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SKO po raz trzeci uchyli³o decyzjê burmistrza

Burmistrz Ptak winien
wydaæ decyzjê odmown¹,
a on napiera, by ¿wirownia
powsta³a
(DRAWSKO POMORSKIE)
Z zadziwiaj¹cym uporem
burmistrz Drawska
Pomorskiego wydaje
decyzje zezwalaj¹ce
na budowê ¿wirowni
w Mielenku Drawskim,
pomimo ¿e Samorz¹dowe
Kolegium Odwo³awcze
wyraŸnie wskazuje mu,
¿e nie ma racji. Ten upór
zaczyna ju¿ budziæ
podejrzenia.

Czytaj i komentuj artyku³y na stronie
internetowej Tygodnika: www.tpd.xwp.pl

ZABIERAJ¥
G£ODNEMU
ZUPÊ
Z MISKI ???
Z ruin do
nowych
mieszkañ –
miasto z dnia
na dzieñ, z
roku na rok...
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Radzi z³ocieniecka rada czy „bezradzi”?

Zarobki dyrektorów gimnazjów w Z³ocieñcu
(Z£OCIENIEC). Wobec wielce
uzasadnionych skarg niepedagogicznych pracowników naszego
przedszkola i szkó³, w ubieg³ym tygodniu pokazaliœmy, ile w tych placówkach zarabia ich kadra dyrektorska. Dodaliœmy do tego wykazu zarobki kierownik Opieki Spo³ecznej,
dyrektorów Z³ocienieckiego Oœrodka Kultury i Oœrodka Sportu i Rekreacji. W przypadku tego ostatniego
doœæ powszechna opinia, ¿e firma
jest wprost zbêdna.
Dzisiaj uzupe³niamy tê listê o
dyrektorów naszych gimnazjów. (1)
Dyrektor Urszula Teresa Flatow do
sierpnia 2009 roku by³a zatrudniona
na stanowisku nauczyciela w Gimnazjum nr 1 pe³ni¹c funkcjê dyrektora Szko³y. Osi¹gnê³a w tym czasie
dochodu w wysokoœci 52 643 z³ote
93 grosze. Pokazany dochód to wynagrodzenie ze stosunku pracy.
Dochodu ma³¿onka, w odró¿nieniu
od innych dyrektorów, ta dyrektor
nie wykaza³a.
(2) Dyrektor M.M. G³odek za rok
2009 w Gimnazjum Nr 2 osi¹gnê³a
dochód z tytu³u zatrudnienia 57 833
z³ote 56 groszy. Dochód mê¿a w tym

czasie 36 000 euro. Ma³gorzata Miros³awa G³odek w roku 2010 r jako
dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Z³ocieñcu wykaza³a wynagrodzenie ze stosunku pracy w wysokoœci 67 228
z³otych 45 groszy. Do tego wynagrodzenie mê¿a za ten rok 36 000 euro.
(3) Dyrektor Gimnazjum Nr 2 Zbigniew Adam Buczek za 2010 rok
wykaza³ dochody: (I) ze stosunku
pracy - 75 826 z³otych 32 grosze (II)
z dzia³alnoœci wykonywanej osobiœcie - 2839 z³otych (III) inne Ÿród³a 3301 z³otych 33 grosze.
Ten sam dyrektor za rok 2009: (1)
dochód ze stosunku pracy - 81 740
z³otych (2) dzia³alnosæ wykonywana osobiœcie - 348 z³otych (3) inne
Ÿród³a - 333 z³ote (4) dochody ¿ony
- 15 590 z³otych.
Wydaje siê, ¿e rozpiêtoœæ zarobków w pokazanych tu placówkach,
choæ z pewnoœci¹ zgodna z wszelkimi przepisami, tak na zdrowy rozum
to ur¹ga wszelkiej przyzwoitoœci,
jeœli wszystko odniesie siê do wysokoœci zarobków pracowników w
oœwiacie niepedagogicznych. Na
domiar z³ego nie tylko w naszej gminie nie wykszta³ci³y siê jeszcze takie
organa spo³eczne, które potrafi³yby

tego rodzaju anomalie ka¿dego dnia
sprowadzaæ do poziomu zwyk³ej
przyzwoitoœci. Mo¿na s¹dziæ, ¿e do
czasu, gdy radni z³ocienieckiego
samorz¹du nie odwa¿¹ siê wzi¹æ tematu pod rutynowe obrady, to i do
tego czasu niepedagogiczni pracownicy z³ocienieckich szkó³ i
przedszkola bêd¹ pozostawaæ na
g³odowych pensjach, niestety - z
ca³ymi rodzinami. Ciekawe, jak w tym

kontekœcie bêdzie przebiega³ w gminie proces zak³adania w naszej
oœwiacie na wskroœ racjonalnej gospodarki. Oby nie by³o tak, jak i niedawno ze szko³ami wiejskimi - do likwidacji.
I jeszcze jedno: z³otówek na podwy¿ki dla niepedagogicznych nie
ma. Ale na dwunastu zatrudnionych
w stra¿y miejskiej s¹. To - radzi ta
rada, czy bezradzi?
(N)

Siêgnij po kasê i zacznij dzia³aæ
lokalnie!!!
Program Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci realizowany przez Akademiê Rozwoju Filantropii w Polsce we wspó³pracy ze
Stowarzyszeniem Lokalna Grupa
Dzia³ania „Partnerstwo Drawy”
Konkurs Grantowy na terenie
Powiatu Drawskiego!
Dzia³aj Lokalnie VII 2012 to jedyny ogólnopolski program grantowy,
w którym œrodki rozdzielane s¹ na
poziomie lokalnym. To ju¿ V edycja
Programu "Dzia³aj Lokalnie" realizowanego przez „Partnerstwo Drawy”.
W ramach Programu wspierane bêd¹
projekty, które inicjuj¹ wspó³pracê
mieszkañców na rzecz dobra wspólnego. Jest on prowadzony z myœl¹ o
organizacjach pozarz¹dowych oraz
grupach nieformalnych, które podejmuj¹ wspólny wysi³ek, aby w ich
spo³ecznoœciach ¿y³o siê lepiej
Wnioski na projekty z terenu
Gminy Z³ocieniec, Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski, Ostrowice,
Wierzchowo i Czaplinek, mog¹ zg³aszaæ organizacje pozarz¹dowe i grupy nieformalne, maj¹ce sw¹ siedzibê
na w/w terenie. Wnioski przyjmujemy od 10 kwietnia 2012r. do 10 maja

2012, do godz. 15.00 (data dostarczenia do biura Stowarzyszenia i na
pocztê e-mail). Zapraszamy te¿ do
uczestnictwa w spotkaniach na terenie poszczególnych gmin (terminy
wkrótce na stronie stowarzyszenia i
urzêdów gmin) konsultowania pomys³ów, gotowych wniosków, osobiœcie, telefonicznie lub mailowo.
Organizacje oraz grupy nieformalne, które poszukuj¹ inspiracji do
dzia³ania, mog¹ skorzystaæ z naszych
doœwiadczeñ. Program "Dzia³aj Lokalnie" to ju¿ ponad 130 zrealizowanych projektów przez „Partnerstwo
Drawy”, za ponad 240 tys. z³otych przekazanych w postaci grantów.

Wszystkie dotychczas dofinansowane inicjatywy opisane s¹ równie¿ na stronie www.dzialajlokalnie.pl. Czêœæ z nich to uniwersalne
rozwi¹zania, które z powodzeniem
mog¹ byæ zastosowane w ka¿dej
polskiej gminie.
Kontakt
Osobisty: biuro Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Dzia³ania „Partnerstwo Drawy”, ul. Wolnoœci 8, 78-520
Z³ocieniec.
Telefoniczny: 94-37-203-25.
Poczta elektroniczna: biuro@partnerstwodrawy.org
Strona
Stowarzyszenia:
www.partnerstwodrawy.org

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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M³oda kaliszanka
zginê³a w wypadku O bezpieczeñstwie
w gminie
Sesja Rady Miejskiej tym razem na Kolejowej

(DRAWSKO POM.)
Przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej Czes³aw
Faliñski zwo³a³
posiedzenie radnych na
30 kwietnia br.
(poniedzia³ek), o godz.
10.00. Tym razem sesja
odbêdzie siê w budynku
dawnego dworca przy
ul. Kolejowej 1.
Do tragicznego w
skutkach wypadku
drogowego dosz³o w
pi¹tek oko³o godziny
15. 30 na trasie
miêdzy Drawnem
a Chomêtowem. Opel
kadet najpierw uderzy³
w drzewo, a póŸniej
zderzy³ siê z jad¹cym
z przeciwnej strony
renaultem.
Zginê³a pasa¿erka opla 21-letnia
mieszkanka Kalisza Pomorskiego.
Pozosta³e trzy osoby podró¿uj¹ce
tym samochodem zosta³y przewiezione do szpitali.
Ze wstêpnych ustaleñ policjantów wynika, ¿e prawdopodobnie

P£YTY OSB

osoba kieruj¹ca oplem wskutek nadmiernej prêdkoœci straci³a na ³uku
drogi panowanie nad pojazdem. Samochód uderzy³ w drzewo, a nastêpnie zderzy³ siê z nadje¿d¿aj¹cym z
przeciwnej strony renaultem i dachowa³.
Na miejscu zginê³a pasa¿erka
opla, 21-letnia mieszkanka Kalisza
Pomorskiego. Pozosta³e trzy osoby
jad¹ce tym samochodem tj. 19-letnia mieszkanka gminy Drawno, jej
22-letni znajomy i 23-letni mieszkaniec gminy Recz zostali przewiezieni do szpitali w Choszcznie, Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Po
przeprowadzeniu badañ okaza³o
siê, ¿e mê¿czyŸni doznali ogólnych
pot³uczeñ a kobieta urazu czaszkowo-mózgowego. Ze wstêpnych
ustaleñ wynika, ¿e oplem mog³a kierowaæ nieposiadaj¹ca prawa jazdy
19-latka.
(kp)
Gminna Spó³dzielnia

NAJTANIEJ. 602 131 760

sprzeda pawilon
handlowy (sklep)

Biuro reklamy

o pow. 81 mkw.
w miejscowosci
BORNE - gmina Ostrowice.

Tygodnika
Tel. 504 042 532

Tel. 963 671 633

Maile prosimy kierowaæ: tpd1@o2.pl

Na pocz¹tku obrad radni bêd¹
mogli sk³adaæ interpelacje i zapytania, a po nich mieszkañcy i wys³uchaj¹ odpowiedzi na nie. Burmistrz

poinformuje o swojej pracy w ostatnim czasie. Nastêpnie blok informacyjny o bezpieczeñstwie w gminie; o
swojej pracy w roku 2011 poinformuj¹ przedstawiciele Policji, Stra¿y
Miejskiej, OSP i PPSP.
W kolejnych punktach: o rozwoju obszarów wiejskich, sport na wsi,
stan realizacji infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej oraz o
wspó³pracy Gminy z organizacjami
spo³ecznymi.
Radni rozpatrz¹ cztery projekty
uchwa³, w tym udzielenie po¿yczki
Oœrodkowi Kultury w Drawsku Pom.
i wyra¿enie zgody na odst¹pienie od
obowi¹zku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzier¿awy.
(r)

W³ama³ siê do
domku letniskowego
(Z£OCIENIEC) Policjanci
ze Z³ocieñca zatrzymali
36-latka podejrzanego
o dokonanie w³amania
do domku letniskowego.
Kilka dni temu z³ocienieccy policjanci otrzymali zg³oszenie, ¿e do
jednego z domków letniskowych
nad pobliskim jeziorem ktoœ siê w³ama³. Sprawca wybi³ szybê, dosta³ siê
do wnêtrza domku i ukrad³ miêdzy
innymi rower i odtwarzacz CD.
Zabezpieczone na miejscu œlady,
zeznania œwiadków jak te¿ uzyskane
informacje operacyjne doprowadzi³y mundurowych do w³amywacza.
Okaza³ siê nim byæ 36-letni mieszkaniec Z³ocieñca, który by³ ju¿ karany

za przestêpstwa podobne i niespe³na pó³ roku temu opuœci³ zak³ad karny.
Mê¿czyzna w sumie us³ysza³ piêæ
zarzutów, gdy¿ jak siê okaza³o,
oprócz w³amania do domku letniskowego, w styczniu w Z³ocieñcu
okrad³ swoj¹ znajom¹. Ponadto, jak
ustalili policjanci, w swoim mieszkaniu w okresie od lutego dokonywa³
nielegalnego poboru energii elektrycznej.
Wobec zatrzymanego 36-latka
S¹d Rejonowy w Drawsku Pomorskim wyda³ postanowienie o zastosowaniu œrodka zapobiegawczego
w postaci trzech miesiêcy tymczasowego aresztu. Za dokonane przestêpstwa grozi mu kara do 10 lat
pozbawienia wolnoœci.
(kp)

Tygodnik w internecie: www.tpd.xwp.pl
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Dziel¹ pieni¹dze mieszkañców
(DRAWSKO POM.)
Na najbli¿szej sesji
Rady Miejskiej w
Drawsku Pomorskim, w dniu
30 kwietnia, radni
pochyl¹ siê nad
podzia³em pieniêdzy
z nadwy¿ki bud¿etowej z roku 2011
oraz przesuniêæ
bud¿etowych
i dokonaj¹ zmian
w tegorocznym
bud¿ecie gminy.
Poni¿ej podajemy dochody i wydatki ujête w tym projekcie uchwa³y,
by pokazaæ chocia¿ w przybli¿eniu,
jak dzielone s¹ pieni¹dze podatników i jakie problemy s¹ rozwi¹zywane. Uzasadnienia (ujête w nawiasach) pochodz¹ z projektu uchwa³y.
DOCHODY
Gmina otrzyma³a 172.535 z³ jako
refundacjê wydatków z roku 2011 za
rozbudowê remizy OSP w Rydzewie.
Decyzj¹
Ministra
Finansów
zmniejsz¹ siê udzia³y gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotê 327.798 z³, a o 45.947
z³ zmniejszy siê subwencja oœwiatowa, w zwi¹zku z b³êdnym wyliczeniem subwencji w gimnazjum.
WYDATKI
50.000 z³ to dodatkowy zakup
kruszywa do remontu dróg gruntowych. Uzasadnienie: wyj¹tkowo niskie temperatury i brak opadów w
okresie zimowym wp³ynê³y bardzo
niekorzystnie na stan dróg gruntowych. W celu doprowadzenia ich do
przejezdnoœci konieczne jest u¿ycie
wiêkszej iloœci kruszywa, co zwiêksza tegoroczne wydatki; a 80.000 z³
kosztuj¹ us³ugi sprzêtowo-transportowe (prawie wszystkie drogi
gruntowe po zimie wymagaj¹ naprawy. Du¿y wzrost cen paliw spowodowa³ zwiêkszenie cen wynajmu
sprzêtu i œrodków transportowych).
50.000 z³ urz¹d chce wydaæ na
zakup tablic z nazwami ulic (ujednolicenie tablic i poprawa ich estetyki).
Nowe zadanie: budowa nawierzchni ul. Bieszczadzkiej i Zakopiañskiej wraz z odwodnieniem etap

