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Zabawy w kulturowe krzy¿ówki. Prawie jak za £ysenki

200 lat Poczty Z³ocienieckiej.
Nasza propozycja znaczka
(Z£OCIENIEC) Tutejszy Urz¹d Miejski
wraz ze Z³ocienieckim Oœrodkiem Kultury og³osili konkurs
pod nazw¹ „200 lat
Poczty Z³ocienieckiej”. Mo¿na zg³osiæ
projekt znaczka, który uczci tê rocznicê.
My równie¿ postanowiliœmy zg³osiæ swój
projekt. To przecie¿
niebywa³e wydarzenie kulturalne. Str. 2
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Z DRUGIEJ STRONY

Zabawy w kulturowe krzy¿ówki. Prawie jak za £ysenki

100
euro

200 lat Poczty Z³ocienieckiej.
Nasza propozycja znaczka
Zwa¿ywszy na umi³owanie
urzêdników w Z³ocieñcu do obchodzenia dziwnych rocznic, to mo¿na
powiedzieæ, ¿e na tle kraju ju¿ zas³uguj¹ na miano stachanowców. Rozpoczêli stra¿acy, tablic¹ w 2005 r. o
stuleciu tu stra¿aków ochotników,
czy raczej remizy. Rok póŸniej ktoœ
wymyœli³ obchody 100-lecia szpitala
MSWiA w Kañsku, a raczej budynku, bo 100 lat temu MSWiA nie by³o,
ale jakoœ to sklecono. Co pisa³em na
ten temat szeœæ lat temu, przypominam poni¿ej. I teraz ktoœ wymyœli³
obchody 200-lecia budynku poczty.
Nie bardzo ten ktoœ wiedzia³, co
i jak obchodziæ, co widaæ po kombinowaniu, jakie w trudzie wykona³.
Obchodzenie rocznicy samej budowy jakiegoœ obiektu wydawa³o siê
doœæ g³upie, bo gdyby na tym poprzestaæ, to co tydzieñ coœ tam mogli
byœmy œwiêtowaæ, tyle tu cha³up
poniemieckich. A tu chodzi o pocztê.
Jednak poczta to pañstwowa instytucja, w dodatku ma w nazwie - polska. I tu problem wyraŸnie siê skomplikowa³, bo przed wojn¹ by³a tu in-

stytucja poczty niemieckiej, a po
wojnie polskiej. A to zupe³nie dwa
odrêbne historycznie, organizacyjnie, kulturowo i pañstwowo organizmy. No, na przyk³ad, gdybyœmy
chcieli jakoœ to „wcisn¹æ” w oficjalne obchody Poczty Polskiej, to ona
liczy sobie ponad 450 lat. Nie za bardzo wiêc historiê Poczty Polskiej
mo¿na w³o¿yæ w budynek 200-letni.
Mo¿na by na przyk³ad zorganizowaæ
454-lecie Poczty Polskiej i jej 67-lecie
w Z³ocieñcu, ale za polsk¹ historiê
na Pomorzu nie daj¹ funduszy unijnych. A mo¿e by dali, ale ten st³umiony w nas internacjonalizm, nabyty za
komuny, gdzieœ musi znaleŸæ ujœcie.
Kraj Rad na wschodzie, czy na zachodzie - wsio ryba. Ka¿da okazja
dobra, by siê wykazaæ. Wiêc ten ktoœ
postanowi³ skrzy¿owaæ historiê niemieck¹ budynku z histori¹ Poczty
Polskiej i wysz³a mu... Poczta Z³ocieniecka.
Maszyna ruszy³a i Urz¹d Miejski
w Z³ocieñcu wspólnie ze Z³ocienieckim Oœrodkiem Kultury og³osili
„konkurs plastyczny na projekt

znaczka pocztowego z okazji 200lecia Poczty Z³ocienieckiej”. Jak
widaæ, Poczta w Z³ocieñcu to ju¿ nie
jest kawa³ek 454-letniej historii
Poczty Polskiej, ale samodzielny
byt, maj¹cy 200 lat. Ba, w tej wersji
musi sk³adaæ siê przecie¿ z dwóch
odrêbnych historii: Deutsche Bundespost (133 lata w Falkenburgu) i
Poczty Z³ocienieckiej (67 lat w Z³ocieñcu).
Skrzy¿owanie tych odrêbnych
historii przypomina mi trochê zabiegi £ysenki, który by³ stachanowcem
radzieckiej agrotechniki i zajmowa³
siê udowadnianiem pogl¹dów
sprzecznych nawet ze zdrowym rozs¹dkiem. Zas³yn¹³ m.in. wdra¿aniem
metody siewu grochu w zimie. Przytoczê anegdotyczn¹ sytuacjê zaistnia³¹ na jednym ze zjazdów Akademii
Nauk ZSRR, kiedy to wybitny fizyk
Lew Landau zapyta³ £ysenkê, czy
jeœli cielêtom w kilku pokoleniach
bêdzie siê obcinaæ uszy, to czy powstanie byd³o z ma³ymi uszami. Po
twierdz¹cej odpowiedzi £ysenki,
Landau spyta³: „Jak to siê dzieje, ¿e

dot¹d rodz¹ siê dziewice?” (cytat wg
Roman Tokarczyk Antologia anegdoty akademickiej).
Z³ocienieccy ³ysenkowcy skrzy¿owali Pocztê Polsk¹ z Deutsche
Bundespost i wysz³a im Poczta Z³ocieniecka. Czekam na dalsze eksperymenty, bo mog¹ byæ ciekawe. Na
przyk³ad w przysz³ym roku stuknie
77 rocznica otwarcia narodowo-socjalistycznego oœrodka szkoleniowego w Ordensburg am Kroessinsee, czyli dzisiejszej jednostki wojskowej w Budowie, który otwiera³
osobiœcie Adolf Hitler. Jakie¿ pole
do popisu dla ZOK i UM. A ju¿ wyobra¿am sobie, jak stuknie 100 lat fetowanie, konkursy dla dzieci pod
has³em: „Z³ocieniecki narodowosocjalistyczny oœrodek ma 100 lat!”.
Przesadzam - powiecie. Przecie¿ tylko wyci¹gam konsekwencje z waszych pomys³ów. Gdzie one siê
legn¹? Dlaczego i po co? Dalibóg nie
wiem.
Kazimierz Rynkiewicz
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Upad³y internacjonalizm czy g³upota
Wci¹¿ i wci¹¿ zadziwiaj¹ mnie podejmowane na Pomorzu i Œl¹sku próby
po³¹czenia historii polskiej i niemieckiej w jak¹œ jedn¹ ca³oœæ. Na Œl¹sku
zrozumia³e jest to o tyle, o ile podejmuje
je mniejszoœæ niemiecka, to ju¿ takie
próby podejmowane na Pomorzu
musz¹ budziæ zdziwienie i ka¿¹ stawiaæ
pytania o ich sens i przyczyny.
Za tak¹ próbê uwa¿am organizowane obchody 100-lecia Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji w Kañsku.
Wieszcz Juliusz S³owacki pisz¹c „Beniowskiego” zauwa¿y³, ¿e „Chodzi mi
o to, aby jêzyk giêtki / Powiedzia³
wszystko, co pomyœli g³owa”. Co pomyœla³a jaka g³owa, zapowiadaj¹c te
obchody, trudno powiedzieæ, ale w dzisiejszym œwiecie zbyt czêsto proces
wypowiadania s³ów nie jest skorelowany z procesem myœlowym.
Bo je¿eli roz³o¿ymy to stulecie
szpitala na ró¿ne momenty czasowe, to
nieuchronnie wyjdzie nam, ¿e nie mo¿emy œwiêtowaæ 100-lecia szpitala
MSWiA, gdy¿ MSWiA ma co najwy¿ej
lat kilkanaœcie. Ba, to ministerstwo jest
- jak mnie pamiêæ nie myli - polskie.
Zak³adaj¹c, ¿e Polska przejê³a budynek
po wojnie, i od razu by³ w nim szpital
tego ministerstwa (bez wzglêdu na jego
zmieniaj¹ce siê nazwy), to Szpital
MSWiA w Kañku liczyæ sobie mo¿e co
najwy¿ej 61 lat.

A wtedy tylko tak¹ rocznicê, pod
tak¹ nazw¹, mo¿emy obchodziæ. Co
wiêc organizatorzy 100-lecia mieli na
myœli? Zapewne to, ¿e budynek powsta³ w 1906 roku i ju¿ wtedy mieœci³
siê w nim szpital. Ale z tego by wynika³o, ¿e œwiêtujemy tylko 100-lecie
budynku, w którym mieœci³ siê szpital,
do wojny niemiecki, po wojnie polski.
I niczego wiêcej œwiêtowaæ nie mo¿na,
bo przecie¿ przed wojn¹ nie by³ to szpital MSWiA. Zosta³ on wybudowany w
1906 r. przez niemiecki Krajowy Zak³ad Ubezpieczeniowy Pomorze
(KZUP). Wiêc jak ju¿, to organizatorzy
powinni œwiêtowaæ 100-lecie szpitala
MSWiA i KZUP. Problem polega na
tym, ¿e tych dwóch historii - polskiej i
niemieckiej - na gruncie pañstwa polskiego po³¹czyæ siê w ¿aden sposób nie
da. Dlaczego? Dlatego, ¿e nieuchronnie
popadniemy w sprzecznoœæ z w³asn¹
histori¹, której to sprzecznoœci nikomu
jeszcze nie uda³o siê rozwi¹zaæ, chocia¿
by³o wielu takich, którzy próbowali,
jak chocia¿by Lenin i Stalin. Buduj¹c
Kraj Rad równali z ziemi¹ narody, uznaj¹c je za historyczny prze¿ytek. Okaza³o siê, ¿e naród, by nie istnia³, mo¿na
tylko wyr¿n¹æ lub on sam zrezygnuje z
w³asnej narodowoœci. To pierwsze nie
mia³o miejsca, o drugim nic mi nie wiadomo, by mia³o miejsce.
Sprzecznoœæ polega na tym, ¿e jak
zaczniemy œwiêtowaæ 100-lecie szpita-

la, to nieuchronnie bêdziemy musieli –
traktuj¹c siebie i historiê powa¿nie –
œwiêtowaæ 100-lecie koszar w Budowie, przedwojennych szkó³ Hitlerjugend w naszych miastach i tym podobne rzeczy. W konsekwencji dojdziemy
do tego, ¿e 1 wrzeœnia do po³udnia bêdziemy najpierw wyra¿aæ radoœæ, œwiêtuj¹c napaœæ wojsk niemieckich na Polskê (w 1939 r. niedaleko st¹d by³a przecie¿ granica z Polsk¹, i z wielu pomorskich miasteczek wyruszyli Niemcy na
tê wojnê), a po po³udniu czciæ polskich
obroñców tej granicy. Nie chcê wyliczaæ
dalszych konsekwencji takiego toku
myœlenia, bo nie ma tu miejsca na to, ale
ka¿dy mo¿e je sobie dopowiedzieæ, je¿eli ma trochê wyobraŸni.
Wydaje siê, ¿e tej wyobraŸni zabrak³o organizatorom 100-lecia. Nie mo¿na sobie bezkarnie wykroiæ z historii to,
co nam siê podoba, a niewygodne fakty
przemilczeæ. Ci co tak próbuj¹ robiæ,
poœwiadczaj¹ tylko pewn¹ prawdê o
odradzaj¹cym siê wtórnym analfabetyzmie historycznym lub ahistoryzmie
pokolenia, które wychowane zosta³o w
PRL na has³ach socjalistycznego internacjonalizmu i dzisiaj nie potrafi nabytych schematów przezwyciê¿yæ. Jak
nie Kraj Rad, to jakaœ hybryda historyczna, w ka¿dym b¹dŸ razie zawsze
jakiœ Ersatz. Tylko po co?
Kazimierz Rynkiewicz
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Zapisy na Marsz w Warszawie 29 wrzeœnia
w kancelarii Parafii œwiêtej Jadwigi Królowej

Mieszkañcy powiatu
zaproszeni na Marsz
w Obronie Wolnoœci S³owa
i Wolnych Mediów
(Z£OCIENIEC). Obserwuj¹c
chocia¿by tylko sublokalny rynek
mediów, dostrzegamy, jak blisko
nam pod tym wzglêdem do tak krytykowanej przez wszystkich Bia³orusi.
Wszelkie najwiêksze stacje nadawania elektronicznego i prasa, znajduj¹
siê w jednych rêkach. Wyj¹tki tylko
potwierdzaj¹ regu³ê. Tak normalnie
pisz¹c, to ów model mediany u nas
obowi¹zuj¹cy, nie jest w interesie
naszego kraju, a zosta³ utworzony
do wspó³grania z tymi, którzy postanowili na nas wszystkich, na naszej
Polsce, zrobiæ interes. I ten interes
jest praktykowany codziennie. By
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tak by³o, musi temu s³u¿yæ niewolniczy system medialny. I s³u¿y.
Zbli¿a siê dzieñ 29 wrzeœnia
I oto zbli¿a siê dzieñ, w którym
setki tysiêcy Polaków w Warszawie
zaprotestuj¹ przeciwko takiemu
zniewalaniu Polski. Mo¿na na dzieñ
protestu w Warszawie wybraæ siê w
grupie ze Z³ocieñca. Jedna z naszych parafii, Parafia œw. Jadwigi
Królowej, organizuje wyjazd do
Warszawy w sobotê 29 wrzeœnia na
Marsz w Obronie Wolnoœci S³owa i
Wolnych Mediów. Zg³oszenia w
kancelarii Parafii.
(red.)

W gminie bud¿et jest „ten sam” od ponad 20 lat
- nie w interesie gminy za bardzo

Czy mieszkañcy s¹ w stanie
wywalczyæ sobie w³aœciwy
bud¿et?

Obradowa³ Zarz¹d
Powiatu
Zarz¹d Powiatu
Drawskiego spotka³ siê
na posiedzeniu 11
wrzeœnia 2012 r. Podjêto
m.in. uchwa³ê w sprawie
podzia³u stypendiów
Starosty Drawskiego
za wyniki w nauce
i osi¹gniêcia sportowe
w roku szkolnym 2012/13.
Zgodnie z regulaminem przyznawania stypendium Starosty Drawskiego za wyniki w nauce i osi¹gniêcia sportowe, Zarz¹d Powiatu Drawskiego corocznie dokonywaæ bêdzie podzia³u puli 85 stypendiów na
szko³y i placówki oœwiatowe Powiatu Drawskiego. Kryterium podzia³u
jest liczba uczniów. Zaproponowany podzia³ jest zgodny z zapisami
regulaminu i opiera siê na liczbie
uczniów w podleg³ych jednostkach
wed³ug stanu na dzieñ 05.09.2012r.
I tak, na Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pom. przypad³y 34 stypendia, ZSP w Czaplinku
16 stypendiów, ZSP w Kaliszu Pom.
14 stypendiów, ZSP w Z³ocieñcu 17
stypendiów, Specjalny Oœrodek
Szkolno-Wychowawczy w Bobrowie 2, a M³odzie¿owy Oœrodek
Wychowawczy w Czaplinku - 3 stypendia. Szansê na nie maj¹ uczniowie o szczególnych osi¹gniêciach.
Wœród istotniejszych tematów,
Zarz¹d rozpatrzy³ tak¿e wnioski, w
tym wniosek o dzier¿awê czêœci
dzia³ki nr 1242/1 oraz przyznanie
nauczania indywidualnego uczen-

nicy kl. III LO w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Z³ocieñcu.
Zarz¹d przyj¹³ projekty uchwa³
Rady Powiatu: w sprawie przyjêcia
stanowiska Rady Powiatu Drawskiego w sprawie zaniechania likwidacji Oddzia³u Wart Cywilnych w 16
Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Olesznie; w sprawie przyst¹pienia do realizacji wspólnego projektu wraz z Gmin¹ Czaplinek dotycz¹cego zadania pn. „Przebudowa
drogi w m. ¯elis³awie”; w sprawie
pozbawienia kategorii dróg powiatowych; projekt uchwa³y w sprawie
wyra¿enia zgody na przyst¹pienie
oraz realizacjê przez Powiat Drawski
projektu pn. „Praca z pasj¹” oraz
„Praca z pasj¹ - SZOK” w ramach
Programu Operacyjnego Kapita³
Ludzki; w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Czaplinek
oraz projekt uchwa³y Rady Powiatu
w sprawie zmian w bud¿ecie Powiatu
Drawskiego na rok 2012. Zarz¹d
podj¹³ równie¿ uchwa³y w sprawie
zaopiniowania zamiaru zmiany kategorii rozmaitych dróg na terenie
gmin naszego powiatu.
Podczas obrad Zarz¹d zanalizowa³ informacje na temat windykacji
nale¿noœci Skarbu Pañstwa oraz o
prowadzonych sprawach s¹dowych i z³o¿onych pozwach, informacjê nt. nale¿noœci i zobowi¹zañ Szpitala Powiatowego im. Matki Teresy
z Kalkuty w Drawsku Pomorskim na
dzieñ 31.08.2012 r. , a tak¿e na temat
przebiegu przekazywania maj¹tku
reorganizowanych szkó³. Podjêto
decyzjê w sprawie odbioru zadania
pn. „Poszerzenie drogi powiatowej
nr 2007Z do Œwierczyny”.
(o)

