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Wed³ug niemieckiego kodeksu karnego za nieumyœlne
spowodowanie œmierci grozi kara do piêciu lat
pozbawienia wolnoœci

Rozpocz¹³ siê proces
w sprawie wypadku
autokaru ze z³ocienianami
w Niemczech
UKS Orlik Z³ocieniec najlepszy
w powiecie i w ósemce
najlepszych dru¿yn województwa
Czytaj i komentuj artyku³y na stronie
internetowej Tygodnika: www.tpd.xwp.pl

5 Marca 33 i
dworzec PKP
w kolejce
do instalacji
Zak³adu
Ciep³ownictwa
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A co mi tam panie - cz³owiek? Ja ¿yjê dla pensji (samorz¹dowej)

Ju¿ siê czaj¹ do ataku na nas
i to pod o³tarzami
K

a¿dego dnia mam do czynienia
z ludŸmi, na których niby litoœciwie ukuto termin – wykluczeni. By
ich wykluczyæ wprowadzono tak zwany liberalizm. Tej litoœciwoœci nie sta³o
jednak, bo dalej od nich te¿ s¹ jeszcze
ludzie, wielu - nimi akurat nie zajmuje
siê ju¿ nikt. Jakby nie istnieli. I siê ich
nie nazywa. Nurki? – od nurkowania w
œmietnikach.
Wyg³odniali, wychudli, w ubraniach
ze strzêpów, bywa, ¿e powa¿nie i mniej
ciê¿ko chorzy. Codziennie bez absolutnie ¿adnych œrodków do ¿ycia. Nieustanna ¿ebra, alkoholizm, przez nikogo nawet nie domniemywana depresja.
Ten zdrowszy pieñ spo³ecznoœci mówi
o nich – sami sobie winni. Tak mówi, by
nie dociekaæ, kto winien, bo kto w ogóle
mo¿e byæ w takich przypadkach winien? Kto ma o tym decydowaæ? Ten
poziom prymitywnego, ogólnego istnienia nie dopuszcza, by by³a odpowiedŸ na to pytanie. Dlaczego? Dlaczego nie dopuszcza? W czym rzecz?
A co by to by³o?
Znam z tych ludzkich rewirów takich, którzy przy pomocy kwalifikowanych si³ wydostaj¹ siê – z chorób, z
w³asnej niemocy, z uzale¿nieñ, z – jak to
ostatnio od jednego z nich us³ysza³em –
a co by to by³o, gdyby ka¿dy postêpowa³ dobrze? Takiego pytania nigdy w
¿yciu i od nikogo nie us³ysza³em. Tylko
tu. I chyba nie us³yszê. To by³a moja
najlepsza chwila w Z³ocieñcu. Lepszej
ju¿ chyba nie doœwiadczê.
Dzisiaj ktoœ podaje w internecie, ¿e
w roku dwa tysi¹ce czterdziestym bêdzie nas o szeœæ milionów mniej. Kilka
dni wczeœniej inny w radio podlicza: w
stanie wojennym wypchano poza granice Polski ponad milion ludzi. Trudno
jest przydawaæ ludziom takie etykietki,
ale - to byli ci z najlepszych. Ich kamraci
po patriotyzmie albo tkwili w wiêzieniach Jaruzelskiego uparcie przez gl¹gwê zwanego genera³em, albo siedzieli
g³êboko zakonspirowani w podziemiu.
I znów miliony won,
by nie przeszkadza³y gl¹gwie
Po stanie wojennym za prac¹ z Polski wyjecha³ kolejny milion te¿ co bardziej obrotnych. W nastêpnych latach
jeszcze jeden. To ju¿ trzy miliony, po³owa z tych szeœciu, których ma te¿
zabrakn¹æ do wymienianego roku dwa
tysi¹ce czterdziestego.
Gdyby nie wyrzucanie ludzi z kraju, ilu by³oby teraz w jego granicach
Polaków? A ilu bezrobotnych? Ilu by³oby wykluczonych, ilu tych z rewirów
jeszcze dalszych? A tak do koñca – gdybyœmy w kraju byli wszyscy, to razem
z tymi bezrobotnymi nie zarejestrowanymi – jaka by³aby skala bezrobocia w
Polsce? To znaczy – jaka ona jest naprawdê? Znamy odpowiedŸ? Tylko siê

domyœlamy. Chyba nawet sporo ponad
piêædziesi¹t procent Polaków zdolnych
do pracy.
Po co to piszê? Po co taki komunikat? By wiedzieæ – taki jest stan naszego pañstwa. Starannie przez obcych i
tutejszych (gl¹gwa) wykoncypowany.
Czyli ¿aden. Kiedy zastanawiamy siê –
klêska cywilizacyjna (PRL), jak podzia³a³a na nasz kraj? Na nas? Na nasz¹
kulturê? Na stan naszych dusz... Tu
jedna z odpowiedzi. Coraz mniej ludzi,
ubywaj¹, z powodu czynników obiektywnych i z powodu jakiegoœ niezbyt
czytelnego planu na Polskê – by by³o
ich tylko tylu i tylu.
A w telewizjach maniana
Na tak wa¿kie tematy nie ma w kraju
¿adnej debaty. Wszystko decyduje siê
gdzieœ tam. A gdzie – nikt nie za bardzo
wie. Tylko siê domyœla, albo w ogóle o
tym nie myœli. To niby poza nim. Tylko, ¿e to oznacza – to ¿ycie, które toczysz, te¿ jest poza tob¹. Poza mn¹. A
¿e ono twoje, moje, to tylko taka u³uda,
mira¿. Bo nie twoje, nie twoich dzieci.
Ersatz. Bo tak na dobr¹ sprawê, to - o
czym ty sam decydujesz (?), kto i kiedykolwiek o cokolwiek ciebie zapyta³?
Jak id¹ wybory, to jesteœ traktowany
jak ostatni przyg³up, i kto wie, czy to
akurat siê tobie nie nale¿y? £ykasz
wszystko, co tylko telewizyjne, jak
prostytutka ka¿d¹ z³otówkê. Jest tu
jakieœ podobieñstwo? A i potem racji
telewizyjnych bronisz jak ten przys³owiowy w³aœnie przyg³up dziennikowo
– telewizyjny.
To Radio powali³o ustrojowe
monstrum. Jest ju¿ kolejne
Akurat minê³a szeœædziesi¹ta rocznica uruchomienia Radia Wolna Europa.
Zaistnia³o w eterze dok³adnie trzeciego
maja tysi¹c dziewiêæset piêædziesi¹tego
drugiego roku. Przez dziesi¹tki lat tylko
z tej rozg³oœni, i kilku innych jej pokrewnych, te¿ i moje pokolenie dowiadywa³o siê, co siê tak naprawdê w kraju
i na œwiecie dzieje. To Radio doskonale
obrazowa³o, czym jest komuna, pezetpeer, g³ówni nasi wrogowie wtedy
zwani sojusznikami. Zbrodnie buduj¹cych socjalizm. Jubileusz Radio obchodzi w tych dniach. S¹ o Rozg³oœni
audycje w Polskim Radio 1. I na tym
koniec. Nie s³ysza³em dot¹d, by w
zwi¹zku z tym niezwyk³ym Jubileuszem którykolwiek z re¿imowych
dziennikarzy poszed³ z mikrofonem
do Kwaœniewskiego, do Millera, do
Urbana, do innych pajaców im podobnych, z pytaniem – Radio Wolna Europa demaskowa³o was jako g³ównych
wrogów niepodleg³ej Polski. Co wy
jeszcze w tej Polsce robicie? Sk¹d w
was tyle bezczelnoœci, ¿e nawet oœmielacie siê byæ tu politykami? Kto to s¹
ci, którzy was wybieraj¹? Jak propo-

nujecie rozwik³aæ to pomieszanie z popl¹taniem? Jak to siê sta³o, ¿e i zachód
(Wolna Europa) nie dozwoli³ na przestawienie was na boczne, w¹skie tory?
Czy sz³o, i idzie o to, by mieæ pomagierów w rozgrabieniu wielkiego kraju, co
siê akurat sta³o? Pomogliœcie im?
A ten niby wolny kraj do tej pory nie
odda³ honorów swym ¿o³nierzom wyklêtym, a ich przeœladowcy, WY, ci¹gle
przy istnieniu; i to jakim?
Hordy Tuska zakneblowa³y
Polskê
Œwiat, Europa nied³ugo w Parlamencie Europejskim us³ysz¹ – w Polsce nie
ma wolnych mediów. Te nieliczne, takie
jak telewizja TRWAM, s¹ przez obecny re¿im (upodabniaj¹cy siê do faszystowskiego) niszczone. Uniemo¿liwia
siê im zaistnienie na tak zwanych multipleksach. Jeden z najbardziej s³ynnych z wielowiekowego katolicyzmu
kraj, nie mo¿e daæ niby sam sobie zgody
na katolick¹ telewizjê. Ludzie w tej
sprawie demonstruj¹ na ulicach. Z³o¿yli grubo ponad dwa miliony podpisanych protestów do re¿imowych kacyków o charakterystycznych nazwiskach – Dworak i Luft. Z drugiej strony
jest w tej sprawie te¿ i stanowisko jednej z ló¿ masoñskich, niedawno w kraju
reaktywowanej, a przed wojn¹ zakazanych: jeden z punktów dzia³ania lo¿y rozwi¹zaæ problem Radia Maryja. To
brzmi jak nie tak dawne jeszcze - rozwi¹zaæ kwestiê.... Jest w tym programie
i o w³asnoœciach Polaków. Oddaæ.
CIA - znów pomó¿!
I znów przyjdzie siê nam zwracaæ
do CIA, gdy zabroni¹ nam te tuskoludy
katolickiej telewizji w Polsce, o reaktywowanie dzia³alnoœci Rozg³oœni Polskiej Radia Wolna Europa. No, bo sk¹d
bêdziemy dowiadywaæ siê o tym, co z
Polsk¹, co z nami, co siê dzieje, a co ze
œwiatem? Miliony uciekinierów z Polski ju¿ tam s¹. Z kadrami nie bêdzie
k³opotu. Tylko czekaæ na znów znajomy sygna³ w eterze. Tylko, a ta Polska,
albo lepiej - ten kraj, bo to nie Polska,
komu on? Kto znów go sobie zaw³adn¹³?
Cywilizacja ³ajdacka,
menelska w³aœciwie
Ostatnio pokaza³em czytelnikom
pewne wysokoœci zarobków w sferze
bud¿etowej w aspekcie g³odowych
pensji niepedagogicznych pracowników w z³ocienieckiej oœwiacie. Dodam
do tego: teraz widz¹ Czytelnicy, czyj to
kraj. Komu siê op³aca tak tu polaczyæ,
¿e innego s³owa na takie dzia³anie nie
ma. I nie idzie rzecz prosta tylko o
oœwiatê. W z³ocienieckiej samorz¹dówce inne dzia³ania jeszcze bardziej warte
napiêtnowania ni¿ w oœwiacie. Ta tylko
przyk³adem. Ten haniebny proceder

oplót³ ca³¹ Polskê. Nowy prezydent
Francji w³aœnie zapowiedzia³ - obni¿ka
o trzydzieœci procent takich pensji
(pañstwo, samorz¹dy). Na plecach
wykluczonych i g³odnych powsta³a tu
kulturka i cywilizacja ³ajdacka, menelska w³aœciwie. ¯adna marka samochodu
nie jest w stanie zatrzeæ tego odoru. No,
bo jak mo¿na braæ z kasy gminy pensji
grubo ponad sto tysiêcy rocznie, gdy
wartoœæ wsadu do kot³a dla cz³owieka
codziennie g³odnego, to trzy z³ote jedenaœcie groszy. Wszak to jedna kasa.
Kasa gminna. A do tego z tej kasy gminnej do tej sto³ówki ma³o co dok³adaj¹c.
A do tego, jak twierdzi Opieka Spo³eczna, dla wielu ludzi jest to jedyny posi³ek
dziennie.
A ci biorcy pensyjni – jak¿e oni g³oœno wyœpiewuj¹ w tutejszych koœcio³ach. Os³uchaæ siê nie mo¿na. Jak¿e oni
s¹ religijnie aktywni. Niektórzy nieomal codziennie. Bez serc? Bez ducha
ju¿ to polactwo?
Bandyta czuwa
S¹ te¿ i tacy, dzisiaj jeszcze poukrywani, dla których chwyciæ pa³kê i polecieæ z ni¹ na Polaka to tyle, co nic. Zomowski i esbecki bandyta tylko czeka,
by znów ruszyæ przeciwko Polsce.
Dlatego nie mo¿e byæ tu katolickiej telewizji, tylko re¿imowa, bo bandytê
trzeba odpowiednio do zadania przygotowaæ. Poinstruowaæ. Gdy ju¿ znów
bêdzie bi³, to znów tak samo. By zabiæ.
Tak, jak zabija³. Tym razem nie pod
kopalni¹, a chyba nawet w koœciele, pod
o³tarzami. A schronienie znajdzie w s¹dzie. On ju¿ gotów. My te¿?
Tadeusz Nosel
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Nowi klienci z³ocienieckiego „ciep³a” - dla gminy jednak uratowanego

5 Marca 33 i dworzec PKP w kolejce
do przy³¹czenia do instalacji
Zak³adu Ciep³ownictwa

POWSTA£O NOWE
GIMNAZJUM W DRAWSKU
POMORSKIM
BEZPIECZEÑSTWO - NAUKA - PRZYSZ£OŒÆ
Gimnazjum Niepubliczne w Drawsku Pomorskim

prowadzi nabór uczniów na rok szkolny 2012/2013
Nasze Gimnazjum to bezpieczne, przyjazne miejsce zdobywania
wiedzy, rozwijania talentów i osi¹gania sukcesów.
Wszystkim uczniom zapewniamy:
- mo¿liwoœæ zdobywania rzetelnej wiedzy
- wysoki poziom nauczania
- doœwiadczon¹ i wykwalifikowan¹ kadrê pedagogiczn¹ Liceum
Ogólnokszta³c¹cego
- indywidualne podejœcie do ucznia
- opiekê pedagoga i pielêgniarki medycyny szkolnej
- atmosferê sprzyjaj¹c¹ nauce i rozwojowi w³asnemu
- dobre warunki lokalowe, estetycznie urz¹dzone wnêtrza, nowoczeœnie
wyposa¿one pracownie oraz sala gimnastyczna i boisko ORLIK 2012
- dostêp do Internetu
Dbamy o:
- bezpieczeñstwo
- kulturê s³owa
- profilaktykê uzale¿nieñ
- efektywne wspó³dzia³anie w zespole
- rozwi¹zywanie problemów w sposób twórczy
Zapraszamy wszystkich, którzy lubi¹ uczyæ siê, poznawaæ œwiat, odkrywaæ tajniki sztuki, sprawdzaæ siê w sporcie, którzy maj¹ chêæ i si³ê dzia³ania.
Kontakt: Gimnazjum Niepubliczne przy Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1 w Drawsku Pom., ul. Z³ocieniecka 25, tel. 94 3632241, 602 748 827

