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Internauci, o: kto kogo wyroluje???

Obligacje, czyli rolowanie
d³ugu po z³ocieniecku
(Z£OCIENIEC). Nie by³o jeszcze w
historii Z³ocieñca wa¿niejszej sesji
rady miejskiej, od tej, która przed
nami. Oto w czwartek, dwudziestego pi¹tego paŸdziernika, w sali
ZOK-u przy ulicy Wolnoœci 6, radni
bêd¹ debatowaæ o wyemitowaniu
przez gminê obligacji.

Sztandar dla Szko³y Podstawowej
So³ecki
im. 2 WDP gen. J. H. D¹browskiego Turniej w
w Wierzchowie
Reklama w TPD Si³owaniu
tel. 504 042 532
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Sztandar dla Szko³y Podstawowej
im. 2 WDP gen. J. H. D¹browskiego
w Wierzchowie
W Szkole Podstawowej
im. 2 WDP gen. J. H.
D¹browskiego w
Wierzchowie odby³a siê
16 paŸdziernika 2012 r.
uroczystoœæ poœwiêcenia
oraz wrêczenia nowego
sztandaru po³¹czona
ze œlubowaniem
pierwszoklasistów.
Podczas uroczystoœci przedstawiciele Rady Rodziców przekazali na
rêce dyrektora szko³y, pani Joanny
Skraba-Œliwki, nowy sztandar. Stary
sztandar zosta³ przekazany szkolnemu historykowi panu Z. Mrozowi i
umieszczony w gablocie w klasopracowni historii. Nowy sztandar zosta³
wykonany dziêki zaanga¿owaniu

rodziców i ofiarnoœci mieszkañców
gminy Wierzchowo.
W drugiej czêœci uroczystoœci
pierwszoklasiœci klas 1a i 1b wraz z
wychowawcami (p. J. Augustyniak i
p. K. Stelmaszczyk) zaprezentowali
wszystkim swoje mo¿liwoœci artystyczne. Nastêpnie z³o¿yli uroczyste œlubowanie i zostali przyjêci do
grona uczniów szko³y podstawowej
w Wierzchowie.
Podczas uroczystoœci obecni
byli wszyscy uczniowie, grono pedagogiczne, pracownicy szko³y i
rodzice. Wyj¹tkowoœæ sytuacji
podkreœli³a obecnoœæ specjalnych
goœci: p. Jana Szewczyka - wójta
Gminy Wierzchowo, p. Jerzego Lauersdorfa - przewodnicz¹cego Rady
Powiatu Drawskiego, p. Andrzeja
Kaczorkiewicza - przewodnicz¹ce-

go Rady Gminy Wierzchowo, dyrektorów szkó³, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, kierownika Posterunku Policji oraz proboszcza Parafii
p.w. œw. Wojciecha w Wierzchowie.
Nie zabrak³o na uroczystoœci rodziców zaanga¿owanych w zbiórkê
pieniêdzy w ramach Komitetu Organizacyjnego „Nowy Sztandar dla
szko³y” oraz g³ównych fundatorów
nowego sztandaru. Obecne by³y
poczty sztandarowe Gimnazjum im.
Jana Paw³a II w Wierzchowie oraz
Zespo³u Szkó³ im. 1 Warszawskiej
Dywizji Kawalerii w Œwierczynie.
Dyrektor podziêkowa³a wszystkim, którzy choæby najmniejsz¹ cegie³k¹ przyczynili siê do ufundowania nowego sztandaru, a zaanga¿owanym rodzicom i fundatorom wrêczy³a pami¹tkowe podziêkowania.
Goœcie zaproszeni z³o¿yli na rêce
dyrektora szko³y serdeczne ¿yczenia z okazji odnowienia i poœwiêcenia sztandaru oraz œwiêta Komisji
Edukacji Narodowej.
Przy tej okazji wójt Jan Szewczyk
wrêczy³ Nagrodê Wójta dyrektor
Szko³y Podstawowej w Wierzchowie Joannie Skraba-Œliwce, za osi¹gniêcia dydaktyczno-wychowawcze oraz nauczycielowi Szko³y Podstawowej w Wierzchowie Piotrowi
Augustyniakowi, za osi¹gniêcia
dydaktyczno-wychowawcze i sportowe.

Najm³odsi bohaterowie dnia pierwszoklasiœci otrzymali s³odkoœci i upominki.
(o)
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Skrzy¿owanie czterech ulic w centrum Z³ocieñca
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Dosta³ 52 zarzuty

Z roku na rok piêkniej 15-latek zmienia³ sobie
stopnie w dzienniku
i efektowniej
Policjanci z Drawska namierzyli ucznia, który poprawia³ swoje
stopnie w elektronicznym dzienniku uczniowskim.

(Z£OCIENIEC). Z roku na rok
piêknieje nam skrzy¿owanie czterech ulic w centrum miasta. W tych
dniach w tym miejscu jest ocieplany
kolejny naro¿ny budynek. Ten sam,
na którego elewacji kilka tygodni
temu dokonano rewitalizacji p³askorzeŸby w kamieniu. Si³¹ rzeczy chodnik przylegaj¹cy do budynku przez

kilka dni nieczynny. Warto przyjrzeæ
siê temu miejscu z uwag¹. Obecnie
jego wygl¹d ca³kiem, ca³kiem. A nieopodal stary zegar miejski. To te¿
dodaje uroku temu niby tylko skrzy¿owaniu. A mo¿e by i powróciæ do
³añcuchów na skrzy¿owaniu strzeg¹cych pieszych przed wchodzeniem na jezdniê nie po pasach? (n)

PCK przeprowadzi
zbiórkê publiczn¹
w Drawsku Pomorskim
Delegatura Zachodniopomorskiego Oddzia³u Okrêgowego Polskiego Czerwonego Krzy¿a w Drawsku Pomorskim informuje, ¿e w dniu
27.10.2012 r. w godzinach od 10.00 do
14.00 na terenie Drawska Pomorskiego przeprowadzi zbiórkê publiczn¹.
Zebrane œrodki zostan¹ przeznaczone na realizacjê celów zwi¹zanych
z dzia³alnoœci¹ statutow¹ Polskiego

15-letni gimnazjalista zdoby³
kody dostêpu do elektronicznego
dziennika ucznia funkcjonuj¹cego
w jego szkole. Przekonany o swojej
bezkarnoœci i anonimowoœci przez
kilka miesiêcy dokonywa³ zmian w
swoich ocenach. Dopisywa³ oceny,
których nigdy nie zdoby³.
Nauczyciele prowadz¹cy zajêcia
z nieuczciwym gimnazjalist¹, znaj¹c
jego faktyczne umiejêtnoœci, nabrali
podejrzeñ co do ocen, które wcale
ich nie odzwierciedla³y. Maj¹c w¹tpliwoœci i zastrze¿enia w tej sprawie
szko³a z³o¿y³a zawiadomienie na

Policji. Prowadzone przez drawskich
policjantów postêpowanie wykaza³o, ¿e to 15-latek jest winien tajemniczych zmian w elektronicznym dzienniku.
Gimnazjalista przyzna³ siê do
wszystkich 52 zarzucanych mu czynów. T³umaczy³, ¿e dopisuj¹c oceny,
chcia³ poprawiæ sobie œredni¹, aby
móc dostaæ siê do dobrej szko³y.
Zapomnia³ jednak, ¿e anonimowoœæ w sieci jest pozorna i wszystko,
co zostanie w sieci zrobione, pozostawia swój œlad, który jak trop na
piasku zawsze doprowadzi do jego
w³aœciciela. Tak te¿ by³o w tym przypadku.
Sprawa trafi³a do S¹du Rodzinnego i Nieletnich i tam rozstrzygn¹ siê
losy nieuczciwego ucznia.
(kp)

Widziane i fotografowane z Parku nad W¹saw¹

Miasto ju¿ nie tylko
oczami wyobraŸni

Czerwonego Krzy¿a - promocjê zdrowia w tym na honorowe krwiodawstwo.
Na przeprowadzenie zbiórki publicznej posiadamy zezwolenie Marsza³ka Województwa Zachodniopomorskiego - Decyzja nr 10/11 z dnia
19 grudnia 2011r.
El¿bieta Motyl, Delegatura
ZOO PCK w Drawsku Pomorskim

Gruz z miasta na drogi wiejskie
(Z£OCIENIEC). Prawie zawsze s¹ zg³aszane uwagi na temat stanu technicznego dróg wiejskich. Tym razem mo¿emy poinformowaæ, ¿e jest materia³
do utwardzania tych duktów. Jako gruz pochodzi z rozbiórki budynków
mieszkalnych z by³ymi ju¿ adresami: Staszica 33 i Stolarska 9.
(um)

Reklama
w TTygodniku
ygodniku
Pojezierza Drawskiego

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

(Z£OCIENIEC). Odnowione
elewacje kilku budynków w mieœcie
w przyjaznych pastelowych kolorach nie tylko siê podobaj¹, ale i
zmuszaj¹ do wreszcie innego widzenia naszego miasta.
Tym razem proponujemy spojrzenie z Parku nad W¹saw¹ w dwóch
kierunkach: (1) w stronê hali sportowej i (2) w stronê nowego budynku
na Pustej w korespondencji z poniemieckim budynkiem na 5 Marca
(przedwojenny hotel).
Czynimy tego rodzaju propozycjê, gdy¿ tu mo¿na zaobserwowaæ,
jak bardzo inny staje siê Z³ocieniec
w porównaniu z tym sprzed lat prze-

cie¿ nie tak wielu. Atrakcyjnie na
naszych oczach wzrastaj¹cy œwie¿utki park (nazwy – Miêdzy Mostami, Miêdzymoœcie, Park nad W¹saw¹), z widokiem na halê sportow¹
jak¿e atrakcyjn¹ architektonicznie.
Nowiutki budynek mieszkalny na
Pustej o architekturze podobnej do
poniemieckiego hotelu, jeszcze nie
poddanego stosownym zabiegom
rewitalizacyjnym.
Sens tego opisu dobrze jest pog³êbiæ w³asnym spojrzeniem w tych
kierunkach z mostku w Parku nad
W¹saw¹. To jakby te¿ i spojrzenie w
przysz³oœæ miasta. Bêdzie fajne –
chcia³oby siê powiedzieæ. A z tych
miejsc ju¿ widaæ, ¿e siê zaczyna. (N)
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Powiat Drawski - morze piêknych jezior

Informacja z XXIV sesji Rady Powiatu Drawskiego
W dniu 22 paŸdziernika 2012
roku odby³a siê XXIV sesja Rady
Powiatu Drawskiego. Sesjê prowadzi³ Pan Jerzy Lauersdorf - Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Drawskiego.
G³ównym tematem Sesji by³a dzia³alnoœæ Powiatowego Urzêdu Pracy
w Drawsku Pom. w 2012 r. oraz informacja o stanie realizacji zadañ oœwiatowych na terenie Powiatu Drawskiego w roku szkolnym 2011 - 2012.
Radni zapoznali siê z m.in. ze stanem i struktur¹ bezrobocia w Powiecie Drawskim. Wed³ug informacji
przedstawionych przez PUP w
Drawsku Pom. stopa bezrobocia w
stosunku do liczby czynnych zawodowo w Powiecie Drawskim wynosi
23,2 %, natomiast wskaŸnik bezrobo-

cia ( liczba bezrobotnych do liczby
ludnoœci w wieku produkcyjnym)
wynosi wed³ug stanu na sierpieñ
2012 r. - 12,4 %. W podziale na Gminy
wskaŸnik ten kszta³tuje siê nastêpuj¹co : MG Drawsko Pom. - 11,1 %, MG
Czaplinek - 10,9 %, MG Kalisz Pom.
- 16,5 %, MG Z³ocieniec - 12,7 %,
G Wierzchowo 12,3 %, G Ostrowice - 16 %. Bezrobocie w porównaniu
do 2011 r. nieznacznie spad³o w naszym Powiecie. WskaŸnik bezrobocia w 2011 r. w Powiecie Drawskim
wynosi³ - 13,3 %. Najkorzystniejsza
sytuacja jest w Gminie Czaplinek, a
to dziêki m.in potê¿nemu pracodawcy jakim jest "Kabel - Technik Polska". Najmniej korzystna sytuacja
rysuje siê w MG Kalisz Pomorski
gdzie wskaŸnik bezrobocia wzrós³ z
15,2% do 16,5%.

