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Z³ocienianie uchronili przed wyprzeda¿¹ swoj¹ spó³kê od ciep³a

Z³ocieniec nie sprzeda
swojej Energetyki Cieplnej
OSiR - nowy
dyrektor starego
„kumitetu”

Drawskie „Olimpijki” wystartowa³y
Czytaj i komentuj artyku³y na stronie
internetowej Tygodnika: www.tpd.xwp.pl
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Referendum
w Polsce to hamulec,
w Europie to postêp

omimo ¿e id¹ œwiêta, nie spo
sób nie odnieœæ siê do jednej
z najwa¿niejszych spraw, jakie dotycz¹ nas wszystkich – wyd³u¿enia
wieku emerytalnego. G³osowanie w
Sejmie dopiero przed nami, a za nami
odrzucenie przez koalicjê PO-PSL
obywatelskiego wniosku o referendum w tej sprawie, pod którym zebrano 2 miliony podpisów. Tylu nie
zebrano jeszcze pod jakimkolwiek
wnioskiem w jakiejkolwiek sprawie.
To o czymœ œwiadczy. Jednak nie dla
tej koalicji, która przecie¿ nie pêknie,
choæby i zebrano 5 milionów podpisów, bo „przyjaŸñ” Donalda Tuska i
Waldemara Pawlaka jest bardzo
mocna. Zosta³a scementowana podczas politycznego puczu, jakiego
dokonano w nocy 4 kwietnia 1992
roku, odwo³uj¹c rz¹d Jana Olszewskiego. To wtedy Tusk i Pawlak pojawili siê u boku Wa³êsy, by zapobiec
powszechnej lustracji elit, które porozumia³y siê przy okr¹g³ym stole.
To otworzy³o, wówczas m³odym
jeszcze politykom, drogê do dalszej
kariery, której ukoronowaniem jest
dzisiejsza koalicja. Takich paktów,
zawartych na trupach politycznych
przeciwników zerwaæ nie mo¿na.
Mo¿na tylko udawaæ, ¿e jest siê w
opozycji do w³asnego rz¹du, jak to
zrobi³ Pawlak, siadaj¹c w ³awach
poselskich, zamiast jak dotychczas rz¹dowych, ale to tylko pusty gest,
obliczony na naiwnoœæ i krótk¹ pamiêæ swojego elektoratu. Pawlak
wie, ¿e w tej chwili rozgrywa siê jedna z najwa¿niejszych dla Polaków
spraw, st¹d te posuniêcia, pozorowanie, kluczenie, droczenie siê z PO,
bycie za, a nawet przeciw, chocia¿
sprawa ju¿ dawno jest ugadana i
zaklepana.

T

usk, tak jak na pocz¹tku z
ACTA, w sprawie wieku emerytalnego poszed³ w zaparte. Pokaza³o to g³osowanie nad odrzuceniem
referendum.
- Nie po to wybierano pana na
szefa „Solidarnoœci”, ¿eby pan podejmowa³ siê zadañ, które wykonaæ
mo¿e ka¿dy pêtak - zaatakowa³ Dudê
Tusk podczas debaty o referendum.
Prawie w tym samym czasie mignê³a mi w telewizji europos³anka PO
Ró¿a Thun. Krótka migawka, przesz³a bez echa, ale warta przypomnienia, bo pokazuje, jak PO oszukuje
Polaków. Jak po europejsku strzy¿e
siê polskie barany spod znaku Platformy. To klasyka. Otó¿ Ró¿a Thun
przypomnia³a, ¿e 1 kwietnia 2012
roku wesz³a w ¿ycie, zapisana w
Traktacie Lizboñskim, europejska
inicjatywa obywatelska (EIO). Polega ona na tym, ¿e siedem osób z siedmiu krajów mo¿e za³o¿yæ komitet i
podj¹æ inicjatywê obywatelsk¹ na
jakiœ wa¿ny temat, a po zebraniu
MILIONA podpisów zajmie siê ni¹
Komisja Europejska, która mo¿e zamieniæ j¹ w prawo europejskie.
Hipokryzja PO polega na tym, ¿e
w Polsce mo¿na zebraæ 2 miliony
podpisów pod inicjatyw¹ obywatelsk¹, ale premier nazwie to zadaniem dla pêtaków, a jego pos³owie
wrzuc¹ j¹ do kosza. W Polsce inicjatywa obywatelska jest hamulcem
modernizacji. Nota bene minister
Rados³aw Sikorski w swoim wyst¹pieniu o polityce zagranicznej napomkn¹³, ¿e ta modernizacja jest ci¹gle
niedokoñczona, ale nie powiedzia³,
jak Polska mia³aby po jej zakoñczeniu wygl¹daæ. Czy jak Japonia, USA,
Egipt czy Niemcy? A my mamy staæ
siê Japoñczykami lub Niemcami?

M

o¿e minister okreœli³by
koñcowy kszta³t i efekt finlny modernizowania nas.
Jestem tego ciekaw, wiêc pytam –
kiedy zakoñczy siê ta wielka modernizacja i jak bêdziemy po niej wygl¹daæ, ¿yæ, pracowaæ, w jakim kraju
mieszkaæ.
Ale wróæmy do inicjatywy obywatelskiej; w Polsce to hamulec, ale
ju¿ w takiej unii, to wielki i œwiat³y
postêp, rozwijaj¹cy demokracjê.
Pos³uchajmy europos³anki Thun:
- Inicjatywa mo¿e nag³oœniæ
prawdziwe tematy, które nas bol¹ i
zmusiæ Komisjê Europejsk¹ do tego,
¿eby siê tym zajê³a. Im ¿ywsze jest
spo³eczeñstwo europejskie, tym
wiêkszy nacisk na polityków.
- Jeœli pod jakimœ pomys³em legislacyjnym podpisuje siê milion obywateli, tzn., ¿e sprawa jest powa¿na.
Dlatego Komisja bêdzie mia³a obowi¹zek zorganizowaæ wys³uchanie
publiczne.
Inny polityk dodaje: „Inicjatywa
ma wspomagaæ równie¿ rozwój
prawdziwie europejskiego spo³eczeñstwa”.
Wiêc to jest tak: jak w unii zbior¹
milion podpisów, to sprawa jest powa¿na, jak w Polsce zbior¹ 2 miliony,
to sprawa pêtaków i do kosza; im
¿ywsze jest spo³eczeñstwo europejskie, to dobrze, a jak w Polsce jest
„¿ywsze”, zbiera podpisy, protestuje i organizuje wielotysiêczne marsze w wielu miastach – to jest be; w
unii taka inicjatywa wspomaga rozwój prawdziwie europejskiego spo³eczeñstwa, a w Polsce to ju¿ nie
wspomaga rozwoju prawdziwie polskiego spo³eczeñstwa.
Ci¹gle nie mogê siê nadziwiæ, ile¿
tego zaprzañstwa w takiej polityce.

Zapraszamy do redakcji w Z³ocieñcu
ul. Boh. Warszawy 19/7 (obok biura PSS Spo³em)

Codziennie od poniedzia³ku do soboty w godz. 11.00 - 13.00
Tadeusz Nosel, tel. 500 075 383
Kazimierz Rynkiewicz, tel. 504 042 532

e-mail: tpd1@o2.pl

Tygodnik Pojezierza Drawskiego w internecie: www.tpd.xwp.pl

Odnalaz³ siê
pastuch
œwiêtych
krów
Zarz¹d Powiatu wstrzyma³ pieni¹dze na promocjê w gazetach lokalnych, jakie przez lata otrzymywa³y dwa tytu³y; Pojezierze Drawskiego Mariusza Nagórskiego i Powiatowa Gazeta Drawska W. Rogala.
Ma to niew¹tpliwy zwi¹zek z ze
zmian¹, jakiej dokona³ M. Nagórski
w dotychczasowej linii postêpowania wobec starostwa. Na pierwszej
stronie bie¿¹cego numeru Pojezierza
Drawskiego niebywa³y tytu³: „Œwiête krowy ze starostwa”. W œrodku
jeszcze: „Utajniaj¹ przetargi dla
swoich?” i „Nie ma szkó³, nie ma
szpitala, s¹ czekoladki!”. Streszczaj¹c: w starostwie i powiecie nast¹pi³a apokalipsa - Nagórski odkry³, ¿e
dzieje siê Ÿle. Zrozpaczonych czytelników informujê, ¿e apokalipsy nie
ma; szko³y s¹ i szpital jest. To tylko
Nagórski nie dosta³ kasy ze starostwa. Swoj¹ postaw¹ potwierdzi³ to,
o czym pisa³em w artykule „Kurtyzany naszych mediów” - jak p³yn¹ pieni¹dze, to jest cacy, jak przestaj¹, to
nagle wszystko jest be. Œwiête krowy? A kto je pasa³?
KAR
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Konkursy na
Nieletni okradli
dyrektorów szkó³
s¹siada
ponadgimnazjalnych (Z£OCIENIEC) Policjanci
ze Z³ocieñca zatrzymali
dwóch 16-latków, którzy
okradli s¹siada.

(POWIAT DRAWSKI)
Zarz¹d Powiatu
Drawskiego po tym,
jak przeprowadzi³
reorganizacjê szkó³
ponadgimnazjalnych,
og³osi³ konkursy na
dyrektorów trzech
placówek.
Przypomnijmy, w Drawsku Pom.
trzy szko³y po³¹czono w jedn¹, na
razie bez wskazania siedziby dyrekcji. St¹d nabór na dyrektora Zespo³u
Szkó³ Ponadgimnazjalnych „dzia³aj¹cego w obiektach przy ul. Po³czyñskiej 7, ul. Seminaryjnej 2 i ul. Z³ocienieckiej 25”.
Drugi konkurs dotyczy stanowiska dyrektora M³odzie¿owego
Oœrodka Wychowawczego w Cza-

plinku, przy ul. P³awieñskuej 4-6.
Trzeci to nabór na stanowisko
dyrektora Powiatowego Centrum
Kszta³cenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim,
dzia³aj¹cego w obiektach w Drawsku Pom. przy ul. Warmiñskiej 1 i w
Czaplinku przy ul. Wa³eckiej 57.
Aplikacje w tych konkursach
nale¿y sk³adaæ do 26 kwietnia 2012 r.
do godz. 15.00 w starostwie w Drawsku Pom.
KAR

W minion¹ niedzielê mieszkaniec
Z³ocieñca zg³osi³, ¿e do jego niezamieszka³ego i w chwili obecnej remontowanego mieszkania w pobliskiej miejscowoœci ktoœ siê w³ama³ i
ukrad³ spawarkê oraz przewody
elektryczne. W³aœciciel wyceni³
straty na ponad tysi¹c z³otych.
Jak oœwiadczy³ pokrzywdzony,
podczas swojej ostatniej wizyty za-

uwa¿y³, ¿e na strychu zosta³y wypchniête deski œcienne, a z wnêtrza
zginê³y wymienione przedmioty.
Policjanci jeszcze tego samego dnia
ustalili i zatrzymali dwóch 16-latków.
Okazali siê nimi s¹siedzi pokrzywdzonego.
Jak wyjaœnili nieletni, do mieszkania w³amali siê oko³o 10 dni temu.
Skradzione przewody po wypaleniu
sprzedali na skupie z³omu. Za pope³niony czyn nieletni sprawcy odpowiedz¹ przed S¹dem dla Nieletnich.
Mundurowi odzyskali spawarkê,
która wróci³a ju¿ do prawowitego
w³aœciciela.
(kp)

Komisja wybra³a referenta
w przedszkolu
(Z£OCIENIEC) Konkurs na
stanowisko referenta ds.
ksiêgowoœci w przedszkolu
przy ul. Okrzei 4 wzbudzi³
spore zainteresowanie.
Przyst¹pi³o do niego 12 osób,
chocia¿ zaproponowano
pracê tylko na pó³ etatu.
Konkurs przeprowadzi³a komisja
w sk³adzie: Edyta Rakowska, Cecylia Karwik i Renata Faron. Komisja
do drugiego etapu dopuœci³a piêæ
osób, które spe³ni³y wymagania nie-

zbêdne, okreœlone w og³oszeniu:
Martê ¯danowicz, Lidiê Antoniewicz, El¿bietê B³a¿ejczyk, Magdalenê B³a¿ejewicz i Martê Bia³ek-Kreft,
wszystkie ze Z³ocieñca. Jedna z
osób odrzuconych, p. Marlena Romek, z³o¿y³a sprzeciw, który zosta³
negatywnie rozpatrzony przez dyrektora Przedszkola.
W³aœciwe postêpowanie konkursowe odby³o siê 29 marca. Po
przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych, w g³osowaniu tajnym, komisja jednog³oœnie wskaza³a na p.
Martê ¯danowicz.
KAR
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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

MIESZKANIA

NIERUCHOMOŒCI

MOTORYZACJA

INNE

Powiat gryficki

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Wynajmê lokal u¿ytkowy w £obzie;
tel. 505184497.

Sprzedam Citroen ZX rok prod.
1995, 1400 cm3, ubezpieczony z
przegl¹dem. Cena 1500 z³. Tel. 661
884 201

Sprzedam mieszkanie M2 - kawalerka 28,58 mkw. w P³otach.
Blok z lat 80-tych. W³asnoœciowe spó³dzielcze, trzecie piêtro,
stan dobry, piwnica. Mieszkanie jest odœwie¿one. Cena do
negocjacji. Tel. 697 653 274

Sprzedam dom parterowy o pow.
100 mkw. plus dzia³ka 6 arów lub
zamieniê z dop³at¹ na mieszkanie
w centrum £obza na parterze lub I
piêtrze. Tel. 91 397 0985.

Pilnie sprzedam mieszkanie w
Prusinowie, kawalerka na parterze
28 mkw., piwnica, budynek gospodarczy, tel. 604367650.

Sprzedam ziemiê roln¹ 8,5 ha, Prusinowo gm. £obez. Tel. 790 279
798.