II; kwota 300.000 z³ (pas drogi ul.
Bieszczadzkiej jest obecnie gruntowy i z tego wzglêdu Gmina ponosi
bardzo du¿e koszty jej utrzymania,
dlatego te¿ celowym jest wykonanie
nawierzchni i odwodnienia tej drogi).
Nowe zadanie: przebudowa ul.
£owickiej – 130.000 z³ (na ul.
£owickiej ruch samochodowy stwarza du¿e niebezpieczeñstwo dla pieszych i jest nieprzejezdna dla s³u¿b
komunalnych i ratunkowych; trzeba
jak najszybciej przebudowaæ ulicê,
zgodnie z wykonan¹ dokumentacj¹).
Na wniosek kierownika Referatu Promocji czêœæ œrodków (4.100 z³)
przeznaczonych na „Udzia³ gminy w
targach turystycznych” przenosi
siê na organizacjê imprezy rekreacyjno-promocyjnej „Drawskie Spotkania ASG” (w ostatni weekend czerwca br. w mieœcie i na terenie poligonu
odbêdzie siê du¿a impreza o charakterze promocyjnym, w której udzia³
weŸmie ponad 200 uczestników z
ca³ego kraju).
Gmina wyda 6.200 z³ na pokrycie
kosztów s¹dowych i zastêpstwa
procesowego, na mocy wyroku s¹dowego z 21 lutego 2012 r. w sprawie
rozstrzygniêcia sporu z tytu³u sprzeda¿y nieruchomoœci gruntowej.
9.000 z³ przeznacza siê na dodatkowe p³atne patrole, które bêd¹
pe³nione przez policjantów Komendy Powiatowej Policji na terenie miasta i gminy.
250.000 z³ na nowe zadanie
„Przebudowa wewnêtrznej czêœci
starego budynku SP w Drawsku
Pom. I etap” (ze wzglêdu na likwidacjê trzech szkó³ wiejskich, zwiêkszy
siê liczba dzieci uczêszczaj¹cych do
SP w Drawsku Pom. Dlatego nale¿y
przyst¹piæ pilnie do przebudowy

wewnêtrznej czêœci starego budynku szko³y).
Pozosta³a kwota 695.400 z³
zwiêksza plany wydatków w poszczególnych placówkach oœwiatowych. Wprowadzenie dodatkowych œrodków na potrzeby oœwiaty podyktowane jest niedoszacowaniem na etapie planowania tegorocznego bud¿etu, prognozowan¹
wyp³at¹ odpraw, nagród jubileuszowych oraz tzw. „13” pracownikom odchodz¹cym na emeryturê, w
zwi¹zku z likwidacj¹ trzech szkó³
podstawowych od 1 wrzeœnia br.
Zwiêkszenie wydatków na zakup
energii wi¹¿e siê z podwy¿k¹ cen
noœników energii, wy¿szych ni¿ zapowiadano, a w Szkole Podstawowej w Mielenku w zwi¹zku ze zwiêkszonym zu¿yciem oleju opa³owego
w oddanej do u¿ytku sali gimnastycznej.
15.000 z³ to dotacja przeznaczona na przeprowadzenie badañ archeologicznych w m. ¯ó³te nad Jeziorem
Zarañskim, których przedmiotem
bêdzie stanowisko wczesnego œredniowiecza usytuowanego na wyspie. Wniosek z³o¿y³ Instytut Archeologii Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu (wynajêcie bazy noclegowej dla 20-25 uczestników badania, w tym studentów archeologii).
W zwi¹zku z niewykorzystaniem w roku 2011, œrodków z wydanych zezwoleñ alkoholowych,
wprowadza siê do tegorocznego
bud¿etu 70.767 z³ i przeznacza na
zwiêkszenie tegorocznych wydatków.
124.455,14 z³ stanowi wp³atê
gminy do Zwi¹zku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z siedzib¹ w Z³ocieñcu, który realizuje projekt czterech gmin „Ochrona wód zlewni rzek
Drawy i Regi”. Gminy wnosz¹ wp³aty na utrzymanie administracji (Jed-

nostki Realizacji Projektu) proporcjonalnie do wartoœci w³asnej inwestycji. W przypadku naszej gminy
udzia³ ten wynosi 24,14 %. Podstawê
wp³at gmin stanowi Uchwa³a Nr 1/2/
2012 Zgromadzenia ZMiGPD z dnia
28 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia
wysokoœci i rodzajów œwiadczeñ na
rzecz Zwi¹zku. Wp³aty bêd¹ wnoszone corocznie, a¿ do zakoñczenia
ca³ego przedsiêwziêcia. Czêœæ poniesionych wydatków wp³ynie do
gmin w postaci refundacji.
Wprowadza siê do realizacji zadanie „Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Kosynierów” i przeznacza 40.000 z³ (na tym terenie istnieje kanalizacja ogólnosp³awna œcieki i wody opadowe razem, która
w przypadkach nag³ych i du¿ych
opadów nie jest w stanie odebraæ
nadmiaru œcieków i powoduje zalania ulicy Kosynierów i przyleg³ych
posesji. W zwi¹zku z tym nale¿y wybudowaæ now¹ sieæ kanalizacji deszczowej i oddzieliæ wody opadowe od
istniej¹cej kanalizacji ogólnosp³awnej, pozostawiaj¹c j¹, jako kanalizacjê
odprowadzaj¹c¹ œcieki komunalne.
Na budowê kanalizacji deszczowej do ul. £owickiej przeznacza siê
100.000 z³ (w zwi¹zku z wykonaniem
nawierzchni ul. £owickiej nale¿y wybudowaæ sieæ kanalizacji deszczowej wraz z separatorem).
Na budowê sieci kanalizacji sanitarnej i wodoci¹gowej w ul. Mazurska - Lubuska i Wielkopolska planuje siê 200.000 z³. Inwestycja realizowana bêdzie w latach 2012-2013 (ulice te, jako nieliczne w mieœcie, nie
posiadaj¹ sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej. Po wybudowaniu kanalizacji do Jankowa zaistnia³a mo¿liwoœæ w³¹czenia wnioskowanej kanalizacji do miejskiej oczyszczalni
œcieków).
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Wprowadza siê zadanie „Przebudowa sieci wodoci¹gowej w rejonie ulic: Kaszubska - Pomorska £owicka I etap”; œrodki - 70.000 z³
(w zwi¹zku z przebudow¹ ul. £owickiej nale¿y w pierwszej kolejnoœci
przebudowaæ sieæ wodoci¹gow¹ w
tym rejonie, zgodnie z wykonan¹
wczeœniej dokumentacj¹ budowlan¹).
Na wniosek ZUK wprowadza
siê 11.000 z³ na zagospodarowanie terenu zieleni wokó³ budynku
administracyjnego UM przy ul.
Kolejowej 1.
Na wniosek kierownika Referatu Promocji 20.000 z³ ma trafiæ na
konserwacjê i naprawê placów zabaw dla dzieci na terenie miasta i
gminy (po przegl¹dzie tych urz¹dzeñ, po okresie zimowym, stwierdzono koniecznoœæ ich remontów,
g³ównie w celu zapewnienia bezpieczeñstwa (w 2011 r. wydano 22 tys.
z³).
15.000 z³ wyasygnowano na remont dachu na budynku socjalnym
amfiteatru w Parku Chopina (dach
nad czêœci¹ socjaln¹ amfiteatru pokryty jest pap¹; od ostatniej przebudowy pokrycie nie by³o remontowane. Stan techniczny pokrycia
jest z³y, co jest przyczyn¹ przeciekania i tym samym niszczenia wewnêtrznej czêœci budynku. Dlatego
w trybie pilnym nale¿y przeprowadziæ remont tego dachu).
W ramach programu PROW
gmina otrzyma³a dofinansowanie
na realizacjê projektu Muzyka, taniec i œpiew nasz¹ tradycj¹ - wzrost
atrakcyjnoœci zespo³u ludowego
„Radoœæ” Linowno - przez zakup
sprzêtu muzycznego i strojów.
Ca³e przedsiêwziêcie to koszt
14.665,61 z³, w tym dofinansowanie z PROW - 8.346,28 z³, udzia³
gminy - 6.319,33 z³.
„Mini Mundial” ma kosztowaæ
20.000 z³. Œrodki zostan¹ wykorzystane na organizacjê imprezy pi³karskiej (zakup strojów, organizacjê
turnieju, opiekê nad uczestnikami,
promocjê, wydanie albumu), która
odbêdzie siê na prze³omie maja i
czerwca br.
Na zakup energii celem oœwietlenia gminnych obiektów sportowych przeznacza siê dodatkowo
15.891 z³ (z analizy wykonania tegorocznego bud¿etu za I kwarta³
wynika, ¿e przy planie 13.000 z³ na
zakup energii wykorzystano ju¿ blisko 10.000 z³. W zwi¹zku z tym koniecznym jest zapewnienie œrodków finansowych na pozosta³¹
czêœæ roku).
Teraz radni zdecyduj¹, czy wszystkie te propozycje i w tych kwotach
zostan¹ zatwierdzone.
KAR
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SKO po raz trzeci uchyli³o decyzjê burmistrza

Burmistrz Ptak winien
wydaæ decyzjê odmown¹,
a on napiera, by ¿wirownia
powsta³a
(DRAWSKO
POMORSKIE) Z
zadziwiaj¹cym uporem
burmistrz Drawska
Pomorskiego wydaje
decyzje zezwalaj¹ce na
budowê ¿wirowni w
Mielenku Drawskim,
pomimo ¿e
Samorz¹dowe Kolegium
Odwo³awcze wyraŸnie
wskazuje mu, ¿e nie ma
racji. Ten upór zaczyna
ju¿ budziæ podejrzenia.
Sprawa ci¹gnie siê ju¿ od
trzech. W 2009 roku pan Micha³
Dolata, w³aœciciel Kopalni Kruszyw Naturalnych „D¹browa MD
Transport” z D¹browy z³o¿y³
wniosek do burmistrza Drawska
Pomorskiego o wydanie decyzji
na wydobywanie kruszywa na
dzia³ce o pow. 41 hektarów, w
Mielenku Drawskim. W kwietniu
2010 r. burmistrz Zbigniew Ptak
wyda³ decyzjê otwieraj¹c¹ drogê
do budowy kopalni ¿wiru. Zaskar¿y³ j¹ wówczas jeden z
mieszkañców, Zygmunt Lewandowski i Samorz¹dowe Kolegium
Odwo³awcze uchyli³o decyzjê
burmistrza i zwróci³o mu uwagê
na niezgodnoœæ lokalizacji przedsiêwziêcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
Kilka miesiêcy póŸniej, w
sierpniu 2010 r., burmistrz ponownie wydaje decyzjê pozytywn¹ dla przedsiêbiorcy i ponownie SKO uchyla j¹, po odwo³aniach ju¿ trzech mieszkañców
Mielenka. SKO znowu wskazuje
na ten sam b³¹d – nie mo¿na jednoznacznie przyj¹æ zgodnoœci lokalizacji planowanej inwestycji z
ustaleniami planu. SKO t³umaczy,

W tym miejscu planowano ¿wirowniê

¿e dzia³ka „nie posiada oznaczenia
ani literowego ani cyfrowego”,
wiêc nie mo¿na okreœliæ jej przeznaczenia. Podpowiada burmistrzowi, ¿e trzeba podj¹æ dzia³ania
na rzecz aktualizacji ustaleñ miejscowego planu gminy. Chodzi o
to, ¿e dzia³ka ta, kupiona przez
wielkopolskiego inwestora od
ANR, jest dzia³k¹ roln¹, a mieszkañcy dopowiadaj¹, ¿e jest nawet
zapis - pod zalesienie.
Burmistrz Ptak wydaje trzeci
raz decyzjê w kwietniu 2011 roku.
SKO w niedawno wydanym orzeczeniu o uchyleniu decyzji w ca³oœci zauwa¿a, ¿e burmistrz
wyda³ decyzjê „nie uwzglêdniaj¹c
wskazówek Kolegium co do w³aœciwej interpretacji zapisów ustaleñ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Drawsko Pomorskie”.
SKO po raz trzeci uchyla decyzjê burmistrz, ale tym razem
odwo³uje siê od niej sam Micha³

Dolata, do Wojewódzkiego S¹du
Administracyjnego. Ten uchyla
decyzjê SKO, ale z wnioskiem, ¿e
je¿eli SKO ustali³o, ¿e planowana
inwestycja jest niezgodna z planem, to powinno wydaæ decyzjê,
rozstrzygn¹æ j¹ merytorycznie, a
nie przekazywaæ j¹ burmistrzowi
do ponownego rozpatrzenia, i to
po raz trzeci. SKO, kieruj¹c siê
wskazaniami WSO, przeprowadzi³o jeszcze raz postêpowanie
dowodowe i potwierdzi³o, ju¿
wydaj¹c decyzjê, ¿e decyzja wydana przez burmistrza jest
sprzeczna z planem. Odmówi³o
wiêc ustalenia œrodowiskowych
uwarunkowañ dla tej planowanej
inwestycji.
Tu zosta³y przedstawione rozstrzygniêcia na gruncie prawa,
ale przecie¿ oprócz tego skar¿¹cy
podnosili wiele b³êdów i nieœcis³oœci, by nie powiedzieæ przek³amañ, w decyzji burmistrza. Ale o
tym w nastêpnym wydaniu. KAR
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Szko³a w Gudowie Kibicujê Fair Play
dla stowarzyszenia

(DRAWSKO POM.) Parter
likwidowanej z dniem
31 sierpnia br. szko³y
podstawowej w
Gudowie zosta³
wydzier¿awiony dla
stowarzyszenia, które
bêdzie prowadziæ w niej
oœrodek rehabilitacyjnoedukacyjnowychowawczy.
Radni na sesji w dniu 29 marca
2012 r. podjêli decyzjê o likwidacji
szko³y podstawowej w Gudowie.
Kolejn¹ decyzj¹ wyrazili zgodê na
odst¹pienie od obowi¹zku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzier¿awy ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Niepe³nosprawnym
„Radoœæ z ¿ycia”, z siedzib¹ w
£obzie. Stowarzyszenie ma zaj¹æ
parter szko³y i prowadziæ tu oœrodek
rehabilitacyjno-edukacyjno-wy-

chowawczy oraz szko³ê podstawow¹ specjaln¹. Jak informowa³
burmistrz, obecnie Gmina dowozi 24
dzieci niepe³nosprawne do Oœrodka
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Radowie Wielkim,
w powiecie ³obeskim. Z tytu³u dowozu ponosi rocznie koszty w wysokoœci oko³o 160 tys. z³otych. Powstanie tego typu oœrodka w gminie
drawskiej spowoduje zmniejszenie
kosztów transportu oraz znacznie
skróci czas dojazdu dzieci. Ponadto
pozwoli na objêcie opiek¹ dodatkowo najm³odsze dzieci niepe³nosprawne, w wieku do 5 lat. Radni
przychylili siê do tej argumentacji i
wyrazili zgodê na dzier¿awê w trybie
bezprzetargowym.
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepe³nosprawnym „Radoœæ z
¿ycia” zosta³o zarejestrowane w
marcu br. w £obzie. Prezesem jest
pan Andrzej Soko³owski, sekretarzem Barbara Kopania, a skarbnikiem Paulina Soko³owska. Ma rozpocz¹æ dzia³alnoœæ od 1 wrzeœnia
2012 r.
KAR

(DRAWSKO POM.) W zwi¹zku
ze zbli¿aj¹cymi siê rozgrywkami
UEFAEuro2012 oraz w ramach projektu „Szko³a bez przemocy”
uczniowie Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Drawsku Pomorskim zbieraj¹ podpisy pod apelem do W³adz
RP o utrzymanie bezpieczeñstwa na
stadionach.
W projekcie bior¹ udzia³ ucznio-

wie, rodzice oraz nauczyciele. Pod
ogólnopolsk¹ akcj¹ „Kibicujê Fair
Play” podpisa³o siê 316 osób, w tym
146 mieszkañców Drawska Pomorskiego.
Poprzez t¹ akcjê uczniowie chc¹
podkreœliæ, jak wa¿ne jest, aby na
trybunach ca³e rodziny mog³y czuæ
siê bezpiecznie i wspólnie prze¿ywaæ
sportowe zmagania.
(o)

Gazetka matematyczna „Po³am G³owê”

