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Czego dyrektor ZOK-u nie zdo³a³a przewidzieæ?

ZOK ujawnia stratê
700 tysiêcy z³otych
(Z£OCIENIEC).
Kino ju¿ dzia³a,
ZOK te¿,
a tymczasem
pojawiaj¹ siê
pierwsze informacje
na temat – a jak
z tym wszystkim
jest naprawdê.

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,
przebieg 46 tys. km

Tel. 602-507-454

Nie pomog³a
Lidia Borzymowska bêdzie zarz¹dzaæ nowym mu odsiadka
zespo³em szkó³ w Drawsku Pomorskim
w Szwecji
Czytaj i komentuj artyku³y na stronie
internetowej Tygodnika: www.tpd.xwp.pl
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Œwietny pomys³ na Dzieñ Dziecka
(MIELENKO DR.-£OBEZ) Na
œwietny pomys³ na Dzieñ Dziecka
wpad³ so³tys Mielenka Drawskiego
Jerzy Wohl. Zabra³ dzieci na zawody konne do Stada Ogierów w £obzie
Œwiêtoborcu.
Ca³¹ grupê z Mielenka spotka³em
na zawodach konnych, którym towarzyszy³a impreza Œwiêto Radoœci,
organizowana tu raz w roku przez
Fundacjê Pomocy Dzieciom w
£obzie. Obie imprezy stanowi³y
spor¹ atrakcjê dla dzieci i rodziców,
gdy¿ oprócz widowiskowych skoków koni przez przeszkody by³o wiele zabaw, w których dzieci mog³y
wzi¹æ udzia³.
Jak mi powiedzia³ Jerzy Wohl, w
Mielenku co prawda odby³a siê impreza, zorganizowana przez szko³ê,
ale nie wszystkie dzieci do szko³y
chodz¹. St¹d pomys³, by zorganizowaæ im wyjazd, by pozna³y okolice.
Wybór pad³ na Œwiêtoborzec. 35
dzieci z Ziemska, Woliczna i Mielenka, wraz z kilkoma rodzicami, przyjecha³o do stadniny autobusem i
œwietnie siê bawili.

- Wspomóg³ nas dowódca
WOG-u i grupa sponsorów. Otrzymaliœmy tak¿e wsparcie z funduszu
przeciwalkoholowego. Wszystkie
dzieci zosta³y ubezpieczone. Chce-

Potrzebne dopalacze? - strefa inwestycyjna w Z³ocieñcu

my, by dzieciaki zapozna³y siê, co to
jest stadnina i jeŸdziectwo, jak wygl¹da ten sport, a staje siê on coraz
popularniejszy w naszym regionie mówi Jerzy Wohl.

S³up + tablica =
przyspieszenie

W Goleniowie 2300 osób
pracuje w strefie inwestycyjnej Jeszcze
(Z£OCIENIEC). Dot¹d niezbyt wskaŸnik zad³u¿enia, jak my w Z³o- bardziej
wiadomo, czemu tak na dobr¹ spra- cieñcu. Jest propozycja spotkania
wê s³u¿¹ kontakty naszych w³adz z integracyjnego. Sp³yw kajakowy,
w³adzami Pyrzyc. Nazywa siê to turniej miast. Do turnieju doprosili- przyspiesz¹
wszystko partnerstwem miast i
gmin. W³aœnie niedawno taka wizyta partnerska odby³a siê w rzeczonych Pyrzycach. Pojawili siê przedstawiciele Goleniowa. - Zosta³y
przekazane bol¹czki naszych miast powiedzia³a Urszula Ptak. Goleniów
ma strefê inwestycyjn¹, w której jest
zatrudnionych dwa tysi¹ce trzysta
osób. A w Pyrzycach maj¹ podobny

œmy Drawsko Pomorskie. Wyrazili
zgodê. Burmistrz Waldemar W³odarczyk: - W Goleniowie maj¹ politykê
podatkow¹ na piêæ lat. Wyst¹piliœmy do wojewody z proœb¹ o pozwolenie na zamianê dzia³ek w celu pozyskania terenu, na którym ma powstaæ
strefa inwestycyjna. Trzeba wykonaæ wyceny dzia³ek. (um)

W tym miejscu tr¹ci, ale nie Europ¹

Stra¿ miejska ju¿ to widzia³a,
czy dopiero zobaczy?
(Z£OCIENIEC). Pani Katarzyna nie daje za wygran¹: ju¿ drugi
raz w tej samej sprawie.
Przy jednym z bloków na Po³czyñskiej (na przeciwko MEWY)
kompletnie spróchnia³y w³az do studzienki kanalizacyjnej. Tylko czeka,
nie daj Bo¿e, na nó¿kê jakiegoœ dzieciaka. A chyba i doros³ego. Wedle
Katarzyny spróchnia³y w³az w tym
codziennym stanie tkwi ju¿ d³ugo.

Dziwimy siê mieszkañcom bloku
przy Po³czyñskiej. Pani Katarzyno: a
jakie œmietniki ma ten blok? Nimi
mo¿na by wygraæ konkurs na takie
miejsca nawet i europejski! Nim do
konkursu, to na pocz¹tek mo¿e by
powo³aæ komisjê œledcz¹ do sprawy
tego w³azu. Niech rozstrzyga: stra¿
miejska to ju¿ widzia³a, czy mo¿e dopiero zobaczy. A jak zobaczy, to co z
tego?
(N)

(Z£OCIENIEC). Od kilku ju¿ lat
Edward Herbut doprasza siê u szanownych w³adz mieœciny, by w peryferyjnych miejscach miasta (Œl¹ska i
Parkowa) umieœciæ s³upy i tablice
og³oszeniowe. Ostatnia odpowiedŸ
na ten etmat: - Przyspieszymy sprawê postawienia s³upów og³oszeniowych. –
(UM)

Krajówka bêdzie krajówk¹

Dwudziestka
Drawsko - Z³ocieniec do remontu
w 2013 roku
(Z£OCIENIEC). Nasza droga
krajowa to tak zwana „dwudziestka”.
Na odcinku z Drawska Pomorskiego
do Z³ocieñca ten szlak trudno nazywaæ „drog¹ krajow¹”. Jak siê dowiadujemy, wskazany tu odcinek komunikacyjny bêdzie poddany remontowi w przysz³ym roku.
(um)

Dzieciaki bra³y udzia³ w licznych
zabawach i konkursach, ogl¹da³y skoki koni przez przeszkody, ale te¿ mia³y
okazjê same dosi¹œæ kucyki, a na koniec odby³y przeja¿d¿kê bryczk¹. Zjad³y grochówkê i obejrza³y oœrodek.
Wszystko to w urokliwym miejscu
Stada Ogierów, które kiedyœ s³ynê³o
na ca³¹ Polskê, a dzisiaj powoli odbudowuje swoj¹ œwietnoœæ.
KAR
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Nie pomog³a mu
odsiadka w Szwecji
(DRAWSKO POM.) Drawscy policjanci zatrzymali 24letniego sprawcê usi³owania
rozboju. Decyzj¹ s¹du na trzy
miesi¹ce zosta³ tymczasowo
aresztowany. Grozi mu do 12
lat pozbawienia wolnoœci.
W zesz³ym tygodniu policjanci z
Drawska Pomorskiego otrzymali
zg³oszenie, dotycz¹ce pobicia 24latka w miejscowym parku. Poszkodowany z obra¿eniami g³owy i z³amaniem ¿uchwy trafi³ do szpitala.
Z relacji pokrzywdzonego wynika³o, ¿e siedzia³ z koleg¹ na mostku
w parku, gdy podszed³ do niego
znajomy 24-latek. Mê¿czyzna od pokrzywdzonego za¿¹da³ pieniêdzy, a
gdy ich nie otrzyma³, zacz¹³ go biæ.
Na to zdarzenie zareagowa³ przypad-

kowy œwiadek, który umo¿liwi³ pokrzywdzonemu ucieczkê.

Jak wynika z policyjnych ustaleñ, mê¿czyzna dzieñ przed tym zdarzeniem wyszed³ z wiêzienia w Szwecji, co te¿ œwiêtowa³, suto zakrapiaj¹c alkoholem. W przesz³oœci równie¿ miejscowy wymiar sprawiedliwoœci orzeka³ w jego sprawie w
zwi¹zku z kradzie¿ami.
(kp)

WART PAC PA£ACA

Wiadomym jest, ¿e w³adzy, w tym
i o proweniencji jeszcze jakby dawniejszej, dzia³alnoœæ tych organizacji
jest nie na rêkê. £atwo bowiem mieæ
tak zwanych funkcyjnych na etatach,
co to ani podskocz¹, ani zrobi¹ coœ
m¹drzejszego, ambitniejszego, a zawsze siê przydadz¹, ot choæby do
obchodów wszelkich rocznic, w tym
i, a jak¿e, niepodleg³oœciowych.
Trudniej za to jest mieæ do czynienia, i to codziennie, z ¿yw¹ tkank¹
spo³eczn¹, gdy bez przerwy trzeba
istnieæ z rêk¹ na pulsie miasta i jego
spraw i sprawek. Domy kultury w takich przypadkach s¹ jak znalaz³,
gdy¿ wiadomo - im o nic i nigdy nie
bêdzie chodzi³o. Tylko o pieni¹dze.
O etaty. I z tego powodu dostaj¹
olbrzymie kwoty, które tak naprawdê s¹ potrzebne zupe³nie gdzieœ in-

Po sesji: Zarz¹d Powiatu z absolutorium

Lidia Borzymowska bêdzie
zarz¹dzaæ nowym zespo³em
szkó³

Po otrzymaniu zg³oszenia funkcjonariusze natychmiast podjêli
czynnoœci zmierzaj¹ce do zatrzymania napastnika, który przez kilka dni
ukrywa³ siê przed organami œcigania.
W koñcu mê¿czyzna zosta³ zatrzymany i us³ysza³ zarzut usi³owania
rozboju. S¹d zastosowa³ wobec niego œrodek zapobiegawczy w postaci
tymczasowego aresztu.

Boj¹ siê w³adzy? A przecie¿ to ich pieni¹dze!!!

(Z£OCIENIEC). Od pewnego
czasu na ³amach Tygodnika
poddajemy pod rozwagê nie
tylko pomys³, ale i proœbê,
by œrodki przeznaczane na
dzia³alnoœæ uparcie zwan¹
kulturaln¹ + biblioteka,
w zasadniczej czêœci
przeznaczyæ na potrzeby
nowych w niepodleg³ej
Polsce organizacji
obywatelskich. S¹ one
nazywane organizacjami
pozarz¹dowymi.
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dziej. Gdzie? Oto wedle wykazu w
Z³ocieñcu i w gminie mamy obywatelskich organizacji pozarz¹dowych
czterdzieœci jeden. Ka¿da z nich boryka siê z problemami finansowymi,
bo finanse na ich cele statutowe
odp³ywaj¹ w stronê ró¿nych kulturek, œpiewanek, pograjek i malowanek. Nie widaæ mo¿liwoœci w obecnych warunkach politycznych, w
tym i gminnych, by mog³o tu siê coœ
zmieniæ. Marazmistyczne ¿ycie gminy jest wyj¹tkowo na rêkê tym, co to
ob³owieni w pensje, nagrody, etaty
i diety, emerytury, nigdy nie pozwol¹
na œwie¿szy powiew kultury, autentycznego ¿ycia spo³ecznego, czy
choæby tylko na zorganizowanie
dzieciom i m³odzie¿y wychowania
pi³karskiego i jemu podobnego.
Z drugiej strony - pozarz¹dowcy
jeszcze nie podskakuj¹, bo siê boj¹,
¿e i to, co otrzymuj¹ bêdzie im odebrane. Toczy siê wiêc ten kulturalny
kociokwik po gminnym gruncie i a¿
dziw bierze, ¿e ludzie s¹ ju¿ tak zniszczeni, ¿e godz¹ siê na tego rodzaju
pl¹s. Có¿, a w³adza, której to wyj¹tkowo na rêkê, na takim poziomie rozwoju osobistego, ¿e jej ten teatrzyk
wyj¹tkowo odpowiada. I tu postawmy kropkê. Czyli koniec. A po kropce
- czterdzieœci jeden stowarzyszeñ
obywatelskich i ani jednego g³osu
na ten temat.
WART PAC PA£ACA?
Tadeusz Nosel

