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Po wyroku s¹du w Koszalinie...

Przedszkole wygra³o
z Gmin¹ 120 tysiêcy z³otych Uczciwy
Tego w historii Gminy
Z³ocieniec jeszcze
nie by³o - absolutorium,
ale z zastrze¿eniami!

W Drawsku Pomorskim m³odzi
ludzie kradli palety - wpadli
Czytaj i komentuj artyku³y na stronie
internetowej Tygodnika: www.tpd.xwp.pl

m³ody
cz³owiek
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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R-XXI chce monopolu na œmieci

Kazimierz Rynkiewicz

W

tym tygodniu odby
waj¹ siê sesje w wielu
gminach w wielu powiatach. Na przynajmniej kilku z nich
bêd¹ rozpatrywane projekty uchwa³
dotycz¹ce zmian w statucie Zwi¹zku
Celowego Gmin (ZCG) R-XXI w Nowogardzie. To zwi¹zek skupiaj¹cy
ponad 21 gmin, wokó³ budowy wysypiska i sortowni œmieci, budowanej w S³ajsinie pod Nowogardem.
W powiecie drawskim nale¿¹ do
niego gminy drawska i z³ocieniecka,
wiêc one tak¿e stan¹ przed takimi decyzjami, czyli czy poprzeæ zmiany w
statucie ZCG, czy je odrzuciæ.
Otó¿ Zarz¹d ZCG, z przewodnicz¹cym Antonim Bielid¹ (SLD) i
cz³onkiem Zarz¹du Piotrem Antoñczakiem, wpad³ na pomys³, by zmonopolizowaæ regionalny rynek, zapewniaj¹c sobie dostawê œmieci i
eliminuj¹c konkurencjê. Zaproponowa³, by gminy wyrazi³y zgodê na
takie zmiany w statucie, które ten

monopol przypieczêtuj¹. Otó¿ ZCG
chce przej¹æ nie tylko œmieci, ale ca³¹
obs³ugê sektora œmieciowego, któr¹
do tej pory zajmowa³y siê gminy.
By zdaæ sobie sprawê ze skali
operacji, trzeba zacytowaæ kilka proponowanych zmian:
W § 5 dodaje siê ust. 7 w nastêpuj¹cym brzmieniu:
„7. Zwi¹zek przejmuje zadania
publiczne gmin zwi¹zane z ¹ ich ustawowych zadañ wynikaj¹cych z
ustawy z dnia 13 wrzeœnia 1996 r. o
utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w
gminach zapewniaj¹c czystoœæ i porz¹dek na terenie gmin - uczestników, tworz¹c warunki niezbêdne do
ich utrzymania poprzez:
1) tworzenie warunków do wykonywania prac zwi¹zanych z utrzymaniem czystoœci i porz¹dku na terenie
gmin uczestników lub zapewnienie
wykonania tych prac przez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych,
2) realizowanie zadañ wynikaj¹cych z podjêtych przez gminy uczestników regulaminów utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie
gmin, zwanych dalej „regulaminami”, w przypadku stwierdzenia niewykonania obowi¹zków ujêtych w
regulaminie przez w³aœcicieli nieruchomoœci, wydawanie decyzji nakazuj¹cych ich wykonanie,
3) objêcie wszystkich w³aœcicieli

Sesja Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim

Oceni¹ wykonanie
bud¿etu w 2011 roku
(DRAWSKO POM.) Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Czes³aw
Faliñski zwo³a³ posiedzenie radnych na 28 czerwca (czwartek),
na godz. 10. Sesja odbêdzie siê
w sali nr. 304 Urzêdu Miejskiego
przy ul. Sikorskiego 41 w Drawsku Pomorskim.
Sesjê rozpoczn¹ interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski i zapytania mieszkañców, a nastêpnie
wszyscy wys³uchaj¹ odpowiedzi na
nie. Burmistrz poinformuje o swojej
dzia³alnoœci.
W bloku informacyjnym: zagadnienia spo³eczno-gospodarcze realizowane przez instytucje podleg³e
samorz¹dowi oraz okreœlenie celów
i zadañ Oœrodka Kultury w zakresie
wspó³pracy ze œrodowiskiem wiejskim na lata 2012 – 2014.
Kolejny punkt to udzielenie absolutorium burmistrzowi, w tym

sprawozdanie finansowe Gminy za
rok 2011 oraz informacja o stanie
mienia komunalnego.
W bloku uchwa³ rozpatrzenie
projektów m.in. w sprawach: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Oœrodka Kultury
za 2011 rok; przyjêcia przez Gminê
od Powiatu zadañ w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki
publicznej; przyjêcia Za³o¿eñ do
planu zaopatrzenia w ciep³o, energiê elektryczn¹ i paliwa gazowe dla
gminy; zatwierdzenia Planu odnowy miejscowoœci Suliszewo na lata
2012 – 2022 oraz ustalenia sieci
prowadzonych przez Gminê przedszkoli i oddzia³ów przedszkolnych
w szko³ach podstawowych i jej
uzupe³nienia o inne formy wychowania przedszkolnego oraz ustalenia sieci publicznych szkó³ podstawowych i gimnazjów i okreœlenia granic ich obwodów.
(r)

nieruchomoœci ewidencj¹ w zakresie
gospodarki odpadami oraz sprawowanie nadzoru nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
4) organizowanie i rozliczanie
systemu odbierania, transportu,
zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych wraz z
analiz¹ stanu gospodarki odpadami,
5) organizowanie odbierania odpadów komunalnych od w³aœcicieli
nieruchomoœci, na których zamieszkuj¹ mieszkañcy Gmin - uczestników
Zwi¹zku (...)
6) dokonywanie wyboru jednej
z metod ustalenia op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia stawki tej op³aty dla
mieszkañców, ustalanie stawki op³aty za pojemniki o okreœlonej pojemnoœci, ustalenie terminu, czêstotliwoœci i trybu uiszczania op³aty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie szczegó³owego sposobu i zakresu œwiadczenia us³ug w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w³aœcicieli
œci i zagospodarowania tych odpadów”.
To tylko czêœæ propozycji. Teraz
o tym, czy wejd¹ one w ¿ycie, zdecyduj¹ radni poszczególnych gmin.
Radni musz¹ powa¿nie pochyliæ siê
nad problemem, bo jako mieszkañcy
zupe³nie nie znamy konsekwencji
tych pomys³ów. Dwa z brzegu pyta-

15 jednomanadatowych
okrêgów wyborczych
zamiast oœmiu

Nowy podzia³
gminy na okrêgi
wyborcze
(Z£OCIENIEC). Uleg³y zmianie
przepisy wprowadzaj¹ce Kodeks wyborczy. Z dniem 1 listopada tego roku
up³ynie termin na dokonanie przez
rady gmin nowego podzia³u gmin na
okrêgi wyborcze.
W Z³ocieñcu w zwi¹zku z tym jest
przygotowany projekt uchwa³y opieraj¹cy siê o stan liczby mieszkañców z
dnia 31 marca tego roku. Jest nas w
gminie 15 545 osób. Na podstawie tych
danych wyliczono normê przedstawicielstwa na jeden mandat. To 1036 osób.
Przy opracowaniu projektu uchwa³y kierowano siê wytycznymi otrzymanymi od Pañstwowej Komisji Wyborczej, jak równie¿ nastêpuj¹cymi kryteriami: (I) ustalenie piêtnastu jednomandatowych okrêgów wyborczych w miejsce dotychczasowych oœmiu (II) podzia³
na okrêgi wed³ug dzielnic i ulic po³o¿onych blisko siebie (III) nie dzielnie ulic
pomiêdzy okrêgami (wyj¹tek: ulice Czaplinecka i 5 Marca). Te ulice zosta³y
podzielone) (IV) utworzenie dwóch
okrêgów na terenie wiejskim.
(um)

nia - czy cena ma byæ wspólna dla
wszystkich gmin i jaka - dla nas,
mieszkañców- oraz co dalej z gminnymi zak³adami, które do tej pory zajmowa³y siê œmieciami. Jednak jest i
inny „haczyk”; otó¿ ZCG chce tak¿e
wprowadziæ punkt o „wykluczeniu
uczestnika ze Zwi¹zku z powodu
nieprzestrzegania Statutu Zwi¹zku
lub dzia³ania na szkodê Zwi¹zku”.
Czy np. krytyka dzia³añ zarz¹du ZCG
bêdzie podleg³a pod ten paragraf?
A mo¿e ju¿ teraz warto by by³o
przyjrzeæ siê Zarz¹dowi, którego
przewodnicz¹cy, pobieraj¹cy emeryturê wojskow¹, zarabia z naszych
podatków prawie 10 tys. z³ pensji,
tyle, co niejeden burmistrz i wójt, ju¿
tworzy w zak³adzie matecznik eseldowski, zatrudniaj¹c kolegów partyjnych.

Mirella Adamczyk
w dowodach
(DRAWSKO POM.) Burmistrz
Zbigniew Ptak poinformowa³ o wyniku naboru na stanowisko do
spraw dowodów osobistych i ewidencji ludnoœci. Na to stanowisko
zosta³a wybrana pani Mirella Adamczyk z Drawska Pom.
(r)
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Trzech kolegów siê
Skradziono
silnik
zebra³o i palety
³odzi ratunkowej
ukraœæ chcia³o...
Z proœb¹ do mieszkañców o pomoc

(DRAWSKO POM.) ... lecz
daleko nie uciekli, bo
policjanci z Drawska
Pom. zatrzymali ich na
gor¹cym uczynku.
Od jakiegoœ czasu drawscy policjanci otrzymywali zg³oszenia, ¿e
nieznani sprawcy kradn¹ euro palety z placów nale¿¹cych do miejscowych przedsiêbiorców. Palety znika³y systematycznie po kilka dziennie.
Policjanci wytypowali jedno z
takich miejsc i wczoraj od rana postanowili poczekaæ na przebycie
amatorów cudzej w³asnoœci.
Wkrótce zauwa¿yli trzech m³odych mê¿czyzn, którzy najpierw w

pobliskich zaroœlach schowali wózek, a nastêpnie jeden z nich przeskoczy³ p³ot okalaj¹cy posesjê. Kiedy 20-latek zacz¹³ przerzucaæ przez
ogrodzenie palety, mundurowi
wkroczyli do akcji. Wszyscy trzej
drawszczanie zostali zatrzymani i
us³yszeli ju¿ zarzut kradzie¿y. 19-latek oraz jego o rok starszy kolega
przyznali siê w sumie do kradzie¿ 50
sztuk palet. Za swój czyn odpowiedz¹ przed s¹dem. Grozi im do 5 lat
pozbawienia wolnoœci. Trzeci
sprawca ma lat 14 i o jego dalszym
losie zadecyduje S¹d Rodzinny i
Nieletnich.
Wszyscy trzej sprawcy s¹ miejscowym policjantom doskonale znani z dotychczasowej dzia³alnoœci
przestêpczej.
(kp)

Okrad³ gospodarza, teraz
odpowie przed s¹dem
(WIERZCHOWO) Policjanci z
Wierzchowa zatrzymali 33-letniego mieszkañca województwa dolnoœl¹skiego, podejrzanego o kradzie¿
lornetki i pieniêdzy.
56-letni mieszkaniec gminy
Wierzchowo zg³osi³ miejscowym
policjantom, ¿e zosta³ okradziony.
Pokrzywdzony oœwiadczy³, ¿e dzieñ
wczeœniej odwiedzi³o go dwóch znajomych, z którymi by³ trzeci nieznany mu mê¿czyzna. Gospodarz swoim
goœciom pochwali³ siê posiadan¹
kolekcj¹ militariów, a czas panowie
umilali sobie spo¿ywaj¹c alkohol.
Kiedy gospodarz poszed³ spaæ, 33latek postanowi uszczupliæ jego kolekcjê. Na po¿egnanie zabra³ gospodarzowi lornetkê oraz portfel z pieniêdzmi.

Po otrzymaniu zg³oszenia policjanci ustalili, ¿e nieuczciwy goœæ
przebywa w miejscowoœci oddalonej od domu pokrzywdzonego o
oko³o 15. kilometrów. Udali siê pod
ustalony adres, gdzie zastali mê¿czyznê podczas libacji alkoholowej.
Zosta³ on zatrzymany i osadzony w
areszcie.
Mundurowi odzyskali lornetkê
oraz czêœæ skradzionych pieniêdzy.
Za przestêpstwo kradzie¿y kodeks
karny przewiduje do 5 lat pozbawienia wolnoœci.
(kp)

P£YTY OSB
NAJTANIEJ. 602 131 760

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

Zarz¹d Wodnego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego zwraca siê
z proœb¹ o pomoc w odnalezieniu i
odzyskaniu silnika zaburtowego
MERCURY F 30 EL seria OR 189326,
bêd¹cy na wyposa¿eniu WOPR powiatu drawskiego. Silnik zosta³ skradziony z ³odzi ratunkowej w godzinach nocnych z 12 na 13 czerwca br.
z oœrodka wczasowego EKOLAND.
Osoby, które mog¹ udzieliæ w tej
sprawie informacji prosimy o kontakt z komisariatem Policji w Z³ocieñcu pod nr tel. 94 363-05-98 lub Prezesem WOPR tel. 506-112-192. Z góry
dziêkujemy za pomoc.
KB

Uczciwy m³ody cz³owiek
(Z£OCIENIEC) Do Komisariatu Policji w Z³ocieñcu zg³osi³ siê
19-letni mieszkaniec gminy
Wierzchowo, który powiedzia³, ¿e
przed jednym z marketów znalaz³
portfel. Rzecz dzia³a siê tydzieñ
temu, 20 czerwca.
W portfelu, oprócz licznych dokumentów, znajdowa³y siê karty
bankomatowe i pieni¹dze w kwocie
290 z³. Mundurowi ustalili numer
telefonu do w³aœciciela zguby i niezw³ocznie siê z nim skontaktowali.

