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Harcowali rodzinnie
Starosta Drawski,
Stowarzyszenie Inicjatyw Spo³ecznych
oraz Oœrodek
Wspierania Dziecka
i Rodziny w Drawsku
Pomorskim zorganizowali festyn
z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastêpczego, pt. „Rodzinne
harce pod niebem
z histori¹ w tle”.

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

Sprzedam
Fiata Ducato
Maxi 3.0, 160 KM, 3,5 t,
L4H6, rok prod. 2008,
bogato wyposa¿ony.

Tel. 602-507-454

Mechanizmy w³adzy i poboru pensji w samorz¹dowym
Z³ocieñcu, czyli: towarzysz SZMACIAK wiecznie ¿ywy
Czytaj i komentuj artyku³y na stronie
internetowej Tygodnika: www.tpd.xwp.pl
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Run na amok, nie na sport

Tadeusz Nosel

J

eszcze nigdy w historii na
szego kraju tak nie by³o.
Wszyscy wokó³ zachêcaj¹,
by EURO 2012 spotka³o siê z naszym, Polaków, najserdeczniejszym
przyjêciem. Nie pamiêtam, by wystêpowano z podobnym apelem, gdy w
Katowickim Spodku organizowaliœmy Halowe Mistrzostwa Europy w
Lekkoatletyce. Albo, gdy dru¿ynowe lub indywidualne mistrzostwa
œwiata ¿u¿lowe. Albo Rajd Polski
samochodowy z wszelkimi "gwiazdkami" europejskimi. I wiele, wielu
innych potê¿nych imprez. Fakt niezaprzeczalny - ¿adna z nich, a nawet
wszystkie razem, nie dorastaj¹ do
tego, co nas czeka w tym czerwcu.
Niby EURO 2012, a polityka
EURO 2012 w Polsce to efekt
wielkiej polityki. Sz³o w niej o Ukrainê. O to, by ten wielki kraj pod³¹czaæ
do Unii. W tym celu mia³y Polskê
poprzecinaæ super szybkie autostrady. Czym siê to koñczy, wiemy dobrze. Premier próbowa³ tych dróg z
samolotu. Nie chcê ju¿ pisaæ o stadionach - projekty i budowa nie naszych firm. Stadion Dziesiêciolecia
projektowa³, ze s³ynn¹ rzeŸb¹, architekt Wojciech Zab³ocki. Szablista,
z³oty medalista olimpijski.
Kiedy Europa pogr¹¿y³a siê w
euro- kryzysie, Ukraina, okaza³o siê,
mo¿e na Uniê jeszcze poczekaæ. Naskoczono z protestami w obronie
Julii Tymoszenko. Gro¿ono bojkotem ca³ej imprezy. Bojkot bêdzie,
wybiórczy.
Ludziom lubi¹cym sport nikt i
nigdy nie jest w stanie popsuæ jego
odbioru. Sport sam sobie robi atmosferê. Teraz nawet wzmianki o
ewentualnych atakach terrorystów
s¹ przyjmowane z charakterystycznym dystansem. Chcemy kibicowaæ
i ju¿. Wprawiaæ stadiony w ruch. Na
przekór wszystkiemu. A do tego Grecy nie maj¹ silnego zespo³u, Rosjanie równie¿, a do tego jeszcze z tymi
ostatnimi zawsze jakoœ sobie radziliœmy. Czechy? Jakoœ to bêdzie!
Bêd¹ œciany?
Na takich imprezach dodatkowo
gospodarzom sprzyjaj¹ wszelkie
œciany. Tylko, kto zadecyduje - któ-

By nie stanê³o na
stadionach, ¿e Polski
ju¿ nie ma
ry gospodarz wa¿niejszy - my czy
Ukraina? Chyba s¹siedzi, bo to na
ich terytorium jest przewidziany
mecz fina³owy. Musimy wiêc liczyæ
tylko na w³asne si³y, bo z Polsk¹, tak
naprawdê, to ma³o kto siê liczy. Jeœli
ju¿, to tak, jak to zrobi³ Obama. Nikt
przy oakzji nie chce pamiêtaæ, ¿e
odpowiedŸ naszego rz¹du w sprawie
tarczy antyrakietowej USA potraktowa³y pismem przes³anym do nas
siedemnastego wrzeœnia. Wówczas
nasi nie tylko lisoolejniki (dziennikarze) wprost wychodzili ze skóry, by
tylko wyt³umaczyæ Jankesów. Nie
wyt³umaczyli, a w teraz w pysk wziêli
od Obamy. A tylu on tu mia³ zwolenników. Ma ich jeszcze? Teraz oni id¹
ju¿ w zaparte. A jakie maj¹ inne wyjœcie?
Niby nasz ...
Niby nasz Przegl¹d Sportowy, a
niemiecki przecie¿, i to do dawna,
przypomina, ¿e Polanski przed wejœciem do reprezentacji Polski powiedzia³: - Chyba bardziej czujê siê
Niemcem ni¿ Polakiem, a w meczu
obu reprezentacji nie kibicowa³bym
Polsce. Kapitan polskiej dru¿yny, Kuba
B³aszczykowski, d³ugo z delikwentem na ten temat rozmawia³. -... jakaœ
zadra zosta³a - kwituje to dzisiaj.
Jak w takim razie kibicowaæ „tej”
Polsce? Ka¿dy musi sobie na to
pytanie odpowiedzieæ sam. Kiedyœ
reprezentowa³ nas, i to nieŸle, Olisadebe. Dziœ a¿ czwórka - po dwóch Niemcy i Francuzi. Do tego bez znajomoœci polskiego. Nigdy siê ju¿ nie
dowiemy, ile tak naprawdê jest warta
dzisiaj nasza pi³ka. Tylko siê ledwie
domyœlamy, ¿e bardzo ma³o. I dlatego takie wybiegi, by nie stanê³o na
stadionach, ¿e Polski ju¿ nie ma. Ot,
manipulacja na kimœ, dla kogo pusz-

ka piwa i kolor ekranu telewizora s¹
tak do ¿ycia potrzebne, ¿e ma³o wa¿ne staje siê, a kto to tak w³aœciwie to
za mnie gra na tej trawie. Te¿ nie
polskiej. A czy to takie wa¿ne, gdy
chodzi przecie¿ tylko o amok?
AMOK
Bêdê to ogl¹daæ. ¯a³ujê, ¿e z
pozycji obserwatora dwóch aren:
gry i amoku. A to ju¿ nie sport. Gdy
nie liczy siê treœæ, sens, co siê liczy?
Amok. Propaganda, medialny fajans. Bêdê to te¿ ogl¹da³, gdy¿ ch³opak ze Z³ocieñca, trener Mariusz
Rumak, ma w tej reprezentacji a¿
trzech swoich graczy. Rafa³ Murawski, Grzegorz Wojtkowiak i Marcin
Kamiñski. Mo¿e przyjdzie taki czas,
¿e bêdziemy umieli budowaæ stadiony, drogi, koleje, a wtedy nie bêdzie
ju¿ potrzeby oszukiwania milionów
kibiców, ¿e oni (gracze) to my. ¯e to
nasi. Bo niektórzy z nich mówi¹
wprost, ¿e to nie za bardzo. Dziêki Ci
Panie, ¿e s¹ tacy - Mariusze Rumaki.
Dla kibica to nowe mimo wszystko doœwiadczenie, trzeba umieæ
przez to przejœæ. Bo inaczej, to zagrozi nam i futbolowi zag³ada. Dok³adnie widaæ, gracze coraz bardziej staj¹
siê na murawach stadionów martwymi bilami, nie ludŸmi. Pionkami, którymi siê gra. A ostatnio najbardziej w
totalizatora. Nie mecz wa¿ny, a wynik
postawiony w zak³adach. A pi³ka po
to, by by³y zak³ady. Koniec œwiata,
bo koniec futbolu?
Polakowi w jego reprezentacji
miejsce zaj¹³ Francuz
Ci, którzy temu z wielkim zapa³em
kibicuj¹, kim siê ju¿ stali? Amatorami
naj³atwiejszego amoku z kompletnym zapomnieniem o sobie, jako o
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osobach. To chyba wyj¹tkowo groŸne. A ci, co nad wszystkim maj¹ pieczê generaln¹ - wiedz¹: lud to
wszystko i tak kupi. Byle tylko piwo,
przys³owiowa marycha i coœ tam
jeszcze. Tanie kobitki. A Polska i tak
wygra, choæby przegra³a. Od czego
s¹ media i lisoolejniki (dziennikarze)? Bo to przecie¿ ju¿ tylko amok.
Nikt nie zapyta o sens i treœæ.
Ale trzech graczy Rumaka tam
jest. Marcin Kamiñski nie zagra, bo
jego miejsce zaj¹³ jakiœ Francuz. A jak
Polska wygra, to i Platforma wygra,
chocia¿ ju¿ przegra³a. Oto g³ówna
potrzeba amoku. Kup pan EURO
2012, jak niegdyœ kup pan ceg³ê!!!
Byle bez oci¹gania.
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Ukrad³ ci¹gnik
Ukradli drzewka
swojemu pracodawcy
i posadzili na
swoich posesjach
(DRAWSKO POM.)
Policjanci z Drawska
Pomorskiego zatrzymali
dwóch mê¿czyzn
za kradzie¿ krzewów
ozdobnych.
Kilka dni temu policjanci z Drawska Pomorskiego otrzymali zg³oszenie, ¿e nieznani sprawcy z rabatki
przed gabinetem stomatologicznym
ukradli 5 drzewek ozdobnych o wartoœci 300 z³otych.
W³aœciciel gabinetu udostêpni³

mundurowym zapis z monitoringu
znajduj¹cego siê na zewn¹trz budynku. Na nagraniu widaæ wyraŸnie,
jak dwóch mê¿czyzn wyrywa kilka
drzewek i zabiera je ze sob¹. Dysponuj¹c takim materia³em dowodowym
oraz informacjami operacyjnymi
funkcjonariusze bez problemu zidentyfikowali i zatrzymali „pseudo
ogrodników”.
24-letni drawszczanin oraz jego
19-letni kolega us³yszeli ju¿ zarzut
kradzie¿y. Policjanci odzyskali równie¿ skradzione roœlinki. Jak siê okaza³o, mê¿czyŸni upiêkszyli nimi swoje posesje. Teraz grozi im do 5 lat
pozbawienia wolnoœci.
(kp)

Nowiutkie, nowoczesne
targowisko w drodze
(Z£OCIENIEC). Bêdzie
remontowane targowisko.
Burmistrz Waldemar W³odarczyk: -Sporz¹dziliœmy wniosek opiewaj¹cy na dwa i pó³ miliona z³otych.
Na modernizacjê targowiska w 2014
roku do 2015. Gmina kwalifikuje siê
do tego, aby te œrodki otrzymaæ. W
pierwszej kolejnoœci musimy wykonaæ kanalizê, toalety, oœwietlenie i
drogê dojazdow¹. Jest ju¿ plan zagospodarowania przestrzennego. Wymagane jest, aby piêædziesi¹t procent powierzchni targowiska by³o
pod dachem, a druga po³owa przeznaczona na handel z artyku³ami
spo¿ywczymi i rolnymi. Radna Ma³gorzata Janda zapyta³a: - Co siê stanie, jak wniosek nie
przejdzie?
Burmistrz Waldemar W³odarczyk: - Nie wiemy. Bêdziemy czekaæ.
Liczymy na to, ¿e niektóre gminy nie
s¹ do tego przygotowane i nie maj¹
pozwolenia na budowê. W naszym
powiecie tylko nasza gmina mia³a
pozwolenie. Nie bêdziemy robiæ prowizorki, bo nie ma na to pieniêdzy.
Gmina musi wy³o¿yæ dwadzieœcia
procent œrodków w³asnych. Radna Ma³gorzata Janda jeszcze
dopytywa³a: - Czy istnieje mo¿liwa
zmiana lokalizacji targowiska?

Burmistrz odrzek³, ¿e nie ma takiej
potrzeby. Okaza³o siê te¿, ¿e nie ma
mo¿liwoœci posadowienia targowiska na terenie po by³ej Ambasadzie.
Na sesji rady miejskiej jeszcze w
maju us³yszeliœmy, ¿e nie tylko, ¿e
œrodki na nowe targowisko zosta³y
przyznane, ale i ¿e budowa tego
obiektu zostanie nied³ugo rozpoczêta.
Bardziej zaniedbanego miejsca w
naszym grodzie nie ma. A do tego to
miejsce odwiedzane ka¿dego tygodnia przez przybyszów z zewn¹trz.
Miasto turystyczne, a tu taka wizytówka. Podsumujmy wydarzenia z
Trójk¹ta Bermudzkiego tylko z tych
dni: (1) Wyburzone ruiny poniemieckich budynków i uprz¹tniêty
gruz. Z tego miejsca widaæ w oddali
Orlika przy Szkole Podstawowej nr 2
na ulicy Fryderyka Chopina (2) Lokatorzy z Ambasady w nowych
mieszkaniach, a budynek bêdzie rozbierany - jest ju¿ po przetargu na te
prace (3) I teraz - targowisko do
wybudowania.
Kilka ³adnych lat narzekaliœmy, ¿e
bardzo daleko do realizacji wskazywanych tu potrzeb. I sta³o siê. Jeszcze trochê, a bêdzie trzeba rezygnowaæ z nazwy Trójk¹t Bermudzki. A do
tego - z placu po wyburzonym budynku dobrze widaæ nowiutkiego
Orlika. Dzieje siê, wiêc, dzieje - panie
Dzieju.
(N)

(Z£OCIENIEC) 20-letni
mieszkaniec gminy
Po³czyn-Zdrój zosta³
zatrzymany za kradzie¿
ci¹gnika.

