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16-latek chcia³ poczuæ adrenalinê!

Sprawca napadu
na sklep przy
ulicy Wiewiórskiego
zatrzymany
P³k dypl. Franciszek Sadowski patronem Centrum
Szkolenia Wojsk L¹dowych w Drawsku Pomorskim
Ju¿ od miesi¹ca Centrum Szkolenia Wojsk L¹dowych w Drawsku
Pom. nosi imiê p³k. dypl. Franciszka
Sadowskiego, by³ego swojego do-

wódcy, ale dopiero w pi¹tek, 22
czerwca 2012 r. odbêdzie siê oficjalne nadanie jednostce patrona. Uroczystoœæ rozpocznie siê msz¹ œwiêt¹

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

o godz. 9.00. Ma pojawiæ siê sporo
goœci. Sylwetkê patrona przypomni
pp³k dr Zbigniew Mieczkowski, który opracowa³ biogram dowódcy. (r)

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
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A spo³ecznoœæ gminna - wydmuszka bezradna

Od koryta
do koryta
Tadeusz Nosel

W

radach nadzorczych
z³ocienieckich spó³ek
s¹ ludzie z by³ej pezetpeer. Ma³o tego: s¹ i tacy, co to nie
tylko, ¿e z pezetpeer, ale i z Drawska
Pomorskiego. Wiemy doskonale, ¿e
owa partia jakoœ do tej pory za przestêpcz¹ nie zosta³a uznana, ale taka
propozycja nie przesz³a, bo musieliby j¹ poprzeæ w³aœnie owi „sprzedajni” z pezetpeer. I w³aœnie na miejscu tych ludzi, ka¿dy normalny
obywatel, teraz chowa³by siê w w
miarê ciemny zakamarek, by tylko
na oczy siê ludziom nie pokazywaæ.
A jak jest, ka¿dy widzi. Wszêdzie ich
pe³no, a najbardziej tam, gdzie konfiturki zdaje siê naj³atwiejsze. Za zasiadanie. Z³otóweczki. Many,
Many.
Fajans
Ale, nie to najgroŸniejsze. A to,
¿e ci ludzie s³u¿alczoœæ maj¹ w genach. Pokoleniowo. No, bo przecie¿
w PRL nikt nie móg³ myœleæ. By³
jeden ideowy prikaz i towarzysze
tañczyli, jak tylko Moskwa chcia³a.
Owszem, byli tacy, którym by³o to
wyj¹tkowo nie w smak, ale to byli
nieliczni. Jednym z ich argumentów
w dyskusjach o wolnej Polsce by³o,
¿e Ruscy maj¹ rakiety SS (w ogóle
uzbrojenie) i lada moment ca³y
œwiat legnie u ich stóp. A i oni wówczas bêd¹ wspó³panami globu. Czego s¹ dzisiaj panami, to widaæ wszêdzie. Uw³aszczyli siê na maj¹tku
Polaków, pow³azili do spó³ek, do ich
rad nadzorczych, do banków. A,
chcia³oby siê powiedzieæ, ¿e przecie¿ to nie obywatele najpierwszej
zdolnoœci. No, bo przecie¿ to obywatele Moskwy. A PRL, jak w tych
dniach donosi nawet dodatek do
Polityki, powsta³a w wyniku sfa³szowanych wyborów. Takie to by³o
pañstwo. Nielegalne, nieprawne. I
tacy z niego wyroœli obywatele.
Wañki wstañki
A tu, nadal wszêdzie oni. Obywatele stamt¹d. A przecie¿ komuny
ju¿ mia³o nie byæ, a oni wci¹¿ i u
steru tego pañstwa. Normalny, polski prezydent RP by³ raptem tylko
do zamachu w Smoleñsku. Jaruzelski, Wa³êsa, Kwaœniewski, i teraz....
Kwaœniewski w bardzo istotnej
sprawie rodzinnej mia³ tygodnik

WPROST podaæ do s¹du. Do dzisiaj tego nie zrobi³. Bo by siê okaza³o? I jak zawsze nie okaza³o siê, bo
odwagi zabrak³o.
Ten go³êbnik czerwonych podwieszony na polskim maj¹tku, teraz
jest znów postêpowy, ale ju¿ nie z
moskiewska. Z brukselska teraz
œpiewa. Te¿ i w koœcio³ach! Bo za
pianie na tê nutê móg³ siê ob³owiæ.
A jest tak skonstruowany, ¿e jak ju¿
nieco ob³owiony, to niczego wiêcej
mu do szczêœcia nie potrzeba. Jak
ju¿ siê solidnie rozsiad³ na tym pokradzionym kapitalizmie, to po pijaku nieraz têskni za peerelem. Bo
wtedy by³ kimœ, czêsto strasznym,
ale kimœ. A teraz tylko zwyk³ym z³odziejaszkiem na us³ugach Brukseli,
która, podobnie jak i Moskwa, ma
go za nic. Ale¿ los. Nie ma o tym
filmów Wajdy, i filmów Wajdy o tym
nie bêdzie, gdy¿ ten goœæ te¿ szczytowa³ za PRL, i obecnie te¿ ma œciœle
okreœlon¹ rolê do wykonania, tak,
by broñ Bo¿e, kto inny siê za to nie
wzi¹³. Przyk³adem tu film Katyñ. I
Wa³êsa.
Od ruiny do ruiny
Siedz¹ sobie, jak tu piszê, te¿ i w
z³ocienieckich spó³kach. Te¿ i tacy,
którzy zrujnowali prowadzone przez
siebie zak³ady w PRL. Siedz¹ sobie
znów na przekór narodowi, bo co
tam naród ma w Polsce od gadania.
Za nimi stoi Bruksela, i ca³a Unia,
która z Polski ju¿ wyprowadzi³a
wszystko, tylko ziemia zosta³a. Ziemia pójdzie na sprzeda¿ ju¿ nied³ugo.
Wiêcej czadu
Co by w takim razie nale¿a³o?
Dzia³alnoœæ kulturalna, oœwiatowa. ZOK winien organizowaæ ludziom dzia³alnoœæ wzorem z czasów
zaborów. W tym i sportow¹, a by³a
wówczas niezwyk³a. Tym razem o
tym, co to s¹ z³ocienieckie spó³ki.
Kto z nich korzysta i jak siê ludzkim
kosztem ob³awia? ZOK winien
tak¹ dzia³alnoœæ prowadziæ przede
wszystkim. Nie mydlenie oczu ludziom œpiewankami, tañcowankami, pograjkami, malowankami, a
prac¹ z sensem. Ile mo¿na t³uc
amatorstwo estradowe, katuj¹c
ludzi, jakby tu jeszcze by³a PRL.
Wtedy by³ to interes Moskwy, a
teraz Brukseli. Teraz g³ówna potrzeba - obrona Ziemi Z³ocienieckiej. Nawi¹zanie do naszej tradycji

¯o³nierzy Wyklêtych, ¿yj¹ tacy w
Z³ocieñcu jeszcze dwaj. Dostali
wyroki w kinie MEWA. A w tym
kinie (ZOK-u) ani nawet wzmianki
o tym.
ZOK winien - nie zas³aniaæ wiadome miejsce na Starym Rynku, a
jeszcze lepiej je uprzystêpniæ. Unaoczniæ. Zapytaæ ludzi, skoro samemu siê tego nie potrafi - dla kogo i
jaka biblioteka. Bo 1.300.000 z³otych na samorz¹dow¹ kulturê, to
nie znaczy, ¿e tylko samorz¹dow¹,
ale w ogóle na gminn¹. Dla ca³ego
Z³ocieñca, nie tylko na potrzeby jakichœ przypadkowych instruktorów.
Doœæ czêsto dajê przyk³ad ZOKu, gdy¿ na tym delictum dok³adnie
widaæ, z jakich powodów w Z³ocieñcu nie mo¿e byæ demokracji. Bo demokracja nie dla wszystkich jest
„po portfelu”. A najbardziej teraz ju¿
dla brukselskich, ale nadal pezetpeerowców.
Dlatego w domach kultury nie
podœpiewywaæ i malowaæ przede
wszystkim, a objaœniaæ ludziom rzeczywistoœæ. Ten niby nowy ustrój i znów dla kogo? Ot, przyk³ad taki:
bierzemy na tapetê Zak³ad Ciep³ownictwa, który ludzie sobie (?) akurat
teraz obronili. Zapraszamy prezesostwo, wszelkie szefostwo, radê
nadzorcz¹, administracjê, by siê dowiedzieæ - a ile tak naprawdê to
pañstwo nas kosztuj¹, i dlaczego.
Mo¿na im bêdzie wtedy amatorskim
si³ami ZOK-u pograæ i poœpiewaæ,
zagrzmieæ orkiestr¹ dêt¹, dŸwiêcznie pochórzyæ. Niech maj¹ za swoje.
By to czemuœ s³u¿y³o. A i bêdzie
mo¿na wtedy starym bufonom z
pezetpeeru powiedzieæ: przecie¿
panom ju¿ podziêkowaliœmy, a wy
znów tu, gdzie szmal? A kysz, do
Moskwy. A kysz, do Brukseli. Tu
jest Polska, bo tu jest Z³ocieniec.
Jeszcze.
Nie strachajcie siê zastrachani
ZOK-u, nie miej stracha przed
kultur¹, przed dzia³alnoœci¹ oœwiatow¹, przed obron¹ ludzi przed
wszelkim menelstwem. Bo to twój
obowi¹zek. A pograæ i pomalowaæ,
pochórzyæ i grzmieæ w tr¹by, to ka¿dy potrafi, ale tylko wtedy, gdy ju¿
nic innego nie umie. A to za ma³o.
Dlatego, s³u¿yæ ludziom trzeba, a
nie s³u¿yæ nawet i chyba nie wiedz¹c komu i czemu.

Ani wêgla, ani dachu
- tylko œwietlicowa?

Chc¹ do œwietlicy
sprzêt
nag³oœnieniowy,
ale mo¿e im
zmokn¹æ,
bo cieknie dach
(Z£OCIENIEC). Dobr¹ opiniê ma
dzia³alnoœæ prowadzona w œwietlicy
w Stawnie. W ogóle praca w tych
placówkach, gdy zlikwidowano
szko³y na wioskach, powinna mieæ
coraz wiêkszy sens. Ale, musz¹ to
byæ placówki na wskroœ wspó³czesne. Takie, w których kontakt ze
œwiatem nastêpuje jak za dotkniêciem czarodziejskiej ró¿d¿ki. A jak to
jest z innymi, niektórymi œwietlicami
u nas? - W Rzêœnicy jest kiepska
lokalizacja œwietlicy - oficjalna wypowiedŸ na ten temat. Jest problem
ze œwietlic¹ w Darskowie, bo to nie
jest obiekt prowadz¹cych placówkê. Darskowiacy chc¹, aby kupiæ im
nag³oœnienie. So³tys powiedzia³, ¿e
w œwietlicy cieknie dach i nie bêdzie
gdzie po³o¿yæ sprzêtu. Jest nawet
problem z przydzia³em wêgla na
œwietlicê, bo nie ma w³asnoœci
obiektu. (N)
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Sesja Rady Powiatu Drawskiego

Chcia³ poczuæ adrenalinê

O zdrowiu i szko³ach Sprawca napadu na
w powiecie
sklep zatrzymany
(DRAWSKO POM.) W
programie sesji wœród
tematów istotnych dla
mieszkañców jest
diagnoza zdrowotna
mieszkañców oraz
zmiany dotycz¹ce szkó³.
Radni bêd¹ je omawiaæ
na sesji 22 czerwca
(pi¹tek) o godz. 12.00
w starostwie.
Sesjê tradycyjnie otworzy s prawozdanie starosty z prac Zarz¹du,
interpelacje, wnioski i zapytania radnych oraz trybuna obywatelska.
Bêdzie informacja o stanie œrodowiska na obszarze województwa
ze szczególnym uwzglêdnieniem
obszaru powiatu drawskiego; sprawozdanie prezesa Szpitali Polskich
SA z pierwszych miesiêcy dzia³alnoœci „Drawskiego Centrum Specjalistycznego” oraz diagnoza zdrowotna mieszkañców powiatu drawskiego. Bêdzie sprawozdanie za rok 2011

z realizacji Powiatowej Strategii Rozwi¹zywania Problemów Spo³ecznych oraz Powiatowego Programu
Pomocy Dzieciom i Rodzinie na lata
2008 – 2015.
Projekty uchwa³ w sprawie szkó³:
uchwalenie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w
szko³ach i placówkach, dla których organem prowadz¹cym jest
Powiat Drawski; za³o¿enie 4-letnich
techników w Z³ocieñcu i Czaplinku;
utworzenie bursy w Drawsku Pomorskim; zmiania uchwa³y o utworzenia zespo³u placówek - Powiatowego Centrum Kszta³cenia Zawodowego i Ustawicznego oraz w sprawie przekszta³cenia szkó³.
Inne projekty uchwa³: powierzenie Gminie Drawsko Pomorskie zadañ
w zakresie prowadzenia powiatowej
biblioteki publicznej; okreœlenie rozk³adu godzin pracy aptek w powiecie;
przyjêcia stanowiska rady w sprawie
utworzenia posterunku Pañstwowej
Stra¿y Rybackiej na terenie powiatu.
Na zakoñczenie sesji odpowiedzi na
interpelacje i zapytania.
(r)

