponsor, który chyba nigdy i nikomu
nie odmówi³ pomocy. Tak¿e g³odnym i bezdomnym. Jak siê dowiedzieliœmy, ciê¿ko spracowany cz³owiek, Tadeusz Kud³a, ostatnio narzeka³ na zdrowie. Niedomaga³o serce. Dziesi¹tki lat pracy po nocach
zrobi³y swoje.

Gmina ledwie zipie?
Powy¿sze w œwietle nastêpuj¹cej informacji z³o¿onej przez burmistrza Waldemara W³odarczyka: - Z
przeprowadzonej analizy wykonanych dochodów i wydatków za
okres 6 miesiêcy bie¿¹cego roku
wynika, ¿e sytuacja finansowa naszej gminy jest s³aba. Wykonanie
dochodów z poszczególnych Ÿróde³
w wiêkszoœci przypadków kszta³tuje
siê poni¿ej poziomu przyjêtego planu, natomiast wykonanie wydatków

Z mapy miasta znika wiêc firma
znamienna, bo mocno wpisana w
tradycje miasta i gminy. Piekarnia
Tadeusza Kud³y. ¯al przenika

wszystkich. Zdrowia - panie Tadeuszu ¿yczymy, i za wszystko najserdeczniej jak tylko umiemy – dziêkujemy. Trzymaj siê, Tadeusz.
(N)
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Po¿yczka gotówkowa
bez prowizji w Banku BG¯
W Banku BG¯ trwa promocja po¿yczki gotówkowej
z pakietem ubezpieczeñ.
Promocja polega na tym, ¿e
Bank nie pobiera prowizji za
jej udzielenie, a oprocentowanie zosta³o obni¿one do 13
proc. Z oferty mog¹ skorzystaæ osoby, które nie posiadaj¹ konta, a poszukuj¹
œrodków pieniê¿nych. Jej
g³ównym atutem jest niski
koszt oraz minimum formalnoœci. Kredyt udzielany jest
na podstawie oœwiadczenia o
dochodach.
Maksymalna kwota kredytu
to 10 000 z³ i mo¿e j¹ otrzymaæ
ka¿dy klient, osi¹gaj¹cy dochody z tytu³u wynagrodzenia, emerytury czy renty. Dogodny okres
kredytowania sprawia, ¿e miesiêczne raty nie stanowi¹ nadmiernego obci¹¿enia domowe-

go bud¿etu. Bogaty zakres pakietu ubezpieczeñ do³¹czony do
po¿yczki obejmuje:
- Ubezpieczenie na ¿ycie
- Ubezpieczenie od utraty pracy
- Ubezpieczenie czasowej niezdolnoœci do pracy
- Ubezpieczenie na wypadek
œmierciwwynikunieszczêœliwego wypadku.
Po¿yczka mo¿e zostaæ przeznaczona na dowolny cel: wyjazd na wakacje, remont mieszkania czy zakup sprzêtu RTV/
AGD.
Wka¿dymmomenciemo¿na
dokonaæ wczeœniejszej sp³aty
czêœci lub ca³oœci zad³u¿enia,
bez ponoszenia dodatkowych
op³at. Z po¿yczki na tak atrakcyjnych warunkach mog¹ skorzystaæ osoby, które do 28 wrzeœnia z³o¿¹ wniosek o jej udzielenie w dowolnym oddziale.

Reklama
w TTygodniku
ygodniku
Pojezierza Drawskiego

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

Czytaj i komentuj artyku³y na stronie internetowej Tygodnika: www.tpd.xwp.pl
CMYK
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Powiatowe Œwiêto Plonów 2012

Ten zakaz zapobiegnie niebezpiecznym
wydarzeniom

Naj³adniejszy
Wreszcie, nareszcie
wieniec do¿ynkowy
ze Z³ocieñca
(Z£OCIENIEC). Wreszcie jest
zakaz przechodzenia przez przejazd
kolejowy w miejscu nieoznaczonym
do tego celu. Doprawdy, by³o tu
wyj¹tkowo niebezpiecznie. Trzeba
jeszcze zadbaæ o drug¹ stronê, gdy¿
tam na samym przejeŸdzie nie ma
¿adnego umocnienia. Kamyczki
pod³o¿a spod kó³ samochodów tryskaj¹ w przechodniów. I kurz, i ziemia. Doprawdy, miejsce to newralgiczne do wielu ju¿ lat.
(N)

(KALISZ POM.) W Kaliszu Pomorskim odby³o siê 15 wrzeœnia br.
Powiatowe Œwiêto Plonów.
Szeœæ gmin powiatu drawskiego:
Czaplinek, Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski, Ostrowice, Wierzchowo i Z³ocieniec bra³o udzia³ w konkursie na naj³adniejszy wieniec oraz
na naj³adniejsze stoisko promocyjne. Celem konkursu by³o kultywowanie i upowszechnianie tradycji
ludowych zwi¹zanych ze Œwiêtem
Plonów.
Gmina Z³ocieniec zajê³a I miejsce
w konkursie na naj³adniejszy wieniec, który zosta³ wykonany przez
Joannê Olesiak, Malwinê Wojtewicz, Annê Kosmalê i Dariê Kruk z
so³ectwa Lubieszewo oraz IV miejsce w konkursie na naj³adniejsze
stoisko promocyjne, na którym zaprezentowane zosta³y walory tury-

styczne, rêkodzie³o i bogactwo plonów gminy. Ka¿dy uczestnik do¿ynek móg³ w³asnorêcznie wybiæ dla
siebie monetê z wizerunkiem Spichlerza i Z³ocieñca.
Na stoisku mo¿na by³o degustowaæ pyszne ciasta, chleb ze smalcem
z kiszonymi ogórkami, pierogi i wiele
innych domowych przetworów.
W czêœci artystycznej do¿ynek
gminê Z³ocieniec zaprezentowa³ zespó³ œpiewaczy „Darskowiacy”. Nie
zabrak³o równie¿ uwielbianego
przez dzieci zaj¹ca „Z³ocieniaszka”,
który ochoczo rozdawa³ wiatraczki i
pozowa³ do zdjêæ.
Podczas do¿ynek rozegrano tak¿e miêdzygminne konkurencje sportowe. Wysportowani mieszkañcy
Gminy Z³ocieniec zajêli I miejsce w
konkurencji dla so³tysów, II miejsce
w turnieju pi³ki siatkowej i III miejsce
w turnieju tenisa ziemnego. ZOK

Akcja promuj¹ca honorowe
krwiodawstwo

(Z£OCIENIEC) W ramach
Ogólnopolskiej Akcji Honorowego
Krwiodawstwa pod has³em „Zbieramy Krew dla Polski”, 15.09.2012 r.
w sklepie Intermarche w Z³ocieñcu
odby³a siê akcja promuj¹ca honorowe krwiodawstwo.
Akcjê zorganizowa³a Delegatura
Zachodniopomorskiego Oddzia³u
Okrêgowego Polskiego Czerwonego Krzy¿a i ITM Polska Sp. z o.o.,
reprezentuj¹ca interesy Grupy
Muszkieterów.
W ramach akcji by³y rozdawane
ulotki, a najm³odsi klienci sklepu
witani byli balonami i lizakami. Dzieci malowane mia³y buzie.

Przeprowadzone zosta³y dwa
konkursy: konkurs rodzinny na plakat promuj¹cy honorowe krwiodawstwo, (rozlosowanych zosta³o 10
apteczek samochodowych) oraz
konkurs rodzinny na has³o promuj¹ce honorowe krwiodawstwo, (rozlosowanych zosta³o 5 nagród rzeczowych, by³y to kubki z logo Intermarche oraz maskotki z logo PCK).
M³odzie¿ z ZSP w Czaplinku pokazywa³a, jak nale¿y udzielaæ pierwszej pomocy, a ka¿dy móg³ sprawdziæ swoje umiejêtnoœci na fantomie.
Do przeprowadzenia akcji zaanga¿owa³a siê m³odzie¿ siê z Gimnazjum w
Z³ocieñcu i ZSP w Drawsku Pom. EM
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W Linownie nad grobami jeñców radzieckich...

Niebywa³e zachowanie burmistrza Ptaka
(LINOWNO, gm.
Drawsko Pom.) W samo
po³udnie, 13 wrzeœnia
br., odby³o siê na
cmentarzu w Linownie
w gminie Drawsko
Pomorskie ods³oniêcie
pomnika jeñców
rosyjskich, którzy zmarli
tu z wycieñczenia
w latach 1941-1943
podczas przymusowych
robót.
W uroczystoœci wzi¹³ udzia³ radca ambasady Federacji Rosyjskiej,
przedstawiciele Zachodniopomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego i instytucji przeprowadzaj¹cych ekshumacjê oraz mieszkañcy wsi.
Uczestniczy³a te¿ w niej 5-osobowa
rodzina rosyjskiego jeñca pochowanego na tym cmentarzu. Wœród zebranych by³ pu³kownik w stanie
spoczynku dr Zbigniew Mieczkowski, który odkry³ tajemnicê tutejszego cmentarza sprzed 70. lat i doprowadzi³ do identyfikacji 9. spoœród
dziesiêciu tu pogrzebanych jeñców
rosyjskich. Opisa³ te fakty i towarzysz¹ce im okolicznoœci w trzech obszernych artyku³ach w „Echach
znad Drawy” i swojej ksi¹¿ce poœwiêconej historii Linowna. Dotychczas bezimienne mogi³y otrzyma³y na tablicy pami¹tkowej imiona
i nazwiska ofiar.
Na tym mia³em zakoñczyæ relacjê
z tej uroczystoœci. Ale wydarzy³o siê
coœ niebywa³ego, co z dziennikarskiego obowi¹zku, muszê opisaæ.
Tym zdarzeniem jest fakt, ¿e na uroczystoœæ nie zaproszono g³ównego
bohatera dziej¹cej siê tu historii –
pana Zbigniewa Mieczkowskiego, a
pilnuj¹cy mikrofonu na cmentarzu
burmistrz Drawska Pomorskiego
Zbigniew Ptak, na proœbê Jerzego
Lauersdorfa, przewodnicz¹cego
Rady Powiatu, i¿ w imieniu starostwa powiatowego g³os zabierze
radny Mieczkowski - odmówi³
udzielenia mu g³osu. Rzecz ca³¹ w
g³oœnikach us³yszeli wszyscy
uczestnicy uroczystoœci.
Tak¿e w oficjalnej relacji z tej uroczystoœci, zamieszczonej na stronie
drawskiego urzêdu miejskiego, nie
wspomniano choæby jednym s³owem o jego wykonanej pracy w tej
sprawie, a tak¿e nie „uchwycono”
go na ¿adnym zdjêciu. Przyzwoitoœæ
wymaga, a prawda siê domaga, by
pokazaæ, kto rzeczywiœcie w tej spra-