(Z£OCIENIEC). Przy
okazji tematu sprzeda¿y
naszego "ciep³a"
dowiedzieliœmy siê, ¿e
s¹ nowi chêtni do
pod³¹czenia mieszkañ
do instalacji cieplnych
Zak³adu Ciep³ownictwa.
To mieszkañcy
poniemieckiego bloku
na ulicy 5 Marca 33.
Mieszkaj¹ tam starsi ju¿ ludzie, dla
których opalanie mieszkañ tradycyjnym sposobem, piece, to ju¿ zbyt du¿y
wysi³ek, bo wêgiel i drewno na podpa³kê trzeba przynosiæ po schodach a¿ z
komórek na podwórku. Teraz okazuje
siê, ¿e do instalacji Zak³adu Ciep³ownictwa chc¹ siê te¿ przy³¹czyæ lokatorzy mieszkañ na dworcu PKP. Mo¿na
s¹dziæ, ¿e podobnych chêtnych bêdzie
przybywaæ (szko³y, stra¿ po¿arna, internat), to tylko pierwsze z brzegu instytucje.
Burmistrz Waldemar W³odarczyk: Podczas posiedzenia odpowiedniej komisji by³a mowa o przy³¹czeniu budynku przy ulicy 5 Marca 33 do ciep³oci¹-

gu. By³a mowa, ¿e pewne zadania mo¿na wykonaæ taniej. Ma dojœæ do spotkania z prezesem Zak³adu Ciep³ownictwa, aby temat dok³adnie rozpatrzyæ.
Musieliby zd¹¿yæ z tym zadaniem
przed sezonem zimowym. Mieszkañcy 5 Marca 33 informowali te¿ o przeciekaj¹cym dachu budynku. Burmistrz: - Przecieka dach? Ale
jest przecie¿ zarz¹dca, do którego nale¿y takie sprawy zg³aszaæ. Proszê pamiêtaæ, ¿e mo¿na samemu zarz¹dzaæ, a
nie zlecaæ budynek do zarz¹dzania Zak³adowi Gospodarki Mieszkaniowej.
Nale¿y za¿¹daæ przegl¹du. Problem
przeka¿ê spó³ce. Pozosta³o jeszcze pod³¹czenie do
"ciep³a" budynku dworca PKP. - Sprawê pod³¹czenia budynku dworca PKP
do ciep³oci¹gu przeka¿ê prezesowi
Zak³adu Ciep³ownictwa - poinformowa³ burmistrz.
(N)

ZATRUDNIÊ
KIEROWNIKA
WYTWÓRNI ELEMENTÓW
BETONOWYCH
ORAZ KIEROWCÓW C-E
tel. 91 39 71 951,
509 288 386, 509 288 387
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Drawsko i Lubie
„Piosenka odmieni p³ywaj¹ w USA
ci œwiat”
Miêdzyszkolny Konkurs wokalny w Zespole Szkó³
w Œwierczynie

Muzyka ³agodzi obyczaje, muzyka ³¹czy pokolenia, muzyka leczy, uspokaja, uwra¿liwia, bawi i
mo¿na by wymieniaæ jeszcze wiele
cech muzyki. Muzyka towarzyszy
nam w ¿yciu codziennym i jest wartoœci¹ nieprzemijaj¹c¹.
11 maja 2012 roku spotkanie z
muzyk¹ mieli uczniowie Zespo³u
Szkó³ w Œwierczynie, którzy wspierali swoich kolegów bior¹cych udzia³
w Miêdzyszkolnym Konkursie Wokalnym „Piosenka odmieni ci œwiat”.
Do konkursu zaproszono szko³y
i przedszkola z najbli¿szych okolic
ale nieliczne wziê³y w nim udzia³.
£¹cznie w zaprezentowa³o siê 25
wokalistów z Przedszkola w Wierzchowie, Szko³y Podstawowej w
Wierzchowie oraz dzieci i m³odzie¿
Zespo³u Szkó³ w Œwierczynie.
Profesjonalne jury ocenia³o
uczestników w czterech kategoriach
wiekowych. Dla laureatów i wyró¿nionych przewidziano nagrody i
upominki ufundowane przez Radê
Rodziców dzia³aj¹c¹ przy Zespole
Szkó³ oraz so³tysa wsi pani¹ Stanis³awê Janick¹ i radnego Gminy
Wierzchowo pana Józefa Janickie-

go. Ze wzglêdu na wysoki poziom
wykonawczy uczestników, jury postanowi³o zwiêkszyæ liczbê nagrodzonych. I tak laureatami zostali:
w kategorii przedszkola: Hubert
Wyborski, Sara Boheim, Martyna
Kowalska;
w kategorii 7 - 9 lat: Igor Sobieszek, Ma³gorzata Kwiatecka, Liliana
Szczechowska;
w kategorii 10 - 12 lat: Kornelia
Kalinowska oraz Zespó³ „Kropelki”;
kategorii 13 - 16 lat: Micha³ S³omka, Patrycja Wojtowicz, Martyna
Retkowska.
Ponadto wyró¿nienia otrzymali:
Norbert D³ugo³êcki, Oliwia Sadowiak, Dagmara Najda, Zuzanna Sukiennik, Olga Rodziewicz, Julia Prêtka i Maja Dar³ak.
Pieczê nad organizacj¹ i prowadzeniem konkursu sprawowa³a Renata Frydrych, nauczyciel, instruktor szkolnego zespo³u wokalnego.

Co wspólnego ze sob¹ maj¹ Jezioro Drawskie, Jezioro Lubie,
Wielkie Jeziora Pó³nocnoamerykañskie i chiñska stocznia?
Na pocz¹tku maja 2012 roku do
eksploatacji wszed³ m/s „Mamry”.
Jest to ostatni z serii „jeziorowców”
zamówionych przez Polsk¹ ¯eglugê
Morsk¹ w stoczni Mingde w Nantongu. Seria liczy osiem statków, a
sk³adaj¹ siê na ni¹ równie¿ jednostki
nosz¹ce nazwy jezior naszego powiatu: M/s Drawsko i M/s Lubie.

Statki te jednorazowo przewoziæ
mog¹ oko³o 30 tys. ton ³adunku.
Zast¹pi¹ jednostki starsze, które
p³ywaj¹ obecnie w tamtym rejonie.
Wszystkie s¹ specjalnie przystosowane do pokonywania w¹skich
œluz i kana³ów Wielkich Jezior Amerykañskich, choæ maj¹ imponuj¹ce
rozmiary: d³ugoœci 189,6 m i szerokoœci 23,6 m. Mog¹ p³ywaæ po oceanach, choæ m.in. ze wzglêdu na
zastosowanie, okreœla siê je mianem
„jeziorowców”.
(s)
Foto: http://www.polsteam.com.pl/

W tej niewielkiej szkole jest wielu
kochaj¹cych œpiew i tak trzymaæ!!!
„…Gdzie s³yszysz œpiew, tam
wejdŸ, tam dobre serce maj¹,
Ÿli ludzie, wierzaj mi, ci nigdy
nie œpiewaj¹…”
(o)

„Comenius” niebawem w Drawsku Pomorskim
(DRAWSKO POM.) W dniach
21-26 maja 2012r. m³odzie¿
i nauczyciele Zespo³u Szkó³
Ponadgimnazjalnych nr 2
w Drawsku Pomorskim bêd¹
goœciæ 35 uczestników
projektu Comenius.
Has³em przewodnim spotkania
w Drawsku Pomorskim bêdzie
temat „Tolerancja i kontakty z
ludŸmi”.
Od wrzeœnia 2011 roku ZSP nr 2 w
Drawsku Pomorskim realizuje projekt pod has³em „Wiêcej tolerancji w

zjednoczonej Europie”, w ramach
programu Comenius. Projekt ma wielostronny charakter i uczestniczy w
nim m³odzie¿ oraz nauczyciele z Austrii, Estonii, Litwy, Niemiec jak i
Turcji. Uczestnicy projektu mieli
okazjê poznaæ siebie i pracowaæ
wspólnie na Litwie, w Niemczech i
Turcji.
W dobie zaawansowanej techniki realne by³o przeprowadzenie wielostronnej konferencji za pomoc¹
programu Skype, podczas której
poddano dyskusji temat „Gdzie s¹
granice tolerancji” . Uczniowie mieli
równie¿ za zadanie wykonaæ formy
plastyczne pod has³em tolerancji. RK

tygodnik pojezierza drawskiego 16.5.2012 r.

Str
Str.. 5

INFORMACJE

Wed³ug niemieckiego kodeksu karnego za nieumyœlne spowodowanie œmierci grozi kara do piêciu lat
pozbawienia wolnoœci

Rozpocz¹³ siê proces w sprawie
wypadku polskiego autokaru
ze z³ocienianami w Niemczech
(POCZDAM). Przed s¹dem w Poczdamie rozpocz¹³ siê
proces kobiety oskar¿onej o spowodowanie wypadku
polskiego (z³ocienieckiego) autokaru pod Berlinem we
wrzeœniu 2010 roku. Zginê³o wówczas czternaœcie osób,
a dwadzieœcia siedem zosta³o rannych.
Oskar¿enie
Prokuratura zarzuci³a 38 – letniej
Beatrice D. nieumyœlne spowodowanie œmierci czternastu osób. Wed³ug prokuratury 26 wrzeœnia 2010
roku oskar¿ona, prowadz¹c samochod osobowy, za szybko jecha³a na
koñcowym odcinku wjazdu na autostradê A 10. Nie wziê³a pod uwagê
deszczu i z³ych warunków panuj¹cych na jezdni. W konsekwencji
pojazd ty³em zarzuci³o na bok, samochód wpad³ w poœlizg i zjecha³ na
prawy pas ruchu.
Gdy kierowca polskiego autobusu próbowa³ unikn¹æ kolizji z samochodem, autokar uderzy³ w filar wiaduktu. Autobusem jecha³o czterdziestu dziewiêciu pracowników
Nadleœnictwa Z³ocieniec i ich rodzin
wracaj¹cych z wycieczki do Hiszpanii.
„Nikt takich rzeczy
nie robi specjalnie”
W rozpoczêtym procesie bierze
udzia³ troje oskar¿ycieli posi³kowych: kierowca autobusu Grzegorz

Jarosz oraz rodzeñstwo Korpal, które w wypadku straci³o rodziców.
Reprezentuj¹ ich adwokaci.
Jarosz bêdzie równie¿ zeznawa³
w charakterze œwiadka. Jak powiedzia³, powracanie do tamtych tragicznych wydarzeñ jest dla niego
trudne. – Dla mnie najwa¿niejsze
jest, by proces jak najszybciej siê
zakoñczy³ i bym móg³ jak najszybciej powróciæ do wzglêdnie normalnego ¿ycia – powiedzia³ Jarosz.
Nie chce oceniaæ zachowania
Beatrice D. na drodze tu¿ przed wypadkiem. – Przecie¿ nikt takich rzeczy nie robi specjalnie – powiedzia³.
Jarosz mówi³ o tym, jak przypomina sobie okolicznoœci wypadku.
Wed³ug niego, na chwilê przed wypadkiem rozpocz¹³ manewr zmiany
pasa. Gdy nagle prowadzony przez
oskar¿on¹ mercedes wpad³ w poœlizg podczas wjazdu na autostradê
i zjecha³ w poprzek na pas ruchu
przed nadje¿d¿aj¹cym autokarem,
oba pojazdy dzieli³o kilkanaœcie metrów. Wówczas zderzenie by³o ju¿
nieuniknione.

Kwiatowa, Jaœminowa ju¿ o’key. Teraz z tej
dzielniczki Tkacka

Tkacka ju¿ w kolejce
do bud¿etu na przysz³y rok
(Z£OCIENIEC). Uliczka
Tkacka jest w fatalnym
stanie technicznym. Do
niedawna jeszcze gorsze
od niej by³y Kwiatowa
i Jaœminowa.
Teraz te dwie to ju¿ doprawdy
uliczki dorodne. Na ca³ej d³ugoœci w
polbruku. ATkacka? Co z Tkack¹? Na
razie odpowiedŸ tylko taka: - Jeœli
Tkacka znajdzie siê w bud¿ecie, to
wykonamy ten remont. – Zadanie dla
radnych: wpleœæ to zadanie do zadañ
gminnych na przysz³y rok.
(ok)

- Od tej chwili mam lukê w
pamiêci. Przypominam sobie dopiero chwile, gdy autobus ju¿ sta³ –
powiedzia³ kierowca. Doda³, ¿e pamiêta jeszcze myœl, ¿e nale¿y wyprowadziæ autokar tak, aby nie wjecha³
na filary wiaduktu. – Nie wiem jednak, czy wykona³em jakiœ manewr –
powiedzia³. Wskutek wypadku Jarosz dozna³ uszkodzenia rogówki
oka. Przeszed³ dwie operacje i dopiero od dwóch tygodni znów pracuje
jako kierowca.
„Nie mog³am poj¹æ,
¿etojaspowodowa³amwypadek”
Oskar¿ona zdecydowa³a siê z³o¿yæ
zeznania. Odczyta³a krótkie oœwiadczenia zawieraj¹ce informacje na temat swojej pracy zawodowej oraz
umiejêtnoœci prowadzenia samochodu. Potem przyzna³a, ¿e nie pamiêta
chwili wypadku. O tym, co wydarzy³o
siê rankiem 26 wrzeœnia 2010 roku na
autostradzie A 10 pod Berlinem, dowiedzia³a siê dopiero po kilku godzinach w szpitalu od swojej znajomej.
Nastêpnego dnia kupi³a w szpitalnym sklepie wydanie lokalnego
dziennika, który na pierwszej stronie opublikowa³ zdjêcia z miejsca
wypadku. – Pomyœla³am wtedy; czy
to ja spowodowa³am ten wypadek?
Nie mog³am tego poj¹æ – mówi³a.
£ami¹cym siê g³osem opowiada-

³a te¿ o zaburzeniach psychicznych
i atakach paniki, na które cierpia³a po
wypadku, oraz o rekonwalescencji.
S¹d zmuszony by³ czêsto og³aszaæ
przerwy w rozprawie, bo Beatrice D.
nie by³a w stanie mówiæ przez d³u¿szy czas.
Kobieta zezna³a równie¿, ¿e w
chwili wypadku nie by³a pod wp³ywem alkoholu ani narkotyków.
Obecnie znów prowadzi samochód,
choæ w ograniczonym zakresie.
Jej adwokat Carsten R. Hoenig
podkreœli³ we wstêpnym oœwiadczeniu, ¿e oskar¿ona „nigdy nie chcia³a
uchylaæ siê od odpowiedzialnoœci”
zwi¹zanej z wypadkiem, jest gotowa
odpowiedzieæ na pytania. – Oskar¿ona jest sprawczyni¹, ale te¿ poszkodowan¹ – powiedzia³, wskazuj¹c na jej niestabilny stan psychiczny. Adwokat wskaza³ równie¿, ¿e
przyczyn¹ wypadku by³ niewielki
b³¹d, który mia³ jednak katastrofalne
konsekwencje.
Piêæ dni procesowych.
Wyrok 1 czerwca
S¹d wyznaczy³ piêæ dni procesowych. Wyrok mo¿e zapaœæ 1 czerwca. Wed³ug niemieckiego kodeksu
karnego za nieumyœlne spowodowanie œmierci grozi kara do piêciu lat
wiêzienia.
(N)
(Ÿród³o: Gazeta.pl Wiadomoœci)

Uwaga kandydaci na rodziny
zastêpcze
WA¯NA INFORMACJA DLA
KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTÊPCZE. Od czerwca do sierpnia
2012 roku, Powiat Drawski planuje
przeszkoliæ osoby chc¹ce zostaæ rodzin¹ zastêpcz¹. Co wa¿ne, szkolenia
odbywa³y siê bêd¹ na terenie naszego
powiatu - w Drawsku Pomorskim.
Cykl szkoleñ poprzedzi spotkanie
organizacyjne. Zaplanowano je na 24
maja (czwartek), w siedzibie Oœrodka
Wspierania Dziecka i Rodziny w Drawsku Pom. przy ulicy Po³czyñskiej 9.
Dot¹d, na szkolenie skierowanych zosta³o 18 rodzin niezawodowych oraz 2
kandydatów na niezawodowe rodziny
zastêpcze. Szkolenie poprowadz¹
Brygida Rosa i Anna Tyma - osoby posiadaj¹ce uprawnienia trenera do prowadzenia Szko³y dla Rodzin Zastêpczych, Szko³y dla Rodziców oraz Grup
Wsparcia dla Rodziców.