(DRAWSKO POM.)
Policjanci z Drawska
Pom. zatrzymali
16-letniego sprawcê
rozboju z u¿yciem
no¿a. Decyzj¹ s¹du
zosta³ umieszczony
w schronisku
dla nieletnich.
W lutym bie¿¹cego roku w godzinach wieczornych policjanci z
Drawska Pomorskiego otrzymali
zg³oszenie o rozboju z u¿yciem no¿a.
Zamaskowany sprawca zaatakowa³
ekspedientkê w jednym ze sklepów
na terenie miasta. Przyk³adaj¹c jej
nó¿ do szyi i gro¿¹c pozbawieniem
¿ycia, za¿¹da³ wydania pieniêdzy.
Jego ³upem pad³ nale¿¹cy do kobiety portfel wraz z dokumentami i pieniêdzmi. Sprawca dzia³a³ szybko, by³
zamaskowany, a oprócz poszkodo-

wanej ekspedientki nie by³o innych
œwiadków tego zdarzenia.
Drawscy policjanci mimo up³ywu kilku miesiêcy od tego zdarzenia
nieustannie pracowali nad spraw¹ i
na podstawie zebranych dowodów
oraz uzyskanych informacji operacyjnych ustalili i zatrzymali sprawcê.
16- letni mieszkaniec Drawska Pomorskiego przyzna³ siê do rozboju.
Wyjaœni³, ¿e do pope³nienia tego
czynu popchnê³a go nie tylko wizja
szybkiego zarobku, ale te¿ chêæ poczucia tzw. adrenaliny. Skrupulatnie
wiêc przez kilka tygodni planowa³
swoje dzia³ania, opracowywa³ mo¿liwe warianty i typowa³ potencjalne
ofiary. Na miejsce swojego przestêpczego dzia³ania wybra³ jeden ze sklepów na obrze¿ach miasta.
Skradzione pieni¹dze wyda³ na
pizze z kolegami oraz wyjazdy do
s¹siednich miast.
S¹d Rodzinny i Nieletnich wyda³
postanowienie o umieszczeniu 16latka w schronisku dla nieletnich. (kp)

W³aœciciela psa ukarana mandatem

Plany Emerytów na lipiec

Pies pogryz³ kobietê

Ze Zwi¹zkiem do Koszalina
na koncert galowy Festiwalu
Chórów Polonijnych

(Z£OCIENIEC) 400 z³otych
mandatu karnego na³o¿yli z³ocienieccy policjanci na w³aœcicielk¹
psa, który pogryz³ 18-latkê. Pies i
inne zwierzêta hodowane przez w³aœcicielkê nie mia³y wymaganych
szczepieñ.

(Z£OCIENIEC). Zwi¹zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Z³ocieñcu organizuje w dniu dwudziestego drugiego lipca wyjazd do
Koszalina na Festiwal Chórów Polonijnych - koncert galowy.

W sobotê, 16 czerwca, ko³o po³udnia, policjanci ze Z³ocieñca otrzymali zg³oszenie, ¿e na jednej z ulic
miasta pies pogryz³ kobietê. Na miejscu mundurowi ustalili, ¿e biegaj¹cy
bez nadzoru pies podbieg³ do 18-latki i ugryz³ j¹ w ³ydkê.
Mundurowi ustalili w³aœcicielkê
czworonoga, okaza³o siê, ¿e ma ona
w sumie trzy psy, a ¿aden z nich nie
jest zaszczepiony. Za brak nadzoru

Koszt piêtnaœcie z³otych od osoby. Zapisy do dwudziestego ósmego czerwca do czwartku w siedzibie
Zwi¹zku. We wtorki i czwartki od
10.00 do 12.00.
(Z)

Gospodarstwo Rolne o pow. 1200 ha, okolice £obza,
dobrze prosperuj¹ce

zatrudni
ZARZ¥DCÊ GOSPODARSTWA ROLNEGO
na dobrych warunkach pracy.
Wymagania:
- wykszta³cenie wy¿sze rolnicze
- doœwiadczenie w prowadzeniu wielkoobszarowego
gospodarstwa rolnego
- umiejêtnoœæ zarz¹dzania ludŸmi
- komunikatywnoœæ i bardzo dobra organizacja pracy

Kontakt: tel. 602-299-789.

nad psem oraz uchylanie siê od obowi¹zkowych szczepieñ kobieta zosta³a ukarana mandatem karnym w
wysokoœci 400 z³.
18-latka trafi³a do lekarza, gdzie
zszyto jej ranê, nie wykluczone jest
jednak dalsze leczenie. W zwi¹zku z
brakiem szczepieñ pies zosta³
umieszczony na obserwacji u weterynarza.
Niestety w³aœciciele czworonogów czêsto zapominaj¹, ¿e ich pupile
mog¹ stanowiæ zagro¿enie dla postronnych osób. Dlatego brak w³aœciwego, odpowiedzialnego nadzoru nad psem nie tylko mo¿e zakoñczyæ siê dla w³aœciciela grzywn¹, ale
przede wszystkim mo¿e doprowadziæ do tragedii.
(kp)

Fundacja Wolnoœci wspomog³a

Dzia³aj lokalnie w Warni³êgu
(Z£OCIENIEC WARNI£ÊG).
Œwietlica wiejska w Warni³êgu przy
we wspó³pracy ze Z³ocienieckim
Oœrodkiem Kultury rozpoczê³a realizacjê projektu, który otrzyma³ dofi-

nansowanie z programu "Dzia³aj lokalnie" polsko - amerykañskiej Fundacji Wolnoœci. Kwota 2.500 z³otych. Realizacja projektu ju¿ trwa do koñca wrzeœnia tego roku. (zok)
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Biuro reklamy
Tygodnika
Tel. 504 042 532

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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Wyrok

Rok wiêzienia dla winnej wypadku
polskiego autokaru
(POCZDAM). Na karê
jednego roku
pozbawienia wolnoœci w
zawieszeniu na dwa lata
skaza³ s¹d w Poczdamie
Niemkê Beatrice D.,
która we wrzeœniu 2010
roku spowodowa³a
wypadek polskiego
autokaru pod Berlinem.
Winna
S¹d uzna³ j¹ za winn¹ nieumyœlnego spowodowania œmierci czternastu osób, które zginê³y w wypadku. Beatrice D. ma tak¿e ponieœæ
koszty postêpowania i zwróciæ
koszty poniesione przez oskar¿ycieli posi³kowych. Jednoczeœnie s¹d
stwierdzi³, ¿e kierowca polskiego
autokaru Grzegorz Jarosz, który siedzia³ za kierownic¹ w chwili wypadku, nie mia³ mo¿liwoœci unikniêcia
kolizji z samochodem prowadzonym
przez Beatrice D., i nie jest wspó³odpowiedzialny za wypadek. - Przedstawione dowody daj¹ pe³ny obraz
zdarzeñ. Nie ma w¹tpliwoœci, co do
przyczyny wypadku. By³a to zbyt
du¿a prêdkoœæ samochodu osobowego i b³¹d oskar¿onej - powiedzia³a
sêdzia Ulrike Phieler-Morabch.
Wtedy
Dwudziestego szóstego wrzeœnia 2010 roku 38-letnia Beatrice D.,
prowadz¹c mercedesa swego znajomego, zbyt szybko jecha³a na koñcowym odcinku wjazdu na autostradê
A 10 pod Berlinem. Nie wziê³a przy
tym pod uwagê deszczu i z³ych warunków panuj¹cych na jezdni. W
konsekwencji pojazd ty³em zarzuci³o na bok, samochód wpad³ w poœlizg i zjecha³ na prawy pas ruchu.
Nadje¿d¿aj¹cy tym pasem polski
autokar uderzy³ w samochód, a nastêpnie w filar wiaduktu po lewej
stronie. Autobusem jecha³o czterdziestu dziewiêciu pasa¿erów - pracownikow Nadleœnictwa Z³ocieniec
i ich rodzin, którzy wracali z wycieczki do Hiszpanii. Oprócz czternastu
ofiar œmiertelnych, dwudziestu
oœmiu pasa¿erów zosta³o rannych.
Rekonstrukcja
W trakcie rekonstrukcji wypadku bieg³ym nie uda³o siê z pewnoœci¹
ustaliæ, z jak¹ prêdkoœci¹ jecha³a
oskar¿ona. Zdaniem jednego z eks-

pertów by³o to 42 do 50 km na godzinê, szacunki drugiego bieg³ego by³y
nieco wy¿sze. Wykluczono natomiast, by na drodze by³a plama oleju,
co mog³o spowodowaæ poœlizg.
Skazana zezna³a ju¿ pierwszego
dnia procesu, który ruszy³ czwartego maja, ¿e nie pamiêta chwili wypadku, a o tym, co siê wydarzy³o,
dowiedzia³a siê dopiero kilka godzin
póŸniej w szpitalu. „Oskar¿ona wyra¿a³a nadziejê, ¿e dziêki procesowi
dowie siê prawdy o wypadku, co zdaniem sadu - nast¹pi³o” - powiedzia³a sêdzia Phieler-Morbach. - Jak
nale¿y ukaraæ osobê, odpowiedzialn¹ za œmieræ czternastu ludzi?
(...) Najwiêkszym ciê¿arem dla oskar¿onej nie jest wymierzona kara, lecz
œwiadomoœæ strasznej odpowiedzialnoœci - podkreœli³a.
Oskar¿ona
Zauwa¿y³a, ¿e Beatrice D. do dziœ
odczuwa powa¿ne skutki szoku, presjê psychiczn¹ i jest pod opiek¹ psychoterapeuty.
Wed³ug niemieckiej sêdzi, oskar¿onej nie mo¿na równie¿ zarzuciæ
lekkomyœlnoœci czy obojêtnoœci
wobec innych uczestników ruchu
drogowego, nie by³a ona równie¿
pod wp³ywem alkoholu czy narkotyków. Nigdy nie dopuœci³a siê te¿
powa¿niejszych wykroczeñ drogo-

wych. Dlatego te¿ - zdaniem s¹du nie ma podstaw do odebrania Beatrice D. prawa jazdy.
Oceny
Adwokat kierowcy polskiego
autokaru Grzegorza Jarosza, który
wystêpowa³ w procesie w charakterze oskar¿yciela posi³kowego oraz
œwiadka, oceni³, ¿e kara dla Beatrice D. jest „doœæ ³agodna”; prokuratura ¿¹da³a roku i dziewiêciu
miesiêcy w zawieszeniu, a maksymalny wymiar kary, jak¹ za nieumyœlne spowodowanie œmierci
przewiduje niemiecki kodeks karny, to piêæ lat pozbawienia wolnoœci. - My jesteœmy zadowoleni z
uzasadnienia, zgodnie z którym

jedyn¹ winê ponosi oskar¿ona, a
kierowca nie mia³ mo¿liwoœci
wyminiêcia przeszkody - powiedzia³ adwokat Rados³aw Niecko.
Bez przeprosin
Ubolewa³ te¿, ¿e do dziœ rodziny
ofiar i poszkodowani nie us³yszeli
s³ów skruchy od oskar¿onej. - Byæ
mo¿e to skutek depresji, mo¿e z³ego
wychowania - oceni³. - Niezale¿nie
od tego, co pamiêta oskar¿ona czy
te¿ czego nie pamiêta, to jest ewidentne, ¿e z jej winy zginê³o czternaœcie osób - doda³. Podczas procesu
przes³uchano jedenastu œwiadków,
tym dwóch polskich kierowców.
Strony procesu mog¹ odwo³aæ siê
od wyroku.
(int)

28 czerwca o godzinie 10.00 w sali ZOK-u przy Wolnoœci 6

Nad Draw¹ i W¹saw¹ sesja o stanie gminy
- absolutoryjna

(Z£OCIENIEC). Dwudziesta
druga sesja z³ocienieckiej rady
dwudziestego ósmego czerwca w
czwartek. Pocz¹tek obrad w sali widowiskowej ZOK-u przy Wolnoœci
6 o godzinie 10.00.
Jeden z pierwszych tematów promocja gminy, kreowanie produktu lokalnego.