(DRAWSKO POM.) W dniu 25
maja 2012 roku odby³a siê XX sesja
Rady Powiatu Drawskiego. Goœciem honorowym sesji by³a senator Gra¿yna Anna Sztark, która
powiedzia³a o swojej dzia³alnoœci na
rzecz samorz¹dów.
G³ównym tematem obrad by³o
rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania
bud¿etu za 2011 r. Radni zapoznali
siê z opini¹ Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie
wykonania bud¿etu Powiatu za 2011
r., z opini¹ Komisji Bud¿etu, Gospodarki i Rozwoju, wnioskiem Komisji
Rewizyjnej do rady o udzielenie Zarz¹dowi Powiatu absolutorium, opini¹ RIO w przedmiocie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w
sprawie udzielenia Zarz¹dowi Powiatu absolutorium oraz stanowiskiem klubów radnych. Wszystkie
opinie by³y pozytywne. Radni jednog³oœnie udzielili Zarz¹dowi Powiatu Drawskiego absolutorium z
wykonania bud¿etu za 2011 r.
Nastêpnie radni zapoznali siê z
dzia³alnoœci¹ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku
Pomorskim. Jego dyrektor, Alicja
Krycka-Sumiñska, przedstawi³a
radnym sprawozdanie z dzia³alnoœci
jednostki za rok 2011, sprawozdanie
z realizacji Powiatowego Programu
Dzia³añ na Rzecz Osób Niepe³nosprawnych w roku 2011 oraz ocenê
zasobów pomocy spo³ecznej.
Nastêpnie radni zapoznali siê z
informacj¹ z wykonania przez starostwo zadañ inwestycyjnych w roku
2011. £¹czny koszt inwestycji budowlanych w 2011 r. wyniós³ ok. 5
300 000 z³.
Ponadto radni zapoznali siê z informacj¹ o dzia³aniach w zakresie
zapewnienia bezpieczeñstwa w

okresie letnim na obszarze powiatu.
14 maja 2012 r. w starostwie odby³
siê konkurs na stanowisko dyrektora Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim. W
odpowiedzi na og³oszony konkurs
zosta³y z³o¿one dwie oferty. Komisja
konkursowa, po otwarciu zapieczêtowanych kopert, przeprowadzi³a
ocenê z³o¿onych ofert pod k¹tem ich
kompletnoœci i terminowoœci z³o¿enia oraz sprawdzi³a, czy ze z³o¿onych
dokumentów wynika, ¿e kandydaci
spe³niaj¹ wymagania wskazane w
og³oszeniu o konkursie. Komisja z
powodu braków formalnych nie
dopuœci³a do dalszego postêpowania ¿adnego z kandydatów. Konkurs
pozosta³ bez rozstrzygniêcia.
Decyzjê o powierzeniu stanowiska dyrektora Zarz¹d Powiatu podj¹³
na posiedzeniu w dniu 25 maja 2012
r., a nastêpnie starosta podczas sesji
Rady Powiatu wrêczy³ pani Lidii
Borzymowskiej akt powierzenia.
Lidia Borzymowska pe³ni funkcjê
wicedyrektora ZSZ w Drawsku Pomorskim od 1 marca 2007 r. Wczeœniej by³a nauczycielem wychowania fizycznego w tej szkole. Podczas
swojej kariery zawodowej da³a siê
poznaæ jako pracownik zdyscyplinowany, z poczuciem obowi¹zku i
odpowiedzialnoœci, o du¿ym zaanga¿owaniu i uczciwoœci zawodowej.
Potrafi inspirowaæ i motywowaæ
nauczycieli, pracowników i uczniów
do wielu dzia³añ na rzecz szko³y i
œrodowiska.
Ponadto radni przyjêli uchwa³y
w sprawach: wyra¿enia zgody na
wykorzystanie herbu Powiatu
Drawskiego; wyra¿enia zgody na
przekazanie w formie darowizny na
rzecz Gminy Drawsko Pomorskie
nieruchomoœci stanowi¹cych w³asnoœæ Powiatu Drawskiego; zmian w
bud¿ecie.
(sp)
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Najpierw Rodzina
(DRAWSKO POM.) Z inicjatywy Oœrodka Wspierania Dziecka i
Rodziny w Drawsku Pomorskim,
szeœæ zawodowych rodzin zastêpczych z powiatu drawskiego wziê³o
udzia³ w Konkursie Grantowym Towarzystwa Nasz Dom - „Najpierw
Rodzina 2012”.
W marcu br. rodziny wspólnie z
koordynatorami rodzinnej pieczy zastêpczej opracowa³y wnioski i dokumentacjê niezbêdn¹ do udzia³u w
konkursie.
Rozstrzygniêcie konkursu grantowego „Najpierw Rodzina 2012”
nast¹pi³o 31 maja 2012 roku. Organizatorzy konkursu zamieœcili na stronie internetowej Towarzystwa Nasz
Dom listê Rodzin Zastêpczych, Rodzinnych Domów Dziecka oraz Placówek Opiekuñczo-Wychowawczych, które zosta³y pozytywnie
ocenione przez Zarz¹d Towarzystwa. Dofinansowanie otrzyma³o
osiemnaœcie zawodowych rodzin
zastêpczych z ca³ego kraju, w tym
piêæ z województwa zachodniopomorskiego.
Trzy z nich, to rodziny zawodowe
z naszego powiatu (z gminy Czaplinek), co jest du¿ym wyró¿nieniem.
£¹czna kwota przyznanych im pieniêdzy to 8 900 z³, które zostan¹
wykorzystane m.in. nawizyty lekarskie, zakup aparatu ortodontyczne-

go, obuwia ortopedycznego, remont pokoju, zajêcia logopedyczne
i turnus rehabilitacyjny.

Ciesz¹ca siê z³a s³aw¹ AMBASADA od dawna nie nadawa³a siê do
zamieszkiwania, tak by³ to budynek
stary i wprost popadaj¹cy w ruinê. A
do tego, zamieszkiwanie w nim grozi³o nawet trudnymi do przewidzenia
zdarzeniami.
Wreszcie mieszkañcy doczekali
siê nowych mieszkañ, miêdzy innymi na Wielkopolskiej, ale budynek
pozosta³, a k³opot z nim olbrzymi,
gdy¿ to kolos na kilkadziesi¹t miesz-

Ukradli prawie
tonê z³omu

Konkurs grantowy Towarzystwa Nasz Dom „Najpierw Rodzina
2012” skierowany by³ równie¿ do
placówek opiekuñczo - wychowawczych. O dofinansowanie ubiega³o
siê 8 placówek opiekuñczo - wychowawczych z ca³ego kraju.
Placówce Opiekuñczo - Wychowawczej w Drawsku Pomorskim
przyznano kwotê 5 800 z³. Zostanie
ona spo¿ytkowana na wyposa¿enie
pomieszczenia do spotkañ dzieci z
rodzin¹.
Misj¹ Towarzystwa Nasz Dom
jest dba³oœæ o stabilne œrodowisko
rodzinne (w³asne lub czasowo zastêpcze) dla dzieci zagro¿onych
trwa³ym zerwaniem wiêzi rodzinnych oraz wszelkie dzia³ania zmierzaj¹ce do zapewnienia bezpiecznej
wiêzi z bliskimi doros³ymi, warunków do rozwoju, a tak¿e odpowiedniego przygotowania do samodzielnego ¿ycia. Towarzystwo czerpie inspiracje z korczakowskiej myœli pedagogicznej oraz wspó³czesnych osi¹gniêæ psychologii i pracy socjalnej opartej na podmiotowym, wzmacniaj¹cym podejœciu do
dzieci i rodzin, jak równie¿ wykorzystaniu ich wewnêtrznych i zewnêtrznych zasobów.
(o)

AMBASADA do szybkiej
rozbiórki - ju¿ jest po
przetargu na te prace
(Z£OCIENIEC). Du¿ego
wysi³ku kosztowa³o
gminê wybudowanie
mieszkañ dla lokatorów
tak zwanej AMBASADY
przy ulicy Stolarskiej.
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kañ i kilka klatek schodowych.
W tych dniach jest ju¿ po przetargu na rozbiórkê. Zostanie rozebrany
jeszcze w tym roku. I znów zostanie
ods³oniête kolejne miejsce na zupe³nie nowe pomys³y.
Tu¿ obok rozpocznie siê budowa
nowiutkiego targowiska, które nada
innego kolorytu tej dzielnicy. Mo¿na s¹dziæ, ¿e anonsowane tu prace i
ich zwieñczenie dobrze przys³u¿¹ siê
ca³ej dzielnicy przez d³ugie lata bêd¹cej w ca³kowitym zapomnieniu.
Tymczasem dobrze by³oby szybciutko w miejsce ruin starego œmietnika postawiæ nowy, a i dzieciom
pobudowaæ coœ w rodzaju choæby
tylko skromnego placu zabaw. O
opisywanych tu planach i terminach
ich realizacji poinformowa³ burmistrz Waldemar W³odarczyk. (N)

(DRAWSKO POM.) Policjanci
z Drawska Pomorskiego zatrzymali trzech mê¿czyzn podejrzanych o
kradzie¿ z³omu. Jeden z nich zosta³
tymczasowo aresztowany.
Drawscy policjanci otrzymali
zg³oszenie, ¿e z niezabezpieczonego
pomieszczenia gospodarczego na
terenie miasta nieznani sprawcy rozmontowali i ukradli elementy metalowe, stanowi¹ce wyci¹g wentylacyjny. W sumie wynieœli oko³o tonê
metalu o wartoœci tysi¹ca z³otych.
Jeszcze tego samego dnia mundurowi uzyskali informacjê, ¿e na
jednym ze skupów z³omu pojawi³y
siê elementy mog¹ce pochodziæ z tej
kradzie¿y. W punkcie skupu funkcjonariusze dowiedzieli siê, ¿e trzej
m³odzi mê¿czyŸni faktycznie przywieŸli czêœæ towaru i w³aœnie udali
siê po jego kolejn¹ partiê. Policjanci

postanowili zaczekaæ na dostawców. Wkrótce na placu skupu, na
rowerze pojawi³ siê jeden z nich.
Zosta³ zatrzymany.
Jak siê okaza³o, pechowy 20-latek po¿yczy³ rower od kolegi i przyjecha³ powiadomiæ pracowników
skupu, ¿e dostawa opóŸni siê, gdy¿
w samochodzie, którym wozili z³om,
skoñczy³o siê paliwo. Wkrótce zostali zatrzymani pozostali dwaj
sprawcy kradzie¿y.
Obaj 18-latkowie oraz ich starszy kolega us³yszeli ju¿ zarzut kradzie¿y. Jeden z 18-latków za dokonanie tego przestêpstwa, jak równie¿ wielu innych w ostatnim czasie,
decyzj¹ s¹du na trzy miesi¹ce trafi
do aresztu. Wszyscy "amatorzy
cudzej w³asnoœci" za pope³nione
przestêpstwo odpowiedz¹ przed
s¹dem. Grozi im do 5 lat pozbawienia wolnoœci.
(kp)

Kradzionym rowerem
pojecha³ w odwiedziny
(Z£OCIENIEC) Policjanci ze
Z³ocieñca przedstawili zarzut kradzie¿y 18-latkowi, który ukrad³
rower sprzed koœcio³a po to, by dojechaæ nim na wizytê u brata w wiêzieniu.
Do policjantów ze Z³ocieñca
zg³osi³ siê 6 czerwca mê¿czyzna,
twierdz¹c, ¿e na jednej z ulic miasta
rozpozna³ rower, który dwa dni temu
w Wierzchowie zosta³ skradziony
jego ojcu. Mundurowi pojechali we
wskazane miejsce i zatrzymali 17-latka, po czym zabrali go do miejscowego komisariatu, aby wyjaœniæ sprawê.
Po kilkunastu minutach do³¹czy³
do nich 18-letni mieszkaniec gminy
Wierzchowo, twierdz¹c, ¿e to on
ukrad³ rower, a m³odszemu koledze
jedynie da³ siê przejechaæ.
18- latek us³ysza³ zarzut kradzie-

¿y cudzego mienia. W rozmowie z
policjantami wyjaœnia³, ¿e rano uda³
siê do Wierzchowa, gdy¿ w miejscowym zak³adzie karnym chcia³ odwiedziæ brata. Kiedy przechodzi³ ko³o
koœcio³a trwa³a msza œwiêta, a niektórzy jej uczestnicy przyjechali rowerami, które pozostawili w pobli¿y
œwi¹tyni. M³odzieniec stwierdzi³, ¿e
³atwiej i szybciej dojedzie do brata
cudzym rowerem i skorzysta³ z jednego ze stoj¹cych jednoœladów.
Po wizycie w zak³adzie karnym
uzna³, ¿e „g³upio” bêdzie oddawaæ
skradzion¹ rzecz, a w³aœciwie to rower przyda mu siê jeszcze, aby doje¿d¿aæ do szko³y w Z³ocieñcu.
Nowym nabytkiem pochwali³ siê
17- letniemu koledze, a gdy pozwoli³
mu przejechaæ siê po mieœcie, rower
zosta³ rozpoznany przez prawowitego w³aœciciela.
(kp)
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Stanowisko wiceburmistrza na przetarg???

Z³ocienieckie z³otówki w gwizdek, czyli trzy
plastyczki, w tym jedna komputerzystka
(Z£OCIENIEC). Znajome malarki
i malarze zwracaj¹ nam uwagê: Mimo ¿e to ju¿ czerwiec, przyroda
trzyma jeszcze kolory zieleni majowej. To chyba dlatego, ¿e nie ma
upa³ów, a i nieco popada. Najefektowniej malarsko mo¿na po¿yæ w
Parku ¯ubra. Szczególnie wtedy,
gdy s³oñce jest jaskrawe. Operuje
wówczas w Parku tworz¹c zak¹tki
iœcie z malunków flamandzkich.
Same pysznoœci. Ale ludzi tu prawie
wcale. Jeszcze nie ta kulturka, co za
Niemca, gdy by³ to bajeczny park –
ogród pa³acowy. –
O, gdyby¿ to w nasze miasto zainwestowaæ z milion euro – to by³aby to istna bajeczka. W³aœnie koñczy siê ju¿ chyba wymuszanie na
gminach orlików, hal sportowych i
stadionów. Jest zatem zasadne pytanie: co dalej? Jak dalej? Nie dajmy siê
paplaninom o kryzysie. Jeœli kryzys,
to pytajmy – a gdzie s¹ nasze z³otówki? Dobrze Niemcom s³u¿¹, bo wszak
u nich o ¿adnym kryzysie siê nie
mówi, a diametralnie odwrotnie.
W³aœnie w tych dniach zad³u¿onej
Grecji sprzedaj¹... korwety. Kto siê w
tym wszystkim zdo³a po³apaæ? Trudne to. Ale, jeœli ma siê jeszcze polsk¹
g³owê, serce – to w³aœnie nadchodzi
czas je podnieœæ. Wysoko. Nawet
ponad Niemcy. Nie prze¿uwaæ codziennie treœci telewizyjnych (lemingi), bo to truj¹cy obrok, a choæ
raz w ¿yciu dowiedzieæ siê, co siê
dzieje tak naprawdê.
O prawa dla ca³ej wspólnoty
gminnej
Ju¿ trzeba zg³aszaæ do bud¿etu
miasta propozycje do wykonania za
wspólne pieni¹dze na przysz³y rok.

