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Uwaga niepedagogiczni: oto zarobki
w waszych zak³adach pracy

Dyrektorzy: pomyœlcie
o ludziach, nie tylko
o sobie
Drawski Olimpijczyk w pó³finale
Mistrzostw Polski!
WSU Wierzchowo wicemistrzem Polski!
Czytaj i komentuj artyku³y na stronie
internetowej Tygodnika: www.tpd.xwp.pl

Wystarczy cz³owiekiem,
ludŸmi byæ – i to
wszystko

By³y sobie,
to znaczy –
s¹; pieski trzy
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Polaku, do dzie³a

Tadeusz Nosel

95 razy Tusk
Kiedy tylko Donald Tusk wreszcie, nareszcie, powykañcza³ wszystkich dooko³a i zasiad³ po raz wtóry na
krzeœle premiera, wys³ucha³em nawet jego trwaj¹cego ponad cztery
godziny expose. A to, wiadomo, takie gadu³ki dla naiwnych. W tym
czasie, jak mu wyliczono, z³o¿y³ dziewiêædziesi¹t piêæ obietnic, które – a
jak¿e – jego rz¹d mia³ zrealizowaæ.
Nie wiedzia³em wtedy; kpi³ czy o
drogê pyta³? Zastanowi³o mnie co
innego: za kogo Donald Tusk mia³
wówczas tych, którzy go s³uchali?
Dzisiaj ju¿ na ten temat znów wiemy
wiêcej.

Cz³owiek nie zawsze
potrafi byæ towarzyski
Jakiœ czas temu, oczywiœcie, drugiego expose Donalda Tuska ju¿ nie
s³ucha³em. Nie mo¿na dwa razy pod
rz¹d byæ tym samym idiot¹. Okazuje
siê, Donald Tusk mia³ olbrzymie audytorium, to znaczy dok³adnie tych
samych s³uchaj¹cych, co i cztery
lata przedtem. S¹ takie chwile, kiedy
cz³owiek naprawdê nie jest towarzyski. Siêgn¹³em jednak do internetu,
do wypowiedzi na temat sejmowej
gadu³ki Tuska internautów. I – skoñczy³o siê. Kpiny, ciê¿kie pytania,
rozczarowania i oczywiœcie obrzydliwoœci. Re¿yserzy Donalda Tuska
winni w takim razie przyj¹æ inn¹ taktykê? Niech gadaj¹cy z grubsza wymieni poprzednie obietnice i doda,
¿e tym razem to ju¿ naprawdê! A wielce pomocnym we wszystkim bêdzie
w roli wicepremiera Janusz Palikot.
Gdyby re¿yserzy od ustawiania Tuska poszli t¹ droga, dzisiaj mielibyœmy w Polsce wiece poparcia dla
takiej linii nowego rz¹du. Wiadomo,
jak mawia³ Jacek Kurski, a wyda³a go
Monika Olejnik, .... masa wszystko
kupi.
Dobiega do mnie, ¿e re¿yserzy
od naszego premiera wypuœcili go w
obszar manipulowania przy emeryturach. Przy cenzurze. A mogliby na
przyk³ad wpuœciæ go w problem najwa¿niejszy, w bezrobocie. Ale oni,
nie; emerytury. Zatrzymajmy siê
przy tych emeryturach na chwilê.

Pracuj na te emerytury
do 67. roku ¿ycia,
bo im siê nale¿y!!!
Jak wymin¹æ, oszwabiæ
Polaków?
Odrzucaj¹c w swoim czasie istnienie Polski pod batem moskiewskiej partii, naród jednoznacznie
wskaza³: to by³o panowanie nam
narzucone, a tutejsze w³adze nie mia³y mandatu do sprawowania rz¹dów
w Polsce, mimo, ¿e wybory siê odbywa³y. PRL by³a przecie¿ nielegalna.
Dzisiaj historyk doktor S³awomir
Cenckiewicz w pracy naukowej
„D³ugie ramiê Moskwy” daje tak¹
diagnozê: - Tytu³ mojej ksi¹¿ki odnosi siê do ca³ego Ludowego Wojska Polskiego. To by³a formacja,
która od samego pocz¹tku u swojej
genezy ma wpisan¹ najpierw zdradê, a potem Mord Katyñski. Jako
Mord za³o¿ycielski tego wojska. A
póŸniej funkcja tego wojska przez
ca³y okres PRL to by³a przede
wszystkim funkcja wewnêtrznego
interwenta. To by³o wojsko, które w
latach czterdziestych mordowa³o
polskich patriotów „roz³adowuj¹c
lasy”, jak to piêknie nazywano. To
by³o wojsko, które dokonywa³o na
masow¹ skalê zbrodni s¹dowych.
To by³o wojsko, które w 1956 roku
strzela³o w Poznaniu. To by³o wojsko, które w roku 1970 strzela³o na
Wybrze¿u. I to by³o wojsko, które
wprowadzi³o stan wojenny. Czyli,
nie ¿adne MSW czy ZOMO. Stan
wojenny wprowadzi³ sekretariat
Komitetu Obrony Kraju. Ludzie z
tego sekretariatu wspó³tworzyli
wojsko polskie po roku 1989. Wspominam o tym, gdy¿ premier
podczas swego wyst¹pienia w Sejmie, ani siê nie zaj¹kn¹³ i nie zapyta³
choæby: - A z jakiego to powodu
naród polski ma wyp³acaæ miliardy
z³otówek na emerytury by³ych wojskowych. I nie tylko tych. Czy nie
nale¿y tego jakoœ ujednoliciæ i sprawiæ, by taka emerytura by³a poni¿ej
wysokoœci najni¿szej pensji krajowej? Aparatczycy wszelkich tamtych
partii, dzisiaj te¿ z emeryturami - z
jakiego powodu w³a¿¹ do bud¿etu z
wielkimi bólami odradzaj¹cej siê niepodleg³ej Polski? Kto im na to pozwala? Naród? Jaki? Dlaczego do tej
pory pracuj¹cy lub bezrobotny Polak jest tak haniebnie okradany przez

swo³ocz? Oto gruba przyczyna polskiego kryzysu. Jednej czwartej liczby dzieci polskich poni¿ej norm ubóstwa. Ekspedientka ze Stokrotki ma
pracowaæ na te emerytury?
Bolszewicki oprawca Polaków
dzisiaj wielokrotnie emerytury ma
kilka razy wiêcej od tego, kogo torturowa³, zabija³, wydawa³ na niego
wyroki œmierci. Dlaczego premier
Donald Tusk w swoim w expose o
tym ani s³owa? Bo co? Bo on taki
sam, jak oni? Bo ich chroni¹ umowy
miêdzynarodowe, a tych siê nie
ujawnia narodowi, jak ostatnio powiedzia³ Józef Oleksy?

A jakby tu daæ g³os
w Polskê ze Z³ocieñca?
Z³ocieniecka przewodnicz¹ca
Urszula Ptak ostatnio poinformowa³a, ¿e sporo niedobrych informacji
pozyska³a bêd¹c na Kongresie
Miast Polskich. Zauwa¿ê tu, ¿e oto
jest miejsce, gdzie z zapad³ej gminy
polskiej mo¿na zabraæ g³os na tematy ogólnokrajowe. I nie mam zamiaru
dokuczaæ sympatycznej pani Urszuli, czy nawet równie sympatycznemu
burmistrzowi Waldemarowi W³odarczykowi, ale dobrze by³oby przy
kolejnym takim spotkaniu na arenie
ogólnopolskiej, przygotowaæ sobie
takie wyst¹pienie. Jeœli pañstwo
coraz to zleca zadania gminom, a w
œlad za tym nie daje na te zadania
œrodków, to trzeba temu pañstwu
pokazaæ, w którym miejscu to pañstwo p³aci miliardy ludziom, którzy
nigdy nie dzia³ali sw¹ prac¹ w interesie tego pañstwa. Dobrze by³oby w
tej kwestii zmieniæ nawet Konstytucjê. Pokazujê, jak m¹drze i po gospodarsku Z³ocieniec mo¿e zaistnieæ na
arenie nie tylko ogólnopolskiej.
Wielu z moich znajomych s³ucha³o ostatnio Donalda Tuska gadul¹cego w Sejmie. Zastanawiam
siê, co jest w ludziach takiego, ¿e
widz¹c - nie widz¹, s³ysz¹c - nie
s³ysz¹, czuj¹c - nie czuj¹. Wyjaœni³
mi to ostatnio pewien profesor filozof, który w Niemczech czternaœcie
lat prowadzi³ badania dotycz¹ce
istoty komunizmu. Niby mimochodem powiedzia³: mózg ludzki pracuje

tak, ¿e bardzo ³atwo jest w nim zaszczepiæ jak¹œ myœl, ideê, ale wrêcz
niemo¿liwym jest dzia³anie odwrotne. Czy aby nie wychodzi tak? -cokolwiek z³ego Polsce byœ nie uczyni³,
i kiedykolwiek, otrzymasz za to wynagrodzenie i emeryturê. Nagrody i
ordery. Jeœli odwa¿ysz siê post¹piæ
odwrotnie, ucierpisz nie tylko ty, ale
i pokolenia po tobie. Nie wa¿ siê,
wróg kraju czuwa. Pokoleniami. A
Poeta Nobla te¿ nie dostanie, dadz¹
Nagrodê pod sto³em.
Tadeusz Nosel
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Okazja czyni
Kto zainteresowany z³odzieja
prac¹ Opieki
Spo³ecznej?
Z³ocieniecki samorz¹d bêdzie obradowa³
w czwartek 26 kwietnia od godziny 10.00

Sprawozdanie z dzia³añ Opieki na sesji
(Z£OCIENIEC). Dwudziesty
szósty kwietnia to czwartek. O godzinie 10.00 w sali Z³ocienieckiego
Oœrodka Kultury pocz¹tek posiedzenia samorz¹du miejskiego. Ulica Wolnoœci 6.
Us³yszymy sprawozdanie Miejsko-Gminnego Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej z realizacji zadañ z ubieg³ego roku. Tak¿e sprawozdanie z
realizacji programu wspó³pracy z
organizacjami pozarz¹dowymi oraz
podmiotami wymienionymi w odpowiedniej ustawie o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie
- za rok 2011.
Do podjêcia przygotowano
uchwa³y: (1) w sprawie wyra¿enia
zgody na odst¹pienie od obowi¹zku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzier¿awy (2) w sprawie zmiany

uchwa³y bud¿etowej gminy na ten
rok (3) w sprawie przyst¹pienia do
sporz¹dzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Z³ocieniec dla
terenu ograniczonego ulicami: Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego, Adama
Mickiewicza, 3 Pu³ku Piechoty oraz
5 Marca (4) w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Z³ocieniec – „Ulica Czaplinecka”.
Jak podczas ka¿dej sesji rady
miejskiej Z³ocieñca: (I) sprawozdanie Burmistrza Z³ocieñca z pracy w
czasie miêdzy sesjami rady (II) interpelacje i zapytania radnych (III) trybuna obywatelska (IV) odpowiedzi
na interpelacje i zapytania radnych
(V) sprawozdania ustne szefów komisji problemowych rady z prac pomiêdzy sesjami.
(um)

Przedsiêbiorstwo Komunikacji Samochodowej
w Œwidwinie Sp. z o.o.

og³asza pisemny przetarg nieograniczony

(DRAWSKO POM.)
Zarzut kradzie¿y
telefonu komórkowego
us³ysza³ przedwczoraj
15- letni mieszkaniec
Drawska Pom.

Przedwczoraj rano mieszkanka
Drawska Pom. powiadomi³a Policjê,
¿e jej córce na terenie szko³y, do której uczêszcza, ukradziono telefon
komórkowy. 15-letnia u¿ytkowniczka telefonu wyjaœni³a mundurowym,
¿e telefon na chwilê po³o¿y³a na parapecie w szatni, aby w tym czasie
powiesiæ kurtkê na wieszaku. Kiedy
po chwili wróci³a, komórka zniknê³a.
Poczynione ustalenia i uzyskane
informacje operacyjne zaowocowa³y ustaleniem sprawcy kradzie¿y
oraz pasera, u którego funkcjonariusze zabezpieczyli telefon. Jak siê
okaza³o, 15-letni uczeñ tej¿e szko³y

wykorzysta³ chwilê nieuwagi kole¿anki i przyw³aszczy³ sobie pozostawiony przez ni¹ na parapecie telefon..
Nieletni wyjaœni³, ¿e bêd¹c w
szatni, zauwa¿y³ le¿¹cy na parapecie
telefon, wiec go zabra³. Schowa³ go
do plecaka, a nastêpnie zamiast udaæ
siê na lekcje, poszed³ do miasta.
Swoim ³upem podzieli³ siê z 16- letnim koleg¹, któremu podarowa³ s³uchawki. Sam aparat odsprzeda³ za 40
z³ swojemu 32-letniemu znajomemu.
Zarówno telefon jak i s³uchawki
wróci³y ju¿ do w³aœcicielki. 15- latek
za swój czyn odpowie przed S¹dem
Rodzinnym i Nieletnich. Niestety nie
by³ to jego pierwszy konflikt z prawem.
Zarzut paserstwa us³ysza³ te¿ 32letni drawszczanin, który zachêcony
„atrakcyjn¹” cen¹ odkupi³ przedmiot
pochodz¹cy z kradzie¿y. Za to przestêpstwo kodeks karny przewiduje
do 5 lat pozbawienia wolnoœci. (kp)

P£YTY OSB
NAJTANIEJ. 602 131 760

Biuro reklamy
Tygodnika
Tel. 504 042 532

ofertowy na zbycie prawa u¿ytkowania
wieczystego nieruchomoœci gruntowej
zabudowanej po³o¿onej w miejscowoœci
Œwidwin przy pl. Lotników 6.
Nieruchomoœæ zabudowana obiektem Dworzec PKS.
Cena wywo³awcza nieruchomoœci wynosi 211.140,00 z³.
Szczegó³y na stronie internetowej www.pks.swidwin.biuletyn.net

Maile prosimy kierowaæ: tpd1@o2.pl

Tygodnik w internecie: www.tpd.xwp.pl
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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

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 mieszkanie 42 mkw. w
P³otach ulica Kopernika 18/3. Tel.
694 271 834
Sprzedam kawalerkê po remoncie
w Trzyg³owie, pow.18,20 mkw.
Cena 30 tys. z³..
Tel. 501 660 557

Powiat ³obeski
Sprzedam pilnie kawalerkê 32
mkw. w Wêgorzynie. Parter, mieszkanie bez czynszowe, czêœciowo
umeblowane, w niewielkim stopniu do wykoñczenia, plus pom. gospodarcze. Tel.536 237 624
Kawalerka do wynajêcia w centrum
£obza 880 301 179.
Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, 55 mkw., w³asne ogrzewanie
gazowe, budynek ocieplony, w
£obzie. W³asnoœciowe, II piêtro +
du¿a piwnica. Tel. 663-768-427.