55-letni mieszkaniec gminy Goleniów zdziwi³ siê, s³ysz¹c, ¿e jego
portfel znajduje siê w komisariacie.
Mê¿czyzna w Z³ocieñcu by³ przejazdem i nawet nie zauwa¿y³, ¿e na parkingu przed marketem, gdzie na
chwilê zatrzyma³ siê, cokolwiek zgubi³. Wdziêczny w³aœciciel nie mia³
okazji osobiœcie podziêkowaæ uczciwemu znalazcy, wiêc zrobi³ to za poœrednictwem policjantów, którym
równie¿ podziêkowa³ za zaanga¿owanie i szybk¹ reakcjê.
(kp)
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Godziny otwarcia, dy¿ury...
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Tego w historii Gminy Z³ocieniec jeszcze nie by³o

Apteki razy piêtnaœcie Absolutorium,
W zwi¹zku z otwarciem w Czaplinku piêtnastej ju¿ apteki na terenie powiatu, radni podjêli uchwa³ê w
sprawie okreœlenia rozk³adu godzin pracy aptek ogólnodostêpnych
na terenie powiatu drawskiego.
W myœl Prawa Farmaceutycznego,
rozk³ad ten okreœla Rada Powiatu po
uprzednim zasiêgniêciu opinii wójtów i
burmistrzów gmin z terenu powiatu
oraz Œrodkowopomorskiej Izby Aptekarskiej w Koszalinie. Uchwa³a, podjêta na sesji 22 czerwca br., wchodzi w
¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Rozk³ad godzin pracy aptek ogólnodostêpnych funkcjonuj¹cych na terenie powiatu drawskiego jest dostosowany do potrzeb ludnoœci i zapewnia
dostêpnoœæ œwiadczeñ równie¿ w porze nocnej, w niedziele, œwiêta i inne dni
wolne od pracy.
W przypadku, jeœli apteka, do której siê udaliœmy, oka¿e siê nieczynna, w
oknie wystawowym winna byæ
umieszczona czytelna informacja o innej aktualnie dy¿uruj¹cej aptece oraz
numer telefonu kontaktowego.
Wykaz i czas pracy aptek
funkcjonuj¹cych na terenie
powiatu drawskiego
Drawsko Pomorskie
- „Pod Or³em”, pl. Konstytucji 13,
kierownik Urszula Simlat, tel. 9436
33832, w dni powszednie w godz. 8.00
- 20.00, w soboty w godz. 8.00 - 15.00,
- „Cefarm” 33-023, ul. Bednarska 4,
kierownik Ewa Saczko-Okoñ, tel.
943632295, w dni powszednie w godz.
8.00 - 20.00, w soboty w godz. 9.00 15.00,
- „Drawska II”, ul. Obroñców Westerplatte 1A, kierownik Janina Mi³oszewska-Grinczelis, tel. 943632610, w
dni powszednie w godz. 8.00 - 18.00, w
soboty w godz. 8.00 - 12.00,
- „Œródmiejska”, ul. Pi³sudskiego
39B, kier. Tomasz Wolman, tel. 9436
36000, w dni powszednie w godz. 8.00
- 18.00, w soboty w godz. 9.00 - 15.00,
- „Centrum Zdrowia”, ul. Obroñców
Westerplatte 7, kierownik Agnieszka
Sochacka-Dubel, tel. 943630049, w dni
powszednie w godz. 8.00 - 19.00, w soboty w godz. 9.00 - 15.00.
W systemie zmian tygodniowych,
jedna apteka pracuje: w dni powszednie
w godz. 8.00 - 23.00, w soboty w godz.
8.00 - 20.00, w niedziele, œwiêta i inne
dni wolne od pracy w godz. 9.00 - 14.00
i 18.00 - 20.00. W godzinach nocnych
apteka dostêpna jest w ka¿dej chwili na
telefon.
Czaplinek
- „Vita”, ul. Wa³ecka 56, kierownik
Irena Borys, tel. 943754109, w dni powszednie w godz. 8.00 - 20.00, w soboty w godz. 8.00 - 14.00.

- „Panaceum”, ul. D³uga 15/17, kierownik Alicja Dettlaff, tel. 943755240,
w dni powszednie w godz. 8.00 - 20.00,
w soboty w godz. 8.00 - 16.00.
- „Centrum Zdrowia”, ul. Zbo¿owa
3, kierownik Maria Koclejda, tel. 9437
22874, w dni powszednie w godz. 8.00
- 19.00, w soboty w godz. 8.00 - 14.00.
W systemie zmian tygodniowych,
jedna apteka pracuje: w dni powszednie
w godz. 8.00 - 23.00, w soboty w godz.
8.00 - 20.00, w niedziele, œwiêta i inne
dni wolne od pracy w godz. 9.00 - 12.00
i 18.00 - 20.00. W godzinach nocnych
apteka dostêpna jest w ka¿dej chwili na
telefon.
Kalisz Pomorski
- „Remedium”, ul. Wolnoœci 22A,
kierownik Krzysztof Lewandowski,
tel. 943616215, w dni powszednie w
godz. 8.30 - 18.00, w soboty w godz.
8.30 - 14.00.
- „Pod Wag¹”, ul. B. Krzywoustego
7, kierownik Monika Józiak-Chwi³kowska, tel. 943616655, w dni powszednie w godz. 8.00 - 18.00, w soboty w
godz. 9.00 - 14.00.
W systemie zmian tygodniowych,
jedna apteka pracuje: w dni powszednie
w godz. 8.00 - 23.00 , w soboty w godz.
8.00 - 20.00, w niedziele, œwiêta i inne
dni wolne od pracy w godz. 9.00 - 12.00
i 18.00 - 20.00. W godzinach nocnych
apteka dostêpna jest w ka¿dej chwili na
telefon.
Wierzchowo
- Apteka „Pastylka”, ul. D³uga 43,
kierownik Ewa Horyñ, tel. 943618113,
w dni powszednie w godz. 8.00 - 17.00,
w soboty w godz. 9.00 - 12.00.
Po zamkniêciu apteka dostêpna jest
w ka¿dej chwili na telefon (w³aœciciel
mieszka w budynku apteki).
Z³ocieniec
- „Cefarm” 33-024, ul. Mickiewicza
2-4, kierownik Danuta Walkowiak, tel.
943671420,
- „Deszczowa”, ul. Pi³sudskiego 11,
kierownik Andrzej Simlat, tel.
943671403,
- „Pomorska” ul. Wyzwolenia 2,
kierownik Ma³gorzata Ragan, tel.
943671804, w dni powszednie w godz.
8.00 - 20.00, w soboty w godz. 9.00 14.00.
- „Hipokrates”, plac 650-lecia 1/3,
kierownik Magdalena Klemenska, tel.
943670707, w dni powszednie w godz.
8.00 - 19.00, w soboty w godz. 9.00 14.00.
W systemie zmian tygodniowych,
jedna apteka pracuje: w dni powszednie
w godz. 8.00 - 23.00, w soboty w godz.
8.00 - 20.00, w niedziele, œwiêta i inne
dni wolne od pracy w godz. 9.00 - 12.00
i 18.00 - 20.00. W godzinach nocnych
apteka dostêpna jest w ka¿dej chwili na
telefon.
(info: starostwo)

ale z zastrze¿eniami
(Z£OCIENIEC). W czwartek 28
czerwca bêdziemy mieli nad Draw¹ i
W¹saw¹ sesjê rady absolutoryjn¹.
Jak siê dowiadujemy, komisja rewizyjna pozytywnie opiniuje wykonanie bud¿etu gminnego za ubieg³y
rok. Komisja wydaje pozytywn¹
opiniê o sprawozdaniu finansowym, jednak z pewnymi zastrze¿eniami, o których dalej. Komisja ju¿
postanowi³a - zwróci siê do Rady
Miejskiej w Z³ocieñcu z wnioskiem o
udzielenie absolutorium Burmistrzowi Z³ocieñca z tytu³u wykonania bud¿etu Gminy Z³ocieniec za
2011 rok.
Przyjrzyjmy siê jednak tym raczej
nieoczekiwanym w naszych warunkach zastrze¿eniom.
W sprawozdaniu finansowym
nie wykazano
„Komisja Rewizyjna stwierdzi³a,
¿e w sprawozdaniu finansowym nie
wykazano zobowi¹zañ z tytu³u nieprawid³owo naliczonej dotacji dla
przedszkola niepublicznego za lata
2007 - 2011. Nale¿y podkreœliæ, ¿e w
dniu 29 grudnia 2011 roku S¹d Okrêgowy w Koszalinie I Wydzia³ Cywilny wyda³ wyrok zas¹dzaj¹cy od
Gminy Z³ocieniec kwoty na rzecz
Stanis³awy Rak-Lisowskiej, prowadz¹cej dzia³alnoœæ gospodarcz¹ pod
firm¹ Prywatne Przedszkole Stanis³awa Rak-Lisowska, w wysokoœci:
(I) 76 105,36 z³ wraz z ustawowymi
odsetkami; (II) 13 272, 18 z³ wraz z
ustawowymi odsetkami. Wyrok ten
dotyczy³ lat 2007 - 2008.
Komisji Rewizyjnej okazano dowód Nr IS.4431.10.2011.JD z 23 lutego 2012 roku, na mocy którego dokonano przekazania œrodków pieniê¿nych w zwi¹zku z wykonaniem
wyroku na kwotê 127.539,44 z³otego, z czego: (1) niedop³ata dotacji za
2008 rok w wysokoœci 76.105,36 z³;
(2) odsetek w wysokoœci 45.072,08
z³; (3) kosztów s¹dowych w wysokoœci 30.575,59 z³ oraz koszty postêpowania klauzulowego 66 z³otych.
Kolejne roszczenie
o skorygowanie dawnej dotacji
W dniu 29 marca 2012 roku pe³nomocnik prowadz¹cej Przedszkole
Prywatne wyst¹pi³ do Burmistrza
Z³ocieñca z roszczeniem o skorygowanie dotacji za lata 2009, 2010 i 2011
oraz o wyp³atê ró¿nicy, która wynika
z zaniechania dotacji za te lata. Komisja Rewizyjna w pismach z dnia 10
i 23 maja wyst¹pi³a do burmistrza z
pytaniem o wysokoœæ roszczeñ z
wy¿ej wymienionego tytu³u. W odpowiedzi burmistrz wyjaœni³, ¿e nie
jest mo¿liwe udzielenie szczegó³o-

wych informacji ze wzglêdu na tocz¹ce siê negocjacje, maj¹ce na celu
zawarcie ugody.
Zdaniem komisji
Zdaniem Komisji Rewizyjnej nale¿a³o dokonaæ na dzieñ bilansowy
wyceny roszczeñ pani Stanis³awy
Rak-Lisowskiej ze wzglêdu na to, ¿e
dotycz¹ one okresu przed dniem
31.12.2011 roku. Dla sporz¹dzenia
sprawozdania finansowego nie ma
znaczenia fakt, ¿e Gmina Z³ocieniec
prowadzi negocjacje z Pani¹ Stanis³aw¹ Rak-Lisowsk¹ dotycz¹ce
wzajemnych rozrachunków. Stanowisko Komisji Rewizyjnej wynika z
artyku³u 7 ustawy o rachunkowoœci,
który zobowi¹zuje do: (1) tworzenia
rezerwy na znane jednostce ryzyko,
gro¿¹ce straty oraz skutki innych
zdarzeñ (2) ujmowania zdarzeñ, gdy
zostan¹ one ujawnione miêdzy
dniem bilansowym a dniem, w którym rzeczywiœcie nastêpuje zamkniêcie ksi¹g rachunkowych (3)
wykazania wartoœci poszczególnych sk³adników aktywów i pasywów, przychodów i zwi¹zanych z
nimi kosztów, jak te¿ zysków i strat
nadzwyczajnych oddzielnie.
Nie mo¿na ...
Nie mo¿na komasowaæ ze sob¹
wartoœci ró¿nych, co do rodzaju aktywów i pasywów, przychodów i
kosztów zwi¹zanych z nimi oraz zysków i strat nadzwyczajnych.
Nie udzielenie przez burmistrza
odpowiedzi na pytanie o wysokoœæ
roszczeñ wobec Gminy Z³ocieniec
uniemo¿liwia Komisji Rewizyjnej
okreœlenie prawid³owej i dok³adnej
kwoty zobowi¹zañ i tym samym
wskaŸnika d³ugu gminy na koniec
roku bud¿etowego.
W sprawozdaniu Burmistrza
wykazano wskaŸnik d³ugu na poziomie 57,55 % wykonanych dochodów, co umo¿liwi³o zwiêkszenie d³ugu do granicznego poziomu 60% o
oko³o 1 milion z³otych. Z szacunku
Komisji Rewizyjnej wynika, ¿e
uwzglêdnienie nie wykazanych w
sprawozdaniu zobowi¹zañ gminy w
wysokoœci oko³o 300 - 400 tysiêcy
z³otych nie doprowadzi³oby do
przekroczenia tego progu.
(um)
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Rozmowy medialne po z³ocieniecku

El¿bieta Bielak ze Z³ocieñca
do burmistrza via gazeta w Koszalinie
(Z£OCIENIEC). By³y w Z³ocieñcu takie czasy, kiedy to strona internetowa zawiadowców gminy by³a
otwarta dla gminian. Wówczas zajrza³em na ni¹ tylko raz, i od razu zosta³em mocno ra¿ony dokonanym
wpisem. By³ nie do zniesienia. Zaraz
potem mo¿liwoœæ wszelkich wpisów
zablokowano. I tak jest do dzisiaj.
Nie ma mo¿liwoœci wyra¿ania w³asnych opinii na temat, na przyk³ad,
zamieszczanych tam notek pod materia³ami w stylu - „odby³o siê” i
„wrêczyli”. Tego rodzaju wpisy mog³yby siê przerodziæ w sensowne
fora obywatelskie, a owo teraz to
tylko Tygodnika Pojezierza Drawskiego, zreszt¹ coraz bardziej nie
tylko popularne, ale i sensowne.
Od czasu, gdy z biblioetki z³ocienieckiej odszed³ element niezbyt
niepodleg³oœciowy, usta³y te¿ wpisy ad personam, a w miejsce ich teraz
- zatroskane, m¹dre. Wystarczy³o
tylko pozbyæ siê elementu niezbyt
niepodleg³oœciowego, ju¿ na kompletnie niezas³u¿onych emeryturach.
Gl¹gwa
Wstyd dla Zlocienca, ¿e dla gminy od blisko dziesiêciu lat gazetê
robi wydawca z £obza. Nie do wiary,
a tak tu jest. Przyczyn¹ tego, ¿e nawet tylko w przeb³ysku demokracji w
Z³ocieñcu, natychmiast skoñczy³oby siê z obecnie obowi¹zuj¹cym
podzia³em etatów, pensji i w ogóle