Turniej „Matematyka
jest wokó³ nas”
(Z£OCIENIEC).
Osiemnasty kwietnia œroda by³a w Szkole
Podstawowej Nr 1 „Dniem
Matematyki”. Z tej okazji
odby³ siê w sali
gimnastycznej turniej dla
uczniów klas szóstych pod
has³em „Matematyka jest
wokó³ nas”.
Ka¿d¹ z trzech klas reprezentowa³a grupa siedmiu osób, które rywalizowa³y w dziewiêciu konkurencjach. Na pocz¹tku zaprezentowano

plakaty i reklamê matematyki. Nastêpnie uczniowie rozwi¹zywali
krzy¿ówki i rebusy oraz uk³adali tangram i sk³adankê u³amkow¹.
Najwiêcej emocji wzbudzi³a konkurencja pod nazw¹ - skojarzenia
matematyczne. Nale¿a³o podaæ nazwê pojêcia matematycznego zwi¹zanego na przyk³ad z has³em „ry¿owe lub magnetyczne”, b¹dŸ wskazaæ
„akrobatyczny czworok¹t”.
Na zakoñczenie turnieju zosta³y
rozlosowane nagrody za prawid³owe rozwi¹zanie zadania z gazetki
matematycznej „Po³am G³owê” oraz
wrêczono wszystkim dru¿ynom dyplomy za rywalizacjê.
(um)

Drawskie wioski bez funduszu
so³eckiego
(DRAWSKO POM.) W przysz³ym roku wioski nie dostan¹ pieniêdzy z funduszu so³eckiego,
gdy¿ radni zdecydowali, na sesji 29

marca, ¿e nie wyodrêbni¹ takiego
funduszu w przysz³orocznym bud¿ecie. W tym roku tak¿e go nie zaplanowano.
KAR
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Dbaj¹ o mosty (oni), zadbajmy i (my) o co trzeba

Tu¿ przed sezonem turystycznym
(Z£OCIENIEC). Z miejskich
ciekawostek tych dni warte zauwa¿enia, to:
(1) Z³owieszczo poobrzynane
ga³êzie wielce urodziwej wierzby na
Trakcie Marsza³ka na przeciwko Stokrotki. Lubi¹ tu na ³aweczce przysi¹œæ nie tylko wyj¹tkowo luŸni
mieszkañcy miasta, ale tak¿e osoby
starsze, w tym schorowane panie,
którym wycieczka nad Drawê jest ju¿
zbyt mêcz¹ca. Szkoda, ¿e w naszej
gminnej demokracji nie ma jeszcze
zwyczaju uzgadniania wszelkich ingerencji w ¿ycie dzielnic, ulic - z ich
mieszkañcami. Tak w ogóle to demokracja w³aœnie na tym polega, a nie na
TVN-owskich bajdurzeniach.
(2) Œmietnik na zapleczu Po³czyñskiej na wysokoœci kina od lat w tym
samym stanie. Jakby budynki przy
tej ulicy nie by³y zamieszkiwane
przez lokatorów, a by³y zwyk³ymi pustostanami. Jak siê dozwala na istnienie takiego œmietnika, to i kator¿nicze obrzynanie drzew nikomu nie
zawadza. Z nielicznymi wyj¹tkami.
(3) Jest sporo uwag do sposobu
parkowania przy restauracji SA-

BAT. Po kilku wzmiankach na ten
temat na internetowych stronach
Tygodnika owe uwagi jakby zel¿a³y.
Pod oddzia³em banku na Czaplineckiej samochody zawsze parkuj¹ na
chodniku, ale parking tu dla nich
starannie przygotowano. Pojazdy
nie wadz¹ przechodniom. Jeœli ju¿, to
incydentalnie.
(4) Most Adama Mickiewicza,
okazuje siê, co jakiœ czas jest starannie oczyszczany nawet przy pomocy
specjalnych urz¹dzeñ. Jeden z pracowników: - Takie s¹ przepisy. My
siê do nich stosujemy. Idzie przede
wszsytkim o to, by by³y dro¿ne
wszelkie kana³y odprowadzaj¹ce
wodê. By ta siê nie gromadzi³a na
moœcie. Z tym mostem nie ma wiêkszych k³opotów. Jesteœmy na nim
raz na miesi¹c. Ale, to nie wszystko. Tu¿ przy
moœcie, na koñcu parkingu, ziemia
niebezpiecznie osuwa siê w dó³ nad
W¹sawê. Wyrwa staje siê coraz
wiêksza. Pora, by zadbaæ o to miejsce. Elegancka, znakomicie w obieg
kulturowy gminy wpisana restauracja SABAT, i taki jak¿e przaœny parking. A tu nie tylko przecie¿ sezon
turystyczny za pasem.
(5) A w dole ... Œciana do tenisa.
Wspaniale, ¿e jest. Jednak, tu¿ przy
niej, dwa zakoñczenia kana³ów œciekowych, owszem zabezpieczone,

CMYK

ale smrodzik wydobywa siê z nich
„zniewalaj¹cy”. Musi tak byæ?
Musi tak pachnieæ? Jedno miejsce,
a tyle jak¿e przecie¿ prostych spraw
do za³atwienia. Fakt, ¿e ju¿ d³ugie
lata mijaj¹.
(N)
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Sto tysiêcy z³otych na rok? – normalka. A do tego jeszcze i w pobliskiej radzie nadzorczej prawie dziesiêæ

ZABIERAJ¥ G£ODNEMU ZUPÊ
(Z£OCIENIEC). W kraju, by mieæ œrodki na
op³acanie wszelkich tak z polska rozroœniêtych administracji, pensji, w tym i samorz¹dowych, by mieæ œrodki na potê¿ne
pensje dla burmistrzów byle mieœcin –
bywa, ¿e równych pensjom ministerialnym,
to trzeba te œrodki sk¹dœ braæ. Sk¹d? Ano,
na przyk³ad z dzia³ki, w której w normalnych krajach s¹ tak zwane socjale.
W Polsce zasi³ki dla bezrobotnych s¹ wyp³acane tylko okresowo,
po wygaœniêciu króciutkiego czasu
ich obowi¹zywania ludzie s¹ spychani albo na marginesy istnienia, w
otch³anie egzystencji na progach
minimum biologicznego, albo wyrzucani poza granice kraju. Albo
– zg³aszaj¹ siê do tak zwanej Opieki
Spo³ecznej. Bardzo czêsto w tej
Opiece zagnie¿d¿aj¹ siê na ca³e lata,
a do tego, bywa, ¿e i pokoleniowo.

A gdzie¿ to dzisiaj jest
wicepremier
od socjalu???
Niegdysiejszy wicepremier, Andrzej Lepper, g³osi³ z mównicy sejmowej o potrzebie wprowadzenia w
kraju socjalu w wysokoœci oœmiuset
z³otych miesiêcznie. Ka¿demu bezrobotnemu. Tematu nikt nie podj¹³,
mimo istnienia u nas kilku partii
odwo³uj¹cych siê do kanonu wartoœci chrzeœcijañskich, kilku „partii lewicowych” i w ogóle doœæ powszechnego mniemania, ¿e jeste-

œmy krajem przestrzegaj¹cych
wszelkich praw obywatelskich i nawet, a jak¿e, demokratycznym. To
oczywiœcie piramidalna bzdura, dobra dla codziennie ogl¹daj¹cych telewizje, gdy¿ w praktyce jesteœmy
krajem, w którym w³adza pochodzi z
medialnych manipulacji, a te s¹ dokonywane w interesie si³ - nie zawsze
mo¿liwych do jawnego wskazania.
Jedno jest tu pewne – obcych nam.
St¹d tyle strachu budz¹ ci, którzy
rzeczywistoœci politycznej dociekaj¹. S¹ najczêœciej pos¹dzani tak spiskowa teoria dziejów. O dziejach
wedle ich spiskowej praktyki rozmów nie ma. Dlaczego?

Partie tu s¹ po to, by nie
by³o widaæ generalnych
problemów kraju.
G³ównych konfliktów
G³ównym zadaniem medialnych
manipulacji jest rozparcelowanie
¿ycia spo³ecznego na ¿ycie partyjne,
tak, by broñ Bo¿e na jaw nie wysz³y
g³ówne konflikty. St¹d w³aœnie w

naszych warunkach podzia³ na partie i partyjki, na polityczne kanapy i
na jeden fotel prezydencki. Tym sposobem doœæ sprawnie przykrywa siê
prawdziwe zarzewia konfliktów. W
tym istnienie oceanu polskiej nêdzy,
g³odu. Bezrobocia. Wyniszczania
m³odego pokolenia. Bezmiaru przedwczesnych œmierci. Re¿imowe media, ale nie tylko re¿imowe, o tych
problemach, tak dos³ownie - to nigdy i ani s³owa. Tylko wzmianki i to
najczêœciej po nocach. Nawet i media niezale¿ne, w tym i niszowe, w
tym kontekœcie obowi¹zuje kanon
„zielonej wyspy”.

Zabieraj¹ g³odnemu
zupê z miski
Wydzieranie polskiemu g³odowi,
polskiej nêdzy, polskiemu istnieniu
poni¿ej progu egzystencji ostatnich
z³otówek, by je mieæ na uposa¿enia
dla tych, co do których pró¿no siê
s¹dzi, ¿e bêd¹ tu elit¹, jest warte
skutecznego nag³oœnienia na Europê. Nawet i na œwiat – ONZ.

Nied³ugo w Parlamencie Europejskim bêdziemy mieli debatê na
temat ³amania w Polsce podstawowych regu³ demokracji. Bêdzie sz³o o
to, ¿e w kraju rynek medialny jest tak
zorganizowany, ¿e na media elektroniczne s³u¿¹ aktualnemu re¿imowi, a
nie spo³eczeñstwu. Rynek prasy tylko w znikomym stopniu jest polski.
S³u¿y obcym u nas interesom, nie
nam. Kiedy ju¿ poinformujemy Europê o tym pierwszym zagadnieniu, to
w kolejce ju¿ przecie¿ czeka „polska
bieda, polski g³ód”, nie maj¹ce sobie
równych w Europie. Ostatnie miejsca kraju w rankingach. Jeœli w kraju
nie ma z kim o tym rozmawiaæ, to – jak
to dobrze? – ¿e jest Parlament Europejski. ONZ.

Przecie¿ z tej
„finansjery” nigdy nie
bêdzie ¿adnej elity
I jeszcze jedno nieszczêœcie z tym
zwi¹zane – przecie¿ z ludzi tucz¹cych
siê na pensjach pochodz¹cych z
polskiego g³odu, z polskiej nêdzy,

tygodnik pojezierza drawskiego 25.4.2012 r.
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nigdy nie bêdzie ¿adnej elity. „Eliciarz” z szabrownika? – no, chyba ¿e
tylko „eliciarz” w cudzys³owie oczywiœcie. Oto przyk³ad nawet sztandarowy wrêcz. Pezetpeerowcy - stali
siê elit¹? Do dziœ, mimo, ¿e wszêdzie
ich jeszcze pe³no, to przecie¿ nikt
„tego” nie bierze, ani nie weŸmie, za
¿adn¹ elitê! Nawet, gdy to s¹ „Wajdy, Na³êcze czy Urbany, Millery czy
Kwaœniewscy”!!! To tylko taki konwenans spo³eczny... Niewolê trzeba
by³o przecie¿ jakoœ przetrzymaæ.

III RP sto³ówkowym
„rajem” stoi – w
Z³ocieñcu te¿
Oto mamy sprawozdanie Miejsko – Gminnego Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej w Z³ocieñcu. Mimo liczb
z³otówek podanych olbrzymi¹
czcionk¹, nie mamy informacji podstawowej: gmina Z³ocieniec - ile z³otówek w ubieg³ym roku przeznaczy³a na sw¹, nie czyj¹œ -biedê? Tego nie
ma w ca³orocznym sprawozdaniu!
W sprawozdaniu napisano: Miejsko-Gminny Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej w Z³ocieñcu na realizacjê zadañ w³asnych i zleconych
otrzyma³ w 2011 roku kwotê
10.284.911 z³otych. (1) na realizacjê zadañ w³asnych – 5.216.989
z³otych. (2) Na dofinansowanie
zadañ w³asnych – 2.838.773 z³ote.
(3) na realizacjê zadañ zleconych –
4.477.422 z³ote.
Wydatkowano odpowiednio: (1)
zadania w³asne – 2.921.350 z³otych
(2) zadania zlecone, dofinansowanie
– 2.809.535 z³otych (3) zadania zlecone – 4.463.240 z³ote.
I jeszcze – na realizacjê projektu
systemowego „szansa na przysz³oœæ”: (1) otrzymane œrodki –
253.660 z³otych (2) wydatkowane –
251.618 z³otych. W tym wk³ad w³asny gminy 25.366 z³otych.

O skali biedy w Z³ocieñcu
œwiadzcy nastêpuj¹cy fragment
wspomnianego sprawozdania: - (1)
POSI£KI W STO£ÓWCE MGOPS. Z
pomocy w formie posi³ków w sto³ówce skorzysta³y czterysta trzydzieœci dwie osoby (432). Œredniomiesiêcznie dwieœcie siedemdziesi¹t siedem osób (277). W ci¹gu
ubieg³ego roku w sto³ówce
MGOPS przygotowano siedemdziesi¹t tysiêcy posi³ków. (70000).
Na zakup artyku³ów spo¿ywczych
w celu przygotowania posi³ków
dla klientów oœrodka wydatkowano kwotê 219.953 z³ote, z tego
20000 z³otych z zadañ w³asnych
gminy, a 199.952,66 z³ z dofinansowania zadañ w³asnych z Urzêdu
Wojewódzkiego. Rzeczywisty koszt
przygotowania posi³ku wynosi 5 z³
73 gr., w tym wsad do kot³a 3 z³ote
11 groszy. –
I dalej czytamy: - Jednym z wa¿niejszych obowi¹zkowych zadañ
w³asnych gminy jest zapewnienie
jednego ciep³ego posi³ku dla osób
bezdomnych i osób znajduj¹cych
sie w wyj¹tkowo trudnej sytuacji
ekonomicznej. Sto³ówka przy
MGOPS dzia³a od listopada 1994
roku. Wiemy, ¿e du¿ym atutem naszej
sto³ówki jest bardzo niski koszt
obiadów (dziêki sponsorom), mo¿liwoœæ prowiantowania sporej liczby klientów (dla niektórych jest to
czasami jedyny posi³ek) i przede
wszystkim obiady nasze s¹ pod
sta³¹ kontrol¹, spo¿ywane przez
osoby jedynie uprawnione i nie s¹
marnotrawione.
Prowiantowanie najubo¿szych
klientów w naszej sto³ówce jest ekonomicznie uzasadnione, poniewa¿
koszt wyprodukowania jednego
posi³ku nie jest wysoki. –

Kogo wsadziæ do kot³a?
Z powy¿szego wynika, ¿e gdyby

gmina zechcia³a do tej sto³ówki co
nieco dorzuciæ, to obiad w sto³ówce
móg³by byæ obiadem pe³nowartoœciowym. Nawet radnym na sesjê
mo¿na by go donieœæ, celem degustacji oczywiœcie. Bo ten aktualny
do tej pory takiego zaszczytu jakoœ
nie dost¹pi³. Dlaczego? Ale, gdyby
nie sponsorzy, tych zupek w ogóle
mog³oby nie byæ.
Dobrze. Jeden z³ocienianin idzie
na obiad do gminnej sto³ówki z wsadem do kot³a za 3 z³ote 11 groszy. Jak
w niektórych krajach w Afryce. A po
drugiej stronie mamy te¿ gminê, bo
spó³ki gminne, z prezesami, te¿ przecie¿ gminnymi. Zobaczmy, a jak to u
prezesuniów jest z „wsadem do kot³a”? Wszak kocio³ wspólny, bo
gminny.
Na przystawkê podam czytelnikom, ¿e w firmie, w której wartoœæ
wsadu do kot³a na jeden cz³owieczy
obiad wynosi dok³adnie 3 z³ote 11
groszy, roczny zarobek kierownik tej
firmy z Opiek¹ w tytule, Bo¿eny
Kolaszyñskiej, wynosi 94 264 z³ote
84 grosze. Na zakup produktów ¿ywnoœciowych na posi³ki w Opiece
wydano w ubieg³ym roku na 70000
posi³ków 220000 tysiêcy z³otych.
Odrzucaj¹c datek od gminy, to jest
to kwota tylko dwukrotnie wy¿sza
od rocznej pensji kierownik. To siê
nadaje tylko do Parlamentu Europejskiego, no, bo nie do naszego Sejmu!!! Nie do naszej z³ocienieckiej
rady!!!
Za roczny zarobek prezesa
ZWiK-u Jana £owkiewicza mo¿na
mieæ wsadów do kot³a w Opiece
123.382,74 z³ : 3 z³ 11 gr. = 39672 wsady. Czyli wiêcej nic po³owê posi³ków.
Prezes Andrzej Paliñski w „cieple” zarobi³ w ubieg³ym roku 100046
z³ 50 gr. Dzielimy to przez wsad do
kot³a i mamy 32000 wsadów. Nieco
mniej ni¿ po³owê tego, co ma Opieka.
Ale Andrzej Paliñski zasiada sobie
na dok³adkê jeszcze w radzie nadzorczej ZGM-u, nie za darmo oczywi-

œcie. Rocznie ma stamt¹d 8.265 z³otych. To daje wsadów do kot³a 2657
sztuk. Tyle by³oby wsadów, gdyby
nie ten prezes – innymi s³owy rzecz
podaj¹c.
No i jeszcze jeden nasz wsadowy
prezes, ZUK-u, Jacek Pierechód.
Rocznie z jego pensji 100317,38 z³
by³oby wsadów 32 256.

