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Jedni protestuj¹, inni baluj¹
Polsce? A skoro nie organizuje, to
czy jest jeszcze parti¹ ludzi pracy i
parti¹ lewicow¹, czy mo¿e jednak ju¿
od dawna jest czymœ innymi? I czym
w takim razie?

Kazimierz Rynkiewicz

Z

e zdumieniem s³ucha³em
cmoków dziennikarzy nad
liczebnoœci¹ sobotniego
marszu „ObudŸ siê Polsko”. To ju¿
naprawdê musia³o byæ bardzo du¿o
ludzi, skoro sami dziennikarze mówili o tym w ró¿nych telewizjach, do tej
pory skwapliwie fa³szuj¹cych obrazy protestów pojawiaj¹cych siê w
kraju. Pamiêtam niedawny przecie¿
przekaz z Marszu Niepodleg³oœci. Ile
wtedy wk³adali wysi³ku, by z pokojowej manifestacji zrobiæ marsz bojówkarzy i oszo³omów, montuj¹c
odpowiednio klatki filmowe, wyszukuj¹c chuliganów i uogólniaj¹c taki
przekaz na ca³y marsz. Pisa³em wtedy o manipulacji, jakiej dokonano,
pozwalaj¹c na blokadê marszu przez
lewackie œrodowiska. Policja nie interweniowa³a, chocia¿ ustalon¹ trasê zablokowa³y w³aœnie te lewackie
bojówki, ³¹cznie z niemieckimi, zwyczajnie naruszaj¹c przepisy i zmuszaj¹c ludzi do zmiany trasy.
Sobotni protest nie potrzebowa³
nawet ochrony policji, bo przebiega³
bardzo spokojnie, i to by³o kolejne
zaskoczenie dla macherów od przyprawiania gêby PiS-owi. Z za¿enowaniem s³ucha³em polityków PO i wielbi¹cych j¹ dziennikarzy, którzy mówili, ¿e przecie¿ kilkadziesi¹t tysiêcy
zgromadzonych ludzi to wcale nie tak
wiele. Jednak ka¿dy przyznawa³, ¿e to
najwiêkszy protest spo³eczny od
bardzo wielu lat. Pod ró¿nymi has³ami, od obrony wolnoœci s³owa i mediów, po g³oœne mówienie, ¿e w kraju
dzieje siê po prostu Ÿle, zarówno w
sferze spo³ecznej jak i gospodarczej.
Co robi lewica w Polsce,
czyli niech ¿yje bal
Zaobserwowa³em pewien zbieg
okolicznoœci, doœæ charakterystyczny dla III RP. Zanim go opiszê, przypomnê, ¿e od przynajmniej stu lat
protesty w obronie najbiedniejszych by³y domen¹ œrodowisk lewicowych. U nas tak siê z³o¿y³o, ¿e te
œrodowiska uto¿samiane s¹ z by³¹
PZPR, a obecnie SLD. Dlaczego wiêc
SLD nie organizuje marszów protestu, by zwróciæ uwagê na postêpuj¹c¹ biedê wielu grup spo³ecznych w

OdpowiedŸ przynosi samo ¿ycie,
poprzez swoist¹ koincydencjê, czyli
jednoczesne wyst¹pienie kilku zjawisk lub zdarzeñ w tym samym czasie.
Oto dok³adnie tydzieñ przed Marszem „ObudŸ siê Polsko”, równie¿ w
sobotê, odbywa siê w Warszawie
œlub Aleksandry Kwaœniewskiej.
Koœció³, gdzie siê odbywa, oblegaj¹
warszawiacy, celebryci (m.in. Ryszard Kalisz i Kuba Wojewódzki)
oraz media, które relacjonuj¹ ceremoniê w ka¿dym szczególe. Takie
relacje pojawiaj¹ siê równie¿ z wesela. Zacytujmy za Super Expresem.
„Na œlub prezydentówny zjecha³y istne finansowe rekiny. Pojawili
siê nie tylko najbogatsi Polacy, lecz
nawet ukraiñski oligarcha i polityk
Wiktor Pinczuk (52 l.), stary znajomy
prezydenta Aleksandra Kwaœniewskiego (58 l.). Jego maj¹tek szacowany jest na prawie 14 mld z³.
Miliarder Wiktor Pinczuk przyjecha³ na œlub z ¿on¹ Jelen¹ Franczuk,
córk¹ by³ego prezydenta Ukrainy.
W tegorocznym rankingu najbogatszych ludzi na œwiecie tygodnika
„Forbes” Pinczuk zosta³ sklasyfikowany na 255. miejscu z maj¹tkiem
wartym 4,2 mld dol., czyli nieca³e 14
mld z³. Co go ³¹czy z Aleksandrem
Kwaœniewskim? Otó¿ Pinczuk finansowa³ fundacjê Aleksandra Kwaœniewskiego Amicus Europae, która
organizuje miêdzynarodowe konferencje polityków i biznesmenów. Do
tego by³y polski prezydent zasiada w
radzie fundacji Yalta European Strategy za³o¿onej przez tego oligarchê.
Na œlubie prezydentówny pojawi³ siê tak¿e najbogatszy Polak Jan
Kulczyk (62 l.), którego maj¹tek wyceniany jest na 9,7 mld z³. Dr Kulczyk
specjalizuje siê w inwestycjach
energetycznych, infrastrukturalnych oraz nieruchomoœciach. W
uroczystoœci wziê³a udzia³ tak¿e
jego córka Dominika Kulczyk, która
ju¿ dorobi³a siê pokaŸnego maj¹tku
- 165 mln z³.
¯yczenia nowo¿eñcom sk³adali
tak¿e inni polscy bogacze, np. Anna
WoŸniak-Starak i jej m¹¿ Jerzy Starak, którzy s¹ w³aœcicielami najwiêkszej w Polsce firmy farmaceutycznej
Polpharma. Starak zajmuje 6. miejsce

na liœcie najbogatszych „Wprost” z
maj¹tkiem 3 mld z³. Œwiadkami œlubu
stulecia byli tak¿e: Zbigniew Niemczycki (65 l.), który ma maj¹tek szacowany na 1,7 mld z³, Ryszard Krauze (56 l.) - ponad miliard z³otych - oraz
Dorota i Wojciech Soszyñscy, w³aœciciele firmy kosmetycznej Oceanic, których maj¹tek szacowany
jest na 450 mln z³”.
Ufff, to teraz ju¿ wiemy, co robi
lewica. Nie w g³owie jej marsze i protesty, gdy dziel¹ frukta i mo¿na pokazaæ, jak zarobi³o siê na transformacji
ustrojowej. Patrzcie obszczymurki,
tacy jesteœmy sprytni, czytaj - genialni. Wicie rozumicie, zrobilibyœmy dla was jakiœ protest, ale - wicie
rozumicie - nie mamy czasu.
Pamiêtam jedn¹ z analiz socjologicznych dotycz¹cych ostatniego,
najm³odszego pokolenia wstêpuj¹cego do PZPR. To by³a koñcówka lat
70. XX wieku. M³odzi partyjniacy ju¿
zaczynali rozumieæ, ¿e ten ca³y komunizm i socjalizm to o kant ty³ka, wiêc
nale¿y otworzyæ siê na Zachód i ¿yæ.
Wielu, jak np. W³odzimierz Cimoszewicz, wyjecha³o na studia do Francji,
USA lub Anglii, ale oczywiœcie nie po
to, by przenosiæ tamte wzorce (Margaret Thatcher) do Polski, ale po to,
by nauczyæ siê nowej socjotechniki
rz¹dzenia. To okaza³o siê przydatne w
transformacji. Szczególnie w transformowaniu maj¹tku upadaj¹cego
pañstwa do prywatnych kieszeni.
Nie bez przyczyny na póŸniejszych
rautach furorê robi³ przebój napisany
przez by³¹ ¿onê ówczesnego komunistycznego publicysty Daniela Passenta, Agnieszkê Osieck¹, „Niech
¿yje bal” (bufet jest zaopatrzony, a
drugi raz nie zaprosz¹ nas wcale). Nie
bez przyczyny w³aœnie ta piosenka
zosta³a wykonana 1 lipca 2011 roku w
Warszawie z okazji rozpoczêcia polskiej prezydencji w UE. Sentymenty
jak korzenie.
Olek, Olek...
M³ody Kwaœniewski startowa³ w
PRL od ministra sportu. PóŸniej starzy komuniœci zobaczyli w nim Mesjasza, który wyprowadza partiê z
upadej PRL i wprowadza na salony
III RP. Dla kobiet by³ ³adny, dla m³odych swój, dla g³upich m¹dry (kto
dziœ pamiêta k³opoty z jego dyplomem), a dla ca³ej lewicy wybawicielem. Zosta³ nawet prezydentem tej III
RP. Gdy jakiœ czas temu pojawi³ siê
pomys³ PiS-u na rz¹d fachowców,
TNS zapyta³ respondentów, kogo
widzieliby na jego czele. Najwiêcej

pytanych wskaza³o na... Aleksandra
Kwaœniewskiego. Ju¿ widzê te transparenty na lewicowych marszach:
Olek, Olek... Oddaj kasê. Podziel siê
kawiorem.
Prawdziwy kandydat na
premiera rz¹du fachowców
Prof. Piotr Gliñski: - Jestem
przera¿ony stanem naszego pañstwa. Ale czy sobie obecnej sytuacji
nie wyobra¿a³em? Obserwuj¹c wydarzenia polityczne od wielu lat,
bêd¹c œwiadkiem zupe³nej przemiany ludzi z obozu w³adzy - niektórych
zreszt¹ kiedyœ dobrze zna³em, przyjaŸni³em siê z nimi nawet - mogê
stwierdziæ, ¿e nic mnie ju¿ nie zaskakuje. Oni dawno przeszli ju¿ na drug¹
stronê. W sensie moralnym przede
wszystkim. Cel - naga w³adza uœwiêca rzeczywiœcie wszystkie
œrodki. W ogóle ¿yjemy w œwiecie, w
którym ju¿ jakiœ czas temu dokonano
zupe³nego przewartoœciowania
standardów funkcjonowania w polityce, sposobów jej uprawiania mówi³ w lipcu prof. Gliñski w rozmowie z portalem Niezale¿na.pl.
I to tyle koincydencji.
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Zatrzymani z narkotykami

Przewozili 740
dzia³ek marihuany

Play ma ju¿ ponad 7,8 mln klientów.
Czemu zawdziêcza ten skok?
Na rynku telekomunikacyjnym co dzieñ trwa walka o
pozyskanie nowych klientów i utrzymanie obecnych. Operatorzy
kusz¹ szerokimi wachlarzami us³ug, iloœci¹ minut i telefonami,
a z plakatów uœmiechaj¹ siê twarze reklamuj¹ce oszczêdnoœci
w rozmowach.
Przy takim stanie rzeczy Play nadal mo¿e powiedzieæ o sobie,
¿e jest najszybciej rozwijaj¹c¹ siê sieci¹ w Polsce. W ci¹gu kilku
ostatnich lat pozyska³ wielu klientów, co stanowi w chwili obecnej
ponad 15% udzia³u w rynku. Play jest najchêtniej wybierany przez
klientów, którzy decyduj¹ siê na zmianê operatora i przeniesienie
numeru do innej sieci. W chwili obecnej jest on liderem MNP
z 64% udzia³em.
Tak nag³y wzrost liczby klientów to m.in. skutek u³atwieñ
w zmianie operatora, jakie wprowadzi³a w lipcu 2009 r.
nowelizacja prawa telekomunikacyjnego.