Œwiêto edukacji

Nauczyciele i pracownicy Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w
Kaliszu Pomorskim obchodzili uroczyœcie Dzieñ Edukacji Narodowej
11 paŸdziernika 2012 r.
Dyrektor Joanna Kulesza podziêkowa³a wszystkim za trud w³o¿ony w wychowanie pokoleñ m³odzie¿y. Podczas uroczystoœci g³os
zabra³a równie¿ przewodnicz¹ca
Samorz¹du Uczniowskiego, dziêkuj¹c w imieniu uczniów wszystkim
profesorom, pracownikom i przyjacio³om szko³y za pasjê, serce i wytrwa³oœæ w kszta³towaniu uczniowskich charakterów. Zaproszeni goœcie zostali obdarowani kasztanami, które symbolizuj¹ ZSP w Kaliszu
Pomorskim.
W czêœci artystycznej, w wykonaniu szkolnego ko³a teatralnego
„Klepsydra”, przedstawiono spektakl pt. „Kamieñ charakterów”. Wy-

re¿yserowa³a go nauczycielka Joanna M¹czkowska, na podstawie scenariusza autorstwa jej samej i Bogumi³a Kurylczyka. T³umaczeniem z jêzyka niemieckiego trzech legend o
Kamieniu Szlifierskim zajê³a siê Monika Dziadosz
Warto zauwa¿yæ, ¿e na uroczyst¹
galê przyby³o wielu goœci. Poœród
nich nie zabrak³o Starosty Drawskiego Stanis³awa Cybuli oraz reprezentantki Burmistrza Kalisza Pomorskiego - Sekretarza Alicji Wensker-Ro¿ek. Uroczystoœæ uœwietnili tak¿e
przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim,
Stra¿y Miejskiej w Kaliszu Pomorskim, Zak³adu Karnego w Wierzchowie, Nadleœnictwa w Kaliszu Pomorskim i w Drawnie, Gospodarczego
Banku Spó³dzielczego w Kaliszu
Pomorskim jak i Sekcji Operacyjnej
Centrum Szkolenia Wojsk L¹dowych w Drawsku Pomorskim.

PUP w Drawsku Pom. na walkê z
bezrobociem przeznaczy³ 6 651
500,00 z³ w tym m.in. na : prace interwencyjne, sta¿e, dotacje, refundacje, szkolenia.
Podczas Sesji Pani Aneta Kuszmar - Inspektor w Wydziale Edukacji
przedstawi³a Radnym informacje o
stanie realizacji zadañ oœwiatowych
na terenie powiatu Drawskiego w
roku szkolnym 2011/2012. W zakresie tej tematyki Radni omawiali m.in.
g³ówne kierunki kszta³cenia ogólnego i zawodowego na terenie powiatu, wyniki naboru do szkó³ ponadgimnazjalnych, wyniki egzaminów
zewnêtrznych, wspó³pracê miêdzynarodow¹ szkó³ oraz zapoznali siê z
dzia³alnoœci¹ Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Drawsku Pom.
Radni zapoznali siê tak¿e ze sprawozdaniem z realizacji uchwa³y Nr L/274/
2010 Rady Powiatu Drawskiego w
sprawie nadania priorytetów funkcjonowania oœwiaty ponadgimnazjalnej, sprawozdaniem z realizacji
przez Miejsk¹ i Powiatow¹ Bibliotekê
Publiczn¹ im. Stefana ¯eromskiego w
Drawsku Pomorskim zadañ biblioteki
powiatowej w roku 2011.
Ponadto Radni zapoznali siê z
informacj¹ z analizy oœwiadczeñ
maj¹tkowych dokonanych przez
Wojewodê, Starostê Drawskiego,
Przewodnicz¹cego Rady Powiatu i
Urz¹d Skarbowy.
Podczas Sesji Przewodnicz¹cy
Rady i Starosta Drawski z³o¿yli podziêkowania Panu Miros³awowi
Szmidtowi za ufundowanie nagrody
specjalnej dla so³ectwa Œwierczyna za
udzia³ w konkursie najpiêkniejsze so³ectwo Powiatu Drawskiego w 2012.
Ponadto Radni przyjêli
uchwa³y w sprawie :

a) rozpatrzenia skargi na dzia³alnoœæ Zarz¹du Powiatu Drawskiego;
b) odwo³ania cz³onka Komisji
Rewizyjnej;
c) o zmianie uchwa³y w sprawie
uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w
Drawsku Pomorskim;
d) zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie podzia³u œrodków PFRON na
realizacjê zadañ z rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej w 2012 roku;
e) o zmianie uchwa³y w sprawie
zamiaru likwidacji Technikum
Drzewnego wchodz¹cego w sk³ad
Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych
w Czaplinku;
f) nadania numeru Zasadniczej
Szkole Zawodowej Specjalnej w
M³odzie¿owym Oœrodku Wychowawczym w Czaplinku;
g) nadania numeru Gimnazjum
Specjalnemu w M³odzie¿owym
Oœrodku Wychowawczym w Czaplinku przy ulicy P³awieñskiej 4-6;
h) zasad udzielania i rozmiaru
obni¿ek tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin zajêæ dydaktycznych, wychowawczych i opiekuñczych nauczycielom, którym
powierzono stanowiska kierownicze oraz zwolnieñ od obowi¹zku realizacji tych zajêæ;
i) ustalenia tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin zajêæ
dla niektórych nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i placówkach,
dla których organem prowadz¹cym
jest Powiat Drawski;
j) uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i placówkach, dla
których organem prowadz¹cym jest
Powiat Drawski;
k) zmian w bud¿ecie Powiatu
Drawskiego na rok 2012.

Starosta Drawski informuje, ¿e na tablicy og³oszeñ Starostwa
Powiatowego w Drawsku Pom. oraz na stronie internetowej
www.bip.powiatdrawski.pl zamieszczono na okres 21 dni wykaz
nr 15/2012 dotycz¹cy wynajêcia na czas nieoznaczony
komórek gospodarczych nr 2, nr 51 i nr 60 po³o¿onych
na dzia³ce gruntu nr 1/77 w obrêbie 3 miasta Z³ocieniec
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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 ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Ziemia rolna pod KRUS – 1.4 ha
utrzymana w kulturze 18.500 z³ Tel.
501 307 666

SPRZEDAM MIESZKANIE W WÊGORZYNIE! Pow. 53 mkw.,w bloku
na II piêtrze. 2 pokoje + piwnica.
Mieszkanie w³asnoœciowe spó³dzielcze. Cena: 110 tys. Tel. 663248-859.

CYKLINOWANIE I LAKIEROWANIE
PARKIETÓW I POD£ÓG. Cena 25 z³
mkw. Tel. 505 964 520.

Sprzedam mieszkanie w £obzie na
os. H. Sawickiej, 2 pokoje, 54 mkw.
Tel. 666 854 133.

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

Stancja do wynajêcia w £obzie,
dwa pokoje, kuchnia, ³azienka. Tel.
607 129 519.

Powiat œwidwiñski

W £obzie do wynajêcia kawalerka
30 mkw. Tel. 508 805 786.

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

Samodzielna po³owa domu do remontu 49.000z³; tel. 725 899 426
Mieszewo ziemie roln¹ 7.22ha na
dop³aty12.500 ha. Tel. 889 133 882
Solidny dom na wsi z du¿a dzia³k¹
do zamieszkania 165 tys. tel. 660
206 833
Dorowo k/Reska samodzielna solidna po³owa domu z du¿¹ dzia³k¹
110 tys. do zamieszkania 502 103
432
Borkowo Wlk. Gospodarstwo z budynkiem mieszkalnym i gospod. I
hektarow¹ dzia³k¹ przy domu 115
000z³. Tel. 783 534 677
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 dom z gara¿em w Resku, 180 mkw., dzia³ka 600 mkw.
Cena do negocjacji. Tel. 667 808
758

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

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

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

ROLNICTWO

Powiat gryficki

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

Powiat drawski

Sprzedam mieszkanie £agiewniki
gm. Resko, 50 mkw. z wyposa¿eniem. Komfortowe. Tel. 518 869 898

Glazurnik: fachowo, solidnie. Telefon - 691 580 603.

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

Powiat œwidwiñski

Region
GARA¯E, WIATY BLASZANE,
DOWÓZ GRATIS, MONTA¯. Tel.
598 334 536, 605 286 058, 661
953 331. PRODUCENT GOSTAL PRZECHLEWO. U nas
najtaniej

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

Powiat drawski
Telefon TP SA 25 z³, oddam abonament telefoniczny z numerem w
Drawsku Pom. Tel. 505 495 783

Powiat gryficki
Pieski maltañczyki do odbioru.
Tel. 694 228 183

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

BIZNES
Powiat drawski
Do wynajêcia pawilon handlowy 27
mkw. na targowisku w Drawsku
Pomorskim. Tel. 728 399 105

Sprzedam mieszkanie bez czynszowe, 2 pokoje z kuchni¹, 40 mkw.,
po kapitalnym remoncie, bez nak³adu finansowego, w S³awoborzu.
W miejscowoœci koœció³, bank,
szko³y, przychodnie lekarskie, sklepy i poczta. Tel. 500 308 446.

PRACA
Powiat gryficki
Praca fizyczna, Resko, Gryfice,
Trzebiatów. Tel.609 311 340

Powiat œwidwiñski
Przyjmê do pracy w gospodarstwie
rolnym (Œwidwin) traktorzystê,
kombajnistê
na
nowoczesny
sprzêt rolniczy ( mo¿liwoœæ zamieszkania). Tel. 887 101 209
Przyjmê do pracy w gospodarstwie
rolnym ( Œwidwin ) rencistê lub
emeryta. Tel. 887 101 209

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

DOMY NA SPRZEDA¯
Ma³e Wêgorzynko - 8pokoi o pow.200mkw, dzia³ka 9246mkw
- CENA 390.000 z³
Borkowo Wielkie - dom o pow. 63mkw, dzia³ka 6300mkw
- CENA 60.000 z³
Mielno gm Wêgorzyno - dom o pow. 120mkw, dzia³ka 2655mkw
- CENA 105.000 z³
£obez (okolica) - 4 pokoje, pow. 120mkw, dzia³ka 7200mkw
- CENA 225.000 z³
£obez (okolica) - 4 pokoje, pow. 100mkw, dzia³ka 1600mkw
- CENA 280.000 z³
Wêgorzyno - bliŸniak o pow. 54,48mkw, udzia³ w dzia³ce
- CENA 155.000 z³
Be³czna - 2 pokoje, pow. 92 mkw, dzia³ka 213 mkw
- 185.000 z³
Runowo - dom wolno stoj¹cy o pow. 80 mkw, dzia³ka 6100 mkw
- CENA 120.000 z³
£obez ul. Czcibora - stan surowy zamkniêty, pow. 153mkw, dzia³ka 617mkw - CENA 325.000 z³
£obez - stan surowy zamkniêty, pow. 120mkw, dzia³ka 999mkw
- CENA 288.000 z³
£obez (okolica) - gospodarstwo rolne 3500mkw, dom 169mkw + hale
- CENA 380.000 z³
£obez (okolica) - dom o pow. 160mkw, dzia³ka 13800
- CENA 280.000 z³
£obez (okolica) - dom o pow. 125mkw, dzia³ka 3100mkw
- CENA 237.000 z³
£obez (okolica) - 3 pokoje,pow. 97,04mkw, dzia³ka 1998mkw
- CENA 145.000 z³
£obez - stan surowy otwarty, pow. 400 mkw, dzia³ka 754 mkw
- CENA 260.000 z³
£obez - 3 pokoje, pow. 64,6mkw dzia³ka 287m, centrum
- CENA 200.000 z³
£obez - wysoki standard 4 pokoje, pow. 103mkw, dzia³ka 662mkw
- CENA 620.000 z³
£obez -wysoki standard 7 pokoi, pow. 220mkw, dzia³ka 1140mkw
- CENA 550.000 z³
£obez - bliŸniak, 4 pokoje, pow. 120mkw, dzia³ka 621mkw
- CENA 290.000 z³
£obez - bliŸniak, 5 pokoi, pow. 110mkw, dzia³ka 367mkw
- CENA 265.000 z³
£obez - 6 pokoi, pow. 107mkw, dzia³ka 370mkw, centrum
- CENA 275.000 z³
£obez - 5 pokoi, pow. 96mkw, dzia³ka 554mkw
- CENA 325.000 z³
£obez - bliŸniak, 4 pokoje, pow. 93,51mkw,dzia³ka 560mkw
- CENA 329. 000 z³
Œwidwin (okolica) - 2 pokoje o pow. 61,43mkw, dzia³ka 700mkw
- CENA 95.000 z³
Resko (okolica) - 2 pokoje, pow. 48,6mkw
- CENA 78.000 z³
Resko - 4 pokoje, pow. 70 mkw, dzia³ka 1077 mkw
- CENA 155.000 z³ OKAZJA!!!
Resko - bliŸniak o pow. 80mkw, dzia³ka 1242mkw
- CENA 250.000 z³
Resko - bliŸniak o pow.161,5mkw, dzia³ka 576mkw
- CENA 285.000 z³
Resko (okolica) - dom, pensjonat o pow. 400mkw, dzia³ka 1515mkw
- CENA 495.000 z³
B³¹dkowo - 2 pokoje, 110mkw, dzia³ka 1000mkw
- CENA 159.000 z³
Drawsko Pomorskie - 5 pokoi, pow. 125mkw, dzia³ka 451mkw - CENA 195.000 z³ OKAZJA
Drawsko Pomorskie - dom z lokalem u¿ytkowym, pow.204mkw,centrum - CENA 650.000 z³
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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
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Z£OCIENIEC

Internauci, o: kto kogo wyroluje???