Na dzieñ dzisiejszy, w powiecie
funkcjonuj¹ 122 rodziny zastêpcze.
Poœród nich jest 6 zawodowych (w tym
1 pogotowie rodzinne), 35 niezawodowych oraz 81 spokrewnionych.
Zgodnie z ustaw¹ o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastêpczej,
organizator rodzinnej pieczy zastêpczej kieruje na szkolenie dla kandydatów na rodziny niezawodowe. Ci z
kolei, do pe³nienia funkcji rodziny zastêpczej zawodowej, rodziny zastêpczej niezawodowej lub do prowadzenia
rodzinnego domu dziecka, musz¹ posiadaæ œwiadectwo ukoñczenia szkolenia organizowanego przez organizatora
rodzinnej pieczy zastêpczej.
Wszystkich zainteresowanych, kandydatów na rodziny zastêpcze serdecznie zapraszamy na spotkanie w sprawie
szkolenia. Informacje uzyskaæ mo¿na w
Oœrodku, pod nr. tel. 94 341 06 41.
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Dzia³alnoœæ Szkolnego Klubu Europejskiego „Szansa”
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III Diecezjalny Konkurs Wiedzy Religijnej

Jest taki klub
Arek Waloryszak
w Gimnazjum Nr 2 wiedzia³ najwiêcej
w Z³ocieñcu

W marcu i kwietniu 2012 r.
cz³onkowie Szkolnego Klubu Europejskiego „Szansa” przy Gimnazjum Nr 2 w Z³ocieñcu realizowali
pod kierunkiem nauczyciela historii p. Marcina Kuchto (opiekuna
SKE „Szansa”) dwa projekty edukacyjne: „Obchody 221 rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja” i
„Zabytki Z³ocieñca. Z³ocieniecki
zamek”.
Podsumowanie pierwszego projektu odby³o siê 30 kwietnia br. w
gimnazjum, kiedy to uczniowie przygotowali uroczysty apel z okazji
obchodów 221 rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja (oprawa muzyczna p. Bernard Gadzina). Zosta³
równie¿ przygotowany dla uczniów
konkurs zespo³owy z wiedzy o konstytucji, wystawa prac plastycznych i gazetka szkolna. Uczniowie,
którzy brali udzia³ w projekcie, to:
Daniel Pomian, Aleksandra Kaczmarek, Karolina Matulewicz, Marta
Kuœmierska, Eryk Doliñski i Klaudia
Pietrowska, (wszyscy z klasy I A)
oraz Micha³ Walkowiak, Sandra Pomian, Angelina Pomian i Magdalena
Bañkowska (z kl. II A).
10 maja 2012 r. w Gimnazjum Nr 2
odby³o siê podsumowanie drugiego
projektu edukacyjnego realizowanego przez cz³onków SKE „Szansa”.
Efektem pracy uczniów bior¹cych
udzia³ w tym projekcie (Micha³ Walkowiak, Maciej Radzimski, Dawid
Sewerynowicz, Paulina Misiak i Natalia Wilk - z klasy II A oraz Patryk

Kuœmierski, Aleksandra Sztuk, Dominika Kulik i Aleksandra Zalewska
z II B) by³o przygotowanie prezentacji multimedialnej dotycz¹cej historii zamku z³ocienieckiego (któr¹
przedstawi³ i omówi³ gimnazjalistom
Micha³ Walkowiak), gazetki szkolnej
i folderu o zamku.
11 kwietnia br. w gimnazjum
odby³ siê uroczysty apel z okazji
obchodów 72 rocznicy Tragedii
Katyñskiej, równie¿ przygotowany
przez cz³onków SKE: Micha³a Walkowiaka, Dominikê Mesek,Angelikê
Maciejewsk¹ i Paulinê Kacprzak
(pod kierunkiem p. M. Kuchto).
27 kwietnia br. uczniowie tego
Klubu (Micha³ Walkowiak, Dominika Mesek i Monika Krysiak) wziêli
udzia³ w VII Miêdzyszkolnym Konkursie o Unii Europejskiej, zorganizowanym przez Gimnazjum Nr 1 w
Szczecinku, w którym zdobyli zespo³owo III miejsce (na szeœæ dru¿yn).
Warto tak¿e nadmieniæ, i¿ SKE
„Szansa” od 15 lutego br. (do koñca
maja) prowadzi w szkole zbiórkê
przyborów szkolnych dla dzieci z
Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuñczo-Wychowawczej w Drawsku Pomorskim, w ramach akcji charytatywnej „Wyprawka szkolna”, której
organizatorem jest p. Marcin Kuchto. Klasa która uzbiera najwiêcej
przyborów szkolnych otrzyma od
organizatora puchar, dyplom i 2 kg
cukierków (uczniowie zwyciêskiej
klasy otrzymaj¹ równie¿ imienne
dyplomy - podziêkowania). MK

W Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie odby³ siê 9 maja
2012 r. fina³ III Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej dla
uczniów szkó³ podstawowych.
W fina³owej rywalizacji wziê³o
udzia³ 25 uczniów szkó³ podstawowych diecezji koszaliñsko-ko³obrzeskiej, wy³onionych w etapach rejonowych, które odby³y siê 14 marca
2012 r. w Pile, S³upsku i Koszalinie.

Uczestnicy konkursu w ci¹gu 45
minut rozwi¹zywali test sk³adaj¹cy
siê z 25 zadañ. Komisja konkursowa
zgodnie z regulaminem wy³oni³a laureatów III edycji Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej.
Najwiêksz¹ iloœæ punktów uzyska³ uczeñ Szko³y Podstawowej nr 1
w Z³ocieñcu - Arkadiusz Waloryszak, zdobywaj¹c I miejsce.
Gratulujemy.
(o)

Regionalny festiwal Piosenki Przyrodniczej

Nagroda Specjalna
dla MALWINY

(KALISZ POMORSKI). Jeszcze
pod koniec kwietnia w Kaliszu Pomorskim zorganizowano Regionalny Festiwal Piosenki Przyrodniczej.
Odnotowano 43 uczestników.
Reprezentacja Z³ocieñca to Malwina Czepkowska i Adam Sawoœcianik. Malwina i Adam s¹ uczniami

Gimnazjum nr 1. Malwina - utwór
w³asnej kompozycji TANIEC
DRZEW. Adam - utwór Marka Grechuty i Katarzyny Goertner PIEŒÑ
KRONIKA. Malwinie przyznano
nagrodê specjaln¹. W depeszy dopisano - z czego jesteœmy dumni. I
my te¿.
(um)
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Str
Str.. 7

REKLAMA

Biuro reklamy
Tygodnika
Tel. 504 042 532

CMYK

P£YTY OSB
NAJTANIEJ. 602 131 760
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Z ¯YCIA POWIATU

Niemoc i nieszczêœcia radnych z Zatorza pod nazw¹
– „Boles³awa Chrobrego”

Ci sami radni
i to od czasów
przedpotopowych

tygodnik pojezierza drawskiego 16.5.2012 r.

Z³ocienieckie œmietniki do nagrody Œmieæ - Lider 2012?

Mo¿e by tak
posprz¹taæ ca³e miasto
– propozycja radnej
Ma³gorzaty Jandy

(Z£OCIENIEC). Nieustannie s¹
zg³aszane uwagi na temat brudów w
mieœcie. Tygodnik od czasu do czasu zdjêciami okazuje stan niektórych œmietników.
Na ulicy Krêtej, na ulicy Po³czyñskiej choæby tylko. Tym razem w
sukurs mieszkañcom przychodzi
radna Ma³gorzata Janda tak¹ krótk¹,
acz dobitn¹ wypowiedzi¹ na sesji

rady miasta: - Proszê, by codziennie
sprz¹taæ ca³e miasto, nie tylko centrum. –
Tygodnik od siebie dodaje jeszcze jeden œmietnik. W Trójk¹cie Bermudzkim, na ulicy Stolarskiej. Od
dziesiêcioleci owe miejsce zagra¿a
epidemiami sporemu osiedlu. Reakcji oczywiœcie „w tym temacie” nie
by³o jeszcze nigdy i ani razu. W oczekiwaniu na nieszczêœcie?
(N)

Jêzyk migowy
w urzêdzie
(Z£OCIENIEC). Zatorze to urokliwa dzielnica miasta. Zabudowana willami jeszcze poniemieckimi,
ale te¿ ju¿ wieloma zupe³nie wspó³czesnymi, w tym i wyj¹tkowo atrakcyjnymi pod ka¿dym wzglêdem.
Jest tu te¿ i kilka budynków wielomieszkaniowych w gestii ZGM-u.
Z tej dzielnicy zawsze jest kilkoro
radnych. Przekrój – od PZPR-u do
PiS-u. Czyli cala mapka wspó³czesnego polskiego nieszczêœcia politycznego i partyjnego. Dlaczego to
a¿ taki wtrêt?
Najd³u¿sz¹ tu ulic¹ jest trakt o
jak¿e zobowi¹zuj¹cej nazwie – Boles³awa Chrobrego. A w jakim stanie
technicznym ? – krótko odpowiadaj¹c – w szkaradnym. Skar¿¹ siê
mieszkañcy, skar¿¹ siê kierowcy,
skar¿¹ siê przechodnie. I tak jest od
zawsze. Jakby z tej dzielnicy nigdy

nie by³o ¿adnych radnych, z ¿adnych partii, jakby ci radni w ogóle i
nigdy nie byli st¹d.
Jakie wiêc perspektywy przed
Boles³awa Chrobrego rysuj¹ siê w
tych dniach? Takie oto: - Ulica Boles³awa Chrobrego by³a w wykazie ulic
do remontu. Wykonano dokumentacjê techniczn¹, ale nie starczy³o
œrodków na realizacjê zadania. – To
odpowiedŸ samego burmistrza Waldemara W³odarczyka. Czekaj wiêc
babka latka, albo – inni radni ???
Nawiasem; Zatorze radnych ma ci¹gle tych samych i to od przedpotopu. Mo¿e to w³aœnie przyczyna nieszczêœcia w Z³ocieñcu zwanego
„Boles³awa Chrobrego”? A diecinki
dziesi¹tkami lat sobie p³yn¹ i d³ugo
jeszcze pop³yn¹ nim wreszcie
wszystkie dop³yn¹. Nie do wyborców oczywiœcie.
(N)

(DRAWSKO POMORSKIE).W
tutejszych Starostwie Powiatowym
osoby nies³ysz¹ce mog¹ spokojnie
porozumieæ siê, albowiem w punkcie informacji pracuje Damian
Œwiercz, który niedawno ukoñczy³
kurs I stopnia jêzyka migowego.
Z tego te¿ powodu mo¿na skorzystaæ z us³ug pana Damiana jako
t³umacza osób niepe³nosprawnych
s³uchowo.
- Jestem ju¿ po egzaminie I stopnia. Obecnie by³ k³adziony nacisk na
naukê znaków, w jaki sposób pokazywaæ znaki, w II stopniu wiêkszy
nacisk k³adziony jest na odczytywanie. Oczywiœcie ju¿ na tym etapie nie
ma problemu porozumieniu siê z
osob¹ nies³ysz¹c¹, albowiem zakres
I stopnia obj¹³ oko³o 400 znaków. II
stopieñ to nauka kolejnych 400 znaków. Po I stopniu z pewnoœci¹ urzêdowe sprawy mo¿na za³atwiæ. Na
tym generalnie opiera³a siê nauka –
powiedzia³ Damian Œwiercz.