Cieszyno, Stare Worowo
i Warni³êg

forsy dla tych, którym w demokracji
nie by³oby za fajnie. Dlaczego?
Wspólnota gminna nied³ugo
to ju¿ wydmuszka?
Nikt do tej pory nie wie, ile dziesi¹tek ludzi w Z³ocieñcu pracuje na
etatach, które nikomu i do niczego
nie s¹ potrzebne. Przecie¿ stopieñ
zad³u¿enia gminy nie wynika z tego,
¿e tu pracuje tylu ludzi, tylko, ¿e z tej
pracy nikt niczego nie ma. Przera¿a
mnie nasuwaj¹ca siê myœl; przecie¿
wspólnota samorz¹dowa gminna
z³ocieniecka, to jakby wydmuszka.
Plus ca³y ten niby handelek. Ma³o
kto potrafi sobie na dobr¹ sprawê
odpowiedzieæ na pytanie, a czy naprawdê ¿yje z pracy w³asnych r¹k? A
ju¿ najbardziej to tak zwani samorz¹dowcy.
Nie jest tajemnic¹: w samym Z³ocieñcu jedna szko³a podstawowa i
jedno gimnazjum mog¹ okazaæ siê
zbêdne. Ju¿ s¹ zbêdne. To prawda,
któr¹ komunikuje siê od kilku lat. Na
razie doprowadzi siê do po³¹czenia
w jeden zespó³ szkó³ w Budowie. Ale,
zaraz potem, rz¹d obetnie subwencjê, i co? Tak czy inaczej szko³y wydmuszki trzeba bêdzie polikwidowaæ. Dobrze, a co z ludŸmi. Mamy
taki czas, ¿e tego pytania jeszcze nie
ma. Cz³owiek, tak jak i prawda - nie ma
takiego zagadnienia w naszej polskiej wspó³czesnoœci. Kto to cz³owiek, co to prawda? - zaraz bêdziemy
wiedzieæ. Minister Kopacz podda to

pod glosowanie. A tam jest znana
wiêkszoœæ. A z drugiej strony - jak nie
ma uczniów, to po co nauczyciel, po
co szko³y? Po co w ogóle tu Polacy.
To ju¿ nied³ugo. Kiedy o tym przestrzegali tak zwani najm¹drzejsi z
m¹drych, pospólstwo rechota³o
bior¹c nutkê PO - no, bo jak to tak
mo¿e byæ, ¿e naród nie bêdzie mia³
swoich dzieci. No i nie ma!!!
A spo³eczeñstwo wydmuszka samo zaniknie. Ani zaborczych armii
nie trzeba, ani "polskich obozów
œmierci", wystarczy wspó³czesna
grabie¿ dokonywana na wielu poziomach finansowych.
Biorcy uzale¿nieni inaczej
A najwa¿niejsze, by poddawani
temu delikwenci mieli wra¿enie, ¿e to
im odpowiada, i to jak nigdy jeszcze
dot¹d. Jak pijakom z ci¹giem na kolejn¹ butelkê. To fundamenty obecnej polityki. Dlaczego patriotyczna
opozycja nie wzywa do powstania
narodowego (te¿ takiego uwspó³czeœnionego), nie sposób zrozumieæ. Na przyk³ad, otwieramy swoje
banki. Polskie. Lichwiarzom z Miêdzynarodowego Funduszu Walutowego za przyk³adem W³och pokazujemy drzwi... Oj, chyba wówczas to
napadli by na nas klasycznie.
Hallo, tu Ela
Piszê o tym pod takim oto wp³ywem. Dyrektor przedszkola samo-

Absolutorium burmistrza dla zarz¹dów spó³ek

Spó³ki to gminne, czy te¿
Jest projekt „spó³y” - rzecz ci¹gle
Sk¹d jesteœmy?,
do wyjaœniania
ale jeszcze bez
szczegó³ów
(Z£OCIENIEC). W czerwcu Z³ocieniecki Oœrodek Kultury otrzyma³
umowê podpisan¹ przez Marsza³ka
Województwa Zachodniopomorskiego na realizacjê projektu - Miêdzypokoleniowe spotkania s¹siadów - Sk¹d jesteœmy? Projekt bêdzie
realizowany w trzech miejscowoœciach; Cieszyno, Stare Worowo i
Warni³êg. Pocz¹tek listopad, zakoñczenie luty przysz³y rok. Szczegó³ów
projektu jeszcze nie podano. (um)

(Z£OCIENIEC). Nie ma co
ukrywaæ, ¿e wielce tajemnicz¹
dzia³alnoœci¹ w Z³ocieñcu jest dzia³alnoœæ u nas spó³ek gminnych:
ZUK, ZWiK, ZC.
Taki przyk³ad: na sesjê rady w
obronie ZC (spó³ka od ciep³a) poœród sporej liczby mieszkañców
¿ywo zainteresowanych problemem, nie mo¿na by³o dopatrzyæ siê
nie tylko pracowników spó³ki, ale i
cz³onków jej rady nadzorczej. To
bardzo wymowne. Wydawa³o siê
wielu, ¿e po walnych zgromadzeniach w tych gminnych spó³kach

komunalnych, bêdzie wiele informacji na ten temat. Tymczasem na razie
dysponujemy tylko takim oto
oœwiadczeniem: „W dniach 28 i 29
maja bie¿¹cego roku odby³y siê walne zgromadzenia gminnych spó³ek
komunalnych. Burmistrz zapozna³
siê ze sprawozdaniami zarz¹dów z
dzia³alnoœci na rok 2012 i sprawozdaniami rad nadzorczych powy¿szych
spó³ek z ich dzia³alnoœci za rok obrotowy. Burmistrz udzieli³ absolutorium zarz¹dom spó³ek oraz radom
nadzorczym tych spó³ek”.
I to na razie wszystko.
(N)

rz¹dowego El¿bieta Bielak, burmistrza Waldemara W³odarczyka spotyka nie tylko na sesjach rady miasta. Z pewnoœci¹ te¿ i s³u¿bowo w
przedszkolu, a i prywatnie. A tu...
Oto jedna z gazet zaprasza burmistrza do... Koszalina, by ten podczas
telefonicznego dy¿uru porozmawia³
z czytelnikami o z³ocienieckim.....
byæ i nie byæ. Dodajmy: zamiast ludziom otworzyæ stronê internetow¹,
to burmistrz jedzie do Koszalina na
telefon. I co dalej? Jak pañstwo
s¹dz¹, kto pierwszy zadzwoni³ do
burmistrza? Dyrektor El¿bieta Bielak! Nie jest wa¿ne, czy z pytaniem o
ceny truskawek w Koszalinie, czy z
pytaniem o pogodê nad morzem, i
jeszcze powa¿niejszym - jak siê naszemu Maciejewskiemu gra w Gwardii Koszalin? Nawiasem, niegdyœ w
mieszkaniu dyrektor widziano ca³e
stosy Tygodnika Pojezierza Drawskiego, ale tylko jednego numeru.
Tu¿ przed którymiœ tam wyborami.
Kiedy ju¿ „truskawki” mamy za
sob¹, weŸmy kolejnego rozmówcê.
Kto zacz? Piotr ze Z³ocieñca. Ze Z³ocieñca Piotr. Ech, w koñcu tylu jest
Piotrów, ¿e niekoniecznie musi to
byæ ten teraz akurat najwdziêczniejszy.
Gospodarka œmieciowa
Innych rozmówców te¿ nie interesowa³a dola gminy. Jej najtrudniejsze problemy. Tylko - popychajmy
popychane. I tak dalej. A czym interesowa³a siê dyrektor ze z³ocienieckiej oœwiaty ? - gospodark¹ œmieciow¹.
Telefoniczne wydmuszki
Spo³eczeñstwo jako wydmuszka
mo¿e zaistnieæ tylko wtedy, gdy
wszelkie kana³y komunikacyjne s¹
starannie zakneblowane. Przez tych,
którym taka codziennoœæ jest z ró¿nych wzglêdów najkorzystniejsza.
Ale, s³u¿y to w koñcu przede wszystkim cwaniakom prawdziwym. Dybi¹cym na ca³e pañstwa, nie tam na
gminne z³otówki i z³otóweczki. Jakie
tego imiê ? - w generaliach: pracy nie
ma, dzieci nie ma, szko³y zbêdne,
nauczyciele na zbêdnych etatach, a
w gospodarce - ryb ani w rzekach,
ani w jeziorach (symbolicznie). Tylko - kredyciki na samochodziki, na
cha³upki, na Egipty i Grecje. No i
EURO 2012. Coœ w koñcu i dla ducha
trzeba. I siê ma. Sie ma.
Tadeusz Nosel
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M³odzi posadz¹!

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.
Kierowca samochodu ciê¿arowego - wymagania: wykszta³cenie minimum zasadnicze zawodowe, prawo jazdy kat. CE, aktualne œwiadectwo
kwalifikacji, uprawnienia HDS, wózki wid³owe, sta¿ pracy 2 lata. Kontakt:
STYL-BET Jurewicz i Paradowski Spó³ka Jawna, ul. Reinera 6, 78-500
Drawsko Pom., tel. 94 36 330 76
Kierowca samochodu osobowego - wymagania: wykszta³cenie œrednie, prawo jazdy kat. B, mile widziane doœwiadczenie zawodowe. Kontakt: Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe "GASTROTEX", Drawsko Pom.,
ul. Sikorskiego 11, tel. 94 36 366 60
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@me-fa.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.

(KALISZ POM.) Czternastego
czerwca br. podpisano porozumienie o wspó³pracy w ramach realizacji akcji pt. „O¿ywiæ Pola” pomiêdzy poszczególnymi szko³ami w
gminie Kalisz Pomorski.
Honorowymi patronami s¹ Starosta Drawski Stanis³aw Cybula,
Burmistrz Kalisza Pom. Micha³ Hypki oraz Nadleœniczy Nadleœnictwa
Kalisz Pom. Hubert Kozak.
Przedmiotem porozumienia jest
realizacja dzia³añ poszczególnych
szkó³ w ramach ogólnopolskiej akcji „O¿ywiæ pola” organizowanej
przez Ko³a £owieckie pod patronatem „£owca Polskiego” i Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej. Akcja
„O¿ywiæ pola” realizowana jest od
siedmiu lat.
Dzieci i m³odzie¿ ze szkó³ podstawowych, gimnazjum i liceum zrealizowaæ ma wiele ró¿norodnych dzia³añ ekologicznych, jak sadzenie

lasu, dokarmianie zwierz¹t, konkursy ekologiczne, fotograficzne, teatralne, projektowanie i oznakowanie œcie¿ek ekologicznych, a tak¿e
organizacja imprez lokalnych popularyzuj¹cych i zachêcaj¹cych do
dzia³alnoœci ekologicznej mieszkañców powiatu drawskiego.
Szko³y, które realizuj¹ swoje akcje w konkursie ogólnopolskim
„O¿ywiæ Pola” reprezentowane s¹
przez koordynatorów szkolnych orz
uczniów. Placówki te, to Szko³a Podstawowa w Pomierzynie (koordynator Sylwia Tillack), SP im. Kornela
Makuszyñskiego w Kaliszu Pomorskim (koordynator Katarzyna Magac), Gimnazjum im. Marii Sk³odowskiej - Curie w Kaliszu Pomorskim
(koordynator Ma³gorzata Pietrzak),
Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Kaliszu
Pomorskim (koordynator Janina
Roc³awska). Koordynatorem lokalnym z ramienia Ko³a £owieckiego
„POTOK” w Cybowie jest Bogus³aw Magac.
JR

Jeszcze bez miejsca pamiêci o Z³ocienieckich ¯o³nierzach Wyklêtych

Niby nic, a jednak trochê - gmina
Z³ocieniec zaprasza turystów
(Z£OCIENIEC). Gestorzy turystyczni z naszej gminy poinformowali, ¿e wedle nich gminê w ubieg³ym roku odwiedzi³o ponad szesnaœcie tysiêcy turystów.
Formy wypoczynku: wczasy rodzinne, obozy (¿eglarskie, harcerskie), kolonie, zielone szko³y, sp³ywy kajakowe, przyjazdy grupowe
(seminaria, konferencje), przyjazdy
indywidualne, wypoczynek na wsi
(agroturystyka), wypoczynek w
siodle, a tak¿e: turnusy wypoczynkowe dla dzieci.
W podanym oficjalnie spisie nie
ma obozów sportowych, a takie siê

w Z³ocieñcu przecie¿ zdarzaj¹. Podaje siê, ¿e w Z³ocieñcu czeka na turystów wiele ró¿nych atrakcji. Imprezy
kulturalne, turnieje sportowe, regaty, rozgrywki tenisa ziemnego i siatkówki pla¿owej.
Szczególne miejsca w mieœcie
warte polecenia: (1) teren rekreacyjny Miêdzy Mostami (Miêdzymoœcie?) z boiskami (koszykówka), ze
œcian¹ do nauki gry w tenisa, z dwoma kortami, z placem zabaw dla dzieci, zim¹ lodowisko z wypo¿yczalni¹
³y¿ew. (2) pe³nowymiarowa hala
sportowo - widowiskowa z saun¹ i
si³owni¹. (3) skate park przy szko-