Nie ma to jak w gminie,
tu badziewie nigdy nie
minie
Gdyby te spó³eczki by³y pozagminne, nie by³oby ¿adnego problemu. Ale one s¹ gminne. I to takiej
gminy, w której wsad do kot³a na
zupê dla g³odnego cz³owieka to 3
z³ote 11 groszy. A pensja dla byle
prezesiny nawet i grubo ponad sto
tysiêcy rocznie. Pytam – a z jakiego
to powodu? Kto i kogo upowa¿ni³
do takiego u³o¿enia gminnej polityki
finansowej? A do tego i ta pensja w
Opiece Spo³ecznej. To¿ to bije
wprost groz¹!!! Wyborcy, o to chodzi³o? To by³o g³osowanie przeciwko gminnej ludzkoœci? Przeciwko
ludzkoœci z³ocienieckiej?

Cichcem do kasy?
Po swoje?
Opieka nie podaje z³otówek zarabianych nie tylko przez panie kucharz¹ce, ale i przez szefow¹ tych wsadów. Dopiero po otrzymaniu takich
danych obraz bêdzie w ca³oœci jasny. Niedawno, gdy ludzie przyszli
broniæ „ciep³a” przed sprzeda¿¹
Niemcowi, wraz z tymi ludŸmi na salê
obrad rady Z³ocieñca nie przyszli
cz³onkowie rady nadzorczej spó³ki.
Nie bronili „ciep³a” wespó³ z jego
klientami. Nie by³o komu powiedzieæ, a ile to korzystaj¹cych z „ciep³a” ta rada nadzorcza kosztuje?
Tylko cichcem do kasy. Po swoje???
Tadeusz Nosel
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W tych dniach nie przez dziedziniec koœcio³a

Z ruin do nowych mieszkañ – miasto z
z roku na rok...
(Z£OCIENIEC). Poniedzia³kowy
ranek to wymiana uwag z kilkoma
m³odymi ludŸmi na temat: - W gminie
nie istnieje w praktyce ¿adne forum,
na którym mo¿naby dzieliæ siê uwagami na temat istnienia nad Draw¹
i W¹saw¹. Gdyby nie strony internetowe Tygodnika, w z³ocienieckiej gminie opinia publiczna nie
mia³aby ¿adnego forum. Tak w Z³ocieñcu jest to zorganizowane. –
Jeden z powodów te¿ i taki, ¿e
gmin¹ spoza pezetpeer to od roku
1989 zarz¹dza³, i to króciutko, tylko
jeden cz³owiek. Reszta lat up³ynê³a
tu nadal pod znakiem tej, jak to siê
mówi, „znienawidzonej”. Skoro w
Z³ocieñcu rz¹dy s¹ sprawowane niejako pod szczeln¹ zas³on¹, za podwójn¹ gard¹, to widaæ przyczyny
tego musz¹ byæ. Ale, tak¿e i to, ¿e
z³ocienieccy rz¹dzeni zza podwójnej
gardy, gdy ju¿ siê wypowiadaj¹, to
nie tylko konkretnie, ale i soczyœcie.
Z drugiej strony, w³adza poczyna
sobie tak, na ile otrzymuje przyzwolenie. Re¿imowe zachowania w³adzy
w ca³ym powiecie drawskim bior¹
siê, jak i ta w³adza, z epoki gdzieœ
indziej ju¿ dawno minionej. Nim i do
nas dotrze wiadoma fala polskoœci,
to nieco czasu up³yn¹æ musi. Ma³o
gdzie jeszcze rz¹dzi pezetpeer, a u
nas - jak widaæ, s³ychaæ i czuæ - jeszcze tak byæ musi. I jest.
Jeszcze nie wiosna
Pierwsze solidniejsze s³oneczko
dopiero pod koniec miesi¹ca, ale
kolory ju¿ przybie¿a³y. Nie tylko zieleñ traw, ale i barwy pierwszego
kwiecia. Radoœci wiosennego ptactwa najlepiej chyba s³yszalne w Parku ¯ubra. Tu tak¿e mo¿na do woli
napatrzeæ siê na naturalnie zalegaj¹ce wody Drawy na mokrad³ach roz-

lanych pod sam Park. Nie tylko niezwykle malarsko, wszelkie odmiany
fioletów, ale i ze wzglêdu na kilkaset
lat licz¹c¹ tu wilgoæ pokraczone
drzewa, wrêcz jak w galerii rzeŸb.
Mo¿e to i dobrze, ¿e do tej pory to
miejsce jest pozostawione samo
sobie, dlatego tyle tu jeszcze natury,
mimo ¿e chodniczki z asfaltu – one w
czynie spo³ecznym jeszcze z czasów
PRL. K³adzenie tego asfaltu mia³o
wtedy s³u¿yæ integracji, a do dzisiaj
niestety s³u¿y zwyk³ej komunikacji.
Cieszyñska bez chodnika
Tu¿ za parkiem, na Cieszyñskiej,
chodnik po³¹czony ze œcie¿k¹ rowerow¹, ale tylko na czêœci ulicy. Mo¿na sobie wyobraziæ przysz³y Z³ocieniec z takimi w³aœnie chodnikami –
œcie¿kami. Tym razem jednak wspomnijmy, ¿e spora czêœæ Cieszyñskiej
jest chodnika pozbawiona. Tu przed
samochodami trzeba umykaæ pod
drzewa Parku. Akurat pod nimi jest
sporo miejsca na - by po³o¿yæ regularny chodnik. Miejsce jest takie, ¿e
by je przygotowaæ do pe³nienia roli
chodnika, wystarczy dzieñ, dwa pracy. Warto, gdy¿ - powtórzmy - przed
samochodami trzeba dos³ownie
uciekaæ na boki, bo chodnika tu nie
ma.
Kilkadziesi¹t metrów dalej jedna
z bardziej eleganckich wilii w mieœcie
do sprzedania. Towarzyszy jej olbrzymi kawa³ starannie zadbanego
ogrodu koñcz¹cego siê nad brzegiem Drawy. To w³asnoœæ najbardziej popularnego od lat piekarza i
cukiernika, majêtnego przedsiêbiorcy w mieœcie, Tadeusza K.
Dalej to ju¿ Stanis³awa Staszica.
A tu rozwalaj¹cy siê budynek z numerem 33. Lokatorzy otrzymali nowiutkie mieszkania, bo budynek za-

gra¿a³ zawaleniem siê. Jego œciana
od podwórka by³a podparta kilkoma
ko³kami. – Proszê, niech pan wejdzie
do œrodka – prosi ktoœ zza szyby
samochodu, który akurat siê zatrzyma³. - Niech pan tam zajrzy. – Wchodzê przez otwarte drzwi. Ka¿dy tu
mo¿e wejœæ. Budynek, jak ka¿da ruina. Rozszabrowywana. Œciana od
podwórka godna uwagi, bo wypuk³a. Widaæ - w ka¿dej chwili grozi
zawaleniem. Nie tylko trzeba jeszcze
raz drzwi dobrze zabezpieczyæ, ale
chyba i tê œcianê. Ludzie ju¿ w nowych mieszkaniach. Jak sobie wyobraziæ ich radoœæ? Nieco trudno.
Kaskada na Drawie
Nad Draw¹ przy kaskadzie
kwitn¹ drzewa. Tu ju¿ wiosna w pe³ni. To jedno z najpiêkniejszych
miejsc w mieœcie. Szkoda, ¿e tylko
ledwie zadbane. A ono winno byæ jak
najbardziej reprezentacyjne, a jest
takie, jakie jest. Jeszcze kilka lat temu
nie by³o tu tak zwanej przenoski kajaków. Owa¿ jest, ale do tej pory nic
wiêcej. Jak mo¿na latami ca³ymi siedzieæ w urzêdzie za biurkiem do
spraw promocji miasta, nie czyni¹c
nic ku wyeksponowaniu tego miejsca? Tu Niemiec mia³ elektrowniê
wodn¹ oœwietlaj¹c¹ ca³e miasto.
Teraz u nas w modzie s¹.... wiatraki.
Dla gminy z nich tyle, co nic!
Remontuj¹ Stanis³awa
Staszica 1
Niedawno na proœbê Stanis³awa
ze Stanis³awa Staszica 1 pisaliœmy o
trudach mieszkania w tym budynku.
Budynek jest akurat ocieplany. Jest
naprawiany dach. Jak¿e lekko komunikuje siê tego rodzaju wydarzenia.
Ocieplana œciana budynku to te¿ i
front powitalny przybywaj¹cych do

Z³ocieñca. Do tej pory by³a obskurna, popêkana. No i jest, bêdzie zmiana. Mo¿na napisaæ – z trudem przychodzi³o reportersko godziæ siê, ¿e
tego rodzaju „witacz” dziesiêcioleciami ca³ymi wita³ przybyszów do
nas.
Remont dachu koœcio³a
Koœció³ Maryi Wniebowziêtej.
Dach œwi¹tyni ju¿ w niedawno zapowiadanym remoncie. Dziedziniec
otoczony wyrazist¹ taœm¹. Tabliczka REMONT DACHU. Dobrze o tym
wiedzieæ, gdy¿ codziennie w kierunku ulicy Stanis³awa Staszica, i odwrotnie, przechodzimy przez dziedziniec œwi¹tyni. Teraz trzeba Bohaterów Warszawy a¿ do zak³adu
szklarskiego i Koœcieln¹ do S. Staszica.
Na skwerze zieleni przed urzêdem
dostrzegamy po ludzku poprzycinane drzewa. Pozostawiono spore ga³¹zki, które lada dzieñ siê zazieleni¹.
Szkoda, ¿e podobnie nie zrobiono z
innymi drzewami, które pokaleczono jakby nawet z sadystycznym rozmys³em.
Na jod³ach na tym skwerze wisz¹
jeszcze p³ytki CD. Pob³yskuj¹ w s³oneczku
Bo¿onarodzeniowymi
gwiazdkami, ale – tak podpowiada
zwyk³y odruch – niezbyt owe CD tu
pasuj¹. K³óc¹ siê z natur¹ drzew,
choinek. To nieco wygl¹da jak, przepraszam, ale - wysypisko. Nie idzie
mi o to, by p³ytki zast¹piæ pendrivami!
Powolne wyburzanie
Trójk¹ta Bermudzkiego
Zajrzyjmy do Trójk¹ta Bermudzkiego. Ambasada zieje otworami po
oknach. Za ni¹ komórki ju¿ rozebrane. Kilka innych ruin ju¿ w ogóle nie
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Wokaliœci Zespo³u
Szkó³ w Œwierczynie
w Kaliszu Pomorskim
W pi¹tek, 20 kwietnia 2012 roku,
czworo uczniów Zespo³u Szkó³ w
Œwierczynie uczestniczy³o w Regionalnym Festiwalu Piosenki Przyrodniczej zorganizowanym przez Oœrodek Kultury w Kaliszu Pomorskim.
W Festiwalu zaprezentowa³o siê
³¹cznie 50 wykonawców z Drawska
Pomorskiego, Z³ocieñca, Kalisza,
Recza, Drawna, Czaplinka, Mielenka
Drawskiego.
Nasi uczniowie Liliana Szcze-

ma. Poznika³y. Ods³oni³ siê spory
kawa³ ziemi do zagospodarowania.
Frapuj¹ce wrêcz – co tu ju¿ nied³ugo
mo¿e powstaæ nowego? Wille, jak to
ju¿ mówiono? Mo¿e co innego.
Mieszkanki tych uliczek z ciekawoœci¹ z okien pal¹c papierosy patrz¹ w
tê pustkê. Co widz¹? Jak do tej pory
haniebnie wrêcz ta dzielniczka zaniedbana? Chuchano i dmuchano na
inne rewiry miasta – tam, gdzie
mieszkasz ty, tam - gdzie mieszkam ja.
– Trójk¹ta Bermudzkiego nikt nie
tyka³. St¹d zreszt¹ ma³o kto g³osuje,
takie to te¿ chyba by³o liczenie. Na
przysz³e samorz¹dowe pensje, i nie
tylko pensje.
5 Marca w kurzu. Jazgot i py³
przycinanych p³ytek chodnikowych. Chodnik z jednej strony ju¿
jest. Teraz strona druga. Z parkingami. Jakoœæ prac mo¿na lustrowaæ na
S³odkim Rogu. Pod sklepikiem ze
s³odkoœciami i nie tylko, pod sklepem spo¿ywczym. Na oko wygl¹da
to znakomicie.

MATRAS na sportowo
Na wystawie w salonie ksi¹¿ki
MATRASA na sportowo. Pozycje
pi³karskie, album - OLIMPIADY.
Ale, do tej pory w mieœcie jeszcze
ani s³ychu o tym, jak miejscowa
kulturka zamierza gminnym kibicom
urz¹dziæ wspólne ogl¹danie EURO
2012. Wieœci na ten temat chyba ju¿
nied³ugo.
Korty tenisowe przy Adama Mickiewicza têtni¹ ¿yciem. Ju¿ tocz¹ siê
gry. Ekipy remontowe akurat w trakcie prac nad nowymi przy³¹czami
wody. Tak¿e od lat szwankuj¹ po³¹czenia kanalizacyjne toalety. - To
spory mankament - s³yszymy od
obs³ugi. Notowano nawet potê¿ne
ubytki wody. - Pêkaj¹ce przewody.
No i wreszcie i do tego siê wziêliœmy.
- Na d³ugi weekend takie korty, to
jest to. A i nowiutki park z mieœcie
urody niezwyk³ej. Park codziennie, z
roku na rok wzrastaj¹cy. Fontanna
jednak jeszcze nieczynna – ona te¿
lada moment.
(N)

Str
Str.. 11

chowska, Kornelia Kalinowska,
Martyna Retkowska oraz Micha³
S³omka reprezentowali nasz¹ szko³ê.
W kategorii 10 - 12 lat Kornelia
Kalinowska zdoby³a II miejsce.
W kategorii 13 - 18 lat Micha³
S³omka zdoby³ III miejsce.
Laureaci otrzymali równie¿ nagrody ksi¹¿kowe. Dyplom podziêkowania przyznano instruktorowi za
przygotowanie uczniów do udzia³u
w festiwalu.
Gratulujemy!!!