Jest to zwi¹zane z faktem, i¿ zgodnie z ustaw¹, która obowi¹zuje od 1
kwietnia, wszystkie instytucje u¿ytecznoœci publicznej zobowi¹zane
s¹ obs³ugiwaæ w jêzyku migowym.
Teoretycznie ma³e jednostki samorz¹dowe mia³y korzystaæ z listy t³umaczy sporz¹dzonej przez marsza³ka
województwa, jednak ta dotychczas
jeszcze nie powsta³a.
Us³uga t³umaczenia w starostwie
jest bezp³atna.
MM
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Radna El¿bieta Frankowska - wreszcie, nareszcie o z³ocienieckim Naddrawiu

Czy Drawa ze Z³ocieñca odp³ynie???
(Z£OCIENIEC). Dos³ownie drogocenn¹ per³¹ w Z³ocieñcu winien byæ brzeg Drawy z przylegaj¹cym doñ Parkiem ¯ubra, ze wzgórzem po niegdysiejszym ju¿ zamku,
z kaskad¹ wodn¹ za mostem na ulicy Stanis³awa Staszica. Ta okolica
powinna byæ swoistymi wrotami zapraszaj¹cymi do naszej gminy turystów przybywaj¹cych nie tylko szlakiem Drawy. Jest ona tak¿e niezwykle wrêcz nacechowana zdarzeniami o wielkiej wadze historycznej.
Do tej pory to swoiste bogactwo
zdarzeñ przez gminê jakby w ogóle
nie by³o zauwa¿ane, w tym i przez
œrodowiska op³acane przez gminn¹
kasê jako kultura samorz¹dowa, etatowa.
Ale, byæ mo¿e i tu poczn¹ siê jakieœ zmiany, a to za spraw¹ radnej
El¿biety Frankowskiej, tej samej,
która jako reprezentantka wyj¹tkowo aktywnej grupy ludzi, na obradach rady wnios³a o odst¹pienie
przez gminê od zamiaru sprzeda¿y
z³ocienieckiego ciep³a Niemcom.
Skutek tego post¹pienia by³ rewelacyjny. Rada by³a "za" przy tylko
trzech g³osach wstrzymuj¹cych siê.
Czy Drawa ze Z³ocieñca
odp³ynie?
Tym razem El¿bieta Frankowska
zwróci³a siê z pomoc¹ pokazu multi-

OFERTY PRACY

medialnego z proœb¹ o wreszcie jak¹kolwiek opiekê nad wskazywanym tu brzegiem naszej rzeki, któr¹ w
oficjalnych dokumentach i wyst¹pieniach tak siê chlubimy. A jak to z
tym jest w rzeczywistoœci? Oddajemy g³os radnej El¿biecie Frankowskiej: - Proszê o dokonanie oceny
technicznej stanu mostu prowadz¹cego do Parku ¯ubra. Tak na oko, to
jego stan jest z³y. Spróchnia³e belki,
wystaj¹ce z ziemi kable. Radna na temat brzegu rzeki od
ulicy Po³czyñskiej do Stanis³awa
Staszica: - Teren pomiêdzy mostami
na ulicy Stanis³awa Staszica i Po³czyñskiej. Znajduj¹ce siê przy rzece
pomosty stwarzaj¹ zagro¿enie dla
spacerowiczów. Dotyczy to ca³ego
pomostu przy Stanicy Wodnej i niebezpiecznego zejœcia z drugiego
pomostu, przy dawnej wypo¿yczalni kajaków. Park nowego imienia?
-Z£OCIENIECKIEGO
SAMORZ¥DOWCA
Radna nie omieszka³a równie¿
wspomnieæ o Parku ¯ubra: - Park nie
jest zadbany po zimie. Zalegaj¹ w nim
liœcie, z których czêœæ jest wrzucona
w ¿ywop³oty. Zalegaj¹ wiatro³omy i
œmieci. Droga gruntowa przy rzece
jest rozjechana przez samochody. Dodajmy jeszcze: Brak jakichkolwiek plansz informacyjnych z infor-

Na dzieñ 7.05.2012 r.

Mechanik samochodów osobowych - wymagania: wykszta³cenie zasadnicze zawodowe, mile widziane prawo jazdy kat. C, inne kursy dot.
motoryzacji; umiejêtnoœæ planowania, organizowania czynnoœci do
wykonywania, praca presj¹ czasu, praca w trudnych warunkach - np.
naprawy na dworze; wymagane doœwiadczenie zawodowe - praktyka lub
sta¿ w zak³adzie pracy. Kontakt: Us³ugowy Zak³ad Mechaniki Pojazdowej M. Pawluk, Drawsko Pom., ul. £¹kowa 6, tel. 94/36 321 32.
G³ówny ksiêgowy - wymagania: umiejêtnoœæ samodzielnego prowadzenia pe³nej ksiêgowoœci, minimum 3 lata sta¿u pracy na stanowisku
ksiêgowej. Kontakt: STYL-BET Jurewicz i Paradowski Spó³ka Jawna, ul.
Reinera 6, 78-500 Drawsko Pom., tel. 94 36 330 76
Kierowca samochodu ciê¿arowego - wymagania: wykszta³cenie
minimum zasadnicze zawodowe, prawo jazdy kat. CE, aktualne œwiadectwo kwalifikacji, uprawnienia HDS, wózki wid³owe, sta¿ pracy 2 lata.
Kontakt: STYL-BET Jurewicz i Paradowski Spó³ka Jawna, ul. Reinera 6,
78-500 Drawsko Pom., tel. 94 36 330 76
Kierowca samochodu osobowego - wymagania: wykszta³cenie œrednie, prawo jazdy kat. B, mile widziane doœwiadczenie zawodowe. Kon-

macjami na temat niezwyk³oœci tych
miejsc. Jedyna z tablic, to obecnie
ju¿ z³om. Z niewiadomych przyczyn
usychaj¹ brzozy na brzegu rzeki
przywalone jakimœ gruzem, bo na to
tu zezwolono. Teraz s¹ ju¿ tabliczki
zabraniaj¹ce procederu. I jeszcze
jedno - od Mostu ¯ubra w stronê
miasta prowadz¹ a¿ trzy ci¹gi schodów tu¿ obok siebie. ¯aden z nich
gdyby przysz³o, co do czego, nie
zosta³yby dopuszczony do obs³ugiwania ruchu pieszych. A mo¿e by tak
któryœ z dozorców budowlanych
op³acanych przez Urz¹d, albo i stra¿
miejska, choæby tylko zasygnalizowali - na tych schodach mo¿na nawet i ¿ycie straciæ!
Grupa Rybacka
Radnej odpowiada³ burmistrz
Waldemar W³odarczyk: - Jeœli chodzi o Park ¯ubra i most przy nim, to
na ca³y teren miêdzy mostem na ulicy Po³czyñskiej i ulicy Stanis³awa
Staszica jest wykonany projekt
techniczny, który czeka na realizacjê.
Postaramy siê to wykonaæ w ramach
Grupy Rybackiej. Na razie nie mamy jeszcze informacji na temat - kto i za ile projekt
wykona³. Jakie tak naprawdê s¹
szanse na jego realizacjê? Wiemy
zaœ, ¿e do tej pory nie uda³o siê nam
natrafiæ na kogokolwiek, z kim prace
nad tym projektem by³yby uzgadnia-

ne. A, tak mog³oby siê wydawaæ,
w³aœnie od tego wszystko nale¿a³oby zaczynaæ.
Burmistrz jeszcze doda³: - W ramach prac interwencyjnych jest bardzo ma³o œrodków. Kiedyœ na ten cel
by³o siedemnaœcie milionów z³otych. Obecnie tylko cztery i pó³.
Zak³ad Us³ug Komunalnych otrzyma³ polecenie posprz¹tania Parku
¯ubra. Most wymaga remontu, ale
jest to du¿e przedsiêwziêcie. Rada
uchwali³a bud¿et, w którym nie ma
œrodków na ten cel. W Parku ¯ubra w tych dniach
byliœmy kilkakrotnie. Œmieci ju¿ nie
ma. £awki na œwie¿o pomalowane.
Zwracaliœmy uwagê, ¿e tak ³awek
stawiaæ nie mo¿na. To wrêcz karygodne. Dawaliœmy przyk³ady ze
zdjêciami z Czaplinka, Drawska Pomorskiego i Kalisza Pomorskiego tak oto nale¿y ludziom ³awki stawiaæ.
A nie tak - po z³ocieniecku. To samo
dotyczy ³awek nad Draw¹. Kosze na
œmieci ZUK zakupi³ takie, jakby do
natychmiastowego pourywania. W
Czaplinku, w Drawsku Pomorskim, w
Kaliszu Pomorskim - tam te¿ i ten
problem rozwi¹zano tak, jak trzeba.
I jeszcze jedno - nie mo¿na to zza
biurka w urzêdzie wyskoczyæ w te
tereny, by zobaczyæ, za co to wyp³aca siê olbrzymie pensje? Za te kosze,
za te ³awki, za te schody. No, za co?
Jak¿e trudno o odpowiedŸ.
(N)

takt: Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe "GASTROTEX", Drawsko
Pom., ul. Sikorskiego 11, tel. 94 36 366 60
Kierowca samochodu ciê¿arowego - wymagania: wykszta³cenie
zasadnicze zawodowe, prawo jazdy kat. CE, kurs kwalifikacji wstêpnej
na przewóz rzeczy. Kontakt: P.P.U.H. Go³êbiowscy S.J., ul. Z³ocieniecka
22b, 78-500 Drawsko Pom. Tel. 94/36 326 58
Mechanik pojazdów samochodowych ciê¿arowych - wymagania:
wykszta³cenie zasadnicze zawodowe kierunkowe, uprawnienia spawalnicze, umiejêtnoœæ spawania i konserwacji, praktyka w zawodzie. Kontakt: PTH "DARKO" D. ¯o³¹dkiewicz, 78-500 Drawsko Pom., ul. Gdyñska 9e. Tel. 94/36 323 30
Kierowca samochodu osobowego - wymagania: wykszta³cenie œrednie, prawo jazdy kat. B, mile widziane doœwiadczenie zawodowe. Kontakt: Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe "GASTROTEX" Mariola Pajdowska, 78-500 Drawsko Pom., ul. Sikorskiego 11. Tel. 94/36 36 660
Piekarz - wymagania: wykszta³cenie zasadnicze zawodowe kierunkowe, ksi¹¿eczka zdrowia, 5 lat sta¿u pracy na stanowisku piekarz.
Kontakt: Piekarnia-Ciastkarnia Ewa Pas³awska, 78-500 Drawsko Pom.,
ul. Z³ocieniecka 21a. Tel. 94/36 322 38
Operator wytwórni mas bitumicznych - wymagania: wykszta³cenie
zasadnicze zawodowe - elektromechanik, znajomoœæ systemów sterowniczych i elektronicznych. Kontakt: "POL-DRÓG Drawsko Pomorskie",
78-500 Drawsko Pom., ul. Z³ocieniecka 22A. Tel. 94/36 320 75
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Trzês¹ siê nó¿ki przed pytaniem – a kochasz Ty swoj¹ gminê?

Pobudka dla Z³ocieñca, dla ca³ej gminy
– Hymn Pañstwowy zagrany dwa razy
na jednej uroczystoœci

(Z£OCIENIEC). Powróæmy
jeszcze do obchodów
œwi¹t pañstwowych
- 3 Maja i Œwiêto Flagi
Pañstwowej - 2 maja.
M³odzie¿owa rada miasta „piêknie” œwiêtowa³a pod zawo³aniem –
Flaga Pañstwowa. Tym razem jeszcze pod urzêdem miasta wci¹gniêto
flagê na maszt. Gdyby tego rodzaju
uroczystoœæ odby³a siê w staranniej
dobranym miejscu (urz¹d miasta nie
cieszy siê poœród spo³ecznoœci gminy szczególn¹ estym¹) – owa biel i
czerwieñ mog³aby pozbyæ siê w tym
przypadku nieco niedobrego powszedniego wydŸwiêku.
Nad wszystkim czuwa³a nie tylko
radna El¿bieta Frankowska, ale widzieliœmy tak¿e jako uczestniczkê
wydarzenia Gra¿ynê Kozak. Te¿
radn¹ (finanse i gospodarka), a niegdyœ pracownicê naszych cegielni.
Mia³ oko na wszystko sekretarz
urzêdu (a o tym stanowisku mówi
siê, ¿e raczej zbêdne, w ka¿dym b¹dŸ
razie do po³¹czenia), Leszek Modrzakowski. Dodajmy - to jedna z
najwy¿szych pensji w urzêdzie.
Podczas wydarzenia razem z
uczestnikami wys³uchaliœmy okolicznoœciowych tekstów na tê okazjê
przygotowanych, a dotycz¹cych –
historii barw narodowych, historii
powstania naszej Flagi, z okazji takiego dnia pisanej z du¿ej litery.

Koœlawiec Zajêczy
na bia³o - czerwono
Na deptaku od niedawna zwanym Koœlawcem Zajêczym (i s³usznie) najbardziej zaradna m³odzie¿
miasta, bo radni m³odzie¿owi, obdarowywali przechodniów chor¹giewkami, dwukolorowymi balonikami.
By³y i miniaturki Flagi jako naklejeczki na ubrania, i nie tylko. „Za co
mo¿na kochaæ Polskê” to pytanie
by³o zadawane przechodniom, a odpowiedzi odnotowywane na planszach. Dziewczynka, nie wiedzieæ
czemu bez bucików, sta³y obok, piêknie recytowa³a do przenoœnego mikrofonu wiersz o OjczyŸnie. Za takie
recytacje te¿ mo¿na kochaæ Polskê.
Najwa¿niejszego pytania
ze strachu (?) nie zadawano
Tym razem jeszcze nie ryzykowano w Z³ocieñcu pytania – a czy w
ogóle kochamy Polskê, czy kochamy swoj¹ gminê? – bo ten niby happening, a by³ przygotowany tylko
przez w³adze: przez radnych m³odzie¿owych i doros³ych a¿ do urzêdnika
sekretarza - nie za bardzo to happening, a starannie wykoncypowana
oficja³ka. Szkoda, ale wszystko przecie¿ przed nami, zwa¿ywszy na
ostatnie wydarzenia, na przyk³ad w
Warszawie pod Sejmem. Trzeba do
tego m³odzie¿ sposobiæ autentycznymi happeningami. Nawiasem, ju¿
chyba z dziesiêæ lat temu m³odzie¿owa rada miasta domaga³a siê z³ocienieckiego radia internetowego. Na

razie skoñczy³o siê to na takim niby
happeningu.
Hymn Polski x 2
Trzeciomajowe uroczystoœci
mia³y te¿ miejsce pod Pomnikiem na
Placu 3 Maja. Na uwagê zas³uguje
wydarzenie raczej nieczêsto spotykane: ze wzglêdu na pewne wahniêcia organizacyjne Hymn Polski zosta³ odegrany dwukrotnie, co niektórym uczestnikom spotkania nawet przypad³o do gustu. – Mo¿e co
poniektórzy z w³adz w tym mieœcie
wreszcie siê opamiêtaj¹ – tak mówili i chyba na to szczerze licz¹. Nie
wydaje siê wiêc mo¿liwym, ¿e w
przysz³ym roku w tym miejscu Hymn
Polski bêdzie odgrywany trzykrotnie. A to wszystko w kontekœcie intencji zamiarów innych sprzeda¿y.
Likwidacji szkó³.
Pomnik wo³aj¹cy o pomoc
Pomnika, pod którym siê spotykano, by œwiêciæ Trzeciomajowe
Œwiêto, do uroczystoœci nie przygotowano. Nadal jest jakby pod
mchem, pod ciemn¹ œniedzi¹, pod
brudem normalnie rzecz nazywaj¹c.
Nie jest to w ¿adnym wypadku miejsce, pod którym mo¿na z tych powodów odgrywaæ hymn narodowy i to
dwukrotnie.
Pytania w lud: a kochasz Ty
swoj¹ gminê?
Co w podsumowaniu? Czas ju¿
na pytania w lud – a tak po prawdzie,

to kochasz ty Polskê, kochasz Ty
swoj¹ gminê? – Czy nie masz czasem
wra¿enia, ¿e nie dla Ciebie w ostatnich latach ten kraj (nie myliæ z
Polsk¹) przygotowano, i nie dla Ciebie siê przygotowuje? Nie dla Ciebie
gmina ... Kto siê odwa¿y w naszej
gminie na takie pytania wprost do
ludzi, gdzie obywatele nie maj¹ nawet ¿adnej swojej gazety (Tygodnik
jest ³obeski), m³odzie¿ nie mo¿e doprosiæ siê o radio, ¿adnej strony internetowej w gminie dla obywateli,
tak w ogóle – to w³adza ¿¹da - wszyscy dzióbki do kube³ków. A – chyba
w³aœnie te¿ celem przebudzenia –
Z³ocieniecka Orkiestra Dêta Hymn
Pañstwowy odegra³a pod brudnym
pomnikiem a¿ dwa razy. A to wszystko – gdzie? A w Z³ocieñcu na placu
Trzeciego Maja, dok³adnie 3 maja.
Oto s¹ pytania!
Kochasz ty w ogóle swoj¹ gminê? Pyta³ Ciê o to ktokolwiek i kiedykolwiek? I - nie zapyta. A dlaczego ?
- bo zna odpowiedŸ!!!
Dlatego w przysz³ym roku z tym
pytaniem do ludzi pójdzie osobiœcie
radna El¿bieta Frankowska, radna
Gra¿yna Kozak pod opiek¹ sekretarza Leszka Modrzakowskiego. Orkiestra bêdzie gra³a hejna³ gminy
skomponowany przez Niemca, który
w koñcu st¹d jednak uciek³. Tylko
dŸwiêki pozosta³y, i to codziennie.
M³odzie¿ trzeba bêdzie zostawiæ w
spokoju. Dla potomnoœci.
Tadeusz Nosel
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Pokrêtne odpowiedzi nikogo nie satysfakcjonuj¹