(DRAWSKO POM.)
Policjanci z Drawska
Pomorskiego zatrzymali
3 mê¿czyzn, przy
których znaleŸli prawie
740 dzia³ek marihuany.
Wszyscy us³yszeli ju¿
zarzut posiadania
znacznej iloœci
œrodków odurzaj¹cych.
Patrol prewencji w nocy na jednej z g³ównych ulic Drawska Pomorskiego zatrzyma³ do kontroli forda
transita. Podczas legitymowania
znajduj¹cy siê w aucie mê¿czyŸni
zachowywali siê bardzo nerwowo,
co zaniepokoi³o mundurowych. Postanowili przeprowadziæ kontrolê

osobist¹ kierowcy i pasa¿erów.
Okaza³o siê, ¿e funkcjonariusze
mieli s³uszne przeczucia. 21-letni
pasa¿er w kieszeni spodni mia³ schowany woreczek z marihuan¹. Kolejne zawini¹tko znaleziono u jego 27letniego kolegi.
Jak siê okaza³o póŸniej, narkotyków by³o wiêcej. Podczas przeszukania w samochodzie policjanci znaleŸli spor¹ paczkê z zakazanym suszem. W sumie zosta³o zabezpieczonych oko³o 740 dzia³ek marihuany.
Mê¿czyŸni zostali zatrzymani w
policyjnym areszcie. Wszyscy trzej
us³yszeli ju¿ zarzut posiadania
znacznej iloœci œrodków odurzaj¹cych. Za ten czyn ustawa o przeciwdzia³aniu narkomanii przewiduje
karê pozbawienia wolnoœci do lat 5.
Policjanci pracuj¹cy nad spraw¹ nie
wykluczaj¹ dalszych zatrzymañ. (kp)

Po¿yczali, po¿yczali i napo¿yczali

Chcemy wprowadziæ
obligacje, aby móc sp³acaæ
nasze zad³u¿enia
– propozycja burmistrza Waldemara W³odarczyka
(Z£OCIENIEC). Aktualne
prace nad finansami
gminy maj¹ siê tak,
wedle informacji
burmistrza Waldemara
W³odarczyka.
- Na wspólnym posiedzeniu podam za³o¿enia odnoœnie podatków.
(…) Jest propozycja odnoœnie re-

strukturyzacji zad³u¿enia. Chcemy
wprowadziæ obligacje, aby móc
sp³aciæ nasze zad³u¿enia. Ponak³ada³y siê nam sp³aty zad³u¿eñ. Obligacje nie musz¹ byæ przedmiotem
przetargu. Mo¿na przygotowaæ
stosown¹ uchwa³ê. (…) Chcemy,
aby komisja bud¿etowa tym siê zajê³a, czekamy na informacje jeszcze
z jednego banku. Mo¿e zrobimy sesjê nadzwyczajn¹ w paŸdzierniku
odnoœnie tego tematu. (um)

Bardzo du¿e grono klientów decyduje siê tak¿e na internet
mobilny Play Online. Na koniec roku 2011 ponad 1 milion klientów
skorzysta³o z tej opcji, co czyni z PLAY liderem na tym rynku.
Poniewa¿ has³o „najszybciej rozwijaj¹ca siê sieæ w Polsce”
zobowi¹zuje, pod koniec marca 2012 r. Play po raz kolejny
zrewolucjonizowa³ rynek wprowadzaj¹c „Formu³ê 4.0”, czyli
nielimitowane po³¹czenia ze wszystkimi sieciami komórkowymi w
ramach jednego abonamentu. By³a to odpowiedŸ na rosn¹ce z
dnia na dzieñ oczekiwania klientów wzglêdem elastycznoœci i
oszczêdnoœci zwi¹zanych z wykonywaniem po³¹czeñ.
Dodatkowym atutem Formu³y 4.0 jest fakt, ¿e mog¹ z niej
skorzystaæ klienci zarówno indywidualni jak i ci prowadz¹cy
dzia³alnoœæ gospodarcz¹.
A zatem dla kogo Play? Biznesmeni, fani smartfonów i ci,
dla których telefon s³u¿y tylko do rozmów i wysy³ania SMS-ów,
uczniowie i ich nauczyciele, m³odzi i starsi, mieszkañcy wielkich
miast i najmniejszych miejscowoœci. To wyj¹tkowi klienci, których
³¹czy jeden cel – chc¹ wiêcej w lepszej cenie. Play stara siê
sprostaæ tym oczekiwaniom – konkurencyjne ceny, proste
zasady, elastyczna oferta, innowacje, zawsze wiêcej.

Korzystaj z nowoczesnych i wygodnych rozwi¹zañ,
jakie oferuje sieæ Play.
OdwiedŸ: Salon Play
78-520 Z³ocieniec, ul 5 Marca 14
tel. 533-444-479

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

www.tpd.xwp.pl
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Poni¿sze to nie tekst kabaretowy!

Dla gminy Z³ocieniec Unia Europejska to
znów Drawsko Pomorskie, a nawet Pyrzyce
(Z£OCIENIEC). Do tej pory jakoœ nikt jeszcze
nie pokusi³ siê o podsumowanie wspó³pracy
naszego miasta z Niemcami z Bad Segeberg.
Co nam to wszystkim da³o, a
przede wszystkim - ile to do tej pory
podatnika kosztowa³o? No i - kto z
tego, i ile razy, korzysta³. Tego rodzaju sprawozdanie w warunkach raczkuj¹cej z³ocienieckiej demokracji
jeszcze siê nie ukaza³o. Mo¿e ktoœ
pospieszy z wyjaœnieniami?
Urwa³a siê w¹tlutka niæ?
Co wiêc dalej w naszej wspó³pracy z Niemcami z Bad Segeberg?
Mówi przewodnicz¹ca rady miejskiej, Urszula Ptak: - Jeœli chodzi o
wspó³pracê z miastami partnerskimi,
to na Bad Segeberg nie mamy pieniêdzy. (…) W Koserow ju¿ chyba zapomnieli o nas. Jeœli chodzi o Ukrainê,
to chyba s¹ teraz jakieœ problemy z
ich strony. Co w takim razie w zamian? Oto
propozycja radnej od finansów, sze-

fowej tej komisji, Gra¿yny Kozak: Mo¿na rekreacyjnie i sportowo
wspó³pracowaæ z Drawskiem i Pyrzycami. Urszula Ptak poinformowa³a: Drawsko nam zazdroœci inicjatyw
spo³ecznych. Nie zdzier¿y³ tego radny Jerzy
Uchroñski. Zdecydowanie zdementowa³ informacje Urszuli Ptak: - Ja
wiele lat pracowa³em w Drawsku
Pomorskim i nie widzia³em, aby
Drawsko tak podchodzi³o do tego. Na to powracaj¹c do Koserow,
do Bad Segeberg Urszula Ptak gaduli³a jeszcze: - Mo¿emy zrobiæ sp³yw
kajakowy z Pyrzycami, a turniej
sportowy z Drawskiem. - Co do turnieju, to nie da siê, bo oni tam maj¹
ju¿ trzeci¹ ligê. A my … No w³aœnie,
co? Powy¿sze, to kropka w kropkê z
obrad rzeczonej komisji, a nie silenie
siê na tekst kabaretowy.
(um)

Zaproszenie do udzia³u w projekcie

Kreator zmian
(Z£OCIENIEC). Uprzejmie informujemy, i¿ „TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemys³aw Omieczyñski”
jest realizatorem projektu pt. „Kreator zmian” w ramach Priorytetu VIII
„Regionalne Kadry Gospodarki”,
Dzia³anie 8.1, „Rozwój pracowników
i przedsiêbiorstw w regionie”, Poddzia³anie 8.1.2 „Wsparcie procesów
adaptacyjnych i modernizacyjnych
w regionie” Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki 2007 – 2013”.
Propozycja, dotacja
W zwi¹zku z realizowanym projektem „Kreator zmian” finansowanym ze œrodków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego, pragniemy zaproponowaæ Pañstwu mo¿liwoœæ uczestnictwa w dwóch mo¿liwych do wyboru modu³ach szkoleniowych:
Modu³ I: szkolenia zawodowe, komputerowe oraz p³atny trzymiesiêczny sta¿. Modu³ II: szkolenie „W³asna
firma” oraz dotacja do 40 tysiêcy z³otych na rozpoczêcie w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej.

Celem projektu jest podniesienie
poziomu zdolnoœci do zatrudnienia i
rozbudzenie na nowo aktywnoœci
zawodowej, poprzez nabycie nowych kwalifikacji i doœwiadczenia
zawodowego lub za³o¿enie w³asnej
dzia³alnoœci gospodarczej w województwie zachodniopomorskim.
Warunki do spe³nienia
Projekt „Kreator zmian” jest skierowany do osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym
Urzêdzie Pracy, zwolnionych z przyczyn zak³adu pracy, zamieszka³ych
na terenie powiatów: drawskiego,
œwidwiñskiego, bia³ogardzkiego,
koszaliñskiego, Miasta Koszalin.
Grupa docelowa bêdzie liczy³a 60
uczestników (40 osób – modu³ I oraz
20 osób modu³ II), w tym 60 %
uczestników bêd¹ stanowi³y kobiety.
W ramach projektu: (1) poradnictwo zawodowe (2) indywidualne
plany dzia³añ (3) poradnictwo psychologiczne.
Po ukoñczonych szkoleniach z

poradnictwa uczestnicy przejd¹ do
etapu szkoleñ zawodowych. Czterdziestu uczestników weŸmie udzia³
w I module szkoleniowym, a dwudziestu w II module.
Modu³y szkoleniowe
Modu³ I:
1. Szkolenie zawodowe (do
wyboru) – 90 h: sprzedawca, agent
ubezpieczeniowy, opiekun osoby
starszej, telemarketer, operator ³adowarki. 2. szkolenie komputerowe (60
h). 3. Sta¿ – minimum 32 osoby spoœród 40 osób weŸmie udzia³ w 3 –
miesiêcznym p³atnym sta¿u w firmie
zwi¹zanej z tematyk¹ wybranego
szkolenia.
Modu³ II. 1. Szkolenie „W³asna
firma” oraz dotacja do 40 tysiêcy z³otych na rozpoczêcie w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej.
REKRUTACJA
Rekrutacja do udzia³u w projekcie odbywa siê bêdzie w terminie 1 X

– 12 X. Warunkiem zakwalifikowania
do projektu jest zapoznanie siê z regulaminem rekrutacji, z³o¿enie kompletu dokumentów listownie lub
osobiœcie w siedzibie Biura Projektu
oraz pozytywne zakwalifikowanie
przez Komisje Rekrutacyjn¹. Dokumenty dostêpne s¹ do pobrania na
stronie www.kreator-zmian.pl w zak³adce Rekrutacja, b¹dŸ w Biurze
Projektu w Drawsku Pomorskim przy
ulicy Bednarskiej 9.
Udzia³ w projekcie jest ca³kowicie bezp³atny. Zainteresowani kandydaci maj¹ niepowtarzaln¹ okazjê
na zdobycie nowych kwalifikacji,
odbywaj¹c sta¿ lub te¿ na otrzymanie dotacji na rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej. Jesteœmy przekonani, ¿e udzia³ w szkoleniach oka¿e
siê korzystny dla wszystkich uczestników projektu.
W razie pytañ lub w¹tpliwoœci
prosimy o kontakt; tel. 519 323 861.
e-mail: kreatorzmian@terra-szkolenia.pl Zapraszamy równie¿ na stronê internetow¹ projektu: www.kreator-zmian.pl (um)
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Pali³o siê, a w hydrantach w centrum miasta nie by³o wody

Pali siê, a w wozach bojowych
stra¿y po¿arnej nie ma sprawnych
akumulatorów
(Z£OCIENIEC). W œrodku tegorocznego lata opisywaliœmy po¿ar
na Armii Polskiej. Pali³ siê gaz w butli
u¿ywany do prac spawalniczych.
Wszystko zakoñczy³o siê szczêœliwie, mimo ¿e w hydrantach nie by³o
wody, a niektóre z nich by³y tak zaniedbane, ¿e nie do otworzenia. Bardzo przykre w tym wszystkim, ¿e
wszelkie pretensje zebranej licznie
gawiedzi spada³y wyj¹tkowo boleœnie na Bogu ducha winnych stra¿aków.

tysiêcy z³otych. I, co ja s³yszê? - nie
ma pieniêdzy. Na taki cel nie ma pieniêdzy??? Doprawdy, nie wiem, co
czyniæ dalej. Przecie¿ to na potrzeby
stra¿y po¿arnej, której samochody
nie maj¹ dobrych akumulatorów. Jeden z nich z tego powodu wy³¹czony
z eksploatacji. Jak to rozumieæ? -

Jeszcze niebezpieczniej
Tym razem o czymœ jeszcze bardziej niebezpiecznym. Informuje
druh z naszej stra¿y po¿arnej Piotr
Mokrzycki, naczelnik: - Mamy obecnie w jednostce dwa wozy bojowe.
Jeden jest wy³¹czony z eksploatacji,
drugi jeszcze nie, ale silnik zapala
tylko wtedy, kiedy chce, a nie wtedy,
kiedy jest taka potrzeba. W nim te¿
niemal¿e kompletnie wysiad³y akumulatory. A ja, jako naczelnik, za
wszystko jestem odpowiedzialny.
Ci¹gle chodzê do urzêdu i niemal¿e
b³agam o pieni¹dze na akumulatory.
Natychmiast potrzeba oko³o dwóch

Akumulatory za pensjê
urzêdnika
Mo¿e po tej notatce z³ocieniecka
stra¿ wreszcie otrzyma tak potrzebne akumulatory. W komórce urzêdu
od takich spraw jest bodaj¿e a¿
dwóch urzêdników, a z pewnoœci¹
jeden. Przynajmniej jednego z nich
nale¿a³oby odes³aæ na bezp³atny
urlop, a jego pensja, tylko z jednego
miesi¹ca, wystarczy³aby na komplet
akumulatorów do dwóch wozów bojowych naszej stra¿y. Jeden z tych
wozów zupe³nie z braku akumulatora unieruchomiony, a drugi zapala
tylko wtedy, kiedy chce. Mo¿e jakieœ
wy¿sze w³adze w tej sprawie tak zadzia³aj¹, by któregoœ dnia nasza
stra¿ mog³a wyjechaæ do po¿aru. A
nieszczêœcie czyha!!!
Tadeusz Nosel

Roczne oszczêdnoœci
to niespe³na 20 tys. z³

Wernisa¿ Karoliny Saguckiej

Zespó³ Szkó³
w Budowie
od 1 wrzeœnia
2013 roku

W holu Z³ocienieckiego Oœrodka Kultury odby³ siê 26.09.2012r.
wernisa¿ grafiki komputerowej. Autork¹ prac jest utalentowana mieszkanka Z³ocieñca - Karolina Sagucka,
absolwentka Liceum Plastycznego
w Szczecinie. Oprócz grafiki artystka
interesuje siê tak¿e fotografi¹.

