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Zaplanowali sobie napad

Czwórka nieletnich
pobi³a i okrad³a
(Z£OCIENIEC) Policjanci ze
Z³ocieñca zatrzymali czterech nieletnich, którzy pobili i okradli
mieszkañca miasta.
Tydzieñ temu w nocy, 28-letni
mieszkaniec miasta, wracaj¹c z pracy do domu, zosta³ zaatakowany
przez czterech napastników, którzy
pobili go i skopali, a nastêpnie zabrali mu pieni¹dze i uciekli. Na szczêœcie
mê¿czyzna dozna³ jedynie powierzchownych obra¿eñ i wspólnie z
mundurowymi uda³ siê na poszukiwanie sprawców napaœci.
Jeszcze tej samej nocy policjanci

zatrzymali czterech nieletnich. Pokrzywdzony rozpozna³ ich bez trudu.
Co wiêcej, mundurowi znaleŸli przy
nich skradzione pieni¹dze, które
zwrócili w³aœcicielowi.
Zatrzymani w wieku od 14 do 16
lat przyznali siê do pope³nienia rozboju. Wyjaœnili, ¿e wczeœniej
wszystko zaplanowali. Znali swoj¹
ofiarê i wiedzieli, ¿e bêdzie póŸnym
wieczorem wraca³ z pracy. Przez ca³¹
drogê œledzili mê¿czyznê, a w
ustronnym miejscu zaatakowali go i
okradli. Teraz o dalszym losie m³odocianych przestêpców zdecyduje
S¹d Rodzinnym i Nieletnich. (kp)

Oszuka³ kolegê
z pracy
(WIERZCHOWO) Dziœ prawdziwych kolegów ju¿ nie ma – móg³by zaœpiewaæ jeden z mê¿czyzn, którego oszuka³ kolega z pracy.
Kilka dni temu trzej pracuj¹cy w
jednym zak³adzie koledzy mieli odebraæ swoje wynagrodzenie. 39-latek
nie móg³ tego uczyniæ osobiœcie,
wiêc poprosi³ m³odszego kolegê,
aby odbieraj¹c swoje pieni¹dze,
odebra³ równie¿ jego. Tak te¿ siê sta³o. Co wiêcej, zgodnie z umow¹ 29latek pieni¹dze kolegi pozostawi³ u
swojej matki, sk¹d w³aœciciel mia³ je
odebraæ.
Niestety o ca³ej sytuacji wiedzia³
trzeci mê¿czyzna, który z tej wiedzy
zrobi³ u¿ytek. 26-latek uda³ siê do
matki kolegi i przedstawi³ jako w³aœciciel pieniêdzy. Kobieta nie zna³a

¿adnego z nich, a poniewa¿ przybysz
poda³ to samo nazwisko, o którym
wczeœniej wspomina³ syn, nie mia³a
¿adnych w¹tpliwoœci i odda³a mu
pieni¹dze.
Problem pojawi³ siê ju¿ wkrótce,
kiedy do jej drzwi zapuka³ kolejny
w³aœciciel wyp³aty. Zdezorientowana kobieta oœwiadczy³a, ¿e ju¿ j¹
odda³a mê¿czyŸnie z opatrunkiem na
lewej nodze. Ten szczegó³ w opisie
oszusta natychmiast uœwiadomi³
poszkodowanemu, ¿e musia³ to byæ
kolega z pracy, który ostatnio mia³
wypadek i na nodze nosi³ opatrunek.
O ca³ym zdarzeniu powiadomili
Policjê i policjanci z Wierzchowa
zatrzymali 26-latka ze Z³ocieñca. Nieuczciwy kolega us³ysza³ zarzut
oszustwa, zagro¿ony kar¹ do 8 lat
pozbawienia wolnoœci.
(kp)

Okrad³ kuzynkê
(Z£OCIENIC) Drawscy policjanci zatrzymali 21-latka, który
okrad³ swoj¹ kuzynkê.
32-letnie mieszkanka Z³ocieñca
zg³osi³a, ¿e zosta³a okradziona przez
swojego kuzyna. Jak oœwiadczy³a,
21-letni krewny z Kalisza Pom. poprosi³ j¹, aby na kilka dni przyjê³a go
pod swój dach. Mê¿czyzna twierdzi³,
¿e chce siê przenieœæ do Z³ocieñca,
tu poszukaæ sobie pracy i stancjê.
Niestety ju¿ po trzech dniach
„wdziêczny” za goœcinê kuzyn, wy-

korzystuj¹c nieobecnoœæ domowników, ukrad³ z mieszkania z³ot¹ bi¿uteriê, o wartoœci ponad 3,5 tysi¹ca
z³otych, któr¹ sprzeda³ jubilerowi
jako z³om.
Policjanci zatrzymali 21-latka i
przedstawili mu zarzut kradzie¿y cudzego mienia. Podejrzany oœwiadczy³, ¿ê jest mu przykro za to, co zrobi³, lecz potrzebowa³ tych pieniêdzy
na pokrycie swoich d³ugów i na bie¿¹ce wydatki. Za przestêpstwo kradzie¿y kodeks karny przewidujê karê
5 lat pozbawienia wolnoœci. (kp)
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Nastolatek z³odziejem
(WIERZCHOWO) Policjanci z
Wierzchowa zatrzymali 15-latka
podejrzanego o dokonanie kradzie¿y sklepowej na ponad tysi¹c z³otych.
Do zdarzenia dosz³o w nocy.
Sprawca do wnêtrza sklepu wszed³
przez otwarte okno. Jego ³upem pad³y papierosy, karty telefoniczne
oraz pozostawione w kasie pieni¹dze. Zabezpieczone na miejscu zdarzenia œlady oraz poczynione ustalenia doprowadzi³y do zatrzymania
sprawcy tej kradzie¿y. Okaza³ siê nim
15-letni mieszkaniec gminy Wierzchowo.

Jak wyjaœni³ nieletni, kradzie¿
zaplanowa³ na kilka godzin przed jej
dokonaniem. W tym celu uda³ siê do
sklepu w godzinach jego otwarcia i
niezauwa¿ony przez nikogo uchyli³
znajduj¹ce siê tam okno. Potem w
nocy, gdy sklep zosta³ ju¿ zamkniêty,
dosta³ siê do œrodka i zabra³ interesuj¹ce go towary i pieni¹dze. T³umaczy³, ¿e od dwóch lat jest czynnym
palaczem papierosów i to by³ jeden
z motywów, który popchn¹³ go do
pope³nienia tego czynu.
Teraz o dalszym losie nieletniego
palacza i co gorsza sprawcy czynu
karalnego zadecyduje S¹d Rodzinny i Nieletnich.
(kp)

Zatwierdzanie rocznych sprawozdañ finansowych

Sesja rady miejskiej Z³ocieñca
(Z£OCIENIEC). Sesja z³ocienieckiej rady trzydziestego pierwszego maja w czwartek o 10.00 w
sali ZOK-u przy Wolnoœci 6.
W planie: (1) informacja dyrektora Drawskiego Centrum Specjalistycznego – Szpitale Polskie S.A, z
dzia³alnoœci. (2) Informacja o dzia³al-

noœci Z³ocienieckiego Oœrodka Kultury oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2011 rok (strata
701.000 z³otych). (3) Próba przyjêcia
uchwa³y w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego firmy. Jak zawsze – interpelacje i
zapytania radnych. Tak¿e Trybuna
Obywatelska.
(um)

Procedury w toku

¯wirownia
w Bobrowie?
Zobaczymy
(Z£OCIENIEC). Jeszcze w marcu
do Urzêdu Miejskiego w
Z³ocieñcu wp³yn¹³ wniosek
Kazimierza Osaka o wydanie
decyzji o œrodowiskowych
uwarunkowaniach dla
przedsiêwziêcia polegaj¹cego
na wydobywaniu kruszywa
naturalnego metod¹
odkrywkow¹ na terenie dzia³ki
nr 119/1 po³o¿onej w obrêbie
Bobrowo.

W wyniku prowadzonego postêpowania administracyjnego, po
zapoznaniu siê z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Œrodowiska i Pañstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego, burmistrz
Z³ocieñca postanowieniem z dnia
szesnastego kwietnia na³o¿y³ obowi¹zek przeprowadzania oceny oddzia³ywania na œrodowisko dla tego
przedsiêwziêcia i ustali³ zakres raportu o oddzia³ywaniu inwestycji na
œrodowisko.
(um)
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Wjecha³ w szkolne
Na bani wybra³ siê
ogrodzenie
po wódkê
Ukry³ samochód po uderzeniu w budynek

(DRAWSKO POM.) Policjanci
z Drawska Pomorskiego zatrzymali mê¿czyznê, który kieruj¹c pod
wp³ywem alkoholu uderzy³ w ogrodzenie miejscowej podstawówki.
Zdarzenie mia³o miejsce póŸnym
wieczorem i na szczêœcie nikt nie
ucierpia³.
W sobotê, 19 maja wieczorem,
policjanci z Drawska Pomorskiego
otrzymali zg³oszenie, ¿e w Zarañsku
nieznany sprawca, kieruj¹cy golfem,
wjecha³ w ogrodzenie miejscowej
szko³y podstawowej.
Funkcjonariusze w rozmowie ze
œwiadkami ustalili, ¿e jad¹cy z nadmiern¹ prêdkoœci¹ VW wypad³ z drogi i uderzy³ w ogrodzenie, po czym
odjecha³ w nieznanym kierunku.
Mundurowi w trakcie sprawdzania

terenu nad miejscowym jeziorem
ujawnili opisywany samochód.
Mimo, i¿ golf nosi³ œwie¿e œlady po
uderzeniu, jego 30-letni w³aœciciel
uparcie twierdzi³, ¿e nie wie, sk¹d siê
one wziê³y i nie ma nic wspólnego ze
zdarzeniem ko³o szko³y.
Po d³u¿szej rozmowie przyzna³
siê jednak do jazdy pod wp³ywem
alkoholu i spowodowania kolizji.
Twierdzi³, ¿e tego dnia wypi³ kilka
piw z kolegami, a gdy pok³óci³ siê ze
swoj¹ dziewczyn¹, postanowi³ dla
relaksu przejechaæ siê po rodzinnej
miejscowoœci.
Teraz za prowadzenie pojazdu w
stanie nietrzeŸwoœci oraz spowodowanie kolizji odpowie przed s¹dem.
Grozi mu kara grzywny oraz do dwa
lata pozbawienia wolnoœci.
(kp)

Areszt dla z³odzieja paliwa

Krad³ a¿ wpad³
(DRAWSKO POM.) Drawscy
policjanci zatrzymali na gor¹cym
uczynku z³odzieja paliwa. 49-latek
przyzna³ siê do pope³nienia dziewiêciu kradzie¿y z w³amaniem.
W minionym tygodniu policjanci z Drawska Pomorskiego zatrzymali 49-letniego mieszkañca £obza,
który wspólnie z koleg¹ usi³owa³
w³amaæ siê do zbiornika paliwa ciê¿arówki zaparkowanej na terenie
jednego z zak³adów transportowych. W samochodzie, którym
przyjechali sprawcy, mundurowi
znaleŸli siedem baniek na paliwo
oraz w¹¿ gumowy.

Podczas prowadzonych czynnoœci mê¿czyzna przyzna³ siê do pope³nienia dziewiêciu podobnych przestêpstw. Razem ze swoim 28-letnim
koleg¹ dzia³ali na terenie ca³ego
województwa. Kradli paliwo nie tylko w Drawsku, ale te¿ w Wêgorzynie,
Szczecinie, a nawet w Niemczech.
Zatrzymany ³obzianin decyzj¹
s¹du zosta³ tymczasowo aresztowany. Drugi ze sprawców, znany doskonale Policji, do chwili obecnej
ukrywa siê przed wymiarem sprawiedliwoœci, jednak jego zatrzymanie jest tylko kwesti¹ czasu. Za kradzie¿ z w³amaniem grozi im kara 10 lat
pozbawienia wolnoœci.
(kp)

(DRAWSKO POM.) 29-latek
us³ysza³ zarzut prowadzenia pojazdu pod wp³ywem alkoholu, na zakazie s¹dowym oraz spowodowanie
kolizji. Z trzema pasa¿erami w aucie zakoñczy³ podró¿ na œcianie budynku.
W ubieg³ym tygodniu nad ranem
policjanci z Drawska Pomorskiego
otrzymali zg³oszenie, ¿e na jednej z
g³ównych ulic miasta nieznany kierowca uderzy³ w bramê wjazdow¹, a
nastêpnie w œcianê budynku.
Funkcjonariusze na miejscu
stwierdzili, ¿e brama jak i czêœæ elewacji budynku zosta³y uszkodzone.
Na miejscu nie by³o jednak ani samochodu, ani ¿adnych osób, a na chodniku i jezdni le¿a³y jedynie fragmenty
karoserii
samochodowej.
Podczas penetracji terenu, kilkaset

metrów dalej, na jednym z podwórek
mundurowi znaleŸli rozbity samochód. Wszystko wskazywa³o na to,
¿e jest to auto, które uderzy³o w
budynek. Policjanci dotarli do w³aœciciela samochodu. 29-latek przyzna³ siê do kierowania autem pod
wp³ywem alkoholu oraz naruszenia
s¹dowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Drawszczanin wyjaœni³, ¿e tego wieczoru pi³
alkohol razem z kolegami. Kiedy jednak trunków zabrak³o, postanowili
pojechaæ je kupiæ. Pijany straci³ panowanie nad pojazdem i uderzy³ w
bramê, a nastêpnie w przyleg³y budynek. Pasa¿erowie jak i kierowca na
szczêœcie wyszli z tego zdarzenia
ca³o. Przepchnêli samochód kilkaset
metrów dalej i ukryli na jednym z
podwórek. Teraz mê¿czyŸnie grozi
do 5 lat pozbawienia wolnoœci. (kp)

Zaproszenie

20-lecie PSP i powiatowe
obchody Dnia Stra¿aka
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.
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XIII edycja konkursu „Drawsko Dawniej i Dziœ”