Kaszana komunikacyjna w centrum
miasta trwa w najlepsze
(Z£OCIENIEC). Jeszcze raz powracamy do tematu – Deptak Z³ocieniecki czyli KOŒLAWIEC ZAJÊCZY.
Codziennie, przynajmniej dwukrotnie, jestem zmuszona z okolic
Osiedla Czaplineckiego przejœæ do
centrum miasta. Nie by³oby k³opotu,
gdyby nie to, ¿e wêdrujê z wózkiem
dzieciêcym, w którym jest moja córeczka. Wiadomo, deptakiem nie da
siê przejœæ. Jest tak wykonany, ¿e
sporo trudu maj¹ z tym zwykli przechodnie. O przejœciu deptakiem z
wózkiem dzieciêcym w ogóle nie ma
mowy. Fizycznie jest to niemo¿liwe.
Nie potrafiê sobie wyt³umaczyæ, jak
coœ takiego mo¿na by³o miastu wcisn¹æ. Dlaczego do dzisiaj nikt za
wykonanie takiego bubla nie odpowiedzia³. Nie naprawi³ tego knota.
Dobrze ten deptak nazwano – KOŒLAWIEC ZAJÊCZY. Bo tylko zajêczymi skokami mo¿na go pokonywaæ, albo mo¿e to od Zaj¹czka Z³ocieniaszka? – s³owa jednej z mieszkanek.
Gospodarcza niczym
polna droga
Deptakowi – koœlawcowi towarzyszy równoleg³a doñ, tak zwana
uliczka gospodarcza. Jest na niej
zakaz ruchu z wyj¹tkiem obs³ugi,
nazwijmy j¹ - gospodarcz¹. Uliczka
nie ma chodnika dla pieszych. Obowi¹zuje jeden kierunek ruchu. Jak tu
jednak jest codziennie? (1) Nikt nie
stosuje siê do znaku – zakazu normalnego ruchu, a uliczka s³u¿y jako
trakt komunikacyjny dla wszelkich
samochodów. Nikt i nigdy nie zwra-

ca uwagi kierowcom na to, ¿e zwyczajnie tak nie mo¿na. (2) Piesi z uliczki korzystaj¹ tak, ¿e chodz¹ poœród
je¿d¿¹cych samochodów, gdy¿ nie
ma dla nich chodnika. (3) Matki z
wózkami z dzieæmi lawiruj¹ tu pomiêdzy samochodami, gdy¿ tu¿ obok
deptak Koœlawiec Zajêczy jest tak
wykonany, ¿e wózkiem z dzieckiem
siê nim nie przejedzie. (4) Bawi¹ce siê
przy pobliskich domach dzieci swobodnie sobie wchodz¹ na deptak,
czêsto gwa³townie, bo to na przyk³ad pi³ka polecia³a w³aœnie pod ko³a
przeje¿d¿aj¹cych samochodów. (5)
Mimo dziesi¹tek próœb w tej sprawie,
w tym i radnych, nie ma w mieœcie
nikogo, kto zechcia³by ten problem
rozwi¹zaæ, podaæ do publicznej wiadomoœci dane tych, którzy za takiego knota komunikacyjnego w centrum miasta s¹ odpowiedzialni. A
burmistrzowie to budowlañcy.
Kolorki te¿ po z³ocieniecku
I w tym kontekœcie – odbieramy
te¿ uwagi na temat niektórych nowych kolorków obowi¹zuj¹cych w
mieœcie. Na przyk³ad kolorek denaturatu jednego z budynków na ulicy
Bohaterów Warszawy. Protesty
by³y, ale mleko – czyli denaturat,
dawno ju¿ rozlany. Jak wyjœæ z tej
z³ocienieckiej deptakowo – kolorystycznej matni: g³ówne zamierzenia
budowlane wpierwej konsultowaæ z
mieszkañcami miasta. Przypomnijmy: w³adza mieœciny jest dla mieszkañców. D³ugoletnie sprawowanie
takiej w³adzy mo¿e prowadziæ do
przeœwiadczenia, ¿e gmina jest tylko
dla w³adzy, co w Z³ocieñcu jest reali-

zowane ze sporym chamskim zaciêciem, ale wedle jeszcze obowi¹zuj¹cej (?) Konstytucji, na szczêœcie
chyba tak nie jest. A skazywanie
matek na wêdrówki z wózkami z
dzieæmi w samym œrodku ruchu samochodów – to ju¿ nie chamstwo

nawet, a sadystyczna zabawa wyj¹tkowo czyimœ kosztem. Radni z tego
rewiru – jeszcze raz Koœlawca Zajêczego na tapetê. Razem z urzêdnikami i z konserwatorami – kolorystami.
W imieniu obywateli w wózkach
dzieciêcych te¿. (N)

Robota w wielkim trudzie, ale robotnicy bez pomieszczenia socjalnego

Radny Kazimierz Korzeniowski poprosi³ o w¹¿ i wodê na...
oczyszczalni œcieków
(Z£OCIENIEC). Nie
tak jeszcze dawno
temu z radoœci¹
informowaliœmy o
budowie przez ZWiK
sieci kanalizacyjnej
w Kosobudach
i Warni³êgu.
W tych dniach temat powraca za
spraw¹ radnego Kazimierza Korze-

niowskiego. Radny stanowczo poprosi³ o powo³anie komisji, która
dokona przegl¹du gwarancyjnego
w³aœnie tej sieci. To nie koniec interwencyjnych zachowañ radnego w
tych dniach. Zwróci³ uwagê na koniecznoœæ naprawy pobocza i przepustu wodnego przy drodze z Darskowa do Z³ocieñca.
I jeszcze jedna proœba radnego,
ale jak¿e wa¿na: - Proszê o udostêpnienie pomieszczenia socjalnego dla
osób przywo¿¹cych nieczystoœci
p³ynne do oczyszczalni w Z³ocieñ-

cu. Proszê o to, by te osoby mia³y te¿
mo¿liwoœæ skorzystania z wody i
wê¿a gumowego do sp³ukiwania
rozlanych œcieków. -

Tak siê z³o¿y³o, ¿e tylko drog¹ interpelacji proœba radnego za poœrednictwem burmistrza trafi³a do prezesa
ZWiK-u Jana £owkiewicza.
(N)
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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

US£UGI

INNE

NIERUCHOMOŒCI

MIESZKANIA

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Monta¿ ogrodzeñ betonowych, farmerskich i innych. Tel. 695 085 470
Zaopiekujê siê osob¹ starsz¹ Tel.
782 814 865
Us³ugi tokarskie. Tel. 607 442 058

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.

BIZNES
Sprzedam w idealnym stanie komplet nowoczesnych maszyn firmy
Schuering do produkcji stolarki
okiennej i drzwiowej z PCV. Knowhow, przeszkolenie, kontakty w cenie. £obez, tel. 603-390-317.
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

MOTORYZACJA

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

T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.
Kupiê rower m³odzie¿owy w dobrym stanie. Tel. 783 102 708

Powiat gryficki
Sprzedam tanio now¹ pi³ê sto³ow¹
Einhell, tarcza 250 mm, 230V laser
. Tel. 696 075 099

Region

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

PRACA

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

ROLNICTWO

Sprzedam nowy gara¿ w £obzie na
ul. Hanki Sawickiej. Tel. 606 870
568
Mam do wynajêcia lokal handlowo
- us³ugowy w centrum £obza. Tel.
604 403 764
Odnajmê lub sprzedam lokal handlowo - us³ugowy w £obzie o powierzchni 100 mkw. Tel.882 283
333
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
uzbrojon¹ w £obzie. Tel. 606 233
943
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
Wynajmê lokal pow. 140 mkw.,
Gryfice centrum,na dzia³alnoœæ handlow¹, us³ugow¹ lub
biurow¹, ulica Niepodleg³oœci
63. Tel. 605 421 308
Sprzedam dzia³ki pod budowê w
miejscowoœci Zaleszczyce ( ok. 4
km od Gryfic ). Cena do uzgodnienia. Tel. 697 414 464

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

NAUKA
pomoc.

Kawalerka do wynajêcia w £obzie,
umeblowana. Tel. 880 301 179.
£obez, kawalerka do wynajêcia na
parterze, umeblowana. Tel. 788
175 852
Sprzedam tanio kawalerkê bez
czynszow¹ w Wêgorzynie, pow. 32
mkw. na parterze, czêœciowo umeblowana, w niewielkim stopniu do
wykoñczenia plus pomieszczenie
gospodarcze. Cena do uzgodnienia. Tel. 536 237 624
Sprzedam mieszkanie w Wêgorzynie pow. 53 mkw. w bloku na II piêtrze, 2 pokoje+piwnica, spó³dzielcze w³asnoœciowe. Cena 125 tys.
Tel. 663-248-859.
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 mieszkanie 4 pokojowe
na parterze w £obzie. Tel. 91 397 50
88.
Sprzedam mieszkanie 68 mkw. po
remoncie, III piêtro, £obez ul. Okopowa. Tel. 516 710 044.

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

ROLNICTWO
Powiat drewski
Koszenie i rozdrabnianie traw, prasowanie siana. Tel. 661 194 854
lub 94 363 1258

Region

Powiat ³obeski
Matematyka
516166301.

£obez, stancja do wynajêcia, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka. Tel. 607 129
519.

Tel.

Powiat gryficki

M³ody rolnik kupi, wydzier¿awi, ziemiê roln¹, gospodarstwo rolne, na
terenie województwa zachodniopomorskiego. Proszê tylko o dobre
cenowo oferty. Tel. 502 431 115

Niemiecki, lekcje indywidualne,
konwersacje. 694 084 240

Sprzedam przyczepê samo zbieraj¹c¹ do zielonki " KRONE". Tel. 660
010 540

Angielski nauka, korepetycje. 696
075 099

Sprzedam owijarkê do sianokiszonki. Tel.660 010 540

tygodnik pojezierza drawskiego 16.5.2012 r.
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XVII Turniej im. Marka Wielgusa

UKS Orlik Z³ocieniec najlepszy w powiecie
i w ósemce najlepszych dru¿yn województwa
25.04.2012 r. W Czaplinku
na Orliku przy ulicy
Wa³eckiej rozegrane
zosta³y fina³y powiatu
drawskiego XVII Turnieju
im. Marka Wielgusa,
oficjalne mistrzostwa
Polski w pi³ce no¿nej
11-latków. Organizatorem
imprezy by³ UKS Iras
Czaplinek.
W turnieju wziê³y udzia³ cztery
najlepsze dru¿yny z naszego powiatu: UKS Orlik Z³ocieniec (trener
£ukasz Piórkowski), Calisia Kalisz
Pomorski (trener Pawe³ G¹siorowski), Drawa Drawsko Pomorskie (trener Marcin Kañczugowski), UKS
Iras Czaplinek (trener Piotr Kibitlewski). Mecze by³y rozgrywane systemem ka¿dy z ka¿dym, dwie po³owy
po 10 min.
Zwyciê¿yli niepokonani w tym
turnieju pi³karze UKS Orlik Z³ocieniec, wygrywaj¹c wszystkie swoje
mecze nastêpuj¹co:
UKS Orlik Z³ocieniec - Calisia
Kalisz Pomorski 2-0
UKS Orlik Z³ocieniec - UKS Iras
Czaplinek 2-1
UKS Orlik Z³ocieniec - Drawa
Drawsko Pomorskie 3-1
Fina³y wojewódzkie odby³y siê

14 maja w Drawsku Pomorskim, na
stadionie g³ównym Drawy Drawsko
Pomorskie. W turnieju wziê³o udzia³
20 najlepszych zespo³ów mêskich i 8
dziewczêcych z województwa zachodniopomorskiego.
Dru¿yny ch³opców rywalizowa³y w 5 grupach po 4 zespo³y, systemem ka¿dy z ka¿dym, dwie po³owy
po 10 min. UKS Orlik Z³ocieniec
wygra³ swoj¹ grupê zdecydowanie,
wygrywaj¹c wszystkie swoje mecze
z bardziej utytu³owanymi rywalami
wysoko, jednoczeœnie staj¹c siê
czarnym koniem imprezy. Przedstawiamy wyniki poszczególnych meczów:
UKS Orlik Z³ocieniec - SP 6 Police 4-1
UKS Orlik Z³ocieniec - SP 8 Œwinoujœcie 6-0
UKS Orlik Z³ocieniec - UKS
Sprinter Grabowo 8-3.
W æwieræfinale turnieju UKS Orlik Z³ocieniec trafi³ na Mechanika
Bobolice i po wyrównanym meczu
przegra³ 1-2.
Dru¿ynê „Orlików” reprezentowa³o 4 uczniów SP nr 2, 4 uczniów SP
nr 3 i 1 uczeñ SP nr 1.
Sk³ad dru¿yny na ca³y turniej:
Pawe³ Szóstak (bramkarz), Gaik Micha³, Stempniewski Jakub, Ba³dyga
Dawid, Sciurkowski Patryk, Majdan
Marcin, Haba Hubert, Kapuœciñski
Maksymilan, Roszczyk Micha³.