(Z£OCIENIEC). Informowaliœmy ju¿ o utworzeniu Zespo³u
Szkó³ w Budowie Z³ocieñcu. Nowa
placówka oœwiatowa w gminie rozpocznie dzia³alnoœæ od pierwszego
wrzeœnia przysz³ego roku.
Teraz jeszcze dodajmy, ¿e spodziewane roczne oszczêdnoœci w
naszej oœwiacie po tej operacji to
niespe³na dwadzieœcia tysiêcy z³otych. A, przypomnijmy: wykazana
strata przez ZUK – 200 tysiêcy z³otych. Wykazana strata przez ZOK –
700 tysiêcy z³otych.
(N)

G³ównym tematem jej wizualizacji plastycznych jest cz³owiek, którego przedstawia w bardzo barwny i
zmys³owy sposób.
Oprócz osób bliskich artystki i
zaproszonych goœci, na otwarcie
wystawy przybyli tak¿e mieszkañcy
Z³ocieñca oraz mi³oœnicy grafiki
komputerowej. Pani Karolinie
¿yczymy sukcesów w dalszej pracy
artystycznej.
Wystawê bêdzie mo¿na ogl¹daæ
do 16 paŸdziernika 2012 roku.
Wszystkich serdecznie zapraszamy!
(ZOK)
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Za ponad 40 tysiêcy z³otych sprzêt dla Stra¿y Rybackiej Powiatu Drawskiego

Chc¹ i umiej¹, i maj¹ ju¿ czym chroniæ
nasze wody przed k³usolami
kuracyjne, kombinezony wypornoœciowe, noktowizor, kompletne
umundurowanie dla trzech stra¿ników. Do tego – ³ódŸ patrolowa z silnikiem i przyczepka pod³odziowa.
Dziêki dofinansowaniu trzech
cz³onków stra¿y ukoñczy³o kurs i
uzyska³o patent motorowodniaka.
Sprzêt jest ju¿ na stanie Spo³ecznej
Stra¿y Rybackiej dzia³aj¹cej przy
kole KARP w Z³ocieñcu. Nie tylko
co baczniejsi obserwatorzy ¿ycia na
naszych wodach dostrzegli codzienn¹, i conocn¹, pracê owej stra¿y ju¿ dobrze doposa¿on¹ w sprzêt.
Tomasz £ajczak

(Z£OCIENIEC). W siedzibie
ko³a wêdkarskiego PZW Karp w
Z³ocieñcu odby³o siê 20 wrzeœnia
uroczyste spotkanie, w trakcie którego przekazano sprzêt Spo³ecznej
Stra¿y Rybackiej Powiatu Drawskiego.
Na spotkanie zaproszono prezesów kó³ wraz z grupowymi. Byli
obecni cz³onkowie stra¿y, cz³onkowie zarz¹dów kó³. Zaproszono równie¿ wiceburmistrza Z³ocieñca in¿.
Piotra Antoñczaka. Poœród zaproszonych goœci tak¿e – dyrektor Lokalnej Grupy Rybackiej Dariusz Subzda i prezes Lokalnej Grupy Dzia³ania Krzysztof Zacharzewski.
Przekazania sprzêtu o wartoœci
ponad czterdziestu tysiêcy z³otych
dokona³ prezes Stowarzyszenia LGR
„Partnerstwo Drawy” Krzysztof Lis.
Sprzêt zosta³ przekazany na rêce
komendanta Spo³ecznej Stra¿y Rybackiej Powiatu Drawskiego Zbigniewa W¹torka.

CMYK

Kilka szczegó³ów dotycz¹cych
œrodków finansowych, za które zakupiono sprzêt. Spo³eczna Stra¿
Rybacka pozyska³a je z bud¿etu LGR
„Partnerstwo Drawy” w Szczecinku
w ramach programu operacyjnego
RYBY 2007 – 2013. Za pozyskane
fundusze zakupiono miêdzy innymi
latarki, krótkofalówki, kamizelki ase-
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Wyjaœnia burmistrz Waldemar W³odarczyk. Pytaj¹ radni

Nie tylko „Wielkopolska”,
ale i piramidalna
(Z£OCIENIEC). Na temat
problemów z zamieszkiwaniem
w blokach na ulicy
Wielkopolskiej mówi burmistrz
Waldemar W³odarczyk.

- Mieszkania by³y przydzielane
osobom przede wszystkim z budynków z rozbiórki. S¹ tam te¿ osoby
p³ac¹ce czynsz w stu procentach,
czyli 10,80 z³otego. Inni p³ac¹
mniej. Zarz¹dem zajmuje siê ZGM.
Problem zaistnia³ od pierwszego
stycznia. Trzeci budynek nie zosta³
wykoñczony, a mieszkania tam
znajduj¹ce siê mia³y byæ przeznaczone do sprzeda¿y. I tak by³o w
umowie z bankiem. Sprzedanych
mia³o byæ dwanaœcie mieszkañ. To
mia³o pomniejszyæ kredyt. Czwarty
budynek mia³ byæ dzier¿awiony
przez gminê. W³aœciciel chcia³
wejœæ do mieszkañ w ramach przegl¹du gwarancyjnego. Chcia³
sprawdziæ, czy lokale nie s¹ dewastowane. Jeden mieszkaniec nie

chcia³ wpuœciæ nas do mieszkania.
(…) Byliœmy w Warszawie z przewodnicz¹c¹ rady Urszul¹ Ptak, z
panami ¯abickim i B³a¿ejewiczem.
Bank chce wyegzekwowaæ umowê.
Dogadali siê z bankiem i przez rok
bêd¹ p³aciæ tylko raty kapita³u. Nie
chcemy, aby nast¹pi³a egzekucja z
banku. Mo¿e zwiêkszymy kwotê,
jak¹ daje gmina za mieszkania na
w³asnoœæ. Trzeci budynek jest prawie wybudowany, a czwarty ma
³awy fundamentowe. –
Przewodnicz¹ca Urszula Ptak
Wypowiedzia³a siê na ten temat
te¿ przewodnicz¹ca rady miejskiej
Urszula Ptak. - … napisano, ¿e
mieszkania s¹ zagrzybione. Po
przegl¹dzie okaza³o siê, ¿e w jednym mieszkaniu nawiercono dziury, bo tam by³ grzyb. W innych by³y
tylko drobne usterki, typu – niedomykanie siê drzwi. –
Reasumowa³ zagadnienie burmistrz Waldemar W³odarczyk: - Lo-

katorzy nie zap³acili ¿adnej kaucji.
Brakowa³o kuchni gazowych, chyba dwanaœcie sztuk. Lokatorzy
musieli je sami kupiæ, ale reszta
wyposa¿enia by³a ju¿ w lokalach.
Mam nadziejê, ¿e bank nie zacznie
egzekucji. –
Radna Ma³gorzata Janda
Zainteresowana problemem radna z tych okolic Ma³gorzata Janda
pyta³a: - Co bêdzie, gdy firma nie
dogada siê z bankiem? Co bêdzie z
ludŸmi? Burmistrz Waldemar W³odarczyk:
- Nie odpowiem na to pytanie. Zostaje
nam dziesiêæ mieszkañ. - Pan B³a¿ejewicz – dopytywa³a
Ma³gorzata Janda – przekaza³ informacjê lokatorom z budynku przy
ulicy Wielkopolskiej, ¿e sprzeda

budynki innemu deweloperowi, a
nie mo¿e tego zrobiæ z lokatorami,
wiêc ich eksmituje. Burmistrz Waldemar W³odarczyk: - Ja na to nie mam wp³ywu, bo
nie jestem w³aœcicielem. Podobnie
jak w Budowie, równie¿ nie jesteœmy w³aœcicielami mieszkañ. Pyta radna Gra¿yna Kozak: - Jak
deweloper sprzeda mieszkania, to z
ludŸmi? Burmistrz Waldemar W³odarczyk: - To nie jest takie proste, sprzedaæ takie mieszkania. Mo¿na dodatkowo daæ dziesiêæ z³otych, ¿eby
bank zadowoliæ, ale sprawa nie jest
za³atwiona. Powy¿ej to relacja „s³owo w s³owo” z posiedzenia jednej z komisji
rady. Dalszy ci¹g wypadków z pewnoœci¹ nast¹pi.
(n)

Mieszkanie odkupi³am, a na raty nie mam. Co wówczas? Komornik?

Kiedy mo¿na sprzedaæ mieszkanie zakupione od gminy z bonifikat¹?
(Z£OCIENIEC).
Wiadomo, ¿e gminne
mieszkania mog¹ byæ
nabywane przez
dotychczasowych
mieszkañców.
Transakcje s¹
dokonywane z
oczywist¹ bonifikat¹.
Ale, bywa i tak. Mówi przewod-

nicz¹ca rady miejskiej Urszula Ptak:
- Mieszkañcy kupuj¹ mieszkania z
bonifikat¹ i zapominaj¹, ¿e gdy
sprzedadz¹ je wczeœniej ni¿ po piêciu latach, to musz¹ zwróciæ bonifikatê. Podobno jest szykowana
zmiana ustawy, która zabroni
sprzeda¿y mieszkañ z bonifikat¹.
Oto przyk³ad. Mieszkaniec wyst¹pi³ z pismem w podobnej sprawie. Ta
osoba przepisa³a swoje mieszkanie
dla rodziny, która siê nim opiekuje.
Do zwrotu dla gminy jest kwota
oko³o piêædziesiêciu tysiêcy z³o-

tych. Owego mieszkañca, oraz jego
rodziny nie staæ na zwrot udzielonej bonifikaty. –
Na raty
Okazuje siê, ¿e zwrot bonifikaty
mo¿na roz³o¿yæ na raty, których iloœæ
precyzuje uchwa³a rady. Zgodnie z
tym postanowieniem sp³atê nale¿noœci mo¿na roz³o¿yæ tylko na dwanaœcie rat – poinformowa³ Janusz
Raczyc, kierownik odpowiedniego
referatu w urzêdzie. By³a te¿ propozycja zmiany dot¹d obowi¹zuj¹cej

uchwa³y. Do tej¿e radny Miros³aw
Kacianowski odniós³ siê tak: - Jeœli
chcemy, by nasze prawo by³o skuteczne, to musi obowi¹zywaæ przez
jakiœ czas, a nie byæ zmieniane pod
konkretne osoby. - Na takie postawienie sprawy zaoponowa³ burmistrz Waldemar W³odarczyk: - Kobieta powiedzia³a, ¿e ona nie jest w
stanie p³aciæ tak wysokich rat.
Przez komornika bêdziemy musieli
œci¹gaæ œrodki. - O dalszych postanowieniach w tej kwestii bêdziemy
informowaæ.
(n)
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Uwaga z³ocienieccy stra¿acy - kierunek Stara Œwiêta