Ryszard Majewski, w³aœciciel naddrawnej restauracji Z£OCIEÑ. Restaurator, ale i te¿ spec od takich
remontów, jest cz³onkiem Lokalnej
Organizacji Turystycznej.

Niech to nie bêd¹ propozycje tylko
„dla siebie”, ale takie, które miasto i
gminê uczynni¹, uczyni¹ bardziej
cywilizowan¹, kulturaln¹ nawet, bo
jest z tym wrêcz fatalnie. W³adza
trzyma ³apki na bud¿ecie gminnym, i
to ona nie tylko decyduje o wydatkach, ale i je realizuje. Trzeba z tym
skoñczyæ, bo gmina nie po to istnieje, by w niej na pierwszym miejscu
by³ interes zbêdnych kilku spó³ek,
zak³adzików, a nawet szkó³, a nie prawa i potrzeby ca³ej wspólnoty gminnej. Taki przyk³ad: nadzatrudnienie
w stra¿y miejskiej nadal jest op³acane z naszych pieniêdzy. Mówi siê
nawet, i pisze w internecie, ¿e tak
bêdzie nadal, gdy¿ stra¿ mocno trzyma w garœci notabli gminnych. Do tej
pory nie zosta³a powo³ana ¿adna
komisja, by problem zbadaæ. Dlaczego? Dlaczego to stra¿ miejska ma
rz¹dziæ gmin¹? Bo tak w Z³ocieñcu
byæ musi?
Dalej w miasto
Na ulicy Czaplineckiej postêpuje

dewastacja wiaty na przystanku
autobusowym. By³y wybite dwie
szyby, ju¿ nie ma trzech. Ulica, dwudziestka, po remoncie. Kratki œciekowe s¹ w niej tak poumieszczane, ¿e
œmia³o mo¿na po nich jeŸdziæ rowerami. Luksus. Nawet nie wszystkie
kasztany zosta³y powycinane. S³owem, dukt miejski w absolutnym
porz¹dku. Tylko ta wiata. Piszemy o
niej, gdy¿ trwa bez szyb ju¿ naprawdê d³ugo. Podobna wiata na Po³czyñskiej z reklamami. Gustownie,
estetycznie. Tyle, ¿e ktoœ w³asnym
sumptem doklei³ w³asne og³oszenia.
Podaæ numery telefonów dla stra¿y
miejskiej?
Aleja Po³czyñska po fantastycznym remoncie (chodniki, jezdnia, od
podstaw wybudowana œcie¿ka rowerowa, te¿ fantastycznie odremontowany most na Drawie) a tu... codziennoœæ. Zapaækany og³oszeniami przystanek autobusowy z piêkn¹,
nowiutk¹ wiat¹. Niby szczegó³, ale
ktoœ od takich og³oszeñ jest jakby w
ci¹g³ej gotowoœci, by popstrzyæ coœ
jeszcze innego. A jak mówi¹ – od
ogó³u do szczegó³u.
Jak ze œcie¿ki nad Drawê?
Wykonawca remontu Po³czyñskiej nie pamiêta³, by do niezwykle
popularnej stanicy nad Draw¹ i restauracji Z³ocieñ zrobiæ w³aœciwy
zjazd ze œcie¿ki. Teraz jest tu tak, ¿e
by udaæ siê do wymienionych
miejsc, trzeba zsi¹œæ z rowerów, pokonaæ wysoki krawê¿nik, pokonaæ
jezdniê i zjechaæ wreszcie w dó³ w
rzeczn¹ dolinê.
Dolina Drawy – teraz solidnie ju¿
poprawione schody, którymi mo¿na
bezpiecznie zejœæ na próchniej¹c¹
kejê, ale na bie¿¹co naprawian¹. Nie
ma ju¿ narzekania. Naprawy schodów, umocnienia nadbrze¿a i kei
dokona³, li tylko w³asnym sumptem

Drawa zaczyna siê zieleniæ
Drawa zwolna poczyna siê zieleniæ. I w tym roku bêd¹ k³opoty z zarastaj¹c¹ rzek¹. Ale, jedni kajakarze
sobie to nawet chwal¹, inni – nadziwiæ siê takiej rzece nie mog¹. Rozsup³ywanie tego wêz³a zarastaj¹cej rzeki do tej pory nikomu siê nie uda³o.
Jak bêdzie w tym roku?
W ZUK-u jest do takich celów
specjalny rzeczny kombajn, zwany
„egzekutyw¹”. Mo¿e i w tym roku
zawita na rzekê? To chyba, niestety,
jak do tej pory by³a najwiêksza atrakcja w tym miejscu dla setek spacerowiczów?
Ryby z rzeki wysz³y, z jezior te¿
W Drawie ju¿ od dziesi¹tków lat
nie ma ryb. S¹ jeszcze od³awiane
ukleje - do czterech centymetrów
d³ugoœci, ale i one podobno te¿
wychodz¹. Temat, by w Drawie (i nie
tylko w Drawie) by³y ryby, w naszych warunkach samorz¹dowych
jest widziany jako nie z tej galaktyki:
jak to? - w rzece, w jeziorach ryby?
Ryby maj¹ byæ w sklepach, i tylko w
sklepach. Temat nie jest rozwi¹zywany od dziesi¹tek lat. Polska, teraz
podobno Europa. Tyle, ¿e dalej bez
ryb w rzece, w jeziorach.
Miasto jest sprz¹tane
Dzieje siê coœ niezwyk³ego w
mieœcie. Miasto jest sprz¹tane. Nawet codziennie rano jest uprz¹tane
naddrawie. Panie w czapeczkach,
spod których nie widaæ twarzy, zbieraj¹ nawet najmniejsze odpadki z
chodników. W swej pracy przypominaj¹ wyspecjalizowane s³u¿by od
tego rodzaju zajêæ w du¿ych miastach. Ale¿ tu nast¹pi³ wy³om w dotychczasowej gminnej praktyce.
Mo¿e by tak i w innych dzia³eczkach
gminnej z³ocienieckiej gnuœnoœci?
W Olimpie??? Co na pocz¹tek?
Kogo? Mo¿e stanowisko wiceburmistrza po odejœciu na emeryturê dotychczasowego? ¯artem nieco: mo¿e
przetarg na to stanowisko? Ciekawe,
za jakie pieni¹dze nowy wiceburmistrz zechcia³by pracowaæ dla naszego, wspólnego dobra? Niewykluczone, ¿e i za mniej ni¿ piêæ tysiêcy
miesiêcznie. Nikt tego nie sprawdzi.
Bo ma byæ po polsku, po gminnemu,
czyli z³otówki w gwizdek?
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Profilaktyka i prewencja
na akwenach

Stary Rynek
Tymczasem ekipy ZUK-u podlewaj¹ kwiatki wisz¹ce na stylowych
lampach. Najwiêcej gazonów jest na
Starym Rynku. W tych dniach Stary
Rynek jest wrêcz wiosennie fantastyczny. Do tego jest to miejsce z
darmowym internetem. Siada sobie
pani, pan na ³aweczce i ju¿ po chwili
ma po³¹czenie z bibliotek¹ Bia³ego
Domu. Nie sprawdza³em jeszcze, jak
wygl¹da dostêp do biblioetki Kremla. Tylko siê domyœlam. Wiem natomiast, jak jest z bibliotek¹ w Z³ocieñcu.
ZOK w gablocie
Na Starym Rynku ZOK zamocowa³ swoj¹ gablotê informacyjn¹.
Materia³y dotycz¹ MEWY. Kolor
gabloty jeszcze roboczy, ale trzy plastyczki pracuj¹ce w ZOK-u ( w tym
jedna komputerzystka) coœ jeszcze
wymyœl¹. Od tego a¿ huczy w mieœcie. Gablota jest dwustronna. Zauwa¿ê, ¿e do tej pory nikt w Z³ocieñcu, i nigdy, i nikogo nie zapyta³ – a na
co Pañstwo chcielibyœcie przeznaczaæ pieni¹dze, które my od Was
otrzymujemy na tak zwan¹ kulturê?
Na razie to w nowej MEWIE nie zaplanowano nawet pomieszczeñ na
multimedialn¹ bibliotekê, ale jest
tam sala do nauki tañca z filarami
poœrodku. Gdy komuœ wreszcie, byæ
mo¿e, uda siê oderwaæ obecnych
zawiadowców ZOK-u od z³otówek
niby samorz¹dowej kultury – bêd¹
pytania: a co by Pañstwo chcieli w
tej dzia³ce za Wasze w koñcu pieni¹dze? Na razie to ta gablota w roboczym kolorku stanê³a w miejscu, w
którym powinna byæ trawa. Bo to
trawnik. Trawy oczywiœcie nie ma, a
to maj przecie¿ i na dodatek Stary
Rynek. Jest gablota.
Z Budowa na jedzonko
do Z³ocieñca
Dwaj uczniowie, by siê dobrze

posiliæ, rowerami przyjechali z Budowa do Z³ocieñca. Siedzieli sobie na
Starym Rynku i wcinali zakupy. To
uczniowie z Trojki. A jak z Trojki, to
wiadomo: biegi na orientacjê. Ale¿
tak! Biegaj¹. B³ysnê³y iskierki w
oczach. Zapomnieli o widelczykach.
A po chwili nawet na zdjêcia siê zgodzili, ale niechêtnie.
Wie¿a w kolorze
konserwator zabytków
A nad tym wszystkim, tutejszym
z³ocienieckim, wie¿a koœcio³a Maryi
Wniebowziêtej w kolorze nieco zaskakuj¹cym, ale to wedle mocnego
zalecenia pani konserwator. Ciekawe, co by na ten temat mia³y do powiedzenia trzy plastyczki z ZOK-u, w
tym jedna komputerzystka. Na tê
informacjê te¿ nikt z tutejszych
w³adz obdzielaj¹cych etatowymi
z³otówkami do tej pory nie zareagowa³. Patrzcie Pañstwo Drodzy Czytelnicy – ludzie ze z³ocienieckiej w³adzy gminne pieni¹dze, nasze z³otówki, traktuj¹ niczym swoje. Przyda³by
siê wreszcie w Z³ocieñcu nie tylko
wspó³czesny GOGOL, ale i REWIZOR. Ale¿ by³oby ciekawie.
Z zak³adu fotograficznego
do urzêdu. Zasady przejœcia
nadal nieznane
Do tej pory nie otrzyma³em ani
jednej informacji na temat: odszed³
facet bez kwalifikacji z pracy w zak³adzie fotograficznym do pracy w
Urzêdzie Miasta. Zak³ad na jego
miejsce poszukiwa³ kolejnego gostka og³oszeniami rozlepianymi w mieœcie. I do tej pory nikt Tygodnika nie
poinformowa³, jak siê tego rodzaju
potrzeby za³atwia – pracê w urzêdzie.
A prosiliœmy, i prosimy. Tyle, ¿e zak³ad fotograficzny og³oszeñ ju¿ nie
rozwiesza. Czy¿by po poleceniu z
urzêdu?
Tadeusz Nosel

Od d³u¿szego czasu dochodzi³y
od mieszkañców okolicznych miejscowoœci oraz turystów niepokoj¹ce sygna³y o niew³aœciwym korzystaniu z motorowodnego sprzêtu
p³ywaj¹cego jakimi s¹ skutery wodne i motorówki.
Dziêki porozumieniu pomiêdzy
Komendantem Komisariatu w Z³ocieñcu Panem Norbertem Gorzyñskim, Kierownikiem Referatu Prewencji Panem Andrzejem Kilichowskim oraz Prezesem WOPR Powiatu
Drawskiego Panem Krystianem Budziszewskim ustalono plan patroli
akwenów naszego powiatu.
Funkcjonariusz Policji wspólnie
z Ratownikiem WOPR zaczêli kontrolê od jeziora Lubie, na którym zezwala siê u¿ywaæ silników spalinowych. Niestety przeprowadzone
kontrole potwierdzi³y doniesienia.
Nagminnie ³amane by³y zasady bezpieczeñstwa oraz niezastosowanie
siê do prawa o ruchu wodnym. Brak
podstawowego elementu asekuracyjnego w postaci kamizelki czy
ko³a, a tak¿e zbyt du¿a liczba osób
znajduj¹cych siê na np. rowerach
wodnych, to najczêœciej pope³niane
b³êdy, które mog¹ zakoñczyæ siê nieszczêœliwym wypadkiem zagra¿aj¹cym ¿yciu i zdrowiu.
Osoby skontrolowane zosta³y
pouczone. Funkcjonariusz policji
informowa³ o przestrzeganiu obowi¹zuj¹cych przepisów, a ratownik
WOPR o zasadach bezpieczeñstwa
na wodzie.
Kolejnym etapem by³y wizyty u
w³aœcicieli oœrodków wypoczynkowych. Ratownik WOPR informowa³
gestorów k¹pielisk, jakie wymagania powinien spe³niæ ratownik.