W œrodê wieczorem, 30 maja,
policjanci ze Z³ocieñca, wspólnie z
mundurowymi z Po³czyna zatrzymali
20-latka, który ukrad³ ci¹gnik. Jak siê
okaza³o, mê¿czyzna chcia³ siê zemœciæ na swoim pracodawcy, gdy¿
jego zdaniem zbyt ma³o ceni³ pracê,
któr¹ dla niego wykonywa³.
Maj¹c wiele ¿alu do swojego pracodawcy, po wypiciu kilku piw, po-

stanowi³ ze swoim szefem o tym
porozmawiaæ, a gdy ten nie otworzy³
mu drzwi, wpad³ na pomys³, ¿eby
schowaæ mu ci¹gnik.
W tym celu w³ama³ siê do gara¿u,
odpali³ Zetora i taranuj¹c drzwi, wyjecha³ na pole. Skradziony sprzêt
zamierza³ ukryæ na kilka dni w krzakach, aby mieæ argument w negocjacjach o podwy¿kê. Niestety jego
plany pokrzy¿owali policjanci, którzy natychmiast po otrzymaniu zg³oszenia ruszyli w poœcig i zatrzymali
mê¿czyznê na gor¹cym uczynku.
Us³ysza³ on ju¿ zarzut kradzie¿y z
w³amaniem, za co grozi do 10 lat
pozbawienia wolnoœci.
(kp)

Okradli turystów
z Niemiec
(CZAPLINEK) Policjanci
z Czaplinka zatrzymali
dwóch sprawców
rozboju na obywatelu
Niemiec.
Policjanci z Czaplinka otrzymali
zg³oszenie od niemieckiego turysty,
¿e zosta³ napadniêty, pobity i okradziony. Z relacji pokrzywdzonego
wynika³o, ¿e razem ze swoimi dwoma
kolegami wybra³ siê na spacer po
mieœcie. Szukali lokalu, w którym
mogliby spêdziæ mi³o czas i napiæ siê
piwa. Na swojej drodze spotkali grupê mieszkañców Czaplinka, którzy
zadeklarowali swoj¹ pomoc w tych
poszukiwaniach.
PrzyjaŸñ nie trwa³a jednak d³ugo
i gdy tylko grupa zesz³a z g³ównej
ulicy dwóch mê¿czyzn zaatakowa³o

turystów. Jeden z nich zosta³ przewrócony, bity i kopany po ca³ym
ciele. Na koniec napastnicy zabrali
mu saszetkê z dokumentami i pieniêdzmi. Cudzoziemcy w ferworze
walki zapamiêtali jednak kilka szczegó³ów z rysopisu swoich oprawców
co w po³¹czeniu z zapisem z monitoringu pozwoli³o policjantom szybko
ustaliæ i zatrzymaæ sprawców rozboju.
Wczoraj obaj "niegoœcinni" mê¿czyŸni us³yszeli zarzut rozboju. 18latek ju¿ wczeœniej pope³ni³ podobny czyn i dziœ s¹d zdecydowa³ o jego
tymczasowym aresztowaniu.
Wobec 19- latka prokurator zastosowa³ œrodek zapobiegawczy w
postaci dozoru policyjnego i zakazu
opuszczania kraju.
Za to przestêpstwo grozi im do 12
lat pozbawienia wolnoœci.
(kp)

P£YTY OSB
NAJTANIEJ. 602 131 760

Biuro reklamy
Tygodnika
Tel. 504 042 532
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Dunster Polska Sp. z o.o. ju¿ wkrótce
otworzy zak³ad produkcyjny i rozpocznie
dzia³alnoœæ w Suliszewicach.

Dunster Polska Sp. z o.o. zatrudni osobê do:
ADMINISTRACJI
Obowi¹zki:
- Kompleksowa obs³uga spraw administracyjnych.
- Wspó³praca ze spó³k¹ angielsk¹.
- Przygotowywanie i weryfikacja dokumentacji ksiêgowej
i administracyjnej.
- Monitorowanie obiegu dokumentów.
Wymagania:
- Wykszta³cenie wy¿sze ekonomiczne.
- Doœwiadczenie (min. 1 rok).
- Bardzo dobra znajomoœæ jêzyka angielskiego.
- Dobra znajomoœæ obs³ugi komputera (pakiet MS Office,
Internet).
- Zaanga¿owanie, samodzielnoœæ, aktywnoœæ i dynamika
w dzia³aniu.
- Umiejêtnoœæ organizacji w³asnej pracy.

Dokumenty aplikacyjne nale¿y przes³aæ na adres:
dunsterpolska@gmail.com

Biuro reklamy tygodnika
Tel. 512 138 349

CMYK
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Potrzebny fachowiec od zielni, a nie od picowania

Radna El¿bieta Frankowska jeszcze
w pojedynkê
(Z£OCIENIEC). Opisywanie
zmian zachodz¹cych w infrastrukturze naszego miasta, to nie tylko
mechaniczne odnotowywanie takich faktów. Zawsze idzie nam o generaln¹ zasadê - Z³ocieniec jest
piêknym miastem, znakomicie po³o¿onym, z zabytkami jeszcze
sprzed wojny. W jego architekturze, i nie tylko architekturze, wiele
napsu³a s³awetna PeeReL, ale i wiele naczyni³a pozytywów. Ot, choæby
przyk³ad Osiedla Czaplineckiego.
Tylko chodniczek,
a jaka zmiana
W tej reporterskiej notatce zauwa¿amy nie tylko, ¿e na Placu 650 lecia Miasta pod budynkiem Przychodni i Opieki Spo³ecznej wreszcie
po³o¿ono na sporej powierzchni
nowy chodnik, ale i przy nim jest
nieco miejsca dla kilku samochodów. Zauwa¿amy tak¿e, ¿e du¿y
skwer zieleni przed tym budynkiem,
rozrós³ siê obecnie nad wyraz okazale i tym sposobem jest to chyba najpiêkniejsze miejsce tego rodzaju w
mieœcie. Owszem, od lat pod budynkiem administrowanym przez ZGM
wiêkszy parking dla samochodów
jest w op³akanym stanie, ale i tu coœ
siê wreszcie zmienia. No i ten skwer
z niestety próchniej¹cym Wojem.
Ów skwer zosta³ niegdyœ zaprojektowany i wykonany przez specjalnie do takich celów przez Urz¹d
Miasta zatrudnionego fachowca.
Nawiasem - absolwenta Akademii
Rolniczej w Szczecinie. Dawno tego
cz³owieka ju¿ w pracy dla miasta nie
ma. Kto dzisiaj w gminie odpowiada
za tego rodzaju wystrój miasta?
Nikt! Jakie tego skutki?
Park ¯ubra
W poniedzia³ek rano panie spaceruj¹ce z pieskami w Parku ¯ubra
do reportera Tygodnika wyst¹pi³y z
takimi oto ¿alami: - Niedawno nasadzone krzewy w liczbie kilkuset akurat s¹ podcinane. Formowane, czy
jak by tego inaczej nie nazwaæ. Panie
twierdzi³y, ¿e to nie podcinanie, a
wyszarpywanie ga³¹zek i liœci krzewom i krzewikomm. O jakimkolwiek
formowaniu roœlinnoœci nawet
mowy nie ma. - Reporter przyjrza³ siê
tym pracom. Rzeczywiœcie, zosta³y
wykonane tak, jak je opisa³y wspominane tu panie.

Pracuj¹cy z kosiarkami przy zieleni dwaj pracownicy byli pozostawieni sami sobie. Nikt nimi nie kierowa³, ani nie pokazywa³, jak nowiutkie
krzewy w Parku ¯ubra nale¿y przycinaæ, formowaæ. Robili to wiêc na tak
zwanego nosa. A co narobili, to d³ugo jeszcze bêdzie mo¿na ogl¹daæ.
Niestety. Nie muszê dodawaæ, ¿e z
urzêdu miasta do tych ludzi te¿ nikt
nie poœpieszy³. A po co? Przecie¿
najprawdziwsza praca to ta za biurkiem.
A z drugiej strony
Reporter rozmawia³ z kosz¹cymi
wszystko, co popadnie. - Pracujemy
dla ZUK-u, ale na zlecenie. Firma nie
zapewnia nam ubrañ roboczych. To
we w³asnym zakresie. O jakimkolwiek posi³ku w czasie pracy te¿
mowy nie ma. Sami musimy sobie to
wszystko organizowaæ. Tu¿ obok by³y zaparkowane rowery tych panów. W takim stanie, ¿e
trudno by³oby je dopuœciæ do normalnego ruchu. Nie staæ ludzi, mimo,
¿e pracuj¹. Na zlecenie. Pytanie reportera: - Musicie siê przemieszczaæ
do ró¿nych miejsc. Dobrze by³oby,
gdyby ZUK do takich celów mia³ dla
was w³aœnie rowery? - Ze strony jednego z panów: - O tak, dobrze by³oby. W ZUK-u na takie brewerie nie
ma œrodków, bo roczne wynagrodzenie prezesa tej firmy to 100.317 z³otych. G³ównego ksiêgowego Jana
Rudego 80.365 z³otych. Spec - specjalisty Zbigniewa Janiszewskiego
60.129 z³otych. Proszê zauwa¿yæ, ¿e
poœród tej czeredy nie ma nikogo od
projektowania i utrzymywania zieleni miejskiej. A kiedyœ by³. Ca³a trójeczka zamiast roboty pilnowaæ w
Parku ¯ubra chocia¿by, siedzia³a sobie na sesji rady niby Z³ocieñca.
Urszula Ptak, przewodniczaca
rady, nie tak dawno temu w³aœnie
proponowa³a, by kogoœ takiego od
zieleni w mieœcie zatrudniæ. Nikt zagadnienia nie podj¹³. No i dzisiaj
mamy tak, jak mamy. Powyrywane
ga³¹zki œwie¿o zasadzonych kilkuset
krzewów w Parku ¯ubra. I wielotysiêczne pensje dla specjalistów od
takich w³aœnie zagadnieñ. Do tej
pory nie ma si³y, by tego rodzaju
zawiadowców od codziennoœci miasta pozbyæ siê na zawsze. Ale to ci
zawiadowcy w³aœnie decyduj¹ o takim, a nie o innym prowadzeniu miasta, nie tylko zieleni w nim.

S¹, s¹ pieni¹dze, których nie ma
O Parku ¯ubra w dramatycznym
tonie na sesji miasta mówi³a El¿bieta
Frankowska. Nikt z radnych tematu
nie podj¹³. A opowieœæ o tym miejscu
by³a taka, ¿e w³adze mieœciny w trakcie opowieœci winne zapaœæ siê pod
ziemiê. Nic takiego siê nie wydarzy³o. Dowiedzieliœmy siê tylko, ¿e by
most na Drawie by³ sprawny, to na
nowy trzeba wydaæ oko³o trzysta
tysiêcy z³otych. A na to nie ma pieniêdzy. A to nieprawda, bo pieni¹dze
s¹. Radna El¿bieta Frankowska jeszcze ich nie wskazywa³a, bo chyba
dobrze wie, ¿e tego rodzaju wskazanie uruchomi³oby z³otówek nawet
ca³¹ lawinê. I zmiany w zawiadywaniu gmin¹. A tak, co my w tej gminie
mamy? Pensyjnych na etatach, które w przybli¿eniu mo¿na nazwaæ samorz¹dowymi, którym na niczym ju¿
nie zale¿y. Kto by tam frasowa³ siê
takim Parkiem? Dziwimy siê mieszkañcom ulicy Parkowej, którzy przez
Park przechodz¹ codziennie. Czas
ju¿ wielki, by w tej sprawie pojawiæ
siê na sesji na pocz¹tek z pytaniem:
Dlaczego Park ¯ubra, z którego zdjêcia s¹ zamieszczane w ka¿dym folderze, jest w tak straszliwym stanie?
Niech tu pomocn¹ bêdzie i wypowiedŸ radnej na ten temat El¿biety
Frankowskiej. Tu te¿ dobrze widaæ,
jak potrzebny by³by specjalista od
zieleni, a nie jacyœ windykatorzy,
fotograficy czy prezesi od niezbyt
wiadomo czego.
EdwardHerbut
Przybysz z ulicy Œl¹skiej, Edward
Herbut, zwróci³ uwagê, ¿e pod Par-

kiem ¯ubra na ulicy Cieszyñskiej nie
ma chodnika. Dowiedzia³ siê, ¿e to
droga powiatowa. Nie dawa³ za wygran¹ i pyta³, czy w takim razie droga
ma byæ bez chodnika, a to droga
bardzo ruchliwa. Byæ mo¿e uda siê
nam dogadaæ z powiatem w tej sprawie - to odpowiedŸ na pytanie
Edwarda Herbuta.
Dba³oœæ o estetykê miasta, jako
punktu na mapie kraju, miasta mieni¹cego siê turystycznym, winna
byæ podstawowym obowi¹zkiem
jego w³adz. W ubieg³ym roku kajakarze zg³aszali brudy na Drawie. Chodzili nawet w tej sprawie do Urzêdu
Miasta. Straszyli, jeœli siê to nie
zmieni, rozg³osimy na ca³¹ Polskê.
Nie wiem, czy rozg³osili, sam prosi³em, by tego nie robili. Faktem jest, ¿e
w tym roku kajakarzy na Drawie nie
am. Posz³a z³a fama - brudy na rzece.
W Z³ocieñcu nadal bez pola namiotowego. A miejscowi, by po Drawie pop³ywaæ kajakiem, musz¹ jechaæ do Drawska Pomorskiego lub
Czaplinka. Powód tego taki, ¿e tu od
wielu ju¿ lat istnieje firma o nazwie
Oœrodek Sportu i Rekreacji. Jeden z
jej dyrektorów raczej nie ukrywa³, ¿e
bardzo mu zale¿y na dobrej emeryturze. W³aœnie ju¿ j¹ wyszarpa³. O kajakach dla ludzi na s³ynnej w œwiecie
rzece nawet nie pomyœla³. To
wszystko umo¿liwi³a mu tutejsza
w³adza. Która lubi sobie pop³ywaæ,
ale nie na kajakach. P³ywactwo?
Pozosta³a nam wiec teraz tylko radna
El¿bieta Frankowska, i na razie nikt
wiêcej. Sami p³ywacy. Radnych nic
takiego nie przymusza do tego, by
zadbaæ o podstawowe interesy gminy. No, bo kto? Wyborcy?
Tadeusz Nosel
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Powitanie „Ministra Mucha znad W¹sawy”