Udany debiut zawodniczek
UKS „Lider” w rozgrywkach
Metaltech-OSiR Liga
Dziewcz¹t w siatkówce
W dniu 17 kwietnia 2012r. w Z³ocieñcu odby³ siê rozgrywany po raz
5. Turniej Pi³ki Siatkowej Dziewcz¹t
„Grand Prix Trzech Miast”.
Zawodniczki ze Œwierczyny w tej
imprezie i zakoñczonej lidze siatkówki uczestniczy³y po raz pierwszy.
Dziewczêta na siatkarskim boisku
zmierzy³y siê z zespo³ami gimnazjalistek ze Z³ocieñca, Kalisza Pomorskiego i Miros³awca. Przy okazji turnieju wrêczono medale i puchary za
wystêpy tych zespo³ów w rozgrywkach Metaltech - OSiR Liga Dziewcz¹t, których sponsorem by³a firma
Metaltech z Miros³awca.
W turnieju ka¿dy z zespo³ów rozegra³ po 3 spotkania. „Kryszta³ow¹
pi³kê” - puchar przechodni - zatrzyma³ po raz 5 zespó³ Zaj¹czka II ze Z³ocieñca, który zwyciêstwem zakoñczy³ wszystkie swoje spotkania.
Drug¹ pozycjê zaj¹³, podobnie
jak w rozgrywkach ligowych, najm³odszy zespó³ UKS „Lider” Œwierczyna, który dozna³ tylko jednej
pora¿ki w meczu z dziewczêtami ze
Z³ocieñca. Zespó³ Lotnika Miros³awiec zaj¹³ trzecie miejsce, wygrywaj¹c z zespo³em z Kalisza Pomorskie-

go i tym samym rewan¿uj¹c siê im za
zajêcie gorszego miejsce w lidze. Organizatorem turnieju by³ OSiR Z³ocieniec
Sk³ad dru¿yny ze Œwierczyny:
kapitan Patrycja Wojtowicz, Aleksandra Zalewska, Joanna Górska,
Martyna Retkowska, Olga Rodziewicz, Klaudia Jacyk.
Wyró¿niaj¹cymi siê zawodniczkami Lidera by³y Patrycja Wojtowicz
(najlepsza zawodniczka wyró¿niona
podczas marcowego turnieju siatkówki w Czaplinku) oraz pierwszoklasistka Martyna Retkowska. W
turnieju nie uczestniczy³y kontuzjowane Natalia Go³¹b i Ró¿a Ciechanowicz, które zasila³y zespó³ w meczach ligowych.
II miejsce dla debiutantek to spory sukces bior¹c pod uwagê najs³absze warunki fizyczne uczestniczek.
Tym bardziej gratulujemy dziewczêtom ambicji i coraz lepszych wyników.
Wyniki turnieju
1. Zaj¹czek II Z³ocieniec 6 pkt.
2. UKS Lider Œwierczyna 5 pkt.
3. Lotnik Miros³awiec
4 pkt.
4. Gimnazjum Kalisz Pom. 3 pkt.

Reklama w gazecie

512 138 349
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Polska nawet swoje œwinie utraci³a, ale znow nie te, co trzeba

Powstanie idzie. Dojdzie?
(Z£OCIENIEC). Kiedy
pobywam na Mszach
œwiêtych w koœciele Maryi
Wniebowziêtej, czujnie
nadstawiam uszu na ka¿d¹
wzmiankê o obrazie Matki
Bo¿ej Opiekunki Rodzin,
który w niezwyk³y sposób
dotar³ do nas,
do Z³ocieñca.
Akurat minê³a pierwsza rocznica
intronizacji wizerunku. Nie mam
wtedy dobrych myœli: oto wydaje mi
siê, ¿e pod tymi skrzyd³ami przychodzi nam wszystkim skupiaæ siê do
przetrwania znów czegoœ... Podobnego do wiele ju¿ wieków temu zaborów. Do niedawnych – wojny,
PeErElu, stanu wojennego... I teraz –
napadu zdzicza³ego kapitalizmu,
który to napad i kapitalizm nie wiadomo jeszcze jak siê zakoñczy.
Zaczyna siê zaœ, jak to niedawno
us³yszeliœmy od jednego z wierchuszkowych polityków – Polacy
bêd¹ musieli wyrzec siê swej polskoœci. Wydawa³o mi siê jeszcze
niedawno, ¿e pod tym obrazem bêdziemy wyczekiwaæ mi³osiernego
zadoœæuczynienia za wszystkie z³o
doœwiadczone od faszystów, od
bolszewików, i od tych rodzimych
- z pezetpeeru. Ale Obraz jakby komunikuje: teraz mo¿e byæ wam, Polacy, tu, i nie tylko tu, potrzebna
opieka o takiej sile, jakiej nie potrzebowaliœcie jeszcze nigdy w
swej historii. Tak czujê ...
Wokó³
Rozgl¹dam siê wokó³ siebie w koœciele Maryi Wniebowziêtej niewypowiedzianym pytaniem: czujesz to
samo, co ja? S³yszysz to samo, co ja?

Dobre z³ocienieckie twarze znikaj¹
po Mszach œwietych w samochodach, w ulicach, w bramach.
D³ugo wpatrujê siê w Krzy¿ na
Pami¹tkê Papie¿a u nas, zawsze tu
kilka œwiate³ek. Przeczucie – pytanie
w tym miejscu: Polacy, gminianie,
gdzie wasza Polska? Gdzie jesteœcie? Nikt nie odpowiada, jakby nikogo i nigdzie nie by³o. Tylko uliczny ruch – niemy film.
Rosn¹cy, m³odziutki D¹b Papieski, on ma czas. On odpowiedŸ na te
pytania us³yszy. Ale chyba nieprêdko. Znów przysz³a æma, zaæma, bezsile. Ktoœ panoszy siê znów na tym
terytorium, nie Polak, tylko pod szyldem tutejszym, ale to dla oczywistej
zmy³ki. Dla oszustwa. Jego w³aœciciel wie – z nimi, z nami, z Polakami
mo¿na wszystko. Nawet za byle
œwiecide³ko. Bêd¹ mieli to, na co
zas³u¿yli. Mszcz¹ siê oni? Za co? A
my, jak pijani Indianie.
Od krañca miasta
Dla jednego zdjêcia wêdrujê na
kraniec miasta. Powrót jest bolesny.
Zastanawiam siê, jakby tu porobiæ
zdjêcia osiedlowych bloków, by nie
by³o fatalnych skrótów, przek³amañ.
Ale, to tylko przez chwilê.
W peerel pobudowano tak kolosalne, jak na nasze warunki, Osiedle
Czaplineckie dla kilku tysiêcy ludzi.
Zaœ do teraz, od 1989 roku, naprawdê ma³o co. Dlaczego? Nie ma pieniêdzy! A wtedy by³y? Przecie¿ Moskwa trzyma³a wszelkie skarbonki.
Gdzie s¹ dzisiaj pieni¹dze, które –
widaæ to w ka¿dym punkcie w mieœcie – s¹ tak potrzebne? Kto je podbiera, kto je zabiera? Kto i jakimi
sposobami je z miasta zabiera i wywozi? A tak w ogóle, co to za z³otówki
st¹d uprowadzane?
Refleksja nie dlatego, ¿e tak w

Polsce gaduli siê ju¿ od paru ³adnych
lat. Dlatego, ¿e w tej dzielnicy ogl¹dam poniemieckie wille niebywa³ej
architektonicznej urody, ale budyneczki w stanie niemal¿e szcz¹tkowym. Nie maj¹ ludzie pieniêdzy na
remonty, na renowacje, na rewitalizacje? A przecie¿ ludzie pracuj¹.
Dostaj¹ z³otówki. I co – nie mog¹
tych willi odremontowywaæ? Przed
wiekami Niemca staæ by³o na ich
wybudowanie, a nas... po wiekach
przecie¿?
Tu¿, tu¿ powstaje nowiutka uliczka w³aœnie z willami, ale ich jak na lekarstwo. Kilka. A gdzie reszta? Jak tê
uliczkê porównywaæ z niedalekim
Osiedlem wybudowanym za peerel
dla kilku tysiêcy ludzi? Kto a¿ do
tego stopnia zniewoli³ ten kraj, Polskê, ¿e jest akurat w tym miejscu tak,
jak to tu pokazujê? Kto a¿ do tego
stopnia zniewoli³ Gminê Z³ocieniec?
Gospodarz, ale podskórny
Tylko nieliczne poniemieckie wille zadbane, odremontowane. Reszta
¿a³osna. Dlaczego tak to trwa przez
tyle ju¿ lat? Jakby na tych terenach
nie by³o ¿adnego gospodarza, tylko
podskórny, z³odziejski, fenomenalnie urz¹dzony i wyposa¿ony, medialnie perfect obs³u¿ony. Miêdzynarodowy wydrwigrosz. Z³odziej
koncesjonowany i zalegalizowany.
– Po co wy w tym radiu tyle dyskutujecie o wieku emerytalnym do 67.
roku ¿ycia – pyta³ profesor ekonomii. - Jak nie pójdziemy w kierunku,
który nam Unia nakaza³a, to rynki
finansowe tak nas przycisn¹, ¿e i
tak pó³¿ywym ludziom ka¿emy pracowaæ. Nie mamy wyjœcia. - W Polsce nie rz¹dz¹ Polacy? Zreszt¹, tak¹
zgodê podpisa³y nasze(?) rz¹dy.
Rotacja na niektórych etatach
Nadal tu¿ przy rondzie znakomicie sobie trwa jeden z atrakcyjniejszych budynków w mieœcie – dawna, poniemiecka siedziba s¹du. Gdyby w urzêdzie by³y bardziej kumate
s³u¿by od promocji, ten budynek

by³by znakomicie ograny informacyjnie, mo¿e nawet podœwietlony.
Wart jest tego. Taki pomys³: w ten
sam sposób mo¿na przecie¿ potraktowaæ niemal¿e ka¿de miejsce w mieœcie. Co wa¿niejszy jego budynek.
Pomys³ów mo¿e byæ tu naprawdê
du¿o. A i jeszcze wiêcej. Metryczki w
wa¿niejszych miejscach. Trzeba w
Z³ocieñcu utworzyæ szlak dla turystów, którzy z sensem mogliby zwiedzaæ miasto. Miasto na to zas³uguje.
Jest przecie¿ fantastyczne. Pora, by
niektóre etaty w urzêdzie zrobiæ rotacyjnymi. Roczek pracy i dziêkujemy. Za biurko kolejna g³ówka. Do
pracy na rzecz miasta i ca³ej gminy.
Dlaczego takie miejsca pracy s¹ tak
straszliwe zablokowane? Pokoleniami nawet. Nie sposób zrozumieæ.
Identyczna uwaga dotyczy pracowników w domach kultury. Ile
jeszcze „wieków” trzeba bêdzie trawiæ te same propozycje niby kulturalne? Przecie¿ tyle tysiêcy ludzi w
mieœcie jest zdolnych do pracy w
ZOK-u, z pomys³ami, o których zbetonowia³ej kamaryli samorz¹dowej
nigdy siê nawet nie przyœni. Emerytury – szczytny cel, ale na w³asny
rachunek.
Oni, znów oni
Na jednej ze stron internetowych
widzê reklamê kolejnego supermarketu. Do niedawna waha³em siê:
dobrze to tak, czy to nieszczêœcie?
Poszukiwa³em w sklepach towarów
tu produkowanych, w Z³ocieñcu –
zosta³em wyœmiany. W radiu s³yszê
polityka, ale takiego, co to wszelkim
rz¹dz¹cym strasznie przeszkadza, bo
tu przecie¿ jest bardzo dobrze. Polityk mówi: - Supermarkety nie p³ac¹
za nic. Rocznie na nas zarabiaj¹
ponad sto miliardów z³otych, a
wykazuj¹ straty. Nie p³ac¹ podatków. Jeœli uda siê nam namówiæ
Polaków do zmian w Polsce, natychmiast zrobimy z tym porz¹dek.
Wzorem Wêgier. To samo z bankami.
Na³o¿ymy na banki podatki. Ju¿ nie
bêd¹ tak szala³y na nasz koszt, jak
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INFORMACJE
Niby nic, a jak ³adnie - i nie tylko ³adnie

Granitowe ska³ki
szyku dodaj¹

dotychczas. – Zapamiêtujê: jeœli uda
siê nam namówiæ do tego Polaków.
Ach, gdyby ci Polacy mieli tu jakiekolwiek elity. Nie ten medialno –
polityczny ch³am. Pomoskiewskie, a
nawet postalinowskie spady. Tych
dziennikarzy, takich jak Tomasz L: P³aæ mi du¿o, bo zalegam z alimentami i kupi³em sobei willê w Konstancinie. –
Eksterminacja po
eksterminacji
Supermarkety wyci¹gaj¹ nie tylko pieni¹dze, ale i uœmiercaj¹ jak¹kolwiek u nas w gminie produkcjê.
Wynik – na wsiach nie ma ju¿ ch³opów, rolników. Wieprzowinê tu produkuj¹... duñskie i amerykañskie fermy. Œl¹ j¹ na niegdyœ nasze rynki?
Wiêc Polska nawet swoje œwinie
utraci³a, oczywiœcie nie te, co trzeba.
Dziesi¹tki milionów z³otych s¹
wyprowadzane z gminy pochodz¹ce z dotacji pañstwa: subwencja
oœwiatowa, nak³ady pañstwa na
opiekê spo³eczn¹, inne pensje sfery bud¿etowej, itp. Unia z jednego
euro dotacji odbiera sobie szeœædziesi¹t jeden centów. To dane
GUS. Nie wdaj¹c siê w szczegó³y
tych rachunków mo¿na mniemaæ, ¿e
te pieni¹dze mog³yby zostawaæ w
sporej masie w gminie. W Polsce.
Tylko, ¿e tak z nami pokombinowano, ¿e pieni¹dze wyp³ywaj¹. I to nie
do Warszawy. Do jakiegoœ naszego
centrum. A poza nasze granice i
poza nasze interesy. Poza nasz¹
Ojczyznê w koñcu. Identycznie jest
z bankami. Teraz powiadomiono, ¿e
sk³adek emerytalnych te¿ ju¿ nie
ma. Emerytur wedle wicepremiera
Pawlaka nie bêdzie.
W podsumowaniu tylko jeden
wniosek: my sami na to wszystko
przystaliœmy. Nasze rz¹dy podpisa³y
stosowne umowy miêdzynarodowe.
I to ju¿ jest koniec wszystkiego? St¹d
to dziwne wra¿enie pod obrazem
Matki Bo¿ej Opiekuni Rodzin, uratowanym dziêki heroicznym postawom
nielicznych! Ale, uratowanym.

Zgoda na wszystko za byle
b³yskotkê
Mog³yby w Z³ocieñcu poniemieckie wille lœniæ w tutejszym s³oneczku, mog³oby miasto byæ istnym
cudem, okolica i rzeka s³ynne nawet
w ca³ym œwiecie, gdybyœmy tylko
nie byli na poziomie jak¿e niskiego
pu³apu rozwoju osobistego, duchowego - przecie¿ my œrodki na wszelkie nasze potrzeby bez walki oddajemy obcym. Bez oporu. Niektórzy
mówi¹ nawet: Moskwa nas tak nie
ograbia³a, jak obecnie te przys³owiowe „rynki finansowe”.
Tyle lat po wojnie na tych terenach, a dopiero teraz kanalizuje siê
wioski, oœrodki wypoczynkowe, itd.
I to tylko z pomoc¹ Unii, jakbyœmy
sami nie potrafili zadbaæ o w³asne
œcieki, nie zrzucaj¹c ich codziennie
do rzek i jezior, albo i wprost na pola.
Gdy wreszcie powstanie
POWSTANIE
Zastanawiam siê, jakiego rodzaju bardziej brutaln¹ klatkê nam zaserwuj¹, gdy wreszcie powstanie Powstanie, bo przecie¿ siê zbli¿a. Chyba kolejn¹ odmianê paktu Ribbentrop – Mo³otow: Putin end company
ju¿ uderzy³ Smoleñskiem. Przedtem
Niemcy zgod¹ na rurê pod Ba³tykiem. Jeœli kaska, z której nas ka¿dego roku okradaj¹, jest warta tego,
mo¿emy siê spodziewaæ wszystkiego. Reszta mo¿e byæ tylko choæby
prób¹ powstawania z kolan. Znów za
postawê wrog¹ w³asnemu krajowi
ma siê prowity, ale Powstanie te¿
znów siê zbli¿a. I czêsto przeciwko
tym samym, co w Sierpniu 1980. Dojdzie? W tych dniach Polacy przed
siedzib¹ „p³emie³a” demonstruj¹, bo
ten nie chce nam daæ naszej telewizji.
Tylko demonstracj¹. A weŸmy j¹ sobie sami! Po co nam taki „p³emie³”.
Przywódca odradzaj¹cej siê Polski
wzywa: musimy walczyæ, bo inaczej
to nas wyniszcz¹ co do jednego. A
bez walki w Z³ocieñcu nawet starych
willi nie uratujemy, tak jak niegdyœ i
biurowca po ZPW.
(N)

(Z£OCIENIEC). Tu¿ za po³¹czeniem ulic 5 Marca i 3 Pu³ku Piechoty
mamy pawilonik z alkoholami. Na
uwagê zas³uguje pomys³ na zagospodarowanie wejœcia do sklepu.
Pod³o¿e wy³o¿one granitow¹
ska³¹ odpowiednio uformowan¹.
Podobnymi ska³kami odgrodzono
od chodnika oryginaln¹ zieleñ. Doprawdy, niby nic, a nie tylko oko cieszy, a i bezpiecznie, i wygodnie.