Sprzedam pilnie mieszkanie 2 pokojowe w Gryficach 47 mkw. TANIO. Tel. 608 168 430.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹
3500 mkw., Rogowo 10. Cena
37.000 z³ do uzgodnienia. Tel. 91
397 8451

Powiat ³obeski
Kawalerka do wynajêcia na pl. 3
Marca. Tel. 880 301 179
Sprzedam mieszkanie bez czynszowe w Wêgorzynie, 50 mkw. 2
pokoje, w³asne c.o. + gara¿, 2 pomieszczenia gospodarcze i ogród.
Cena 110.000 tys. z³ do negocjacji.
Tel. 509 415 618
Sprzedam mieszkanie w Wêgorzynie. Powierzchnia 53 mkw. w bloku
na II piêtrze, 2 pokoje, plus piwnica.
Mieszkanie w³asnoœciowe spó³dzielcze. Cena 125 tys. z³. Tel. 663
248 859

Powiat drawski
Œwierczyna, s³oneczne, 3 pokojowe, gara¿, ogród. Tel. 607 530 288

Region
Sprzedam w³asnoœciowe mieszkanie w Nowogardzie, bezczynszowe, 3 pokoje, 58 mkw., 1 piêtro,
œrodkowe. Wysoki standard: glazura, terakota, panele, okna PCV.
Budynek ocieplony, piwnica, domofon, w³asne ogrzewanie gazowe, tel. 605 522 340

ROLNICTWO
Powiat ³obeski
£obez. Sprzedam ziemniaki jadalne Wineta. 7,50 z³ za worek 15 kg.
Tel (rano i wieczorem): 913976423.

NAUKA
Powiat ³obeski
Matematyka pomoc. Tel. 516 166
301.

Sprzedam ziemiê 8 ha, miejscowoœæ Budziszcze 6. tel. 91 397
5894. Cena do uzgodnienia.
Domy na wsi www.atut-dom.pl Tel.
600 265 547.
Dzia³ki budowlane:
- £obez - ceny ju¿ od 15 z³ za 1 mkw.
- Zajezierze 2129 mkw. - 43 000 z³.
- Tucze nad j.Woœwin 2700 mkw 45 000 z³.
Tel. 600 265 547.
Wêgorzyno. Dom 200 mkw.
cena 415.000 z³.
Tel. 600 265 547.

Powiat gryficki

Sprzedam dom jednorodz. rok
2010 pryw. ew. turyst. 694084240.
Gryfice, do wynajêcia tani lokal u¿ytkowy 20 mkw. niedaleko centrum.
Tel. 603 421 297.

Powiat œwidwiñski
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w
Po³czynie Zdroju 1080 mkw.. Tel.
600 565 719
Sprzedam dzia³kê w pe³ni uzbrojon¹ 1000 mkw. Œwidwin Tel. 600
565 719

ROLNICTWO

Sprzedam komplet opon zimowych
do Poloneza, stan bardzo dobry.
Tel. 504 042 532

US£UGI
Gotówka pod zastaw samochodu
(tak¿e niezarejestrowanego w
Polsce) bez zaœwiadczeñ. Tel:
600450045

Powiat ³obeski
Wykonam niedrogo instalacjê
elektryczn¹, domofonow¹, antenow¹ w domkach jednorodzinnych
oraz mieszkaniach; tel. 781-663521.
Monta¿ ogrodzeñ betonowych,farmerskich i innych. Tel. 695 085 470,
91 397 2575

Oferta dla inwestora

T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.
MEBLE KA-MAR. Du¿y wybór mebli
u¿ywanych £obez ul. Bema ( hale
ZNMR ). Tel. 721 766 576. Zapraszamy
W dniu 19 marca w £obzie w okolicach ulic Koœcielna - Bema zgubiono damskie okulary przeciws³oneczne (niezbêdne ze wzglêdów
leczniczych). Uczciwego znalazcê
proszê o zwrot do Redakcji ul. S³owackiego 6.
Sprzedam meble u¿ywane i sprzêt
AGD tanio. Tel. 790 279 798.
Sprzedam sukienkê œlubn¹ rozmiar 38/158 cm. Cena 700 z³. Tel.
660 488 102

Powiat gryficki

Sprzedam 3 lokale mieszkalne za 50% wartoœci rynkowej.
Lokale objête s¹ d³ugoterminowymi umowami najmu. £¹czna
pow. 147,4 mkw. - cena
177.000 z³, tel. 600 265 547

Sprzedam meble kuchenne, naro¿nik, stó³, taborety, kuchenka gazowa, zlewozmywak. Tel. 515 083
767

Powiat œwidwiñski

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

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

Region
US£UGI METALURGICZNE
WYKONUJEMY ogrodzenia, balustrady, porêcze, schody, bramy
wjazdowe, automatyka do bram
oraz inne wyroby metalurgiczne
wraz z kowalstwem ozdobnym.
Krótkie terminy realizacji z mo¿liwoœci¹ monta¿u. Tel. 888 148 168
Us³ugi budowlane, remontowe,
monta¿e. „TOM - SERWIS". Tel. 781
016 125.
Producent - Schody, kuchnie,
garderoby. Meble drewno lite.
Tel. 603 050 449.
www.werde.pl
GARA¯E, WIATY BLASZANE,
DOWÓZ GRATIS, MONTA¯. Tel.
598 334 536, 605 286 058, 661
953 331. PRODUCENT GOSTAL PRZECHLEWO.
U nas najtaniej.

Region

PRACA
Powiat ³obeski
Zatrudniê pracownika do renowacji
maszyn przemys³owych. Zakres
prac: szlifowanie, szpachlowanie,
malowanie pistoletowe, dorabianie brakuj¹cych czêœci. Tel. 506
135 335.

Powiat gryficki
Przyjmê do pracy w pawilonie handlowym w Pobierowie. Tel. 514 207
716.

Region
Przyjmê do pracy na sezon letni; tel.
667-433-709.
Opiekunki Niemcy. Tel. 666 096 761
Zatrudniê doœwiadczonych murarzy 13-15z³/h Szczecin 502957301
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Z£OCIENIEC

Z³ocienianie uchronili przed wyprzeda¿¹ swoj¹ spó³kê od ciep³a. Radni to przyklepali

Z³ocieniec nie sprzeda swojej
Energetyki Cieplnej
(Z£OCIENIEC). Po burzliwych
g³osach z Trybuny Obywatelskiej
dotycz¹cych zg³aszanego do konsultacji zamiaru burmistrza Z³ocieñca Waldemara W³odarczyka sprzeda¿y Zak³adu Ciep³ownictwa spó³ce
z przewa¿aj¹cym kapita³em niemieckim, radna El¿bieta Frankowska postawi³a w czwartek, 29 marca, do
przeg³osowania wniosek o odst¹pienie od tego zamiaru.
Na sali by³o trzynastu radnych.
Dwie radne nieobecne - Ma³gorzata
Janda i Gra¿yna Kozak. Tylko trójka
radnych wstrzyma³a siê od g³osu.
Dziesi¹tka z g³osuj¹cych by³a za
tym, by burmistrz odst¹pi³ od prób
sprzeda¿y samorz¹dowego, a wiêc
obywatelskiego, ciep³a. Teraz wola
rady jest nie do wyminiêcia. Wynik
g³osowania, tak mo¿e siê wydawaæ,
to spektakularna pora¿ka z³ocienieckiej w³adzy wykonawczej.
Nie zaprasza³ ludzi nikt.
Sami przyszli
Nikt na obrady przyby³ych w
sprawie ciep³a nie zaprasza³. Przyszli
sami. Pokazywany tu wniosek mo¿na by³o postawiæ ju¿ du¿o wczeœniej, ale dobrze, ¿e w ogóle zosta³
postawiony i przeg³osowany, bez
potrzeby robienia referendum. W
mieœcie s³ychaæ by³o g³osy, ¿e referendum w sprawie samorz¹dowego,
obywatelskiego ciep³a nale¿a³oby
po³¹czyæ z pytaniem - czy jesteœ za
odwo³aniem w³adz gminy? Mo¿na
domniemywaæ, ¿e chodzi³oby o odwo³anie w³adz hurtem - i rady, i burmistrza. Do tego rodzaju przesilenia
w gminie dochodzi chyba tak powa¿nie to pierwszy raz w jej historii. Bo
w³adza wykonawcza spokojnie so-

bie tu trwa ju¿ kolejn¹ kadencjê i
widaæ, i¿ s¹dzi, ¿e to stan nie tylko na
lata, ale i na wieki. W warunkach z³ocienieckich dos³ownie.
Najpierw by³a petycja
Nim dosz³o do tych wydarzeñ,
radny z Osiedla Czaplineckiego i
prezes tamtejszej Spó³dzielni Mieszkaniowej POSTÊP, Miros³aw Kacianowski, z³o¿yl w prezydium rady
petycjê z niezgod¹ na sprzeda¿ najbardziej zainteresowanych komunalnym ciep³em mieszkañców. G³osów tej niezgody by³o ponad tysi¹c.
W razie referendum by³yby to g³osy
nie tylko na rzecz odst¹pienia od zamiaru wyzbycia siê spó³ki cieplnej,
ale i chyba za odwo³aniem wszelkich
gminnych w³adz. Wydaje siê, ¿e od
tego rodzaju post¹pienia ju¿ w nied³ugim czasie w Z³ocieñcu odejœæ siê
nie da. W chwili, gdy w³adza spróbuje powa¿aæ siê na likwidacjê naszych
historycznych szkó³, bêdzie musia³a
po¿egnaæ siê nie ze szko³ami, a ze
swoimi sto³kami, pensjami, dietami.
Jednym s³owem - byæ mo¿e czekaj¹
nas w gminie ciekawe czasy wprowadzania w niej reform pod has³em gmina z powrotem do obywateli!!!
Oj, mo¿e siê dziaæ.
Wyborcy potrafi¹ jednak
przycisn¹æ
Co siê takiego dzieje w Z³ocieñ-

cu, ¿e jego w³adza samorz¹dowa
unika spotkañ ze swymi wyborcami,
nie sposób zrozumieæ. I tym razem
tak by³o. Przewodnicz¹ca Rady, Urszula Ptak, nie wprowadzi³a do porz¹dku obrad najwa¿niejszego teraz
dla ludzi problemu. Ale... Ale wyborcy potrafi¹ przycisn¹æ.
W³adza wykonawcza w gminie,
burmistrz, zaproponowa³a do sprzedania spó³kê ciep³ownicz¹, bo w
kasie gminy po ostatnich decyzjach
ministra finansów zaczyna brakowaæ pieniêdzy. - Sprzeda siê ciep³o,
i po k³opocie. A i pieni¹dze bêd¹. Nie bardzo wiadomo, czy mo¿na
jeszcze bardziej nierozs¹dnie. Chyba nie. Ludzie przyszli na sesjê te¿
jakiœ czas temu, i powiedzieli: - Nic o
nas bez nas. Nie bardzo nam siê to
widzi. - I powtórzyli to jeszcze raz. W
miniony czwartek.
By³o obiecane spotkanie burmistrza z mieszkañcami, ale tylko obiecane. Ludzie czekali, do zebrania nie
dochodzi³o. Mia³ siê najpierw urzêdnik spotkaæ z zarz¹dem spó³ki, ale i o
tym do dzisiaj g³ucho.

Dobrze swego radnego mieæ
Podkreœlmy wzorcowe wsparcie,
jakiego ze strony swego radnego Miros³awa Kacianowskiego otrzymali
jego wyborcy. - Z³ocienieckie ciep³o,
to w³asnoœæ tych ludzi, z³ocienian mówi³ radny. - Niech ci ludzie decyduj¹ o jego losie i o losie swoim. -

Mówi Zdzis³aw, mieszkaniec
Osiedla: - Nasze wyst¹pienia by³y
ostre, mo¿e nawet za bardzo, ale tak
postanowiliœmy: jak nie potrz¹œniesz, to nic z tego nie bêdzie. Gdy
dosz³o do g³osowania, to nawet
wsta³em, by mieæ baczenie na
wszystko. Z pocz¹tku sz³o opornie.
Jedna rêka, dwie, trzy. No i w koñcu
dziesiêæ. Mam takie wra¿enie, ¿e
wszystkiego sam przypilnowa³em,
ale to mo¿e mi siê tylko tak wydawaæ.
Z ostatniej chwili
W³aœnie podano, ¿e jest przygotowywana unijna dyrektywa nakazuj¹ca gminom wyprzeda¿ spó³ek od
wody typu z³ocieniecki Zak³ad
Wody i Kanalizacji. Z drugiej strony
- po definitywnym upadku Platformy
(katafalku?) Obywatelskiej, dzisiejsza opozycja ma zamiar na szerok¹
skalê wprowadziæ procesy repolonizuj¹ce stracony maj¹tek polski.
Opodatkowaæ banki i supermarkety.
Wszak wszystkim dobrze wiadomo,
jak niezmierne kwoty, miliardy z³otych ka¿dego roku s¹ wyprowadzane z naszego kraju.
Piêæ tysiêcy Polaków by³o w
tych dniach na Wêgrzech z poparciem dla Bratanków. Mo¿na s¹dziæ z
powy¿szego, ¿e i w gminach te¿ chyba nie wszystko jeszcze stracone. A
w Z³ocieñcu, podczas akcji wyborczych dzisiejsza w³adza wspomina³a
o mo¿liwoœci wyzbywania siê gminnego ciep³a, zamykania szkó³? Nie.
Teraz to nawet nie bêdzie musia³a repolonizowaæ sprzedanego ciep³a,
bo ludzie wreszcie potrafili przyjœæ
po swoje i ¿adna w³adza im nie podskoczy. A to chyba dopiero pocz¹tek
wszystkiego.
Tadeusz Nosel
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Decyzje Zarz¹du Powiatu Drawskiego