Mechanizmy w³adzy i poboru pensji
czyli: towarzysz SZMACIAK wiecznie
(Z£OCIENIEC). Sesja rady
miejskiej Z³ocieñca z czwartku
ostatniego dnia maja by³a interesuj¹ca. Burmistrz Waldemar W³odarczyk przekaza³ kilka informacji dotycz¹cych, nazwijmy to tak porz¹dkowania infrastruktury
miasta - które s¹ ze wszech miar
wyj¹tkowo dobre. Piszemy o tym w
osobnych notatkach. Tu zaœ, w konwencji nieco jakby napastliwej,
sprawozdajemy o tym, co siê dzia³o
na tym spotkaniu podskórnie, gdy¿
pewne tematy gminne od dawna nie
s¹ stawiane pod obrady, za co mo¿na
winiæ nie tylko chyba przewodnicz¹c¹ rady Urszulê Ptak, ale tak¿e
przewodnicz¹cych komisji, wiceprzewodnicz¹cych rady i samych
radnych.
Wataha prezesów (nie do
dor¿niêcia) w osobnej lo¿y
Rozpocznijmy od opisu grupek
osób przyby³ych na obrady, które to
grupki w podany tu sposób zajmuj¹
miejsca na ka¿dym posiedzeniu rady.
Otó¿ g³ówna lo¿a na „galerii” dla publicznoœci jest tworzona przez „watahê wilków”, czyli przez prezesów
spó³ek gminnych. W warunkach z³ocienieckich jest to wataha nie do
dor¿niêcia, nawet no¿em ministra
Sikorskiego. Poœród nich z racji postury najbardziej w oczy rzuca siê
postaæ prezesa Zak³adu Ciep³ownictwa Andrzeja Paliñskiego. Tego,
któremu klienci jego spó³ki uratowali zak³ad przed gminnym pozbyciem
siê w rêce niemieckie. No i pensyjkê
samemu zawiadowcy. Du¿a, nawet
wielka.
Teraz ju¿ te¿ pora, by ci klienci nie
poprzestali tylko na uratowaniu
spó³ki prezesa, ale by te¿ dok³adnie
przyjrzeli siê zatrudnieniu w spó³ce,
uposa¿eniom, w tym wyj¹tkowo
wygibanemu wyposa¿eniu samego
szefa zak³adu, tak¿e i radzie nadzorczej tego tworu, i temu - ile ta rada
nadzorcza klientów gminnego ciep³a
kosztuje ka¿dego roku.
Spó³ka Mieszkaniowa w swym
sprawozdaniu dla radnych podaje
dane na ten temat, ale inne spó³ki ju¿
nie. Za taki wy³om sprawozdawcom
z ZGM mo¿na tylko podziêkowaæ.
Prezes to te¿ wnuczek
Drugi z prezesów, którego postaæ
bardzo pozytywnie rzuca siê w oczy,

to w³aœnie prezes tej spó³ki (ZGM)
Marcin Czerniawski. Z jakiego powodu? - elegancki ubiór. Zwyczajem
jeszcze od czasów pezetpeeru jest,
¿e ka¿dy tego rodzaju gostek musi
byæ zakrawacony i zagarniturowany,
ale u Czerniawskiego jest to poczynione ze smakiem wyj¹tkowym. Nie
da siê tego powiedzieæ o wszystkich
notablach i notablkach gminnych.
Niestety. To o tym prezesie mama
obecnego wicestarosty powiatowego Andrzeja Brzemiñskiego mia³a
powiedzieæ, ¿e owo prezesostwo, to
po linii rodzinnej. Taka wieœæ zosta³a
reporterowi przekazana przez oburzonego mimowolnego wieœci s³uchacza.
Prezes od cen wody i nie tylko
Jan £owkiewicz, prezes ZWiK-u,
z pewnoœci¹ najbardziej operatywny z tego quartetu, gdy¿ spó³ce postawi³ od podstaw nowiutk¹ siedzibê, wygl¹da na cz³owieka rol¹ prezesa najbardziej przejêtego, gdy¿ te
wszelkie rozdmuchane inwestycje
trzeba przecie¿ jakoœ realizowaæ. A ¿e
spo³ecznoœæ gminna w coraz mniejszym stopniu robi ju¿ wprost do rzek
i jezior, to przecie¿ akurat naprawdê
zbli¿a nas do œwiata i Europy. Potê¿ny to pozytyw spó³ki. Z tego powodu, gdy przychodzi do podwy¿ek
cen wody, ale i nie tylko wody, radni
na ten temat w ogóle nie dyskutuj¹,
bior¹ stronê nie gminian, a prezesa.
St¹d wiele uwag na ten temat do
Tygodnika.
Gdyby £owkiewicz mia³ w gminie
wiêksze pole do popisu, wówczas,
nim by wybudowa³ pa³acyk swej firmie (przyznajmy, gustowny i spó³ce
niezbêdny), wówczas ten pa³acyk
by³by tak pomyœlany, ¿e stanowi³by
siedzibê jednej spó³ki, na któr¹ z³o¿y³yby siê wszystkie obecnie istniej¹ce ssacze pieniêdzy gminnych,
gdy¿ koniecznoœæ istnienia ich a¿
czterech bierze siê tylko z tego, ¿e
ktoœ w koñcu na obecn¹ w³adzê bez
przerwy musi g³osowaæ. Ja tobie, ty
mnie. Dodawszy do tego urz¹d miasta i inne podobne kadrowe rozdmuchañce (ZOK, OSiR, stra¿ miejska,
itp.), to w³aœnie dok³adnie widaæ,
komu, i w jakich celach, s¹ tu potrzebne wybory samorz¹dowe. Nie
gminie jako takiej.

Radni doskonale œwiadomi tych
mechanizmów tematu nie ruszaj¹, bo
i im z tym wyj¹tkowo wygodnie. Po
drodze, do nik¹d jednak. Ale i dlatego: nie by³oby to zadanie ³atwe do
wykonania. A ¿e wyj¹tkowo po¿yteczne dla miasta, a kogo to, za przeproszeniem, rusza. Nie radnych
przecie¿. To¿ ¿ycie Z³ocieñca koncentruje siê w³aœnie tu, gdzie nie
tylko zak³ady pracy do zredukowania, ale i ludzie w nich zbêdni. I w
miejscach wyszynku alkoholu. Nie
lepiej to tkwiæ w tego rodzaju manianie? - ja ciebie nie ruszê, ty na mnie
zag³osujesz, nowy zak³adzik ci uruchomiê, dyrektorkiem zostaniesz,
wykszta³cenie, co tam - op³acisz, a
gminianie za to wszystko zap³ac¹.
Byle tylko zdrowie by³o!
ZUK ma straty za ubieg³y rok
200 000 z³otych
Jacek Pierechód, prezes ZUK-u,
jeszcze niedawno tylko dyspozytor
w firmie, akurat ju¿ w mieœcie nie
sprz¹ta. Nazwy firmy jeszcze nie
zmieni³. Stan¹³ do przetargu na
sprz¹tanie, ale konkurencjê przegra³.
Teraz miasto jest sprz¹tane nawet
raniutko w niedzielê. Ba, te¿ i w soboty. Pracowników firmy widaæ codziennie. Ba, nawet z miote³kami
podmiataj¹cych odpadki le¿¹ce na
chodnikach. I oto w³aœnie ta filozofia: nie dyskutuje siê z tymi, którzy

miasto zaœmiecaj¹. Z tych dyskusji
jeszcze nigdy nie by³o ¿adnego porz¹dku. Po prostu - trzeba sprz¹taæ.
W tych dniach czyni tak w³aœnie w
Z³ocieñcu firma z Gryfic, która posi³kuje siê jednak si³ami ze Z³ocieñca.
£amaniec nawet spory, ale na razie
dzia³aj¹cy bez zarzutu. Nawet nad
Draw¹ sprz¹taj¹.
A firma Jacka Pierechoda, ZUK,
za ubieg³y rok wykaza³a stratê w
wysokoœci 200 000 tysiêcy z³otych.
To dwie roczne pensje prezesa. A
wiêc niby drobiazg, ale tylko na pozór. Przecie¿ pensja roczna prezesa
takiej firemki, zbli¿ona wysokoœci¹
do pensji burmistrza, musi budziæ
sprzeciw. Mówi pracownik firmy
pracuj¹cy w niej ju¿ kilkanaœcie lat,
ze sta¿em pracy kilkudziesiêcioletnim: - O wysokoœci pensji niektórych œwiêtych w spó³ce, a¿ nie chce
siê mówiæ. Ja mam na rêkê 1700 z³otych, a pracujê ju¿ dziesiêciolecia.
Za co w ZUK-u jego prezes bierze
tyle forsy, nie wiem. Mogê tylko
powiedzieæ - to mnie, jako zwyk³ego
robotnika, obra¿a. Ale, co ja mogê?
Nic. I nikt mnie i nigdzie nie reprezentuje. Rada miasta te¿ nie. Urzêdnicy
w urzêdzie te¿ nie. Co robiæ? Dodajmy, w radzie jest dwóch
radnych z ZUK-u w³aœnie. Jan Rudy
- ksiêgowy i Zbigniew Janiszewski
specspecjalista. Ich diety do straty
ZUK-u, rzecz prosta, nie s¹ wliczane.
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w samorz¹dowym Z³ocieñcu,
¿ywy
Ów robotnik poinformowa³ nas,
¿e w zwi¹zku ze strat¹ w firmie, przypuszczalnie, bêd¹ w ZUK-u zwolnienia. A bez rozbuchanej administracji,
¿ycie poka¿e, mo¿na sobie poradziæ.
Mimo informacji burmistrza o stracie
w spó³ce w wysokoœci 200 000 tysiêcy z³otych, dwaj radni pracownicy
firmy, Jan Rudy i Zbigniew Janiszewski, g³osu nie zabierali. Burmistrz
tylko jakby zwyczajowo doda³, ¿e
obecnie w ZUK-u wszystko jest ju¿
na dobrej drodze. Co to za droga, i
dok¹d, nie powiedzia³. Jeœli zak³ad
od us³ug komunalnych nie sprz¹ta
swego miasta, to ta droga jest nad
wyraz oryginalna. Zaœ panie w niedzielê raniutko sprz¹taj¹ce centrum
miasta mia³y szczelnie pozas³aniane
twarze. O fotografiach nie by³o
mowy, no, bo skoro panie nie chc¹?
Dla kogo to jednak zagadnienie - jak
czytelnicy myœl¹? Czy¿by praca na
czarno? Czyli znów do nie swoich
kieszonek?
Dwa socjalizmy w jednej
„wolnej” gminie
Do watahy wilków nigdy nie
garn¹³ siê nasz mechanizator rolnictwa, czyli dyrektor od sportu i rekreacji Marek Stochaj. A Stochaj, nawet, gdyby siê garn¹³, to wataha by
go odrzuci³a. Dlaczego? Bo wataha,
owszem, po uszy w socjalizmie, ale
teraz ten socjalizm nosi nazwê „spó³ek”. Zreszt¹ w Z³ocieñcu od samej
góry nadal zawiadywany przez pezetpeer. Stochaj, nie tylko dlatego, ¿e
to wyj¹tkowo bywszy politruk, ale i
z powodu oczywistego - co by o
prezesach nie mówiæ, to ludzie fachowcy, na czterech trzech magistrów i jeden in¿ynier. A Marek Stochaj - z nominacji i aklamacji, czy jak
by tego nie nazywaæ inaczej. Ze z³ocienieckiej demokracji. I z konkursu
przecie¿ te¿, bo jak¿e by inaczej.
Komisja go wybra³a, za co winna stan¹æ przed trybuna³em gminnym,
gdyby taki by³. Solidarnosæ nie
gminna, a owa pezetpeerowska.
Nie pozwolili mu nawet na s³owo
Rada akurat na tym posiedzeniu
odsy³a³a Marka Stochaja na emeryturê. Czyniono to te¿ jakby poprzez
symboliczn¹ aklamacjê. Ludzie po-

wstawali ze swych miejsc, rozleg³y
siê frenetyczne oklaski. Wszystko
chyba dlatego, aby czasem Marek
Stochaj siê nie rozmyœli³ i nie zechcia³ pracowaæ do 67. roku ¿ycia.
Czym prêdzej mu podziêkowano i
nawet nie pozwolono choæby na
s³ówko do mikrofonu, taka to by³a
obawa - by czasem nie poinformowa³
- bêdê z Wami, moi kochani, towarzysze, za to wszystko, co mi daliœcie,
nie ze swojego oczywiœcie, do 67.
roku ¿ycia.
Kasa gminna niczym galaktyka
Radni Z³ocieñca swoim utartym
zwyczajem (w zaparte) nie pytali, z
jakich to powodów Marek Stochaj ze
stosunku pracy w swej firmie z roku
na rok zarobi³ 15.000 z³otych wiêcej.
Radni Z³ocieñca ju¿ tak maj¹, ¿e jak
ju¿ dorw¹ co swoje, to o innych nie
pytaj¹. A to nie ich pieni¹dze przecie¿. Bud¿et gminny traktuj¹ niczym
odleg³¹ galaktykê.
Urzêdowanie Marka Stochaja
zapisa³o siê kompletnym uwi¹dem
¿ycia sportowego w gminie w czasie, gdy gmina wzbogaci³a siê o
wiele obiektów sportowo-rekreacyjnych. Gdy tych obiektów tu nie
by³o, ¿ycie sportowe wprost kwit³o. Przyk³adem upad³y ju¿ teraz
Olimp. Ale, kogo by to obchodzi³o.
I chyba z tych powodów „wataha
wilczych prezesów” do swego grona ju¿ emeryta Marka Stochaja nie
dopuszcza³a. Bo ustrojowo, to on i
oni, to nadal to samo, tyle, ¿e oni
znów inaczej.
Przemówi?
Nie jest jednak zbyt ³atwo byæ
dyrektorem w Z³ocieñcu, choæby i
nawet po konkursie. Obecnie z by³ej
PZPR dyrektorami s¹ ju¿ tylko niedobitki. Niestety, w oœwiacie. A to
zgroza. Cel, jaki do osi¹gniêcia mia³
Marek Stochaj, zosta³ osi¹gniêty po wrednej dzia³alnoœci politycznej
z pomoc¹ rady Z³ocieñca emerytura.
I frenetyczne oklaski. To ju¿ wszystko na ten temat. Ale tym razem do
g³osu politruka jednak nie dopuszczono. Ze wstydu za taki czyn? Chyba nie tylko. O, gdyby ten cz³owiek
zechcia³ mówiæ? Nie wykluczone, ¿e
tak siê stanie. S¹ ju¿ pierwsze kwiatki na ten temat.