Jak siê zarabia - i traci - na po¿yczaniu

(Z£OCIENIEC).
Rozpoczê³y siê prace
nad bud¿etem gminy
na przysz³y rok.
Wszystkie referaty w urzêdzie
zosta³y zobowi¹zane do opracowania materia³ów planistycznych do
projektu uchwa³y bud¿etowej. Wa¿niejsze chyba jednak, by ta uchwa³a
by³a podjêta po rzetelnych konsultacjach spo³ecznych. Na przyk³ad w
sprawie koniecznoœci istnienia w
gminie stra¿y miejskiej. Ale, nie tylko to: tak¿e i - choæby na pocz¹tek

tylko próba - po³¹czenie nie tylko
spó³ek gminnych, ale i OSiR-u z
ZOK-iem, tak¿e i - po raz pierwszy w
Z³ocieñcu redukcja rozbuchanej
administracji samorz¹dowej. Skuteczne w koñcu dzia³ania na rzecz
pracy dla ludzi, adekwatne do potrzeb œrodki dla stowarzyszeñ obywatelskich.
Jeœli nie zostan¹ spe³nione podawane tu postulaty, to prac nad gminnym bud¿etem mo¿na w ogóle zaniechaæ, gdy¿ ju¿ przecie¿ wiadomo,
jaki on bêdzie. Taki sam, jak od ponad ju¿ 20. lat. Bez zmian i tylko w jednym kierunku: do siebie.
(N)

Gmina za wziêcie kredytu
zap³aci ponad 619 tys. z³
(Z£OCIENIEC). Mamy ju¿
szczegó³owe dane na temat nowego
kredytu zaci¹gniêtego przez gminê. Tak¿e dok³adny jego koszt.
Nazwa przedsiêwziêcia: przetarg
nieograniczony na - Zaci¹gniêcie
kredytu d³ugoterminowego w kwocie 2.088.000 z³otych na sp³atê wczeœniej zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek. Umowê podpisano z bankiem PKO BP S.A, Regionalny Od-

dzia³ Korporacyjny w Szczecinie,
Centrum Korporacyjne w Koszalinie, ulica M³yñska 20. Ca³kowity
koszt kredytu wynosi 619.489,80 z³otego.
Nie jest nam znana struktura w³aœcicielska tego banku. Wiemy tylko
tyle, ze 70% „polskich” banków jest
w³asnoœci¹ najwiêkszych banków
unijnych. Nasz kraj pod tym wzglêdem jest niechlubnym rekordzist¹ na
kontynencie.
(N)
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Puchar burmistrza Waldemara W³odarczyka
powêdrowa³ do Darskowa

Firma z Pi³y
So³ectwo Darskowo zainspirowana
wygra³o turniej
Z³ocieñcem
so³ectw
(Z£OCIENIEC). Od wielu ju¿ lat
ka¿dego roku w gminie jest organizowany Sportowy Turniej So³ectw.
Tym razem, jeszcze latem, jego
miejscem by³a pla¿a miejska nad
Siecinem Gêsia £¹czka.
Wyj¹tkowo zmaganiom sprzyja³a pogoda. Rywalizowano w przeró¿nych dyscyplinach niekoniecznie
sportowych. Oprócz konkurencji
indywidualnych, odby³y siê zawody w siatkówce, œcigano siê na kajakach, tradycyjnie przeci¹gano linê.

W rzutach lotk¹ do celu wziê³o udzia³
ponad sto osób. Razem startuj¹cych
naliczyliœmy ponad cztery setki.
Bezapelacyjne zwyciêstwo odnios³o so³ectwo Darskowo. Tym samym
Puchar Przechodni Burmistrza Z³ocienca powêdrowa³ do tego so³ectwa. Po zmaganiach sportowych, i
nie tylko takich, w czêœci artystycznej wyst¹pili - któ¿ by inny, jak nie
DARSKOWIACY. To jeszcze nie
koniec wszelkich uciech - turniej
zwieñczy³a zabawa taneczna. (r)

Wiceburmistrz Piotr Antoñczak poczyta³ dzieciom

Akcja biblioteki w Z³ocieñcu
- CA£Y Z£OCIENIEC CZYTA
DZIECIOM
(Z£OCIENIEC). Publiczna Biblioteka w Z³ocieñcu po raz kolejny
przy³¹czy³a siê do akcji „Ca³a Polska czyta dzieciom”.
Goœæmi placówki by³y dzieci 4 i 5
- letnie z Przedszkola Pañstwowego.
Bajeczkê „Wilk i siedem koŸl¹t” czyta³ zastêpca burmistrza miasta Piotr
Antoñczak. Badania naukowe potwierdzaj¹, ¿e g³oœne czytanie dzieciom, uczy je myœlenia, rozwija jêzyk,

pamiêæ i wyobraŸniê. Buduje i umacnia wiêzi miêdzy rodzicami i dzieckiem. Zapewnia emocjonalny rozwój
dziecka, pomaga w wychowywaniu,
u³atwia naukê w szkole, kszta³tuje
nawyk czytania i zdobywania wiedzy na ca³e ¿ycie. To najlepsza inwestycja w pomyœln¹ przysz³oœæ dziecka. Wszyscy chcemy, by nasze dzieci wyros³y na m¹drych, dobrych i
szczêœliwych ludzi. Jest na sposób czytajmy dzieciom.
(r)

Przed wyborami to im naobiecywali, po wyborach
siê wypiêli

Œrodki na podwy¿ki
dla obs³ugi placówek
oœwiatowych
(Z£OCIENIEC).Pracownicyobs³ugi placówek pedagogicznych nie
doœwiadczali podwy¿ek zarobków
ju¿ kilka d³ugich lat.
Charakterystyczne, ¿e tak siê
dzieje w œrodowiskach tak zwanych... pedagogicznych, którym
z³otówki nale¿¹ siê z automatu. Te¿ z
automatu zwanego „Kart¹ nauczyciela”. Tym razem jest ju¿ wniosek
komisji edukacji o zaplanowanie w

bud¿ecie gminy na 2013 rok, œrodków
finansowych na podwy¿ki dla pracowników obs³ugi tych placówek.
Z doœwiadczenia wiemy, ¿e ci ludzie na obrady rady miasta nie
przyjd¹, bo - jak mówi¹ - boj¹ siê. W
tym i o pracê. Komunikuj¹ te¿, ¿e
przed wyborami do tutejszego samorz¹du zwyczajnie ich oszukano, obiecuj¹c wiadomo co - podwy¿ki. Brawo
samorz¹d, brawo w³adze.
(N)

(Z£OCIENIEC). Bêdziemy mieli w Z³ocieñcu now¹ publikacjê fotograficzn¹, tym razem pod nazw¹ Z£OCIENIECKIE INSPIRACJE.
Wydawnictwo sfinansuje gmina, czyli podatnik. Po przetargu nieograniczonym umowê na to dzie³o podpisano z firm¹ Jana Sipa z Pi³y. Ta firma to
PPR TONGRAF. Cena ofertowa 28 245 z³otych.
(r)

Fundacja „wiatrowa” dopuszczona jako strona

Farmy wiatrowe w
drodze do Darskowa
(Z£OCIENIEC). Po rozpatrzeniu
wniosku z³o¿onego pod koniec
sierpnia w z³ocienieckim urzêdzie
przez Fundacjê Instytutu Kajetana
KoŸmiana z siedzib¹ przy ulicy Piêknej w Warszawie, burmistrz Waldemar W³odarczyk dopuœci³ Fundacjê
do udzia³u na prawach strony w
postêpowaniu w sprawie o wydaniu

decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjê
przedsiêwziêcia polegaj¹cego na
budowie farmy wiatrowej sk³adaj¹cej siê z maksymalnie trzech turbin o
³¹cznej mocy 6 MW wraz z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹.
To wszystko na terenie wsi Darskowo.
(r)

Przetarg wygra³a firma z Pruszkowa

Droga do Kosobud
ju¿ do przebudowy
(Z£OCIENIEC/KOSOBUDY).
So³tysi z Kosobud od dawna dopraszali siê o remont drogi do wsi. I oto
mamy tak¹ informacjê: zosta³ w³aœnie rozstrzygniêty przetarg nieograniczony na zadanie - przebudo-

wa drogi dojazdowej w miejscowoœci Kosobudy. D³ugoœæ jeden kilometr. Szerokoœæ cztery metry. Umowê podpisano z przedsiêbiorstwem
STRABAG Sp.z o.o., Pruszków.
Cena ofertowa 355 636 z³.
(r)
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Tysi¹ce ¿o³nierzy
na poligonie drawskim
W poniedzia³ek,
17 wrzeœnia, rozpoczê³o
siê najwiêksze æwiczenie
polskiej armii pod
kryptonimem „Anakonda 12”. Na poligonie drawskim
æwiczy blisko 7 tys.
¿o³nierzy, dysponuj¹cych
ponad 2 tys. jednostek
sprzêtu.
W æwiczeniach uczestnicz¹ tak¿e urzêdy miejskie w Kaliszu Pomorskim oraz w Drawsku Pomorskim, a
tak¿e Starostwo Powiatowe, które
jako administracja zapewnia wsparcie dzia³añ æwicz¹cych wojsk w zakresie logistyczno - informacyjnym.
Anakonda - 12 to najwiêksze
æwiczenie Si³ Zbrojnych RP z udzia³em ¿o³nierzy Wojsk L¹dowych, Si³
Powietrznych, Marynarki Wojennej, Wojsk Specjalnych, Inspektoratu Wsparcia SZ, Inspektoratu
Wojskowej S³u¿by Zdrowia i ¯andarmerii Wojskowej. Dodatkowo,
podczas æwiczenia doskonalona
bêdzie wspó³praca z organami administracji pañstwowej. W tym roku,
po raz pierwszy w historii æwiczeñ
„Anakonda” wezm¹ udzia³ ¿o³nierze
Armii Stanów Zjednoczonych Ameryki i Kanady oraz Wielonarodowego Korpusu Pó³noc - Wschód. W
sumie æwiczyæ bêdzie blisko 11,5
tys. ¿o³nierzy oraz 2,3 tys. jednostek
sprzêtu m.in.: ponad 150 czo³gów i
transporterów opancerzonych, 24
samoloty, 30 œmig³owców oraz 20
okrêtów. Æwiczeniem bêdzie kierowa³o Dowództwo Operacyjne Si³
Zbrojnych.

G³ównym celem æwiczenia Anakonda - 12, na czele którego stoi
Dowódca Operacyjny SZ gen. broni
Edward Gruszka, jest sprawdzenie
dowództw, sztabów i ¿o³nierzy w
zakresie planowania, organizowania
i prowadzenia dzia³añ obronnych na
terenie kraju w ramach operacji po³¹czonej z udzia³em si³ sojuszniczych.
Scenariusz æwiczenia zak³ada
roszczenia terytorialne pañstw s¹siaduj¹cych, które w efekcie prowadz¹ do konfliktu zbrojnego. Si³y
Zbrojne musz¹ poradziæ sobie z zaistnia³ym zagro¿eniem i skupiæ siê na
obronie w³asnego terytorium. Epizody æwiczenia bêd¹ realizowane w
dzieñ i w nocy na poligonach i w
centrach szkolenia w Drawsku,
Orzyszu, Ustce, a tak¿e na akwenach
morskich Marynarki Wojennej.
Sojusznicze æwiczenie „Anakonda” potrwa do 27 wrzeœnia.
****
Na terenie poligonu w Drawsku
æwiczyæ bêdzie ponad 7000 ¿o³nierzy i ponad 2000 jednostek sprzêtu,
m.in. czo³gi LEOPARD 2, czo³gi T72, ko³owe transportery opancerzone KTO ROSOMAK, bojowe
wozy piechoty BWP-1, wyrzutnie
rakietowe WR-40 LANGUSTA,
transportery p³ywaj¹ce PTS, wyrzutnie przeciwpancernych pocisków kierowanych SPIKE, pojazdy
HMMWV, samobie¿ne zestawy
przeciwlotnicze, stacje radiolokacyjne oraz moŸdzierze. Wspieraæ ich
bêd¹ œmig³owce Mi-24 oraz Mi-2.
Æwiczenie sk³ada siê z dwóch
g³ównych etapów: etap I obejmuje

prowadzenie dzia³añ obronnych z
zadaniem stworzenia warunków do
wykonania przeciwuderzeñ, natomiast etap II obejmuje wykonanie
przeciwuderzenia i opanowanie
obiektów wzd³u¿ granicy pañstwa
przez si³y narodowe i sojusznicze.

23 wrzeœnia zakoñczy³ siê pierwszy etap: prowadzenie dzia³añ
obronnych.Wojska przesz³y do decyduj¹cej fazy: wykonania przeciwuderzenia i opanowania obiektów
wzd³u¿ granicy pañstwa.
(MR, foto: SZ)
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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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Z£OCIENIEC

Pierwsza sesja rady Z³ocieñca po wakacjach

Milcz¹cy radni, a punkt obrad? - jeden
z najwa¿niejszych w roku
(Z£OCIENIEC). Pierwsz¹
po wakacjach sesjê
rady Z³ocieñca mieliœmy
w poniedzia³ek,
24 wrzeœnia.
Zaskakuj¹ce, ¿e po dwóch miesi¹cach przerwy, podczas których
nie obradowa³y nawet komisje problemowe, zainteresowanie obradami ze strony mieszkañców by³o
¿adne. Ze strony radnych powiatowych wybranych w Z³ocieñcu - te¿
¿adne. Z tych osób by³ tylko, jak zawsze, Zbigniew Czarnota, co uwa¿nie radnym do wiadomoœci poda³a
przewodnicz¹ca Urszula Ptak.
A oni zawsze do us³ug!
Za to s³u¿bowo, etatowo zale¿ni
od samorz¹du, dyrektorzy i prezesi,
byli prawie co do jednego. Tak¿e
zawiadowczyni Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej. Gdyby nie te osoby (dyrektorzy, prezesi i kierownik) na miejscach dla publicznoœci by³yby dos³ownie pustki. To te¿ obrazek dobitnie œwiadcz¹cy o stopniu demokratyzacji ¿ycia spo³ecznego w naszej
gminie, przy postêpuj¹cej dyktaturze w kraju. Jest tu jakiœ zwi¹zek?
Wa¿kie pytanie: po co w ogóle
kierownik, dyrektorzy i prezesi
siedz¹ sobie ca³y dzieñ na obradach,
skoro jeszcze prawie nigdy nie zostali wezwani do stosownych odpowiedz (?), do tej pory nie wie nikt.
Jedno zaœ jest chyba pewne: ich firmy i bez nich by sobie poradzi³y. Gdy
dochodzi do szczegó³owych pytañ

dotycz¹cych spó³ek, szkó³, a nawet
opieki, odpowiedzi zawsze udziela
burmistrz, nigdy „bran¿owiec”. Widaæ i po tym, jak tej etatowej klienteli
gminnej kasy jest to nad wyraz wygodne. Mo¿e ju¿ w najbli¿szym czasie, id¹ ju¿ ponoæ naprawdê trudne,
coœ siê w tej materii zmieni?
Pary z gêb nie puœcili
Reportera Tygodnika na sesjê
powiod³o zainteresowanie informacj¹ o przebiegu wykonania bud¿etu gminy oraz informacja o
kszta³towaniu siê wieloletniej prognozy finansowej. I nie tyle sama
informacja, co dyskusja nad zagadnieniem. I, jak¿e olbrzymie zaskoczenie: po wys³uchaniu tej informacji,
przedstawionej przez burmistrza
Waldemara W³odarczyka, nikt choæby tylko jednym s³owem siê do niej
nie odniós³. Dos³ownie, nikt. Zapytajmy - nie lepiej w trakcie kadencji w