Tu jest moje miejsce...
(DRAWSKO POM.) W
Szkole Podstawowej
w Drawsku Pomorskim
odby³a siê w dniach
16-17 maja br. XIII edycja
konkursu „Drawsko
Dawniej i Dziœ”, pod
tytu³em „Tu jest moje
miejsce...”.
Inspiracj¹ tegorocznego konkursu by³ fragment muru obronnego
znajduj¹cy siê na szkolnym boisku.
To w³aœnie od fragmentu tego muru
wszystko siê zaczê³o... Ten œredniowieczny mur, a w zasadzie znikomy
fragment miejskiego muru sta³ siê
inspiracj¹ wszystkich dzia³añ ukierunkowanych na przybli¿enie
uczniom i mieszkañcom gminy
Drawsko Pomorskie historii miasta i
naszego regionu.
Mur, którego w³aœciwym zadaniem jest oddzielanie, sta³ siê symbolem ³¹czenia i integracji.
Dziœ mur ju¿ nie odgradza, dziœ
³¹czy z przesz³oœci¹ i z histori¹ naszego miasta. Integruje, bowiem przyci¹ga do szko³y wszystkich tych,
którzy interesuj¹ siê histori¹ miasta,
histori¹ regionu... s³owem ludzi z
pasj¹.
Dowodem na to sta³a siê XIII
edycja konkursu. W tym roku
uczniowie mieli do wyboru nastêpuj¹ce kategorie:
konkurs fotograficzny polegaj¹cy na prezentacji ciekawych miejsc
zwi¹zanych ze swoj¹ miejscowoœci¹, jej tradycj¹ i histori¹
konkurs na proporzec szko³y
konkurs na maskotkê swojej
miejscowoœci
konkurs muzyczny
konkurs plastyczny - w tym roku
mia³ on bardzo ciekaw¹ formê: trzyosobowe zespo³y malowa³y farbami
najpiêkniejsza miejsca naszej gminy.
Prace wykonywane by³y na „puzzlach”, z których utworzono mapê
naszej gminy.
konkurs na prezentacjê dorobku
miejscowoœci, w tym dorobku szko³y, uczniów, nauczycieli i rodziców s³owem: ludzi ¿yj¹cych i tworz¹cych
kulturê regionu w poszczególnych
miejscowoœciach naszej gminy.
17 maja odby³a siê uroczysta
gala, któr¹ zaszczycili swoj¹ obecnoœci¹: Zachodniopomorski Kurator Oœwiaty p. Maria Borecka, Burmistrz Drawska Pomorskiego p. Zbigniew Ptak, Przewodnicz¹cy Rady

Miasta p. Czes³aw Faliñski, Sekretarz
Gminy p. El¿bieta Koba, przedstawiciele Rady Rodziców, Policji, Wojska, dyrektorzy wszystkich gminnych szkó³, kombatanci oraz wielu
innych goœci.
Przed rozpoczêciem fina³u wszyscy obejrzeli „¿yw¹ lekcjê historii”
przygotowan¹ przez grupê odtwórstwa historycznego. Przybli¿y³a ona
uczniom i zaproszonym goœciom
dawne stroje, sprzêt oraz zwyczaje
œredniowieczne. Ciekawe widowisko obejrza³o ³¹cznie ponad 1500
uczniów ze szkó³ z gminy drawskiej.
Podczas uroczystego koncertu
koñcz¹cego dwudniowy konkurs
wrêczono nagrody i puchary, których fundatorami byli Kurator
Oœwiaty i Wychowania w Szczecinie
oraz Burmistrz Miasta Drawsko Pomorskie.

Laureaci konkursu
Konkurs fotograficzny:
1. miejsce Katarzyna Karow - SP
Suliszewo; 2. m. Ewa Ka³amarz - SP
Zarañsko.
Gimnazjum: 1. miejsce Katarzyna
Gra¿ewicz; 2. m. Alicja Cieæwierska.
Nagroda Kuratora: Piotr Komorowski - SP Drawsko Pomorskie.
Konkurs muzyczny
1. miejsce Katarzyna Karow - SP
Suliszewo; 2. m. Klaudia Zieliñska SP Drawsko Pomorskie; 3. m. Zespó³
muzyczny z SP Gudowo.
Gimnazjum: 1. m . Marta Zawadzka; 2. - Natalia Syska; 3. - Maciej
Wilczyñski.
Nagroda Kuratora: Wikoria Daciów - SP Drawsko Pomorskie.
Konkurs na proporzec
1. - SP Mielenko; 2. SP Zarañsko;

3. SP Suliszewo.
Nagroda Kuratora: SP Gudowo.
Konkurs na maskotkê
1. SP Suliszewo; 2. SP Mielenko;
3. SP Gudowo.
Nagroda Kuratora: SP Nêtno.
Konkurs plastyczny
Nagrodami wyró¿niono wszystkie 10 zespo³ów bior¹cych udzia³ w
konkursie. Nagroda Kuratora: Gimnazjum Drawsko Pomorskie.
Konkurs na stragan
Wyró¿niono wszystkich 7
uczestników. Nagroda Kuratora: SP
Drawsko Pomorskie.
Jak zwykle nie zawiod³a pogoda.
By³o wiele s³oñca i radoœci, uœmiechów i szczêœcia. W takim nastroju
¿egnamy siê do przysz³orocznej
edycji.
(o)
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Z ¯YCIA POWIATU

III Powiatowa Gala Sportu 2012
w Drawsku Pomorskim

(DRAWSKO POM.) W
czwartkowe popo³udnie,
17 maja 2012 roku, w
restauracji „Na Wyspie”
w Drawsku Pom., odby³a
siê III Powiatowa Gala
Sportu 2012.
Wœród zaproszonych byli burmistrzowie, wójtowie, przedstawiciele Zachodniopomorskiej Rady
Olimpijskiej oraz goœcie honorowi
uroczystego spotkania - nominowani sportowcy z powiatu drawskiego,
którzy w roku 2011 osi¹gnêli wybitne osi¹gniêcia sportowe. Przedstawiciele gmin naszego powiatu nominowali swoich sportowców w VI
kategoriach;
- Sportowiec - Junior, M³odzik
(rok urodzenia 1993 i m³odszy)
- Sportowiec - Senior (rok urodzenia 1992 i starszy)
- Najlepszy Trener
- Najlepszy Nauczyciel Wychowania fizycznego
- Najlepszy Klub Sportowy
- Najlepsza Dru¿yna Sportowa.

Kapitu³a , której przewodniczy³
Jerzy Lauersdorf a cz³onkami byli:
Violetta Zbytek z gminy Kalisz Pom.,
Wiktor Woœ z gminy Czaplinek,
Marek Stochaj z gm. Z³ocieniec,
Eugeniusz Storoniak z gm. Drawsko
Pom., wybra³a Mistrza Sportu 2011 w
kategoriach;
- Sportowiec: Junior , M³odzik Tomasz Jasiñski
- Sportowiec: Senior - Katarzyna
Milczarek
- Najlepszy Trener - Piotr Augustyniak
- Najlepszy Nauczyciel Wychowania Fizycznego - Sebastian Matu³ojæ
- Najlepszy Klub Sportowy Uczniowski Klub Sportowy „Traper” Z³ocieniec
- Najlepsza Dru¿yna Sportowa Zespó³ Mini Siatkówki UKS
„Olimpijczyk” Drawsko Pom.
Ponadto ka¿dy nominowany
sportowiec otrzyma³ list gratulacyjny i statuetkê. W imieniu Powiatu
Drawskiego dekoracji dokonali: starosta Stanis³aw Cybula i przewodnicz¹cy Rady Powiatu Jerzy Lauersdorf.

DZIEÑ OTWARTY STAROSTWA
(DRAWSKO POM.) Zwiedzanie budynku starostwa, spotkania ze starostami, radnymi Powiatu Drawskiego, pracownikami, prezentacje szkó³ ponadgimnazjalnych i wydzia³ów, a tak¿e jednostek podleg³ych powiatowi tych i wielu innych atrakcji mo¿na siê spodziewaæ podczas organizowanego
Dnia Otwartego Starostwa, w dniu 24 maja 2012 r. w godz. 9.00 - 14.00. (s)

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

Tadeusz Nosel, tel. 500 075 383
Kazimierz Rynkiewicz, tel. 504 042 532

e-mail: tpd1@o2.pl

Mi³ym akcentem i prawdziwym
zaskoczeniem dla uczestników Gali,
by³ wystêp kibolek z Kalisza Pomorskiego, które swoim hymnem sportowym rozpoczê³y ceremoniê dekoracji sportowców.
Dodatkow¹ atrakcj¹ by³wystêp
zespó³ „Specyficzni” z Goleniowa,
udowadniaj¹c, ¿e Elvis jest w nas
wci¹¿ ¿ywy.
Czêœæ oficjaln¹ zakoñczy³o wrêczenie podziêkowania dla Marka

Stochaja, wieloletniego dyrektora
Oœrodka Sportu i Rekreacji w Z³ocieñcu, który odszed³ na emeryturê.
III Powiatowa Galê Sportu prowadzili wspólnie Eugeniusz Storoniak - wieloletni dzia³acz sportowy i
nauczyciel wychowania fizycznego
i Jolanta Banaszek z Wydzia³u Rozwoju i Promocji w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pom., a ca³¹ imprezê przygotowali pracownicy starostwa.
JB
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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.

P£YTY OSB
NAJTANIEJ. 602 131 760

Biuro reklamy
Tygodnika
Tel. 504 042 532

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

CMYK
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Czy aby nie bêdzie tak: niewa¿ne badanie, ale pokrywanie?

Komisja rewizyjna rady zbada finanse
Z³ocienieckiego Oœrodka Kultury
(Z£OCIENIEC). We wrzeœniu i
paŸdzierniku w Z³ocienieckim
Oœrodku kultury pojawi¹ siê radni
z komisji rewizyjnej tutejszej rady.
Powodem wizyty, cytujemy: - Zgodnie z rocznym sprawozdaniem finansowym Z³ocienieckiego Oœrodka Kultury w Z³ocieñcu za 2011
rok, rachunek zysków i strat ZOK
zamkn¹³ siê strat¹ netto w wysokoœci 701.154 z³.
W zwi¹zku z powy¿szym komisja rewizyjna proponuje, aby w miesi¹cach wrzesieñ - paŸdziernik 2012
roku wpisaæ do planu kontroli komisji: Badanie sprawozdania finansowego Z³ocienieckiego Oœrodka Kultury za 2011 rok.
Zasiêgaliœmy w tej sprawie opinii
osób, dla których tego rodzaju wydarzenia to chleb powszedni. Us³yszeliœmy: Idzie o to, ¿e jak jest strata,
to trzeba j¹ pokryæ. I o nic wiêcej. Tak
w Z³ocieñcu, i podobno w samym
ZOK-u, by³o ju¿ nie raz.
A z drugiej strony: (1) Wyj¹tkowo powa¿n¹ inwestycj¹ w Z³ocieñcu i wyj¹tkowo siê przeci¹gaj¹c¹,
by³ remont i przebudowa kina
MEWA. Jak to siê sta³o, i z jakiego
powodu, ¿e ani na obradach rady
miejskiej, ani podczas posiedzeñ
komisji, nikt i nigdy nie wyrazi³ choæby najmniejszego zainteresowania
przebiegiem tego zamierzenia? Wedle jednego z dokumentów, by re-

montowaæ i przebudowywaæ kino
ZOK-u, utworzono nawet stanowisko wicedyrektor do spraw w³aœnie
tej przebudowy i remontu. To, miejmy nadziejê, komisja rewizyjna te¿
mieszkañcom gminy nieco objaœni.
(2) Porównanie wysokoœci funduszy zewnêtrznych budowy kina w
Drawsku i w Z³ocieñcu, wypada
wyraŸnie na niekorzyœæ naszego
miasta. To te¿ jak¿e wa¿kie zagadnienie do wyjawienia wprost. (3) Nigdzie nie mo¿na znaleŸæ dokumentu
ze struktur¹ organizacyjn¹ ZOK-u.
Nie wiadomo, ile i jakich jest tam
stanowisk. Nie wiadomo nawet, jakim wykszta³ceniem legitymuje siê
tamtejsza kadra. W tym i dwie dyrektor. Nie wiadomo, w jaki sposób
odbywaj¹ siê przyjêcia do pracy w
tej firmie. Dot¹d nie by³o s³ychaæ o
jakimkolwiek otwartym naborze.
Dlaczego? To te¿ zadanie dla komisji. (4) Nie tylko pobie¿ny ogl¹d
wskazuje, ¿e w firmie mamy do czynienia z nadzatrudnieniem. To te¿
wypada³oby wyjaœniæ. (5) Mamyw
w Tygodniku skargi na jakby nawet
i niesprawiedliwe op³acanie i premiowanie pracowników ZOK-u.
Zgodnie z wyrokiem s¹dowym, jeœli
s¹ takie zarzuty, trzeba ujawniæ gospodarkê finansami w stosunku do
zatrudnianych pracowników, ich
wynagradzania i premie. (6) Kto i na
jakich zasadach pracuje w ZOK-u na
umowach zleceniach?

Pieni¹dze ZOK-u dla
stowarzyszeñ?
I jeszcze jedno, chyba najwa¿niejsze. Mamy na naszym terenie
oko³o piêædziesiêciu stowarzyszeñ.
Dotacje, jakie otrzymuj¹ z urzêdu na
swoj¹ dzia³alnoœæ s¹ wyj¹tkowo mizerne. Niektóre z nich nie otrzymuj¹
ani grosza. Czy aby nie czas, tak zreformowaæ ZOK, by sta³ siê nie etatowo - pensyjny, a kulturalno-obywatelski? W³aœnie, kino i jego komnaty
dla stowarzyszeñ! Mo¿e komisja rewizyjna podejmie ten temat w kontekœcie przygotowania bud¿etu gminy na przysz³y rok. Ot, taki przyk³ad:
Roczna pensja jednej z dyrektor tej
instytucji jest sporo wy¿sza od rocznej dotacji dla Klubu Sportowego
Olimp. Tak w Z³ocieñcu jest od lat. A
Klub, to: trenerzy, instruktorzy pi³karstwa, oko³o stu zawodników, do
rozegrania kilkadziesi¹t meczów, ko-

niecznoœæ wynajmowania kilkudziesiêciu autokarów w roku na mecze
wyjazdowe.
Tañcz, ......, tañcz
Ogólnie wiadomo, ¿e nie ma mocnych na to, by dobra gminne mog³y
wreszcie pos³u¿yæ obywatelom. Ale
mo¿e teraz, przy okazji tej straty w
ZOK-u w wysokoœci 700.000 z³otych, uda siê choæby tylko na pocz¹tek nieco demokratyczniej. Gdyby
tak siê sta³o, w gminie mo¿naby
przyst¹piæ do na wskroœ nowoczesnej pracy w dziedzinie kultury. A
dzisiaj, co mamy - hase³ko „Z³ocieniec tañcem stoi”. Nie wiadomo œmiaæ siê, czy p³akaæ? Ka¿dy przecie¿ na ogó³ wie, czym Z³ocieniec
stoi. Tu to te¿ jakby niechc¹cy pokaza³em!
Tadeusz Nosel

Dzieñ Rodzicielstwa Zastêpczego
Starosta Drawski Stanis³aw
Cybula wraz z Oœrodkiem Wspierania Dziecka i Rodziny w Drawsku
Pomorskim, serdecznie zaprasza
mieszkañców Powiatu Drawskiego
na festyn z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastêpczego, pt. „Rodzinne
harce pod niebem z histori¹ w tle”.
Festyn odbêdzie siê 30 maja 2012
r. (œroda), pomiêdzy godzin¹ 14.00 a
18.00 w Lasku Arkoñskim w Wierzchowie.
Podczas uroczystoœci pracownicy Oœrodka Wspierania Dziecka i
Rodziny w Drawsku Pomorskim
udzielaæ bêd¹ informacji dotycz¹cych rodzicielstwa zastêpczego, w
tym m.in. jakie trzeba spe³niaæ kryteria by zostaæ rodzin¹ zastêpcz¹ oraz
jakie korzyœci przynosi bycie rodzicem zastêpczym.