Ministra Mucha znad W¹sawy
ju¿ nie bezrobotna
Frenetyczne oklaski towarzyszy³y te¿ wrêczaniu upominku i kwiatków nastêpcy Marka Stochaja, do
niedawna bezrobotnemu Piotrowi
Disterhoftowi. Ten nowiutki nabytek z³ocienieckiego samorz¹du, wyj¹tkowo z³oœliwie ju¿ zwany „Ministra Mucha znad W¹sawy”, te¿ nie
zosta³ dopuszczony do g³osu. Nad
mikrofonami czuwa³a przewodnicz¹ca Urszula Ptak, a czuwa tak, ¿e nie
tylko w sali obrad niczego nie s³ychaæ, ale i nadto bywa, ¿e goœci do
g³osu nie dopuszcza. Czy czasem
pani Ula to te¿ nie z pezetpeer? A
dobrze siê sta³o, ¿e Minister Mucha
znad W¹sawy niczego nie powiedzia³, no, bo có¿ mia³by nowego temu
towarzystwu do zakomunikowania?
Przecie¿ to towarzystwo wszystko
wie, tylko ¿e nie wie. Bo tak siê op³aca. A jak g³oœno œpiewa w koœcio³ach! A w nich nawet komplementy
na swój temat z ambony s³yszy!
Sprawdzimy
Donosz¹ nam byli funkcyjni na
temat Urszuli Ptak, ¿e jednak tak. Z
pezetpeer. Sprawdzimy. Wówczas za
sto³em prezydialnym rady tych bywszych byœmy mieli a¿, bodaj¿e, czworo. Tylko jeden z tych czasów.
Wspó³czesny. To by wiele t³umaczy³o. Ba, nawet g³osów odbieranie.
Urszula Ptak wspominan¹ tu
funkcjê piastuje nie wiadomo do
koñca, z jakiego powodu. Zdolnoœci
handlowe? Kandydaturê przeg³osowano i tyle tylko da siê o tym powiedzieæ. Mo¿e Czytelnicy znaj¹ tê tajemnicê, chêtnie siê z ni¹ zapoznamy.
Z drugiej strony - mo¿e to i dobrze, ¿e Ministra Mucha znad W¹sawy nic nie powiedzia³. No, bo có¿
móg³by powiedzieæ? Ani s³owa
prawdy??? A tak, bzyku, bzyku i po
krzyku. Kaska jest, a ¿e nieco nie tak
pachn¹ca? A kto by tam panie redaktorze kaskê obw¹chiwa³??? Tak, ju¿
po krzyku, tylko koni ¿al.
Wiceburmistrz
Piotr Antoñczak czmychn¹³
Za sto³em prezydialnym tym razem nie by³o wiceburmistrza Piotra
Antoñczaka. Powody tej absencji
mog³y byæ i takie: (1) In¿ynier Piotr
Antoñczak do tej pory nie wywi¹za³

siê z obietnicy szlifowania granitowej kostki na Koœlawcu Zajêczym,
deptaku, co sprawne poruszanie siê
po tym trakcie czyni niemo¿liwym.
Przechodnie z wózkami z dzieæmi
musz¹ korzystaæ z uliczki gospodarczej poœród samochodów, gdy¿ nie
ma na tej uliczce chodnika.
(2) Wedle oœwiadczenia maj¹tkowego wiceburmistrza, jego pensja
ostatnio z roku na rok wzros³a o blisko dwadzieœcia tysiêcy z³otych, a
byæ mo¿e radni zechcieliby wiedzieæ
cokolwiek o przyczynach tego, jakby nie by³o, doœæ zasadniczego
wzrostu (za zamiar szlifowania granitu na Koœlawcu Zajêczym?). W przypadku Marka Stochaja by³o to tylko
15 000 z³otych.
(3) I chyba pytanie zasadnicze do
Piotra Antoñczaka: - Lada moment
odchodzi pan na emeryturê. Czy
prawd¹ jest, ¿e pana stanowisko ma
byæ zlikwidowane, a jeœli nie, to zajmie je nie budowlaniec, a ktoœ ze znajomoœci¹ spraw spo³ecznych,
oœwiatowych, kulturalnych - w ogóle ktoœ taki, kto sprawi, ¿e ludziom w
gminie nie bêdzie siê ¿y³o tak ciê¿ko,
jak za pana urzêdowania? Orliki i
polbruki, stadion, to ju¿ by³o. Teraz
trzeba by coœ by³o naprawdê. Czy
jest mo¿liwe, ¿e w Z³ocieñcu na tym
foteliku bêdzie wreszcie ktoœ taki?
Mo¿e nawet ktoœ z opozycji, z przeciwników w wyborach. Mo¿e nawet
magister z ukoñczonymi podyplomówkami? Ale¿ to by³oby po rycersku. Nie w tym uk³adzie towarzyskim
chyba jednak? Odpowie pan?
Tadeusz Nosel
Ps. Nowy dyrektor OSiR-u zosta³
jednog³oœnie wybrany na to stanowisko przez szeœcioosobow¹ komisjê. Innych kandydatów nie by³o.
G³osy z tej komisji daj¹ do zrozumienia Tygodnikowi, dlaczego to g³osowanie zakoñczy³o siê takim wynikiem, i dlaczego jednog³oœnie.
Zreszt¹, o wszystkim my te¿ wiedzieliœmy z góry, o czym te¿ z góry informowaliœmy. Tak te¿ by³o za czasów
pezetpeer. Wicie, rozumicie. Towarzysz „szmaciak” wiecznie ¿ywy. Nie
za swoje z³otówki, oczywiœcie, a z
gminnej kasy, bo to jeszcze przecie¿
nie kapitalizm, tylko pop³uczyny po
epoce niby ju¿ bywszej. A ludzie ci
sami. I tu opisani.
(N)
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XIII Powiatowy Konkurs Ortograficzny
o tytu³ Bezb³êdnego Gimnazjalisty
1 czerwca 2012 roku
w Gimnazjum nr 1
im. Bohaterów Monte
Cassino w Z³ocieñcu
odby³ siê XIII Powiatowy
Konkurs Ortograficzny
o tytu³ Bezb³êdnego
Gimnazjalisty.

Reprezentanci Gimnazjum nr 2 w
Z³ocieñcu uzyskali dru¿ynowo najwy¿szy wynik i otrzymali puchar. I
jak tu nie wierzyæ w magiê liczb! Przez
dwanaœcie lat mistrzami ortografii
byli uczniowie Gimnazjum nr 1 w
Z³ocieñcu, których od zwyciêzców
dzieli jeden punkt, zaœ gimnazjalistom z Kalisza Pom. zabrak³o do II
miejsca tylko 0,3. Takie wyniki
œwiadcz¹ o wysokim poziomie trzynastej edycji turnieju.

Wziê³o w nim udzia³ osiemnaœcioro uczniów z szeœciu gimnazjów. Zaszczytny tytu³ zdoby³a
Dominika Mesek z Gimnazjum nr 2 w
Z³ocieñcu, drugie miejsce - Martyna Gabrych z Gimnazjum w Kaliszu
Pomorskim, trzecie zajêli ex aequo:
Szymon Pietrzak z Gimnazjum w
Ostrowicach i Karolina Zdanowicz
z Gimnazjum nr 1 w Z³ocieñcu.

Tekst dyktanda u³o¿y³a Ilona
Pasiok - pomys³odawczyni konkursu.
Koniec œwiata tu¿-tu¿
„O, roku ów!” - pisa³ wieszcz
Adam w naszej epopei narodowej, a
choæ na pewno nie mia³ na myœli
naszego 2012, s³owa te jak ula³ pasuj¹ do bie¿¹cego roku, w którym

sensacja goni sensacjê, wa¿¹ siê
losy pi³karskiego Euro i wci¹¿ siê
waha kurs euro.
Ale wszystko to furda wobec
wizji koñca œwiata, który wg po³udniowoamerykañskich Indian, zdaje
siê Majów czy Azteków, ma nast¹piæ
ni z gruszki, ni z pietruszki trzy dni
przed Bo¿ym Narodzeniem. Nie wiadomo, czy ma to byæ urzeczywistnienie znanej z Apokalipsy wizji biblijnej i Ziemia w ogóle przestanie istnieæ, czy kataklizmy „tylko” zmiot¹
jeden czy dwa kontynenty. A mo¿e
kula ziemska przetrwa, choæ po kolei
upadn¹ wielkie imperia, zapanuje
chaos, a po œwiecie hulaæ bêd¹ huragany i powodzie? No i czy czekaæ
koñca po œwiêtach obchodzonych w
Koœciele katolickim czy prawos³awnym? Dodatkowo zewsz¹d strasz¹

Nadba³tycki Festiwal Piosenki
Dzieciêcej-Bursztynowe S³oneczko
W dniach 2-3 czerwiec
2012 r. wokalistki ze
Z³ocienieckiego Oœrodka
Kultury wziê³y udzia³
w Jubileuszowym 15.
Nadba³tyckim Festiwalu
Piosenki Dzieciêcej
-Bursztynowe
S³oneczko w Ustce.

sjonalne wykonanie piosenki, pt.
„Martwe morze”.
Organizatorzy festiwalu przyznali tak¿e nagrodê specjaln¹ dla
instruktora œpiewu w Z³ocienieckim
Oœrodku Kultury, pani Wioletty
Krzemiñskiej. Jako jedyny instruktor wytrwale s³ucha³a wszystkich
wykonawców przegl¹du. Zosta³a
okrzykniêta najwytrwalszym instruktora festiwalu. Nagrod¹ by³a
pi³ka no¿na z logo Euro 2012.

A by³y to: Martyna Maci¹g, Julka Wasiniewska, Magda Krzemiñska, Agnieszka Galas, Anna Pietkiewicz oraz Aleksandra Œliwiñska.

Podczas festiwalu panowa³a mi³a
i rodzinna atmosfera. Jubileuszowy
festiwal zakoñczy³ siê degustacj¹
piêknego i ogromnego tortu, którego mogli skosztowaæ wszyscy
uczestnicy festiwalu.
Gratulujemy i ¿yczymy dalszych
sukcesów!!!
(ZOK)

Jury po przes³uchaniu oko³o 50
wykonawców przyzna³o III MIEJSCE dla OLI ŒLIWIÑSKIEJ za profe-

ró¿ni wró¿e, wieszczki, szeptuchy,
pseudofilozofowie i niepozostawiaj¹cy wiele nadziei jasnowidz¹cy, których trzeba by nazwaæ raczej czarnowidzami. Czy to ju¿ ostatni etap naszej drogi donik¹d?
Z pewnoœci¹ ¿aden ponadpiêtnastoletni gimnazjalista nie uwierzy
w takie cuda niewidy. Ju¿ wkrótce
wszyscy rodacy kibicowaæ bêd¹ pi³karzom w bia³o-czerwonych strojach, nasza ojczyzna przyjmie goœcinnie kibiców z ca³ej Europy, niePolacy zasmakuj¹ polskiej goœcinnoœci bez ksenofobii i szowinizmu.
I wreszcie coœ na pocieszenie:
uchwa³¹ Parlamentu Europejskiego
2012. zosta³ og³oszony Europejskim
Rokiem Starzenia siê. Uff, wiêc jeszcze sporo czasu na cieszenie siê
¿yciem!
Ewa Szlesiñska

B³aganie
o drogê
(Z£OCIENIEC/BOBROWO).
W Bobrowie dukt wiejski od koœcio³a do tak zwanego Kaczego Do³ka nie nadaje siê do codziennej komunikacji.
Nie tylko maj¹ tam trudnoœci piesi, gdy¿ nie ma chodnika, ale i te¿
pojazdy - stan nawierzchni. Szczególnie w z³ych warunkach atmosferycznych. Mieszkañcy o drodze
mówi¹ tak: - Droga jest nierówna,
wystaj¹ce z niej kamienie powoduj¹
uszkodzenia samochodów. Wrêcz
niemo¿liwy jest dojazd s³u¿b medycznych do pacjentów potrzebuj¹cych pomocy w obrêbie posesji
osiemnaœcie. - Problemem obieca³
zaj¹æ siê wiceburmistrz Piotr Antoñczak i nadaæ jego rozwi¹zaniu jak
najszybszy bieg.
(um)
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Ósmy Festyn Bezpieczeñstwa
Tradycyjnie 1 czerwca
ju¿ po raz ósmy w
Gimnazjum nr 1 w
Z³ocieñcu odby³ siê
Festyn Bezpieczeñstwa,
który by³
podsumowaniem
programu „Bezpieczna
Szko³a - Bezpieczny Ja”
oraz czêœci¹ kampanii
Zachowaj TrzeŸwy
Umys³ 2012 pod
patronatem Ministra
Edukacji i Nauki oraz
Ministra Sportu.
M³odzie¿ mog³a zapoznaæ siê z
codzienn¹ prac¹ policji, stra¿y po¿arnej, stra¿y miejskiej, WOPR-u,
zak³adu karnego i pogotowia ratunkowego. Dziêki uprzejmoœci komendantów i dyrektorów tych instytucji
ustawione by³y na placu okreœlone
stanowiska, na których odbywa³y
siê pokazy na temat bezpiecznego
zachowania i postêpowania na drogach oraz w ró¿nych sytuacjach zagro¿enia ¿ycia lub zdrowia. Spe-

cjaln¹ prezentacjê dotycz¹c¹ zachowania siê w przypadku buntu w celi
oraz ulicznych zamieszek dla ca³ej
szko³y przedstawi³a grupa interwencyjna z Zak³adu Karnego w Wierzchowie. Mimo deszczu cieszy³a siê
bardzo du¿ym zainteresowaniem i
wyzwoli³a wiele emocji.