20,8% dochodów gminy wedle planu

Ponad 4.6 mln gminnych
z³otówek na szko³y
i przedszkole
(Z£OCIENIEC). Na funkcjonowanie przedszkola i szkó³ w bud¿ecie gminy na ten rok zaplanowano
kwotê 11.666.052 z³. Do 30 czerwca
wydatkowano 6.138.646 z³, czyli
52,6% planu po zmianach.
Minister finansów na wydatki
bie¿¹ce zwi¹zane z funkcjonowaniem szkó³ przeznaczy³ dla gminy
Z³ocieniec kwotê 7.027.737 z³. Wynika z tego, ¿e ze œrodków w³asnych na

utrzymanie szkó³ i przedszkola gmina przeznaczy kwotê 4.638.315 z³, co
stanowi 20,8 % planu dochodów
gminy (po odjêciu subwencji i dotacji). Poza tym w planie finansowym
Urzêdu Miejskiego na wydatki zwi¹zane z dowo¿eniem uczniów do szkó³
zaplanowano kwotê 236.500 z³, natomiast na remonty i inwestycje w placówkach oœwiatowych kwotê
1.071.494 z³.
(r)

takim razie oddaæ mandat radnego
znów do dyspozycji wyborców? Bo
akurat w tym roku, finanse gminy, to
zagadnienie nad wyraz nawet i bolesne. Nie dla wszystkich oczywiœcie,
ale dla pracowników obs³ugi w naszych szko³ach, którzy od kilku lat
nie mieli podwy¿ki nêdznych wyj¹tkowo zarobków, z pewnoœci¹. I nie
tylko dla nich. Piszemy o tym w
osobnej notatce.
Robili tylko miny
Ale, i to najwa¿niejsze; burmistrz
powtórzy³, o czym ju¿ informowaliœmy - sytuacja finansowa naszej
gminy jest s³aba. Doda³, ¿e w drugim
pó³roczu mo¿e wyst¹piæ zagro¿enie,
jeœli idzie o realizacjê zarówno dochodów, jak i zaplanowanych wydatków, zw³aszcza bie¿¹cych. Jak siê
zorientowa³em, tylko po mimicznych
reakcjach radnych, na tyle siê orien-

tuj¹ w tym co mówi burmistrz, ¿e z
pewnym ju¿ czytelnym napiêciem
tylko czekaj¹ na rozwój wypadków.
Jednak dot¹d niezbyt wiadomo, czy
brak wyst¹pieñ na temat realizacji
finansów gminy jest z góry umówiony, czy te¿ radnym wprost nie chce
siê na sesjach pracowaæ. Podobnie
jak kierownik, dyrektorom i prezesom tego dnia nie chce siê pracowaæ
w firmach. Chyba dobrze, ¿e wreszcie zbli¿a siê ten koniec roku.
Z innych spraw: (1) s¹ kontynuowane prace zmierzaj¹ce do budowy
nowego targowiska (2) Cieszyñska,
Œl¹ska (i nie tylko ten rejon) otrzymaj¹ nie tylko kanalizacjê, ale i mo¿liwe, ¿e nowe nawierzchnie i chodniki (3) ciep³o w Budowie do przejêcia
przez ciep³o z³ocienieckie (4) trwa
proces pozyskiwania (zamiany) terenów z przeznaczeniem pod podstrefê inwestycyjn¹.
Tadeusz Nosel

Projekt pod kontrol¹ spo³eczeñstwa

EKOWIND - budowa zespo³u
elektrowni wiatrowych
w Rzêœnicy
(Z£OCIENIEC). Do Urzêdu
Miejskiego w Z³ocieñcu wp³yn¹³
„Raport o oddzia³ywaniu na œrodowisko” przedsiêwziêcia polegaj¹cego na budowie elektrowni wiatrowych w Rzêœnicy.
Postêpowanie w tej sprawie z
udzia³em spo³eczeñstwa jest prowa-

dzone na wniosek EKOWIND Sp. z
o.o. z siedzib¹ w Z³ocieñcu. Z dokumentacj¹ sprawy mo¿na siê zapoznaæ w Urzêdzie Miejskim, w Referacie Gospodarki Gruntami, Geodezji,
Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska.
Ulica Wolnoœci 10, pokój nr 3. W
godzinach prac urzêdu.
(um)
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Powiat Drawski - morze piêknych jezior

Powiatowe Œwiêto Plonów
Tegoroczne Powiatowe Œwiêto
Plonów odby³o siê dnia 15 wrzeœnia
w Kaliszu Pomorskim. Do¿ynki zainaugurowane zosta³y uroczyst¹
Msz¹ œwiêt¹ w Koœciele Parafialnym w Kaliszu Pomorskim pw. Matki Bo¿ej Królowej Polski, z udzia³em w³adz powiatu, gmin i zaproszonych goœci.
Po zakoñczeniu nabo¿eñstwa,
które poprowadzi³ ks. Krzysztof Stefan, spod koœcio³a wyruszy³ barwny
korowód do¿ynkowy prowadzony
przez Zespó³ Pieœni i Tañca „Kr¹g”.
Za nim, by tradycji sta³o siê zadoœæ,
nios¹c bochny chleba kroczyli Starostowie Do¿ynek - Dorota Krauz i
Piotr Wiœniewski. Po dotarciu na
Stadion Miejski gospodarze do¿ynek uroczyœcie przekazali chleb wypieczony z tegorocznej m¹ki w³odarzowi powiatu, Staroœcie Stanis³awowi Cybuli oraz Burmistrzowi Kalisza Pomorskiego Micha³owi Hypkiemu, którzy obdzielili nim sprawiedliwie wójtów i burmistrzów powiatu drawskiego. Z okaza³ymi bochnami chleba udali siê tak¿e do przedstawicieli swoich spo³ecznoœci, by dope³niæ tradycji dzielenia siê tym symbolem rolniczego trudu.
Nastêpnie przyszed³ czas na
dobr¹ zabawê, o co zadba³y zespo³y
i wokaliœci. Jako pierwszy zaprezentowa³ siê zespó³ Pieœni i Tañca Ziemi
Szczeciñskiej „Kr¹g”. Wœród licznych artystów którzy uatrakcyjnili
program, znaleŸli siê: gwiazda flamenco Alicja Morena z zespo³em,
zespó³ œpiewaczy „POMORZANKI”, zespó³ „RADOŒÆ”, solistka Alina Karolewicz, kapela podwórkowa
„TARA”, zespó³ œpiewaczy „SAMI
SWOI”, grupa taneczna „STEP UP”,
zespó³ „DARSKOWIACY”, grupa
wokalna „MY EMERYCI” i wokaliœci: Karolina Suchecka, Klaudia Maziarz, Julia Zinczuk, Zuzanna Jedynowicz, Agata Ladra i Natalia Urban.
Publicznoœæ z niecierpliwoœci¹
oczekiwa³a na wystêp gwiazdy wieczoru - JANUSZA LASKOWSKIEGO, który prezentuj¹c swoje najwiêksze przeboje wprowadzi³ widowniê w doskona³y nastrój. Parkiet przed scen¹ zape³ni³ siê tañcz¹cymi parami, które mog³y bawiæ siê
do pó³nocy wraz z zespo³em NIEOBECNI.
Jak co roku podczas do¿ynek
przeprowadzone zosta³y konkursy
na Naj³adniejszy Wieniec Do¿ynkowy i na Naj³adniejsze Stoisko Promocyjne na Do¿ynkach.
W konkursie na Naj³adniejsze
Stoisko Promocyjne I miejsce zajê³a

gmina Drawsko Pomorskie, II miejsce gmina Ostrowice, natomiast III
miejsce gmina Kalisz Pomorski. Nagrody w tym konkursie ufundowa³
Stanis³aw Cybula - Starosta Drawski.
W konkursie na Naj³adniejszy
Wieniec Do¿ynkowy I miejsce zajê³a gmina Z³ocieniec, II miejsce gmina
Czaplinek, a III - Kalisz Pomorski.
Dla laureatów tego konkursu nagrody finansowe ufundowali Stanis³aw
Cybula - Starosta Drawski i Stanis³aw Baliñski - Prezes Rady Powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.
Wiele emocji i napiêcia towarzyszy³o og³aszaniu wyników konkursu na Naj³adniejsze So³ectwo Powiatu Drawskiego, zorganizowanego ju¿ po raz czwarty z inicjatywy
Starosty Drawskiego Stanis³awa
Cybuli. Do tegorocznej edycji konkursu zg³osi³y siê a¿ 22 so³ectwa. I
tak, decyzj¹ komisji konkursowej I
miejsce w konkursie zajê³o So³ectwo
Bia³y Zdrój- gmina Kalisz Pom. II
miejsce So³ectwo Sikory- gmina
Czaplinek, III miejsce So³ectwo
¯ó³te - gmina Drawsko Pom.. Wœród
piêciu wyró¿nionych znalaz³y siê
natomiast so³ectwa: PoŸrzad³o Wielkie, Bolegorzyn, Sienica, Suchowo i
£abêdzie. Mi³¹ niespodziank¹ dla
so³tysa i mieszkañców Œwierczyny
by³o przyznanie So³ectwu Œwierczyna kosiarki firmy JOHN DEERE
JX90CB, któr¹ ufundowa³ Miros³aw
Szmidt - w³aœciciel firmy M.S. Agro
Z³ocieniec.
W trakcie X Powiatowego Œwiêta Plonów rozstrzygniêto tak¿e konkurs na naj³adniejsze so³ectwo gminy Kalisz Pomorski. Tegorocznym
laureatem konkursu zosta³o so³ectwo Suchowo. Drug¹ nagrodê odebra³o so³ectwo PoŸrzad³o Wielkie, a
trzeci¹ ex aequo so³ectwo Dêbsko i
Bia³y Zdrój.
Przeprowadzono tak¿e zawody i
konkurencje sportowe.
KONKURENCJADLA
WÓJTÓW I BURMISTRZÓW
I miejsce - Przedstawiciel Gminy
Czaplinek - Zastêpca Burmistrza
Czaplinka, Zbigniew Dudor
II miejsce - Przedstawiciel Gminy
Kalisz Pomorski - Dyrektor PGKiM w
Kaliszu Pomorskim, Tadeusz Sochacki
III miejsce - Prezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, Stanis³aw Baliñski
KONKURENCJA
DLA SO£TYSÓW
I miejsce - Gmina Z³ocieniec
II miejsce - Gmina Czaplinek
III miejsce - Gmina Drawsko Pomorskie

POWIATOWYTURNIEJ
PI£KI SIATKOWEJ
I m. - Gmina Drawsko Pomorskie
III m. - Gmina Z³ocieniec
III m. - Gmina Czaplinek
POWIATOWYTURNIEJ
TENISAZIEMNEGO
I m. - Gmina Wierzchowo
III m. - Gmina Drawsko Pom.
III miejsce - Gmina Z³ocieniec
Organizatorzy pragn¹ z³o¿yæ serdeczne podziêkowania wszystkim
osobom, które wspiera³y organizacjê tegorocznego Powiatowego
Œwiêta Plonów.

Obchody do¿ynkowe w Polsce
maj¹ ju¿ kilka wieków tradycji, bo
celebrowano je prawdopodobnie od
XVI wieku. Choæ obrzêdy zmieni³y
swój charakter przez te kilka wieków,
podobnie jak zmieni³a siê równie¿
praca rolnika, to organizatorzy
dbaj¹, by jak niegdyœ œwiêto to by³o
podziêkowaniem i ukoronowaniem
ca³orocznego trudu rolników obchodzonym po zakoñczeniu najwa¿niejszych prac polowych i zebraniu
plonów - g³ównie zbó¿. Do¿ynki s¹
równie¿ nawi¹zaniem do piêknej tradycji tworzenia wieñców do¿ynkowych, które prezentowa³y zebrane
plony i urodzaj.

„Nie umiera ten kto trwa w pamiêci ¿ywych”
Ks. Jan Twardowski
ZESMUTKIEMI¯ALEM
PRZYJÊLIŒMY WIADOMOŒÆ O ŒMIERCI

Œ.P.
W£ADYS£AWA HUSEJKI
PRZEWODNICZ¥CEGO KOSZALINSKIEJ RADY MIASTA
ODSZED£ WIELKI CZ£OWIEK ODDANY PRZEZ WIELE LAT
S£U¯BIE SAMORZ¥DOWEJ. CZ£OWIEK WIELKIEGO SERCA.
RODZINIE, BLISKIM I PRZYJACIO£OM
WYRAZY G£ÊBOKIEGO WSPÓ£CZUCIA
SK£ADAJ¥
PRZEWODNICZ¥CY RADY POWIATU, STAROSTOWIE,
RADNI RADY POWIATU DRAWSKIEGO, CZ£ONKOWIE
ZARZ¥DU DRAWSKIEGO ORAZ PRACOWNICY STAROSTWA
POWIATOWEGO W DRAWSKU POMORSKIM
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Koszt drogowego przedsiêwziêcia 26.754.232 z³ote

Gminny harmonogram budowy i modernizacji
dróg w gminie Z³ocieniec do roku 2020
(Z£OCIENIEC). Mieszkañcy
Z³ocieñca niedawno tylko w³asnymi
si³ami obronili przed sprzeda¿¹
Niemcom spó³kê ciep³ownicz¹. By³a
to obrona wyj¹tkowo spektakularna
i skuteczna. Drugi z tematów, nad
którym pochylaj¹ siê nasi rajcy pod
baczn¹ kontrol¹ gminian, to nasze
drogi gminne: i te, które s¹; i te - których jeszcze nie ma, i te które s¹, ale
tak "po prawdzie" to ich nie ma. Taki
ich stan. To zagadnienie nie tylko
istotne, ale i wielce kapita³och³onne.
Ni¿ej dok³adne dane na ten temat.
Harmonogram
Wedle harmonogramu remontów i modernizacji dróg na terenie
gminy Z³ocieniec na lata 2012 - 2020,
ogólny koszt zamierzenia to kwota
26.754.232 z³ote. W dokumencie jest
czterdzieœci siedem pozycji. Nie ma
jeszcze terminów realizacji. Te do
uzgodnieñ w pracach na bud¿etem
na przysz³y rok.
Nie da siê ju¿ chyba wobec takich
potrzeb uciec od choæby tylko prób
zreformowania wydawania gminnych z³otówek. To przecie¿ siê nie
uda. Prêdzej czy póŸniej, Ÿle wydana
z³otówka nie powróci, a uka¿e siê
wiadome dno. Zreszt¹, zdaje siê, ¿e
ju¿ w³aœnie tak jest.
(1) Aleja Piastów - wed³ug dokumentacji szacunkowy koszt 770.000
z³otych. (2) Jana Paw³a II - (droga z
kostki polbruk, chodniki, oœwietlenie, kanalizacja deszczowa) ogó³em
koszt 3.767.500 z³otych (3) Genera³a
W³adys³awa Andersa - (droga z
kostki, chodniki, oœwietlenie, kanalizacja deszczowa, dokumentacja) ogó³em koszt 652.750 z³otych. (4)
Ulica Grunwaldzka - (droga z kostki,
chodniki, oœwietlenie, kanalizacja

deszczowa) - ogó³em koszt 979.125
z³otych. (5) Ulica Kasztanowa - wed³ug dokumentacji szacunkowej
koszt 950000 z³otych (6) Ulica Monte Cassino - (droga, oœwietlenie,
kanalizacja) ogó³em koszt 405.000
z³otych (7) Ulica Ogrodowa - ogó³em koszt 482.520 z³otych (8) Ulica
genera³a Okulickiego - ogó³em
koszt 594.000 z³otych (9) Ulica Pyrzycka - ogó³em koszt 335.000 z³otych (10) Ulica Warszawska - ogó³em koszt 566.000 z³otych (10) Ulica
Warszawska - koszt 566.000 z³otych
(11) Ulica Wiosenna - ogó³em koszt
210.200 z³otych (12) Ulica Szkolna wed³ug dokumentacji szacunkowy
koszt 26.0000 z³otych. (13) Ulica
Koszaliñska - ogó³em koszt 438.160
z³otych (14) Ulica Kujawska - ogó³em koszt
155.600 z³otych. (15)
Ulica Szczeciñska ogó³em koszt 597.400
z³otych. (16) Ulica
Warmiñska - ogó³em
koszt 144.480 z³otych.
(17) Ulica Wielkopolska - ogó³em koszt
221.120 z³otych. (18)
Ulica 11 Listopada ogó³em koszt 270.000
z³otych. (19) Ulica Boles³awa Chrobrego ogó³em
koszt
1.306.985 z³otych. (20)
Ulica Podmiejska koszt 336.250 z³otych
(21) Ulica Stolarska ogó³em 128.750 z³otych. (22) Ulica Targowa - ogó³em koszt
122.500 z³otych. (23)
Ulica Podgórze - ogó³em koszt 186.250 z³o-

tych. (24) Ulica Cegielniana - ogó³em koszt 360.000 z³otych (25) Ulica
W³ókiennicza - ogó³em koszt
217.500 z³otych (26) Ulica Sienkiewicza za wie¿¹ ciœnieñ - ogó³em koszt
979.125 z³otych (27) Zagospodarowanie terenu nad Draw¹, etap I kosztorys 1.349.128 z³otych.
DROGI NA WIOSKACH
(28) Kosobudy, kolonia, drugi
etap - ogó³em koszt 415.000 z³otych
(29) Bobrowo, chodnik II etap:
chodnik + wjazdy 262.000 z³otych
(30) Bobrowo, "Kaczy do³ek" - ogó³em koszt 496.500 z³otych ( 31) Warni³êg, droga do OSP - ogó³em koszt
190.000 z³otych. ( 32) Lubieszewo,
droga do koœcio³a - ogó³em koszt