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

Posiadam halê do wynajêcia 300
mkw. plus du¿y plac ul. Waryñskiego 1400 z³, £obez. Tel. 506 897 352
Sprzedam dom typu bliŸniak £obez
ul. S³owackiego 48, 110 mkw. pow.
u¿ytkowej, 5 pokojów, kuchnia, wc,
³azienka, piwnica, strych, ogrzewanie gazowe i na opa³. Cena 265.000
z³. Tel. Kom. 695 985 673
Wynajmê lokal u¿ytkowy w £obzie;
tel. 505184497.
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.
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.

Powiat gryficki
Sprzedam nowy dom jednorodz. +
wynajm nad morzem 694084240.

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

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

US£UGI
Powiat ³obeski
Us³ugi tokarskie. Tel. 607 442 058
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
Firma sprzeda 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

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

Region
Us³ugi budowlane, remontowe,
monta¿e. „TOM - SERWIS". Tel. 781
016 125.

T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.
Elektroakustyczn¹ gitara AP3000
kolor niebieski/morski, lakierowana, autotuner guitar i bassgu ibanez, kabel do g³oœnika, kostka, pokrowiec. Stan bardzo dobry. Cena
500 z³. Tel. 665 730 318

Powiat drawski
Kupiê niedu¿¹ ³ódkê wêdkarsk¹.
Tel. 662 551 043

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

PRACA
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

ROLNICTWO

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.

NAUKA

DRUKARNIA
w £obzie

Powiat ³obeski
Matematyka
516166301.

pomoc.

Tel.

Reklama
Tel./fax 091 973730

poleca us³ugi
poligraficzne
wizytówki, plakaty,
samokopie
Ul. S³owackiego 6,
tel. 91 39 73 730
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Ju¿ jest, ju¿ siê zbli¿a

Jest jednak cis - w Parku ¯ubra; „Drzewo Boga”

Z „kumitetem”
do Europy

Na planecie Ziemia
- ju¿ bez cisów?

(Z£OCIENIEC). Informuj¹c kilka
tygodni temu czytelników o tym, kto
bêdzie nowym dyrektorem Oœrodka
Sportu i Rekreacji, okazuje siê, nie
myliliœmy siê. W Z³ocieñcu w takich
sprawach o pomy³kach nie ma
mowy. Wedle jeszcze nieoficjalnych
danych, dyrektorem zosta³ rzeczony
przez nas Piotr D. By³ jedynym kandydatem do tej gminnej fuszki. Nie
by³o konkursu, by³ nabór. Oficjalne
urzêdowanie ma rozpocz¹æ znamiennie, bo od pierwszego maja. Tradycja w firmie nie zginie?
Powo³anie niegdyœ w gminie tej
firmy zbieg³o siê akurat z bardzo niedobrymi czasami dla miejscowego

(Z£OCIENIEC). Dwa
tygodnie temu
wspominaliœmy o
spotkaniu z³ocienieckiej
dziatwy szkolnej
z leœniczym, który
frapuj¹co opowiada³
miêdzy innymi
o zanikaj¹cym
na naszym globie
drzewie cisie.

Klubu Sportowego Olimp. Nawet
by³y zakazy korzystania z p³yty boiska na treningi. Mo¿na teraz chyba
mieæ nadziejê, ¿e wszystko ulegnie
zmianie. Nowy „kumitet” wspomo¿e
z³ocienieck¹ cooperativê futbolow¹
nie tylko znanym s³owotokiem, ale i
fachow¹ pomoc¹. Fachow¹, to mo¿e
zbyt mocno powiedziane, ale mo¿e
choæby tylko s³ynn¹ z³ocienieck¹
¿yczliwoœci¹. To wystarczy.
Z rozrywek w Z³ocieñcu, to po
upadku tutejszego futbolu pozosta³a nam tylko codzienna dzia³alnoœæ
tutejszych w³adz. Teraz mamy nowe
ods³ony ci¹gle tego samego - z³ocienieckiego.
(N)

Obradowa³ Zarz¹d Powiatu
Zarz¹d Powiatu Drawskiego obradowa³ 10 kwietnia 2012 r.
Podczas obrad Zarz¹d rozpatrywa³ wnioski, w tym wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o
zarezerwowanie œrodków na dzia³alnoœæ Powiatowej Spo³ecznej Rady
ds. Osób Niepe³nosprawnych, Zarz¹du Dróg Powiatowych o wyra¿enie zgody na rozpoczêcie procedury
pozbawienia kategorii dróg powiatowych, wniosek Komendanta Powiatowego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej o dofinansowanie festynu
bezpieczeñstwa, Komendanta Powiatowego Policji o dofinansowanie
Turnieju Wiedzy o Bezpieczeñstwie
Ruchu Drogowego, wniosek Zarz¹du Oddz. Wojewódzkiego Zwi¹zku
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych RP
w sprawie dofinansowania wydania
kalendarza stra¿ackiego, Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej w
Koszalinie o wsparcie finansowe
uczelni, wniosek Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Czaplinku o
dofinansowanie wyjazdu na VII Sejmik Szkó³ Karpackich, wniosek
Gminnego Oœrodka Kultury, Sportu
i Rekreacji w Wierzchowie o Patronat Starosty nad imprezami „Œwiêto
Wody - czyli mocne uderzenie lata”
oraz „Wielkie r¿niêcie, czyli spotkanie integracyjne drwali”, wniosek
Delegatury Zachodniopomorskiego Oddzia³u Okrêgowego PCK w
Drawsku Pom. o dofinansowanie organizacji Konkursu Wiedzy o Miêdzynarodowym Prawie Humanitarnym na szczeblu rejonowym, wnioski osoby fizycznej o uhonorowanie
sportowca i dofinansowanie zakupu obuwia sportowego i dresów,
wniosek Klubu P³etwonurków „Ma-

res” w Koszalinie o Komitet Honorowy LX Miêdzynarodowych Mistrzostw Polski w £owiectwie Podwodnym oraz XIII Memoria³u Fotografii Podwodnej im. Jerzego Macke
i nagrodê rzeczow¹, a tak¿e wniosek
Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Ko³o w Drawsku Pom. o przyznanie Patronatu Starosty Drawskiego Jubileuszowi 10-lecia Ko³a
Diabetyków w Drawsku Pom.
Zarz¹d Powiatu przyj¹³ uchwa³ê
w sprawie upowa¿nienia cz³onków
Zarz¹du Powiatu do dokonywania
czynnoœci prawnych polegaj¹cych
na zaci¹ganiu po¿yczek.
Omówiono równie¿ informacjê z
analizy badania satysfakcji klienta z
poziomu us³ug œwiadczonych w
Starostwie Powiatowym, notatkê
s³u¿bow¹ z przeprowadzonej lustracji sali gimnastycznej przy Zespole
Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim oraz informacjê dotycz¹c¹ rozstrzygniêæ przeprowadzonych przetargów.
Zarz¹d analizowa³ stan techniczny niektórych dróg powiatowych na
terenie gminy Z³ocieniec i gm.
Ostrowice, kwestie propozycji dodatków funkcyjnych oraz motywacyjnych dla dyrektorów szkó³ i placówek oœwiatowych, podjêcia kroków prawnych zwi¹zanych z postêpowaniem firmy bêd¹cej wykonawc¹ jednego z projektów drogowych oraz sprawê wyró¿nieñ m³odocianych sportowców podczas
corocznej Gali Sportu.
Ponadto, zaopiniowano pozytywnie wniosek stowarzyszenia
LAND ROVER CLUB PL o udostêpnienie dzia³ki gruntu administrowanego przez Powiat Drawski.
(s)

Okazuje siê, ¿e ta roœlina, cis pospolity, w Z³ocieñcu jeszcze sobie
trwa. Dok³adnie - w Parku ¯ubra nad
Draw¹. Fotografowaliœmy cisa w
poniedzia³ek drugiego kwietnia.
Drzewo (kilka konarów) wymaga
pomocy. Wichury od³amuj¹ ga³êzie.
Jedna z nich, solidny konar, le¿y od
cisa w odleg³oœci kilkudziesiêciu
metrów. A¿ strach pomyœleæ, ¿e to
mo¿e i za przyczyn¹ kogoœ, kto tylko
w sobie wiadomych celach zrobi³ tak
umyœlnie.
Mo¿e uczestnicy spotkania z panem leœniczym zaopiekuj¹ siê tym
naszym, z³ocienieckim cisem, albo
pomog¹ Tygodnikowi w nag³oœnieniu pokazywanego wydarzenia.
O naszym cisie w Parku ¯ubra
mo¿na przeczytaæ, charakterystyka
ogólna: CIS POSPOLITY. Taxus baccata. Wysokoœæ 10-15 m. Œrednica
korony 4-7 metrów. Korona szeroka,
gêsta, sto¿kowata lub miotlasta.
Czêsto wystêpuje w formie krzaczastej o koronie kopulastej lub szeroko roz³o¿onej. Pieñ g³adki, oœ drzewa
zaznaczona zbie¿yst¹ strza³¹ rozwidlaj¹c¹ siê czêsto na kilka strza³ cieñszych. Ga³êzie cienkie, okryte gêsto

ig³ami. Ig³y p³askie, lekko szablaste,
u³o¿one poziomo na dwie strony. Od
góry ciemnozielone z po³yskiem, od
spodu jaœniejsze. Gatunek truj¹cy,
dwupienny, osnówki czerwonych
owoców nie s¹ truj¹ce dla ptaków.
Kwitnie III - IV. Dobrze roœnie na glebach próchniczych, s³abo kwaœnych. Gatunek wytrzyma³y na
mróz, najlepiej ze wszystkich drzew
znosi ocienienie, bardzo dobrze znosi formowanie. Drewno ciê¿kie,
zwiêz³e o piêknym us³ojeniu. W przesz³oœci z drewna cisowego wyrabiano ³uki. Drzewo d³ugowieczne (1200
lat) objête w Polsce ochron¹ gatunkow¹.
Nazywany do dziœ „Drzewem
Boga”. By³ symbolem ¿ycia, nieœmiertelnoœci i odrodzenia.
Nasz cis z³ocieniecki: Szacunkowy wiek drzewa oko³o 300 lat. Wysokoœæ oko³o 14 metrów. Obwód
pnia na wysokoœci rozwidlenia oko³o 180 cm. Posiada trzy pnie. Notatka z roku 2009.
(N)

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
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Stra¿e czuwaj¹, urzêdnicy urzêduj¹, a budynki nieopodal zawalaj¹ siê