Chyba najistotniejszy punkt rozpatrzenie uchwa³y o ewentualne
zatwierdzenie sprawozdania finansowego gminy za ubieg³y rok wraz ze
sprawozdaniem z wykonania bud¿etu jednostki. Absolutorium dla burmistrza z tytu³u wykonania bud¿etu
za ubieg³y rok.
Niektóre uchwa³y przygotowane do podjêcia: (1) w sprawie zmiany

uchwa³y dotycz¹cej bud¿etu gminy
(2) w sprawie dokonania zmian w
wieloletniej prognozie finansowej
gminy
Jak zawsze: komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oœwiadczenia. U
pocz¹tku obrad: sprawozdanie burmistrza z pracy miêdzysesyjnej, interpelacje i zapytania radnych, Trybuna Obywatelska. Odpowiedzi. (N)
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Wizyta uczniów Gimnazjum
Nr 2 ze Z³ocieñca
w Starostwie Powiatowym

13 czerwca br. uczniowie Szkolnego Klubu Europejskiego „Szansa” przy Gimnazjum Nr 2 w Z³ocieñcu (Aleksandra Kaczmarek, Magdalena Bujanowska, Anna Prokop,
Micha³ Walkowiak i Angelika Maciejewska) wraz z opiekunem p. Marcinem Kuchto, zostali zaproszeni
do Starostwa Powiatowego w
Drawsku Pomorskim. Zaprosi³ ich
przewodnicz¹cy Rady Powiatu Jerzy Lauersdorf, który obj¹³ patronat nad konkursami (z wiedzy o
Unii Europejskiej i z wiedzy o Polsce i Z³ocieñcu). Konkursy odbywa³y siê w z³ocienieckim gimnazjum od 21 do 28 maja 2012 r. w
ramach Dni Europejskich.

OFERTY PRACY

Uczniom, którzy zdobyli w nich
I miejsca - nagrody wrêczy³ wicestarosta Andrzej Brzemiñski.
Ufundowali je: Zarz¹d Powiatu, pan
Jerzy Lauersdorf oraz Wydzia³
Rozwoju i Promocji Powiatu Drawskiego.
Nastêpnie cz³onków SKE
„Szansa” przyj¹³ starosta Stanis³aw Cybula. Uczniowie wraz z
opiekunem mieli równie¿ mo¿liwoœæ zwiedziæ budynek starostwa
i zapoznaæ siê z prac¹ w³adz powiatu.
Szkolny Klub Europejski „Szansa” sk³ada podziêkowania za okazan¹ pomoc, goœcinê i ¿yczliwoœæ.
MK

tygodnik pojezierza drawskiego 20.6.2012 r.

Jakub Dmuchowski laureatem
konkursu plastycznego
„Transplantacja jestem na Tak”

Uczniowie Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Drawsku Pomorskim
wziêli udzia³ w konkursie plastycznym „Transplantacja jestem na
TAK”. Reprezentant szko³y Jakub
Dmuchowski zaj¹³ III miejsce.
W ubieg³ym tygodniu, w Zachodniopomorskim Urzêdzie Wojewódzkim odby³ siê wernisa¿ prac
uczniów szkó³ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zwi¹zanych z tematyk¹ transplantacji.
Wystawa zawiera³a 25 prac laureatów i wyró¿nionych w tym konkur-

sie plastycznym, organizowanym
przed Wydzia³ Polityki Spo³ecznej
Zachodniopomorskiego Urzêdu
Wojewódzkiego. Zadaniem uczniów
by³o wykonanie plakatu, zwi¹zanego
z tematyk¹ transplantacji.
W czasie wernisa¿u laureatom i
wyró¿nionym nagrody wrêczyli wicewojewoda Ryszard Miæko oraz
koordynator regionalny z Kliniki
Chirurgii Ogólnej i Transplantologii w Szczecinie dr Krzysztof Pabisiak.
Wszystkim serdecznie GRATULUJEMY!
(o)

Na dzieñ 19.06.2012 r.
Kierowca samochodu osobowego - wymagania: wykszta³cenie œrednie,
prawo jazdy kat. B, mile widziane doœwiadczenie zawodowe. Kontakt:
Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe "GASTROTEX", Drawsko Pom., ul.
Sikorskiego 11, tel. 94 36 366 60

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

Mechanik pojazdów samochodowych ciê¿arowych - wymagania:
wykszta³cenie zasadnicze zawodowe kierunkowe, uprawnienia spawalnicze, umiejêtnoœæ spawania i konserwacji, praktyka w zawodzie. Kontakt:
PTH "DARKO" D. ¯o³¹dkiewicz, 78-500 Drawsko Pom., ul. Gdyñska 9e.
Tel. 94/36 323 30
Pracownik kontroli jakoœci - wymagania: wykszta³cenie minimum
œrednie, umiejêtnoœæ czytania rysunków technicznych, umiejêtnoœæ pos³ugiwania siê przyrz¹dami kontrolnymi (typu suwiarka, wysokoœciomierz itp.), doœwiadczenie w pracy na podobnym stanowisku mile widziane, zaanga¿owanie, odpowiedzialnoœæ, sumiennoœæ, umiejêtnoœæ pracy
w zespole oraz odpornoœæ na stres, znajomoœæ ME Office (MS Word, MS
Excel). Kontakt: ME-FA International Sp. z o.o., 62-023 G¹dki, ul. Magazynowa 5A. Tel. 61/81 98 600. CV proszê przesy³aæ na adres e-mail: bz@mefa.com
Sprzedawca w bran¿y miêsnej - wymagania: wykszta³cenie zasadnicze zawodowe, mile widziana znajomoœæ obs³ugi kasy fiskalnej, pracownicza ksi¹¿eczka zdrowia. Kontakt: Spó³dzielcza Agrofirma Witkowo, 78500 Drawsko Pom., ul. Basztowa, tel. 506 014 936.

tygodnik pojezierza drawskiego 20.6.2012 r.
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Malutki kroczek w bardzo z³ym kierunku?

Mariana Stecha proœba do ZOK-u

Osta³y siê (na razie)
Jedynka, Dwójka
i Gimnazjum nr 1.
W Budowie szko³y
do po³¹czenia

Zas³onili
najwa¿niejsze
symboliczne
miejsce w Z³ocieñcu

(Z£OCIENIEC). Trwa w kraju
proces zamykania, czyli likwidowania szkó³. Generalia s¹ ustalone
przez rz¹d, przez jego ministerstwo
finansów, którego minister nie mia³
nawet naszego paszportu. ¯adna
komisja sejmowa, œledcza, nie odpowiada na pytanie - kto nam owego
bezpaszportowca narzuci³? A Polacy - nie maj¹ takiej potrzeby. Pozamykaj¹ szko³y - dobrze, zostawi¹ drugie dobrze. Zawsze jest dobrze,
nawet jak jest bardzo Ÿle. Taka jest
prawda o nas. I nikt nie wnika - brakuje uczniów, to po co tu te starania.
Dla kogo? Ma nas nie byæ? Wiadomo, komu to na rêkê, ale w Polsce
wszelkie rozmyœlania s¹ teraz przeniesione na pewnego rodzaju futbol
- POfutbol. Polak swe istnienie oddaje ju¿ bez walki. A to zdanie niczym
przecie¿ bzdura wielka, a to smutna
prawda.
Plan na Polskê spowodowa³, nie
ma co tego kryæ, ¿e w Z³ocieñcu dwie
szko³y s¹ zbêdne. Nad reform¹ tej
sfery ¿ycia w gminie d³ugo debatowano w Zespole do Spraw Oœwiaty
pod przewodnictwem radnego Tadeusza KoŸmy. Postanowiono do
po³¹czenia Szko³ê Podstawow¹ Nr 3
i Gimnazjum Nr 2 (Budowo). Oficjalny komunikat w tej sprawie koñczy
zdanie: - Szko³a Podstawowa Nr 2 i

Gimnazjum Nr 1 pozostaj¹ autonomiczne - bez zmian.
Szczegó³y
Oto szczegó³y na temat pracy
komisji: - Zespó³ (...) zakoñczy³ dzia³alnoœæ, w czasie której odby³ piêæ
spotkañ. (...) W spotkaniach
uczestniczyli: (1) cz³onkowie komisji edukacji, kultury, sportu i turystyki rady miasta w Z³ocieñcu (2)
dyrektorzy SP 1, SP 2, SP 3, Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2 w Z³ocieñcu. (3) Tak¿e przedstawiciele
rady rodziców wszystkich szkó³. (4)
przewodnicz¹ca Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego Barbara Dobraniecka (5) przedstawiciele ZNP z
poszczególnych szkó³ (6) kierownik
referatu infrastruktury spo³ecznej
Urzêdu Miejskiego w Z³ocieñcu
Jolanta Do³bniak (7) dyrektor delegatury Kuratorium Oœwiaty w Wa³czu Jolanta Bêdlin (8) burmistrz
Waldemar W³odarczyk.
Wypracowano
nastêpuj¹ce
wnioski: (I) przygotowanie materia³ów dotycz¹cych oœwiaty w gminie
Z³ocieniec. A/ wyliczenie, jakie by³y
faktyczne wydatki na jednego
ucznia w 2011 roku z podzia³em na
szko³y B/ przewidywane wydatki na
podstawie bud¿etu na 2012 rok na
jednego ucznia z podzia³em na szko³y C/ subwencja na 2012 rok. (...) (um)

66.000 z³otych dofinansowania

Œrodki na projekt
ZGRANI... dla ZOK-u
(Z£OCIENIEC).
Szóstego
czerwca ZOK otrzyma³ umowê podpisan¹ przez dyrektora Narodowego
Centrum Kultury na realizacjê projektu pod nazw¹: „Zgrani - zakup wyposa¿enia do pracowni muzycznej w
Z³ocieñcu”.

Ca³kowita wartoœæ projektu wynosi 78.600 z³otych. Dofinansowanie dla ZOK-u w wysokoœci 66.000
z³otych pochodzi ze œrodków finansowych Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.
(zok)

(Z£OCIENIEC). Problem
jest bardzo delikatny.
Prosi³ o napisanie o tym
pan Marian Stech, ale
doda³, ¿e mówi nie tylko
w swoim imieniu. To
proœba w imieniu sporej
liczby ludzi.
Pan Marian Stech to tak¿e by³y
pracownik Z³ocienieckiego Oœrodka Kultury z lat, gdy podwoje firmy
tylko w jednym tygodniu odwiedza³o kilkaset osób. A to ze wzglêdu
na znakomicie wówczas w firmie
prowadzon¹ dzia³alnoœæ rozrywkow¹ (grupa muzyczna SYSTEM). Idzie o to, by poprosiæ w³adze Z³ocienieckiego Oœrodka Kultury o
znalezienie dla postawionej w tych
dniach na Starym Rynku tablicy
informacyjnej innego miejsca. Tablica zas³ania Krzy¿ ze Ska³¹ Pamiêci usytuowane tu na wieczn¹ pami¹tkê pobytu na Ziemi Z³ocienieckiej kardyna³a Karola Wojty³y, Papie¿a Jana Paw³a II. Nie mo¿e chyba

tak byæ, by to miejsce by³o, nie s¹dzê, ¿e celowo, ale jakby w³aœnie
zas³oniête. To miejsce w naszym
Z³ocieñcu przecie¿ najbardziej
symboliczne. Mogê powiedzieæ, ¿e
jest to proœba i wielu innych ludzi,
w tym i codziennie zmierzaj¹cych
do koœcio³a. S¹dzimy, ¿e w tym wypadku ekipy ZOK-u niezbyt d³ugo zastanawia³y siê nad tym, co takiego czyni¹.
Chyba nawet nie zapyta³y fundatorów Krzy¿a i Ska³y Pamiêci, czy mog¹
tablic¹ zas³oniæ takie miejsce. Pora
ju¿ wiêc najwy¿sza tablicê znów na
plecy i w inne miejsce. Na przyk³ad po co komu tablica przed urzêdem ze
zdjêciami mocno ju¿ bywszych targów wystawienniczo-z³ocienieckich? Z tablic¹ ZOK-u mo¿na w³aœnie tu.
No chyba, ¿e tego rodzaju przedsiêwziêcie jest realizowane w planie
obecnych ataków na nasz koœció³,
na jego hierarchów, na katolickie
media. Gdyby tak by³o, to z t¹ tablica
trzeba zmykaæ jeszcze szybciej. (N)
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Od asfaltu k³adzionego w czynach spo³ecznych do gminniaka i orlików