Powiatowe wsparcie dla organizacji
spo³ecznych (cz. 3)
3) Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków, Ko³o Miejskie w Czaplinku. Zadanie: „¯yj spokojnie, poznaj chorobê …., nie dopuœæ do
powik³añ” (spotkanie integracyjne,
wykonywanie badañ, omawianie
wyników szkolenia). Zdecydowano
o udzieleniu wsparcia - 1.500 z³.
4) Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków, Ko³o Miejskie w Drawsku Pomorskim. Zadanie: „Zapobieganie cukrzycy i powik³aniom” dzia³ania profilaktyczne poprzez wyjazdy na wieœ i wykonywanie przesiewowych badañ poziomu cukru,
ciœnienia têtniczego, poziomu cholesterolu, prowadzenie rozmów edukacyjnych wœród chorych i zagro¿onych cukrzyc¹. Zdecydowano o
udzieleniu wsparcia - 3.000 z³.
5) Stowarzyszenie Inicjatyw
Spo³ecznych. Zadanie: „Edukacja
zdrowotna dzieci i m³odzie¿y Powiatu Drawskiego” (zadanie sk³adaj¹ce
siê z 3 etapów: I etap: „Jestem zdrów
i bêdê du¿y rós³” - warsztaty edukacyjno-profilaktyczne skierowane do
dzieci, których celem jest uwalenie
nawyków zdrowego stylu ¿ycia; II
etap: „Talerz pe³en witamin” - warsztaty edukacyjne maj¹ce na celu poznania racjonalnego i zdrowego
od¿ywiania dostosowane do potrzeb wiekowych uczestników; III
etap „Piknik samo zdrowie” - zdrowe
spêdzenia czasu wolnego i racjonalnego u¿ywania komputera). Zdecydowano o udzieleniu wsparcia w
wysokoœci 1.800 z³.
6) Stowarzyszenie KlubAbstynenta „Przystañ”. Zadanie:
„Wsparcie dla œrodowiska abstynenckiego w Powiecie Drawskim”
(utworzenie grupy terapeutycznej
dla mieszkañców powiatu, przeprowadzanie cyklicznych spotkañ raz w
tygodniu po 1,5 godz. w kilkunastoosobowych grupach z psychologiem i terapeut¹ ds. uzale¿nieñ).
Zdecydowano o udzieleniu wsparcia w wysokoœci 1.200 z³.
7) Klub Sportowy „Orliczek”.
Zadanie: Organizacja zajêæ edukacyjnych dla dzieci, m³odzie¿y oraz
doros³ych mieszkañców Drawska
Pomorskiego z zakresu promocji
zdrowia oraz edukacji w zakresie
pomocy przedmedycznej (promocja
zdrowego stylu ¿ycia, aktywizacja
mieszkañców i podejmowanie dzia³añ przeciwko patologiom spo³ecz-

nym). Zdecydowano nie udzielaæ
dotacji na to zadanie z uwagi na jego
brak charakteru powiatowego.
8) Caritas Parafii pw. Œw. Jadwigi Królowej w Z³ocieñcu. Zadanie: Aktywny program promocji
zdrowia i zapobiegania cukrzycy
oraz chorobom uk³adu kr¹¿enia na
terenie gminy Z³ocieniec (przeprowadzenie trzech spotkañ informacyjno-warsztatowych na ww. temat,
stowarzyszenia grupy „Aktywnych
Nordic walking”, konkursy motywuj¹ce). Zdecydowano nie udzielaæ
dotacji na to zadanie z uwagi na jego
brak charakteru powiatowego.
IV. Na zadanie z zakresu dzia³alnoœci na rzecz osób w wieku emerytalnym z³o¿ono 6 ofert.
Decyzje Zarz¹du Powiatu:
1) Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku. Zadanie:
Dzia³alnoœæ na rzecz osób w wieku
emerytalnym - organizacja 2 imprez:
„Powitanie lata” i „Woda - nasz przyjaciel” - zapoznanie siê ze sprzêtem
wodnym w teorii i praktyce, spacer z
kijkami wokó³ wyspy Ostrów, wspólne ognisko, grill, pokaz WOPR z
udzielania pierwszej pomocy, konkursy nt. ¿eglarstwa, akwenów wodnych, konkurs wêdkarski i z wiedzy
o œwiecie wspó³czesnym, ok. 100 os.
z powiatu. Zdecydowano o udzieleniu wsparcia w wysokoœci 2.000 z³.
2) Polski Zwi¹zek Wêdkarski
Okrêg w Koszalinie, Ko³o „KARP”
w Z³ocieñcu. Zadanie: „Wêdkuj z
nami” - II spotkanie wêdkarskie dla
osób w wieku emerytalnym. Zdecydowano o udzieleniu wsparcia w
wysokoœci 500 z³.
3) Polski Zwi¹zek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów, Odzia³ Rejonowy w Z³ocieñcu. Zadanie: Dzia³alnoœæ na rzecz osób w wieku emerytalnym (piknik rekreacyjny w leœnictwie Otrzep, pielgrzymka Misterium
Mêki Pañskiej, park wodny, œcie¿ka
rowerowa Z³ocieniec - Po³czyn
Zdrój, wyjazd na operetkê do Szczecina, targi Rolne w Barzkowicach).
Zdecydowano o udzieleniu wsparcia w wysokoœci 3.000 z³.
4) Polski Zwi¹zek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów, Odzia³ Rejonowy w Drawsku Pomorskim. Zadanie: Dzia³alnoœæ na rzecz osób w
wieku emerytalnym (wycieczka na

Mazury, spotkanie jubilatów i wrêczenie im odznaczeñ, wyjazd rehabilitacyjny do Ko³obrzegu, spotkanie
wigilijne). Zdecydowano o udzieleniu wsparcia w wysokoœci 6.800 z³.
5) Stowarzyszenie „Otwarci
na Wszystko”. Zadanie: „Komputer i ruch - aktywny senior”. Zdecydowano o udzieleniu wsparcia w wysokoœci 1.000 z³.
6) Stowarzyszenie „Wspólnota Lokalna”. Zadanie: „Aktywny
senior z Powiatu Drawskiego”. Zdecydowano o udzieleniu wsparcia w
wysokoœci 2.000 z³.
V. Na zadanie z zakresu dzia³alnoœci na rzecz osób niepe³nosprawnych z³o¿ono 4 oferty.
Decyzje Zarz¹du Powiatu:
1) Towarzystwo Przyjació³
Dzieci, Oddzia³ Okrêgowy w Koszalinie. Towarzystwo Przyjació³
Dzieci Ko³o Pomocy Dzieciom z
Niepe³n¹ Sprawnoœci¹ Ruchow¹.
Zadanie: „Moja aktywnoœæ” (integracja osób niepe³nosprawnych ze
œrodowiskiem - spêdzenie czasu w
agroturystyce UL w Szczecienku,
zajêcia z hipoterapii i dogoterapii i
inne aktywne formy spêdzania czasu wolnego). Zdecydowano o
udzieleniu wsparcia - 2.650 z³.
2) Stowarzyszenie „Filar”. Zadanie: „II Miêdzypowiatowy Turniej
Tañca Osób Niepe³nosprawnych
Drawsko Pomorskie 2012” (kontynuacja dzia³añ z roku 2011). Zdecydowano o udzieleniu wsparcia w wysokoœci 2.000 z³.
3) Stowarzyszenie KlubAbstynenta „Ametyst”. Zadanie: „Zlot integracyjny dla uczczenia Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacj¹

osób niepe³nosprawnych” - wezm¹
w nim udzia³ cz³onkowie z 4 stowarzyszeñ, odbêdzie siê w dniu 5 maja
2012 r., nast¹pi przemarsz ulicami
Czaplinka do Oœrodka Sportów
Wodnych nad Jez. Drawsko, wypuszczenie w niebo balonów jako
symbol wolnoœci i prawa do godnego ¿ycia, imprezy artystyczne, rozgrywki sportowe i inne konkursy, na
zakoñczenie wspólna biesiada i dyskoteka. Zdecydowano o udzieleniu
wsparcia w wysokoœci 3.550 z³.
4) Klub JeŸdziecki „UL”. Zadanie: „Majówka w UL-u. Powiatowe igrzyska osób niepe³nosprawnych sposobem na aktywn¹ integracjê z lokaln¹ spo³ecznoœci¹” - integracja osób niepe³nosprawnych z
osobami pe³nosprawnymi poprzez
aktywne formy spêdzania czasu
wolnego (biegi prze³ajowe, siatkówka, szachy, wêdkarstwo, „zabawa z
koñmi”, powo¿enie psich zaprzêgów), na zakoñczenie igrzysk wrêczenia nagród i wystêp zespo³u folklorystycznego „Pomorzanki”. Zdecydowano o udzieleniu wsparcia w
wysokoœci 1.500 z³.
VI. Na zadanie z zakresu promocji i organizacji wolontariatu z³o¿ono 2 oferty.
Decyzje Zarz¹du Powiatu:
1) Klub JeŸdziecki „UL”. Zadanie: „Wolontariat szans¹ pomocy
dla osób zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym”. Zdecydowano o
udzieleniu wsparcia w wysokoœci
2.000 z³.
2) Stowarzyszenie Lokalna
Grupa Dzia³ania „Partnerstwo
Drawy”. Zadanie: Organizacja Konkursu Grantowego. Zdecydowano o
udzieleniu wsparcia w wysokoœci
5.000 z³.
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Wieczorne czuwanie zuchów

ZAWILCE na
tropach bizonów
(Z£OCIENIEC).
Dwudziestego trzeciego
marca w Szkole
Podstawowej Nr 1
odby³o siê wieczorne
czuwanie gromady
zuchowej ZAWILCE ze
szczepu Zielona Arka.
Zbiórkê prowadzi³y druhny
Anna Siluk i Jolanta Byszewska.
Gromada by³a podzielona na dwie
grupy. Grupy rywalizowa³y ze sob¹.
Spotkanie rozpoczêto musztr¹ z nawi¹zaniem do has³a - WIOSNA I
ZUCHY. Nastêpnie rozwi¹zywano

zagadki, uk³adano rozsypanki, a
wszystko sprowadza³o siê do tego,
aby doskonaliæ umiejêtnoœci i nawyki bezpiecznego i efektywnego
wykorzystania pory wiosennej z jak
najwiêksz¹ korzyœci¹ dla cz³owieka i
jak najmniejsz¹ szkod¹ dla przyrody.
Zwrócono szczególn¹ uwagê na rozpoznawanie roœlin chronionych.
Urz¹dzono te¿ zabawê polegaj¹c¹ na
„tropieniu bizonów”, co przynios³o
du¿o radoœci dzieciom. Zawody mia³y charakter zabawy i zakoñczy³y siê
remisem, wiêc wszyscy byli bardzo
zadowoleni. Na koniec, jak zawsze
zuchy zawi¹za³y jeden du¿y kr¹g i
przes³a³y sobie uœcisk d³oni jako
iskierkê przyjaŸni.
(um)

Powiat przekaza³
szpital spó³ce
(DRAWSKO POM.) 31 marca
2012 r. w Szpitalu Powiatowym im.
Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku
Pomorskim nast¹pi³o protokolarne przekazanie mienia tego szpitala wydzier¿awiaj¹cemu tj. Szpitalom Polskim S.A. w Katowicach.
W przekazaniu przedmiotu dzier¿awy uczestniczyli: starosta Stanis³aw Cybula, wicestarosta Andrzej
Brzemiñski, pracownicy Wydzia³u
Ochrony Zdrowia, dyrektor szpitala
Przemys³aw Leyko, jego likwidator
Andrzej Jagoszewski, pe³nomocnik
Szpitali Polskich Angelika Cudyk,
wiceprezesi spó³ki Marek Stêpniak i
Krzysztof Kiciñski.
Starostwo przy okazji jeszcze raz
przypomnia³o, dlaczego Powiat wydzier¿awi³ szpital: „Szpital nie zmieni³

w³aœciciela, jego mienie pozostaje
nadal maj¹tkiem Powiatu Drawskiego. Celem nadrzêdnym tej decyzji
by³o dokoñczenie remontów i inwestycji, doposa¿enie Szpitala w nowoczesny sprzêt medyczny, a
przede wszystkim poprawa, jakoœci
jego us³ug oraz zwiêkszenie dostêpnoœci pacjentów do œwiadczeñ zdrowotnych. Wszystkim tym zmianom
przyœwieca nadrzêdny cel - dobro
pacjenta”. Czy to siê spe³ni - dowiemy siê chyba ju¿ nied³ugo.
(r)

Biuro reklamy

P£YTY OSB

Tygodnika
Tel. 504 042 532

Maile prosimy kierowaæ: tpd1@o2.pl

CMYK
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Tygodnik w internecie: www.tpd.xwp.pl
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Ulica 5 Marca w zapowiadanym generalnym remoncie - piêkna ulica nie tylko na zdjêciach

Reporterskie przedœwi¹teczne wyimki z miasta
(Z£OCIENIEC). Ten tydzieñ dla
reportera rozpocz¹³ siê od
opowieœci pewnego pana: Na cmentarzu, przy grobach,
starsza kobieta opowiada³a,
jak to jej syn, wysoki
urzêdnik powiatowy, za³atwi³
po linii pokrewieñstwa
znakomit¹ pracê swemu
krewnemu spoza Zlocienca.
- Opowiadaj¹cego tego rodzaju
zdarzenie jeszcze nie tylko dziwi³o,
ale i jakby zaskakiwa³o. Jak tak mo¿na? Nie godzi siê przecie¿. Dobrze, ¿e
s¹ jeszcze tacy ludzie. M³odsi ju¿ tak
nie reaguj¹. A raczej sami napêdzaj¹
tego rodzaju postêpowania. Normalka. Opowiedziane zdarzenie bardzo
³atwo sprawdziæ. Mo¿e to rzeczywiœcie kolejny kwiatuszek tutejszego
nepotyzmu? Nawet powiatowego.
Sprawdzimy, ale ju¿ po œwiêtach.
Stroik
Jeszcze na cmentarzu. Mówi Edmund K. Specjalnie przyszed³ w tej
sprawie do redakcji: - Sam zrobi³em
sporym staraniem du¿y stroik nagrobny, na bliskie mi miejsce na
cmentarzu. Na grób syna. I stroik
znikn¹³. Jakie¿ by³o moje zdziwienie,
gdy nied³ugo potem mój stroik odnalaz³em na innym grobie. Tylko nieco odmieniony, ale przecie¿ mój. Zrobi³em zdjêcie i przynios³em reporterowi Tygodnika. - Dokumentacjê
przeka¿emy prezesowi Zak³adu
Us³ug Komunalnych in¿ynierowi
Jackowi Pierechodowi. Cmentarz
Komunalny jest w jego gestii. O
wynikach postêpowania prezesa
bêdziemy informowaæ.
Skargi - stan ulic
Skargi nie tylko mieszkañców
Czaplineckiej. Wysokoœæ bloku nr