280.000 z³otych (33) Stawno, droga
do koœcio³a - ogó³em koszt 127.065
z³otych (34) Darskowo/Rzêœnica ogó³em koszt 1.833.250 z³otych.
DROGI POWIATOWE
(35) Ulica Gronowska - ogó³em
koszt 723.750 z³otych (36) Ulica Cieszyñska (nawierzchnia asfaltowa,
chodnik przy Parku ¯ubra - ogó³em
koszt 677.782 z³ote (37) Ulica Stanis³awa Staszica od koœcio³a do mostu
- ogó³em koszt 487.000 z³otych (38)
Ulica Bohaterów Warszawy - ogó³em koszt 87.292 z³ote (39) Ulica
Œwierkowa do Gronowskiej - ogó³em
koszt 225.750 z³otych. (40) Ulica
Kosynierów - ogó³em koszt
1.370.000 z³otych. (41) Ulica Piaskowa - ogó³em koszt 1.392.000 z³otych
(42) Bobrowo od drogi krajowej do
przejazdu kolejowego - ogó³em
koszt 502.000 z³otych (43) Stare
Worowo - ogó³em koszt 58.625 z³otych (44) Stawno - ogó³em koszt
80.875 z³otych (45) Cieszyno/Sk¹pe
- poszerzenie drogi, nawierzchnia
asfaltowa - 350.000 z³otych
DROGA KRAJOWA NR 20
(46) Rzêœnica - ogó³em koszt
160.000 z³otych (47) Przejazd kolejowy w mieœcie - koszt ca³ej przebudowy 250.000 z³otych.
REGIME
Szacunkowy koszt modernizacji
i budowy dróg w gminie: (I) drogi
gminne w mieœcie - 16.785.343 z³ote
(II) drogi gminne na wioskach 3.603.815 z³otych (III) drogi powiatowe - 5.955.074 z³ote. (IV) droga
krajowa nr 20 - 410.000 zlotych.
Powy¿szy harmonogram na lata
do roku 2020.
(um)
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XXIII sesja Rady Powiatu Drawskiego

Sportowiec Jan Bu³czyñski z Drawska
Pomorskiego wyró¿niony na sesji
(DRAWSKO POM.) XXIII
sesja Rady Powiatu
Drawskiego odby³a siê
14 wrzeœnia 2012 roku.
Najwiêcej punktów
dotyczy³o wyra¿enia
zamiaru likwidacji szkó³
wchodz¹cych w sk³ad
zespo³ów szkó³.

List do redakcji

Sprawozdanie z wykonania bud¿etu Powiatu za I pó³rocze br.
przedstawi³a radnym skarbnik Powiatu Irena Osoœ. Bud¿et Powiatu
Drawskiego za ten okres w wyniku
wykonania dochodów w wysokoœci

32.051.073 z³ i wydatków w wysokoœci 28.956.275 z³ zamyka siê nadwy¿k¹ bud¿etow¹ w wysokoœci
3.094.798 z³.
Radni wys³uchali ostatniego
sprawozdania Zbigniewa Mieczkowskiego, przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli w I pó³roczu 2012 r.
Komisja kontrolowa³a Zespó³ Szkó³
Ponadgimnazjalnych w Kaliszu
Pom. i Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Drawsku Pom. Ostatniego, gdy¿ radny Mieczkowski z³o¿y³
rezygnacje z przewodniczenia komisji (jego uzasadnienie publikujemy
na innej stronie).
Radni wrêczyli list gratulacyjny
panu Janowi Bu³czyñskiemu, miesz-

Tkacka - czekamy!

Pozwalam sobie ju¿ po raz wtóry
wys³aæ zdjêcia jezdni i chodników
ulicy Tkackiej w Z³ocieñcu.
Dla przyk³adu te¿ - dwie fotografie nawierzchni na ulicy Wyzwolenia
i W³ókienniczej - zreszt¹ wszystko
dooko³a wygl¹da ju¿ bardzo przyzwoicie. I Czaplinecka i plac 650-lecia i Kwiatowa czy Jaœminowa. Nawet odleg³a od centrum Œwierkowa i
przyleg³e, czy uliczka za osiedlem zreszt¹ mniejsza o nazwê (ale tam
mieszka prezes spó³dzielni mieszkaniowej i radny - to ³atwiej zrozumieæ).

Tylko ta Tkacka... relikt wysoko
rozwiniêtego socjalizmu.
Mo¿e Redakcja zechce jednak
podj¹æ ten temat?
W tym roku za³atane zosta³y
wprawdzie potworne dziury w nawierzchni jezdni (nie przetrzyma to
zreszt¹ zimy), ale na chodnikach i tak
mo¿na po³amaæ nogi lub skrêciæ
kark. O doznaniach estetycznych w
stosunku do s¹siednich uliczek nawet nie wspomnê...
Pozdrawiam Redakcjê.
Mieszkaniec ul. Tkackiej.

kañcowi Drawska Pomorskiego, z
okazji jubileuszu 40-lecia uprawiania
sportów biegowych i jubileuszu 80.
urodzin.
Nastêpnie przyjêli uchwa³y o
zamiarze likwidacji techników:
Drzewnego w ZSP w Czaplinku; Ekonomicznego i Informatycznego w
ZSP w Kaliszu Pom. oraz Ekonomicznego i Budowlanego w ZSP w Z³ocieñcu. Kszta³cenie „techniczne”
przejm¹ szko³y na zasadach ogólnych.
Radni przyjêli równie¿ zasady
obni¿ania nauczycielom tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin zajêæ, warunki i tryb tego obni¿ania; na wniosek radnego Zbignie-

wa Mieczkowskiego przyjêli stanowisko w sprawie zaniechania likwidacji Oddzia³u Wart Cywilnych w 16
Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Olesznie; zmienili uchwa³ê
w sprawie wyra¿enia zgody na
utworzenie Spo³ecznej Stra¿y Rybackiej; przyst¹pili do realizacji
wspólnego projektu z Gmin¹ Wierzchowo dotycz¹cego przebudowy
drogi przez Wierzchowo na odcinku
o d³ugoœci 2 km oraz z Gmin¹ Czaplinek dotycz¹cego przebudowy drogi w ¯elis³awiu. Udzielili pomocy
finansowej Gminie Czaplinek, dokonali zmian w bud¿ecie Powiatu oraz
wyrazili zgodê na przyst¹pienie do
trzech projektów unijnych.
(r)

Sesja w Drawsku Pomorskim

Nowy obiekt, nowe wizje
(DRAWSKO POM.) Radni
drawscy zbieraj¹ siê
na sesji w czwartek,
27 wrzeœnia, o godz. 10.,
w sali urzêdu miejskiego
w Drawsku Pom.,
przy ul. Sikorskiego 41.
Tradycyjnie rozpoczn¹ radni,
sk³adaj¹c interpelacje i pytania, a po
nich bêd¹ to mogli zrobiæ mieszkañcy. Nastêpnie wszyscy wys³uchaj¹
odpowiedzi na nie. Burmistrz przedstawi informacjê o swojej dzia³alnoœci w ostatnim okresie oraz o wyko-

naniu bud¿etu za minione pó³rocze.
Radni zostan¹ poinformowani o za³o¿eniach do bud¿etu na 2013 rok.
Zostanie przedstawiona ocena dzia³añ w ochronie œrodowiska i przygotowania do przejêcia przez gminê
obowi¹zku odbioru i wywozu odpadów sta³ych. Dyrektor oœrodka kultury przedstawi „wizjê dzia³ania” na
bazie nowego obiektu.
Radni rozpatrz¹ projekty uchwa³
m.in. w sprawach: nowych stawek
podatku od nieruchomoœci, dotacji
dla Powiatu, nowego statutu Oœrodka Kultury, obwodów g³osowania
oraz ustalenia zasad korzystania z
nowego boiska w Nêtnie.
(r)
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Zarz¹d zadzia³a³ wbrew Radzie Powiatu

Radny Zbigniew Mieczkowski
z³o¿y³ rezygnacjê
(DRAWSKO POM.)
Radny Zbigniew
Mieczkowski nie jest
ju¿ przewodnicz¹cym
Komisji Rewizyjnej Rady
Powiatu. Na ostatniej
sesji z³o¿y³ rezygnacjê.
Jak powiedzia³, jest
to jego protest wobec
samowoli Zarz¹du
Powiatu, który nie
uszanowa³ stanowiska
Rady Powiatu,
w sprawie zakresu
wspó³pracy Powiatu
z mediami lokalnymi.
Oto uzasadnienie podjêtej decyzji, jakie radny Zbigniew Mieczkowski przedstawi³ radnym podczas
posiedzenia rady, odbytego 14 wrzeœnia 2012 r.
W okresie pomiêdzy sesjami Zarz¹d Powiatu podj¹³ decyzjê o
wspó³pracy z lokalnymi mediami.
Decyzja ta stoi w sprzecznoœci z
wnioskiem, jaki Zarz¹dowi 26 marca
2011 r. przedstawi³ Klub NFS „Pojezierze Drawskie”, a który przez 10
miesiêcy nie zosta³ rozpatrzony. Po
tym czasie Zarz¹d swoje kompetencje do rozpatrzenia tego wniosku
przekaza³ Radzie Powiatu. Wszystkie komisje Rady Powiatu Drawskiego na prze³omie stycznia i lutego
2010 r. w formie jednog³oœnych
uchwa³ popar³y stanowisko Klubu
NFS „Pojezierze Drawskie”. Sposób
wypracowania decyzji i podpisanie
umów wbrew stanowisku ca³ej Rady
postrzegam jako przejaw braku demokracji i arogancjê w³adzy wykonawczej powiatu.
Trwaj¹ca od lat symbioza finansowa w³adzy samorz¹dowej z pras¹
lokaln¹ jest:
1. Unicestwieniem zdobyczy
transformacji ustrojowej, jak¹
mia³a byæ wolna prasa.
Zale¿noœæ finansowa obu podmiotów powoduje, ¿e w prasie ukazuj¹ siê p³atne samochwalcze artyku³y gloryfikuj¹ce w³adzê, pisane

przez jej przedstawicieli, a brakuje
obiektywnego i rzeczowego stanowiska prasy. W odbiorze spo³ecznym ta rzeczywistoœæ jest postrzegana jako p³acenie prasie za to, czego ona nie pisze, w ramach swej misji
kontrolnej w stosunku do w³adzy.
Analiza publikowanych treœci wskazuje na permanentnie trwaj¹c¹ kampaniê wyborcz¹ z publicznymi pieniêdzmi w tle.
2. Marnotrawieniem publicznych pieniêdzy.
Utrzymywanie wszystkich tytu³ów prasy lokalnej, bez uwzglêdnienia ¿enuj¹cego poziomu niektórych
z nich oraz bez brania pod uwagê
promilowego zasiêgu w stosunku
do ogólnej liczby mieszkañców powiatu zaprzecza tezie o informowaniu spo³eczeñstwa.
Ze wzglêdu na brak kwalifikacji
dziennikarskich oraz permanentne
nieprzestrzeganie starannoœci i rzetelnoœci podniesionej w art. 12 ustawy prawo prasowe do rangi „obowi¹zkowej i szczególnej”, mieszkañcy ju¿ dawno odst¹pili od lektury
niektórych tytu³ów, a pomimo to
powiat podpisa³ z nimi umowy.
Brak profesjonalizmu nie by³
przeszkod¹, ¿e tylko z 2. drawskich
kas samorz¹dowych, na 7 istniej¹cych w powiecie, w 2012 r. wyp³acono dla dwóch gazet 84.506 z³. Przy
utrzymaniu siê tej tendencji do koñca kadencji oba drawskie samorz¹dy
dop³ac¹ do produktu, którego spo³eczeñstwo nie chce czytaæ, 338.024
z³. Szokowaæ musi nadu¿ywanie argumentu o zadaniu w³adzy w informowaniu spo³eczeñstwa w gazecie o
promilowym nak³adzie.
Pomimo krytycznej debaty Zarz¹d nie wypracowa³ alternatywnego stanowiska wzglêdem lokalnej
rzeczywistoœci medialnej. Nie
przyj¹³ te¿ darmowej oferty promocji
powiatu w 5-tysiêcznych „Echach
znad Drawy”, bezp³atnie rozprowadzanych wœród mieszkañców powiatu.
3. Zarz¹d nie zareagowa³ i nie
uwzglêdni³ przy podpisywaniu
obecnej umowy z jedn¹ z gazet, ¿e
jej redaktor naczelny zaw³aszczy³
sobie oficjalne stanowisko powiatu, prezentowane na stronie internetowej, w sprawie ratowania szpitala, podpisuj¹c je w³asnym nazwi-

skiem. Obok kradzie¿y praw autorskich, jako prywatny artyku³ umieœci³ na p³atnych stronach starostwa, za które ju¿ raz pobra³ pieni¹dze w ramach umowy.
Kuriozalnoœæ tej sytuacji potêguje fakt, ¿e ten sam autor, w tym
samym numerze, przedstawi³ przeciwstawne stanowisko w sprawie
szpitala. Z zestawienia obu stanowisk nie wynika³a nasza troska o
ratowaniu szpitala, a teza o rozwalaniu kwitn¹cej instytucji. Czy to jest
informowanie spo³eczeñstwa, czy
te¿ og³upianie go?
4. Jedna z gazet, utrzymywana
ze œrodków publicznych, swymi tekstami dowodzi, i¿ ma antydemokratyczny charakter. W XXI wieku
otwarcie wzywa swych czytelników
do:
- stosowania kar zbiorowych
- bez wyroku pozbawia prawa
obywateli do uczestniczenia w ¿yciu
publicznym
- pozbawia ludzi oplutych ustawowego prawa do publikowania
sprostowañ.
Powiat nie odci¹³ siê od powsta³ej przed wybuchem II wojny œwiatowej, skompromitowanej, antydemokratycznej ideologii i w³¹czy³ siê w
finansowanie gazety, która niszczy
obywateli inaczej myœl¹cych, ni¿ jej
publiczni sponsorzy.
Reasumuj¹c: Przeciwstawiam
siê kontynuacji wyraŸnej zale¿noœci
finansowej pomiêdzy w³adz¹ samorz¹dow¹ powiatu a pras¹ lokaln¹,
która zabija jej niezale¿noœæ i rzetelnoœæ, a rodzi serwilistyczny konformizm. Nie godzê siê na marnotrawienie publicznych pieniêdzy na utrzymywanie 100% prasy o tak ¿enuj¹cym poziomie, który odrzucaj¹
mieszkañcy powiatu.