Wystarczy³o tylko – ciut
(Z£OCIENIEC). Kilkugodzinny
rajd rowerem po mieœcie i jego najbli¿szych okolicach koñczê tu¿ po
siedemnastej. Ju¿ czuje siê, ¿e najbli¿sze dni mog¹ byæ nawet upalne.
Ruch nie tylko na g³ównych ulicach
wyj¹tkowo natê¿ony. Ale, tylko samochodowy. Pieszych jakoœ nie widaæ. A poœród nich przede wszystkim ludzie m³odzi. Dorodne, dorodni.
Coraz wiêcej dziewczyn, pañ z malutkimi dzieæmi. Zdarzaj¹ siê wózki z
podwójnymi miejscami dla pasa¿erów bliŸniaków. Rzadko, ale mo¿na
wypatrzeæ – panie przy nadziei. Nieczêste to jednak, ale nie tylko dlatego to piêkny widok. Na d³u¿ej zapada pod powiekami. Dawno temu, to
by³ bana³. Dziœ œwiêto na ulicy.
Wolnoœci 1 po niemiecku
i peerelowsku
Od dawna na budynku Wolnoœci
1 spod oblaz³ego tynku wy³azi niemiecki napis. Jaka¿ to zbitka: Wolnoœci tej wiadomej, peerelowskiej, i coœ
tam z niemeicka. A co z tych czasów,
z III i IV RP. Tylko zaniechanie. Ani
zmiany nazwy ulicy, no, bo przecie¿
„wolnoœci”, ani zdarcia po wsze tu
czasy straszliwego przecie¿ przypomnienia. Ale, z³ocienieckie „ciep³o”
w niemieckie rêce nie posz³o. Jest
coœ jednak g³êboko niepodleg³o-

œciowego w tym naszym malutkim
Z³ocieñcu. Mo¿e by nawet czêœciej
to zauwa¿aæ? Widzieæ dobro baczniej, g³êbiej. Bo ono jeszcze poukrywane.
Skwerek
Zauwa¿my wiêc. Skwerek na
rogu „Wolnoœci” i Genera³a W³adys³awa Sikorskiego nie tylko urodziwy, ale i z ³aweczkami. Czêsto zajêtymi przez panie z bloków w pobli¿u.
Pogawêdki, wspomnienia, a tylu
st¹d ju¿ nie ma poœród nas. A na ulicach nie widaæ jakoœ ludzi wiekowych. Przewa¿a m³ódŸ, która przecie¿ w swej lwiej czêœci musia³a opuœciæ Z³ocieniec. Ale i tak m³odych w
mieœcie jeszcze bardzo du¿o.
A najwiêcej tu teraz samochodów. Niegdyœ by³o tylko kilka. I nie
ma odwa¿nego – Stare Miasto wy³¹czyæ dla ruchu samochodów! Czas
ju¿. To by³aby te¿ reklama mieœciny
nie tylko na ca³¹ Polskê. Mo¿e tak siê
stanie, gdy ruszy wreszcie rewitalizacja?
¯ycie na œciekach
Niedaleko st¹d, w dó³ po Górce
Doktora nad Drawê, ekipa ZWiK-u
znów boryka siê z zapchan¹ kanaliz¹.
Zbyt d³ugo to w tym miejscu ju¿

sobie tak trwa. Bywa, œcieki wydostaj¹ siê ze studzienek i brzegiem
rzeki wal¹ do jej nurtu. Zdarza³o siê,
œcieki ze wzgórza sp³ywa³y na domostwa w dole. Skoro mamy tak operatywny ZWiK w mieœcie, i drog¹ przez
niego dystrybuowan¹ wodê, to chyba by³oby bardzo przyzwoicie, gdyby komunalne œcieki nie p³ywa³y
brzegiem wzd³u¿ nurtu Drawy. Nie
sp³ywa³y na domostwa.
Tadeusz ostrzega – na Moœcie
¯ubra mo¿na po³amaæ nogi
Pod wzgórzem pozamkowym
nowiutka tablica, ¿e tu by³ zamek.
¯adnej jednak informacji, dlaczego
tego zamku ju¿ nie ma. Nieopodal
most do Parku ¯ubra. Tadeusz prosi:
- Gdy siê idzie po tym moœcie, to niektóre ¿erdki podskakuj¹ do góry.

Doros³y sobie poradzi, ale nie daj
Bo¿e dzieci. Ja chodzê stron¹ od ulicy Stanis³awa Staszica. A jak by³ tu
zamek rozwalany przez z³ocienian, to
doskonale pamiêtam. Szczególnie
rozbiórkê ¿eliwnych schodków, krêconych, wiod¹cych na wie¿yczkê. –
A jak ju¿ zamek to by³a prawdziwie
tylko ruina, to huœtaliœmy siê rozko³ysuj¹c ca³¹ wie¿yczkê. - Gdzieœ, tak
na oko, na szóstym piêtrze – dorzuca
ktoœ z boku.
Sta³y element gry w rzekê
Drawa zarasta. Jeszcze w tych
dniach jest to widok zachêcaj¹cy, bo
widaæ doskonale, jak rzeka wspaniale ¿yje. Wiosennie istnieje. Ale, jeszcze parê dni, i tak bujnie zaroœnie, ¿e
dla oczu stanie siê martwa. A bêdzie
¿yæ podskórnie. Przed Mostem Po³czyñskim nurt jest normalny. Za
nim, tu gdzie Drawê sztucznie poszerzano, w³aœnie zarasta. Jej dziewicze
koryto jest pod drzewami na drugim
brzegu. Od parku. Szerokie rozlewisko jest utworzone sztucznie. Tak i
tu zakoñczy³a siê nieumiejêtna interwencja cz³owieka. Ile teraz z tym
wszystkim k³opotu?
Wycudnia³ Park ¯ubra
Park ¯ubra w tych dniach wreszcie generalnie przygotowany do
sezonu. Uprz¹tniêty, popodcinany,
pracownicy zadowoleni, ¿e tu pracuj¹. Nawet do zdjêcia. Nie maj¹
s³ów, by powiedzieæ – jak tu niezwyczajnie, a tajemniczo, a¿ siê chce
zatrzymaæ na d³u¿ej, pomyœleæ, a
gdyby tak jeszcze o to wszystko
prawdziwie zadbaæ? A gdyby¿ tak?
By³o sobie drzewo
Na Œl¹skiej usuwaj¹ potê¿ny
pieñ po dorodnym drzewie. Trwaj¹
filozoficzne dysputy – wyci¹æ drzewo to nie taka prosta sprawa. Trzeba
to dobrze wa¿yæ. Bo, mówi¹, drzewa
te¿ maj¹ dusze, mog¹ nie tylko siê
przyœniæ. Zemœciæ siê. Szczególnie
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niepodleg³oœci
lataniu pod chmurami, a to sport
w³aœnie...
Ju¿ nie nad D³usko

te doszczêtnie wyciête. Operatorzy
wycinki czuj¹, ¿e sprawa jest powa¿na. Broni¹ siê: my tylko z polecenia.
To nie my. W³aœciciele. Reporter koi
¿al po olbrzymim drzewie. Teraz ju¿
tylko korzeñ, pieñ do usuniêcia.
Tam, piêædziesi¹t metrów st¹d,
mieszkañcy ulicy na zawo³anie znanego nam Edwarda Herbuta posadzili kilkanaœcie drzewek. Dzisiaj ju¿
dobrze widaæ, jak œwietnie siê przyjê³y. Tworz¹ d³ugi ³uk wzd³u¿ linii
ulicy. Uda³y siê, panie Edwardzie, a
i udatne oprawienie jeziora Maleszewo te¿ przecie¿ siê uda: wedle pana
kolejnego zamys³u. W tym roku ma
tu byæ zak³adana kanalizacja. Gdy
prace zostan¹ zakoñczone, przyjdzie
czas na tworzenie nowej pere³ki, nie
tylko widokowej przecie¿, w mieœcie.
Przypomnijmy – a niedaleko Park
¯ubra, któremu podobnego nie sposób znaleŸæ. Bogactwo zaniedbanego jednak piêkna naszego Z³ocieñca
jest niewyczerpane.
Na Cieszyñskiej, w miejscu
wzd³u¿ Parku, gdzie móg³by byæ
chodnik, trawa skoszona. Dok³adnie
widaæ, gdzie w razie czego mo¿na
uciekaæ przed samochodami.
Zagadka. Gdzie u nas jest uliczka
Ma³a? W bok od Œl¹skiej tu¿ przed
przejazdem. Tylko nieliczne domostwa. Szutrowa.
Pod Nadleœnictwem
W tych dniach zapad³ wyrok w
procesie sprawczyni wypadku pod
Berlinem ze z³ocienianami na pok³adzie autokaru. Nie sposób by³o
choæby na chwilê nie znaleŸæ siê w
Nadleœnictwie, z którego pochodzi³a wiêkszoœæ ofiar œmiertelnych tego
straszliwego zdarzenia. O wyroku w
tym procesie piszemy w tym wydaniu Tygodnika.

Z myœlami nie tylko
o EURO 2012
Na EURO 2012 proponujê inne
spojrzenie. Niedaleko Nadleœnictwa
jest spory plac, który do niedawna
by³ boiskiem treningowym Olimpu.
Teraz, nie ma ju¿ na nim nawet bramek. O pi³karzach w tym miejscu ju¿
chyba nikt nigdy nie us³yszy. Znów
pustka. Po drugiej stronie ulicy Lipowej, te¿ poœród lasu – polana, na
której bramki jeszcze s¹. To te¿ by³o
boisko treningowe Olimpu. Na leœnym piachu oczywiœcie. A, tu¿, tu¿,
generalny remont stadionu. Idzie
robota. S¹ pok³adane warstwy pod
murawê boiska. Przygotowywane
miejsce pod tartanow¹ bie¿niê. Informowaliœmy – budynek socjalny
ju¿ stoi. To jest w³aœnie akcent EURO
2012 Tygodnika, bo w mieœcie mamy
dwa Orliki, jeden skate – park i pe³nowymiarowego gminniaka, nie wiedzieæ czemu zwanego euroboiskiem.
Reporter Tygodnika w dniach
EURO 2012 nie przypadkowo by³ na
tych dwóch dzikich boiskach, na
których trenowano przez dziesiêciolecia. Mamy wiec ju¿ w gminie skarby pomocne w uprawianiu nie tylko
sportu, ale i wszelkich innych zabaw.
Tylko, przyznajmy – to wszystko na
razie nas wszystkich jeszcze przerasta. Z czasem, z czasem , doroœniemy do klasy tych nowych bogactw.
Dzieci trzeba uczyæ w szko³ach, ¿e
sport, to nie to, co w telewizji, a to, ¿e
siê samemu jest na tyle zdrowym
cz³owiekiem, ¿e a¿ siê nie mo¿e wytrzymaæ, tak siê chce nie tylko pograæ w pi³kê, ale i pobiegaæ w lesie.
W dzieciach, w m³odzie¿y trzeba takie potrzeby wykszta³caæ. To te¿ jedna z dróg do Europy, nie tylko
sztuczne murawy. Niedoœcignione
marzenie cz³owieka o samodzielnym