16. - Gdy mocniej popada, woda siêga szerokoœci jezdni. Tu nie tylko, ¿e
chlapie na chodnik, ale i grozi wypadkiem, gdy rozpêdzone samochody wpadaj¹ w potê¿ne ka³u¿e wody.
Nieopodal uliczki - Jana Paw³a II
i Kresowiaków. Szkoda, ¿e taka nazwa, a nie Kresowian. Ta druga bardziej wskazuje na Pañstwo, nie na
krainê. Tu drogi nie ma prawie wcale,
choæ zadbano o czêœæ betonowego
umocnienia. Miesi¹c temu na sesji
s³yszeliœmy, ¿e gmina na razie nie ma
pieniêdzy na drogowe prace w tej
dzielniczce, nowiutkiej. A rozleg³y
teren, go³ym okiem widaæ, podmok³y. Wymaga sporych instalacji, a to
pieni¹dze przecie¿. Jeden z radnych
przypomnia³: - W Niemczech dzia³ki
sprzedaje siê dopiero, gdy siê je
odpowiednio uzbroi. - Dalej za tymi
pierwszymi tu domostwami dolina
Drawy. Mo¿na sobie wyobraziæ, jaka
to bêdzie piêkna dzielnica. Nadrzeczna, poœród roœlinnoœci, ju¿
przecie¿ nied³ugo. Jeszcze niedawno Parkowa to by³o pustkowie, dzisiaj spora, piêkna zielona dzielnica,
mo¿na to miejsce dawaæ za wzór.
Czas te¿ buduje drogi.
5 Marca - nazwa jeszcze
paskudna
W poniedzia³ek na Czaplineckiej
i na 3 Pu³ku Piechoty kilka wykopów.
Króciutka informacja od robotników: - Tak, to wykopy pod kable telefoniczne. Wymiana. Wszystko robimy w ekspresowym tempie. Lada
moment a bêdzie po wszystkim. Teraz g³ówne chyba wydarzenie
w mieœcie w tych dniach. To pocz¹tek generalnego remontu ulicy 5
Marca. Patrz¹c od strony wiadomego skrzy¿owania, pok³adany jest
chodnik po prawej. Lada dzieñ koniec prac na tej stronie, do po³o¿enia

bêdzie chodnik równoleg³y. Koniec
prac byæ mo¿e, ¿e jeszcze przed Œwiêtami. Po œwiêtach do generalnego
remontu pójdzie nawierzchnia ulicy.
Bêdzie po³o¿ona asfaltowa. Zajmie
to kilka dni.
Ze wzglêdu na usytuowanie ulicy na dwóch wzgórzach, œmia³o
mo¿na mówiæ o jej malowniczoœci. A
w dole dolinka W¹sawy. Nie dostrzegamy tego codziennie, ale wystarczy spojrzeæ spod budynku komisariatu policji w atrakcyjn¹ widokowo dal uliczki, by dostrzec, jak
niezwykle jest po³o¿one centrum
naszego miasta. Tylko, ¿e na co
dzieñ tego nie dostrzegamy.
Wielkiej urody zdjêcie opisywanego tu fragmentu miasta jest umieszczone na turystycznej tablicy informacyjnej na Starym Rynku. Dodatkowy efekt - na uliczce mg³a. To chyba
jedno z ³adniejszych zdjêæ naszego
miasta, a do tego ogólnie dostêpne.
Na po œwiêtach
Jeszcze tylko króciutkie podsumowanie: (1) sprawdziæ ewentualne
kumoterstwo w obsadzaniu stanowisk w Z³ocieñcu (2) zdjêcie z ukra-

dzionym stroikiem, a mo¿e tylko
podrzuconym, do prezesa i... (3) czekaæ na nowiutk¹ 5 Marca. To tu te¿
dobrze widaæ, w jak piêknym, choæ
podniszczonym mieœcie przychodzi
nam mieszkaæ. Wjazd do miasta od
strony Drawska Pomorskiego uliczka Drawska, od strony Po³czyna Zdroju, Czaplinka. Niebywa³ego
te¿ piêkna wjazd od strony Stawna.
Z³ocieniec, jak¿e piêkne miejsce, tylko - by to wszystko uwypukliæ, odrestaurowaæ, pobudowaæ - potrzebne miliardy. A te z Polski wyprowadzane za zgod¹ samych Polaków
codziennie. Nasze s¹ te nasze rz¹dy?
A gminne? Nasze?
Budynek pêka, mieszkanie
zalewa
I jeszcze jedno: skarga pana
Adama i Janiny Malinowskiej na
warunki zamieszkiwania na Stanis³awa Staszica 1. Pêkaj¹ œciany budynku, Janinie deszcze zalewaj¹ mieszkanie. Budynek nie mo¿e doczekaæ
siê ocieplenia, ale podobno owo ju¿
nied³ugo. Oby nie tylko wiosenne.
Trzeba wiêc bêdzie z wizyt¹ u prezesa
ZGM Marcina Czerniawskiego. (N)

Zbiórka zu¿ytego sprzêtu
i odpadów wielkogabarytowych
(Z£OCIENIEC). Burmistrz
Z³ocieñca poinformowa³, ¿e czwartego kwietnia w œrodê na terenie
miasta i gminy odbêdzie siê zbiórka
zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i
elektronicznego oraz odpadów
wielkogabarytowych z gospodarstw
domowych.
Zu¿yty sprzêt i odpady wielkogabarytowe nale¿y wystawiæ w pobli¿u pojemników na odpady komunalne w godzinach od 7.00 do 11.00.
Odpady zostan¹ zebrane przez
firmy prowadz¹ce dzia³alnoœæ w tym
zakresie.

Jednoczeœnie Burmistrz Z³ocieñca przypomina, ¿e zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami jest zabronione
umieszczanie zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego w pojemnikach na odpady komunalne
³¹cznie z innymi odpadami.
Ponadto placówki handlowe
prowadz¹ce sprzeda¿ sprzêtu elektrycznego i elektronicznego zobowi¹zane s¹ do przyjêcia zu¿ytego
sprzêtu w iloœci nie wiêkszej ni¿
sprzedawany nowy sprzêt, je¿eli
zu¿yty sprzêt jest tego samego rodzaju.
(um)
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Dzieci przes³ucha³y redaktora naczelnego

Byliœmy z wizyt¹ w szkole

(Z£OCIENIEC) W
miniony poniedzia³ek
uczniowie Szko³y
Podstawowej nr 3 w
Z³ocieñcu mieli okazjê
przes³uchaæ redaktora
naczelnego Tygodnika
Pojezierza Drawskiego.
Skorzystali z niej i zadali
mi mnóstwo pytañ.
Do szko³y, na spotkanie z uczniami zaprosi³a mnie pani Jadwiga Grugel, która prowadzi dodatkowy, pozalekcyjny program z dzieæmi. Dzieciom siê nie odmawia, wiêc uda³em
siê do szko³y. W korytarzu pan Aleksander Burzyñski, s³ynny w regionie
z sukcesów „Trapera”, zlustrowa³
mnie czujnym okiem i wpuœci³ do
szko³y. W³aœnie w korytarzu nadzo-

rowa³ grupkê uczniów graj¹cych w
ping ponga na rozstawionych tu
sto³ach, poœród przelicznych dyplomów i pucharów ozdabiaj¹cych korytarz. Sport mo¿na uprawiaæ wszêdzie, jak siê chce, a to wa¿niejsze, ni¿
- gdzie.
Dzieci to uczniowie klas IV - VI,
które po lekcjach spotykaj¹ siê i realizuj¹ edukacjê w ciekawych formach. Jak na dziennikarza stan¹³em
przed trudnym zadaniem, bo ³atwiej
by mi by³o mówiæ na jakimœ seminarium, ni¿ zainteresowaæ czymœ dzieci, które ju¿ myœlami by³y w drodze
do domu. Chyba jednak uda³o siê.
Opowiedzia³em o pracy dziennikarzy, redakcji, redagowaniu gazet i
odda³em inicjatywê dzieciom, bo
najlepiej, jak wywi¹zuje siê bezpoœrednia rozmowa. Okaza³o siê, ¿e
dzieci po³knê³y „haczyk” i tak siê
rozpêdzi³y z zadawaniem pytañ, ¿e
nie wiadomo kiedy, minê³a godzina.

Konkurs Biblioteki - ALBUM
O JENIE PAWLE II
(Z£OCIENIEC). Biblioteka Publiczna w Z³ocieñcu zaprasza do wziêcia
udzia³u w konkursie „ALBUM O JANIE PAWLE II”.
„Po polskiej równinie g³os niesie, by odbiæ siê echem wœród fal. Powtarza ludzkie pragnienie: na zawsze pozostañ wœród nas...”
Termin i miejsce sk³adania prac: 30 kwietnia w Bibliotece. Og³oszenie wyników,
wrêczenie dyplomów i nagród odbêdzie siê ósmego maja o godzinie 17.00 w Bibliotece. Ulica 3. Pu³ku Piechoty 2. Regulamin konkursu:
www.zok.zlocieneic.pl. Zak³adka Biblioteka Publiczna.
(um)

Mam nadziejê, ¿e chocia¿ do jednego przekona³em je na w³asnym
przyk³adzie - ¿e warto uczyæ siê ca³y
czas i nie zgubiæ ciekawoœci ludzi i
œwiata, a ¿ycie bêdzie ciekawe i praca mo¿e dawaæ satysfakcjê w ka¿-

dym zawodzie. Obieca³em dzieciakom, ¿e bêdzie zdjêcie w gazecie,
wiêc jest. Dziêkujê za zaproszenie i
spotkanie i ¿yczê Wam spe³nienia
marzeñ.
Kazimierz Rynkiewicz

Wszyscy razem dokumentujemy sielawê

Sielawa wêdzona
naszym produktem
tradycyjnym
(Z£OCIENIEC). Stowarzyszenie
LGR PARTNERSTWO DRAWY,
którego cz³onkiem jest Gmina Z³ocieniec, rozpoczyna prace zmierzaj¹ce
do wpisania sielawy wêdzonej na
listê produktów tradycyjnych. Jako
podmiot sk³adaj¹cy wniosek o wpis
na listê produktów tradycyjnych,
musimy wykazaæ tradycjê, pochodzenie oraz historiê produktu, czyli
w tym przypadku sielawy wêdzonej.
W zwi¹zku z tym kierujemy do czytelników Tygodnika proœbê o wspó³pracê i udzia³ w tym przedsiêwziêciu.
Prosimy o zg³aszanie i przesy³anie
wszelkich informacji bêd¹cych w
Pañstwa posiadaniu.

Mog¹ to byæ na przyk³ad
wzmianki z literatury lub innych
materia³ów Ÿród³owych, dotycz¹ce
produktu i jego pochodzenia. Stare
przepisy, na przyk³ad z ksi¹¿ek kucharskich, receptury, oznaczenia - w
tym etykiety, zdjêcia, kwity, rachunki i inne dokumenty potwierdzaj¹ce
wykorzystywanie metody produkcji
co najmniej od dwudziestu piêciu
lat.
Informacje prosimy przesy³aæ
pod adres: Stowarzyszenie Lokalna
Grupa Rybacka PARTNERSTWO
DRAWY w Szczecinku. Ulica 28
Lutego 16. 78-400 Szczecinek. biuro@gr.szczecinek.pl
(um)
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TELEFON i CYPA nadaj¹

OSiR - nowy dyrektor starego „kumitetu”
(Z£OCIENIEC). Od kilku
tygodni wiemy, ¿e nowym
dyrektorem OSiR-u
bêdzie ktoœ, kogo
zaszyfrowaliœmy tydzieñ
temu pod kryptonimem - I.I.
To druga litera imienia
nowego dyrektora
i druga litera jego
nazwiska.
Dyrektorem OSiR-u
wedle zebranych przez
nas informacji, w³aœciwie
to ju¿ jest, Piotr D.
Redaktor dyrektorem
Ów goœæ to niegdyœ znany i bardzo lubiany dorêczyciel pocztowy w
mieœcie, tak¿e wspó³pracownik niegdysiejszej Gazety Z³ocienieckiej.
Potem kierownik w placówkach
pocztowych, gdzie podobno niezbyt mu siê powid³o, gdy¿ obecnie
jest bezrobotnym. Zawodowo jest
te¿ zwi¹zany jako rachmistrz z firm¹
Cieœlików. Mówi siê, ¿e Piotr D., jeœli
idzie o wykszta³cenie - to raczej niezbyt, gdy¿ tylko licencjacik i to w
Ba³tyckiej Szkole Humanistycznej.
Jednym z prodziekanów tam¿e by³
pewien nie zweryfikowany z³ocienianin, zawodowy wróg naszego
kraju, obecnie taksówkarz w Koszalinie. Wszêdzie widaæ mamy swoich.
Telefon i Cypa – do dzie³a
Szersza publiczka na nowego
dyrektora OSiR-u jest przygotowywana tak oto. Jeden z bardziej znacz¹cych zauszników miejscowej
w³adzy, pseudo „TELEFON”, w miejscu publicznym w ubieg³ym tygodniu niby mimochodem obwieszcza³, ¿e dyrektorem OSiR-u bêdzie
w³aœnie Piotr D. i nikt wiêcej. I, ¿e by³
ktoœ tam jeszcze, ale siê szybko wycofa³, gdy¿ organizatorzy naboru
orzekli, ¿e nie spe³nia wymogów formalnych. „TELEFON”, to ten sam
jegomoœæ, który przyczyni³ siê do
odejœcia z Olimpu trenera Jana Kêpy,
a przyjêcia w jego miejsce Janusza
Ziêtkiewicza. Kêpa nie cierpia³ pijañstwa w zespole i za to zap³aci³. A w
Olimpie nadal siê pije. W dru¿ynie,
jak s³ychaæ wszêdy, stare zwyczaje
wróci³y, a wyniki meczów s¹ gorzej
ni¿ ¿a³osne. No, bo jakie maj¹ byæ?
Teraz, nawet gdyby Olimp siê zawzi¹³, Kêpa do Klubu nie wróci, bo
pracuje sobie z sukcesami z rezerwami trzecioligowej Drawy, a Olimp
pogoni³ na razie tylko w Pucharze