Dobrze by³oby – by urz¹d pospieszy³ z konkursami na obejœcia tych
naszych sklepików, saloników handlowych czy jakby jeszcze ich nie
nazywa³. Pierwszy przyk³ad jak siê
patrzy.
Mamy pytania w tym kontekœcie:
czy w zwi¹zku z remontem 5 Marca
wejœcia do sklepów przy tej ulicy te¿
ulegn¹ niezbêdnej modernizacji? To
pytanie do w³aœcicieli.
(ok)

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Powiatu Drawskiego
Ul. Stary Rynek 3, 78-520 Z³ocieniec,
Tel. 506-112-192 lub 606-443-176
www.wopr.zlocieniec.pl wopr.zlocieniec@o2.pl
ORGANIZUJE

KURS STERNIKA
MOTOROWODNEGO
W dniach 03-05.05.2012 godz. 12.00.
Wiêcej na www.wopr.zlocieniec.pl

Drawskie Targi Ogrodnicze
„Mój ogród”
(DRAWSKO PO.) Ju¿ w najbli¿sz¹ sobotê, 28 kwietnia, w parku Chopina, odbêdzie siê kolejna
edycja Targów Ogrodniczych „Mój
ogród”.
Podczas imprezy odwiedzaj¹cy
bêd¹ mogli nie tylko zapoznaæ siê

z ofert¹ firm z bran¿y ogrodniczej,
ale równie¿ nabyæ kwiaty, byliny,
drzewka i krzewy, meble ogrodowe
i ozdoby. Targi to tak¿e okazja do
zasiêgniêcia porady ekspertów. Organizatorzy przygotowali dla
uczestników szereg atrakcji. Rozpoczêcie o godz. 9.00.
(r)
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
US£UGI

NIERUCHOMOŒCI

INNE

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

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

Sprzedam dzia³kê budowlan¹
uzbrojon¹ w £obzie. Tel. 606 233
943
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.
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 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

MIESZKANIA
Powiat ³obeski

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
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 gryficki
Sprzedam dachówki euronit ceglaste eska 696-075-099

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

Region

Przyjmê do pracy na sezon letni; tel.
667-433-709.
Opiekunki Niemcy. Tel. 666 096 761

Region

Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe
na parterze w £obzie. Tel. 91 397 50
88.
£obez, stancja do wynajêcia, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka. Tel. 607 129
519.
Wynajmê kawalerkê w £obzie tel.
880 301 179.
Sprzedam mieszkanie 68 mkw. po
remoncie, III piêtro, £obez ul. Okopowa. Tel. 516 710 044.
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
Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, 55 mkw., w³asne ogrzewanie
gazowe, budynek ocieplony, w
£obzie. W³asnoœciowe, II piêtro +
du¿a piwnica. Tel. 663-768-427.

P³oty ul. Osiedle 700-lecia - mieszkanie 2-pokojowe na parterze do
wynajêcia z gara¿em (na d³u¿ej).
Tel. 606 940 327.
Sprzedam mieszkanie 42 mkw. w
P³otach ulica Kopernika 18/3. Tel.
694 271 834.

Region

Sprzedam Opel Combo Van rok
prod. 2003, poj. 1,7 D. Cena 4000
z³ do negocjacji. Faktura VAT. Tel.
501 549 818

NAUKA
Powiat ³obeski
Tel.

Powiat gryficki
Tygodnik Pojezierza Drawskiego w internecie
czytaj i komentuj: www.tpd.xwp.pl

Resko. Sprzedam mieszkanie w
bloku na II piêtrze, 58 mkw. + gara¿.
W³asnoœæ - ksiêga wieczysta. Trzy
pokoje, kuchnia, ³azienka, wc, indywidualne ogrzewanie gazowe.
Cena wraz z gara¿em 145 tys. z³.
Tel. 606 705 547 lub 609 537 410.

Sprzedam kawalerkê po remoncie
w Trzyg³owie, pow.18,20 mkw.
Cena 30 tys. z³. Tel. 501 660 557.

MOTORYZACJA

pomoc.

Do wynajêcia w centrum £obza przy
ul. Koœcielnej ³adne mieszkanie: 2
pokoje, kuchnia, ³azienka, ogrzewanie gazowe. Tel. 791 185 332

Powiat gryficki

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

Matematyka
516166301.

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

Niemiecki, lekcje indywidualne,
konwersacje. 694 084 240
Angielski, podstawy, gramatyka,
korepetycje. 696 075 099

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
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V Turniej Pi³ki Siatkowej „GRAND PRIX TRZECH MIAST”

Triumf Zaj¹czka II po raz pi¹ty
– trofeum Kryszta³owa Pi³ka
(Z£OCIENIEC). Siedemnastego kwietnia we wtorek rozegrano
pi¹ty ju¿ turniej pi³ki siatkowej
dziewcz¹t GRAND PRIX TRZECH
MIAST.
Turniej jest rozgrywany rok po
roku. Tym razem grano w Z³ocieñcu.
Ogl¹daliœmy w grze siatkarki ze
Œwierczyny, Kalisza Pomorskiego,
Miros³awca i Z³ocieñca. By³a to i
okazja do wrêczania medali i pucharów za wystêpy tych zespo³ów w
rozgrywkach Metaltech OSiR Ligi
Dziewcz¹t, których sponsorem by³a
firma Metaltech z Miros³awca.
W turnieju ka¿dy z zespo³ów rozegra³ po trzy spotkania. Bezapelacyjnie najlepsz¹ dru¿yn¹ by³ z³ocieniecki Zaj¹czek II. Wygra³ wszystkie
trzy mecze i po raz pi¹ty zatrzyma³ u
siebie „Kryszta³ow¹ Pi³kê” – Puchar
Przechodni. Drug¹ pozycjê zaj¹³
podobnie jak w lidze zespó³ UKS
Lider ze Œwierczyny. Dozna³ jednej
pora¿ki w meczu z dziewczêtami ze
Z³ocieñca. Lotnik z Miros³awca pod
wodz¹ nowego m³odego opiekuna
zaj¹³ trzecie miejsce wygrywaj¹c z
najm³odszym zespo³em z Kalisza
Pomorskiego, tym samym rewan¿uj¹c siê im za zajêcie gorszego miejsca
w lidze.

Wyró¿niaj¹cymi siê zawodniczkami w turnieju by³y: Sandra Zaczkowska, Klaudia Mazur, Ewa Koz³owska,Anna Grabowska – z Zaj¹czka II oraz Patrycja Wójtowicz z Lidera
i Aleksandra Puzmujzniak z Lotnika.
Organizatorem Turnieju by³ Oœrodek
Sportu i Rekreacji w Z³ocieñcu.
Sk³ady zespo³ów:
ZAJ¥CZEK II Z£OCIENIEC:
Sandra Zaczkowska - kapitan,
Klaudia Mazur, Dagmara Dawszewska, Ewa Koz³owska, Katarzyna Jakim, Anna Grabowska, Wiktoria Senkowska, Iza Strzelczak.
UKS LIDER ŒWIERCZYNA:
Patrycja Wójtowicz – kapitan,

Aleksandra Zalewska, Joanna
Górska, Martyna Retkowska, Olga
Rodziewicz, Klaudia Jacyk.
LOTNIK MIROS£AWIEC:
Aleksandra Pozmujzniak, Magdalena Przybylska, Karolina Krzemiñska, Patrycja czaban, Marta
Kosiba, Urszula Grudziñska, Karolina Wajer, Natalia Szot, Paulina
Kluza, Weronika Fierkowicz, Agata Wankiewicz, Ewa Twardzisz,
Patrycja ¯ak.
GIMNAZJUM KALISZ POM.:
Alicja Dziadek, Dominika Paprocka, Oliwia Stefanowicz, Daria B³êdek, Klaudia Gabrysiak, Klaudia
Szybkowska, Natalia Jagielska,

Klaudia Bogdañska, Michalina
Wróblewska.
WYNIKI TURNIEJU
Zaj¹czek II Z³ocieniec – UKS Lider Œwierczyna 2:0, Zaj¹czek II Z³ocieniec – Gimnazjum Kalisz Pomorski 2:0, Zaj¹czek II Z³ocieniec – Lotnik Miros³awiec 2:0, UKS Lider
Œwierczyna – gimnazjum Kalisz Pomorski 2:0, UKS Lider Œwierczyna –
Lotnik Miros³awiec 2:0, Lotnik Miros³awiec – Gimnazjum Kalisz Pomorski 2:0.
1 Zaj¹czek II Z³ocieniec
6 pkt.
2 UKS Lider Œwierczyna
5 pkt.
3 Lotnik Miros³awiec
4 pkt.
4 Gim. Kalisz Pomorski
3 pkt.

Ju¿ po turnieju fina³owym

Mistrzem Ligi Siatkówki – OGNIWO Z£OCIENIEC
(Z£OCIENIEC). Jeszcze w
ostatnim dniu marca w sobotê w hali
OSiR przy Czaplineckiej odby³ siê
fina³owy turniej dziesi¹tej edycji
Z³ocienieckiej Amatorskiej Ligi
Pi³ki Siatkowej Mê¿czyzn.
Do turnieju fina³owego zakwalifikowa³y siê zespo³y Stylera Karsibór, Lotnika Miros³awiec, TKKF-u
Z³ocieniec i Ogniwa te¿ ze Z³ocieñca.
Turniej rozgrywano „ka¿dy z ka¿dym”. Po rozegraniu pierwszych
meczów okaza³o siê, ¿e decyduj¹ce
rozstrzygniêcia, co do ostatecznej
klasyfikacji, zapadn¹ w dwóch
ostatnich spotkaniach.
O miejsce na pudle
W pierwszym z nich Lotnik
Miros³awiec zmierzy³ siê z TKKF
Z³ocieniec. By³o to spotkanie,
które decydowa³o o trzecim miejscu. Pocz¹tek meczu by³ bardzo
wyrównany. Zespo³y zdobywa³y
punkty na przemian, a¿ do sie-

demnastego punktu. I oto w szeregi z³ocienieckich siatkarzy
wkrada siê nerwówka. Lotnik
wygrywa seta 25:21. Drugi set
pomiêdzy tymi zespo³ami to ju¿
dominacja miros³awian. Wygrali
seta 25:15.
Pomimo pora¿ki w turnieju fina³owym zespó³ TKKF zas³uguje na
s³owa uznania. Jako jedyny zespó³
mia³ w sk³adzie zawodniczki. Awans
do fina³u ju¿ by³ du¿ym sukcesem.
Wielki bój: OGNIWO Z³ocieniec contra STYLER Karsibór
W drugim, a ostatnim meczu decyduj¹cym o tytule mistrzowskim
spotka³y siê zespo³y Ogniwa Z³ocieniec i Stylera z Karsiboru. To by³
mecz rozegrany na wysokim poziomie. Walczono z nies³ychan¹ determinacj¹. Ogl¹daliœmy soczyste ataki, ofiarne obrony, szczelne bloki.
Lepszym w tym boju by³o z³ocienieckie Ogniwo. To ono zdoby³o
tytu³ mistrzowski. To pierwszy tytu³

Mistrza zdobyty przez z³ocieniecki
zespó³ w dziesiêcioletniej ju¿ historii
tych popularnych rozgrywek.
Wyniki turnieju fina³owego
Styler Karsibór – TKKF Z³ocieniec 2:0 (25:17, 25:11), Styler Karsibór – Ogniwo Z³ocieniec 0:2 (19:25,
18:25), TKKF Z³ocieniec – Ogniwo
Z³ocieniec 0:2 (21:25, 17:25), TKKF
Z³ocieniec – Lotnik Miros³awiec 0:2

(21:25, 15:25), Ogniwo Z³ocieniec –
Lotnik Miros³awiec 2:1 (25:18, 11:25,
15:13), Styler Karsibór – Lotnik Miros³awiec 2:0 (25:21, 25:22).
Koñcowa klasyfikacja ligi
1 m. Ogniwo Z³ocieniec
2 m. Styler Karsibór
3 m. Lotnik Miros³awiec
4 m. TKKF Z³ocieniec
5 m. JW. 1696
6 m. Œwierk Œwierczyna
(b)
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Pi³ka no¿na – III Liga
Ba³tycka
Wyniki 23. kolejki i tabela: Drawa
Drawsko Pomorskie – Ba³tyk Koszalin
1:0, Orkan Rumia – Kotwica Kolobrzeg
1:1, Gryf Wejherowo – D¹b Dêbno 5:0,
B³êkitni Stargard – Lechia II Gdañsk 3:0,
Gryf S³upsk – Gwardia Koszalin 3:4,
Pogoñ Barlinek – Kaszubia Koœcierzyna 2:0, Cartusia 1923 Kartuzy – Chemik Police 2:1.
1 Kotwica
23 51 42:18
2 Gryf W.
23 48 40:12
3 Orkan
23 46 35:20
4 Cartusia
23 37 35:26
5 Gwardia
23 35 28:28
6 Lechia II
23 33 31:27
7 Gryf S.
23 31 29:26
8 B³êkitni
23 30 29:34
9 Chemik
23 28 27:30
10 Koral
23 28 25:34
11 Pogoñ
23 28 29:33
12 Drawa
23 26 31:34
13 D¹b
23 24 25:40
14 Kaszubia
23 23 19:34
15 Ba³tyk
23 22 20:22
16 Gryf T.
23 21 19:46

Pi³ka no¿na – IV liga
Wyniki 22. kolejki rozgrywek i tabela: S³awa ABWood S³awno – Lech
Czaplinek 3:0, Sarmata Dobra – Kluczevia Stargard 1:2, Gryf Kamieñ Pomorski – Pogoñ II Szczecin 4:2, Astra
Ustronie Morskie – Orze³ Wa³cz 4:1,
Rega Trzebiatów – Leœnik Rossa Manowo 1:5, Hutnik Szczecin – Stal Szczecin
1:2, Victoria Przec³aw – Energetyk
Gryfino 0:4, Ina Goleniów – Vineta
Wolin 0:1.
1 Energetyk
22 51 65:17
2 Pogon II
22 45 72:27
3 Stal
22 41 49:30
4 Leœnik
22 40 51:28
5 Kluczevia
22 37 35:27
6 Gryf
22 36 36:35
7 Vineta
22 34 34:27
8 Orze³
22 30 34:38
9 Sarmata
22 28 33:42
10 Astra
22 27 30:37
11 Ina
22 26 33:41
12 S³awa
22 26 24:43
13 Lech
22 25 21:41
14 Hutnik
22 24 33:40
15 Victoria
22 19 21:39
16 Rega
22 5 14:73