Tylko czekaj¹ na huk
(Z£OCIENIEC). Poniedzia³kowy
ranek, szesnasty kwietnia. W centrum miasta nie ma wra¿enia, ¿e siedziba ju¿ siê przebudzi³a. Czynne
sklepy, masa ich, tylko pog³êbiaj¹
odczucie powszechnego marazmu.
¯adnej produkcji, tylko – taniej kupiê, dro¿ej sprzedam. Kilku znajomych ju¿ od samego ranka z charakterystycznym zapachem oddechu.
Kazimierz z proœb¹ o dwa z³ote. Z
pewnoœci¹ odda, jutro. Nawiasem,
mo¿na mu wierzyæ.
Wieczór taki sam, jak poranek.
Nikt do niczego na dobr¹ sprawê nie
spieszy³, nikt do niczego tak na
dobr¹ sprawê siê nie przy³o¿y³. Kryzys. Znów tak samo, jak jeszcze przecie¿ niedawno. Za PeeReL. Tylko, ¿e
wtedy Moskwa nie zachêca³a tubylców, by jechali tam i budowli na miejscu jej potêgê. Mia³a inne sposoby
na okradanie nas. Zreszt¹ - do dzisiaj
ma. Umie to robiæ. Ceny ropy, gazu.
By Niemcy ros³y w si³ê,
a Polakom ¿y³o siê dostatniej
Dzisiaj z³ocienianin jest zachêcany poprzez nawet targi pracy do
wyjazdu do Niemiec, by wznosiæ tê
wiecznie odradzaj¹c¹ siê potêgê. W
Z³ocieñcu takie targi dzisiaj. O tym,
by budowaæ Z³ocieniec, gminê
nasz¹, nawet mowy nie ma. Mamy
budowaæ Niemcy, inne kraje, bo
Polska, œrodek Europy, nie mo¿e
przecie¿ odzyskaæ ani niepodleg³oœci, ani to¿samoœci. Premier pañstwa
nawet twierdzi, ¿e polskoœæ to nienormalnoœæ, a jego pomagier -Palikot: Polacy bêd¹ musieli wyrzec siê
swej polskoœci. Od kilku dobrych tu

wieków, nie by³o nad nami przecie¿
inaczej, jak i dzisiaj. Przetrwamy z
pewnoœci¹, ale ile mêki, ile walki, by
siê nie daæ zniweczyæ, zniewoliæ, zaprz¹c do budowy potêg, które zawsze by³y nam wrogie. Tak mamy i
dzisiaj.
Taki premier to
„nienormalnosæ”
Henryk K. wróci³ z dwóch meczów Borussi. Zachwycony. A najbardziej stadionem w Dortmundzie.
Coœ mu siê sta³o, bo a¿ pieje, ¿e tam
stadion nawet lepszy od Narodowego w Warszawie. Nie wytrzymujê,
mówiê, ¿e jak siê przez wieki okrada³o pó³ œwiata, to teraz ma siê i takie
stadiony. A gdy nie tak dawno jeszcze, œwiêtej pamiêci Prezydent Lech
Kaczyñski postulowa³, by obecni
w³aœciciele tych stadionów oddali
Polakom to, co im siê nale¿y choæby
tylko za zburzenie Warszawy, to ten
Prezydent wedle wielu by³ nie tylko
prezydentem z³ym, ale nawet ju¿ nie
¿yje. I nikt nie ma odwagi powiedzieæ
z jakich przyczyn. A najbardziej jego
nastêpca, zwany Gajowym, i premier
rz¹du zwany nie tylko przez „kiboli”
Mato³em. Ten od – „polska to nienormalnoœæ”.
Nie ma nikogo, by zapobiec
nieszczêœciu
Mirek prowadzi reportera wprost
z centrum na zaplecze sali widowiskowej Z³ocienieckiego Oœrodka
Kultury. To ulica tak zwanej Wolnoœci (6). Po drodze opowiada: - Mam
chor¹ mamê. Ciê¿ka choroba. Ale,
to nie jedyny k³opot.
Mieszkam w takich okolicznoœciach, ¿e w ka¿dej
chwili œciana s¹siedniego
budynku mo¿e wpaœæ
przez okno mojego mieszkania do pokoju. Roz³azi
siê w szwach s¹siednia
przybudówka. Jesieni¹
ubieg³ego roku podparto
j¹ drewnianymi balami,
ale na nic to siê zdaje. Pêkniêcia powiêkszaj¹ siê. By
wiedzieæ, co tu siê dzieje,
zamontowano kontrolne
szkie³ka, które dawno ju¿
popêka³y, bo mury roz³a¿¹
siê. Tylko czekamy, kiedy
to wszystko runie nam do
mieszkania. Stan chorej
matki poprzez to zagro¿enie pogarsza siê z dnia na
dzieñ. To, co prze¿ywamy,
to istny koszmar. Byliœmy u
burmistrza, ale us³yszeli-

œmy, ¿e to problem wspólnoty mieszkaniowej, której cz³onkowie nie za
bardzo wyra¿aj¹ zgodê, by siê tym
zaj¹æ. Jesteœmy ju¿ bezsilni. Tylko
czekamy na huk. Codziennie. –
Pokazany wyimek z ¿ycia miasta,
to zagro¿enie katastrof¹ budowlan¹.
Wieczorami, nocami, podpici m³odzieñcy wdrapuj¹ siê po niby
wzmacniaj¹cym mury rusztowaniu i
wywrzaskuj¹ ludziom do okna
mieszkania. Szczêœciem wielkim do
tej pory to rusztowanie nie powali³o
siê pod nimi i nie runê³o wraz z murami. Wszystko ma miejsce sto dziesiêæ metrów od Urzêdu, nieco mniej
od siedziby stra¿y miejskiej pracuj¹cej w liczbie kilkunastu osób. Zamiast gaduliæ o monitoringu, o radarach i innych nikomu tak na dobr¹
sprawê niepotrzebnych pierdo³ach,
nie mo¿na tak zadzia³aæ, by wreszcie
by³a pewnoœæ, ¿e mury ludziom nie
powpadaj¹ przez okna do mieszkania?
Dachóweczka - tak
Kiedy tu¿ przed sprzeda¿¹ olbrzymiej czêœci tego budynku nie
wiedzieæ czemu znakomicie pokryto
go nowiutk¹ dachówk¹, chyba
pierwszy raz od wojny, to nie mo¿na
by³o przy okazji zrobiæ porz¹dku na
pokazywanym jego zapleczu? Dachóweczka nowiutka od frontu, a na
zapleczu grozi katastrofa budowlana. Mo¿e jeszcze czas na pomoc ludziom? Ruszyæ siê na tych swoich
etatach, na tych obœmiewanych
przez gminê pensjach!
Stra¿ jeszcze trwa. W zaparte?
Spo³ecznoœæ miasta, wedle codziennie zbieranych s¹dów, nie chce
tylu stra¿ników na pe³nych etacikach. Internauci nawet pisz¹, do czego ci niby stra¿nicy s¹ te¿ wykorzystywani jeszcze inaczej. W ka¿dej

chwili mo¿na zajrzeæ na internetowe
strony Tygodnika. ¯adne inne pisma takich stron nie prowadz¹. To
znamienne. Nie mo¿na mieæ przecie¿
stuprocentowej pewnoœci, ¿e w g³osach internautów jest nieprawda!
Potê¿ne nadzatrudnienie w stra¿y
do tej pory nie spotyka siê z odpowiedni¹ reakcj¹ rady miejskiej, która
ju¿ dawno powinna tak zadzia³aæ, by
etaty w stra¿y nie by³y obraz¹ dla
codziennego podatnika. Ten temat
nie zejdzie z afisza! Do czasu porz¹dku w tej dziedzinie. Na razie miasto
tylko siê przygl¹da, jak d³ugo jeszcze w tej sprawie rada Z³ocieñca
bêdzie milcza³a? Przyjdzie czas, to
siê jej usteczka otworzy!!!
Jakim sposobem do pracy
w Urzêdzie?
A przy okazji. W mieœcie od dawna wisi og³oszenie z wieœci¹ o poszukiwaniu pracownika do jednego z
zak³adów fotograficznych. Dowiedzieliœmy siê, ¿e poprzedni pracownik odszed³ z tej pracy do pracy w
Urzêdzie, ale nie legitymuj¹c siê ¿adnym konkretnym wykszta³ceniem.
Jeœli ktoœ z czytelników ma jakiekolwiek wiadomoœci na ten temat, to
znaczy; w jaki sposób trzeba siê zakrêcaæ w Z³ocieñcu wokó³ takich
spraw, to prosimy o informacje. Znajomoœci, pokrewieñstwa, za¿y³oœci.
Podobnym post¹pieniem s¹ zainteresowane dziesi¹tki osób, ale solidnie wykszta³cone.
£ukaszenka by siê
nie powstydzi³
Z biegiem lat coraz bardziej lubimy przygl¹daæ siê najbardziej urodziwym poniemieckim budynkom w
mieœcie. Ot, choæby poczta. Tu¿ przy
nowoczesnym rondzie. Z jakiego
jednak œwiata, nie tylko estetyki,
wywodz¹ siê nasi z³ocienieccy
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Wystarczy cz³owiekiem, ludŸmi byæ – i to wszystko

By³y sobie, to znaczy
– s¹; pieski trzy

oprawcy drzew, którzy ka¿dej wiosny je tak niemi³osiernie okaleczaj¹;
kto zna odpowiedŸ? Chyba gdzieœ z
okolic re¿imu £ukaszenki? Tak, chyba stamt¹d. Nawet pokoleniowo.
Oto jeden rodzaj piêkna, pozostawiony nam przez Niemca, i ten drugi
– tutejszy i jak najbardziej wspó³czesny, gminny, rodzimy, by nie rzec rodzinny. Nie ma na tego rodzaju
czyny ¿adnej rekcji, choæby tylko
w³adz. Widaæ, tak byæ musi. Jak na
Rusi. Dos³ownie; poœrodku miasta
kilkanaœcie monstrów drzewnych
ka¿dej sekundy szkaradnie wrêcz
oddzia³ywuje na psychikê mieszkañców, dzieci. Stêpiaj¹c do cna
wra¿liwoœæ dzieciaków, bo doros³ym
ju¿ nic przecie¿ nie zaszkodzi. Mo¿e
by nauczyciele odwa¿yli siê na interwencjê w tej sprawie? Przecie¿ to
roœliny. A pod nimi ludzie, dzieciaki.
Tak na oczach ca³ego œwiata? Ma³o
to bid w gminie, w mieœcie?
S³ynny profesor wieszczy
koniec cywilizacji
A na Bohaterów Warszawy, tu¿

przy wejœciu na piêterko z redakcj¹
Tygodnika, jedna z witryn Banku
PEKAO S.A. obwieszcza o Wielkiej
Loterii Biletów na Mistrzostwa Europy 2012. Po drodze do Redakcji
jest siê z czym dog³êbnie zapoznaæ.
A na rodzimych œmieciach futbolowych Olimp Z³ocieniec przegra³
kolejny, czwarty ju¿ mecz z rzêdu.
Ale, kogo by to obchodzi³o? Przecie¿
mamy ME 2012. A co po nich? – ano
wicie, rozumicie, polskie Olimpy,
czyli nic. Tylko balony propagandowe. Banków zreszt¹ ju¿ te¿ mamy
tyle, co nic. A do rz¹dzenia krajem
nigdzie i nikogo. Tylko Tuski i Palikoty. Nawet jeszcze Millery i Kalisze.
Istne muzeum. Wykopaliska.
S³ynny profesor Zygmunt Bauman na powa¿nie w tych dniach
wieszczy koniec œwiata, koniec cywilizacji. On, jako czo³owy polski (?)
stalinowiec, nie jeden koniec œwiata
ma ju¿ za sob¹. To chyba wie, co
wieszczy. Oczywiœcie, nikt go nie
s³ucha. A i tak przecie¿ wszyscy i
wszystko wiedz¹. Tylko telewizje
tego nie podaj¹. Jak za m³odoœci
Baumana.
(N)

(Z£OCIENIEC). Genowefa £asiñska uprasza³a gdzie
tylko mog³a, by zaprzyjaŸnionego z centrum miasta
pó³bezdomnego wilczura z Krêtej nie wywoziæ do
schroniska. W tej sprawie kilkakrotnie odwiedza³a
wiceburmistrza Piotra Antoñczaka, pomaga³a
Genowefie doktor Gra¿yna Jurska.
Wilczur przy Krêtej ma swoj¹
znakomicie opatrzon¹ budê, codzienne wyœmienite jad³o (dzieli siê
nim z psim i kocim kole¿eñstwem),
no, i co najwa¿niejsze – ma mnóstwo
przyjació³. Wilczur szczêœciem wielkim osta³ siê w centrum Z³ocieñca, a
to radoœæ dla naprawdê sporej liczby
osób.
W chwili, gdy Genowefa barwnie
opowiada³a o osiedlowym psiaku,
opowieœci przys³uchiwa³y siê towarzysz¹ce jej dwa pieski. Reporter o
nie zapyta³: - Jeden z nich, ten wiêk-

CMYK

szy, zosta³ wrzucony do mego mieszkania przez szybko zamkniête
drzwi. Co mia³am zrobiæ, zosta³ do
dzisiaj. To ju¿ kilka lat. A tego drugiego kupi³am. Razem maj¹ siê
œwietnie. A tam, na górce, widzi
pan? Widzi pan, ktoœ siê nam przygl¹da? To nasz wilczur, o którym
mówi¹ pó³bezdomny. Jaki on pó³bezdomy? Taki sam przecie¿, jak i
te dwa. Przygarniêty. Tyle, ¿e na
podwórzu. ¯adnemu z nich nie dam
zrobiæ krzywdy. Niech pan koniecznie wspomni o doktor Gra¿ynie Jurskiej. –
(N)
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Ani jednego k¹pieliska w mieœcie krainy jezior

K¹pieliskowa z³ocieniecka powtórka
z rozrywki
(Z£OCIENIEC). W mieœcie nalegania, by stadion miejski poddaæ
wreszcie remontowi trwa³y od zawsze. I wreszcie remont w toku. Teraz s³ychaæ g³osy z drugiej strony:
najpierw trzeba by³o zrobiæ drogi,
chodniki, a dopiero póŸniej braæ siê
za stadion czy nawet za kino. Widaæ
z powy¿szego; i tak Ÿle, i tak niedobrze. Trudno wszystkim dogodziæ.
Wydaje siê jednak, ¿e jeœli zaniecha³oby siê dbania o dobro tkanki kulturalnej gminy (stadion + kino), to
nawet i najlepsze drogi nie by³yby w
stanie wype³niæ tego ubytku, choæ
takie widzenie problemu nie jest
popularne. Obecnie oczekiwanie na
ponowne uruchomienie stadionu
jest chyba nawet i o podobnym natê¿eniu do niedawnego oczekiwania
na nowe kino. Brak tego miejsca w