Program uroczystoœci:
14.00 Przywitanie zaproszonych
goœci, wrêczenie podziêkowañ przyby³ym rodzinom zastêpczym;
14.45 Wrêczenie nagród laureatom konkursu plastyczno-literackiego „Maskotka Powiatu Drawskiego - Bóbr Podrawek”;
15.00 Wystêp grupy teatralnej
ANIMUS z Oœrodka Szkolno-Wychowawczego w Bobrowie „¯ycie w
oceanie”, na podstawie filmu „Gdzie
jest Nemo?”;
15.15 Gawêda „Brygada Stefana
Czarnieckiego na ziemi Drawskiej”
oraz pokaz strojów i uzbrojenia;
16.15 „Têczowa Poczta Marzeñ”;
17.00 - 18:00 Wspólna zabawa i
poczêstunek (gry, konkursy, „Hornet”, basen dmuchany z kulkami,
trampolina, malowanie twarzy).

Dniem Rodzicielstwa Zastêpczego ustanowiono 30 maja, na mocy
uchwa³y Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 24 maja 2006 roku, w
uznaniu potrzeby poprawy losu
dzieci odrzuconych i osieroconych
oraz dzia³añ na rzecz rozwoju i popularyzacji ruchu rodzicielstwa zastêpczego w Polsce.
Jak czytamy w uzasadnieniu: „w
Polsce jednym z wielkich i nadal nierozwi¹zanych problemów pozostaje
umieszczanie i pobyt dzieci w publicznych domach dziecka. Dzieci
pozbawione opieki rodziców, osierocone, opuszczone, nie maj¹ szansy
zaznaæ tego co jest przyrodzonym,
naturalnym prawem ka¿dego dziecka - wychowywania siê w rodzinie,
posiadania Mamy i Taty.
Potrzeby s¹ ogromne, w publicznych placówkach przebywa obec-

nie - b¹dŸ oczekuje na przyjêcie kilkadziesi¹t tysiêcy dzieci. Liczba ta
wci¹¿ roœnie pomimo, ¿e odnotowujemy znacz¹cy spadek urodzin. Jedyn¹ szans¹ na to, by te skrzywdzone dzieci mog³y zaznaæ ciep³a ¿ycia w
rodzinie, jest rozwój dzia³alnoœci
wszelkich form rodzicielstwa zastêpczego.
Rodzicielstwo zastêpcze to jedna z najpiêkniejszych misji jak¹ mo¿e
podj¹æ ka¿dy cz³owiek. Przyj¹æ do
w³asnej rodziny nieswoje dziecko,
ofiarowaæ mu sw¹ mi³oœæ i troskê.
Wprowadzaæ je w doros³e ¿ycie,
dzieliæ z nim radoœci i smutki. To doprawdy jeden z wielkich darów jakie
mo¿na ofiarowaæ drugiemu cz³owiekowi. I na szczêœcie przybywa ludzi,
którzy chc¹ podj¹æ tak szlachetn¹
misjê. (...) Ofiarujmy im ten dzieñ w
dowód szacunku dla ich pracy”. (s)
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ZOK w sieci
animatorów
Zachodniopomorskiego
Forum
Kultury
Z³ocieniecki Oœrodek Kultury bierze udzia³ w realizacji innowacyjnego
projektu sieciowego Zachodniopomorskiego Forum Kultury. Projekt skupia
dziesiêciu partnerów. S¹ to domy kultury z Kalisza Pomorskiego, Z³ocieñca,
Kamienia Pom., Goleniowa, Lubniewic, S³awna, Nowogardu oraz Fundacja
Kultury i Sportu „Prawobrze¿e” i Towarzystwo Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego SZCZECIN
EXPO.
Celem projektu jest podniesienie
kompetencji uczestników sieci w zakresie rozwoju widowni oraz diagnozowania i oceny wp³ywu dzia³alnoœci
oœrodka kultury na rozwój spo³eczny.
Zajêcia prowadz¹ znakomici eksperci
w dziedzinie diagnozy i animacji œrodowiska lokalnego. Projekt otrzyma³ dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego.
(ZOK)

Z ¯YCIA POWIATU
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Samochody œcigaj¹ siê z wózkami dzieciêcymi

Na deptak ich i podszlifowaæ
mieszka wiele osób pracuj¹cych niegdyœ pod egid¹ dawnego Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych. Czy to z
tego powodu jest tu nie tylko ³amane
prawo na ka¿dym kroku, ale i zwyczajnie jest niebezpiecznie?

(Z£OCIENIEC). Jeszcze raz o uliczce gospodarczej
równoleg³ej do Koœlawca Zajêczego (deptaka). Nadal
nieustannie w uliczkê wje¿d¿aj¹ samochody, które nie s¹
samochodami dostawczymi.
Nadto, przy uliczce jest parking
dla samochodów w³aœcicieli miesz-

kaj¹cych w budyniach posadowionych nieopodal. A w tych budynkach

Niebezpieczne omijanie
Koœlawca Zajêczego
Oto w niedzielê znany z³ocienianin z synkiem w leciutkim wózku te¿
nie ryzykowa³ przejœcia Koœlawcem
Zajêczym (deptakiem), a skierowa³
siê wprost na uliczkê gospodarcz¹.
Szed³ g³ównym pasem jezdni przeznaczonym dla samochodów, bo jak
ci¹gle alarmujemy na uliczce nie ma
chodnika. Pod¹¿aj¹ce za nim samochody, widz¹c reportera Tygodnika
z aparatem fotograficznym, nie ryzykowa³y wyprzedzania tej pary. Jeden
z nich zaparkowa³ na parkingu. Przypomnijmy, ¿e wedle jednej z oficjalnych wypowiedzi z urzêdu, fatalna
kostka granitowa na Koœlawcu Zajêczym mia³a byæ szlifowana i nic z
tego do tej pory nie wynik³o. Kpina
to czy obawa przed potê¿nym ministerstwem - nieistniej¹cym ju¿? (N)

Powiatowy Konkurs Plastyczny „Stra¿ak nie tylko gasi po¿ary…”

Konkurs rozstrzygniêty
(DRAWSKO POM.) Obchody
XX - lecia Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej by³y przyczynkiem do og³oszenia przez Komendanta Powiatowego PSP w Drawsku Pom. Powiatowego Konkursu Plastycznego pt.
„Stra¿ak nie tylko gasi po¿ary…”.
Konkurs odby³ siê pod patronatem
Starosty.
Dwumiesiêczne
zmagania
uczestników, eliminacje œrodowiskowe oraz gminne, wy³oni³y najlepsze prace, które oceni³a Komisja
konkursowa powo³an¹ przez Komendanta Powiatowego PSP.
10 maja 2012 r. jury w sk³adzie: st.
kpt. Robert Buszta - z- ca Komendanta Powiatowego PSP w Drawsku
Pom (przew.), Aneta Kuszmar
(przedstawiciel Starosty), Ewa Kamiñska-Miko³ajczyk (przedst. Burmistrza Drawska Pom.), Tomasz Bukowski (przedst. Burmistrza Kalisza
Pom.) i Beata Pêksa (przedst.Wójta
Ostrowic), wy³oni³a laureatów konkursu w poszczególnych kategoriach wiekowych.
I grupa - przedszkolaki
I miejsce: Oliwia Leœniak (Miejsko-Gminny Oœrodek Kultury w

Kaliszu Pom., op. Teresa St¹porek)
II miejsce: Dawid Olszacki (Miejsko-Gminny Oœrodek Kultury w
Kaliszu Pom., op. Teresa St¹porek)
III miejsce: Hubert Wodzyñski
(Przedszkole Publiczne w Czaplinku,
op. Ewa Parzuchowska)
Wyró¿nienie: Sara Böheim (Zespó³ Szkó³ - Przedszkole w Œwierczynie, op. Renata Zwierzyñska).
II grupa - uczniowie szkó³
podstawowych klas I - III
I miejsce: Katarzyna B³¹dek
(Gminny Oœrodek Kultury, Sportu i
Turystyki w Wierzchowie, opiekun
Angelika Bia³ecka).
II miejsce: Lidia Zalewska (Miejsko-Gminny Oœrodek Kultury w
Kaliszu Pom., opiekun Teresa St¹porek).
III miejsce: Roksana Szwarc
(Gminny Oœrodek Kultury, Sportu i
Turystyki w Wierzchowie, opiekun
Angelika Bia³ecka).
Wyró¿nienie: Oliwia Cichaczewska (Czaplinecki Oœrodek Kultury i
Rekreacji, opiekun Ewa Tamulewicz)
III grupa - uczniowie szkó³
podstawowych klas IV - VI

I miejsce: Julia Sinderman (Z³ocieniecki Oœrodek Kultury, opiekun
Teresa Sinderman).
II miejsce: Aleksandra Olszacka
(Miejsko-Gminny Oœrodek Kultury
w Kaliszu Pom., opiekun Teresa St¹porek).
III miejsce: Piotr Komorowski
(Szko³a Podstawowa w Drawsku
Pomorskim, opiekun Tomasz Komorowski).
Wyró¿nienie: Weronika Kolczyñska (Szko³a Podstawowa w Czaplinku, opiekun Agnieszka Adamczak).
IV grupa - uczniowie
gimnazjum
I miejsce: Ma³gorzata Aleksandra Zieliñska (Gimnazjum w Drawsku Pomorskim, opiekun Sylwia Zieliñska).
II miejsce: Anita ¯ych (Z³ocieniecki Oœrodek Kultury, opiekun El¿bieta Kordek).
III miejsce: £ucja TuŸnik (Gimnazjum w Kaliszu Pom., opiekun Aneta
Hrabeæ).
Wyró¿nienie: Szymon Gorowiec
(Z³ocieniecki Oœrodek Kultury,
opiekun El¿bieta Kordek).

V grupa - uczniowie szkó³
ponadgimnazjalnych
I miejsce: Eryk Tumasz (Zespó³
Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 2 w
Drawsku Pomorskim, opiekun Anna
Kurzyñska).
II miejsce: Kamila Mazur (Miejsko-Gminny Oœrodek Kultury w
Kaliszu Pom., op. Teresa St¹porek).
III miejsce: Hanna Przytarska
(Miejsko-Gminny Oœrodek Kultury
w Kaliszu Pom., opiekun Teresa St¹porek).
Wyró¿nienie: Damian Domaga³a
(Zespó³ Szkó³ Zawodowych CKP w
Drawsku Pomorskim, opiekun Ma³gorzata Styza)
VI grupa - doroœli
I miejsce: Bernadeta Pewniak
(Drawsko Pomorskie).
II miejsce: Ma³gorzata Hañczak
(Konotop).
Dekoracja zwyciêzców oraz wrêczenie nagród nast¹pi w Drawsku
Pomorskim (Park Chopina) w dniu 26
maja 2012 r. oko³o godz. 16.00, podczas Powiatowych Obchodów Dnia
Stra¿aka.
(o)
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Z£OCIENIEC

Radni: jeœli Wam miasto mi³e, wydajcie burmistrzom dyspozycje. To Wy jesteœcie tu w³adz¹, nie odwrotnie

Z³ocieniec prezesami stoi i tañcem
(Z£OCIENIEC). Centralne w³adze Z³ocieñca s¹ jakby same sob¹
zakleszczone. Mam tu na myœli radê
miejsk¹, burmistrzów i prezesów
spó³ek. Taki przyk³ad.
Urzêdnik kontra ¿ycie
Naddrawie w tych dniach w rozbuchanej majowo feerii zieleni. Same
cudownoœci. Przeciwleg³y brzeg rzeki istne cudo przywo³uj¹ce puszcze
z dzieciñstwa, z literatury. Ale, na
tamtym brzegu nie ma cz³owieka.
St¹d czyste piêkno, chcia³oby siê
niezbyt trafnie powiedzieæ - laboratoryjne. Bajeczne.
Tu, gdzie gospodaruje z³ocieniecki urzêdnik, pomost w kilku miejscach po³amany, w jednym z olbrzymi¹ wyrw¹. Chodz¹c po tej rzecznej
kei, pod stopami wyczuwa siê, i¿ jej
¿erdki trzymaj¹ siê ledwie, ledwie. W
ka¿dej chwili mog¹ pod spacerowiczami popêkaæ.
£awki s¹ tak nad rzek¹ poustawiane, ¿e gorzej nie mo¿na. Kosze
przy nich - ktoœ dokona³ iœcie fatalnego zakupu. Bo kosze to takie, ¿e do
natychmiastowego pourywania.

Co by radnym poradziæ?
Co by nale¿a³o? Pójœæ do ZUK-u
i nie tylko zapytaæ o tumana, co to
takie kosze kupi³, ale i go za te buble
obci¹¿yæ zwrotem ludziom ich pieniêdzy do ich kasy, bo do kasy gminy.
Ale, w Z³ocieñcu nikt tego nie
zrobi. Bo to Z³ocieniec w³aœnie. Ani
radni z tego terenu, ani burmistrzowie, ani nikt z komisji gospodarczej
rady. Tu jeszcze nie ma takiego zwyczaju. Kiedy wreszcie bêdzie?
Ju¿ pisaliœmy: w Drawsku Pomorskim mo¿na zobaczyæ, jak siê dba o
brzeg rzeki. Te¿ i - jak siê instaluje
ludziom ³awki. Identycznie w Kaliszu
Pomorskim, w Czaplinku. Mo¿e by
z³ocienieccy radni powstrzymali kilka
hurra inwestycji, a miliony przeznaczyli na zadbanie o estetykê i infrastrukturê miasta? Jak Z³ocieniec
mo¿e siê mieæ - widaæ na Parkowej, na
osiedlu przy Brzozowej. A w centrum
- Park nad W¹saw¹. Mo¿e by ju¿ nieco przykrêciæ kurek z milionami na
inwestycje kanalizacyjno - wodoci¹gowe, a o miasto zadbaæ? Inwestycje
urzêdnikom doœæ wyraŸnie przes³oni³y dobro miasta, jako takiego.