Jako przewodnicz¹cy Komisji
Rewizyjnej nie mogê pozostawiæ bez
reakcji brak poszanowania przez
w³adzê wykonawcz¹ stanowiska
wypracowanego przez ca³¹ Radê.
Poni¿ej godnoœci urzêdu jest
fakt tolerowania wywiadu prowadzonego w starostwie przez „nieœwie¿ego” dziennikarza, który usn¹³
w trakcie jego trwania.
Znaj¹c niektóre ¿yciorysy, mam
odwagê powiedzieæ publicznie, i¿
niektórzy lokalni pseudodziennikarze nie maj¹ prawa pouczaæ kogokolwiek o moralnoœci. Zamierzaj¹c prowadziæ dalsz¹ walkê o wolnoœæ prasy, nie chcê byæ pos¹dzony o wykorzystywanie w tym celu Komisji Rewizyjnej, st¹d moja decyzja.
Od Redakcji.
Nie jesteœmy zwolennikami
pseudosolidarnoœci zawodowej, a
dziennikarstwo to zbyt wa¿ny spo³ecznie zawód, by tolerowaæ w nim
ludzi, którzy w normalnych redakcjach sprawowali by wy³¹cznie
funkcje techniczne, co najwy¿ej
sk³adaj¹c materia³y na makiecie. Tak
niestety wygl¹daj¹ tzw. lokalne media, od gazetowych, po portale internetowe. Wk³adaj¹ do makiet i publikuj¹ to, co dostaj¹ od w³adzy, pe³ni¹c rolê przekaŸników. To nie ma nic
wspólnego z dziennikarstwem, które
wymaga przede wszystkim niezale¿noœci, pracy, odwagi i myœlenia.
Ju¿ wiele lat temu dokonaliœmy
krytycznej oceny lokalnego rynku
medialnego i dobrze siê sta³o, ¿e ktoœ
po latach podzieli³ nasz pogl¹d. •le
sta³o siê, ¿e nie zrozumia³ tego do tej
pory Zarz¹d Powiatu, który w pewnych przypadkach traktuje przekazywanie pieniêdzy niektórym tytu³om jak nale¿ny zasi³ek socjalny.

Zapraszamy do redakcji w Z³ocieñcu
Og³oszenia drobne i reklamy mo¿na sk³adaæ
w redakcji w Z³ocieñcu przy ul. Boh. Warszawy 19/7
(obok biura PSS Spo³em); e-mail: tpd1@o2.pl

Tel. interwencyjne:
Tadeusz Nosel: tel. 500 075 383
Kazimierz Rynkiewicz, tel. 504 042 532
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Witaj szko³o na bis!
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Przedsiêwziêcie zrealizowane
we wspó³pracy z rodzicami uczniów

Zrealizowany w szko³ach
podstawowych projekt
wsparty œrodkami unijnymi
(Z£OCIENIEC). W gminie dobieg³ koñca realizacji projekt „Indywidualizacja projektu nauczania
i wychowania uczniów w klasach I III
szkó³ podstawowych”.

(BOBROWO) Specjalny Oœrodek Szkolno Wychowawczy w Bobrowie w dniu 17 wrzeœnia br. oficjalnie rozpocz¹³ nowy rok szkolny.
Dyrektor Oœrodka Tomasz Kucharski powita³ zaproszonych goœci: wicestarostê Powiatu Drawskiego Andrzeja Brzemiñskiego, naczelnika Wydzia³u Edukacji Izabelê
Krê¿o³ek, sekretarza Gminy Z³ocieniec Leszka Modrzakowskiego
oraz przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji - patrona SOSW.
Podczas uroczystoœci nast¹pi³o
uroczyste œlubowanie i pasowanie

nowych uczniów. Zaproszeni goœcie do³¹czyli upominki do ¿yczeñ
skierowanych do spo³ecznoœci
szkolnej.
Podopieczni oœrodka wraz z rodzicami i opiekunami mieli okazjê
zobaczyæ nowoczesny sprzêt policyjny: samochody, quady, motory,
jak równie¿ sprzêt do daktyloskopii
oraz alkogogle. Policjanci przygotowali konkursy z nagrodami. Wychowankowie oœrodka z entuzjazmem i
ogromnym zaciekawieniem skorzystali z tak niecodziennych atrakcji,
przygotowanych przez patrona
szko³y.
(sp)

Przedsiêwziêcie by³o wspó³finansowane ze Œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego. Przeprowadzono: (1) zajêcia indywidualizuj¹ce
proces nauczania (2) doposa¿ono
bazê dydaktyczn¹ trzech szkó³ podstawowych.
Zajêcia realizowane w ramach
projektu zapewni³y ka¿demu dziecku objêtemu wsparciem, oferty edukacyjno - wychowawczo - profilaktyczne, zgodne z jego indywidualnymi potrzebami i mo¿liwoœciami
edukacyjnymi i rozwojowymi.
Zwiêkszono dostêpnoœæ i podniesiono jakoœæ wsparcia i pomocy pedagogicznej udzielanej dzieciom. W
szczególnoœci zaœ dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Wspó³praca z rodzicami
W ramach zajêæ nawi¹zano œcis³¹
wspó³pracê z rodzicami dzieci objêtych wsparciem, którzy otrzymali
wskazówki do pracy ze swoim dzieckiem.
Doposa¿enie szkó³
Dziêki realizacji projektu, w
trzech szko³ach podstawowych
stworzono warunki umo¿liwiaj¹ce i
wspomagaj¹ce indywidualn¹ pracê
nauczyciela z uczniem poprzez wyposa¿enie bazy dydaktycznej w niezbêdne materia³y dydaktyczne. Zakupione w ramach projektu doposa¿enie szkó³ odpowiada rozpoznanym
potrzebom uczniów i bêdzie wykorzystywane do indywidualnej pracy z
uczniem w zajêciach dodatkowych
po zakoñczeniu projektu, przyczyni¹
siê do ukszta³towania w uczniach niestereotypowego postrzegania ról
¿eñskich i mêskich w spo³eczeñstwie.
Tym samym przyczyni¹ siê do zasady
równoœci szans.
(r)

Inicjacyjny projekt - szczegó³y realizacji

Ukraiñcy z partnerskich miejscowoœci
w powiecie i w gminie Z³ocieniec
(Z£OCIENIEC). Gmina Z³ocieniec z Powiatem Drawskim przyjê³a szeœcioosobow¹ delegacjê m³odzie¿y z opiekunami z partnerskich miejscowoœci Olesznia i
Zamghlay na Ukrainie.
Projekt „Polsko-Ukraiñska wymiana m³odzie¿y - dobre praktyki na
rzecz demokracji w œrodowisku lokalnym” realizowany przez Instytut
Rozwoju regionalnego ze Szczecina, wspólnie z samorz¹dami nale¿¹cymi do Konwentu Wspó³pracy
Samorz¹dowej Polska - Ukraina,
przewidywa³ udzia³ w dwudniowym
szkoleniu trzyosobowych delegacji, zarówno polskich, jak i ukraiñskich (osoby reprezentuj¹ce m³odzie¿ ponadgimnazjaln¹ oraz jeden
przedstawiciel œrodowisk lokalnych - samorz¹dów) oraz piêciodniow¹ wizytê studyjn¹ w gminach.

Cel projektu
Celem projektu by³o uczestnictwo m³odzie¿y w ¿yciu spo³ecznym,
kulturalnym i politycznym. Pog³êbienie wiedzy w oparciu o pozytywne
doœwiadczenia nabyte przez Polaków na drodze przebytej reformy administracyjnej oraz ³amanie barier jêzykowych i integracja m³odzie¿y z
Polski i Ukrainy. Projekt by³ kierowany do m³odzie¿y ponadgimnazjalnej,
bêd¹cej mieszkañcami samorz¹dów
cz³onkowskich oraz do ich ukraiñskich partnerów. W ramach projektu
przeszkolono czterdzieœci dwie osoby - zarówno cz³onków Konwentu,
jak i ich ukraiñskich partnerów, reprezentuj¹cych œrodowiska lokalne,
którzy w przysz³oœci bêd¹ pe³niæ
funkcje mentorów dla przeszkolonej
m³odzie¿y.
Cele projektu zosta³y zrealizowane poprzez: (1) wspólne uczestnic-

two w dwudniowym szkoleniu w
Szczecinie i Œwidwinie dotycz¹cym
funkcjonowania m³odzie¿owych rad
miast, wolontariatu oraz organizacji
pozarz¹dowych (2) odbycie przez
delegacje ukraiñskie piêciodniowej
wizyty studyjnej u swoich partnerów (polskiej jednostki samorz¹du
terytorialnego), w których mieli
mo¿liwoœæ zapoznania siê z funkcjonowaniem samorz¹dów, ich wydzia³ów oraz jednostek organizacyjnych.
A w Z³ocieñcu?
Podczas pobytu w Z³ocieñcu
nasi partnerzy z Ukrainy: (1) spotkali siê z przedstawicielami w³adz
samorz¹dowych naszej gminy w
Urzêdzie Miejskim oraz z przedstawicielami M³odzie¿owej Rady Miasta i Gminy (2) spotkali siê z przedstawicielami w³adz samorz¹dowych

naszego powiatu w Starostwie Powiatowym (3) odwiedzili Zespó³
Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Z³ocieñcu (3) odwiedzili Z³ocieniecki
Oœrodek Kultury, w którym uczestniczyli w zajêciach w pracowniach
muzycznej i ceramicznej (4) goœcili
w „Izbie pod Kasztanem” w Stawnie
u Zuzanny Sikory oraz zapoznali siê
z dzia³alnoœci¹ œwietlicy wiejskiej
(5) uczestniczyli w do¿ynkach powiatowych w Kaliszu Pomorskim
poznaj¹c polski obyczaj œwiêtowania zakoñczenia ¿niw (6) zwiedzili
Z³ocieniec i Drawsko Pomorskie.
Odwiedzili Linowno i Lubieszewo.
(7) integrowali siê z m³odzie¿¹
polsk¹ podczas spotkañ przy ognisku, w internacie, w szko³ach i w
Oœrodku Kultury. Projekt zosta³
zrealizowany przy wsparciu œrodków z Ministerstwa Edukacji oraz ze
œrodków w³asnych samorz¹dów. (r)
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Z£OCIENIEC

Milczenie w sprawie stra¿y miejskiej pe³ne, a pensje sp³ywaj¹ nadal

Od ni¿ej pokazanych problemów
z³ocieniecka rado nie uciekniesz!!!
(Z£OCIENIEC). W planie
obrad z³ocienieckiego
samorz¹du nie ma
jeszcze jakoœ
zagadnienia, które w
ostatnich miesi¹cach
sta³o siê w kraju
szczególnie wa¿ne.
Idzie o to, ¿e do placówek opieki
spo³ecznej poczêli zg³aszaæ siê ludzie, którzy, mimo ¿e pracuj¹ na pe³nych etatach, nie maj¹ œrodków na
codzienne ¿ycie. Ju¿ nie tylko bezrobotni, ludzie pracuj¹cy na umowach
œmieciowych, pracuj¹cy na czarno
nie maj¹ za co ¿yæ, utrzymywaæ rodziny, ale i pracuj¹cy na pe³nych
etatach. Nie ma dot¹d odpowiedzi na
pytanie, czy opieka spo³eczna w kraju, w gminach, w tym i w Z³ocieñcu,
jest do udzielania tego rodzaju po-

mocy przygotowana. W warunkach
z³ocienieckich niezbêdny jest szczegó³owy raport na ten temat.
Podstrefa ekonomiczna?
W planie obrad naszego samorz¹du nie ma jeszcze punktu - z³ocieniecka podstrefa ekonomiczna. Temat jest w realizacji, tak wynika
choæby z informacji o staraniach siê
o ziemiê pod takie zamierzenie. Nale¿y s¹dziæ, po wypowiedzi przewodnicz¹cej rady Urszuli Ptak, ¿e samorz¹d z³ocieniecki owe zagadnienie
ma ci¹gle na tapecie. Szkoda tylko,
¿e nie ma go na obradach naszego
samorz¹du, zamiast na przyk³ad tematu - powo³anie z³ocienieckiej
"rady kultury".
Dla kogo, do czyjej kieszeni
pracujesz na czarno?
Inne wa¿kie zagadnienie: praca
na czarno, praca za bardzo ma³e
wynagrodzenia, za marniutkie z³o-

tówki, praca na umowy zlecenia, itp.
A z drugiej strony - tak zatrudniaj¹cy fantastycznie siê bogac¹cy z
dnia na dzieñ. Wspania³e posiad³oœci, luksusowe samochody, narty w
Alpach, luksusowa opieka medyczna, s³oma z butów ... Czy to wszystko, aby nie z tych prac na czarno, z
zatrudniania na czarno - bez op³acania wszelkich sk³adek, innymi s³owy - ze z³odziejskiego jakby wyzysku? A do tego, problem te¿ dotyczy firm œciœle wspó³pracuj¹cych ze
z³ocienieckim samorz¹dem. Roboty
przez te firmy wykonywane na rzecz
miasta, s¹ i takie, jak ten deptak
s³ynny zwany Koœlawcem Zajêczym.
Czy komisja spo³eczna naszej
rady bêdzie sk³onna zaj¹æ siê tymi
tematami? Na pocz¹tek - jak z³ocieniecki samorz¹d ma zamiar wspomóc
tutejsz¹ opiekê spo³eczn¹, by ta mia³a œrodki finansowe na pomoc ludziom codziennie g³odnym, ale i tym,

którzy mimo pracy na pe³nym etacie,
nie maj¹ za co ¿yæ. Da siê w tej sprawie do Z³ocieñca zawezwaæ pos³ów
z Platformy Obywatelskiej i PSL, by
im pokazaæ, jak ich rz¹dy dotykaj¹
ludzi w takiej gminie, jak z³ocieniecka?
Po kiego ta stra¿ miejska???
Dekoracja???
Czy wobec tu pokazywanych
problemów, w Z³ocieñcu nadal bêdzie utrzymywana stra¿ miejska w
celach jakby dekoracyjnych? Nie
czas ju¿ wybraæ siê do gmin, które te
formacje polikwidowa³y, by zapoznaæ siê, jak mo¿na inaczej gospodarzyæ spo³ecznym groszem, z³otówk¹,
milionami w koñcu? Jeszcze raz informujemy, ¿e wedle opinii mieszkañców, owa stra¿ nie tylko w tej
sytuacji finansowej gminy jest
zbêdna. Co wiêc z tymi pieniêdzmi
dalej? Dlaczego do tej pory nie ma w
sprawie referendum?
(N)

Na podstawie ustawy o samorz¹dzie gminnym

Wartoœæ dzia³ek 153 tysi¹ce z³otych

Nieruchomoœci gminne
wystawione do sprzeda¿y

Powiat gminie Z³ocieniec
podarowa³ dzia³ki przy
Piaskowej pod gara¿e

(Z£OCIENIEC). W ostatnio
przedstawionych
nieruchomoœciach gminnych zabudowanych
wystawionych do sprzeda¿y znajdujemy nastêpuj¹ce adresy:
Wolnoœci 1, Armii Polskiej 1, 5
Marca 43, Staszica 24, Staszica 28,
5 Marca 14, Stefana Okrzei 8 i 5,
Myœliwska 12, Marsza³ka Józefa

Pi³sudskiego 9 i 11, 3 Pu³ku Piechoty 14, Bohaterów Warszawy 4, 5
Marca 7, Fryderyka Chopina 6, I
Dywizji Wojska Polskiego 10, Armii Polskiej 4, Zau³ek 5. Nieruchomoœci niezabudowane wystawione do sprzeda¿y, to przy ulicach
Kosynierów, Zau³ek, Podgórze,
Nadrzeczna.
(um)

Firma z £azisk Górnych wspó³sprz¹ta nam gminê.
ZUK na aucie

Konsorcjum LIDER dba
o czystoœæ w gminie
na drogach i chodnikach
(Z£OCIENIEC). Utrzymanie czystoœci na drogach i chodnikach w
gminie to obowi¹zek dwóch firm
wchodz¹cych w sk³ad konsorcjum
LIDER - us³ugi komunalne: Andrzej

Bosiacki Z³ocieniec i partner - PERFAKTOR, Mariusz Mucha z £azisk
Górnych. Po przetargu ofertowym
na to zadanie na rok 2012 cena wynosi 107.995 z³otych.
(um)

(Z£OCIENIEC). Gmina naby³a,
od powiatu drawskiego, przy ulicy
Piaskowej w formie darowizny nieru-

chomoœci niezabudowane z przeznaczeniem pod budowê gara¿y. Ogólna
wartoœæ dzia³ek 153 180 z³otych. (um)

Korekta terminu - zg³osi³a komisja edukacji

Zespó³ Szkó³ w Budowie
od 1 wrzeœnia 2013 r
(Z£OCIENIEC). Informowaliœmy o koniecznoœci utworzenia
Zespo³u Szkó³ w Z³ocieñcu na
Czwartaków 2. Komisja edukacji
tutejszej rady zg³osi³a zmianê

terminu tego wydarzenia. Obecnie obowi¹zuj¹ca data to 1 wrzeœnia 2013 roku. Data poprzednia,
1 stycznia, wkrad³a siê omy³kowo.
(um)

Biuro reklamy tygodnika
tel. 512 138 349
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
US£UGI
Powiat gryficki
Sala w Pogorzelicy do wynajêcia na wesela. Mo¿liwoœæ zakwaterowania. Atrakcyjne ceny.
Kontakt tel. 502 412 274.