¿yciu gminy jest wyj¹tkowo doskwieraj¹cy, wszak stadion to by³a
chyba najistotniejsza w Z³ocieñcu
instytucja nie tylko sportowa, ale i
kulturalna.
Te¿ od lat na razie tylko siê „gaduli” o k¹pieliskach w mieœcie, których nie ma. A mog³yby byæ nad
Draw¹, nawet kilka. Nad jeziorami
Rakowo, nad jeziorem Maleszewo.
Nadal ich jednak nie bêdzie, bo na
tego rodzaju inwestycje gmina nie
ma pieniêdzy i chyba d³ugo ich mieæ
nie bêdzie. Gdyby jednak mieszkañcy tych okolic byli ³askawi radê w tej
kwestii przycisn¹æ, œrodki by siê
natychmiast znalaz³y, gdy¿ one
zbêdne s¹ wszêdzie: stra¿ miejska,
inne nadzatrudnienia. Tylko, ¿e na
razie radnych nikt nie przyciska, a
oni we w³adzê wykonawcz¹, w bur-

Konserwator podpisa³ - wiêc siê mêczcie ludzie

Nie tylko deptak (Koœlawiec
Zajêczy) nie do chodzenia,
ale i „gospodarcza”
niebezpieczna dla wszystkich
(Z£OCIENIEC). Chyba tylko w
zwi¹zku z tym, ¿e uliczka gospodarcza jest wy³¹czona z normalnego ruchu, do ronda doje¿d¿a ni¹
prawie ka¿dy. Nie je¿d¿¹ tylko ci,
którzy o niej nic nie wiedz¹. Stan
ten trwa ju¿ d³ugie lata. Szkopu³
te¿ i w tym, ¿e na uliczce nie ma
chodnika. Samochody i ludzie poruszaj¹ siê po w¹ziutkim pasemku
asfaltu. Te¿ i dzieci przecie¿. Zgroza.
Radny Waldemar Buca w zwi¹zku z tym proponuje: - Ulica „gospodarcza” - wjazd na ni¹ od strony ronda w kierunku Po³czyñskiej. Tym
sposobem kierowcy jad¹cy z centrum do ronda nie bêd¹ skracaæ sobie drogi omijaj¹c plac 3 Maja i ulicê
I Dywizji, tym samym ³ami¹c przepisy kodeksu drogowego, a co czyni¹
nagminnie. Innymi s³owy, na uliczkê gospodarcz¹ od strony Po³czyñskiej bêdzie zakaz wjazdu. Wydaje siê, ¿e to
rozwi¹zanie wreszcie u³adzi ten nawet i wstydliwy problem w samym
centrum miasta - nikt, ale to dos³ownie nikt nie stosuje siê do bardzo
wa¿nego tu znaku drogowego.

A w³adza na to
Na propozycje odpowiada³ wiceburmistrz Piotr Antoñczak: - S¹ zbierane informacje na temat zmiany organizacji ruchu w mieœcie. Ju¿ nied³ugo bêdzie przygotowana informacja
na ten temat. Jeszcze tylko uwaga: mimo wyj¹tkowej atrakcyjnoœci, nie tylko architektonicznej, z³ocienieckiego deptaka, nie uda³o siê go wybudowaæ tak,
by bez najmniejszych przeszkód
spe³nia³ sw¹ rolê - choæby tylko komunikacyjn¹. Atowarzysz¹ca mu ulica gospodarcza - wy¿ej opisaliœmy.
Co w takim razie w mieœcie tak mocno
nie gra, w samym urzêdzie, ¿e wyskakuj¹ takie buble w miejscach, które z
natury swej winny byæ jak najbardziej
reprezentacyjne? Deptak zosta³ podobno zatwierdzony przez samego
konserwatora zabytków. Czas ju¿
chyba, by do odpowiedniego ministerstwa ze Z³ocieñca posz³o powiadomienie o koniecznoœci „odtwierdzenia” tego konserwatora. A do
tego wszystkiego - dwaj nasi burmistrzowie to przecie¿ z wykszta³cenia
budowlañcy. Mo¿e by rada miasta
coœ z tym fantem zechcia³a zrobiæ. Z
tymi „fantami”!
Tadeusz Nosel

mistrzów zapatrzeni jak przys³owiowe „sroki w koœci”.
Tymczasem w mieœcie, w którym
mog³oby byæ kilka k¹pielisk i w tym
sezonie nie bêdzie ani jednego. Dos³ownie, ani jednego, bo nad D³uskiem te¿ nie.
I w tym roku k¹pieliska bêd¹ tylko nad Siecinem odleg³ym od Zlocienca o oko³o dziesiêæ kilometrów.
Ale za to dojazd fantastycznie po³o¿on¹ œcie¿k¹ rowerow¹. (1) K¹pielisko nad Siecinem, pla¿a Gêsia
£¹czka w Cieszynie. Zauwa¿my, ta
pla¿a to ju¿ te¿ swoista instytucja
kulturalna; wspaniale, wszech-

stronnie prowadzona przez Oœrodek
Sportu i Rekreacji (2) nad tym samym
jeziorem k¹pielisko na wyspie
Ostrów. Podobnie atrakcyjnie po³o¿onego k¹pieliska pró¿no szukaæ
nawet i w ca³ym kraju.
Przypomnijmy raz jeszcze – bez
bezpoœredniej ingerencji mieszkañców miasta i gminy w rz¹dy u nas
sprawowane, nawet i k¹pielisk w
mieœcie w krainie jezior za³atwiæ siê
nie da. Radni u nas wrêcz boj¹ siê
postanawiaæ coœ samodzielnie. Nawet chyba nie wiedz¹ o tym, jak
mocn¹ w³adzê w imieniu nas wszystkich sprawuj¹. I nie sprawuj¹! (N)

M³odzi, a ju¿ kradn¹

Wykrêci³ reflektor
w cudzym aucie
(Z£OCIENIEC) Policjanci ze
Z³ocieñca zatrzymali 18-latka, który w „ramach oszczêdnoœci”
ukrad³ reflektor przeciwmgielny z
cudzego samochodu. Za pope³nione
wykroczenie mê¿czyzna zap³aci³
500 z³ mandatu.
Przedwczoraj wieczorem policjanci z Komisariatu w Z³ocieñcu
otrzymali zg³oszenie od w³aœciciela
Renaulta, ¿e z jego samochodu ktoœ
wykrêci³ reflektor przeciwmgielny.
Na szczêœcie ca³e zdarzenie zaobserwowa³ czujny s¹siad i dok³adnie
opisa³ policjantom jego przebieg.
Mê¿czyzna zauwa¿y³, jak dwie m³ode osoby najpierw manipulowa³y
przy samochodzie, a nastêpnie oddali³y siê innym autem, którego mar-

kê oraz numer rejestracyjny równie¿
zapamiêta³.
Mundurowi bez trudu ustalili, do
kogo nale¿y opisany pojazd i udali
siê pod adres zamieszkania jego w³aœciciela. 18-letni mieszkaniec Z³ocieñca przyzna³ siê do kradzie¿y reflektora. Jak wyjaœni³ w jego samochodzie czêœæ ta uleg³a uszkodzeniu, a poniewa¿ szkoda mu by³o
wydaæ pieni¹dze na zakup nowej,
wpad³ na pomys³, aby wykrêciæ j¹ z
cudzego auta. W realizacji planu
pomaga³ mu jego 17- letni kolega.
Obaj panowie za pope³nione
wykroczenie zostali ukarani kar¹
grzywny w wysokoœci po 500 z³ ka¿dy. Reflektor zosta³ odzyskany i
przekazany prawowitemu w³aœcicielowi.
(kp)
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Uwaga niepedagogiczni: oto zarobki w waszych zak³adach pracy

Dyrektorzy: pomyœlcie o ludziach,
nie tylko o sobie
(Z£OCIENIEC). Ci¹gle powraca
na sesjach z³ocienieckiej rady temat
podwy¿ek pensji dla niepedagogicznych pracowników przedszkola
samorz¹dowego i naszych szkó³.
Problem ju¿ kilkakrotnie stawia³ radny Waldemar Buca. Pojawia³ siê w
wyst¹pieniach zwi¹zkowców. I do
tej pory nic siê w tym zagadnieniu
nie sta³o takiego, o czym warto by
poinformowaæ. Jedna z wypowiedzi
w³adzy: skoro uczniów jest mniej, to
i pracy jest mniej. W domyœle - pilnujecie tego, co macie, bo po co teraz
was tylu do mniejszych przecie¿
prac? Przewodnicz¹ca rady Urszula
Ptak: - Zagadnienie tych podwy¿ek
le¿y w kompetencjach dyrektorów
szkó³, a nie w kompetencji burmistrza
czy rady. - Ta wypowiedŸ jakby zamknê³a rozwa¿anie podwy¿ek pensji
niepedagogicznym pracownikom
przedszkola i szkó³. Co dalej?
Na naszej liœcie
Skoro tak trudno o te podwy¿ki,
to zoczmy - a jak to jest z zarobkami
dyrektorów w³aœnie tych szkó³, dyrektor przedszkola, dyrektorów Z³ocienieckiego Oœrodka Kultury,
Oœrodka Sportu i Rekreacji? Te¿ i
kierownik Oœrodka Pomocy Spo³ecznej.
Z roku na rok zarobki wiêksze
o 15 000 z³otych
Na pocz¹tek fakt wrêcz niesamowity: oto Marek Stochaj, dotychczasowy dyrektor Oœrodka Sportu i
Rekreacji, z tytu³u zatrudnienia w
oœwiadczeniu maj¹tkowym za rok
2009 wpisa³ uzyskan¹ kwotê zarobków - 55 665 z³otych. To rok 2009. A
jaka kwota widnieje w tej samej rubryczce rok póŸniej?: 70 764,10 z³otego. WeŸmy do rêki kalkulator i policzmy dok³adnie o ile z roku na rok temu
dyrektorowi skoczy³y, w górê oczywiœcie, zarobki: 70 764 z³ote i 10 groszy - 55 665 z³otych = 15099 i 10 groszy. Oto kwota, o któr¹ z roku na rok
wzros³y Markowi Stochajowi zarobki z tytu³u zatrudnienia. A dodajmy zosta³ dyrektorem firmy od sportu i
rekreacji jako tylko politruk i mechanizator rolnictwa.
Ile za obs³ugiwanie biedy
Nim do dyrektorów szkó³, to siêgnijmy na podobnej zasadzie do
Opieki Spo³ecznej. Kierownik Bo¿ena Kolaszyñska z tytu³u zatrudnienia w roku 2009 wykaza³a kwotê
86513 z³otych 92 grosze. Ale rok
póŸniej ta kwota ulega wyj¹tkowo

znacznej zmianie. Na oœwiadczeniu
mamy 94264 z³ote 84 grosze. Znów
potrzebny jest kalkulator: 94264 z³ote 84 grosza - 86 513 z³ote 92 grosze
= 7750 z³ote 92 grosze. Powtórzmy i
ten niewiarygodny wynik: z tytu³u
zatrudnienia kierownik Opieki Spo³ecznej Bo¿ena Kolaszyñska z roku
na rok zanotowa³a zwy¿kê o 7750
z³otych 92 grosze. To wszystko - w
z³ocienieckim Oœrodku Sportu i Rekreacji i w z³ocienieckiej Opiece Spo³ecznej.
A w przedszkolu te¿
po z³ocieniecku
Nim do szkó³, to zajrzyjmy do
przedszkola, do dyrektor placówki
El¿biety Bielak. Rok 2009. Z zatrudnienia dyrektor ma 68512 z³otych 83
grosze. Ale, ale... Ju¿ roczek póŸniej
z³otówki z zatrudnienia podskoczy³y do kwoty 75278 z³otych 14 groszy.
Ile to jest do tak zwanego "przodu"?
- 6765 z³otych 31 groszy. To w przedszkolu, w którym nie ma œrodków na
podwy¿ki dla pracowników niepedagogicznych!!! I to z roku na rok.
W kulturze kulturalniej
Dyrektor
Z³ocienieckiego
Oœrodka Kultury w roku 2009 wykaza³a z zatrudnienia 68022 z³ote 52
grosze. Rok póŸniej 69034 z³ote 11
groszy. Rachujemy: 69034 z³ote 11
groszy - 68022 z³ote 52 grosze = 1011
z³otych 59 groszy. Tyle, ¿e tu mamy
jeszcze istotne umowy zlecenia: za
2009 rok - 7198 zlotych 53 grosze, i za
2010 rok - 11088 z³otych 89 groszy.
Ró¿nica: 11088 zlotych 89 groszy 7198 z³otych 53 grosze = 3890 zlotych. W oœwiadczeniu dyrektor nie
poinformowa³a, gdy¿ nie ma takiego
obowi¹zku, o szczegó³ach umów zleceñ. Czy aby te¿ nie z firmy, któr¹
zawiaduje? Dobrze by³oby to wykluczyæ, by nie by³o niepotrzebnych
domys³ów.
Królewi¹tka
w „podstawówkach”
No i teraz szko³y podstawowe.
„Jedynka”. W niej dyrektoruje
mgr Iwona Misiun Bednarska. Za
rok 2009 z tytu³u zatrudnienia wykaza³a w oœwiadczeniu 70358 z³otych
78 groszy. (Umowa zlecenie -13668
z³otych 98 groszy). Za rok 2010 to ju¿
kwota 74488 z³otych. Wykazujemy
wzrost kwoty z tytu³u zatrudnienia
o: 74488 z³otych - 70358 zlotych 78
groszy = 4129 z³otych 22 grosze.
W przypadku dyrektor mamy
jeszcze i ciekawy przypadek ma³¿on-