A co zrobiæ z prezesem?
A co zrobiæ z prezesem, co to ani
³awki postawiæ nie potrafi, ani kosza
zamontowaæ? Nie mówi¹c ju¿ o dbaniu o nadrzeczny pomost. Nagrodê
daæ! Bo tak stoi w przepisach, o ile w

ogóle stoi. I siê daje. To znaczy dok³adnie z naszych kieszeni. No, bo
z czyich? Z³ocieniec prezesami stoi
przecie¿... i tañcem. Ta gmina tak ma.
Tadeusz Nosel

W¹saw¹ na oczach stra¿y miejskiej p³yn¹ sobie œcieki. P³yn¹ sobie w sin¹ dal – stra¿y miejska

Czy w³adza Z³ocieñca jest dla
obywateli czy dla stra¿y miejskiej?
(Z£OCIENIEC). Tak siê sk³ada, ¿e pan Jan codziennie rano
przed siódm¹ przechodzi W¹sawê mostem Adama Mickiewicza.
Ju¿ dwukrotnie prosi³: - Codziennie, gdy jestem na moœcie, widzê w
dole na rzece sp³ywaj¹ce ciemnobrunatne plamy czegoœ oleistego.
To coœ musi mieæ te¿ swój zapach,
którego w górze nie czujê, bo okoliczne ptactwo w panice ucieka od
tych nieczystoœci. Proszê, komunikujcie o tym. Tak na moje oko,
to to coœ musi chyba wydostawaæ
siê z terenu po by³ych Zak³adach
Przemys³u W³ókienniczego. –
Podobnych uwag do tej pory
zebraliœmy kilka. Temat by³ nawet
zg³aszany na sesji z³ocienieckiego
samorz¹du. I co dalej? Ano, nic.
Oto znów sesja rady Z³ocieñca. I
oto taka interpelacja: - Po trzech
miesi¹cach od z³o¿enia interpelacji, W¹saw¹ w godzinach wieczornych nadal p³yn¹ zanieczyszczenia. –

Zauwa¿my: tu mowa o godzinach wieczornych. Tygodnik zaœ
by³ w tej sprawie informowany o
godzinach porannych. Wniosek –
œcieki codziennie W¹sawa p³yn¹
przez kilka godzin na dobê. I to
takie œcieki, od których panicznie
wrêcz stroni rzeczne ptactwo.
Co to mo¿e byæ?
Jak bumerang wraca temat
miejskiej stra¿y pracuj¹cej w
liczbie dwunastu osób. Do tej
pory jakoœ od tej jednostki radni
na poruszany tu temat nie otrzymali ¿adnej informacji. Wydaje
siê, ¿e radna El¿bieta Frankowska, która w sprawie niszczenia
rzeki interpelowa³a, a tak¿e odwa¿nie postawi³a wniosek zabraniaj¹cy sprzeda¿y Niemcom naszego „ciep³a”, teraz mog³aby
tak zadzia³aæ, by rada nie umyka³a od tematu nadzatrudnienia w
z³ocienieckiej stra¿y miejskiej.
Dlaczego? Ano, na dwunastu
tam zatrudnionych nie ma niko-

go, kto w ogóle chcia³by zadzia³aæ w interesie miasta, w obronie
rzeki. Tygodnik stawia wiêc tylko jedno pytanie – po co, do czego z³ocienieckiej w³adzy potrzebna jest taka stra¿ miejska?
W takiej liczbie? Czy do czynnoœci, które czytelnicy Tygodnika
wymieniaj¹ na jego stronach internetowych? Zreszt¹, w Z³ocieñcu w³adza dla obywateli nie
ma stron internetowych. Czy ta
w³adza w ogóle jest dla obywateli, czy tylko dla stra¿y miejskiej?
Referendum bêdzie konieczne. A
ile oszczêdnoœci. Mo¿e nawet
Szko³y nie pójd¹ pod nó¿?
22 maja, wtorek, po³udnie
Dwaj pracownicy Zespo³u
Szkó³ zwracaj¹ reporterowi uwagê na moœcie W¹sawy: - Rzeka
p³ynie mocno zanieczyszczona.
Widaæ jakieœ kawa³ki czegoœ.
Woda brunatna. – Tygodnik zatroska³ siê o stan rzeki. Na kogo
teraz kolej?
(n)
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By tylko by³o na kotlety

Z³ocieniec ku spo³eczeñstwu
(Z£OCIENIEC). Akurat prze³amuje siê pogoda. Jeszcze upalnie,
ale gdzieœ w zakamarkach nieba jest
przygotowane coœ innego. Mo¿e
najdzie wieczorem, a z pewnoœci¹ –
jak zapowiadaj¹ synoptycy, jutro od
rana. Tymczasem ranek dwudziestego drugiego maja, wtorek.
W jednej z witryn sklepowych
takie oto og³oszenia: - Biblioteka
Publiczna w Z³ocieñcu zaprasza na
prezentacjê albumów malarstwa
„W krêgu sztuki”. Dnia dwudziestego trzeciego maja o godzinie
16.30. – Zauwa¿my, ¿e tego rodzaju
og³oszenia s¹ koniecznie z wymienionym rokiem. Po co? Nie wiadomo.
Mo¿e ktoœ wie?
I drugie og³oszenie: - Biblioteka
Publiczna w Z³ocieñcu serdecznie
zaprasza na spotkanie autorskie z
Joann¹ Turczyn, lokaln¹ poetk¹.
Czwartego czerwca o godzinie
17.00 w bibliotece Publicznej przy
ulicy 3 – go Pu³ku Piechoty 2. Wstêp
wolny. – A gdyby w og³oszeniu
mylnie podano rok. Na przyk³ad
2013. 2024? Co by to zmieni³o? Nic.
Bo to ci¹gle bez zmian. Zramola³a
rutyna. Nikt roku nie zauwa¿a. I – nie
ma lokalnych poetów i lokalnej poezji. S¹ poeci, poetki i poezja. Tak jak
i nie ma poezji œpiewanej, bo jest
tylko poezja (Ÿród³o – Edward Stachura i Jonasz Kofta).
Laury, laurki
Nale¿¹ siê laury pracownikom
biblioetki za tego rodzaju wytê¿on¹
pracê, ale pytanie: czy jest mo¿liwe,
by mieszkañcy gminy mieli wp³yw na
to, jak s¹ wydatkowane pieni¹dze na
dzia³alnoœæ tej placówki? Kto i na
jakich zasadach powinien w niej pracowaæ? W jakim kierunku powinien
w niej prowadziæ dzia³alnoœæ?
Ot, taki przyk³ad. Akurat kiedy
powstaje ten reporta¿, radio poda³o
szczegó³y konferencji NATO dotycz¹cej tarczy antyrakietowej. Tarcza
bêdzie, przy okazji i przed Ruskim
nas uchroni. NATO tym sposobem
bierze pod swe skrzyd³a bezpieczeñstwo ca³ej Europy.
Biblioteko – pora siê nieco
uwspó³czeœniæ. Choæby w tym wypadku siêgn¹æ po oficerów z Budowa, by nam z³ocienianom temat tarczy przybli¿yli. A przy okazji mo¿naby ludziom uprzystêpniæ, jak to literat Ryszard Kapuœciñski przez w³adze pezetpeerowskie by³ wykorzystywany nie tylko do zwyk³ej wspó³pracy agenturalnej, ale i na przyk³ad
do szpiegowania stoczniowców w
Sierpniu 1980. To wbrew pozorom
bardzo po³¹czone tematy. A swo-

nych. Muzycznych. Kilku zespo³ów.
A wszyscy oni nie tkwi¹ z ³apkami w
kasie miasta, nikt im nie szyje kostiumów, nie op³aca instruktorów. A dlaczego tak siê dzieje? No, dlaczego?
Bo to Z³ocieniec? Czy dlatego, ¿e jak
ktoœ tañczy, to za bardzo nie pomyœli, nie zada ¿adnego pytania, nie
bêdzie czeka³ odpowiedzi. Miasto,
zdaje siê, ju¿ siê zatañczy³o, czego
dowody wszêdzie. A w³adzuni te
tañcowanki pasuj¹ jak ula³, bo to
przecie¿ takie bezproblemowe! Nikt
nie mówi i nie powie nic.

istego ich zwornika niech poszukaj¹
sami tematami zainteresowani s³uchacze.
Albo i tak. Ku prawdzie
Albo... Andrzej Wajda wzi¹³ siê
za zrobienie filmu o Lechu Wa³êsie.
Wszyscy wiemy, ¿e wszelkie informacje o tym cz³owieku s¹ skrzêtnie
poukrywane. Sam bohater informowa³, ¿e bêd¹c prezydentem osobiœcie wyrywa³ z tajnych akt kartki z
informacjami na swój temat, i wiele,
wiele innych tego rodzaju dzia³añ.
Tymczasem, re¿yser Robert Gliñski
oficjalnie powiedzia³, ¿e gdy przygotowywa³ siê do zrobienia filmu fabularnego o Katyniu, to za spraw¹
skrzêtnych akcji Andrzeja Wajdy, ta
praca zosta³a mu odebrana. Nie uda³oby siê z tych okazji dla z³ocienieckich zainteresowanych zrobiæ nawet
kilku prelekcji z tematem – A kim tak
naprawdê jest Andrzej Wajda? Oficjalne legendy na ten temat, to tylko
jedna strona frapuj¹cej problematyki. Podobnie Roman Polañski. „Katyñ” Wajdy nie zosta³ dopuszczony
do pokazów na festiwalu w Cannes
ze wzglêdu na ... braki artystyczne.
To kolejny temat.
Czemu do naszej biblioetki nie
zaprosiæ krytyków filmowych, którym ten temat jest znany wyœmienicie, a spotkanie okrasiæ projekcj¹
filmów, w tym i dzie³ filmowych Andrzeja Wajdy, Romana Polañskiego.
Spotkanie mo¿e pokazaæ – oto oficjalne informacje na te tematy, a
prawda jest taka.
Jaka wiêc jest teraz ta nasza kultura i sztuka zwana filmow¹? W ogóle kultura. To zadania dla biblioteki.
Dla bibliotek. Wiem, trzeba do tego

odwagi, prospo³ecznej postawy.
Ale, jak siê ma odwagê do brania
pensji ...?
Inny temat jak¿e wa¿ki dla takich
bibliotek, jak nasza – dok¹d w koñcu
zabrnêli peerelowscy koszaliñscy
pisarze? Da siê o tym w z³ocienieckiej
bibliotece?
Nieruchliwa przewodnicz¹ca
Og³oszenia, o których tu piszê,
wisz¹ w witrynie sklepu przewodnicz¹cej rady miejskiej Urszuli Ptak.
Nie przypominam sobie, by ta pani
kiedykolwiek interweniowa³a i to w
jakiejkolwiek sprawie. Nawet w
sprawie deptaka Koœlawca Zajêczego, mimo wielkiej ochoty naprawy
tego dzie³ka budowlanego, co wskóra³a ? Nic. Wiceburmistrz Piotr Antoñczak przynajmniej mia³ zamiar ten
ostry granit szlifowaæ, ale ktoœ go
chyba przekona³ – pogadaj¹, pogadaj¹, a szlifowaæ i tak nie bêdzie trzeba. Wniosek z tego taki, ¿e i nasza
biblioteka jeszcze d³ugo pozostanie
„ciemn¹ plam¹” na mapie marniutkiej
kulturki naszej jak¿e przez dzieje
pokrzywdzonej gminki. Nie mo¿na
krzywdziæ poetki i poezji zapraszaj¹c
obie panie do takiej biblioteki!
Miasto muzyki i muzyków
Nawiasem – nie wiedzieæ czemu
Z³ocieniec sam siebie nazywa miastem tañca. Jeœli ju¿, to jest to miasto
muzyków, w tym i s³ynnego w ca³ej
Europie. Ale hejna³ mieœciny skomponowa³ nam Niemiec i szybko st¹d
da³ dyla. Ani widu, ani s³ychu po
nim. Tylko ten hejna³. Codziennie.
Jak tu jego przyjd¹, to widaæ muzyczkê ju¿ maj¹.
Miasto kilku ognisk artystycz-

Samorz¹d nie takie
to jednak cudo
Teraz o czymœ niby innym, ale
jak¿e podobnym. W tych dniach
obserwowaliœmy prace remontowe
dachu koœcio³a Maryi Wniebowziêtej. Poprawiano blacharkê, która, jak
siê okaza³o, od pocz¹tku by³a nieco
nie tak po³o¿ona. Ksi¹dz proboszcz
Wies³aw Hnatejko CR u pocz¹tku
zamys³u mia³ nadziejê, ¿e dach naszej œwi¹tyni, do której jesteœmy tak
przywi¹zani, zostanie pokryty dachówk¹. Tylko mo¿na westchn¹æ –
jak¿e to by³oby nie tylko funkcjonalnie, ale i piêknie. Okaza³o siê, ¿e koszt
takiego przedsiêwziêcia to czterysta
piêædziesi¹t tysiêcy z³otych. Parafii,
czyli nas parafian, na to podobno nie
by³oby staæ. Nikt nas o nic nie pyta³!
Co w takim razie dalej?
W mieœcie pojawi³a siê informacja, ¿e koszt remontu dachu z blachy
zostanie pokryty przez z³ocieniecki
samorz¹d. A dok³adnie rzecz podaj¹c
– przez samych samorz¹dowców,
prywatnie, w tym i z³ocienieckich
powiatowych. Przypuszczam, ¿e w
takim przypadku do wszystkiego
do³¹czy³aby siê i nasza gminna biedota. Pomyœleliœmy, w samorz¹dzie,
w urzêdzie, niektóre zarobki s¹ na
takich wysokoœciach, ¿e co tam dla
tak wypasionych te czterdzieœci piêæ
tysiêcy z³otych?
Gadki sobie, dokumenty sobie
Siêgam jednak do odpowiednich
dokumentów i co tam zapisano?
Owszem, parafia dostanie czterdzieœci tysiêcy na remont blacharki dachu œwi¹tyni, ale z kasy gminy. Czyli
z naszych kieszeni. Nie samorz¹dowcy i urzêdnicy prywatnie, a nasza wspólna kasa wysup³a³a te z³otóweczki. Konia kuj¹, a ¿aba nogê
podstawia? Mimo, ¿e najwy¿sza
pensja w Opiece Spo³ecznej dwukrotnie przewy¿sza koszt remontu
dachu koœcio³a! Zarobek dyrektora
OSiR z roku na rok wzrós³ o piêtnaœcie tysiêcy z³otych. A jego pracow-
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kastowemu?
samorz¹dem. Oto ten dziennik tytu³uje materia³ o pani, co to obwieszcza³a o krêceniu lodów (prywatyzacja szpitali), TRZY LATA ZA ROMANS Z AGENETM. A S¹d orzek³;
agent Tomek dzia³a³ zgodnie z prawem. Zreszt¹, i jakiœ tam prezydent
miasta te¿ zosta³ w tym procesie z
wyrokiem. Czy te¿ romansowa³ z
agentem? Macherzy od mediów
wiedz¹: tylko nieliczni znaj¹ siê na
ich sztuczkach. Miliony wierz¹ w
przekazy bezrefleksyjnie. Potem nawet z zaciêciem broni¹ tych zas³yszanych bzdur. Jak¿e szczêœliwi s¹ ludzie, którzy w swoich krajach maj¹
swoje rodzime media. Polska z mediów drukowanych swoich nie ma
prawie wcale. Ca³y ten „kit” w rêkach
niemieckich. Codziennie i conocnie.
Dwadzieœcia cztery godziny na
dobê. Nie trzeba czo³gów, wystarcz¹
gazety, by znów by³o po ludziach.
Mamy to codziennie. I paru „goebelsów”, czyli dziennikarzy funkcyjnych, nie tak jeszcze dawno - zmilitaryzowanych. W mundurach LWP.