Obligacje, czyli rolowanie d³ugu
po z³ocieniecku
(Z£OCIENIEC). Nie by³o jeszcze
w historii Z³ocieñca wa¿niejszej sesji rady miejskiej, od tej, która przed
nami. Oto w czwartek, dwudziestego
pi¹tego paŸdziernika, w sali ZOK-u
przy ulicy Wolnoœci 6, radni bêd¹
debatowaæ o wyemitowaniu przez
gminê obligacji.
Nie jest tak, ¿e innego
wyjœcia nie ma
Krótko pisz¹c, gmina jest tak zad³u¿ona, ¿e innego wyjœcia ju¿ nie
ma. To stanowisko oficjalne. (1) Nie
powiod³a siê próba likwidacji jednej
ze szkó³ (2) Nie powiod³a siê próba
sprzeda¿y Niemcom ciep³a, to teraz
mamy próbê wyemitowani obligacji.
A co to siê takiego w gminie sta³o, ¿e
jej zawiadowcy chwytaj¹ siê a¿ takiego rozwi¹zania. Oto oficjalna odpowiedŸ: - G³ównym celem zabiegu
bêdzie sp³ata zobowi¹zañ z lat 20062011. (…) Celem emisji obligacji jest
pozyskanie œrodków pieniê¿nych
na sp³atê wczeœniej zaci¹gniêtych
przez Gminê Z³ocieniec zobowi¹zañ
w formie kredytów. –
A w Polsce myœl¹
o obligacjach tak
Akurat tak siê z³o¿y³o, ¿e w tych
dniach i s³ynne Centrum Zdrowia
Dziecka chce wyemitowaæ obligacje
na bie¿¹ce wydatki i inwestycje.
Wiceminister zdrowia S³awomir
Neuman skrytykowa³ pomys³ nastêpuj¹co: (I)- To bêd¹ œmieciowe obligacje. Przygotowany przez Centrum
Zdrowia Dziecka plan naprawczy finansów nie uzyska³ akceptacji w ministerstwie. Plan zak³ada³ tylko 23
miliony z³otych oszczêdnoœci. Potrzeba dwa razy tyle. Zosta³ powo³any zespó³ trzech ekspertów do opracowania nowego planu oszczêdnoœciowego. – (II) Najpierw nale¿y
przygotowaæ bilans dzia³alnoœci
CZD, które wci¹¿ generuje d³ugi. W
tym momencie obligacje nie rozwi¹¿¹
problemu, zwiêksz¹ tylko zad³u¿enie
CZD – to kolejna opinia na ten temat,
Piotra Pobrotyna dyrektora Akademickiego Szpitala Klinicznego. Cytujê w dalszym ci¹gu: „Suchej nitki na
pomyœle z obligacjami nie zostawi³ te¿
wiceminister zdrowia S³awomir Neuman, z wykszta³cenia bankowiec.
Stwierdzi³, ¿e bêd¹ to œmieciowe papiery, bo ¿eby zarobiæ coœ na ich
emisji, trzeba mieæ zdolnoœæ kredytow¹. Skoro szpital jej nie ma, inwestorzy nie maj¹ podstaw wierzyæ, ¿e
kiedyœ wykupi on swoje papiery, a
oni na ca³ej operacji zarobi¹”.

Gmina Z³ocieniec tylko dla nielicznego krêgu osób? Tylko dla za³apanych?
Nasza gmina emituj¹c obligacje
do tej pory nie pokaza³a ¿adnego
planu oszczêdnoœciowego. Nie jest
nim przecie¿ stwierdzenie: „Od 2013
roku Gmina nie planuje zaci¹gania
d³ugoterminowych zobowi¹zañ i
planowane jest systematyczne obni¿anie poziomu d³ugu”. W identycznej sytuacji jest gmina Proszowice. Podajê za Dziennikiem Polskim. „Takie zjawisko nazywa siê rolowaniem d³ugu i jest powszechnie stosowane przez samorz¹dy –
Danuta Migas, skarbniczka”.
Internauci o rolowaniu
z³ocienieckim
I jeszcze wyrywkowo opinie internautów na temat rolowania z³ocienieckiego:
(1) Rafa³: (…) A w gminie tragedia. Poszukiwanie pieniêdzy na potêgê, bo strach przed zarz¹dem komisarycznym. To nie przysz³o z dnia na
dzieñ. Ta w³adza (bo to nie tylko
burmistrz, ale ca³a kooperatywa) jest
u szczytu od czterech i pó³ kadencji
i do tego doprowadzi³a.
(2) ~«W ci¹gu ostatnich 20 lat,
by³o tylko 4 nowych radnych. Pozostali s¹ ju¿ czwart¹ kadencjê. Wiêc
niech szanowni radni nie twierdz¹,
¿e tragiczna wrêcz sytuacja gminy,
to nie ich wina.
(3) karto: Przecie¿ to normalne, ¿e
je¿eli nie ma pieniêdzy, to siê je po¿ycza. Ja po¿yczam w lombardzie, a
mamusia potem oddaje z renty – prosta sprawa. Wszyscy s¹ zadowoleni. Lombard zarabia, ja mam za co piæ,
a mamusia gdzie lokowaæ kapita³.
Podobnie jest w mieœcie, brakuje
tylko mamusi z rent¹ … i d³ugi rosn¹.
No, ale przecie¿ w gminie jest d³ugoletni ksiêgowy i potrafi liczyæ nasze
spo³eczne pieni¹dze. Wiêcej optymizmu, moi pañstwo, zawsze mo¿e
byæ gorzej.
(4) tom: Ja te¿ po¿yczam w lombardzie i jest OK. Popieram nasze
w³adze w braniu kredytów. Niech
bior¹ jak najwiêcej, sami siê w koñcu
wykoñcz¹. Przyjdzie komisarz i rozgoni towarzystwo. W innym przypadku s¹ nieusuwalni.
(5) nerka: Mamy w mieœcie bardzo
dobrego, d³ugoletniego gospodarza

(6) Rafa³: Po wypuszczeniu obligacji (co te¿ spowoduje okreœlone
wydatki), sp³aci siê d³ugi, ale trzeba
bêdzie zobowi¹zaæ siê jako emitent
(czyli gmina, czyli my), do wyp³acenia w okreœlonych terminach posiadaczom obligacji odsetek naliczonych wed³ug okreœlonej stopy procentowej oraz wyp³acenia kwoty
nominalnej obligacji w dacie jej wykupu. Nie wiemy, jaki bêdzie okres
wykupu, ale z zasady obligacje d³u¿sze ni¿ trzyletnie nie ciesz¹ siê wielkim wziêciem – po prostu niewielu
jest chêtnych na zamro¿enie du¿ych
pieniêdzy na d³ugie okresy czasu.
Kiedy przyjdzie czas wykupu tych
papierów, to sk¹dœ trzeba bêdzie
wzi¹æ na to forsê. A gmina siê nie
rozwija, jej dochody nie rosn¹.
Wp³ywy z podatków malej¹, bo ludzie nie maj¹ roboty. Ale za dziesiêæ
lat ju¿ kto inny bêdzie u w³adzy. Jego
bêdzie bola³a g³owa. Coœ okropnego
takie myœlenie. (7) ~«stan: Obligacje to tylko
przed³u¿enie agonii w³adzy i dalsze
pogr¹¿anie gminy. Brakuje tylko
ustawy, aby za takie rz¹dy by³a kara.
Wówczas przy w³adzy byliby naprawdê najlepsi, a nie „najlepsi”.
(8) ~ Zenek: Pan burmistrz nie ma
ju¿ od kogo po¿yczaæ, to mo¿e
mieszkañcy mu po¿ycz¹. Mieszkañcy sfinansuj¹ dalsze dobre rz¹dy
„elyty”, która i tak ma pe³ne kieszenie pieniêdzy co miesi¹c, bo przecie¿
tylko o to chodzi, aby dalej tak by³o.
Ile kosztuj¹ te wszystkie wynagrodzenia razem z zap³aconymi odsetka-

mi od kredytów branych na te wynagrodzenia. Mo¿e wieloletnia ksiêgowa mog³aby to policzyæ i podaæ do
publicznej wiadomoœci? Polityka finansowa gminy przecie¿ jest przejrzysta, jak ca³a gmina.
Opinie internautów na stronie:
www.tpd.xwp.pl
A mo¿e w³adze post¹pi¹ uczciwie? – referendum! Chcesz podatniku redukcji urzêdników? Spó³ i
wespó³?
Poda³em opinie internautów, by
zasygnalizowaæ mo¿liwoœæ poddania „wyjœcia obligacyjnego” z krachu finansowego gminy w drodze
pytañ w referendum. By³oby tak
chyba najuczciwiej. Chcesz podatniku redukcji urzêdników? Spó³ i
„wespó³”? Tylko, ¿e z³ocienieckiej
w³adzy na to nie staæ. Nie ten pu³ap
zwyk³ych odczuæ moralnych.
Wszelkie pozory, to tylko zmy³ka. O
wszystkim zaœ zadecyduje ta rada,
czyli w³adza. Bez konsultacji z mieszkañcami gminy. A tak siê stanie ze
zwyk³ego strachu przed spo³ecznoœci¹ gminn¹. Prawdziwe dzia³ania w
interesie gminy rozpoczn¹ siê dopiero z chwil¹, gdy wreszcie, nareszcie
trzeba bêdzie poddaæ gminê Z³ocieniec rzeczywistemu przewietrzeniu.
Dzisiejszy i prywatny dorobek samorz¹dowców - etatowców wygl¹da na
raczej taki bardziej szarpany, ani¿eli
rzeczywisty. Grunt jednak, to mieæ
w³adzê. Nawet w tak wycofanej kulturowo gminie, jak Z³ocieniec. Bo to siê
op³aca. Bo tu tak ³atwo. Nawet z cenê
obligacji. A fe ...
Tadeusz Nosel
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Od prze³o¿enia wajchy, do przy³o¿enia wajch¹?

Czy Polsk¹ rz¹dz¹ zwyk³e pacany,
czy to tylko zmy³ka?
(Z£OCIENIEC). Wyj¹tkowo
ciê¿ko uprawia siê choæby najskromniejsz¹ publicystykê w sytuacji, gdy pañstwo nie dzia³a nie tylko w swych najwy¿szych strukturach, ale i w tych najni¿szych: powiaty, gminy. A tak dzieje siê u nas
ju¿ od wielu lat.
Pensje za obligacje?
Ci, którzy na tym korzystaj¹ w
sensie materialnym - no bo w jakim
innym, w³aœnie przekonuj¹ siê, ¿e te
wszelkie ich apana¿e, diety, to
przede wszystkim d³ugi tego pañstwa, gmin i powiatów. Te wille, samochody, których do tej pory w kraju nikt jakoœ nie produkuje, nawet
telewizory, to przecie¿ z pensji za
kredyty. W Z³ocieñcu ju¿ nawet za –
przypuszczalnie - obligacje. I tak to
siê do tej pory toczy³o, a¿ wreszcie
nadchodzi krach rozpasania, g³upoty, szabrowania. ¯ycia nie ze swego.
A nie tylko z po¿yczonego, ale i z
bliŸniego. Przyczyna: pensyjni pañstwowi i samorz¹dowi to nie szpica
narodu. To nie jego elita. To produkt
zgody na unicestwianie kraju, na
jego wyprzeda¿, na zgubê jego najwartoœciowszych jednostek, na
cenzurê nie tylko w mediach, na paniczny strach przed w³adz¹, bo w³adza mo¿e nie daæ. Mo¿e nie zatrudniæ. Ba, mo¿e z etaciku won pogoniæ,
jak nie tak ³apki u³o¿one. Czym owe
mêty ró¿ni¹ siê od administratorów
kraju pod zaborami? Nie umiej¹ wykorzystaæ pod³¹czenia Polski do
wy¿szych krêgów cywilizacyjnych.
Nikt do tej pory na przyk³ad nie wie,
po co radni ze Z³ocieñca jeŸdzili
przez kilka lat do Niemiec, do Bad
Segeberg. Nawet nie byli uprzejmi
z³o¿yæ przed ludŸmi sprawozdañ z
tych wypraw. Nic, cisza. Tylko forsy
brak. Ju¿ tam nie je¿d¿¹, bo kasy
wreszcie zabrak³o.
Pyrzyce to teraz wróg?
JeŸdzili te¿ do Pyrzyc. Ju¿ nie
je¿d¿¹. A Pyrzyce, wiadomo. Tam
dzia³a geotermia. Nawet nie wspomnieli, ¿e mo¿e i w Z³ocieñcu tego
rodzaju badania poprowadziæ. Nie
Niemcom Zak³ad Ciep³ownictwa
sprzedawaæ. Z Pyrzycami, o ile wiem,
to siê integrowali przeci¹gaj¹c linê
czy coœ takiego. Teraz maj¹ siê integrowaæ z Drawskiem Pomorskim, bo
na wypady do Unii nie ma ju¿ szmaliku. Na diety mo¿e nie wystarczyæ.
Jeœli zdoby³eœ w³aœnie wy¿sze wykszta³cenie, to zdoby³eœ bezrobocie