³ach na ulicy I Dywizji Piechoty jazda na rolkach, wrotkach i desce (4)
pe³nowymiarowy gminniak ze
sztuczn¹ nawierzchni¹ i bie¿ni¹ tartanow¹, ponad sto metrów (5) dwa
Orliki ka¿dy z kilkoma boiskami (6)
szko³a jazdy konnej AMARA (7)
Izba Historii Z³ocieñca w Urzêdzie
Miejskim (8) galeria PIWNICA w
bibliotece (9) C.S.W DELFIN - organizator sp³ywów kajakowych, lotów
balonem i motolotni¹, organizator
wypraw na bunkry - ulica Czaplinecka 1 (10) prom, którym mo¿na siê
przeprawiæ na wyspê na jeziorze
Lubie - wyspa So³tysia (w B³êdnie w

pobli¿u Lubieszewa) (11) w Warni³êgu „galeria sztuki”, wyroby garncarskie (12) we wsi Stawno - Izba pod
Kasztanami (13) RYBYLUBIE - gospodarstwo w Lubieszewie z zaproszeniem do degustacji (14) SHARK
- centrum nurkowe, baza nurków oœrodek wypoczynkowy ISLAND
CAMP nad jeziorem Siecino (15)
Uczniowski
Klub
Sportowy
SZKWA£ - tu szkó³ka ¿eglarska,
baza nurkowa, oœrodek wypoczynkowy ISLAND CAMP nad jeziorem
Siecino (16) œcie¿ki przyrodnicze,
szlaki piesze, szlaki rowerowe i kajakowe, œcie¿ka rowerowa.
(um)
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Z ¯YCIA POWIATU

K¹cik dla dzieci
w starostwie
(DRAWSKO POM.) Z inicjatywy starosty Stanis³awa Cybuli zorganizowano w starostwie specjalne
miejsce dla dzieci.
Jest to wydzielona czêœæ holu w
budynku starostwa, gdzie dzieci
mog¹ rysowaæ i zaj¹æ siê zabaw¹.
Takie rozwi¹zanie umo¿liwi rodzicom, opiekunom szybko i sprawnie,
a przede wszystkim w spokoju, za³atwiæ wszelkie formalnoœci urzêdowe.
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Sztuka ludowa
w prywatnym przedszkolu

Opiekunowie, nie maj¹c wyboru
pozostawienia swoich pociech w
domach zabieraj¹ dzieci do ró¿nego
rodzaju instytucji. Maluchy nudz¹
siê, gdy doroœli rozmawiaj¹ z urzêdnikami.
Stworzenie k¹cika zabaw to wyjœcie naprzeciw oczekiwaniom tych
rodziców, opiekunów, którzy chc¹
skupiæ siê na rozmowie z pracownikiem urzêdu lub wype³nianiu formularza wniosku.
(sp)

(Z£OCIENIEC) Wczoraj w Prywatnym Przedszkolu w Z³ocieñcu
goœci³a pani Zuzanna Sikora, która
od wielu lat zajmuje siê wyrobem
sianoplotów i ceramiki.
Piêciolatki i szeœciolatki mog³y
zapoznaæ siê ze sztuk¹ wyplatania z

ga³¹zek i siana. Pod czujnym okiem
pani Zuzanny dzieci wyplata³y stroiki - wianki, które mog³y zabraæ sobie
do domu na pami¹tkê. Na pewno
wszyscy uczestnicy tych nietypowych zajêæ d³ugo bêd¹ pamiêtaæ sianoploty, bo bardzo siê w nie anga¿owa³y.
(o)

Dzia³alnoœæ Szkolnego Klubu Europejskiego „Szansa”
przy Gimnazjum Nr 2 z Z³ocieñcu w roku szkolnym 2011/12
Szkolny Klub Europejski „Szansa” przy Gimnazjum Nr 2 w Z³ocieñcu powsta³ w lutym 2012 r. Jego za³o¿ycielem i opiekunem jednoczeœnie by³ p. Marcin Kuchto (nauczyciel historii w z³ocienieckim gimnazjum). Liczy³ 20 uczniów. Do najaktywniejszych cz³onków nale¿eli:
Monika Krysiak, Dominika Mesek,
Angelika Maciejewska (z klasy III
A), Angelina i Sandra Pomian, Magdalena Bañkowska, Aleksandra
Hume, Micha³ Walkowiak (II A) oraz
Aleksandra Kaczmarek (I B).
Cz³onkowie Szkolnego Klubu
Europejskiego „Szansa” wspólnie z
opiekunem w roku szkolnym 2011/
12 dla uczniów z³ocienieckiego gimnazjum zorganizowali:
- wycieczkê szkoln¹ „Szlakiem
Zdobywców Walu Pomorskiego” (w
której wziê³y udzia³y 44 osoby),
- „Dni Europejskie”, a wœród nich
nastêpuj¹ce konkursy: indywidualny konkurs o Unii Europejskiej, dru¿ynowy o Unii Europejskiej, dru¿ynowy z wiedzy o Polsce, o Z³ocieñcu
i plastyczny „Z czym kojarzy Ci siê
Unia Europejska?”
- apel z okazji obchodów 221
rocznicy Konstytucji 3 maja i 72 Tragedii Katyñskiej,
- dru¿ynowy konkurs historycz-

ny „Polska w XVIII wieku”
- szkolny konkurs historyczny
„Historia powiatu drawskiego” (eliminacje odby³y siê w szkole, a fina³
w Jednostce Wojskowej w Budowie
- 22 marca 2012 r.).
- zrealizowali dwa projekty edukacyjne: „Obchody 221 rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 maja” i
„Zabytki Z³ocieñca. Z³ocieniecki zamek”
- prelekcjê historyczn¹ o œredniowieczu,

- akcjê charytatywn¹ „Wyprawka szkolna”, gdzie by³y zbierane
przybory szkolne dla dzieci z domu
dziecka w Drawsku Pomorski (uda³o
siê zebraæ ponad 4 kartony przyborów).
Ponadto cz³onkowie klubu 27
kwietnia 2012 r. zdobyli III miejsce
w VII Miêdzyszkolnym Konkursie z
Wiedzy o Unii Europejskiej w Szczecinku, w którym wziê³o udzia³ 6
szkó³.
Uczennice ze SKE „Szansa”

wziê³y udzia³ w powiatowym konkursie „Na maskotkê Powiatu Drawskiego - Bobra Podrawka”, który
odby³ siê w maju bie¿¹cego roku.
Zosta³ on og³oszony przez Oœrodek
Wspierania Dziecka i Rodziny z
Drawska Pomorskiego. Wp³ynê³o
38 prac plastycznych. W kategorii
gimnazjalistów zwyciê¿y³a praca
Aleksandry Hume (uczennicy klasy
II A), natomiast wyró¿nienia otrzyma³y Aniela Cisowska z II A i Patrycja Juszczyk z III B.
MK
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Co to takiego w tym naszym powietrzu? My???

Ob³azi jak¹œ ciemnaw¹ nalecia³oœci¹
(Z£OCIENIEC). Zasoby naturalnego piêkna Z³ocieñca s¹ niewyczerpane. Ale, tylko naturalnego.
Wygonieni,
wyw³aszczeni
ze
Wschodniej Polski Polacy, pozbawieni wymordowanej przez sojuszników (Sowieci i Niemcy) inteligencji, nas¹czani obc¹ "polskiej duszy"
ideologi¹, wykolejon¹ ekonomi¹, do
dzisiaj nie potrafi¹ choæby tylko w
gospodarzeniu miastem przybli¿yæ
siê do takich zdobyczy cywilizacyjnych, jakimi tu dysponowali, jakie tu
stworzyli Niemcy. Wieki trwaj¹ca
nawa³nica na polskie chrzeœcijañstwo, trwaj¹ca zreszt¹ do dzisiaj, na
nic siê zda³a. Gdy upada³y re¿imy,
wali³y siê w gruzy wszelkie antypolskie poci¹gniêcia, zawsze by³ ten
fundament, na którym trwano tu zawsze, choæby nie wiem w jak g³êbokich podziemiach. I powoli staje siê
dla nas jasne, ¿e i nie inaczej jest i
dzisiaj.
Chyba i z tego powodu zawiaduj¹cy gmin¹, nie tylko radni, ale i naczelni urzêdnicy, fenomenalnie wyposa¿eni w comiesiêczne gminne
z³otówki, jakby nawet i pazernie
dbaj¹cy o swe ¿yciowe wygody, z
jak¿e ma³¹ trosk¹ bacz¹ na to, co
ka¿dego dnia winno byæ ich podstawowymi obowi¹zkami. Zda³oby siê
ju¿, by kilka stanowisk w urzêdzie
miasta by³o rotacyjnych. Choæby to
od promocji gminy. Ale, nie tylko
promocji. Dlaczego tak?
Oto niedziela, koniec czerwca.
Nad Drawê w pobli¿u Stanicy Wodnej zaje¿d¿a autokar na niemieckich
numerach, no, bo na jakich innych.
Oczywiœcie, nie ma gdzie zaparkowaæ. Wreszcie znajduje miejsce na
niegdyœ zwiezionym tu gruzie. Jedyna pociecha to fakt, ¿e ocieni³y go
brzózki, pod którymi biskup, a potem
kardyna³ Karol Wojty³a, wedle relacji naocznych œwiadków odprawia³
Msze œwiête. A w ogóle, o pobycie
podczas sp³ywu kajakowego u nas
póŸniejszego Papie¿a Jana Paw³a II,

nie sposób w tym miejscu dowiedzieæ siê czegokolwiek, bo tablica z
informacjami na ten temat sczernia³a
ju¿ doszczêtnie. Brawo s³u¿by w
urzêdzie miasta.
By³ zamiar, by podczas EURO
2012 poinformowac œwiat ca³y, ¿e tu
nad Draw¹ w Z³ocieñcu nasz Papie¿
gra³ w pi³kê no¿n¹. Gra³ w ataku, w
dru¿ynie ¿onatych. Wygrali mecz
2:1. By³ zamiar, by wpad³ do nas z tej
okazji ktoœ ze znacz¹cych ludzi naszego futbolu, ale - poka¿cie mi Czytelnicy takiego, który by siê do tego
nadawa³? Trudne zadanie. By³ nawet zamiar, by z tej okazji rozegraæ
nawet frapuj¹cy mecz odpowiednio
pomyœlany. Jednak, stopieñ upolitycznienia EURO 2012, a do tego
obcokrajowcy w naszej niby narodowej reprezentacji, sta³y siê tak nie
do zniesienia, ¿e w koñcu szkoda
by³o tej tak cudownej pere³ki wydarzeniowej, nie tylko sportowej przecie¿, na to EURO 2012. Poczekamy
do lepszych czasów. A do tego - finanse na kulturê w gminie s¹ tak
pozawarywane, ¿e niemo¿liwym jest
wrêcz jakiekolwiek z nich skorzystanie (ZOK). A w jak¿e szczytnym przecie¿ celu? A do tego jeszcze - w œwiecie etatowej tutejszej kultury nie za
bardzo jest z kim na takie tematy rozmawiaæ. Tamta strona zreszt¹ rozbrajaj¹co to sama przyznaje. To znany œwiat „Józi, cioci Kloci i stryjecznego wujka”. Nie poddawajmy siê
jednak, czekajmy lepszych czasów.
Czyli - sie ma
Tej niedzieli przybyli do Z³ocieñca w kilka kajaków nie mieli gdzie
rozprostowaæ koœci. Legli wprost na
trawie, która na codzieñ s³u¿y bardzo dobrze okolicznym pieskom.
£aweczki tu tylko dwie, i tak ju¿ chyba bêdzie do koñca œwiata. Czyli - sie
ma.
Nie poradzili sobie Polacy ze
Wschodu do tej pory z nadbrze¿em
Drawy. Mija ju¿ blisko siedemdzie-

si¹t lat o chwili, gdy tu pojawili siê
pierwsi straceñcy, oszukani i ograbieni przez Ruskiego. Sprzedani
przez sojusznika. Ró¿nie tu gospodarzyli, ale niezbyt im to wychodzi³o. I nie za bardzo nadal wychodzi. A
to bardzo powa¿ne zagadnienie. Do
tej pory nie s³ysza³em, by by³o brane
na debatê w jakichkolwiek gronach.
I dzisiaj te¿ nie. Do niedawna królem
w ekonomii by³ rubel transferowy,
dzisiaj ju¿ euro. A my - teraz i wówczas bezrefleksyjni. Bezmyœlni. W
szko³ach zreszt¹ te¿ nie uczy siê
dzieci i m³odzie¿y do piêkna, nie ma
zajêæ z estetyki, z historii kultury i
sztuki. PójdŸ dzieciê... i dzieciê przychodzi, i odchodzi z niczym.
Taki powód
Dlaczego o tym? Nasze miasto
nie tylko pod wzglêdem usytuowania to istna pere³ka. Ale, tak z polska
pohañbiona. Brak tu wra¿liwego
gospodarza. Wra¿liwego na piêkno
nie tylko odœwiêtne, ale i to codzienne. Na skarby, którymi Z³ocieniec
jest tak bogato wyposa¿ony. Tutejsze w³adze zbyt s¹ zapatrzone we
w³asne powodzenia ¿yciowe, mniej
w to, co w wyniku wyborów do nich
nale¿y. Ale, gdy by³y radny Roman
Kozak mocno siê upar³, w Parku
Kolejowym wreszcie wybudowano
chodniczki, postawiono ³awki, teren
odwodniono. Teraz tam co prawda
trawa wysokoœci cz³owieka, ale to w
ka¿dej chwili mo¿na zmieniæ. Wa¿niejsze jest - jak wymyœliæ sobie i
innym miasto a w nim, by wszelkie
dobra z³ocienieckie mog³y nie tylko
s³u¿yæ wielu, ale i przynosiæ zyski
gospodarzom.
Miasteczko wczasowe, uzdrowiskowe, sanatoryjne, rekreacyjno sportowe; nie s³ysza³em, by kiedykolwiek w gminie istnia³ jakikolwiek
zespó³, który by ów temat mia³ na
obradach. Nawet OSiR nie powsta³
tu, zreszt¹ wedle fachowców zupe³nie niepotrzebnie, dla tego, co ma w
nazwie, a po to, by zawiadywaæ