W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê
sezonem przypominamy:
- Ka¿dy zobowi¹zany jest do posiadania odpowiedniego dokumentu uprawniaj¹cego do poruszania siê
statkiem wodnym w postaci np. patentu sternika motorowodnego, który uprawnia do prowadzenia ³odzi
motorowych o mocydo 60 kW (80
KM) lublicencji na holowanie (wy³¹cznie z obserwatorem) w przypadku holowania narciarza lub statku
powietrznego (Rozporz¹dzenie Ministra Sportu z dnia 09 czerwca 2006
§19). Osoby nie posiadaj¹ce patentu motorowodnego mog¹ prowadziæ
jachty motorowodne z silnikiem o
mocy nieprzekraczaj¹cej 5 kW (6,67
KM) (Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 12 wrzeœnia 1997 §4.3).
- Na jeziorze Siecino obowi¹zuje
strefa ciszy zgodnie z uchwala NR
XXXIII/252/2005 Rady Powiatu
Drawskiego z dnia 3 paŸdziernika
2005 r.
- Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011
r. o bezpieczeñstwie osób przebywaj¹cych na obszarach wodnych Art.
7. zabrania siê prowadzenia w ruchu
wodnym statku lub innego obiektu
p³ywaj¹cego, niebêd¹cego pojazdem mechanicznym, osobie znajduj¹cej siê w stanie po u¿yciu alkoholu,
nietrzeŸwoœci, po u¿yciu œrodka
dzia³aj¹cego podobnie do alkoholu
lub pod wp³ywem œrodka odurzaj¹cego.
Podczas sezonu letniego patrole
wodne w powiecie drawskim odbywaæ siê bêd¹ regularnie. G³ównym
celem tych dzia³añ bêdzie bezpieczeñstwo i profilaktyka podnosz¹ca
œwiadomoœæ osób wypoczywaj¹cych, a tak¿e korzystaj¹cych ze
sprzêtu p³ywaj¹cego podczas letniego wypoczynku.
Krystian Budziszewski
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Czego dyrektor ZOK-u nie zdo³a³a przewidzieæ?

ZOK ujawnia stratê
700 tysiêcy z³otych
(Z£OCIENIEC). Po wyj¹tkowo
d³ugo trwaj¹cym remoncie kina
MEWA, a w nim siedziby administracji ZOK-u, przyst¹piono do uroczystoœci oddawania placówki w
pacht mieszkañcom, z oczywist¹
przesad¹ rzecz nazywaj¹c. Kino ju¿
dzia³a, ZOK te¿, a tymczasem pojawiaj¹ siê pierwsze informacje na
temat – a jak z tym wszystkim jest
naprawdê.

EURO 2012 jeszcze nie
w ZOK-u
ZaprzyjaŸniona z gmin¹ prasa
donosi³a swego czasu, ¿e w kinie
bêdzie mo¿na ogl¹daæ na cyfrowym
projektorze wszelkie imprezy, nawet
o randze œwiatowej, w tym i sportowe. Jakoœ w dniach EURO 2012 nie
s³ychaæ, by ZOK na relacje z tej imprezy zaprosi³ kogokolwiek.

Strata do wyjaœnienia
Oœrodek Kultury w 2011 roku
poniós³ stratê w wysokoœci 701
154,31 z³otych. To informacja z³o¿ona przez dyrektor ZOK-u Romanê
Kowalewicz. Do firmy w najbli¿szych miesi¹cach wybierze siê komisja rewizyjna rady, by dokonaæ
wszelakich sprawdzeñ sprawozdania finansowego oœrodka.
Powierzchnia tej placówki do
opodatkowania zwiêkszy³a siê po
remoncie trzykrotnie. Bêdzie wy¿szy
podatek od nieruchomoœci.

- Niedoci¹gniêcia z mojej strony
mog¹ wynikaæ z tego, ¿e nie potrafi³am tego dobrze przewidzieæ –
powiedzia³a dyrektor Romana Kowalewicz na temat innych finansów,
za media. – S¹ nowe urz¹dzenia, ale
takie, które maj¹ du¿¹ moc – s³owa
dyrektor. Mo¿na by³o mieæ trudnoœci w dobrym planowaniu? Trudno
zrozumieæ.

SZCZEGÓ£Y
Ni¿ej dajemy dok³adne sprawozdanie na powy¿szy temat. Ciekawostk¹ z tej nasiadówki jest, ¿e w
komisji rozpatruj¹cej zagadnienie
niebagatelnej straty ZOK-u, jest
radny Jan Rudy, nie tylko ksiêgowy
z ZUK-u, którego firma ma straty za
ubieg³y rok 200 000 z³otych, ale i
ojciec ksiêgowej z ZOK-u, Beaty
Lichwy. Ot, taki zbieg okolicznoœci.
Na temat oceny dzia³alnoœci
ZOK-u, jako firmy od kultury, nikt nie
wypowiedzia³ ani s³owa. Tylko burmistrz Waldemar W³odarczyk. – Generalnie oceniam dzia³alnoœæ
ZOK-u pozytywnie. – Burmistrz nie
powiedzia³, co ma na myœli.
Radny Miros³aw Kacianowski: Rada o tym (o stracie firmy 700 tys.
z³otych) dowiaduje siê po czterech
miesi¹cach. –
I chyba jest jak zawsze: fajerwerki pogas³y, pieni¹dze wyp³acone,
nagrody - i nie tylko - powrêczane, a
EURO 2012 te¿ jak zwykle: w knajpie
z piwem z nalewaka.

Debata o stracie
W kinie MEWA trwa ju¿ codzienna dzia³alnoœæ. W obiekcie placówki
na dobre posadowi³a siê wieloetatowa obs³uga administracyjna Z³ocienieckiego Oœrodka Kultury. Jak informuj¹, placówka kulturalna w olbrzymiej czêœci finansowana przez
samorz¹d, za ubieg³y rok w swym
sprawozdaniu finansowym wykaza³a stratê w wysokoœci ponad siedemset tysiêcy z³otych. Przyjrzyjmy siê
temu, jak to wszystko wygl¹da w
szczegó³ach. W tym i wyjaœnieniom
przyczyn tej straty.
Dyrektor placówki Romana Kowalewicz poinformowa³a, ¿e ZOK
sprawozdania finansowe i merytoryczne z³o¿y³ terminowo. Jest to
obszerny dokument, gdy¿ ZOK ma
du¿o dzia³añ.
Szef komisji rewizyjnej rady, Miros³aw Kacianowski, interesowa³ siê
wynikiem finansowym firmy, i tym –
co jest przyczyn¹ tak wielkiej straty,
a jej wysokoœæ jest wszystkim raczej
dobrze znana.
Dyrektor Romana Kowalewicz
informowa³a: - Oœrodek Kultury w
2011 roku poniós³ stratê w wysokoœci 701.154,31 z³otych. W 2011 roku
plan bud¿etu opiewa³ na 2 000 000
z³otych. Wiedzia³yœmy z ksiêgow¹,
¿e po zakoñczeniu inwestycji bêd¹
du¿e wydatki. Plan zosta³ znacz¹co
obciêty na 1 300 000 z³otych. Jest
nierealne, aby tak ma³a instytucja
wypracowa³a tak du¿o pieniêdzy. W
trakcie roku bud¿etowego zabrano

nam jeszcze 100 000 z³otych. My
dobrze zaplanowaliœmy wydatki, my
nie marnotrawimy œrodków. Na koniec roku nie by³o zobowi¹zañ wymagalnych, p³atnoœci robimy na bie¿¹co. Zmieni³a siê ustawa. Teraz
borykamy siê z amortyzacj¹. –

Ksiêgowa, komisja
rewizyjna
Wyjaœnieñ udziela³a te¿ ksiêgowa ZOK-u Beata Lichwa: - Pozyskane œrodki przez instytucje kulturalne nie s¹ dochodem, s¹ zwiêkszeniem kapita³u w³asnego. Jak zakoñczyliœmy inwestycje, to czêœæ
œrodków by³o wydatkowane na
wyposa¿enie poni¿ej 3 000 z³otych,
które s¹ w danym roku amortyzowane. Nie mamy tego w dochodach,
a mamy w kosztach amortyzacyjnych. Na reklamê i promocjê dostaliœmy œrodki z RPOG-u, ale nie stanowi¹ one wartoœci inwestycji, a s¹
kosztem bie¿¹cym. Przejêcie na stan
œrodków trwa³ych spowodowa³o
zwiêkszenie kosztów. Kosztem znacz¹cym s¹ odsetki od kredytu – od
1 czerwca odsetki stanowi¹ koszt
ZOK-u (160 000 z³otych). Dostaliœmy na to œrodki, ale nie s¹ ujête w
przychodach. To wszystko zliczaj¹c
daje du¿y minus. –
Wobec powy¿szego, nie by³o
innego wyjœcia, Miros³aw Kacianowski zaproponowa³, by sprawozdanie by³o zbadane przez komisjê
rewizyjn¹, której przewodniczy.
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Burmistrz Waldemar W³odarczyk
zauwa¿y³: - Zmiana planu pracy komisji rewizyjnej musia³aby byæ przyjêta przez radê na sesji. – Na posiedzeniu rady w maju w³aœnie tak siê sta³o.

ZOK chcia³ 2 miliony
z³otych
Burmistrz Waldemar W³odarczyk kontynuowa³: - Strona przychodowa ZOK-u ... gmina gwarantowa³a 1 225 000 z³otych, ale w
ci¹gu roku zabraliœmy 100 000
z³otych. Plan do bud¿etu by³ na
oko³o 2 000 000 z³otych i by³ sporz¹dzony prawid³owo. Mo¿na siê
odnosiæ do dzia³alnoœci jednostek
kulturalnych nie tylko w Z³ocieñcu. 300 000 z³otych zosta³o wydane na maj¹tek, który wszed³ w zu¿ycie materia³ów i wyposa¿enia.
Nie mamy nic wpisane po stronie
przychodów, a koszty s¹. Generalnie ZOK mia³ przychody 229 000
z³otych + 34 000 + 122 000 z³otych. To jest prawie 400 000 z³otych. –
Dyrektor Romana Kowalewicz
doda³a, ¿e: - Te œrodki wypracowuje
tylko Oœrodek, a biblioteka i œwietlice nie. A koszty ich funkcjonowania s¹. –
Burmistrz Waldemar W³odarczyk: - Oœrodek p³aci wy¿szy podatek od nieruchomoœci, poniewa¿
zwiêkszy³a siê powierzchnia do
opodatkowania. –
Szefowa komisji gospodarczej,
Gra¿yna Kozak na ten temat powiedzia³a nastêpuj¹co: - Powierzchnia
zwiêkszy³a siê trzykrotnie. –

Pytania
Dlaczego planowanie rozje¿d¿a
siê z wykonaniem? O 100 000 z³otych
rada zmniejszy³a wydatki. Jakie jest
prze³o¿enie tych decyzji z wykonaniem? Czy wy zaoszczêdziliœcie te
100 000 z³otych? – dopytywa³ Miros³aw Kacianowski.
Na pytanie nie wiedzieæ czemu
nie odpowiada³a dyrektor Romana
Kowalewicz, a burmistrz Waldemar
W³odarczyk: - Plan by³ bardzo bogaty w za³o¿eniach. Imprezy plus
koszty inwestycyjne. Zaczêliœmy
okrajaæ ca³oœæ planu. Wynagrodzenia nie by³y ciête, ale nie by³o podwy¿ek. Ciêcie by³o w wydatkach
bie¿¹cych. –

Nowe koszta utrzymania
budynku. Spichlerz
Jakby z nag³a, niespodziewanie,
wyskoczy³ te¿ problem nowych
kosztów utrzymania budynku kina: Ja rozmawia³am ju¿ z dostawcami
„mediów”. Jakie bêdê mia³a wzrosty kosztów utrzymania wiêkszego
budynku? Nikt nie chcia³ nam tego
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powiedzieæ. S¹ nowe urz¹dzenia,
ale takie, które maj¹ du¿¹ moc.
Niedoci¹gniêcia z mojej strony
mog¹ wynikaæ z tego, ¿e nie potrafi³am tego dobrze przewidzieæ –
przyznawa³a dyrektor.
Nie ukrywa³ swego zaskoczenia
Miros³aw Kacianowski: - Rada dowiaduje siê o tym po czterech miesi¹cach. Uwa¿am, ¿e Ÿle zaplanowany bud¿et nale¿y skorygowaæ. W
trakcie roku dokonuje siê pewnych
analiz. S¹ korekty bud¿etu doœæ
czêsto. Plan powinien byæ realny. –
Ksiêgowa Beata Lichwa: - Plan,
a rachunek zysków i strat, to u nas
nie to samo. W planach nie mamy
przekroczeñ. –
Burmistrz Waldemar W³odarczyk: - Zasada planu nie uleg³a
zmianie. W planie wydatków
sprawdzaliœmy wszystko na bie¿¹co. BGK jest od tego, ¿eby pomagaæ
w takich inwestycjach, a by³ problem, aby nam pomóc. –
Beata Lichwa: - My, robi¹c plan,
planujemy, ¿e zrobimy Dni Z³ocieñca. W momencie, gdy nie dostaniemy œrodków, to weŸmiemy tañszego
wykonawcê. –
Dyrektor Romana Kowalewicz: Skoro ja mam pieni¹dze na koncie,
mam wszystko pop³acone, wiêc
myœlê, ¿e jest o’key. A wynik wychodzi na bardzo du¿y minus. –
Radny Miros³aw Kacianowski:
- Nie by³oby dla mnie w¹tpliwoœci, gdyby by³o sprawozdanie z
przep³ywu œrodków pieniê¿nych.
Wiem, ¿e wy takiego sprawozdania nie musicie robiæ. Wiem, ¿e to
przez ustawodawcê te koszty siê
rozje¿d¿aj¹. Gdyby by³o zestawienie Ÿróde³ finansowania z wydatkami, to by³oby bardzo jasno
wszystko widaæ. Ze wzglêdu na
wysokoœæ tej kwoty chcia³bym,
aby komisja rewizyjna rady siê
tym zajê³a. –