Powy¿sze proszê braæ w nastêpuj¹cym kontekœcie: w sierpniu w
Z³ocieñcu by³o osiemdziesi¹t osób
bezrobotnych z wy¿szym wykszta³ceniem. W tym szeœædziesi¹t pañ.
Wykszta³cenie policealne, œrednie
zawodowe w tutejszym bezrobociu
to dwieœcie dwadzieœcia szeœæ osób,
w tym sto trzydzieœci dziewiêæ to
panie. Bezrobocie w œrednim wykszta³ceniu ogólnokszta³c¹cym, to
sto szeœædziesi¹t szeœæ osób, w tym
sto czterdzieœci to panie. Zasadnicze zawodowe (gimnazjalne i podstawowe) – odpowiednio: trzysta
dziewiêædziesi¹t piêæ osób, panie
sto piêædziesi¹t dziewiêæ.
Razem bezrobotnych tysi¹c trzysta czterdzieœci osiem osób, pañ
szeœæset piêædziesi¹t dwie.
Pañstwo tylko dla tych, co
godz¹ siê na jego likwidacjê?
By problem z³apaæ w jego istocie,
to nie da siê inaczej, jak tylko dok³adnie zagl¹daj¹c pod podszewkê pañstwa, województw, gmin i powiatów.
By wiedzieæ, ¿e polskie bezrobocie,
to nie zrz¹dzenie losu, a starannie
wykoncypowany pomys³ na Polaków, na ich kraj. Taki przyk³ad z tych
dni: robili szkolenia dla bezrobotnych tylko dla kasy, dla siebie. A
szkoleni bezrobotni nadal bez pracy.
Nikt mimo tylu urzêdów, lewic i prawic, nie wspomina nawet o pracy na
czarno. O tym haniebnym kolejnym
wyzysku. Nawet towarzysze od socjalizmu jeszcze u steru wszelkich
rz¹dów. Czarne banki pod opiek¹
pañstwa, s¹dów, s³u¿b, premiera...
Taki jest plan, strategia
Wyliczanka mog³aby trwa jeszcze z godzinê. Zamknijmy j¹ stwierdzeniem: tak musi byæ, bo tak to jest
pomyœlane. Zaplanowane. Przez tutejszych nowych, a ci¹gle tych samych. Tych przede wszystkim z kapelusza Ola Kwaœniewskiego. W
tym rejonie te¿. Czy to siê ju¿ za³amuje, czy tylko – kolejny wabik propagandowy na Polaka wiecznego telewizyjnego pustaka? Bo i tego nie
mo¿na wykluczyæ. Los pañstwa wisi
teraz na - da Unia te trzysta miliardów
z³otówek, czy te¿ nie da. A sami nie
zarobimy, bo jak. Sprzedanymi zak³adami pracy, wyrwanymi nam bankami, wyrzuconymi z Polski emigrantami? Przecie¿ nie jest te¿ do wyobra¿enia, ¿e Platforma Obywatelska
odda w³adzê. Bêdzie jej broniæ tak,
jak j¹ wziê³a, w³¹czaj¹c w to Smoleñsk. Gdyby komukolwiek uda³o siê

ods³oniæ tajniki rz¹dów Tuska, nie
prze¿y³by. Czy podobnie jest i na
w³adzy pado³ach? Przekonamy siê
kiedykolwiek?
Zachód wzi¹³ co chcia³,
a Ruski ju¿ siê podkrada
Polska jest tak urz¹dzona, jak
urz¹dzona mia³a byæ. Ci z Zachodu
wyciêli st¹d, co tylko siê da³o, kolej
teraz na Wschód. Z tego powodu s¹
obecne u nas rz¹dy. Przecie¿ ekipa
œwiêtej pamiêci Lecha Kaczyñskiego na powrót Ruskiego do nas nigdy
by siê nie zgodzi³a! Ta? – w to im graj.
Tusk – Pawlak duet do wszystkiego.
Ten drugi Ruskim chcia³ tyle p³aciæ
za gaz, ¿e nawet Unia zaprotestowa³a. A Radek Sikorski opozycji na Bia³orusi œle PITY do wype³nienia. Ciekawe, jaki PIT przeœle mu Putin.
Plan nie na ludzi,
na fantomy
U nas nie ma bezrobocia, jest
tylko starannie wykoncypowane.
Nie przez tych tu niby rz¹dz¹cych,
bo to tylko pacho³ki. Pikusie. Owszem sprawni, ale po pezetpeerowsku. (1) Przede wszystkim telewizje
ich, (2) s³u¿bowi dziennikarze w innych mediach, (3) nieustanne
wsparcie u tych, co dawno winni siedzieæ za kratkami albo i jeszcze lepiej.
Gdy zaœ trzeba sprawny stadion
wybudowaæ, nawet a¿ za dwa miliar-

dy z³otych, to tu ich wszelkie mo¿liwoœci siê koñcz¹. Wszystko widaæ
jak na d³oni, a nikogo do odpowiedzialnoœci. Gdyby tu wreszcie stawa³o by siê pañstwo, to co wówczas?
Poprosiliby o obc¹ interwencjê? To
taki gatunek przecie¿. Od prze³o¿enia wajchy, do prze³o¿enia wajchy.
Nie sami sobie czas odmierzaj¹. Kto
t¹ wajch¹ wreszcie przy³o¿y?
Tadeusz Nosel

Zadanie – egzekucja i windykacja administracyjna

Wybór kandydata do pracy
w Urzêdzie w Z³ocieñcu
(Z£OCIENIEC). W gminie ukaza³o siê wewnêtrzne zarz¹dzenie
burmistrza w sprawie naboru na
urzêdnicze stanowisko do spraw
windykacji i egzekucji administracyjnej. Stanowisko dotyczy referatu
finansów i bud¿etu w miejscowym

Urzêdzie Miejskim. Na podstawie
ustawy o pracownikach samorz¹dowych, burmistrz przyst¹pi³ do wyboru kandydata na to stanowisko.
Do tej pory nie ukaza³y siê jeszcze
oficjalne, koñcowe dane na ten temat.
(um)

Nowe zmierza do Z³ocieñca

Zbiory gminnych aktów
prawa elektroniczne
(Z£OCIENIEC). Istnieje ustawa o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych. Na jej podstawie pracownicy Urzêdu Miejskiego Z³o-

cieñcu zostali zobowi¹zani do
prowadzenia w postaci elektronicznej zbioru aktów prawa miejscowego stanowionych przez
Gminê Z³ocieniec.
(om)
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Z ¯YCIA POWIATU

Nagrody Kuratora Oœwiaty

„Mistrzowie ¿yj¹
w duszach swoich
uczniów”
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III Regionalny Turniej
Szachowy w Œwierczynie

21 paŸdziernika 2012 r. w Zespole Szkó³ w Œwierczynie odby³ siê III Regionalny Turniej Szachowy. Organizatorami byli Zespó³ Szkó³ w Œwierczynie
i Biblioteka Publiczna w Wierzchowie filia w Œwierczynie. Patronat honorowy
nad turniejem objêli Starosta Drawski i Wójt Gminy Wierzchowo.

W poniedzia³ek 15 paŸdziernika 2012 roku w auli Wydzia³u Humanistycznego
Uniwersytetu
Szczeciñskiego, wrêczone zosta³y
nagrody pracownikom oœwiaty wyró¿niaj¹cym siê w województwie zachodniopomorskim.
Nauczyciele, mistrzowie w swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuñczej, otrzymali odznaczenia pañstwowe i resortowe oraz
nagrody Ministra Edukacji Narodowej i nagrody Zachodniopomorskiego Kuratora Oœwiaty.
Wœród laureatów znalaz³y siê
dwie osoby z naszego powiatu: Joanna Kulesza, dyrektor Zespo³u

Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim oraz Aleksandra Radecka polonistka, opiekunka ko³a
dziennikarskiego z tej samej szko³y.
Obie panie otrzyma³y nagrodê Kuratora Oœwiaty.
S³owa uznania oraz podziêkowanie za dotychczasowe zaanga¿owanie skierowa³ do pañ Starosta Drawski Stanis³aw Cybula, który by³ obecny na uroczystoœci w Szczecinie.
Gratulacje za dorobek w pracy
dydaktycznej i wychowawczej sk³adali równie¿ nagrodzonym Maria
Borecka Zachodniopomorski Kurator Oœwiaty i Wojewoda Marcin
Zydorowicz.
(sp)

Poradnia diabetologiczna

Informacja dla cukrzyków
(POWIAT). Diabetolog dr
Ma³gorzata Œwider prowadzi w
Drawsku Pomorskim poradniê
diabetologiczn¹. Rejestracja – te-

lefon 94 36 30 346. Dni przyjêæ w
paŸdzierniku: (1) 19 X pi¹tek: od
godziny 15.00 (2) 27 X sobota: od
godziny 10.00.
(p)

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

Otwarcia turnieju dokona³ dyrektor Zespo³u Szkó³ w Œwierczynie pan
Krystian Ignacak, który przywita³ wszystkich uczestników oraz goœci: pana
Jana Szewczyka wójta Gminy Wierzchowo, pana Andrzeja Kaczorkiewicza
- przewodnicz¹cego Rady Gminy Wierzchowo oraz pana Piotra Ko³odziejczyka - sêdziego g³ównego zawodów.
Do turnieju przyst¹pi³o 32 zawodników, którzy przybyli do nas m.in. z
Czaplinka, Z³ocieñca, Wolina, Bia³ogardu, Ko³obrzegu, Koszalina, Po³czyna
Zdroju i oczywiœcie Œwierczyny. Podczas zawodów panowa³a atmosfera
zdrowej rywalizacji, widoczne by³o du¿e zaanga¿owanie uczestników i powa¿ne potraktowanie gry w szachy. W chwilach miêdzy partiami zawodnicy
korzystali z przygotowanego bufetu.
Zwyciêzcy turnieju
Kategoria open
1 miejsce - Ryszard Groblewski (Czaplinek)
2 miejsce - Tadeusz Twarogiel (Wolin)
3 miejsce - Krzysztof Parzuchowski (Czaplinek)
Kategoria gimnazjum do 18 lat
1 miejsce - Patryk Grund (Czaplinek)
2 miejsce - Bart³omiej M³odzianowski (Œwierczyna)
3 miejsce - Olivier Pawlik (Œwierczyna)
Kategoria szko³a podstawowa
1 miejsce - Krzysztof Kabaciñski (Ko³obrzeg)
2 miejsce - Piotr Kossowski (Ko³obrzeg)
3 miejsce - Pawe³ Kossowski (Ko³obrzeg)
Szczególne s³owa podziêkowania nale¿¹ siê tym, którzy wsparli to przedsiêwziêcie i ufundowali nagrody - Starostwu Powiatowemu w Drawsku Pomorskim i Wójtowi Gminy Wierzchowo. Wszystkim zwyciêzcom i uczestnikom gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów!
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Gala Sportu w powiecie czeka³a i siê nie doczeka³a

Rada Sportu w Z³ocieñcu
g³osowa³a wedle kryteriów
z sufitu?

tygodnik pojezierza drawskiego 24.10.2012 r.

Biegi na orientacjê: jedenasta runda (ostatnia)
XIX Mistrzostw Pomorza i Kujaw

Uczniowski Klub Sportowy
TRAPER zdeklasowa³
mo¿nych rywali
(PRZYSIEK). Do Przysieka zjechali tym razem biegacze na orientacjê z kilku województw, by pobiec
ostatni¹ ju¿, jedenast¹ rundê XIX
Mistrzostw Pomorza i Kujaw.
Rywalizowa³o siedemdziesi¹t
klubów. Z³ocieniec by³ reprezentowany przez Uczniowski Klub Sportowy Traper. Nasi w klasyfikacji zespo³owej wrêcz znokautowali rywali, zdobywaj¹ niespe³na tysi¹c punktów. Za Traperem by³ z Torunia
Skamrat – szeœæset punktów. Br¹zowy medal z czterustupiêædziesiêcioma punktami Orkan z Ostródy.

(Z£OCIENEIC). Mieliœmy w Z³ocieñcu bardzo istotny spór z dziedziny … filozofii sportu. Oto na ubieg³oroczn¹ galê sportu w powiecie ze
Z³ocieñca nie nominowano mistrzyni œwiata gimnazjów w bieganiu na
orientacjê, dwukrotnej mistrzyni
Europy i wielokrotnej mistrzyni Polski Angeliki Maciejewskiej. Decyzja
zapad³a w drodze g³osowania na
posiedzeniu tutejszej rady sportu.
G³osy roz³o¿y³y siê nastêpuj¹co.
Za...
(1) Za uhonorowaniem naszej
biegaczki g³osowali: £ukasz Piórkowski, Henryk Szreta, Aleksander
Burzyñski, Robert Olechowski,
Marcin Wiliñski. (2) Za uhonorowaniem wicemistrza Polski w biegu na
100 m m³odzików Kamila Janiszaka:
Grzegorz Wrzesiñski, Anna Kamiñska, Andrzej Korol, Arkadiusz Kornacki, Wojciech Paw³owicz, Pawe³
Mela, Marek Stochaj.
G³osy roz³o¿y³y siê 6:7 na niekorzyœæ biegaczki z Trapera Angeliki
Maciejewskiej. I tym oto sposobem
na Powiatowej Gali Sportu w Drawsku Pomorskim zabrak³o ze Z³ocieñca mistrzyni œwiata, podwójnej mistrzyni Europy i wielokrotnej mistrzyni Polski. Jednak, co siê odwlecze, to nie uciecze.