ka, który bêd¹c emerytem znalaz³
sobie jeszcze intratne zajêcie w z³ocienieckim Urzêdzie. Jako emeryt
ma³¿onek dyrektor pobiera kwotê
emerytury 57 000 z³otych. Jego roczna pensja w Urzêdzie to 21079 z³otych 50 groszy. Tym razem te kwoty
musimy podsumowaæ: 57000 z³otych + 21079 z³otych 50 groszy =
78079 z³otych 50 groszy.
Kolejna dyrektor to Szko³a Podstawowa Nr 2. Anna Dominiak. Tu
jest wyj¹tkowo nie po z³ocieniecku,
gdy¿ roczna pensja z dwóch ostatnich lat oscyluje wokó³ tej samej
kwoty: 65 000 z³otych. Wahniêciom
ulegaj¹ tylko zarobki mê¿a: (1) 37271
z³otych 7 groszy w roku 2009 (2)
52761 z³otych 98 groszy za rok 2010.
Trójeczka w Budowie
I Szko³a Podstawowa Nr 3. Tu
dyrektoruje mgr Henryk Szreta. Za
rok 2009 z tytu³u zatrudnienia wyka-

za³ 73315 z³otych 39 groszy. Rok
póŸniej: 75585 zlotych 68 groszy.
Badamy zwy¿kê: 75585 z³ 68 groszy
- 73315 zlotych 39 groszy = 2270 z³otych 39 groszy.
I jeszcze ma³¿onka dyrektora,
gdy¿ te¿ zatrudniona w jego szkole:
za rok 2009 ze stosunku pracy wykaza³a kwotê 56 695 z³otych 23 grosze.
Rok póŸniej oczywiœcie wiêcej, bo
ju¿ 59 543 z³ote 15 groszy. Wiêcej o
2847 zlotych 92 grosze.
Dane dotycz¹ce pokazywanego
tu mechanizmu w odniesieniu do
naszych gimnazjów przedstawimy
za tydzieñ. Na razie pozostañmy z
pytaniem - czy faktycznie niepedagogiczni w przedszkolu i w szko³ach
tak na dobr¹ sprawê to ze wzglêdu na
wysokoœæ zarobków musz¹ codziennie istnieæ na granicy g³odu? I to w
œrodowiskach pedagogicznych, nauczycielskich? Dyrektorskich?
Tadeusz Nosel
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Po Konkursie Ptaki Ptaszki i Ptaszêta Polne
Dnia 16 kwietnia 2012r. w sali
widowiskowo-kinowej Z³ocienieckiego Oœrodka Kultury mia³y miejsce organizowane przez Bibliotekê
Publiczn¹ gminne i miejsko-gminne eliminacje Turnieju Recytatorskiego „Ptaki, Ptaszki i Ptaszêta
Polne”.
Komisja Konkursowa w sk³adzie:
Przewodnicz¹ca: Gra¿yna Król - bibliotekarz Biblioteki Publicznej w
Z³ocieñcu, cz³onkowie: Eugenia
Szastko - dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czaplinku i Ma³gorzata B¹kowska - nauczyciel-bibliotekarz ZSP w Z³ocieñcu, po wys³uchaniu 24 prezentacji recytatorskich
w trzech kategoriach wiekowych:
„Ptaszêta” - uczniowie klas I - III
„Ptaszki” - uczniowie klas IV-VI
„Ptaki” - uczniowie klas gimnazjalnych
postanowi³a przyznaæ Tytu³ Laureata i zakwalifikowaæ do eliminacji
powiatowych recytatorów:
W kategorii „Ptaszêta”:
Jakub Maœlak - Szko³a Podstawowa

Nr 1; Wiktoria Puchalska - Szko³a
Podstawowa Nr 1; Zuzanna Radziszewska - Szko³a Podstawowa Nr 1.
W kategorii „Ptaszki”:
Anna Góra - Szko³a Podstawowa Nr 1.
W kategorii „Ptaki”:
Paulina Kacprzak - Gimnazjum Nr 2 i
Monika Krysiak - Gimnazjum Nr 2.
Wyró¿nienia otrzymali:
Aleksandra Ignacak - Szko³a Podstawowa Nr 1, Natalia Arszyñska Szko³a Podstawowa Nr 2, Julia Michalak - Szko³a Podstawowa Nr 2,
Marta Skrzypek - Szko³a Podstawowa Nr 1, Arkadiusz Kowalewski Gimnazjum Nr 1 i Paulina Wojdy³a Gimnazjum Nr 1.
Laureaci bêd¹ reprezentowaæ
gminê Z³ocieniec na eliminacjach
powiatowych, które odbêd¹ siê 10
maja 2012 r. o godz. 9.00 w Oœrodku
Kultury w Drawsku Pomorskim.
Wszystkim serdecznie gratulujemy !
ZOK

Pierwszy krok - uwierzyæ w siebie
W Szkole Podstawowej
nr 3 w Z³ocieñcu
realizowane s¹ zajêcia z
jêzyka polskiego w ramach
projektu „Uwierz w siebie
- wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów
gminy Z³ocieniec”,
prowadzone przez
Aleksandrê Kaczmarek,
Edytê Radzewicz
i Jadwigê Grugel.
W zajêciach uczestniczy 36.
uczniów z klas IV - VI . W trakcie zajêæ
uczniowie æwicz¹ miêdzy innymi
czytanie ze zrozumieniem, pisanie
ró¿nych form wypowiedzi.Ucz¹ siê
zasad poprawnej pisowni wyrazów
oraz korzystania ze s³owników orto-

graficznych. Uczestnicz¹ w projekcji ciekawych filmów, które wzbogacaj¹ ich wyobraŸniê.Tworz¹ plakaty
filmowe, ilustracje, komiksy.
Ide¹ tych zajêæ jest tak¿e nauka
poprzez zabawê, czemu s³u¿¹ rozmaite gry i zabawy np. „Zimowe potyczki ze s³owami”, gdzie æwiczenia jêzykowo-ortograficzne po³¹czono z zabawami integracyjnymi i pieczeniem
kie³basek przy ognisku.
Du¿¹ atrakcj¹ by³o spotkanie z
redaktorem naczelnym Tygodnika
Pojezierza Drawskiego panem Kazimierzem Rynkiewiczem, który ciekawie opowiedzia³ o pracy dziennikarzy, redagowaniu gazet, przeprowadzaniu wywiadów. Zainteresowanie
zawodem dziennikarza by³o du¿e, o
czym œwiadczy du¿a liczba pytañ, na
jakie musia³ odpowiedzieæ zaproszony goœæ. Informacje uzyskane na
spotkaniu uczniowie wykorzystali

na zajêciach poprzez redagowanie
ró¿norodnych form wypowiedzi, w
tym wywiadu. Poprzez „zabawê” w

redaktorów szkolnej gazetki dzieci w
praktyce realizowa³y has³o projektu
- „Uwierz w siebie”.
(o)
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Æwieræfina³ Mistrzostw Polski w Pi³ce Siatkowej M³odzików

Drawski Olimpijczyk w pó³finale
Mistrzostw Polski!
(DRAWSKO POM.) W
dniach 14-15 kwietnia
w Drawsku Pomorskim
odby³ siê Æwieræfina³
Mistrzostw Polski w Pi³ce
Siatkowej M³odzików,
w którym wziê³y udzia³
cztery zespo³u wy³onione
we wczeœniejszych
rozgrywkach
wojewódzkich
i bara¿owych.
W Drawsku zaprezentowali swoje umiejêtnoœci siatkarze mistrza województwa pomorskiego, Trefl SA Gdañsk, wicemistrzowie województw ³ódzkiego i opolskiego, Wifama £ódŸ i AZS PWSZ Nysa oraz gospodarz turnieju,
mistrz województwa zachodniopomorskiego UKS Olimpijczyk Drawsko Pomorskie.
W dwudniowych stoj¹cych na bardzo wysokim poziomie zmaganiach
uzyskano nastêpuj¹ce wyniki:
Olimpijczyk Drawsko Pom. - Wifama £ódŸ
Trefl Gdañsk - AZS Nysa
Wifama £ódŸ - Trefl Gdañsk
Olimpijczyk Drawsko Pom. - AZS Nysa
AZS Nysa - Wifama £ódŸ
Trefl Gdañsk - Olimpijczyk Drawsko Pom.

2:0 (25:20) (25:17)
2:0 (25:22) (25:18)
2:1 (25:23) (13:25) (15:10)
2:0 (25:16) (25:17)
0:2 (17:25) (20:25)
2:1 (25:15) (22:25) (15:9)

Tabela:
1. Olimpijczyk Drawsko Pomorskie
3
5
5:2
2. Trefl Gdañsk
3
5
5:3
3. KS Wifama £ódŸ
3
5
4:3
4. AZS PWSZ Nysa
3
3
0:6
Najlepszym zawodnikiem drawskiego zespo³u zosta³ Szymon Æwikliñski,
a najlepszym siatkarzem turnieju wybrano drawszczanina Jakuba Rzeszuto.
Sk³ad UKS Olimpijczyk Drawsko Pomorskie: Adam B³eszyñski, Szymon Æwikliñski, Robert Jakubowski, Dorian Kowalczyk, Micha³ Krymowski,
Arkadiusz £uczak, Wojciech Or³owski, Jakub Rzeszuto, Patryk Szadziewicz,
Mateusz ¯o³¹dkiewicz.
To zwyciêstwo da³o podopiecznym Piotra £uczaka awans do pó³fina³u
Mistrzostw Polski, który odbêdzie siê w Koby³ce k. Warszawy w dniach 5-6 maja.

Zawodnicy z Teamu Rufian na podium
w Dziwnowie
(DZIWNÓW) 14 kwietnia w
Hali Sportowo-Widowiskowej odby³y siê IX Otwarte Zawody w Wyciskaniu Sztangi Le¿¹c o Puchar
Burmistrza Dziwnowa, w których
startowa³a ekipa Team Rufian.
W zawodach udzia³ wziê³o ponad
40 zawodników z województwa zachodniopomorskiego. Drawsko Pomorskie na tych zawodach reprezentowali zawodnicy z TEAMU RUFIAN Jankowo: Mariusz i Mateusz
Rufkiewiczowie.
Zawodnicy dziêkuj¹ pani Reginie Salwie za wsparcie finansowe
zwi¹zane z wyjazdem na zawody.
Zgodnie z regulaminem zawodów
uczestnicy zostali podzieleni na
cztery kategorie wiekowe: juniorzy
do 23 lat; seniorzy od 23 do 40 lat;
masters od 40 do 50 lat i weterani powy¿ej 50 lat.

Jako pierwsi wystartowali najm³odsi; tutaj Mateusz Rufkiewicz, w
trzecim podejœciu, wycisn¹³ sztangê
wa¿¹c¹ 145 kg i tym samym zaj¹³ drugie miejsce w swojej kategorii, nastêpnie równoczeœnie kategorie 4050 oraz powy¿ej 50 lat. Po zaciêtej
walce Mariusz staje na najni¿szym
stopniu podium, a ciê¿ar wyciœniêty
przez niego to 170 kg.
Po zliczeniu wyników trzech najlepszych zawodników z ka¿dego
klubu wy³oniono zwyciêzców rywalizacji dru¿ynowej. Team Rufian maj¹c tylko dwóch zawodników dru¿ynowo zajmuje czwarte miejsce na
dziewiêæ dru¿yn.
Po zakoñczeniu zawodów burmistrz Dziwnowa Grzegorz JóŸwiak
nagrodzi³ zwyciêzców pucharami,
nagrodami rzeczowymi, ka¿dy z
uczestników otrzyma³ pami¹tkow¹
koszulkê i certyfikat uczestnictwa.(o)
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Olimp do Tychowa (G³az), u siebie z Hubertusem

Pi³ka no¿na – III Liga
Ba³tycka
Wyniki 22. kolejki: Koral Dêbnica –
Drawa Drawsko Pomorskie 2:1, Lechia
II Gdañsk – Gryf S³upsk 0:3, Kotwica
Kolobrzeg – Gryf Tczew 1:1, Chemik
Police – Gryf Wejherowo 0:1, Gwardia
Koszalin – Cartusia 1923 Kartuzy 2:1,
Kaszubia Koœcierzyna – Ba³tyk Koszalin 0:0, D¹b Dêbno – Orkan Rumia
3:1, Pogon Barlinek – B³êkitni Stargard
1:1.
1 Kotwica
22 50 41:17
2 Gryf W.
22 45 35:12
3 Orkan
22 45 35:12
4 Cartusia
22 34 33:25
5 Lechia II
22 33 31:24
6 Gwardia
22 32 24:25
7 Gryf S.
22 31 26:22
8 Chemik
22 28 26:28
9 Koral
22 28 25:31
10 B³êkitni
22 27 26:34
11 Pogoñ
22 25 27:33
12 D¹b
22 23 30:34
13 Drawa
22 23 30:34
14 Kaszubia
22 23 19:32
15 Ba³tyk
22 22 20:21
16 Gryf T.
22 18 16:46