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

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

PRACA
Powiat ³obeski
Firma BONO FUR FARM w Wo³kowie zatrudni mê¿czyzn na sezon
2012 na miesi¹ce paŸdziernik, listopad, grudzieñ. Tel. 601 182 250

Region
Zatrudniê mechanika samochodów ciê¿arowych z doœwiadczeniem Nowogard, tel. 601 470 260.

Powiat drawski
Zatrudniê doœwiadczonych pracowników
ogólnobudowlanych.
Tel. 660571888
Zatrudniê doœwiadczonych murarzy. Tel. 660571888

Reklama
w TPD
tel. 504 042 532

(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

MIESZKANIA

NIERUCHOMOŒCI

INNE

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Sprzedam mieszkanie w Dobrej .
Tel. 535 390 288
Wynajmê mieszkanie w £obzie.
Tel. 880 085 176
Sprzedam mieszkanie £agiewniki
gm. Resko, 50 mkw. z wyposa¿eniem. Komfortowe. Tel. 518 869 898
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.

Powiat drawski
Drawsko Pom. Szukam mieszkania 2-pokojowego na okres minimum roku. Tel. 505 495 753
Wynajmê kawalerkê lub mieszkanie dwupokojowe w Budowie lub
Z³ocieñcu. Mieszkanie powinno
mieæ podstawowe umeblowanie i
wyposa¿enie w sprzêt AGD. Tel.
660 571 888
Sprzedam kawalerkê 25 mkw. w
Drawsku Pom. ul. Z³ocieniecka,
Cena 75 tys. z³. Tel. 663 768 423

Powiat gryficki
Sprzedam mieszkanie w Gryficach,
2 pokoje, 47 mkw. Tel. 608 168 430

Sprzedam kontener handlowy o
pow. 20 mkw. Runowo Pom. Tel.
519 131 533
Sprzedam dom z gara¿em w Resku, 180 mkw., dzia³ka 600 mkw.
Cena do negocjacji. Tel. 667 808
758
Wynajmê dom wolno stoj¹cy w Strzmielach nr 14. Posesja ogrodzona
Tel. 509 000 920

Powiat œwidwiñski
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.

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

Wynajmê w Gryficach pokój z
³azienk¹, osobne wejœcie. Tel. 501
278 866
Wynajmê mieszkanie w Gryficach,
2 pokoje, 47 mkw. Tel. 608 168 430
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.

Powiat œwidwiñski
Sprzedam 2 pokoje 40 mkw. w bloku, po kapitalnym remoncie, w S³awoborzu. Tel. 500 308 446

Region
Sprzedam 1/4 czêœæ domu 98
mkw. z dzia³k¹ 260 mkw. i pomieszczeniami na dzia³alnoœæ
handlow¹ 33 mkw. w Œwinoujœciu. Cena 520 tys. z³. Tel. 694
166 540

MIESZKANA SPRZEDA¯
Ma³e Wêgorzynko - 8pokoi o pow.200mkw , dzia³ka 9246mkw
Mielno gm Wêgorzyno - dom o pow. 120mkw , dzia³ka 2655mkw
Wêgorzyno - bliŸniak o pow. 54,48mkw , udzia³ w dzia³ce
Be³czna - 2 pokoje, pow. 92 mkw , dzia³ka 213 mkw
Runowo - dom wolno stoj¹cy o pow. 80 mkw , dzia³ka 6100 mkw
£obez - parter domu o pow. 128,5mkw , dzia³ka 790mkw
£obez ul. Czcibora - stan surowy zamkniêty, pow. 153mkw , dzia³ka 617mkw
£obez - stan surowy zamkniêty, pow. 120mkw , dzia³ka 999mkw
£obez(okolica) - gospodarstwo rolne 3500mkw , dom 169mkw + hale
£obez(okolica) - bliŸniak o pow. 56,5mkw
£obez (okolica) - 3 pokoje,pow. 97,04mkw , dzia³ka 1998mkw
£obez - stan surowy otwarty, pow. 400 mkw , dzia³ka 754 mkw
£obez - 3 pokoje, pow. 64,6mkw dzia³ka 287m, centrum
£obez -wysoki standard 7 pokoi, pow. 220mkw , dzia³ka 1140mkw
£obez - bliŸniak, 4 pokoje, pow. 120mkw , dzia³ka 621mkw
£obez - bliŸniak, 5 pokoi, pow. 110mkw , dzia³ka 367mkw
£obez - 6 pokoi, pow. 107mkw , dzia³ka 370mkw , centrum
£obez - 5 pokoi, pow. 96mkw , dzia³ka 554mkw
£obez - bliŸniak, 4 pokoje, pow. 93,51mkw ,dzia³ka 560mkw
Œwidwin - 4 pokoje, pow. 210mkw , dzia³ka 511mkw
Œwidwin - 6 pokoi, pow. 270 mkw , dzia³ka 758 mkw
Œwidwin (okolica) - 2 pokoje o pow. 61,43mkw , dzia³ka 700mkw
Resko - 4 pokoje, pow. 70 mkw , dzia³ka 1077 mkw
Resko - bliŸniak o pow. 80mkw , dzia³ka 1242mkw
Resko - bliŸniak o pow.161,5mkw , dzia³ka 576mkw
Chociwel - bliŸniak, 4 pokoje, pow. 86mkw , dzia³ka 663mkw
B³¹dkowo - 2 pokoje, 110mkw , dzia³ka 1000mkw
Dobra - 3 pokoje, pow. 73mkw , dzia³ka 324mkw
Brze¿no - nad jeziorem 5 pokoi, pow. 127mkw , dzia³ka 1031mkw
Wêgorzyno - 3 pokoje, pow. 90 mkw , dzia³ka 1142 mkw
Wêgorzyno (okolica) - 5 pokoi, pow. 241 mkw , dzia³ka 1035 mkw

- CENA 390.000 z³
- CENA 105.000 z³
- CENA 155.000 z³
- 185.000 z³
- CENA 120.000 z³
- CENA 250.000 z³
- CENA 325.000 z³
- CENA 288.000 z³
- CENA 380.000 z³
- CENA 80.000 z³
- CENA 145.000 z³
- CENA 260.000 z³
- CENA 200.000 z³
- CENA 550.000 z³
- CENA 290.000 z³
- CENA 265.000 z³
- CENA 275.000 z³
- CENA 325.000 z³
- CENA 329. 000 z³
- CENA 450.000 z³
- CENA 650.000 z³
- CENA 107.000 z³
- CENA 175.000 z³
- CENA 250.000 z³
- CENA 300.000 z³
- CENA 280.000 z³
- CENA 159.000 z³
- CENA 160.000 z³
- CENA 400.000 z³
- CENA 330.000 z³
- CENA 300.000 z³
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W Ostrowicach po¿egnali lato na sportowo
(OSTROWICE) Na
boisku sportowym orlik
w Ostrowicach odby³ siê
22 wrzeœnia br. turniej
pod nazw¹ „Po¿egnanie
lata na sportowo”.
W dwóch dyscyplinach tj. pi³ka
no¿na i pi³ka siatkowa rywalizowa³o
8 dru¿yn z pobliskich miejscowoœci.
Ka¿da z nich liczy³a po siedmiu zawodników do lat siedemnastu. Zespo³y podzielone zosta³y na dwie
grupy, a klasyfikacja koñcowa obejmowa³a ³¹czn¹ liczbê punktów zgromadzon¹ podczas dwóch dyscyplin.
Dla chêtnych, którzy nie uczestniczyli w rozgrywkach pi³karsko-siatkarskich organizatorzy przygotowali wiele innych ciekawych konkurencji. Zawodnicy mogli wykazaæ siê
nie tylko zdolnoœciami zwinnoœciowo-szybkoœciowymi ale równie¿ tanecznymi.
Rywalizacja by³a niezwykle zaciêta i do samego koñca przebiega³a
w przyjaznej atmosferze. Zwyciêzcy
otrzymali medale i nagrody.
Klasyfikacja generalna turnieju
„Po¿egnanie lata na sportowo”
przedstawi³a siê nastêpuj¹co:
I m. - „Sokó³” Suliszewo
II m. - „Huragan” Ostrowice
III m. - „Legion” Nowe Worowo
IV m. - „Orlik” Drawsko Pomorskie I (ul. Z³ocieniecka)

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

ROLNICTWO

V m. - „B³êkitni” Ostrowice
VI m. - „FC” Ostrowice
VII m. - „Têcza” Gawroniec
VIII m - Drawsko Pomorskie II
Zwyciêzcom serdecznie gratulujemy, a wszystkim uczestnikom dziêkujemy za udzia³ w turnieju!
W organizacjê imprezy w³¹czy³o
siê kilku sponsorów, na których rêce
sk³adamy serdeczne podziêkowania: Urz¹d Gminy Ostrowice, „Komfort” Firma Us³ugowo-Handlowa
Beata i Miros³aw Misiura, Centrum
Nurkowe „Batyskaf” - Anita i Mariusz Kurowscy, Piekarnia - Cukiernia Iwona i Kazimierz Pokutyñscy
s.c., „Miêso i Wêdliny” - Zofia Zawrot, Kawiarnia „Ptyœ” - Anna Kobryœ, Piekarnia Suliszewo - Grzegorz

Wiêckowski, „Alle Pizza” - Zbigniew i Anna Ba³dowscy, PZU SA Oddzia³ w
Drawsku Pomorskim.
Mirela Bany, animator sportu boiska „Orlik 2012” w Ostrowicach

Bohaterska akcja
(DRAWSKO POM.) Na placu
Leopolda Kuczerawego w Drawsku
Pomorskim, 14 wrzeœnia br., odby³y siê pokazy ratownictwa, których
celem by³o przeszkolenie jak najwiêkszej liczby mieszkañców w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej.
Organizatorem akcji spo³eczno informacyjnej pt. „Ty te¿ mo¿esz zostaæ bohaterem” by³o Liceum Ogólnokszta³c¹ce z Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim.
Organizatorzy starali siê poszerzyæ wiedzê i umiejêtnoœci przyby³ych na miejsce osób. Zademonstrowali jak nale¿y postêpowaæ w przypadku nag³ego zatrzymania kr¹¿enia, omdlenia, zawa³u, a tak¿e w jaki
sposób u³o¿yæ osobê nieprzytomn¹
w pozycji bezpiecznej.
W celu rozpropagowania akcji

organizatorzy w dniu 12 wrzeœnia br.
odwiedzili Szko³ê Podstawow¹ w
Drawsku Pomorskim, udzielaj¹c
m³odszym uczniom lekcji ratownictwa. Podczas tego dnia zosta³o przeszkolonych oko³o 200 dzieci.
Wielk¹ pomoc¹ w organizacji
wydarzenia wykaza³ siê Urz¹d Miej-

ski w Drawsku Pomorskim, Pañstwowa Stra¿ w Drawsku Pomorskim, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Filia w Drawsku
Pomorskim, El¿bieta Motyl z oddzia³u z PCK, Drawskie Centrum Specjalistyczne, Monika Chmielecka oraz
Miros³aw Pawluk.
(sp)
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Na trybunach inni pi³karze Klubu

Olimp Z³ocieniec – Iskra Bia³ogard 1:0 (0:0)

Oldboje Olimpu na czwórkê
ze Spart¹ Gryfice (4:1)

Olimp Z³ocieniec
– czy to pierwsze wreszcie
ocieranie ³ez?

(Z£OCIENIEC). Przedostatni
zespó³ w I lidze oldbojów stawi³ mocny opór wiceliderowi Olimpowi na
gminniaku w Z³ocieñcu.
Sparta Gryfice w pierwszej po³owie straci³a tylko jedn¹ bramkê. Gdy
zaœ Olimp siê wystrzela³ bez wiêkszych efektów, gryficzanie przyst¹pili do odrabiania strat. To druga
po³owa. Jednak, niemi³osiernie chybiali celu, a Olimp zasypia³. Do czasu
solidnych zachêt z trybun. Z³ocienianie siê poderwali, stworzyli kilka
szybkich, dobrych akcji, z których
pad³y a¿ trzy bramki. Ostateczne
zwyciêstwo 4:1.

Nie znaczy to jednak, ¿e Sparta
po³o¿y³a uszy po sobie. Odgryza³a
siê, jak tylko umia³a, jednak, nawet w
setkach pod bramk¹, nie potrafi³a do
niej trafiæ. Wa¿ne, ¿e kilku pi³karzy,
juniorów i seniorów Olimpu, przygl¹da³o siê temu meczowi. Tylko takim sposobem mo¿na stworzyæ z
Klubu jedn¹ wielk¹ rodzinê, do czego obecnie bardzo daleko, nie tylko
ze wzglêdu na fataln¹ grê pierwszej
dru¿yny pod wodz¹ trenera Janusza
Ziêtkiewicza.
29 wrzeœnia Olimp w Œwidwinie z
Pametem. U siebie w 7. kolejce dopiero 13 paŸdziernika z In¹ Iñsko. (n)

Ina Goleniów – Lech Czaplinek 0:1 (0:1)

Lech Czaplinek str¹ci³ Inê
Goleniów w ligowy niebyt
(REGION). W tygodniu Lech
Czaplinek w piêknym widowiskowo
meczu rozgromi³ wyj¹tkowo os³abiony Olimp w Z³ocieñcu 7:2.
W sobotê pojecha³ na mecz IV ligi
do Iny w Goleniowie. Ju¿ po kilku minutach prowadzi³ 1:0, ale po pi³ce sa-

mobójczej. Tego prowadzenia nie
oddal do koñca gry. Ina do tej pory
nie zdoby³a nawet jednego punktu.
Lech to spotkanie zalicza jako drugie
zwyciêstwo w tej rundzie. Dopiszmy
- dopiero drugie. Za ³adne widowisko w Z³ocieñcu te¿ nale¿¹ siê lechitom gratulacje, co czynimy. (om)

Unia Europejska wspiera z³ocienieckich uczniów

Uwierz¹ w siebie?
(Z£OCIENIEC). „Uwierz w siebie” to projekt realizowany w gminie maj¹cy za zadanie wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów.
Jest ju¿ po pierwszym etapie zajêæ,
które by³y przeprowadzane do wakacji.
W tym miesi¹cu rozpoczê³y siê
zmagania na nowo. Wakacje pos³u-

¿y³y zajêciom dydaktyczno - wyrównawczym pod zawo³aniem: nadrabiamy zaleg³oœci z jêzyka polskiego,
angielskiego, niemieckiego i matematyki. Dotyczy³o to uczniów klas IV
- VI. Zosta³y nadrobione zaleg³oœci
w nauce, uczniowie poszerzyli sw¹
wiedze i umiejêtnoœci. Przyczyni siê
to do osi¹gania lepszych wyników w
nauce w tym roku szkolnym. (um)