wie napracowa³ siê, a kto przypisa³
sobie zas³ugi.
Na podstawie udostêpnionych
mi dokumentów przedstawiam kalendarium poczynañ pana Zbigniewa Mieczkowskiego, który tej sprawie poœwiêci³ dwa lata intensywnych poszukiwañ, przejecha³ tysi¹ce kilometrów i straci³ niema³o prywatnych pieniêdzy. Skoro nie dano
mu g³osu, niech chocia¿ teraz przemówi¹ fakty.
1. W trakcie Œwiêta Zmar³ych 1
listopada 2010 roku do Zbigniewa
Mieczkowskiego podchodz¹ najstarsi mieszkañcy Linowna i prosz¹,
by jako wojskowy zaj¹³ siê identyfikacj¹ grobów w kwaterze ¿o³nierskiej, która podupad³a, odk¹d przed
laty zlikwidowano wiejsk¹ szko³ê.
2. Prowadzona przez pu³kownika
kwerenda dokumentów i studiowanie obszernej literatury historycznej
dowodz¹, i¿ wszystkie potencjalne
ofiary walk ¿o³nierzy z polskiej 4
Dywizji Piechoty, wyzwalaj¹cych te
tereny w marcu 1945 r., znajduj¹ siê
na cmentarzach wojennych w Drawsku Pomorskim i Wa³czu.
3. Pan Mieczkowski w dniu
17.12.2010 r. zwraca siê on do burmistrza Z. Ptaka, w formie interpelacji
radnego powiatowego, o pomoc
jego s³u¿b w identyfikacji grobów.
Dnia 14.01.2011 r. otrzymuje odpowiedŸ: „Ustalenie danych pochowanych w Linownie jest niemo¿liwe ze
wzglêdu na brak jakiejkolwiek pisemnej dokumentacji”.
4. Determinacja w odkryciu tajemnicy sprzed 70. lat i wykluczanie
kolejnych hipotez kieruje autora w
lipcu 2011 r. do Hannoweru, gdzie
mieszka córka dziedziców maj¹tku z
Linowna – Ruth Wendorff. Od niej
dostaje kolejne adresy by³ych niemieckich mieszkañców Linowna Ottonów i Strehlowów.

5. W dniu 20.07.2011 r., po kontakcie z grup¹ poszukiwawcz¹ „Pomorze 1945”, pisze do pani Marioli
Cieœli dyrektor Wydzia³u Spraw
Spo³ecznych Zachodniopomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego w
Szczecinie wniosek o ekshumacjê.
6. Dyrektor ww. Wydzia³u
29.07.2011r. kieruje do burmistrza Z.
Ptaka pismo „… otrzyma³am informacjê od Pana dr. Zbigniewa Mieczkowskiego mieszkaj¹cego…” i
prosi o informacjê na temat cmentarza w Linownie.
7. Ta sama dyrektor 18.08.2011r.
kieruje kolejne pismo do Kierownika
Biura Informacji i Poszukiwañ PCK
w Warszawie: „Uprzejmie informujê, ¿e otrzyma³am informacje od
Pana dr. Zbigniewa Mieczkowskiego mieszkaj¹cego we wsi Linowno…” oraz „Uprzejmie wyjaœniam,
¿e Urz¹d Miejski w Drawsku Pomorskim nie dysponuje ¿adnymi
danymi dotycz¹cymi powy¿szych
grobów wojennych”.
8. W obawie przed utkniêciem
sprawy w PCK pan Mieczkowski

nawi¹zuje kontakt z Dietrichem
Strehlowem z Sassnitz na Rugi, synem przedwojennego karczmarza z
Linowna i spotykaj¹ siê na tutejszym
cmentarzu. Od niego dowiaduje siê
o okolicznoœciach œmierci i pochówku jeñców rosyjskich. Potwierdza te
fakty, organizuj¹c drug¹ wyprawê z
t³umaczem i informatykiem do Niemiec, do Joachima Strehlowa, starszego brata Dietrycha.
9. Po wyjaœnieniu tajemnicy, jednak bez identyfikacji nazwisk, pan
Mieczkowski informuje o tym fakcie
Urz¹d Wojewódzki, który przerywa
poszukiwania przez PCK i wydaje
8.11.2011r. decyzjê Nr PS6.5231.422011.2.UM Wojewody o
przeprowadzeniu ekshumacji w Linownie. Oficjalnym pismem informuje o tym Zbigniewa Mieczkowskiego, wskazuj¹c, i¿ do przeprowadzenia ekshumacji upowa¿niony
zosta³ dr n. med. Andrzej Ossowski
z Zak³adu Medycyny S¹dowej PUM
w Szczecinie.
10. W tym samym czasie odwiedza konserwatora zabytków w Koszalinie, by przyspieszyæ wydanie
zaleceñ konserwatorskich dla cmentarza w Linownie, tj. dokumentu, który jest niezbêdny do rozpoczêcia
jakichkolwiek prac. W zaleceniach
ZN.K.5183.34.2011 konserwator w
kwestii inicjatywy tego dokumentu
napisa³a: „Ko³o Mi³oœników Linowna wraz z miejscow¹ OSP wyst¹pi³o
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z inicjatyw¹ uporz¹dkowania cmentarza…”. Nie trzeba dodawaæ, kto
wystêpowa³ w imieniu „Ko³a Mi³oœników Linowna”.
11. Po tym fakcie Mieczkowski
prowadzi intensywne przygotowania do pierwszej ekshumacji. Zostaje ona przeprowadzona ju¿ 2.12.2011
r. ¯ona pana Mieczkowskiego ¿ywi
miêdzynarodow¹ ekipê, a on sam
pomaga w ekshumacji i zatrudnia
ludzi wykonuj¹cych prace fizyczne.
Spoœród odkopanych 5. szcz¹tków
zostaje zidentyfikowanych czterech
jeñców rosyjskich.
12. Znaj¹c wyniki pierwszej ekshumacji i po otrzymaniu wzruszaj¹cego listu od rodziny jednego ze zidentyfikowanych jeñców, zwraca
siê 23.01.2012r. do burmistrza Z. Ptaka z wnioskiem, do którego za³¹cznik
stanowi
kilkunastostronicowy
„Spo³eczny projekt rewitalizacji
cmentarza w Linownie”. Na pocz¹tku wniosku mieszkañcy Linowna
„uprzejmie prosz¹” swojego burmistrza, a na jego zakoñczenie pisz¹:
„Jako prawnego Zarz¹dcê naszego
cmentarza uprzejmie prosimy o pomoc i poœrednictwo w ewentualnych
uzgodnieniach z innymi instytucjami”. Jak wynika z relacji p. Mieczkowskiego, burmistrz w trakcie rozmowy na gor¹co oceni³ projekt jako
interesuj¹cy i oznajmi³, ¿e nie bêdzie
¿adnego problemu z jedyn¹ proœb¹
materialn¹ o 150 mkw. polbruku. Jednak ju¿ trzy dni póŸniej, 26.01.2012 r.,
autor wniosku i tej tytanicznej pracy
otrzyma³ wymijaj¹c¹ odpowiedŸ na
wszystkie 6. jego punktów, a w sprawie polbruku odpowiedŸ brzmia³a:
„jeœli chodzi o dostarczenie 150
mkw. wielokolorowego polbruku i
objêcie nadzoru nad pracami, informujê, i¿ w bud¿ecie na 2012 r. nie
zosta³y zaplanowane œrodki na to
zadanie”. Mieszkañcy sami chcieli
uporz¹dkowaæ teren po ekshumacji
przed przyjazdem rodzin na cmentarz.
13. Dnia 11 lutego 2012 r. odby³a siê druga, koñcz¹ca problem, eks-
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humacja. Poprzedzi³a j¹ proœba ekipy przeprowadzaj¹cej ekshumacjê,
przekazana burmistrzowi przez
Mieczkowskiego, o koparkê. Jak relacjonuje - choæ to by³o w urzêdzie,
burmistrz odpowiedzia³: - Co pan
mnie zaczepia na korytarzu jak na
dworcu. Odwróci³ siê i poszed³ do
swojego gabinetu. Dopiero na 3 dni
przed ekshumacj¹, Rosjanie w niej
uczestnicz¹cy, uzyskali wizê do Polski i poprosili Mieczkowskiego o zaaran¿owanie spotkania z burmistrzem. OdpowiedŸ telefoniczna
brzmia³a: „Niech siê zwróc¹ do mnie
drog¹ oficjaln¹”. Do spotkania z
przybyszami z Moskwy nie dosz³o.
Pan Mieczkowski wynaj¹³ koparkê, jego ¿ona donosi³a na cmentarz
gor¹c¹ kawê i ciasto, a na odjezdne
poczêstowa³a obiadem.
14. Zwa¿ywszy na fakt, i¿
wszystkie proœby i wnioski kierowane do burmistrza Z. Ptaka koñczy³y
siê na niczym, pan Mieczkowski,
bezpoœrednio po zakoñczeniu drugiej ekshumacji, uda³ siê do dyrektor
Marioli Cieœli z Urzêdu Wojewódzkiego w Szczecinie. Dziœ wspomina
jej niebywa³¹ ¿yczliwoœæ dla tej sprawy i pomoc. To ona ukierunkowa³a
go, by napisa³ wniosek do wojewody o uznanie kwatery jeñców rosyjskich na cmentarzu w Linownie za
miejsce pamiêci. Obieca³a pilotowaæ
tê sprawê, a¿ do podjêcia uchwa³y,
zlecenia gminie prac na cmentarzu
wed³ug jego projektu i pokrycie
kosztów zagospodarowania kwatery wojennej.
15. Dnia 2 marca 2012 r. p.
Mieczkowski przesy³a wniosek i
projekt wojewodzie, za³¹czaj¹c rysunki, zdjêcia i kartoteki obozowe
jeñców, którzy zmarli w Linownie.
16. W celu uzupe³nienia dokumentacji o cmentarzu w Linownie, w
maju 2012 r., udaje siê do Dolnej
Saksonii w Niemczech, do rodziny
Otto, w³aœcicieli drugiego maj¹tku w
Linownie. Zebrane dokumenty i informacje znajd¹ siê w suplemencie
do jego ksi¹¿ki o Linownie.