IV liga
Wyniki 21. kolejki: Lech Czaplinek
– Ina Goleniów 3:2, Pogoñ II – Astra
Ustronie Morskie 6:0, Leœnik Rossa
Manowo – Gryf Kamieñ Pomorski 2:3,
Kluczevia Stargard – S³awa ABWood
S³awno 0:1, Stal Szczecin – Victoria
Przec³aw 5:0, Orze³ Wa³cz – Sarmata
Dobra 1:3, Vineta Wolin – Hutnik Szczecin 1:2, Energetyk Gryfino – Rega Trzebiatów 5:1.
1 Energetyk
21 48 61:17
2 Pogon II
21 45 70:23
3 Stal
21 38 47:29
4 Leœnik
21 37 46:27
5 Kluczevia
21 34 33:26
6 Gryf
21 33 32:33
7 Vineta
21 31 33:27
8 Orze³
21 30 33:40
9 Sarmata
21 28 32:40
10 Ina
21 26 33:40
11 Lech
21 25 21:38
12 Hutnik
21 24 32:38
13 Astra
21 24 26:36
14 S³awa
21 23 21:43
15 Victoria
21 19 21:35
16 Rega
21 5 13:68

Klasa Okrêgowa
Wyniki 20. kolejki: Olimp Z³ocieniec – Wielim Szczecinek 0:2, Iskra
Bia³ogard – Arkadia Malechowo 3:0,
Wiekowianka Wiekowo – Pogoñ Po³czyn Zdrój 1:1, Wybrze¿e Biesiekierz
– Sokó³ Karlino (1:2), Rasel Dygowo –
mechanik Bobolice 2:1, Dar³ovia Dar³owo – Victoria Sianów 2:0, B³onie Barwice – Hubertus Bia³y Bór 2:5, Darzbór
Szczecinek – G³az Tychowo 4:0.
1 Wiekowianka
2 Rasel
3 Iskra
4 Dar³ovia
5 Wielim
6 Arkadia
7 Darzbór
8 Sokó³
9 Mechanik
10 Victoria
11 Wybrze¿e
12 Pogon
13 Olimp
14 Hubertus
15 G³az
16 Blonie

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
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42 39:19
40 47:27
36 46:27
35 38:25
34 50:33
33 38:31
33 36:21
32 30:19
31 42:41
28 34:33
2 39:40
24 29:46
21 37:48
18 25:40
14 21:63
6 19:57

Gra Koszaliñska Klasa
Okrêgowa
(REGION). Dwudziesta pierwsza kolejka rozgrywek w Koszaliñskiej Klasie Okrêgowej to wyjazd
Olimpu Z³ocieniec do Tychowa na
mecz z G³azem. Sobota, 21 kwietnia
godzina 16.00.
W pi¹tek o 18.00 w Szczecinku
Wielim Iskr¹. Pozosta³e mecze w
sobotê o szesnastej: Wybrze¿e Biesiekierz – Rasel Dygowo, Sokó³ Karlino – Dar³ovia Dar³owo, Victoria

Sianów – B³onie Barwice, Hubertus
Bia³y Bór – Darzbór Szczecinek, Arkadia Malechowo – Wiekowianka
Wiekowo, Pogoñ Po³czyn Zdrój –
Mechanik Bobolice.
Kolejny mecz w Z³ocieñcu Olimp
zagra dwudziestego siódmego
kwietnia w pi¹tek z Hubertusem Bia³y Bór. Pocz¹tek spotkania na gminniaku przy Czaplineckiej o godzinie
18.00.
(n)

Fina³ Kotwica Ko³obrzeg – Gwardia Koszalin

Nadspodziewanie dzielnie
walczy³ Lech Czaplinek
w Pucharze Polski KOZPN
(CZAPLINEK). Czwartoligowy
Lech Czaplinek mimo ciê¿kich bojów toczonych o utrzymanie dla
miasta stosunkowo wysokiej ligi
pi³karskiej, znakomicie sobie na
dodatek poczyna³ w rozgrywkach
Pucharu Polski KOZPN.
W æwieræfinale u siebie w Czaplinku ogra³ nawet trzecioligow¹
Drawê Drawsko Pomorskie. Po rzutach karnych i oczywiœcie po do-

grywce. W pó³finale natkn¹³ siê te¿
na trzecioligow¹ dru¿ynê, bo na
Gwardiê Koszalin. I tu te¿, by wy³oniæ zwyciêzcê, potrzebna by³a dogrywka. Koszalinianie prowadzili po
dobrze strzelonym karnym przez
Pakosza. Wyrówna³ Tomczak. W
dogrywce Gwardia by³a lepsza
bramk¹ strzelon¹ przez Rutkowskiego. Teraz przed nami fina³: Kotwica
Ko³obrzeg – Gwardia Koszalin. (n)

Lech Czaplinek – Ina Goleniów 3:2

Dumna nazwa, ambitny
Klub – Lech Czaplinek
(CZAPLINEK). Uparcie walcz¹cy o utrzymanie dla swego miasta
czwartej ligi Lech Czaplinek zdoby³ niezwykle cenne trzy punkty.
Wygra³ u siebie z In¹ Goleniów
3:2. Punkty to tym cenniejsze, bo
zdobyte na przeciwniku, z którym
przyjdzie rywalizowaæ o miejsce
gwarantuj¹ce pozostanie w lidze.

0:1, 1:2 - Lech, mimo ¿e gra³ w
Czaplinku, to tak przegrywa³. Wyrównanie na 2:2 ucieszy³o czaplinian
w 80. minucie. Bramka Tomczaka.
Tu¿ przed koñcem meczu pada kolejna bramka dla Lecha, tym razem zwyciêska. Strzeli³ Damian Suska. Trzy
punkty, jak¿e ciê¿ko wywalczone, ale
w klubowym banku s¹. Jak¿e istotne,
bo przecie¿ zdobyte na Inie.
(n)

Koral Dêbnica
– Drawa Drawsko
Pomorskie 2:1

Poprzeczka,
s³upek,
ale w Dêbnicy
bez punktów
(POWIAT). Po ciê¿kim i widowiskowym boju z liderem III ligi Kotwic¹, Drawa Drawsko Pomorskie
podobnie zagra³a w Dêbnicy z Koralem - te¿ bez szczêœcia. Obija³a s³upki
i poprzeczki gospodarzy, ale bez
skutku. W ataku widzieliœmy w czêœci meczu Kapeliñskiego, któremu
przydarzy³y siê strza³y w³aœnie w
„drewna”.
Drawa spotkanie przegra³a 1:2.
Kontaktow¹ bramkê zdoby³a w doliczonym czasie gry. Ma³o brakowa³o,
a by³by remis, na który drawszczanie
wedle obserwatorów w zupe³noœci
zas³u¿yli.
(N)

Piêæ bramek
Macieja Kwiatkowskiego

Calisia Kalisz
Pomorski
z Draw¹ II
na ósemkê
(DRAWSKO POMORSKIE).
Tym razem Drawa II gra³a u siebie w
niedzielê podejmuj¹c Calisiê z Kalisza
Pomorskiego. Podopieczni trenera Jana
Kêpy odprawili przeciwników znów z
bardzo pokaŸnym baga¿em bramek.
Wygrali 8:2 (3:1). Maciej Kwiatkowski
strzeli³ piêæ bramek.
W doniesieniach z widowiska wyczytaliœmy, ¿e zespó³ cieszy siê zas³u¿on¹ sympati¹ poœród kibiców,
którzy przecie¿; co, jak co, ale a¿ tyle
bramek to lubi¹ sobie obejrzeæ. Jeden
z ostatnich wyników Drawy II to 11:1
z Wiarusem ¯ó³tnica. No, jak siê umie,
to siê strzela.
(n)

Zadebiutowa³a Iza Strzelczak

Zaj¹czek II triumfuje nad Kaliszem Pomorskim
(Z£OCIENIEC). W Ramach
rozgrywek Metaltech – OSiR ligi
pi³ki siatkowej dziewcz¹t, trzeciego kwietnia we wtorek rozegrano
kolejny pojedynek.
Tym razem gimnazjum Kalisza
Pomorskiego goœci³o zespó³ z³ocienieckiego Zaj¹czka II. Dziewczêta z
Kalisza Pomorskiego przyst¹pi³y do
spotkania bardzo stremowane,
przez co mno¿y³y siê w zespole b³ê-

dy w³asne, a dodaj¹c do tego lepsze
wyszkolenie techniczne dziewcz¹t
z³ocienieckich mecz mia³ jednostronny przebieg.
W zespole z³ocienieckim zadebiutowa³a kolejna po Wiktorii Senkowskiej zawodniczka – Iza Strzelczak. Rozegra³a trzy pe³ne sety. Spisa³a siê poprawnie. Mecz wygra³
Zaj¹czek 3:0.
Na siedemnasty kwietnia zapla-

nowano uroczyste zakoñczenie i
podsumowanie rozgrywek w lidze.
To wtorek. Wszystko podczas rozgrywanego turnieju „Grand Prix
Trzech Miast”.
Zespó³ Zaj¹czka II gra³ w nastêpuj¹cym sk³adzie: kapitan zespo³u –
Sandra Zaczkowska, Klaudia Mazur,
Ewa Koz³owska, Dagmara Dawszewska, Anna Grabowska, Wiktoria Senkowska, Iza Strzelczak. (b)
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Olimp Z³ocieniec – Wielim Szczecinek 2:0

Mecz w klatce

(Z£OCIENIEC). Olimp w
sobotê czternastego kwietnia
przegra³ z Wielimem
Szczecinek 0:2. Widowisko
nie mia³o nic wspólnego ze
sportem, gdy¿ odbywa³o siê
bez udzia³u publicznoœci.
Grano jak gdyby w klatce.
W celi?
Znów wygrali nie kibice
Spróbujmy porównaæ to wydarzenie z rutynowym spektaklem teatralnym lub filmowym. Wydaje siê,
¿e tego rodzaju postanowienia w
ogóle nie powinny mieæ miejsca,
gdy¿ sport bez ludzi na trybunach
nie jest ju¿ sportem. Tego rodzaju
poci¹gniêcia to zwyciêstwo tych,
przeciwko którym s¹ przedsiêbrane.
Sk¹d w ca³ej Polsce tyle niemocy
w³adz wobec tej czêœci publicznoœci,
której - tak na dobr¹ sprawê - to sport
w ogóle nie interesuje, trudno dociekaæ. To chyba ten sam strach, co i
przed wyborcami, przed manifestacjami ulicznymi, przed Polakami - w
skrócie rzecz wyjawiaj¹c. Tak to
bywa, gdy siê jest rz¹dem tylko dlatego, ¿e tak za¿yczyli sobie nie tylko
oœcienni s¹siedzi (Berlin, Moskwa).
Wtedy ka¿dy strach ma wielkie oczy.
Po co to wszystko i komu?
Kibice Olimpu ¿enuj¹cemu widowisku sportowemu w wykonaniu
swojej dru¿yny przygl¹dali siê oczywiœcie spoza siatek. Osobn¹ grupkê
za tymi siatkami stanowili policjanci
ze stra¿nikami miejskimi. Wiadomi,
m³odzi kibice, byli zebrani w zupe³nie
osobne towarzystwo. Starsi kibice
zgromadzili siê te¿ osobno. Do ¿adnych incydentów nie tylko nie dosz³o, ale i nawet nie by³o o tym mowy.
Przyjezdnych nie dostrzegliœmy.
Mo¿na s¹dziæ, ¿e œrodki bezpieczeñstwa zosta³y przedsiêwziête na wyrost. Jak teraz nie zrozumieæ ¿alu ludzi, ¿e nie mog¹ normalnie popatrzeæ
na mecz w œrodku, w samym centrum
swego miasta, bo nie ma takich si³,
by mo¿na by³o zabezpieczyæ ludziom spokój na siedziskach stadio-

nu? To co, tego pañstwa (nie myliæ
z Polsk¹), gmin - ju¿ tu nie ma?
A mimo wszystko – jest w
Olimpie taki ktoœ: TOMASZ
Wielim gra³ tak, jak tylko chcia³.
Olimp przeciwstawi³ kilka akcji, po
których mog³y byæ bramki, ale ich nie
by³o. Trener Janusz Ziêtkiewicz
podczas ca³ego spotkania, widaæ
by³o i czuæ, by³ bezradny. Lider w
tabeli strzelców, z Olimpu Tomek
Dusza, bez wsparcia z drugiej linii te¿
pozostawa³ bezradny. Przed nim
ciê¿ka praca, by liderowanie utrzymaæ.
Pan Ryszard Gniffke
– legendarny pi³karz Olimpu
Mówi Ryszard Gniffke, legendarny obroñca i pomocnik niegdysiejszego Olimpu, w tym i czwartoligowego: - Nie mo¿na tego faktu ukrywaæ. Dru¿yna jest teraz w takiej
sytuacji, ¿e nie ma w niej rasowych
pi³karzy. Takich ja osobiœcie widzê
tylko jednego, dwóch. Przysz³y na
nas w Z³ocieñcu i w Olimpie trudne
czasy. Tak jest. –
Dodajmy, kilku pi³karzy Olimpu
nie jest do gry przygotowanych w
ogóle. Kilku z nich jest w dru¿ynie,
bo w zespole nie ma ¿adnej rywalizacji. Obecnoœæ na treningach jest fatalna. Przygotowanie kondycyjne,
szybkoœciowe wrêcz ¿adne, no bo
jak? Ka¿dy z przeciwników jest od
nas lepszy pod ka¿dym wzglêdem.