Pomoc
Radny Jan Rudy (ksiêgowy w
ZUK-u, tu strata za ubieg³y rok 200
tys. z³otych, ojciec ksiêgowej Beaty
Lichwy): - Oœrodki kultury nijak siê
maj¹ do dzia³alnoœci na przyk³ad
spó³ek. Dobrze, ¿e ustawodawca
przewidzia³, ¿e mo¿na stratê pokryæ
z funduszu w³asnego. Nie ma obowi¹zku, ¿e stratê musi pokryæ organizator. Dobrze, ¿e nie ma zobowi¹zañ zaleg³ych. Rozpisanie tego
wniosku da pe³ny obraz sk¹d mamy
wynik ujemny. –
Rada w maju podjê³a decyzjê.
Komisja rewizyjna sprawdzi stan finansów ZOK-u. Dodajmy: ZOK winien ju¿ zwijaæ swe stare ¿agle, a kino
z jego wszelkimi pomieszczeniami i
ksiêgowoœci¹ (?) oddaæ stowarzyszeniom obywatelskim. A do tego
Spichlerz te¿ chyba czeka na nowego gospodarza.
(N)

A dach œwi¹tyni móg³ byæ z dachówek

Gdyby¿ to gminianie mogli
decydowaæ o przeznaczaniu
swych z³otówek

(Z£OCIENIEC). Nieodzownym
ju¿ by³o wykonanie remontu dachu
koœcio³a Maryi Wniebowziêtej. W
pierwotnych za³o¿eniach myœlano
nawet o zmianie poszycia z blaszanego na dachówkowe, ale koszt takich
prac zbli¿y³by siê do pó³ miliona z³otych, razem z projektem. Stanê³o na
tym, ¿e dach blaszany pójdzie do
remontu, a z dachówkami poczeka
siê do lepszych czasów.
Z finansow¹ pomoc¹ przysz³a
rada miasta. Oficjalnie poinformowano: - Przyznaje siê dotacjê w
kwocie 30 000 z³otych dla Parafii
Rzymskokatolickiej Maryi Wniebowziêtej na wykonanie robót budowlanych polegaj¹cych na remoncie pokrycia dachowego budynku koœcio³a w Z³ocieñcu. (...)
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia. – Rada tê decyzjê podjê³a
siedemnastego maja jednog³oœnie.
Do tej pory z³otówki od rady na
podany tu cel podawano w kwocie
40 000 z³otych. Okazuje siê, jest ich
o 10 000 z³otych mniej. Nie to jednak

jest najistotniejsze. A chyba to, ¿e
mo¿na by³o poddaæ pod referendum
rozstrzygniêcie mieszkañcom gminy
– chcemy porz¹dnego dachu koœcio³a z dachówek, czy te¿ wystarczy
remont poszycia blaszanego?
W gminie Z³ocieniec jeszcze nigdy nie by³o referendum w ¿adnej
sprawie. Gdy siê zbli¿a³o w sprawie
sprzeda¿y Zak³adu Ciep³ownictwa,
natychmiast od sprzeda¿y odst¹piono. I chyba podobnie by³oby w
podanym tu zagadnieniu.
Gminianie z pewnoœci¹ byliby za
tym, by dach œwi¹tyni by³ taki, jaki
byæ powinien, bo niby dlaczego nie?
Decyzja rady miasta w³aœciwie to
niczego nie rozwi¹za³a, a do tego
kwota jest mniejsza o ca³e dziesiêæ
tysiêcy z³otych od podawanej. Zapytajmy w gminie wreszcie obywateli, jak i na co wydawaæ ich z³otówki.
Dotychczasowi kasjerzy, jak s³ychaæ i widaæ wszêdzie, drastycznie
nie sprawdzili siê. Czy¿by umieli tylko dzia³aæ za zas³onami dymnymi?
Czy¿by tylko tak?
(N)
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl

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

US£UGI

INNE

NIERUCHOMOŒCI

MIESZKANIA

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

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

Wynajmê dom 130 mkw. Cena do
uzgodnienia tel. 791 743 525, 533
419 678

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

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

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

T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.
P³yty drogowe 3 x 1,5 kupiê; Owczarski niemieckie po rodzicach rodowodowych sprzedam. Tel. 503 177
347.Ursus C330 kupiê.

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

Kupiê rower m³odzie¿owy w dobrym stanie. Tel. 783 102 708

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

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

NAUKA

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

KURSY
OCHRONY
do licencji I i II stopnia
w Trzebiatowie
w czerwcu 2012 r.

Tel. 668 151 221

Powiat gryficki

£obez. Sprzedam u¿ywane drewniane okna i drzwi. Tel. 601 429 991

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

Powiat gryficki

Dzia³ki budowlane: - £obez - ceny
ju¿ od 15 z³ za 1 mkw. - Zajezierze
2129 mkw. - 43 000 z³. - Tucze nad
j.Woœwin 2700 mkw - 45 000 z³. Tel.
600 265 547.

Powiat drawski
Sprzedam dzia³ki rekreacyjno –
budowlane nad jeziorem Siecino z
dostêpem do jeziora: 1500, 3000
mkw. Cena z 1 mkw. 25 z³. Tel. 606
588 872

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

Do wynajêcia kawalerka w £obzie.
Tel. 788 175 595.
Wynajmê mieszkanie w £obzie 880
085 176
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 gryficki
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.

Zapraszamy do redakcji w Z³ocieñcu
ul. Boh. Warszawy 19/7 (obok biura PSS Spo³em)
Codziennie od poniedzia³ku do soboty w godz. 11.00 - 13.00

Tadeusz Nosel, tel. 500 075 383
Kazimierz Rynkiewicz, tel. 504 042 532 e-mail: tpd1@o2.pl
Tygodnik Pojezierza Drawskiego w internecie: www.tpd.xwp.pl
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Z ¯YCIA POWIATU

Prelekcja historyczna
o œredniowieczu

Tekst, materia³ filmowy, zdjêcia, blog, foto-blog

Konkurs „Moje Stypendium
- Opowieœci stypendialne”
(Z£OCIENIEC). Zadaniem
uczestników Konkursu jest podzielenie siê historiami, doœwiadczeniami i wspomnieniami z bycia stypendyst¹. Pokazanie, jakie mo¿liwoœci
da³o im stypendium i jak je wykorzystali. Opowiedzenie o tym, co udzia³
w programie stypendialnym zmieni³
w ich codziennych zaanga¿owaniach.

W Gimnazjum Nr 2 i w Szkole
Podstawowej Nr 3 w Z³ocieñcu - 5
czerwca 2012 r. odby³a siê prelekcja historyczna dotycz¹ca epoki
œredniowiecznej.
Pomys³odawc¹ i jej wspó³organizatorem by³ p. Marcin Kuchto (razem z p. Aleksandr¹ Kaczmarek, nauczycielk¹ historii w SP 3). Przedstawi³a j¹ Grupa Rekonstrukcyjna z
Wa³cza. Uczniowie mogli zapoznaæ
siê z histori¹ stroju (z XV w.) i obyczaju œredniowiecznego, broni¹ jakiej u¿ywali ówczeœni rycerze (bia³a,
miotaj¹ca i palna). Odby³ siê równie¿
pokaz strzelecki z broni bia³ej, ciêciwowej oraz zajêcia praktyczne z bro-

ni palnej odprzodowej, rêcznej i artylerii. Co odwa¿niejsi uczniowie,
wziêli udzia³ w tzw. pojedynku rycerskim, ubrani w œredniowieczne he³my, tarcze i „miecze” (wygrywa³a
osoba, która uderzy³a przeciwnika
celnie 3 razy w g³owê). Jednak najwiêksz¹ atrakcj¹ dla m³odzie¿y by³o
strzelanie z armat, w którym co chêtni mogli wzi¹æ udzia³.
Najwiêksze podziêkowania organizatorzy sk³adaj¹ dyrektorowi
Gimnazjum Nr 2 w Z³ocieñcu panu
Zbigniewowi Buczkowi, za udzielon¹ pomoc w przygotowaniu wy¿ej
wymienionej prelekcji i za okazan¹
¿yczliwoœæ.
MK

Zrobili to razem

W dniach 21 - 26 maja br. Specjalny Oœrodek Szkolno Wychowawczy w Bobrowie i partnerska
placówka Trave - Schule z Bad Segeberg realizowa³y wspólny projekt pt. „Zróbmy to razem”, ze
œrodków
Polsko-Niemieckiej
Wspó³pracy M³odzie¿y.
W projekcie bra³o udzia³ 40 osób.
W programie zaplanowano i zrealizowano wycieczki edukacyjno-turystyczne do Szczecina i Ko³obrzegu, opracowano i przeprowadzono
zajêcia z pozawerbalnej formy komunikacji, wspólnie uczestniczyliœmy
w Turnieju Pi³karskim o Puchar Marsza³ka Województwa Zachodniopo-

morskiego. P³ywaliœmy kajakami,
zwiedziliœmy najciekawsze zak¹tki
miasta Z³ocieñca, pokazaliœmy naszym niemieckim przyjacio³om walory historyczne, turystyczne i kulturowe naszego regionu. Codziennie
wieczorem spêdzaliœmy czas na zabawach i wymianie doœwiadczeñ.
Braliœmy udzia³ we wszystkich zaplanowanych atrakcjach a podsumowanie projektu zakoñczyliœmy
integracyjnym grillem.
Dziêkujemy Stowarzyszeniu
Gmin Polskich Euroregionu Pomerania za wsparcie finansowe i mo¿liwoœæ prze¿ycia wielu niezapomnianych chwil.
(o)
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Opowieœæ stypendialn¹ mo¿na
stworzyæ pisz¹c krótki tekst, krêc¹c
materia³ filmowy (krótki), robi¹c
zdjêcia, prowadz¹c blog lub fotoblog.
Prace finalistów Konkursu
MOJE STYPENDIUM - OPOWIEŒCI STYPENDIALNE zostan¹ zaprezentowane na portalu www.mojestyepndium.pl, gdzie internauci w
g³osowaniu wybior¹ ich zdaniem

najlepsze. Na zwyciêzców czekaj¹
tablety multimedialne i inne nagrody
rzeczowe.
Zg³oszenia konkursowe mo¿na
przesy³aæ do dziesi¹tego wrzeœnia.
Konkurs jest adresowany do
by³ych i obecnych stypendystów,
krajowych i zagranicznych programów stypendialnych. Do Konkursu
mo¿na nadsy³aæ prace indywidualne lub zespo³owo. Do trzech osób w
zespole.
Organizatorami Konkursu s¹:
Fundacja Orange i Fundacja Dobra
Sieæ.
Wiêcej informacji na temat Konkursu na stronie www.mojestypendium.pl lub pod adresem konkurs@mojestypendium.org
Chcesz byæ na bie¿¹co z ofertami,
do³¹cz do nas na www.facebok.com/
mojestypendiumpl
(UM)

VII Powiatowe Spotkania
Pedagogiczne
W dniach 30 - 31 maja 2012r. w
Starym Drawsku, gm. Czaplinek odby³y siê VII Powiatowe Spotkania
Pedagogiczne. Ju¿ po raz kolejny w
spotkaniach udzia³ wziêli równie¿
dyrektorzy koszaliñskich szkó³ ponadgimnazjalnych oraz, po raz drugi, dyrektorzy szkó³ ponadgimnazjalnych z powiatu œwidnickiego.
Celem Powiatowych Spotkañ
Pedagogicznych jest stworzenie
warunków sprzyjaj¹cych prowadzeniu debaty na temat dróg rozwoju
oœwiaty, w której obecne bêd¹ wypowiedzi pracowników Ministerstwa Edukacji Narodowej, wizytatorów Kuratorium Oœwiaty, konsultantów Centrum Edukacji Nauczycieli, kadry kierowniczej szkó³ i placówek oœwiatowych oraz przedstawicieli samorz¹dów terytorialnych.
W tym roku Powiatowe Spotkania Pedagogiczne swoj¹ obecnoœci¹ zaszczycili: Jerzy Lauersdorf Przewodnicz¹cy Rady Powiatu
Drawskiego, prof. Antoni Je¿owski Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa w G³ogowie, Stanis³aw Szele-

wa - Naczelnik Wydzia³u Oœwiaty i
Wychowania Starostwa Powiatowego w Œwidnicy, dr Wojciech Winogrodzki - T-matic Grupa Computer
Plus Sp. z o.o., Podlaski Zwi¹zek
Pracodawców, Frank Wiedmer - kierownik Centrum Kompetencji we
Wriezen
Tematy poruszane podczas tegorocznych Spotkañ Pedagogicznych to m.in.:
- Polska Rama Kwalifikacji,
- organizacja i finansowanie pozaszkolnych form kszta³cenia ustawicznego,
- edukacja cyfrowa - czas na decyzje strategiczne,
- oddzia³ szkolny - jednostka organizacyjna i ekonomiczna,
- oferta kszta³cenia w Centrum
Kompetencji we Wriezen.
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim sk³ada podziêkowanie Andrzejowi Po³oñskiemu - Dyrektorowi Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Czaplinku za zaanga¿owanie w organizacjê VII Powiatowych Spotkañ Pedagogicznych. SP

