Z czym ze Z³ocieñca do Europy?

TYGODNIK W INTERNECIE: www.wppp.pl Tel. 504 042 532; e-mail - tpd1@o2.pl
GAZETA POWIATOWA Nr 11 (566) Rok XII 18.03.2015 Cena 2,50 z³ (w tym 5% VAT)

ISSN 1731-5646

Nikodem Borodyñ tu³a³ siê
pó³ œwiata,
by spocz¹æ
w ziemi drawskiej

Za tydzieñ
ostatni numer
Tygodnika
Pojezierza
Drawskiego
W zwi¹zku z tym, ¿e podj¹³em
decyzjê o zaprzestaniu wydawania
Tygodnika Pojezierza Drawskiego i
rozstaniu siê z dziennikarstwem, za
tydzieñ uka¿e siê ostatni numer czasopisma. Wszelkie sprawy „gazetowe” i redakcyjne mo¿na za³atwiaæ do
poniedzia³ku, 23 marca 2015 roku.
Kazimierz Rynkiewicz
Wydawca

Kierunek
– Ba³kany!

Pogrzeb tradycyjny
od 1800 z³

Legionista pi³sudczyk, obroñca kraju 1939
roku, sybirak, andersowiec, z Zagozdu Str. 7

(Z£OCIENIEC). W pi¹tek, 6 marca, na placu apelowym 2 Brygady Zmechanizowanej Legionów imienia Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego
odby³a siê uroczystoœæ po¿egnania ¿o³nierzy IX Zmiany
PKW EUFOR/MTT w Boœni
Str. 16
i Hercegowinie.

„Ja Zbigniew Mieczkowski, przepraszam pana Andrzeja
Brzemiñskiego za to, i¿ na sesji Rady Powiatu Drawskiego
w dniu 24 czerwca 2014 r. swoj¹ wypowiedzi¹ naruszy³em
bezprawnie jego czeœæ, godnoœæ i dobre imiê”.

CMYK
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Z DRUGIEJ STRONY
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Europejski Festiwal Ludzi – z czym ze Z³ocieñca do Europy?

Siebie pisz z du¿ej litery, nie mamonê
Czy tylko domys³y?
Nie tylko intuicyjnie mo¿na snuæ
domys³y, jak bêdzie wygl¹da³ Z³ocieniec ju¿ nawet w najbli¿szych latach. Mam na myœli budowê nowych
ulic i domów przy nich. Przyk³ad jak
najbardziej wspó³czesny, to ulica
Parkowa. Tak¿e ulice Œwiêtego Jana
Paw³a II, Sybiraków, nowiutkie osiedle na przed³u¿eniu Brzozowej. Do
tego zamierzone budowy willowe w
okolicach Lipowej i Gronowskiej.
Nie mo¿na pomin¹æ bloków wielomieszkaniowych na ulicy Wielkopolskiej, tak¿e na wspominanej
Brzozowej. W planach budowa du¿ych bloków z mieszkaniami na Osiedlu Czaplineckim.
Sterane przez wieki
Sygnalizujê od pewnego czasu,
i¿ jest wprost niezbêdny plan na
choæby tylko podtrzymanie przy
¿yciu do lepszych czasów, starodawnych, czêsto przepiêknych architektonicznie poniemieckich willi.
To one stanowi¹ o tak charakterystycznym klimacie kilku dzielnic miasta, w tym i centrum. Ulica I Dywizji
Wojska Polskiego, Po³czyñska.
Tworzê ten reporterski felieton,
by zwróciæ uwagê na tak¹ oto tendencjê. Wraz z cywilizacyjnym postêpem, z dnia na dzieñ zatracamy nie
tylko wra¿liwoœæ na piêkno codziennych przedmiotów nas otaczaj¹cych, ale wraz z tym niby postêpem
zatracamy odczuwanie potrzeby
piêkna. Oto kilka starych drzwi w
poniemieckich, a naszych teraz, budynkach. Sterane przez wieki nadal
przyci¹gaj¹ wzrok. Budz¹ zainteresowanie. Ale ich pierwotnego wygl¹du dzisiaj trzeba siê ju¿ tylko
domyœlaæ, nie jest to jednak niewykonalne. Ba, na ulicy 5 Marca znaleŸliœmy nawet takie stare drzwi, a piêknie odrestaurowane. Jak by to by³o
oczywiste, gdyby i innym drzwiom,
w ich jeszcze mimo wszystko istnieniu, pomóc. I nie liczmy, li tylko, na
pomoc instytucji, bo nic z tego mo¿e
nie wyjœæ, jeœli sami z w³asnej woli o
te przyk³adowe drzwi nie zadbamy. A
przecie¿ nie tylko o drzwi idzie. Zaznaczam, owe drzwi to tylko wywo³anie bardzo istotnego problemu,
reporterska próba jego nazwania.
Homo sapiens zmamonia³y
Obecny czas tworzy cz³owieka
nieczu³ego na wszystko, co go otacza, zmamonia³ego, a w gruncie rzeczy klepi¹cego przys³owiow¹ biedê
(kredyty, pañstwo zad³u¿one na biliony). Jak tu wiêc wspominaæ, ¿e
drzwi s¹ nie tylko piêkne, ale i ¿e s¹
œwiadkami pobytu na tych ziemiach

ich poprzedniego gospodarza. Ludzi ró¿nej narodowoœci. Potem uciekinierów – przesiedleñców. Teraz
tych obecnych, wrêcz wyrzuconych
przez ZSRR z wydartej im polskiej
ziemi, tak jak w przypadku nas tu
wielopokoleniowych kresowian.
Ogarnia cz³owieka wstyd
Nie tylko drzwi przecie¿, ale i
okna – te ju¿ nie do uratowania. Tak¿e wielomieszkaniowe, stare bloki, w
tym podobno jeden z nich, olbrzymi,
jest prywatn¹ w³asnoœci¹ kogoœ zamieszka³ego na Œl¹sku. Ten ktoœ do
tej pory nie wystêpuje wobec gminy
z jakimikolwiek ¿¹daniami. Zwieñczeniem tego felietonu niech bêd¹
zdjêcia drzwi dawnych, tych jeszcze
z XIX wieku i tych wspó³czesnych.
Tak¿e klamek u nich. G³êbokie zdziwienie ogarnia, gdy konstatujemy,
¿e wtedy tylko klamka u piêknych
drzwi by³a tak wykonana, ¿e dzisiaj
to ju¿ wrêcz dzie³o sztuki. Porównanie z klamk¹ wspó³czesn¹ nie uchodzi, ogarnia cz³owieka wstyd.
Balcerowiczowskie
zmarnotrawienie Z³ocieñca
Gdy zbli¿a siê w powiecie Europejski Festiwal Ludzi, s¹dzê, ¿e podnoszone tu zagadnienia winny znaleŸæ siê na jednym z forów dyskusyjnych: - Miasto zdobyte, ale dlaczego tak zniszczone? - Osobny temat,
to rozszabrowanie tych terenów, w
tym i Z³ocieñca, przez ich zdobywcê
– ZSRR. A przecie¿ to nie tylko on!
Od tej klamki, od drzwi, od willi,
od ich wspó³czesnych gospodarzy,
droga podczas debaty mo¿e powieœæ do balcerowiczowskiego
zmarnotrawienia Z³ocieñca. Do wyrwania z jego trzewi przemys³u, kilkunastu najistotniejszych zak³adów
produkcyjnych, w tym i kilku fabryk.
Do wyrwania przez obce rêce nawet
olbrzymich pok³adów gliny, po
zrównaniu z ziemi¹ kilku cegielni w
mieœcie i na jego obrze¿ach. A jeszcze i to, ¿e pomoc Unii naszej biednej
gminie koñczy siê tak, ¿e sta³a siê ona
niebotycznie zad³u¿ona. Obecnie
nie ma nawet œrodków na tak zwany
wk³ad w³asny pod nowe inwestycje.
„Unijne” oczywiœcie.
Pañstwo teoretyczne.
A ludzie, Polacy?
Nie wiem, czy w spo³ecznych warunkach naszej gminy znajdzie siê
ktokolwiek, kto zechce podczas Europejskiego Festiwalu Ludzi przybyszom z Europy pokazaæ prawdê o
nas tutaj, o naszej gminie, o regionie.
Powiedzieæ o emigrantach – uciekinierach st¹d, o pozamykanych kilku

szko³ach, a nastêpne w oczekiwaniu
na podobny los? O zaniku indywidualnego rolnictwa. Koniecznie trzeba
przybyszów z Europy zaprosiæ na
ulicê Piaskow¹ do sto³ówki MGOPS,
i wskazaæ – przed odzyskaniem przez
kraj niepodleg³oœci, tego rodzaju
wyszynku, bieda-zup, w naszym
mieœcie nie by³o. I zapytaæ: skoro
Europa, Unia dotuje wiele naszych
przedsiêwziêæ, to dlaczego do tej Europy, do Niemiec przede wszystkim,
z jednego danego nam euro do Europy, a do Niemiec przede wszystkim,
wraca oko³o 80 centów. W Grecji
podobno jeszcze wiêcej. By na nas
jeszcze raz zarobiæ? I jeszcze raz? Nie
wystarczy³y eskapady poprzednie,
ci¹gn¹ce siê przez d³ugie wieki? Czy
ewentualny Europejski Festiwal
Ludzi, tam, od samej góry, nie jest
pomyœlany jako: patrzcie, jak oni siê
tam ciesz¹, jak im jest tam fajnie,
nawet sto³ówki z bida-zupkami maj¹,
ot - takie polskie g³upolki. A my - tym
razem ju¿ kompletnie bez elit, tylko z
celebrytami, czyli do upieczenia na
ka¿d¹ pieczeñ? Teraz europejsk¹.
Sygna³ owego gminnego dobrostanu pójdzie w œwiat, a euro nadal bêd¹
wracaæ do Niemiec z jeszcze wiêksz¹
intensywnoœci¹. A¿ do skutku, bo
pañstwo tylko teoretyczne. A ludzie,
Polacy?
A mo¿e ten Festiwal to dobry powód, by Europê poinformowaæ, ¿e
na tym terenie w gminnej bida-promocji zwanym turystycznym, przedsiêbiorcy turystyczni nie mog¹ inwestowaæ w turystykê, bo w przysz³oœci ma to byæ ziemia – zielone
p³uca dla Berlina. I kto inny bêdzie tu
inwestowa³.
Siebie pisz z du¿ej litery,
a nie mamonê
Od drzwi, willi, okien i klamek jesteœmy u koñca tych rozwa¿añ o
braku gospodarza. O niemo¿noœci
niezale¿nego gospodarzenia. O dr¹¿¹cym gminian braku odwagi. O bra-

ku zapotrzebowania na piêkno, nie
mówi¹c ju¿ o poczuciu obowi¹zku
jego zachowywania. O bezwolnym
poddaniu siê silniejszemu – do niedawna jeszcze byli to ci ze Wschodu,
Sowieci, ze swoim rublem transferowym. Teraz ci z Zachodu – z euro.
Miejscowy lud do niedawna nazwê
tego œrodka p³atniczego pisa³ nawet
z du¿ej litery. Przyczyn¹ owego epokowego sieroctwa - brak elit. Wymordowane, w do³ach œmierci, pozaszczuwane, dzisiaj te¿ jak¿e skutecznie marginalizowane przez tych
od euro dla innych. Lasy jeszcze w
Sejmie ocala³y, ale tylko piêcioma
g³osami. W miejsce elit celebryci.
Niczym robactwo w dole kloacznym.
Nim siê ockniemy, mo¿emy byæ w
tym dole razem z nimi. O ile ju¿ w nim
nie jesteœmy. A to przecie¿ Europa,
Niemcy winni do nas na kolanach, a
nie my do nich. Da siê wiêc nieco
prawdy o gminie z okazji festiwalowego spotkania? Co w Polsce jest
jeszcze polskie, oprócz wiadomych
„obozów”? Nie jest to temat?
Tadeusz Nosel
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INFORMACJE - REKLAMA

Trzy punkty newralgiczne od bez ma³a
dwudziestu ju¿ lat

W pi¹tek sesja Rady Powiatu Drawskiego

Rozpatrz¹ skargi
Jeœli do centrum
na dzia³alnoœæ
miasta, to lepiej nie Dyrektora DPS
w Darskowie
(Z£OCIENIEC). Czas ju¿ po
temu, by pod tak zwanym Sklepem
£obeskim poczyniæ jakiœ ³ad. Idzie
nie tylko o wiecznie stoj¹ce tu rozlewiska wody, ale i o samochody parkuj¹ce dos³ownie gdzie tylko popadnie.

Gdyby ktoœ wreszcie zdecydowa³ siê na wykonanie tu niezbêdnych prac, to o to samo a¿ prosi siê
pod STOKROTK¥. A gdyby komuœ
wreszcie zda³o siê, ¿e te prace naprawdê jak najszybciej trzeba wykonaæ, to i na ulicy Bohaterów Warsza-

wy, na samym skrzy¿owaniu ze Starym Rynkiem, tak¿e.
Na co w centrum obywatel
sobie zas³u¿y³?

Darujmy ju¿ sobie wspominanie
o estetyce miasta. Przede wszystkim
idzie o bezpieczeñstwo przechodniów, którzy na chodnikach w centrum miasta s¹ ochlapywaniu strugami wody wybijaj¹cymi spod kó³
samochodów. Wskazywany tu stan
liczy sobie blisko dwadzieœcia lat,
albo i jeszcze lepiej.
(n)

Informacja dla rodzin w trudnej sytuacji finansowej

Wska¿my
potrzebuj¹cych
(WIERZCHOWO). Rodziny
znajduj¹ce siê w trudnej sytuacji finansowej, opiekuj¹ce siê dzieæmi w
ciê¿kim stanie klinicznym, mog¹
ubiegaæ siê o roczne stypendium
Stowarzyszenia SPES. Wnioski
przyjmujemy do 6 kwietnia.
Informacje
Szczegó³owe informacje znajduj¹ siê w za³¹czonych materia³ach

oraz na stronie: www.spes.org.pl/
stypendia http://www.spes.org.pl/
stypendia
Proœba
Prosimy o pomoc w dotarciu do
najbardziej potrzebuj¹cych: o udostêpnienie informacji osobom zainteresowanym, pracownikom pomocy spo³ecznej oraz na stronach internetowych.
(uw)

Sprzedam dzia³kê z budynkiem
Dzia³ka uzbrojona - 15 arów z budynkiem gospodarczym (178
mkw.), dawna stajnia, z ramp¹, przy
ul. Rolnej 18 B w £obzie. Mo¿liwoœæ
podzielenia dzia³ki na dwie odrêbne. Cena 150 tys. z³ (do negocjacji).
Tel. 749-980-851.