Dru¿ynie Orlików ¿yczymy dalszych radoœci z futbolu
oraz mo¿liwoœci rozwijania swojej pasji…
Dru¿yna „Orlików” z UKS Orlik
Z³ocieniec w lipcu 2012 roku koñczy
swoj¹ przygodê ze sportem z powodów finansowych, a podobno pi³ka
no¿na m³odzie¿owa w naszej gminie

Lekkoatletyczne mistrzostwa województwa juniorów i juniorów m³odszych

Z³ota, srebra i br¹zy z³ocienieckiej m³odzie¿y
lekkoatletycznej z MKS JUNIOR
(SZCZECIN). W sobotê dwunastego maja w Szczecinie na stadionie
imienia Wies³awa Maniaka byliœmy
kibicami mistrzostw województwa
juniorów i juniorów m³odszych w
lekkoatletyce. Reprezentanci Z³ocieñca, z MKS Junior, zdobyli na tej
renomowanej imprezie siedem medali. Cztery z³ote, dwa srebrne i jeden br¹zowy.
100 m. W biegu na tym dystansie
bezkonkurencyjny okaza³ siê znany
nam doskonale Kamil Janiszak (wicemistrz Polski). Nie tylko wygra³ bieg,
ale jeszcze na dok³adkê ustanowi³ rekord ¿yciowy. 10,90 s. Podkreœlmy –
nowy rekord ¿yciowy Kamila.
200 m. I w tym biegu bezapelacyjnym zwyciêzc¹ okaza³ siê Kamil Janiszak. Czas sprintera ze Z³ocieñca –
24,37 sek.
Rzut dyskiem. W tej konkurencji

zwyciê¿y³ ch³opak ze Z³ocieñca Marcin
Walkowiak. Rezultat 47,75 m. Podobnie jak Kamil – ten wynik to rekord
¿yciowy Marcina.
Pchniecie kul¹. I tu triumfowa³
Marcin Walkowiak wynikiem 14,15 m.
Pchniêcie kul¹ dziewcz¹t. Panie
pcha³y kul¹ wa¿¹c¹ cztery kilogramy.
Drugie miejsce wywalczy³a Ma³gorzata Sobieszczyk z MKS Junior Z³ocieniec wynikiem 8,58 m.
Bieg z przeszkodami 2000 m dziewcz¹t. Tu na dystansie ze Z³ocieñca mieliœmy Sandrê Stachurê. Pobieg³a znakomicie, zajê³a drugie miejsce z wynikiem
8:04,95 min.
Kolejna nasza dziewczyna z medalem, br¹zowym, to Ma³gorzata Sobieszczyk. Starowa³a w konkursie rzutu
dyskiem. Wynik – 23,11 m.
Poza podium, na czwartym miejscu
zakoñczy³ skok w dal Kamil Korze-

niowski. Jego wynik tu¿ przed szeœcioma metrami – 5,92m. Rekord ¿yciowy
Kamila.
Dodajmy jeszcze, ¿e w bojach
sprinterskich na „setkê” mieliœmy Kacpra Szweda. Dobry wynik, rekord
¿yciowy 11,54 sek.
Nasi ze Z³ocieñca na lekkoatletyczne mistrzostwa Polski
To bardzo udany start ambitnych
lekkoatletów ze z³ocienieckiego MKS
Junior. Podkreœlmy – cztery rekordy
¿yciowe. Na wyró¿nienie zas³uguj¹
sprinterskie wyniki Kamila Janiszaka.
Na 100 m 10,9 s. To nie tylko pierwsza
klasa sportowa, rekord ¿yciowy, ale i
awans do mistrzostw Polski. A w biegu
na 200 m (22,37 sek), druga klasa sportowa i te¿ prawo startu w mistrzostwach Polski. Prawo startu w mistrzostwach Polski wywalczy³ sobie te¿
dyskobol i kulomiot Marcin Walko-

jest na niskim poziomie tylko i wy³¹cznie dlatego, ¿e nie ma utalentowanych dzieci do trenowania tego
sportu. Wiêc kto tu ma racjê?
£ukasz Piórkowski
wiak. Wynik 47,75 m – dysk. Tu zdobyta jednoczeœnie druga klasa sportowa.
A do tego... Na 100 metrów Kacper
Szwed nie pobieg³ w finale, gdy¿ mia³
falstart.
I oni jeszcze z szansami
Szanse na start w mistrzostwach
Polski maj¹ jeszcze Sandra Stachura i
Kamil Korzeniowski. Przed nimi kolejne starty.
Bêdziemy oczekiwaæ tych startów
¿ycz¹c naszej lekkoatletycznej m³odzie¿y dobrego udzia³u w mistrzostwach Polski. Ju¿ sama myœl o tym, ¿e
m³odzie¿ ze Z³ocieñca ubiega siê o takie
zaszczyty, budzi nie tylko szacunek,
ale i chyba podziw. Bo konkurencja w
lekkoatletyce jest olbrzymia. Doprawdy; wygrywaj¹, zdobywaj¹ medale, nie
tylko najlepsi, ale i chyba jeszcze coœ
wiêcej. A wszystko to dzieje siê w naszym Z³ocieñcu tu¿ przed Olimpiad¹ w
Londynie. Na Igrzyskach Olimpijskich
królow¹ sportów jest, by³a i bêdzie lekkoatletyka. To z pewnoœci¹ najbardziej smakowita uczta sportowa na
œwiecie. I te¿ w tym kontekœcie zobaczmy prace lekkoatletów ze Z³ocieñca i
ich trenera Andrzeja Korola. Z MKS
Junior.
(ka)
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Pi³ka no¿na – III Liga Ba³tycka
Wyniki 27. kolejki: B³êkitni Stargard
– Kotwica Kolobrzeg 1:1, Gryf Wejherowo – Drawa Drawsko Pomorskie 3:1,
Gwardia Koszalin – Kaszubia Koœcierzyna 1:0, Cartusia Kartuzy – Ba³tyk
Koszalin 0:0, Lechia II Gdañsk – Chemik Police 0:1, Pogoñ Barlinek – D¹b
Dêbno 4:1, Gryf S³upsk – Koral Dêbnica 0:2, Orkan Rumia – Gryf Tczew 4:0.
1 Orkan
2 Kotwica
3 Gryf W.
4 Gwardia
5 Cartusia
6 Pogoñ
7 B³êkitni
8 Gryf S.
9 Lechia II
10 Chemik
11 Koral
12 Kaszubia
13 Ba³tyk
14 Drawa
15 D¹b
16 Gryf

27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

58 46:20
57 46:21
55 52:17
42 33:31
42 41:29
38 39:36
36 33:36
35 31:30
35 32:32
32 28:34
31 28:46
30 25:35
29 26:27
29 34:43
28 29:47
21 19:58

Pi³ka no¿na – IV liga
Wyniki 26. kolejki: Orze³ Wa³cz –
Lech Czaplinek 2:0, Pogoñ II Szczecin
– Vineta Wolin 1:1, S³awa S³awno –
Leœnik Rossa Manowo 0:0, Astra
Ustronie Morskie – Stal Szczecin 1:1,
Ina Goleniów – Rega Trzebiatów 4:1,
Gryf Kamieñ Pom. – Kluczevia Stargard 4:0, Sarmata Dobra – Energetyk
Gryfino 1:1, Hutnik Szczecin – Victoria
Przec³aw 4:0.
1 Energetyk
2 Pogoñ II
3 Leœnik
4 Gryf
5 Stal
6 Vineta
7 Kluczevia
8 Orze³
9 Ina
10 Astra
11 Sarmata
12 Hutnik
13 S³awa
14 Lech
15 Victoria
16 Rega

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

58 74:24
53 79:29
50 62:29
48 49:35
47 53:32
44 46:31
41 39:36
33 37:46
33 41:48
32 34:40
31 39:50
30 42:48
27 26:53
19 21:53
19 21;53
8 18:83

Koszaliñska Klasa Okrêgowa
Wyniki 25. kolejki: Wybrze¿e Biesiekierz – Olimp Z³ocieniec 2:1, Victoria Sianów – Wiekowianka Wiekowo
0:1, Wielim Szczecinek – Arkadia Malechowo 2:2, B³onie Barwice – Rasel
Dygowo 0:5, Dar³ovia Dar³owo – Darzbór Szczecinek 0:0, Hubertus Bia³y Bór
– Mechanik Bobolice 3:1, Sokó³ Karlino
– Iskra Bia³ogard 1:3, G³az Tychowo –
Pogon Po³czyn Zdrój 2:3.
1 Wiekowianka
2 Rasel
3 Iskra
4 Darzbór
5 Dar³ovia
6 Wielim
7 Mechanik
8 Sokó³
9 Arkadia
10 Wybrze¿e
11 Victoria
12 Pogoñ
13 Olimp
14 Hubertus
15 G³az
16 B³onie

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

55
50
46
41
41
41
40
38
37
35
31
30
28
26
14
10

56:21
61:32
54:31
43:27
44:28
62:40
54:57
37:27
45:39
45:43
42:41
35:60
49:58
35:48
27:90
26:74

tygodnik pojezierza drawskiego 16.5.2012 r.

Gryf Wejherowo – Drawa Drawsko Pomorskie 3:1 (0:0)

Drawa nie da³a rady w
Wejherowie, ale powalczy³a
(DRAWSKO POMORSKEI).
Drawa Drawsko Pomorskie w meczu wyjazdowym z kandydatem do
drugiej ligi te¿ wyraŸnie szuka³a
tak potrzebnych do utrzymania siê
w trzeciej lidze punktów.
Wynik bezbramkowy z Gryfem
Wejherowo utrzymywa³ siê do
szeœædziesi¹tej minuty gry. Pierwsza
strata drawszczan po strzale Gicewicza. Kolejna – Fidziukiewicz. Te dwa
gole pad³y w odstêpie dwudziestu
minut. I trzeci gol dla Gryfa przed

koñcem spotkania – Wicki. W ostatniej minucie meczu dla Drawy strzeli³
Wawreñczuk.
Nie da siê nie napisaæ – Drawa w
tych tygodniach o utrzymanie siê w
trzeciej lidze walczy z dru¿ynami,
które raŸnie zmierzaj¹ ku drugiej lidze. Nie jest to sytuacja ³atwa, ale –
tylko w takich bojach mo¿e powstaæ
prawdziwa dru¿yna, i to na d³u¿ej,
nie tylko na sezon. I z tego powodu
ostatnie trzy mecze Drawy zapowiadaj¹ siê wrêcz frapuj¹co. Drawa teraz
znów w strefie spadkowej z ligi. (N)

Orze³ Wa³cz – Lech Czaplinek 2:0 (1:0)

Or³a Wa³cz g³adkie 2:0
nad Lechem z Czaplinka
(WA£CZ). Lech Czaplinek nie
sprosta³ Or³owi Wa³cz. Przegra³ wyj¹tkowo wa¿ny mecz, bo jeden z tych
pojedynków o utrzymanie siê w
czwartej lidze 0:2. Sêdzia podyktowa³ a¿ trzy czerwone kartki i... dziesiêæ ¿ó³tych. Obserwatorzy meczu
twierdzili, ¿e zwyciêstwo Or³a jest i
tak nikle, w stosunku do przewagi,

któr¹ dru¿yna mia³a nad przeciwnikiem. Teraz Lech, podobnie zreszt¹
jak Drawa Drawsko Pomorskie w
trzeciej lidze, znalaz³ siê w strefie
spadkowej. Czy uda siê tej dru¿ynie
dla maleñkiego miasteczka utrzymaæ
atrakcyjn¹ czwart¹ ligê? Znawcy
naszego regionalnego futbolu
twierdz¹, ¿e na to Lecha staæ. (N)

Wybrze¿e Biesiekierz – Olimp Z³ocieniec 2:1 (0:1)

Pobili siê na cztery czerwone
kartki i siê rozstali. Takie teraz
mecze pi³karskie w „Kozich
Wólkach”
(Z£OCIENIEC). Ma³o kto wymaga³ od pi³karzy Olimpu czegokolwiek w wyjazdowym meczu w
Biesiekierzu z Wybrze¿em. Przygotowanie graczy do sezonu pozostawia wiele do ¿yczenia, przebywanie zespo³u tu¿ nad stref¹ spadkow¹
z ligi jest dobitnym tego dowodem.
Olimp przegra³ mecz 1:2, prowadz¹c jednak 1:0 po strzale Rygiela.
Do przerwy by³o w³aœnie 1:0.
W spotkaniu sêdzia pokaza³ a¿
cztery czerwone kartki. Trzy dla pi³karzy Wybrze¿a i jedna dla Kacianowskiego z Olimpu.
W meczu pi³karskiej walki i rêkoczynów by³o zatrzêsienie sytuacji
bramkowych. Tak po jednej, jak i po
drugiej stronie. Obserwatorzy me-

czu twierdz¹, ¿e gdyby mecz zakoñczy³ siê remisem, nie by³oby to
krzywd¹ dla którejkolwiek ze stron.
Jednak, ta przegrana Olimpu to ju¿
ostatni dzwonek alarmowy dla dru¿yny, który nikogo w Z³ocieñcu nie
postawi do pionu, no, bo kogo? Tu
ju¿ wszelkie warianty prowadzenia
Klubu zosta³y wyczerpane, to znaczy, ¿e mo¿na ju¿ swobodnie braæ siê
do typowo sportowej dzia³alnoœci,
tylko – kto to zrobi? Reformatorzy s¹
zdolni tylko do zasiadania na trybunach i do gadulenia typu: „A wie pan, dobry mecz wdzia³em w telewizji, tylko momentów nie by³o”. I nie
bêdzie.
Ze strony Klubu ¿adnych reform
w jego dzia³alnoœci nie bêdzie, gdy¿
nie ma w nim nikogo, komu by³oby to
z przeró¿nych powodów na rêkê. (n)

Drawa II Drawsko Pomorskie
– Zawisza Grzmi¹ca 2:2

Zaplecze
trzecioligowej
Drawy Drawsko
Pomorskie na
czele okrêgówki
(DRAWSKO POMORSKIE). Drawa II Drawsko Pomorskie prowadzona
przez Jana Kêpê jest na czele tabeli
po³udniowej ligi okrêgowej. Zgromadzi³a 49 punktów. Zespó³ wyprzedza
Drzewiarza Œwierczyna (41 punktów)
i Mirstala Miros³awiec – 39 punktów.
Oto wyniki ostatniej 23. kolejki meczów i tabela: Drawa II Drawsko Pomorskie – Zawisza Grzmi¹ca 2:2, Wiarus ¯ó³tnica – Drzewiarz Œwierczyna
4:2, Mirstal Miros³awiec – Pomorzanin
S³awoborze 2:2, Calisia Kalisz Pomorski – Sad Chwiram 8:1, Pionier 95 Borne
Sulinowo – Spójnia Œwidwin 3:5, Grom
Gi¿yno – Korona Cz³opa 2:1, Graf
Bukówko – Orze³ £ubowo 0:1.
1 Drawa II
23 49 89:37
2 Drzewiarz
23 41 66:43
3 Mirstal
23 39 57:37
4 Orze³
23 38 48:34
5 Pomorzanin
23 36 46:44
6 Spójnia
23 34 60:56
7 Sad
23 31 43:57
8 Zawisza
23 28 41:38
9 Wiarus
23 28 42:56
10 Korona
23 27 36:43
11 Graf
23 27 37:56
12 Pionier
23 27 52:52
13 Calisia
23 24 51:69
14 Grom
23 15 37:73.
Do zakoñczenia rozgrywek pozosta³y jeszcze trzy kolejki. Mecze Drawy: 19 maja Pomorzanin S³awoborze
– Drawa II, 26 maja Drawa II – Korona
Cz³opa, 2 czerwca Sad Chwiram –
Drawa II.
(N)