17. Pan Zbigniew Mieczkowski
i pani Mariola Cieœla nie otrzymali
zaproszeñ na uroczystoœæ otwarcia
i upamiêtnienia kwatery jenieckiej
na cmentarzu w Linownie. G³ównemu bohaterowi tego zdarzenia odmówiono zabrania g³osu.
Pan Mieczkowski pokaza³ mi
swoje wyst¹pienie, jakie mia³ wyg³osiæ na cmentarzu. Oto one.
„Bywaj¹ w historii miejscowoœci
chwile wznios³e. Taka chwila dziœ
jest na tym cmentarzu, gdzie na grobach mo¿emy po 70. latach umieœciæ
tabliczki z imionami tu pochowanych. toriê pomiêdzy narodami i
pañstwami czêsto zniekszta³ca³
czynnik ideologiczny. Historia naszej wsi jest pozbawiona tej z³ej cechy. Jest tak¹, jak¹ by³a. Cmentarz
nasz powinien æ swoistym wiejskim
muzeum pod go³ym niebem. Le¿¹ tu
bowiem zwykli i niezwykli, dawni
mieszkañcy Woltersdorfu i pierwsi
powojenni osadnicy ówczesnego
Kie³pina, którzy nigdy nie walczyli i
nie rywalizowali miêdzy sob¹. Spoczywaj¹ tu prochy wyznawców 6 religii. Wszystkim odwiedzaj¹cym
nasz cmentarz polecam ekumeniczne
przes³anie: „Kto czci prochy swych
przodków i ich p³acze straty, niech
wszystkie pomniki na tym cmentarzu ³z¹ skropi i osypie kwiaty”.
W kwestii dzisiejszej uroczystoœci chcia³bym, jako uzupe³nienie do
dzisiejszych wyst¹pieñ, odczytaæ
list, jaki otrzyma³em od rodziny pochowanego tu Andreja Lwowa. „W
imieniu ca³ej rodziny dziêkujemy, za
to, ¿e odnaleŸliœcie mogi³ê naszego
ojca, dziadka i pradziadka. Historia
naszej rodziny podobna jest do historii milionów rodzin z tamtych lat.
Nasz dziadek Andrej Akimowicz
LWOW poszed³ na wojnê w 1941
roku. Zostawi³ w domu m³od¹ ¿onê z
trójk¹ dzieci. Najstarsza Zoja mia³a 4
lata, a najm³odszy 4 miesi¹ce. Walczy³ pod Stalingradem. Stamt¹d
przysz³o powiadomienie - „ZAGIN¥£ BEZ WIEŒCI”. W domu na
¿o³nierza czekano d³ugo. Czekano
nawet wtedy, gdy z wojny powróci³
jego towarzysz, z którym wojowa³.
Opowiada³ on, ¿e szuka³ naszego
dziadka wœród ¿ywych i umar³ych.
Dopiero teraz, po prawie 70 latach
poznaliœmy, ¿e jeszcze w 1943 roku
by³ w niewoli. Córka Andreja Lwowa
– Zoja Andrejewna wspomina ten
dzieñ, kiedy ojciec szed³ na wojnê.
By³ bardzo weso³y. Biega³ i bawi³ siê
z ni¹. W pewnym momencie sposêpnia³ i powiedzia³ -„PORA SIÊ
¯EGNAÆ”. Na naiwne dzieciêce
pytanie - „KIEDY WRÓCISZ” - odpowiedzia³ - „NIEBAWEM”. Teraz
dopiero poznaliœmy dalsze jego
losy. Nisko k³aniamy siê polskiemu
pu³kownikowi Zbigniewowi Mieczkowskiemu i wszystkim tym, którzy
przyczynili siê do jego odnalezienia.
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Jego córka Zoja podjê³a decyzjê, by
nie niepokoiæ ojca i pozostawiæ go
tam, gdzie go pogrzebano. Prosi jedynie o garstkê ziemi z jego mogi³y.
Maj¹c 75 lat, sama nie mo¿e przyjechaæ do Polski. My, m³odsze pokolenie, obowi¹zkowo pojedziemy na
mogi³ê naszego dziadka i pradziadka. Jeszcze raz z ca³ej duszy wielkie
dziêkujê.
Z powa¿aniem rodzina
¿o³nierza Lwowa.
Listu rodziny Lwowa nie odczytano na uroczystoœci, bo burmistrz
Ptak dyrygowa³ tam mikrofonem i
manipulowa³ histori¹. Dziêkowa³ na
tym cmentarzu wszystkim, tylko nie
Mieczkowskiemu. Nie zapomnia³
nawet o podziêkowaniach dla licznie
tu przyby³ej swojej Stra¿y Miejskiej.
Byæ mo¿e mia³a ona byæ u¿yta, gdyby Mieczkowski za bardzo nalega³ na
wyst¹pienie. Skrzywdzono zacnego
cz³owieka. Media obecne na uroczystoœci rzuci³y siê na oficjeli, którzy
nie wiedzieli nawet, co zrobi³ i który
to jest Mieczkowski. Nastêpca pani
Cieœli nawet nie pofatygowa³ siê
przywitaæ z Mieczkowskim. Media,
gdy och³onê³y i od mieszkañców
dowiedzia³y siê, co tu naprawdê siê
sta³o, ruszy³y pod dom Mieczkowskiego, by „dograæ” z nim swoje relacje. Najgorsze jednak sta³o siê
póŸniej. Zdezorientowana rodzina
rosyjskiego ¿o³nierza, uwolniona z
przyjêcia u burmistrza Ptaka, uda³a
siê do Mieczkowskiego. Przeprosinom i podziêkowaniom nie by³o koñca. Dwukrotnie wspólnie udali siê na
cmentarz, gdzie poznali prawdê,
któr¹ dokumentowa³y wrêczone im
artyku³y i zdjêcia o cmentarzu i ksi¹¿ka o Linownie. Mieczkowscy zostali
zaproszeni do Moskwy na spotkanie z wszystkimi rodzinami tu pochowanych ich bliskich.
Gdzie szukaæ przyczyn tak
¿enuj¹cego zachowania burmistrza
Zbigniewa Ptaka? Mo¿e jakimœ wyjaœnieniem bêdzie to, ¿e zanim zosta³
burmistrzem, by³ m.in. sekretarzem
Komitetu PZPR w Drawsku Pomorskim. Po takiej „szkole” to nawet
trudno od niego wymagaæ, by rozumia³, co to jest prawda i szacunek dla
czyjejœ pracy. Po prostu wstyd.
Kazimierz Rynkiewicz
Ps. W uroczystoœci w Linownie
wziêli udzia³ goœcie: Konstantin Kabakov z ambasady Federacji Rosyjskiej w Polsce, Anton Torgaszew
z Ministerstwa Obrony Federacji
Rosyjskiej, Jerzy Serdyñski z Urzêdu Marsza³kowskiego Woj. Zachodniopomorskiego, Lech Jakóbowski z Zachodniopomorskiego
Urzêdu Wojewódzkiego w Szczecinie, dr Andrzej Ossowski z Zak³adu
Medycyny S¹dowej Pomorskiego
Uniwersytetu Medycznego, Piotr
Brzeziñski, prezes Stowarzyszenia
Pomorze 1945 oraz rodzina pochowanego tu jeñca.
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
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US£UGI

INNE

NIERUCHOMOŒCI

BIZNES

Powiat gryficki

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

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.

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

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

Powiat ³obeski
RTV – naprawa: TV – ró¿ne + inne
elektron. £obez ul. Cicha 3, tel. 604
845 753

PRACA

Region
Zatrudniê mechanika samochodów ciê¿arowych z doœwiadczeniem Nowogard, tel. 601 470 260.
Opiekunka osób starszych,
praca legalna, okolice Hamburg, Bremen, Bielefeld Tel.
Szczecin 666 096 761

INNE
Powiat drawski
Sprzedam przyczepê samochodow¹ 140x250 oraz rozrzutnik obornika, dwuosiowy. Silnik elektryczny
7,5 kw z wózkiem. G³owice do 1,7 i
œwiece. Telefon 667 260 400.

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

Sprzedam rower górski - miejski z
wyposa¿eniem. Tel. 798 532 506
Sprzedam drewno z rozbiórki. Tel.
604 070 416
Sprzedam gruz ceglasty na podniesienie terenu / utwardzenie drogi.
Tel. 604 070 416
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

Wynajmê dom wolno stoj¹cy w Strzmielach nr 14. Posesja ogrodzona
Tel. 509 000 920
Borkowo Wlk. gospodarstwo z domem i budynkami gospodarczymi
dzia³ka 1 ha 115.000. Tel. 660 206
833.
Wynajmê lokal u¿ytkowy 50 mkw. w
centrum £obza na biuro, sklep,
us³ugi. Tel. 691 305 860.

Powiat œwidwiñski

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

ROLNICTWO

Wynajmê lokal pod dzia³alnoœæ gospodarcz¹ + toaleta; 24 mkw. Œwidwin 3 Marca, 1 tys. z³, po remoncie.
Tel. 607 129 519

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

Powiat gryficki
Kupiê gospodarstwo lub
grunt rolny. Tel. 664 944 635
Gryfice - wynajmê lokal u¿ytkowy, ul.
Pocztowa 1, tel. 518-531-553.

WIZYTÓWKI
- PROJEKTY - WYKONANIE -

TANIO
tel. 512 138 349

Przyjmê gruz.
Tel. 509-125-634.

Region
Okna PCV z demonta¿u Tel. 601
220 617
T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.