Klub Angeliki
TRAPER to uczniowski klub pod
ka¿dym wzglêdem wiod¹cy w gminie Z³ocieniec. W nim trenuje Angelika. Inne kluby o d³ugie mile za nim.
Sportowymi wynikami zarabiaj¹cy
na swoj¹ codzienn¹ dzia³alnoœæ.
Promieniuj¹cy sportow¹ prac¹ nie
tylko na jedn¹ szko³ê. A do tego,
pracuje w nim trener Aleksander
Burzyñski, który w takim grajdo³ku,
jak mieœcinka nad Draw¹ i W¹saw¹,
budzi nie tylko zazdroœæ, ale i niechêæ. Bo pokazuje, jak mo¿na dzieciom i m³odzie¿y robiæ sport, wychowanie fizyczne.
Szkoda, ¿e w tutejszej radzie
sportu nie obowi¹zuj¹ postawy
sportowe. Przyjdzie jednak i na nie
czas, nie da siê inaczej. To stara
prawda. A wystarczy³o na galê sportu desygnowaæ dwoje naszych
wspania³ych sportowców, biegaczy. Kamila, te¿ przecie¿ œwietnego i
utytu³owanego (wicemistrz Polski
na 100 m) i Angelikê – mistrzyniê
œwiata, podwójn¹ mistrzyniê Europy i wielokrotn¹ mistrzyniê Polski. A
tak powiat poczu³ siê nawet jakby
oszukany. G³oœno tam o tym!
Tadeusz Nosel

KLASYFIKACJA
INDYWIDUALNA
K 10. Z³oty medal Daria Zaczkowska. Srebrny medal Zuzanna Kmieæ.
4 m. Zuzanna Gradek. 5 m. Jagoda
Springer. K 12. Z³oty medal Patrycja
Chrubczyñska. Srebrny medal Julia
Wójcik. Br¹zowy medal Ma³gorzata
Jarosz. 6 m. Agnieszka Radzewicz. 9
m. Patrycja Kulik. K 14. Z³oty medal
Michalina Maik. Srebrny medal Kasia Maciejewska. Br¹zowy medal
Kasia Sobczak. 5 m. Adrianna
Kmieæ. 57 m. Paulina Kacprzak. 59 m.
Kinga Borkowska. K 16. Z³oty medal
Sandra Pomian. K 18. Z³oty medal
Martyna Macul. K 21. Z³oty medal
Ola Waszczuk. K 35+. Z³oty medal
Iwona Sawoœcianik.
M 10. Z³oty medal Bartosz Smyk.
4 m. Jakub Herman. 7 m. Karol Mecel.

9 m. £ukasz Przesz³owski. 12 m. Dawid Ba³dyga. 17 m. Dominik Zyba³a.
M 12. Z³oty medal Bartek Babiak.
Srebrny medal Daniel Hapka. Br¹zowy medal Dominik £aszkiewicz. 11 m.
Szymon Koziarz. M 16. Z³oty medal
Jakub Sawoœcianik. 7 m. Daniel Worona. M 18. Z³oty medal Adam Sawoœcianik. 7 m. Kamil Worona. M 21. 4 m.
Jakub Worona. 30 m. Patryk Kramski.
M 45/50 7 m. Jan Macul.
Dodajmy jeszcze, ¿e Ola Waszczuk i bracia Sawoœcianikowie (Jakub i Adam) startowali w kategoriach wy¿szych. Nie by³o to przeszkod¹ na tyle istotn¹, by nie zdobyli z³otych medali. Brawo.
(B)

UKS Traper Z³ocieniec – Champion Police 7:3 i 9:1

Uczniowski Klub Sportowy
TRAPER – III liga tenisa
(POLICE). Mamy w Z³ocieñcu
III ligê tenisa sto³owego. W
Uczniowskim Klubie Sportowym
TRAPER. Tym razem udali siê do
Polic do zespo³u Champion.
Cel wyprawy by³ bardzo ambitny
– zdobycie czterech punktów. Postawione zadanie by³o bardzo trudne do wykonania, poniewa¿ zespo³y
z Polic podpar³y siê ostatnio zawodnikami z II ligi. I co dalej?
Cenna zdobycz
Rewelacyjna forma z³ocienian zaowocowa³a zdobycz¹ a¿ szeœciu
punktów. TRAPER wygra³ 2 mecze.

WYNIKI
Traper – Champion 7:3, Traper –
Champion II 9:1.
Sk³ad Trapera: Tomasz Koz³owski – trener i zawodnik, Natalia Kocoñ, Rafa³ Borowczak, Gabriela Kocoñ i Patryk Przywarty.
Komplet punktów dla dru¿yny
zdobyli Natalia Kocoñ i Patryk Przywarty.
Nie tylko ...
Dostrze¿my na koniec: Traper to
nie tylko biegi na orientacje, na œwiatowym poziomie nawet, ale i tenis
sto³owy. Jak widaæ te¿ zwyciêski. (B)

SPORT
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UKS Orlik I Z³ocieniec po raz
trzeci z rzêdu wygrywa turniej
Ligi Ba³tyckiej Orlików
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So³ecki Turniej
w Si³owaniu na Rêkê

7 paŸdziernika 2012 r., w Czaplinku - na orliku
przy Szkole Podstawowej przy ulicy Wa³eckiej
- od godziny 10., rywalizowa³y po raz kolejny,
dru¿yny grupy drawskiej. Organizatorem turnieju
by³ Krzysztof Bo³dysz.
W trzecim ju¿ turnieju w tej grupie wziê³y udzia³ nastêpuj¹ce zespo³y:
Drawa Kabel Technik I Drawsko Pomorskie (trener Marcin Kañczugowski),
Drawa Kabel Technik II Drawsko Pomorskie (trener Marcin Kañczugowski), UKS Iras I Czaplinek (trener Krzysztof Bo³dysz , UKS Iras II Czaplinek
(trener Karol Kalina), UKS Orlik I Z³ocieniec (trener £ukasz Piórkowski),
UKS Orlik II Z³ocieniec (trener £ukasz Piórkowski) i UKS Orlik III Z³ocieniec (trener Robert Olechowski). Nie dojecha³ zespó³ Drzewiarza Œwierczyna (trener Dariusz Nowak). Koordynatorem rozgrywek w powiecie drawskim jest Marcin Kañczugowski.
Po eksperymencie z podzia³em na dwie podgrupy, trenerzy zespo³ów
wystêpuj¹cych w grupie drawskiej, wrócili do systemu gry „ka¿dy z ka¿dym”
w jednej grupie. Grano raz po dziesiêæ minut. Sêdzi¹ wszystkich spotkañ by³
Mateusz Weso³owski.
Zwyciêzc¹ turnieju - po raz trzeci z kolei - zosta³ zespó³ UKS Orlik I Z³ocieniec, który jedyne dwa punkty straci³ remisuj¹c bezbramkowo z UKS Iras
I Czaplinek.
Podopieczni £ukasza Piórkowskiego grali w sk³adzie: Patryk Jakubczak,
Daniel Dobrañski, Dawid Dobrañski, Maksymilian Kapuœciñski, Patryk Kot,
Alan Pijanowski, Hubert Pytka, Micha³ Roszczyk i Nikodem Sterczyñski.
Drugie miejsce zajêli m³odzi pi³karze Drawy Kabel Technik I Drawsko
Pomorskie, którzy przegrali (0:1) tylko ze zwyciêzcami turnieju. Trzecie miejsce przypad³o m³odym pi³karzom gospodarzy imprezy UKS Iras I Czaplinek.
Tabela koñcowa
Miejsce Nazwa dru¿yny
1. UKS Orlik I Z³ocieniec
2. Drawa Kabel Technik I
3. UKS Iras I Czaplinek
4. UKS Orlik II Z³ocieniec
5. Drawa Kabel Technik II
6. UKS Orlik III Z³ocieniec
7. UKS Iras II Czaplinek
8. Drzewiarz Œwierczyna

Iloœæ gier
7
7
7
7
7
7
7
7

Punkty
19
18
16
10
10
6
3
0

Bramki
27-0
25-1
21-1
15-13
8-14
6-22
3-33
0-21

Zwyciêska dru¿yna otrzyma³a puchar. Wszystkie dru¿yny zosta³y nagrodzone dyplomami.
By³y te¿ wyró¿nienia indywidualne. Okolicznoœciowymi dyplomami wyró¿nieni zostali: Maksymilian Kapuœciñski (UKS Orlik I Z³ocieniec) - najlepszy zawodnik, £ukasz Urkiel (UKS Iras I Czaplinek) - najlepszy bramkarz oraz
Dawid Ba³dyga (UKS Iras I Czaplinek) - najlepszy strzelec.
Tabela po trzech turniejach
Miejsce Nazwa dru¿yny
1. UKS Orlik I Z³ocieniec
2. Drawa Kabel Technik I
3. UKS Iras I Czaplinek
4. UKS Orlik II Z³ocieniec
5. Drawa Kabel Technik II
6. Drzewiarz Œwierczyna
7. UKS Orlik III Z³ocieniec
8. UKS Iras II Czaplinek

Iloœæ gier
17
17
17
17
15
17
15
9

Punkty
46
41
30
20
20
11
9
3

Bramki
61-1
51-4
40-15
23-32
18-32
9-35
16-56
4-47

Nierówna iloœæ gier poszczególnych dru¿yn wynika z póŸniejszego - od
drugiego turnieju - przyst¹pienia do rozgrywek przez dru¿ynê UKS Iras II
Czaplinek oraz z faktu, ¿e drugi turniej w grupie drawskiej rozegrano w dwóch
podgrupach: piêcio- i trzyzespo³owej!
(p)

(JANKOWO, gm.
Drawsko Pom.)
W sobotê, 20.10.2012 r.,
So³ectwo Jankowo
by³o gospodarzem
So³eckiego Turnieju
w Si³owaniu na Rêkê.
Na starcie stawili siê: Marcin
Wrona - ¯ó³te, Zbigniew Ba³dowski
- Dalewo, Bart³omiej Nickowski Rydzewo, Pawe³ Mendel - Nêtno,
Wies³aw Karolewski - £abêdzie, S³awomir Styburski - Zarañsko oraz reprezentant gospodarzy Sebastian
Tarczyñski z Jankowa.
Po krótkim objaœnieniu zasad
turnieju, jakie przedstawi³ prowadz¹cy zawody Mariusz Rufkiewicz,
zawodnicy przyst¹pili do rywalizacji. Przesz³o dwie godziny trwa³y
zaciête pojedynki, których by³o
³¹cznie dwadzieœcia jeden, i pomimo,
¿e zawodnicy byli amatorami, zawody by³y na bardzo wysokim poziomie.

Wyniki zawodników
I m. Zbigniew Ba³dowski - 12 pkt.
II m. Marcin Wrona - 10 pkt.
III m. Wies³aw Karolewski - 8 pkt.
IV m. S³awomir Styburski - 6 pkt.
V m. Sebastian Tarczyñski - 3 pkt.
VI m. Bart³omiej Nickowski - 2 pkt.
VII m. Pawe³ Mendel - 2 pkt.
Zdobyte lokaty so³ectw
I m. DALEWO
II m. ¯Ó£TE
III m. £ABÊDZIE
IV m. ZARAÑSKO
V m. JANKOWO
VI m. RYDZEWO
VII m. NÊTNO
Zawodnicy od pierwszego miejsca do szóstego otrzymali medale
ufundowane przez Gminê Drawsko
Pomorskie, a so³ectwo Dalewo za
zwyciêstwo puchar, wszystkie so³ectwa i zawodnicy otrzymali pami¹tkowe dyplomy. So³ectwo Jankowo przygotowa³o s³odki poczêstunek oraz koszulki dla najlepszych
zawodników.
(o)

Ekstra pojedynki w KKO: Wielim z Olimpem
i Arkadia z Darzborem

Olimp Z³ocieniec zmierzy
siê z liderem w Szczecinku
(Z£OCIENEIC). Nie ma potrzeby
rozbudzania wiêkszych emocji z wiadomych powodów, ale fakty s¹ nieub³agane: Olimpowi Z³ocieniec do
pozycji awansowej do IV ligi obecnie
brakuje trzech punktów. Tak szybko
z³ocienianie, nawet jakby z dna podnieœli siê na takie a¿ wy¿yny. Ale
najpowa¿niejsze trudnoœci dopiero
przed nimi.
Oto w sobotê dwudziestego

siódmego w Szczecinku Olimp zagra
z liderem rozgrywek Wielimem, który
ostatnio wygra³ te¿ u siebie z wiceliderem Arkadi¹ z Malechowa, spychaj¹c j¹ na trzecie miejsce. Drudzy
te¿ szczecinecczanie – Darzbór. Trzy
punkty w³aœnie nad Olimpem. Inne
mecze:Arkadia – Darzbór, Dar³ovia –
Wybrze¿e, Iskra – Hubertus, Olimp
G. - Mechanik, S³awa – Victoria, Gryf
– Zryw, Pogoñ – Sokó³.
(mn)
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Olimp Z³ocieniec – Lech Czaplinek 4:2 (0:2)

Juniorzy Lecha Czaplinek dostali baty od Olimpu

(Z£OCIENIEC). Starsi juniorzy Olimpu po dotkliwej pora¿ce w
Bia³ogardzie z Uni¹ 1:5, w Z³ocieñcu na gminniaku w niedzielê przed
po³udniem (21X) zagrali z Lechem
Czaplinek.
Czaplinianie w pierwszej po³owie
umiejêtnie par¹ ros³ych obroñców
wybronili siê z kilku opresji i sami
udanie zakoñczyli dwa ataki dwiema
bramkami. Spora niespodzianka wisia³a w powietrzu.