Solidnie pracuj¹cy trener Janusz
Ziêtkiewicz, tak na dobr¹ sprawê to
na treningach pracuje z tymi pi³karzami, którzy na treningi racz¹
przyjœæ, albo w ogóle przyjœæ mog¹.
A nie z tymi, którzy na treningach
byæ powinni.
Ju¿ nie ma na kogo ich wymieniæ
Kibice raczej nie wspominaj¹ o
potrzebie zmian we w³adzach Klubu,
bo nie ma ju¿ na kogo w³adz zmieniaæ. Wszyscy ju¿ Klubem rz¹dzili.
Wszyscy ju¿ prowadzili treningi.
Nawet i ze spadkiem z ligi okrêgowej
w³¹cznie, z likwidacj¹ dru¿yn juniorskich. Nie wspomina siê te¿ o koniecznoœci zmiany trenera, bo (1) nie
mo¿na mieæ pretensji do Janusza
Ziêtkiewicza, ¿e pi³karzom siê zwyczajnie nie chce trenowaæ, bo nikt
ich do tego nie potrafi odpowiednio
zachêciæ. To specyfika typowo z³ocieniecka: inaczej jest nie tylko w
Drawsku Pomorskim, ale i w Czaplinku. (2) trener nie ma materia³u zawodniczego, by choæby tylko próbowaæ
myœleæ o powa¿nych zamiarach
uprawiania futbolu.
Specyfika futbolowego
Nadw¹sawia
W Z³ocieñcu zreszt¹ nigdy, jeœli
idzie o futbol, nie by³o myœlenia typowo sportowego: zwyciêstwo,
awans, gra za wszelk¹ cenê. U nas z
futbolem jest raczej tak, ¿e gramy, bo
gramy. Bo tak kiedyœ kazali i to do

dzisiaj zosta³o. Tylko, ¿e dzisiaj ju¿
takiego przymusu nie ma. T wszystko to kwestia przyzwyczajenia. Ze
sportem nie ma to ju¿ nic wspólnego.
I jeszcze jedno: w futbolowym
Z³ocieñcu nigdy w zasadzie nie sz³o
o wygran¹, o awans. O marsz z ligi do
ligi. Tak¿e poœród juniorów. O zwyciêstwo w koñcu. Przed awansami
siê nawet wzbraniano. Ca³ymi d³ugimi latami. Oddanie niegdyœ meczu
Gwardii Koszalin 1:9, podczas gdy
do przerwy by³o 1:1. Pograjmy ni¿ej,
tak wygodniej – tu tak obowi¹zywa³o
zawsze. I obowi¹zuje. Nie podskakujmy. W Drawsku Pomorskim ju¿ dawno grano w trzeciej lidze, a by³a wówczas potê¿na, o wiele wy¿ej od Olimpu grano, i gra siê, w Czaplinku. U nas
zaœ zawsze by³o tak, jak jest wygodniej, ale nie sportowcom, pi³karzom. O
nie, nie im. Jeœli oni w³aœnie siê nie
zbuntuj¹ przeciwko temu wszystkiemu, to wydarzeniami roku w futbolowym œwiatku bêd¹ tylko mecze w
klatce. Bo w klatce. Tak jak ten z Wielimem. Oczywiœcie przegrany.
Czas na przyspieszone zmiany!
Najwa¿niejsze w mieœcie wydarzenia pi³karskie w³adz gminy nie
interesuj¹ w ogóle. A mog³yby podskoczyæ choæby do Drawska Pomorskiego, by zobaczyæ, jak przyjazna
miastu w³adza potrafi zadbaæ o swój
Klub pi³karski. No, ale by tak by³o, to
trzeba do czegoœ w ogóle siê nadawaæ – w³adzo z³ocieniecka.
(N)
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WSU Wierzchowo wicemistrzem Polski!
Nowy Targ. Na Podhalu
rozegrano w miniony
weekend Fina³y Mistrzostw Polski Juniorów Starszych U-19.
Wœród czterech najlepszych klubów, które
mia³y rozstrzygn¹æ
miêdzy sob¹, który jest
najlepszy w Polsce,
znalaz³a siê tak¿e
Wierzchowska Szkó³ka
Unihokeja z Wierzchowa.
Popularny skrót „WSU” zna ju¿
wielu kibiców sportowych w naszym powiecie, kraju. Teraz przyszed³ czas, aby zapoznali siê z nim
kibice nowotarscy - „górale”. Rywalami naszej dru¿yny, bo przecie¿
WSU godnie reprezentuje nasz¹
spo³ecznoœæ i powiat drawski, by³y
dru¿yny, które awansowa³y z pó³fina³ów: MUKS Zielonka k. Warszawy (ubieg³oroczny br¹zowy medalista Mistrzostw Polski), Górale Madex Nowy Targ (ubieg³oroczny
Mistrz Polski) oraz Junior Kêb³owo
(pierwszy raz w Wielkim Finale). Dodajmy, ¿e w ubieg³orocznym Finale
Mistrzostw Polski, WSU Wierzchowo zajê³a 4 miejsce. System gry bardzo sprawiedliwy: „ka¿dy z ka¿dym”.
Spotkania by³y relacjonowane w
wersji „live” przez telewizjê internetow¹.
Do Nowego Targu z Wierzchowa
jest oko³o 758 km. Po 12. godzinnej
podró¿y na miejsce dru¿yna przyby³a o godzinie 13.30, a ju¿ o 16.00
musia³a wyjœæ na rozgrzewkê. Jej
pierwszym przeciwnikiem by³ odwieczny rywal MUKS Zielonka, który wielokrotnie zabiera³ mistrzowski
tytu³ dru¿ynom prowadzonym przez
Piotra Augustyniaka (Jedynka
Orzysz oraz m³odzicy i juniorzy starsi WSU). Mecze fina³owe z Zielonk¹
zawsze gromadzi³y t³umy kibiców.
Tym razem w pi¹tkowe popo³udnie
mecz toczy³ siê przy prawie pustych
trybunach, poniewa¿ w tym samym
czasie gospodarze imprezy rozgrywali mecz z Kêb³owem w innej hali. A
szkoda, bo by³o,co ogl¹daæ!
WSU Wierzchowo - MUKS Zielonka 10:6 (1-2,3-3,6-1)
Fantastyczne otwarcie turnieju
mistrzowskiego! Po niezwykle zaciêtym i emocjonuj¹cym meczu WSU
Wierzchowo odnosi historyczny
sukces! Nigdy jeszcze w Fina³ach

dru¿yna z Wierzchowa nie pokona³a
Zielonkê! Cudowna walka i determinacja spowodowa³a, ¿e mecz ten
otworzy³ naszym zawodnikom drogê do walki o medal z³oty! O Mistrzostwo Polski! Oczywiœcie pod warunkiem, ¿e w nastêpnym spotkaniu
zostanie pokonany Junior Keb³owo.
Gole dla WSU Wierzchowo: Micha³ ¯egiestowski 4, Szymon Sz³apak 4, Krzysztof Halko 1.
WSU Wierzchowo - Junior Kêb³owo 11:4 ( 3-1, 3-2, 5-1)
Tak naprawdê, to chyba w podœwiadomoœci wszyscy liczyli, ¿e to
Wierzchowo z Kêb³owem bêdzie
walczy³o o br¹zowy medal. Jednak
mecz pi¹tkowy spowodowa³, ¿e
wygrana WSU mog³a dawaæ ju¿ w
tym dniu srebrny medal Mistrzostw
Polski. Nie by³ to taki emocjonuj¹cy
mecz jak ten z Zielonk¹. Wierzchowo
wygra³o go pewnie i wysoko. Mecz
z Zielonk¹ kosztowa³ du¿o zdrowia
naszych ch³opców, ale tak¿e fakt, ¿e
w ostatnich latach bardzo rzadko
przegrywali z Juniorem Kêb³owo
spowodowa³ grê trochê w takiego
chodzonego, co doprowadza³o do
z³oœci trenera Piotra Augustyniaka.
Gole dla WSU Wierzchowo: Micha³ ¯egiestowski 3, £ukasz Stefan
3, Krzysztof Halko 3, Musielak Mateusz 1, Krzysztof Preœ 1
WSU Wierzchowo - Górale Madex Nowy Targ 5:9 (2-2, 0-2, 3-5)
Zanim zajmiemy siê zrelacjonowaniem tego meczu, tytu³em wstêpu
przedstawmy rywali dru¿yny z
Wierzchowa. Górale Nowy Targ, to
ubieg³oroczny z³oty medalista Mistrzostw Polski. Dru¿yna, której zawodnicy s¹ podstawowymi graczami w seniorach. Wielu zawodników

gra równie¿ w hokeja na lodzie, bêd¹c w Reprezentacji Polski. Piêciu
zawodników by³o na ostatnich Mistrzostwach Œwiata Juniorów w
Unihokeju w Niemczech. W swoim
sk³adzie ma zawodnika o ogromnym
talencie i mo¿liwoœciach Patryka
Wronkê. Na ³awce 16 zawodników, i
za sob¹ Górale mieli 262 kibiców!
Tyle obejrza³o ten mecz. Po raz kolejny WSU Wierzchowo zelektryzowa³a miejscowych kibiców zaintrygowanych stylem ich gry.
A co nasi ch³opcy? Zawodnicy
WSU Wierzchowo byli najm³odsz¹
dru¿yn¹ turnieju. Œrednia wieku wynios³a 15 lat! Przypomnijmy, ¿e juniorzy m³odsi sa zawodnikami do lat 16,
a starsi do lat 19. Ró¿nica wieku by³a
znaczna i bardzo widoczna. Na ³awce
tylko 12 zawodników, w tym 2 bramkarzy. Czy w zwi¹zku z tym mo¿na
by³o liczyæ na wygran¹? Raczej wszyscy zastanawiali siê jak¹ dwucyfrówk¹ zakoñczy siê ten mecz.
A jednak WSU Wierzchowo postawi³a siê i dziêki temu fina³ by³
bardzo fajnym widowiskiem, które w
napiêciu trzyma³o kibiców do ostatnich minut. Nie mamy siê czego
wstydziæ. Pamiêtajmy w Nowym
Targu na 33 tysi¹ce mieszkañców co
drugi gra/gra³ w hokeja na lodzie lub
w unihokeja. Wierzchowo liczy
du¿o, du¿o mniej mieszkañców…
Schodz¹cych zawodników WSU
do szatni gromkimi brawami po¿egnali kibice oraz rywale, którzy naprawdê musieli siê sporo napracowaæ, aby obroniæ tytu³ mistrzowski.
My cieszmy siê ogromnym sukcesem WSU Wierzchowo - wicemistrza
Polski w sezonie 2011/2012!
Gole dla WSU Wierzchowo: Micha³ ¯egiestowski 3, Krzysztof Halko 1, £ukasz Stefan 1.

O krótki komentarz poprosiliœmy
trenera Piotra Augustyniak.
- Ogromny sukces tego m³odego
zespo³u. Dru¿yna w po³owie sk³adaj¹ca siê z uczniów Gimnazjum im.
Jana Paw³a II w Wierzchowie, czyli
ch³opców, którzy nie ukoñczyli 16
lat. M³odziutki team umiejêtnie dowodzony przez starszych zawodników odniós³ wielki sukces. Dzisiaj
dziêki transmisji internetowej wiele
osób wie, ¿e Wierzchowo le¿y w
powiecie drawskim! Do najlepszej
szóstki turnieju zosta³ wybrany Micha³ ¯egiestowski. Punktacjê kanadyjsk¹ wygra³ Krzysiu Halko. Zawodnicy zebrali œwietne recenzje i
szacunek kibiców oraz rywali. To
wielki dzieñ dla WSU Wierzchowo.
Sukces smakuje tym bardziej, ¿e
dwóch podstawowych zawodników
w sposób nieodpowiedzialny zostawi³o dru¿ynê przed tak wa¿nym turniejem! Najwa¿niejszym w sezonie.
Dziêkujê Gminie Wierzchowo za
wsparcie naszego udzia³u w tym
wielkim finale. Podziêkowania tak¿e
dla Ryszarda Brzozy, Dominika Wróbla oraz trenera Jedynki Trzebiatów
Artura Cirockiego (ten klub tak¿e
zdoby³ wicemistrzostwo Polski w
kategorii juniorek, w tym wychowanek WSU Karolina Kobak) za okazana pomoc merytoryczna i logistyczn¹.
Sk³ad wicemistrzów Polski:
Konrad Brzoza, £ukasz Husakowski - Filip Augustyniak, Krzysztof Preœ, Maciej Matuszewski, Rafa³
Stosio - Micha³ ¯egiestowski, Mateusz Sz³apak - Krzysztof Halko, Szymon Sz³apak, Mateusz Musielak,
£ukasz Stefan.
Sztab szkoleniowy: Piotr Augustyniak, Dominik Wróbel, Ryszard
Brzoza.
(o)
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Z ¯YCIA PARAFII W Z£OCIEÑCU
PARAFIA ŒWIÊTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ
Œwiêto Mi³osierdzia
Bo¿ego
Niedziela piêtnasty kwietnia to
Œwiêto Mi³osierdzia Bo¿ego – Patronalny dzieñ CARITAS. W zwi¹zku z
tym po Mszach œwiêtych by³a zorganizowana zbiórka ofiar do puszek na
dzia³alnoœæ CARITAS.