P£YTY OSB

Biuro reklamy

NAJTANIEJ. 602 131 760

Tygodnika
Tel. 504 042 532

Tygodnik Pojezierza Drawskiego w Internecie
czytaj i komentuj: www.tpd.xwp.pl
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Pi³ka no¿na – I liga
oldbojów
Wyniki ostatniej 22. kolejki rozgrywek i tabela: Olimp Z³ocieniec –
Œwiatowid £obez 9:3, Zryw Kretomino – Oldboje Iskra Bia³ogard 4:5,
Lotnik Miros³awiec – Ina Iñsko 1:2,
ZEG Sparta Gryfice – Sarmata Dobra
2:4, Amator Ko³obrzeg – Pamet Œwidwin 2:1, pauzowa³ zespó³ Wybrze¿a
Rewal.
1 Oldboje Iskra 20 50 71:33
2 Zryw
20 48 73:34
3 Ina
20 42 54:28
4 Olimp
20 30 66:52
5 Œwiatowid
20 30 50:49
6 Sarmata
20 24 43:34
7 ZEG Sparta
20 22 48:56
8 Amator
20 21 46:56
9 Pamet
20 21 51:55
10 Lotnik
20 16 35:64
11 Wybrze¿e
20 7 31:107

Pi³ka no¿na – spadek
Olimpu z KLO
Wyniki 30. kolejki meczów
(ostatniej) i tabela: Iskra Bia³ogard –
Olimp Z³ocieniec 1:0, Wiekowianka
Wiekowo – Darzbór Szczecinek 1:1,
Rasel Dygowo – Hubertus Bia³y Bór
6:3, G³az Tychowo – Victoria Sianów
1:2, Wielim Szczecinek – Sokó³ Karlino 2:4, Arkadia Malechowo – Wybrze¿e Biesiekierz 6:0, Pogoñ Po³czyn Zdrój – Darlovia Dar³owo 0:0,
Mechanik Bobolice – B³onie Barwice 4:5.
1. Wiekowianka 30 66 63:25
2. Rasel
30 62 77:37
3. Iskra
30 58 66:37
4. Darzbór
30 54 60:29
5. Dar³ovia
30 49 55:33
6. Arkadia
30 49 74:45
7. Wielim
30 48 77:54
8. Sokó³
30 45 47:34
9. Victoria
30 42 55:50
10. Mechanik
30 41 65:73
11. Wybrze¿e
30 38 52:57
12. Pogoñ
30 36 41:67
13. OLIMP
30 31 54:72
14. HUBERTUS 30 30 50:64
15. G£AZ
30 14 33:125
16. B£ONIE
30 13 32:97

Gmina taka sobie,
a po europejsku

Europejski Tydzieñ
Sportu - sprawozdanie
(Z£OCIENIEC). Od koñca maja do
pierwszego czerwca odby³ siê w Z³ocieñcu Europejski Tydzieñ Sportu dla
Wszystkich, czyli XVIII Sportowy
Turniej Miast i Gmin 2012. Uczestniczy³y w wydarzeniu stowarzyszenia i
szko³y. A na wydarzenie z³o¿y³y siê:
spacery, tañce, zawody sportowe, turnieje, rajdy rowerowe, festyny, itp.
Ogó³em w ró¿norodnej formie rekreacji
(czterdzieœci dwie imprezy) uczestniczy³o w gminie trzy tysi¹ce dwieœcie
szeœædziesi¹t szeœæ osób.
(um)
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Autorzy dna gotowi do obrony do „ostatniego tchu”?

Olimp Z³ocieniec na dnie!!!
(Z£OCIENIEC). Seniorzy Olimpu Z³ocieniec nie sprostali rywalizacji w koszaliñskiej klasie rozgrywkowej, okrêgowej i z hukiem spadli w
czeluœcie w³aœciwie to pi³karskiego
niebytu. Nie by³o to zaskoczeniem
dla tych, którzy bacznie œledzili nie
tylko rozgrywki, ale i treningi. Wedle
powszechnego odczucia, nie popisa³ siê trener, który nie potrafi³ nie
tylko zbudowaæ zespo³u, ale i Olimpowi zaproponowaæ efektywne,
nowe rozwi¹zania w pracy Klubu.
Obserwuj¹c treningi z pozycji kibiców dok³adnie widzieliœmy, ¿e tego
rodzaju pracê z zespo³em móg³by
wykonywaæ ka¿dy z nas kibiców. A
do tego przez dwie rundy treningów
nie widzieliœmy ani jednego specjalistycznego treningu bramkarskiego.
Z³ocieniec – futbolowy koniec
œwiata!!!
Aby nie mno¿yæ dalej zarzutów
napiszmy wprost, ¿e doœæ powszechne jest odczucie na trybunach, i¿ Olimpowi jest wrêcz niezbêdna zmiana szkoleniowca. A ze wzglêdu na poziom czekaj¹cych Olimp
rozgrywek, mo¿e to byæ ktoœ ze Z³ocieñca. Niech¿e siê poducza. W mieœcie tylu obiektów pi³karskich, a do
tego stadion miejski w potê¿nym
remoncie, dwie hale sportowe i ani
jednego trenera pi³karskiego do pracy z seniorami.
W Urzêdzie Miasta te¿ przyda³by
siê ktoœ (wzorem choæby Drawska
Pomorskiego, Czaplinka), komu le¿y
na sercu dobro z³ocienieckiej pi³karskiej m³odzie¿y - klasy pi³karskie w
szko³ach. Nie wystarczy nie daæ
œrodków na dzia³alnosæ Klubu, ale i
wzi¹æ za skutki tego odpowiedzialnoœæ. S³owem, tu zmiana jest wyma-

gana chyba najbardziej. Co na to
wyborcy?
I jeszcze jedno. Nie wszyscy ludzie paraj¹cy siê prac¹ w Klubie
nadaj¹ siê do tego, by mieæ kontakt
nie tylko z kibicami, ale w ogóle z
ludŸmi. Wiem, ¿e to wymagania zbyt
daleko id¹ce, jak na mo¿liwoœci tego
zarz¹du klubu, ale je tak z reporterska
na razie tylko sygnalizujê.
Polska pi³ka jest taka w³aœnie,
jak¹ j¹ tutaj pokazujê. Na samym

Bieg rozstawny na Igrzyskach M³odzie¿y Szkolnej

Srebro dla powiatu drawskiego
wywalczy³y dziewczêta
ze Z³ocienieckiej Trójki
(POLICE). Jeszcze pod koniec
maja w Policach odby³y siê fina³y
Wojewódzkich Igrzysk M³odzie¿y
Szkolnej w Biegach Rozstawnych.
Powiat drawski w sztafecie
szwedzkiej reprezentowa³y uczennice ze szko³y Podstawowej Nr 3 ze
Z³ocieñca Budowa. Dziewczêta zdoby³y srebrny medal Igrzysk znakomitym wynikiem 2’41’’81. Na mecie

by³y o 0,76 sekundy za reprezentantkami Szczecinka.
Sk³ad naszych srebrnych dziewcz¹t: (I) 100 m – Oliwia Pra¿ych (zast¹pi³a kontuzjowan¹ Paulinê Kucharsk¹) (II) 200 m – Wiktoria Baczyñska (III) 300 m – Adrianna Kmieæ
(IV) Michalina Maik – 400 m.
Brawo dziewczêta ze z³ocienieckiej Trójki, srebrne medalistki
Igrzysk M³odzie¿y.
(ba)

dole, a w przypadku Olimpu, to ju¿ na
dnie.
Tadeusz Nosel
Ps Wedle sprawdzonych informacji Klub Olimp Z³ocieniec nie ma
cz³onków. Jest ich bodaj¿e trzynastu, w tym cz³onkowie zarz¹du i sekretariat. Ale¿ liga!

Dzieci chc¹ graæ w pi³kê,
w Z³ocieñcu te¿

Lech Czaplinek,
Drawa Drawsko
Pomorskie - a Olimp
Z³ocieniec w lesie
(Z£OCIENIEC). Gry o Puchar
Kazimierza Górskiego. Na stadionie
ZOS Ba³tyku Koszalin. W poniedzia³ek
jedenastego czerwca. Graj¹ ch³opcy
rocznika 1999. Z Lecha Czaplinek Kuba Augustyniak, Krzysztof Komincz. Z Drawy Drawsko Pomorskie Artur Czêœcik. Z Olimpu Z³ocieniec
oczywiœcie nikogo. Przypomnijmy,
niegdyœ Olimp by³ taki, ¿e w³aœnie w
Z³ocieñcu mieliœmy te rozgrywki. Dzisiaj, a¿ szkoda gadaæ. W Klubie pod tym
wzglêdem totalna martwica. Ze spadkiem seniorów w³¹cznie. Dojdzie do
dymisji zarz¹du? Nie w klimaciku z³ocienieckim.
(N)

tygodnik pojezierza drawskiego 13.6.2012 r.

Str
Str.. 13

SPORT

Turniej pi³ki siatkowej
Dru¿ynowe Mistrzostwo
kobiet ZAJ¥CZEK
Polski biegaczek
CUP 2012
z TRAPERA Z³ocieniec
Z³ocieniec w Poznaniu s³ynny dobr¹ s³aw¹

(POZNAÑ). Do Poznania, w którym tak rewelacyjnie Lecha Poznañ poprowadzi³ z³ocienianin Mariusz Rumak, tym razem udali siê
biegacze ze z³ocienieckiego
Uczniowskiego Klubu Sportowego
TRAPER. Impreza rangi olbrzymiej, gdy¿ Mistrzostwa Polski w
rywalizacji klubowej.
START
Z³ocienianie wystartowali w piêcioosobowym sk³adzie juniorów i
juniorów m³odszych oraz z dokooptowanym do sk³adu sztafety MJM
m³odzikiem.
To by³ wyj¹tkowo udany start.
Biegaczki z Trapera w rywalizacji
juniorek zdoby³y mistrzostwo Polski. Oto nasze bohaterki: I zmiana –
Angelika Maciejewska. II zmiana –
Martyna Macul. III zmiana – Aleksandra Waszczuk.
Ósme w junior m³odszy
W konkurencji junior m³odszy
ósme miejsce. Oto nasi: I zmiana –
Sandra Pomian (II) zmiana – Jakub
Sawoœcianik (m³odzik) III zmiana –

Adam Sawoœcianik.
Angelika - tym razem srebro
Kolejna zdobycz – w sprincie
Angelika Maciejewska wywalczy³a
srebrny medal. Na dystansie œrednim Angelika te¿ by³a srebrna. Tu
Adam Sawoœcianik by³ na czwartym
miejscu.
Martyna Macul w sprincie by³a
pi¹ta. Ola Waszczuk na ósmym. Na
dziesi¹tym miejscu w sprincie Sandra Pomian.
Miejsca punktowane
Do tych zdobyczy doliczmy jeszcze kilka miejsc punktowanych.
Dodajmy, tak œwietne rezultaty s¹
nie tylko odpowiednio punktowane,
ale i w œlad za punktami id¹ te¿ i gratyfikacje pieniê¿ne. Trener z TRAPERAAleksander Burzyñski powiedzia³: - Start nale¿y zaliczyæ do bardzo udanych. Nasi zawodnicy zdobyli ponad piêædziesi¹t punktów w
rywalizacji krajowej. Cieszymy siê,
bo to i dobry zastrzyk dla kasy Klubu. - Biegano na znanej w œwiecie
poznañskiej Malcie.
(b)

Gmina otrzyma³a œrodki zewnêtrzne na remont
sportowej areny w Z³ocienieckim Lasku

Stadion w Z³ocieñcu
jeszcze w tym roku
(Z£OCIENIEC). Nieprzerwanie
trwa remont stadionu miejskiego w
Z³ocieñcu, usytuowanego w tak
zwanym Z³ocienieckim Lasku przy
ulicy Po³czyñskiej. Prace mia³y potrwaæ do koñca czerwca przysz³ego
roku. W zwi¹zku z tym, ¿e gmina
otrzyma³a jednak na ten cel œrodki
zewnêtrzne w wysokoœci 1400000
z³otych, a które do tej pory nie by³y
takie pewne, poinformowano, ¿e remont stadionu zostanie zakoñczony
do koñca grudnia tego roku.
Obecnie na stadionie trwaj¹ prace ziemne przygotowuj¹ce do po³o¿enia murawê boiska pi³karskiego.
Jak trudne to zadanie, mogliœmy siê
przekonaæ obserwuj¹c z dnia na
dzieñ wyj¹tkowo nieudane pok³adanie muraw na naszych stadionach
EURO 2012. W koñcu za wszystko

wziêli siê spece z UEFA. W Poznaniu
polscy spece po³o¿yli tak¹ murawê,
¿e o niej trener Lecha Poznañ Mariusz Rumak powiedzia³: - Gramy
górnymi pi³kami, gdy¿ po trawie siê
nie da. Taka to murawa. –
Na obiekcie stoi ju¿ nowiutki
budynek socjalny. Jest przygotowywane pod³o¿e pod tartanowa
bie¿niê. Mo¿na siê tam wybraæ na
spacer, by wszystkiemu przyjrzeæ siê
z bliska. Docelowa funkcja obiektu –
nie tylko arena pi³karska, ale i lekkoatletyczna. ¯ycie kulturalne miasta
wzbogaci siê o widowiska lekkoatletyczne, przede wszsytkim dzieciêce
i m³odzie¿owe. To bêdzie novum w
Z³ocieñcu – na nowoczesnym stadionie i na tartanie. A do tego i zwyczajowo – mecze pi³karskie Olimpu.
Tylko, a gdzie ten Olimp?
(N)