Najwiêcej punktów podczas
trwania festynu zebra³a klasa 1b,
która za dzieln¹ rywalizacjê otrzyma³a worek cukierków.
W miêdzyczasie reprezentanci
gimnazjów wziêli udzia³ w VIII Miêdzygimnazjalnym Powiatowym
Konkursie Bezpieczeñstwa pod patronatem Starosty Drawskiego.
W nagrodê dru¿yny otrzyma³y
puchary dla szkó³ oraz upominki
ufundowane przez Starostê Drawskiego i Burmistrza Z³ocieñca wrêczane przez pani¹ dyrektor Ma³gorzat¹ G³odek oraz cz³onka Zarz¹du
Powiatu Drawskiego pani¹ Zofiê
Uryn, która z³o¿y³a równie¿ m³odzie¿y ¿yczenia z okazji Dnia Dziecka.
Puchar zwyciêskiej dru¿ynie z
Drawska Pomorskiego wrêczy³ Komendant Powiatowy Policji - inspektor Jaros³aw Smolarek. Drugie miejsce zajê³a dru¿yna z Nowego Woro-

wa, dla której puchar ufundowa³
Komendant Powiatowy Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej - brygadier Zbigniew Kwiatkowski. Trzecie miejsce
przypad³o dru¿ynie z Kalisza Pomorskiego. Puchar w imieniu komendanta Stra¿y Miejskiej Paw³a Kajtaniaka wrêczy³ starszy inspektor Ryszard Czekawy.
W Dniu Dziecka odby³o siê szereg konkursów w ramach programu
Bezpieczna Szko³a - Bezpieczny Ja i
akcji Zachowaj TrzeŸwy Umys³, w
których uczniowie zbierali punkty na
konto swoich klas. Pierwsze miejsce
i zgodnie z regulaminem szkolnym
dzieñ wolny od pytania uzyska³a
klasa 3e.
Uczestnikom Festynu Bezpieczeñstwa dodawa³y si³ ciep³e kie³baski, s³odycze i napoje ufundowane
przez Radê Rodziców.
(o)
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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

ROLNICTWO

NIERUCHOMOŒCI

MIESZKANIA

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Monta¿ ogrodzeñ betonowych, farmerskich i innych. Tel. 695 085 470

£obez. Sprzedam ci¹gnik „DZIK” z
przyczep¹. Tel.91 397 3995

Sprzedam pawilon handlowy w
£obzie. Konstrukcja przenoœna 30
mkw. Tel. 784 628 787.

Do wynajêcia kawalerka w £obzie.
Tel. 788 175 595.

Odnajmê lub sprzedam lokal handlowo - us³ugowy w £obzie o powierzchni 100 mkw. Tel.882 283
333

Wynajmê mieszkanie w £obzie 880
085 176

Us³ugi tokarskie. Tel. 607 442 058

Powiat œwidwiñski

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

Domy na wsi www.atut-dom.pl Tel.
600 265 547.

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

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.

Region
Us³ugi budowlane, remontowe,
monta¿e. „TOM - SERWIS". Tel. 781
016 125.
Koszenie i rozdrabnianie traw, prasowanie siana. Tel. 661 194 854
lub 94 363 1258

NAUKA

pomoc.

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

Powiat ³obeski
Matematyka
516166301.

Powiat gryficki

Tel.

Powiat gryficki

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

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
Przyjmê pracownika na sezon
letni w Niechorzu na stanowisku
sprzedawca. Tel. kontaktowy:
506-069-320 i 797-580-377

0,69 ha ziemi w Zaleszczycach
sprzedam. Tel. 784-255-065.

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

Wynajmê lokal pow. 140 mkw.,
Gryfice centrum,na dzia³alnoœæ handlow¹, us³ugow¹ lub
biurow¹, ulica Niepodleg³oœci
63. Tel. 605 421 308

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.

Powiat drawski

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

Boks handlowy oraz lokal biurowy w centrum Drawska Pom.
wynajmê. Tel. 602 460 233.
Sprzedam dzia³ki rekreacyjno –
budowlane nad jeziorem Siecino z
dostêpem do jeziora: 1500, 3000
mkw. Cena z 1 mkw. 25 z³. Tel. 606
588 872

INNE
Powiat ³obeski
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.

Powiat gryficki
Kawalerka do
913843158.

wynajêcia,

tel.

Gryfice wynajmê mieszkanie. Tel.
601 578 262
Sprzedam mieszkanie 42 mkw. w
P³otach ulica Kopernika 18/3. Tel.
694 271 834.
Sprzedam kawalerkê po remoncie
w Trzyg³owie, pow.18,20 mkw.
Cena 30 tys. z³. Tel. 501 660 557.

Powiat drawski
Sprzedam kawalerkê 25 mkw. w
Drawsku Pom. ul. Z³ocieniecka,
cena 85 tys. z³. Tel. 663 768 423.

INNE
GARA¯E, WIATY BLASZANE,
DOWÓZ GRATIS, MONTA¯. Tel.
598 334 536, 605 286 058, 661
953 331. PRODUCENT GOSTAL PRZECHLEWO.
U nas najtaniej.
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Mamo, tato - zapiszcie mnie do Biblioteki

PójdŸ dzieciê, ja ci
maszerowaæ ka¿ê
(Z£OCIENIEC). We
wtorek dwudziestego
dziewi¹tego maja
ulicami miasta przeszed³
barwny korowód
bajkowych postaci,
który tworzy³y dzieci ze
œwietlicy PROMYCZEK
wraz z opiekunk¹
El¿biet¹ Frankowsk¹. W
korowodzie byli te¿
pracownicy Biblioetki
Publicznej oraz rodzice.
Uczestnicy marszu nieœli transparenty z has³ami promuj¹cymi czytelnictwo oraz rozdawali przechodniom ulotki zachêcaj¹ce do odwiedzania Biblioteki.
Korowód zatrzyma³ siê na z³ocienieckim deptaku (Koœlawiec Zajêczy). Tu dzieci deklamowa³y wiersze
ze zbioru „W ZOO” Jana Brzechwy.
Zmaga³y siê z zagadkami dotycz¹cymi postaci z bajek. Uczestnicy happeningu opowiadali o swoich ulubionych ksi¹¿kach i bohaterach
dzieciñstwa. Mo¿na by³o te¿ przy³¹czyæ siê do wspólnej recytacji wiersza „S³oñ Tr¹balski” Juliana Tuwima.
Trwa³a akcja „uwalniania ksi¹¿ek” oraz sonda uliczna „Co nam daje
czytanie?”.
Organizatorem happeningu by³a
Biblioteka Publiczna oraz za³oga
œwietlicy PROMYCZEK. Wszystkim uczestnikom bardzo dziêkujemy
za udzia³ w naszej akcji oraz zachêcamy do odwiedzania naszej placówki.

***
Pokazany obrazek ma spory walor emocjonalny. Oto dzieciaki na
ulicach skromniutkiego miasteczka
jakby demonstruj¹ za ksi¹¿k¹, za czytaniem. Doprawdy, o g³êbokie wzruszenie bardzo ³atwo. Ale...
Nie ma w gminie szko³y, w której
nie by³oby biblioetki. Nie ma takiej
szko³y, w której w tych bibliotekach
nie byliby zatrudnieni bibliotekarze.
Dot¹d jednak w historii gminy na ten
temat nie by³o ani jednego raportu.
A gdyby taki wreszcie ukaza³ siê w
pe³nym œwietle dziennym, okaza³oby siê, ¿e w Z³ocieñcu ju¿ dawno
mog³a byæ biblioteka z prawdziwego
zdarzenia! Nie tylko z nowoœciami
wydawniczymi, ale i prowadz¹ca
atrakcyjn¹ dzia³alnoœæ dla ca³ego
miasta, w tym dla czytelników doros³ych.
Zachêcanie dzieci do czytania godne pochwa³y. Ale czy aby w tym
wszystkim nie jest tak, ¿e na dobr¹
sprawê, to to wszystko s³u¿y tylko
temu, by starannie przykryæ przaœnoœæ tej naszej biblioetki samorz¹dowej, no i zachowaæ dotychczasowe zdobycze etatowe i pensyjne.
Gdy dobrych kilka lat temu reporter na ten temat rozmawia³ z jednym
z tutejszych historycznych ju¿ notabli, us³ysza³: - B¹dŸ tak dobry i zostaw to. Niech to doci¹gnie sobie do
emerytury. - I to doci¹gnê³o. Niegdysiejszy dyrektor OSiR-u te¿. Nikt nie
podliczy³ jeszcze - a za czyje to by³o
pieni¹dze, i ile to nas wszystkich
kosztowa³o. Mo¿e Rada Kultury
wspomo¿e gminê na tym polu, mo¿e
komisja kultury rady miejskiej. W
koñcu to na takie dzia³ania czekaj¹
te¿ i dzieci. Te z ulicy te¿.
(n)

Str
Str.. 11

Harcowali rodzinnie
Starosta Drawski Stanis³aw Cybula, Stowarzyszenie
Inicjatyw Spo³ecznych oraz Oœrodek Wspierania Dziecka
i Rodziny w Drawsku Pomorskim zorganizowali festyn
z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastêpczego, pt. „Rodzinne
harce pod niebem z histori¹ w tle”.

Festyn zrealizowany w ramach
wspó³pracy z Gminnym Oœrodkiem
Kultury, Sportu i Turystyki odby³ siê
30 maja br. w Lasku Arkoñskim w
Wierzchowie. Uroczystoœæ otworzy³ wiceprzewodnicz¹cy Rady Powiatu Drawskiego Janusz Przyby³a.
G³os zabra³ tak¿e wójt Gminy Wierzchowo Jan Szewczyk oraz kierownik
Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej Piotr Paszkiewicz. W dalszej
czêœci uroczystoœci w ramach podziêkowania przyby³ym rodzinom
zastêpczym wrêczono kwiaty i pami¹tkowe dyplomy.
Dyrektorzy Oœrodka Wspierania
Dziecka i Rodziny w Drawsku Pomorskim Brygida Rosa i Anna Tyma
wraz z prezesem Stowarzyszenia Inicjatyw Spo³ecznych w Drawsku
Pomorskim Ma³gorzat¹ Jand¹ nagrodzili laureatów konkursu plastyczno-literackiego „Maskotka Powiatu Drawskiego - Bóbr Podrawek”.
Po wrêczeniu upominków wyst¹pi³a grupa teatralna ANIMUS z
Oœrodka Szkolno-Wychowawcze-

go w Bobrowie. Wystêp pt. „¯ycie
w oceanie” opracowano na podstawie filmu „Gdzie jest Nemo?”.
Atrakcj¹ by³a tak¿e gawêda historyczna pt. „Brygada Stefana Czarnieckiego na Ziemi Drawskiej” oraz
pokaz strojów i uzbrojenia. Rodziny
zastêpcze wypuœci³y tak¿e kolorowe balony z marzeniami zapisanymi
przez ka¿d¹ z nich.
Nie zabrak³o wspólnej zabawy i
poczêstunku. Dzieci mia³y mo¿liwoœæ skorzystania z ró¿norodnych
atrakcji, min. przygotowanych przez
firmê Hornet, takich jak przejœcie po
moœcie linowym, strzelanie z paintballa oraz wspinaczka po skrzynkach.
Pomoc od strony organizacyjnej festynu zapewnili Wolontariusze z Gimnazjum w Wierzchowie, natomiast wsparcia rzeczowego
udzielili sponsorzy, w tym m.in.:
Pañstwo Iwona i Kazimierz Pokutyñscy, Cukiernia Pañstwa: Nagórski Józef, Nadolska Iwona, Zak³ad
Piekarniczy Cz. J. J. Toczko. Dziêkujemy!
Organizatorzy
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Rodzice dopisali

tygodnik pojezierza drawskiego 6.6.2012 r.

Kongres z trofeami
Starosta Stanis³aw
Cybula wraz z
wicestarost¹ Andrzejem
Brzemiñskim odebrali
w Œwidnicy wyró¿nienie
za zajêcie jedenastego
miejsca w kraju, w
ogólnopolskim rankingu
powiatów prowadzonym
przez Zwi¹zek Powiatów
Polskich.

W dniu 24 maja 2012r.
w siedzibie Oœrodka
Wspierania Dziecka
i Rodziny w Drawsku
Pomorskim odby³o siê
spotkanie
organizacyjne
dotycz¹ce szkolenia
dla rodzin zastêpczych
niezawodowych.
W spotkaniu wziê³o
udzia³ dwadzieœcia
jeden osób.
Wszyscy uczestnicy mieli
mo¿liwoœæ zapoznania siê ze zmianami ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastêpczej, jakie
wprowadzono z roku 2012. W
zwi¹zku z du¿¹ liczb¹ uczestników
stworzono dwie grupy szkoleniowe: w Drawsku Pomorskim oraz w
Z³ocieñcu, po oko³o piêtnaœcie
osób. Pierwszy termin szklenia to
1 lipca 2012 r. Podczas szeœædziesiêciogodzinnego szkolenia odbêdzie siê tak¿e dziesiêæ godzin
praktyk.

Szkolenie prowadzi³y Brygida
Rosa i Anna Tyma - osoby posiadaj¹ce uprawnienia trenera do prowadzenia Szko³y dla Rodzin Zastêpczych, Szko³y dla Rodziców oraz
Grup Wsparcia dla Rodziców.
Obecnie, w Powiecie Drawskim
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 do siedziby
Oœrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Drawsku Pomorskim.
Wszelkie informacje uzyskaæ mo¿na
pod nr. tel. 94 341 06 41.
(o)

D³u¿sze dni, mniejszy
k³opot z oœwietleniem
(Z£OCIENIEC).
Bardzo czêsto s³ychaæ uwagi na temat
oœwietlenia w mieœcie. Wydano w tej
sprawie informacje.