obiektami sportowymi. Ot, takie kuriozum przez radnego Miros³awa
Kacianowskiego nazwane „przedsiêbiorstwo nieporozumienie”.
Tak bywa w³aœnie, gdy zabraknie
spo³ecznoœci jej naturalnej inteligencji. Elit, ale tych autentycznych,
a nie mianowañców przez zaborców.
Nim pojawi¹ siê kolejne, zdolne do
bycia w tej roli, musi up³yn¹æ wiele
lat. Wiadomo przecie¿, kto do roli
polskiej inteligencji przez Ruskiego
zosta³ przemoc¹ i zbrodni¹ wypchany. Jakiego rodzaju inteligenta stwarza³a PeeReL i - a jak to z polsk¹ inteligencj¹ jest obecnie. To lemingi,
prze¿uwacze treœci telewizyjnych. A
reszta znów przecie¿ w podziemiu.
Skutki tego jak¿e oczywiste - w Z³ocieñcu na przyk³ad nie ma nikogo,
kto potrafi rzece Drawie tak pomóc,
by woda rzeki mog³a sobie spokojnie
p³yn¹æ. W³aœnie znów w ogromnym
tempie zarasta.
Niedaleko zarastaj¹cej rzeki
Niedaleko rzeki mamy uliczkê 11
Listopada, poprzednio Feliksa
Dzier¿yñskiego. Ju¿ ma³o kto pamiêta, ¿e ludzie musieli godziæ siê na
takie nazwy. Tu na stra¿y tego, tych
nazw, stali pezetpeerowcy. Sprzeciw? To do wiêzienia. Tak by³o w
PRL, Droga M³odzie¿y. Dzisiaj w
Z³ocieñcu z podobnych nazw mamy
jeszcze Plac Walki M³odych. To bandycka organizacja bolszewicka.
11 Listopada jest jeszcze w czêœci z XIX wieku. Ta uliczka to ruina,
ale samochody przy niej - wspó³czesna klasa europejska. Jakoœ nie pasuj¹ca do tutejszej siermiêgi.
Œwiadcz¹ o jakiejœ wyrwie w epokach. Cywilizacyjnej i kulturowej.
Samochody przyby³y z Europy, ze
œwiata. Parkuj¹ w dekoracjach jeszcze peerelowskich. W dekoracjach
poniemieckich.
Wspó³czesnych
jeszcze nie maj¹. Bêd¹ mieæ? A ich
w³aœciciele - z g³ow¹ w Europie, taka
u³uda, ale reszta mocno unurzana w
czymœ zupelnie innym.
Przez lata nie s³ysza³em, by ktokolwiek z tej ulicy, z powodu ulicy
wrêcz pohañbienia, by³ u w³adz gminy. Tylko pogadaæ, najlepiej anonimowo, i koniec na tym. Samochodzik, wygl¹da na to, kupiæ ³atwiej.
Ale od samochodu do poczucia
wspólnoty droga bardzo daleka. Do
w³asnego kraju. No, bo gdzie on. W
telewizji? A do tego pod przewodnictwem tak okrutnie pomanionej
inteligencji.
Truskawki, jagody, kurki
Na Trakcie Marsza³ka pierwsze
kurki. Kilka dni wczeœniej pojawi³y
siê jagody. Prognozy s¹ identyczne:
- To nie jest rok obfitoœci jagód. To
nie jest te¿ rok obfitoœci kurek. A i
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Bieganie na orientacjê

O Puchar Polski Pó³nocnej
– UKS Traper Z³ocieniec
bezkonkurencyjny

truskawki drogie. Cena trzyma
sztywno - powy¿ej oœmiu z³otych.
Reporterski rajd po mieœcie z
tego tygodnia jest podyktowany
kilkoma skargami czytelników.
Pierwsza, to znów na stan ulicy Brzozowej. Sprawdzaliœmy - po³atanie
dziur w asfalcie z pewnoœci¹ nie
majstersztyk, ale jakoœ tam ujdzie w
porównaniu z tym, co tu by³o. Dziewiêædziesi¹t dziur wedle obliczeñ
jednej z radnych.
U szczytu Brzozowej szutrowy
dukt, a przy nim ju¿ blisko dziesiêæ
nowych willi, lub w budowie. Tu te¿
trzeba bêdzie ludziom wybudowaæ
ulice. I to chyba szybciej ni¿ ktokolwiek mo¿e siê spodziewaæ, takie tu
tempo wszystkiego. Miejsce wyj¹tkowe, bo pod lasem kañskim, tak
popularnie zwanym. Nied³ugo rozwalaj¹ce siê w pobli¿u kominy by³ych cegielni siêgn¹ wreszcie ziemi,
tak jak kilka innych, a nowe osiedle
zatêtni innym ju¿ ¿yciem. I ma³o kto
bêdzie chcia³ wspominaæ, ¿e Brzozowa, to by³a uliczka ceramików. Ludzi
szczególnie ciê¿kiej pracy.
Nie zapominajmy o Krzy¿u na
Leœnej, przy Brzozowej. On by³ tu
zawsze. Nawet w zamierzch³ych latach czterdziestych modlono siê w
tym miejscu - u Niego. Ju¿ wiadomo,
¿e i z naszej epoki powêdruje dalej.
Teraz przy nim s¹ odprawiane Nabo¿eñstwa Fatimskie. Jak¿e zmienne jest to wszystko. Pamiêtam; na
Brzozowej by³a chatka, teraz ju¿
bardzo porz¹dny domek. Mieszka³
w chatce przy Brzozowej mój serdeczny kolega. W³aœnie w ubieg³ym roku zmar³ jako uchodŸca w
Pary¿u. Pochowano go w Z³ocieñcu. To Romana pragnienie. Jego
ojciec w tej chatce straszliwie kaszla³. S³ysza³em nie raz. Nabawi³ siê
pylicy w pracy w cegielni. Mieszkali w Z³ocieñcu przegonieni z Polski
Wschodniej. Ograbieni z ziemi.
Mama szlachcianka. Teraz w domu
starców. Romek opowiada³: jednego razu na Kresach powozi³ saniami. Zmierzcha³o. Ruszy³y za nimi
wilki. Konie oszala³y. Niespe³na
dziesiêcioletni Romek panowa³ nad
wszystkim, ale ledwie, ledwie dotarli

do zabudowañ. Pierwszy raz oczami
wyobraŸni widzia³em wszystko, o
czym mi opowiadano. Razem chodziliœmy do MEWY na przede wszystkim amerykañskie filmy. W nich zawsze wszystko by³o dobrze pouk³adane. Piêkne i m¹dre. Teraz nie potrzebujê ju¿ oczu wyobraŸni: charcz¹cy na Brzozowej repatriant... Romek mia³ czternaœcie lat, gdy kutrem
rybackim uciekali do Szwecji. By³y
wyroki. Potem ucieczka do Pary¿a. I
tam koniec wszystkiego. A mama w
domu starców. Brat Tadek dawno
nie ¿yje. Repatrianci - ale¿ nazwa.
Ograbieni, wyrzuceni, pomordowani - inni i za nich modl¹ siê u stóp
Jego Krzyza na Leœnej. Tylko ten
Krzy¿ i kilka willi. Brzozowa. Gdy w
paŸdzierniku wtedy w MEWIE rozpoczyna³y siê dni filmu radzieckiego, to by³ koniec œwiata. Kupowaliœmy latarki i ze œwiate³kami goniliœmy po mieœcie. Wymienialiœmy siê
ksi¹¿kami, ale przede wszystkim
chodziliœmy znów do kina. Bo radzieckie siê skoñczy³y. Dopiero po
kilkudziesiêciu latach wiedzieliœmy
ju¿ wszystko. Za póŸno? A tu znów
nowa okupacja. I te¿ za zgod¹ wiêkszoœci. Wtedy te¿ by³a wiêkszoœæ za
zdrad¹.
Nieopodal
Nieopodal w¹ziutki przesmyk,
który w razie koniecznoœci bêdzie
musia³ s³u¿yæ jako dukt komunikacyjny w razie zablokowania „dwudziestki”. O zadbanie o to miejsce
proszono na sesji rady miasta. Obserwuj¹c natê¿enie ruchu na „dwudziestce” ów przesmyk trzeba chyba
zacz¹æ choæby w planach przygotowywaæ do uczynnienia. Wiadomo
jednak, ³atwo siê pisze...
Jeszcze chwila w Lasku Nadrakowskim z niemiecka zwanym jakoœ
inaczej, oczywiœcie bardzo obco.
Zadbane pomniczki postawione tu
przez poprzedniego gospodarza.
Szkoda, ¿e nikt tak nie dba o Pomnik
Ofiar Bolszewizmu i Faszyzmu na
Placu Konstytucji 3 Maja. Ob³azi
mchem i jak¹œ ciemnaw¹ nalecia³oœci¹. Co to takiego w tym naszym
powietrzu? My???
Tadeusz Nosel

(BORNE SULINOWO). Szesnastego i siedemnastego czerwca w
Bornem Sulinowie zosta³y rozegrane jedne z bardziej presti¿owych biegów na orientacjê – Puchar Polski
Pó³nocnej. W Bornem stawi³a siê
ca³a czo³ówka biegaczy z województw: zachodniopomorskie, kujawsko – pomorskie, warmiñskomazurskie. Byli te¿ przedstawiciele
innych województw. Organizatorzy
policzyli dok³adnie: by³o dwustu
dwudziestu biegaczek i biegaczy.
Nasi w Bornem
Powiat drawski by³ reprezentowany przez dwa kluby: oczywiœcie
TRAPER Z³ocieniec, ale i Uczniowski Klub Sportowy LIDER ze Œwierczyny. Brawo. W tym Klubie trenerk¹ m³odziutkich biegaczy jest
Mariola S³omka.
Któ¿ z nas nie zna nadjeziornych
okolic jeziora Pile. W³aœnie na tym
terenie rywalizowano na dystansie
œrednim. Natomiast, te¿ przecie¿ w
s³ynnym miasteczku, w Bornem, œcigano siê na trasie sprinterskiej.
Znakomicie spisali siê zawodnicy reprezentuj¹cy Z³ocieniec. Ich
zdobycz¹ by³a wiêkszoœæ miejsc na
podium. Poni¿ej wyniki zawodników
UKS Traper Z³ocieniec i UKS Lider
ze Œwierczyny
BIEG
ŒREDNIODYSTANSOWY
K 10. 1. Zuzanna Gradek (T) 2.
Zuzanna Kmieæ (T) 3. Daria Zaczkowska (T) 4. Jagoda Springer (T).
K 12. 1. Ma³gorzata Jarosz (T) 2.
Patrycja Chrubczyñska (T). 3. Julia
Wójcik (T). 7. Agnieszka Radzewicz
(T). 9 m. Weronika Zalewska (Lider
Œwierczyna).
K 14. 1. Michalina Maik (T). 2.
Katarzyna Maciejewska (T).
K 16. 1. Angelika Maciejewska
(T). 2. Sandra Pomian (T).
K 18. Martyna Macul (T). K 20/
21. 1. Ola Waszczuk (T).
K + 35. Iwona Sawoœcianik (T).
M 10. 1. bartosz Smyk (T). 4. Jakub Herman (T). 6. Karol Macel (T).
12. Jakub Nowak (Lider Œwierczyna). 15. £ukasz Przeszkowski (T).
M 12. 1. Bartlomiej Babiak (T). 2.
daniel Hapka (T). 4. Dominik £aszkiewicz (T). 10. Micha³ Janicki (Lider
Œwierczyna). 15. Mi³osz Kortycz (Lider Œwierczyna). 20. Mieszko Krzewicki (Lider Œwierczyna).
M 14. 5. Jan Zwierzycki (Lider
Œwierczyna).

M 16. 1. Jakub Sawoœcianik (T).
2. Bartek Rutkowski (Lider Œwierczyna).
M 18. 2. Adam Sawoœcianik (T).
M 45/50. Jan Macul (T).
DYSTANS SPRINTERSKI
K 10. 1. Zuzanna Gradek (T). 2.
Daria Zaczkowska (T). 5. Zuzanna
Kmieæ (T). 6. Jagoda Springer (T).
K 12. 1. Patrycja Chrubczyñska
(T). 2. Julia Wójcik (T). 4. Weronika
Zalewska (Lider Œwierczyna). 5.
Ma³gorzat Jarosz (T). 7. Agnieszka
Radzewicz (T).
K 14. 1. Michalina Maik (T). 2.
Katarzyna Maciejewska (T). 4. Martyna Retkowska (Lider Œwierczyna).
K 16. 1. Angelika Maciejewska
(T). 2. Sandra Pomian (T).
K 18. 1. Martyna Macul (T). K 20/
21. 2. Aleksandra Waszczuk (T).
K + 35. 1. Iwona Sawoœcianik (T).
M 10. 2. Bartosz Smyk (T). 3.
Karol Macel (T). 5. £ukasz Przeszkowski (T). 7. Jakub Herman (T).
M 12. 2. Daniel Hapka (T). 3.
Bart³omiej Babiak (T).
M 16. 1. Jakub Sawoœcianik (T).
M 18. 1. Adam Sawoœcianik (T).
Ze wzglêdów szkoleniowych
bracia Adam i Jakub Sawoœcianikowie startowali o jedn¹ kategoriê
wy¿ej. Aleksandra Waszczuk o dwie
kategorie.
KLASYFIKACJA
ZESPO£OWA
1 miejsce Uczniowski Klub Sportowy TRAPER Z³ocieniec.
Z powy¿szej depeszy widaæ dok³adnie – klasyfikacjê Wojewódzkiej
Olimpiady M³odzie¿y zdominowa³
TRAPER Z³ocieniec. Ale brawa te¿
dla Lidera ze Œwierczyny.
(ab)
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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

Oddam pod wynajem dwupoziomowe mieszkanie w bloku w centrum £obza, pow. 47 mkw. Tel. 502
186 190
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.
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.
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 dom 130 mkw., cena na
do uzgodnienia. Tel. 791 743 525,
533 419 679

£obez, oddam w dobre rêce ma³ego kotka . Tel. 505 416 207

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

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

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

Region

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.