Polski. Na razie, bo z Draw¹ II s¹ tu¿
przed awansem do KLO, do ligi
Olimpu.
Inny zausznik tutejszej w³adzy,
wieczny czeladnik w tej profesji,
Amadeusz S., zwany „CYPA”, dwa
dni po perorach TELEFONA wszem
i wobec obwieszcza³, ¿e dyrektor
OSiR-u ju¿ jest, a oficjalnie bêdzie w
pi¹tek w tym tygodniu.
Jak pogoni¹ burmistrza
to i OSiR zlikwiduj¹
Powa¿niejsi ewentualni kandydaci do tego sto³ka rezygnacjê ze
startu w przedsiêwziêciu t³umaczyli
mniej wiêcej tak: - Mamy dobre, spokojne kierownicze stanowiska z
odpowiedni¹ pensj¹. Wynika to te¿
i z posiadanego wykszta³cenia.
Oceniamy, ¿e praca w OSiRze to
sto³ki bardzo niepewne, gdy¿ ta firma, wedle nas, jest zbêdna. Gdy tylko dojdzie do zmiany w³adzy w mieœcie, firma natychmiast zostanie
zamkniêta jako wydmuszka, a my
pozostaniemy na lodzie. Nie warte
to zachodu, do tego strata na opinii
w miejscowej spo³ecznoœci. –
Marek Stochaj na odchodnym
A jak o swojej firmie mówi jej
dotychczasowy szef, Marek Stochaj. – Od niedawna mamy inn¹ formê organizacyjn¹ – jesteœmy jednostk¹ organizacyjn¹, a nie zak³adem bud¿etowym. Kiedyœ musieliœmy wypracowaæ piêædziesi¹t procent. Nie mogliœmy pobieraæ za
gminniaka op³at od naszych stowarzyszeñ. Nasze przychody by³y trochê wy¿sze od wydatków. S¹ obiekty przynosz¹ce zyski, ale s¹ te¿ i takie, które nie przynosz¹ zysków. Na
przyk³ad œcie¿ka rowerowa.
Regionalna Izba Obrachunkowa
zarzuci³a nam, ¿e niedobrze rozliczaliœmy siê z gmin¹. Ja mam inne zdanie, bo by³a stosowana uchwa³a,
któr¹ realizowaliœmy. Dostaliœmy od
burmistrza na utrzymanie nie przynosz¹cych dochodów obiektów
œrodki dodatkowe. Nie mo¿emy teraz
wydaæ wiêcej, ni¿ otrzymamy z gminy. W tym roku otrzymaliœmy piêæset trzydzieœci dziewiêæ tysiêcy z³otych brutto. Jesteœmy podatnikiem
VAT-u. Wiemy, ¿e ceny energii, gazu
id¹ w górê, a otrzymaliœmy mniej o
czterdzieœci tysiêcy z³otych. Musimy wypracowaæ okreœlone œrodki i
to mamy w uchwale. O oko³o siedemdziesi¹t tysiêcy mamy ni¿szy przychód, bo nie pobieramy op³aty za
halê od Gimnazjum. Œrodki z dzier¿aw
wp³ywaj¹ bezpoœrednio do gminy.

Zadania podstawowe dla
OSiR-u siê nie zmieni³y. –
Zak³ad sztucznie
podtrzymywany
Zauwa¿my – stowarzyszenia ze z³otówek
otrzymywanych od rady
miasta, wedle s³ów dyrektora, musz¹ OSiRowi
otrzymuj¹cemu z³otówki
te¿ od rady, p³aciæ za
obiekty sportowe. Czy w
takim razie dotacje dla stowarzyszeñ to zakamuflowana dodatkowa forma
sztucznego podtrzymywania istnienia tego zak³adu?
Mocniej dyrektora dopytywa³ radny Jan Macul,
akurat szef komisji od
sportu. – Mieszkañcy pytaj¹, co robi OSiR? Utrzymuje obiekty sportowe, k¹pieliska? Marek Stochaj: - Prowadzimy
pole namiotowe na wyspie Ostrów.
Zarobiliœmy w ubieg³ym roku dwadzieœcia piêæ tysiêcy z³otych i z tego
zatrudniliœmy ratownika. Nasze siatkarki s¹ najlepszym klubem w dawnym województwie koszaliñskim.
Tu jest du¿e zaanga¿owanie pana
Jana Banaszka. Co tydzieñ rozgrywamy zawody na Gêsiej £¹czce. Na
przyk³ad turniej unihokeja. Zarabiamy na drobnych rzeczach: rakietki,
pi³ki, sprzêt p³ywaj¹cy. W styczniu
maksymalnie ograniczyliœmy koszty, ale hala sportowa musi byæ ogrzewana gazem i bêd¹ bardzo du¿e rachunki. Cieszymy siê, ¿e jest remontowany stadion. Niestety, hotel na
Czaplineckiej jest drogi, ale zawodnicy korzystaj¹ ze schroniska m³odzie¿owego. By³a feriada po cztery
godziny dziennie na hali. By³ zaplanowany kulig, ale nie by³o œniegu.
Zrobiliœmy ognisko z kie³baskami
dla dzieci. (...)
To co wy¿ej, to nie ¿arty
Powy¿sza mizerota w pracy b¹dŸ
co b¹dŸ firmy samorz¹dowej, przez
samorz¹d op³acanej, musi mieæ swoje przyczyny. Chyba tego docieka³
radny Jan Macul pytajac: Czy jest
osoba przygotowana kierunkowo
do dzia³alnoœci sportowo-rekreacyjnej w OSiRze? – I oto dobrnêliœmy do g³ównego punktu tego osirowskiego nieszczêœcia. Odpowiada dyrektor Marek Stochaj: - Nie ma
i nie mamy tego zapisanego w statucie. My mamy wspieraæ i inicjowaæ

dzia³alnoœæ sportow¹. Ja jestem menad¿erem sportu i nie ma wiêcej osób
z takim wykszta³ceniem w Oœrodku.
Jesteœmy bardziej nastawieni na rekreacjê. –
Chc¹ Pañstwo jeszcze wiêcej
tego rodzaju pleciugi dyrektora?
Proszê bardzo! – Mo¿emy staæ siê
miastem, które zaistnieje na mapie
lekkoatletyki ze wzglêdu na stadion.
(...) Chcemy po³o¿yæ wiêkszy nacisk
na wyspê Ostrów, gdzie bêdzie mo¿na przechowywaæ dro¿szy sprzêt
p³ywaj¹cy. –
I wio na emeryturkê
Czy OSiR do tej pory pozyska³
kiedykolwiek na swoj¹ dzia³alnoœæ
jakiekolwiek œrodki zewnêtrzne?
Dok³adnie dopytywa³ Jan Macul: Czy korzystacie z jakichœ projektów?
Dyrektor: - Teraz bêdê mia³ wiêksze
mo¿liwoœci ni¿ wczeœniej jako zak³ad
bud¿etowy. –
I co uczyni³ Marek Stochaj po
tym oœwiadczeniu? Ano, uda³ siê na
emeryturkê. W co w takim razie jest
zrobiona gmina? Wiedz¹ to radni.
Teraz, gdy Piotr D. zostanie kolejnym dyrektorem OSiR-u, w powszechnej cyrkulacji zwanego „kumitetem”, w firmie od sportu i rekreacji nie bêdzie ju¿ dos³ownie nikogo
z wykszta³ceniem choæby przybli¿onym do zdawa³oby siê w firmie wymaganego. To chyba nawet mistrzostwo Polski. Nie chyba, a na pewno.
No, dos³ownie; drugiej takiej firmy w
Polsce nie ma, a w Z³ocieñcu, patrzcie pañstwo, jest. By taka firemka tu
sobie przêd³a, to burmistrz proponowa³ nawet – sprzedamy „ciep³o”.
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D¹b Dêbno – Drawa Drawsko Pomorskie 1:1 (1:1)

Szczêœciem wielkim nie ma ju¿ do
tego prawa. Rada mu zabroni³a.
Poda siê do dymisji? Nie wiadomo.
A broñ nas Panie Bo¿e
od wicedyrektorowania tam
Zausznicy w³adzy pod koniec
ubieg³ego tygodnia, by chyba nieco
przykryæ wybór nowego dyrektora,
jakby w imieniu tej w³adzy kilku osobom proponowali, by te w OSiRze
zgodzi³y siê zostaæ wicedyrektorami
firmy. Dos³ownie. Odchodz¹cy dyrektor pozostawi³ po sobie nowy
statut, w którym zawar³, ¿e w zak³adzie mo¿e byæ i wicedyrektor. To nie
¿art. Dos³ownie. Jest w ZOK-u wicedyrektor, to dlaczego nie mo¿e go
byæ w OSiRze, wszak jesteœmy w
Z³ocieñcu - proszê pañstwa. W OSiRze te¿ ksiêgowoœæ jest na poziomie
wykszta³cenia nie za bardzo wy¿szego, a chyba nawet z pewnoœci¹ nie.
Kto by tam jednak w gminie Z³ocieniec przejmowa³ siê drobiazgami kadrowymi. Wykszta³ceniem kadry. A
tylu pe³nokrwistych m³odych ludzi
nie tylko w pe³ni wykszta³conych,
ale i wyj¹tkowo sprawnych zawodowo. A w OSiRze przez lata nawet bez
z³otówki z projektów. To nawet ZOK
na kino MEWA jakieœ grosze w porównaniu z Drawskiem Pomorskim
pozyska³. Zgroza.
Jak mus, to mus
Skoro Piotr D. jest bezrobotnym,
a nigdy te¿ nie pokaza³ siê w ¿adnej
sferze ¿ycia miasta, o chudziutkim
wykszta³ceniu, boleœnie przegra³
wybory do rady Zlocienca, to widaæ
musi byæ dyrektorem jak¿e wedle
wielu zbêdnego OSiR-u. Jednak, by
ratowaæ tê rozpacz, ku gminnemu
po¿ytkowi mo¿na poczyniæ tak: na
wicedyrektorskim miejscu w ZOK-u
umieœciæ w³aœnie nied³ugo ju¿ osirowskiego dyrektora Piotra D. z ca³ym majdanem. Wicedyrektor ZOK
pogoniæ. A jaki jest ten majdan: (1)
dyrektor (statutowa mo¿liwoœæ w
przeredagowanym statucie zatrudnienia wicedyrektora) (2) ksiêgowa
(3) sekretarka (4) instruktor (5) osoba w informacji turystycznej.
Z chwil¹ umieszczenia Piotra D.
w ZOK-u, w miejsce zbêdnej tam
wicedyrektor, gmina oszczêdza
rocznie grube kilkaset tysiêcy z³otych. Na sport i rekreacjê oczywiœcie. Tak to poczyniono w Czaplinku, w Drawsku Pomorskim OSiR-u w
ogóle nie ma. Za to maj¹ wiêcej od
nas obiektów sportowych i Drawê w
trzeciej lidze. Wieœæ niesie, ¿e Piotr
D. to tak¿e niez³y instruktor tañca. O
i w³aœnie. I w tej dzia³ce w ZOK-u
móg³by sobie istotnie dorobiæ, tam

w tym wzglêdzie s¹ solidne doœwiadczenia. Nazywaj¹ to promocj¹.
¯yczmy Piotrowi D. tego: OSiR,
ale w ZOK-u! Kiedy Marek Stochaj
wiele ju¿ lat temu w luŸnej rozmowie
trening pi³karski nazwa³ „æwiczeniami cielesnymi”, wiedzia³em - ca³e lata
na tej niwie w gminie s¹ stracone. I
tak siê sta³o. Nie by³o do kogo podchodziæ do jakiejkolwiek wspó³pracy. A Polska „rekreacyjna i sportowa” tyko przecie¿ czeka na takie Z³ocieñce. Na du¿e pomys³y, nawet na
skalê ogólnopolsk¹. Wierzê, ¿e Piotr
D. z ZOK-u nie odmówi nikomu
wspó³pracy i instytucjonalnej pomocy. A mo¿e by od razu zosta³ dyrektorem ZOK-u w³aœnie, bo taki w
gminie jest teraz potrzebny najbardziej, a sport i rekreacjê – mo¿e jednak pozostawiæ fachowcom? Wiem,
w Z³ocieñcu to nie przejdzie.
Potrzebny protest spo³eczny
Pointujê tak. Znany ju¿ dobrze w
Z³ocieñcu £ukasz Piórkowski, nauczyciel i instruktor pi³karski, powiedzia³: - Jesteœmy nowym klubem,
ale osi¹gamy ju¿ du¿e rezultaty. W
pierwszej i drugiej klasie prowadzimy nabór do sekcji pi³ki no¿nej. Ja
wk³adam trzy lata pracy, a dru¿yna
po ukoñczeniu szko³y siê rozpada.
Chcia³bym, aby by³a kontynuacja
szkolenia, na przyk³ad w Olimpie.
Moi ch³opcy zdobyli czwarte miejsce w województwie. Dostajemy siedem tysiêcy z³otych, a mo¿emy prowadziæ trzy dru¿yny szkoleniowe –
to s¹ bardzo ma³e œrodki. –
Wykaza³em wy¿ej – na sport i
rekreacjê w gminie od rêki mo¿na
pozyskaæ kilkaset tysiêcy z³otych
rocznie (dyrektor, ksiêgowa, sekretarka, instruktor, informacja).
£ukasz Piórkowski powiedzia³: - Nie
mam pieniêdzy na sport dla ch³opców, a ich chêtnych pe³no. - W Polsacie œmiej¹ siê z naszego trenera
Lecha Poznañ, Mariusza Rumaka, ¿e
jest z jakiegoœ Z³ocieñca. Zreszt¹ –
przekrêcaj¹ nazwê i miasta, i Klubu.
Czyni to nawet Zbigniew Boniek. A
gdyby Zibi wiedzia³, jak tu jest naprawdê? Wtedy podziwia³by Mariusza – uda³o mu siê wyrwaæ z gminnego z³ocienieckiego grzêzawiska; rekreacyjnego. Niczego tak Z³ocieñcowi teraz nie potrzeba, jak dalszego
istnienia „kumitetu”? Ciekawe, czy
na jego potrzeby dojdzie do likwidacji szkó³, zwalniania nauczycieli?
Chyba nie, bo budzi siê gminna spo³ecznoœæ. W³aœnie w tych dniach
obroni³a Zak³ad Ciep³ownictwa.
Nadchodzi w gminie nowe. Nowe ze
star¹ w³adz¹? – to nie po drodze.
Bêdzie wymianka. Nie dziœ, to jutro.
Tadeusz Nosel