Dodatkowa Msza œwiêta
W niedzielê piêtnastego kwietnia zaprosiliœmy na dodatkow¹
Mszê œwiêt¹ o godzinie piêtnastej –
w Godzinê Mi³osierdzia Bo¿ego.
Msza œwiêta by³a po³¹czona z nabo¿eñstwem do Mi³osierdzia Bo¿ego.
Po Mszy œwiêtej odby³o siê spotkanie Caritas Parafii, podczas którego
zosta³ wybrany nowy zarz¹d.

Przed I Komuni¹ œwiêt¹
W niedzielê piêtnastego kwietnia podczas Mszy œwiêtej o godzinie
jedenastej trzydzieœci odby³o siê
spotkanie dzieci przygotowuj¹cych
siê do I Komunii œwiêtej wraz z rodzicami. By³o to spotkanie podsumowuj¹ce przygotowanie.

Szkolne Ko³o CARITAS –
Pola Nadziei
W niedzielê piêtnastego kwietnia Szkolne Ko³o CARITAS istniej¹ce przy Szkole Podstawowej nr 3
w³¹czy³o siê w Ogólnopolsk¹ Akcjê
POLA NADZIEI. Po Mszach œwiê-

tych by³y zbierane ofiary do puszek
z przeznaczeniem na hospicjum.
Ofiarodawcom wrêczano ¿onkile –
znak ruchu hospicyjnego.

40-lecie naszej diecezji
ju¿ blisko
Zbli¿a siê czterdziestolecie naszej diecezji. Organizujemy wyjazd
na uroczystoœci do Koszalina w sobotê dziewiêtnastego maja. Zapisy
w kancelarii. Tych, którzy modl¹ siê
za diecezjê prosimy, aby wpisywali
siê do specjalnej ksiêgi, która bêdzie
darem na uroczystoœci jubileuszowe.

PIT do bezp³atnego
rozliczenia
W niedzielê w godzinach od 8.15
do 12.30 mogliœmy jeszcze przekazaæ
w salce parafialnej PIT za rok 2011 do
bezp³atnego rozliczenia.

Odeszli do wiecznoœci...
W minionym tygodniu do wiecznoœci odeszli: (1) + Rozalia Lichwa
(2) + Edward Zborowski. Wieczny
odpoczynek...

Budowa œwi¹tyni
Darowizna na budowê koœciola:
PKO BP o/Z³ocieniec. 70 1020 2847
0000 1102 0008 3842.
¯yczymy du¿o Bo¿ego b³ogos³awieñstwa na nowy tydzieñ.

Nie wrzucamy: aerozoli, syropów, kropli, szklanych
opakowañ

Zbiórka przeterminowanych
leków w gminie Z³ocieniec
(Z£OCIENIEC). Burmistrz Z³ocieñca poinformowa³, ¿e w Aptece
DESZCZOWA przy ulicy Marsza³ka
Józefa Pi³sudskiego 11 jest ustawiony specjalny pojemnik na przeterminowane leki. Selektywna zbiórka
tego rodzaju odpadów ma na celu
ograniczenie iloœci przeterminowanych leków trafiaj¹cych na sk³adowisko odpadów lub w inny niekontrolowany sposób do œrodowiska,
gdy¿ mog¹ stanowiæ zagro¿enie dla
zdrowia, a nawet ¿ycia ludzi – szczególnie dzieci.
Ustawienie pojemnika pozwoli na
bezpieczn¹ zbiórkê oraz transport
przeterminowanych leków do miejsca
utylizacji (spalarni). Czêstotliwoœæ
opró¿niania pojemnika bêdzie uzale¿niona od potrzeb. Do pojemnika nie
mo¿na wrzucaæ aerozoli, syropów,
kropli, opakowañ szklanych. (um)

PARAFIA MARYI WNIEBOWZIÊTEJ
Niedziela Mi³osierdzia
Bo¿ego
Piêtnasty kwietnia - Niedziela
Mi³osierdzia Bo¿ego. Nowenna do
Bo¿ego Mi³osierdzia zosta³a odprawiona o godzinie piêtnastej. Nie
by³o nabo¿eñstwa o godzinie siedemnastej trzydzieœci. Przed koœcio³em zbierano do puszek ofiary
na cele charytatywne. Sk³adamy
serdeczne „Bóg zap³aæ”.
Msza œwiêta dla Misiaków
Msza œwiêta w Niedzielê Mi³osierdzia Bo¿ego dla Wspólnoty Misiaki zosta³a odprawiona o godzinie
szesnastej trzydzieœci.
Modl¹cy siê w intencji naszej
diecezji
W kaplicy Matki Bo¿ej Ostrobramskiej spisywaliœmy minionej
niedzieli osoby modl¹ce siê w intencji naszej diecezji.
Dzieci pierwszokomunijne –
spotkanie
W poniedzia³ek szesnastego
kwietnia w koœciele o godzinie siedemnastej odby³o siê spotkanie
dzieci pierwszokomunijnych.
Sakrament bierzmowania dla
doros³ych
W poniedzia³ek szesnastego
kwietnia w pomieszczeniach plebanii o godzinie dziewiêtnastej odby³o
siê spotkanie doros³ych przygotowuj¹cych siê do sakramentu bierzmowania.
Œroda osiemnasty kwietnia
W œrodê osiemnastego kwietnia

Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu od godziny piêtnastej. Nowenna
do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy po Mszy œwiêtej wieczornej.
W intencji rodzin
W sobotê dwudziestego pierwszego kwietnia po wieczornej Mszy
œwiêtej nabo¿eñstwo w intencji rodzin naszej parafii.
¯ywy Ró¿aniec, Barka –
Spotkanie Wielkanocne
W niedzielê dwudziestego drugiego kwietnia o godzinie szesnastej w sali na plebanii spotkanie
Wielkanocne dla ¯ywego Ró¿añca i
Barki.
Pielgrzymka do W³och
– s¹ jeszcze miejsca
Informujemy Parafian, ¿e s¹ jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkê do
W³och. Pielgrzymka jest organizowana na pierwsz¹ rocznicê beatyfikacji Jana Paw³a II. Wiêcej informacji
w biurze parafialnym.
Nauki przedœlubne
Nauki przedœlubne w poradni
¿ycia rodzinnego odbêd¹ siê dwudziestego trzeciego i dwudziestego
czwartego kwietnia (poniedzia³ek i
wtorek) od godziny osiemnastej na
plebanii.
Odeszli do wiecznoœci...
W ostatnim czasie odeszli do
wiecznoœci: (1) + W³adys³aw Pawelczak, lat 76 (2) + Andrzej Para, lat 61
(3) + Halina Pytka, lat 54. Wieczny
odpoczynek...

Opieka duchowa – Parafia Maryi Wniebowziêtej
w Z³ocieñcu

Pielgrzymka do W³och na rocznicê
beatyfikacji Jana Paw³a II
(REGION) W dniach 28 kwietnia
– 4 maja z Parafii Maryi Wniebowziêtej w Z³ocieñcu wyruszy do W³och
pielgrzymka na rocznicê beatyfikacji
Jana Paw³a II.
Organizuje pielgrzymkê firma
Ewa Tur ze Szczecina. Adres: Aleja

Piastów 65/10. 70-332 SZCZECIN,
www.ewatur.pl.
Parafia Wniebowziêcia Najœwiêtszej Maryi Panny w Z³ocieñcu
sprawuje nad pielgrzymkê opiekê
duchow¹.
Telefon w Z³ocieñcu: 502 324 660.
Koszt pielgrzymki: 1590 z³ + 35 euro. (p)

Zwi¹zek Emerytów zaprasza na film

Obraz „Stawka wiêksza
ni¿ œmieræ”
(Z£OCIENIEC). Zwi¹zek Emerytów informuje, ¿e przyjmuje zapisy
na film "Stawka wiêksza ni¿ œmieræ".
Termin projekcji - dwudziesty siód-

my kwietnia pi¹tek godzina dziewiêtnasta trzydzieœci. Zapisy w biurze
Zwi¹zku we wtorki i czwartki od 10.00
do 12.00. Bilet 7 z³ 50 gr.
(em)
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Stare Dobre
Ma³¿eñstwo ³¹czy
pokolenia
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Z³ocieniec tañcem stoi

13 kwietnia br. w Zespole Szkó³
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Drawsku Pomorskim odby³ siê Powiatowy Pokaz Talentów.

STARE DOBRE MA£¯EÑSTWO to niew¹tpliwie fenomen na
Polskiej scenie muzycznej. 14 kwietnia, sala widowiskowo-kinowa Z³ocienieckiego Oœrodka Kultury wype³ni³a siê po brzegi mi³oœnikami
kultowej grupy SDM. Mi³o by³o
patrzeæ, jak coraz m³odsi fani z zapartym tchem s³uchaj¹ koncertu zespo³u, co wiêcej znaj¹ nawet teksty piosenek.
Zespó³ za ka¿dym razem udowadnia, ¿e im starszy tym lepszy. Ich
piêkne œpiewanie najlepszych szlagierów szybko przekszta³ci³o siê we
wspólne œpiewanie z publicznoœci¹.
Oklaskom nie by³o koñca. Zespó³

kilkakrotnie wychodzi³ na bis. Od
wspania³ej, z³ocienieckiej publicznoœci otrzyma³ owacje na stoj¹co.
Nie oby³o siê bez podziêkowañ s³ynnym Zaj¹cem Z³ocieniaszkiem.
Po zakoñczeniu koncertu sympatycy Krzysztofa Myszkowskiego
i innych cz³onków zespo³u kupowali
p³yty i cierpliwie czekali na autografy. Zespó³ wpisa³ siê do pami¹tkowej
Kroniki ZOK. „Z³ocieniec z³otem
b³yszczy szczeroz³otym. Ku dobru”
- Krzysztof Myszkowski
Ju¿ czekamy na nastêpny koncert. Dziêkujemy Panu Mariuszowi
Makoszowi, za udostêpnienie
zdjêæ.
ZOK

175 tysiêcy z³otych dofinansowania

Kino MEWA z 3D
(Z£OCIENIEC). Mi³o
nam poinformowac Pañstwa, ¿e Z³ocieniecki Oœrodek Kultury otrzyma³ dofinansowanie w wysokoœci
stu siedemdziesiêciu tysiêcy z³otych z Polskiego
Instytutu Sztuki Filmowej
na realizacjê projektu pod
nazw¹ - „Pe³nowymiarowa
technika cyfrowa projekcji
filmów w kinie MEWA w
Z³ocieñcu”.
Zgodnie z zasadami programu
cyfryzacji kwota dotacji stanowi
piêædziesi¹t procent kosztów kwalifikowanych zestawu cyfrowego.
Dofinansowanie projektu otrzymaliœmy w ramach Programu Operacyjnego PISF Rozwój Kin – Cyfryzacja.
To bez w¹tpienia wspólny sukces ZOK-u oraz uczestników dzia³añ

kinowych i widzów seansów filmowych. Jednym z najwa¿niejszych
kryteriów oceny by³a analiza dzia³alnoœci prowadzonej w kinie zwi¹zanej
z liczb¹ seansów i widzów, liczb¹ filmów polskich i europejskich prezentowanych w kinie.
Dziêkujemy naszym widzom i zapraszamy na seanse filmowe. ZOK

Licznie dopisa³a m³odzie¿ z ca³ego powiatu. Mo¿na by³o obejrzeæ
tancerzy, walki capoeira, pos³uchaæ
zespo³ów muzycznych i wokalistów
oraz obejrzeæ zespo³y taneczne.
Z³ocieniecki Oœrodek Kultury
reprezentowa³a grupa Break Dance
Remittance Of Skills, zdobywaj¹c III
miejsce w kat. wystêpy artystyczne.

Swoj¹ choreografi¹ podbili serca
widzów zdobywaj¹c Puchar Publicznoœci. Ich wystêp zosta³ nagrodzony wielkimi brawami i okrzykami.
Z³ocieniec reprezentowa³a równie¿ grupa tañca Golden Crew ze
Szko³y Tañca Top Toys zdobywaj¹c
II miejsce.
Ponadto wyró¿nienie zdoby³a
Aneta Niemyjska, prezentuj¹c taneczny wystêp solowy.
Trzeba koniecznie dodaæ, ¿e w
Pokazach Talentów bra³o udzia³ ok.
50 wykonawców. Gratulujemy nagrodzonym!
ZOK

Wielki sukces naszego ucznia

Bartosz Retkowski w finale
Konkursu Historycznego
Gimnazjalista Zespo³u Szkó³ w
Œwierczynie Bartosz Retkowski zaj¹³
I miejsce w etapie wojewódzkim
Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy ¿o³nierza i orê¿a
polskiego w latach 1768 - 1864. Od
konfederacji barskiej do powstania

styczniowego”, który odby³ siê 29
marca 2012 roku w Koszalinie. Uczeñ
zakwalifikowa³ siê do etapu centralnego, uzyskuj¹c jednoczeœnie tytu³
laureata.
Serdecznie gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów!!!
(szk)