(Z£OCIENIEC). W szóstej kolejce rozgrywek Olimp Z³ocieniec
poleg³ w Dar³owie z Dar³ovi¹ 0:3. W
minion¹ sobotê (22 wrzeœnia) przysz³o z³ocienianom w roli gospodarza graæ z liderem Iskr¹ Bia³ogard.
By³y ubytki w obronie i w pomocy. Tylko atak by³ w komplecie. Dusza, Ciesiñski, Barsul. Kilka dni
przed tym meczem, Olimp te¿ os³abiony, przegra³ w sparingu z Lechem
z Czaplinka 2:7. No i jak tu by³o graæ
z liderem?
A jednak...
A jednak... Podoba³ siê Olimp
kibicom w pierwszej po³owie. Ludzie
mówili: - £adny mecz. Nasi graj¹ na
poziomie. Jest na co popatrzeæ. – Po
czterdziestu piêciu minutach by³o
0:0. Sytuacji bramkowych po równo.
Tylko nieznaczna przewaga goœci w
polu.
Druga po³owa to pe³na animuszu
gra Olimpu. Bywa³o, w jego polu
karnym siê kot³owa³o, ale tu ca³ym
interesem kierowa³ po raz pierwszy w
takiej roli u siebie w Z³ocieñcu Pawe³
Szapiel. Wspaniale wspomagali go
nie tylko partnerzy z obrony, ale i
pomocnicy. Tworzyli œcianê nie do
przebycia. Gdy ju¿ ktoœ z Iskry
przedar³ siê ze strza³em, by³ niezawodny Micha³ Liszko. To by³ jego
jeden z najlepszych meczów w karierze. To bramkarz na transfer do du¿ego klubu. Tylko, ¿e œwie¿o upieczonemu magistrowi ktoœ powinien w
tym pomagaæ. Kto? Mo¿e dzia³acze
Drawy?
Z karnego Robert
W drugiej po³owie bramkê z karnego bez problemów strzela Ciesiñski. Iskra siê wœcieka, ale nic to.
Wiêcej sytuacji bramkowych dla
Olimpu. Dru¿yna gra bardzo szybko

w pomocy, napastnicy graj¹ na zasadzie „nie ma zmi³uj siê”. Obrona Iskry
z trudem radzi sobie z mno¿¹cymi siê
sytuacjami bramkowymi. Koñcowy
gwizdek i wreszcie radoœæ - tak dawno jej tu nie by³o. Iskra, to nie by³
du¿y przeciwnik, ale Olimp zagra³ o
niebo lepiej, ni¿ w poprzednich spotkaniach. Teraz wyjazd do Pogoni
Po³czyn-Zdrój. Potem u siebie z beniaminkiem Gryfem Polanów.
Co dalej z trenerem? Bior¹
na przetrzymanie! Nie godzi siê!
A trener Janusz Ziêtkiewicz? –
ju¿ kilka tygodni temu mia³a byæ
zmiana, a nadal wszystko wisi w
powietrzu. Potrzebny na trenera
ktoœ od nas, ze Z³ocieñca, z umiejêtnoœci¹ nauczania codziennego elementów techniki pi³karskiej. Bez
tego bêdziemy dalej siê mêczyæ na
sztucznej trawie tak, jak do meczu z
Iskr¹. A to przecie¿ tylko pierwsze
otarcie ³ez. Niektórzy cz³onkowie
zarz¹du Klubu w ogóle nie uczestnicz¹ w pracach tego cia³a, jakby
sobie przy tej okazji za³atwiali zupe³nie co innego. O zwyk³ych cz³onkach
nawet nie ma co wspominaæ. (N)
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Olimp Z³ocieniec – Graf Bukówko 3:0

Polonia Gdañsk – Drawa Drawsko Pomorskie 0:3 (0:0)

Juniorzy Marcina
Wiliñskiego na czele tabeli

Drawa w Gdañsku Polonii
nie da³a nawet odetchn¹æ
Dwie bramki Jureczki, jedna z karnego Juszczaka. Przez ca³y mecz nie
by³o najmniejszych w¹tpliwoœci,
której z dru¿yn nale¿¹ siê trzy punkty. Druga bramka – po faulu na Maciejewskim z karnego. M³odzie¿owiec Drawy opuœci³ grê na noszach. Reporter Tygodnika rozmawia³ z pi³karzem nazajutrz w niedzielê: - By³o ostre starcie, ale bez winy
bramkarza. Nie zaatakowa³ mnie z³oœliwie. Nie mam do niego pretensji.
Kostka pobolewa, ale to dwa, trzy
dni i bêdê gotowy do gry. Przed nami

Pogoñ II Szczecin. Zapraszam na
stadion w Drawsku Pomorskim. –
Maj¹ trenera
Drawa obecnie to wicelider Ligi
Ba³tyckiej. Wa¿niejsze jednak – czy
tworzy siê zespó³, czy w dru¿ynie
zawi¹zuj¹ siê relacje, które pozwol¹
na zbudowanie perspektywicznego
teamu na d³u¿szy czas. Wedle naszego reporterskiego rozeznania, w³aœnie w Drawie mamy do czynienia z
takim procesem. Wszyscy podkreœlaj¹, ile nowego, profesjonalnego,
do drawskiego pi³karstwa wniós³
trener Grzegorczyk. No i – dzia³acze.
I tak ka¿dego dnia. A przed Draw¹
trudne pojedynki w³aœnie tu¿ za progiem. Najbli¿szy z Pogoni¹ II. (N)

Olimp do Pogoni, potem
z Gryfem u siebie

Olimp o Puchar Polski
w przysz³ym roku

8. rozdanie w KKO

Mecz z Draw¹
jednak w Z³ocieñcu

(GDAÑSK). Drawa Drawsko
Pomorskie w Gdañsku pokona³a
Poloniê a¿ 3:0.

(Z£OCIENIEC). Juniorzy
starsi Olimpu Z³ocieniec pokonali na swoim boisku Grafa z Bukówka 3:0.
Do tej pory rozegrali trzy pojedynki odnosz¹c trzy zwyciêstwa. Z
Pomorzaninem S³awoborze 7:1, ze

Spójni¹ w Œwidwinie 1:0. Lech Czaplinek pokona³ Drawê 4:0. 29 wrzeœnia mecz Olimpu w Tychowie z G³azem. W Z³ocieñcu z Draw¹ Drawsko
Pomorskie 6 paŸdziernika. Z³ocienieccy juniorzy to liderzy w grupie 2
rozgrywek.
(N)

Lech Poznañ (Rumak) – Pogoñ Szczecin (Smolny) 1:1

Z³ocienianie nie zrobili sobie
krzywdy
(Z£OCIENIEC). Za nami ju¿
„z³ocieniecki” pojedynek w ekstraklasie pi³karskiej Lecha Poznañ z Pogoni¹ Szczecin. Z³ocieniecki, gdy¿ trenerem Lecha jest
z³ocienianin Mariusz Rumak, a
wiceprezesem Pogoni te¿ z³ocienianin, Grzegorz Smolny.
Kibice ze Z³ocieñca rozmawiali z
obu panami. Krótka relacja z przedmeczowych ¿arcików: - To co, dobry
bêdzie remis? – dopytywa³ Smolny.
– Nie, nas interesuje tylko lider ekstraklasy – s³owa Rumaka.
Mecz zakoñczy³ siê remisem 1:1.
Lech mia³ mia¿d¿¹c¹ przewagê. Pogoñ pod koniec gra³a w „10”. 39 –
letni Brazylijczyk po czerwonej kartce opuœci³ boisko.
(om)

Liga okrêgowa
– po³udnie

Drawa II
– wyjazd do
Spójni Œwidwin
(DRAWSKO POMORSKIE). W
szóstej kolejce rozgrywek pi³karskich w po³udniowej lidze okrêgowej Drawa II Drawsko Pomorskie w
Œwidwinie zagra ze Spójni¹.
Pozosta³e spotkania: Drzewiarz –
Wiarus, Korna – Calisia, Pionier 95 –
B³onie, Sad – Mirstal, Jednoœæ –
Orze³, Zawisza – B³êkitni.
(r)

(REGION). Ósma kolejka meczów
w KKO to wyjazd Olimpu Z³ocieniec
do Pogoni Po³czyn Zdrój. Wszystkie
mecze w sobotê 29 wrzeœnia.
Kolejny mecz Olimpu w Z³ocieñcu
szóstego paŸdziernika w sobotê z beniaminkiem Gryfem Polanów.
Pozosta³e mecze ósmej kolejki:
Iskra – Victoria, Gryf – Wielim, Arkadia
– Hubertus, Wybrze¿e – Sokó³, Dar³ovia – Mechanik, Olimp G. – S³awa,
Darzbór – Zryw.
(r)

(Z£OCIENIEC). Zbyt póŸno ju¿
by³o, by Olimp Z³ocieniec móg³ zorganizowaæ mecz o Puchar Polski z
Draw¹ Drawsko Pomorskie (III liga).
Drawszczanie te¿ nie palili siê do
tego, by widowisko odby³o siê u
nich jeszcze w tym roku. Jednym s³owem – ten mecz dopiero w przysz³ym
roku w Z³ocieñcu.
(N)

Wyniki i tabele
Pi³ka no¿na – III liga

Pi³ka no¿na – KKO

Pi³ka no¿na – IV liga

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

Wyniki 7. kolejki meczów i tabela:
Olimp Z³ocieniec – Iskra Bia³ogard
1:0 (0:0), Wielim Szczecinek – Pogoñ
Po³czyn Zdrój 5:0, Olimp Goœcino –
Arkadia Malechowo 0:2, Mechanik
Bobolice – Darzbór Szczecinek 0:3,
Zryw Kretomino – Wybrze¿e Biesiekierz 5:2, nie odby³ siê mecz (pogoda) S³awa S³awno – Gryf Polanów,
Sokó³ Karlino – Hubertus Bia³y Bór
3:5.
1 Wielim
7 18 21:8
2 Arkadia
7 18 28:10
3 Iskra
7 16 21:6
4 Dar³ovia
7 16 16:5
5 Darzbór
7 13 18:12
6 Wybrze¿e
7 12 13:9
7 Zryw
6 11 15:11
8 Olimp Z-c
7 10 8:18
9 Hubertus
6 7 12:12
10 Gryf
6 7 9:10
11 Olimp G.
7 7 7:9
12 Sokó³
7 7 12:20
13 Victoria
7 6 11:18
14 Pogoñ
7 3 8:17
15 Mechanik
7 3 3:18
16 S³awa
6 1 4:13

Wyniki 7. kolejki rozgrywek i tabela: Leœnik Rossa Manowo – Arkonia Szczecin 5:1, Ina Goleniów – Lech
Czaplinek 0:1, Hutnik Szczecin –
Gryf Kamieñ Pomorski 3:2, Orze³
Wa³cz – K³os Pe³czyce 0:4, Vineta
Wolin – Astra Ustronie Morskie 0:0,
Rasel Dygowo – Wiekowianka Wiekowo 1:1, Kluczevia Stargard – Ba³tyk Koszalin 1:5, Sarmata Dobra –
Stal Szczecin 1:2.
1 Leœnik Rossa 7 19 18:7
2 Stal
7 16 17:10
3 Ba³tyk
7 15 22:5
4 Sarmata
7 13 16:8
5 Gryf
7 12 15:7
6 K³os
7 12 12:10
7 Hutnik
7 12 11:9
8 Rasel
7 12 11:10
9 Vineta
7 11 12:8
10 Arkonia
7 9 12:15
11 Astra
7 8 15:10
12 Wiekowianka 7 7 7:12
13 Kluczevia
7 6 9:16
14 Lech
7 6 3:10
15 Orze³
7 1 2:30
16 Ina
7 0 7:22
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Ma³y w³os, a Bartek przeœcign¹³by biegiem pana na rowerze!

W Szkole Podstawowej Nr 3 tradycyjnie
– bieg prze³ajowy, co siê zowie
(Z£OCIENIEC/BUDOWO).
Postronny obserwator odczuwa³,
¿e to atmosfera jakby olimpijska.
Na pierwszym planie rozmowy o
biegu, i tylko o biegu.
W tle spotkania w grupkach s³ychaæ powtarzaj¹ce siê przypuszczenia, pytania: kto wygra? Kto jest
mocny, a kto jeszcze mocniejszy? A
potem, zwyciêzcy pobiegn¹ dalej
jako reprezentanci Szko³y. Nie tylko
z boku wszystkiemu bacznie przys³uchuj¹cy siê rodzice. Zaanga¿owani, te¿ podekscytowani.
Trójka jak zawsze
Tak by³o przed biegiem prze³ajowym w Szkole Podstawowej Nr 3 w
Z³ocieñcu Budowie dwudziestego
wrzeœnia od rana w czwartek. Start
10.30. Na mecie jako sêdziowie biegu
panie – Pani Pedagog i Pani Bo¿en-

ka. Nad wszystkim ma baczne oko
Pan od wuefu.
Ju¿ na trasie pierwszaki. Dziewczynki i ch³opcy. Rodzice nie wytrzymuj¹ – niesie siê g³oœny doping
doros³ych. Ciekawostka – w roli pilota biegów pan od wuefu na rowerze. Ale, ile razy tak mo¿na? Nogi
odmawiaj¹ pos³uszeñstwa, ciemno
w oczach... A tu ju¿ klasy szóste.
Niesamowite tempo biegu, bo na
czele znany wszystkim biegacz na
orientacjê Bartek Babiak. Bartek
œciga siê z wuefist¹ na rowerze. Kto
wygra? Pan na rowerze obroni³ siê
przed mocnym atakiem biegacza, by³
pierwszy. Bartek sekundy dalej, jednak drugi. Ale¿ to by³ pojedynek.
Teraz szczegó³owe wyniki
I klasa, dziewczynki: 1 Wiktoria
Pawlik. 2. Julia Pierogowska. 3. Ola
Zych. 4. Paulina Rutkowska. 5. Niko-

la Witwicka. 6. Wiktoria Borowiec. I
klasa, ch³opcy: 1. Kacper Horanin. 2.
Kuba Chomêtek. 3. Maciej Ksi¹¿ek.
4. Nikodem Szwejda. 5. Tomek Przesz³owski. 6. Gracjan Poczeœny. II klasa, dziewczêta: 1. Angelika Sojka. 2.
Klaudia Parbucka. 3. Dominika Koz³owska. 4. Dominika Krec. 5. Paulina Wiœniewska. 6. Katarzyna Kocol.
II klasa, ch³opcy: 1. Jan Krochmal. 2.
Stanis³aw Kaczmarek. 3. Jonasz
Udycz. 4. Jakub Herman. 5. Wiktor
Liszko. 6. Filip Ba³dyga. III klasa,
dziewczêta: 1. Katarzyna Babiak. 2.
Zuzanna Sinderman. 3. Martyna
Markowska. 4. Anna Jankowska. 5.
Martyna Bartkus. 6. Dagmara Jankowska. III klasa, ch³opcy: 1. Dawid
Ba³dyga. 2. Karol Macel. 3. Rafa³
Klementowicz. 4. Beniamin D¹browski. 5. Adrian Cupa³. 6. Dawid Zawadzki. IV klasy, dziewczêta: 1. Julia
Koco³. 2. Julia Witwicka. 3. Ewelina

Kucharska. 4. Julia Sinderman. 5.
Celina Siedlarek. 6. Angelika Strzegowska. IV klasy, ch³opcy: 1. Hubert
Pawlik. 2. Eryk Osiñski. 3. Nikodem
Sterczyñski. 4. Kacper Kak. 5. Dawid
Raczyñski. 6. Gabriel Baczyñski. V
klasa, dziewczêta: 1. Ola Kak. 2. Daria Wnukowska. 3. Arkadia Cupa³. 4.
Wiktoria Turbak. 5. Daria £y¿wiñska. 6. Natalia Targoñska. V klasa,
ch³opcy: 1. Micha³ Gaik. 2. Dominik
£aszkiewicz. 3. Artur Jankowski. 4.
Patryk Chotkiewicz. 5. Szymon Koziarz. 6. Bartosz Kolebacz. VI klasa,
dziewczêta: 1. Partycja Piskunowicz. 2. Patrycja Kulik. 3. Sandra
Lezak. 4. Kamila Piskunowicz. 5.
Kasia WoŸniak. 6. Karolina Snopek.
VI klasa, ch³opcy: 1. Bartek Babiak.
2. Sebastian Jankowski. 3. Rados³aw
Rosiñski. 4. Adrian Rozp³och. 5. Jakub Skrzeczewski. 6. Bartosz Kucharski.
(Ab)

Zdoby³a dla nas tytu³y: mistrzyni œwiata, mistrzyni Polski, a tutejsza „Rada Sportu”...