nicy pracuj¹cy po ca³ych dniach na
rêkê maj¹ tysi¹c sto z³otych. Proszê
tu zwa¿yæ na proporcje. Ach, jaki ten
samorz¹d dobry. Cud jakiœ, czy co?
I – nie samorz¹d, a my wszyscy.
Gdyby nas zapytano, to dach by³by
z dachówki. Samorz¹d wszystko
popsu³.
Pod przysz³e wybory
G³oszenie w tym przypadku o
dobroci z³ocienieckiego samorz¹du,
jest dzia³aniem krzywdz¹cym nas
wszystkich. A do tego - w jak¿e jasnym œwietle stawia ten niby nasz
samorz¹d. O to chodzi? To nie tak. To
absolutnie odwrotnie. Tygodnik g³osi to otwarcie. Gdyby w gminie zrobiono referendum – ma ten niby nasz
samorz¹d daæ œrodki na remont dachu koœcio³a Maryi Wniebowziêtej ?
– odpowiedŸ by³aby tylko jedna. Nie
jednog³oœna, co oczywiste, ale wiadoma. A tak – co mamy w to miejsce?
Nieuczciw¹ propagandê. Ju¿ pod
przysz³e wybory? Nic wiêcej.
I tu te¿
Jest w gminie od dawna niedobra
atmosfera, k³amliwa, bardzo podobna do tego, co tu wyrabia jeden z
dzienników finansowany w skromnym stopniu i zwi¹zany z naszym

Mo¿e tu w³aœnie Pomnik
Z³ocienieckiego ¯o³nierza
Wyklêtego?
Ulica 5 marca ju¿ po remoncie.
Nowe chodniki, nowiutka nawierzchnia. To zmiana generalna.
Dopiero teraz widaæ, jak porz¹dnie
odremontowano most nad W¹saw¹.
Z niego widok na Park nad W¹saw¹
(to chyba najlepsza nazwa jak dotychczas na to miejsce. Miêdzymoœcie?), na cudo halê sportow¹. No i
okaza³y ci¹g sklepów nad rzek¹. Uda³o siê to miejsce w mieœcie jak ma³o
komu. Jeszcze raz powtórzmy – dos³ownie cudo. Mo¿e tu w³aœnie Pomnik Z³ocienieckiego ¯o³nierza Wyklêtego? To ci ch³opcy tak naprawdê
k³adli podwaliny pod prawdziwy Z³ocieniec. Przez dziesi¹tki lat za³giwany.
Nie te pezetpeery, trybuny ludu,
domy kultury – jak i dzisiaj tañcz¹ce
i graj¹ce, a milcz¹ce. Nie tylko z³ocieniecki samorz¹d jest tym nios¹cym
nam wolnoœæ przez lata ¯o³nierzom
winien pamiêæ, ale i chyba œrodowiska samorz¹dowej kultury, Rada Kultury, Rada Sportu, Stowarzyszenia,
Parafie. Sk¹d ta niemota w takim zagadnieniu? Przecie¿ to Polska. Czy
dlatego? Dot¹d, nie tylko w tej sprawie, jak¿e martwe jest nasze miasto,
nasza spo³ecznoœæ. Tylko „nasiadóweczki celem pozyskania z³otóweczki”, rutynowe wycieczki pod skandalicznie brudny Pomnik, pioseneczki ...
.Tak, jakby w Z³ocieñcu nadal rz¹dzi³
jakiœ „bolszewicki goebels od trybuny ludu, czyli kacap”.

A szczury tañcz¹
Po remoncie 5 Marca widzimy w
paskudnym stanie wpadaj¹c¹ do
niej uliczkê Armii Polskiej. Nie tylko
ciasno, ale i nawierzchnia nie dla
ruchu. Tu przyjdzie jeszcze reporterowi wracaæ. Tymczasem zajrzyjmy
raz jeszcze do pobliskiego Trójk¹ta
Bermudzkiego. Podmiejska, Stolarska. – Panie, nie mo¿e tak byæ – g³os
z okna mieszkanki jednej z tych uliczek. - Œmietnik paskudztwo. Tu
szczury nie tylko sobie hasaj¹, ale
nawet jakby tañcz¹. Brud niewyobra¿alny. Choæby zdjêcie pan
zrób. Do w³adz chodzi³am, ale to
jest bez sensu. Szkoda czasu. Dla
dzieci nie ma tu nic. Zrobiliœmy im
sami piaskownicê. Trzeba zakrywaæ piasek nie tylko przed kotami,
ale i przed szczurami. Jak one lubi¹
siê tarzaæ w tym piasku? –
Ale... niedawna straszna ruina i
ani œladu po niej. „Ambasada” poma³u wyburzana, a lokatorzy w nowych mieszkaniach. I co reportera
uderza najbardziej – ods³aniaj¹ siê tu
po wyburzeniach nowe przestrzenie, jakby nowe horyzonty. Z miejsca po wyburzonej ruinie widaæ w
dali nowiutkiego Orlika przy Dwójce. Przy ogromie wykonywanych
budów w mieœcie dzieciom z Trójk¹ta Bermudzkiego na te wakacje mo¿na by chocia¿ piaskownicê – tak¹ na
k³ódki. Ludziom œmietnik.

Wiem, nie robi siê tych rzeczy
tak¿e i dlatego, gdy¿ zwolna stajemy
siê spo³eczeñstwem kastowym. Pod
tym wzglêdem Platforma Obywatelska na g³owê bije nawet pezetpeer. Ci
z kasty ciut wy¿ej nigdy nie pochyl¹
siê nad tymi ni¿ej. Przyk³adem ta piaskownica. Trzymaj¹ siê swej wysokoœci, i tylko tyle. Nic wiêcej. Dowód? Sto metrów dalej Stary Rynek.
Niemal¿e codziennie, jak mówi¹ ludzie, szrajbowany, czyli dbany. Z
kwiatkami nawet. A nieco dalej piaskownica dzieci, ale i szczurów. A na
Starym Rynku s³ynny Sêp Z³ocieniecki, co to z takim byæ mo¿e ¿yczeniem tu sobie trwa: LEÆ Z£OCIENIECKI SÊPIE, LEÆ. PO WY¯SZE
PENSJE I NOWE ETATY. PO DIETY,
BY BY£O NAKOTLETY. Szczegó³y
w oœwiadczeniach maj¹tkowych na
stronie Urzêdu Z³ocieñca. Sêpa
ustawiano jako or³a. Podobno. Jak¿e
to wszystko kulturalnie, a jak¿e
zgrabnie, tyle, ¿e jakby nie za bardzo.
Tadeusz Nosel
Ps. Nowy o³tarz w koœciele Maryi
Wniebowziêtej ufundowa³a starsza
pani, której nie do koñca by³o na to
staæ. Widaæ, mimo wszystko - z³u w
Z³ocieñcu bardzo trudno bêdzie pe³niæ rolê dobra. Chyba, ¿e wiadomi
upr¹ siê jeszcze bardziej. A wówczas
te¿ niczego nie wskóraj¹. Tyle, ¿e
nape³ni¹ portfele ludzkim groszem.
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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
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.

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
Powiat gryficki

MOTORYZACJA

Firma MAKROPOL Sp. z o.o. zatrudni emerytów do wykonywania zadañ portierskich na trenie Gryfic.
Wymagania: niekaralnoœæ, dyspozycyjnoœæ. Kontakt 61 846 07 09, 61
846 07 14

Region

Region

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

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

Sprzedam nowy gara¿ w £obzie na
ul. Hanki Sawickiej. Tel. 606 870
568
Odnajmê lub sprzedam lokal handlowo - us³ugowy w £obzie o powierzchni 100 mkw. Tel.882 283
333
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.

Do wynajêcia umeblowana kawalerka w centrum £obza. Tel. 880 301
179.
Do wynajêcia umeblowana kawalerka w £obzie. Tel. 788 175 852
Mam do wynajêcia mieszkanie
dwupokojowe z kuchni¹ i ³azienk¹
w domku z podwórkiem w £obzie.
Tel. 604 403 764
Sprzedam mieszkanie w £obzie, 2
pokoje, 54 mkw. Tel. 666 854 133

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

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 drawski
Boks handlowy oraz lokal biurowy w centrum Drawska Pom.
wynajmê. Tel. 602 460 233.

Powiat œwidwiñski

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 dzia³kê budowlan¹ w
Po³czynie Zdroju 1080 mkw. Tel.
600 565 719.

Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe
na parterze w £obzie. Tel. 91 397 50
88.

Sprzedam dzia³kê w pe³ni uzbrojon¹ 1000 mkw. Œwidwin Tel. 600
565 719

Powiat gryficki

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

Gryfice wynajmê mieszkanie. Tel.
601 578 262

NAUKA

Sprzedam mieszkanie 42 mkw. w
P³otach ulica Kopernika 18/3. Tel.
694 271 834.

Powiat ³obeski
Matematyka
516166301.

pomoc.

Tel.

Powiat gryficki

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

P³oty ul. Osiedle 700-lecia - mieszkanie 2-pokojowe na parterze do
wynajêcia z gara¿em (na d³u¿ej).
Tel. 606 940 327.

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

Powiat drawski
Sprzedam kawalerkê 25 mkw. w
Drawsku Pom. ul. Z³ocieniecka,
cena 85 tys. z³. Tel. 663 768 423.
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UKS Orlik Z³ocieniec mistrzem Ligi Ba³tyckiej
Orlików sezonu 2011/2012 powiatu drawskiego
Od 10 wrzeœnia 2011 r.
do 20 maja 2012 r., uda³o
siê zorganizowaæ
i przeprowadziæ
piêædziesi¹t dziewiêæ
turniejów w ramach
3. edycji Ligi Ba³tyckiej
Orlik 2012.
W grupie powiatu drawskiego
Ligi Ba³tyckiej Orlików po dziewiêciu rozegranych turniejach okazali
siê bezkonkurencyjni pi³karze z nowopowsta³ego z³ocienieckiego klubu UKS Orlik Z³ocieniec, z a¿ 12
punktami przewagi nad drug¹ w tabeli Calisi¹!
Dru¿ynê „Orlików” z UKS Orlik
Z³ocieniec na wszystkich turniejach
reprezentowali nastêpuj¹cy pi³karze: ze Szko³y Podstawowej nr 2 Patryk Sciurkowski, Marcin Majdan, Hubert Haba, Maksymilian
Kapuœciñski , Patryk Kot, Patryk
Jakubczak, ze Szko³y Podstawowej
nr 3 - Pawe³ Szóstak, Micha³ Gaik,
Jakub Stempniewski, Dawid Ba³dyga, Nikodem Sterczyñski, Sebastian
Kowalczyk, ze Szko³y Podstawowej
nr 1 - Micha³ Roszczyk. Specjalnie

ROLNICTWO

podajemy nazwy szkó³, w których
ucz¹ siê m³odzi zawodnicy. Miejmy
nadzieje, ¿e dziêki temu trenerom i
dzia³aczom MKS Olimp Z³ocieniec
bêdzie ³atwiej odnaleŸæ wymienionych tu uzdolnionych pi³karsko zawodników - nie pope³ni¹ drugi raz
tego samego b³êdu i nie zmarnuj¹ kolejnego utalentowanego rocznika
pi³karzy, który wychodzi spod
skrzyde³ UKS Orlik Z³ocieniec. W
koñcu na ten cel dostaj¹ pokaŸn¹
(najwiêksz¹ wœród wszystkich stowarzyszeñ) dotacjê z Urzêdu Miejskiego. Gratulujemy Klubowi i liczymy na dalszy rozwój naszych z³ocienieckich m³odych zawodników.
Fina³y wojewódzkie Ligi Ba³tyckiej Orlików (by³ego województwa
koszaliñskiego) odbêd¹ siê 27 maja
2012 roku o godzinie 10.00 na stadionie Ba³tyku Koszalin. W turnieju
wezm¹ udzia³ zwyciêzcy poszczególnych grup w Lidze Ba³tyckiej
Orlików w kategorii ch³opców: UKS
Unia Bia³ogard, Akademia Pi³karska
Kotwica I Ko³obrzeg, Ba³tyk Sano
Koszalin, UKS Olimpia I Bobolice,
UKS S³awa Jedynka I S³awno, Szkó³ka Pi³karska ALBOR Wa³cz, Akademia Pi³karska I Szczecinek i oczywiœcie UKS Orlik Z³ocieniec. Zwyciêzcy honorowani s¹ wyjazdem na
mecz reprezentacji Polski, b¹dŸ ekstraklasy, b¹dŸ Pucharu Polski. (o)

Pi³karze UKS Orlik Z³ocieniec na turnieju Ligi Ba³tyckiej Orlików, 20 maja
br. w Czaplinku.

Tabela wyników po wszystkich dziewiêciu turniejach:
Miejsce Nazwa dru¿yny
1 UKS Orlik Z³ocieniec
2 Calisia I Kalisz Pomorski
3 Iras I Czaplinek
4 Drawa Kabel Technik Drawsko
5 Drzewiarz Œwierczyna
6 Calisia II Kalisz Pomorski
7 Iras II Czaplinek

Iloœæ gier
42
42
42
42
42
42
42

Punkty
130
118
116
71
43
39
19

Bramki
126-21
92-23
83-21
49-48
31-98
30-84
18-129

O Puchar Dyrektora (nowego) OSiR

Elvis na z³ocienieckich kortach
Powiat drawski
Koszenie i rozdrabnianie traw, prasowanie siana. Tel. 661 194 854
lub 94 363 1258

Powiat gryficki
Kupiê gospodarstwo lub
grunt rolny. Tel. 664 944 635

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

(Z£OCIENIEC). Z okazji Œwiêta
Konstytucji 3 Maja na z³ocienieckich kortach tradycyjnie ju¿ odby³
siê Amatorski Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Dyrektora Oœrodka
Sportu i Rekreacji. Turniej otworzy³
i przywita³ zawodników nowy dyrektor OSiR-u Piotr Disterhoft. Do zawodów zg³osili siê zawodnicy ze
Z³ocieñca, Szczecina i Œwidwina. W
turnieju zagra³ miêdzy innymi znany
szczeciñski muzyk Ryszard Wiercimiak. Artysta na scenie muzycznej
wystêpuje przypominaj¹c postaæ
Elvisa Presleya.
Po d³ugich grach eliminacyjnych do pó³fina³ów awansowali:
Armand Pankrac, Ryszard Wiercimiak – Szczecin, oraz Józef Pietraszek ze Œwidwina. Z³ocieniec –
Krzysztof Baran. W pó³finale
Krzysztof Baran pokona³ Armanda
Pankraca. Ryszard Wiercimiak przegra³ z Józefem Pietraszkiem. Turniej
wygra³ Krzysztof Baran pokonuj¹c

w finale Józefa Pietraszka. Fina³ by³
rozgrywany pod padaj¹cym deszczem. Najbardziej zaciêty i wyrównany pojedynek stoczyli tenisiœci walcz¹cy o pi¹te miejsce. Eugeniusz
Gawry³ow ze Z³ocieñca i ze Szczecina Rafa³ Sokó³. Wygra³ Z³ocieniec Eugeniusz Gawry³ow, a to dziêki
wiêkszemu doœwiadczeniu i lepszej
koncentracji w koñcówkach setów.
KLASYFIKACJATURNIEJU
1. Krzysztof Baran. 2. Józef Pietraszek. 3. Ryszard Wiercimiak. 4. Armand Pankrac. 5. Eugeniusz Gawry³ow. 6. Rafa³ Sokó³.
WYNIKI
Fina³: Krzysztof baran – Józef
Pietraszek 6:2, 6:2.
Pó³fina³: Armand Pankrac –
Krzysztof Baran 2:6, 2:6. Józef Pietraszek – Ryszard Wiercimiak 6:3, 6:4.
O III miejsce: Ryszard Wiercimiak
– Armand Pankrac 6:3, 6:4.