Uliczka Letnia prowadzi nad D³usko. A nad jeziorem – nie bêdzie tu
pla¿y. Nie uda³o siê jej zorganizowaæ, bo to nie ziemia gminy. Trzeba
zapamiêtaæ: lepiej od razu nad Siecino (Gêsia £¹czka, wyspa Ostrów),
bo D³usko ju¿ bardzo wyraŸnie nie
dla pla¿owiczów. Infrastruktury pla¿owej ¿adnej. Dobrze o tym wiedzieæ
w rodzinach, mieæ baczenie na dzieciaki, gdy komunikuj¹, ¿e nad D³usko.
Z powrotem do miasta œcie¿k¹
rowerow¹. Tygodnik proponowa³ –
dajmy jej imiê WALDEMARÓWKA, w podziêce za pomys³ i jej wybu-

dowanie burmistrzowi Waldemarowi W³odarczykowi. To zadanie dla
tutejszych œrodowisk samorz¹dowej kultury.
Stanis³aw przestrzega
– uwa¿ajmy na Moœcie
Po³czyñskim
I chyba najpowa¿niejsza sprawa
z tego rajdu reportera po mieœcie i
okolicy. Mówi Stanis³aw: - Zwracam
uwagê, ¿e œcie¿ka rowerowa na Po³czyñskiej przebiega te¿ po Moœcie
nad Draw¹. Bywa, ¿e na chodniku na
moœcie zatrzymuj¹ siê przechodnie,
rowerzyœci. Wówczas œcie¿k¹ nie da
siê przejechaæ. By³em tu œwiadkiem
wydarzenia, ¿e - ma³y w³os, a dosz³oby do wypadku. Ktoœ karmi³ z mostu
³abêdzie. Przy nim by³ wózek z dzieckiem. Przestraszy³ cz³owieka nadje¿d¿aj¹cy rower. Karmi¹cy ptactwo
uskoczy³ na jezdniê. Ma³y w³os, a
wpad³by pod ko³a samochodu. Bardzo proszê o w³aœciwe zadbanie o to
miejsce. I jeszcze jedno – wjazd na
most od miasta przes³aniaj¹ ga³êzie

kasztanowców. Trzeba je nieco
przyci¹æ, by ju¿ z daleka by³o widaæ,
co siê dzieje na moœcie. –
Na gminniaku ju¿ LATO 2012
Na gminniaku uczniowie szko³y
Podstawowej Nr 1 witaj¹... Lato
2012. W olbrzymiej czêœci na sportowo, ale nie tylko. Konkursy, zabawy.
Dobrze wszystkim s³u¿y to miejsce.
WyraŸny, mi³y czyœciutki g³os pani
prowadz¹cej spotkanie. Rozbrzmiewa muzyka. Obok tym razem puœciutki skate – park. Nad nim wysoko na szkolnym murze potê¿ne graffiti. A niedaleko przecie¿ zdewastowane miejsce nad D³uskiem, w którym mog³aby byæ pla¿a dla tych dzieci, akurat witaj¹cych Lato 2012.
Mam w uszach opowieœci daw-

nych nauczycieli, i z Jedynki, ale nie
tylko, w³asnorêcznie budowali
uczniom place do sportowych gier,
do zabaw. Niektórzy z nich s³u¿¹ jako
trenerzy i pedagodzy dzieciom i m³odzie¿y do dzisiaj. I dziêki Bogu. O
takiej bazie sportowej, jaka jest dzisiaj, wówczas nawet siê nie marzy³o.
Nie by³o takiego œmia³ka, któremu
mog³oby siê to przyœniæ. I oto rzeczywistoœæ. Nieco niepodleg³oœci
dla kraju, pod³¹czenia go pod inne
krwioobiegi nie tylko kulturalne, i
jest ju¿ zupe³nie inaczej. A teraz nawet, co prawda po protestach, po
g³odówkach nawet, bêdzie mo¿na w
szko³ach uczyæ m³odzie¿ historii
Polski tak, jak nale¿y. Tamci nauczyciele takich mo¿liwoœci nie mieli. Jak
dzisiaj poczuæ, odczuæ ich tragediê
zawodow¹? Czy to w ogóle mo¿liwe? Ilu z tamtych uczniów do dzisiaj
nie ma pojêcia, kim s¹? Puste bêbny?
Tu te¿ siê tyle pozmienia³o, a wystarczy³o tylko ciut niepodleg³oœci.
Pora na wiêcej, bo czêœciowa wolnoœæ, to przecie¿ ¿adna wolnoœæ.
Tadeusz Nosel
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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

MIESZKANIA

INNE

NIERUCHOMOŒCI

US£UGI

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Wydzier¿awiê wyposa¿on¹ chlewnie, chów w cyklu zamkniêtym, obok
do remontu dom na wyroby miêsne
i mieszkania, z opcj¹ kupna. Tel.
504 209 551

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

Zamieniê mieszkanie 78 mkw. (4
pokojowe ) w bloku w Grabowie (7
km od £obza) na 2 pokojowe w
£obzie. Mieszkanie bardzo przestronne, s³oneczne, zadbane, do
zamieszkania od zaraz. Oferta
obejmuje równie¿ piwnicê, gara¿ i
dzia³kê uprawn¹. Kontakt tel. 725
368 381.
Sprzedam mieszkanie o powierzchni 36 mkw., 2 pokoje z aneksem kuchennym, na osiedlu Wichrowe Wzgórza w Resku. Lokal po
remoncie w dobrym stanie. Niskie
koszty utrzymania. Ogrzewanie indywidualne gazowe. Cena 88 tys.
z³. Tel. 507 026 364 lub 510 044
550.
Wynajmê dom 130 mkw. Cena do
uzgodnienia tel. 791 743 525, 533
419 679.
Do wynajêcia kawalerka w £obzie.
Tel. 788 175 595.
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

T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.

Odst¹piê dzia³kê ogrodnicz¹ na
Woj. Polskiego, ogrodzon¹ z dostêpem do Regi. Tel. 880 085 176

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

P³yty drogowe 3 x 1,5 kupiê; Owczarski niemieckie po rodzicach rodowodowych sprzedam. Tel. 503 177
347. Ursus C330 kupiê.

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.

£obez. Sprzedam u¿ywane drewniane okna i drzwi. Tel. 601 429 991
Kupiê rower m³odzie¿owy w dobrym stanie. Tel. 783 102 708

Region
T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.
GARA¯E, WIATY BLASZANE,
DOWÓZ GRATIS, MONTA¯. Tel.
598 334 536, 605 286 058, 661
953 331. PRODUCENT GOSTAL PRZECHLEWO.
U nas najtaniej.

Sprzedam w Gryficach mieszkanie dwupoziomowe, 4 pokojowe o pow. 77 mkw., wyposa¿one w CO, CW, gaz, po remoncie. Kontakt tel. 691 493 973.
Wynajmê
913843158.

kawalerkê,

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

Pobierowo. Wydzier¿awiê dzia³kê
(z domkiem camp.) 150 m od morza, 50 m od g³. deptaku. Idealna
pod dzia³alnoœæ, domki, wypo¿yczalnia, namioty. Tel. 605938249.
0,69 ha ziemi w Zaleszczycach
sprzedam. Tel. 784 255 065

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

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

BIZNES
Powiat gryficki
Niechorze. Sprzedam 2 budynki
pensjonatowe, dzia³ka 700 mkw.,
deptak, 150 m od morza, 16 pokoi
(wyposa¿one), parking. Z przodu 2
lokale
gastron-handl.
Tel.
605938249.

Reklama w Tygodniku
tel. 512 138 349

tel.

Sprzedam mieszkanie o powierzchni 67 mkw., 4 km od Reska,
zadbane po remoncie, ogrzewanie
w³asne gazowe, 4 pokoje, ³azienka, wc osobno , du¿y balkon, w
bardzo spokojnej miejscowoœci zachêcam. Cena do uzgodnienia.
Tel. 91 395 10 38 lub 663 657 218

Powiat gryficki

Powiat œwidwiñski

PRACA

Region
Zatrudniê kierowcê kat. C + E na
trasie Polska Norwegia. Tel. 607
585 561

Daj¹c og³oszenie drobne
do Tygodnika Pojezierza Drawskiego
uka¿e siê ono w tej samej cenie
tak¿e w trzech innych gazetach:
Gazecie Gryfickiej, Wieœciach œwidwiñskich
i Tygodniku £obeskim.
Og³oszenie mo¿na nadaæ mailem: wppp1@wp.pl
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Tajemnica handlowa, czyli oferta kulturalna

Po feeriach artystyczno-kulturalnych
ludzie wreszcie maj¹ mieszkanie
(Z£OCIENIEC). Okazuje siê, ¿e
z³ocienieccy radni nie tylko nie
uczestnicz¹ w ¿yciu kulturalnym
gminy, ale i w ogóle, ale to w ogóle,
nie chodz¹ na mecze Olimpu. To
ostatnie jest akurat nawet godne
pochwa³y. Nie ma po co. Nie ma co
ogl¹daæ. Ale, ¿eby nie bywaæ na
imprezach kulturalnych, na które
radni wydaj¹ tyle pieniêdzy z kasy
gminy? Jak to zrozumieæ? Chyba
tylko tak, ¿e nie za bardzo ich ci¹gnie
do tych propozycji kulturalnych, nie
maj¹ w bytnoœciach na tych kulturaliach ¿adnego interesu. Odwrotnie
jak kulturodawcy, którzy w tych
obecnoœciach jakby te¿ i szukali dla
siebie nie tylko usprawiedliwienia,
ale i alibi.
JadwigaAdrianowska tupnê³a
nog¹
Do porz¹dku radnych przywo³ywa³a Jadwiga Adrianowska, której
córka z jej pomoc¹ otrzyma³a lokal na
Koœlawcu Zajêczym w³aœnie na pracowniê plastyczn¹, dla stowarzyszenia. Na uwagê reportera, ¿e lokal
winien byæ raczej mieszkaniem dla
potrzebuj¹cych, reporter us³ysza³,
¿e pomieszczenie na mieszkanie siê
nie nadaje. Co dalej? Oczywiœcie
owo pomieszczenie obecnie jest ju¿
mieszkaniem nadaj¹cym siê na
mieszkanie, co by³o do udowodnienia, a w miêdzyczasie by³o te¿ re-

dakcj¹ pisma reklamowego. Gmina
na remont pod pracowniê dla stowarzyszenia coœ tam wysup³a³a ze
swych zasobów z³otówkowych, a co
by³o dalej, to ju¿ podobno sta³o siê
tajemnic¹ handlow¹. Skoro tajemnica, to koniecznie trzeba bêdzie ludziom to wyœwietliæ.
Ach ci radni, tacy niekulturalni
- Proszê przekazaæ moj¹ opiniê
radnym na temat nie zainteresowania siê radnych spotkaniami kulturalnymi - to by³a proœba do Jana
Macula, szefa komisji kultury. On¿e
chyba o wszystkim zapomnia³, dlatego czyni to Tygodnik, choæ z olbrzymi¹ doz¹ zrozumienia dla postawy
radnych.
Nie jest chyba w tonie, by prosiæ
ludzi tak zdecydowanie. Jadwiga
Adrianowska argumentowa³a: - Niedawno odby³a siê wystawa prac Jerzego Bochyñskiego. Kto by³ na tej
wystawie? Nie chcê nikogo krytykowaæ. Akurat jesteœmy w temacie. Na
tym spotkaniu nie tylko radnych nie
by³o, ale i wielu innych osób. Temat
jest szeroko znany i dyskutowany.
Mo¿e panu Jerzemu trzeba tê wystawê zorganizowaæ w innym towarzystwie? Jeszcze raz? W towarzystwie
ludzi, którzy umo¿liwili mu publikacje w Gazecie Z³ocienieckiej, a nie w
towarzystwie tych, co tê Gazetê za-

W czasie deszczu.... internet

Do biblioteki myszkowaæ
w internecie

mknêli, bo nie by³o z³otówek na tañce.
Kultura wedle autorytetów
mniemanych
Jan Macul, jakby z drugiej „mañki”, broni³ radnych: - Równie dobrze
mo¿na powiedzieæ, ¿e nie rozmawiajmy o kulturze, jak nie ma miejsc pracy. Ró¿ne s¹ zdania na ten temat.
Jeœli radny pe³ni funkcjê publiczn¹,
to powinien zainteresowaæ siê
wszystkimi obszarami dzia³añ w
gminie. - Radnemu mo¿na z pomoc¹
przyjœæ na ten sposób: - W³aœnie,
jaka kultura, takie i stanowiska pracy. I ich brak. Te¿ i ich liczba. Kultura,
to raczej nie to, o czym Pañstwo bez
przerwy t³uk¹. To tylko wybrane jej,
jak¿e nieliczne, aspekty. A dalej - jaka
rada, taka i kultura w gminie. I jej
biblioteka na przyk³ad.
Urszula Ptak niczym z katedry
Filozoficznie do zagadnienia podesz³a przewodnicz¹ca Urszula
Ptak: - Niektórzy radni interesuj¹ siê
kultur¹, niektórzy sportem, a inni
jeszcze czymœ innym. Co to takiego „czymœ innym” Urszula Ptak nie powiedzia³a. I nie
oœmielimy siê zapytaæ. Nie wyjaœni³a
te¿, dlaczego wedle niej sport to nie
kultura.
Sprzeciwia³a siê temu stanowi-

sku Jadwiga Adrianowska: - Nie zgadzam siê, poniewa¿ to jest za ma³a
spo³ecznoœæ. Nie mówimy o prywatnych zainteresowaniach. Gdybym
zapyta³a o sytuacje dzia³añ kulturalnych, to tylko burmistrz, przewodnicz¹ca, radna Frankowska i radny Jan
Macul coœ by wiedzieli. W tym miejscu urywamy tê pasjonuj¹c¹ dyskusjê zauwa¿aj¹c nieœmia³o, ¿e od dzia³aczy kulturalnych
w tych dniach nale¿y oczekiwaæ
przede wszystkim pomocy ludziom
w rozpoznawaniu rzeczywistoœci, w
której istniejemy. Dlatego, preferowany nie tylko w Z³ocieñcu model
pracy firmy zwanej ZOK-iem, to ju¿
tak zwany opad kulturowy, z peerelu
rodem. Dzisiaj ludzie mieni¹cy siê
ludŸmi kultury etatowej, winni stan¹æ na pierwszej linii frontu walki o
Polskê, o jej zasadnicze sprawy, o
dobro Ziemi Z³ocienieckiej. Dopiero
póŸniej tañczyæ i œpiewaæ, by instruktorzy mieli etaty i pensje. To nie
tak. A radni - gdy propozycja kulturalna bêdzie autentyczna, potrzebna, m¹dra, zawsze przyjd¹. Nawet na
Olimp, ale nie w B klasie, czy nawet
A. Co za ró¿nica?
S³ychaæ ju¿, ¿e radni ustalaj¹
sobie dy¿ury - kto na z³ocienieckie
dotychczasowe kulturki musi pójœæ
teraz, a kto za tydzieñ. A jak ze wspominanego tu mieszkania lokatorzy s¹
zadowoleni?- postaramy siê ustaliæ.
Tadeusz Nosel