MOTORYZACJA
Powiat ³obeski
Sprzedam samochód osobowy
Ford Fiest rok prod. 1997, poj. silnika 1.299 cm3. Cena do uzgodnienia, tel. 694 923 295

Reklama
Tel. 504 042 532

MIESZKANA SPRZEDA¯
£OBEZ ul. Niepodleg³oœci - kawalerka o pow. 31,31mkw
- CENA 75.000 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
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 - dwupoziomowe, 5 pokoi, pow. 100,9mkw
- CENA 250.000 z³
£obez - 3 pokoje o pow. 56,1mkw, parter
- CENA 145.000 z³
£OBEZ - kawalerka o pow. 34,14mkw, parter
- CENA 73.000 z³
£OBEZ - 2 pokoje, IV piêtro, pow. 47,95mkw
- CENA 134.000 z³
£OBEZ - 2 pokoje, I piêtro, pow. 55,59mkw
- CENA 115.000 z³
£OBEZ - 2 pokoje, IV piêtro, pow. 49,7mkw
- CENA 155.000 z³
£obez - 2 pokoje, pow. 42,8mkw
- CENA 80.000 z³
£OBEZ - 2 pokoje, parter, pow. 66,97mkw
- CENA 120.000 z³
£OBEZ - 3 pokoje, IV piêtro, pow. 53,57mkw
- CENA 134.000 z³
£OBEZ - 3 pokoje, III piêtro, pow. 58,5mkw
- CENA 149.000 z³
£OBEZ - 3 pokoje, pow. 51,19mkw
- CENA 165.000 z³
£OBEZ - 4 pokoje, pow. 56,23mkw
- CENA 154.000 z³
£OBEZ - 3 pokoje, parter, 64,51mkw
- CENA 130.000 z³
£OBEZ - 3 pokoje, II piêtro, pow. 57,8mkw
- CENA 150.000 z³
£OBEZ- 3 pokoje, pow. 47,95mkw
- CENA 110.000 z³
£OBEZ - 4 pokoje, IV piêtro pow. 56,23mkw
- CENA 160.000 z³
£OBEZ - 3 pokoje, I piêtro, pow. 67,66mkw
- CENA 155.000 z³
£OBEZ - 4 pokoje, I piêtro, pow. 57mkw
- CENA 175.000 z³
£OBEZ - 4 pokoje, 67,89mkw, III piêtro
- CENA 185.000 z³
£OBEZ - 2 mieszkania o pow. 48,3 i 25,43mkw
- CENA 180.000 z³
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MIESZKANIA
Powiat ³obeski
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. z 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
Sprzedam mieszkanie w Gryficach o pow. 77 mkw. dwupoziomowe: I poziom – pokój dzienny,
jadalnia, kuchnia, ³azienka, p.pokój, balkon; II poziom – dwie sypialnie, ³azienka, hol. Cena do
uzgodnienia. Tel. 601 968 557
Gryfice. Wynajmê mieszkanie. Tel.
601 578 262.
Do
wynajêcia
dwupokojowe
mieszkanie w Gryficach. Tel. 697464-758.

Region
Do wynajêcia kawalerka w Szczecinie – Pomorzany (blok, co, gaz,
³azienka, umeblowana). Tel. 604
845 753 £obez.

Powiat ³obeski
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe bez czynszowe 57 mkw., 4
pokoje, kuchnia, ³azienka. £obez
Œwiêtoborzec. Cena 140 tys. z³ – do
uzgodnienia. Tel. 607 715 411, 781
294 957.

MATRYMONIALNE
Powiat ³obeski
Pani lat 55 pozna pana w wieku do
65 lat na dobre i na z³e. Tel. 515 725
402

NAUKA
Powiat gryficki
Korepetycje z matematyki w Gryficach. Kontakt 692 352 768

Str
Str.. 11

INFORMACJE

Woj Piastowy – ju¿ po Woju

Rowerem po mieœcie
(Z£OCIENIEC).Mankamentna
Czaplineckiej – gromadz¹ca siê
woda przy jezdni i na chodniku w
pobli¿u ³awek i kratki œciekowej
³atwy do usuniêcia.
Wystarczy tylko przed³u¿yæ nasyp z ziemi istniej¹cy wzd³u¿ ulicy,
a tu akurat przerwany. Nie ma co
chyba czekaæ na s³u¿by drogowe,
mo¿na to uczyniæ jakby w zakresie
tylko s³u¿b Osiedla? Tylu ludzi doprasza siê nieustannie, by o tym
wzmiankowaæ, ¿e teraz ju¿ nic nie
pozostaje innego, tylko samemu to
miejsce naprawiæ. Nie da siê chyba
inaczej.
Odpady zalegaj¹
Co prawda jest ju¿ po terminie
zbiórki odpadów wielkogabarytowych, ale obserwujemy, ¿e sporo ich
jeszcze pozosta³o przy kilku œmietnikach. Na Czaplineckiej, na 11 Listopada przede wszystkim. Trzeba wiêc
przejechaæ siê po tych punktach
jeszcze raz. Tak¿e zahaczaj¹c o
Krêt¹.
Jako odpad wielkogabarytowy
mo¿na ju¿ potraktowaæ te¿ i Woja

Piastowego na placu 650-lecia Miasta. Dos³ownie ledwie stoi: - Mówi
Alek U.: - W tym miejscu ludzie lubi¹
siê fotografowaæ. Nie zwa¿aj¹, ¿e
rzeŸba lada moment mo¿e siê wywróciæ. Mimo, ¿e otoczona taœmami, to
ma³o kto na nie zwa¿a. Zrobi³o siê tu
niebezpiecznie. Szkoda tego Woja.
To wyj¹tkowo symboliczna postaæ
w mieœcie. Trzeba chyba nowego
woja tu postawiæ i w trwalszym materiale. –
Zauwa¿yliœmy, osy z wnêtrza
woja te¿ ju¿ siê wynios³y na dobre.
Ojczyzna pod brudem
Przy okazji – Pomnik na placu 3
Maja nadal brudny skandalicznie.
Dok³adnie by³o to widaæ, gdy w
rocznicê wybuchu II wojny œwiatowej pod Pomnikiem sk³adano kwiaty i wieñce. Nie sposób by³o pod
brudem odczytaæ napis – Ojczyzna
to wielki zbiorowy obowi¹zek. Z
tak¹ wra¿liwoœci¹, po co pod ten
Pomnik i do tego z kwiatami, z wieñcami ? Z przyzwyczajenia? Bo tak
wypada? Bo tak siê utar³o? No, po
co?

Smrodek a¿ pod kino
Na Po³czyñskiej 5 nadal smród
niesie siê wokó³ bez umiaru. A to za
przyczyn¹ otwartego szamba tu¿ pod
jedn¹ z klatek schodowych. Wielkie
dziurzysko do tego szamba prowadz¹ce, zosta³o teraz przes³oniête kilkoma kostkami polbruku. Nie jest to
za³atwienie problemu, a i smród ulatnia siê wokó³, a¿ pod kino MEWA.
Kto pospieszy na ratunek nie tylko
mieszkañcom tego du¿ego bloku?
Potrzebne stojaki pod rowery
Pod gminniakiem na Czaplineckiej nadal nie ma ani jednego stojaka
na rowery. Pi³karze welocypedy parkuj¹ na obiekcie. Bywa ich czêsto
nawet i po kilkanaœcie. Trzeba, czas
ju¿ i o tym pomyœleæ.
Bez groŸby wypadku
Ubytki w zapadaj¹cej siê jezdni
na Wolnoœci 6 uzupe³nione. By³o tu
ju¿ nawet dokuczliwie niebezpiecznie, gdy¿ zapadlisko w asfalcie by³o
ledwie widoczne. Ot, taka niespodzianka. Teraz ju¿ wszystko w porz¹dku.
(om)

Zmiany od 1 wrzeœnia

Informacja dla ubiegaj¹cych
siê o dofinansowanie
kosztów kszta³cenia
m³odocianych pracowników
(Z£OCIENIEC). Poinformowano, ¿e od 1 wrzeœnia zmieni³y siê
warunki dofinansowania kosztów
kszta³cenia m³odocianych pracowników, przys³uguj¹cych pracodawcom, którzy zawarli z pracownikami umowê o prace w celu przygotowania zawodowego.
Po nowemu
(...) Od pierwszego dnia tego
miesi¹ca pracodawcom, którzy zawarli z m³odocianymi pracownikami
umowê o pracê w celu przygotowania
zawodowego, przys³uguje dofinansowanie w wysokoœci: (1) W przypadku nauki zawodu: a/ 8081 z³otych
przy okresie kszta³cenia wynosz¹cym 36 miesiêcy, z tym, ¿e je¿eli okres
kszta³cenia bêdzie krótszy ni¿ 36 miesiêcy, kwota dofinansowania bêdzie

wyp³acana w wysokoœci proporcjonalnej do okresu kszta³cenia. b/ 4587
z³otych razy wskaŸnik waloryzacji
przy okresie kszta³cenia wynosz¹cym 24 miesi¹ce.
Dofinansowanie kosztów kszta³cenia pracownika – ucznia uczêszczaj¹cego do dwuletniej zasadniczej
szko³y zawodowej, bêdzie przyznawane najd³u¿ej do 31.12.2014 roku.
Okres przejœciowy jest konieczny,
bowiem uczniowie, którzy we wrzeœniu 2012 roku rozpoczn¹ naukê w
klasach II dwuletnich zasadniczych
szkó³ zawodowych, bêd¹ j¹ kontynuowaæ na dotychczasowych zasadach.
Dodatkowe warunki
Dofinansowanie kosztów kszta³cenia bêdzie przys³ugiwaæ praco-

dawcom, je¿eli: a/ pracodawca lub
osoba prowadz¹ca zak³ad w imieniu
pracodawcy, albo osoba zatrudniona u pracodawcy, posiadaj¹ kwalifikacje wymagane do prowadzenia
przygotowania zawodowego m³odocianych okreœlone w przepisach
w sprawie przygotowania zawodowego m³odocianych i ich wynagradzania b/ m³odociany pracownik
ukoñczy³ naukê zawodu lub przyuczenie do wykonywania okreœlonej pracy i zda³ egzamin.
Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy z³o¿ony
terminie 3 miesiêcy od zdania przez
m³odocianego pracownika egzaminu
zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego m³odocianych i ich wynagradzania. Pliki do
pobrania: poczta@zlocieniec.pl (um)
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SPORT

Olimp wspó³lideruje, bardzo kiepsko w Drawie
Drawsko Pomorskie

Drawa Drawsko Pomorskie – Gryf S³upsk 4:2 (3:1)

Rozgrywki pi³karskie Gryf S³upsk rozbity
w Drawsku Pom.
juniorów starszych
(POWIAT). Gor¹co namawiamy
do kibicowania juniorom starszym
Olimpu Z³ocieniec, tak¿e i trampkarzom. Klub nie prowadzi juniorów
m³odszych. Pierwszy Olimp ma w
swym sk³adzie wielu pi³karzy, którzy
nigdy nie pow¹chali nawet wiêkszej
pi³ki. Jeœli w najbli¿szym czasie ta
dru¿yna nie zostanie uzupe³niona o
m³odziutkie talenty, to nadal w mieœcie bêdziemy mieli tylko klasê okrêgow¹, i to ledwie, ledwie. Tak jak to
teraz w³aœnie jest.
A w Drawsku Pomorskim?
Drawa z powodzeniem gra w III
lidze. Jej drugi zespó³ odmawia
awansu do ligi naszej. Lech Czaplinek nadal w IV lidze. Tylko w Z³ocieñcu bryndza nieskazitelna.
Zreszt¹, jak prawie zawsze.