O V miejsce; Eugeniusz Gawry³ow – Rafa³ Sokó³ 7:6 (8:6), 7:5. (B)
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Pi³ka no¿na – III liga
Wyniki 28. kolejki: Drawa Drawsko
Pomorskie – Cartusia Kartuzy 0:1,
Kotwica Ko³obrzeg – Pogoñ Barlinek
2:1, Gryf Tczew – Gryf Wejherowo 0:5,
Ba³tyk Koszalin – Gryf S³upsk 2:2,
Chemik Police – Gwardia Koszalin 0:0,
Koral Dêbnica – B³êkitni Stargard 2:0,
D¹b Dêbno – Lechia II Gdañsk 1:0, Kaszubia Koœcierzyna – Orkan Rumia 1:2.
1 Orkan
2 Kotwica
3 Gryf W.
4 Cartusia
5 Gwardia
6 Pogoñ
7 B³êkitni
8 Gryf S.
9 Lechia II
10 Koral
11 Chemik
12 D¹b
13 Ba³tyk
14 Kaszubia
15 Drawa
16 Gryf T.

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

61 49:21
60 48:22
58 57:17
45 42:29
43 33:31
38 40:38
36 33:38
36 33:32
35 32:33
34 30:46
33 28:34
31 30:47
30 28:29
30 26:37
29 34:44
21 19:64

IV liga
Wyniki 28. kolejki: Gryf Kamieñ
Pomorski – Lech Czaplinek 3:0, Orze³
Wa³cz – Stal Szczecin 2:0, Astra Ustronie Morskie – Leœnik Rossa Manowo
2:0, S³awa ABWood – Victoria Przec³aw
0:2, Pogoñ II Szczecin – Energetyk
Gryfino 4:1, Ina Goleniów – Hutnik
Szczecin 2:1, Orze³ Wa³cz – Stal Szczecin 2:0, Sarmata Dobra – Rega Trzebiatów 9:1, Kluczevia Stargard – Vineta
Wolin 2:4.
1 Energetyk
2 Pogoñ II
3 Gryf
4 Leœnik
5 Vineta
6 Stal
7 Kluczevia
8 Ina
9 Orze³
10 Astra
11 Sarmata
12 Hutnik
13 S³awa
14 Lech
15 Victoria
16 Rega

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

61
59
54
53
50
47
44
39
36
35
34
30
30
27
22
8

76:28
85:30
55:36
64:32
51:33
53:36
42:40
45:50
39:47
36:41
49:53
44:53
27:55
23:50
24:55
19:93

Koszaliñska Klasa Okrêgowa
Wyniki 26. kolejki: Olimp Z³ocieniec – Dar³ovia Dar³owo 0:5 (0:2), Wiekowianka Wiekowo – Sokó³ Karlino
2:1, Darzbór Szczecinek – B³onie Barwice 9:0, Iskra Bia³ogard – Wybrze¿e
Biesiekierz 2:1, Rasel Dygowo – Wielim Szczecinek 4:1, Arkadia Malechowo – G³az Tychowo 15:1, Pogoñ Po³czyn Zdrój – Hubertus Bia³y Bór 2:2,
Mechanik Bobolice – Victoria Sianów
1:1, Darzbór Szczecinek – B³onie Barwice 9:0.
1 Wiekowianka
2 Rasel
3 Iskra
4 Dar³ovia
5 Darzbór
6 Wielim
7 Mechanik
8 Arkadia
9 Sokó³
10 Wybrze¿e
11 Victoria
12 Pogoñ
13 Olimp
14 Hubertus
15 G³az
16 B³onie

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

58
53
49
44
44
41
40
40
38
35
32
31
28
27
14
10

58:22
65:33
56:32
49:28
52:27
63:44
56:58
60:40
38:29
46:45
43:42
37:62
49:63
37:50
28:105
26:83
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Olimp Z³ocieniec – Dar³ovia Dar³owo 0:5 (0:2)

Wielkie rozczarowanie Zarz¹dem
Olimpu i trenerem seniorów
Januszem Ziêtkiewiczem

(Z£OCIENIEC). Po
meczu – blama¿u
Olimpu Z³ocieniec z
Dar³ovi¹ Dar³owo mo¿na
tylko pisaæ o roz¿aleniu
kibiców, a nie o samym
widowisku. Ludzie
narzekali na trenera,
na zarz¹d klubu. By³y
pretensje do pi³karzy.
Nie radzili sobie z prac¹
funkcyjni w fikuœnych,
jaskrawych wdziankach,
ochroniarze.
Tego rodzaju wydarzenia w Z³ocieñcu (mecze), dawno ju¿ straci³y
walor sportu. Sta³y siê scenkami
obyczajowo – rytualnymi z meczem
pi³karskim w tle. Dlatego – znikoma
ju¿ liczba kibiców na trybunach.
Bywa³o i tak, ¿e kibiców nie wpuszczono na trybuny, bo s³u¿by nie
umiej¹ sobie poradziæ z zadymiarzami. Po co w takim razie rozgrywa siê
mecz?
Nie ma ludzi do gry
Trener Janusz Ziêtkiewicz wystawi³ zmuszony okolicznoœciami
przynajmniej dwóch graczy, którzy
na boisku nie powinni siê znaleŸæ.
Dlaczego tak zrobi³ ? – nie czas by
dociekaæ. To zadanie dla zarz¹du
Klubu.
Z drugiej strony – Olimp drug¹
bramkê straci³ z karnego. Przedtem z
boiska zosta³ usuniêty Hamerski. To
chyba ta bramka zawa¿y³a na tym, ¿e
pad³o ich póŸniej jeszcze trzy.

Olimp w tym meczu nie by³ równym partnerem dla Dar³ovii. Kibice
podkreœlali – to¿ to przecie¿ ró¿nica
przynajmniej klasy. I tak by³o.
A w Dar³owie maj¹ i futbol,
i dzieci i m³odzie¿ szkol¹
W Dar³ovii graj¹ przede wszsytkim studenci. Do Z³ocieñca nie przyjecha³o ich trzech, podobno bardzo
dobrych. Chc¹ u siebie szybko oddaæ do u¿ytku trawiast¹ murawê, ich
rozgrywaj¹cy Duda twierdzi, ¿e trenowanie na sztucznej murawie to
kalectwo. Zrobi³ reporterowi Tygodnika na ten temat d³ugi wyk³ad.
Duda powiedzia³: - Zrobiliœcie b³¹d,
¿e od pocz¹tku cofnêliœcie siê na
pole karne. Trzeba by³o ustawiæ
zespó³ odwa¿niej. To siê na was zemœci³o. –
Spadek to potê¿na
kompromitacja
Olimp znalaz³ siê w sytuacji trudnej. Jest najpowa¿niej zagro¿ony
spadkiem, degradacj¹. I przed degradacj¹ dru¿yna bêdzie siê musia³a
broniæ z najwiêkszym wysi³kiem.
Przyczyna tego i taka, ¿e trener na
treningach prawie ¿e nigdy nie ma
tych zawodników, którzy powinni
trenowaæ. Wydawa³o siê, ¿e jesieñ w
KLO bêdzie frapuj¹ca ze wzglêdu na

obecnoœæ w niej Drawy II Drawsko
Pomorskie i ewentualnego spadkowicza z IV ligi Lecha Czaplinek, ale
Olimp mo¿e nie sprostaæ zadaniu
obecnoœci w tej klasie.
Powodem jest brak w Z³ocieñcu
chêci reformowania jakiejkolwiek
dziedziny jego ¿ycia. Tu wszêdy jest
zgoda na totaln¹ martwicê. W gminie, jak by³o niegdyœ za PeeReL, tak
i ludziska w futbolu kombinuj¹ i dzisiaj. Do tego, ci, od których g³ówne
reformy zale¿¹, s¹ ju¿ tak ob³owieni
w pensje samorz¹dowe, i na styku z
samorz¹dem (spó³y), ¿e reszta ma³o
co ich obchodzi. M³odych wypychaj¹ do pracy dla Niemców. I oczywiœcie – pustki na trybunach. I dla
kogo tu graæ, dla kogo tu Klub nawet
reformowaæ? Jedno jest ju¿ pewne –
ten zarz¹d Klubu i ten trener Olimpu,
to po tylu meczach w drodze do
spadku - wielkie rozczarowanie. Potê¿ne.
A oto przyk³ad z Dar³owa w³aœnie
W Dar³ovii trenuj¹ rzetelnie.
Szkol¹ oko³o stu m³odych pi³karzy. A
w Z³ocieñcu? Reporter Tygodnika
twierdzi – przy tej w³adzy w gminie
futbolu nie bêdzie nigdy. Ma ona na
swym koncie ju¿ jeden spadek, teraz
zbli¿a siê drugi. Degradacja. Tylko ta
w³adza jakoœ nie spada. Nie op³aca
siê!
Tadeusz Nosel
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Drawa Drawsko Pomorskie – Cartusia Kartuzy 0:1 (0:1)

Angelika Maciejewska bezkonkurencyjna, Adam
Sawoœcianik – nasza nowa nadzieja na Europê

Goniæ za punktami, bo
Traper na europejskim
mo¿e byæ nieszczêœcie
rekonesansie na terenie
Czech
(DRAWSKO POMORSKIE).
Tym razem Drawa wyraŸnie nie
sprosta³a wyzwaniu i graj¹c u siebie nie tyle ¿e minimalnie (0:1)
przegra³a mecz z Cartusi¹ Kartuzy, ale i nie zdoby³a tak potrzebnych
do utrzymania siê w III lidze punktów.
A do tego – nie zagra³a najlepiej.
Przegrywaj¹c zero do jednego trener
Grzegorz Kwiatkowski przesun¹³ do
napadu œrodkowego obroñcê Kowalczyka, co natychmiast da³o doskona³¹ sytuacje bramkow¹ po do-

graniu Jureczki. Nie strzeli³ te¿ w
super okazji Owedyk. Jureczko te¿
podawa³ do Pepple, skutku nie by³o,
tylko wspania³a okazja na bramkê.
To by³a ju¿ koñcówka meczu.
U jego pocz¹tków Juszczak nie
da³ rady w sytuacji sam na sam z
bramkarzem goœci. Zaraz potem,
trzydziesta minuta gry w pierwszej
po³owie, Drawa traci bramkê po rzucie ro¿nym. B³¹d obrony – zbyt
³atwo do strza³u g³ow¹ doszed³ Karasiñski. Jak¿e trudno potem przysz³o odrabiaæ tê stratê.
(ds)

Gryf Kamieñ Pomorski – Lech Czaplinek 3:0 (0:0)

Czy Lech Czaplinek
wybroni siê przed
spadkiem z IV ligi?
(KAMIEÑ POMORSKI). Lech
Czaplinek nie sprosta³ zadaniu.
Przegra³ wyjazdowe spotkanie z
Gryfem Kamieñ Pomorski 0:3.
Do przerwy by³ bezbramkowy remis. I do przerwy w³aœnie by³y nadzieje na zdobycz punktow¹ w Kamieniu Pomorskim, bo czaplinianie
grali nie tylko z pomys³em, ale i stwarzali sytuacje na bramki. Remis utrzy-

mywa³ siê jeszcze na kilkanaœcie minut przed koñcem spotkania. Po
stracie bramki Lech kolejne dwie
straty zaliczy³ tu¿ przed koñcem
meczu. Razem zero do trzech. Dodajmy, ¿e gospodarze wedle obserwatorów grali nieco na stoj¹co, gdy¿ o ligowy byt przestali siê martwiæ doœæ
dawno. Inaczej ma siê Lech. Tym
razem widmo spadku z ligi do oczu
czaplinian zajrza³o okrutnie. (lc)

Oœrodek Sportu i Rekreacji w Z³ocieñcu zaprasza

II Olimpiada Przedszkolaków
(Z£OCIENIEC). Trzydziestego
maja w œrodê w Z³ocieñcu na gminniaku przy Czaplineckiej 3 odbêdzie siê II Olimpiada Przedszkolaków. Rozpoczêcie Igrzysk o godzinie 9.30.
Drugiego czerwca w sobotê III
Turniej Pi³ki Siatkowej ZAJ¥CZEK
CUP. Rozpoczêcie turnieju o godzinie 10.30. Informacje o turnieju i zapisy do gier – biuro OSiR w Z³ocieñcu. Telefon 517866948.