Jednak zagrali
Druga po³owa to ju¿ gra z³ocienieckich juniorów - nazwijmy to tak:
na poziomie. Z werw¹, z animuszem,
a bywa³o i tak - do utraty si³ (Rafa³).
Dwa prostopad³e podania otworzy³y drogê do bramki. Potem kolejne
dwa. Z 0:2 zrobi³o siê 4:2. A to w futbolu rzadkoœæ. Lech nie po³o¿y³ uszu
po sobie. Mia³ sytuacje bramkowe.
Niekonwencjonalna gra bramkarza
Olimpu raz po raz wytr¹ca³a go z

Lech Czaplinek o punkcik
nad stref¹ spadkow¹
Lech Czaplinek – Ba³tyk Koszalin 0:3 (0:2)
(CZAPLINEK). Czwartoligowy
Lech Czaplinek do tej pory rozegra³
jedenaœcie meczów zdobywaj¹c tylko cztery bramki. To mówi chyba
wszystko o generalnym problemie w
tej dru¿ynie. Pierwszy gol pad³ ju¿ w
dziesi¹tej minucie jednak w sytuacji,
któr¹ kibice oceniali jako dyskusyjn¹. Nawet sam strzelec bramki
uczyni³ to jakby na dwa tempa, spodziewaj¹c siê gwizdka sêdziego –
spalony. By³y napastnik Drawy
Wawreñczuk strzeli³ na dwa do zera
i dru¿yny pod¹¿y³y do szatni.
Po przerwie sytuacje na bramki
by³y, ale tylko dla Ba³tyku. Bramka
trzecia dla koszalinian pad³a kilka
minut przed koñcem spotkania.

Utrzymaæ siê
Po tej przegranej czaplinian od
miejsca spadkowego, trzeciego od
koñca tabeli, dzieli tylko jeden
punkt. Z lig¹ na dobre po¿egna³ siê
Orze³ Wa³cz (1 punkt), przed nim jest
Ina Goleniów (3 punkty), o jeden
punkt za Lechem Czaplinek pi³karze
Kluczevii Stargard Szczeciñski.
Punkcik przed czaplinianami Wiekowianka z Wiekowa. A dalej to ju¿ œrodek tabeli – 15 punktów Hutnik
Szczecin, pozycja w tabeli jedenasta.
Utrzyma siê Lech w IV lidze? – oto
podstawowe pytanie, oto osnowa
podstawowych emocji pi³karskich w
Czaplinku.
(om)

Trwaj¹ prace przy budowie strzelnicy

Tartan na stadionie wiosn¹
2013 roku
(Z£OCIENIEC). Na stadionie
miejskim (dot¹d bez nazwy w³asnej) w
tym roku nie bêdzie jeszcze tartanu.
Czas na jego wy³o¿enie to wiosna
roku przysz³ego. Dokoñczono betonowych wylewek pod tartanowy dywan.

Nieopodal znacznie pog³êbiono wykop
z celem - strzelnica. Wszystko w jesiennych barwach wygl¹da osza³amiaj¹co.
Tylko ta tabliczka wroœniêta w drzewo
z nazw¹ ulicy – Sportowa. Czas ju¿ by
j¹ zdj¹æ. A i drzewu ul¿yæ.
(n)

potê¿nego impetu. W doliczonym
czasie gry napastnik Lecha nie poradzi³ sobie w sytuacji sam na sam z
golkiperem Olimpu.
Zagra³ sport, najprawdziwszy
Pierwsza polowa by³a dla widzów marniutka, za to druga godna
komplementów. Mniejszy Olimp gra
efektowniejsz¹ pi³kê od swych doros³ych kolegów z pierwszej dru¿yny. I z tego powodu warto przycho-

dziæ na jego mecze. Nie tylko na seniorów. A seniorom l¿ej siê kibicuje z
wiedz¹ o tym, ¿e w juniorach dzieje
siê ca³kiem ciekawie. Teraz – jeœli
nasi juniorzy dobrze przepracuj¹
sezon zimowy, na dobre wkrocz¹ na
drogê ku powa¿nemu pi³karstwu. W
juniorskim Olimpie talentów zatrzêsienie. Chwa³a tym ch³opakom za
mecz z Lechem – od 0:2 do 4:2. By tak
by³o, to trzeba by³o coœ z siebie daæ.
I to widzieliœmy na boisku.
(N)

Lechia II Gdañsk
z kompletem punktów
w Drawsku Pomorskim
Drawa Drawsko Pomorskie – Lechia II Gdañsk 1:3 (1:1)
(DRAWSKO POMORSKIE).
Mamy w regionie przed³u¿aj¹cy siê
szczyt pi³karski. Oto Drawa Drawsko Pomorskie podejmowa³a lidera
III Ligi Ba³tyckiej Lechiê II
Gdañsk. Tego samego dnia i o tej
samej porze w Czaplinku, w IV lidze, Lech te¿ gra³ z liderem, z Ba³tykiem Koszalin. Zaœ w tê sobotê
(27X) do Szczecinka, do lidera
KKO Wielimia Szczecinek, wybiera siê Olimp Z³ocieniec. Emocji
wiêc nie brakuje.
Za daleko jeszcze ta Lechia II
Tu kilka s³ów o meczu Drawy z
Lechi¹ II. Tylko wyj¹tkowo nieliczni
z kibiców marzyli choæby o remisie.
Nic z tego. Bezpoœrednie zaplecze
ekstraklasy, dru¿yny Lechii Gdañsk,
w Drawsku Pomorskim nie pozostawi³o z³udzeñ. Lider wygra³ zdecydowanie 3:1, ale do przerwy by³ remis
1:1. Ten wynik to zas³uga nie tylko
wyj¹tkowo dzielnej postawy
drawszczan z bramkarzem Kaczmarczykiem na czele, ale i nieco swawol-

nej gry gdañszczan.
Gra, bramki
Lechia II bramkê zdoby³a w dziewi¹tej minucie. Wyrówna³ w trzydziestej Juszczak.
Druga czêœæ gry to zdecydowanie lepsza postawa Drawy. Na murawê wszed³ Kapeliñski, do pomocy.
Mimo to, gdyby nie rewelacyjne
obrony Kaczmarczyka, Lechia II
prowadzi³aby ró¿nic¹ kilku bramek.
Zbli¿a³a siê osiemdziesi¹ta minuta
gry. Pada jakby d³ugo zapowiadana
bramka dla Lechii II po strzale z g³êbokiego dystansu. I zaraz potem,
zdobywca drugiej bramki Tuszyñski, z cyrkowego zamieszania lokuje
futbolówkê w bramce drawszczan.
Jest 1:3. O co dalej graæ? A jednak. Na
wysokoœci zadania staje bramkarz
gdañszczan. Zaraz potem Kapeliñski
w swoim stylu jest bliski zdobycia
bramki.
Nie uda³o siê. Mecz z liderem to
te¿ i solidne doœwiadczenie przed
kolejnymi meczami.
(om)
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Olimp Z³ocieniec – S³awa S³awno 5:0 (3:0)

Z³ocieniecki Olimp na pi¹tkê, Tomek
Dusza na „trójkê” - hat trick
(Z£OCIENIEC). S³abiusieñka
S³awa ze S³awna zjecha³a do Olimpu. Tylko jeden punkcik zdobyty,
ostatnie miejsce w tabeli. Napastnik z³ocienian Tomek Dusza ju¿ w
pierwszej po³owie strzeli³ trzy
bramki i po czterdziestu piêciu
minutach by³o suche 3:0 dla Z³ocieñca.
W przerwie meczu obroñca S³awy powiedzia³: - Gra piêciu juniorów. Nie ma nikogo powy¿ej dwudziestu jeden lat. Nie jesteœmy przygotowani do gry. Zim¹ w ogóle
nie trenowaliœmy. Ale, koniec
tego. Ju¿ bierzemy siê do roboty. W lidze po ciê¿kiej zaprawie
zimowej utrzymamy siê. - Kapitan zespo³u pytany o Olimp: Nie jestem zachwycony. Gracie
tak sobie, gdyby nie ten napastnik. Nie do utrzymania.
On nas za³atwi³. Nie mieliœmy
na niego recepty. –
Dwa trafienia po przerwie
Po przerwie pad³y jeszcze
dwie bramki: Wojciechowski i
Kêdzierski. S³awa gra³a typowo podwórkow¹ pi³kê, nic wiêcej. Olimp zaœ pokaza³ – gra z

kontry, to jego domena. W ataku nie
by³o Ciesiñskiego – zajêcia na uczelni.
Nie podoba³ siê Olimp Ryszardowi Gniffke, jednemu z najlepszych
pi³karzy w historii Klubu: - Chcia³bym, tak jak i kibice, by gra by³a
³adna, atrakcyjna. Olimp nie gra
dobrej pi³ki, to jeszcze nie to, ale
wygrywa i chwa³a mu. - Jeden z
naszych napastników na te s³owa: My mamy mecze wygrywaæ, a nie
³adnie graæ i przegrywaæ. Jak trudno jest wszystkim dogodziæ. To ju¿ pi¹te zwyciêstwo Olimpu. T¹
seri¹ na dobre uratowa³ siê dla Klubu
trener Janusz Ziêtkiewicz. - Gdybym
mia³ jeszcze na treningach wszystkich pi³karzy, wtedy mo¿na by marzyæ
nawet o powa¿nej
pi³ce w Z³ocieñcu –
powiedzia³ reporterowi. Rzeczywiœcie,
obecnoœæ na treningach nadal pozostawia wiele do
¿yczenia.

Podnieœli siê i chwa³a im za to
Najwa¿niejsze, jak do tej pory –
Olimp i jego trener podnieœli siê po
dotkliwych klêskach. Wszystko
dzia³o siê na naszych oczach, a to sól
sportu przecie¿. Od sromotnych
klêsk, i to na w³asnym obiekcie, do
serii zwyciêstw. Nie pamiêtam podobnego wydarzenia w historii
Olimpu.