(Z£OCIENIEC). Tradycyjnie w
pierwszy weekend czerwca na zakoñczenie sezonu siatkówki halowej Oœrodek Sportu i Rekreacji w
Z³ocieñcu by³ organizatorem III
Turnieju Pi³ki Siatkowej Kobiet
ZAJ¥CZEK CUP 2012 o Puchar
dyrektora OSiR-u. Impreza odby³a
siê w hali Zespo³u Szkó³. Turniej
mia³ zasiêg ponadwojewódzki. By³
zespó³ z Czarnkowa z województwa
wielkopolskiego.
Wyst¹pi³y zespo³y
W zawodach uczestniczy³o piêæ
zespo³ów: Zaj¹czek Z³ocieniec,
Chrobry Gryfice, MKS Noteæ Czarnków, dwa zespo³y ze Szczecinka –
EleCOND-Gryf i Bez Nazwy. Turniej
rozgrywano systemem „ka¿dy z ka¿dym”. Pojedynki by³y bardzo zaciête i sta³y na wysokim poziome. W
wielu przypadkach mecze koñczy³y
siê trzecim, rozstrzygaj¹cym setem.
Najwiêcej emocji wzbudzi³y pojedynki pomiêdzy EleCondem, Zaj¹czkiem i Chrobrym. Te mecze zakoñczy³y siê wynikami 2:1, a zwyciêsko z nich wyszed³ miejscowy
zespó³ Zaj¹czka. Z³ocienianki zaprezentowa³y siê bardzo dobrze,
wytrzyma³y ciœnienie nawet, gdy na
parkiecie siê im nie uk³ada³o. Odnios³y w turnieju komplet zwyciêstw i powtórzy³y sukces z ubieg³ego roku zdobywaj¹c przy tym
g³ówn¹ nagrodê ufundowan¹ dla
ca³ego zespo³u przez Jolantê
Smulsk¹. Drugie miejsce po zaciêtym trzysetowym meczu z Chrobrym wywalczy³ EleCond-Gryf.
Najlepsze siatkarki
Najlepsze zawodniczki z po-

szczególnych zespo³ów zosta³y
wyró¿nione przez organizatora pluszowymi zaj¹czkami. Wyró¿nione
zosta³y: Sandra Zaczkowska z Zaj¹czka, Dorota Gutowska z EleCondGryf, Ma³gorzata Kondratowicz
Chrobrego, Katarzyna Hampe z Noteci i Paulina Kowalczyk z Bez nazwy.
Klasyfikacja turnieju i sk³ady
zespo³ów
1. Zaj¹czek Z³ocieniec
Kapitan – Aleksandra Wiszniewska, Karolina Wiszniewska, Aleksandra Barsul, Sandra Zaczkowska,
Katarzyna Olekszyk, Justyna Stachura, Klaudia Mazur, Dagmara
Dawszewska.
2. EleCond-Gryf Szczecinek.
Kapitan Olga Ilnicka, Marika
Bosych, Olga £opatowicz, Ma³gorzata Kondratowicz, Marta Paw³owska, Anna Karpicz.
3. Bez Nazwy Szczecinek
Kapitan Urszula Siwiñska, Aleksandra Kubiœ, Amelia Torzyñska,
Aleksandra Ry¿ek, Katarzyna Hoffman, Julita Wasyl, Marta Kiedrowska, Katarzyna Hampe, Magdalena
W³odarek.
WYNIKITURNIEJU
Zaj¹czek – EleCond Gryf 2:1,
Zaj¹czek – Chrobry 2:1, Zaj¹czek –
Bez Nazwy 2:0, Zaj¹czek – MKS
Noteæ 2:0, EleCond Gryf – Noteæ
2:0, EleCond Gryf: Chrobry 2:1,
EleCond Gryf – Bez Nazwy 2:1, EleCond Gryf: Noteæ 2:1, Chrobry:
Noteæ 2:0, Chrobry: Bez Nazwy 2:1,
Chrobry: Noteæ 2:0, Chrobry: Bez
Nazwy 2:1, Bez nazwy: Noteæ 2:0.
(um)
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Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Wierzchowie
br¹zowym medalist¹ Ogólnopolskiej
Gimnazjady M³odzie¿y w Elbl¹gu!
Elbl¹g. W ramach XIX Miêdzynarodowego Festiwalu Unihokeja
zosta³y rozegrane Fina³y Ogólnopolskiej Gimnazjady M³odzie¿y
oraz Igrzysk M³odzie¿y Szkolnej.
Z za³o¿enia w tych rozgrywkach
udzia³ wziêli mistrzowie i wicemistrzowie województw oraz zespo³y
na specjalne zaproszenie organizatora (Czeski Cieszyn i Kaliningrad).
Nasz powiat reprezentowali mistrzowie województwa zachodniopomorskiego - Gimnazjum im. Jana Paw³a II
w Wierzchowie oraz Szko³a Podstawowa w Wierzchowie oraz wicemistrzynie województwa - dziewczêta z
wierzchowskiego Gimnazjum.
Gimnazjaliœci uchodzili za jednego z faworytów. Przypomnijmy, ¿e
s¹ oni br¹zowymi medalistami Mistrzostw Polski. Niestety. Magia
Euro 2012 spowodowa³a, ¿e zespó³
pojecha³ w mocno okrojonym sk³adzie. Tylko 8 zawodników. Stoczyli
oni prawdziwe boje. Czterech zawodników odnios³o kontuzje i tylko
dusza prawdziwego sportowca pozwoli³a naszym ch³opakom dotrzeæ
do strefy medalowej i wywalczyæ
medal koloru br¹zowego. Bardzo
dobrze grali wszyscy zawodnicy, a

wspó³praca pary Krzysztof Halko Szymon Sz³apak pozwoli³a temu drugiemu zostaæ Najskuteczniejszym
Zawodnikiem Turnieju. Kontuzja
jakiej nabawi³ siê Konrad Brzoza zabra³a mu szansê walki o miano najlepszego bramkarza.
Wyniki naszej dru¿yny:
Gimnazjum Wierzchowo - Gimnazjum Trzciel 7:2
Gimnazjum Wierzchowo - Gimnazjum Uniejów 4:2
Gimnazjum Wierzchowo - Gimnazjum Warszawa 5:1
Gimnazjum Wierzchowo - Gimnazjum Babimost 1:5
Gimnazjum Wierzchowo - Gimnazjum Nowy Dwór 6:0
Gimnazjum Wierzchowo - Gimnajzum Sanok 1:3 ( pó³fina³)
Gimnazjum Wierzchowo - Gimnazjum Nowu Dwór 3:2 (mecz o III miejsce).
Sk³ad: Konrad Brzoza- Filip Augustyniak, Maciej Matuszewski,
Szymon Sz³apak, Krzysztof Halko,
Micha³ Maszkowski, £ukasz Stefan,
Maciej Zagiczek.
Dziewczêta z Gimnazjum równie¿ dobrze rozpoczê³y turniej. Przez
mecze grupowe przesz³y jak burza.

Kibicujê Fair Play
(DRAWSKO POM.) 5 czerwca
br., w przededniu pierwszych
spotkañ pi³karskich na Euro
2012, uczniowie Zespo³u
Szkó³ Zawodowych
w Drawsku Pomorskim
œwiêtowali na Orliku w parku
Chopina „Dzieñ Szko³y bez
Przemocy”.
Impreza by³a podsumowaniem
ca³orocznych dzia³añ w ramach
ogólnopolskiego programu „Szko³a
bez przemocy”.
„Dzieñ Szko³y bez Przemocy” to
organizowane ju¿ po raz pi¹ty ogólnopolskie œwiêto wszystkich tych,
którzy nie zgadzaj¹ siê na przemoc i
anga¿uj¹ siê w budowanie szko³y
jako miejsca przyjaznego dla
uczniów, nauczycieli i rodziców.
W myœl has³a przewodniego VI
edycji „Kibicujê Fair Play” zorganizowane zosta³y rozgrywki pi³ki no¿nej oraz pokazy kibicowania. Do rozgrywek stanê³y 7 osobowe dru¿yny
reprezentuj¹ce poszczególne klasy.

Ka¿da dru¿yna wraz z kibicuj¹cymi
im kolegami przygotowa³a zestaw
niepowtarzalnych strojów, dekoracji i gad¿etów oraz sportowych
okrzyków dopinguj¹cych do aktywnej gry. Emocje ros³y z ka¿d¹ chwil¹,
kibice wykorzystywali ca³y potencja³ przygotowanych wczeœniej akcesoriów, garde³ i r¹k, aby jak najefektywniej zmobilizowaæ swoich
kolegów na boisku.
Ogromny entuzjazm, który panowa³ na trybunach na szczêœcie nie
zak³óci³ atmosfery fair play i mimo
drobnych wpadek technicznych,
czy niezawinionych fauli da³o siê
s³yszeæ „nic siê nie sta³o…” zaœpiewane na znan¹ pi³karsk¹ melodiê.
Wszystkie klasy uczestnicz¹ce
w konkursie zosta³y uhonorowane
okolicznoœciowymi dyplomami oraz
drobnymi upominkami.
Podsumowuj¹c nale¿y stwierdziæ, ¿e je¿eli poziom przygotowania
kibiców w kraju jest podobny do
zaprezentowanego przez uczniów
ZSZ w Drawsku Pom., to organizatorzy Euro 2012 mog¹ spaæ spokojnie.

Pokona³y m.in. silny zespó³ z Warszawy. Niestety w drugiej rundzie
bezbramkowo zremisowa³y z dru¿yn¹ ze Zb¹szynia i zabrak³o im tych
dwóch punktów do awansu do pó³fina³u. Ostatecznie zajê³y 5 miejsce
ponosz¹c w ca³ym turnieju tylko
jedn¹ pora¿kê.
Wyniki dziewcz¹t:
Gimnazjum Wierzchowo - Gimnazjum 75 Warszawa 3:2
Gimnazjum Wierzchowo - Gimnazjum Nysa 3:0
Gimnazjum Wierzchowo - Gimnazjum Nowy Dwór 3:0
Gimnazjum Wierzchowo - Gimnazjum Zb¹szyñ 0:0
Gimnazjum Wierzchowo - Gimnazjum ¯abi Róg 1:2
Gimnazjum Wierzchowo - Gimnazjum Niechanowo 2:0
Sk³ad: Katarzyna Cwynar, Kamila Kêdzierska- Angelika Pabian, Katrzyna Bogdañska, Karolina Rogala
, Bernadetta Wilmañska, Janina
Chilla, Klaudia Czarnojan, Ma³gorzata Lubas, Natalia Lenart, Magdalena Cwynar.
Ch³opcy ze Szko³y Podstawowej
pojechali m³odziutkim sk³adem. Z
dru¿yny, która zdoby³a z³oty medal
województwa trener zrezygnowa³ z 6
zawodników. Mo¿na krótko skwito-

waæ, ¿e z powodu wody sodowej,
która uderzy³a im do g³owy. M³odziutki zespó³, który pierwszy raz
zagra³ na takiej imprezie spisa³ siê
przyzwoicie. Co prawda w stawce 16
dru¿yn ch³opcy zajêli 15 miejsce, ale
w zgodnej opinii obserwatorów, jest
to dru¿yna do wygrania tej imprezy
za rok.
Wyniki ch³opców z „podstawówki”:
SPWierzchowo - SP BrzeŸnica 1:4
SP Wierzchowo - SP Sidzina 4:4
SP Wierzchowo -SP Solec Kujawski 2:2
SP Wierzchowo -SP £êki Szlacheckie 1:3
SP Wierzchowo -SP Kaliningrad
(Rosja) 4:1.
Sk³ad: Tomasz Kiwa³a- Krzysztof Kuca, Patryk £êski, Cezary Fedro, Rados³aw I³owski, Patryk Wo¿niak, Krzysztof Czujko, Kacper Czechowicz, Dominik Kuca, Kacper Kazimierczak, Patryk Go³¹b, Maciej Stefan.
Do udzia³u w imprezie przyczyni³y siê dyrekcje obydwu wierzchowskich szkó³; dyrektor Joanna Skraba
-Œliwka, dyrektor Mariusz Moga,
Wojewódzki Szkolny Zwi¹zek Sportowy w Szczecinie, pan Jacek Lauersdorf oraz pani Teresa Bogdañska
a tak¿e rodzice zawodników. (o)
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Z ¯YCIA PARAFII W Z£OCIEÑCU
PARAFIA ŒWIÊTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ

PARAFIA MARYI WNIEBOWZIÊTEJ

Budowa œwi¹tyni
W II Niedzielê Miesi¹ca ofiary sk³adane na tacê przeznaczamy na budowê
naszego koœcio³a. Za z³o¿one ofiary
sk³adamy serdeczne „Bóg zap³aæ”.

Œroda, 13 czerwca
W Œrodê – 13. dzieñ miesi¹ca. Zapraszamy na nabo¿eñstwo Fatimskie.
Rozpoczêcie Msz¹ œwiêt¹ o godzinie
18.00.

Nabo¿eñstwa czerwcowe
Nabo¿eñstwa ku czci Serca Jezusowego w dni powszednie o godzinie 18.30. W niedziele o godzinie
17.30.