KORTY TENISOWE. Czynne
codziennie od godziny 8.00 do 22.00.
OSiR zatrudni ratowników
Oœrodek Sportu i Rekreacji w
Z³ocieñcu zatrudni ratowników: (a)
ratownika i (b) ratownika m³odszego. Obs³uga pla¿y miejskiej GÊSIA
£¥CZKA w Cieszynie nad jeziorem
Siecino. Praca od pierwszego lipca
do trzydziestego pierwszego sierpnia. Informacje w biurze OSiR. Telefon 943671225.
(os)

Krótkofalowcy na fali
W Grudzi¹dz odby³y siê dniach 11-13 maja br. Otwarte Mistrzostwa Polskiego
Zwi¹zku Krótkofalowców w Radioorientacji Sportowej. Uczniowie ze Z³ocieñca
reprezentuj¹c UKS „Lis” Gardeja zajêli nastêpuj¹ce miejsca:
Foxoring 3,5 MHz: K10 - Katarzyna Jandzio - I miejsce; M10 - Adrian Seku³a - II
miejsce; M12 - Aleksander Sobolewski - I miejsce.
Foxoring 144 MHz: K10 - Katarzyna Jandzio - I miejsce; M10 - Adrian Seku³a II miejsce; M12 - Aleksander Sobolewski - I miejsce.
Organizatorem zawodów by³ Polski Zwi¹zek Krótkofalowców.
Trener Radioorientacji Sportowej Miros³aw Szuflicki

(Z£OTE HORY). Czo³owi biegacze z Uczniowskiego Klubu Sportowego TRAPER Z³ocieniec na pocz¹tku maja byli w Czechach (Zlote
Hory), gdzie biegali rywalizuj¹c z
europejsk¹ czo³ówk¹ biegaczy na
orientacjê.
Zawody, w których uczestniczyli, to impreza o nazwie HANA Orienteering Festiwal 2012. Uzyskane
wynikiœwiadcz¹ o dobrym przygotowaniu do sezonu i przynale¿noœci
do europejskiej czo³ówki biegaczy w
tej konkurencji.
Ach, ta Angelika i ten Adam
Bezkonkurencyjna by³a Angelika Maciejewska. Z du¿¹ przewag¹
wygra³a ca³e zawody. Adam Sawoœcianik w swojej kategorii zaj¹³ drugie miejsce. Na Adamie sprawdzaj¹
siê s³owa jego trenera Aleksandra
Burzyñskiego: - Adam, jesteœ mocnym kandydatem do elity europejskiej. –

Pozostali zawodnicy te¿ spisali
siê œwietnie. Ze wzglêdów szkoleniowych startowali tylko w wybranych konkurencjach.
Dystans klasyczny: K 14. 2 m.
Michalina Maik. 4 m. Sandra Pomian.
K 18. 3 m. Martyna Macul.
SPRINT
M14. 2 m. Jakub Sawoscianik.
Dystans œredni: K 18. 2 m. Ola
Waszczuk. M 12. 5 m. Daniel Hapka.
Trener
Mówi trener Aleksander Burzyñski: - To by³ udany wyjazd. Starty w
Czechach potwierdzi³y nasz dobry
kontakt z czo³ówk¹ europejsk¹. Nasi
m³odzi przecie¿ biegacze mogli zapoznaæ siê z atmosfer¹ panuj¹c¹ na
takich zawodach, szczególnie, ¿e
konkurencje by³y rozgrywane na
trasach górskich. –
Dodamy jeszcze – pierwszy raz w
¿yciu w górach by³a Michalina i
Daniel. I od razu na trasy. Tylko pozazdroœciæ.
(N)

Na trasach wicemistrzyni œwiata gimnazjów
Angelika Maciejewska

Na TRAPERA
mocnych nie ma
(DÊBO£ÊKA, CHOJNICE). Nie
ma mocnych na Trapera. Za nami
czwarta i pi¹ta runda Mistrzostw
Pomorza i Kujaw w Biegach na Orientacje. W Dêbo³êce biegano rundê
czwart¹. W Chojnicach pi¹t¹. I tym
razem zawodnicy UKS Traper ze Z³ocieñca pokazali, ¿e nie ma na nich
mocnych. UWAGA! W kategoriach,
w których startowali (by³y przypadki startów o kategoriê, a nawet o
dwie wy¿ej) nie dali szans rywalom.
Wyniki IV rundy, w Dêbo³êce
K 10. 3 m. Daria Zaczkowska. K
12. 1 m. Patrycja Chrubczyñksa. 2 m.
Julia Wójcik. 3 m. Ma³gosia Jarosz. 4
m. Agnieszka Radzewicz. K 14. 1 m.
Patrycja Chrubczyñksa. 2 m. Kasia
Maciejewska. 3 m. Kasia Sobczak. K
16. 1 m. Angelika Maciejewska. 2 m.
Sandra Pomian. K 18. Martyna Macul. K 21. 2 m. Ola Waszczuk. K 35 +.
2 m. Iwona Sawoœcianik.

M 10. 1 m. Bartosz Smyk. 3 m.
Jakub Herman. M 12. 1 m. Bart³omiej
Babiak. 2 m. Daniel Hapka. M 16. 3 m.
Jakub Sawoœcianik. 4 m. Daniel
Worona. M 18. 4 m. Adam Sawoœcianik. M 45/50. 2 m. Jan Macul.
Wyniki V rundy z Chojnic
K 10. 1 m. Daria Zaczkowska. 2 m.
Ma³gosia Jarosz. 3 m. Agnieszka
Radzewicz. K 14. 1 m. Michalina
Maik. 2 m. Kasia Maciejewska. 3 m.
Katarzyna Sobczak. K 16. 1 m. Angelika Maciejewska. 2 m. Sandra Pomian. K 18. 1 m. Martyna Macul. K
21. 1 m. Ola Waszczuk. 3 m. Joanna
Dobroñ. K 35 +. 2 m. Iwona Sawoœcianik. M 10. 1 m. Bartosz Smyk. 2 m.
Jakub Herman.
M 12. 4 m. Bartek Babiak. M 16. 1
m. Jakub Sawoœcianik. 3 m. Daniel
Worona. M 18. 1 m. Adam Sawoœcianik. M 21. 1 m. Jakub Worona. (n)

Str
Str.. 16

FELIETON

tygodnik pojezierza drawskiego 23.5.2012 r.

W FC Barcelona na Ligê Mistrzów mieli trzynastu swoich wychowanków

Spad³y stocznie. Teraz pospadaj¹...
pi³karze, wioski, miasta, regiony
(POWIAT). Trzy g³ówne dru¿yny
pi³karskie z naszego regionu s¹ zagro¿one degradacj¹ do ligi i klas ni¿szych.
S³owo degradacja jest tu w³aœciwsze od
„spadku”, gdy¿ dobrze oddaje to, co
aktualnie dzieje siê w naszym regionie
nie tylko w futbolu przecie¿, ale i w
ogóle w ¿yciu spo³ecznym, w tym i w
gospodarczym.
Praca? Tak! Ale na rzecz
Niemców!!!
Olbrzymie bezrobocie, zad³u¿enie
gmin wrêcz katastrofalne, likwidowanie szkó³, a utrzymywanie molochów
typu „domy kultury” (w Z³ocieñcu
dodatkowo OSiR). Utrzymywanie
spó³ek gminnych z podublowanymi
prezesami, z dublowan¹ administracj¹,
z radami nadzorczymi, z dublowanymi
wyp³atami. Przeznaczanie „œmieciowych” z³otówek na dzia³alnoœæ stowarzyszeñ obywatelskich to generalne
nieszczêœcia codziennoœci na naszym
terenie. Wspólny mianownik tych wynaturzeñ – opanowanie kas gminnych i
powiatowej przez tak zwan¹ administracjê, której wynagrodzenia ni jak siê
maj¹ do ogólnego poziomu wynagrodzeñ ludzi prawdziwej, rzetelnej pracy.
Tytu³ z NASZEJ POLSKI na ten temat
„Rzeczpospolita darmozjadów”.
Czy gminy te¿ darmozjadów?
W Z³ocieñcu na przyk³ad w okresie
tylko kilku lat pensje niektórych g³ównych urzêdników miasta wzros³y o
ponad sto procent i siêgaj¹ dobrze ponad sto tysiêcy z³otówek rocznie. A w
szko³ach „niepedagogiczni” maj¹ 1100
z³otych na rêkê. W z³ocienieckim OSiRze ludzie codziennej, ciê¿kiej pracy,
tyle samo.
Region po likwidacji stoczni w
Szczecinie, w³aœnie donosz¹ o jej w
tych dniach barbarzyñskim wrêcz rozgrabianiu, bêdzie ulega³ dalszemu postêpuj¹cemu zanikowi. Inaczej jest ze
stoczniami w Niemczech po by³ej
NRD. Maj¹ siê wyœmienicie po solidnej pomocy ze strony pañstwa. Nasi
znakomicie wynagradzani niby urzêdnicy, ani pisnêli, gdy ekipa Tuska doprowadza³a do pozamykania stoczni,
no, bo jak siê bierze takie pieni¹dze...
to siê je bierze z twarzami w kub³ach.
W tych dniach stoczniê w Gdañsku
znów zhañbiono insygniami leninowskimi. Nasi znakomicie wynagradzani
niczym carscy urzêdnicy, i tym razem
nie maj¹ nic przeciwko.
Niby bez zwi¹zku ...
Ktoœ z by³ych w³adz powiatowych
powiedzia³ mi, ¿e los futbolu w naszych
mieœcinach jest przes¹dzony. Pi³karstwo zaniknie. By³y radny powiatowy
doda³ jeszcze – i los naszych miasteczek
nie rysuje siê te¿ najciekawiej. Mog¹
poupadaæ.
Przyjrzyjmy siê tym degraduj¹cym
nas wszystkich futbolowym spadkom.
(1) Od dawna jest ca³kowicie czytelne,

z jakich miejsc na szczytach tabel dru¿yny awansuj¹. A jak jest wedle z góry
ustanowionych regu³ ze spadkami? Nas
interesuj¹ spadki te¿ i z drugiej ligi, bo
z niej spada Ba³tyk Gdynia. Z trzeciej
ligi Ba³tyckiej spadnie wiêc o jedn¹ dru¿ynê wiêcej, ni¿ to by³o z góry postanowione. Rutynowo spadaj¹ trzy dru¿yny + w³aœnie czwarta, bo leci do trzeciej ligi Ba³tyk Gdynia.
Liga Ba³tycka – III
10 m. Chemik Police 32 pkt. 11 m.
Koral Dêbnica 31 pkt. 12 m. Kaszubia
Koœcierzyna 30 pkt. 13 pkt. Ba³tyk
Koszalin 29 pkt. (spadek) 14 m. Drawa
Drawsko Pomorskie 29 pkt. 15 m. D¹b
Dêbno 28 pkt. (spadek) 16 m. Gryf
Tczew 21 pkt. (spadek)
S³ów kilka o IV lidze. Tu mamy
Lecha Czaplinek. Z ligi rutynowo spadaj¹ trzy dru¿yny. Ale, to nie wszystko. Spadnie dodatkowo jeszcze tyle
dru¿yn, ile do czwartej spadnie z trzeciej. W chwili, gdy dokonujemy analizy
spadków, czwart¹ ligê musia³oby opuœciæ piêæ zespo³ów.
Jeszcze ni¿ej mamy ju¿ nie ligê, a
klasê. To Koszaliñska Klasa Okrêgowa.
W zwi¹zku ze spadkami z ligi czwartej,
z tej klasy rozgrywek, gdyby obecna
sytuacja by³a taka sama na koniec rozgrywek, z KLO polecia³by Olimp Z³ocieniec.
Dlaczego? Oto sytuacja w tabeli: 11
m. Victoria Sianów 31 pkt. 12 m. Pogoñ
Po³czyn Zdrój 30 pkt. 13 m. OLIMP
Z³ocieniec 28 pkt (w zale¿noœci od
spadków z III ligi). 14 m. Hubertus
Bia³y Bór 26 pkt. (jak wy¿ej w sytuacji
Olimpu). 15 m. G³az Tychowo 14 pkt.
– opuszczenie klasy bezapelacyjnie 16
m. B³onie Barwice – 10 pkt. (jak wy¿ej).
Zapytajmy
Z pokazanego stanu rzeczy widaæ,
¿e w naszym regionie z pi³karstwem
jest fatalnie. Oddalaj¹c stwierdzenie, ¿e
jeszcze nigdy tak Ÿle nie by³o, zapytajmy: (I) Czy którykolwiek z Klubów
szkoli na pi³karzy dzieci i m³odzie¿
wpierwej je wychowuj¹c, a dopiero
póŸniej jakby karz¹c im kopaæ pi³kê?
(II) Czy Kluby, szko³y, stowarzyszenia sportowe, zachêcaj¹ m³odych ludzi
w ogóle do sportu poprzez dzia³alnoœæ
rzeczywiœcie propaguj¹c¹ sportowy
styl ¿ycia, czy tylko po to, by gminne
trybuny mia³y najtañsz¹ z mo¿liwych
rozrywek? Niestety, najczêœciej wyj¹tkowo miernej jakoœci. (III) Czy nasi
dzia³acze pi³karscy (te s³ynne Leœne
Dziadki) kiedykolwiek i gdziekolwiek
uczy³y siê prowadzenia klubu, zdobywania w tym kierunku odpowiedniego
wykszta³cenia i doœwiadczenia, czy
tylko tak – jak by³o za peerel, a tak i
teraz dobrze bêdzie? Ale, Leœne Dziadki, wszyscy to wiemy, s¹ niereformowalne. Nie i ju¿. Nawet dot¹d nikomu z
nich nie zechcia³o siê pojechaæ do
Szczecina, chocia¿by do SALOS-u, z
pytaniem – a jak to siê tak naprawdê

prowadzi klub dla dzieci i m³odzie¿y,
jak siê szkoli m³odzie¿?
Pi³karz to zawód przecie¿,
i to jaki?
A przecie¿? A przecie¿ dzisiaj zawód pi³karza to fantastycznie op³acalna praca. Kluby a¿ siê prosz¹ o wykwalifikowanych graczy. Œci¹gaj¹ ich z zagranicy, bo w kraju pod tym wzglêdem
mizeria niebywa³a. A w reprezentacji
narodowej byli reprezentanci Niemiec i
Francji, bo w koñcu te pierwsze ich
reprezentacje tych pi³karzy odrzuci³y.
„To se teraz zagraj¹ dla Polski”. Taki to
los rodzimego kibica.
Dlaczego wiêc przy tutejszych
w³adzach oœwiatowych w regionie, doskonale op³acanych przez pañstwo, nie
ma w naszych szko³ach klas pi³karskich? S¹ klasy przys³owiowych „fryzjerów” i „kucharzy”, a nie ma klas pi³karskich? Przecie¿ to nie nauczyciel ma
mieæ pracê, a jego uczeñ. To winien byæ
oœwiatowy elementarz. Ilu w koñcu
mo¿e byæ w miastach fryzjerów, bida ciuchów i kucharzy, gdy tak naprawdê
to potrzeba bardziej pi³karzy.
W naszej oœwiacie te¿ widaæ - same
Leœne Dziadki. Domy Kultury jeszcze
nigdy nie pospieszy³y klubom pi³karskim, i nie tylko takim, z jak¹kolwiek
pomoc¹. A przecie¿ sport to w bidagminach winny byæ fundamenty ¿ycia
kulturalnego. Wszelkie reformy na tych
polach s¹ zablokowane przez za bogato
wynagradzanych urzêdników, dyrektorów szkó³, by ci w ogóle chcieli pokusiæ siê o cokolwiek œwie¿szego w swej
codziennej pracy. A z tym elementem
zrobiæ porz¹dek, to wrêcz niewykonalne. Maj¹ pieni¹dze, a ma³o co robi¹, by
by³ to pieni¹dz m¹drze zarobiony. I tak
w „kó³ko Macieju”. S¹ tu i przyk³ady
nad wyraz drastyczne – w Z³ocieñcu na
przyk³ad.
Skar¿¹ mi siê nauczyciele i tak: Proszê pana, to nie tylko brak dzieci w
szko³ach. Nie tylko to. Te, które s¹, ma³o
z nich nadaje siê do sportu. Nawet i na
lekcje wychowania fizycznego. Jakby nie
mieli serc w sobie. To teraz jakiœ inny
materia³ ludzki. Inne dzieci, inna m³odzie¿. Komputery, wiele innych rozrywek. Mo¿e i rodzice do niczego. Ca³e
rodziny. –