Juniorzy Olimpu wygrali swój
drugi mecz ze Spójni¹ w Œwidwinie
1:0. W pierwszym spotkaniu w Z³ocieñcu pokonali Pomorzanina S³awoborze 7:1.
Trampkarze Olimpu przegrali ze
Spójni¹ 1:7. Trzecia kolejka w sobotê 22 wrzeœnia. Olimp o 11.00 z Grafem Bukówko. Na czele tabeli Unia
Bia³ogard – dwa zwyciêstwa w bramkach 10:1. Drugi Olimp tyle samo
punktów, w bramkach 8:1. Tyle samo
punktów ma Graf Bukówko. Ciekawsze wyniki z dwóch kolejek: Unia
Bia³ogard – G³az Tychowo 18:0, Drawa Drawsko Pomorskie – Unia Bia³ogard 1:10!!!
Mecz juniorów Olimpu z Uni¹
Bia³ogard 13 paŸdziernika w Bia³ogardzie. Wczeœniej 6 paŸdziernika w
Z³ocieñcu z Draw¹ Drawsko Pom. (n)

(DRAWSKO POMORSKIE).
Gryf S³upsk pos³u¿y³ Drawie Drawsko Pomorskie do za³o¿enia gry typowo ofensywnej. S³upszczanie
byli dobrze rozpracowani przez
drawskich szkoleniowców, co w
pierwszej po³owie da³o a¿ trzy bramki dla gospodarzy.
Drawa pokaza³a, ¿e nie jest jej
obca zadziorna gra obronna ju¿ na
po³owie przeciwnika, a ten by³ solidnie zaskoczony obrotem sprawy.

Druga po³owa rozpoczê³a siê od
stanu 3:1 dla gospodarzy, ale nie
by³o jeszcze po meczu. S³upszczanie
nieco niespodziewanie przeszli do
ofensywy. Drawa myœla³a chyba
tylko o tym, ¿e punkty ju¿ s¹ w klubowym skarbcu. S³upszczanie nie
potrafili jednak udokumentowaæ
przewagi bramkami. Na dodatek, to
Drwa zdoby³a bramkê na 4:1. W tej
chwili by³o ju¿ po meczu. Koñcowy
wynik 4:2.
(om)

3. runda rozgrywek o Puchar Polski edycji KOZPN

W Z³ocieñcu: Olimp – Drawa
Drawsko Pomorskie (III Liga
Ba³tycka)

Wyjazd do Iny Goleniów – ostatnia w tabeli IV ligi

Walka Lecha Czaplinek
o dobr¹ promocjê miasta
poprzez futbol
(REGION). W siódmej kolejce
meczów w IV lidze Lech Czaplinek
wybierze siê do Goleniowa na spotkanie z In¹. To dru¿yna bez punktów, na ostatniej pozycji w tabeli.
Lech tylko z trzema punktami.
Wbrew pozorom, to mo¿e byæ bardzo ciekawy mecz, gdy¿ obu dru¿ynom punkty s¹ potrzebne jak przys³owiowej kani deszcz. Po spadku do
klas okrêgowych o ponowny awans
do IV ligi bêdzie ju¿ bardzo trudno. A

nadto – w Czaplinku Lech to najpowa¿niejsza instytucja kulturalna w
mieœcie. Innej podobnej tam nie ma.
Nawet orkiestrê dêt¹ zamawiaj¹ sobie
w Z³ocieñcu, w którym na odwrót –
nie ma nie tylko czwartej ligi, ale i klasa okrêgowa taka ledwie, ledwie.
Pozosta³e mecze w tej lidze: Sarmata
– Stal, Rasel – Wiekowianka, Vineta –
Astra, Kluczevia – Ba³tyk, Leœnik –
Arkonia, Hutnik – Gryf, Orze³ – K³os.
Mecze 22 wrzeœnia w sobotê. (om)

Zagl¹damy do ligi okrêgowej po³udniowej

(REGION). W trzeciej rundzie
rozgrywek o Puchar Polski edycji
KOZPN w Z³ocieñcu miejscowy
Olimp podejmie na gminniaku przy
Czaplineckiej trzecioligow¹ Drawê
Drawsko Pomorskie. Przypomnijmy,
Olimp to Koszaliñska Klasa Okrêgowa, czyli o dwa oczka ni¿ej od Drawy
I. I z tego powodu w Z³ocieñcu zapowiada siê naprawdê wielki mecz.
Mecz 26 wrzeœnia w œrodê o 16.30.
Ulica Czaplinecka.
Pozosta³e pary
Inne spotkania: Olimp Goœcino –
Kotwica Ko³obrzeg, Leœnik/Rossa
Manowo – Gwardia Koszalin, Ba³tyk II Koszalin – Sokó³ Karlino, Grom
Œwielino – Ba³tyk Koszalin, Dar³ovia
Dar³owo – Astra Ustronie Morskie,
P³omieñ Myœlino – Gryf Polanów,
Saturn Mielno – Iskra Bia³ogard,

Arkadia Malechowo – Rasel Dygowo, Pogoñ Po³czyn Zdrój – Lech
Czaplinek, Santos K³êbowiec –
Spójnia Œwidwin, Sad Chwiram –
Drawa II Drawsko Pomorskie, Korona Cz³opa – Orze³ Wa³cz, Polonia
Stêpieñ – Drzewiarz Krosino, Arkadia II Malechowo – Wiekowianka
Wiekowo.
Na uwagê zas³uguje start dwóch
zespo³ów z Ba³tyku Koszalin, Arkadii Malechowo i Drawy Drawsko
Pomorskie.
Z ostatniej chwili
Z OSTATNIEJ CHWILI: jeœli
dzia³acze Olimpu nie zdo³aj¹ zorganizowaæ meczu z Draw¹ w Z³ocieñcu
(mecz podwy¿szonego ryzyka), to
nic chyba nie stanie na przeszkodzie, by spotkanie zosta³o rozegrane
w Drawsku Pomorskim.
(om)

Olimp w Z³ocieñcu z Iskr¹ Bia³ogard
Drawa II Drawsko Pomorskie
wiceliderem. W sobotê mecz z Siódma kolejka w Koszaliñskiej
Jednoœci¹ z Tuczna
Klasie Okrêgowej
(DRAWSKO POMORSKIE).W
czwartej kolejce rozgrywek pi³karskich w lidze okrêgowej po³udniowej drugi zespó³ Drawy Drawsko
Pomorskie pokona³ w Chwiramie
dru¿ynê Sadu 4:0. Drawa obecnie to
druga dru¿yna w tabeli.

Prowadzi Mirstal Miros³awiec
(12 pkt.). Drawa punktów 10. Dotychczasowe wyniki drawszczan: z
Calissi¹ 3:2, z Pionierem 5:4, z Drzewiarzem 2:2. W sobotê 22 wrzeœnia
mecz w Drawsku Pomorskim z Jednoœci¹ Tuczno.
(om)

(REGION). Siódma kolejka rozgrywek w Koszaliñskiej Klasie Okrêgowej 22 i 23 wrzeœnia. Wszystkie
mecze o godzinie 16.00. Sobota, 22
wrzeœnia: Olimp Z³ocieniec – Iskra
Bia³ogard, Wielim Szczecinek – Pogoñ Po³czyn Zdrój, Olimp Goœcino –

Arkadia Malechowo, S³awa S³awno
– Gryf Polanów, Victoria Sianów –
Dar³ovia Dar³owo, Mechanik Bobolice – Darzbór Szczecinek, Zryw Kretomino – Wybrze¿e Biesiekierz. 23
wrzeœnia, niedziela: Sokó³ Karlino –
Hubertus Bia³y Bór.
(om)
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Siatkarki ze Z³ocieñca na œcianie... wspinaczkowej

Eliminacje do turnieju „Orlik Volleymania”

(DRAWSKO POMORSKIE). W niedzielê 9 wrzeœnia
w Drawsku Pomorskim na orliku przy Z³ocienieckiej
rozegrano eliminacje do fina³u wojewódzkiego turnieju
siatkarskiego „Orlik Volleymania”. Organizatorami
rozgrywek jest Ministerstwo Sportu i Turystyki wespó³
z Polskim Zwi¹zkiem Pi³ki Siatkowej.
Lech Czaplinek – Kluczevia
Stargard 0:1 (0:0)

Lech przegrywa
w doliczonym
czasie gry
(CZAPLINEK). Nie wiedzie siê w
IV lidze pi³karzom Lecha z Czaplinka.
Ale, mimo ¿e do tej pory przegrali a¿
piêæ pojedynków, nie s¹ czerwon¹
latarni¹ rozgrywek. Za nimi jeszcze
dwa zespo³y. Mecz u siebie z Kluczevi¹ te¿ przegrali (0:1) i ¿adna to pociecha, ¿e bramkê stracili w doliczonym
czasie gry. Na dok³adkê z kontuzj¹
opuœci³ plac gry Tomczak, doœwiadczony napastnik czaplinian. Co bêdzie dalej? Wierzymy w Lecha? Zasi¹dziemy mimo wszystko na trybunach?
Lech, to team wyj¹tkowo ambitny, prowadzony przez doœwiadczonego trenera. I do nich wszystkich
s³oñce przecie¿ siê kiedyœ uœmiechnie. Szczególnie, ¿e uczciwe pracuj¹
na treningach!
Z OSTATNIEJ CHWILI: w
œrodê 19 wrzeœnia w Z³ocieñcu na
gminniaku przy Czaplineckiej o godzinie 17.30 sparing Olimp Z³ocieniec – Lech Czaplinek.
(c)