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

Sprzedam transportery od piwa z
butelkami ( Bosman, Tyskie, ¯ubr ).
Tel. 721 772 476
Kupiê rower m³odzie¿owy w dobrym stanie. Tel. 783 102 708

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

Powiat drawski

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

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

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

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

Tel. 668 151 221

Powiat œwidwiñski

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

OG£OSZENIE
Zgubi³am legitymacjê studenck¹
o numerze 76441. Proszê o kontakt:
669 562 794.

Daj¹c og³oszenie drobne
do Tygodnika Pojezierza Drawskiego

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 drawski

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

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

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

PRACA

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

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

Reklama w gazecie

512 138 349
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Filar pop³yn¹³ integracyjnie
(DRAWSKO POM.) W
dniach 16-17 czerwca 2012
r. odby³ siê integracyjny
sp³yw kajakowy rzek¹
Draw¹, zorganizowany
przez Stowarzyszenie
Filar z Drawska
Pomorskiego.
Uczestnikami sp³ywu by³y osoby niepe³nosprawne z powiatu
drawskiego i uczniowie Zespo³u
Szkó³ Zawodowych CKP w Drawsku
Pomorskim.
W tym roku przyroda nie oszczêdza³a uczestników sp³ywu. Szlak
us³any by³ naturalnymi przeszkodami w postaci powalonych drzew,
po³amanych konarów. W drodze z³apa³ nas deszcz, ale nie zniechêci³
twardzieli, którzy i tak w wiêkszoœci
skorzystali z k¹pieli w rzece. Dziêki
temu te¿ wyprawa nabra³a dodatkowych atrakcji.
Po dop³yniêciu do celu, na polanie „Dolmel” Nadleœnictwa Drawsko czeka³o na nas obozowisko rozbite dziêki uprzejmoœci ¿o³nierzy
Centrum Szkolenia Wojsk L¹dowych w Drawsku Pomorskim. Po
posileniu siê gor¹c¹ zup¹ uczestnicy relaksowali siê przy rozmowach,

grze w karty, w pi³kê. Przed przyst¹pieniem do kulminacyjnego punktu
biwaku, czyli wspólnego biesiadowania przy ognisku, odby³ siê
„chrzest biwakowy”. Wybrany zosta³ król. Ka¿dy z uczestników musia³ pokonaæ na boso œcie¿kê wysypan¹ szyszkami, zjeœæ „przepyszny”
makaron, wypiæ „ cudowny” eliksir,
zjeœæ cytrynê i na koniec uœmiechn¹æ oraz z³o¿yæ pok³on królowi. Zabawa by³a przednia!
Wieczór spêdziliœmy przy ognisku na zabawach integracyjnych i

œpiewach w rytm gitarowych dŸwiêków. Najwytrwalsi towarzyszyli gitarzyœcie Mariuszowi Holewskiemu do
bia³ego rana.
W drugim dniu bawiliœmy siê w
podchody. Po uporz¹dkowaniu obozowiska szykowaliœmy siê do powrotu. Szkoda by³o wracaæ, ale przecie¿
za rok te¿ przyp³yniemy.
Cz³onkowie Stowarzyszenia i
opiekunowie dziêkuj¹ za udzielenie
wsparcia rzeczowego i organizacyjnego: Pañstwu I. K. Pokutyñskim,
Nadleœnictwu Drawsko, Centrum
Szkolenia Wojsk L¹dowych Drawsko Pomorskie.
Wszyscy uczestnicy sp³ywu
sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania

ratownikom WOPR: Jaros³awowi
Tarnowskiemu (ratownik medyczny), Kamilowi Rychlikowi, Borysowi Olszewskiemu i Jaros³awowi
£aszczewskiemu. Ratownicy bezinteresownie przy³¹czyli siê do przedsiêwziêcia zapewniaj¹c bezpieczeñstwo na rzece, która niejednokrotnie
udowodni³a, ¿e potrafi byæ pe³na
niespodzianek, w³¹czyli siê równie¿
w ideê programu integracji poprzez
aktywny udzia³ w zabawach.
Œrodki finansowe na to przedsiêwziêcie pozyskane zosta³y w ramach
konkursu na wykonanie zadania publicznego og³oszonego przez Starostê Drawskiego oraz funduszy Stowarzyszenia Filar.
(o)

Powitanie lata na gminniaku przy Czaplineckiej

Festyn szkolny „A lato tu¿, tu¿”
(Z£OCIENIEC). Piêtnastego
czerwca na gminniaku przy Szkole
Podstawowej nr 1 odby³ siê festyn
przygotowany przez spo³ecznoœæ
szkoln¹ pod has³em „A lato tu¿,
tu¿”.
By³o to spotkanie o charakterze
charytatywnym, z którego dochód
zosta³ przeznaczony na zakup nagród.
Artyœci na gminniaku
Podczas festynu funkcjonowa³a
„s³odka kawiarenka”, bufet „ma³e co
nieco” z kie³baskami i napojami, loteria fantowa oraz cegie³ki okolicznoœciowe, które bra³y udzia³ w losowaniu nagród. W czêœci artystycznej
wyst¹pili artyœci z poszczególnych
klas, którzy wcielili siê w role znanych i lubianych piosenkarzy i kabaretów. Gwiazd¹ festynu by³y zespo³y
ze Szko³y Tañca TOP TOYS, które
zaprezentowa³y siê w uk³adach ta-

necznych. Wœród wykonawców
najwiêkszym powodzeniem cieszy³a
siê piosenka „Koko EURO - spoko”
zespo³u Jarzêbina, któr¹ mogliœmy
us³yszeæ w ró¿nych interpretacjach.
Olbrzymie oklaski zebra³ kabaret w
wykonaniu ch³opców z klasy VI a.
Podziêkowania
Festyn mo¿na zaliczyæ do udanych imprez. Dopisa³a równie¿ pogoda. A za pomoc w organizacji festynu w imieniu Rady Rodziców i
ca³ej spo³ecznoœci szkolnej dziêkujemy sponsorom. Byli nimi: Gracjan
Kuœmierski, Paulina Baranowska,
Mira Radaszewska, Marzena Paryska, Agnieszka Lorek, Justyna Murawska, Roksana Dêbowska, Justyna Kie³basa, Krystian Budziszewski,
Izabela Ustianowska, Dagmara Burzak-Ciebiada, Arleta Rudziñska,
Piotr i Renata Mazur, Hanna Dalmata
i Anna Ignatiuk.
(um)
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Tak samo, jak zawsze. Bez profesjonalnej analizy
warunków spo³eczno - kulturalnych i politycznych

Dzia³acz pi³karski z Lecha Czaplinek Filip Skowron
delegatem na zjazd PZPN

W Drawie walne
sprawozdawczo
-wyborcze

Wybory w ZZPN.
A by³y pytania
o dymisjê G. Laty?

(DRAWSKO POMORSKIE).
Jak na razie, to wszystkie znaki na
ziemi i niebie wskazuj¹, ¿e jednak
Drawa Drawsko Pomorskie w nowym sezonie pi³karskim zagra jednak o oczko ni¿ej, bo w IV lidze.
Termin rozpoczêcia gier na tej
wysokoœci w lidze uwzglêdnia jednak Drawê, a nie ma w terminarzu
Lecha Czaplinek. Znak to, ¿e te nasze „reprezentanty” jednak z dobrych, jak na nasze mo¿liwoœci, lig
pospada³y. Œwiadczy to o poziomie
nie tylko kulturalnym naszego regionu, ale zagadnienie jest o wiele
powa¿niejsze. Przede wszsytkim zasobnoœæ z³otówkowa mieszkañców powiatu, stopieñ rozwoju kulturalnego regionu, w tym oœwiatowego, poziom tak zwanej kultury fizycznej, i wiele, wiele innych czynników.
W tym niebagatelny - faktyczny
stan integracji spo³ecznej, identyfikacji z zamieszkiwanym terenem,

komunikacja spo³eczna - czy w ogóle w powiecie drawskim po wiadomym czasie ju¿ zaistnia³a?
Te wa¿kie problemy na zbli¿aj¹cym siê walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym MKS Drawy
Drawsko Pomorskie z pewnoœci¹ nie
stan¹ pod obrady. Zebranie zaplanowano na 6 lipca, w pi¹tek, w sali urzêdu miejskiego w Drawsku Pom. Pocz¹tek godzina 17.00.
Z wa¿niejszych punktów: (1)
Sprawozdanie merytoryczne prezesa Klubu (2) Sprawozdanie finansowe (3) Debata - z ograniczeniem do
piêciu minut na wypowiedŸ (3) Komisja rewizyjna - sprawozdanie (4)
Uwagi do sprawozdania (5) G³osowanie nad absolutorium dla zarz¹du
(5) Wybór osób do reprezentowania
klubu w procesach rejestracyjnych
statutu Klubu (6) Wybór kandydatów do zarz¹du Klubu a/ na prezesa
Klubu b/na cz³onków Zarz¹du (7)
G³osowania (8) Wolne wnioski. (N)

Kotwica Ko³obrzeg - Elana Toruñ - 18 lipca

W Pucharze Polski kibicujemy
Kotwicy Ko³obrzeg
(KOSZALIN). Wydzia³ Gier
PZPN wylosowa³ pary dwóch pierwszych rund Pucharu Polski w sezonie 2012/13. Runda przedwstêpna
odbêdzie siê osiemnastego lipca.
Wyst¹pi w niej Kotwica Ko³obrzeg, która wygra³a Puchar Polski
na szczeblu Zachodniopomorskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej. Przeciwnikiem ko³obrze¿an bêdzie Elana Toruñ. Jeœli Kotwica upora siê z tym

przeciwnikiem, to w kolejnej rundzie
powalczy ze zwyciêzc¹ meczu Ba³tyk
Gdynia - Bytovia Bytów.
Nie tak dawno Olimp Z³ocieniec
by³ w³aœnie w finale wojewódzkiego
Pucharu Polski po wyeliminowaniu
Kotwicy Ko³obrzeg po dogrywce i
rzutach karnych. Pamiêtamy do dzisiaj znakomity mecz bramkarza Olimpu Arkadiusza Jaworskiego. Jest co
wspominaæ. I w Z³ocieñcu to na razie
tyle. Spadek z KLO.
(kp)

Stadion Miejski w Z³ocieñcu
- dofinansowanie zewnêtrzne
(Z£OCIENIEC). Dope³niamy w
szczegó³ach informacjê dotycz¹c¹
dofinansowania
zewnêtrznego
przebudowy stadionu miejskiego
wraz z zapleczem socjalnym. Wniosek gminy w tej sprawie zosta³ rozpatrzony pozytywnie. Dowodem na to

jest uchwa³a Sejmiku Województwa
z maja tego roku. Gmina Z³ocieniec
na ten cel otrzyma³a dofinansowanie
roz³o¿one na lata: (1) w roku 2012
kwotê 400 tys. z³otych; (2) w roku
2013 kwotê 1,5 mln z³. Zakoñczenie
robót w grudniu tego roku.
(N)

(SZCZECIN). W sobotê 23
czerwca w auli ZUS przy ulicy Jana
Matejki w Szczecinie odby³o siê
walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze delegatów Zachodniopomorskiego Zwi¹zku Pi³ki
No¿nej. Podczas obrad dokonano
miêdzy innymi wyboru nowego prezesa ZZPN, nowego zarz¹du oraz
delegatów na zjazd PZPN.
Nasz pan Jan nadal w formie
W wyborach na prezesa ZZPN
zg³oszono z sali kandydatury: Jana
Bednarka - dotychczasowego prezesa pe³ni¹cego tak¿e funkcjê wiceprezesa PZPN i Grzegorza Smolnego. Wiceprezes Pogoni Szczecin zrezygnowa³ z ubiegania siê o stanowisko wiceprezesa ZZPN. W tajnym
g³osowaniu wziê³o udzia³ 198 delegatów. Za wyborem Jana Bednarka
by³a zdecydowana wiêkszoœæ - 169
spoœród 205 uprawnionych.
Zarz¹d
W wyborach do licz¹cego siedemnaœcie miejsc (plus prezes) zarz¹du ZZPN kandydowa³o 42 delegatów. Do zarz¹du wybrano 8 dzia³aczy z koszaliñskiego OZPN: Grzegorz Maciejasz (Wa³cz), Henryk
Wawrowski (Szczecin), Tadeusz

Leszczyñski (Œwinoujœcie), Waldemar Echaust (Police), Filip Skowron
(Czaplinek), Daniel Miazga (Szczecin), Jacek Sikora (Szczecin), Waldemar B³aszczyk (Ko³obrzeg), Miros³aw Wiercioch (Wa³cz), Sebastian
Basiejko (Œwidwin), Jaros³aw Burzak (Koszalin), Jacek S³owiñski
(Bia³ogard).
Na zjazd PZPN
Podczas obrad wybrano tak¿e
delegatów na zjazd PZPN. Warto
odnotowaæ, ¿e przesz³a ca³a czwórka
z naszego regionu. Zostali nimi: Jan
Bednarek, Grzegorz Maciejasz, Filip
Skowron i Miros³aw Skórka. W sk³adzie komisji rewizyjnej ZZPN znaleŸli siê przedstawiciele regionu: Marin
Buza³a (Grzmi¹ca), Wies³aw Burkiewicz (Wierzchowo), Zdzis³aw Wiater
(Po³czyn Zdrój).
Do s¹du kole¿eñskiego zostali
wybrani: Bernard Bartosik (Miros³awiec), Barbara Bukwald-Fryca
(Wa³cz), Marian Buza³a (Grzmi¹ca) i
Wojciech Wójcik (Ko³obrzeg).
Tyle komunikat ZZPN. Niestety,
nie wiemy, czy zwyciê¿yli kandydaci, którzy w PZPN chc¹ zrobiæ porz¹dek, czy ci, co popieraj¹ to co jest.
Nie wiemy, czy delegaci nawet o tym
wiedzieli.
(r)
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Udzia³ klubów z ca³ej Polski