Jest z kogo braæ przyk³ad

W kadrze
województwa
m³odzik z Drawy
Drawsko Pomorskie
i dwaj z Lecha
Czaplinek
(SZCZECIN). Wydzia³ Szkolenia
Zachodniopomorskiego Zwi¹zku Pi³ki
No¿nej w Szczecinie powo³a³ do reprezentacji województwa m³odzików
rocznika 1999 na mecz mistrzowski o
Puchar Kazimierza Górskiego z reprezentacj¹ Wielkopolskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej. Mecz siedemnastego maja, w
czwartek, w Z³otowie.
Wœród powo³anych do kadry województwa jest z Drawy Drawsko Pomorskie Artur Czêœcik. Z Lecha Czaplinek a¿ dwóch m³odzików – Krzysztof
Komnicz i Jakub Augustyniak. Z Olimpu Z³ocieniec nikogo.
(n)
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WSU Wierzchowo br¹zowym medalist¹ Mistrzostw Polski
w kategorii juniorów m³odszych!
Zielonka k. Warszawy.
Kolejny piêkny sukces
zanotowa³a Wierzchowska
Szkó³ka Unihokeja.
Przypomnijmy, ¿e
w kwietniu zawodnicy
z Wierzchowa zostali
wicemistrzami Polski
Juniorów w kategorii
U-19.
W miniony weekend zmierzyli siê
w Zielonce k. Warszawy z piêcioma
innymi najlepszymi dru¿ynami w
kraju, aby rozstrzygn¹æ miêdzy
sob¹, kto jest najlepszy w kategorii
juniorów U-16. Do rywalizacji przyst¹pi³y: Wiatr LudŸmierz, Olimpia
£ochów, Fenomen Babimost,
MUKS Zielonka, Aligator Gdynia i
WSU Wierzchowo. Dru¿yny te zosta³y wy³onione w wyniku eliminacji
oraz turniejów pó³fina³owych.
Ch³opcy z Wierzchowa do rozgrywek fina³owych wygrali 14 meczów,
ponosz¹c jedn¹ pora¿kê. W Zielonce zaprezentowali siê dobrze. Odnieœli dwa zwyciêstwa, jeden remis i
doznali dwóch pora¿ek. Ostatecznie
zajêli trzecie miejsce w Polsce.
Wyniki:
WSU Wierzchowo - Olimpia
£ochów 3:3
WSU Wierzchowo - Wiatr LudŸmierz 13:2
WSU Wierzchowo - Aligator
Gdynia 7:1
WSU Wierzchowo - Fenomen
Babimost 3:8
WSU Wierzchowo -MUKS Zielonka 1:4
Kolejnoœæ koñcowa: 1. MUKS
Zielonka, 2. Fenomen Babimost,3.WSU Wierzchowo, 4. Wiatr
LudŸmierz, 5. Olimpia £ochów, 6.
Aligator Gdynia.
Konrad Brzoza zosta³ uznany
najlepszym bramkarzem, a Krzysztof
Halko najlepszym prawym atakuj¹cym tych Mistrzostw.
Dru¿yna z Wierzchowa wyst¹pi³a w nastêpuj¹cym sk³adzie: Konrad
Brzoza (bramkarz) - Maciej Matuszewski, Filip Augustyniak, Bartek
Bogdanowicz, Micha³ MaszkowskiKrzysztof Halko, £ukasz Stefan,
Maciej Zagiczek, Kacper Matuszewski, Tomasz £ukaszewicz, Jaros³aw Mozgawa, Patryk Czarnojan,
Rados³aw Sadowski, Szymon Sz³apak, Krzysztof Paczeœny.
Trenerzy: Piotr Augustyniak,
Ryszard Brzoza.
Analizuj¹c sk³ad WSU Wierzchowo rzuca siê w oczy prawie stuprocentowa obecnoœæ uczniów kl.

III „sportowej” Gimnazjum im. Jana
Paw³a II w Wierzchowie. W Finale
nie wyst¹pi³o tylko dwóch uczniów,
którzy s¹ kontuzjowani. Oznacza to,
¿e trener Piotr Augustyniak wiedzia³,
co robi tworz¹c klasy sportowe o
profilu unihokej. O sukcesie uczennic z tej samej klasy mo¿na poni¿ej.
Krótki komentarz trenera: Ogromny sukces! Po cichu liczy³em
na miejsce wy¿sze. Niestety gra w
kategorii do lat 19., zabra³a trochê
zdrowia moim zawodnikom, którego zabrak³o szczególnie w niedzielê, bo w tym dniu przegraliœmy tytu³
Mistrza Polski. W 2009 roku w tej
samej Zielonce ci ch³opcy zdobyli
wicemistrzostwo Polski m³odzików. Trzy lata póŸniej zagrali w
prawie niezmienionym sk³adzie (
uby³o tylko dwóch). Na trzy kategorie wiekowe, które w tym sezonie
graj¹ w rozgrywkach Polskiego
Zwi¹zku Unihokeja dwie wyst¹pi³y
ju¿ w swoich fina³ach daj¹c nam
dwa medale. Do tego dochodzi
awans juniorek m³odszych do Fina³ów i szansa na kolejny medal. Jesteœmy bardzo szczêœliwi.
Juniorki M³odsze WSU Wierzchowo awansowa³y do Fina³ów Mistrzostw Polski!
Kêb³owo k. Wolsztyna. To by³
pracowity i emocjonuj¹cy weekend

dla zawodników i kibiców WSU
Wierzchowo. Oczekiwano z niecierpliwoœci¹ wieœci z Zielonki, gdzie
rozgrywano ostatnia batalie o medale Mistrzostw Polski, ale tak¿e na informacje z Kêb³owa, w którym Wierzchowskie juniorki m³odsze (U-16) rywalizowa³y w pó³fina³ach Mistrzostw Polski, a stawk¹ by³ awans
do Fina³ów. Niefortunny termin spowodowa³ ma³e zamieszanie w przygotowaniach do tej rywalizacji. Trener Piotr Augustyniak z juniorami
przebywa³ w Zielonce, natomiast
dziewczêta z WSU pod opiek¹ pani
Teresy Bogdañskiej, Krzysztofa
Presia oraz Tomasza Bogdañskiego
(trener) musia³y stawiæ czo³a nastêpuj¹cym rywalkom: Fenomen Babimost, B³yskawica Niechanowo, Junior Keb³owo, Ósemka Wejherowo i
Jedynka Trzebiatów.
Wypad³y wyœmienicie. Wygra³y
cztery mecze i jeden zremisowa³y!
Oznacza to, ¿e awansowa³y do Fina³ów Mistrzostw Polski. Na trzy dru¿yny zg³oszone do rozgrywek Polskiego Zwi¹zku Unihokeja- WSU
Wierzchowo ma wszystkie w Fina³ach Mistrzostw Polski. Podobnie
jak u juniorów, tu tak¿e trzon stanowi¹ uczennice klasy sportowej o
profilu unihokej z Gimnazjum im.
Jana Paw³a II. Pytaj¹c trenera ile to
lat pracy potrzeba na takie sukcesy

bez wahania odpowiada - 10 lat!
Wierzchowo ma szansê zdobyæ w
tym sezonie trzeci medal w Mistrzostwach Polski!
Wyniki:
WSU Wierzchowo - B³yskawica
Niechanowo 2:1
WSU Wierzchowo - Fenomen
Babimost 11:3
WSU Wierzchowo - Ósemka
Wejherowo 7:0
WSU Wierzchowo - Jedynka
Trzebiatów 2:2
WSU Wierzchowo - Junior Keb³owo 4:1
Awans do Fina³ów uzyska³y: 1.
WSU Wierzchowo, 2. Ósemka Wejherowo, 3. Jedynka Trzebiatów.
Sk³ad: Kamila Kedzierska, Katarzyna Cwynar- Katarzyna Bogdañska, Angelika Pabian, Sandra Œwietlik- Karolina Rogala, Bernadetta
Wilmañska, Ma³gorzata Lubas,
Magdalena Cwynar, Klaudia Czarnojan, Janina Chilla, Magdalena
Hrycaj.
Trenerzy: Tomasz Bogdañski,
Krzysztof Preœ, Teresa Bogdañska.
Angelika Pabian zosta³a uznana
najlepszym obroñc¹ pó³fina³ów.
Fina³y odbêd¹ siê 19-20 maja.
Trzymamy kciuki.
Trener i zawodniczki dziêkuj¹
Panu Piotrowi Lubasowi za pomoc w
transporcie.
(o)
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Diakoni - Tomek i Piotr, to teraz ju¿ ksi¹dz Tomek CR i ksi¹dz Piotr CR; a Tomek, co za radoœæ dla nas,
ch³opak ze Z³ocieñca

Stali siê ksiê¿mi - dla nas przecie¿.
Wiemy o tym?

(Z£OCIENIEC). Od swego pocz¹tku Parafia Maryi Wniebowziêtej w Z³ocieñcu jest prowadzona
przez ksiê¿y ze Zgromadzenia
Zmartwychwstañców. Tak¿e i z tej
parafii wywodz¹ siê ksiê¿a, którzy
po ukoñczeniu odpowiednich studiów i spe³nieniu ca³ego bogactwa
wszelkich innych wymogów, stali
siê nie tylko kap³anami, ale i pos³ugiwali w naszej parafii. S¹ poœród
nich i tacy, byli, których nie ma ju¿
poœród nas. To s¹, i by³y, zwi¹zki,
których znaczenia i skutków nie da
siê do koñca ustaliæ. Taka ich natura.
Zamierzch³e dni ci¹gle trwaj¹
Nie bêdzie nadu¿yciem uwaga
reportera Tygodnika, ¿e nawet i nie
by³oby naszej parafii, nas tutaj takich, jakimi jesteœmy, gdyby nie pos³uga tych zakonników. Wielu, wielu
ksiê¿y. Im wiêcej czasu za nami, tym
bardziej g³êboko jesteœmy o tym
przekonani. Zreszt¹, podobn¹ uwagê mo¿na rozci¹gn¹æ i na ca³y nasz
Koœció³, który pod swymi skrzyd³ami maj¹c nas wiernych, tym samym
uchrania, i uchroni³ przez d³ugie wieki ca³y kraj. St¹d tyle zmagañ z nim si³,
które zawsze by³y nam wrogie. Jako
wiernym, narodowi, pañstwu, Polsce. Cz³owiekowi. Nie usta³o to te¿ i
od zakoñczenia ostatniej wojny, i

trwa do dzisiaj. Tylko koalicje, mozaiki polityczne napastników siê
zmieniaj¹.
55 lat
Podczas s³owa wyg³aszanego do
nas przez ojca prowincja³a Wies³awa

Œpiewaka, gdy zbli¿a³ siê moment
wyœwiêcenia na ksiê¿y diakonów Tomasza (ze Z³ocieñca) i Piotra (z
Gdañska), us³yszeliœmy tylko
wzmiankê o trudach po³o¿onych tu
u nas w czasie, gdy nasza parafia
by³a zak³adana, z niepokojem zerkaliœmy na tych dwóch. Na Tomka
Rostka ze Z³ocieñca i Piotra z Gdañska. Tamte czasy, druga po³owa lat
czterdziestych, jak¿e trudne nie tylko dlatego, ¿e tu¿ powojenne. I te
dzisiejsze - czy aby nie trudniejsze?
Ciê¿sze, mimo wszelkie pozory? A
przed nami - Tomek o urodzie amanta
filmowego, i Piotr - z sylwetki sportowy wyczynowiec.
Kiedy wreszcie siê odezwali, okazali siê tacy przystaj¹cy do nas, nawet dowcipkuj¹cy, ale, dostrzegaliœmy, czuliœmy - jak¿e pod tymi
wszelkimi konwenansami, nawet
gierkami - inni od nawet i wielkich
rzesz równych im m³odoœci¹ ludzi.
Doskwieraj¹co odczuwaliœmy, ¿e ci
dwaj na zupe³nie innej drodze. Jak¿e
tylko nielicznym dostêpnej. I - trudnej, najtrudniejszej. Nie jest tak przecie¿ ³atwo, sk¹d to wiemy (?), prowadziæ innych ku Wiekuistemu. Ku innemu cz³owiekowi, ku bliŸniemu.
Jak nazwaæ?
Ojciec prowincja³ Wies³aw Œpie-

wak nie omieszka³ wspomnieæ. Oto
dwaj, ch³opcy jeszcze w³aœciwie,
ch³opaki - jak powiedzia³ w pewnym
momencie, lada moment zostan¹
kap³anami. A w tej parafii pracuj¹
ksiê¿a, których w kap³añstwie zastaje ju¿ piêædziesi¹ty pi¹ty rok pos³ugi. Jak nazwaæ te chwile, gdy ksi¹dz
Jan Dybowski CR, w³aœnie piêædziesi¹ty pi¹ty rok pos³ugi, serdecznym
gestem dodawa³ otuchy naszemu
Tomkowi ze Z³ocieñca na jego kap³añsk¹ drogê? Niczym sportowa
sztafeta, a dobrze wiemy, ¿e to nie
sport przecie¿. Jest w sercu bojaŸñ,
kiedy sobie na dobre uprzytamniamy - nie sport to przecie¿, tak niezbyt
szczêœliwie to wszystko nazywaj¹c.
Nie zawsze
Mszy œwiêtej przewodniczy³ znany nam dobrze nasz duszpasterz
Jego Ekscelencja Biskup Edward
Dajczak. Oœmielmy siê napisaæ - g³oszone S³owo przez biskupa ma i ten
walor, ¿e jest podane z takim oto
skutkiem: czyni s³uchaj¹cego niby
naczyniem, które nape³niane nieodgadnionym, a znanym przecie¿ S³owem, nabiera innego kszta³tu. I budzi pragnienie, by ten kszta³t zachowaæ na d³u¿ej. A póŸniej, gdy znów
siê w ¿yciu nie udaje tak, jakbyœmy
chcieli - by do tego kszta³tu powró-
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ciæ, te¿ i jakby z têsknoty do siebie
pod wp³ywem S³owa, które nie zawsze udaje siê zachowaæ na d³u¿ej.

wi¹zuje do tego, co nazywa rozumem - a to tylko b³ahostka u Boga,
tyle wiemy z Pisma.