Najm³odszy Zaj¹czek na starcie
Turniej by³ rozgrywany osobno
w kategorii dziewcz¹t i ch³opców w

wieku 12/13 lat i 14/15 lat. W najm³odszej kategorii wystartowa³ w rozgrywkach zespó³ Zaj¹czka – OSiR
Z³ocieniec. Najm³odsze adeptki siatkówki ze Z³ocieñca w sk³adzie: Wiktoria Senkowska (kapitan), Sandra
Cêbrowska, Karolina Wojdy³a, Matylda Dykier, Julia Szyszczakiewicz
zmierzy³y siê z zespo³ami Olimpijczyka Drawsko Pomorskie, Volley Wa³cz
i Smail Drawsko Pomorskie. Odnio-

s³y w turnieju jedno zwyciêstwo oraz
dozna³y dwóch pora¿ek. Zajê³y w
rozgrywkach trzecie miejsce.
Awans do fina³u wojewódzkiego
wywalczy³ zespó³ Olimpijczyka
Drawsko Pomorskie. Oprócz rozgrywek siatkarskich mo¿na by³o skorzystaæ z mo¿liwoœci sprawdzenia
swoich si³ na œciance wspinaczkowej, co skwapliwe wykorzysta³y z³ocienieckie dziewczêta.
(osir)

Wyniki i tabele
III Liga Ba³tycka

IV liga

Klasa Okrêgowa

Wyniki 5. kolejki rozgrywek i tabela: Drawa Drawsko Pomorskie –
Gryf S³upsk 4:2, Lechia II Gdañsk –
Ba³tyk Gdynia 3:0, Koral Dêbnica –
Cartusia 1923 Kartuzy 1:2, Pogoñ II
Szczecin – Arka II Gdynia 2:0, Energetyk Gryfino – Kotwica Kolobrzeg
0:1, Pogoñ Barlinek – Polonia
Gdañsk 3:1, D¹b Dêbno – B³êkitni
Stargard 0:3, Gwardia Koszalin –
Chemik Police 4:1.
1 Lechia II
5 13 10:0
2 Kotwica
5 10 4:4
3 Drawa
5 9 8:4
4 Pogoñ II
5 9 9:9
5 Cartusia
5 9 6:7
6 Pogoñ B.
5 7 8:7
7 Gwardia
5 7 11:7
8 Polonia
5 7 10:6
9 B³êkitni
5 7 6:6
10 Energetyk
5 6 6:7
11 Gryf
5 5 10:10
12 Ba³tyk
5 5 5:7
13 Chemik
5 4 7:10
14 Koral
5 4 5:7
15 D¹b
5 4 7:12
16 Arka II
5 4 4:13

Wyniki 6. kolejki rozgrywek i tabela: Lech Czaplinek – Kluczevia
Stargard 0:1, K³os Pe³czyce – Rasel
Dygowo 2:0, Ba³tyk Koszalin – Vineta Wolin 2:0, Arkonia Szczecin –
Orze³ Wa³cz 2:1, Wiekowianka Wiekowo – Sarmata Dobra 1:3, Stal
Szczecin – Hutnik Szczecin 0:0,Astra
Ustronie Morskie – Leœnik/Rossa
Manowo 3:5, Gryf Kamieñ Pomorski
– Ina Goleniów 4:1.
1 Leœnik/Rossa 6 16 13:6
2 Sarmata
6 13 15:6
3 Stal
6 13 15:9
4 Ba³tyk
6 12 17:4
5 Gryf
6 12 13:4
6 Rasel
6 11 10:9
7 Vineta
6 10 12:8
8 K³os
6 9 8:10
9 Hutnik
6 9 11:10
10 Arkonia
6 9 11:10
11 Astra
6 7 15:10
12 Kluczevia
6 6 8:11
13 Wiekowianka 6 6 6:11
14 Lech
6 3 2:10
15 Orze³
6 1 2:26
16 Ina
6 0 7:21

Wyniki 6. kolejki rozgrywek i tabela: Dar³ovia Dar³owo – Olimp Z³ocieniec 3:0, Iskra Bia³ogard – Wielim
Szczecinek 5:1, Arkadia Malechowo
– Sokó³ Karlino 5:0, Darzbór Szczecinek – Victoria Sianów 4:3, Pogoñ
Po³czyn Zdrój – S³awa S³awno 4:1,
Gryf Polanów – Olimp Goœcino 2:2,
Hubertus Bia³y Bór – Zryw Kretomino (...), Wybrzeze Biesiekierz – Mechanik Bobolice (...).
1 Iskra
6 16 21:5
2 Wielim
6 15 16:8
3 Arkadia
6 15 16:10
4 Dar³ovia
6 13 10:4
5 Wybrze¿e
6 12 11:4
6 Darzbór
6 10 15:12
7 Zryw
5 8 10:9
8 Olimp Z.
6 7 7:18
9 Olimp G
6 7 7:7
10 Gryf
6 7 9:10
11 Soko³
6 7 9:15
12 Victoria
6 6 10:12
13 Hubertus
5 4 7:9
14 Pogoñ
6 3 8:12
15 Mechanik
6 3 3:15
16 S³awa
6 1 4:13
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Z ¯YCIA POWIATU

Okaza³e budynki przy 5 Marca

tygodnik pojezierza drawskiego 19.9.2012 r.

XXIII sesja z³ocienieckiego samorz¹du - 24 wrzeœnia
w poniedzia³ek od 10.00

Nowe w centrum miasta
z nawi¹zaniem do zastanego Harmonogram remontów
i modernizacji dróg
(Z£OCIENIEC). Wyburzony
lumpeks na 5 Marca ods³oni³ te¿
na terenie gminy Z³ocieniec
nowy budynek mieszkalny stylem
nawi¹zuj¹cy do budynków jeszcze
poniemieckich.
na lata 2012 - 2020
Taki te¿ po drugiej stronie ulicy 5
Marca. W imponuj¹cej budowli
przed wojn¹ by³ hotel. Przechodz¹c
têdy, warto zastanowiæ siê - który z
budynków robi wiêksze wra¿enie:
ten nowy na ulicy Pustej, czy ten
majestatyczny, jeszcze sprzed wojny. Przyleg³y doñ dawny szpital - w
remoncie. Gdy i dawny hotel zostanie poddany koniecznemu remontowi - ten kwarta³ miasta stanie siê nad
wyraz okaza³y.

Ale, zajrzeliœmy te¿ za budyneczki, które od frontu s¹ ju¿ nad wyraz
eleganckie. S¹ za nimi jeszcze pozosta³oœci z czasu minionego, po których jednak widaæ, ¿e to ich ostatnie
chwile. Komórki, komóreczki, przybudówki, przybudóweczki... (om)

(Z£OCIENIEC). Tym razem sesja
rady miejskiej Z³ocieñca nie w
czwartek, jak to by³o w dotychczasowym zwyczaju, a w poniedzia³ek
24 wrzeœnia od godziny 10.00. W sali
widowiskowej przy ulicy Wolnoœci
6. Punkt najistotniejszy - rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania bud¿etu gminy Z³ocieniec oraz o
kszta³towaniu siê wieloletniej prognozy finansowej za I pó³rocze 2012
roku.
Kolejny punkt: harmonogram
remontów i modernizacji dróg na
terenie gminy na lata 2012 - 2020.
Istotniejsze uchwa³y: (1) w sprawie

wysokoœci stawek op³at za zajêcie
pasa drogowego dróg, których zarz¹dc¹ jest Burmistrz Z³ocieñca (2) w
sprawie szczegó³owych warunków i
trybu przyznawania dorocznych
nagród za osi¹gniêcia w dziedzinie
twórczoœci artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
Punkt pi¹ty, to: interpelacje i zapytania radnych oraz trybuna obywatelska. Punkt jedenasty: komunikaty, zapytania, wolne wnioski i
oœwiadczenia. UWAGA: harmonogram remontów i modernizacji dróg
na terenie gminy do³¹czony do dokumentacji sesji rady.
(N)

Telefony: 9430906, 517866948

Zaproszenie do startu w XII
edycji ligi siatkówki mê¿czyzn

Osiedle willowe pod wie¿¹ ciœnieñ

Atrakcyjne wille na ³¹czniku
– Prusa z ¯eromskiego
(Z£OCIENIEC).Poddawn¹wie¿a ciœnieñ powstaje atrakcyjne
osiedle willowe. Jest tu kilka dróg
i dró¿ek, ale tylko tak zwanych polnych. Bez ¿adnych umocnieñ.
Do tej pory, jeœli mówi³o siê o tym
miejscu, to tylko ze wzglêdu na star¹
wie¿ê ciœnieñ, obecnie s³u¿¹c¹ jako
wie¿a telekomunikacyjna. Tu od ulicy Boles³awa Prusa do ulicy Stefana
¯eromskiego prowadzi w³aœnie polna droga, dla której zaproponowano dwie nazwy – Henryka Sienkiewicza i Stefana ¯eromskiego. Wybór
zatwierdzi rada miasta.
Dodajmy, uliczka Boles³awa Prusa jest wy³o¿ona jeszcze przez Niemca ceg³¹. To dukt zabytkowy. Niestety, ju¿ solidnie po³amany przez ciê¿kie samochody wywo¿¹ce z lasu
potê¿ne drzewa. Nim stan¹³ tu odpo-

(Z£OCIENIEC). Oœrodek Sportu
i Rekreacji w Z³ocieñcu serdecznie
zaprasza amatorskie zespo³y pi³ki
siatkowej mê¿czyzn do udzia³u w
rozgrywkach XII edycji Amatorskiej
Ligi Pi³ki Siatkowej Mê¿czyzn w se-

Niedu¿o trzeba – 260.000 z³otych na remont
uczniom uliczki

Babrali siê w b³otnistym
boisku, od lat brodz¹
po uliczce Szkolnej
(Z£OCIENIEC). W poniedzia³kowe po³udnie zostaliœmy poproszeni na ulicê Szkoln¹.