Cenny wyjazdowy
punkt Drawy w Dêbnie
(DRAWSKO POMORSKIE).
Wyjazd Drawy Drawsko
Pomorskie do Dêbu
Dêbno nie móg³ siê
zakoñczyæ pora¿k¹, jeœli
Drawê staæ na utrzymanie
siê w trzeciej lidze.
Drawszczanie ani prze moment
nie oddawali inicjatywy gospodarzom, nie wykorzystuj¹c jednak dogodnych sytuacji strzeleckich. Close i Wawreñczuk. Bramka wreszcie
pad³a, ale dla Dêbu. W piêædziesi¹-

tej minucie. Od tego momentu Drawa zaczê³a wrêcz szaleæ na boisku.
D¹b chowa³ siê tylko za podwójn¹
gard¹. Ostatnie minuty grali nawet w
dziesi¹tkê, ale bronili siê fenomenalnie. Wreszcie bramka pad³a. Strzeli³
Wawreñczuk, wypracowa³... Kowalczyk. Chocia¿ to tylko jeden punkt,
ale zdobyty na przeciwniku muruj¹cym bramkê i to jako gospodarz spotkania. Takie sytuacje w futbolu s¹
najtrudniejsze.
Cieszy ten jeden punkcik. W
weekend w Drawsku Pomorskim
Kotwica Ko³obrzeg. Poprzedni jej
wynik z Ba³tykiem 1:1.
(ok)

Pi³karski Puchar Polski KOZPN

Dwie dru¿yny Drawy
poza Pucharem Polski
(REGION). Nie ma do tej pory
chêtnego w Polsce na zorganizowanie fina³owego meczu o Puchar Polski. Notatka jest zapisywana w sobotê, 31 marca. Prezes PZPN Grzegorz Lato na domiar z³ego nie wyklucza, ¿e fina³ mo¿e byæ rozegrany
poza granicami kraju. To w Przegl¹dzie Sportowym dzieñ wczeœniej.
Tymczasem kolejne rozgrywki Pucharu na terenie KOZPN trwaj¹ w
najlepsze. Jak to bywa w Pucharze s¹
i niespodzianki. Oto trzecioligowa
Drawa Drawsko Pomorskie po do-

grywce i rzutach karnych w Czaplinku przegra³a z tamtejszym tylko
czwartoligowym Lechem. (1) Lech
Czaplinek – Drawa Drawsko Pomorskie 1:1 (0:1), w karnych 5:4. (2) Drawa II – Gwardia Koszalin 0:5 (3) Gryf
Polanów – Ba³tyk Koszalin 0:2 (4)
Mechanik Bobolice – Kotwica Ko³obrzeg 1:3.
Pary 1/2 Pucharu Polski KOZPN:
(1) Ba³tyk Koszalin – Kotwica Ko³obrzeg (2) Lech Czaplinek – Gwardia
Koszalin. Termin: jedenasty kwietnia godzina 17.00.
(om)

Jednodniowy turniej pi³karski ORLIK 2012

Amatorskie szóstki pi³karskie
na start – fina³ w Warszawie
(Z£OCIENIEC). Na terenie ca³ego kraju na boiskach ORLIK
2012 ruszaj¹ rozgrywki szóstek
pi³karskich. Kategorie wiekowe: +
16 i + 35 lub tylko w jednej kategorii: + 16.
Do projektu przyst¹pi³ równie¿
Oœrodek Sportu i Rekreacji. WA¯NE: projekt ma charakter rywalizacji
dru¿yn amatorskich. Nie mog¹ w nim
uczestniczyæ czynni zawodnicy graj¹cy w klubach sportowych w kategoriach – trampkarz/junior/senior w
sezonie 2011/2012.
W jednodniowym turnieju dwudziestego pierwszego kwietnia zo-

stanie wy³oniona najlepsza dru¿yna, która bêdzie reprezentowaæ gminê Z³ocieniec na szczeblu wojewódzkim. Turniej fina³owy (ogólnopolski) zostanie rozegrany w Warszawie w tym roku we wrzeœniu.
Wszystkich
zainteresowanych
wziêciem udzia³u w turnieju prosimy
o kontakt i zg³aszanie dru¿yn pod
numer telefonu: 94 3671225 lub w siedzibie OSiR w Z³ocieñcu do siedemnastego kwietnia. Wszelkich informacji udziela Jan Banaszek pod telefonem 94 36 71225. Do pobrania na
stronie OSiR-u a/ regulamin rozgrywek gminnych ORLIK 2012 b/ formularze zg³oszeniowe.
(b)
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III Liga Ba³tycka

Olimp – zagrali tak, ¿e a¿ wstyd na ca³y region

Wyniki 20. kolejki: D¹b Dêbno –
Drawa Drawsko Pomorskie 1:1, Kotwica Ko³obrzeg – Ba³tyk Koszalin 1:1,
Gwardia Koszalin – Orkan Rumia 2:0,
B³êkitni Stargard – Gryf S³upsk 4:0,
Chemik Police – Gryf Tczew 1:0, Lechia
II Gdañsk – Gryf Wejherowo 2:0, Pogon Barlinek – Cartusia Kartuzy 0:1.
1 Kotwica
2 Orkan
3 Gryf W.
4 Lechia II
5 Cartusia
6 Chemik
7 Gryf S.
8 Gwardia
9 B³êkitni
10 Koral
11 Pogoñ
12 Drawa
13 Ba³tyk
14 Kaszubia
15 Gryf T.
16 D¹b

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

44
42
39
35
33
28
27
26
26
24
23
23
20
19
18
18

38:16
29:14
31:13
33:18
32:23
24:23
19:18
21:24
25:32
22:29
22:28
28:30
19:20
18:32
15:42
19:33

IV liga
Wyniki 19. kolejki: Lech Czaplinek –
Victoria Przec³aw 1:0, Pogoñ II Szczecin
– S³awa ABWood S³awno 4:0, Orze³
Wa³cz – Ina Goleniów 3:0, Astra Ustronie M. – Sarmata Dobra 1:1, Stal Szczecin – Leœnik Rossa Manowo 0:3, Kluczevia Stargard – Hutnik Szczecin 0:0, Energetyk Gryfino – Gryf Kamieñ Pom. 1:0,
Vineta Wolin – Rega Trzebiatów 1:0.
1 Energetyk
19
2 Pogoñ II
19
3 Leœnik Rossa
19
4 Kluczevia
19
5 Stal
19
6 Vineta
19
7 Orze³
19
8 Gryf
19
9 Sarmata
19
10 Astra
19
11 Ina
19
12 Lech
19
13 Victoria
19
14 Hutnik
19
15 S³awa ABWood 19
16 Rega
19
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44
41
36
34
32
30
30
27
24
24
23
22
18
18
17
5

54:14
63:22
42:22
31:22
36:29
32:30
32:30
26:29
28:38
24:27
28:35
16:33
20:29
27:35
19:43
12:57

Koszaliñska Klasa
Okrêgowa
Wyniki 18. kolejki: Olimp Z³ocieniec
– Pogoñ Po³czyn-Zdrój 0:2, Iskra Bia³ogard – Mechanik Bobolice 3:2, Rasel Dygowo – Wiekowianka Wiekowo 0:0,
Darzbór Szczecinek – Arkadia Malechowo 0:1, B³onie Barwice – Wielim Szczecinek 1:2, Wybrzeze Biesiekierz – Hubertus Bia³y Bór 2:1, Sokó³ Karlino –
Victoria Sianów 1:2.
1 Wiekowianka
18 38 37:18
2 Rasel
18 37 45:21
3 Iskra
18 33 42:25
4 Darlovia
18 32 35:22
5 Mechanik
17 31 40:31
6 Arkadia
18 30 34:28
7 Wielim
18 30 47:32
8 Victoria
18 28 33:29
9 Sokó³
18 26 23:18
10 Darzbór
17 26 24:19
11 Wybrze¿e
18 22 36:37
12 Olimp
18 21 37:42
13 Pogoñ
18 20 26:44
14 G³az
18 14 21:56
15 Hubertus
18 12 17;37
16 B³onie
18 3 14:52

Nie ma jakoœ Z³ocieniec
szczêœcia do przyzwoitego
futbolu. Tylko Z³ocieniec
(Z£OCIENIEC).Tym razem pi³karze Olimpu Z³ocieniec u siebie
na gminniaku przy Czaplineckiej
podejmowali zza miedzy Pogoñ Po³czyn.
Rozczarowali tak, jak to do tej
pory jeszcze nie bywa³o. Dos³ownie
– masakra. Gra kompletnie siê nie klei³a. Mimo kilku sytuacji do strzelenia
bramki, to gdyby one pad³y, by³aby
to krzywda dla przeciwników. Jak¿e
czêsto nieporadnie zagrywa³a obrona. St¹d bramki. W pomocy na dobr¹
sprawê to gral tylko jeden pomocnik
na jako takim poziomie. Osamotnieni
napastnicy te¿ nie mieli szczêœcia i
bramek nie strzelili.
Najsmutniejsze w tym wszystkim
– nieporadnoœæ, brak chêci do jakiejkolwiek walki, ustêpowanie pola
przeciwnikom w ka¿dym elemencie
gry. Olimp przegra³ zero do dwóch w
stylu, który wymaga dok³adnego
przyjrzenia sie temu blama¿owi przez
zarz¹d Klubu. Nie tylko kibice na trybunach mówili, co tak naprawdê
dzieje siê z niektórymi naszymi niby
- pi³karzami. Tak¿e i jeden z sêdziów
prowadz¹cych dzieñ póŸniej mecz
juniorów na tym samym obiekcie.

Rodzi siê pytanie – jeœli ta dru¿yna
ma dotrwaæ nawet do koñca rozgrywek, to komu i do czego jest to potrzebne? Kibicom ju¿ bardzo ma³o.

Oni maj¹ siê uczyæ futbolu, wyniki same przyjd¹

Juniorzy starsi Olimpu
– ambitni, rz¹dni
zwyciêstw, trenuj¹
(Z£OCIENIEC). Graj¹ ju¿ w
swojej lidze juniorzy starsi Olimpu. Informowaliœmy – wygrali na
gminniaku sparing z Draw¹ 4:3.
Dwa dni póŸniej w nieco dramatycznych okolicznoœciach przegrali
zalegle spotkanie z Red³ovi¹ Red³o
3:4. Czerwona kartka dla bramkarza Olimpu.
W niedzielê pierwszego kwietnia przyjmowali przeciwników z
Bornego Sulinowa. D³ugo utrzymywa³ siê wynik bez bramek. W koñcu
jednak pad³a ta jedna, jedyna.
Olimp wygra³ 1:0.
Dru¿yna to zespó³ graj¹cy bardzo ambitnie. Z tego powodu – jak na

razie – z wielk¹ ochot¹ kibicuje siê
tym ch³opakom. Po kilkunastu jest
ich na treningach, co podkreœlaj¹
bywalcy na tych zajêciach, najwierniejsi kibice. Zespó³ jest prowadzony przez mgra Micha³a Wiliñskiego,
nauczyciela wychowania fizycznego. Pan Micha³ to tak¿e instruktor
pi³karstwa. Widaæ – wszystko na
dobrej drodze.
Wobec charakterystycznych
wahniêæ w pierwszym Olimpie, nie
tak to odleg³y czas, kiedy nasza
uwaga skieruje siê w Z³ocieñcu na
pi³karstwo tylko ch³opiêce i m³odzie¿owe. A na futbol doros³y, na trzeci¹
ligê bêdzie mo¿na zawsze pojechaæ
do Drawska Pomorskiego.
(N)

Na œrodki id¹ce na tych „grojków”
czekaj¹ dzieci i m³odzie¿. Nie ma co
siê baæ podejmowania m¹drych decyzji!!!
Tadeusz Nosel

Lech Czaplinek – Victoria
Przec³aw 1:0 (0:0)

Trzy punkty
Lecha Czaplinek
na wagê...
powietrza
(POWIAT). Lech Czaplinek by³
gospodarzem czwartoligowego meczu z Victori¹ Przec³aw. Lechowi
punkty s¹ potrzebne jak powietrze.
Nie móg³ zagraæ Tomczak, kartki. Victoria jednak nie przyjecha³a, by sobie pograæ w pi³kê, a by tylko siê
broniæ na wagê choæby tylko jednego punktu. I tak ten mecz wygl¹da³.
Nie by³o jednak remisowo, a to za
spraw¹ bramki Suski w siedemdziesi¹tej pi¹tej minucie. Victorii wiêc
rozpaczliwa obrona nie powiod³a
siê, a Lech trzy punkty ma. I o to
tylko toczy³a sie gra. O jakiejkolwiek
innej dramaturgii spotkania trudno
mówiæ.
(mc)
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Drawskie „Olimpijki” wystartowa³y
W dniu 27 marca 2012 r.
w Szkole Podstawowej
w Drawsku Pom. odby³
siê pierwszy turniej
o Mistrzostwo
Województwa
Zachodniopomorskiego
¿aczków m³odszych.
Zadebiutowa³y w nim na parkiecie najm³odsze koszykarki (rocznik
2001) Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimpijczyk” przy SP w Drawsku Pom. Trzon tej dru¿yny stanowi¹ dziewczynki ze sportowej klasy
IV, wspierane przez rówieœnice z klas
pozosta³ych.
W swoim pierwszym w ¿yciu
meczu drawszczanki pokona³y zespó³ z Nowogardu 88:12. W drugim
spotkaniu tego dnia uleg³y sportowej Szkole Podstawowej nr 16 ze
Szczecina 25:61.
Do koñca Mistrzostw dru¿ynê
czekaj¹ jeszcze 2 takie turnieje, tym
razem na parkietach rywalek.
Dru¿ynê z Drawska reprezentowa³y: Patrycja Czubek, Oliwia Gro-

chulska, Weronika Banaœ, Zuzanna
Oziero, Natalia Liszewska, Izabela
¯o³¹dkiewicz, Karolina Kundera,

Alicja Koœciukiewicz, Sylwia Zwindowska, Wiktoria Gajewska, Natalia
Ka³u¿na, Julia Haraszczuk, Aleksan-

dra Radoch, Agata Piszcz, Katarzyna Mamrowicz. Opiekunem zespo³u
jest Edward Mróz.
(o)