ORTOPEDA
Drawsko Pom.
ul. Obr. Westerplatte 1a

Tel. 94 363 22 92
www.ortopeda-drawsko.pl
www.sulinski.pl

(DRAWSKO POM.) Radni powiatu zbior¹ siê na sesji 20 marca
(pi¹tek) o godz. 9.00 w starostwie w
Drawsku Pomorskim przy placu
Elizy Orzeszkowej 3.
Na pocz¹tku blok informacyjny;
sprawozdanie starosty z prac Zarz¹du; interpelacje, wnioski i zapytania
radnych; Trybuna obywatelska.
Blok sprawozdawczy: z dzia³alnoœci komisji; o stanie bezpieczeñstwa i porz¹dku w roku 2014; o stanie sanitarnym i sanitarno-epizootycznym; sprawozdanie z efektów
pracy Policji; o stanie ochrony przeciwpo¿arowej; wnioski s³u¿¹ce poprawie funkcjonowania Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaœniczego w
powiecie; sprawozdanie z dzia³alnoœci WOPR. Informacja z realizacji
zadañ wynikaj¹cych z „Powiatowego programu zapobiegania przestêpczoœci oraz ochrony bezpieczeñstwa obywateli i porz¹dku publicznego na obszarze Powiatu
Drawskiego na lata 2013-2017” w
roku 2014.

Oœrodka Rehabilitacyjno-Kulturalnego w Drawsku Pom.
Nastêpne: zestawienie pozyskanych œrodków zewnêtrznych w 2014
r., sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
z kontroli zleconej przez Radê.
Podjêcie uchwa³ w sprawach:
rozpatrzenia skarg na dzia³alnoœæ
Dyrektora DPS w Darskowie;
uchwalenie Powiatowego Programu
Rozwoju Pieczy Zastêpczej na lata
2015-2017; podzia³u œrodków
PFRON na realizacjê zadañ z rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz
zatrudnianie osób niepe³nosprawnych w 2015 r., okreœlenia rozk³adu
godzin pracy aptek; udzielenia dotacji podmiotowej; zmiany w bud¿ecie; zaci¹gniêcia kredytu.
Sesjê zakoñcz¹ odpowiedzi na
interpelacje i zapytania.
(r)

Informacje z dzia³alnoœci w 2014:
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, PCPR, Powiatowego Dziennego Domu Samopomocy

Sprzedam ZAJAZD
GASTRONOMICZNY
i SKLEP
z pozwoleniem na rozbudowê
przy drodze krajowej nr 20
w WIEWIECKU

Tel. 513-975-125

Naprawa G³owic
SZLIFY SILNIKÓW
CZÊŒÆI SILNIKOWE

GWARANCJA 1 ROK
Auto-Szlif
Jerzy Paw³owski
Z³otów, ul. Pla¿owa 33
Tel. 67 263 52 03, 600 977 923
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Oj te dziewczyny...

A pod
„siedemnastk¹”
dzieje siê a¿ tyle

(Z£OCIENIEC). Ulica Bohaterów Warszawy. Naprzeciwko Starego Rynku. Budynek z mieszkaniami, „17”. Na dole sklep z wszelkimi towarami, przewaga – spo¿ywcze.
Na drzwiach za szk³em powiadomienie, na dole informacji dwa zdjêcia dziewczyn. Zdjêcia z monitoringu. Czytamy: - Uwaga! Te dziewczyny kradn¹ w naszym sklepie!!! Jeœli
znasz ich nazwiska, prosimy o kontakt. – Dopisek: - Za wskazanie
nazwisk nagroda! Zdawa³oby siê
To pod tym numerem, „17”, nie
wszystko. Przed budynkiem niedawno zamontowana stylowa lampa
uliczna. Dobrze, ¿e stylowa, niedobrze zaœ, ¿e ju¿ siê sk³ania ku ziemi.
Znacznie, niebezpiecznie przechylona. Nie da siê nie pomyœleæ, ¿e lada
dzieñ runie na chodnik. Nie daj Bo¿e
na przechodniów. W s³upie, tu¿ przy
chodniku, spora dziura. Nie sposób
dociekaæ, czy ta dziura nie jest powodem przechy³u lampy. A zdawa³oby siê, ot - taka banalna „siedemnastka”. A tyle tu ...
(t)

Spotkanie w sali narad Urzêdu Miejskiego

Szko³a cukrzycy - kolejne
wyk³ady
(Z£OCIENIEC). Cz³onkowie Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków,
Ko³a Miejskiego w Z³ocieñcu, zaprosili osoby zainteresowane zdobyciem wiedzy o cukrzycy do wziêcia
udzia³u w I edycji z³ocienieckiej
„Szko³y Cukrzycy”.
CMYK

Czwarty wyk³ad odby³ siê trzynastego marca w pi¹tek o godzinie
16.00. Miejscem spotkania siedziba Urzêdu Miejskiego przy Starym
Rynku 3, sala narad. Wyk³ady prowadzi³ doktor Roman Radziszewski.
(cr)
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OG£OSZENIE STAROSTWA

Powiat Drawski - morze piêknych jezior
TU DRA
WSKIEGO
jezior.. XV LA
LATT POWIA
POWIATU
DRAWSKIEGO

Droga do
porozumienia

Zarz¹d monitoruje
sytuacjê w szpitalu
We wtorek 10 marca 2015
roku w gabinecie Starosty
Drawskiego mia³o miejsce
spotkanie z przedstawicielami „Szpitali Polskich” S.A.
oraz Centrum Sercowo-Naczyniowe NAFIS.

Perspektywa remontu dogi krajowej i dróg powiatowych to przewodnie tematy trzeciego w nowej
kadencji posiedzenia Konwentu
Burmistrzów, Wójtów i Starosty
Drawskiego. Konwent mia³ miejsce
13 marca 2015 roku w Starostwie
Powiatowym w Drawsku Pomorskim.
Najwa¿niejszymi omawianymi
tematami by³y zadania drogowe i
inwestycyjne na rok 2015 oraz mo¿liwoœci do roku 2020, wspó³praca
Powiatowego Urzêdu Pracy z MOPS
i GOPS w oparciu o politykê rynku
pracy oraz pomoc spo³eczn¹ oraz
sprawy obrony cywilnej.
Tematem, który doprowadzi³ do
d³ugiej i burzliwej dyskusji by³ stan
dróg oraz to, co bêdzie siê z nimi
dzia³o przez kolejne piêæ lat. Samorz¹dowcy z terenu Powiatu Drawskiego mieli okazjê do bezpoœredniej
wymiany uwag i pogl¹dów o inwestycjach dotycz¹cych dróg powiatowych, wojewódzkich oraz przebiegaj¹cej przez nasz powiat drogi krajowej, z kierownictwem Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (oddzia³ów w Województwie

Zachodniopomorskim).
Na zaproszenie Starosty Drawskiego Stanis³awa Kuczyñskiego na
spotkaniu pojawili siê m.in. Burmistrzowie, Wójtowie i przedstawiciele wszystkich gmin powiatu, Wicestarosta Jacek Koz³owski, Cz³onek
Zarz¹du Powiatu Drawskiego Janusz Garbacz, Zastêpca Dyrektora
Oddzia³u Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad w Szczecinie
Grzegorz Dziedzina i Kierownik Rejonowy w Stargardzie Szczeciñskim
Jerzy Grzesiak, Kierownik Dróg
Wojewódzkich w Drawsku Pomorskim Anna Rejman i Dyrektor Zarz¹du Dróg Powiatowych w Drawsku
Pomorskim Zbigniew Kot, Naczelnik
Wydzia³u Zarz¹dzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym Zbigniew Marek, Dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy Henryk Andra³ojæ,
Wicedyrektor Agnieszka Kuropatnicka oraz Socjolog Iwona Klimowicz z Regionalnego Oœrodka Polityki Spo³ecznej w Urzêdzie Marsza³kowskim w Szczecinie, Komendant
Powiatowy Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Drawsku Pomorskim Robert Buszta oraz Jolanta Banaszek z
Kancelarii Starosty.

Mikrodotacje - Ma³e
Inicjatywy Lokalne
Dzia³asz w „m³odej” organizacji
pozarz¹dowej? Macie pomys³ na
projekt? A mo¿e jesteœcie grup¹ która potrzebuje œrodków finansowych
na dzia³ania lokalne?
To spotkanie jest dla Was!!!
Koszaliñska Agencja Rozwoju
Regionalnego S.A. zaprasza na spotkanie informacyjno- animacyjne
dot. projektu Mikrodotacje - Ma³e
Inicjatywy Lokalne, które odbêdzie

siê 26.03.2015 r. w Drawsku Pomorskim o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego, Pl. Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie.
Szczegó³owe informacje o projekcie: www.mikrodotacje-mil.karrsa.eu
W razie pytañ skontaktuj siê z
Animatorem lokalnym: animator.walcz@gmail.com
Tel. 571 234 263
Gor¹co zachêcamy do udzia³u

Tematem wiod¹cym by³o
dalsze funkcjonowanie szpitala w Drawsku Pomorskim, a w
szczególnoœci zabezpieczenie
obsady lekarskiej i zapewnienie ci¹g³ej, nieprzerwanej pracy
wszystkich oddzia³ów. Przedstawiciele operatora szpitala zapewnili w³adze
powiatu, ¿e zabezpieczenie kadrowe
jest zgodne z wymogami Narodowego
Funduszu Zdrowia. Dyrektor Zarz¹dzaj¹cy w szpitala w Drawsku Pomorskim Micha³ Michalak poinformowa³
dodatkowo, ¿e jest w trakcie zakupu
sprzêtu medycznego niezbêdnego do
realizacji kontraktów z NFZ.
Drugim tematem spotkania by³o
funkcjonowanie Centrum SercowoNaczyniowego NAFIS i zapewnienie

mo¿liwoœci pracy Centrum w ka¿dych
okolicznoœciach funkcjonalnych.
Udzia³ w spotkaniu wziêli: Starosta
Drawski Stanis³aw Kuczyñski, Wicestarosta Jacek Koz³owski, Cz³onek
Zarz¹du Powiatu Drawskiego Janusz
Garbacz, Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej spó³ki „Szpitale Polskie” S.A.
Prof. dr hab. Pawe³ Buszman, Wiceprezes Rady Nadzorczej dr n.med. Zbigniew Czy¿, Prezes Zarz¹du spó³ki
„Szpitale Polskie” S.A. Monika Podziewska, Prezes Centrum SercowoNaczyniowego NAFIS Anna Szczerbak.

Uwaga zmiana terminu!
Z przyczyn od nas niezale¿nych
bezp³atne konsultacje z konsultantem
Lokalnego Punktu Informacyjnego
Funduszy Europejskich, które mia³y
odbyæ siê 13 marca 2015 r., zosta³y
prze³o¿one na 20 marca br.
Drawskie Powiatowe Centrum
Wspierania Przedsiêbiorczoœci zaprasza do skorzystania z bezp³atnych
dy¿urów pe³nionych przez konsultantów Lokalnego Punktu Informacyjnego
Funduszy Europejskich w Szczecinku.
Poszukujesz œrodków na za³o¿enie
lub rozwój dzia³alnoœci gospodarczej?
Chcesz uczestniczyæ w bezp³atnych
szkoleniach, kursach przekwalifikowuj¹cych lub dowiedzieæ siê, czy Twój
pomys³ ma szansê na otrzymanie dofinansowania? Masz innowacyjny pomys³ na inwestycje? Masz pytania w
sprawie rozliczenia otrzymanej dotacji? PrzyjdŸ na rozmowê!
Zapraszamy na bezp³atne konsultacje z konsultantem Lokalnego Punktu
Informacyjnego Funduszy Europej-

skich, które odbêd¹ siê 20 marca 2015 r.,
w godzinach od 10:00 do 13:00 w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim, budynek Wydzia³u Geodezji,
Kartografii i Katastru, sala nr 13, I piêtro.
Uwaga: iloœæ miejsc ograniczona.
W celu rezerwacji miejsca prosimy
o wype³nienie zg³oszenia lub skontaktowania siê z Drawskim Powiatowym
Centrum Wspierania Przedsiêbiorczoœci Tel. 094 3630763 dpcwp@powiatdrawski.pl
Na miejscu zostan¹ udostêpnione
bezp³atne materia³y informacyjne.
Szczegó³owych informacji udzielaj¹ równie¿ konsultanci Lokalnego
Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Szczecinku - telefon 94
372 92 50, 94 372 92 47.
Organizator: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w
Szczecinku dzia³aj¹cy przy Starostwie
Powiatowym w Szczecinku, Ul. 28
Lutego 16, 78 - 400 Szczecinek, Tel./fax.
94 372 92 50, e-mail: lpi@powiat.szczecinek.pl

Zarz¹d Powiatu Drawskiego informuje
¿e na tablicy og³oszeñ Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim
wywieszony zosta³ na 21 dni wykaz nr 6/2015 z dnia 11.03.2015 r.
dotycz¹cy budynku po by³ej portierni Szpitala Powiatowego w Drawsku Pomorskim (kiosku) o powierzchni 24,40 mkw posadowionego na
dzia³ce gruntu nr 392/3 po³o¿onej w obrêbie 11 miasta Drawsko Pomorskie przy ul. Chrobrego 4, bêd¹cego w³asnoœci¹ Powiatu Drawskiego,
przeznaczonego do wynajêcia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres 3 lat.
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Powiat drawski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Do wynajêcia w Drawsku przytulna
kawalerka 25 mkw. na parterze.
Ciep³e i s³oneczne mieszkanie jest
po generalnym remoncie (ocieplone), w centrum miasta (w s¹siedztwie Lidla), z piwnic¹ i strychem
oraz mo¿liwoœci¹ korzystania z
ogrodu. Dodatkowe op³aty to pr¹d i
woda. Czêœciowo wyposa¿ona.
KAUCJA. TEL. KONTAKTOWY 517511-953.

Po¿yczki bankowe i pozabankowe.
£obez. Tel. 501 894 828

Sprzedam dom jednorodzinny, 170
mkw., dzia³ka 950 mkw. (szklarnia)
wszystkie media z wyposa¿eniem,
£obez Niegrzebia 12, cena
330.000 z³ do negocjacji. Tel. 663565-305.