Niedawno oficjalnie poinformowano: - Mamy ci¹gle problem z
oœwietleniem na terenie naszej gminy. Prosimy tego typu sprawy zg³aszaæ bezpoœrednio do urzêdu, a nie na
sesji. Wyd³u¿y³ siê czas oczekiwania
na interwencje w sprawach oœwietlenia do dwóch tygodni. - Wedle ostatnich informacji - do tygodnia. (um)

Powiat Drawski zaj¹³ XI miejsce
w Rankingu najlepszych powiatów
za rok 2011r. Uplasowa³ siê jednoczeœnie na II miejscu w Województwie Zachodniopomorskim. Statuetki i puchary wrêczono podczas
kolejnej, trzeciej ju¿ edycji Kongresu Regionów w Œwidnicy, który
odby³ siê w dniach 29 - 31 maja br.
Patronat honorowy nad tym wydarzeniem obj¹³ Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronis³aw Komorowski.
Jak podaje organizator: Kongres
Regionów to wielkie, doroczne spotkanie prezydentów, burmistrzów,
wójtów, starostów, marsza³ków oraz
kluczowych osób w urzêdach gminnych, miejskich, powiatowych, wojewódzkich, z przedstawicielami szeroko rozumianego biznesu. G³ównym organizatorem tego spotkania
jest koncern prasowy Axel Springer,
a jego partnerzy merytoryczni to
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Zwi¹zek Powiatów Polskich i
Zwi¹zek Miast Polskich. Has³o tegorocznego kongresu to „Samorz¹d
- Inwestycje - Rozwój”.
W ostatnich kilku latach Powiat
Drawski systematycznie pojawia³
siê w klasyfikacji Rankingu, zarówno w skali wojewódzkiej, jak i krajowej. I tak, w województwie zachodniopomorskim, w roku 2007 powiat
zaj¹³ czwarte miejsce, w 2008 r. - trzecie, a w 2009 i w 2010 roku ju¿ drugie

miejsce. Natomiast w skali kraju, na
koniec 2009 r. powiat nasz znalaz³ siê
na dziesi¹tej, w 2010 r. na 13, a w 2011
na 11 lokacie w Polsce, zdobywaj¹c
31165 punktów.
Nie jest ³atwo utrzymaæ siê w czo³ówce powiatów w Polsce, a szczególnie wyró¿nianej w rankingu
pierwszej piêtnastce. Ze wzglêdu na
ogromn¹ konkurencjê i du¿¹ liczbê
powiatów (314 powiatów oraz 65
miast na prawach powiatu), sztuka ta
uda³a siê w ci¹gu ostatnich czterech
lat tylko kilku powiatom oprócz naszego.
Ogólnopolski Ranking Zwi¹zku
Powiatów Polskich to jedyny w Polsce tego rodzaju ranking samorz¹dów zarz¹dzany na bie¿¹co przez
ekspertów w trybie on-line. Ranking
oparty jest na zasadzie bezp³atnego
i dobrowolnego uczestnictwa
wszystkich samorz¹dów szczebla
gminnego i powiatowego w kraju.
Prowadzony jest w podziale na cztery kategorie jednostek samorz¹du
terytorialnego: 1) powiaty, 2) miasta
na prawach powiatu, 3) gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz 4) gminy
wiejskie.
Samorz¹dy sklasyfikowane w
Rankingu s¹ oceniane przez ekspertów ZPP wed³ug kilkudziesiêciu kryteriów podzielonych na 10 grup tematycznychm.in: dzia³ania proinwestycyjne i prorozwojowe, rozwi¹zania poprawiaj¹ce jakoœæ obs³ugi
mieszkañca oraz funkcjonowania
jednostki samorz¹du terytorialnego,
rozwój spo³eczeñstwa obywatelskiego, promocja rozwi¹zañ z zakresu ochrony zdrowia i pomocy spo³ecznej, wspieranie dzia³añ na rzecz
gospodarki rynkowej, promocja rozwi¹zañ ekoenergetycznych i proekologicznych, wspó³praca krajowa
i miêdzynarodowa, dzia³ania promocyjne. Miejsca w Rankingu uzyskuje
siê zale¿nie od osi¹ganych i zg³aszanych na bie¿¹co zrealizowanych
projektów oraz uzyskanych wyników w ocenianych obszarach dzia³alnoœci.
(sp)
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Oby tylko ruinka do lata wytrzyma³a

Remont niebezpiecznej przybudówki
w lecie
(Z£OCIENIEC). Na zapleczu budynku
z sal¹ widowiskow¹ bliska zawalenia
jest przybudówka. Jest ona usytuowana
tak, ¿e z chwil¹ runiêcia na ziemiê,
jej od³amki mog¹ powpadaæ do okien
jednego z mieszkañ. Opisywaliœmy
to miejsce na przededniu wiosny.
Miejsce by³o wizytowane przez
wiceburmistrza Piotra Antoñczaka i
prezesa ZGM-u Marcina Czerniawskiego.
Zaniepokojony stanem przybudówki lokator wspominanego
mieszkania zosta³ poformowany, ¿e

prace w tym miejscu rozpoczn¹ siê
latem tego roku. Ów lokator informuj¹c o wszystkim nie kry³ swego zadowolenia, ¿e jego proœba spotka³a siê
z szybk¹ nie tylko reakcj¹, ale i wizyt¹
w³adz za to miejsce odpowiedzialnych.
(N)

„Dni Europejskie” w Gimnazjum Nr 2 w Z³ocieñcu
„Dni Europejskie” zosta³y
zorganizowane przez
p. Marcina Kuchto,
nauczyciela historii w
z³ocienieckim gimnazjum,
w dniach od 21 do 28 maja
2012 r. Ich celem by³o
zapoznanie uczniów
z histori¹ integracji Unii
Europejskiej oraz
rozwijanie to¿samoœci
europejskiej wœród
m³odzie¿y, budowanej na
gruncie mi³oœci do malej
i wielkiej europejskiej
ojczyzny.

by³a dru¿yna w sk³adzie: Magdalena
Bujanowska, Anna Prokop i Aleksandra Kaczmarek - I B, II - Micha³
Walkowiak - II A i Eryk Doliñski i
Aleksandra Witkowska - I B i III Adrianna Kmieæ, Michalina Maik i
Roksana Bilke (z klasy VI).
Konkurs plastyczny pod tytu³em „Z czym Ci siê kojarzy Unia Europejska?” wygra³ Krzysztof P³aza III B.
Nagrody dla zwyciêzców zosta³y
ufundowane przez Zarz¹d Powiatu
Drawskiego, Przewodnicz¹cego
Rady Powiatu Jerzego Lauersdorfa,
Urz¹d Miejski w Z³ocieñcu, p. Krzystofa Zacharzewskiego - prezesa
Lokalnej Grupy Dzia³ania „Partnerstwo Drawy” oraz Szkolny Klub Europejskie „Szansa”.

Podczas „Dni Europejskich” odby³y siê liczne konkursy. W konkursie indywidualnym z wiedzy o Unii
Europejskiej - I miejsce zdoby³ Micha³ Walkowiak z II A, II - Angelika
Maciejewska - III A i Aleksandra
Kaczmarek - I B i III - Dominika Mesek z III A.
W dru¿ynowym konkursie z wiedzy o Unii Europejskiej I miejsce
zaj¹³ zespó³ w sk³adzie: Micha³ Walkowiak i Angelika Maciejewska, II Adrianna Kmieæ, Michalina Maik i
Roksana Bilke (z klasy VI) i III Magdalena Bujanowska, Anna Prokop i Aleksandra Kaczmarek - I B
W trzecim konkursie z wiedzy o
Polsce i o Z³ocieñcu, I miejsce zdo-

14 maja br. w Gimnazjum Nr 2 w
Z³ocieñcu zosta³ zorganizowany
przez SKE„Szansa” dru¿ynowy konkurs z wiedzy o Konstytucji 3 maja.
I miejsce w nim zdoby³a: Aleksandra
Kaczmarek, Karolina Matulewicz i
Marta Kuœmierska - I B, II - Alicja
Udycz, Marta Krawczyk i Natalia
Kocoñ - III A i III - Patrycja Radzimska i Paulina Le¿ak - III A.
Uczennice ze SKE „Szansa”
wziê³y udzia³ w powiatowym konkursie „Na maskotkê Powiatu Drawskiego - Bobra Podrawka”, który
odby³ siê w maju bie¿¹cego roku.
Zosta³ on og³oszony przez Oœrodek
Wspierania Dziecka i Rodziny z
Drawska Pomorskiego. Wp³ynê³o

38 prac plastycznych. W kategorii
gimnazjalistów zwyciê¿y³a praca
Aleksandry Hume (uczennicy klasy
II A), natomiast wyró¿nienia otrzyma³y: Aniela Cisowska - II A i Patrycja Juszczyk - III B (ich prace mo¿na
ogl¹daæ w siedzibie starostwa w
Drawsku Pomorskim). Nagrody zosta³y wrêczone 30 maja b.r. na festynie z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastêpczego w Wierzchowie.
Warto tu tak¿e nadmieniæ, i¿
Szkolny Klub Europejski „Szansa”
od 15 lutego do 31 maja br. w gimnazjum prowadzi³ zbiórkê przyborów
szkolnych dla dzieci z Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuñczo-Wycho-

wawczej z Drawska Pomorskiego w
ramach akcji charytatywnej „Wyprawka szkolna”, której organizatorem by³ p. Marcin Kuchto. Najwiêcej
przyborów przynieœli uczniowie z
klasy II A (wychowawca p. Ewa Szemiel), II - miejsce zajê³a klasa I B (wychowawca p. Katarzyna Bujacz) i III
- klasa III A. Zwyciêzcy uczniowie
otrzymaj¹ od organizatora imienne
dyplomy - podziêkowania, puchar,
dyplom (dla klasy) i 2 kg cukierków.
Cz³onkowie klubu europejskiego
brali równie¿ aktywny udzia³ w akcji
charytatywnej, zbieraj¹c plastikowe
nakrêtki przeznaczone na zakup
wózka inwalidzkiego dla chorego
ch³opca.
MK
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Sebastian Lachowski, Adam Kowalski z rekordami ¿yciowymi

Lekkoatleci MKS JUNIOR Z³ocieniec w Szczecinie

MKS JUNIOR Z³ocieniec - Rekordy ¿yciowe,
udane starty w Koszalinie minima - i ze Z³ocieñca
na stadionie Ba³tyku
na Mistrzostwa Polski do
wiak. 182 cm. Pierwszy w konkursie.
(KOSZALIN). Jeszcze pod
(2) Sebastian Lachowski wygra³ rzut Krakowa i Bia³egostoku
koniec maja w Koszalinie
oszczepem. Wynik - 39,57 m. (3) Ten
na „tartanowym” stadionie
Ba³tyku lekkoatleci z
Miêdzyszkolnego Klubu
Sportowego JUNIOR ze
Z³ocieñca wziêli udzia³ w
mityngu kwalifikacyjnym.

WYNIKI
(1) Kamil Janiszak wygra³ sprint
na 100 m - 11,05 sek. (2) 800 m dziewcz¹t. Sandra Stachura z czasem
2:28,87 min. zajê³a szóste miejsce. (3)
Tak¿e szósty w skoku w dal z wynikiem 5,58 m by³ Kamil Korzeniowski.
M£ODZICY
(1) Bardzo wysoko w skoku
wzwy¿ poszybowa³ Micha³ Walko-

sam Sebastian (Lachowski) w rzucie
dyskiem mia³ wynik 43,82 m i na pudle stan¹³ jako drugi. Rekord ¿yciowy Sebastiana (Lachowskiego). (4)
Kula. Adam Kowalski drugi konkursie. 9,77 m to rezultat osi¹gniêty prze
Adama. (5) W dysku te¿ mieliœmy
Adama (Kowalskiego). Rekord
¿yciowy - 32,81 m.

Jeszcze kilka s³ów od trenera
Andrzeja Korola: - Choæby tylko po
wynikach s¹dz¹c, to by³ bardzo udany start z³ocienieckich lekkoatletów.
A szczególnie te rekordy ¿yciowe.
Widaæ, nie pracujemy w Klubie na
marne. Muszê dodaæ: by³y trudne
warunki atmosferyczne. Bardzo zimno i deszczowo. To by³ te¿ przeciwnik do pokonania.
(K)

Stowarzyszenia sportowe
dosta³y - ale, jak œrodki
wykorzysta³y?
(Z£OCIENIEC). Zbli¿a
siê pó³metek roku,
spróbujmy wiêc
zastanowiæ siê, ile
to i jakich radoœci
dostarczy³y nam
do tej pory nasze
stowarzyszenia
sportowe, kluby.
Nie bêdziemy tu niczego podpowiadaæ, podamy czytelnikom tylko
kwoty, w które ze strony samorz¹du
zosta³y te cooperativy wyposa¿one:

(1) Miejski Klub Sportowy
OLIMP - 73 400 z³otych
(2) Uczniowski Klub Sportowy
TRAPER - 59 930 z³otych
(3) Uczniowski klub Sportowy
SZKWA£ (¿agle) - 51 000 z³otych
(4) Miêdzyszkolny Klub Sportowy JUNIOR - 43 000 z³otych
(5) Z³ocienieckie Towarzystwo
Tenisa Sto³owego - 16 000 z³otych
(6) Klub Karate Kyokushin - 13
500 z³otych
(7) Klub Sportowy OGNIWO - 10
600 z³otych
(8) Uczniowski Kub Sportowy
ORLIK - 7 316 z³otych.
(um)

Pora na klasy pi³karskie w szko³ach
(Z£OCIENIEC). Od 17 kwietnia
dzia³a tu M³odzie¿owa Rada Miasta
i Gminy. Pierwsze sesja rady odby³a
siê w³aœnie tego dnia. Przewodnicz¹cym rady zosta³ Igor Kurowski.
Opiekunka m³odzie¿y radna El¿bieta
Frankowska podziêkowa³a tym, którzy wziêli udzia³ w tej pierwszej uroczystej sesji. Byli to miêdzy innymi
radni Waldemar Buca i Miros³aw
Kacianowski.