Regaty za nami. Dzia³o siê
(Z£OCIENIEC). Ponad stu
¿eglarzy na starcie, to nie tylko
gratka dla organizatorów, ale i dla
publicznoœci. W XII Ogólnopolskich Regatach o Puchar Ziemi
Z³ocienieckiej w klasie Optymist,
ISA 407 oraz w Wojewódzkiej
Olimpiadzie M³odzie¿y, tak¿e w
Mistrzostwach Okrêgu Zachodniopomorskiego klasy Optymist i ISA
407 - wziê³y udzia³ kluby z ca³ej
Polski.
Uroczyste otwarcie
Oficjalnego otwarcia regat dokona³a prezes Uczniowskiego Klubu
Sportowego Szkwa³ Anna Kamiñska. Na uroczystoœci byli obecni:
wicestarosta Andrzej Brzemiñski,
Jacek Koz³owski - radny województwa, Jerzy Lauersdorf - przewodnicz¹cy Rady Powiatu, burmistrz Waldemar W³odarczyk, przewodnicz¹ca
z³ocienieckiej rady Urszula Ptak,
Gra¿yna Kozak - radna Z³ocieñca,
dyrektor OSiR Piotr Disterhoft,
skarbnik LOT Andrzej Tobiasz, w³aœciciel Ekolandu Jerzy Zbieæ, sekretarz urzêdu miejskiego w Czaplinku
Katarzyna Szloñska, Tomasz Figlerowicz - wiceprezydent Narodowego Stowarzyszenia Klasy Optymist,
Roman Gryglewski - g³ówny sêdzia
regat, Jacek Kieszek - wicekomandor do spraw sportu Zachodniopomorskiego Zwi¹zku ¯eglarskiego w
Szczecinie. Nie zabrak³o TV Gawex.
Na wodzie
Najpierw odby³y siê trzy wyœcigi
w klasie Optymist i cztery wyœcigi w
klasie ISA 407. Podczas drugiego
wyœcigu zmieni³y siê warunki pogodowe i zawodnicy p³ywali w deszczu. Po zejœciu z wody organizator
regat UKS Szkwa³ przygotowa³
uczestnikom grillowanie, ognisko,
gry i zabawy. Atrakcj¹ by³y dwa
wozy bojowe stra¿y po¿arnej z podnoœnikiem.
Wieczorem w strefie kibica na
terenie Ekolandu uczestnicy regat
ogl¹dali na telebimie mecz pi³karski
Polska - Czechy.
Drugiego dnia regat rozegrano
dwa wyœcigi w klasie Optymist i dwa
wyœcigi w klasie ISA 407. Pogoda
sprzyja³a, œwieci³o s³oñce, wiatr pozwoli³ na sprawny przebieg regat.
Wyœcigi zakoñczy³y siê bezpiecznie
dziêki obs³udze stra¿y po¿arnej ze
Z³ocieñca, WOPR-u i Policji.
Zakoñczenie reagat
Uroczyste zakoñczenie regat
odby³o siê o godzinie 16.30. Wrêczono medale zwyciêzcom oraz nagrody
wszystkim ¿eglarzom bior¹cym

udzia³ w regatach. Maskotki otrzymali - najm³odsza i najm³odszy
uczestnik regat. Wicekomandor
ZOZZ Jacek Kieszek wrêczy³ odznaczenie Eugeniuszowi KuŸmickiemu Odznakê Honorow¹ ZOZ¯ Zas³u¿ony dla ¯eglarstwa Województwa
Zachodniopomorskiego.
Dodatkow¹ nagrodê, rower
ufundowany przez przewodnicz¹cego Zarz¹du Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego Waldemara W³odarczyka, rozlosowano wœród wszyst-

kich ¿eglarzy. Rower otrzyma³a Marta Kosiel z UK¯ Koszalin. Sêdzi¹
g³ównym regat by³ Roman Gryglewski. Opiekê medyczn¹ nad uczestnikami regat sprawowa³ dr Józef Szuniewicz.
Podziêkowania
Zarz¹d Klubu dziêkuje za zabezpieczenie regat Powiatowej Stra¿y
Po¿arnej w Drawsku Pomorskim,
Stra¿y Po¿arnej w Po³czynie-Zdroju,
Ostrowicach, WOPR ze Z³ocieñca i

Policji te¿ ze Z³ocieñca. Regaty zosta³y uznane za bardzo udane. Na
kolejne spotkanie zapraszamy w
sierpniu. Dok³adnie - siedemnasty i
dziewiêtnasty dzieñ miesi¹ca. Od
pi¹tku do niedzieli. To bêdzie rywalizacja o mistrzostwo NSKO do jedenastego roku ¿ycia.
Organizatorzy serdecznie dziêkuj¹ fundatorom nagród, sponsorom oraz rodzicom zawodników UKS
Szkwa³ za pomoc w przygotowaniu
regat. Ahoj!
(um)

Goœcinne zwyciêstwo Trójki z Budowa w Z³ocieñcu

Turniej pi³ki no¿nej w Z³ocieñcu
(Z£OCIENIEC). Z okazji odbywaj¹cych siê w Polsce i na Ukrainie
EURO 2012 Oœrodek Sportu i Rekreacji w Z³ocieñcu zorganizowa³
19 czerwca turniej pi³ki no¿nej
szkó³ podstawowych.
Grano w trzech kategoriach wiekowych. Suma zdobytych punktów
wy³oni³a zwyciêsk¹ szko³ê.
Rywalizacja, wyniki, bramki
Najmniej bramek strzelono (3) w
kategorii dziewcz¹t. Najwiêcej (15) w
kategorii ch³opców, klasy V - VI.
Walka na placu gier by³a niezwykle
zaciêta, wszak ka¿dy chcia³ wygraæ
swój mecz. Najlepsz¹ szko³¹ okaza³a
siê Szko³a Podstawowa nr 3 z Budowa Z³ocieñca, gromadz¹c najwiêksz¹ iloœæ punktów. Najlepszym
strzelcem okaza³ siê znany ju¿ dobrze z tej roli Patryk Œciurkowski ze
szko³y Podstawowej Nr 2. Patryk
wygra³ rywalizacjê dopiero w konkursie rzutów karnych z Bartkiem
Babiakiem z Trójki z Budowa. Tak
zaciêta by³a to rywalizacja.

WYNIKITURNIEJU
Dziewczêta
SP 1: SP 2 (0:2), SP 1: SP 3 (0:0), SP 2: SP 3 (1:0).
Ch³opcy, klasy I - IV
SP 1: SP 2 (0:4), SP 1: SP 3 (1:2), SP 2: SP 3 (0:2).
Ch³opcy, klasy V - VI.
SP 1: SP 2 (3:2), SP 1: SP 3 (3:0), SP 2: SP 3 (0:7).
Ogólna klasyfikacja turnieju
1 miejsce Szko³a Podstawowa Nr 3 (Budowo) - 17 punktów
2 miejsce Szko³a Podstawowa Nr 2 - 15 punktów
3 miejsce Szko³a Podstawowa Nr 1 - 12 punktów

(OSiR)
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Zmarnowana m³odzie¿ futbolowa Olimpowi nigdy tego nie wybaczy

Tuskoland nie jest wymagaj¹cy.
Wymagajmy sami od siebie

(Z£OCIENIEC). Po spodziewanej klêsce seniorów Olimpu i spadku z Koszaliñskiej Klasy Okrêgowej, w mieœcie ci¹gle powtarza siê,
¿e mo¿e jednak nie spadniemy.
Mo¿e Drawa siê utrzyma. Mo¿e
Lech. Gryf S³upsk zrezygnuje, Lechia Gdañsk zrezygnuje z gry w III
Lidze Ba³tyckiej. I tak dalej...
A co my mamy wspólnego
z EURO 2012?
Akurat, gdy EURO 2012 fenomenalnie wrêcz pokaza³o, co to takiego nasz rodzimy futbol, zapytajmy; a co my ze Z³ocieñca dla tej
naszej reprezentacji zrobiliœmy tu
przez ponad szeœædziesi¹t lat. OdpowiedŸ jest tylko jedna - nic. Nasze przyszywanie siê do sukcesów
trenera Kazimierza Górskiego, Antoniego Piechniczka, a w Pucharach
- Vejwoda, Kalocsiay, Smuda, Janas
- co my tu ze Z³ocieñca mamy z tym
wszystkim wspólnego? Przecie¿
byliœmy tylko ogl¹daczami meczów, i to biernymi, bo przede
wszystkim na szkle ekranu telewizora. A teraz - niemal¿e powszechna
zgoda na to, by nas na EURO 2012
reprezentowali jacyœ zagraniczniacy. Ale¿ z nami jest ju¿ paskudnie,
ale gorsze to, ¿e przecie¿ bêdzie jeszcze paskudniej.
Szczyt równi pochy³ej
EURO 2012 to szczyt równi pochy³ej. Tworzymy obecnie pewnego
rodzaju wspólnotê narodow¹, w której ludzie nie s¹ stwarzani przez rodziny, czyli przez kulturê i historiê, a
przez media, przez telewizje w gruncie rzeczy. Owe telewizje narzuci³y
nam teraz tak¹ w³aœnie niby nasz¹
reprezentacjê pi³karsk¹. Ka¿dy, na-

wet g³upek, wiedzia³ - to siê nie mog³o udaæ. I siê nie uda³o. Futbol,
sport pokaza³, ¿e telewizje rzeczywistoœci nie stworz¹. Tylko jej surogat,
ersatz, i takich ludzi. Niby - ludzi.
Demokracja III RP
to bolszewizm (faszyzm) inaczej
Podobnie jest i z codziennym
dzia³aniem wobec nas nami rz¹dz¹cych. Nie inaczej. Jakimi niewyobra¿alnymi jeszcze dzisiaj tragediami
zaowocuje tuskowy wiek emerytalny, mimo protestów milionów? A
przecie¿ zaowocuje. A jak nie cenzura, to szlaban na dostêp do mediów
opozycji. Jak nie wprost bolszewickie zakazy dla katolickich mediów, to
szlaban na multipleks. A wszystko za nasz¹ zgod¹, mimo wszystko.
Telewizyjne manekiny.
W tej magmie nigdy nie bêdzie
futbolu
Pokazywana tu magma codziennie niszczy te¿ i gminny futbol.
Mamy taki czas, ¿e gra siê w pi³kê na
sztucznych murawach. Ale, tylko siê
gra. Zreszt¹ - nie s¹ to gry, a raczej
kopanie pi³ki, bieganie, li tylko ruch
na jeszcze w miarê œwie¿ym powietrzu. Nie ma nauki futbolu. Tylko
ganianina. Mecze. Kibole. Para-klêski futbolowe. Para-sukcesy.
W Z³ocieñcu jeszcze nigdy w
historii miasta nie zaproszono do
Olimpu trenera z prawdziwego zdarzenia, by choæby tylko przez miesi¹c poprowadzi³ zajêcia z naszymi
dzieciakami. Gdyby ktoœ zrobi³ tak,
jak tu postulujê, dawno nasza m³odzie¿, i nie tylko ona, mia³aby g³êboko zakodowane - co to trening, co to
sztuka pi³karska i w koñcu - co to
sport? Ale my - „Józiu” rzuci ga³ê, tro-

chu siê poharata, i ju¿ wszyscy...
poharatani. I tak przez dziesiêciolecia.
Kto pierwszy pójdzie po rozum do
g³owy i naukê futbolu, i sportu, rozpocznie od spotkania w sali wyk³adowej? Oczywiœcie, odpowiednio wyposa¿onej. Od wskazania kandydatom na pi³karzy lektur. Materia³ów filmowych. Od spotkania ze znakomitoœci¹ pi³karsk¹. Dlaczego nikt z Olimpu
dot¹d nie pomyœla³, by w ZOK-u, w
kinie MEWA, utworzyæ gabinet
sportowy? Z mo¿liwoœci¹ wyk³adów,
wszelkich prezentacji. Odwa¿ê siê
napisaæ - obecna praca szkoleniowa
w Klubie, to ju¿ mocne nieporozumienie. A przecie¿ w Klubie bywa³o znacz¹co inaczej. Ligi wojewódzkie, IV
liga, fina³ Pucharu Polski ZZPN.
STOP fajansowi
Nie da siê dalej prowadzic Klubu na dotychczasowych zasadach. No, chyba ¿e jego dotychczasowy zarz¹d akurat tego sobie
¿yczy. To mo¿e siê nawet powieœæ,
tak jak dotychczas, gdy¿ z kibicami
Olimpu bardzo trudno bêdzie zrobiæ w mieœcie solidn¹ demonstracjê pod has³em - chcemy w mieœcie
klubu pi³karskiego z prawdziwego
zdarzenia. Chcemy na jego dzia³alnoœæ adekwatnych do potrzeb
œrodków i kadry. W koñcu mamy
do tego prawo. Jeœli radni nas reprezentuj¹, nasze interesy, to pora
na dzia³ania. Nie tylko we w³asnych interesach. Widaæ z powy¿szego, ¿e bez sporej manifestacji
siê nie obejdzie.
Leszek („Adam”) i Ryszard
(„Kapitan”) - tylko oni
W Z³ocieñcu jest conajmniej