Unihokej w Z³ocieñcu – wywalczyli start w Mistrzostwach Polski

Z³oto dla ZSP Z³ocieniec
(Z£OCIENIEC). 14 marca
w Dêbnie rozegrano
Fina³ Wojewódzki
Licealiady w Unihokeju
Ch³opców. Mi³¹
niespodziankê sprawi³a
reprezentacja ZSP
Z³ocieniec, która
bezapelacyjnie
wywalczy³a „z³oto”.
Z meczu na mecz zespó³ ze Z³ocieñca gra³ coraz lepiej i nie pozostawia³ z³udzeñ innym dru¿ynom, kto
jest najlepszy w województwie w tej
dyscyplinie sportu. Podkreœlmy
du¿y wk³ad w sukces Piotra Augustyniaka, trenera unihokejowego
Klubu w Wierzchowie. Jego wychowankowie i klubowi podopieczni
stanowili g³ówn¹ si³ê napêdow¹
dru¿yny: Stosio, Sz³apak, Preœ, Lenart, Husakowski i Madejczyk.
Zespó³ Mistrzów Województwa
wyst¹pi³ w sk³adzie: £ukasz Husakowski (bramkarz), Patryk Rygiel
(br), Pawe³ Cygiel (br, obroñca),
Krzysztof Preœ (obr.), Dariusz Lenart

(obr.), Kamil Sajkowski (obr.), Micha³ Kruczkowski (obr.), Rafa³ Stosio (atakuj¹cy), mateusz Sz³apak
(atak), Andrzej Madejczyk (atak),
Mateusz Haba (atak), Adrian Kordecki ) atak). Opiekunem jest Micha³
Wiliñski.
W meczach grupowych zespó³
pokona³ zesz³orocznych pó³finalistów – ZSP 2 Szczecinek 2:1 (bramki
R. Stosio 2).
Tak¿e zesz³orocznych zwyciêz-

ców - ZSP Trzebiatów 1:0. Bramka M.
Sz³apak. To by³o najtrudniejsze i
najbardziej zaciête spotkanie Gra
przez nieomal dwie minuty bez wykluczonych dwóch graczy i dwa rzuty karne dla zespo³u znad Regi.
Zwyciêstwo nad ZSP Chojna 3:1.
Bramki: A. Kordecki (2) i A. Madejczyk.
W drugim pó³finale gospodarze
turnieju i ubieg³oroczni medaliœci,
SP Dêbno, po dramatyczniej walce

ulegli ZSP Trzebiatów 0:1. W meczu
o trzecie miejsce Dêbno dopiero po
rzutach karnych wygra³o z Gryfinem.
W finale ZSP Z³ocieniec rozbi³
ZSP Trzebiatów 5:0. Bramki: Sz³apak,
Madejczyk, Stosio, Kordecki. Gratulacje dla zawodników. Trzymamy
kciuki za wystêp na Mistrzostwach
Polski w Elbl¹gu na prze³omie maja i
czerwca. Tam nasi reprezentanci
maj¹ du¿e szanse na medal. (um)
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Juniorzy m³odsi WSU Wierzchowo
awansowali do Fina³ów Mistrzostw Polski!
(BABIMOST) . W piêknej
i jak¿e szczêœliwej
dla trenera WSU
Wierzchowo hali
sportowej w tym
lubuskim miasteczku,
odby³y siê Pó³fina³y
Mistrzostw Polski
Juniorów M³odszych
w unihokeju.
To w³aœnie tutaj pod wodz¹ Piotra Augustyniaka reprezentacja Polski juniorek do lat 19-stu pokona³a
dru¿ynê Czech 5-4 i awansowa³a do
najlepszej czwórki Mistrzostw Œwiata! I mimo pora¿ki w meczu o br¹zowy medal z Finlandi¹ 3:4, jest to najwiêkszy sukces polskiego unihokeja w startach na Mistrzostwach
Œwiata.
¯eby zagraæ w pó³finale nasi zawodnicy musieli rozegraæ dwa turnieje eliminacyjne. Obydwa dru¿yna
WSU wygra³a i z pierwszego miejsca
przystêpowa³a do potyczek pó³fina³owych. Ch³opcy z Wierzchowa, którzy w ca³oœci sa uczniami Gimnazjum
im. Jana Paw³a II w Wierzchowie, a
szeœciu z nich klasy sportowej o profilu unihokej odnios³a w rozgrywkach eliminacyjnych dziesiêæ kolejnych zwyciêstw imponuj¹c stosunkiem bramek, i by³a jedyn¹ dru¿yn¹
w Polsce bez pora¿ki na etapie eliminacyjnym.
Rywale naszej dru¿yny byli godni: Absolwent Siedlec, Junior Kêb³owo, Fenomen Babimost, Spartakus Sicienko, Aligator Gdynia.
Awans do szóstki najlepszych dru¿yn w Polsce mia³y uzyskaæ trzy
najlepsze dru¿yny.
Do walki o awans, który rozgrywa³ siê w sobotê i niedzielê ubieg³ego weekendu, trener WSU desygnowa³ nastêpuj¹cych zawodników: Konrad Brzoza - jeden z najlepszych bramkarzy w Polsce w swoim roczniku, Filip Augustyniak,
Maciej Matuszewski - bardzo doœwiadczona para obroñców, Micha³
Maszkowski - solidny obroñca,
Szymon Sz³apak i Patryk Czarnojan - doœwiadczeni rozgrywaj¹cy,
Tomasz £ukaszewicz - najm³odszy
w dru¿ynie, bardzo utalentowany
ch³opak, Krzysztof Paczeœny - solidny atakuj¹cy, £ukasz Stefan bardzo dobry strzelec oraz Krzysztof Halko - jeden z najlepszych unihokeistów w Polsce.
Zrelacjonujmy drogê naszych
zawodników do Fina³ów:

Sobota. WSU Wierzchowo - Absolwent Siedlec 3:1 ( 2-0,0-0,1-1)
Kolejny mecz w ostatnich dwóch
tygodniach z bardzo brutalnym
przeciwnikiem. Ju¿ w pierwszych
minutach rywale brutalnymi zagraniami chcieli wy³¹czyæ z gry naszych
napastników. Halko dozna³ st³uczenia ¿eber, a Stefan urazu pleców.
Mimo to ch³opcy dzielnie walczyli i
staraj¹c siê w³o¿yæ jak najmniej si³ i
ponieœæ ma³o strat kadrowych ju¿ w
pierwszej tercji zdobyli dwa gole
(Czarnojan Patryk 5'54" oraz gol
przypisany,jako samobójczy w
10'25") i kontrolowali grê zdobywaj¹c gola na pó³tora minuty do koñca
meczu (Szymon Sz³apak 43'32").
Dobre otwarcie zawodów i trzy
punkty na koncie WSU Wierzchowo.
Sobota. WSU Wierzchowo - Junior Kêb³owo 16:1 (4:0,4-1,8-0)
Kolejny mecz, to skuteczna i widowiskowa gra naszych zawodników. Zagrali w swoim stylu i urzekli
widowniê koronkowymi akcjami, po
których pada³y efektowne gole. Ju¿
po pierwszej tercji przeciwnikom
odesz³a ochota do walki. W trzeciej
tercji naszym zawodnikom wychodzi³o ju¿ niemal wszystko, st¹d tak
wysoki wynik. Kolejne trzy punkty
na koncie wierzchowian.
Gole zdobywali: Krzysztof Halko
6, Matuszewski Maciej 2, £ukasz
Stefan 3, Paczeœny Krzysztof 2,
Czarnojan Patryk 2 i £ukaszewicz
Tomasz 1.
Sobota. WSUWierzchowo-Spartakus Sicienko 13:3 (5-1,3-0,5-2)
Rywal bardzo nieprzyjemny i
szybko robi¹cy postêpy. Sprawi³
du¿¹ niespodziankê pokonuj¹c faworyzowany Absolwent Siedlec 6:5.
Pierwsza tercja jednak szybko ustawi³a spotkanie i po raz kolejny WSU
wygra³a wysoko i efektownie. Du¿ym wyczynem popisa³ siê graj¹cy z
bólem Krzysiu Halko, który zdoby³
a¿ siedem goli. Pozosta³e gole zdobywali: £ukasz Stefan 3 oraz Szymon
Sz³apak 2 . Po pierwszym dniu dru¿ynami bez pora¿ki i z maksymaln¹ iloœci¹ punktów by³y: WSU Wierzchowo i Fenomen Babimost.
Niedziela. WSU Wierzchowo Aligator Gdynia 2:3 (0-2,1-1,1-0)
Nic nie zapowiada³o katastrofy,
która wydarzy³a siê w niedzielny
poranek. Aligator Gdynia dwukrotnie przegra³ z WSU Wierzchowo i to
bardzo wysoko 10:2 i 13:2. Tym razem zupe³nie z niegroŸnej sytuacji,
jako pierwsi zdobyli gola zmuszaj¹c
dru¿ynê z Wierzchowa do falowych
ataków, a sami zamurowali dostêp do
swojej bramki. Po nawa³nicy jak¹

przypuœcili nasi ch³opcy, niestety
bez zdobyczy bramkowej, sami
skontrowali i zdobyli drugiego gola.
Druga tercja, to kolejny gol dla Gdyni. Ogromna sensacja. Wierzchowo
paradoksalnie zagra³o jeden z najlepszych meczów w ostatnich latach. Posiadanie pi³ki oscylowa³o
wokó³…80 proc. Niestety, fatalna
dyspozycja strzelecka pozwoli³a tylko zdobyæ dwa gole autorstwa Szymona Sz³apaka. Po trzynastu wygranych meczów z rzêdu WSU przegra³a pierwszy mecz. Dobrze, ¿e to na takim etapie.
Niedziela. Fina³. WSU Wierzchowo - Fenomen Babimost 5:4 ( 21,3-1,0-2)
Heroiczny bój! Zawodnicy
Wierzchowscy porozbijani. Praktycznie trzech zawodników nie narzeka³o na kontuzje i ból. Gospodarze niesieni fanatycznym dopingiem
160 kibiców ruszyli do zdecydowanych ataków. Ju¿ w 41" Krzysztof
Halko zdobywaj¹c gola ostudzi³ ich
zapa³. W ca³ym meczu tan ch³opak
graj¹cy na najni¿szych pok³adach
ambicji strzeli³ 4 gole! Oprócz wspomnianego jeszcze w 13'49', 19'35",
22'51". Gola na 5-1 zdoby³ Szymon
Sz³apak w 29'05". Od tego momentu
gospodarze strasznie przycisnêli
zawodników z Wierzchowa. By³o
naprawdê ciê¿ko i gor¹co. Dziêki
doœwiadczeniu uda³o siê obroniæ
korzystny wynik, wywalczyæ awans
do œcis³ego fina³u i wygraæ turniej
pó³fina³owy w Babimoœcie.
Ca³y zespó³ bardzo mocno zapracowa³ na ten sukces. Wœród wyró¿nionych zawodników na koniec turnieju znaleŸli siê : Konrad Brzoza,
Szymon Sz³apak i Krzysztof Halko.
Kolejnoœæ koñcowa: 1. WSU
Wierzchowo 2. Fenomen Babimost
3. Aligator Gdynia - awans do Fina-

³ów, 4. Spartakus Sicienko 5. Absolwent Siedlec 6. Junior Kêb³owo.
Trener Piotr Augustyniak: Ch³opcy wykonali ogromn¹ pracê.
Dwa tygodnie temu awansowaliœmy do czwórki najlepszych dru¿yn
w kraju w kategorii do lat 19-stu,
teraz do szóstki najlepszych w kategorii do lat 16-stu. To ogromny sukces. Chcia³bym podziêkowaæ
ch³opcom za wysi³ek, jaki w³o¿yli w
osi¹gniêcie tak wspania³ego wyniku. Wygraæ nie tylko z przeciwnikiem, ale tak¿e z bólem, to wielka
sztuka. Niektóre dru¿yny wpad³y
na „genialny” pomys³ jak z nami
wygraæ - faulem i brudnymi zagrywkami. ¯enuj¹ce. Nie wiem , co ugramy w finale, ale chcielibyœmy zagraæ piêæ zwyciêskich meczów, które da³yby nam…z³oty medal!. Do
niedzieli hala sportowa „Olimpia”
w Babimoœcie kojarzy³a mi siê z fantastycznym dopingiem, dla dru¿yny, któr¹ prowadzi³em - dla reprezentacji Polski. Tym razem stan¹³em po drugiej stronie barykady i
odczu³em to. Doping by³ naprawdê
frustruj¹cy. Ale ch³opcy znieœli to
jak na mistrzów przysta³o. Pomocy
finansowej w wyjeŸdzie udzieli³
nam Urz¹d Gminy Wierzchowo, za
co równie¿ dziêkujê. Dodajmy tylko, ¿e w maju w Wielkim Finale zmierz¹ siê: WSU Wierzchowo, MUKS Zielonka, Fenomen
Babimost, Olimpia £ochów, Aligator
Gdynia i Wiatr LudŸmierz. Kolejnoœæ
podaliœmy celowo, maj¹c nadziejê,
¿e taka bêdzie ostateczna.
A ju¿ w weekend poœwi¹teczny w
Nowym Targu juniorzy starsi WSU
Wierzchowo zmierz¹ siê w walce o
tytu³ Mistrza Polski z Góralami Nowy
Targ, MUKS Zielonk¹ i Juniorem
Kêb³owo. Powodzenia!
(o)
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Siódma rocznica
œmierci Jana Paw³a II
Siedem lat temu o godzinie
21.37 arcybiskup Leonardo Sandri
og³osi³ o godzinie 21.37: „Nasz ojciec Œwiêty powróci³ do domu
Ojca”. Jan Pawe³ II zmar³ 2 kwietnia 2005 roku w 9666 dniu pontyfikatu.
W przypadaj¹c¹ w poniedzia³ek
siódm¹ rocznicê œmierci Jana Paw³a
II, przy grobie papie¿a w Kaplicy
œwiêtego Sebastiana w Bazylice
Watykañskiej odprawione zosta³y

trzy Msze œwiête. W jednej z nich
uczestniczyli przedstawiciele polskiego duchowieñstwa.
Od beatyfikacji Jana Paw³a II
pierwszego maja zesz³ego roku rocznica œmierci nie jest ju¿ oficjalnie
obchodzona. Dniem dedykowanym
Polskiemu Papie¿owi jest dwudziesty drugi paŸdziernika – rocznica
inauguracji pontyfikatu, kiedy przypada Jego wspomnienie liturgiczne.
(...)
niezale¿na.pl