M³odzi radni spotykaj¹ siê co
dwa tygodnie. Niedawno byliœmy
œwiadkami zorganizowanego przez
nich happeningu SWIÊTO FLAGI.
Temat na dziœ - kto m³odym ludziom w ich szko³ach zorganizuje
klasy pi³karskie? Na pocz¹tek choæby jedn¹. Hala sportowa, gminniak,
orliki - czas ju¿ z tego bogactwa jeszcze lepiej korzystaæ.
(um)

(SZCZECIN). Wspania³ymi
startami w Szczecinie
popisali siê lekkoatleci
z Miêdzyszkolnego Klubu
Sportowego Junior
Z³ocieniec. Wyst¹pili w
strefowych mistrzostwach
Polski.
Zawody trwa³y dwa dni: drugi i
trzeci czerwca. Rywalizowali juniorzy m³odsi i starsi. Nie by³y to zawody bagatelne, gdy¿ stanowi³y o tym,
kto wywalczy, zdobêdzie sobie prawo startu w mistrzostwach Polski.
Z³ocienianie popisali siê nad wyraz.
Do siebie do Z³ocieñca przywieŸli
cztery z³ote medale i dwa srebrne. W
ciê¿kich bojach ustanowili cztery
rekordy ¿yciowe.
WYNIKI
(I) Kamil Janiszak znakomicie
pokaza³ siê w biegu sprinterskim na
100 m. Czas 10,85 sek. To czas rekordu ¿yciowego sprintera. Miejsce
pierwsze. (II) Na 200 m czas Kamila
22,67 sek. Bieg zwyciêski. (III) Wygra³ konkurs pchniêcia kul¹ Marcin
Walkowiak. 13,86 m. Waga kuli 6 kg.
(IV) I w dysku te¿ zwyciêstwo Marcina (Walkowiaka). 45,05 m. Waga
dysku 1,75kg. (VII) Sandra Stachura

pobieg³a przeszkody. 2000 m. Na
mecie by³a druga. Rezultat 7:53,28
sek. Rekord ¿yciowy. (VIII) Trzykilogramow¹ kul¹ pcha³a Ma³gosia Sobieszczyk. Drugie miejsce z rezultatem 26,05 m. To rekord ¿yciowy
Ma³gorzaty. Dysk wagi 1 kg. (IX)
Tak¿e z rekordem ¿yciowym w rzucie
dyskiem druga nasza Ma³gosia Olechowska. Dysk wagi jednego
kilograma. Wynik 23,64 m.
W tej kategorii wiekowej na 100
metrów pobieg³ Kacper Szwed. Dobry czas i szóste miejsce. 11,62 sek.
Trener Andrzej Korol: - Jestem
bardzo zadowolony ze startu w
Szczecinie. Pojechaliœmy poci¹giem. A na stadion komunikacj¹
miejsk¹. Powrót autobusem liniowym. Cieszymy siê, ¿e i z tym sobie
poradziliœmy. Troje zawodników w
Szczecinie w mocnej konkurencji
wywalczy³o prawo startu w mistrzostwach Polski. To mówi wszystko.
Spoœród juniorów m³odszych - (1)
Kamil Janiszak na 100 i 200 m. Mistrzostwa kraju odbêd¹ siê w lipcu
od 22 do 25 w Krakowie. A juniorzy
starsi, to: (1) Sandra Stachura w biegu przeszkodowym na 2000 metrów
i (2) Marcin Walkowiak w rzucie
dyskiem i w pchniêciu kul¹. Mistrzostwa Polski tych dwoje w Bia³ymstoku jeszcze w czerwcu od 22 do 24. (a)

ZAWODY W RADIOORIENTACJI
SPORTOWEJ
W dniach 26-27 maja
2012 r. w miejscowoœci
Lidzbark Welski, wokó³
jeziora Zwórzno, odby³y
siê otwarte
ogólnopolskie zawody
dzieci i m³odzie¿y
szkolnej o puchar men
w radioorientacji
sportowej.
W tych zawodach wziêli udzia³
i godnie zaprezentowali Z³ocieniec nastêpuj¹cy uczniowie na-

szych szkó³:
W konkurencji klasycznej 144
MHz: K-10 Katarzyna Jandzio - 2
miejsce; M-10 Adrian Seku³a - 4 miejsce.
W konkurencji foxoring 3,5 MHz:
K-10 Katarzyna Jandzio -1 miejsce;
M-12 Aleksander Sobolewski - 1
miejsce;
Dotychczasowe wyniki Aleksandra Sobolewskiego da³y mu mo¿liwoœæ wziêcia udzia³u w M³odzie¿owych Mistrzostwach Europy, które
maj¹ siê odbyæ 11-14.07.2012 r. na
Litwie.
Trener Miros³aw Szuflicki
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Mariusz Rufkiewicz
Jak d³ugo jeszcze Olimp mistrzem w wyciskaniu
pod tym zarz¹dem
sztangi
i z tym trenerem?
W Sosnowcu odby³y siê
Olimp Z³ocieniec - Rasel Dygowo 0:3

(Z£OCIENIEC). Rasel
Dygowo w defensywie
wyst¹pi³ z obroñc¹
blisko czterdziestki.
Goœæ gra³ na œrodku
obrony. I to by³o
powodem, ¿e Olimp po
wyj¹tkowo zgrabnych
akcjach ju¿ w pierwszej
po³owie móg³
przeciwnikowi bramek
nieco nastrzelaæ.
Niestety, bramek nie by³o, mimo
i sytuacji sam na sam. Kiedy nie
strzela siê tak zwanych setek, to
przychodzi czas, ¿e strzela przeciwnik. I taks siê sta³o. Zamiast do przerwy 3:0 dla Olimpu, by³o 0:1 dla Rasela. Druga po³owa to ju¿ gra bia³o
zielonych na bezdechu. Mizeria
kondycyjna sprawi³a, ¿e Rasel wzi¹³
w tym meczu górê nad Olimpem.
Tak¿e i to - brak pe³nowartoœciowych dublerów na ³awce rezerwowych. W koñcu Rasel wygra³ g³adko, bo a¿ 3:0.
Na trybunach by³o z Dygowa
tyle samo kibiców, co ze Z³ocieñca.

Nawet poza ogrodzeniem gminniaka
nie by³o t³umiku, a pojedynczy kibice.
Mimo wspania³ego obiektu, futbolu na nim nie ma. I wyznajmy do
bólu - d³ugo nie bêdzie. Powód i taki
- z³otówki, które mog³y pos³u¿yæ
rozwojowi pi³karstwa nie tylko w
Z³ocieñcu, ale i w gminie (wioski),
posz³y przez lata na administracjê
OSiR-u, na jej pensje. Jedna z nich,
dyrektorska, z roku na rok wzros³a o
15 000 z³otych. By tak by³o, w Olimpie z braku œrodków zdecydowano
siê na likwidacjê dru¿yn dzieciêcych
i m³odzie¿owych. W gminie nie ma
jednak nikogo, z kim o jej najistotniejszych pi³karskich problemach
mo¿naby rozmawiaæ. Tu nawet na
niby patriotyczne uroczystoœci, nie
raczy siê choæ raz zaprosiæ naszych
¿o³nierzy wyklêtych. Tu u nas taka
jeszcze kultura (anty-kultura), futbol - (antyfutbol). Twardo siê pisze,
¿e te tereny maj¹ byæ zapleczem zielono - tlenowym dla Berlina. Unia z
jednego euro na nasze obiekty sportowe z powrotem ma 66 centów. A my
mamy to, co mamy. I tak mówi¹ niektórzy - do samego koñca.
Zarz¹d Olimpu i trener musz¹ podaæ siê do dymisji. Innego wyjœcia nie
maj¹. Ciekawe, co wymyœl¹, by nadal
w Klubie tkwiæ bezmyœlnie.
(N)

2 czerwca Mistrzostwa
Polski weteranów
w wyciskaniu sztangi
le¿¹c.

swojej grupie oraz tytu³ Mistrza Polski. Wyjazd Mariusza na Mistrzostwa Polski by³ mo¿liwy dziêki pomocy finansowej jak¹ otrzyma³ od
pana Edmunda Olesiñskiego (bardzo serdecznie dziêkujê panu Edmundowi Olesiñskiemu za okazana
pomoc - Mariusz Rufkiewicz).

Bardzo udany start zaliczy³ Mariusz Rufkiewicz z Jankowa, który rywalizowa³ w kategorii wiekowej 4049 lat w wadze do 105 kg. W ostatnim
trzecim zaliczonym podejœciu Mariusz wycisn¹³ sztangê wa¿¹c¹ 205
kg i ten wynik da³ mu zwyciêstwo w

Poza Mariuszem na Mistrzostwach Polski rywalizowali Zbigniew Hodowaniec ze Œwidwina
oraz Piotr Ga³anik ze Szczecinka,
obaj zdobyli srebrne medale w swoich kategoriach wagowych. MR

Pi³ka no¿na - finisz Koszaliñskiej
Klasy Okrêgowej
Wyniki 29. kolejki rozgrywek i
tabela: Olimp Z³ocieniec - Rasel
Dygowo 0:3, B³onie Barwice - Wiekowianka Wiekowo 0:1, Victoria Sianów - Wielim Szczecinek 2:2, Darzbór
Szczecinek - Iskra Bia³ogard 2:1,
Darlovia Dar³owo - Mechanik Bobolice 3:1, Wybrze¿e Biesiekierz - Pogoñ Po³czyn Zdrój 0:1, Sokó³ Karlino
- Arkadia Malechowo 1:2, Hubertus
Bia³y Bór - G³az Tychowo 8:2.
1. Wiekowianka
2. Rasel
3. Iskra
4. Darzbór
5. Wielim
6. Darlovia
7. Arkadia
8. Sokó³
9. Mechanik

29
29
29
29
29
29
29
29
29

65
59
55
53
48
48
46
42
41

62:24
71:34
65:37
59:28
75:50
55:33
68:45
43:32
59:68

10. Victoria
11. Wybrze¿e
12. Pogoñ
13. Olimp
14. Hubertus
15. G³az
16. B³onie

29 39 53:49
29 38 52:51
29 35 41:67
29 31 54:71
29 30 47:58
29 14 32:123
29 10 27:93

Ostatnia, 30. kolejka rozgrywek szóstego czerwca wszystkie
mecze o godzinie 18.00.
(1) Iskra Bia³ogard - Olimp Z³ocieniec (2) Wiekowianka Wiekowo
- Darzbór Szczecinek (3) Rasel Dygowo - Hubertus Bór (4) G³az Tychowo - Victoria Sianów (5) Wielim
Szczecinek - Sokó³ Ko (6) Arkadia
Malechowo - Wybrze¿e Biesiekierz
(7) Pogoñ Po³czyn-Zdrój - Dar³ovia
Dar³owo (8) Mechanik Bobolice B³onie Barwice.
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Przedszkolaki „wojskowe” wygra³y Igrzyska
na gminniaku w Z³ocieñcu

Olimpiada
Przedszkolaków
o Puchar Dyrektora OSiR

(Z£OCIENIEC).
Trzydziestego czerwca
na GMINNIAKU odby³a
siê II Z³ocieniecka
Olimpiada
Przedszkolaków o
Puchar Dyrektora OSiR.
Impreza sportowo-rekreacyjna zorganizowana zosta³a w ramach Europejskiego Tygodnia
Sportu dla Wszystkich. Tak¿e z
okazji Miêdzynarodowego Dnia
Dziecka. W Olimpiadzie uczestniczy³y „za³ogi” trzech z³ocienieckich przedszkoli. Rywalizowano
w oœmiu punktowanych ró¿norodnych konkurencjach biegowo
-sprawnoœciowych, rzutowych
jak te¿ i w biegach z przeró¿nymi
utrudnieniami. Do tego strzelano
pi³kami do bramki.
Zawodniczki i zawodnicy z
poszczególnych ekip starali siê z
wielk¹ ambicj¹ wygraæ ka¿d¹ z
konkurencji przygotowan¹ przez
organizatorów. Licznie przybyli
kibice dopingowali swoje zespo³y
ile tylko w p³ucach si³. Fani poszczególnych przedszkoli przyszli na zawody doskonale zorganizowani. Ubrani w te same barwy, co startuj¹cy koledzy i kole¿anki. Byli wyposa¿eni w transparenty i w... kolorowe pompony.
G³ówna walka zosta³a rozegrana pomiêdzy przedszkolem
publicznym i wojskowym z Budowa Z³ocieñca. To by³ bój o prymat na Olimpiadzie, o pierwsze
miejsce. Toczy³ siê do ostatniej
konkurencji. I oto koñcowy re-

zultat tego zmagania - lepszym
zespo³em okaza³o siê Przedszkole
Wojskowe z Budowa Z³ocieñca.
Drugie miejsce - Przedszkole Publiczne. I trzecie - Przedszkole
Prywatne.
Nagrody - Puchary powêdrowa³y na pó³eczki z trofeami do
Przedszkoli. Medale zosta³y wrêczone dzielnym olimpijczykom. A
tak¿e dyplomy, medale i... baloniki. By³ podczas Olimpiady i poczêstunek. Frykasów starczy³o
wszystkim dzieciom. A to dziêki
jak zawsze w podobnych przypadkach - hojnym sponsorom.
Owi sponsorzy, to: (1) Zak³ad
Wodoci¹gów i Kanalizacji (2)
PKS Z³ocieniec (3) EKO-BET J.J
Cieœlik (3) ABRO Miros³aw Piwowarczyk (4) CZEKO Andrzej Tobiasz (5) Czes³aw Buca (6) Miros³aw Szmidt (7) Andrzej Bosiacki
(8) Anna i Andrzej Chojnaccy (9)
Andrzej Purga³.
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Dziewczêta z Wierzchowa na
podium Miêdzynarodowego
Turnieju Unihokeja „Nisa
Open 2012” w Czechach!
Liberec (Czechy).
Tradycyjnie w czerwcu
w czeskim Libercu
odbywa siê turniej
unihokeja „Salming
Nisa Open”.
Nazwa turnieju piêknie kojarzy
siê z regionem, w którym le¿y Liberec. Tradycyjnie z racji wieloletniej
wspó³pracy z FBC Liberec w turnieju, w którym udzia³ bierze ponad 40
dru¿yn i oko³o 800 zawodników i zawodniczek udzia³ wziê³a Wierzchowska Szkó³ka Unihokeja oparta
na dziewczêtach Gimnazjum im. Jana
Paw³a II w Wierzchowie. Przypomnijmy, ¿e w ubieg³ym roku, to w³aœnie nasze zawodniczki wygra³y ten
turniej.
W tegorocznym turnieju te¿ zaprezentowa³y siê dobrze, mimo, ¿e
nie siêgnê³y po z³oto. Grupa, w której zmaga³y siê nasze reprezentantki
by³a bardzo dobra, a mecze sta³y na
œwietnym poziomie. Kibice czescy z
zaciekawieniem obserwowali grê
dru¿yny z Wierzchowa, która ma ju¿
nawet malutk¹ grupê swoich sympatyków. W czasie turnieju panowa³a
sportowa atmosfera, a wszyscy zawodnicy mówili jêzykiem sportowym doskonale wykorzystuj¹c czas
na integracje i zawi¹zanie nowych
znajomoœci.
Ostatecznie WSU Wierzchowo
zajê³a miejsce trzecie.
Wyniki: WSU Wierzchowo - FA
Mlada Boleslav 1:4; WSU Wierz-

chowo - Orlicko-Trebovsko 6:0
(wszystkie gole zdoby³a Karolina
Rogala); WSU Wierzchowo - FBC
Liberec 0:2; WSU Wierzchowo - FBŒ
Bohemians Praga 2:1; WSU Wierzchowo - Sumperk 1:1
Pó³fina³: WSU Wierzchowo FBC Liberec 0:4
Mecz o III miejsce: WSU Wierzchowo - FBŒ Bohemians Praga 1:1 (
karne 2:0).
Udzia³ w imprezie wspar³ Pan
Dyrektor Gimnazjum im. Jana Paw³a
II - Mariusz Mog¹ oraz rodzice graj¹cych dziewcz¹t z Pani¹ Teres¹
Bogdañsk¹ na czele.
Trener Piotr Augustyniak nie
kry³ zadowolenia po tym turnieju:
- Do Czech zabra³em w wiêkszoœci zawodniczki z drugiej klasy Gimnazjum myœl¹c ju¿ o przysz³ym sezonie. Dziewczêta gra³y bardzo ³adny
unihokej, z du¿¹ liczb¹ krótkich wymian. Niestety trochê znowu szwankowa³a skutecznoœæ. W zespo³ach
czeskich du¿o zawodniczek znacznie przewy¿sza³a swoj¹ budow¹ i
postur¹ nasze dziewczêta. Ale jeœli
chodzi o zaawansowanie techniczne, to tutaj plusik po naszej stronie.
Ogólnie wyjazd bardzo udany - powiedzia³.
Niestety wierzchowianie powolutku zbli¿aj¹ siê do koñca sezonu.
Przed nimi jeszcze udzia³ w najbli¿szy
weekend w Ogólnopolskich Igrzyskach M³odzie¿y Szkolnej oraz w
Ogólnopolskiej Gimnazjadzie M³odzie¿y w Elbl¹gu oraz Miedzynarodowy Congress Unihokeja w Niemczech (Drezno).
(o)