Pomocni
Pop³ynê³y s³owa podziêkowania
do w³adz gminy. Na udzielaniu sakramentu kap³añstwa by³a przewodnicz¹ca Urszula Ptak i nasz burmistrz
Waldemar W³odarczyk. W³adze znacz¹co s¹ pomocne, ot choæby w
odnawianiu œwi¹tyni. Od d³u¿szego
ju¿ czasu z dnia na dzieñ obserwujemy wszelkie prace w koœciele Maryi
Wniebowziêtej. Wiele s³ów takich
wprost od serca p³ynie z tej przyczyny do wiernych ku proboszczowi
Wies³awowi Hnatejko CR, w³aœnie
za inicjacjê i prowadzenie tych prac.
A proboszcz - mi³o popatrzeæ jak i
ten, niemal¿e ch³opak przecie¿ jeszcze, szczerze siê z tego wszystkiego
raduje. I nie widaæ po „ch³opie”, by
by³ choæby tylko nieco wszystkim
zmêczony. Ci¹gle jakby na zawo³anie - niezbyt trafnie to nazywaj¹c. A
jak trafnie? Pos³uga? - w³aœnie. I o
tym na tej uroczystoœci te¿ by³o.

Pod Krzy¿em Z³ocienieckim
Ksi¹dz Tomek CR Komunii œwiêtej udziela³ w miejscu, które tu nazwê
Krzy¿em Z³ocienieckim. Na pami¹tkê ofiar katastrofy pod Berlinem.
Jeszcze nie zrobi³ pierwszego kroku
w kap³añstwie, a na pocz¹tek takie
miejsce. A dzieñ - 13 maja 2012 roku,
w Z³ocieñcu. Wielu z nas, gdy ci
dwaj bêd¹ dobiegaæ byæ mo¿e piêædziesiêciu piêciu lat w kap³añstwie,
nie bêdzie ju¿ œwiadkami tych wydarzeñ. Ale, dzisiaj mamy w parafii
dwóch ksiê¿y, którzy w³aœnie nios¹
w sobie tyle lat pos³ugi w kap³añstwie. Zmar³y niedawno wieloletni
nasz proboszcz, ksi¹dz Leonard
Bandosz CR, o jednym z tych kap³anów powiedzia³: - Ile On przeszed³,
tylko mo¿na siê domyœlaæ. Sam o tym
wszystkim nie powie. - Nie by³o wtedy przecie¿ ³atwiej, nie jest teraz
trudniej? W tym naszym koœciele
Msze œwiête odprawia³ zwi¹zany
rodzinnie z miastem, ze Z³ocieñcem,
ojciec Marian ¯elazek, do samej
œmierci pos³uguj¹cy trêdowatym w
Indiach. Nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla. Sala parafialna
na plebanii nosi imiê b³ogos³awionego ksiêdza mêczennika Jerzego
Popie³uszki.
Kiedy zwolna zanika atmosfera
podnios³ych chwil obrzêdu wyœwiêcania „ch³opaków” na ksiê¿y, miniony czas podsuwa dobr¹ radê - trzeba
naprawdê wiedzieæ, co takiego siê
dzieje wokó³ nas i z nami. Codziennie. Pomocni bêd¹ te¿ ksiê¿a - ksi¹dz
Tomek CR i ksi¹dz Piotr CR. Szczêœæ
Bo¿e.
Tadeusz Nosel

Mama
Rodziny diakonów po lewej stronie. D³ugo patrzê na mamê Tomka.
Niepokój, ale tylko jego cieñ. Troska
- to uczucie przebija. Duma, szybko
chowana jakby z przeœwiadczeniem
- to przecie¿ wielki trud mieæ syna
ksiêdza. W³aœnie w Polsce!
I ten moment wyœwiêcania,
udzielania sakramentu kap³añstwa z³o¿enie d³oni przez diakonów w rêce
biskupa. Pok³adanie d³oni wspó³braci w kap³añstwie na g³owach diakonów. Nie ma cz³owiek aparatury,
by to wszystko pomierzyæ. A ma
przecie¿ ... Taki jego w³aœnie, jego
los. I chyba dlatego tak¹ wagê przy-
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Z ¯YCIA PARAFII W Z£OCIEÑCU
PARAFIA MARYI WNIEBOWZIÊTEJ
Podziêkowania Ojcu
Prowincja³owi
Goœciliœmy w naszej wspólnocie
parafialnej Ojca Prowincja³a Wies³awa Œpiewaka CR. Sk³adamy serdeczne Bóg zap³aæ za wyg³oszone S³owo
Bo¿e.
55 lat ¿ycia kap³añskiego
W niedzielê trzynastego maja na
Mszy œwiêtej o godzinie 12.30 dziêkowaliœmy Bogu za piêædziesi¹t piêæ
lat ¿ycia kap³añskiego ojców - ojca
Jan Dybowskiego CR i ojca Boles³awa Micewskiego CR. Polecamy Drogich Jubilatów modlitwom parafian.
Maj - nabo¿eñstwa majowe
Nabo¿eñstwa majowe w naszym
koœciele w dni powszednie o godzinie 18.30. W niedziele o godz. 17.30.
Apel Jasnogórski od poniedzia³ku
do soboty o godzinie 20.30. Dodatkowo w ka¿d¹ sobotê miesi¹ca Apel
Jasnogórski o godz. 19.00 przy Krzy¿u na Leœnej.
Modlitwa dziêkczynna pod
przewodnictwem ojców
Enrique i Antonello za 40 lat
Diecezji. Projekcja filmu „Duch”
W poniedzia³ek 14 maja, po Mszy
œwiêtej wieczornej oko³o godziny
19.00, w koœciele odby³a siê projekcja filmu „Duch” opowiadaj¹cego o
dzia³aniu Boga przez pos³ugê ojców
Enrique i Antonello. Ojcowie przewodniczyli modlitwie dziêkczynnej
za czterdzieœci lat naszej Diecezji.
SpowiedŸ dzieci
pierwszokomunijnych
W œrodê 16 maja o godz. 16.00

pierwsza spowiedŸ dzieci, w tym
roku szkolnym przystêpuj¹cych do
Pierwszej Komunii œwiêtej.
Msza œwiêta dla
niewidomych i
niepe³nosprawnych
W czwartek 17 maja o godz. 10.30
Msza œwiêta dla niewidomych i niepe³nosprawnych.
Jubileusz 40-lecia Diecezji
W sobotê 19 maja w Koszalinie
bêdziemy obchodziæ Jubileusz 40lecia Diecezji. Wyjazd o godz. 6.00
rano. Koszt 20 z³. Zapisy na wyjazd
w zakrystii i w biurze parafialnym.
W intencji rodzin
W sobotê 19 maja po Mszy œwiêtej wieczornej nabo¿eñstwo w intencji rodzin naszej parafii.
Msza prymicyjna ksiêdza
Tomasz Rostka CR
W niedzielê 20 maja ks. Tomasz
Rostek CR odprawi Mszê œwiêt¹
prymicyjn¹ o godzinie 12.30. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
Pierwsza Komunia œwiêta 27 maja
Informujemy parafian, ¿e Uroczystoœæ Pierwszej Komunii œwiêtej
odbêdzie siê w naszej parafii 27 maja
o godzinie 10.30. Rocznica Pierwszej
Komunii œwiêtej 3 czerwca o godz.
16.00.
Odszed³ do wiecznoœci
W ostatnim czasie odszed³ do
wiecznoœci: + Bronis³aw Polañski,
lat 63. Wieczny odpoczynek...

PARAFIA ŒWIÊTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ
Maj - nabo¿eñstwa majowe
Trwa maj. To miesi¹c poœwiêcony Matce Bo¿ej. Zapraszamy na
nabo¿eñstwa majowe w niedziele o
godzinie 16.30. W dni powszednie o
godz. 17.30.

œwiêta w naszej parafii tylko o godzinie 7.30.

Pi¹tek - Nowenna do Ducha
Œwiêtego
W pi¹tek 18 maja rozpoczêcie
Nowenny do Ducha Œwiêtego.

Zapowiedzi przedœlubne
Do sakramentu ma³¿eñstwa
przygotowuj¹ siê: (I) Mariusz Reszka, kawaler, zamieszka³y w Z³ocieñcu i Magdalena Skotnicka, panna,
zamieszka³a w Z³ocieñcu. (II) Jakub
Rumak, kawaler zamieszka³y w Poznaniu i Jolanta Zagajewska, panna,
zamieszka³a w Poznaniu.

Czterdziestolecie Diecezji
W sobotê 19 maja bêdziemy
prze¿ywaæ 40-lecie naszej Diecezji.
Wyjazd na uroczystoœci do Koszalina o godzinie 8.00 rano. Spotkanie
pod sklepem Albiniaka. Prosimy zabraæ ze sob¹ rozk³adane krzese³ka i
karimaty do siedzenia. Zapisy w
kancelarii. Koszt 25 z³.
Ze wzglêdu na uroczystoœci w
Koszalinie...
W sobotê 19 maja ze wzglêdu na
uroczystoœci w Koszalinie, Msza

Niedziela CARITAS
W niedzielê 20 maja zbiórka do
puszek na dzia³alnoœæ CARITAS.

Odeszli do wiecznoœci...
W ostatnim czasie do wiecznoœci
odeszli: (1) + Lucyna Wrzesiñska i
(2) + Andrzej Maci¹g
Dar na budowê koœcio³a
PKO BP o/Z³ocieniec 70 1020
2847 0000 1102 0008 3842 Darowizna
na budowê koœcio³a.
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Zwi¹zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów informuje

Dzieci, m³odzie¿ i doroœli

Zapisy na wyjazd na basen
do Œwidwina i na „Madame
Butterfly” G. Puciniego
do Szczecina

Zapraszamy na zajêcia
do pracowni witra¿u

(Z£OCIENIEC). Tutejszy oddzia³ Zwi¹zku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów poinformowa³: W przygotowaniu s¹ dwa wyjazdy – (1) Na
basen do Œwidwina szóstego czerwca. Zapisy w biurze Zwi¹zku we

wtorki i czwartki do dwudziestego
czwartego maja, czwartek. (2) Do
Szczecina na „Madame Butterfly”,
czternastego czerwca. Zapisy w biurze Zwi¹zku do trzydziestego maja,
œroda.
(N)

(Z£OCIENIEC). Pracownia witra¿u dzia³aj¹ca w Z³ocienieckim
Oœrodku Kultury zaprasza wszystkie chêtne dzieci, m³odzie¿ i doros³ych w ka¿d¹ œrodê w godzinach od
16.00 do 18.00 i od 18.00 do 20.00.
Wszelkie informacje pod telefonem
94 3671455. Pracownia mieœci siê
przy ulicy 3 Pu³ku Piechoty w piwnicy biblioteki.

W pracowni mo¿na nauczyæ siê
wykonywaæ u¿ytkowe i dekoracyjne formy witra¿owe i œwieczniki, zawieszki, lampy oraz wyj¹tkow¹ i niepowtarzaln¹ bi¿uteriê witra¿ow¹.
Zajêcia prowadzi artysta plastyk z
wieloletnim doœwiadczeniem, Barbara Ludwicka, która dba o wysoki
poziom artystyczny prac, a tak¿e o
mi³¹ i przyjemn¹ atmosferê. (zok)

Zaproszenie

Nie chce Ci siê czytaæ, pos³uchaj

20-lecie PSP i powiatowe
obchody Dnia Stra¿aka

PrzyjdŸ do Biblioteki
Samorz¹dowej i siêgnij
po audiobooka

Mieszkañcy
Powiatu Drawskiego!
Komendant Powiatowy Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Drawsku
Pomorskim serdecznie zaprasza
Dzieci, M³odzie¿ i Doros³ych na po-

wiatowe obchody Dnia Stra¿aka
oraz jubileusz 20-lecia Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej, które odbêd¹ dnia
26 maja 2012 r. w Parku Chopina w
Drawsku Pomorskim. Gwiazd¹ wieczoru bêdzie Wojciech G¹ssowski.

ZAPROSZENIE
Oœrodek Wspierania Dziecka i
Rodziny w Drawsku Pomorskim serdecznie zaprasza osoby zainteresowane na wyk³ad pt. „Prawid³owoœci
rozwojowe i sposoby rozwi¹zywania problemów wychowawczych
dzieci w wieku 0 - 5 lat”, który od-

bêdzie siê dn. 18.05.2012r. (pi¹tek) o
godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim.
Szkolenie poprowadzi psycholog
Izabela Madera. Prosimy o potwierdzenie obecnoœci do dnia 16 maja,
pod numerem tel. 094/34 106 41. (o)

Wyjazd ze Z³ocieñca z tutejszych parafii

Jubileusz 40-lecia Diecezji
Koszaliñsko-Ko³obrzeskiej
(Z£OCIENIEC). Diecezja Koszaliñsko - Ko³obrzeska obchodzi
Jubileusz 40-lecia istnienia i trwania.
Oto program obchodów tego
wydarzenia. Uroczystoœci rocznicowe odbêd¹ siê na stadionie Gwardii
w Koszalinie w sobotê dziewiêtnastego maja. (1) Godzina 10.00 rozpoczêcie. (2) Godziny od 10.00 do 11.00
- I konferencja (ojcowie - ojciec Antonello i ojciec Enrique. (3) W godzinach 11.30 - 12.00 II konferencja (ojcowie: ojciec Antonello i ojciec Enrique). (3) W godzinach od 12.30 do
13.00 - Modlitwa z Najœwiêtszym
Sakramentem (4) W godzinach od
14.00 do 15.00 - Koncert uwielbienia
i przygotowanie do Mszy œwiêtej. (5)
EUCHARYSTIA godzina 15.00.
Podczas spotkania: (I) prezentacje wspólnot i grup uczestnicz¹cych

w uroczystoœciach (II) modlitwa
œpiewem (III) œwiadectwa (IV) przerwa na posi³ek.
Kongres Ruchów
i Stowarzyszeñ
W dniu poprzedzaj¹cym g³ówne
obchody, osiemnastego maja, odbêdzie siê Kongres Ruchów i Stowarzyszeñ.
Wiêcej informacji na stronie internetowej www.40latdiecezji.pl
Zapisy na wyjazd: w parafii Maryi Wniebowziêtej w zakrystii i w
biurze parafialnym. Wyjazd o godzinie 6.00 rano. Koszt 20 z³otych.
W parafii œwiêtej Jadwigi Królowej
wyjazd o godzinie 8.00 rano spod
sklepu Albiniaka. Zapisy w kancelarii, koszt 25 z³otych. Zabieramy
ze sob¹ krzese³ka i karimaty do siedzenia.
(n)

(Z£OCIENIEC). Min¹³ kolejny
tydzieñ, a Ty nie znalaz³eœ czasu na
czytanie? Jest sposób, aby temu
zaradziæ! Siêgnij po audiobooka,
czyli po ksi¹¿kê, któr¹ ktoœ dla Ciebie
przeczyta³ i nagra³. Teraz nie musisz
jej nawet kupowaæ. Wystarczy
przyjœæ do Biblioetki Publicznej w
Z³ocieñcu.

57 audiobookow czeka na ... s³uchaczy. Biblioteka zakupi³a piêædziesi¹t siedem audiobooków, czyli ksi¹¿ek mówionych zawieraj¹cych nagrania dŸwiêkowe odczytanych
przez lektorów tekstów ksi¹¿ek, zapisanych na p³ytach kompaktowych. Biblioteka audiobooki zakupi³a dziêki Programowi Orange. (N)