Zarz¹d Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Powiatu Drawskiego zaprasza wszystkich ratowników, cz³onków a tak¿e osoby chêtne do
udzia³u w organizowanych szkoleniach, kursach
oraz imprezach sportowych organizowanych przez
jednostkê powiatow¹ WOPR.
Harmonogram - sezon letni 2012
Baza WOPR jez. Siecino - Wyspa Ostrów
Lp. Nazwa kursu, szkoleni, imprezy
1 Kurs Sternika Motorowodnego
2 Dzieñ Ratownika WOPR
3 Kurs M³odszy Ratownik WOPR
4 Kurs Sternika Motorowodnego
5 Maraton P³ywacki
6 Kurs Ratownik WOPR
7 Kurs M³odszy Ratownik WOPR
8 Kurs Sternika Motorowodnego

(Z£OCIENIEC). Przypominamy,
¿e w z³ocienieckiej bibliotece w czytelni jest kilka stanowisk komputerowych. Zasiadanie na nich bez
op³at. A wiêc - internet bezp³atnie.

Tak¿e i wszelkie gry dla dzieciaków.
A id¹ w³aœnie wakacje. Nie ka¿de
dziecko ma w domu komputer. No,
to do biblioetki. Mo¿e nie tylko na
gry.
(N)

Termin
11 - 13 czerwiec
29 czerwiec
29 czerwiec - 1 lipiec
13 - 15 lipiec
21 lipiec
23 - 26 lipiec
10 - 12 sierpieñ
20 - 22 sierpieñ

Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ na stronie www.wopr.zlocieniec.pl
Zg³oszenia proszê kierowaæ mailowo pod adresem wopr.zlocienie@o2.pl lub
telefonicznie pod numerem tel. 506-112-192. Przy grupach zorganizowanych
powy¿ej 8 osób mo¿liwoœæ dopasowania terminu szkolenia.
Serdecznie zapraszamy
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Drugie miejsce siatkarek ze Z³ocieñca

ZAJ¥CZEK, i nie tylko, na Festiwalu
Sportu w Sierakowie

(SIERAKÓW). Od siódmego do dziesi¹tego czerwca
w Sierakowie Wielkopolskim odby³ siê VII
Ogólnopolski Festiwal Sportu. Uczestniczy³o oko³o
tysi¹c osiemset osób. Spotkanie trwa³o cztery dni.
Rywalizowano w dyscyplinach sportowo
–rekreacyjnych.

wyst¹pi³ w sk³adzie: Aleksandra
Wiszniewska – kapitan, Karolina
Wiszniewska, Aleksandra Barsul,
Justyna Stachura, Katarzyna Olekszyk, Dagmara Dawszewska.

W otwartym turnieju pi³ki siatkowej kobiet bardzo dobrze zaprezentowa³ siê z³ocieniecki zespó³ siatkówki dziewcz¹t, który wyst¹pi³ jednak w os³abionym sk³adzie, bez Sandry Zaczkowskiej. Sandra w tym cza-

Z³ocienianki mimo os³abienia
wywalczy³y drugie miejsce. Gra³y
zespo³y z Czêstochowy, Konina,
Kielc, Wroc³awia, Jastrzêbia Zdroju
i £odzi.
W finale ZAJ¥CZEK wyst¹pi³
przeciwko dru¿ynie z Jastrzêbia
Zdroju. Z³ocienianki przegra³y 0:2.
Na trzecim miejscu Warta Konin. To
zespó³, który po ciê¿kiej próbie zosta³
w³aœnie pokonany przez Zaj¹czka.

sie przebywa³a z kadr¹ województwa zachodniopomorskiego w kategorii kadetek na zawodach w Krakowie. Zabrak³o te¿ lecz¹cych kontuzje: Agnieszki Snochowskiej i Klaudii Mazur. Ostatecznie ZAJ¥CZEK

Czy mo¿e byæ jeszcze gorzej?

Osiemnaœcie pora¿ek Olimpu
i spadek. Jeden remis.
Jedenaœcie wygranych
(Z£OCIENIEC). Jak poinformowa³a prasa regionalna i popularny
portal „ligowiec”, koszaliñsk¹ klasê
okrêgow¹ musz¹ opuœciæ cztery zespo³y: Olimp Z³ocieniec, Hubertus
Bia³y Bór, G³az Tychowo i B³onie
Barwice. Seniorom Olimpu Z³ocieniec do utrzymania siê w klasie zabrak³o trzech punktów, gdy¿ jak poinformowano dru¿yna za mecz z
Iskr¹ przegrany w Bia³ogardzie 0:1,
otrzyma³a punkty i bramki walkowerem, gdy¿ w Iskrze zagra³ pi³karz bez
praw do gry akurat w tym meczu. Dla
przypomnienia wszystkie wyniki
Olimpu, od meczu z Iskr¹. W nawiasach numery porz¹dkowe kolejki.
(30) z Iskr¹ 3:0 – vo (29) z Raselem 0:3

(28) z Darzborem 0:4 (27) z Bloniami
5:0 (26) z Darlovia 0:5 (25) z Wybrze¿em 1:2 (24) z Soko³em 0:0 (23) z Victori¹ 1:5 (22) (Hubertusem 3:2 (21) z
G³azem 7:1 (20) z Wielimem 0:2 (19) z
Arkadi¹ 0:4 (18) z Pogoni¹ 0:2 (17) z
Mechanikiem 0:2 (16) z Wiekowiank¹ 3:1 (15) z Iskr¹ 2:5 (14) z Raselem 0:3 (13) z Darzborem 1:0 (12) z
Bloniami 9:0 (11) z Darlovia 1:5 (10)
z Wybrze¿em 3:2 (9) z Soko³em 0:3 (8)
z Victori¹ 0:4 (7) z Hubertusem 3:0 (6)
z G³azem 5:0 (5) z Wielimem 1:5 (4) z
Arkadi¹ 5:2 (3) z Pogoni¹ 2:3 (2) z
Mechanikiem 1:2 (1) z Wiekowiank¹
1:3. Bilans ogólny: 11 zwyciêstw, 1
remis, osiemnaœcie pora¿ek. W
bramkach 50:64.
(N)

Mimo os³abienia

Rekreacyjne zdobycze
Oprócz srebra w pi³ce siatkowej
nieliczna ekipa z³ocieniecka wywalczy³a medale w konkurencjach rekreacyjnych. (1) Srebro w kategorii
mê¿czyzn w darcie (2) Br¹z w rzucie
podkow¹. To wystêpy mê¿czyzn.
Podczas festiwalu oprócz udzia³u w zawodach sportowych uczestnicy brali udzia³ w zabawach tanecznych, byli s³uchaczami koncertów i
wspólnie ogl¹dali mecze pi³karskie
EURO 2012. Wyjazd na Festiwal
doszed³ do skutku przy finansowym wsparciu Gminnej Komisji
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.
(OSiR)

Kula, dysk, oszczep – popisy z³ocienian

Lekkoatleci z MKS Junior
Z³ocieniec na mityngu
rzutowym w Stargardzie
(STARGARD). Tym razem lekkoatleci z MKS Junior Z³ocieniec
startowali w Stargardzie. Zorganizowano tam mityng rzutowy.
Marcin Walkowiak w pchniêciu
kul¹ szeœciokilogramow¹ wynikiem
13,60 m wygra³ konkurencjê. Nie
koniec na tym. Wygra³ te¿ rzut dyskiem. Wynik 47,69 m, dysk o wadze
1 kg 75 dkg.
M³odsi kulomioci z Juniora: (1)
Sebastian W¹woŸny wygra³ kon-

kurs – 9,84 m. (2) Za nim na drugim
miejscu te¿ z Juniora Adam Kowalski
– 9,25 . Kula o wadze 5 kg.
W dysku z³ocienieccy juniorzy
m³odsi: (1) Sebastian Lachowski –
39,76 m (2) Szymon Pó³torak – 37,25
m. (3) Adam Kowalski – 32,17 m.
Szymon Pó³torak w konkursie
rzutu oszczepem by³ drugi. Rezultat
– 39,04 m. Oszczep wagi 600 g. Sebastian Lachowski rzuci³ 38,90 m. S³owem – znakomicie.
(N)
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Ogólnopolski Unihokej w Elbl¹gu

Od 8 do 10 czerwca 2012 r. w Elbl¹gu odbywa³ siê Miêdzynarodowy Festiwal Unihokeja Dzieci i M³odzie¿y o Puchar Ba³tyku pod patronatem Pomorskiej Spó³ki Gazownictwa, bêd¹cy najwiêksz¹ imprez¹ w tej
dziedzinie sportu w kraju i jedn¹ z
najwiêkszych w Europie.
W ramach tych zawodów rozegrano te¿ Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkó³ Podstawowych, Gimnazjalnych oraz Ponadgimnazjalnych
w Unihokeju. Mecze odbywa³y siê
na arenach 5 hal sportowych w Elbl¹gu. Wœród dru¿yn szkó³ ponadgimnazjalnych po raz drugi w historii
znalaz³a siê reprezentacja dziewcz¹t
z naszej szko³y, wicemistrzynie województwa zachodniopomorskiego,
w sk³adzie : Paulina Grzelak, Sylwia
Olczak, Katarzyna Czerepaniak,
Magdalena Kozubowska, Diana Pacek, Paulina Gradzik, Joanna Dobroñ, Iwona Trybura. Opiekunem
naszych zawodniczek by³ pan Robert Olechowski. Natomiast pierwszy raz na tej imprezie byli ch³opcy,
mistrzowie województwa, pod

opiek¹ Pana Marcina Wiliñskiego.
Po pasjonuj¹cych meczach
dziewcz¹t z zespo³ami opartymi na
dru¿ynach klubowych i maj¹cymi w
swych sk³adach nawet reprezentantki kraju ZSP Z³ocieniec zaj¹³ III
miejsce w Mistrzostwach Polski.
Turniej rozgrywany by³ systemem
„ka¿dy z ka¿dym”:
I LO Sanok - II LO Gniezno 3:2
ZSZiO Mor¹g - ZSP Z³ocieniec 3:1 (S.
Olczak)
ZSP Z³ocieniec - II LO Gniezno 1:0 (D.
Pacek)
I LO Sanok - ZSZiO Mor¹g 1:1
ZSZiO Mor¹g - II LO Gniezno 3:2
I LO Sanok - ZSP Z³ocieniec 6:1 (P.
Grzelak)
I m. - I LO Sanok
II m. - ZSZiO Mor¹g
III m. - ZSP Z³ocieniec
IV m. - II LO Gniezno