wiedni znak, ceg³y w uliczce zosta³y
w wielu miejscach po³amane. (N)

zonie 2012/2013. Zg³oszenia s¹
przyjmowane do 15 paŸdziernika.
Planowane rozpoczêcie rozgrywek
18 paŸdziernika.
Wiêcej informacji – biuro OSiR
9430906 lub 517866948.
(osir)

To dukt od Bydgoskiej do Kolejowej i Fryderyka Chopina. Ci¹gnie
siê wzd³u¿ szkolnego orlika Szko³y
Podstawowej Nr 2. Mówi mieszkaniec przy tej uliczce, Edward Król: Od kilku ju¿ lat dopraszamy siê o
remont tej ulicy. Gdy tylko popada,
nie do przejœcia. Nie ma uliczka
trwa³ego pod³o¿a. W urzêdzie informuj¹ mnie, ¿e nie ma pieniêdzy i
tylko coœ tam prowizorycznie po³a-

taj¹, i ci¹gle nic z tego. Pan mówi,
¿e to by³aby piêkna uliczka po
ewentualnym remoncie, a ja, ¿e to
przecie¿ dla dzieci, które tu taplaj¹
siê w b³ocie. W³aœnie wyburzyli
Ambasadê. Z jej gruzu mo¿na zrobiæ
dobr¹ podbudowê ulicy Szkolnej. –
Uliczka przebiega poœród dorodnych drzew. Ich dwa szpalery wyznaczaj¹ te¿ i miejsce na chodnik.
Podobnie, jak na Kolejowej prowadz¹cej do oczyszczalni przez Park
Kolejowy. Wedle dokumentacji szacunkowej koszt remontu Szkolnej to
260.000 z³otych.
(n)
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INFORMACJE

Z ¯YCIA PARAFII W Z£OCIEÑCU
PARAFIA MARYI WNIEBOWZIÊTEJ
Nabo¿eñstwo Ró¿añcowe
Nabo¿eñstwo Ró¿añcowe jest odprawiane w niedziele o godzinie 17.30.
Zapraszamy

strantów o godzinie 10.00 – grupa starsza. O godzinie 10.30 grupa m³odsza.
Na godzinê 12.00 zapraszamy na próbê
scholê Z³ote Nutki.

73 rocznica napadu Zwi¹zku
Sowieckiego na Polskê
W poniedzia³ek 17 wrzeœnia przypada³a 73 rocznica najazdu Zwi¹zku
Sowieckiego na nasz kraj. O godzinie
16.30 na Cmentarzu Komunalnym
przy Symbolicznej Mogile Sybiraków
zosta³o odprawione nabo¿eñstwo modlitewne z udzia³em w³adz samorz¹dowych, przedstawicieli zakladów pracy,
szkó³ i organizacji oraz Z³ocienieckiej
Orkiestry Dêtej. O godzinie 18.00 zosta³a odprawiona w naszym koœciele
Msza œwiêta za tych, którzy zginêli na
Syberii. Zaprosiliœmy do wspólnej
modlitwy.

Przed sakramentem
bierzmowania
W sobotê 22 wrzeœnia o godzinie
16.00 odbêdzie siê w koœciele spotkanie
m³odzie¿y pierwszych klas szko³y
ponadgimnazjalnej, która w tym roku
szkolnym ma przyst¹piæ do sakramentu bierzmowania.

Tydzieñ Wychowania
Od poniedzia³ku 17 wrzeœnia do
niedzieli 23 wrzeœnia trwa tydzieñ
wychowania. We wtorek osiemnastego
wrzeœnia we wspomnienie œwiêtego
Stanis³awa Kostki po Mszy œwiêtej
wieczornej zosta³o odprawione nabo¿eñstwo w intencji dzieci i m³odzie¿y.
W niedzielê dwudziestego trzeciego
wrzeœnia po Mszy œwiêtej o godzinie
11.00 wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu i Akt Zawierzenia Panu Bogu
Dzie³a Wychowania.

Nabo¿eñstwa w intencji rodzin
Nabo¿eñstwa w intencji rodzin s¹
odprawiane w soboty po wieczornej
Mszy œwiêtej.

Spotkanie przed I Komuni¹
œwiêt¹
We wtorek osiemnastego wrzeœnia
po wieczornej Mszy œwiêtej w koœciele
odby³o siê spotkanie rodziców dzieci,
które w tym roku szkolnym przyst¹pi¹
do I Komunii œwiêtej.
Œroda 19 wrzeœnia
W œrodê 19 wrzeœnia adoracja Najœwiêtszego Sakramentu i spowiedŸ od
godziny 15.00. Nowenna do Matki
Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy po Mszy
œwiêtej wieczornej.
Zbiórki – ministranci i schola
W sobotê 22 wrzeœnia zbiórka mini-

Zaoczne studia z teologii
Instytut teologiczny w Koszalinie
przyjmuje jeszcze kandydatów na piêcioletnie studia zaoczne z teologii (zajêcia odbywaj¹ siê w soboty) oraz na
dwuletnie studia podyplomowe (zajêcia odbywaj¹ siê w wybrane œrody).

Bóg zap³aæ
Sk³adamy serdeczne Bóg zap³aæ za
ofiary z³o¿one w minion¹ niedzielê na
remont dachu budynku koœcio³a.
Do nabycia kalendarze
W zakrystii do nabycia kalendarze
na 2013 rok ze zdjêciami Sanktuarium
Matki Bo¿ej Bolesnej w Skrzatuszu.
Cena 7 z³otych.. Kalendarz jest cegie³k¹
na rozbudowê Sanktuarium.
Msze œwiête za zmar³ego ojca
Jana Dybowskiego CR
Msze œwiête za zmar³ego ojca Jana
Dybowskiego CR od uczestników uroczystoœci pogrzebowych 25 lipca 2012
roku bêd¹ odprawiane od 23 paŸdziernika do 19 grudnia.
Odeszli do wiecznoœci
W ostatnim czasie odeszli do wiecznoœci: (1) + Karolina Bo¿ek, lat 13 (2)
+ Zbigniew Siuda, lat 64 (3) + Leokadia Wiszniewska, lat 86.
Wieczny odpoczynek...

Biuro zwi¹zku czynne we wtorki i czwartki
od 10.00 do 12.00

Emeryci, renciœci – na Zemstê
Nietoperza i nie tylko
(Z£OCIENIEC). Zwi¹zek Emerytów i Rencistów przyjmuje zapisy na
bilety na „Zemstê nietoperza” (operetka). Spektakl 6 paŸdziernika o
godzinie 18.00 w kinie MEWA. Zapisy w biurze Zwi¹zku do 30 wrzeœnia.
Dla cz³onków Zwi¹zku bilet 30 z³otych.
Dla cz³onków Zwi¹zku tak¿e konkurs z wiedzy o (1) J.I Kraszewskim,

J. Korczaku i ks. P. Skardze. Przedsiêwziêcie wspólnie z Bibliotek¹ Samorz¹dow¹. Zapisy do 30 wrzeœnia w
biurze Zwi¹zku.
Zapisy na wycieczkê w okolice
Po³czyna Zdroju i do samego miasta
do 30 wrzeœnia w biurze Zwi¹zku.
UWAGA. Biuro Zwi¹zku czynne we
wtorki i czwartki od 10. do 12. (r)

PARAFIA ŒWIÊTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ
Ofiary na Sanktuarium
Skrzatuszu

fina³ gry miejskiej „Odkryj tajemnice
Z³ocieñca”.

Ofiary z³o¿one na tace w niedzielê 16 paŸdziernika s¹ przeznaczone
na Sanktuarium w Skrzatuszu. Sk³adamy serdeczne Bóg zap³aæ.

Niedziela 23 wrzeœnia

Na dzia³alnoœæ Caritas
Po Mszach œwiêtych w niedzielê
16 paŸdziernika odby³a siê zbiórka
do puszek na dzia³alnoœæ Caritas

Tydzieñ w Liturgii
Koœcio³a
W tym tygodniu w Liturgii Koœcio³a obchodzimy: (I) we wtorek 18
wrzeœnia œwiêto œwiêtego Stanis³awa Kostki (II) w czwartek 20 wrzeœnia wspomnienie œwiêtego Andrzeja Kim i Towarzyszy (III) w pi¹tek 21 wrzeœnia œwiêto œwiêtego
Mateusza.

CARITAS Parafii
zaprasza...
Caritas Parafii zaprasza na sobotê 22 wrzeœnia od godziny 10.00 na
zakoñczenie akcji wakacyjnej i na

W niedzielê 23 wrzeœnia na Mszy
œwiêtej odprawianej od godziny 11.30
(1) poœwiêcenie tornistrów i przyborów szkolnych. (2) spotkanie dzieci
przygotowuj¹cych siê do I Komunii
œwiêtej. Spotkanie wraz z rodzicami.

Podziêkowania
Sk³adamy podziêkowania za modlitwy w intencji parafii i za sk³adane
ofiary na rzecz budowy œwi¹tyni.
(PKO BP o/Z³ocieniec 70 1020
2847 0000 1102 0008 3842 DAROWIZNA NA BUDOWE KOŒCIO£A).

Kalendarz
Do nabycia kalendarz diecezjalny na przysz³y rok. Kalendarz ze
zdjêciami poœwiêcony Sanktuarium
w Skrzatuszu.

Odesz³a do wiecznoœci
W ostatnim czasie do wiecznoœci
odesz³a: + Marianna Macul.
Wieczny odpoczynek...