Szybka po¿yczka równie¿ dla osób
z zajêciami komorniczymi, dochodami z MOPS, zasi³kami i alimentami. Tel. 666 000 555 lub 600 465
417

Powiat ³obeski
Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe
w centrum £obza ( stare budownictwo, parter). Dobra cena. Tel. 501
343 040

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

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

Radowo Ma³e, sprzedam mieszkanie 67 mkw. oraz gara¿ murowany.
Tel. 696 491 525

Powiat gryficki

Odnajmê mieszkanie 2 pokojowe,
I piêtro, centrum £obza. Tel. 516
187 602

Profesjonalne ostrzenie: frezy, pi³y
itp. Wystawiamy rachunki. Tel. 504
661 944.

Mieszkanie w Resku w budynku
poniemieckim na parterze sprzedam, pow. 80 mkw., dzia³ka 700
mkw. Do ma³ego remontu. Cena
130.000 z³. Tel. 501 894 828.

PRACA

Sprzedam mieszkanie w Wêgorzynie. Pow. 53 mkw., w bloku na II
piêtrze, 2 pokojowe oraz kuchnia i
³azienka + piwnica. W³asnoœciowe
spó³dzielcze. Cena 95 tys. z³. Tel.
663 248 859.
Mieszkanie do wynajêcia w Radowie Ma³ym, tel. 602 811 467.

ROLNICTWO
M³ode kurki nioski, odchowane
powy¿ej 7 tygodni. Sprzeda¿ od 25
marca 2015. Gospodarstwo Rolno-Drobiarskie ¯abowo 13. Tel. 91
39 106 66 lub 510 127 838.
Kury i kurczêta Leghorna i inne rasy
nieœne, tel. 501-057-385.

Region
Zatrudniê kierowcê kat. C+E, transport krajowy. Tel. 509 740 304.
Opiekunki z j. niemieckim, du¿o
ofert do 1450 euro. Tel. 799 301
177.
Zatrudniê pracowników od 20
kwietnia na sezon letni (mo¿liwoœæ
na ca³y rok) nad morzem, mi³ych,
lubi¹cych pracowaæ z ludzmi w kawiarni i na mini golfie. Warunki
œwietne, zapewniam zakwaterowanie i wy¿ywienie. Proszê o kontakt tel. 609023558 i przes³anie CV
- martek2009@wp.pl
Sprawdzone i atrakcyjne oferty dla Opiekunek osób starszych z jêzykiem niemieckim
i doœwiadczeniem. Legalne
zatrudnienie, sk³adki ZUS od
1360 Euro. Kontakt: 503 102
635.

Motoryzacja
Powiat ³obeski
Opona dojazdówka Pirelli 135/80/
18, J18x$T, nowa. Cena 320z³. Tel.
501 894 828

Dom o pow. 80 mkw. w Radowie
Ma³ym po remoncie wynajmê. Tel.
501 894 828.

T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez - BIURO ul.
Chrobrego 6a; - DOM ul. Warcis³awa 2. Tel. 505 972 167.

Sprzedam lub zamieniê dzia³kê
budowlan¹ w £obzie, pow. 197
mkw., media, ko³o Lidla, ogrodzona, mo¿liwoœæ dodatkowego miesiêcznego dochodu z reklam. Warunki zabudowy. Tel. 501 894 828

Region

Region

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

Powiat œwidwiñski

Sprzedam dom w Nowogardzie.
Tel. 691 10 02 49 lub 501 34 30 40

Redakcja
Tel. 504 042 532

Szybka po¿yczka równie¿ dla osób
z zajêciami komorniczymi, dochodami z MOPS, zasi³kami i alimentami. Tel. 666 000 555 lub 692 469
894.

Ocalmy pamiêæ o nich

Poszukujê informacji
o ¿o³nierzach armii
gen. W³adys³awa Andersa
i Polskich Si³ Zbrojnych
na Zachodzie, którzy osiedli
w powiecie drawskim
W zwi¹zku z przygotowywaniem publikacji o ¿o³nierzach armii
gen. W³adys³awa Andersa (Kresowiakach i Sybirakach Armii Polskiej na Wschodzie i II Korpusu
Polskiego) oraz Polskich Si³ Zbrojnych na Zachodzie, poszukujê
wszelkich informacji, które mog³yby uzupe³niæ wiedzê na ich temat i
poszerzyæ listê tych ¿o³nierzy, jaka
bêdzie zamieszczona w tej publikacji, która ma wype³niæ lukê w historii naszego regionu i upamiêtniæ
ich walkê o wolnoœæ kraju.
¯o³nierze ci wracali do kraju,
najczêœciej do rodzin sybirackich,
które zosta³y osiedlone na Pomorzu Zachodnim, równie¿ w powie-

cie drawskim i s¹siednich. Z ustalonych do tej pory prawie 300 takich osób w ró¿nych powiatach,
¿yje tylko kilku, ale dzieci i wnuki
tych, co zmarli, mog¹ posiadaæ dokumenty i zdjêcia, jakie po nich zosta³y, a przynajmniej jak¹œ wiedzê
i wspomnienia o nich. Takie informacje mog¹ posiadaæ równie¿ ich
s¹siedzi, ludzie którzy z nimi pracowali, dalsza rodzina.
Zwracam siê do Pañstwa z
proœb¹ o podzielenie siê t¹ wiedz¹,
by j¹ utrwaliæ dla naszej tu historii.
Proszê o kontakt:
Kazimierz Rynkiewicz
kom. 504-042-532
mail: wppp1@wp.pl
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Legionista pi³sudczyk, obroñca kraju 1939 roku, sybirak, andersowiec...

Nikodem Borodyñ tu³a³ siê pó³ œwiata,
by spocz¹æ w ziemi drawskiej
(DRAWSKO POM.) Los
Nikodema Borodynia
odzwierciedla historiê
Polski w XX wieku.
Symboliczna jest nawet
data jego urodzin,
11 listopada, Œwiêto
Niepodleg³oœci, ale tê
musia³ dopiero
wywalczyæ, gdy dorós³,
gdy¿ urodzi³ siê w 1899
roku. Okaza³o siê, ¿e
przysz³o mu walczy³ o
niepodleg³oœæ – swoj¹
i kraju – przez ca³e ¿ycie.
Nikodem Borodyñ urodzi³ siê na
Kresach, w £ukaszynie pod Lid¹, w
woj. nowogródzkim. Walczy³ o
woln¹ Polskê w Legionach Józefa
Pi³sudskiego, za co zosta³ uhonorowany nadaniem mu przez rz¹d 22
hektarów ziemi w Bagnopolu na rodzinnej grodzieñszczyŸnie. Wybudowa³ dom i o¿eni³ siê z Ann¹ Cichoñ, z któr¹ mieli troje dzieci: Nikodema, Gra¿ynê i Waleriana. Spokojne ¿ycie rolnika przerwa³a wojna w
1939 roku. Znów musia³ przywdziaæ
mundur i stan¹æ do walki, tym razem
z Niemcami. Jednak napaœæ Sowietów 17 wrzeœnia praktycznie pozbawi³a Polskê mo¿liwoœci obrony. Po
kapitulacji Nikodemowi uda³o siê
wróciæ do domu. Wielu jego kolegów zginê³o w Katyniu. Jednak Sowieci nie zapomnieli o sprawcach
swojej pora¿ki z 1920 roku. 10 lutego
1940 r. ca³¹ rodzinê deportowali do
Tajszed Zo³otaja Gorka w rejonie Irkucka. Nikodem r¹ba³ drzewo w tajdzie. Gdy w 1941 roku zaczêto tworzyæ armiê polsk¹ w ZSRR, zosta³
zmobilizowany i trafi³ pod dowództwo gen. W³adys³awa Andersa. W
1942 r. wyszed³ z armi¹ na Bliski
Wschód. Bra³ udzia³ w kampanii w³oskiej. Po zakoñczeniu wojny wróci³
do Polski, by odnaleŸæ rodzinê, która przyjecha³a z Syberii.
Powrót do kraju
Przyp³yn¹³ do portu w Gdañsku
16 lipca 1946 r. Nikt go nie wita³, bo
rodzina nie wiedzia³a, ¿e przyjedzie.
Zaledwie miesi¹c wczeœniej ¿ona
Anna z dwojgiem dzieci, Gra¿yn¹ i
Nikodemem przyjechali z Syberii.

Drugi, najm³odszy syn, Walerian, nie
prze¿y³ deportacji. Zmar³ z wycieñczenia i chorób w Uzbekistanie, ju¿
po wyjœciu ojca do armii Andersa.
Zosta³ pochowany w zbiorowej mogile.
Spotkanie po 4 latach roz³¹ki
Matkê z dzieæmi, po przyjeŸdzie
do kraju, skierowano do osiedlenia
w Kumkach. Nikodem w tym czasie
poszukiwa³ rodzinê przez PCK, ale
nikt wówczas nie przejmowa³ siê losem Sybiraków i powracaj¹cymi ¿o³nierzami. ¯ona otrzyma³a list od siostry z Lidy, ¿e Nikodem wróci³ do
Polski, ¿e jest w okolicach Recza i ¿e
ich poszukuje. W koñcu po czterech
latach roz³¹ki rodzina odnalaz³a siê i
znowu byli razem. Jednak otaczaj¹ca
rzeczywistoœæ nie pozwala siê cieszyæ pe³ni¹ szczêœcia z tego spotkania. Ojciec mocno prze¿y³ œmieræ
syna, a do tego musieli uk³adaæ sobie ¿ycie na zupe³nie obcej ziemi,
wœród obcych ludzi i wrogiej w³adzy
ludowej.
Ta nowa w³adza, zainstalowana
w Polsce za pomoc¹ sowieckich bagnetów, nie darzy³a sympati¹ legionistów, którzy przed wojn¹ walczyli
z bolszewikami, a póŸniej s³u¿yli w
wojsku polskim, ale pod dowództwem znienawidzonego przez nich
genera³a Andersa.
- Dziadek nigdy nie opowiada³
nam, wnukom, co prze¿y³ na Syberii
i w armii genera³a Andersa, bo ba³
siê, ¿e my, jako dzieci, pójdziemy do
szko³y i coœ powiemy i znowu wywioz¹ go na Syberiê, bo takie przypadki siê zdarza³y. Dziadek w ksi¹¿eczce wojskowej mia³ zapisane, ¿e
nie wolno mu rozmawiaæ z kimkolwiek na tematy wojskowe. Mam
przed sob¹ wniosek o przyznanie
ziemi, wystawiony w £obzie, w którym dziadek podaje, ¿e w czasie
wojny pracowa³ jako robotnik w lesie, w irkuckiej ob³asti. I wiêcej nie
podaje - mówi wnuczka pani Gra¿yna ¯ak.
By³ marzec 1948 roku. Nie mówi,
¿e by³ zes³añcem, bo mog³o to mieæ
dla niego z³e konsekwencje. Ziemiê
otrzymuje jako repatriant w 1952
roku; 11 hektarów w gromadzie Zagozd, gmina Zajezierze, powiat
£obez, woj. szczeciñskie.
Chcieli pi³sudczyka
skolektywizowaæ
Wówczas zaczê³a siê gehenna

Anna i Nikodem Borodyñ

pana Nikodema. ¯ona sybiraczka
by³a schorowana, a i on podupada³
na zdrowiu; odezwa³y siê stare rany
– raz mia³ z³aman¹ nogê, gdy przywali³o go drzewo podczas wyrêbu w
tajdzie, drugi raz podczas wyjœcia
armii Andersa na Bliskim Wschodzie. Zachorowa³ jeszcze na p³uca.
Praca na roli by³a wówczas bardzo
ciê¿ka, bo wszystko obrabiano rêcznie. Do tego na³o¿y³y siê represje
komunistycznych w³adz, które w³aœnie wprowadza³y kolektywizacjê
wsi na wzór sowiecki. Opornym
ch³opom nak³adano obowi¹zkowe i
czêsto wyœrubowane kontyngenty.
Tych, którzy siê z nich nie wywi¹zywali – karano. W dodatku wiedziano, ¿e jest andersowcem, wiêc robiono rewizje w domu w poszukiwaniu
broni. To wszystko pogarsza³o jego
zdrowie, wiêc nie wyrabia³ obowi¹zkowych dostaw, co jeszcze bardziej
wzmaga³o represje. Nak³adane wysokie podatki powodowa³y, ¿e ch³opi, którzy przyjechali z centralnej
Polski, czêsto porzucali nabyte gospodarstwa i wracali w rodzinne
strony. Nikodem nie mia³ gdzie wróciæ. Inni, by nie p³aciæ, zaprzestawali
uprawiaæ ziemiê. Schorowany Nikodem chcia³ zwróciæ czêœæ ziemi, ale
odmówiono mu.
Jest oporny
Cytaty z pism kierowanych przez
Gminn¹ Radê Narodow¹ w Zajezierzu do prokuratury powiatowej w
£obzie w 1954 r.: „Nie uprawia swojego gospodarstwa, a posiada pe³ne
mo¿liwoœci do pe³nego zagospodarowania posiadanych gruntów, ale
uchyla siê od zagospodarowania
nadzielonego gospodarstwa. Pisze,