Jak Niemcy pod Z³otowem walczyli
z polskimi stra¿akami ochotnikami
(Z£OCIENIEC). Nie wraca³bym
ju¿ do tego tematu, do tych jak¿e
nabrzmia³ych zagadnieñ, gdyby nie
znów zjawisko, które celowo nazywam nieelegancko: z³ocieniecki
„je³opizm” kulturowy. S³owo „je³opizm” najlepiej kojarzyæ z safandulstwem, no, bo z czym innym?
Komu w Z³ocieñcu te uszy?
Oto miejscowa biblioteka w zachêcie do wziêcia udzia³u w konkursie poetyckim pos³uguje siê tytu³em
SPOTKANIE Z ZAJ¥CZKIEM. Co
to wszystko ma znaczyæ, dalibóg do
dzisiaj nie wiem. I chyba te¿ nie wie
nikt. Ów zaj¹c to kamienny pomniczek poniemiecki na skrzy¿owaniu
ulic, dróg. Jego podobizna jest
umieszczona na plakacie poetyckim,
jakby w Z³ocieñcu, w gminie polskich wygnañców z w³asnego pañstwa, nie mo¿na by³o odwo³ywaæ siê
do tradycji polskiej. Nie je³opizm to?
Coœ groŸniejszego?
Hejna³ miasta te¿ nie polski.
Skomponowany przez Niemca, który zaraz po zainkasowaniu honorarium umkn¹³ st¹d i do dziœ nikt go nie
widzi. Œwiêtej pamiêci proboszcz
parafii Maryi Wniebowziêtej ksi¹dz
Leonard Bandosz powiedzia³, ¿e w
kontrze do tej niemczyzny o 21.00
mamy z wie¿y koœcio³a Apel Jasnogórski. Ale, ile¿ to godzin trzeba czekaæ od po³udnia, by siê po tej niemczyŸnie odkaziæ.
Na budynku stra¿y po¿arnej zaœ
mamy tak¹ oto tablicê: 100 lat Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej. Z³ocieniec
28.05.2005. Pisa³em o tym miejscu kilkakrotnie. Ostatnio zaœ tak: Nie by³oby to wiêkszym wydarzeniem,
gdyby nie jeszcze jedno miejsce na
murach budynku stra¿y po¿arnej,
idzie tu o pami¹tkow¹ tablicê i napis
na niej. Ów napis do dziœ budzi wiele
zapytañ i kontrowersji. Przytaczam
go w ca³oœci: „100 lat OCHOTNICZEJ STRA¯Y PO¯ARNEJ. Z£OCIENIEC 28.05.2005”. Z tej informacji nie dowiemy siê, gdzie owa stra¿
przez sto lat mia³a swoj¹ siedzibê. I co to wszystko ma znaczyæ? W jakim
mieœcie? Informacja jest taka, ¿e
¿adna. Pozostaje tylko jedno - wielkie pytanie: czy tylko stra¿ po¿arna
liczy sobie te sto lat? A s³u¿by typu
- milicja, ORMO, SB, ZOMO, PZPR,
itd. To w Z³ocieñcu ile lat sobie licz¹?
Mo¿e i wiêcej ni¿ sto? Wypada raz
jeszcze to wszystko dobrze policzyæ,
ale z rachmistrzami bardziej kumaty-

mi. Nawiasem, to z tego napisu wynika, ¿e nasza stra¿ po¿arna liczy
sobie sto lat. No, przecie¿ to bzdura.
Plotka g³osi, ¿e ten napis, to z powodu jakichœ tam darów niemieckich.
Plotki nie uda³o siê nam potwierdziæ.
Inni mówi¹ o latach idei ochotniczego gaszenia. Mo¿e i tak, ale trzeba to
dobrze zwa¿yæ, z kim siê tañczy. Ile
ten ktoœ wywo³a³ w Polsce po¿arów?
Ca³y kraj spali³, rozszabrowa³, ludzi
wymordowa³. - Tekst z lipca tego
roku.
Stra¿acy ochotnicy, patrioci
Poszuka³em materia³ów na temat:
czy aby z³ocienieckie napisy nie
czas ju¿ pozdejmowaæ. Bo oto, cytujê: „By³o to 141 lat temu w ma³ej wiosce, Star¹ Œwiêt¹ zwanej, a po³o¿onej
w pobli¿u Z³otowa. So³tysowa³ w tej
wsi ciesz¹cy siê ogólnym szacunkiem Jakub Kachelek. (...) W Starej
Œwiêtej - mawia³ - nie pozwolimy na
¿adne bezprawie. Poka¿emy niemieckim w³adzom, ¿e nie gorzej potrafimy siê gospodarzyæ od innych. Szacunku ich, psubratów, do
Polaków nauczymy. (...) No to za³o¿ymy swoj¹ stra¿ po¿arn¹. (...)... od
tamtej chwili Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Starej Œwiêtej dzieñ po dniu

pisa³a sw¹ piêkn¹ historiê jêzykiem
faktów. 80 % mieszkañców wsi stanowili tu wtedy Polacy. Polskim jêzykiem pos³ugiwali siê tu wszyscy.
Polak rz¹dzi³ wsi¹. Polski panowa³ tu
obyczaj. Polska by³a te¿ Ochotnicza
Stra¿ Po¿arna, choæ chêtnie pe³nili w
niej s³u¿bê m³odzi Niemcy, nawykli
do spo³ecznego prymatu, bowiem
szowinizm niemiecki przywleczony
na Ziemiê Z³otowsk¹ przez organizacje nacjonalistyczne, pocz¹³ dyktowaæ politykê nacisku germanizacyjnego. Za spraw¹ urzêdników zasiedli wtedy w zarz¹dzie tutejszej OSP
równie¿ Niemcy. Sto czterdzieœci jeden lat OSP w Starej Œwiêtej - to historia wiernej s³u¿by idei po¿arniczej, dzieje zapisane dzia³alnoœci¹
najaktywniejszych patriotów. W
przeddzieñ niemal, pamiêtnego 1939
roku, stra¿ w Starej Œwiêtej objê³a w
posiadanie pierwsz¹ pompê motorow¹. W zarz¹dzie by³o jeszcze wtedy trzech Polaków: Szczepan Kulin,
Pawe³ Massel i Szymon Sobek. Ca³a
jednostka by³a ju¿ w du¿ej mierze
opanowana przez Niemców. By³ to
wynik dzia³alnoœci hitlerowców, którzy - wykorzystuj¹c przepisy - zaci¹gali Polaków do przymusowej s³u¿by przeciwpo¿arowej, powoduj¹c

tym samym automatyczne skreœlenie ich z szeregów OSP. Ta metoda
jest potwierdzeniem obaw hitlerowskich przed narodow¹ dzia³alnoœci¹
stra¿aków. K³u³y Niemców w oczy i
stra¿ackie przedstawienia i zabawy z
polskimi pieœniami oraz tañcami, i
g³oœny w okolicy bal maskowy, którego tradycjê do niedawna siê pielêgnowa³o, i polska komenda w czasie
æwiczeñ, organizowanych tu w trybie ostrej dyscypliny. (...)
Dzia³ania wojenne nie oszczêdzi³y w efekcie równie¿ materialnego
dorobku OSP w Starej Œwiêtej. Nie
³atwo by³o zaczynaæ na nowo, gdy
zachowa³o siê w spadku tylko trochê
sprzêtu, przechowywanego przez
druha Kulina i nieco wê¿y, które
przetrwa³y ukryte na strychach polskich domów. Jednak ci, którzy nie
ugiêli siê przed represjami hitlerowców, nie przestraszyli siê trudu reaktywowania jednostki.”
Przeprosiæ, i to natychmiast!!!
Mo¿e by tak z³ocienieccy stra¿acy pojechali pod Z³otów do tej wioseczki? Choæby ju¿ jutro! I przeprosili jej mieszkañców za „durne” tablice w Z³ocieñcu.
(N)
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Po „skoku” na sklepy, skok na grzybiarzy i jagodziarzy?

Atak przewodnicz¹cej rady miejskiej
na jagodziarzy
(Z£OCIENIEC). Mieliœmy w
mieœcie w swoim czasie
tak zwany „skok” na lokale
sklepowe. Dzisiaj w tych¿e
spotykamy za ladami
obywatelki i obywateli,
którzy w epoce socjalizmu
nawet nie mogli siê
spodziewaæ tak w koñcu
œwietlanej przysz³oœci,
mimo, ¿e tylko za lad¹.
Teraz wyczekuj¹ dni, gdy to Warszawa przeœle do gminy wszelkie dotacje i subwencje, gdy¿ wtedy to,
uraczeni nimi niektórzy z³ocienianie
ruszaj¹ do tych lad na zakupy. To doprawdy bardzo spory obszar gminnego ¿ycia. I jej finansów. Ach, ta
Warszawa.
Widziane zza lady, zza biurek
Do tych osób spoza lady nale¿y
te¿ i przewodnicz¹ca naszej rady
miejskiej Urszula Ptak. Tak¿e jej ma³¿onek prowadz¹cy nie tylko atrakcyjny punkt z pras¹, ale i taki, w którym do dostania nawet Gazeta Polska Codziennie i Rzeczpospolita, co
w mieœcie Z³ocieniec nie jest codzienn¹ praktyk¹. SprawdŸcie Pañstwo sami!
A jakby z drugiej strony tych
z³ocienieckich lad mamy handel
zwany narêcznym, czy jakoœ podobnie. Przynale¿¹ doñ handlowcy, którzy nie uczestniczyli, z ró¿nych przyczyn, w z³ocienieckim
„skoku” na sklepy. To zbieracze

runa leœnego. Jagód, grzybów. Tak¿e i handlarze owocami. Miodami.
Stroikami œwi¹tecznymi, jemio³¹.
Malinami. Pomidorami.
I oto okazuje siê, ¿e ten handel
bardzo przeszkadza tym, co to w
swoim czasie dokonali udanych
„skoków” na tutejsze lokale sklepowe. W tym i samej przewodnicz¹cej Urszuli Ptak. Oddajmy jej
g³os: - Sprzeda¿ runa leœnego w
Z³ocieñcu tego lata odbywa³a siê
w strasznych warunkach. Sprzedaj¹cy rozsiadali siê na chodniku
i ca³ymi dniami tam siedzieli tarasuj¹c przejœcie. Radny Waldemar Buca, jak
zwykle bardzo czu³y na codzienne
trudy ludzi, którym ¿yje siê szczególnie ciê¿ko, powiedzia³: - Jeœli
chodzi o sprzeda¿ runa leœnego, to
ja bym im wydzieli³ jakieœ miejsce.
- Jeszcze inaczej do sprawy podszed³ radny Jerzy Uchroñski: Stra¿ miejska mog³a karaæ sprzedaj¹cych runo leœne za tarasowanie chodnika. - Pos³uchajmy jeszcze radnego Miros³awa Kacianowskiego: - Ja wczeœniej by³em za
tym, aby pozwoliæ im sprzedawaæ
runo leœne w mieœcie. Teraz zmieni³em zdanie. To, co tam siê dzieje,
to nie ma miejsca w ¿adnym innym
mieœcie. Te osoby niech handluj¹
na targowisku, a nie w centrum
miasta. - I jeszcze sam burmistrz
Waldemar W³odarczyk: - Runo leœne mo¿na sprzedaæ w skupie.
Niech tym zajmie siê komisja bud¿etowa. –

Zakazaæ, zabroniæ, ukaraæ
– œmiechu warte
Na czym stanê³o? Na tym: zabroniæ sprzeda¿y runa leœnego w centrum miasta. Piêæ g³osów „za”. Wydzieliæ miejsce na sprzeda¿ runa leœnego w centrum miasta; jeden g³os
„za”.
Zbieranie jagód, póŸniej nimi
handlowanie, to przecie¿ jedna z
najbardziej uci¹¿liwych, wyczerpuj¹cych prac. A mimo to s¹ ludzie,
którzy siê tego imaj¹. Chwa³a im. Nie
zakazy, mandaty. O ile to szlachetniejsze jakby nawet od, na przyk³ad,
handlu w sklepach wyrobami chiñskimi z wielokrotnymi przebitkami.
To jest prawdziwy problem handlowy w mieœcie, a nie jagodziarze, grzybiarze, oferuj¹cy miód. Wysy³anie
tych ludzi z tak niebywa³ym towarem
na targowisko miejskie? Przecie¿ to
targowisko do handlu nie nadaje siê
od kilkudziesiêciu lat, mimo tylu w
gminie handlowców. Ba, mimo nawet samej przewodnicz¹cej te¿ handluj¹cej! Nasy³anie na tych ludzi
stra¿y miejskiej z mandatami? Przecie¿ ci jagodziarze, to te¿ i klienci
opieki spo³ecznej. Tak dorabiaj¹ sobie do tej opiecznej z³ocienieckiej
nêdzy. A gdyby nie ta stra¿ w mieœcie, to by³oby wiêcej z³otówek dla
tej w³aœnie nêdznej opieki! Nikt dot¹d jakoœ nie chce pojechaæ do
miast, gdzie te stra¿e polikwidowano, by dowiedzieæ siê, czy aby nie
czas ju¿ i w Z³ocieñcu na tego rodzaju posuniêcie. Porz¹dki. Kiedy
wreszcie? To zadanie dla komisji
spo³ecznej!
Wprost pisz¹c
Tygodnik ju¿ blisko dziesiêæ lat
pokazuje stan naszego targowiska.
Czegoœ podobnego nie ma w ca³ym
kraju. Wprost pisz¹c – takiego syfu.
I w to miejsce wpychaæ ludzi z jagodami, z grzybami? Z miodami? Mimo

przewodnicz¹cej rady handlowca,
owe targowisko tu istnieje do tej
pory. A przecie¿, gdyby to by³o normalne miejsce, to wówczas mielibyœmy w gminie prawdziwie wolny rynek, konkurencjê w handlu. Komu
by to przeszkadza³o? Dodam: wreszcie w Z³ocieñcu bêdzie normalne
targowisko. Po dziesi¹tkach lat.
Dawno ju¿ jest w Drawsku Pomorskim, w Czaplinku, w Kaliszu Pomorskim. Teraz za taki stan rzeczy wypada³oby ju¿ nawet odpowiedzieæ
przed ludŸmi, a nie wy¿ywaæ siê na
Bogu ducha winnych jagodziarzach, grzybiarzach i innych. Nie
godzi siê. Siê nie godzi.
Z Liderami do nich,
nie z mandatami
Co stoi na przeszkodzie, by do
tego rodzaju dzia³alnoœci mieszkañcom gminy przysposobiæ przez nich
wybrane miejsca? Od czego jest
rada, radni, przewodnicz¹ca? To
mo¿e te¿ znacz¹co wp³yn¹æ i na codzienne zachowania tych ludzi, do
których rzeczywiœcie mo¿na mieæ
uwagi.
Cz³owiek, który od lat z malutkim
synkiem zbiera kurki i nimi handluje,
winien za swoj¹ dzia³alnoœæ otrzymaæ nawet Gminnego Lidera, jak to
postulowa³ nawet jeden z internautów. Trzeba, by w przysz³ym roku
nikt nie zaniedba³ jego odznaczenia.
Jeœli to ma byæ Gala dla wszystkich,
a nie tylko taka - rutynowa. Sztampowa. Mieszkañcy goœcia popr¹ jednog³oœnie. Czemu do tej pory nie
dostrzeg³a go kapitu³a Liderów? Bo
to cz³owiek pracy wyj¹tkowo ciê¿kiej? A jaki fachowiec? Podobnie ze
zbieraczami jagód.
Tadeusz Nosel
PS. Synek zbieracza i handlarza
kurek teraz zbiera na handel kasztany. Na razie butelkom odpuœci³. Bêdzie Lider?
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl

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

NIERUCHOMOŒCI

MIESZKANIA

US£UGI

INNE

Powiat ³obeski

Powiat gryficki

Powiat gryficki

Powiat ³obeski

Sprzedam dom w Prusinowie 29
gm. £obez o powierzchni 150 mkw.,
dzia³ka 0,14 ha, gara¿, budynek
gospodarczy. Mo¿liwoœæ dokupienia ziemi ok. 12 ha. Tel. 665 373
398

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

Wynajmê mieszkanie w Gryficach,
2 pokoje, 47 mkw. Tel. 608 168 430

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

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

Powiat gryficki
Kupiê gospodarstwo lub
grunt rolny. Tel. 664 944 635

Wynajmê w Gryficach pokój z
³azienk¹, osobne wejœcie. Tel. 501
278 866

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 ³obeski
Sprzedam mieszkanie w £obzie ul.
Orzeszkowej, 58 mkw., 3 pokoje, II
piêtro. Tel. 604 201 278
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.