Œwi¹tynia, niezniszczona w czasie wojny,
zaczyna po wiekach s³u¿yæ katolikom

Historia koœcio³a pod wezwaniem
Wniebowziêcia Najœwiêtszej Maryi
Panny w Z³ocieñcu
(Z£OCIENIEC). W kilku ostatnich latach w naszym koœciele zasz³y, i nadal zachodz¹, niemal¿e codziennie bardzo istotne zmiany.
Mamy tu na myœli wszelkie remonty, udogodnienia, naprawy i nowe instalacje. Nie od rzeczy bêdzie, gdy
pokrótce przypomnimy sobie i zamierzch³¹ historiê tej budowli.
Tak by³o
(1) XII wiek – powstaje koœció³
drewniany. Parafia podlega diecezji
poznañskiej. (2) po³owa XV wieku –
koœció³ murowany, w kszta³cie obecnym, powstaje w czêœci na fundamentach póŸnogotyckiej œwi¹tyni.
(3) po³owa XVI wieku – koœció³ wyposa¿ony w organy. Œwi¹tyniê
przejmuj¹ protestanci i pozostaje ich
miejscem kultu do zakoñczenia II
wojny œwiatowej. (4) XVII i XVIII
wiek – liczne po¿ary niszcz¹ œwi¹tyniê. Jej wnêtrze ubo¿eje, ale konstrukcja zewnêtrzna, dziêki odbudowom, ulepsza siê. Pierwszy dzwon
odlany przez ludwisarza z Lotaryn-

gii. W 1917 roku zostaje przetopiony
na cele wojenne. (5) Rok 1732 – œwi¹tyniê wyposa¿ono w dzwon br¹zowy, s³u¿¹cy do dziœ. (6) Rok 1979 –
œredniowieczn¹ wie¿ê rozebrano i
wzniesiono neogotyck¹ z wmontowanym zegarem. (7) Rok 1922 –
umieszczono na wie¿y dwa stalowe
dzwony, opatrzone, tak jak dzwon
br¹zowy, napisami w jêzyku niemieckim.
Rok 1945 – œwi¹tynia, niezniszczona podczas wojny, zaczyna po
wiekach s³u¿yæ katolikom. Patronom
staje siê Najœwiêtsza Maryja Panna
Wniebowziêta. Opiekê nad parafia
przejmuj¹ Ojcowie ze Zgromadzenia
Zmartwychwstañców. (9) Lata 1981/
84 – trwaj¹ prace renowacyjne wnêtrza œwi¹tyni. (10) 26 grudnia 1981
rok – wybucha po¿ar w kaplicy
Matki Bo¿ej Ostrobramskiej (11) 16
maja 1985 roku; ksi¹dz biskup koszaliñsko-ko³obrzeski Ignacy Je¿ dokonuje konsekracji koœcio³a. (12) Rok
1994/98 – trwaj¹ prace przy zagospodarowaniu terenu wokó³ œwi¹tyni i odnowy elewacji. Cdn.
AK
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ROZMAITOŒCI

Sybiracy wziêli na siebie
obowi¹zek pamiêtania o tej
drugiej napaœci na Polskê

tygodnik pojezierza drawskiego 19.9.2012 r.

Sowieci ci¹gle tak samo, ci¹gle ci sami

17 Wrzeœnia w Z³ocieñcu
- uroczystoœæ na cmentarzu

Z drugiej strony

dzi³by j¹ ca³y œwiat, pañstwa, które
bra³y w niej udzia³. A jednak ka¿de
obchodzi rocznicê w dniu, gdy na
nie napadniêto, a wiêc w ró¿nych
datach. Czy Rosja obchodzi 1 wrzeœnia rocznicê wybuchu II wojny
œwiatowej? A Francja, Anglia, W³ochy? A czy obchodzimy rocznicê
wybuchu I wojny œwiatowej?

Kazimierz Rynkiewicz

1

7 wrzeœnia uczestniczê w
£obzie w obchodach 73
rocznicy napaœci Sowietów na Polskê. Co roku tutejsi Sybiracy gromadz¹ siê pod krzy¿em Sybiraków posadowionym na cmentarzu. Dziêki wysi³kowi i pracy wielu
osób z roku na rok jest tu nas coraz
wiêcej. W tym nawet oko³o setki, z
pocztami sztandarowymi, w³adzami
miejskimi i powiatowymi, delegacjami szkó³.
A pamiêtam, ¿e przychodzi³o zaledwie 20-30 osób. Brakowa³o ludzi
m³odych, którzy przecie¿ powinni
uczestniczyæ w takich obchodach,
by wiêcej wiedzieæ i rozumieæ pokolenie swoich dziadków i babæ. Znaæ
po prostu historiê swojej ojczyzny.
Wi¹zaæ siê z ni¹ tak¿e emocjonalnie,
w³aœnie poprzez uczestnictwo. Jak
nie bêd¹ uczestniczyæ, nie bêd¹ rozumieæ. Wœród Sybiraków z kolei dominowa³o poczucie osamotnienia,
gdy cicho komentowali - nikt nas nie
chce s³uchaæ. St¹d wci¹gniêcie w
obchody uczniów sta³o siê spraw¹
wagi wrêcz pañstwowej. Nie ma pañstwa bez wiêzi pokoleniowych. Nikt
wtedy za nikogo nie odpowiada.
Spo³eczeñstwo rozpada siê. Wiêc
najpierw pojawi³a siê jedna klasa,
póŸniej dwie, a dzisiaj s¹ wszystkie
szko³y.
W redakcji rozmawiamy o istocie 73 rocznicy napaœci Sowietów
na Polskê. Dochodzimy do wniosku, ¿e coœ tu jest nie tak, z tymi
obchodami. Jakaœ dysproporcja
pomiêdzy rocznicami 1 wrzeœnia a
17. W PRL-u, by zatrzeæ wspomnienie napaœci na Polskê „braterskiego” narodu radzieckiego narzucono nam obchodzenie rocznicy 1
wrzeœnia pod nazw¹ „wybuchu II
wojny œwiatowej”, a nie napaœci
Niemiec na Polskê. Gdyby tak wa¿na by³a rocznica wybuchu II wojny
œwiatowej, to w tym dniu obcho-

Obchody pod tak¹ nazw¹ odsy³aj¹ nas do formu³y rocznicy ogólnej
(np. œwiatowej), a przez to zdejmuj¹
ca³y kontekst narodowy, tak jakby
napaœæ Niemiec na Polskê by³a zaledwie przyczynkiem do wydarzeñ
œwiatowych.
Gdybyœmy zmienili akcenty, z
wybuchu II wojny œwiatowej na
rocznicê napaœci Niemiec na Polskê,
si³¹ rzeczy musielibyœmy obchodziæ
równie¿ oficjalnie rocznicê napaœci
Sowietów na Polskê, 17 wrzeœnia. Bo
by³y przecie¿ dwie. Z dodaniem do
tej drugiej - rocznica IV rozbioru
Polski.
Jaka z tego konkluzja? Ano taka,
¿e 17 wrzeœnia Sybiracy nie powinni
spotykaæ siê na cmentarzach pod
krzy¿ami lub obeliskami Sybiraków,
lecz wszyscy, tak jak 1 wrzeœnia,
powinniœmy spotykaæ siê pod pomnikami Niepodleg³oœci, w miejscach, gdzie obchodzimy oficjalne
uroczystoœci pañstwowe, z ca³ym
ceremonia³em pañstwowym przynale¿nym takim rocznicom. Bo przecie¿
ZSRR napad³ na pañstwo polskie, a
nie tylko na tych obywateli, których
póŸniej wywióz³ na Sybir. To trochê
tak, jakby kombatanci spotykali siê
1 wrzeœnia na cmentarzu we w³asnym gronie i wspominali najazd
Niemców.
To zdumiewaj¹ce, ¿e III RP do tej
pory nie przywróci³a rocznicy 17
wrzeœnia rangê obchodów pañstwowych. Tylko Sybiracy wziêli na
siebie obowi¹zek pamiêtania o tej
drugiej napaœci na Polskê.
A co na to pozostali obywatele
pañstwa polskiego? Czy 17 wrzeœnia
napadniêto na jak¹œ inn¹ Polskê, na
jakieœ inne pañstwo, z którym siê nie
uto¿samiamy? Przecie¿ to by³a ta
sama Polska, a jakby nie nasza...
Tak g³êboko podzielili nas komuniœci, ¿e nawet nie zdajemy sobie z
tego sprawy. Mo¿e ju¿ czas wyjœæ z
tych do³ów i otrzepaæ siê z tego czerwonego kurzu.

(Z£OCIENIEC). W poniedzia³ek 17 wrzeœnia, w 73. rocznicê
napadu ZSRR na Polskê, na Cmentarzu Komunalnym zebra³a siê
grupka osób, by uczciæ pamiêæ Polaków szczególnie udrêczonych
tym haniebnym czynem.
Przyszliœmy
Poœród zebranych ksi¹dz proboszcz parafii pod wezwaniem Maryi Wniebowziêtej Wies³aw Hnatejko, zachêci³ zebranych do odmówienia dziesi¹tka ró¿añca. Podzieli³ siê
wra¿eniami po lekturze pamiêtnika
Franciszka Obuchowskiego, nie¿yj¹cego ju¿ organisty w naszej parafii, który jedenaœcie lat mêczy³ siê
jako zes³aniec na Syberiê. Ksi¹dz
proboszcz pierwszy raz dosta³ ów
pamiêtnik akurat rankiem tego poniedzia³ku.
Jak zawsze przy tego rodzaju
rocznicy, by³y obecne nasze w³adze
samorz¹dowe, delegacje Armii,
przedstawiciele zak³adów pracy, organizacji samorz¹dowych i m³odzie¿, co cieszy³o serca najbardziej.
Poœród przyby³ych nasi Sybiracy, którzy w Z³ocieñcu maj¹ swoje

Ko³o. To Oni pierwsi z³o¿yli kwiaty u
stóp symbolicznej Mogi³y Sybiraków, przybywszy na Cmentarz Komunalny ze swoim Sztandarem.
ZOK i Orkiestra Dêta
- czêœæ artystyczna
Czêœæ artystyczna w wykonaniu
uczennic ze z³ocienieckich szkó³.
Odczytanie tekstów literackich z
przewodnim tematem: niespodziewana napaœæ Sowietów na Polskê,
mordy, grabie¿e, gwa³ty, zsy³ki …
Nie do wys³owienia jest ta czêœæ
naszej historii, mimo licznych prób.
Czêœæ muzyczna w wykonaniu Z³ocienieckiej Orkiestry Dêtej. Wys³uchaliœmy te¿ Hymnu Sybiraków, to
na pocz¹tek uroczystoœci, które jak
zawsze prowadzi³ Leszek Modrzakowski, sekretarz Gminy.
10 kwietnia ... Znów to samo?
W ci¹gu ca³ego tego dnia ani
razu nie us³ysza³em, w wypowiedziach z kraju i z zagranicy, by ktokolwiek wspomnia³, ¿e 10 kwietnia …
¿e Smoleñsk, ¿e do tej pory nic nie
wiadomo, jakby przeciwnik g³oœno
mówi³ nam - i co nam zrobicie. Tak
samo, jak wtedy … I co mo¿emy zrobiæ? Do dzisiaj!
Tadeusz Nosel