¿e ¿ona jest w szpitalu, a on sam jest
chory. Jest oporny w wywi¹zywaniu
siê z obowi¹zkowych dostaw. W
ubieg³ym roku zosta³ ukarany jako
repatriant grzywn¹ przez kolegium w
£obzie na 1500 z³otych, której nie
uiœci³ i zosta³ przetrzymany (czyli
aresztowany). Plan obowi¹zkowej
dostawy ¿ywca zosta³ rozbity ma
miesi¹c marzec, którego nie zrealizowa³, a posiada³ sztukê wagi oko³o
130 kilogramów, gdzie do dnia 4 maja
nie odstawi³ tej sztuki. W zwi¹zku z
tym dodaje siê, ¿e wy¿ej wymienione
zarz¹dzenie W³adzy Ludowej lekcesobiewa¿y”.
Kocha³ Drawsko
Nikodem Borodyñ, legionista
1920 roku, obroñca Polski w kampanii wrzeœniowej 1939 r., sybirak, ¿o³nierz 2 Korpusu Polskiego gen. W³adys³awa Andersa w stopniu starszego sier¿anta, odznaczony medalami
Obrony i Wojny 1939-1945, zmar³ w
szpitalu w Drawsku Pomorskim 3
marca 1968 r., maj¹c 69 lat.
- Jego grób znajduje siê w Drawsku Pomorskim. Pragn¹³ tu spocz¹æ,
poniewa¿ bardzo kocha³ Drawsko.
Pamiêtam ten pogrzeb jak dzisiaj;
jechaliœmy wszyscy na furmankach,
ca³a wieœ, drog¹ z Zagozdu do Drawska, oko³o oœmiu kilometrów. By³ to
godny pogrzeb ¿o³nierza Pi³sudskiego i Andersa. A wtedy nazywano ich wrogami ludu – wspomina
wnuczka Gra¿yna ¯ak. Po ojcu orzejê³a myœlenie patriotyczne i dzia³a na
rzecz pamiêci o prawdziwej historii
Polski, bêd¹c prezesem Stowarzyszenia Pamiêci Zes³añców Sybiru.
Kazimierz Rynkiewicz
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Czy gdyby nie dosz³o do ugody, to s¹d móg³by
nakazaæ podawaæ rêkê Brzemiñskiemu?
Zabito mój altruizm i chêæ spo³ecznego dzia³ania wielu zacnych ludzi - mówi by³y radny Zbigniew Mieczkowski
W celu wykonania ugody, jaka
zosta³a zawarta 9 marca 2015 roku
przed s¹dem w Koszalinie zg³osi³ siê
do redakcji TPD pan Zbigniew
Mieczkowski. Zosta³ on zobowi¹zany do opublikowania przeprosin,
które zamieœciliœmy na pierwszej
stronie. Zawieraj¹cy ugodê podzielili siê kosztami postêpowania s¹dowego.
W zwi¹zku z tym, ¿e pisaliœmy ju¿
o tej sprawie w TPD z dnia 9.07.2014
roku, postanowiliœmy przybli¿yæ jej
zakoñczenie czytelnikom. Wówczas
w artykule „Promocja a partyjniactwo w drawskim starostwie” autor
przedstawi³ wydatki, jakie przeznaczano na promocjê. By³ to komentarz
do materia³u, jaki przed sesj¹ otrzymali radni, z którego wynika³o, m.in.
przeznaczenie 90 tys. z³otych na obchody 15-lecia powiatu, przeci¹gniête na rok wyborczy.
Na ochronê zabytków wydano w
tym czasie tylko 14,4 tys. Dwie pozycje wycenione na 45 tys. z³ dotyczy³y „nieprzewidzianych imprez”, które radny Zbigniew Mieczkowski zaliczy³ do kolejnych wyborczych gali
i balang. W tle wyst¹pienia by³a pretensja do starostwa, które odmówi³o
dofinansowania sum¹ 1,5 tys. z³ projektu unijnego, jakim by³ druk ksi¹¿ki promuj¹cej Lubieszewo i per³ê Pojezierza Drawskiego, jakim jest jezioro Lubie. Swoje wyst¹pienie radny
zakoñczy³ zdaniem: „Panie Brzemiñski podanie Panu rêki jest poni¿ej
ludzkiej godnoœci”. Adresat tych
s³ów, ówczesny wicestarosta Andrzej Brzemiñski, poczu³ siê nim ura¿ony i pozwa³ radnego do s¹du.
Od pocz¹tku sprawê uwa¿aliœmy
jako kuriozaln¹ w zwi¹zku z postrzeganiem jej jako klasycznego sporu
osób publicznych. Jednak nie komentowaliœmy sprawy, czekaj¹c na
jej zakoñczenie. W³aœnie nast¹pi³o, i
to ju¿ w pierwszej instancji. Dlatego
powracamy do niej. Przed t¹ publikacj¹ zapoznaliœmy siê z pozwem
oraz towarzysz¹cymi mu pismami
procesowymi. Sednem 12-stronicowegopozwu i uzupe³niaj¹cego go
pisma jest wypowiedzenie jedynego
zdania: „Panie Brzemiñski podanie
Panu rêki jest poni¿ej ludzkiej godnoœci”.
O kontekst jego wypowiedzenia
zapytaliœmy Zbigniewa Mieczkowskiego.

- Czy Pan jest usatysfakcjonowany ugod¹ i ¿a³uje wypowiedzianego zdania pod adresem by³ego ju¿
wicestarosty?
- Ugoda jest zawsze kompromisem. Zawieraj¹c j¹ wycofa³em siê z
niefortunnego u¿ycia s³owa „ludzka”. Wzgarda podawania rêki w polskiej tradycji by³a czymœ oczywistym. Jest ona postrzegana jako prawo, a nie obowi¹zek. Dlatego cieszê
siê, ¿e nie ma w treœci ugody, ¿e
muszê podawaæ rêkê panu Brzemiñskiemu. Logicznym wydawa³o siê, ¿e
powinienem przeprosiæ za wypowiedziane tego jednego zdania. Nie
poczuwam siê do naruszenia
„…jego czci, godnoœci i dobrego
imienia”, których brak jest w moim
zdaniu. Nie chcia³em jednak d³u¿ej
przebywaæ w obecnoœci powoda,
dlatego zaakceptowa³em ten dualizm logiczny.
- Dlaczego pan u¿y³ s³owa godnoœæ?
- Przy u¿yciu zwrotu „godnoœæ”
mia³em na myœli wy³¹cznie godnoœæ
w³asn¹. Tak j¹ definiowali Arystoteles, Kant, W³adys³aw Boziewicz w
„Polskim kodeksie honorowym” jako „mi³oœæ w³asn¹”, która ma wymiar etyczny, osobisty, indywidualny i subiektywny. Choæ „godnoœci”
brak jest w katalogu art. 23 kc, to i tak
sta³a siê ona g³ównym w¹tkiem tego
procesu. Id¹c tropem Boziewicza
naruszy³em „mi³oœæ w³asn¹” pana
Brzemiñskiego. Wed³ug mnie to dotkn¹³em nadzwyczajnego ego by³ego wicestarosty.
- Jakie by³y okolicznoœci i kontekst, ¿e odmówi³ pan podawania
rêki by³emu wicestaroœcie?
- Na ten desperacki gest z³o¿y³o
siê wiele przes³anek, tych bezpoœrednich i wiele wczeœniejszych wynikaj¹cych z niedotrzymywania
przez niego umów d¿entelmeñskich.
Andrzeja Brzemiñskiego pozna³em w listopadzie 2010 roku w Z³ocieñcu, gdy po wybraniu mnie do
Rady Powiatu zosta³em zaproszony
do uczestnictwa w koalicji sprawuj¹cej w³adzê w powiecie. Odmówi³em
wst¹pienia do niej, gdy¿ nie akceptowa³em stylu, w jakim powierzono
mu stanowisko wicestarosty. W
swoim ¿yciu nie uczestniczy³em w
wiêkszej pogardzie dla demokracji i

partyjniackim podziale ³upów, to jest
eliminowania z ¿ycia publicznego
ludzi zacnych, obdarzonych powszechnym mandatem wyborczym,
by powierzyæ funkcjê wicestarosty
powodowi - nazajutrz po przegranych wyborach powszechnych.
Wiosn¹ 2011 roku, po kilku miesi¹cach od ukonstytuowania siê
w³adz w powiecie,Andrzej Brzemiñski w swoim gabinecie wicestarosty
zaproponowa³ mi umowê d¿entelmeñsk¹. Mia³em popieraæ go w sprawach przekszta³ceñ szpitala, on natomiast mia³ mnie wspieraæ w dwóch
kwestiach: przywrócenia niezale¿noœci prasie lokalnej oraz wyegzekwowania od starosty obietnicy
wyborczej remontu 280-metrowej
drogi powiatowej w Linownie. W
¿adnej pan Brzemiñski nie dotrzyma³
danego s³owa. Pomimo jednoznacznego stanowiska wszystkich komisji Rady Powiatu, by nie korzystaæ z
us³ug niektórych tytu³ów prasowych, zarz¹d podpisa³ umowê z
wszystkimi lokalnymi gazetami na
dalsze ich finansowanie. Po ¿enuj¹cej rozmowie z wicestarost¹ w obronie majestatu Rady Powiatu, jako
przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej
stoj¹cej na stra¿y prawa, poda³em
siê honorowo do dymisji. Niebawem
pan Brzemiñski nie dotrzyma³ kolejnego punktu naszej umowy d¿entelmeñskiej. Obiecany odcinek drogi
powiatowej w Linownie, jako jedyna
inwestycja „wypad³a” z planu 2012
roku i pomimo moich zabiegów nie
znalaz³a siê w bud¿ecie na 2013 i 2014
rok. Moje rozmowy z ówczesnymi
w³adcami powiatu dowiod³y, ¿e s³owo honoru jest odleg³ym zjawiskiem
historycznym.
- Jak¹ rolê w pañskim geœcie
odegra³a ksi¹¿ka?
- Brak dofinansowania ksi¹¿ki
„Dzieje Lubieszewa i jeziora Lubie”
by³ bezpoœredni¹ przyczyn¹ wypowiedzenia tego zdania na sesji Rady
Powiatu. Projekt wydania ksi¹¿ki by³
wielk¹ lokaln¹ inicjatyw¹. ZnaleŸliœmy wydawcê - osobê prawn¹, która
opracowa³a projekt UE. Uda³o siê
zaktywizowaæ do jej sfinansowania
8 podmiotów prywatnych i trzy samorz¹dy. Dope³nieniem funduszu
wydawniczego mia³a byæ dotacja 1,5
tys. z³, któr¹ obieca³ w trakcie spotkañ w Lubieszewie ówczesny Przewodnicz¹cy Rady Powiatu. Efektem
tego mia³o byæ 500 egzemplarzy dar-

mowej ksi¹¿ki dla mieszkañców wsi
i licznych lokalnych firm, nobilituj¹cych tê miejscowoœæ oraz turystów
odpoczywaj¹cych nad tym cudem
natury. Mia³a tak¿e trafiæ do przedwojennych mieszkañców Lubieszewa, samorz¹dów, bibliotek wiejskich, miejskich i wiod¹cych w Polsce oraz historyków - regionalistów.
Wype³niliœmy wszystkie nasze zobowi¹zania.
Od wicestarosty jako mieszkañca i przedstawiciela gminy Z³ocieniec w powiecie, w której le¿y Lubieszewo, oczekiwa³em wsparcia spo³ecznego projektu wydania ksi¹¿ki.
Dociera³y do mnie informacje, ¿e by³
najbardziej na „nie”. Faktem jest, ¿e
pomimo uprzedzenia o mówieniu
prawdy, œwiadkowie przed s¹dem
nie potwierdzili przekazywanych mi
informacji. Dziœ zapyta³ bym w imieniu mieszkañców Lubieszewa - co
pan zrobi³, ¿eby dofinansowaæ ten
spo³eczny projekt? W tym zak³amaniu najbardziej boli, ¿e to nie ja zwróci³em siê do zarz¹du powiatu o dofinansowanie ksi¹¿ki, a przewodnicz¹cy Jerzy Lauersdorf. Mnie, który
w tym czasie przeznaczy³ z diety radnego ponad 14,8 tys. z³ na fundacjê
trzech stypendiów i nie uczestniczy³
z galach i balangach za publiczne
pieni¹dze, pos¹dzono o próbê wy³udzenia 1,5 tysi¹ca z kasy powiatu.
Zabito mój altruizm i chêæ spo³ecznego dzia³ania wielu zacnych ludzi.
- Dziêkujê za rozmowê.
Od redakcji.
Na wysokoœæ kary dla radnego
Mieczkowskiego mia³a wp³yn¹æ obszernie kreowana w pozwie nadzwyczajna pozycja spo³eczna i zawodowa powoda. Jest to w istocie subiektywna samoocena, której w dwóch
kolejnych wyborach nie podzielili
mieszkañcy powiatu, pomimo pierwszej pozycji na listach PO.
Nie mo¿na szafowaæ te¿ swoimi
nadzwyczajnymi kwalifikacjami do
zarz¹dzania jakimikolwiek organizacjami, gdy nie s¹ podparte dyplomami magistra i ukoñczenia studiów
podyplomowych z zarz¹dzania. Brak
takowych nie przeszkodzi³o panu
Brzemiñskiemu byæ wicestarost¹ i
kierowaæ przeprowadzanymi reformami w szpitalu i oœwiacie. Czy bez
tych istotnych sk³adników autorytetu - moralnego wynikaj¹cego z
braku poparcia w wyborach i formalnego zwi¹zanego z brakiem dyplomu
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W oczekiwaniu na profesjonalny audyt w gminie

odzwierciedlaj¹cego kwalifikacje,
nie porusza³ siê on w tych œrodowiskach niczym s³oñ w sk³adzie porcelany? O rozmiarach ego wicestarosty mo¿e œwiadczyæ wielokrotnie
u¿yty w pozwie zwrot: „…podwa¿ono dobr¹ opiniê Pana Andrzeja Brzemiñskiego jako wicestarosty”. Wystarczy pos³uchaæ, co o by³ym wicestaroœcie mówi¹ zreformowani nauczyciele, pacjenci przed przygotowanym do ewakuacji drawskim szpitalem i wyborcy, którzy kolejny raz
pokazali mu czerwona kartkê. Czy
oni te¿ musz¹ przepraszaæ p. Brzemiñskiego za naruszenie dóbr osobistych?
W doktrynie s¹downiczej - polskiej i europejskiej - panuje doœæ jednoznaczny pogl¹d w kwestii ochrony prawnej osób - które w otwartej i
nieskrepowanej debacie publicznej,
stanowi¹cej jedn¹ z podstawowych
wartoœci pañstwa demokratycznego - broni¹ interesów swych wyborców. W orzecznictwie Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka w
Strasburg swoboda wypowiedzi
ocennych i s¹dów wartoœciuj¹cych
maj¹cych charakter polemiczny
(sporu i konfliktu politycznego), co
do zasady nie s¹ uznawane za bezprawne. Swoboda ta nie dotyczy
tylko pogl¹dów odbieranych przychylnie lub obojêtnie, ale tak¿e tych,
które obra¿aj¹ i oburzaj¹. W judykaturze Trybuna³u Strasburskiego
dominuje przekonanie, ¿e osoby
dzia³aj¹ce publicznie w sposób nieunikniony, a zarazem œwiadomy i
dobrowolny, godz¹ siê na szczególn¹ kontrolê i reakcjê adwersarzy
politycznych i opinii publicznej. Panuje zgodnoœæ, ¿e musz¹ wykazaæ
wiêkszy stopieñ tolerancji nawet
wobec szczególnie brutalnych ata-

ków skierowanych przeciwko nim.
Trybuna³ w swym rozstrzygniêciu z
1 lipca 1997 roku uzna³ za dopuszczalne i tym samym zgodne z prawem
nawet tak ostre formy krytyki, jak
okreœlenie jednego z adwersarzy
sporu publicznego mianem „idioty”
i „bufona”. Podobne stanowisko
zajê³o 7 sêdziów S¹du Najwy¿szego
z 18 lutego 2005 roku, uznaj¹c swobodê wypowiedzi, jako wymóg prulalizmu i tolerancji, bez których nie
istnieje demokratyczne pañstwo.
Uznali, ¿e granice krytyki w sporze
politycznym i przyznanej za ni¹
ochrony prawnej powinny byæ zdecydowanie szersze, gdy¿ wypowiedzi osób publicznych maj¹ z regu³y
wa¿ny interes spo³eczny. S¹dy wartoœciuj¹ce, nawet celowo przesadzone, maj¹ce charakter polemiczny
i zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ publiczn¹,
co do zasady nie mog¹ byæ uznane
za bezprawne. Ogl¹daj¹c w TV podsumowanie debaty publicznej w
Polsce w 2014 roku przypomniano
s³ynne powiedzenie „Jest Pan zerem
Panie Ziobro” oraz kilkakrotne wypowiedzi prof. Niesio³owskiego o
kretynach, kar³ach i bolszewickich
kanaliach. Nie podzielam tej retoryki, ale uwa¿am, ¿e radny Zbigniew
Mieczkowski mia³ prawo do gestu podawaæ czy nie podawaæ rêki osobie, na której wielokrotnie siê zawiód³. W swoim zdaniu nie atakowa³
osoby, a jego dzia³alnoœæ publiczn¹.
Mam prawo przypuszczaæ, ¿e
by³o to zespo³owe dzia³anie ówczesnej w³adzy, by zamkn¹æ usta osobie
o odmiennych pogl¹dach na lokaln¹
rzeczywistoœæ, a zw³aszcza wydawania publicznych pieniêdzy w
przededniu - jak siê póŸniej okaza³o
- przegranych z kretesem wyborów
samorz¹dowych.