Wyniki i tabele

Pi³ka no¿na –
Koszaliñska Klasa
Okrêgowa

Pi³ka no¿na – III Liga
Ba³tycka

Pi³ka no¿na – IV liga

Wyniki 11. kolejki meczów i tabela: Olimp Z³ocieniec – S³awa S³awno
5:0 (3:0), Wielim Szczecinek – Arkadia Malechowo 1:0, Wybrze¿e Biesiekierz – Darzbór Szczecinek 0:2,
Victoria Sianów – Olimp Goœcino 1:4,
Mechanik Bobolice – Gryf Polanów
0:1, Hubertus Bia³y Bór – Dar³ovia
Dar³owo 2:2, Zryw Kretomino – Pogoñ Po³czyn Zdrój 3:1, Sokó³ Karlino
– Iskra Bia³ogard 0:0.
1 Wielim
11 30 31:8
2 Darzbór
11 25 32:16
3 Arkadia
11 25 27:17
4 Iskra
11 24 31:10
5 Dar³ovia
11 23 25:12
6 OLIMP Z.
11 22 21:22
7 Zryw
11 17 17:14
8 Wybrze¿e
11 17 17:14
9 Olimp G.
11 13 17:21
10 Gryf
11 13 12:15
11 Hubertus
11 12 21:23
12 Victoria
11 9 14:29
13 Sokó³
11 8 16:29
14 Mechanik
11 7 5:22
15 Pogoñ
11 6 11:23
16 S³awa
11 1 8:29

Wyniki 10. kolejki meczów i tabela: Drawa Drawsko Pomorskie – Lechia II Gdañsk 1:3 (1:1), B³êkitni Stargard – Chemik Police 1:0, Ba³tyk
Gdynia – Kotwica Ko³obrzeg 1:2,
Polonia Gdañsk – Gwardia Koszalin
1:1, Pogoñ II Szczecin – Koral Dêbnica 1:1, Pogoñ Barlinek – D¹b Dêbno 0:0, Gryf S³upsk – Energetyk Gryfino 1:2, Arka II Gdynia – Cartusia
1923 Kartuzy 1:0.
1 Lechia II
10 26 21:4
2 B³êkitni
10 19 19:11
3 Gwardia
10 17 22:12
4 Pogoñ
10 17 16:10
5 DRAWA
10 15 14:12
6 Pogoñ II
10 14 15:16
7 Kotwica
10 14 7:13
8 Ba³tyk
10 14 13:12
9 Energetyk
10 13 10:14
10 Cartusia
10 13 10:15
11 Polonia
10 12 17:15
12 Chemik
10 11 14:13
13 D¹b
10 11 14:21
14 Arka II
10 9 7:20
15 Gryf
10 9 14:19
16 Koral
10 7 10:16

Wyniki 11. kolejki meczów i tabela: Lech Czaplinek – Ba³tyk Koszalin
0:3, Leœnik Rossa Manowo – Rasel
Dygowo 0:0, Hutnik Szczecin – Arkonia Szcecin 0:0, Orze³ Wa³cz – Stal
Szczecin 0:1, Gryf Kamieñ Pomorski
– Astra Ustronie Morskie 3:1, Kluczevia Stargard – Wiekowianka Wiekowo 1:0, Ina Goleniów – K³os Pe³czyce 2:1, Vineta Wolin – Sarmata
Dobra 2:1.
1 Ba³tyk
11 25 39:7
2 Leœnik
11 24 22:12
3 Vineta
11 21 20:9
4 Stal
11 21 22:15
5 Gryf
11 19 21:13
6 Sarmata
11 18 20:12
7 K³os
11 18 17:16
8 Rasel
11 18 16:14
9 Astra
11 17 29:16
10 Arkonia
11 16 19:19
11 Hutnik
11 15 13:14
12 Wiekowianka 11 11 13:17
13 LECH
11 10 4:15
14 Kluczevia
11 9 12:24
15 Ina
11 3 12:42
16 Orze³
11 1 3:37

Teraz wyjazd bia³o – zielonych
do Szczecinka, do lidera rozgrywek,
do Wielimia. Poprzedni lider Iskra
Bia³ogard jako pierwsza w serii zwyciêstw Olimpu poleg³a w Z³ocieñcu
1:0. Po Wielimiu w Z³ocieñcu wicelider Arkadia Malechowo.
I tak oto z wielkich klêsk porobi³o
siê nam wyj¹tkowo ciekawie. A do
tego jeszcze – w juniorach trenera
Marcina Wiliñskiego jest przynajmniej jeden ch³opak nadaj¹cy siê ju¿
choæby tylko na próbê w pierwszym
zespole. Akurat na pozycji, która w
seniorskim Olimpie szwankuje najbardziej. Po¿yjemy, zobaczymy. (N)

Juniorzy starsi
Wyniki siódmej kolejki meczów i
tabela: Olimp Z³ocieniec – Lech Czaplinek 4:2 (0:2), Orze³ Wa³cz – Unia
Bia³ogard 2:5, Pomorzanin S³awoborze – G³az Tychowo 7:0, Spójnia
Œwidwin – Graf Bukówko 4:0, Mechanik Bobolice – Drawa Drawsko
Pomorskie 2:2.
1 Unia
6 18 62:5
2 Olimp
7 15 21:14
3 Graf
7 13 13:11
4 Orze³
7 12 22:13
5 Spójnia
6 12 25:5
6 Drawa
6 6 15:27
7 Pogoñ
6 6 16:18
8 G³az
6 6 6:39
9 Mechanik
6 5 6:17
10 Pomorzanin 6 3 9:27
11 Lech
5 3 6:25
Ósma kolejka dwudziestego
siódmego w sobotê. Wszystkie mecze o jedenastej. Olimp – Pogoñ,
Drawa – Pomorzanin, G³az – Spójnia,
Unia – Mechanik, Lech – Orze³.
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Juniorzy s¹, ale ich nie ma, bo musz¹ byæ seniorzy

Futbol bez pieniêdzy, to jak kobieta
bez torebki
(Z£OCIENIEC). Zgodz¹ siê chyba Czytelnicy, gdy napiszê, ¿e chyba nikt nie wierzy w to, ¿e w Polsce
z nag³a zacznie prawid³owo funkcjonowaæ s³u¿ba zdrowia. Albo, ¿e równie nagle nauczymy siê budowaæ
drogi, lub – wymiar sprawiedliwoœci
stanie siê na tyle wydolny, ¿e nawet
najsilniejszy premier nie bêdzie mia³
wp³ywu na jego wyroki. A i wiele
innych dziedzin naszego ¿ycia w
daj¹cej siê przewidzieæ przysz³oœci
bêdzie - jak ta kula u nogi skazañca,
ot choæby koleje. Ale, czy¿by te¿ nie
da³o siê ponaprawiaæ polskiego
¿ycia futbolowego, w tym i gminnego?
Mog³aby byæ prawdziwa dru¿yna
futbolowa
Ot, taki przyk³ad: gdyby w z³ocienieckim Olimpie skupiæ wszystkie
si³y juniorskie, mielibyœmy w mieœcie ligê miêdzywojewódzk¹ – to te¿
opinia jednego z naszych lepszych
pi³karzy. Myœlê tu te¿ i o juniorach
graj¹cych w pierwszym Olimpie. Na
razie, nie róbmy wyliczanki,
stwierdŸmy tylko, ¿e kilku naszych
juniorów zamiast uczyæ siê fachu w
dobrej lidze juniorskiej, jest zmuszanych do gry w seniorach. Ze szkod¹
dla siebie. Dla swego rozwoju, nawet dla ca³ego ¿ycia. Dlaczego tak
siê dzieje? Bo taki jest u nas wzór postêpowania od PRL-u jeszcze. Jeœli
futbol na prowincji, to tylko seniorski. Kompletnie bez wzglêdu na jego
poziom. Co ostatnio naszym juniorom da³a gra w seniorach przeciwko
Gryfowi z Polanowa? Nic, no - bo co?
A gdyby to by³a liga wojewódzka
juniorów? - Powalczylibyœmy –
mówi jeden z takich pi³karzy. Bylibyœmy nawet w czubie. Od siebie dodam: z takich zespo³ów prosta droga
do klasowych dru¿yn. Mo¿liwoœæ
gry w ró¿nych reprezentacjach krajowych, i nie tylko takich. S³owem obecnoœæ na rynku pi³karskim.
Kibice gubi¹ futbol???
Nacisk jednak widowni jest taki:
jeœli futbol, to tylko seniorski. Juniorzy siê nie licz¹. A powinno byæ dok³adnie na odwrót. Wynika z tego, to
i kibice u nas s¹ odpowiedzialni za taki
stan polskiego futbolu, jaki teraz
mamy codziennie. By to zmieniæ,
potrzeba silnej w³adzy pi³karskiej nie
tylko w PZPN-ie, ale przede wszystkim w gminach. U nas w Z³ocieñcu
te¿. Do tej pory jeszcze ani razu pokazany tu problem nie by³ nigdzie omawiany. Tylko – ileœ tam z³otówek w
okreœlonym kierunku i po k³opocie.
Po klêsce na EURO 2012, do tej pory
nigdzie nie pokazano, jak ma byæ w
polskiej pi³ce dalej. A o czym siê mówi

– trzeba awansowaæ do kolejnych
mistrzostw œwiata. Pokonaæ Angliê
… Ot, takie kwiczenie pi³karskich mato³ów. A juniorzy? A co tam juniorzy,
trzeba tylko, by ktoœ tam niby w naszym imieniu gania³ w te i wewte po
telewizyjnym szkie³ku. Stopieñ zdziczenia jest tu nawet doœæ spory. Nie
dziwno, ¿e w takiej atmosferze najlepiej siê maj¹ kibice, których nazywam
hardkibicami.
Konkluduj¹c: polskie kluby, nie
tylko prowincjonalne, nie tylko nie
ucz¹ dzieci i m³odzie¿y sportu i futbolu, ale wrêcz postêpuj¹ wobec nich
jakby nawet niszczycielsko. Obserwujemy to wszêdzie i ka¿dego dnia.
Pi³karze – nie grajcie za darmo!
A gminni, prowincjonalni seniorzy? O co oni tak naprawdê graj¹?
Wie ktoœ mo¿e? Jeœli rozmawiam z zawodowymi pi³karzami, to sporo jest
o pieni¹dzach. Gram za pieni¹dze –
to podstawowe stwierdzenie. Inaczej bym nie gra³. A ci z gmin, prowincjonalni? Pora ju¿, by te¿ grali za
pieni¹dze. O pieni¹dze. Oto za
pierwsze miejsce w KKO jest do wygrania pula, dajmy na to, dwieœcie
tysiêcy z³otych. Za drugie i trzecie
miejsce odpowiednio mniej. Niech¿e siê samorz¹dy zrzuc¹ na te
kwoty. Dla dobra sportu, futbolu,
dla lepszych widowisk. Dla odegnania wreszcie futbolowego PRL-u. W
pi³ce wszêdzie gra siê o pieni¹dze,
tylko w niskich klasach jakoœ o tym
nikt do tej pory nie pomyœla³. Dlaczego? Inny to sport, inna to pi³ka,
inny wysi³ek? Wiem nie tylko ze Z³ocieñca, ilu tu wspania³ych mê¿czyzn
wiele ¿ycia zostawi³o w Olimpie
kompletnie nic z tego nie maj¹c. Kibic za kilka z³otych sobie pokibicowa³ i to jego. A pi³karz? No co, to
tylko taki frajer? Czêsto nawet wygwizdywany, obra¿any przez kogoœ,
kto nie jest godny, by wchodziæ na
obiekt sportowy!
Radni, nie dawajcie pieniêdzy na
sêdziów!
Pierwsza wiêc moja propozycja

na ten temat jest taka: samorz¹dy
niby finansuj¹ce futbol w ni¿szych
klasach winny natychmiast powiadomiæ wojewódzkie oddzia³y PZPNu, ¿e od jutra nie bêd¹ z gminnych
œrodków finansowaæ pracy sêdziów. Tak¿e wszelkich op³at technicznych w klubach nie bêd¹ liczyæ
w poczet – dzia³alnoœæ sportowa,
pi³karska. Idzie o to, by by³y œrodki
na sport, na futbol, na wiedzê o tych
dziedzinach ¿ycia, na kontakty z
prawdziwymi fachowcami. Na zdobywanie wiedzy o futbolu, o sporcie, i na wprowadzanie ich w ¿ycie.
Na kontakty miêdzynarodowe w tej
dziedzinie. W œlad za orlikami musi
iœæ te¿ zdobywanie wiedzy na temat:
a jak te orliki dobrze wykorzystywaæ.
A do tego jeszcze: w³adze w ma³ych
klubikach ustalaæ nie w œmiesznych
g³osowaniach, a w drodze konkursów, i to ogólnopolskich. A co my
mamy obecnie. Ot, œmichy, chichy,
nic wiêcej.
Sport to sfera ducha, nie inaczej
Nie da siê inaczej, trzeba to przyj¹æ. Sfera kultury fizycznej cz³owieka, to sfera jego ¿ycia duchowego w
olbrzymiej czêœci. W Z³ocieñcu m³odzie¿ gra mecze w niedziele. Z jakiego powodu? Kiedyœ tak by³o, bo
komuna odstrêcza³a od koœcio³a. To
by³ jeden ze sposobów. Ale teraz?
Oto widzê ministranta juniora, który
zamiast na m³odzie¿owej Mszy œwiêtej, to on na rozgrzewce do meczu.
A jeœli ju¿, to nie da siê tak? Z dru¿yn¹ przeciwników najpierw na
wspólnej Mszy œwiêtej, a póŸniej, z
wieloma przyjació³mi z tej Mszy
œwiêtej, na trybunach stadionu.
Gramy mecz, a na trybunach nie tylko sportowi przyjaciele. Ale¿ to odleg³e od obecnie obowi¹zuj¹cych
sensów (bezsensów!!!). A te bezsensy, to przecie¿ istne zwyrodnienia. Sportowe zboczenia. To ju¿ jak¿e czêsto nie sport, a coœ zupe³nie innego. Miazmat.
Inne zagadnienie: dlaczego
sportu, w tym i futbolu, nie ma w
domach kultury. Przecie¿ to w nich