Pi³ka no¿na – Koszaliñska
Klasa Okrêgowa
Wyniki 21. kolejki rozgrywek i tabela:
G³az Tychowo – Olimp Z³ocieniec 7:1,
Wiekowianka Wiekowo – Arkadia Malechowo 1:0, Sokó³ Karlino – Dar³ovia
Dar³owo 1:0, Wielim Szczecinek – Iskra
Bia³ogard 1:0, Victoria Sianów – B³onie
Barwice 2:3, Hubertus Bia³y Bór – Darzbór Szczecinek 3:2, Pogoñ Po³czyn Zdrój
– Mechanik Bobolice 1:5, Wybrze¿e Biesiekierz – Rasel Dygowo 2:1.
1 Wiekowianka
21 45 40:19
2 Rasel
21 40 48:29
3 Wielim
21 37 51:33
4 Iskra
21 36 46:28
5 Sokó³
21 35 31:19
6 Dar³ovia
21 35 38:26
7 Mechanik
21 34 47:42
8 Arkadia
21 33 38:32
9 Darzbór
21 33 38:24
10 Victoria
21 28 36:36
11 Wybrze¿e
21 28 41:41
12 Pogon
21 24 30:51
13 Olimp
21 24 44:49
14 Hubertus
21 21 28:42
15 G³az
21 14 22:70
16 Blonie
21 9 22:59

SPORT
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Drawa Drawsko Pomorskie – Ba³tyk Koszalin 1:0

Drawa Drawsko Pomorskie
z wdziêkiem ogrywa
dru¿yny koszaliñskie
(DRAWSKO POMORSKIE).
Tym razem Drawa Drawsko Pomorskie mia³a do zdobycia trzy punkty
w meczu u siebie z Ba³tykiem Koszalin. Plan zosta³ zrealizowany w
stu procentach.
Drawszczanie wygrali 1:0. Bramkê w szeœædziesi¹tej pi¹tej minucie
zdoby³ Juszczak, ale gdyby bramkarz jego strza³ obroni³, nie by³oby
wiêkszego zdziwienia.
Spotkanie nie nale¿a³o do
³atwych dla gospodarzy, wszak Ba³-

tyk to te¿ zespó³ walcz¹cy o utrzymanie dla Koszalina trzeciej ligi, co
Gwardii ju¿ siê chyba uda³o. Drawa
znakomicie zagra³a w obronie, ale
sytuacje na bramki te¿ potrafi³a
stworzyæ. Na przyk³ad strza³ Wawreñczuka z kilku metrów ponad poprzeczk¹. Drawa na inauguracjê wiosny w Koszalinie ogra³a Gwardiê a¿
3:1, a teraz skromniutko Ba³tyk 1:0.
Te trzy punkty nad Ba³tykiem, to one
nie „s¹” bo s¹, ale zdobyte w ciê¿kim
m¹drze toczonym boju.
(N)

IV liga: S³awa ABWood S³awno – Lech Czaplinek 3:0 (2:0)

S³awa ABWood S³awno
wydar³a punkty Lechowi
Czaplinek
(CZAPLINEK). Nie popisa³ siê
Lech Czaplinek w S³awnie w meczu
ze S³aw¹. Przegra³ spotkanie 0:3, ale
zaprzesta³ walki ju¿ po pierwszej
stracie. Mniej wiêcej w trzydziestej
minucie gry.
Dziwne to, bo S³awa to potê¿ny
konkurent w walce o utrzymanie siê
w czwartej lidze. Punkty zdobyte na
Lechu S³awie obecnie daj¹ ju¿ niez³¹
pozycjê wyjœciow¹ do obrony
czwartej ligi. Lech ma siê teraz w tej
lidze odwrotnie.
Lech ju¿ do przerwy przegrywa³

0:2. By³o wiêc ju¿ po meczu, co znakomicie mo¿na by³o dostrzec na
murawie. Mimo to, Lech mia³ przynajmniej dwie okazje do zdobycia
kontaktowej bramki. Jeden ze strza³ów po interwencji bramkarza trafi³ w
s³upek. Karetka z boiska zabra³a z
rozciêt¹ g³ow¹ WoŸniaka z Lecha.
Czaplinianie po wykorzystaniu
wszystkich zmian zmuszeni byli graæ
w dziesiêciu. Trzecia bramka dla S³awy w siedemdziesi¹tej minucie. Karnego dla Lecha przy 0:3 nie wykorzysta³ Resiak.
(N)

Angelika i Ola na obozie kadry Polski we Francji

Dwie biegaczki na orientacjê
z UKS Traper Z³ocieniec
w kadrze Polski na
Mistrzostwa Europy Juniorów
(WARSZAWA). Milowymi krokami zbli¿aj¹ siê Mistrzostwa Europy Juniorów w Biegach na Orientacjê.
W³aœnie na zgrupowanie do
Francji przed t¹ imprez¹ uda³a siê
kadra biegaczy i biegaczy reprezentuj¹cych nasz kraj. Jak¿e mi³o nam
poinformowac, ¿e na obóz przygotowawczy do Francji uda³y siê dwie
reprezentantki naszego kraju, za-

wodniczki UKS TRAPER Z³ocieniec: Angelika Maciejewska (aktualna mistrzyni œwiata gimnazjów) i
Aleksandra Waszczuk. Zgrupowanie zaplanowano od trzynastego do
dwudziestego drugiego kwietnia.
Dodajmy – te powo³ania na Mistrzostwa Europy do w¹skiej kadry narodowej œwiadcz¹ te¿ o bardzo wysokiej pozycji z³ocienieckiego Klubu w
ca³ym kraju.
(N)

G³az Tychowo – Olimp
Z³ocieniec 1:7 (0:5)

W Tychowie
na szczêœcie
niespodzianki
nie by³o
(Z£OCIENIEC). Wlok¹cy siê w
ogonie Koszaliñskie Klasy Okrêgowej Olimp Z³ocieniec tym razem gra³
na wyjeŸdzie w Tychowie z G³azem.
To dru¿yna, która ju¿ dawno zapewni³a sobie spadek z tej klasy rozgrywek. Szczêœciem wielkim ¿adnej niespodzianki nie by³o. Z³ocienianie
wygrali pewnie 7:1. Do przerwy 5:0.
Lider strzelców ligi Tomasz Dusza
strzeli³ dwie bramki. Równie¿ dwie
rozgrywaj¹cy Grzegorz Woroniecki.
Pozostali po jednej: Rafa³ Serkowski,
Kamil Barsul i Robert Ciesiñski. (N)

O tytu³ Mistrza Ko³a
KARP w spinningu

Pierwszego
maja nie ³owimy
na D³usku
(Z£OCIENIEC). Zarz¹d Kola
PZW KARP w Z³ocieñcu w dniu
dwunastego kwietnia podj¹³ uchwa³ê w sprawie wykluczenia jeziora
D³usko z dostêpnoœci do po³owów
na czas zawodów o Mistrzostwo
Ko³a w rywalizacji spinningowej.
Zawody zostan¹ przeprowadzone
pierwszego maja.
(um)

OSiR Z³ocieniec zaprasza
– 3 Maja. Zapisy do 30 bm.

Turniej tenisa
ziemnego
dla wszystkich
(Z£OCIENIEC). W jednym z materia³ów w tym Tygodniku informujemy, ¿e korty tenisowe nad W¹saw¹
ju¿ czynne. A tu o Otwartym Turnieju Tenisa Ziemnego. Trzeciego Maja
w czwartek. Pocz¹tek godzina 10.00.
Zapisy do trzydziestego kwietnia do
poniedzia³ku. Telefon: 517 866 948.
Organizator: Oœrodek Sportu i Rekreacji w Z³ocieñcu.
(B)
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Pierwsze biegania zawodniczek i zawodników
UKS Traper

Biegaczki i biegacze
na orientacjê
ju¿ na trasach

(KWIDZYÑ). Depesza z Kwidzyna. W po³owie kwietnia odby³y siê
tam mistrzostwa województwa pomorskiego w bieganiu na orientacjê na dystansie klasycznym. Idzie
tu te¿ o I rundê mistrzostw Pomorza
i Kujaw.
Jak zwykle informujemy o wynikach biegaczy z Uczniowskiego Klubu Sportowego TRAPER Z³ocieniec.
K 10. 3 m. Zuzanna Gradek. 5 m.
Daria Zaczkowska. 7 m. Zuzanna
Kmieæ. K 12. 1 m. Patrycja Chrubczyñska. 7 m. Julia Wójcik. 12 m.
Patrycja Kulik. 13 m. Ma³gorzata Jarosz. 16 m. Agnieszka Radzewicz. K
14. 2 m. Michalina Maik. 3 m. Adrianna Kmieæ. 4 m. Katarzyna Maciejewska. 12 m. Katarzyna Sobczak. K 16.
1 m. Sandra Pomian. K 18. 2 m. Martyna Macul. K 20. 5 m. Anna Klimowska. K + 35. 4 m. Iwona Sawoœcianik.
M 10. 1 m. Dawid Ba³dyga. 9 m. Bartosz Smyk. 12 m. Jakub Herman. 14 m.
£ukasz Przesz³owski. 17 m. Karol
Macel. 20 m. Nikodem Sterczyñski.
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W biegach rywalizowa³o 387 biegaczek i biegaczy.
Mistrzostwa Województwa Kujawsko – Pomorskiego w biegach na
orientacjê na dystansie klasycznym. II Runda Mistrzostw Pomorza
i Kujaw
K 10. 1 m. Zuzanna Gradek. 2 m.
Daria Zaczkowska. 3 m. Zuzanna
Kmieæ. K 12. 1 m. Patrycja Chrubczyñska. 2 m. Julia Wójcik. 4 m.
Ma³gorzata Jarosz. 6 m. Patrycja
Kulik. K 14. 1 m. Michalina Maik. 2 m.
Katarzyna Sobczak. 3 m. Katarzyna
Maciejewska. 4 m. Adrianna Kmieæ.
K 16. 1 m. Sandra Pomian. K 18. 1 m.
Martyna Macul. K 20. 2 m. Anna
Klimowska. K 35+. 3 m. Iwona Sawoœcianik. M 10. 1 m. Dawid Ba³dyga. 2
m. Bartosz Smyk. 3 m. Karol Macel.
7 m. £ukasz Przesz³owski. 8 m. Jakub
Herman. 10 m. Nikodem Sterczyñski.
M 12. 1 Bart³omiej Babiak. 2 m. Daniel
Hapka. M 16. 2 m. Daniel Worona. 4
m. Jakub Sawoœcianik. M 18. 1 m.
Adam Sawoœcianik. Rywalizowa³o
294 zawodników.
(ab)

OGÓLNOPOLSKI
INTEGRACYJNY TURNIEJ
W WYCISKANIU SZTANGI
LE¯¥C

W sobotê 21 kwietnia
2012 roku na Hali
Milenium Miejskiego
Oœrodka Sportu i
Rekreacji w Ko³obrzegu
odby³ siê cykl turniejów
si³owych w wyciskaniu
sztangi le¿¹c.
Oprócz integracyjnych zmagañ
zawodników niepe³nosprawnych ze
sportowcami pe³nosprawnymi, rywalizowa³y tak¿e dru¿yny s³u¿b
mundurowych oraz szkó³ ponadgimnazjalnych.
W tym roku wystartowa³a rekordowa liczba zawodników, udzia³
wziê³o ponad 70 osób, co œwiadczy
o tym, ¿e z roku na rok zawody ciesz¹
siê coraz wiêkszym zainteresowaniem wœród zawodników jak i publicznoœci.

Dziêki sponsorowi EDMUNDOWI OLESIÑSKIEMU w turnieju
uczestniczyli reprezentanci naszego
regionu Mariusz i Mateusz Rufkiewicz z TEAMU RUFIAN JANKOWO (zawodnicy bardzo dziêkuj¹
panu Olesiñskiemu za okazan¹ pomoc). Zgodnie z regulaminem zawodnicy zostali podzieleni na cztery
kategorie wagowe: do 60 kg, od 60
do 82,5 kg, od 82,5 do 100 kg i powy¿ej 100 kg.
Mateusz Rufkiewicz rywalizowa³
w mocno obsadzonej kat. do 82,5 kg
i po bardzo zaciêtej walce na dziewiêtnastu zawodników zajmuje wysokie IV miejsce, z wynikiem 150 kg.
W ostatniej najciê¿szej kategorii
wystartowa³o 13 zawodników, a
wœród nich Mariusz Rufkiewicz. Po
wyciœniêciu sztangi wa¿¹cej 170 kg
Mariusz zaj¹³ III miejsce w swojej kategorii. (o)

Prostujemy
W artykule „IX
Wielkanocny Turniej
Tenisa Sto³owego”,
w 14. numerze TPD,
b³êdnie podano nam
wyniki tego turnieju,
przypisuj¹c dzieci do
szkó³ w Z³ocieñcu.
Okazuje siê, ¿e tenisiœci sto³owi
mog¹ wylêgn¹æ siê tak¿e w ma³ych

szko³ach. Podajemy nazwiska uczniów
ze Szko³y Podstawowej w Nowym
Worowie, w gm. Ostrowice, którzy zajêli wysokie miejsca w turnieju.
Dziewczêta
2 m. Agata Œlusarska, SP Nowe
Worowo
3 m. Kinga Antosik, SP Nowe
Worowo
Ch³opcy
2 m. Daniel Maciejewski, SP
Nowe Worowo
4 m. Maciej ¯urek, SP Nowe
Worowo (zamiast Filip ¯ó³tak).
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Szko³a Podstawowa w Wierzchowie wywalczy³a z³ote
medale Wojewódzkich Igrzysk M³odzie¿y Szkolnej
w unihokeju ch³opców!
Gimnazjum

Tuczno. Doskonale
spisali siê ch³opcy ze
Szko³y Podstawowej
w Wierzchowie.
Na odbywaj¹cych siê
w Tucznie Fina³ach
Wojewódzkich Igrzysk
M³odzie¿y Szkolnej
potwierdzili swoj¹
bardzo dobra
dyspozycjê w tych
rozgrywkach i pewnie
siêgnêli po z³ote medale.
W ubieg³ym roku doœæ niespodziewanie ulegli w Finale dru¿ynie z
Trzebiatowa. Tym razem nie zabrak³o koncentracji i ch³opcy z Wierzchowa pokonali wszystkich rywali
zdobywaj¹c te najcenniejsze medale
i tytu³ MISTRZA WOJEWÓDZTWA!
Do Fina³ów awansowali mistrzowie i wicemistrzowie regionów: szko³y z Mrze¿yna, Swobnicy, Tuczna,
Niemicy, Wierzchowa i Szczecina.

SP Wierzchowo

Wyniki grupowe:
SP Wierzchowo - SP Tuczno 4:1
SP Wierzchowo - SP Niemica 6:1
SP Wierzchowo - SP Kozielice 6:1
Pó³fina³:
SP Wierzchowo - SP Swobnica 5:3
Fina³:
SP Wierzchowo - SP Niemica 6:1
Sk³ad SP Wierzchowo: Krzysztof
Paszkiewicz, Tomasz Kiwa³a- Damian Œwietlik, Krzysztof Kuca, Nikodem Bia³ecki, Krzysztof Czujko, Patryk Wo¿niak, Patryk Go³¹b, Maciej
Stefan, Rados³aw I³owski, Kacper
Pilarczyk, Maciej Rêbeliñski. Opiekun: Piotr Augustyniak.
Gimnazjum im. Jana Paw³a II w
Wierzchowie zwyciê¿a w Wojewódzkiej Gimnazjadzie Unihokeja
Ch³opców!
Tuczno. Dwa dni po wspania³ym
triumfie ch³opców z wierzchowskiej
podstawówki do boju o z³oty medal
przyst¹pili gimnazjaliœci. Równie¿ w
Fina³ach Gimnazjady wyst¹pili mistrzowie i wicemistrzowie regionów.
Ch³opcy z Gimnazjum w Wierzchowie stanêli przed szans¹ zdobycia
z³otego medalu trzeci raz z rzêdu.