Odbiór - 20 marca, pi¹tek

Zu¿yty sprzêt elektryczny,
odpady wielkogabarytowe, opony
(Z£OCIENIEC). Burmistrz
Z³ocieñca przypomina, ¿e 20 marca
w pi¹tek odbêdzie siê zbiórka zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych i opon z gospodarstw
domowych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Z³ocieniec.
Wystawiamy
Zu¿yty sprzêt, opony i odpady
wielkogabarytowe nale¿y wystawiæ
w pobli¿u pojemników na odpady

segregowane lub komunalne, ewentualnie postawiæ przed posesj¹ - do
godziny 9.00. Odpady zostan¹ zabrane nieodp³atnie przez firmy prowadz¹ce dzia³alnoœæ w tym zakresie.
Jednoczeœnie Burmistrz Z³ocieñca przypomina, ¿e zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami zabronione jest
umieszczanie zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego ³¹cznie
z innymi odpadami – w pojemnikach
na odpady komunalne.
(um)

D³ug gminy Z³ocieniec:
w roku 2002 – 1.900.000 z³,
w roku 2014 – 23.309.160 z³
(Z£OCIENIEC). Burmistrz
Krzysztof Zacharzewski ju¿ w kilka dni po objêciu stanowiska nie
kry³, ¿e jest zaskoczony stanem finansowym gminy, który otrzyma³
w spadku po poprzedniej w³adzy.
W³adzy tak wykonawczej, jak i
przede wszystkim uchwa³odawczej (Rada).

nywane zadania, a potem dopiero
nastêpuje zwrot œrodków. Kredyty
by³y zaci¹gane w latach 2007 –
2013. Wczeœniejsze kredyty zosta³y
sp³acone. Deficyt, to jest ró¿nica
miêdzy wykonanymi dochodami, a
wykonanymi wydatkami. Od roku
2012 bud¿et gminny zamyka siê
nadwy¿k¹ bud¿etow¹. –

Oto oficjalna wypowiedŸ na ten
temat skarbnik gminy Teresy Dobroñ: - D³ug gminy, na który sk³adaj¹ siê kredyty, po¿yczki i obligacje oraz sp³aty wierzytelnoœci za
remonty ulic w gminie, wyniós³ na
koniec 2014 roku 23.309.160 z³otych. Dwanaœcie lat temu d³ug wynosi³ 1 900 000 z³otych. W tamtym
okresie zaczêto korzystaæ ze œrodków unijnych. Zaci¹gano kredyty
na wk³ad w³asny i unijny, poniewa¿
najpierw trzeba zap³aciæ za wyko-

W oczekiwaniu na audyt
Jest tak¿e oficjalne potwierdzenie, ¿e zostanie wykonany audyt
spraw finansowych gminy i nie tylko tych. Audytu dokona firma zewnêtrzna. Podejœcie do tych czynnoœci nieco trwa, gdy¿, jak siê dowiadujemy, trzeba dokonaæ wyboru takiej firmy, której efekty prac mog¹
byæ znacz¹co pomocne nie tylko w
dalszym prowadzeniu gminy, ale i
reformowania w niej najbardziej tego
wymagaj¹cych sfer.
(N)
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Dziennikarski sukces LO w Kaliszu Pomorskim

Z literk¹ „P” na piersi
Kolejny dziennikarski sukces
LO w Kaliszu Pomorskim. Marta
Stympin, uczennica ZSP w Kaliszu
Pomorskim i opiekun szkolnej gazety „Kontrast” Aleksandra Radecka zosta³y docenione podczas
Ogólnopolskiego Turnieju Reporta¿u im. W. Dybalskiej we Wroc³awiu. To trzeci sukces dziennikarzy
„Kontrastu” w tym konkursie.
W XIV edycji konkursu wziê³o
udzia³ ponad stu m³odych adeptów
pióra, a wybrano piêæ najlepszych
prac i przydzielono równorzêdne
nagrody. Jedn¹ z nich wywalczy³
reporta¿ Marty Stympin, która od
pierwszej klasy na ³amach szkolnej
gazety „Kontrast” szlifuje swoje pióro w tekstach reporterskich i wywiadach.
Nagrodzony reporta¿ pt. „Z literk¹ „P” na piersi” opowiada o Zofii
Czarneckiej, mieszkance Drawska
Pomorskiego, któr¹ Niemcy podczas wojny wywieŸli spod Warszawy na przymusowe roboty do Z³ocieñca. - Tekst jest dojrza³y i m¹dry,
podejmuje trudny temat. Jestem pod
wra¿eniem zebranych informacji komentowa³ Jerzy Kamiñski, redaktor naczelny „Gazety PowiatowejWiadomoœci O³awskie”.
- O sobie mówiæ nie lubiê. Wolê
opisywaæ historie innych. ¯ywio³owa i spontaniczna - te s³owa najlepiej
mnie okreœlaj¹. Wielka fanka twórczoœci Pid¿amy porno i Zielonych

¿abek. Uwielbiam spêdzaæ czas ze
swoimi przyjació³mi, czytaæ ksi¹¿ki,
g³ównie „Pana Tadeusza” i „Ballady
i romanse”, w których siê zakocha³am. Do listy moich dziwactw dopisujê czytanie „Cierpieñ m³odego
Wertera” w oryginale. Najwa¿niejszy cel to dobrze zdana matura. A
póŸniej… jakoœ to bêdzie - tak o sobie mówi³a Marta podczas uroczystej gali wrêczania nagród.
Organizatorzy konkursu nagrodzili tak¿e Aleksandrê Radeck¹, która od ponad dziesiêciu lat opiekuje
siê szkolnym pismem „Kontrast” i z

sukcesem uczy m³odych dziennikarzy pisania reporta¿y. - Cieszê siê,
kiedy widzê blask w oczach m³odych
reporterów. Wtedy wiem na pewno,
¿e maj¹ ogromn¹ satysfakcjê z odkrywania œwiata. A kiedy jeszcze potrafi¹ przelaæ swoje spostrze¿enia na
papier, jestem podwójnie zachwycona – komentowa³a Aleksandra Radecka.
Marta Stympin jest trzeci¹ spoœród licealistek z Kalisza Pomorskiego nagrodzon¹ przez jurorów we
wroc³awskim turnieju. Wczeœniej
takie wyró¿nienia otrzyma³y: Daria

Ró¿añska (2008 r., obecnie red. miesiêcznika „Press”), Maria Kurylczyk
(2014 r., tegoroczna maturzystka).
Od czternastu lat Ogólnopolskim
Turniejem Reporta¿u im. Wandy
Dybalskiej kieruje Ewa Obara-Gr¹czewska, polonistka z X Liceum im.
S. Sempo³owskiej.
Pytana przez dziennikarzy o
motywacjê swoich dzia³añ wielokrotnie powtarza³a, ¿e to inny sposób opowiadania: pomaga prze³amaæ szkoln¹ rutynê i wyzwala ze
schematów wypracowañ. (sp)

Proœba Zbigniewa Soleckiego nadal aktualna

Kto z radnych w Z³ocieñcu gotowy do przewodniczenia
Komisji Rewizyjnej?
(Z£OCIENIEC). W porównaniu
do prac poprzedniej Rady, radna
Gra¿yna Kozak w tej radzie jest bardzo aktywna. W Radzie minionej
Gra¿yna Kozak by³a przewodnicz¹c¹ Komisji Bud¿etu, i chyba z
racji szczególnego uwik³ania w te
prace, nie starczy³o ju¿ si³ na aktywnoœæ na sesjach. Stan finansów
gminy, na koniec ubieg³ego roku
by³ taki, ¿e zabrak³o z³otówek na
p³ace w bud¿etówce.
Radna ostatnio
- Przewodnicz¹cy Rady wprowadza nowe zasady – twierdzi³a radna ostatnio. Czy co drugi dzieñ bêd¹
odbywa³y siê sesje, a¿ Przewodnicz¹cy osi¹gnie oczekiwany wynik?

– pyta³a radna Gra¿yna Kozak. Przewodnicz¹cy Rady powiedzia³: - Nie
wprowadzam zasad niezgodnych z
prawem. - Radca prawny wyjaœni³a
zebranym: - Zgodnie z ustaw¹ o samorz¹dzie gminnym oraz Statutem
Gminy Z³ocieniec, zwo³ywanie sesji
przez Przewodnicz¹cego jest zgodne z prawem. –
Propozycja pana Zbigniewa
Zbigniew Solecki z Trybuny
Obywatelskiej proponowa³, by na
czele Komisji Rewizyjnej Rady, miast
w³aœnie Gra¿yny Kozak, stan¹³ ktoœ
z nowego zaci¹gu radnych.
Pierwszy raz o to poprosi³ podczas spotkania z radnymi i burmistrzem w sali konferencyjnej Urzêdu

Miejskiego. Do tej pory na tê proœbê
nie us³ysza³ odpowiedzi.
By³a kontrola,
a jakby jej nie by³o
W tych dniach Komisja radnej
poda³a wyniki swej kontroli w
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej. Z protoko³u nie dowiadujemy siê nawet,
ile razy nasi godni podziwu stra¿acy
w ci¹gu roku gasili po¿ary, ratowali
ludzi poszkodowanych w wypadkach drogowych, pomagali ludziom
w ciê¿kich sytuacjach ¿yciowych.
Nie dowiadujemy siê tak¿e niczego o
ich pomocy w dekorowaniu miasta
na przeró¿ne okazje, czy choæby w
szczególnych pracach przy naprawach dachów, rynien itp. Gdyby
proœba Zbigniewa Soleckiego mia³a

byæ spe³niona, do naszej Stra¿y Po¿arnej trzeba by jeszcze raz z komisj¹
rewizyjn¹, choæby tylko w celach
poznawczych. Nie mo¿na, ot tak
sobie, zbywaæ spo³ecznej pracy
kogoœ, kto id¹c z pomoc¹ na szalê tej
pracy k³adzie swoje ¿ycie.
Rekord Polski w powiecie
drawskim?
A i taki przyk³ad: w powiecie
drawskim mamy w jednostkach stra¿y po¿arnej wprost zatrzêsienie wysiêgników, byæ mo¿e jest to nawet
rekord Polski, na których pod niebo
przy ró¿nych okazjach wêdruj¹ nie
tylko dzieci, ale i doroœli. Pytanie –
sk¹d siê wziê³o pod tym wzglêdem
takie wyró¿nienie naszego powiatu.
Darmo dawali?
(N)
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Uczniowie z ZSP w Drawsku Pomorskim dbaj¹ o historiê miasta

Pamiêæ zwyciê¿a
Po wielu dniach ciê¿kiej pracy i
pod ogromn¹ presj¹ czasu zakoñczy³ siê bardzo ciekawy etap poznawania najnowszej historii przez
uczniów Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim. Praca zosta³a uwieczniona
sukcesem w postaci II miejsca w
finale ogólnopolskiego konkursu
„Poznaj swoj¹ historiê” w ramach
X edycji akcji M³odzi Pamiêtaj¹.
Konkurs zorganizowa³a Fundacja
Odpowiedzialnoœæ Obywatelska,
Klub Jagielloñski i Niezale¿ne Zrzeszenie Studentów, pod patronatem Instytutu Pamiêci Narodowej. Uczniowie z
Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych
w Drawsku Pomorskim Katarzyna
Gra¿ewicz, Tomasz Jakomulski i Kornel Romañski znaleŸli siê w gronie szeœciu zespo³ów zakwalifikowanych do
ogólnopolskiego fina³u. Siódmego
marca 2015 r. w Warszawie, w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk,
odby³ siê drugi etap konkursu. Organizatorzy postawili przed finalistami
tezê: „Gdyby Rada Pañstwa nie wprowadzi³a na polecenie Wojskowej Rady
Ocalenia Narodowego stanu wojennego z dniem 13 grudnia 1981 roku,

zmiana ustroju w Polsce nast¹pi³aby
kilka lat wczeœniej”. Ponad dwugodzinne zmagania uczestników prowadzone w formie debaty historycznej
zadecydowa³y o ostatecznym miejscu
zespo³ów.
Warto podkreœliæ, ¿e do pierwszego etapu konkursu nades³ano
ponad 70 prac z ca³ej Polski. Natomiast film opracowany przez drawskich uczniów pod tytu³em „Ks.
Marian Wojnicki – bohater stanu
wojennego w moim mieœcie.” zaj¹³ w
tej klasyfikacji III miejsce. Jednak
nie o samo miejsce tu chodzi. Najwa¿niejsza jest spisana i przedstawiona historia trudnych lat rodz¹cej
siê Solidarnoœci i stanu wojennego
w wymiarze lokalnym. Zainspirowani uczniowie postanowili dodatkowo ukazaæ temat stanu wojennego w
postaci drugiego filmu „Wolnoœæ
kontrolowana”:
www.youtube.com/watch?v=S_EBRYQGflA&feature=youtu.be
- Z tego miejsca sk³adamy serdeczne podziêkowania tym wszystkim, którzy wspierali nas w tej badawczej pracy - mówi koordynator
projektu i nauczyciel historii Romuald Kurz¹tkowski.