Drawsko Pom. Szukam mieszkania 2-pokojowego na okres minimum roku. Tel. 505 495 753

Sprzedam dom w Drawsku
Pom. 126 mkw. - cena 290 tys.
z³ oraz 2 dzia³ki budowlane.
Tel. 607 798 595

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

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.

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

Powiat œwidwiñski

Sprzedam rower górski - miejski z
wyposa¿eniem. Tel. 798 532 506

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

Region
Us³ugi budowlane, remontowe,
monta¿e. „TOM - SERWIS". Tel. 781
016 125.
Koszenie i rozdrabnianie traw, prasowanie siana. Tel. 661 194 854
lub 94 363 1258

ROLNICTWO

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.
Zajrzyj - na internet strona www.google.pl „Jak postêpuje dyrektor
DPS Marzena Pelc”.

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

Og³oszenie drobne
kosztuje 1 z³
za linijkê w kuponie.
Zleæ mailem,
zap³aæ na konto.

Powiat drawski

Powiat drawski

PRACA

Sala w Pogorzelicy do wynajêcia na wesela. Mo¿liwoœæ zakwaterowania. Atrakcyjne ceny.
Kontakt tel. 502 412 274.

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

MOTORYZACJA
Powiat drawski
Sprzedam VW Passat B6 1,9 TD
2006r., cena 31 tys. z³. Tel. 607 798
595

MIESZKANIA SPRZEDA¯
£OBEZ ul. Browarna kawalerka, pow. 30 mkw
- CENA 75.000 z³ NOWA CENA
£OBEZ ul. H. Sawickiej - kawalerka, 38,5 mkw
- CENA 95.000 z³
£OBEZ, ul. Obroñców Stalingradu, 3 pokoje, pow. 53,37mkw
- CENA 180.000 z³
LESIÊCIN - 4 pokoje, pow. 74,65 mkw + gara¿ i piwnica
- CENA 120.000 z³
SMORAWINA - bezczynszowe 2 pokoje, pow. 35,7 mkw + dzia³ka 490 mkw - CENA 35.000 z³
SMÓLSKO - bezczynszowe 3 pokoje, pow. 92,9 mkw + gara¿- CENA 120.000 z³ NOWA CENA
£OSOŒNICA - 3 pokoje, pow. 64,15 mkw, parter
- CENA 114.000 z³
RADOWO MA£E - 4 pokoje, pow. 80 mkw, I piêtro
- CENA 115.000 z³ NOWA CENA
RESKO - 2 pokoje, 36,1 mkw, I piêtro
- CENA 89.000 z³
RESKO - 2 pokoje, pow. 64,04 mkw, I piêtro
- CENA 145.000 z³
RESKO - 3 pokoje, pow. 59,40 mkw, II piêtro
- CENA 180.000 z³
RESKO - dwa mieszkania w cenie jednego, 2 pokoje, pow. 54 mkw
- CENA 120.000 z³
RESKO (okolica) - bezczynszowe 2 pokoje, pow. 41,7 mkw
- CENA 73.000 z³
RESKO (okolica) - bezczynszowe 2 pokoje+pom. gosp.
i miejsce na grilla pow. 90,39 mkw
- CENA 113.000 z³
RESKO (okolica) - bezczynszowe 3 pokoje, 69,6 mkw
- CENA 90.000 z³
RESKO (okolica) - bezczynszowe 4 pokoje, pow. 67,7 mkw
- CENA 150.000 z³
£OBEZ (okolica) - 2 pokoje, pow. 65,2 mkw + piwnica 33mkw
- CENA 45.000 z³
£OBEZ (okolica) - 2 pokoje, pow. 32,31 mkw
- CENA 70.000 z³
£OBEZ (okolica) - 2 pokoje, pow. 38,63 mkw
- CENA 87.000 z³
£OBEZ (okolica) - 2 pokoje, pow. 64,79 mkw
- CENA 141.000 z³
£OBEZ (okolica) - 3 pokoje, pow. 111 mkw
- CENA 130.000 z³
£OBEZ (okolica) - 4 pokoje, pow. 68,46 mkw
- CENA 110.000 z³
ŒWIDWIN - 3 pokoje, pow. 60,14mkw, IV piêtro
- CENA 179.000 z³
ŒWIDWIN - 2 pokoje, pow.38,2mkw, parter
- CENA 85.000 z³
ŒWIDWIN - 3 pokoje, pow. 66,97mkw, I PIÊTRO
- CENA 125.000 z³
ŒWDWIN - 2 pokoje, pow.46,02mkw, stan deweloperski
- CENA 165.000 z³
ŒWIDWIN(okolica) - 2 pokoje, pow.44,75mkw
- CENA 40.000 z³
KLÊPCZEWO - 3 pokoje, pow. 61,56mkw
- CENA 140.000 z³
DOBRA - 3 pokoje, pow. 64,5 mkw, I piêtro
- CENA 165.000 z³
IÑSKO - 4 pokoje, pow. 67,89mkw, I piêtro
- CENA 185.000 z³
IÑSKO - 3 pokoje, pow. 57,8 mkw, I piêtro
- CENA 149.000 z³
IÑSKO - 3 pokoje, pow. 70,6 mkw, I piêtro
- CENA 149.000 z³ NOWA CENA
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UKS Orlik I Z³ocieniec zwyciê¿a na inauguracjê
Ligi Ba³tyckiej Orlików 2012/13
W Drawsku Pomorskim,
na orliku w Parku
Chopina, rywalizowa³y
23 wrzeœnia 2012 r.
dru¿yny grupy
drawskiej.
Organizatorem turnieju by³ MarcinKañczugowski, trener miejscowych zespo³ów Drawa Kabel Technik I i II Drawsko Pomorskie, a zarazem nowy koordynator rozgrywek w
powiecie drawskim.
W pierwszym turnieju w tej grupie wziê³y udzia³ nastêpuj¹ce zespo³y: Drawa Kabel Technik I Drawsko Pomorskie, Drawa Kabel Technik II Drawsko Pomorskie (trener
Marcin Kañczugowski, kierownik
Kamil Kuprowski), Drzewiarz Œwierczyna (trener Dariusz Nowak, kierownik Dominik Janicki), UKS Iras I
Czaplinek (trener Krzysztof Bo³dysz), UKS Orlik I Z³ocieniec, UKS
Orlik II Z³ocieniec (trener £ukasz
Piórkowski) i UKS Orlik III Z³ocieniec (trener Robert Olechowski,
kierownik Arkadiusz Antecki).
W turnieju grano systemem ka¿dy z ka¿dym, dwa razy po piêæ minut.
Sêdzi¹ wszystkich spotkañ by³ Mateusz Weso³owski.
Do przedostatniego meczu turnieju w Drawsku Pomorskim, trwa³a
bardzo ciekawa rywalizacja pomiêdzy gospodarzami imprezy - którzy
wczeœniej zanotowali remis 1:1 z
UKS Iras Czaplinek - a UKS Orlik I
Z³ocieniec. Po zwyciêstwie w bezpoœrednim pojedynku 1:0, wydawa³o
siê, ¿e turniej wygraj¹ drawszczanie.
Bezbramkowy remis w przedostatnim meczu z drugim zespo³em UKS
Orlik Z³ocieniec spowodowa³ jednak, ¿e pierwszymi liderami grupy
drawskiej zostali m³odzi pi³karze ze
Z³ocieñca!
Podopieczni £ukasza Piórkowskiego grali w sk³adzie: Patryk Jakubczak, Daniel Dobrañski, Dawid
Dobrañski, Max Kapuœciñski, Patryk Kot, Alan Pijanowski, Hubert
Pytka, Micha³ Roszczyk i Nikodem
Sterczyñski.
Trzecie miejsce przypad³o UKS
Iras Czaplinek.
Zwyciêzcy otrzymali okolicznoœciowy puchar. Wszystkie zespo³y okolicznoœciowe dyplomy.
Indywidualnie wyró¿nieni zostali: Micha³ Roszczyk (UKS Orlik I
Z³ocieniec) - najlepszy zawodnik,

Tabela koñcowa:
Miejsce Nazwa Klubu
I UKS Orlik I Z³ocieniec
II Drawa Kabel Technik I Drawsko Pomorskie
III UKS Iras Czaplinek
IV UKS Orlik II Z³ocieniec
V Drzewiarz Œwierczyna
VI Drawa Kabel Technik II Drawsko Pomorskie
VII UKS Orlik III Z³ocieniec

Oskar Tillack (Drawa Kabel Technik
I Drawsko Pomorskie) - najlepszy
bramkarz oraz Nikodem Sterczyñski(UKS Orlik I Z³ocieniec)- najlepszy strzelec, 12 bramek! Warto te¿
podkreœliæ, ¿e nieŸle w bramce drugiego zespo³u gospodarzy, spisywa³a siê Weronika £ukaszewska.
Imprezê w Drawsku Pomorskim
pomogli przygotowaæ i przeprowadziæ: Kamil Kuprowski i Krzysztof
Kursa.
Staraniem organizatora turnieju
Marcina Kañczugowskiego, wszyscy uczestnicy imprezy otrzymali
s³odycze i napoje.
Wartym podkreœlenie jest fakt,
i¿ miasto i gminê Z³ocieniec repre-

Mecze
6
6
6
6
6
6
6

PunktyBramki
15
26-1
14
18-1
11
15-7
10
8-8
5
5-10
4
2-17
0
1-31

zentowa³o najwiêcej zespo³ów, a¿
trzy: UKS Orlik I Z³ocieniec, UKS
Orlik II Z³ocieniec, UKS Orlik III
Z³ocieniec - w sumie a¿ 36 m³odych
pi³karzy! Zaprezentowali siê oni
znakomicie, pierwsza dru¿yna przyzwyczai³a nas ju¿ do zajmowania
miejsc na najwy¿szym podium.
Druga dru¿yna trenuj¹ca od niedawna goni³a czo³ówkê i zajê³a wysokie czwarte miejsce.
Natomiast trzecia najm³odsza
dru¿yna w której sk³ad wchodz¹
uczniowie klas drugich, pierwszych, a nawet przedszkolaki walczy³a w ka¿dym meczu o strzelenie
bramki i z meczu na mecz gra³a coraz
lepiej.

Nastêpny turniej 30 wrzeœnia
2012 roku (niedziela) w Z³ocieñcu o
godzinie 10.00 na „Orliku” przy Szkole Podstawowej nr 2, organizator
prezes UKS Orlik Z³ocieniec- Piórkowski £ukasz. Z³ocieniecki Klub w
tym turnieju ma zamiar wystawiæ do
rywalizacji, a¿ 4! dru¿yny. Liczymy
na doping kibiców w tym turnieju.
Informujemy, ¿e prowadzony
jest jeszcze nabór do poszczególnych dru¿yn Orlików, informacje u
prezesa Klubu Piórkowskiego
£ukasz (tel. 505-975-675).
Treningi poszczególnych grup
wiekowych:
- rocznik 2002-2003 (klasy 3 i 4) w
poniedzia³ki i œrody w godzinach
16.00-17.30, prowadz¹cy trener
£ukasz Piórkowski,
- rocznik 2004 i ni¿ej (klasy 2, 1 i
przedszkolaki) we wtorki i czwartki w
godzinach 16.00-17.30, prowadz¹cy
trener Robert Olechowski.
Zajêcia odbywaj¹ siê na „Orliku”
przy Szkole Podstawowej nr 2 w Z³ocieñcu, zapraszamy.
(o)

Bêd¹ kamery w Z³ocienieckim Lasku?