Zagl¹dam na stronê FC Barcelony:
w kadrze na Ligê Mistrzów dwaj bramkarze to wychowankowie. Z obroñców
a¿ piêciu. Pomocników piêciu. Z napastników dwóch.
Leœny Dziadek tej
wiedzy nie pojmie
Dzisiaj sport to wiedza. A futbol to
wiedza potê¿na i chyba nieco tajemna.
A w prowadzeniu klubów w naszym
regionie, co siê zmieni³o od lat czterdziestych ? – nawet i na gorsze, bo granie na sztucznych nawierzchniach to
kalectwo wrêcz. U nas ta nowinka cieszy siê niezwyk³ym wprost uznaniem
i wziêciem. A to szczyty sportowo –
futbolowej g³upoty. A do tego – nigdzie
i u nikogo choæby szcz¹tków sportowej
publicystyki. Porad sportowych, prac
typu – sport jako zjawisko z krêgu
humanistyki, kultury, wychowania.
Tylko – kopaj, kopaj, koko, spoko.
W porównaniu do czasów PRL, to
nasz region widziany z perspektywy
Europy, to ju¿ nic nie znacz¹cy ciemny
zau³ek. M³odzie¿ st¹d buduje w³aœnie
potêgê tamtej Europy. A tutejsi – horrendalnie wysoko p³ac¹ Rosji za gaz i
ropê. Jesteœmy wziêci niczym w kleszcze. A tarcza antyrakietowa jak¿e ci¹gle
odleg³a. Tu nawet, przyk³adem Z³ocieñca, brakuje seniorów do dru¿yny
Olimpu, której rzeczywiœcie grozi degradacja. I tak to siê plecie. Likwidacja
stoczni by³a jakby zawo³aniem – Pomorzanie, repatrianci ze wschodniej Polski, won st¹d. Gdy ktokolwiek siê
sprzeciwia³, s³ysza³ od dy¿urnego psychola kraju Niesio³owskiego – won do
PiS-u. Niesio³owski to ten sam, który z
PiS-u w³aœnie us³ysza³, gdy siê doñ
wpycha³ - won! Innym s³owem oczywiœcie. W Z³ocieñcu tyle do zrobienia
wszêdzie, w pi³karstwie te¿.
A co mamy? Polsko-niemieckie targi pracy. Wyrzucanie st¹d m³odych ludzi zdolnych do pracy. Bo tu – region
do likwidacji? Close i Podolski – gdyby
grali dla Polski bylibyœmy mistrzami
œwiata? Dostrze¿my siebie i tak. Warto, nie tylko pod Pomnikami. Ten niewydarzony Jan Tomaszewski – tylko
jeden taki zosta³? Reszta na sztucznej
trawce?
Tadeusz Nosel
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Z ¯YCIA PARAFII

Z ¯YCIA PARAFII W Z£OCIEÑCU
PARAFIA ŒWIÊTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ
Tydzieñ w liturgii
Koœcio³a
W tym tygodniu w liturgii Koœcio³a bêdziemy obchodziæ: (1) w
czwartek dwudziestego czwartego
maja wspomnienie Najœwiêtszej
Maryi Panny Wspomo¿ycielki
Wiernych (2) w sobotê dwudziestego szóstego maja wspomnienie
œwiêtego Filipa Nereusza

Nabo¿eñstwa majowe
Trwa maj, miesi¹c poœwiêcony
Matce Bo¿ej. Zapraszamy na nabo¿eñstwa majowe w niedzielê o godzinie 16.30. W dni powszednie o godzinie 17.30.

CARITAS – zbiórka
Zbiórka do puszek w niedzielê
dwudziestego maja na cele CARITAS

Rocznica I Komunii
œwiêtej
W niedzielê dwudziestego siódmego maja o godzinie 9.00 uroczystoœæ rocznicy I Komunii œwiêtej.
SpowiedŸ dzieci i rodziców w pi¹tek
dwudziestego pi¹tego maja od godziny 17.00.

Nowenna do Ducha
Œwiêtego
Trwa Nowenna do Ducha Œwiêtego przed uroczystoœci¹ Jego zes³ania

Dzieñ naszych Mam
W sobotê dwudziestego szóstego maja przypada dzieñ Matki. Wyra¿amy wdziêcznoœæ naszym Mamom poprzez ¿yczenia i modlitwê.

PARAFIA MARYI WNIEBOWZIÊTEJ

Œwiêcenia diakonatu

Dziêkujemy

W sobotê dwudziestego szóstego maja w Katedrze Koszaliñskiej
odbêd¹ siê œwiêcenia diakonatu.
Pamiêtajmy w modlitwach o kandydatach do œwiêceñ.

Sk³adamy serdeczne Bóg zap³aæ
ojcu W³adys³awowi Tarnowskiemu
za wyg³oszone S³owo Bo¿e.

CARITAS Parafii – œrodki
na wypoczynek dzieci
CARITAS Parafii pragnie zbieraæ
œrodki na wypoczynek dzieci z naszej parafii. Dlatego od niedzieli, co
dwa tygodnie, bêdziemy sprzedawaæ po Mszach œwiêtych ciasto.
Prosimy o pomoc w upieczeniu ciast
i przynoszenie ich w sobotê lub niedzielê do salki parafialnej. W œrodê
dwudziestego trzeciego maja spotkanie CARITAS Parafii.

Zapowiedzi przed
sakramentem
ma³¿eñstwa
Do sakramentu ma³¿eñstwa przygotowuj¹ siê: (I) Kamil Lewandowski, kawaler, zamieszka³y w Œwierczynie i Katarzyna Klan, panna, zamieszka³a w Z³ocieñcu. (II) Adam Wolski i
Agnieszka Gniffke.

Na budowê œwi¹tyni
Na budowê naszego koœcio³a
ofiary wp³acamy: PKO o/Z£OCIENIEC 70 1020 2847 0000 1102 0008
3842 Darowizna na budowê koœcio³a.

Próby przed I Komuni¹
œwiêt¹
Próby przed I Komuni¹ œwiêt¹ w
poniedzia³ek i œrodê o godzinie
15.00.

Majowe nabo¿eñstwa
Nabo¿eñstwa majowe w naszym
koœciele w dni powszednie o godzinie 18.30. W niedziele o 17.30. Apel
Jasnogórski od poniedzia³ku do soboty o godzinie 20.30. Dodatkowo w
ka¿d¹ sobotê maja Apel Jasnogórski
o godzinie 19.00 przy Krzy¿u na ulicy Leœnej.

Spotkanie dzieci
pierwszokomunijnych
W poniedzia³ek dwudziestego
pierwszego maja w koœciele odby³o
siê zebranie dzieci pierwszokomunijnych w dwóch grupach. O godzinie 16.00 ch³opcy i o godzinie 17.00
dziewczêta. Tego samego dnia po
wieczornej Mszy œwiêtej odby³o siê
zebranie z rodzicami tych dzieci.

SpowiedŸ przed
I komuni¹ œwiêt¹
W sobotê dwudziestego szóstego
maja spowiedŸ dzieci przed I Komuni¹
œwiêt¹ od godziny 10.00 do 11.00.

Adoracja Najœwiêtszego
Sakramentu
Dwudziestego trzeciego maja w
œrodê adoracja Najœwiêtszego Sakramentu i spowiedŸ od godziny 15.00.
Nowenna do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej
pomocy po Mszy œwiêtej wieczornej.

W intencji rodzin
W sobotê dwudziestego szóstego maja po Mszy œwiêtej wieczornej

nabo¿eñstwo w intencji rodzin naszej parafii.

Pierwsza Komunia
œwiêta – niedziela 27
maja
W niedzielê dwudziestego siódmego maja w naszym koœciele Uroczystoœæ Pierwszej Komunii œwiêtej
podczas Mszy œwiêtej o godzinie
10.30. W zwi¹zku z Uroczystoœci¹
Msza œwiêta odprawiana o godzinie
9.30 bêdzie przesuniêta na godzinê
9.00. Msze œwiêta o godzinach 12.30
i 18.00 bêd¹ odprawione bez zmian.
Zwracamy siê z serdeczn¹ proœb¹,
aby koœció³ podczas tej Mszy œwiêtej pozostawiæ dla rodzin i goœci. O
godzinie 16.00 nabo¿eñstwo majowe dla dzieci pierwszokomunijnych.
SpowiedŸ dla rodziców w tygodniu
podczas ka¿dej mszy œwiêtej i w
œrodê od godziny 15.00 do 18.00.

Uroczystoœæ Zes³ania
Ducha Œwiêtego
W niedzielê dwudziestego siódmego maja Uroczystoœæ Zes³ania
Ducha Œwiêtego koñcz¹ca okres
Wielkanocy. Od pi¹tku trwa Nowenna do Ducha Œwiêtego. Do niedzieli
Trójcy Przenajœwiêtszej, do trzeciego czerwca, trwa okres Komunii
œwiêtej Wielkanocnej.

Rocznica I Komunii œw.
W niedzielê trzeciego czerwca o
godzinie 16.00 bêdziemy obchodziæ
rocznicê Pierwszej Komunii œwiêtej.

Odszed³ do wiecznoœci
W ostatnim czasie odszed³ do
wiecznoœci: + Szymon Go³êbiowski,
lat 90. Wieczny odpoczynek...

Inauguracja sezonu lekkoatletycznego

Lekkoatleci MKS Junior Z³ocieniec
– z³ote medale, rekordy ¿yciowe,
II klasa sportowa
(GRYFINO). Przeprowadzono tu otwarte
mistrzostwa województwa w lekkoatletyce.
Udzia³ wziê³y miêdzyszkolne i uczniowskie kluby sportowe.
By³ to pierwszy start dla
lekkoatletów z Miêdzyszkolnego Klubu
Sportowego JUNIOR
Z³ocieniec. Oto osi¹gniêcia naszych reprezentantów.

Lekkoatletyczne zdobycze
Zdobycz wspania³a, bo a¿ piêæ
medali: dwa z³ota, jedno srebro i dwa
br¹zy. Ekipa JUNIORA to siedem
osób. Medale zdobywali: Z£OTA (I)
w pchniêciu kul¹, waga 6,25 kg,
Marcin Walkowiak rekordem ¿yciowym 14,25 m. (II) w rzucie oszczepem
wagi 600 g Sebastian Lachowski
wynikiem 44,72 m. SREBRA (I) w
pchniêciu kul¹ Adam Kowalski wynikiem 9,68 m – rekord ¿yciowy.
BR¥ZY (I) w rzucie oszczepem wagi
600 g Szymon Pó³torak, wynik 40,75

m. Rekord ¿yciowy oszczepnika. (II)
w biegu na 1000 metrów Grzegorz
Gessel wynikiem 2:50,42 min.
Marcin lekkoatlet¹
z klas¹ sportow¹
Medale to nie jedyne zdobycze
lekkoatletów ze Z³ocieñca. Kulomiot
Marcin Walkowiak wynikiem 14,25
m zdoby³ II klasê sportow¹.
By³ to bardzo udany start naszych
zawodników, zw³aszcza m³odzików.
Oto oni: Sebastian Lachowski, Szymon Pó³torak i Adam Kowalski. (ka)
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M³odzie¿owa Olimpiada Wêdkarska - Dzieñ Dziecka
z Wêdk¹. Z³ocieniec maj 2012 rok

£owienie na cztery
konkurencje
(Z£OCIENIEC). Zarz¹d Ko³a Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego
KARP w Z³ocieñcu zaprasza
wszystkie dzieci do szesnastego
roku ¿ycia na zawody wêdkarskie.
£owienie odbêdzie siê dziesi¹tego
czerwca w niedzielê. Rywalizacja w
trzech dyscyplinach wêdkarskich:
(1) Na Drawie - sp³awik (2) na jeziorze

tygodnik pojezierza drawskiego 23.5.2012 r.

Mariusz Rufkiewicz
wicemistrzem Polski
weteranów

D³usko - spinning (3) konkurencje
rzutowe - teren pomiêdzy stanicami
(4) konkurs wiedzy ekologicznej.
Zbiórka o godzinie 9.00 na parkingu pomiêdzy stanicami wodnymi
nad Draw¹.
Zapisy prowadzi Adam Wysokiñski w sklepie wêdkarskim przy
ulicy Bohaterów Warszawy. (zk)

Sobota 26 maja godzina 11.00 w ZOK

Kultura Hip Hop
– wyk³ad DJ BIG
(Z£OCIENIEC). Polskie Stowarzyszenie Kultury Hip Hop oraz Remittance Of Skills zapraszaj¹ na spotkanie z DJ BIG W, który poprowadzi
wyk³ad na temat kultury Hip Hop.

Dwudziestego szóstego maja
w sobotê o godzinie 11.00 w sali
widowiskowej Z³ocienieckiego
Oœrodka Kultury. Bilet dwa z³ote.
(Z)

13.05.2012 r. w miejscowoœci
Koñskie odby³y siê MISTRZOSTWAPOLSKI WETERANÓWW
TRÓJBOJU SI£OWYM.
Dziêki pomocy burmistrza Drawska Pomorskiego Zbigniewa Ptaka
oraz sponsorów Leszka Paradowskiego i Bogdana Dworkiewicza na
Mistrzostwa pojecha³ Mariusz Rufkiewicz - so³tys so³ectwa Jankowo
(za poœrednictwem gazety sk³adam
ogromne podziêkowania panu burmistrzowi Drawska Pom. za okazan¹
pomoc oraz sponsorom za wsparcie
finansowe).
Zawodnicy przyst¹pili do pierwszej konkurencji (przysiady); w trzecim podejœciu Mariusz przysiada ze
sztang¹ wa¿¹c¹ 255 kg i bez problemów wstaje z tym ciê¿arem, bój przez
sêdziów zostaje zaliczony.
Nastêpn¹ konkurencj¹ by³o wyciskanie sztangi le¿¹c, w tej konkurencji Mariusz nie mia³ sobie równych, wycisn¹³ sztangê wa¿¹c¹ 210
kg i by³ to najwiêkszy ciê¿ar wyciœniêty na tych Mistrzostwach. W

trzecim, ostatnim podejœciu Mariusz
próbowa³ poprawiæ rekord Polski
220 kg, który nale¿y do niego. Na
sztangê za³o¿ono 222,5 kg, ale niestety próba siê nie powiod³a, zabrak³o tzw. dociœniêcia, oko³o 10 cm.
Trzeci¹ konkurencj¹ jest nielubiany przez Mariusza Martwy Ci¹g.
Jak w pierwszym podejœciu nie by³o
¿adnych k³opotów, tak w drugim,
przy ciê¿arze 240 kg, zaczê³o siê to,
czego obawia³ siê Mariusz, sêdziowie dopatrzyli siê b³êdów w trakcie
boju i w efekcie bój zostaje nieuznany. W trzecim podejœciu 240 kg wêdruje bezb³êdnie w górê i tym razem
podejœcie zostaje zaliczone.
£¹cznie si³acz z Jankowa uzyska³
705 kg, zabrak³o tylko 2,5 kg, by byæ
pierwszym. Mariusz zdobywa tytu³
Wicemistrza Polski weteranów w
grupie wiekowej 40-49 lat w kat. wagowej do 105 kg. Po zliczeniu punktów wed³ug formu³y Wilksa Mariusz
zostaje najlepszym zawodnikiem w
Open weteranów 40-49 lat oraz drugi
w Open wszystkich grup wiekowych.
(o)