jest miejsce dla tego typu aktywnoœci. To w nich s¹ olbrzymie œrodki na
takie cele. A co mamy w Z³ocieñcu na
przyk³ad? Dla domu kultury 1 300
000 z³otych. Dla klubu pi³karskiego
niespe³na siedemdziesi¹t tysiêcy.
Co to jest? To jeszcze PRL. Nikt do
tej pory nie rusza³ tego grzêzawiska.
Szarpidrut w domu kultury to artysta, a sportowiec tam - wieczny nieobecny. Przecie¿ to nawet jakby
ciê¿ki idiotyzm.
Nie da siê?
Nie da siê tak zrobiæ, by w Polsce
by³a normalna s³u¿ba zdrowia, drogi,
koleje. Z futbolem te¿ siê nie da? W
ogóle siê nie da? Tylko wszystko tak
na niby, krêtactwo nasze codzienne?
Ile¿ trzeba talentów aktorskich, by
wiedz¹c o tym wszystkim przywdziewaæ coraz to inne miny do ci¹gle tej
samej gry „w niby”. Mamy to we krwi.
Przez epoki wyæwiczone. Bywa najczêœciej tak, ¿e w codziennym ¿yciu
mo¿na wszystko dobrze poukrywaæ,
poprzykrywaæ. Nawet tak – przaœn¹
dyktaturê nazywaæ demokracj¹, likwidacjê pañstwa globalizmem, wieloœæ jednowymiarowych mediów re¿imu pluralizmem przekazu, i tak dalej.
W sporcie jednak zawsze jest wynik,
tabele, rankingi. Tu siê tak nie da. Tu
siê niczego nie przechytrzy. A przede
wszystkim wówczas, gdy w imieniu
milionów maj¹ graæ jacyœ przybysze
niezbyt nawet wiadomo sk¹d, a do
tego z reprezentacyjnych koszulek
wyrywa siê wiadomego Orze³ka.Mo¿e by wiêc w ¿yciu naszych gmin
zrobiæ wy³om i grosz przeznaczany na
futbol przeznaczyæ w³aœnie na futbol.
A jak mo¿na mieæ w gminie wojewódzk¹ ligê juniorów, to niech¿e ona
bêdzie. Seniorzy niech wreszcie zagraj¹ o pieni¹dze, bo to, co mamy
teraz, to ju¿ nie gra. Nie tworzy rywalizacji i widowisk. A sk¹d œrodki na to?
A odebraæ wszelkim darmozjadkom i
darmozjadom! Pe³no ich wokó³. A dla
nich to jest? To ju¿ wiêc wrêcz wycie
o reformy, nie tylko w sporcie. A koalicja musi jeszcze tak zarz¹dzaæ, jak
to tu pokazujê, trzy lata. O, k.... . (n)
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Z ¯YCIA PARAFII W Z£OCIEÑCU
PARAFIA ŒWIÊTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ

PARAFIA MARYI WNIEBOWZIÊTEJ
Wizytacja Ojca Genera³a
W dniach od 27 do 29 paŸdziernika, nasza z³ocieniecka wspólnota
zakonna Zmartwychwstañców bêdzie prze¿ywaæ wizytacjê Ojca Genera³a Bernarda Hylli CR. Ojciec Genera³ bêdzie siê modliæ z nasz¹ wspólnot¹ w niedzielê 28 bm. na Mszy
œwiêtej o godz. 12.30. Podczas tej
Mszy poœwiêci tablice pami¹tkowe
ksiê¿y – ks. Mieczys³awa Sarneckiego CR i ks. Leonarda Bandosza CR.

Ró¿aniec
Ró¿aniec w naszym koœciele dla
m³odzie¿y i doros³ych w dni powszednie i niedziele o godz. 17.30. Dla
dzieci w poniedzia³ki, wtorki, czwartki i pi¹tki o godz. 17. Zapraszamy.

Tydzieñ Misyjny
Niedziel¹ dwudziestego pierwszego paŸdziernika rozpoczêliœmy
Tydzieñ Misyjny. Prze¿yjemy go pod
has³em – G£OSIÆ WIARÊ Z RADOŒCI¥. Ofiary zebrane na tacê przeznaczymy na Papieskie Dzie³a Misyjne. Sk³adamy serdeczne Bóg zap³aæ.

Po pielgrzymce
do Skrzatusza
Sk³adamy serdeczne Bóg zap³aæ
wszystkim uczestnikom pielgrzymki
do Skrzatusza, a szczególnie chórowi parafialnemu Echo i zespo³owi
Cantabo.

Dzie³o Nowego
Tysi¹clecia

Tydzieñ Misyjny

Sk³adamy serdeczne Bóg zap³aæ
za ofiary z³o¿one w minion¹ niedzielê na Dzie³o Nowego Tysi¹clecia.

W niedzielê dwudziestego
pierwszego paŸdziernika rozpocz¹³
siê Tydzieñ Misyjny. Taca z tej Niedzieli jest przeznaczona na cele misji.

Przed sakramentem
bierzmowania

Tydzieñ w Liturgii
Koœcio³a

W czwartek i pi¹tek (25/26 paŸdziernika) o godzinie 16.00 oraz w
sobotê (27 paŸdziernika) o godzinie
11.00 spotkania dla m³odzie¿y pierwszych klas szkó³ ponadgimnazjalnych przygotowuj¹cej siê do przyjêcia sakramentu bierzmowania w tym
roku szkolnym.

W tym tygodniu w Liturgii Koœcio³a obchodzimy: (1) w poniedzia³ek 22 X wspomnienie b³ogos³awionego Jana Paw³a II (2) w czwartek 25
X Œwiêto Poœwiêcenia Koœcio³a
Katedralnego w Koszalinie.

Ró¿aniec

W œrodê adoracja Najœwiêtszego Sakramentu od godz. 15. Nowenna do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy po Mszy œwiêtej wieczornej.

Zapraszamy na wspóln¹ modlitwê ró¿añcow¹ od poniedzia³ku do
soboty o godzinie 17.30. W niedziele
o godzinie 16.30.
Ró¿aniec dla dzieci we wtorki,
œrody i czwartki o godzinie 17.00.

Wypominki

Proœba Caritas Parafii

Kartki na wypominki za zmar³ych
s¹ wy³o¿one na stolikach obok prasy katolickiej. Wypominki mo¿na
sk³adaæ w kancelarii parafialnej. Za
zmar³ych w naszej parafii modlimy
siê na cmentarzu komunalnym 1 listopada. 2 listopada na Mszach
œwiêtych zbiorowych za zmar³ych.
Przez ca³y listopad na ró¿añcu oraz w
ka¿dy pierwszy wtorek miesi¹ca o
godz. 18.00 podczas Mszy œwiêtych.

Caritas Parafii zwraca siê z proœb¹
do wiernych o przynoszenie u¿ywanych, niepotrzebnych w domach gier
planszowych i ksi¹¿ek. Wykorzystamy je w tworzeniu w salkach parafialnych spotkañ dla dzieci.

Œroda 24 paŸdziernika

Kartki na wypominki
Do naszych domów rozniesiono
kartki na wypominki. Prosimy o czytelne ich wype³nienie i zwrot w otrzy-

manych kopertach. Umo¿liwi nam to
u³o¿enie modlitwy za zmar³ych poszczególnymi ulicami.

Uroczystoœæ Wszystkich
Œwiêtych
Zbli¿a siê Uroczystoœæ Wszystkich Œwiêtych. Przypominamy, i¿
oprócz porz¹dkowania grobów wa¿niejsza jest modlitwa za zmar³ych. W
ten dzieñ katolika obowi¹zuje obecnoœæ na Mszy œwiêtej pod grzechem
ciê¿kim. Msza œwiêta na Cmentarzu
Komunalnym godzinie 12.00 bêdzie
poprzedzona procesj¹ o godzinie
11.30.

Uwaga wioski
W Bobrowie o godzinie 7.30. W
Cieszynie o godzinie 9.00.

Kurs dla fotografów
i kamerzystów
Kurs dla fotografów i kamerzystów odbêdzie siê dziesi¹tego listopada w Koszalinie w godzinach od
10.00 do 16.00. Koszt kursu 100 z³otych. Wymagane dokumenty: (1)
zdjêcie i rekomendacja ksiê¿y proboszczów z parafii zamieszkania.
Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ w
Wydziale Duszpasterskim Kurii Biskupiej w Koszalinie.

To nie nasi, to przemyœlana robota wrogów nas wszystkich, wrogów Polski

Wszelkie s³u¿by specjalne, b¹dŸcie
choæ raz specjalne
(Z£OCIENIEC). Kiedy zsy³aliœmy do drukarni materia³y do poprzedniego wydania Tygodnika, ktoœ zadzwoni³. Nie przedstawi³ siê. Mówi³: Nie mam s³ów. Niech pan tam pójdzie i sam zobaczy. Po³amali dwa m³odziutkie drzewka przy Krzy¿u Papieskim nad Draw¹ w pobli¿u Mostu Po³czyñskiego. - Na miejscu okaza³o siê wszystko
tak, jak by³o w relacji. Dwa drzewka u³amane i odrzucone kilka metrów dalej. Nie tylko z pobie¿nego ogl¹du widaæ, ¿e to dzia³anie celowe i metodyczne. Nie przypadkowe. - Jak tak mo¿na ? –
pyta obecna tu starsza pani. W ca³ym kraju tak.
Kto winien? - pyta bezradnie.
To starannie wykonywana walka z nami
Mamy w Polsce znów wiele akcji przeciwko
katolikom zamieszkuj¹cym kraj. Owe akcje nie
spotykaj¹ siê z nale¿ytym odporem najwy¿szych
w³adz pañstwa. A nawet jakby s¹ czynione pod
ich starann¹, tylko nieco ukryt¹ opiek¹. Kto w
takim razie ma stan¹æ w obronie od zawsze obec-

nej tu wiary, Polaków j¹ wyznaj¹cych, w obronie
Polski jako takiej? Kto uruchomi wszelkie s³u¿by, by wreszcie poodtajniaæ te miêdzynarodowe zakusy na polskoœæ, na katolicyzm, na nasze
pañstwo, z którego teraz - co ju¿ zosta³o? No,
co? W Z³ocieñcu te dwa celowo zniszczone
drzewka pod Krzy¿em Papieskim? A i czas na tê
akcjê wybrano odpowiedni – w³aœnie te dni
paŸdziernika, jak¿e symboliczne.
To nie tutejsze bezg³owie!
To nie nasi to zrobili. To ktoœ sk¹dœ tam.
Tylko przyjezdny, ze specjalnymi rozkazami
wrogów nas wszystkich. S³u¿by wszelkie, do roboty wiêc. Œlady od tych drzewek, dok¹d poprowadz¹? Przecie¿ wszyscy wiemy, dok¹d.
Tylko znów jak za komuny, nie mo¿na tego g³oœno powiedzieæ. Bo Polak znów u siebie, jak w
dobrze strze¿onym niewolniczym obozie. Czekamy na wszelkie sygna³y w tej sprawie.
Tadeusz Nosel
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Spotkanie autorskie

(Z£OCIENIEC) 10 paŸdziernika w naszej bibliotece odby³o siê
spotkanie autorskie z Ew¹ Lenarczyk.
Pani Ewa urodzi³a siê w Elbl¹gu,
gdzie mieszka³a do matury. PóŸniej
przenios³a siê do Gdañska. Blisko 15
lat mieszka³a na kaszubskiej wsi, a
obecnie mieszka od dwóch lat w
Gdyni, gdzie zajmuje siê marketingiem sieciowym Polskiego Kolagenu. Jako pisarka zadebiutowa³a w
styczniu 2010 roku powieœci¹ „Zojda z Bieszczad”. Autorka zaczê³a pisaæ ju¿ w m³odoœci tylko, ¿e do tzw.
szuflady.
Na spotkaniu pani Ewa Lenarczyk promowa³a swoje cztery aktualnie wydane powieœci: „Zojda z
Bieszczad”, „Nasza Klasa i co dalej”,
„W poszukiwaniu szczêœliwego
domu” oraz „Kochaj mnie od morza
do morza”.
Ostatni¹ z nich autorka otrzyma³a z wydawnictwa dos³ownie parê

godzin przed spotkaniem w naszej
bibliotece i przywioz³a j¹ , aby tak¿e
poleciæ do przeczytania. Inspiracj¹
do napisania tej ksi¹¿ki by³y liczne
podró¿e autorki do Bu³garii. Opowiada ona o piêknej i gor¹cej Bu³garii, ca³kiem innej, nie przewodnikowej. Drug¹ pasj¹ Pani Lenarczyk s¹
podró¿e.
Pisarka przedstawi³a zebranym
czytelnikom w skrócie treœæ oraz
okolicznoœci powstania ka¿dej z
wymienionych powieœci. Czyta³a
wybrane fragmenty.
Pani Ewa Lenarczyk zapowiedzia³a dwie swoje nowe powieœci,
które napisa³a tj. „Cnota Dla Machu
Picchu” i „Nasza Klasa , dalsze zmagania” (druga czêœæ „Naszej Klasy i
co dalej”), które czekaj¹ w kolejce do
wydania.
Spotkaniu towarzyszy³a mi³a i
serdeczna atmosfera. Mo¿na by³o
zakupiæ ksi¹¿ki autorki, zdobyæ autograf i osobiœcie porozmawiaæ. (b)

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

tygodnik pojezierza drawskiego 24.10.2012 r.