Konkurs przebiega³ w dwóch
etapach. W pierwszym oceniane
by³y prace na jeden z trzech tematów
zwi¹zanych z karnawa³em „Solidarnoœci” i stanem wojennym. Z ponad
70 prac, nades³anych na konkurs z
ca³ej Polski, praca g³ogowian: „Bohater stanu wojennego w moim mieœcie. Nieugiêty Redemptorysta o.
Zygmunt So³ek” zosta³a oceniona
bardzo wysoko, zajmuj¹c II miejsce.
Drugim - fina³owym - etapem
by³a debata przeprowadzona w Instytucie Historii Polskiej Akademii

Nauk w formie oksfordzkiej debaty
historyków. Siedemnastu jej uczestników musia³o zmierzyæ siê z tez¹:
„Gdyby Rada Pañstwa nie wprowadzi³a na polecenie Wojskowej Rady
Ocalenia Narodowego stanu wojennego z dniem 13 grudnia 1981 roku,
zmiana ustroju w Polsce nast¹pi³aby
kilka lat wczeœniej”. Trzyosobowe
jury ocenia³o kulturê wypowiedzi
oraz przygotowanie merytoryczne.
G³ogowianie zostali uznani za najaktywniejszych i najlepiej przygotowanych merytorycznie, zajmuj¹c
ostatecznie I miejsce.
(sp)

26 marca, czwartek, godzina 17.00, sala ZOK-u, ulica Wolnoœci 6

Z³ocienieccy radni ju¿ po raz dziewi¹ty
(Z£OCIENIEC). Dziewi¹ta sesja
Rady Miejskiej w Z³ocieñcu odbêdzie
siê 26 marca, czwartek, o godzinie
17.00 w sali Z³ocienieckiego Oœrodka Kultury przy ulicy Wolnoœci 6.
Szczegó³owy program
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie
ich prawomocnoœci. 2. Ustalenie
porz¹dku obrad. 3. Przyjêcie Protoko³u z VIII Sesji Rady Miejskiej. 4.
Sprawozdanie Burmistrza Z³ocieñca
z pracy w okresie miêdzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania Radnych
RM oraz Trybuna Obywatelska. 6.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych RM. 7. Sprawozdania
ustne komisji problemowych Rady
Miejskiej z pracy w okresie miêdzysesyjnym. 8. Informacja z realizacji
Strategii Rozwoju Gminy Z³ocieniec.
9. Ocena merytoryczna i finansowa
zadañ: 1. gminnego programu profilaktyki i rozwi¹zywania problemów
alkoholowych obowi¹zuj¹cego na
terenie gminy w roku 2014; 2. gminnego programu przeciwdzia³ania
narkomanii obowi¹zuj¹cego na terenie gminy Z³ocieniec w roku 2014.

Przygotowane uchwa³y
1. w sprawie utworzenia Zespo³u
Szkó³ w Z³ocieñcu z siedzib¹ przy
ulicy Czwartaków 2 w Z³ocieñcu; 2.
w sprawie likwidacji Szko³y Podstawowej nr 2 imienia W³adys³awa Stanis³awa Reymonta, ulica Fryderyka
Chopina 10 w Z³ocieñcu; 3. zmieniaj¹c¹ uchwa³ê w sprawie przekszta³cenia Szko³y Podstawowej nr 1 imienia Janusza Kusociñskiego ulicy I
Dywizji Wojska Polskiego 4 „a” w
Z³ocieñcu; 4. w sprawie planu sieci
publicznych szkó³ podstawowych
prowadzonych przez gminê Z³ocieniec, a tak¿e okreœlenia granic obwodów publicznych szkó³ podstawowych; 5. zmieniaj¹c¹ uchwa³ê w
sprawie Aktu Za³o¿ycielskiego Gimnazjum nr 1 imienia Bohaterów Monte Cassino ulica I Dywizji WP 4 w
Z³ocieñcu; 6. w sprawie planu sieci
publicznych gimnazjów na terenie
gminy Z³ocieniec, a tak¿e okreœlenia
granic obwodów publicznych gimnazjów; 7. w sprawie wyposa¿enia w
maj¹tek Szko³y Podstawowej Nr 1
imienia Janusza Kusociñskiego ulicy I Dywizji WP 4 „a” w Z³ocieñcu

oraz Przedszkola imienia Zaj¹czka
Z³ocieniaszka, ulica Stefana Okrzei 4
w Z³ocieñcu; 8. w sprawie wyra¿enia
zgody na wyodrêbnienie w bud¿ecie
gminy Z³ocieniec œrodków stanowi¹cych fundusz so³ecki na rok
2016; 9. w sprawie zmiany Statutu
Zwi¹zku Miast i Gmin Pojezierza
Drawskiego; 10. w sprawie programu opieki nad zwierzêtami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoœci zwierz¹t na terenie gminy
Z³ocieniec w roku 2015; 11. w sprawie utworzenia odrêbnego obwodu g³osowania w zak³adzie opieki
zdrowotnej do przeprowadzenia
wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarz¹dzonych na
dzieñ 10 maja 2015 r.; 12. w sprawie
zmiany uchwa³y w sprawie bud¿etu gminy Z³ocieniec na rok 2015;
13. w sprawie zatwierdzenia taryf
za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i
zbiorowe odprowadzanie œcieków
Zak³adu Wodoci¹gów i Kanalizacji
spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ z siedzib¹ w Z³ocieñcu;
14. zmieniaj¹c¹ uchwa³ê w sprawie
gminnego programu profilaktyki i

rozwi¹zywania problemów alkoholowych w gminie Z³ocieniec na rok
2015; 15. w sprawie przyjêcia zadania z zakresu administracji rz¹dowej
z zakresu egzekucji administracyjnej
nale¿noœci pieniê¿nych z tytu³u
op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy
Z³ocieniec na podstawie porozumienia z organem tej administracji; 16.
zmieniaj¹c¹ uchwa³ê w sprawie wysokoœci stawek op³aty targowej, terminu jej p³atnoœci, zasad ustalania,
zarz¹dzenia poboru op³aty targowej
w drodze inkasa, okreœlenia inkasentów i wysokoœci wynagrodzenia
za inkaso oraz wprowadzenia zwolnieñ przedmiotowych od tej op³aty;
17. w sprawie zgody na podwy¿szenie kapita³u zak³adowego z wy³¹cznym udzia³em skarbu gminy Z³ocieniec pod firm¹ Zak³ad Us³ug Komunalnych Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ w Z³ocieñcu. 11.
Komunikaty, zapytania, wolne
wnioski i oœwiadczenia. 12. Zamkniêcie sesji.
Przewodnicz¹cy Rady
Miros³aw Kacianowski
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19. kolejka w KKO

Ba³tyk Gdynia – Drawa Drawsko Pom. 2:0 (0:0)

Olimp jedzie do Leœnika II.
Drawa II u siebie z Ba³tykiem II

Do 80. minuty
by³ remis

(POWIAT). Uwaga: cyferki w
nawiasach przy nazwach dru¿yn
oznaczaj¹ aktualne miejsce w tabeli. Wynik spotkania jesiennego w
nawiasie po zestawie pary.
Zestaw par
(10) Leœnik Manowo – (14) Olimp
Z³ocieniec (1:1), (9) Wielim Szczeci-

nek – (7) Korona Cz³opa (2:2), (8)
S³awa S³awno – (1) Wiekowianka
Wiekowo (0:1), (4) Hubertus Bia³y
Bór – (2) Olimp Goœcino (1:2), (12)
Victoria Sianów – (3) Zryw Kretomino (0:1), (6) Wybrze¿e Biesiekierz –
(16) Drzewiarz Œwierczyna (6:0), (13)
Drawa Drawsko Pomorskie – (15)
Ba³tyk II Koszalin (2:2).
(n)

Koszaliñska Klasa Okrêgowa
Wyniki 18. kolejki rozgyrwek i
tabela: Olimp Z³ocieniec – Wielim
Szczecinek 2:2, Wiekowianka Wiekowo – Wybrze¿e Biesiekierz 3:1,
Olimp Goœcino – Victoria Sianów 4:0,
Arkadia Malechowo – Zryw Kretomino 1:1, Ba³tyk Koszalin – Hubertus Bia³y Bór 2:1, Gryf Polanów –
S³awa S³awno 2:2, Drzewiarz Œwierczyna – Drawa II Drawsko Pomorskie 0:3. Piast Drzonowo wycofany
z rozgrywek.
TABELA
1. Wiekowianka 18 34 34:20

2. Olimp G.
3. Zryw
4. Hubertus
5. Arkadia
6. Wybrze¿e
7. Korona
8. S³awa
9. Wielim
10. Leœnik II
11. Gryf
12. Victoria
13. Drawa II
14. Olimp Z.
15. Ba³tyk II
16. Drzewiarz

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

34 54:22
27 25:16
26 34:25
24 27:14
24 32:26
23 28:22
23 39:23
22 31:31
21 30:30
20 23:34
20 30:38
20 31:45
19 30:30
15 23:43
4 15:67

(GDAÑSK). W drugim meczu
wiosny Drawy Drawsko Pomorskie
w III Lidze Ba³tyckiej drawszczanie
znów wypadli nieŸle. Przypomnijmy,
w pierwszym spotkaniu pokonali u
siebie Gwardiê Koszalin 1:0. Tym
razem w Gdyni przegrali z Ba³tykiem
0:2, ale po dobrym meczu, w którym
druga bramka by³a nad wyraz problematyczna. Dobrze to widaæ na materiale filmowym na stronie Ba³tyku.
Cieszy postawa Drawy, dru¿yny,

która mimo zawirowañ potrafi³a jak
równy z równym graæ w Gdyni z
potentatem ligi - Ba³tykiem.
Najwa¿niejszym wydaje siê, ¿e
zespó³ z Drawska nadal jest prowadzony przez £ukasza WoŸniaka. A do
tego w bramce znów mieliœmy Kaczmarczyka (Otocki – kontuzja). Kolejny mecz i kolejny wyjazd: te¿ do
Gdañska, tym razem do Lechii II. W
tym meczu jeden punkt to by³by
sukces niebywa³y.
(i)

Awans do koszykarskich mistrzostw regionu

Och! Mistrzynie

Jeszcze Zimowe Grand Prix Z³ocieñca

2 x Grand Prix
(Z£OCIENIEC). Oœrodek Sportu
i Rekreacji informuje: (I) 22 marca,
niedziela, o godzinie 10.30 II Halowy
Turniej Tenisa Ziemnego z cyklu „Zi-

mowe Grand Prix Z³ocieñca”. (II) O
godzinie 13.30 III Dzieciêcy Halowy
Turniej Tenisa Ziemnego z cyklu „Zimowe Grand Prix Z³ocieñca”. (osir)

Proœba o podarowanie
1 % podatku dla Jakuba
Pomó¿, przeka¿ 1 %. Wpisz w
PIT: Stowarzyszenie Chorych z
Przepuklin¹ Oponowo-Rdzeniow¹
Oddzia³ Zachodniopomorski w Koszalinie. KRS: 0000059463. Cel
szczegó³owy: Jakub Kuncewicz.
Kubuœ urodzi³ siê 20 lutego 2008
roku z przepuklin¹ oponowo-rdzeniow¹ i licznymi wadami wrodzonymi, to jest wodog³owiem, ca³kowite
pora¿enie koñczyn dolnych, du¿a
skolioza krêgos³upa czy stopa koñsko – szpotawa. Ma pêcherz neurogenny, co oznacza cewnikowanie, co
3-4 godziny. Posiada tylko jedn¹
nerkê, która by³a operowana i jest
bardzo nara¿ona na ró¿nego rodzaju
infekcje. Jakub jest pod opiek¹ wielu
specjalistów: neurochirurga, urologa, neurologa, immunologa, poradni rehabilitacji, nefrologa, ortopedów. Wizyty w szpitalach, gabinetach to nasza i jego codziennoœæ.

Kuba jest dzieckiem niechodz¹cym,
ale bardzo pogodnym i inteligentnym. Wymaga sta³ej opieki drugiej
osoby, intensywnej rehabilitacji
oraz specjalistycznego sprzêtu, który pozwoli na walkê z chorob¹. Do tej
pory przeszed³ siedem operacji, jego
leczenie bêdzie trwa³o przez wiele lat.
Je¿eli mieliby Pañstwo chêæ
wsparcia rehabilitacji i leczenia Kubusia, serdecznie prosimy o 1 % z
podatku lub dowolnych kwot na
konto: Stowarzyszenie Chorych z
Przepuklin¹ Oponowo – Rdzeniow¹
Oddzia³ Zachodniopomorski w Koszalinie, ulica Bosmañska 17/37. 75257 KOSZALIN. 21 1610 1162 7101
9363 2000 0001. Tytu³ przelewu: Darowizna dla Jakuba Kuncewicz.
Wszystkie wydatki s¹ refundowane
dopiero po okazaniu op³aconych
faktur. Za okazan¹ pomoc serdecznie dziêkujemy!
(d)

(CZAPLINEK) W Zespole
Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Czaplinku odby³y siê 10.03.2015 r.
Mistrzostwa Powiatu Drawskiego
w koszykówce dziewcz¹t i ch³opców.
Do turnieju stawi³y siê dru¿yny
dziewcz¹t z ZSP Czaplinka i ZSP
Drawska Pom. W kategorii ch³opców rywalizowa³y trzy zespo³y: ZSP
Czaplinek, ZSP Z³ocieniec i ZSP
Drawsko Pomorskie.
Spotkania zakoñczy³y siê nastêpuj¹cymi wynikami:
Dziewczêta: ZSP Czaplinek- ZSP
Drawsko Pomorskie 40:25.
Ch³opcy: ZSP Czaplinek- ZSP
Drawsko Pomorskie 28:33; ZSP Czaplinek - ZSP Z³ocieniec (...); ZSP
Drawsko Pomorskie - ZSP Z³ocieniec 51:32.
Koñcowe wyniki turnieju:
Dziewczêta:
I miejsce - ZSP Czaplinek
II miejsce - ZSP Drawsko Pom.