5 10:4
5 7:4
2 3:9
0 4:7

Dru¿yna ZSP Z³ocieniec ch³opców zajê³a VII miejsce. Wszystkie
dru¿yny reprezentowa³y bardzo

wysoki poziom, maj¹c w swoich szeregach kilkunastu reprezentantów
kraju w kilku kategoriach wiekowych unikokeja i hokeja na lodzie .
W rozgrywkach grupowych nasza dru¿yna przegra³a z zespo³em z
Braniewa 1:4 (bramka Krzysztof
Preœ), mimo i¿ prowadzi³a ju¿ po 15
sekundach meczu. Nastêpnie przegra³a z faworytem grupy, zespo³em z
Mor¹ga 1:4 (bramka Dariusz Lenart).
Wymienione wy¿ej zespo³y zajê³y
odpowiednio IV i III miejsce.
W kolejnym meczu wreszcie
zwyciêstwo - 4:0 z zespo³em z Sulechowa (bramki Mateusz Sz³apak - 3
i Andrzej Madejczyk) i na koniec
stracone zwyciêstwo na 30 sekund
przed koñcem meczu z dru¿yn¹ z
Bia³obrzegu i ostatecznie remis
1:1(bramka Rafa³ Stosio).
W meczu o VII miejsce zwyciêstwo nad dru¿yn¹ z Pas³êka
4:1(bramki: M.Sz³apak, R.Stosio,
K.Preœ, A.Madejczyk). W dru¿ynie
obok wy¿ej wymienionych grali:
£ukasz Husakowski (bramkarz), Pa-

tryk Rygiel (bramkarz), Adrian Kordecki, Kamil Sajkowski, Micha³
Kruczkowski, Pawe³ Cygiel, Krystian Janke.
Wynik powinien byæ lepszy i
by³y realne szanse na co najmniej
br¹zowy medal, ale zabrak³o troszkê
szczêœcia przy losowaniu oraz w
trakcie gry. Jest jednak du¿a szansa
na to, ¿e za rok zespó³ bêdzie jeszcze
mocniejszy (trzon dru¿yny tworz¹
zawodnicy WSU Wierzchowo trenowani przez pana Piotra Augustyniaka) i wtedy lokata z pewnoœci¹
bêdzie wy¿sza ni¿ VII.
Klasyfikacja koñcowa:
1. II LO SANOK
2. ZSP NR 1 CHOJNICE
3. ZSZiO MOR¥G
4. ZSB BRANIEWO
5. ZSP NR GNIEZNO
6. LO BIA£OBRZEGI
7. ZSP Z£OCIENIEC
8. ZS PAS£ÊK
9. ZSP SULECHÓW
GRATULUJEMY!!!
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To nie Polska przegra³a, to tylko
miliony Polaków bardzo chcia³y daæ
siê zrobiæ w tr¹by – i uda³o siê
Ostatnie miejsce w
grupie - to wyrok nie na
wszystkich POlaków
To nie Polska przegra³a EURO
2012, bo to nie by³a nasza reprezentacja. Nie ma ju¿ nawet do czego
wracaæ, tak to by³o ¿a³osne. Miliony
Polaków na umór laz³o na lep tuskowej propagandy i osi¹gnêli to, na co
zas³u¿yli. Zreszt¹, „Franz” Smuda
nie by³by nigdy trenerem, gdyby nie
takie ¿yczenie kibiców. Jeszcze gorsze od gry mieszaniny pi³karskiej na
potrzeby obecnie ci¹gle rz¹dz¹cych
zwanej „Polsk¹”, by³y widoczki naszego Prezydenta kompletnie bez
sylwetki sportowej w towarzystwie
Grzegorza Lato, który zamiast na
przes³uchaniach, to pe³ni¹cego rolê
pana domu. Ale¿ dom, ale¿ pan. Przepraszam – panowie.

Jeœli zajd¹ zmiany, to po
to, by ich nie by³o
Korzystaj¹c z pewnego doœwiadczenia zawodowego w reporterce sportowej chyba wiem, ¿e nawet po ewentualnych zmianach w
PZPN-ie, nie bêd¹ to ¿adne zmiany.
Tym konglomeratem nie rz¹dz¹ regu-

³y sportowe, a tajno (s³u¿by) – finansowe. W Polsce nie ma wiêc takich
s³u¿b, które by³yby zdolne do powyjaœniania tego co wyczyniaj¹ s³u¿by.
Pamiêtaj¹ pañstwo – afera hazardowa...

Nie bêdzie futbolu
pod tym ustrojem
W kraju a¿ prosi siê o zmianê jego
ustroju (nie myliæ z wystrojem), bo
III RP to ¿adna tam Rzeczpospolita.
Ktoœ trafnie podliczy³, ilu g³ów wyborczych, i za co, trzeba, by tu hasaæ
jak tylko siê chce. I to trwa. Jak codziennie poruszaæ siê poœród tych,
dla których ewentualna wygrana
mieszaniny zwanej „Polsk¹”, by³aby
zwyciêstwem polskiej reprezentacji,
to pytanie pozostawiam otwarte, bo
nie dotyczy to tylko niby- futbolu,
niby – Polski.
Poni¿ej dwa wpisy z internetu na
powy¿szy temat. W skrócie œwietnie
oddaj¹ to, co tu dla milionów Polaków przygotowywano przez kilka
lat. Akurat w tych dniach rozkwit³o
na dobre:
„Oby nie stanê³o na stadionach, ¿e Polski ju¿ nie ma” – da³em
taki tytu³ felietonu na dwa tygodnie

Kulturka nasza powszednia i od œwiêta

Bez kajaków, ale za to
z lalkami
(Z£OCIENIEC). Akurat
idzie lato, wiêc
Z³ocieniec, jako miasto
turystyczne, winien
z czymkolwiek choæby
tylko nieco kulturalnym
pokazaæ siê œwiatu.
My ze swej strony informujemy,
¿e mimo u nas istnienia od wielu lat
OSiR-u, tak siê z³o¿y³o, ¿e do pop³ywania po Drawie w Z³ocieñcu nie ma
ani jednego kajaka. Dos³ownie.

W planach, nie wiadomo pod
czyje potrzeby, na Dni Z³ocieñca,
jest festyn nad Maleszewem (Œl¹ska). Tam¿e Interfolk. W dalszych
planach: ogólnopolski konkurs tkaczy. Jest wyra¿ana chêæ ze strony
ZOK-u powrotu do tradycji tkactwa
w Z³ocieñcu. Konkurs tkaczy ma byæ
21 lipca. Przewiduje siê pokaz pami¹tek po ZPW, w tym historiê tkactwa.
A do tego wystawa lalek teatralnych
na prze³omie sierpnia i wrzeœnia. Dla
publicznoœci powspomina swe podró¿e znany globtroter, i nie tylko,
Krzysztof Zacharzewski.
(n)

Tygodnik Pojezierza Drawskiego w Internecie
czytaj i komentuj: www.tpd.xwp.pl

przed EURO 2012. No i co, w co znów
wepchniêto nasz kraj??? Tym razem
futbolowo. Ale, bêdziemy mogli siê
po tym wszystkim odkaziæ: Igrzyska
Olimpijskie w Londynie ju¿ w lipcu.
Na nie nasi macherzy rz¹dowo –
s³u¿bowi nie maj¹ wstêpu. Bêdzie
sport, a nie maniana futbolowa, by
tylko ludzi oszukaæ, bo ju¿ prawie do
koñca odebrano siê im ich, nasz kraj.
A oni, a my, jak te æmy. Ostatnie miejsce w grupie eliminacyjnej, to wyrok
nie na wszystkich POlaków.

Internauci
(1) Jan Tomaszewski na Prezesa
PZPN!!! Zauwa¿y³em, ¿e on wszystko przewidzia³.
(2) tak siê skoñczy³o i tak siê
koñczy ka¿da próba sklecenia
przez s³u¿by wsi ulokowane w
szechterowsko-walterowskich mediach i agendach rz¹dowych tzw.

„reprezentacji Polski” z pi³karskich gastarbeiterów, wynarodowionych polskich emigrantów i
przedstawicieli tzw. polskiej ekstraklasy. Niech ten oszalikowany
nierz¹d, czym prêdzej odejdzie. Tê
ca³¹ przebudowê Polski nale¿y zacz¹æ od nowa. Bez skompromitowanych urzêdników pañstwowych, z
autentyczn¹ dekomunizacj¹.
(3) W koñcu koniec tego „szo³”
zwanego Euro 2012, rzygaæ mi siê
chcia³o, jak widzia³em te gromady
„polek” biegn¹ce co wieczór do
centrum miasta, ¿eby daæ.. zagranicznym kolesiom, brawo Polki dla
mnie wygra³yœcie tytu³ „naj³atwiejszych kobiet w Europie”,
prawdziwe fanki futbolu, co ca³e
¿ycie marudzi³y widz¹c Ligê Mistrzów w TV. Brawo jeszcze raz i
gratulacje.
Tytu³em komentarza: POLSKA!
BIA£O-CZERWONI!!!
(N)

Dublet kajakarzy z Gimnazjum Nr 2 w Czaplinku

Lekkoatletyczna reprezentacja
Gimnazjum Nr 2 ze Z³ocieñca
Budowa wygra³a Gimnazjadê
w Bia³ogardzie
(Z£OCIENIEC
BUDOWO). Ósmego
czerwca w pi¹tek w
Bia³ogardzie odby³y siê
wojewódzkie fina³y
Gimnazjady w
lekkoatletyce.
Uczniowie Gimnazjum Nr 2 z Budowa Z³ocienca w klasyfikacji ogólnej zajêli pierwsze miejsce. Zdobyli
piêædziesi¹t osiem punktów. To jeden z najlepszych wyników od czasu wprowadzenia rywalizacji w ramach Gimnazjady Wojewódzkiej.
WYNIKI
1. miejsce Micha³a Walkowiaka
w skoku wzwy¿. W biegu na 110 m
przez plotki Micha³ by³ ósmy. 1. miejsce w biegu na 1000 m Angeliki

Maciejewskiej. 5. miejsce Grzegorza
Gessela na dystansie 2000 m. 7. miejsce Sebastian W¹woŸnego w rzucie
dyskiem. 6. miejsce Kamila Korzeniowskiego w skoku w dal. 9. miejsce
Jakuba Wo³yñca w sprincie na 100
m. 9. miejsce Daniela Wójcika w rzucie dyskiem. 8. miejsce Sandry Pomian w biegu na 600 m.
Uzupe³nieniem tych startów
by³o zaproszenie uczniów Gimnazjum 2 przez Czapliencki Oœrodek
Kultury, Sportu i Rekreacji do udzia³u w powiatowych regatach kajakowych z okazji Dnia Dziecka. I tu znów
pierwsza na mecie by³a za³oga Gimnazjum Nr 2 ze Z³ocieñca Budowa.
Za³oga pop³ynê³a w sk³adzie: Ewelina Rybacka i Daniel Wójcik. Na drugim miejscu te¿ za³oga ze Z³ocieñca
Budowa: And¿elina Pomian i Kamil
Korzeniowski.
(um)
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Obradowa³ Zarz¹d
Powiatu
Zarz¹d Powiatu Drawskiego w
dniu 12 czerwca 2012r. odby³ swoje
65 posiedzenie. Podczas posiedzenia poddano analizie Diagnozê zdrowotn¹ mieszkañców Powiatu Drawskiego. W dokumencie tym zwraca
uwagê znaczny wzrost liczby wykrytych zachorowañ na nowotwory
i choroby uk³adu kr¹¿enia. Wed³ug
opinii Wydzia³u Ochrony Zdrowia,
wzrost ten mo¿e wynikaæ ze zwiêkszonej zg³aszalnoœci mieszkañców
Powiatu Drawskiego na badania
profilaktyczne, przez co zwiêkszy³a
siê wykrywalnoœæ tych schorzeñ.
Diagnoza zostanie upubliczniona
(m.in. na stronie internetowej powiatu) oraz przekazana zainteresowanym podmiotom, w tym drawskiemu szpitalowi.
Ponadto Zarz¹d pozytywnie zaopiniowa³ projekty uchwa³ Rady Powiatu, w tym w sprawie zmian w bud¿ecie Powiatu Drawskiego na rok
2012, w sprawie okreœlenia szczegó³owych zasad i trybu umarzania,
odraczania i rozk³adania na raty nale¿noœci pieniê¿nych maj¹cych charakter cywilnoprawny Powiatu
Drawskiego oraz jej jednostkom
podleg³ym oraz okreœlenia warunków dopuszczalnoœci pomocy publicznej, projekt uchwa³y w sprawie
przyst¹pienia do realizacji wspólnego projektu wraz z Gmin¹ Drawsko
Pomorskie dotycz¹cego wykonania
zadania pn. „Przebudowa chodnika
przy ul. Dworcowej”, w sprawie
uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w
szko³ach i placówkach dla których
organem prowadz¹cym jest Powiat
Drawski, w sprawie za³o¿enia 4-letniego Technikum w Z³ocieñcu oraz
w Czaplinku, projekt uchwa³y w
sprawie utworzenia bursy, o zmianie
uchwa³y w sprawie utworzenia zespo³u placówek - Powiatowego
Centrum Kszta³cenia Zawodowego
i Ustawicznego, w sprawie powierzenia Gminie Drawsko Pomorskie
zadañ w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej, w
sprawie przekszta³cenia szkó³ oraz w
sprawie wyra¿enia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz
Gminy Z³ocieniec nieruchomoœci
stanowi¹cych w³asnoœæ Powiatu
Drawskiego.
Podczas obrad Zarz¹d rozpatrywa³ wnioski, w tym wniosek Stowarzyszenia Henrykowskiego w Siemczynie o patronat i dofinansowanie
Dni Henrykowskich, Zespo³u Szkó³
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Drawsku
Pom o ufundowanie 6 pucharów dla
dru¿yn- Amatorski Futbol Szóstek,
wniosek o zatwierdzenie wyników
przeprowadzonej procedury o udzielenie zamówienia publicznego powy-
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¿ej 14000 euro, wniosek Gminy Czaplinek w sprawie materia³ów na zadanie „Przebudowa ulicy D³ugiej i Drahimskiej w Czaplinku” oraz wniosek
Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i
M³odzie¿y „Blisko siebie” o ustalenie strefy ciszy na jeziorze Lubie.
Ponadto, Zarz¹d podj¹³ uchwa³y
w sprawie nieodp³atnego przekazania mienia ruchomego na rzecz: gminy Czaplinek z przeznaczeniem dla
œwietlicy wiejskiej w So³ectwie
Siemczyno, dla Caritas Parafii w
Kaliszu Pomorskim, na rzecz gminy
Drawsko Pomorskie z przeznaczeniem dla œwietlicy wiejskiej w So³ectwie Nêtno, na rzecz gminy Czaplinek z przeznaczeniem dla œwietlicy
wiejskiej w So³ectwie Kluczewo, na
rzecz gminy Drawsko Pomorskie z
przeznaczeniem dla œwietlicy wiejskiej w So³ectwie Konotop, dla Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Ko³o Terenowe w
Œwierczynie oraz dla Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim. Zarz¹d podj¹³ równie¿ uchwa³ê w sprawie zatwierdzenia wyników
postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn
„Pe³nienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad termomodernizacj¹ budynków u¿ytecznoœci
publicznej Powiatu Drawskiego - zadanie uzupe³niaj¹ce”, w sprawie
zmian w bud¿ecie Powiatu Drawskiego na rok 2012, oraz zaopiniowania zamiaru pozbawienia kategorii
drogi powiatowej i zaliczenie jej do
kategorii drogi gminnej.
Zarz¹d omawia³ tak¿e Sprawozdanie za rok 2011 z realizacji Powiatowej Strategii Rozwi¹zywania Problemów Spo³ecznych na lata 2007 2013 i Powiatowego Programu Pomocy Dzieciom i Rodzinie na lata
2008 - 2015, projekt odpowiedzi na
interpelacjê Radnego Pana K. Zacharzewskiego, bilans zamkniêcia
szpitala na dzieñ likwidacji, sprawy
organizacyjne Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim, informacjê na temat usuniêcia drzewa rosn¹cego na terenie
Skarbu Pañstwa, o stanie zaawansowania robót termomodernizacyjnych oraz o kosztach zarz¹dzania
projektem realizowanym w ramach
programu „Zielone inwestycje”.
Wstêpnie zapoznano siê tak¿e z
opracowaniem dotycz¹cym prac archeologicznych
przeprowadzonych na terenie Powiatu Drawskiego przez Dzia³ Archeologii Muzeum
w Koszalinie. Poddano analizie informacjê nt. windykacji nale¿noœci
Skarbu Pañstwa. Zarz¹d postanowi³
równie¿ o przyst¹pieniu do Partnerstwa w projekcie „III Euroregionalne Spotkania Wêdkarskie”.