Na zakonczenie by³a niespodzianka. Wystêp zawodniczek
izawodników karate z klubu Kyokushin Z³ocieniec. Zawody zorganizowa³ Oœrodek Sportu i Rekreacji. Pomaga³a kadra wychowawcza bior¹cych udzia³ w
Igrzyskach Przedszkoli.
WYNIKI OLIMPIADY
1 miejsce Przedszkole Wojskowe z Budowa - 33 punkty. 2
miejsce Przedszkole Publiczne ze
Z³ocieñca - 33 punkty. 3 miejsce
Przedszkole Prywatne - 30 punktów. UWAGA. O pierwszym miejscu zadecydowa³a wiêksza iloœæ
wygranych konkurencji.
(um)

Sk³ad: Kamila Kedzierska - Angelika Pabian, Katarzyna Bogdañska, Magdalena Ambroziak- Karolina Rogala , Janina Chilla, Wiktoria Ekiert, Klaudia
Czarnojan,Ma³gorzata Lubas, Magdalena Cwynar Trener: Piotr Augustyniak, Teresa Bogdañska.
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Z ¯YCIA PARAFII W Z£OCIEÑCU
PARAFIA MARYI WNIEBOWZIÊTEJ
Pi¹ty Dzieñ Dziêkczynienia
W niedzielê trzeciego czerwca
obchodziliœmy Pi¹ty Dzieñ Dziêkczynienia. Przed koœcio³em by³y
zbierane ofiary na centrum Opatrznoœci Bo¿ej w Warszawie. Sk³adamy
serdeczne Bóg zap³aæ.
Marsz ¯ycia i Rodziny
Nasza parafia zorganizowa³a w
niedzielê trzeciego czerwca wyjazd
do Szczecinka na Marsz ¯ycia i Rodziny. Marsz rozpocz¹³ siê Msz¹
œwiêt¹. Odprawiona w koœciele pod
wezwaniem Ducha Œwiêtego o godzinie 15.30, po której nast¹pi³ wymarsz z placu przed koœcio³em.
W rocznicê Pierwszej
Komunii Œwiêtej
W niedzielê trzeciego czerwca
zosta³a odprawiona o godzinie 16.00
Msza œwiêta dla dzieci obchodz¹cych rocznicê Pierwszej Komunii
œwiêtej
Uroczystoœæ Bo¿ego Cia³a
W czwartek siódmego czerwca
Uroczystoœæ Bo¿ego Cia³a. Msze
œwiête o godzinach: 6.30, 8.00, 9.30
i 18.00. Z parafii œwiêtej Jadwigi po
Mszy œwiêtej o godzinie 10.30, oko³o godziny 11.30, wyruszy uroczysta
procesja do czterech o³tarzy, któr¹
zakoñczymy w naszym koœciele
oko³o godziny 12.30. O przygotowanie trzeciego o³tarza prosimy Akcjê
Katolick¹, a czwartego Leœników.
Zapraszamy dzieci do sypania kwiatów. W oktawie Bo¿ego Cia³a procesja Eucharystyczna po Mszy œwiêtej wieczornej, a w niedzielê po Mszy
œwiêtej o godzinie 12.30.
W czwartek przypada tak¿e
Pierwszy Czwartek miesi¹ca. Nabo¿eñstwo w intencji powo³añ kap³añ-

skich i zakonnych o godzinie 17.30
i Msza œwiêta o powo³ania kap³añskie o godzinie 18.00.
Nauki przedœlubne
Nauki przedœlubne w poradni
¿ycia rodzinnego odbêd¹ siê 4,5 i 6
czerwca o godzinie 18.00 w sali parafialnej.
Wspólnota MISIAKI
W niedzielê dziesi¹tego czerwca
o godzinie 16.30 Msza œwiêta dla
Wspólnoty MISIAKI.
Nabo¿eñstwa czerwcowe
Nabo¿eñstwa czerwcowe ku czci
Serca Jezusowego: w dni powszednie o godzinie 18.30. W niedziele o
godzinie 17.30.
Komunikat ksiêdza biskupa
Edwarda Dajczaka
Skorzystajmy z jeszcze jednego
daru. Ojciec Œwiêty Benedykt XVI z
racji jubileuszu udzieli³ odpustu zupe³nego pod zwyk³ymi warunkami
wszystkim wiernym, którzy w niedzielê 24 czerwca 2012 roku uczestniczyæ bêd¹ we w Mszy œwiêtej we
wszystkich koœcio³ach i kaplicach
naszej diecezji.
Z serca b³ogos³awiê naszej diecezji, wszystkim parafianom i ka¿demu cz³owiekowi. Wdziêczny Bogu i
Wam, Siostry i Bracia,
Wasz biskup
+ Edward Dajczak
Biskup
Koszaliñsko-Ko³obrzeski
Odeszli do wiecznoœci...
W ostatnim czasie odeszli do
wiecznoœci: (1) + Teresa Balicka, lat
63 (2) + Miron Borkowski, lat 85.
Wieczny odpoczynek...

PARAFIA ŒWIÊTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ
I Komunia œwiêta
W niedzielê trzeciego czerwca
podczas Mszy œwiêtej o godzinie
11.30 prze¿ywaliœmy uroczystoœæ I
Komunii œwiêtej.
Koniec okresu Komunii
Wielkanocnej
W niedzielê trzeciego czerwca
dobieg³ koñca okres Komunii Wielkanocnej wymaganej Przykazaniami
Koœcielnymi.
Dzieñ Dziêkczynienia
W niedzielê trzeciego czerwca
prze¿ywaliœmy kolejny Dzieñ Dziêkczynienia. Po Mszach œwiêtych zorganizowaliœmy zbiórkê na budowê
Œwi¹tyni Opatrznoœci Bo¿ej.
Tydzieñ w Liturgii Koœcio³a
W tym tygodniu w Liturgii Koœcio³a bêdziemy obchodziæ: (1) we
wtorek pi¹tego czerwca - wspomnienie œwiêtego Bonifacego (2) w
czwartek siódmego czerwca - Uroczystoœæ Najœwiêtszego Cia³a i Krwi
Chrystusa - BO¯E CIA£O.
Msze œwiête w naszym koœciele
o godzinach: 7.30, 9.00 i 10.30. Po zakoñczeniu Mszy œwiêtej o godzinie
10.30 procesja.
BOBROWO - 7.30.
CIESZYNO - 9.00.
Na terenie naszej parafii bêd¹
dwa o³tarze: Pierwszy - przygotowuj¹ parafianie. Drugi - przygotowuj¹ stra¿acy.
W ten dzieñ obowi¹zuje pod
grzechem ciê¿kim obecnoœæ na
Mszy œwiêtej. (3) w pi¹tek ósmego
czerwca - Uroczystoœæ œwiêtej Jadwigi Królowej - odpust parafialny.
To œwiêto ca³ej naszej Parafii. Zapraszamy na uroczyst¹ sumê odpustow¹ o godzinie 17.00.

Œwiêcenia na kap³anów
W sobotê w konkatedrze w Ko³obrzegu biskup Edward Dajczak
udzieli œwiêceñ kap³añskich diakonom naszego seminarium. Pamiêtajmy o kandydatach w swoich modlitwach.
W intencji dzieci
W niedzielê dziesi¹tego czerwca
Msza œwiêta o godzinie 11.30 zostanie odprawiona w intencji dzieci obchodz¹cych w czerwcu imieniny lub
rocznicê urodzin. Zg³oszenia w kancelarii.
Na budowê koœcio³a
W niedzielê dziesi¹tego czerwca
taca bêdzie przeznaczona na budowê naszego koœcio³a. (PKO BP o/
Z£OCIENIEC 70 1020 2847 0000 1102
0008 3842)
Dekanalny kurs
przedma³¿eñski
W dniach od jedenastego czerwca ( poniedzia³ek) do szesnastego
(sobota) w koœciele Zmartwychwstania Pañskiego w Drawsku Pomorskim o godzinie 18.00 odbêdzie
siê dekanalny kurs przedma³¿eñski.
CARITAS - podziêkowania
CARITAS Parafii sk³ada podziêkowania wszystkim, którzy upiekli i
zakupili w ostatni¹ niedzielê ciasto.
Kwot¹ oœmiuset z³otych wsparliœmy
organizacjê wypoczynku dzieci.
Zapowiedzi przedœlubne
Do sakramentu ma³¿eñstwa przygotowuj¹ siê: (1) Adam Ciesiñski, kawaler mieszkaj¹cy w Z³ocieñcu i
Agnieszka Kacianowska, panna
mieszkaj¹ca w Z³ocieñcu.

Nie osta³ siê na d³u¿ej dziesiêciometrowy tort

Dzieñ Dziecka w Z³ocieñcu
(Z£OCIENIEC). Ogromne bañki mydlane, kolorowi klauni,
szczudlarze, dmuchañce, wodne
kule i wiele innych atrakcji towarzyszy³o obchodom Miêdzynarodowego Dnia Dziecka zorganizowanym przez Z³ocieniecki Oœrodek
Kultury w niedzielê dwudziestego
siódmego maja.
Œwiêtowanie rozpoczê³o siê przy
kinie MEWA. St¹d ruszy³ korowód
przebierañców na czele z ciuchci¹ i

maskotk¹ Zaj¹ca Z³ocieniaszka.
Korowód zamyka³ bojowy wóz stra¿acki.
Dzieci przebrane za kolorowych
klaunów wziê³y udzia³ w konkursie
na najpiêkniejsze przebranie.
G³ówn¹ nagrod¹ by³ karnet do
MEWY. Wartoœæ piêædziesi¹t z³otych. Tak¿e bon na du¿¹ pizzê - fundatorem pierogarnia WENECJA.
Uczestnicy innych konkursów i zabaw otrzymali bardzo atrakcyjne
nagrody, za które piêknie podziêko-

wali sponsorom. Na scenie podziwiano wystêpy dzieci i m³odzie¿y
uczestnicz¹cych w zajêciach artystycznych dzia³aj¹cych w Z³ocienieckim Oœrodku Kultury. Wys³uchano koncertu WITAJCIE W NASZEJ BAJCE w wykonaniu absolwentów wydzia³u wokalno - aktorskiego uczelni z Gdyni. Ogl¹dano
wystêpy szczudlarzy. A do tego ka¿de dziecko mog³o samo siê przekonaæ; chodzenie na szczud³ach
wcale nie jest takie... ³atwe.

Z okazji Dnia dziecka ka¿dy ma³y
uczestnik zabawy otrzyma³ karnet na
pysznego, krêconego loda. Móg³
skorzystaæ z pomalowania twarzy.
Ponadto lokalni artyœci i przedsiêbiorcy wystawiali swoje produkty na
kolorowych straganach.
Tradycyjnie ju¿, dzieci pod
okiem fachowców udekorowa³y
dziesiêciometrowy tort. Pysznoœæ
d³ugo siê nie osta³a. W dobrym tempie zosta³a ze smakiem skonsumowana.
(um)
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Serialowa sêdzia Anna Maria Weso³owska
w Z³ocieñcu

Rada Rodziców
Gimnazjum nr 1
zaprasza
(Z£OCIENIEC). Anna Maria
Weso³owska, sêdzia S¹du
Okrêgowego w £odzi, to
bohaterka popularnego
serialu dokumentalnofabularnego emitowanego
w TVP.

Na spotkanie z pani¹ sêdzi¹ zaprasza Rada Rodziców w Gimnazjum
nr 1 w Z³ocieñcu. Spotkanie w kinie
MEWA przy ulicy Po³czyñskiej.
Trzynastego czerwca w œrodê w
godzinach od 12.00 do 14.00. Zapisy
indywidualnie w sekretariacie Gimnazjum nr 1 w przy ulicy I Dywizji
Wojska Polskiego.
(um)

Jeœli rowerem, to nieszczêœcie gotowe

Wyrzutnia na
Bohaterów Warszawy
(Z£OCIENIEC). Na
Bohaterów Warszawy,
miêdzy zak³adem
szklarskim a bankiem,
korzystaj¹cy z jezdni
musz¹ bardzo uwa¿aæ.

Na jezdni jest kilka metrów kwadratowych wy³o¿onych niebezpiecznym materia³em. Do tego ³ata w
asfalcie dobre kilkanaœcie centymetrów wystaje ponad pod³o¿e. O wypadek tu bardzo ³atwo, szczególnie,
gdy jedzie siê rowerem. Stra¿y miejska - do dzie³a. Tu radary zbêdne. (N)

WSZYSTKO JEST
POEZJ¥

W ubieg³ym tygodniu mia³o
miejsce spotkanie autorskie z regionaln¹ poetk¹ Stanis³aw¹ ¯ak. Autorka zaprezentowa³a nowy tomik poezji pt. „Mistrzyni metamorfozy”, w
sk³ad którego wchodz¹ wiersze o

Bogu, rodzinie, mi³oœci i przyrodzie.
W spotkaniu autorskim brali udzia³
uczniowie kl. I z ZSP w Z³ocieñcu. Biblioteka posiada w swoich zbiorach
debiutancki tomik poetki pt. „Nagrabi³am sobie”.
Bib.

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