Angeliko, Angeliko: „ten typ tak ma”
(Z£OCIENIEC). Wydarzy³o siê
w Z³ocieñcu, jak to na nasz¹ gminê
przysta³o, nad wyraz niebywale z
posmakiem skandalicznym. Oto na
tegoroczn¹ Galê Sportu Powiatow¹
z naszej gminy nie otrzyma³a nominacji aktualna mistrzyni œwiata w
biegach na orientacjê Angelika Maciejewska z Uczniowskiego Klubu
Sportowego TRAPER.
Biegaczka jest tak¿e aktualn¹
mistrzyni¹ Polski w tej konkurencji w
swojej kategorii wiekowej. O
wszystkim zadecydowa³a tutejsza
Rada Sportu, która jeszcze do tej
pory, w wyniku jak¿e niechlubnego
babola decyzyjnego, nie poda³a siê
do dymisji, a nadto nadal jeszcze
nazywa siê „rad¹ sportu”.

Im nie jest w stanie
zaszkodziæ nikt
Biegi na orientacjê w TRAPERZE
s¹ prowadzone na tym poziomie
sportowym i pedagogicznym, ¿e
¿adna tam „rada sportu” nie jest
zdolna do jakiejkolwiek im przeszkody, nie mówi¹c ju¿ o zaszkodzeniu
dziewczynce, pierwszej naszej panieneczce z tytu³em dla nas wszystkich przecie¿ - mistrzyni œwiata. I
mistrzyni Polski. Idzie o to, ¿e tego
rodzaju „rada sportu” nie ma prawa

do takiej nazwy. Mo¿e „z³ocienieckie
parambuko sportowe”, mo¿e „przaœny kanion sportowy” (wtajemniczeni wiedz¹, o co chodzi!) czy jakoœ
tak, w kierunku idiotyzmu w³aœnie, a
nie sportu.

I oto znów
I oto znów trzeba bêdzie wyró¿niaæ. By ju¿ nie móg³ czyniæ tego
„przaœny kanion” czy „z³ocienieckie
parambuko”, to radny Jan Macul zaproponowa³ nastêpuj¹co: - Panie
Burmistrzu. W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê zakoñczeniem sezonu startowego w wiêkszoœci dyscyplin
sportowych za rok bie¿¹cy i organizacj¹ rokrocznie Miejsko-Gminnej
Gali Sportu i innych, proszê Pana
Burmistrza o interwencjê do Rady
Sportu w sprawie okreœlenia formu³y wyró¿niania najlepszych sportowców miasta i gminy Z³ocieniec, w
zwi¹zku z ich wybitnymi osi¹gniêciami w roku bie¿¹cym.
Zwracam siê z proœb¹ o wyró¿nienie obligatoryjne wszystkich zawodników i trenerów z Gminy Z³ocieniec, którzy osi¹gnêli wyniki na
poziomie minimum Mistrzów Polski
na ró¿nych arenach w kraju i za granic¹ w kontekœcie ich bezprecedensowego udzia³u w dorobku punktowym wspó³zawodnictwa sportowego gmin i powiatów.

Obecna formu³a wyró¿niania
m³odocianych sportowców (juniorów, juniorów m³odszych, m³odzików i dzieci starszych) ur¹ga zasadzie fair play i nijak nie wpisuje siê w
cele edukacyjne i wychowawcze
sportu m³odzie¿owego. Proszê Pana
Burmistrza o zajêcie w tej sprawie
arbitralnego stanowiska. -

Co burmistrz pocznie z
„przaœnym kanionem”?
Tyle radny. A burmistrz nie jest
w³adny do interweniowania w decyzje „rady sportu”. Mo¿e jedynie takie cia³ko rozgoniæ na cztery wiatry,
i czekamy, ¿e to uczyni. Nasz burmistrz to by³y sportowiec, siatkarz.
Wierzymy, ¿e pomo¿e pierwszej w
historii gminy mistrzyni œwiata.

Coœmy zrobili tej
dziewczynce?
Jeden z cz³onków rady „sportu”
po g³osowaniu przeciwko Angelice,
wychodz¹c z sali obrad zreflektowa³
siê i ju¿ w drzwiach powiedzia³: Bo¿e, aleœmy strzelili babola. Ile jeszcze mo¿e w gminie „przaœny kanion” czy „z³ocienieckie parambuko” niebawem siê przekonamy. AAngelika? Ona sobie i z czymœ
takim poradzi. To przecie¿ mistrzyni
œwiata, nie po raz ostatni!!!

Zapytajmy jeszcze, czy tak dorodna nasza sportowa m³odzie¿, utytu³owana, koniecznie musi mieæ do
czynienia z tutejsz¹ „rad¹ sportu” ze „z³ocienieckim parambuko”, z
„przaœnym kanionem”?
No i to jeszcze - tu medale zdobywane przez dzieci musz¹ byæ z krêgu
miejscowej nieszczêsnej kliczki. Tylko, ¿e to taka klika, ¿e w niej o mistrzostwie œwiata, rzecz prosta, nawet nie
pomarz¹. To „przaœne parambuko”
przecie¿.
Tadeusz Nosel
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Z ¯YCIA PARAFII W Z£OCIEÑCU
PARAFIA MARYI WNIEBOWZIÊTEJ
Dzie³o Wychowania
Niedziela 23 wrzeœnia to dzieñ
zakoñczenia Tygodnia Wychowania. Po Mszy œwiêtej o godzinie 11.00
nast¹pi³o wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu i Akt Zawierzenia
Panu Bogu dzie³a Wychowania.

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

Wspólnota Galilea
Wspólnota Galilea zaprasza
chêtnych na spotkania w poniedzia³ki po Mszy œwiêtej wieczornej.

Przed bierzmowaniem
We wtorek i czwartek (25, 27 IX) o
godzinach 16.00 i 17.00 oraz w sobotê
(29 IX) o godzinie 11.00 spotkania dla
m³odzie¿y pierwszych klas szkó³ ponadgimnazjalnych przygotowuj¹cej
siê do przyjêcia sakramentu bierzmowania w tym roku szkolnym.

Œroda 26 wrzeœnia
W œrodê 26 wrzeœnia adoracja
Najœwiêtszego Sakramentu i spowiedŸ od godziny 15.00. Nowenna
do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy po Mszy œwiêtej wieczornej.

2. rocznica tragedii
pod Berlinem
W œrodê 26 wrzeœnia przypada
druga rocznica katastrofy autokaru

pod Berlinem. Podczas Mszy œwiêtej
o godzinie 18.00 bêdziemy siê modliæ
za ofiary katastrofy i poœwiêcimy
tablicê pami¹tkow¹. Zapraszamy do
wspólnej modlitwy.

Schola
W sobotê dwudziestego dziewi¹tego wrzeœnia po Mszy œwiêtej
wieczornej nabo¿eñstwo w intencji
rodzin. Zapraszamy.

Rok Skrzatuski
W Roku Skrzatuskim przygotowuj¹cym nasz¹ diecezjê do uroczystoœci 25 – lecia koronacji papieskimi koronami figury Matki Bo¿ej Bolesnej, ksi¹dz biskup ordynariusz
Edward Dajczak zachêca nas do
modlitwy ró¿añcowej i zaprasza nasz
dekanat drawski na pielgrzymkê do
Skrzatusza w sobotê 29 paŸdziernika. Zapisy na pielgrzymkê w zakrystii i w biurze parafialnym.

Teologia magisterska i
podyplomowa (zaoczna)
w IT w Koszalinie
Instytut teologiczny w Koszalinie przyjmuje jeszcze kandydatów
na piêcioletnie studia zaoczne z teologii (zajêcia odbywaj¹ siê w soboty) oraz na dwuletnie studia podyplomowe z teologii (zajêcia odbywaj¹ siê w wybrane soboty).

Odeszli do wiecznoœci...
W ostatnim czasie odeszli do
wiecznoœci: (1) + Sebastian Lewan-

PARAFIA ŒWIÊTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ
Poœwiêciliœmy
W niedzielê dwudziestego trzeciego wrzeœnia podczas Mszy œwiêtej o godzinie 11.30 poœwiêciliœmy
tornistry i przybory szkolne. Odbyliœmy te¿ spotkanie dzieci z rodzicami, dzieci przygotowuj¹cych siê do
przyjêcia I Komunii œwiêtej.

Tydzieñ w liturgii
Koœcio³a
W tym tygodniu w Liturgii Koœcio³a obchodzimy: (1) we wtorek
dwudziestego pi¹tego wrzeœnia
wspomnienie b³ogos³awionego
W³adys³awa z Gielniowa (2) w czwartek dwudziestego siódmego wrzeœnia wspomnienie œwiêtego Wincentego a Paulo. (3) w pi¹tek dwudziestego ósmego wrzeœnia wspomnienie œwiêtego Wac³awa. (4) w
sobotê dwudziestego dziewi¹tego
wrzeœnia – œwiêto œwiêtych Archanio³ów: Micha³a, Gabriela i Rafa³a.

Katecheci
W œrodê dwudziestego szóstego
wrzeœnia spotkanie w salce katechetycznej katechetów. Pocz¹tek godzina 17.00.

Rocznica tragedii pod
Berlinem – wypadek
autokaru
W œrodê dwudziestego szóstego
wrzeœnia przypada druga rocznica
wypadku autokaru ze z³ocienianami
na pok³adzie pod Berlinem. Zapra-

szamy w ten dzieñ na Mszê œwiêt¹ o
godzinie 18.00 odprawian¹ w intencji ofiar wypadku.

Podziêkowania
– CARITAS Parafii
Caritas parafii sk³ada podziêkowania za ofiary z³o¿one do puszek w
kwocie czterystu siedemnastu z³otych.

Ze Z³ocieñca na marsz w
obronie wolnoœci s³owa i
wolnych mediów
Organizujemy wyjazd do Warszawy w sobotê dwudziestego dziewi¹tego wrzeœnia na marsz w obronie wolnoœci s³owa i wolnych mediów. Zg³oszenia w kancelarii.

W Cieszynie...
W niedzielê Msza œwiêta w Cieszynie jest odprawiana o godzinie
13.00.

Na rzecz budowy
koœcio³a
Sk³adamy podziêkowania za modlitwy wnoszone w intencji parafii i
za sk³adane ofiary na rzecz budowy
koœcio³a. Do nabycia Kalendarz Diecezjalny na 2013 rok w cenie dziesiêciu z³otych. Kalendarz jest poœwiêcony Sanktuarium w Skrzatuszu.
(PKO BP o/Z³ocieniec. 70 1020 2847
0000 1102 0008 3842. Darowizna na
budowê koœcio³a).

Syndrom z³ocieniecki pospinany agrafkami

Euroboisko, czyli gminniak - krytycznym okiem
(Z£OCIENIEC). Podczas sesji
z³ocienieckiego samorz¹du obserwowaliœmy dyrektora OSiR-u Piotra
Disterhofta z niek³amanym zainteresowaniem przys³uchuj¹cego siê
obradom, przede wszystkim zaœ
wyst¹pieniom burmistrza Waldemara W³odarczyka. Do dzisiaj nie za
bardzo wiemy, po co ów dyrektor w
ogóle by³ na sesji. Widaæ, ma takie
nie tylko zainteresowania, ale i obowi¹zki. Tymczasem zawiadywane
przez niego boisko, gminniak, nie
wiedzieæ czemu zwany „euroboiskiem”, nie jest przygotowany do
rozgrywania na nim meczów kwalifikowanych rozgrywek pi³ki no¿nej.
Wydarzy³o siê w sobotê
Na ostatnim meczu Olimpu z Iskr¹
Bia³ogard mieliœmy incydent wtargniêcia kilku hardkibiców na boisko.

Sta³o siê to tak¿e dlatego, ¿e przed
wtargniêciem kibiców na plac gry nie
chroni ¿adne zabezpieczenie. Trudno za takie uznaæ kilka tasiemek,
owszem - we wdziêcznych kolorach.
Po incydencie amatorska ochrona
widowiska stara³a siê przys³owiowymi agrafkami owe tasiemki pospinaæ. Ze skutkiem marnym.
Zwietrzyli walkower
Przestraszeni pi³karze Iskry zwietrzyli, ¿e oto mog¹c opuœciæ plac gry,
tym samym zdobêd¹ punkty walkowerem, ale do takiej rejterady jednak
nie dosz³o. Po meczu sêdzia spotkania goœciom t³umaczy³: - Gdyby dosz³o do powtórnego wtargniêcia na
boisko, bez ostrze¿enia przerwa³bym mecz. Zgodnie z przepisami. –
A my dodajmy: Gdyby OSiR by³
po³¹czony z ZOK-iem, dawno gmin-

niak by³by nadaj¹cym siê do rozgrywania meczów pi³ki no¿nej. A tak....
(1) sêdziowie meczów oldbojów rozbieraj¹ siê w ... toalecie ¿eñskiej.
Wówczas rolê toalety damskiej pe³ni¹ krzaczki? (2) Podczas meczów
seniorów sêdziowie w przerwie
siedz¹ sobie w... sekretariacie Klubu.
Innego bezpiecznego miejsca dla
nich nie ma, no, bo gdzie? W toalecie? (3) Na gminniaku do tej pory nie
ma pryszniców. (4) W szatniach dla
zawodników nie ma nawet okien, nie
licz¹c maleñkich oszklonych lufcików. (5) Do tej pory przy gminniaku
nie ma nawet stojaków na rowery. Te
s¹ parkowane w bocznej bramce...
Po co ta wyliczanka?
Ano jeszcze raz? Gdyby OSiR z
ZOK-iem to by³a jedna firma,
wszystko tu wymienione dawno by
ju¿ by³o. A do tego chyba i dyrektor
profesjonalista sportowo – kultural-

ny na tylko jednym sto³ku. A tak?
Syndrom z³ocieniecki pospinany
agrafkami!
Tadeusz Nosel

Str
Str.. 20

ROZMAITOŒCI

Nowoczesny europejski jazz o silnych korzeniach
w tradycji z powiewem nordyckiej melancholii

JAZZ W PICOLO
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Marian Ostrowski gotowy do konsultacji wydawnictwa

Przewodnik turystyczny
dla urzêdu za 30 870 z³
(Z£OCIENIEC). „Gmina Z³ocieniec i okolice –
przewodnik turystyczny” to wydawnictwo, które dla
tutejszego urzêdu przygotuje firma z Torunia „White
Plum” Piotra Urbañskiego.
Po przetargu nieograniczonym cena ofertowa publikacji to
kwota 30.870 z³otych. Dodajmy
tylko, jeszcze w ¿adnej tego typu
publikacji nikt nie pokusi³ siê o
przedstawienie w niej podz³ocienieckich tras do codziennego,
ca³orocznego biegania.
Ekspertem w tej dziedzinie jest
u nas Marian Ostrowski, tak¿e ojciec chrzestny naszego Biegu Papieskiego, by³y mistrz Polski w biegach weteranów. Jest wiadomym
redakcji, ¿e Marian Ostrowski w
ka¿dej chwili jest gotów do konsultacji takiego wydawnictwa. (N)

Wydarzenie kulturalne - OPERETKA;
„Zemsta nietoperza” J. Straussa

Z³ocieniecki Oœrodek Kultury
gor¹co zaprasza
(Z£OCIENIEC). Trzydziesty
wrzeœnia PIZZERIA PICOLO w
Z³ocieñcu. Deptak - Marsza³ka Józefa Pilsudskiego 10. Bilet 19 z³.
Radek Wosko - drums. Carl

Winther (Dania) - piano. Martin
Buhl - (Dania) bass. Iloœæ miejsc
ograniczona. Rezerwacja pod telefonem 693 222 373. (JAZZ DANMARK).

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

(Z£OCIENIEC). Z³ocieniecki
Oœrodek Kultury gor¹co zaprasza na
wydarzenie kulturalne - operetkê
„Zemsta nietoperza” J. Straussa.
To arcydzie³o nale¿¹ce do najczêœciej wystawianych operetek na
scenach œwiatowych. Zgrabne li-

bretto, oryginalna, pe³na wdziêku i
uroku muzyka jest przepe³niona rytmem tanecznym. Instrumentacja jasna, dowcipna i pomys³owa, trafia w
gusta nawet najwybredniejszych
odbiorców. Szósty paŸdziernika w
sobotê o godzinie 18.00.
(zok)