Z ¯YCIA PARAFII W Z£OCIEÑCU
PARAFIA ŒWIÊTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ
Zbiórka na KUL
W niedzielê siedemnastego
czerwca zbieraliœmy ofiary na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego. Tego dnia zbieraliœmy
te¿ datki na kszta³cenie w diecezji.

pie¿a Benedykta VXI, z okazji 40 lecia diecezji w niedzielê 24 czerwca
za udzia³ w Mszy œwiêtej mo¿na uzyskaæ odpust zupe³ny pod zwyk³ymi
warunkami (sakramentalna spowiedŸ, Komunia Œwiêta oraz modlitwa w intencjach Ojca Œwiêtego).

Tydzieñ w Liturgii Koœcio³a
W tym tygodniu w Liturgii Koœcio³a obchodzimy: (1) w czwartek
dwudziestego drugiego czerwca
wspomnienie œwiêtego Alojzego
Gonzagi.

Budowa œwi¹tyni
PKO BP o/Z³ocieniec 70 1020
2847 0000 0008 3842 Darowizna na
budowê koœcio³a.

Wakacje - porz¹dek
odprawiania Mszy œwiêtych
Zbli¿a siê czas wakacji. Zmieni
siê dotychczasowy porz¹dek odprawiania Mszy œwiêtych w naszej parafii. Od pierwszego lipca w niedzielê nie bêdzie Mszy œwiêtej o godzinie
17.00. Od trzydziestego czerwca
Msz œwiêta sobotê o godzinie 19.00
bêdzie ju¿ Msz¹ œwiêt¹ niedzieln¹.
Nabo¿eñstwa czerwcowe
Nabo¿eñstwo czerwcowe ku czci
Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa po
wieczornej Mszy œwiêtej.
Odpust zupe³ny
Przypominamy, ¿e decyzj¹ pa-

Caritas parafii - na
wypoczynek dzieci
W niedzielê dwudziestego pi¹tego czerwca Caritas Parafii ponownie
organizuje sprzeda¿ ciasta. Zebrane
ofiary przeka¿emy na organizowany
w parafii wakacyjny wypoczynek
dzieci. Chêtnych prosimy o pomoc
w upieczeniu ciasta i przyniesienie
wypieków w sobot¹ wieczorem lub w
niedzielê.
Zapowiedzi przedœlubne
Do sakramentu ma³¿eñstwa
przygotowuj¹ siê: (1) Kestar Narauskas z Litwy i Marta Baran ze Z³ocieñca (2) £ukasz Owczarek ze Z³ocieñca i Daria Marcinkowska ze Z³ocieñca.

PARAFIA MARYI WNIEBOWZIÊTEJ
Nabo¿eñstwa czerwcowe
Nabo¿eñstwa czerwcowe ku czci
Serca Jezusowego: (I) w niedziele o
17.30 (II) w dni powszednie o 18.30
Pielgrzymka dzieci do
Lichenia
We wtorek dziewiêtnastego
czerwca pielgrzymka dzieci pierwszokomunijnych do Lichenia. Wyjazd o godzinie 6.30.
Œroda - adoracja
Najœwiêtszego Sakramentu
W œrodê dwudziestego czerwca
adoracja Najœwiêtszego Sakramentu i spowiedŸ o godzinie 15.00. Nowenna do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej
Pomocy po Mszy œwiêtej wieczornej.
W intencji
niepe³nosprawnych
W czwartek dwudziestego
pierwszego czerwca o godzinie
10.30 Msza œwiêta w intencji niewidomych i niepe³nosprawnych
Odeszli do wiecznoœci...
W ostatnim czasie odeszli do
wiecznoœci: (1) + Genowefa Siesiowicz, lat 71 (II) + Andrzej Kaczor, lat
58 (3) + ksi¹dz Tadeusz W³odarczyk

CR, by³y proboszcz w Wierzchowie,
lat 59. Wieczny odpoczynek...
Uroczystoœæ Narodzenia
œwiêtego Jana Chrzciciela
W niedzielê dwudziestego
czwartego czerwca Uroczystoœæ
Narodzenia œwiêtego Jana Chrzciciela.
Tego dnia œwiêtowaæ bêdziemy
imieniny ksiêdza Jana Dybowskiego
CR - prze³o¿onego naszej wspólnoty
zakonnej. Zapraszamy na Mszê
œwiêt¹ imieninow¹ w niedzielê o godzinie 12.30. Polecamy Solenizanta
parafianom.
Pielgrzymka nauczycieli na
Jasn¹ Górê
Zapraszamy nauczycieli, wychowawców i pracowników szkó³ na 75.
Ogólnopolsk¹ Pielgrzymkê Nauczycieli na Jasn¹ Górê. Wyjazd w sobotê
wieczorem trzydziestego czerwca.
Powrót w poniedzia³ek wieczorem
drugiego lipca. Szczegó³owe informacje podane bêd¹ w szko³ach.
Modlitwie na Jasnej Górze przewodniczyæ bêdzie delegat do spraw Krajowego Duszpasterstwa Nauczycieli przy Konferencji Episkopatu Polskiego Biskup Edward Dajczak. Zapraszamy.
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Wspó³czesnoœæ - nowe i stare zagro¿enia

Spotkanie z Ann¹
Mari¹ Weso³owsk¹

(Z£OCIENIEC). Z inicjatywy
rady rodziców przy Gimnazjum Nr 1
w Z³ocieñcu, z pomoc¹ funduszy
pozyskanych z Urzêdu Miejskiego z
programu przeciwdzia³ania narkomanii w gminie, tak¿e dziêki ¿yczliwoœci dyrektor ZOK, w po³owie
czerwca odby³o siê spotkanie
uczniów z Ann¹ Mari¹ Weso³owsk¹.
To sêdzia S¹du Okrêgowego w
£odzi, bohaterka popularnego serialu
dokumentalno-fabularnego
„Sêdzia Anna Maria Weso³owska”.
Przestêpczoœæ nieletnich
Podczas spotkania rozmawiano
o przestêpczoœci nieletnich. O odpowiedzialnoœci prawnej za czyny
karalne. Sêdzia interesuj¹co opowiada³a o swych doœwiadczeniach
zawodowych. Sygnalizowa³a tematy - agresja, uzale¿nienia, cyberprzemoc, odpowiedzialnoœæ za zachowanie, konsekwencje nieprzestrzegania norm prawnych. Sêdzia popularyzuje wiedzê prawn¹. Impulsem
do jej dzia³añ s¹ statystyki. One wyraŸnie wskazuj¹: wzrost przestêpczoœci wœród dzieci i m³odzie¿y. Coraz wiêcej m³odych ludzi pope³nia
przestêpstwa. Du¿a liczba spoœród
nich czyni to nieœwiadomie; czasem
dla ¿artu, z chêci zaimponowania kolegom. Bywa - pod wp³ywem alkoholu. Wiêkszoœæ z nich nie pomyœli
nawet o konsekwencjach. - A najbardziej boli widok m³odych ludzi na
³awie oskar¿onych - mówi³a sêdzia.
Konieczna jest zatem profilaktyka i
przestrzeganie przed zagro¿eniem.
Pytania
Uczniowie zadawali pytania dotycz¹ce samego programu telewizyjnego. Spraw s¹dowych prowadzonych przez sêdziê. Problemów, z
jakimi m³odzie¿ spotyka siê szkole i
poza ni¹. By³ czas na wspólne zdjêcia i autografy.

Sêdzia spotka³a siê równie¿ z rodzicami, nauczycielami, pracownikami niepedagogicznymi oraz z
przedstawicielami Urzêdu Miasta,
Policji, s¹du, stra¿y miejskiej, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej,
Miejsko - Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej, Gminnej Komisji
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, Oœrodka Wspierania dziecka i Rodziny, zespo³ów do spraw zapobiegania narkomanii, przeciwdzia³ania przemocy w rodzinne, Klubów NIKE i CARPE DIEM oraz stowarzyszeñ dbaj¹cych o dobro i bezpieczeñstwo dzieci.
Apel do ... doros³ych
Anna Maria Weso³owska podkreœla³a: od osób doros³ych, s¹siadów, nauczycieli, ca³ego spo³eczeñstwa zale¿y los m³odych ludzi. Apelowa³a o reakcje na wszelkie zachowania ryzykowne poœród dzieci i
m³odzie¿y. Poruszy³a temat nowych
zadañ szko³y dotycz¹cych procedury NIEBIESKIEJ KARTY. Mówi³a, ¿e
dokument obowi¹zuje nie tylko policjanta, ale równie¿ lekarza, pielêgniarkê i nauczyciela, gdy istnieje
tylko podejrzenie, ¿e ktoœ jest dotkniêty przemoc¹ w rodzinie.
Z pewnoœci¹ spotkanie z sêdzi¹
wp³ynie na zachowania uczniów
oraz pozostawi jeszcze wiele pytañ i
w¹tpliwoœci dotycz¹cych wspó³czesnych zagro¿eñ oraz stosowanych
metod
wychowawczych
wœród doros³ych.
(um)

Œwietlica wiejska w Warni³êgu przy wspó³pracy ze Z³ocienieckim Oœrodkiem Kultury rozpoczyna realizacjê projektu, który otrzyma³ dofinansowanie z
Programu "Dzia³aj lokalnie" Pol-

sko-Amerykañskiej Fundacji
Wolnoœci, w wysokoœci 2.500,00
z³.
Projekt realizowaæ bêdziemy
od czerwca 2012 do koñca wrzeœnia 2012 roku. (ZOK)

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