Ch³opcy:
I miejsce- ZSP Drawsko Pomorskie
II miejsce- ZSP Czaplinek
III miejsce- ZSP Z³ocieniec
Zespo³y: dziewcz¹t z ZSP Czaplinek i ch³opców z ZSP Drawsko Pom.
awansowa³y do dalszego etapu rozgrywek - Mistrzostw Regionu.
ZSP w Drawsku reprezentowali:
Dziewczêta: Beata Ciszewska,
Natalia Wawrzyniak, Katarzyna
Rompa³o, Sylwia Bazis, Karolina
Œmigielska, Karolina Kurth, Klaudia
Karow, Dominika Œwiadek, Natalia
Pikula.
Ch³opcy: Sebastian Bogusz, Patryk Kruk, Micha³ Bierzanowski,
Kornel Romañski, Piotr Jermaków,
Konrad Jakubczak, Przemys³aw Pankowski, Marcin Szylka, Micha³
Chrypo.
Opiekunami zespo³ów byli nauczyciele wychowania fizycznego
A. Pedrycz i J. £aszczewski. (sp)
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Olimp Z³ocieniec – Wielim Szczecinek 2:2 (1:2)

III Liga Ba³tycka

Tak¹ dru¿ynê chcielibyœmy
mieæ na d³u¿ej

(Z£OCIENIEC). Pierwsze minuty tego meczu to istne kuriozum.
W pierwszej - faul w polu karnym
Olimpu i Zdun po uderzeniu z jedenastki by³ bezradny. 0:1. Na trybunach nikogo, kto by w takiej chwili
dobrym okrzykiem wspomóg³
swoj¹ dru¿ynê, gdy¿ zadecydowano,
¿e to widowisko ma znaczek podwy¿szonego ryzyka, wiêc publiki
nie wpuszczono.
Dusza sponiewierany
w polu karnym - jedenastka
Szar¿a Duszy w polu karnym.
Gdy ju¿ wydawa³o siê, ¿e pan Tomasz skieruje pi³kê do siatki, zostaje
brutalnie podciêty. Akurat rozpoczyna³a siê trzecia minuta walki. Krajewski pewnie uderzy³ i mieliœmy remis 1:1.
Gra-koncert
I oto Olimp na dobre rozpocz¹³
grê-koncert. Od pierwszych minut
znakomita postawa Woronieckiego. Po meczu oka¿e siê, ¿e by³ to
zdecydowanie najlepszy pi³karz
spotkana. Znakomicie usposobiony obroñca Rzepecki, niewysoki przecie¿, wygra³ kilkanaœcie
pojedynków g³ówkowych z dwoma wie¿ami po stronie Wielimia.
To by³ znakomity mecz tego pi³karza. Dusza wreszcie uwierzy³, ¿e
jego atutem jest nie tylko szybkoœæ, ale i b³yskawiczny start do
pi³ki. Przej¹wszy kilka podañ z g³êbi pola, od Woronieckiego przede
wszystkim, bywa³ sam na sam z
bramkarzem Wielimia. Niestety,
posy³ane w kierunku bramki pi³ki
celu nie osi¹ga³y. Sytuacje wiêc
by³y, ale i sposób na dogranie do

Duszy crossami po przek¹tnej wyborny.
Trafi³ w nogi kolegi
W dwunastej minucie sam na
sam z bramkarzem przeciwników
Ciesiñski. W czternastej znów Dusza. W piêtnastej Kaczmarek. Dwudziesta szósta minuta. Brak zdecydowania obroñców Olimpu. Pi³ka
tañczy tu¿ przed lini¹ bramkow¹.
Bezpardonowo chce j¹ wybiæ Belnik.
Trafia w nogi kolegi, odbita pi³ka w
siatce Olimpu i mamy 1:2. Gol samobójczy.
Wielim bezradny
Wynik niekorzystny, ale Olimp
gra jak z nut. Gdy króciutkimi pi³kami
dostatecznie usypia³ szczecinecczan, z nag³a sz³y crossy na oba
skrzyd³a. Z tych podañ stawa³y siê
sytuacje sam na sam z bramkarzem ,
lub tylko sytuacje bramkowe. By³o
ich bez liku.
Wielim w ci¹gu d³ugich okresów
gry by³ wprost bezradny. W pierwszej po³owie na dobr¹ sprawê nie
podj¹³ ¿adnej inicjatywy. By³y dla
niego dwie sytuacje bramkowe, w
tym jeden soczysty strza³, jednak nie
trafi³ w okienko, co z pewnoœci¹ by³o
zamiarem strzelca. Dysponuj¹cy olbrzymi¹ energi¹ w bramce Olimpu
Zdun, obdarzony dynamiczn¹ ruchliwoœci¹, przynajmniej dwukrotnie wyj¹tkowo skutecznie udaremni³
poczynania napastników Wielimia.
Druga po³owa
Druga czêœæ mezcu ju¿ nieco inna
w wykonaniu Olimpu. Bardziej zdecydowanie pocz¹³ graæ by³y czwartoligowiec, Wielim. Jedno morder-
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cze uderzenie tu¿ pod poprzeczkê
tylko jakimœ cudem na rzut ro¿ny nad
sparowa³ Zdun. Zaraz potem rozleg³
siê metaliczny odg³os, tym razem
Wielim trafi³ w doln¹ czêœæ s³upka.
Zmiany w Olimpie: znakomicie od
pewnego czasu graj¹cy Kacianowski wszed³ za Janika. Barsul za Ciesiñskiego. Mieliœmy te¿ Gniffkego,
W. Rygiela. Krajewski zdoby³ bramkê na remis.
Taka dru¿yna nie mo¿e byæ sama
Lepszym zespo³em by³ zdecydowanie Olimp. Ale to, ¿e lepszym, to za
ma³o. Olimp gra³ piêknie, widowiskowo, z wykorzystaniem swych
podstawowych atutów – b³yskawiczne dojœcia do pi³ek wrzucanych
za liniê obrony. To zas³uga Woronieckiego, ale i Krajewskiego, i
Kaczmarka. Na mocne wyró¿nienie
zas³uguje Tabaka. Na placu gry nie
by³o zawodnika z takim kunsztem
umiej¹cym panowaæ nad pi³k¹. Nie
zagra³ Patryk Rygiel, kontuzja. Gdyby móg³ graæ, widowisko mog³o byæ
jeszcze bardziej... widowiskowe.
Najistotniejsze w tym meczu by³o to,
¿e niedawny czwartoligowiec swym
sk³adem osobowym nie zaimponowa³, a gr¹ tak¿e. Pod tym wzglêdem
o klasê lepszym by³ Olimp. To dobry
prognostyk przed widowiskami na
Stadionie Leœnym. Tylko taka uwaga, przestroga: bia³o-zieloni nie
przepracowali zimy tak, jak to jest w
podrêcznikach trenerskich. To mimo
wszystko nie najlepszy prognostyk
na ca³¹ wiosnê 2015. Ale, od czego
jest pomoc z trybun. I na ni¹ te¿ trzeba w takiej sytuacji liczyæ, a nawet
mo¿na.
Tadeusz Nosel

Wyniki 17. kolejki rozgrywek i
tabela: Ba³tyk Gdynia – Drawa
Drawsko Pomorskie 2:0, KS Chwaszczyno – Ba³tyk Koszalin 1:3, GKS
Leœnik Manowo – Pogon II Szczecin
0:0, Kaszubia Koœcierzyna – Cartusia Kartuzy 2:1, GKS Przodkowo –
Gryf Wejherowo 1:2, Gwardia Koszalin – Chemik Police 1:0, Astra
Ustronie Morskie – Rasel Dygowo
3:1, Lechia II Gdañsk – Arka II Gdynia 0:1.
1. Gryf W.
17 34 44:23
2. Kaszubia
17 31 31:25
3. Lechia II
17 30 36:18
4. Ba³tyk G.
17 30 28:18
5. Drawa
17 29 24:22
6. Gwardia
17 29 24:16
7. Cartusia
17 29 19:17
8. Arka II
17 27 26:18
9. KS Chwaszcz. 17 23 16:19
10. Chemik
17 22 13:20
11. Pogoñ II
17 19 23:27
12. GKS Przod. 17 18 21:31
13. Ba³tyk K.
17 17 22:27
14. Astra
17 16 20:32
15. GKS Lesnik 17 12 14:31
16. Rasel
17 11 13:30

IV liga – z Lechem
Czaplinek
Wyniki 16. kolejki rozgrywek i
tabela: Ina Goleniów – Lech Czaplinek 3:0, Arkonia Szczecin – Stal
Szczecin 0:0, Hutnik Szczecin – Odra
Chojna 1:3, Darzbór Szczecinek – œwit
Skolwin 3:1, Energetyk Gryfino –
Sarmata Dobra 7:0, D¹b Dêbno –
Iskar Bia³ogard 0:0, Gryf Kamieñ Pomorski – Osadnik Myslibórz 0:2, Vineta Wolin – Kluczevia Stargard 1:1.
1. Œwit
16 34 35:19
2. D¹b
16 30 35:22
3. Vineta
16 29 36:19
4. Odra
16 29 35:24
5. Osadnik
16 27 34:23
6. Ina
16 25 26:24
7. Hutnik
16 25 29:26
8. Arkonia
16 23 24:21
9. Darzbór
16 21 22:20
10. Gryf
16 18 27:33
11. Sarmata
16 18 22:41
12. Iskra
16 17 18:26
13. Kluczevia
16 16 22:34
14. Lech
16 14 17:27
15. Energetyk
16 13 29:43
16. Stal
16 12 22:31
18. kolejka w III Lidze Ba³tyckiej

Wyjazd Drawy
do Gdañska – Lechia II
(REGION). Wszystkie mecze w
sobotê 21 marca. Lechia II Gdañsk –
Drawa Drawsko Pom.,Arka II Gdynia
– Astra Ustronie Morskie, Rasel Dygowo – GKS Leœnik Manowo, Pogoñ
II Szczecin – GKS Przodkowo, Gryf
Wejherowo – KS Chwaszczyno, Cartusia Kartuzy – Gwardia Koszalin,
Chemik Police – Ba³tyk Gdynia. (u)
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Mistrzostwa Polski Pó³nocnej juniorów i seniorów Kyokushin Karate w Z³ocieñcu

Wywalczyli mistrzostwo
W Z³ocieñcu odby³y siê 14 marca 2015 r. Mistrzostwa Polski Pó³nocnej juniorów i seniorów Kyokushin Karate, rozgrywanych w ramach Polskiej Federacji Kyokushin Karate.
Organizatorem turnieju by³ z³ocieniecki Klub Walki WASHI. Zawody zosta³y zorganizowane przy
wsparciu Zarz¹du Powiatu Drawskiego oraz Burmistrza Z³ocieñca.
Turniej rozgrywany by³ w formule kumite i kata. W mistrzostwach

wziê³o udzia³ ponad 160 zawodników z 14 klubów zrzeszonych w Polskiej Federacji Kyokushin Karate.
Klub Walki Washi reprezentowali: Lena Kornaœ, Otylia Kosiñska,
Maja Wieczorkiewicz, Jan Gertchen,
Dawid Kuszmar, Maksymilian Mnichowicz, Jakub Herman, Aleksander
Trzciñski, Patryk Oleszczuk i Micha³
Barsul.
Zawodnicy zrzeszeni w Klubie
Walki WASHI Z³ocieniec, prowadzonym przez sensei Daniela Sobec-

Mistrzostwa Makroregionu Zachodniego w Karate
Kyokushin

Jakub Paw³owicz drugi
na podium – Klub Karate
Kyokushin Z³ocieniec
(Z£OCIENIEC). Czternastego
marca w Grodzisku Wielkopolskim odby³y siê Mistrzostwa Makroregionu Zachodniego w Karate
Kyokushin.
Rywalizowa³y reprezentacje województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego. Jednoczeœnie odby³y siê Miê-

dzywojewódzkie Mistrzostwa M³odzików w Karate Kyokushin. W
zawodach wystartowa³o 190 zawodników z 29 oœrodków.
Jakub drugi
Z Klubu Karate Kyokushin Z³ocieniec Jakub Paw³owicz zaj¹³ drugie
miejsce w kategorii 75 kg. Zwyciê¿y³
w tej wadze br¹zowy medalista Europy z 2013 r.
(um)

kiego, mog¹ zaliczyæ start w tych
mistrzostwach do bardzo udanych:
JanGERTCHEN-MistrzPolskiPó³nocnej w kumite powy¿ej 33 kg, 9-10 lat
Dawid KUSZMAR - Mistrz Polski Pó³nocnej w kumite poni¿ej 37 kg,
11-12 lat
Maja WIECZORKIEWICZ - Mistrzyni Polski Pó³nocnej w kumite
powy¿ej 33 kg, 9-10 lat
Otylia KOSIÑSKA – Wicemistrzyni Polski Pó³nocnej w kumite do
40 kg, 11-12 lat

Lena KORNAŒ – Wicemistrzyni
Polski Pó³nocnej w kata dziewcz¹t i
ch³opców do 16 lat
Zawodnikom serdecznie gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów.
Mistrzostwa uœwietnili swoj¹
obecnoœci¹: wicestarosta drawski
Jacek Koz³owski, burmistrz Z³ocieñca Krzysztof Zacharzewski, dyrektor Szko³y Podstawowej nr 1 w Z³ocieñcu Janina Król i Bogus³aw Jeremicz, za³o¿yciel PFKK.
(sp)
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Duchowe przygotowanie
do uroczystoœci poœwiêcenia
obrazu Jezusa Mi³osiernego
Drodzy Parafianie!
Od 15 marca prze¿ywamy w naszej parafii rekolekcje wielkopostne.
Ich przewodnim tematem jest tajemnica Bo¿ego Mi³osierdzia. Z pewnoœci¹ mamy w pamiêci misje parafialne z jesieni 2013 roku, w czasie których przygotowywaliœmy siê do kanonizacji Jana Paw³a II. Ten wspania³y papie¿, ju¿ za ¿ycia nazywany
Wielkim, zwróci³ nasz¹ uwagê na
tajemnicê Bo¿ego Mi³osierdzia,
któr¹ objawi³ nam Pan Jezus przez
œwiêt¹ siostrê Faustynê. W mi³osierdziu Bo¿ym œwiat znajdzie ratunek, a
ludzkoœæ now¹ nadziejê – naucza³
Jan Pawe³ II. Dlatego te¿ nasze rekolekcje wielkopostne stanowi¹ renowacjê misji, które prze¿ywaliœmy
pó³tora roku temu.
Wyrazem naszej czci Bo¿ego
Mi³osierdzia bêdzie obraz, jaki ju¿ 12
kwietnia w Niedzielê Mi³osierdzia
Bo¿ego zostanie uroczyœcie poœwiêcony w bocznym o³tarzu
przez Ksiêdza Biskupa Paw³a Cieœlika. Przed tym wizerunkiem namalowanym przez krakowsk¹ artystkê
pani¹ Teresê Œliwkê Moskal, bêdziemy siê gromadziæ i b³agaæ Boga o
mi³osierdzie nad nami. Wiemy, ¿e
potrzebuje go ca³a ludzkoœæ. A czy¿
nie trzeba go tak¿e w naszej ojczyŸnie, w naszym mieœcie, w naszych
rodzinach i wspólnotach, które tworzymy? Z pewnoœci¹ mamy jeszcze
pole do pracy nad sob¹. Wykorzystajmy wiêc ten czas Wielkiego Postu i z uwag¹ ws³uchujmy siê w nauki

Z ¯YCIA PARAFII W Z£OCIEÑCU
PARAFIA MAR
YI WNIEBOWZIÊTEJ
MARYI
Rekolekcje
Wielkopostne
W niedzielê 15 marca rozpoczêliœmy w naszej parafii Rekolekcje
Wielkopostne, które prowadzi ojciec Krzysztof £aszcz – jezuita.