Tydzieñ
W tym tygodniu w liturgii Koœcio³a
bêdziemy obchodziæ: (I) w poniedzia³ek wspomnienie œwiêtego Barnaby (2)
w œrodê wspomnienie œwiêtego Antoniego z Padwy (3) w czwartek wspomnienie b³ogos³awionego Micha³a Kozala (4) w pi¹tek Uroczystoœæ Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa. Odpust
w Bobrowie o godzinie 19.00.
Ze wzglêdu na uroczystoœæ nie obowi¹zuje wstrzemiêŸliwoœæ od pokarmów miêsnych (5) w sobotê wspomnienie Niepokalanego Serca Najœwiêtszej Maryi Panny.

CARITAS PARAFII – spotkanie
W œrodê trzynastego czerwca o godzinie 19.00 spotkanie Caritas Parafii

Nabo¿eñstwa w intencji
rodzin
Nabo¿eñstwa w intencji rodzin w
ka¿d¹ sobotê po Mszy œwiêtej wieczornej.

Nabo¿eñstwa czerwcowe
Nabo¿eñstwa ku czci Serca Pana
Jezusa po wieczornej Mszy œwiêtej.

Na KUL
W niedzielê siedemnastego czerwca
zbiórka do puszek na KUL i kszta³cenie
w diecezji.

Dekanalny kurs przedma³¿eñski
W dniach 11 – 16 czerwca o godzinie
18.00 w koœciele Zmartwychwstania
Pañskiego w Drawsku Pomorskim odbêdzie siê dekanalny kurs przedma³¿eñski.

Poœwiêcenie wianków
W czwartek czternastego czerwca
zakoñczenie oktawy Bo¿ego Cia³a. W
czasie Mszy œwiêtej poœwiêcenie wianków.
Nauki przed chrztem
W pi¹tek piêtnastego czerwca o
godzinie 18.30 nauka dla rodziców i
chrzestnych dzieci, które w najbli¿szym czasie bêd¹ ochrzczone.

Podziêkowania
Sk³adamy podziêkowania wszystkim parafianom zaanga¿owanym w
przygotowanie procesji Bozego Cia³a i
odpustu parafialnego.

Kurs przedma³¿eñski
Kurs przedma³¿eñski odbêdzie siê
od jedenastego do piêtnastego
czerwca (od poniedzia³ku do pi¹tku) w
koœciele Zmartwychwstania Pañskiego w Drawsku Pomorskim. Godzina
18.00 Msza œwiêta i nauka w koœciele.
Tym, którzy przyczynili siê
Dziêkujemy wszystkim, którzy
przyczynili siê do zorganizowania
procesji w czasie Bo¿ego Cia³a: Leœnikom i Akcji Katolickiej za budowê
o³tarzy, nios¹cym feretrony i sztandary, orkiestrze dêtej, ministrantom,
dzieciom sypi¹cym kwiatki.
W niedzielê procesja Eucharystyczna po Mszy œwiêtej o godzinie

Dzieñ, w którym ca³e miasto ogarnia sfera sacrum

W Z³ocieñcu Uroczystoœci Bo¿ego Cia³a
– procesja Eucharystyczna z parafii do parafii
(Z£OCIENIEC). W czwartek
siódmego czerwca procesyjnie obchodziliœmy Uroczystoœæ Bo¿ego
Cia³a.
Wierni, którzy postanowili wzi¹æ
udzia³ w procesji ulicami Z³ocieñca,
zgromadzili siê na Mszy œwiêtej w
koœciele parafii œwiêtej Jadwigi Królowej na godzinê 10.30. Rzecz prosta, nie pomieœciliœmy siê w murach
œwi¹tyni. Czêœæ z nas sta³a na zacz¹tkach dziedziñca œwi¹tyni, a du¿e
grupy ludzi na obrze¿ach ulicy Czaplineckiej. Na chodnikach, w przeró¿nych zak¹tkach Osiedla Czaplineckiego. Charakterystyczne – by³o
du¿o m³odzie¿y, dzieci. Rodzice mocno musieli siê staraæ by w obiektywach cyfrówek uchwyciæ na córeczki w bia³ych strojach sypi¹ce kwiaty.
Procesja przemieszcza³a siê do
koœciola Maryi Wniebowziêtej ulicami: Czaplineck¹,Adama Mickiewicza, III Pu³ku Piechoty, 5 Marca i
Bohaterów Warszawy na Koœcieln¹.
Zatrzymywaliœmy siê przy czterech
o³tarzach s³uchaj¹c odczytywanych
fragmentów Ewangelii i modl¹c siê
wespó³ z po³¹czonymi si³ami ksiê¿y
obu naszych parafii. Na ulicy Czaplineckiej usytuowano dwa o³tarze,

12.30. W tygodniu po Mszy œwiêtej
wieczornej. Zapraszamy dzieci do
sypania kwiatków. W czwartek na
zakoñczenie oktawy po Mszy œwiêtej poœwiêcenie wianków i kwiatów.
Dziêkujemy tak¿e uczestnikom
niedzielnego Marszu ¯ycia i Rodziny.
Wspólnota MISIAKI
Msza œwiêta dla wspólnoty MISIAKI zosta³a odprawiona w niedzielê dziesi¹tego czerwca o godzinie 16.30.
Film JA JESTEM
W niedzielê dziesi¹tego czerwca
po Mszy œwiêtej wieczornej zaprosiliœmy na projekcjê filmu JA JESTEM.
To obraz o cudzie Eucharystycznym
w Sokó³ce
Œroda trzynasty czerwca
W œrodê trzynastego czerwca
adoracja Najœwiêtszego Sakramentu i spowiedŸ o godzinie 15.00. Nowenna do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej
pomocy o godzinie 17.45.
Krzy¿ na ulicy Leœnej –
Nabo¿eñstwo Fatimskie
W œrodê trzynastego czerwca o
godzinie 19.15 Nabo¿eñstwo Fatimskie pod Krzy¿em na Leœnej
Pi¹tek 15 czerwca –
Najœwiêtszego Serca Pana
Jezusa
W pi¹tek trzynastego czerwca
przypada Uroczystoœæ Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa. Msze œwiête o
godzinach 7.00 i 18.00. Po Mszy œwiêtej wieczornej procesja Eucharystyczna. Ze wzglêdu na uroczystoœci
mo¿na spo¿ywaæ pokarmy miêsne.
Tego dnia pod zwyk³ymi warunkami
za publiczne odmówienie aktu zadoœæuczynienia Sercu Jezusa mo¿na
uzyskaæ odpust zupe³ny
Pielgrzymka dzieci
pierwszokomunijnych
do Skrzatusza
Pielgrzymka dzieci obchodz¹cych rocznicê Pierwszej Komunii
Œwiêtej do Skrzatusza odbêdzie siê
w sobotê szesnastego czerwca. Zapisy w zakrystii i biurze parafialnym.
Wyjazd o godzinie 9.00. Koszt dwadzieœcia z³otych.

jeden na ulicy III Pu³ku Piechoty i
jeden (Leœnicy) na bohaterów Warszawy. W œwi¹tyni Maryi Wniebowziêtej zosta³a te¿ odprawiona Msza
œwiêta.
Podziêkowania
W niedzielê dziesi¹tego czerwca w og³oszeniach w tej parafii us³yszeliœmy ksiêdza proboszcza Wies³awa Hnatejko w takich s³owach: Dziêkujemy wszsytkim, którzy
przyczynili siê do zorganizowania

procesji w czasie Bo¿ego Cia³a: Leœnikom i Akcji Katolickiej za budowê o³tarzy, nios¹cym feretrony i
sztandary, orkiestrze dêtej, ministrantom, dzieciom sypi¹cym
kwiatki. W niedzielê procesja Eucharystyczna po Mszach œwiêtych
o godzinie 12.30. W tygodniu po
Mszy œwiêtej wieczornej. W czwartek zakonczenie oktawy, po Mszy
œwiêtej poœwiêcenie wianków i
kwiatów. Dziêkujemy tak¿e uczestnikom niedzielnego Marszu ¯ycia i
Rodziny.
(N)

Pielgrzymka dzieci
pierwszokomunijnych
do Lichenia
Pielgrzymka dzieci pierwszokomunijnych do Lichenia odbêdzie siê
we wtorek dziewiêtnastego czerwca. Zapisy w zakrystii i biurze parafialnym. Wyjazd o godzinie 6.30.
Koszt piêædziesi¹t z³otych.
Odesz³a do wiecznoœci
W ostatnim czasie odesz³a do
wiecznoœci: + Helena Malewicz, lat
87. Wieczny odpoczynek....
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Bez pieniêdzy i noclegów – Ewangelizacja Nadmorska

Koncerty CANTABO, pielgrzymka w intencji trzeŸwoœci
rodzin, Ewangelizacja Nadmorska
(Z£OCIENIEC). Pocz¹tek tygodnia najbardziej obiecuj¹cy, gdy
przeczyta siê og³oszenia na tablicy
informacyjnej w parafii œwiêtej Jadwigi Królowej.
CANTABO
Oœrodek Kultury w ... Drawsku
Pomorskim zaprasza na KONCERT
chóru CANTABO pod dyrekcj¹ Ewy
Gadziny. Pierwszy koncert siedemnastego czerwca w niedzielê w Pa³acu w W¹soszy o godzinie 16.30. To
nie jedyny koncert CANTABO.
W ¯ó³tem dwudziestego trzeciego w sobotê o godzinie 19.00. W
Budowie dzieñ póŸniej, w niedzielê,
tu¿ przed po³udniem o 11.00. W Mielenku Drawskim tego samego dnia
(dwudziestego czwartego czerwca,
niedziela) o godzinie 14.00. Zapraszamy na koncerty.
CANTABO to laureat kilku wydarzeñ muzycznych w naszym województwie. To najbardziej znany tego
rodzaju zespó³ w naszym regionie.
Ewangelizacja Nadmorska
Jest i inne, dos³ownie frapuj¹ce
zaproszenie: EWANGELIZACJA

NADMORSKA. Od piêtnastego do
trzydziestego lipca.
Bez pieniêdzy i noclegów
ufaj¹c Jezusowi
idziemy brzegiem morza
g³osz¹c Boga ¯ywego
i Jego Mi³osierdzie

UKS Szkwa³ zaprasza na legendarne
Siecino – Oœrodek EKO-LAND

Zaproszenie na regaty
(Z£OCIENIEC). Uczniowski Klub
Sportowy SZKWA£ zaprasza na REGATY. Zawody odbêd¹ siê w ramach
Wojewódzkiej Olimpiady M³odzie¿y i
Mistrzostwa Okrêgu Zachodniopomorskiego. Termin: szesnasty i siedemnasty czerwca. Miejsce regat – jezioro
Siecino, Oœrodek Wypoczynkowy
EKOLAND.
Œcigania pod ¿aglami zostan¹ rozegrane w trzech klasach. Organizatorem
z³ocienieckich regat jest Uczniowski
Klub Sportowy Szkwa³. Ulica I Dywizji Wojska Polskiego 4. Kontakt: tel.
annakamin509
332
287.
ska1963@o2.pl
Regaty zostan¹ rozegrane z podzia³em na nastêpuj¹ce klasy: Optimist A,
Optymist B,C, ISA 407.
Warunki startu
W zawodach mog¹ uczestniczyæ
¿eglarze posiadaj¹cy uprawnienia potwierdzone dokumentami wymienionymi ni¿ej, wymaganymi przy zg³oszeniach: (1) dowód wp³aty wpisowego do
regat (2) aktualne badania lekarza sportowego (3) ubezpieczenie OC (4) certy-

fikat lub œwiadectwo pomiarowe zg³aszanego jachtu z ustalonym numerem
klasowym (5) licencja PZ¯ na reklamowanie indywidualne (6) op³acone sk³adki NSKO. Zawodnicy ponosz¹ odpowiedzialnoœæ za szkody, jakie wynikn¹
podczas regat z ich winy. Uczestnicy
regat musz¹ posiadaæ ubezpieczenie
OC. Zalecane jest ubezpieczenie NW.
Zg³oszenia ostateczne przyjmowane
bêd¹ w biurze regat piêtnastego czerwca od 17.00 do 20.00. Tak¿e w dniu rozpoczêcia zawodów od 8.30 do 9.30.
Nocleg, wy¿ywiennie
Istnieje mo¿liwoœæ rezerwacji
miejsc noclegowych oraz wykupienia
ca³odziennego wy¿ywienia. Wszystko
na terenie naszego oœrodka. Zainteresowanych stawkami za wy¿ywienie i
nocleg oraz chêci¹ postawienia namiotów prosimy o kontakt telefoniczny na
numer telefonu 603 039 500 e-mail: ekoland.biuro@wp.pl
Regaty zostan¹ rozegrane na jeziorze Siecino. Baz¹ regat jest Oœrodek
EKO-LAND w Cieszynie 42 w gminie
Z³ocieniec w województwie zachodniopomorskim.
(um)

ID• Z NAMI.
Zg³oszenia:
ewangelizacja777@gmail.com
Telefon – 660 539 514 www.miastopana.pl
Diecezja koszaliñsko-ko³obrzeska.
O trzeŸwoœæ, o otrzeŸwienie
Ogólnopolska pielgrzymka na
Jasn¹ Górê w intencji trzeŸwoœci ro-

dzin. Od szesnastego (sobota)
czerwca do siedemnastego. Przyb¹dŸ przed oblicze Maryi i przedstaw
troski swojej rodziny i znajomych. Do
wspólnej modlitwy zaprasza ksi¹dz
Tadeusz Bronakowski. Rozpoczêcie
w sobotê szesnastego czerwca o godzinie 17.00. Uroczysta Msza œwiêta
siedemnastego czerwca w niedzielê o
godzinie 9.30. www.duszpasterstwotrzezwosci.pl
(pz)

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