Nowy O³tarz Eucharystyczny
w koœciele Maryi Wniebowziêtej
(Z£OCIENIEC). Zgodnie z zapowiedzi¹ sprzed tygodnia, w Niedzielê Palmow¹ w koœciele Maryi
Wniebowziêtej O³tarz Eucharystyczny by³ ju¿ na nowym miejscu,
bli¿ej wiernych. Na sta³ym miejscu
pozosta³ o³tarz, o którym us³yszeliœmy – przedsoborowy.
Przy tym drugim pal¹ siê dwie
nowe lampki z Wiecznym Ogniem.
Zosta³y one w darze parafii ufundowane przez starsze z³ocienieckie
ma³¿eñstwo, w dowód wdziêcznoœci
Panu Bogu i Matce Bo¿ej za d³ugie
lata trudnego, ale pe³nego szczêœcia
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po¿ycia ma³¿eñskiego. Darczyñcy
prosili o zachowanie ich osób anonimowymi.
Nowy o³tarz te¿ od kilku dni oczekuje na swego fundatora. Wszelkie
wiadomoœci na ten temat w biurze
parafialnym. Kontemplowanie powstaj¹cego nowego o³tarza w naszym koœciele, to prze¿ycie, których
tak bardzo nam brakuje w codziennym, zwyk³ym istnieniu. Obraz Matki Bo¿ej Opiekunki Rodzin przyby³y
do nas i za nami z Felsztyna – to te¿
wstêpuj¹ca w nas otucha. Tak niezmiernie potrzebna nam wszystkim i
codziennie.
(Olga)

IX Wielkanocny Turniej Tenisa Sto³owego

Julia Szemiel i Bartek Babiak
– pierwsze rakiety
Wielkanocnego Turnieju

Z ¯YCIA PARAFII W Z£OCIEÑCU
PARAFIA MARYI WNIEBOWZIÊTEJ
Palmy od Akcji Katolickiej
W Niedzielê Palmow¹ parafialna
Akcja Katolicka rozprowadza³a poœród wiernych Palmy. Ofiary s¹ przeznaczone na kapê liturgiczn¹ w kolorze niebieskim.
¯ywy Ró¿aniec – intencja
na kwiecieñ
W niedzielê pierwszego kwietnia
o godzinie 16.00 zosta³a odprawiona
Msza œwiêta dla cz³onków ¯ywego
Ró¿añca. Intencja na kwiecieñ – w
intencji ofiarodawców i dobroczyñców naszej parafii.
Nauka chrzcielna
Nauka chrzcielna dla rodziców i
chrzestnych, których dzieci bêd¹
ochrzczone podczas Œwi¹t Wielkanocnych, odbêdzie siê w œrodê 4
kwietnia w koœciele o godz. 19.00.
Wielki Pi¹tek – nowenna
do Bo¿ego Mi³osierdzia
W Wielki Pi¹tek rozpoczynamy
Nowennê do Bo¿ego Mi³osierdzia.
Nowenna bêdzie odprawiana codziennie do Niedzieli Mi³osierdzia o
godzinie 15.00.
Odesz³y do wiecznoœci
W ostatnim czasie odesz³y do
wiecznoœci: (1) + Janina Gryta, ¿y³a
lat 79 (2) + W³adys³awa Kubiñska,
¿y³a lat 93. Wieczny odpoczynek...
PROGRAM TRIDUUM
PASCHALNEGO 2012
W Wielki Czwartek Msza œwiêta
Wieczerzy Pañskiej o godzinie 18.00.

Czaplinek. 3 m. Kinga Antosik, SP
Czaplinek. 4 m. Paulina Kucharska, SP
3 Z³ocieniec. 5 m. Olivia Pra¿ych, SP 3
Z³ocieniec. 6 m. Maja Kochanowska,
SP 1.
Ch³opcy: 1 m. Bart³omiej Babiak, SP
3 Z³ocieniec. 2 m. Daniel Maciejewski,
SP Czaplinek. 3 m. Kamil Trzciñski, SP
1 Z³ocieniec. 4 m. Filip ¯ó³tak, SP 1
Z³ocieniec. 5 m. Sebastian Jankowski,
SP 3 Z³ocieniec. 6 m. Patryk Go³¹b, SP
Wierzchowo.
(ab)

Œwiêcenie pokarmów
Œwiêcenie pokarmów w godz.
10.00 -15.00. Skarbonki Ja³mu¿na
postna nale¿y z³o¿yæ do koszyków
na stopniach przed o³tarzem.
Niedziela Wielkanocna
Rezurekcja w Niedzielê Wielkanocn¹ o godz. 6.00. Msze œwiête
wed³ug porz¹dku niedzielnego. Nie
bêdzie Mszy o godz. 8.00. Do udzia³u
w procesji rezurekcyjnej zapraszamy
Stra¿aków, Harcerzy i Zuchów.

PARAFIA ŒWIÊTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ
Kiermasz z ciastem
W niedzielê 1 kwietnia Caritas
parafii zorganizowa³a kiermasz z domowym ciastem. Dochód zostanie
przeznaczony na pomoc rodzinie z
Kosobud, którym sp³on¹³ ca³y dobytek ¿ycia. Dziêkujemy za wsparcie.
SpowiedŸ
Okazja do spowiedzi œwiêtej od
poniedzia³ku do œrody od godz. 17.30.

(Z£OCIENIEC). Tenisiœci trzecioligowego UKS Traper Z³ocieniec byli
gospodarzami dziewi¹tej edycji IX
Wielkanocnego Turnieju Tenisa Sto³owego. W grach bior¹ udzia³ uczniowie
szkó³ podstawowych. Traper przywita³ tenisistów z piêciu gmin. Zabrak³o
pin-pongistów z Kalisza Pomorskiego.
Grano systemem rosyjskim.
Oto wyniki:
Dziewczêta: 1 m. Julia Szemiel, SP
3 Z³ocieniec. 2 m. Agata Œlusarska, SP

Adoracja do godziny 22.00. Rano o
godzinach 7.00 i 8.00 Komunia œwiêta dla tych, którzy nie bêd¹ mogli
przyjœæ wieczorem.
SpowiedŸ œwiêta od godziny 7.00
do 8.00 i od 17.00 do 17.45.
W Wielki Pi¹tek Liturgia Mêki
Pañskiej o godzinie 18.00. Adoracja
od godziny 7.00. Droga Krzy¿owa z
cmentarza o godzinie 17.00, do
udzia³u w której zapraszamy stra¿aków, harcerzy i zuchów.
SpowiedŸ œwiêta od godziny 7.00
do 12.00 i od 14.00 do 17.45 oraz od
20.00 do 22.00.
Adoracja do godziny 24.00. Na
adoracjê podczas dnia zapraszamy
Barkê, ¯ywy Ró¿aniec, Ministrantów, Lektorów i inne grupy parafialne. W Wielki Pi¹tek obowi¹zuje post
œcis³y. WstrzemiêŸliwoœæ od pokarmów miêsnych od 14 roku ¿ycia.
Post iloœciowy (raz do syta i dwa
razy lekki posi³ek od 18 do 60 roku
¿ycia.
W Wielk¹ Sobotê Liturgia Wigilii
Paschalnej o godzinie 20.00. Adoracja od godziny 7.00.

Œwiête Triduum Paschalne
W czwartek 5 kwietnia rozpoczniemy Œwiête Triduum Paschalne.
Wielki Czwartek. Msza œwiêta
Wieczerzy Pañskiej o godzinie 19.00.
W Bobrowie i Cieszynie o 17.00.
Podczas procesji z darami sk³adamy
ja³mu¿nê wielkopostn¹. Adoracja
Najœwiêtszego Sakramentu do 23.00.
Wielki Pi¹tek. Godzina 15.00 –
Droga Krzy¿owa w godzinê œmierci
Jezusa. W tym dniu rozpoczyna siê
nowenna do Mi³osierdzia Bo¿ego.

Liturgia Wielkiego Pi¹tku od
godz. 19.00. W Bobrowie i Cieszynie
o godz. 17.00. Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu od godz. 9.00 i po
zakoñczonej liturgii do godz. 23.00.
Wielka Sobota. Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu od godziny
9.00. Poœwiêcenie pokarmów od
godz. 9.00 co pó³ godziny do godz.
13.00. W Cieszynie o godz. 11.00. W
Bobrowie o godz. 11.30. Nowenna
do Mi³osierdzia Bo¿ego o 15.00.
Wigilia Paschalna. Liturgia Wigilii Paschalnej o godzinie 21.00. W
Bobrowie o godzinie 17.00. W Cieszynie o godzinie 22.00. Wraz z procesj¹ rezurekcyjn¹.
Niedziela Zmartwychwstania
Pañskiego
Godzina 6.00 – Rezurekcja. Msze
œwiête – 9.00, 11.30, 17.00. W Bobrowie Rezurekcja o godzinie 6.00.
Poniedzia³ek
Wielkanocny.
Msze œwiête o godzinach: 7.30, 9.00,
11.30, 17.00.
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W drawskiej szkole rz¹dzi³a matma
(DRAWSKO POM.) Œrodê,
28 marca 2012 r., uczniowie
Szko³y Podstawowej
w Drawsku Pomorskim
spêdzili z Królow¹ Nauk
- Matematyk¹.
Nauczyciele tego nielubianego
przedmiotu chcieli pokazaæ, ¿e nie
jest on taki „straszny” i mo¿na siê
nim bawiæ. Przygotowania do tego
œwiêta trwa³y od kilku tygodni.
Uczniowie wykonali bry³y przestrzenne z papierowych zwijek i plakaty o treœci matematycznej zachêcaj¹ce do „polubienia” tego przedmiotu. W tym dniu uczniowie zmagali siê z matematycznymi krzy¿ówkami, ³amig³ówkami i logicznymi pro-

blemami. Rozwi¹zywali je pod okiem
swoich wychowawców. Nastêpnie

najlepsi matematycy z ka¿dej klasy
walczyli o tytu³ Mistrza Matematyki
na poziomie klas IV - VI. Zwyciêskie
klasy to IV b, V c, VI e.
Uwieñczeniem Dnia Matematyki
by³ Miêdzyszkolny Konkurs Matematyczny „1 z 10”. Wziê³o w nim
udzia³ 32 uczniów z 11 szkó³ podstawowych powiatu drawskiego: z Czaplinka, Kalisza Pom., Pomierzyna,
Gudowa, Mielenka, Nêtna, Suliszewa, Drawska Pom. oraz z SP nr 1, 2 i
3 w Z³ocieñcu.
Uczestnicy konkursu najpierw
rozwi¹zywali test eliminacyjny. Nastêpnie 10 najlepszych odpowiada-

³o na pytania. Formu³a konkursu
oparta jest na teleturnieju „1 z 10”.
Zwyciêzc¹ konkursu zosta³
uczeñ SP nr 1 w Z³ocieñcu Nikodem
B¹czek, II miejsce zaj¹³ uczeñ SP w
Drawsku Pom. Maciej Kraska, a III
miejsce Ryszard Gromek z SP w Pomierzynie.
Ka¿dy uczestnik konkursu
otrzyma³ nagrodê rzeczow¹ ufundowan¹ przez Radê Rodziców dzia³aj¹c¹ przy Szkole Podstawowej w
Drawsku Pom. Nagrod¹ dla nauczycieli by³a satysfakcja z wyników
swoich podopiecznych oraz podziêkowania ze strony organizatorów.
Anna Musia³

Zbiórka „elektroœmieci”
ZOK organizatorem

Przedœwi¹tecznie,
kiermaszowo na Koœlawcu
Zajêczym
(Z£OCIENIEC). Kiermasz
Wielkanocny i tym razem w Niedzielê Palmow¹ zagoœci³ na deptaku
zwanym Koœlawcem Zajêczym. S³ychaæ w zbitce tych nutek s³ownych
te¿ i tony œwi¹teczne – zaj¹c. By³o
kilka stoisk z tradycyjnymi wyrobami.
Kiedy podziwialiœmy wielkanocne pisanki, przysz³a refleksja – jednak to szmat czasu up³yn¹³ ju¿ od
ubieg³orocznych Œwi¹t. By³y oczywiœcie i palmy. Piêknie rozbudowane
stroiki – warte podziwu. Ciasta, miody. Jedno z naszych pytañ zosta³o
zaspokojone tak: - A to pyzy. Nieco
wiêksze od tych codziennych. S¹ te¿
nazywane kartaczami. Nazwy w zale¿noœci od regionu. –
By³a te¿ bi¿uteria i podobne jej
ozdoby. G³ówne natê¿enie ruchu na
deptaku przypad³o na po³udnie i kil-

ka kwadransów w po nim. Z³ocieniecki Kiermasz Wielkanocny na
sta³e wpisa³ siê ju¿ w klimat gminy.
Nawet i chyba imiê deptaka - Koœlawiec Zajêczy. Tak niezbêdne przedœwi¹teczne spotkanie przygotowa³a
za³oga Z³ocienieckiego Oœrodka
Kultury.
(N)

(DRAWSKO POM.) Zespó³
Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 w
Drawsku Pom. prowadzi zbiórkê
elektroœmieci w ramach konkursu
EKO-szko³a.
Zepsute, niepotrzebne sprzêty
RTV, AGD i inne zasilane pr¹dem lub
na baterie mo¿na dostarczaæ do
szko³y na ul. Po³czyñskiej 7 od po-

niedzia³ku do pi¹tku (z wyj¹tkiem dni
wolnych od zajêæ lekcyjnych) w
godz. 8.00 - 15.00 - hol szko³y i 15.00
- 18.00 - internat.
W sprawie ciê¿kich sprzêtów
(pralka, lodówka itp.) prosimy dzwoniæ pod numer: 94 363 2642. Istnieje
mo¿liwoœæ odbioru ze wskazanego
miejsca!
(o)