Ósmy maja godzina 17.00 – sala Stra¿y Po¿arnej

Walne zebranie Cz³onków
MKS OLIMP Z³ocieniec
(Z£OCIENIEC). Zarz¹d Miejskiego Klubu Sportowego Olimp
Z³ocieniec zwo³uje na ósmy maja
walne zebranie Cz³onków Klubu celem przedstawienia sprawozdania z
dzia³alnoœci za rok miniony.
Pierwszy termin zebrania godzi-

na 17.00. Termin drugi 17.30. Miejsce spotkania sala Stra¿y Po¿arnej –
ulica I Dywizji Wojska Polskiego.
Zaprasza siê nie tylko cz³onków
Klubu, ale i sympatyków, kibiców
z³ocienieckiego futbolu.
(N)

Lepszy wynik zanotowa³y tylko
dziewczêta, które wygra³y Gimnazjadê cztery razy z rzêdu. Dla ch³opców
nie by³o to ³atwe zadanie. Zbyt wiele
si³ zostawili w Fina³ach Mistrzostw
Polski Juniorów do lat 19-stu w Nowym Targu. Dla tak m³odych organizmów trzy dni, to zdecydowanie za
ma³o na regeneracjê. W Fina³ach
Gimnazjady udzia³ wziê³y: GimnazjumTrzebiatów, Gimnazjum Grzmi¹ca, Gimnazjum Tuczno, Gimnazjum
Banie, Gimnazjum Malechowo, Gimnazjum Mosty, Gimnazjum Kozielice
oraz Gimnazjum Wierzchowo.
Wyniki grupowe:
Gimnazjum Wierzchowo - Gimnazjum Kozielice 7:0

Gimnazjum Wierzchowo - Gimnazjum Mosty 7:0
Gimnazjum Wierzchowo - Gimnazjum Malechowo 4:2
Pó³fina³:
Gimnazjum Wierzchowo -Gimnazjum Tuczno 9:0
Fina³:
Gimnazjum Wierzchowo - Gimnazjum Trzebiatów 3:2
Sk³ad: Konrad Brzoza- Filip Augustyniak, Maciej Matuszewski,
Micha³ Maszkowski, Krzysztof Halko, Patryk Czarnojan, £ukasz Stefan,
Kacper Matuszewski, Tomasz £ukasiewicz, Krzysztof Paczeœny, Szymon Sz³apak. Opiekun: Piotr Augustyniak.
(o)

Ko³o wêdkarskie KARP komunikuje

O tytu³ mistrza Ko³a
w spinningu
(Z£OCIENIEC). Kolo miejskie
PZW KARP w Z³ocieñcu organizuje
zawdy wêdkarskie na jeziorze D³usko. Bój potoczy siê o tytu³ spinningowych mistrzów Ko³a. Spotkanie
wêdkarzy pierwszego maja we wtorek na tak zwanej „dzikiej pla¿y”.
Godzina zbiorki 7.00. Wpisowe: 25
z³otych seniorzy, 10 z³otych juniorzy.
Program zawodów. (1) 7.00 –
zbiórka zawodników, zapisy (2) 7.10
– 7.30 odprawa i rozprowadzenie (3)
7.30 – 13.30 wêdkowanie (4) 13.30 –
zakoñczenie zawodów, podsumowanie rywalizacji (5) 13.00 – 15.00
ciep³a strawa, wrêczanie nagród.

NAGRODY
Od pierwszego do szóstego
miejsca puchary i nagrody rzeczowe.
REGULAMIN ZAWODÓW
Zawody spinningowe z brzegu i
z ³odzi. Zawodnicy korzystaj¹cy ze
œrodków p³ywaj¹cych powinni byæ
wyposa¿eni w kapoki lub inne œrodki asekuracyjne.
Wymiary obowi¹zuj¹ce w zawodach: szczupak od 50 cm, okoñ od 18
cm.
Zapisy przyjmuje do dwudziestego ósmego kwietnia, do soboty
Adam Wysokiñski oraz prezes Ko³a
Tomasz £ajczak. Tel. 606 138 166.
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Z ¯YCIA PARAFII W Z£OCIEÑCU
PARAFIA ŒWIÊTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ
Przed I Komuni¹ œwiêt¹
W niedzielê dwudziestego drugiego kwietnia na Mszy œwiêtej o
godzinie 11.30 odby³o siê spotkanie
dzieci przygotowuj¹cych siê do I
Komunii œwiêtej z rodzicami. By³o to
spotkanie podsumowuj¹ce przygotowania.
Pola Nadziei
W niedzielê dwudziestego drugiego kwietnia szkolne Ko³o CARITAS dzia³aj¹ce przy Szkole Podstawowej Nr 3 w³¹czy³o siê w Ogólnopolsk¹ Akcjê POLA NADZIEI. Po
Mszach œwiêtych by³y zbierane
ofiary na hospicjum. Ofiarodawcom
wrêczano ¿onkile – znak ruchu hospicyjnego.
Tydzieñ
W tym tygodniu obchodzimy: (1)
w poniedzia³ek dwudziestego trzeciego kwietnia Uroczystoœæ œwiêtego Wojciecha Patrona Polski i naszej
diecezji (2) w œrodê dwudziestego
pi¹tego kwietnia – œwiêtego Marka
Ewangelisty
Przed bierzmowaniem
W sobotê dwudziestego ósmego kwietnia o godzinie 18.00 spotkanie m³odzie¿y przygotowuj¹cej siê
do sakramentu bierzmowania.
Chorzy – odwiedziny
W sobotê dwudziestego ósmego kwietnia odwiedziny chorych od
godziny 9.00.
Tydzieñ Modlitw o Powo³ania
W niedzielê dwudziestego dzie-

wi¹tego kwietnia rozpocznie siê Tydzieñ Modlitw o Powo³ania. W ten
dzieñ goœciæ bêdziemy w naszej parafii kleryka z Wy¿szego Seminarium
Duchownego w Koszalinie. Po
Mszach œwiêtych zbiórka ofiar na
Seminarium.
Czterdziestolecie naszej
parafii
Zbli¿a siê czterdziestolecie naszej diecezji. Organizujemy wyjazd
na uroczystoœci do Koszalina w sobotê dziewiêtnastego maja. Wyjazd
godzina 8.00. Zapisy w kancelarii.
Koszt dwadzieœcia piêæ z³otych.
Modl¹cych siê za diecezjê prosimy o
wpisywanie siê do specjalnej ksiêgi.
Ksiêga bêdzie darem na uroczystsi
jubileuszowe.

Celem konkursu by³o spopularyzowanie wœród m³odzie¿y wiedzy z
zakresu historii Miêdzynarodowego Prawa Humanitarnego, a zw³aszcza zasad i norm prawnych dotycz¹cych praw cz³owieka, które powinny
byæ przestrzegane równie¿ w czasie
wojny.

Niedziela Biblijna
Niedziela dwudziesty drugi
kwietnia to Niedziela Biblijna. Tego
dnia o godzinie 16.00 w sali na plebanii odby³o siê spotkanie Wielkanocne dla ¯ywego Ró¿añca i Barki.

Mini Emaus – najpierw
kiermasz ciast
W niedzielê dwudziestego drugiego kwietnia m³odzie¿ z naszej
parafii prowadzi³a kiermasz ciast.
Dochód ze sprzeda¿y jest przeznaczony na dofinansowanie wyjazdu
na Mini Emaus. Wyjazd w sobotê
dwudziestego ósmego kwietnia o
godzinie 10.00 z ulicy Koœcielnej.

Modlitwy w intencji
diecezji

CARITAS Parafii – nowy
zarz¹d
Odby³o siê spotkanie CARITAS
Parafii. W wyniku glosowania na
trzy lata zosta³ wybrany nowy zarz¹d. Prezesem zosta³a Beata Gorkowienko. Sekretarzem Beata Kuprowska. Nowa skarbnik to Jadwiga
M¹czka. Sk³adamy gor¹ce podziêkowanie wszystkim zaanga¿owanym w dotychczasow¹ dzia³alnoœæ
charytatywn¹ w naszej parafii. Dziêkujemy równie¿ za ofiary z³o¿one na
dzia³alnoœæ CARITAS w Niedzielê
Mi³osierdzia. Uzbieraliœmy osiemset
dziesiêæ z³otych. „Bóg zap³aæ”

W kaplicy MatkI Bo¿ej Ostrobramskiej spisujemy ksiêgê osób modl¹cych siê w intencji naszej diecezji.

CIESZYNO
W Cieszynie Msza œwiêta w niedzielê o godzinie 13.00.

Przed I Komuni¹ œwiêt¹

XVI Edycja Konkursu
Upowszechniania Miêdzynarodowego
Prawa Humanitarnego rozstrzygniêta!
(DRAWSKO POM.) 13
kwietnia br. w Zespole
Szkó³ Ponadgimnazjalnych
nr 1 w Drawsku Pomorskim
odby³ siê etap rejonowy
XVI Edycji Konkursu
Upowszechniania
Miêdzynarodowego
Prawa Humanitarnego.

PARAFIA MARYI WNIEBOWZIÊTEJ

Do eliminacji zg³osi³o siê 25
osób, które odpowiedzia³y na 20
pytañ testowych. Po dogrywce najwiêksz¹ iloœæ punktów uzyska³ Micha³ Musielski z klasy II a, który reprezentowaæ bêdzie powiat na etapie okrêgowym w Szczecinie. Gratulujemy Micha³owi i ¿yczymy sukcesów na kolejnych szczeblach konkursu.
Organizatorem konkursu by³a
El¿bieta Motyl - pracownik Delegatury ZOO PCK w Drawsku Pomorskim i Bo¿ena Pryma - opiekun Szkolnego Ko³a PCK. Pod wzglêdem merytorycznym m³odzie¿ przygotowa³
nauczyciel historii Sylweriusz Jêdrzejczyk. Nagrody dla trzech najlepszych uczestników ufundowa³
Starosta Drawski Stanis³aw Cybula.

Podziêkowania
Sk³adamy serdeczne Bóg zap³aæ
za ofiary z³o¿one na tacê na wyk³adzinê do prezbiterium.

Nauki przedœlubne
Nauki przedœlubne w poradni
¿ycia rodzinnego dla wszystkich,
którzy pragn¹ zawrzeæ sakramentalny zwi¹zek ma³¿eñski odby³y siê w
pierwszych dniach tego tygodnia.

Sakrament
Bierzmowania
W czwartek 26 kwietnia o godzinie 17.00 m³odzie¿ i doroœli naszej
parafii otrzymaj¹ Sakrament Bierzmowania z r¹k Jego Ekscelencji ksiêdza biskupa Krzysztofa Zadarko. W
tym tygodniu próby liturgiczne dla
m³odzie¿y w koœciele odbywa³y siê w
poniedzia³ek, wtorek i œrodê od godziny 19.00. W œrodê dwudziestego
pi¹tego kwietnia od godziny 17.00
spowiada³a siê m³odzie¿, doroœli,
rodzice i œwiadkowie.

Pielgrzymka do W³och –
rocznica beatyfikacji
Jana Paw³a II
W sobotê dwudziestego ósmego
kwietnia o godzinie czwartej rano
wyruszy autokarowa pielgrzymka
do W³och organizowana z okazji
pierwszej rocznicy beatyfikacji Jana
Paw³a II. ¯yczymy pielgrzymom Bo¿ego b³ogos³awieñstwa i prosimy o
modlitwê w intencji naszej parafii.

Nabo¿eñstwo w intencji
rodzin
W sobotê dwudziestego ósmego
kwietnia po Mszy œwiêtej wieczornej
nabo¿eñstwo w intencji rodzin naszej parafii.

Klerycy z Koszalina
w naszej parafii

Spotkanie dzieci pierwszokomunijnych odby³o siê w poniedzia³ek
dwudziestego trzeciego kwietnia w
koœciele o godzinie 17.00.

W niedzielê dwudziestego dziewi¹tego kwietnia goœciæ bêdziemy
kleryków z Wy¿szego Seminarium
Duchownego w Koszalinie. Przed
koœcio³em odbêdzie siê zbiórka na
Seminarium.

W œrodê – 25 kwietnia

Odesz³y do wiecznoœci

W œrodê dwudziestego pi¹tego
kwietnia spowiedŸ iAdoracja Najœwiêtszego Sakramentu od godziny 15.00.
Nowenna do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej
Pomocy po Mszy œwiêtej wieczornej.

W ostatnim czasie odesz³y do
wiecznoœci: (1) + Albina Kwaœniewska, lat 80. (2) +Aurelia Pi³aciñska, lat
51 (3) + Maria Skwirowska, lat 72.
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.
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„Pola Nadziei - Twój dar dla
chorych” - pod takim has³em
zosta³a przeprowadzona
tegoroczna Akcja ¯onkil
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Mam talent?

W pi¹tek 13 kwietnia 2012 r. w Zespole Szkó³
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Drawsku Pomorskim
odby³ siê Powiatowy Pokaz Talentów 2012.
Uczniowie ze szkó³ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Czaplinka,
Z³ocieñca i Drawska Pomorskiego przedstawiali w³asne pasje i talenty. By³y
wystêpy wokalne, taneczne gra na instrumentach, wystêpy kabaretu, pokaz
karate, wystawa prac plastycznych. £¹cznie wyst¹pi³o 65 osób.
„Pola Nadziei” - to miêdzynarodowy program realizowany wy³¹cznie przez hospicja.
Na wiosnê, gdy kwiaty zakwitn¹,
jest organizowana „AKCJA ¯ONKIL”, w ramach której wolontariusze
przeprowadzaj¹ publiczn¹ zbiórkê
pieniêdzy. Kwesta polega na wrêczeniu ofiarodawcom ¿ó³tego ¿onkila miêdzynarodowego symbolu nadziei. ¯onkile przypominaj¹ o ludziach cierpi¹cych, oczekuj¹cych
pomocy i opieki w trudnym okresie
odchodzenia z tego œwiata.

W Z³ocieñcu „AKCJA ¯ONKIL”, przeprowadzona przez Szkolne Ko³o Caritas im. Jana Paw³a II przy
Szkole Podstawowej nr 3 w Z³ocieñcu odby³a siê 22 kwietnia 2012 roku
w godz. od 8.15 do 18.00 w koœciele
pw. Jadwigi Królowej i koœcio³ach filialnych w Cieszynie i w Bobrowie.
M³odzi wolontariusze
zebrali
1.361,40 z³. Pieni¹dze zosta³y wys³ane na konto Domu HospicyjnoOpiekuñczego.
Bardzo dziêkujemy wszystkim
ofiarodawcom.
Jadwiga Grugel Opiekun SKC

Za wspania³e pokazy uczestnicy otrzymali:
- Nagrodê Starosty Drawskiego - Natalia Syska
- Nagrodê Burmistrza Miasta Drawska Pomorskiego - Natalia Pikula
- Nagrodê Dyrektora Szko³y - Aneta Niemyjska
- Nagrodê Rady Rodziców - Amanda Trzciñska
- Nagrodê Publicznoœci - Remittance Of Skills (R.O.S.)
Jury w kategorii wystêpów artystycznych przyzna³o:
- I miejsce - Agnieszka Margel
- II miejsce - Grupa Taneczna „Golden Crew”
- III miejsce - Grupa Taneczna Remittance Of Skils (R.O.S.)
- Wyró¿nienie - Aneta Niemyjska
- Wyró¿nienie - Dawid Siwek
- Wyró¿nienie - Kabaret „DJQ”
Natomiast w kategorii prac plastycznych:
- I miejsce - Paulina Bieniek
- II miejsce - Klaudia Czapska
- Wyró¿nienie - Piotr Lasota
Wystêpy zespo³ów tanecznych mo¿na obejrzeæ na You Tube.
Impreza by³a fascynuj¹cym wydarzeniem artystycznym.

(szk)