Jeszcze raz o stadionie miejskim
(Z£OCIENIEC). W
sprawie remontu
naszego stadionu
odbywaj¹ siê na nim
ka¿dego czwartku
narady z udzia³em
burmistrza Waldemara
W³odarczyka.

Urzêdnik poinformowa³: Mamy termin wykonania inwestycji do koñca roku. (…) Dogadamy
siê z urzêdem marsza³kowskim w
sprawie tartanu. Proponuj¹ nam
zamontowanie kamer, które spe³ni¹ nam warunki dotycz¹ce bezpieczeñstwa imprez. –
Dodajmy: bardziej na stadionie
od kamer potrzebny jest specjali-

styczny sprzêt sportowy. Wyposa¿enie gabinetu odnowy. Wyposa¿enie sali wyk³adowej.
Nawiasem: kto to taki, kto tak
skrupulatnie okamerowa³ nam miasto, z czego - jak twierdzi sama
przewodnicz¹ca rady Urszula Ptak
- nie ma nawet najmniejszego po¿ytku. Co to za lobby z takim hobby?
(um)
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Pogoñ Po³czyn Zdrój – Olimp Z³ocieniec 1:2 (0:0)

Drawa Drawsko Pom. – Pogoñ II Szczecin 1:2 (0:1)

A mo¿e by tak do Z³ocieñca
zaprosiæ do wspó³pracy
dzia³aczy pi³karskich
z innych miast?
Zawodowców

Jak¿e szczêœliwe punkty
Pogoni II Szczecin
w meczu z Draw¹
Drawsko Pomorskie
(DRAWSKO POMORSKIE).
Któ¿ jeszcze nie tak dawno móg³ siê
spodziewaæ, ¿e Drawa Drawsko Pomorskie bêdzie rywalizowa³a z bezpoœrednimi rezerwami ekstraklasowej Pogoni Szczecin? A tak w³aœnie w Drawsku Pomorskim mieliœmy w minion¹ sobotê.
W III Lidze Ba³tyckiej Pogoñ II
Szczecin pokona³a Drawê 2:1. Do
przerwy 1:0 dla by³ych portowców.
Pierwsza po³owa to atrakcyjna gra
dla publicznoœci. Bramka w wyniku
niepotrzebnego oczekiwania na
gwizdek sêdziego, po ewidentnym
faulu na napastniku. Ten pomkn¹³
jednak w kierunku bramki i tak doœrodkowa³, ¿e Neuman tylko wepchn¹³ pi³kê do siatki.

(Z£OCIENIEC). Gdy w Drawsku
Pomorskim ciesz¹ siê gr¹ trzecioligowej Drawy, w Czaplinku zawziêcie
kibicuj¹ czwartoligowemu Lechowi,
to w Z³ocieñcu niektórzy jeszcze
dr¿¹ o wynik ka¿dego meczu w klasie
okrêgowej. Ale, ju¿ tylko niektórzy.
Po wyj¹tkowo ciê¿kich pora¿kach Olimpu, by³o ju¿ jednak zwyciêstwo z Iskr¹ 1:0, i teraz, z tego weekendu, w Po³czynie z Pogoni¹ 2:1.
Mecz by³ ze wskazaniem na Olimp,
ale zwyciêska bramka za spraw¹
Antosiaka pad³a dopiero w doliczonym czasie gry. Olimp pokona³ Pogoñ 2:1.
Pawe³ po latach wraca do Olimpu
Pierwsza bramka dla z³ocienian Pawe³ Szapiel w 59 minucie. Wyrównanie Woszczyñski 83 minuta. Bramka na wygran¹ Antosiak. Podkreœlmy – dwie bramki dla Olimpu obroñców.
Ja tobie, ty mnie
Tego rodzaju kolebanie siê w klasie okrêgowej mamy w wykonaniu
Olimpu od wieków, z króciutkimi
przerwami. W mieœcie absolutnie nie
ma dzia³aczy pi³karskich, którym taki
stan rzeczy nie by³by na rêkê. Dowodem na to jest absolutny brak poszukiwania wzmocnieñ dru¿yny. Poszukiwania trenera z prawdziwego zdarzenia. Organizacji obozów szkoleniowych, przeprowadzania testów
umiejêtnoœci pi³karzy, itd. A do tego
¿adnego nacisku na zarz¹d klubu ze
strony jego cz³onków. To, w takim
razie, po co ten gminniak uparcie

Walka po przerwie
Po przerwie: Juszczak zalicza po
œwietnym uderzeniu s³upek. Gubi¹
siê w sytuacjach na bramki Jaroszewicz i Juszczak. I wreszcie na koniec

meczu mamy remis. G³ow¹ Hermanowicz. Doliczony czas gry. Dwie minuty. Przypadkowa akcja Pogoni II i
bramka na zwyciêstwo dla niej
Karczmarskiego.
Mini regime
W pierwszej po³owie bliscy zdobycia gola dla Drawy byli Juszczak i
Maciejewski. I oto pytanie: dlaczego
wiêc Drawa przegra³a z Pogoni¹ II? A
to materia³ do g³êbszej analizy, która
niew¹tpliwe bêdzie mia³a miejsce.
Napastnik
Maciej Maciejewski, napastnik
Drawy: - Wszyscy stanêliœmy w
oczekiwaniu na gwizdek, ale Pogoñ gra³a dalej. Pad³a bramka,
której by nie by³o, gdyby nie niezbyt
sportowa gra goœci. My staliœmy.
Sam mia³em dwie sytuacje, nie
jedn¹, jak podaj¹ wszyscy. Raz nie
trafi³em w bramkê. Szkoda punktów. (om)

Olimp Z³ocieniec gra o odzyskanie dobrego imienia

W Z³ocieñcu z beniaminkiem
KKO z Gryfem z Polanowa
przez jeszcze raz nowomyœlnych
zwany euroboiskiem, te orliki, ten
stadion w remoncie? A mo¿e by tak
do nas zaprosiæ dzia³aczy z innych
miast? Doœwiadczonych inaczej?
Nie po z³ocieniecku? Z SALOSU, z
Pogoni Szczecin, z ... Lecha Poznañ?
Z ostatniej chwili
Nie raczono w Olimpie nawet
cz³onkom Klubu przedstawiæ zaplanowanego na przysz³y rok bud¿etu
ugrupowania. Dlaczego? Ze strachu
przed reformami pi³karskiego ¿ycia w
gminie? Komu tu jeszcze odpowiada
ta pezetpeenowska „wañka wstañka”, na której wrêcz bogac¹ siê tylko
sêdziowie? Tak d³u¿ej ju¿ siê nie da!
Radzimy: odebraæ projekt bud¿etu
Klubu z urzêdu i poddaæ go rzeczowej krytyce nie tylko przez cz³onków
Klubu, ale i przez kibiców. Chyba
jasno siê wyra¿amy? (N)

(REGION). W dziewi¹tej ju¿ kolejce meczów w KKO, Olimp Z³ocieniec po wygranej w Po³czynie Zdroju z Pogoni¹ 2:1, a spotkanie wczeœniej po pokonaniu w Z³ocieñcu 1:0
lidera Iskry Bia³ogard, tym razem
powalczy u siebie z Gryfem z Polanowa. To beniaminek w KKO. Mecz w
sobotê szóstego wrzeœnia o godzinie 15.00.
Walka o odzyskanie dobrego
imienia u kibiców trwa, a Gryf z Polanowa, to tradycyjnie bardzo niewygodny przeciwnik. Ambitny, ostry,
uparty. To ta dru¿yna kilka lat temu
spuœci³a Olimp o klasê ni¿ej po meczu w Polanowie.
Inne mecze: Wielim z Olimpem
Goœcino, S³awa – Arkadia, Mechanik – Iskra, Sokó³ – Darzbór, Huber-

tus – Wybrze¿e, Zryw – Dar³ovia,
Victoria – Pogoñ.
(ok)
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Lech Czaplinek – Hutnik Szczecin 0:0

Zdobyty punkt Lecha
Czaplinek na Hutniku Szczecin
(CZAPLINEK). Tym razem w
Czaplinku remis, ale z Hutnikiem
Szczecin - to pierwsza po³owa tabeli.
Lech zdecydowanie druga, i to pod
sam koniec.
A remis bezbramkowy po meczu
raczej niezbyt widowiskowym. Gdyby Lechici mieli w swych szeregach

klasycznego egzekutora, by³oby z
pewnoœci¹ ciekawiej. A tak? - sytuacje s¹, a bramek nie ma. I w tym
spotkaniu te¿ ich nie by³o. Mimo
wszystko mecz remisowy, ale ze
wskazaniem na Lecha. W tabeli trzynasty, punkcików jak na razie tylko
siedem.
(om)

W Drawsku Drawa 13 wrzeœnia o 13.00 z Ark¹ II Gdynia

Wyjazd Drawy do trzeciej dru¿yny
w tabeli – do Pogoni Barlinek
(DRAWSKO POMORSKIE). Teraz wyjazd Drawy do Pogoni Barlinek. To dru¿yna na trzeciej pozycji
tabeli.
W Drawsku Pomorskim naszych
pi³karzy zobaczymy 13 wrzeœnia w

meczu zArk¹ II Gdynia. Uwaga: mecz
o godzinie 15.00. Mecze 8. kolejki:
Pogoñ II – Lechia II, Cartusia – Kotwica, Gryf – Koral, Polonia – D¹b,
B³êkitni – Energetyk, Ba³tyk – Gwardia, Arka II – Chemik.
(om)

9. kolejka meczów w IV lidze

Lech Czaplinek w obronie dobrej
ligi dla miasta
(REGION). Czwartoligowy Lech
Czaplinek do tej pory balansuje na
granicy spadku z tej ligi. Bezbramkowy remis z Hutnikiem ze Szczecina,
to jednak kolejny punkt, by nie przekraczaæ tragicznej granicy spadku.
Teraz Lechici wyje¿d¿aj¹ do Kamienia Pomorskiego na mecz z Gryfem.

Dziewi¹te miejsce w tabeli. Ostatnio
remis 1:1 w Szczecinie ze Stal¹. Pozosta³e mecze 9. kolejki: Leœnik – Wiekowianka, Hutnik – Ba³tyk, Ina –
Astra, Rasel – Stal, Orze³ – Sarmata,
Vineta – K³os, Kluczevia – Arkonia.
U siebie Lech 13 paŸdziernika w sobotê o 11.00 ze Stal¹ Szczecin. (ok)

Telefony: 9430906,
517866948

Zaproszenie do
startu w XII edycji
ligi siatkówki
mê¿czyzn
(Z£OCIENIEC). Oœrodek Sportu
i Rekreacji w Z³ocieñcu serdecznie
zaprasza amatorskie zespo³y pi³ki
siatkowej mê¿czyzn do udzia³u w
rozgrywkach XII edycji Amatorskiej
Ligi Pi³ki Siatkowej Mê¿czyzn w sezonie 2012/2013. Zg³oszenia s¹
przyjmowane do 15 paŸdziernika.
Planowane rozpoczêcie rozgrywek
18 paŸdziernika.
Wiêcej informacji – biuro OSiR
9430906 lub 517866948.
(osir)

S³awa – Gryf do 52
minuty meczu 0:1

10 paŸdziernika
dokoñcz¹ mecz
z KKO (od 52
minuty)
(REGION). Jak siê dowiadujemy,
mecz przerwany w wyniku z³ych
warunków atmosferycznych S³awa
– Gryf zostanie dokoñczony 10 paŸdziernika. Do 52 minuty prowadzili
pi³karze z Polanowa 1:0. To para z
Koszaliñskiej Klasy Okrêgowej.
(om)

Wyniki i tabele
Pi³ka no¿na – III Liga
Ba³tycka
Drawa Drawsko Pomorskie –
Pogoñ II Szczecin 1:2, Lechia II
Gdañsk – Polonia Gdañsk 2:1, Energetyk Gryf ino – Cartusia 1923 Kartuzy 2:1, Pogoñ Barlinek – Arka II
Gdynia 4:1, D¹b Dêbno – Gryf
S³upsk 3:0, Koral Dêbnica – Ba³tyk
Gdynia 0:2, Gwardia Koszalin – B³êkitni Stargard 4:3, Kotwica Ko³obrzeg – Chemik Police 0:4.
1 Lechia II
7 17 12:1
2 Gwardia
7 13 18:10
3 Pogoñ B.
7 13 13:8
4 Pogoñ II
7 12 11:11
5 DRAWA
7 12 12:6
6 Ba³tyk
7 11 11:7
7 Kotwica
7 10 4:9
8 B³êkitni
7 10 12:11
9 Energetyk
7 10 8:8
10 Cartusia
7 9 7:12
11 Chemik
7 8 11:10
12 Polonia
7 7 11:11
13 D¹b
7 7 10:16
14 Arka II
7 7 6:17
15 Gryf S.
7 6 10:13
16 Koral
7 4 6:12
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Pi³ka no¿na – IV liga