Spotkanie Czwartkowe
Zapraszamy na Spotkanie
Czwartkowe, 19 marca, o godzinie
18.45 w sali parafialnej na plebanii.
Temat: Prawdziwie zmartwychwsta³. Spotkanie poprowadzi Józef
Braniecki.

Drogi Krzy¿owe
rekolekcyjne g³oszone przez ojca
Krzysztofa £aszcz – jezuitê.A ukoronowaniem tego skupienia niech bêdzie dobra spowiedŸ, poprzedzona
tak¿e pojednaniem z naszymi bliŸnimi.
Niech Matka Bo¿a, Opiekuna
rodzin, która pod krzy¿em Jezusowym b³aga³a o mi³osierdzie dla nas i
ca³ego œwiata, bêdzie nam Przewodniczk¹ na drodze zachowywania
Bo¿ych przykazañ.
Wasz proboszcz
ks. Wies³aw Hnatejko CR wraz z
duszpasterzami
***
Jednoczeœnie informujê, ¿e rekolekcje dla dzieci i m³odzie¿y odbêd¹
siê w dniach 23 – 25 marca, a poprowadzi je Szko³a Nowej Ewangelizacji
ZACHEUSZ z Cieszyna Œl¹skiego,
wraz z ksiêdzem Krzysztofem Szkuber¹ CR.
Ksi¹dz proboszcz Wies³aw
Hnatejko CR, marzec 13, 2015

Program Renowacji
Misji Mi³osierdzia Bo¿ego
Niedziela, 15 marca: Koœció³
darem Mi³osiernego Boga. W niedzielê nauki rekolekcyjne na ka¿dej
Mszy œwiêtej. 17.00 Gorzkie ¯ale.
20.30 Apel Misyjny.
Poniedzia³ek, 16 marca: Sakrament Chrztu œwiêtego. 7.00 Msza œw.
z nauk¹ ogóln¹. 9.00 Msza œwiêta z
nauk¹ ogóln¹. 15.00 Godzina Mi³osierdzia (nabo¿eñstwo). 18.00 Msza
œwiêta z nauk¹ ogóln¹, po Mszy œwietej konferencja dla ma³¿onków i rodziców, czêœæ I. 20.30 Apel Misyjny.
Wtorek, 17 marca: Sakrament
Pojednania. 7.00 Msza œwiêta z
nauk¹ ogóln¹. 9.00 Msza œwiêta z
nauk¹ ogóln¹. 15.00 Godzina Mi³osierdzia (nabo¿eñstwo). 18.00 Msza
œwiêta z nauk¹ ogóln¹, po Mszy
œwiêtej konferencja dla ma³¿onków i
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rodziców, czêœæ II. 20.30Apel Misyjny
Œroda 18 marca: Sakrament
Bierzmowania. 7.00 Msza œwiêta z
nauk¹ ogóln¹. 9.00 Msza œwiêta z
nauk¹ ogóln¹. 15.00 Godzina Mi³osierdzia, (nabo¿eñstwo). 18.00 Msza
œwiêta z nauk¹ ogóln¹.
Od poniedzia³ku do œrody, 15
minut przed ka¿d¹ Msz¹ œwiêt¹,
modlitwa w intencji rekolekcji i
wprowadzenie do Mszy œwiêtej.
SpowiedŸ œwiêta
W poniedzia³ek i wtorek (16,17
III) od 8.30 do 10.00 i od 17.30 do
19.00. W œrodê od 8.30 do 10.00 i od
15.00 do 19.00.
Renowacje Misji Mi³osierdzia
Bo¿ego prowadzi ojciec Krzysztof
£aszcz – jezuita.
(p)

W pi¹tek, 20 marca, Drogi Krzy¿owe: dla doros³ych o godzinach
9.00 i 18.30. Dla dzieci o 17.00. Dla
m³odzie¿y o 19.30.

Czuwanie Wielkopostne
W pi¹tek 20 marca o godzinie
20.00 odbêdzie siê w Drawsku Pomorskim wielkopostne czuwanie
m³odzie¿y. Wyjazd ze Z³ocieñca o
godzinie 19.15. Zapisy u ksiê¿y
Krzysztofa i Marcina.

Jako symbol
przekazania wiary
W niedzielê, 22 marca o godzinie

15.30, Msza œwiêta dla m³odzie¿y w
tym roku przystêpuj¹cej do sakramentu bierzmowania z poœwiêceniem krzy¿y. Poœwiêcone krzy¿e
za³o¿¹ m³odzie¿y rodzice jako symbol przekazania wiary.

Pielgrzymka
do Medziugorje
Zapraszamy na pielgrzymkê do
Medziugorje w dniach 26 kwietnia –
3 maja.

Na budowê O³tarza
Mi³osierdzia Bo¿ego
W niedzielê, 22 bm., odbêdzie siê
zbiórka do puszek na budowê O³tarza Mi³osierdzia Bo¿ego.

Msza œwiêta z modlitw¹
o uzdrowienie
Zapraszamy w niedzielê 22 bm.
na Mszê œwiêt¹ z modlitw¹ o uzdrowienie. Godzina 18.00. Mszy œwiêtej
przewodniczyæ bêdzie ks. Rados³aw
Siwiñski.

Odesz³y do wiecznoœci
W ostatnim czasie odesz³y do
wiecznoœci: Œp. Krystyna Góral.
¯y³a lat 60 i Œp. Eugenia P³awska.
¯y³a lat 59. Wieczny odpoczynek…

PARAFIA ŒWIÊTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ
Dy¿ur zawodowego
kuratora rodzinnego

dzieci o godz. 16.30. O godzinie 18.30
dla wszystkich.

Kurator rodzinny dy¿urowa³ w
parafii w poniedzia³ek 14 marca od
godziny 18.00. Niós³ fachow¹ informacjê i pomoc w rodzinnych problemach, w tym nieletnich.

Rekolekcje
Wielkopostne

Adoracja Najœwiêtszego
Sakramentu
Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu w czwartek 19 marca od godziny 17.00. Tak¿e modlitwa o powo³ania kap³añskie i zakonne.

Spotkanie Czwartkowe

W naszej parafii Rekolekcje
Wielkopostne od niedzieli, 22 marca.
Rekolekcje poprowadzi ks. major
Tomasz Pajor.

Pomoc w rozliczaniu PIT
Oferujemy pomoc w rozliczaniu
rocznego PIT. Zachêcamy do przekazywania 1% na organizacje po¿ytku publicznego, a zw³aszcza na Caritas.

Spotkanie Czwartkowe w s¹siedniej parafii 19 marca. Sala katechetyczna na plebanii przy ulicy
Bohaterów Warszawy 25. Temat
spotkania: Prawdziwie zmartwychwsta³. Prowadzenie i wyk³ad
Józef Braniecki.

Kurs przedma³¿eñski

Droga Krzy¿owa

Do wiecznoœci odesz³a: Œp. Boles³awa Kowalska. ¯y³a 80 lat. Wieczny odpoczynek racz jej daæ Panie...

Droga Krzy¿owa 20 marca: dla

Zapraszamy na kurs przedma³¿eñski. Dni: 19, 20 i 21 marca. Godzina 18.30.

Odesz³a do wiecznoœci
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Z ¿yczeniami ¿o³nierskiego szczêœcia

Kierunek – Ba³kany!
(Z£OCIENIEC). W pi¹tek, 6
marca, na placu apelowym 2 Brygady Zmechanizowanej Legionów
imienia Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego odby³a siê uroczystoœæ po¿egnania ¿o³nierzy IX Zmiany PKW
EUFOR/MTT w Boœni i Hercegowinie.
Uroczyœcie
W przeddzieñ uroczystego apelu, w parafii wojskowej pod wezwaniem Œwiêtago Augustyna w Z³oodpowiedzialnoœci stoj¹c¹ przed
grup¹ ¿o³nierzy, któr¹ przyjdzie mu
kierowaæ i dowodziæ przez najbli¿sze
pó³ roku. - Jesteœmy w pe³ni œwiadomi odpowiedzialnoœci zadañ, jakie
przed nami stoj¹ i gwarantujê, ¿e
do³o¿ymy najwiêkszych starañ, aby
wzorowo wywi¹zaæ siê ze swoich
obowi¹zków. Trzon kontyngentu
stanowi¹ ¿o³nierze z doœwiadczeniem misyjnym, co z pewnoœci¹ pomo¿e w realizacji zadañ na teatrze
dzia³añ - zaznaczy³ podpu³kownik
Zbigniew G³ogowski.
cieñcu, proboszcz - ksi¹dz major
Tomasz Paroñ odprawi³ uroczyst¹
Mszê Œwiêt¹ w intencji ¿o³nierzy,
którzy dziewi¹tego marca udali siê w
rejon misji. Zasadnicza czêœæ pi¹tkowych uroczystoœci rozpoczê³a siê
z³o¿eniem meldunku dowódcy brygady – pu³kownikowi dyplomowanemu Arturowi Pikoniowi, a nastêpnie przywitaniem przez dowódcê
z³ocienieckiej jednostki przyby³ych
goœci, na czele z Dowódc¹ Operacyjnym RSZ – genera³em broni Markiem Tomaszyckim, Zastêpc¹ Dowódcy – Szefem Sztabu 12 Dywizji
Zmechanizowanej – genera³em brygady Rajmundem Andrzejczakiem,
dowódc¹ b³êkitnej brygady – pu³kownikiem dyplomowanym Dariuszem Górniakiem, jak równie¿ przedstawicielami pozosta³ych s³u¿b
mundurowych, lokalnych samorz¹dów oraz rodzin ¿o³nierzy.
Mówi genera³ broni Marek
Tomaszycki
- Ten kontyngent wydaje siê
ma³y i tych trzydziestu dziewiêciu
¿o³nierzy i pracowników cywilnych byæ mo¿e nie do koñca przemawia do œwiadomoœci spo³ecznoœci
pozawojskowej, jak wa¿n¹ rolê
spe³nia, je¿eli chodzi o niesienie
pokoju oraz stabilizacjê sytuacji w
najbli¿szym otoczeniu naszego
pañstwa. Wiem, ¿e jesteœcie œwietnie
przygotowani, poniewa¿ na bie¿¹co œledzi³em wasze postêpy w d¹¿eniu do osi¹gniêcia zdolnoœci do
realizacji zadañ w rejonie misji, co

potwierdziliœcie podczas certyfikacji kontyngentu przeprowadzonej pod koniec stycznia. Dowódca
kontyngentu – pu³kownik Zygmunt
G³ogowski, to ¿o³nierz z bogatym
doœwiadczeniem zdobytym podczas
s³u¿by w Kosowie, Boœni oraz
Afganistanie, co doskonale predysponuje go do wykonywania zadañ w rejonie misji. Ale, to wy –
pozostali uczestnicy ba³kañskiej
misji - musicie mu zapewniæ komfort
dowodzenia. Miejcie równie¿ œwiadomoœæ, ¿e to wy, choæ jesteœcie
ma³ym kontyngentem, reprezentujecie Si³y Zbrojne Rzeczypospolitej
Polskiej, jak równie¿ ¿o³nierza polskiego oraz polskie spo³eczeñstwo
w wielkiej miêdzynarodowej rodzinie. Chcia³bym abyœcie po raz wtóry udowodnili podczas wykonywania zleconych wam zadañ na teatrze
dzia³añ, ¿e ¿o³nierze 2 Brygady
Zmechanizowanej reprezentuj¹
najwy¿szy mo¿liwy poziom wyszkolenia i przygotowania do dzia³ania
w ramach misji Unii Europejskiej i
NATO - powiedzia³ genera³ broni
Marek Tomaszycki.
Dowódca kontyngentu
Po odczytaniu Rozkazu w sprawie skierowania ¿o³nierzy w rejon
misji, przedstawiciel DG RSZ genera³
brygady Rajmund Andrzejczak oraz
Dowódca Operacyjny podpisali
protokó³ przekazania podleg³oœci
kontyngentu. W przemówieniu dowódca kontyngentu odniós³ siê do

¯o³nierskiego szczêœcia

Odegranie i odœpiewanie Pieœni
Reprezentacyjnej Wojska Polskiego oraz defilada pododdzia³ów zakoñczy³y uroczyst¹ zbiórkê brygady. W poniedzia³ek 9 marca ¿o³nierze
IX Zmiany PKW EUFOR/MTT na
czele z dowódc¹ kontyngentu –
podpu³kownikiem Zygmuntem G³ogowskim zostali przetransportowani na lotnisko w Goleniowie, sk¹d
wyczarterowanym samolotem udali
siê w rejon misji. ¯yczymy powodzenia i ¿o³nierskiego szczêœcia!
Tekst: kpt. Sebastian Stawiñski
Zdjêcia: kpr. Rados³aw
Dominowski