dwóch ludzi, by³ych znakomitych
pi³karzy Olimpu, którzy z pe³n¹ swobod¹ mog¹ poprowadziæ Olimp w
obecnej klasie rozgrywkowej. A potem dalej. Leszek Adamczewski i
Ryszard Gniffke. Nie czas ju¿ na trenera z rodzinnych powi¹zañ ze Z³ocieñcem. Pisz¹c brutalnie - okaza³o
siê to potê¿nym blama¿em. Dlatego
- niezbêdne jest ju¿ nieco mniej archaiczne podejœcie do futbolu. A na
pocz¹tek - sportowy gabinet w
ZOK-u. Futbolowy. Innymi s³owy dzia³ania, które tu nazwê „oœwiat¹
sportow¹”. Z wyk³adami - nie tylko
futbol, ale w ogóle kultura fizyczna.
A jak jest dzisiaj ? - Olimp mieœci siê
w œmierdz¹cym pomieszczeniu piwnicznym. Nawet bez internetu. Bez
stacjonarnego telefonu. A nawet
niedawno za taki telefon p³acono
wedle wielu zbyt potê¿ne rachunki.
Wymagajmy od zarz¹du Klubu innej
pracy, m¹drej. Bo pi³karz to te¿ zawód. Wielu ch³opców o byciu pi³karzem marzy codziennie. Nie skazujmy dzieci na te¿ piêkne zawody kucharzy, piekarzy i fryzjerów. Pomó¿my dzieciakom zostaæ pilkarzami, jeœli tylko potrafimy. Jeœli nie - to czas
jeszcze - przyuczmy siê do tego.
Uczelnie czekaj¹. Dotychczasowe
metody pracy w Olimpie - to ju¿ nie
to. A m³odzie¿ czeka. Ile tych pokoleñ dla futbolu w Z³ocieñcu zosta³o
zmarnowanych. To opinia i znakomitych trenerów spoza Z³ocieñca, ze
Szczecina - Henryk Wawrowski.
By³y pi³karz Kazimierza Górskiego.
Jest szansa na spotkanie w Klubie
po spadku z KLO? Na zmianê w³adz
klubowych? Bo jeœli nie, to przed
nami kolejne dziesiêciolecia po z³ocieniecku, czyli w piwnicy!!!
Tadeusz Nosel
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Uwaga - jad¹c przez
Czaplinek weŸ pod
uwagê utrudnienia
w ruchu
W zwi¹zku z przebudow¹ ul.
D³ugiej i Drahimskiej w Czaplinku
wystêpuj¹ utrudnienia w ruchu ko³owym i pieszym.
Na czas realizacji robót, które
potrwaj¹ do 31.10.2012 r., wdro¿ony
zosta³ projekt tymczasowej organizacji ruchu. Wprowadza on jeden
kierunek jazdy w ul. D³ugiej w stronê
Wa³cza, na odcinku od ul. M³yñskiej
do skrzy¿owania z placem 3 Marca.
Na odcinku ul. D³ugiej, od ul. S³onecznej do ul. Polnej, odbywa siê
ruch dwukierunkowy. Zaprojektowane oznakowanie pionowe wprowadzone zosta³o z chwil¹ rozpoczêcia robót.
Wniosek dotycz¹cy remontu
dróg gminnych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych z³o¿y³a Gmina Czaplinek.
Koszt inwestycji to 2.117.110,90 z³.
Gmina jest liderem projektu, natomiast Powiat Drawski wspó³finansuj¹cym, w wysokoœci 740.988 z³.
Œrodki Gminy to 740.988 z³, a œrodki

z bud¿etu pañstwa (NPPDL) to
635.134 z³otych.
Zakres robót obejmuje remont
istniej¹cej nawierzchni jezdni poprzez u³o¿enie warstwy wyrównawczej i warstwy œcieralnej z betonu
asfaltowego, po uprzednim frezowaniu na min. 5 cm na ca³ej d³ugoœci
projektowanego odcinka, remont i
przebudowê chodników, przebudowê miejsc postojowych, przebudowê istniej¹cych zjazdów wraz z regulacj¹ wysokoœciow¹, wykonanie
elementów uspokojenia ruchu z
kostki brukowej betonowej poprzez
wyniesienie skrzy¿owañ i przejœæ dla
pieszych. W ramach zadania nast¹pi
usprawnienie odprowadzenia wód
opadowych i roztopowych z jezdni
i z chodników do istniej¹cej sieci
kanalizacji deszczowej poprzez regulacjê i udro¿nienie istniej¹cych
wpustów ulicznych oraz budowê
studni deszczowych betonowych,
a tak¿e wykonanie przy³¹czy wodoci¹gowych w ul. D³ugiej o d³ugoœci
289,50 mb.
(s)

Z rowerowej pielgrzymki do Rzymu relacje
na bie¿¹co w internecie

Dwie pielgrzymki rowerowe.
Na Jasn¹ Górê i do Rzymu
(REGION). Jest
organizowana
Pielgrzymka Rowerowa
na Jasn¹ Górê.
Od siódmego do czternastego
lipca. Termin zapisów mija trzydziestego czerwca, sobota. To ju¿ trzecia
taka pielgrzymka z naszej diecezji.
Podobnie jak w roku ubieg³ym pielgrzymka wyruszy promieniœcie z
poszczególnych miast diecezji, aby
dotrzeæ do Sanktuarium w Skrzatuszu. Szczegó³y wyruszenia pielgrzymki w parafiach: w Koszalinie
(Katedra), w Bia³ogardzie, w Po³czynie Zdroju, w Szczecinku, w Skrzatuszu.
Pielgrzymce towarzyszy zespó³
ratowników medycznych z w³asnym
transportem medycznym. Dostêpny
jest równie¿ samochód zabezpieczaj¹cy jako serwis rowerowy. Jest do-
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stêpny tak¿e dodatkowy bus. Baga¿e s¹ przewo¿one samochodem ciê¿arowym, który z powrotem zabiera
rowery do miejsca rozpoczêcia pielgrzymki. Noclegi dla pielgrzymów s¹
przewidziane w szko³ach. Koszt
uczestnictwa wynosi 165 z³otych.
Wiêcej informacji na stronie internetowej – www.rowerowa.info
W tym roku w raamch 40 – lecia
istnienia Diecezji Koszaliñsko –
Ko³obrzeskiej czterdzieœcioro pielgrzymów wyrusza na rowerach do
Rzymu w podziêce za istnienie naszej diecezji. Dlatego zwracamy siê z
proœb¹, ¿eby w dniach 7-27 lipca
trwaæ z nimi w modlitwie dziêkczynnej z proœb¹ o wytrwa³oœæ w tej niezwyk³ej pielgrzymce. Jednoczeœnie
informujemy, ¿e wszystkie informacje z trasy i bie¿¹ca relacja bêdzie
umieszczana w internecie na Facebook.com/Rowerem-do-Rzymu (pz)

Z ¯YCIA PARAFII W Z£OCIEÑCU
PARAFIA ŒWIÊTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ
Tydzieñ w Liturgii Koœcio³a
W tym tygodniu w Liturgii Koœcio³a bêdziemy obchodziæ: (I) w czwartek
28 czerwca wspomnienie œwiêtego Ireneusza (II) w pi¹tek - Uroczystoœæ
œwiêtych Piotra i Paw³a. To te¿ dzieñ
pamiêci o papie¿u Benedykcie XVI.
Mo¿na uzyskaæ odpust zupe³ny
dla pos³uguj¹cych siê dewocjonaliami
poœwiêconymi przez Ojca Œwiêtego
lub Biskupa pod warunkiem odmówienia wyznania wiary. Ze wzglêdu na
uroczystoœæ nie obowi¹zuje wstrzemiêŸliwoœæ od pokarmów miêsnych.
Nabo¿eñstwo czerwcowe
Nabo¿eñstwo ku czci Serca Pana
Jezusa po wieczornej Mszy œwiêtej.
Zakoñczenie roku szkolnego
W pi¹tek 29 czerwca z okazji zakoñczenia roku szkolnego zapraszamy
dzieci, m³odzie¿, nauczycieli i rodziców na Mszê œwiêt¹ o godzinie 8.00.
Okazja do spowiedzi œwiêtej w czwartek od godziny 17.30.
Msze œwiête w czasie wakacji
Na czas wakacji zmienia siê porz¹dek odprawiania w naszej parafii Mszy
œwiêtych. Od pierwszego lipca, w niedziele nie bêdzie odprawiana Msza

œwiêta o godzinie 17.00. Od 30 czerwca
(sobota), Msza œwiêta w soboty o godzinie 19.00 bêdzie ju¿ Msz¹ œwiêt¹
niedzieln¹.
Z Suwa³k do Wilna - pielgrzymka
piesza
Akcja Katolicka zaprasza do udzia³u w XXII Pielgrzymce Pieszej SUWA£KI - WILNO. Termin: od 14 do 26
lipca. Ostatni dzieñ pielgrzymki poœwiêcony zwiedzaniu Wilna z przewodnikiem. Wpisowe dla doros³ych
140 z³otych. Szacowany ca³y koszt z
dojazdem oko³o 500 z³otych. Zapisy
tylko w zakrystii obu Parafii. Spotkanie
organizacyjne drugiego lipca o godzinie
18.00 w sali katechetycznej Parafii
Maryi Wniebowziêtej przy ulicy Bohaterów Warszawy 25.
Zapowiedzi przedœlubne
Do sakramentu ma³¿eñstwa przygotowuj¹ siê: (1) Agnieszka Pryboda,
panna, zamieszka³a w Z³ocieñcu i Bart³omiej Brzemiñski, kawaler zamieszkuj¹cy w Z³ocieñcu.
Budowa œwi¹tyni
Darowizna na budowê koœciola:
PKO BP o/ZLOCIENIEC 70 1020 2847
0000 1102 0008 3842.

PARAFIA MARYI WNIEBOWZIÊTEJ
Uroczystoœæ
Narodzenia Œwiêtego
Jana Chrzciciela

zakrystii. Spotkanie organizacyjne drugiego lipca o godzinie 18.00 w sali katechetycznej na plebanii.

24 czerwca, niedziela - Uroczystoœæ Narodzenia Œwiêtego Jana
Chrzciciela. Tego dnia te¿ œwiêtowaliœmy imieniny ksiêdza Jana Dybowskiego CR - prze³o¿onego naszej
wspólnoty zakonnej. Zaprosiliœmy na
Mszê œwiêt¹ imieninow¹ na godzinê
12.30. Polecamy Solenizanta modlitwom parafian.

Zakoñczenie roku
szkolnego

Nabo¿eñstwa
czerwcowe

W pi¹tek 29 czerwca zakoñczenie
roku szkolnego. Msza œwiêta dla m³odzie¿y o godzinie 8.00. Dla dzieci o
9.00. Zapraszamy serdecznie. SpowiedŸ przed Msz¹ œwiêt¹.

Uroczystoœæ Œwiêtych
Aposto³ów Piotra i Paw³a

Wydawanie deklaracji na
dary

W pi¹tek 29 czerwca uroczystoœæ
Œwiêtych Aposto³ów Piotra i Paw³a. W
naszym koœciele filialnym w Darskowie
Msza œwiêta odpustowa o godzinie
16.30. O godzinie 15.00 sprzed koœcio³a
Maryi Wniebowziêtej wyruszy piesza
pielgrzymka do Darskowa pod przewodnictwem Ksiêdza Ivana.

W œrodê 27 czerwca od 9.00 do
12.00 w sali pod plebani¹ bêd¹ wydawane deklaracje na otrzymywanie darów w 2012 roku.

Pielgrzymka nauczycieli
na Jasn¹ Górê

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

Do Wilna piesza
pielgrzymka
Akcja Katolicka zaprasza do udzia³u w XXII Pielgrzymce Pieszej Suwa³ki
- Wilno. Termin od 14 do 26 lipca.
Ostatni dzieñ pielgrzymki poœwiêcony
zwiedzaniu Wilna z przewodnikiem.
Wpisowe dla doros³ych sto czterdzieœci z³otych. Szacowany koszt z dojazdem oko³o piêciuset z³otych. Zapisy w

Zapraszamy nauczycieli, wychowawców i pracowników szkó³ na Pielgrzymkê Nauczycieli na Jasn¹ Górê.
Wyjazd w sobotê 30 czerwca o godzinie 22.00. Powrót w poniedzia³ek wieczorem drugiego lipca. Koszt sto
szeœædziesi¹t z³otych. Modlitwie na
Jasnej Górze przewodniczyæ bêdzie
delegat do spraw Krajowego Duszpasterstwa Nauczycieli przy Konferencji Episkopatu Polski Biskup Edward
Dajczak.
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Nie tylko w obawie przed cukrzyc¹

Pomiary - poziom cukru,
cholesterolu i ciœnienia
(Z£OCIENIEC). Ko³o diabetyków w Z³ocieñcu zaprasza mieszkañców na
pomiar poziomu cukru, cholesterolu i ciœnienia. Dwudziesty siódmy czerwca, œroda, godzina 8.00. przy Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych, ulica Stefana Okrzei 9 na parkingu. Zapraszamy.
Na badanie nale¿y przyjœæ na czczo. Dodatkowo w ka¿d¹ œrodê od 10.00
do 12.00 ko³o diabetyków przyjmuje zainteresowanych w biurze w by³ym
budynku ZOK-u na przeciwko PZU. Ulica Wolnoœci 6. (ok)

Plany Emerytów na lipiec

Ze Zwi¹zkiem do Koszalina
na koncert galowy Festiwalu
Chórów Polonijnych
(Z£OCIENIEC). Zwi¹zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Z³ocieñcu
organizuje w dniu dwudziestego drugiego lipca wyjazd do Koszalina na
Festiwal Chórów Polonijnych - koncert galowy.
Koszt 15 z³otych od osoby. Zapisy do dwudziestego ósmego czerwca do
czwartku w siedzibie Zwi¹zku. We wtorki i czwartki od 10.00 Do 12.00. (Z)

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