Pi³ka no¿na – KKO

Wyniki 8. kolejki meczów i tabela:
Lech Czaplinek – Hutnik Szczecin
0:0, K³os Pe³czyce – Leœnik Rossa
Manowo 2:0, Ba³tyk Koszalin – Ina
Goleniów 9:1, Stal szczecin – Gryf
Kamieñ Pomorski 1:1, Arkonia
Szczecin – Vineta Wolin 0:2, Wiekowianka Wiekowo – Orze³ wa³cz 4:1,
Astra ustronie Morskie – Kluczevia
Stargard 2:1, Sarmata Dobra – Rasel
Dygowo 1:1.
1 Leœnik
8 19 18:9
2 Ba³tyk
8 18 31:6
3 Stal
8 17 18:11
4 K³os
8 15 14:10
5 Sarmata
8 14 17:9
6 Vineta
8 14 14:8
7 Hutnik
8 13 11:9
8 Rasel
8 13 12:11
9 Gryf
8 13 16:8
10 Astra
8 11 17:11
11 Wiekowianka 8 10 11:13
12 Arkonia
8 9 12:17
13 LECH
8 7 3:10
14 Kluczevia
8 6 10:18
15 Orze³
8 1 3:34
16 Ina
8 0 8:31

Wyniki 8. kolejki rozgrywek i tabela: Pogoñ Po³czyn Zdrój – Olimp
Z³ocieniec 1:2, Gryf Polanów – Wielim Szczecinek 0:2, Arkadia Malechowo – Hubertus Bia³y Bór 3:2,
Dar³ovia Dar³owo – Mechanik Bobolice 2:0, Olimp Goœcino – S³awa
S³awno 4:2, Darzbór Szczecinek –
Zryw Kretomino 4:1, Wybrze¿e Biesiekierz – Sokó³ Karlino 2:1, Iskra
Bia³ogard – Victoria Sianów 6:1.
1 Wielim
8 21 23:8
2 Arkadia
8 21 21:12
3 Iskra
8 19 27:7
4 Dar³ovia
8 19 18:5
5 Darzbór
8 16 22:13
6 Wybrze¿e
8 15 15:10
7 Olimp Z.
8 13 10:19
8 Zryw
8 11 17:17
9 Hubertus
8 10 16:16
10 Olimp G.
8 10 11:11
11 Gryf
7 7 9:12
12 Sokó³
8 7 13:22
13 Victoria
8 6 12:24
14 Pogoñ
8 3 9:19
15 Mechanik
8 3 3:20
16 S³awa
7 1 6:17

TRAPER Z³ocieniec

By³ Kwidzyñ,
teraz wyjazd
do Boles³awca
(KWIDZYÑ). Biegacze na orientacjê z TRAPERA Z³ocieniec tym
razem startowali w Kwidzynie. Na
trasach zobaczyliœmy: Olê Waszczuk, Martynê Macul, Sandrê Pomian i Adama Sawoœcianika. Zabrak³o Angeliki Maciejewskiej – kontuzja nogi podczas zawodów w Koszycach, które jednak wygra³a. Do tego
– ból w biodrze Sandry, zapalenie
gard³a Oli. Owe zasz³oœci nikogo nie
mog³y nastroiæ optymistycznie. Do
tego z³ocieniecka czwórka startowa³a jako rocznik m³odszy.
Radoœæ w serduszkach
i do klubowej kasy te¿ coœ
I, jak zwykle... To, co pokazali
zawodnicy z TRAPERA wszystkich
wprawi³o w pe³ne zdumienie. Zdobycz wspania³a, bo a¿ na wysokoœci
- 43 punkty. No i do klubowej kasy
szeœæ tysiêcy z³otych.
WYNIKI
Dystans nocny
K 16. 21. miejsce Sandra Pomian
K 18. Br¹zowy medal Martyna
Macul. 8. miejsce Ola Waszczuk.
M 16. Br¹zowy medal Adam Sawoœcianik
Dystans klasyczny
K 16. 7. miejsce Sandra Pomian. K
18. 4. miejsce Martyna Macul. 10.
miejsce Ola Waszczuk.
M 18. 4. miejsce Adam Sawoœcianik.
SPRINT MIX 2x2. Junior.
5. miejsce Ola Waszczuk i Adam
Sawoœcianik.
I – jeszcze coœ
Kolejne emocje: do Boles³awca
uda³o siê siedmioro biegaczy Trapera, by tam powalczyæ w eliminacjach
o wyjazd na mistrzostwa œwiata (ISF)
w Vila Real de Santo Antonio w Portugalii. Bêd¹ tam reprezentowaæ nie
tylko Polskê, ale i swoje gimnazja.
Nasi, to: Angelika Maciejewska –
Gimnazjum Nr 2 w Z³ocieñcu, Sandra
Pomian – Gimnazjum Nr 2 w Z³ocieñcu, Michalina Pomian – Gimnazjum
Nr 2 w Z³ocieñcu, Katarzyna Maciejewska – Gimnazjum w Drawsku
Pomorskim, Katarzyna Sobczak –
Gimnazjum w Wa³czu, Adam Sawoœcianik – Gimnazjum Nr 1 w Z³ocieñcu, Jakub Sawoœcianik – Gimnazjum
Nr 1 w Z³ocieñcu. Trzymamy za nich
kciuki? Wszyscy?
(om)
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Bêdzie lista nazwisk osób krzywdz¹cych s³ynn¹ w œwiecie biegaczkê z UKS Traper Z³ocieniec

Jeszcze o z³ocienieckiej wszechmistrzyni
w bieganiu na orientacjê Angelice
Maciejewskiej
(Z£OCIENIEC). Tydzieñ temu
poinformowaliœmy, ¿e decyzj¹ Z³ocienieckiej Rady Sportu mistrzyni
œwiata, podwójna mistrzyni Europy
i wielokrotna mistrzyni Polski w biegach na orientacjê, Angelika Maciejewska, nie zosta³a desygnowana ze
Z³ocieñca na Powiatow¹ Galê Sportu do Drawska Pomorskiego. Angelika to zawodniczka s³ynnego nie
tylko w Polsce UKS TRAPER, w którym trenuje pod okiem trenera Aleksandra Burzyñskiego. Trener to te¿
istna trenerska znamienitoœæ.
Zababolili po z³ocieniecku
Obecnie mo¿emy ju¿ poinformowaæ, ¿e owa nieszczêsna decyzja
zosta³a podjêta po g³osowaniu
cz³onków tej Rady. Glosy roz³o¿y³y
siê 6:7 na niekorzyœæ mistrzyni œwiata, podwójnej mistrzyni Europy i
wielokrotnej mistrzyni Polski, gdy¿

w Z³ocieñcu znakomita praca w klubie sportowym, niekoniecznie musi
byæ na rêkê osobom, które te¿ chcia³yby mieæ takie sukcesy, tyle, ¿e ich
nie maj¹.
Jak do tej pory ustaliliœmy, za
Angelik¹ g³osowa³y wszystkie osoby zawodowo zwi¹zane ze sportem,
legitymuj¹ce siê wy¿szym wykszta³ceniem magisterskim i na co dzieñ
pracuj¹ce w dziedzinie kultury fizycznej. By³ tu jeden wyj¹tek w zupe³noœci zrozumia³y. Przeciwko naszej wszechmistrzyni g³osowali ludzie w sporcie zaanga¿owani na zasadzie hobby, te¿ w swej pracy maj¹cy odpowiednie do umiejêtnoœci
sukcesy. W zupe³nie innej skali,
rzecz prosta.
Sufler zwiód³ g³osuj¹cego
Jeden z cz³onków rady, bêd¹cy
przeciwko Angelice, dopiero po

wszystkim zreflektowa³ siê i ju¿ w
drzwiach wypowiedzia³ s³awetne „Bo¿e, ale strzeliliœmy babola.” Jak
uda³o siê nam ustaliæ, ale jeszcze bez
potwierdzenia, ta osoba sw¹ decyzjê
przeciwko Angelice podjê³a po uporczywej namowie kogoœ, kto nie jest
cz³onkiem tej rady, a w z³ocienieckim
sporcie trzyma siê nawet jakby kurczowo, gdy¿ inaczej nie mia³by z czego ¿yæ. Nie lubi Trapera i jego trenera. I tym oto sposobem z³ocieniecka
biegaczka, wszechmistrzyni, nie dost¹pi³a zaszczytu wyst¹pienia jako
z³ocienianka na Powiatowej Gali
Sportu w Drawsku Pomorskim. Do
przysz³ego tygodnia skompletujemy szczegó³ow¹ listê nazwisk osób,
które bra³y udzia³ w tym g³osowaniu,
którego wynik ju¿ odbi³ siê szerokim
echem nie tylko w kraju, co dobrej
s³awy naszemu miastu nie przysparza. Na szczêœcie mamy Angelikê,

nasz¹ z³ocienieck¹ wszechmistrzyniê, dla której zabrak³o desygnacji
na Powiatow¹ Galê Sportu. Oczekujemy oczywiœcie odwo³ania tej Rady
Sportu i powo³ania nowej. Nawiasem – ma³o kto chcia³ temu cia³u
przewodniczyæ. Z tej funkcji zrezygnowa³ nawet mgr Adam Radzimski.
Zawodowiec od sportu w³aœnie.
Tadeusz Nosel

Taki ma³y, a trenuje codziennie – oto przyk³ad dla innych

Gerard Cieœlik ze Z³ocieñca nadziej¹ Gerarda Cieœlika
z Ruchu Chorzów
(Z£OCIENIEC). Gerard
Cieœlik to ch³opczyk ze
Z³ocieñca, który tu po
raz pierwszy, w Olimpie,
zetkn¹³ siê z treningami
pi³karskimi u trenera
Jana Kêpy.
Potem by³ nawet na obozie treningowych z takimi samymi jak on
ch³opakami Ruchu Chorzów. Tam
spotka³ siê z samym panem Gerardem Cieœlikiem, najs³ynniejszym do
dzisiaj, legendarnym pi³karzem Ruchu Chorzów i reprezentacji Polski.
Postaæ to legendarna.
Porozmawiali, a jak¿e
Starszy z Gerardów powiedzia³
m³odziutkiemu: - Mam nadziejê, ¿e
bêdziesz pi³karzen jeszcze lepszym
ode mnie. – Da siê tego dokonaæ? pyta³ reporter m³odszego z Gerardów Cieœlików. OdpowiedŸ taka oto:
- A czemu nie? Da siê! – Obecnie nasz
Gerard jest pi³karzem SALOSU

Szczecin. Tam te¿ chodzi do szko³y i
mieszka w internacie. A treningi? – w
SALOSIE trenuj¹ codziennie. Ostatnio wygrali z Pogoni¹ Szczecin 3:2.
Gerard obwieszcza³ to z dum¹.
A mo¿e bêdzie pomyka³
po bie¿niach œwiata?
Dodajmy: nasz Gerard jest uzdolniony nie tylko pi³karsko, ale i biegowo. Co wygra w tym sympatycznym
m³odzianie? Zobaczymy niebawem.

Spe³ni siê ¿yczenie legendarnego
pi³karza z Ruchu Chorzów?
Maciek przeciera³ szlaki
W SALOSIE pi³karskiego fachu
nauczy³ siê Maciej Maciejewski z
Olimpu, obecnie w Drawie Drawsko
Pomorskie. A by³ te¿ w³aœnie w Ruchu Chorzów.
- Dla mnie Chorzów to za daleko
– powiedzia³ Gerard Cieœlik Mniejszy.
(N)

tygodnik pojezierza drawskiego 3.10.2012 r.

INFORMACJE

Str
Str.. 15

Z ¯YCIA PARAFII W Z£OCIEÑCU
PARAFIA MARYI WNIEBOWZIÊTEJ
Nabo¿eñstwo do
Milosierdzia Bo¿ego
Nabo¿eñstwo do Milosierdzia
Bo¿ego jest odprawiane w niedziele
o godzinie 17.30. Zapraszamy.

PaŸdziernik poœwiêcony
modlitwie ró¿añcowej
Poniedzia³ek to pocz¹tek paŸdziernika. Miesi¹c jest poœwiêcony
modlitwie ró¿añcowej. W naszym
koœciele ró¿aniec dla m³odzie¿y i
doros³ych bêdzie odmawiany w dni
powszednie i w niedziele o godzinie
17.30. Ró¿aniec z udzia³em dzieci: w
poniedzia³ki, wtorki, czwartki i pi¹tki
o godzinie 17.00. Zapraszamy.

Woodstock oczami
dobrych mediów
Wspólnota Galilea zaprosi³a
chêtnych na spotkanie modlitewne
po³¹czone z projekcj¹ filmu „Woodstock oczami dobrych mediów” w
poniedzia³ek po Mszy œwiêtej wieczornej w sali katechetycznej na plebanii.

Kto chce zostaæ
ministrantem?
W œrodê trzeciego paŸdziernika o
godzinie 16.00 spotkanie kandydatów na ministrantów. Miejscem spotkania sala na plebanii.

Œwiêtego Franciszka
W czwartek czwartego paŸdziernika czcimy œwiêtego Franciszka
patrona zwierz¹t i przyrody. Zapraszamy na b³ogos³awieñstwo zwierz¹t domowych o godzinie 17.00 na
plac przed koœcio³em.

Tydzieñ
W tym tygodniu przypadaj¹ – I
Czwartek, Pi¹tek, Sobota i Niedziela
miesi¹ca
· w I Czwartek miesi¹ca Msza
œwiêta o powo³ania kap³añskie i zakonne o godzinie 18.00. Po Mszy
œwiêtej nabo¿eñstwo powo³aniowe
i spotkanie z Braæmi Zewnêtrznymi
· w I Pi¹tek miesi¹ca dodatkowe Msze œwiête: dla dzieci o 17.00 i
19.15 dla m³odzie¿y. Zapraszamy
szczególnie m³odzie¿, która przygotowuje siê do przyjêcia sakramentu
bierzmowania: pierwsze klasy ponadgimnazjalne oraz trzecie i drugie
klasy gimnazjum. Po Mszy œwiêtej
spotkanie organizacyjne, które prosimy potraktowaæ jako wa¿ne. Spo-

wiedŸ o 16.30, 17.30 i 18.45.
· w I Sobotê miesi¹ca Msza
œwiêta o Matce Bo¿ej o godzinie
7.00. Po Mszy œwiêtej Litania Loretañska.
· w I Niedzielê miesi¹ca Msza
œwiêta w intencji ¯ywego Ró¿añca o
godzinie 16.30. Po Mszy œwiêtej i
Nabo¿eñstwie Ró¿añcowym spotkanie w sali parafialnej. Intencja
modlitwy ró¿añcowej w paŸdzierniku: o umocnienie dla w¹tpi¹cych i o
nawrócenie grzeszników.

Kandydaci do
bierzmowania
W sobotê szóstego paŸdziernika
o godzinie 16.00 Nabo¿eñstwo dla
kandydatów do bierzmowania z
pierwszych klas ponadgimnazjalnych i ich rodziców – z wrêczeniem
indeksów.

Pielgrzymka
do Skrzatusza
Zapraszamy na pielgrzymkê do
Skrzatusza. Pielgrzymka w sobotê 20
paŸdziernika. Zapisy w zakrystii i w
biurze parafialnym. Koszt 20 z³otych.

Kiermasz ciast
m³odzie¿owy
W niedzielê 7 paŸdziernika m³odzie¿ bêdzie prowadziæ kiermasz
ciast. Ofiary z przeznaczeniem na wyjazd naszej m³odzie¿y na ogólnopolskie spotkanie m³odych z parafii
Zmartwychwstañców organizowane Gdañsku od 12 do 14 paŸdziernika. Prosimy o pomoc w organizacji
kiermaszu poprzez upieczenie ciast.

Buduj ¯ywy Pomnik
Jana Paw³a II
Buduj z nami ¯ywy Pomnik Jana
Paw³a II. Pomó¿ zdolnej m³odzie¿y z
ubogich rodzin. Wp³aæ na stypendia! Wyœlij SMS „Pomoc” pod numer: 72 50 (2,46 z³ z VAT), zadzwoñ:
704 20 72 50 (2,50 z³ z VAT) lub wp³aæ
na konto Fundacjo „Dzie³o Nowego
Tysi¹clecia”. 81 1320 1104 2979 6023
2000 0001.

Za zmar³ego ojca Jana
Dybowskiego CR
Msze œwiête za zmar³ego Ojca
Jana Dybowskiego CR, od uczestników uroczystoœci pogrzebowych 25
lipca, bêd¹ odprawiane od 23 paŸdziernika do 19 grudnia.

Tygodnik Pojezierza Drawskiego w Internecie
czytaj i komentuj: www.tpd.xwp.pl

PARAFIA ŒWIÊTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ
Tydzieñ w Liturgii
Koœcio³a
W tym tygodniu w Liturgii Koœcio³a obchodzimy: w czwartek wspomnienie œwiêtego Franciszka zAsy¿u,
w pi¹tek wspomnienie œwiêtej Faustyny Kowalskiej.

PaŸdziernik
Rozpocz¹³ siê paŸdziernik – miesi¹c modlitwy ró¿añcowej. Zapraszamy na wspóln¹ modlitwê o godzinie 17.30. W niedziele o 16.30. Ró¿aniec dla dzieci we wtorki, œrody i
czwartki o godzinie 17.00.

Pierwsze dni miesi¹ca

Przed I Komuni¹ œwiêt¹
W niedzielê podczas Mszy œwiêtej odprawianej od godziny 11.30
poœwiêcenie ró¿añców dla dzieci
przygotowuj¹cych siê do I Komunii
œwiêtej. Po Mszy œwiêtej spotkanie
m³odzie¿y z klas ponadgimnazjalnych przygotowuj¹cej siê do sakramentu bierzmowania.

PaŸdziernik – Msza
œwiêta w niedziele
W paŸdzierniku powracamy w niedziele do Mszy œwiêtej o godz. 17.00.

Msza œwiêta dla dzieci
„rocznicowych”

W tym tygodniu przypadaj¹: I
Czwartek, Pi¹tek, Sobota i Niedziela
miesi¹ca. Okazja do spowiedzi œwiêtej w czwartek i pi¹tek od godziny
17.00 podczas Adoracji Najœwiêtszego Sakramentu.

W niedzielê 14 bm. Msza œwiêta
o godzinie 11.30 zostanie odprawiona w intencji dzieci w tym miesi¹cu
obchodz¹ce imieniny, rocznice urodzin. Zg³oszenia dzieci w kancelarii.

Chorzy

Taca – na budowê
naszego koœcio³a

Odwiedziny chorych w sobotê 6
paŸdziernika od godziny 10.00.

Tydzieñ Mi³osierdzia
W niedzielê rozpoczyna siê Tydzieñ Milosierdzia. Tego dnia zbiórka do puszek z przeznaczeniem na
dzia³alnoœæ CARITAS.

W niedzielê tacê przeznaczymy
na budowê naszego koœcio³a. Sk³adamy podziêkowania za modlitwy w
intencji naszej parafii i za sk³adane
ofiary na rzecz budowy œwi¹tyni.
(PKO BP o/Z³ocieniec. 70 1020 2847
0000 1102 0008 3842. Darowizna na
budowê koœcio³a).

Imiê – Z³ocienieccy ¯o³nierze Wyklêci ci¹gle czeka!!!

By³a ju¿ w Z³ocieñcu ulica
Henryka Sienkiewicza.
Powróci?
(Z£OCIENIEC). Zgodnie z decyzj¹ Burmistrza Z³ocieñca o warunkach zabudowy, zosta³y wydzielone nowe dzia³ki przeznaczone
pod budowê budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie
po³o¿onym pomiêdzy ulic¹ Boles³awa Prusa, a ulic¹ Stefana
¯eromskiego.
Nowa
W celu zapewnienia dojazdu do
dzia³ek zosta³a wydzielona nowa
droga, która ³¹czy obie ulice. Proponuje siê, aby owa droga nosi³a imiê
jednego z polskich literatów, poniewa¿ w s¹siedztwie znajduj¹ siê ulice, których nazwy pochodz¹ od
imion i nazwisk literatów. Jaros³aw
Cieœlik, którego dzia³ka bêdzie
przyporz¹dkowana do tej ulicy, zaproponowa³, aby nadaæ jej nazwê
Henryka Sienkiewicza lub Juliusza
S³owackiego.

By³a ju¿ Henryka Sienkiewicza
W mieœcie by³a ju¿ ulica Henryka
Sienkiewicza, od ronda na 5 Marca
do przejazdu, ale ze wzglêdów politycznych zmieniono nazwê na 5
Marca. To dziœ dzieñ ju¿ nawet nie
wyzwolenia Z³ocieñca, a zdobycia
Falkenburga. A do tego to przede
wszystkim dzieñ podpisania przez
Józefa Stalina rozkazu dokonania
Mordu w Katyniu. Do tej pory w tym
kontekœcie w gminie z tym problemem siê nie uporaliœmy.
Nazwa ulicy od imienia bolszewickich bandytów
A mamy te¿ w mieœcie ulicê o
nazwie bolszewickiej organizacji
bandyckiej.Anie mamy w mieœcie ani
jednego miejsca poœwiêconego Z³ocienieckim ¯o³nierzom Wyklêtym. A
mamy poœród nas tych bohaterskich
¿o³nierzy. Mo¿e imiê dla ronda przy
poczcie w³aœnie takie – Z³ocienieckiego ¯o³nierza Wyklêtego? (N)
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Premier i minister
Monika Bogusz
obrony na æwiczeniach Dentyst¹ Roku
„Anakonda-12”

- Jestem zbudowany tym co zobaczy³em tutaj.
Æwiczenia robi¹ du¿e wra¿enie. Potwierdzaj¹
zdecydowanie sens wydatków na modernizacjê
armii, tak¿e wydatków zwi¹zanych ze s³u¿b¹
¿o³nierzy - powiedzia³ premier Donald Tusk podczas
pobytu na æwiczeniu Anakonda 2012.
Premier Donald Tusk przebywa³ na terenie Centrum Szkolenia
Wojsk L¹dowych (CSWL) w Drawsku Pomorskim, gdzie odbywaj¹ siê
æwiczenia pod kryptonimem „ANAKONDA-12”. Premierowi towarzyszy³ minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak oraz Szef Sztabu
Generalnego WP genera³ Mieczys³aw Cieniuch.
Podczas pobytu na poligonie
Prezes Rady Ministrów obserwowa³
m.in. forsowanie przeszkody wodnej realizowane przez 21. Brygadê
Strzelców Podhalañskich. Spotka³
siê tak¿e z ¿o³nierzami æwicz¹cymi w
ramach ANAKONDY 2012.
- Jestem zbudowany tym co zobaczy³em tutaj. Æwiczenia robi¹ du¿e
wra¿enie - powiedzia³ premier Donald Tusk. - Potwierdzaj¹ zdecydowanie sens wydatków na modernizacjê armii, tak¿e wydatków zwi¹zanych ze s³u¿b¹ ¿o³nierzy - doda³. Polska nale¿y do niewielu krajów,
które nie ograniczy³y wydatków na
armiê. Mamy œwiadomoœæ ile mamy
do zrobienia w obszarze modernizacji wojska - podkreœli³ premier.
- Æwiczenie Anakonda to podsu-

mowanie dwóch lat intensywnego
szkolenia - mówi³ minister obrony
narodowej Tomasz Siemoniak. - Staramy siê, ¿eby zakupiony sprzêt by³
dobry, a ci, którzy go u¿ywaj¹ wiedzieli, ¿e pañstwo siê o nich troszczy
- podkreœli³ minister.
***
ANAKONDA-12 to najwiêksze i
najwa¿niejsze æwiczenie polskiej armii 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 jest wspó³praca z organami administracji pañstwowej. W tym roku,
po raz pierwszy w historii æwiczeñ
„Anakonda” udzia³ bior¹ ¿o³nierze
Armii Stanów Zjednoczonych Ameryki i Kanady oraz Wielonarodowego Korpusu Pó³noc - Wschód. W
sumie æwiczy 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 kieruje Dowództwo
Operacyjne Si³ Zbrojnych.
(o)

Mieszkanka Drawska Pomorskiego doktor Monika Bogusz zosta³a zwyciê¿czyni¹ ogólnopolskiego plebiscytu Dentysta Roku
2012.
Plebiscyt organizowany by³ po
raz pierwszy, ale ju¿ w tej pionierskiej
edycji cieszy³ siê ogromn¹ popularnoœci¹ wœród stomatologów i osób
oddaj¹cych g³osy na swoich kandydatów.
Celem konkursu by³o wy³onienie
najlepszych dentystów w Polsce –
najlepszych w ocenie osób g³osuj¹cych; cenionych przez pacjentów za
umiejêtnoœci zawodowe, profesjo-

nalizm i za podejœcie do pacjenta.
Dziêki akcji ca³a Polska mia³a poznaæ
dentystów, którym warto powierzyæ
opiekê nad zdrowiem jamy ustnej. W
plebiscycie wziê³o udzia³ 900 gabinetów z ca³ego kraju podzielonych
na 16 województw.
Dziêki niemu w³aœnie po ponad 9
miesi¹cach nominowania i g³osowania uda³o siê poznaæ i przedstawiæ
Polsce dentystów absolutnie wyj¹tkowych, cenionych przez pacjentów.
Zwyciêzcom plebiscytu wrêczono okolicznoœciowe dyplomy na
uroczystej gali w dniu 21 wrzeœnia
2012 r. w Poznaniu.
(o)

Emeryci – wyjazdy na basen
(Z£OCIENIEC). Zwi¹zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów informuje o wyjeŸdzie na basen do Œwidwina. Termin – 10 paŸdziernika.

Jeszcze jeden termin to 24 paŸdziernika. I w listopadzie – trzynastego
we wtorek. Zapisy we wtorki i
czwartki od 10.00 do 12.00. (em)

