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Dzia³ka nie sprzedana,
operat straci³ wa¿noœæ Zdecyduj¹ o likwidacji
szkó³ w Gudowie,
Zarañsku i Suliszewie
Sesja Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim

(DRAWSKO POM.) Doœæ ciekaw¹ i rzadko spotykan¹ w
samorz¹dach uchwa³ê podejm¹ radni Rady Miejskiej w
Drawsku Pomorskim na czwartkowej sesji. Otó¿ wycofaj¹
ze sprzeda¿y spor¹ dzia³kê, gdy¿ operat szacunkowy
straci³ wa¿noœæ.

(DRAWSKO POM.) Na

jutrzejszej sesji radni
ostatecznie zdecyduj¹ o
likwidacji trzech szkó³
wiejskich. Ich los
wydaje siê przes¹dzony
po tym, jak radni
wczeœniej wyrazili ju¿
zamiar ich likwidacji.

Rada Miejska uchwa³¹ przeznaczy³a do sprzeda¿y dzia³kê nr 8/10
o pow. 1,6824 ha, po³o¿on¹ przy ul.
Podmiejskiej w Drawsku Pomorskim, pod zabudowê produkcyjnous³ugow¹. Tak¹ uchwa³ê podjê³a
na sesji w dniu 31 marcu 2008 roku.
Zastrzeg³a wtedy, ¿e burmistrz

mo¿e j¹ sprzedaæ za kwotê nie
ni¿sz¹ ni¿ 155.300 z³, co nie by³o
wygórowanym ¿¹daniem. Dzisiaj
okaza³o siê, ¿e nieruchomoœæ nie
zosta³a sprzedana, a operat szacunkowy straci³ wa¿noœæ ju¿ 27
marca 2010 r., wiêc trzeba podj¹æ
tak¹ uchwa³ê.
KAR

Radni zbior¹ siê na obradach w
czwartek, 23 lutego, o godz. 10.00, w
sali narad urzêdu miejskiego, przy ul.
Sikorskiego 41.
Tradycyjnie sesjê rozpoczn¹ interpelacje i zapytania radnych, a po
nich pytaæ i sk³adaæ wnioski bêd¹
mieszkañcy, na które potem otrzymaj¹ odpowiedzi. Burmistrz przedstawi sprawozdanie ze swojej dzia³alnoœci w czasie od ostatniej sesji.
W bloku informacyjnym bêd¹:
ocena ferii zimowych, ustalenie sieci placówek oœwiatowych na lata
2012 – 2014; sprawozdanie z wysokoœci œrednich wynagrodzeñ na-

Dziesiêæ tysiêcy razy bardziej truj¹ce
od cyjanku potasu. Baczmy na to,
co wrzucamy do pieców. Czym palimy?...
W wyniku samorzutnych reakcji
chemicznych z emitowanych py³ów
powstaj¹ szczególnie groŸne zwi¹zki zwane dioksynami i furanami, które s¹ miêdzy innymi zwi¹zkami rakotwórczymi. Dioksyny to najbardziej
szkodliwe substancje, jakie zidentyfikowano w œrodowisku, s¹ one
dziesiêæ tysiêcy razy bardziej truj¹ce od cyjanku potasu!
Ponadto spalanie œmieci jest niekorzystne dla pieca i przewodów
kominowych, w których na œciankach osadza siê trudna do usuniêcia
sadza, co mo¿e prowadziæ do zapalenia siê przewodów oraz zmniejszenia
dro¿noœci przewodu kominowego,
co mo¿e skutkowaæ zatruciem tlenkiem wêgla (CO) !!!
Stra¿ miejska mo¿e przeprowadzaæ kontrole dotycz¹ce spalania

Reklama w gazecie
Tel. 504 042 532

Gazeta Powiatowa

Z³ocieniecka stra¿ miejska informuje

(Z£OCIENIEC). Spalanie œmieci
w domowych piecach i kot³owniach
jest Ÿród³em zanieczyszczeñ, które
s¹ szkodliwe dla œrodowiska naturalnego. Szczególnie niebezpieczne
dla zdrowia jest spalanie odpadów z
tworzyw sztucznych. Butelki typu
„pet”, worki foliowe, opakowania
po sokach, mleku, odpadów z
gumy, lakierowanego drewna, mebli. Podczas spalania œmieci w domowych piecach, w niskiej temperaturze (200-500 stopni) do atmosfery trafiaj¹ miêdzy innymi: tlenek
wêgla (CO), nieorganiczne zwi¹zki
chloru (HCL) nieorganiczne zwi¹zki fluoru (HF), tlenki azotu, dwutlenek siarki (SO2), metale ciê¿kie zaliczane do klasy I (kadm, rtêæ, tytan), II (arsen, kobalt, nikiel, selen), III (o³ów, chrom).

uczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego; sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych
oraz sprawozdanie dotycz¹ce wysokoœci i rodzajów udzielonych ulg w
sp³acie nale¿noœci za 2011 rok.
W bloku uchwa³ radni rozpatrz¹
projekty m.in. w sprawach: zgody na
nabycie nieruchomoœci; uchylenia
uchwa³y w sprawie udzielenia zgody
na zbycie dzia³ki przy ul. Podmiejskiej; likwidacji szkó³ podstawowych w Gudowie, Suliszewie i Zarañsku; zmiany statutu so³ectwa Linowno; zatwierdzenia wieloletniego
planu rozwoju i modernizacji urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych w gminie oraz przyjêcia planu
rozwoju wsi Zagozd.
KAR

odpadów w piecach grzewczych
na terenach prywatnych posesji.
Kontrole mog¹ byæ prowadzone
zgodnie z artyku³em 379 ustawy
Prawo ochrony œrodowiska. W
myœl tego artyku³u kontroluj¹cy
s¹ uprawnieni do wstêpu na teren
nieruchomoœci od godziny 6.00
do 22.00. Natomiast na teren posesji, na której jest prowadzano
dzia³alnoœæ gospodarcza przez
ca³¹ dobê.
Spalanie odpadów z naruszeniem przepisów ochrony œrodowiska jest wykroczeniem w myœl artyku³u 71 ustawy o odpadach, który
ma postaæ: Kto wbrew zakazowi termicznie przekszta³ca odpady poza
spalarniami odpadów lub wspó³spalarniami odpadów podlega karze
aresztu lub karze grzywny.
(sm)
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Po sesji Rady Powiatu Drawskiego

Powiatowy Lekarz Weterynarii Jerzy Jan
Na³êcz odszed³ na emeryturê
(DRAWSKO POM.) 10
lutego 2012 roku odby³a
siê XVIII sesja Rady
Powiatu Drawskiego.
G³ównym tematem sesji by³y
sprawozdania z dzia³alnoœci: Rady
Powiatu, komisji sta³ych oraz Zarz¹du Powiatu.
Sprawozdanie z dzia³alnoœci rady
w okresie od 30 listopada 2010 r. do
31 grudnia 2011 r. przedstawi³ starosta. Rada Powiatu jest organem stanowi¹cym i do jej kompetencji nale¿y podejmowanie dzia³añ zmierzaj¹cych do regulacji ¿ycia mieszkañców
na terenie powiatu zgodnie z kompetencjami zawartymi w ustawie o samorz¹dzie powiatowym.
Obecna Rada zosta³a wybrana w
2010 r. w wyborach powszechnych i
jest IV kadencj¹ samorz¹du powiatowego. Prezydium rady tworz¹: Jerzy Lauersdorf - przewodnicz¹cy,
Henryk Czarnota i Janusz Przyby³a wiceprzewodnicz¹cy.
W okresie sprawozdawczym
Rada Powiatu odby³a ogó³em 16 sesji. W tym okresie radni z³o¿yli 16
interpelacji, 8 zapytañ i 19 wniosków.
Dotyczy³y one m.in. stanu i remontów dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych; ochrony œrodowi-

ska naturalnego; ³agodzenia skutków bezrobocia, porz¹dku i bezpieczeñstwa w powiecie; edukacji i
ochrony zdrowia.
W Radzie Powiatu dzia³aj¹ cztery komisje sta³e : Komisja Rewizyjna; Komisja Bud¿etu, Gospodarki i
Rozwoju; Komisja Zdrowia i Bezpieczeñstwa Publicznego oraz Komisja
Oœwiaty. Komisje w okresie sprawozdawczym zg³osi³y ³¹cznie 49
wniosków do realizacji.
Nastêpnie starosta Stanis³aw
Cybula przedstawi³ informacjê z
prac Zarz¹du Powiatu za okres od 30
listopada 2010 r. do 31 grudnia 2011
r. Zarz¹d obradowa³ w sk³adzie: Stanis³aw Cybula - przewodnicz¹cy,
Andrzej Brzemiñski - wiceprzewodnicz¹cy, cz³onkowie: Zofia Uryn,
Halina Samek i Wiktor Woœ.
Zarz¹d Powiatu zajmowa³ siê
sprawami, których podjêcie wynika³o z zadañ przypisanych powiatowi
w myœl obowi¹zuj¹cego prawa tj.
ustawy o samorz¹dzie powiatowym
oraz innych aktów, uchwa³ Rady
Powiatu, zawartych porozumieñ i
umów z poszczególnymi samorz¹dami, organizacjami pozarz¹dowymi
oraz zadañ zleconych z zakresu administracji rz¹dowej.
Radni zapoznali siê tak¿e z informacj¹ z dzia³alnoœci Powiatowego

Nie da siê inaczej?

Trzeba baczniej przygl¹daæ
siê remontom chodników i ulic.

(Z£OCIENIEC). G³ówny powód
wizyt w redakcji w tym czasie, to pod
wod¹ ulice i chodniki. Najwiêcej uwag
do Brzozowej. Byliœmy, fotografowaliœmy. Niemal¿e na ca³ej szerokoœci
ulica pod wod¹. Z kilkaset metrów.
Dalej, Warszawska, jeszcze gorzej.
Na Czaplineckiej pod wod¹
chodnik przy blokach Spó³dzielni.

W pobli¿u przystanku autobusów
chlapie a¿ na chodniki. Parking przy
gminniaku w po³owie pod wod¹.
Na temat pocz¹tków wiosennej
chlapy na naszych ulicach i chodnikach zrobiliœmy nawet spory reporta¿, ale gdzieœ siê zapodzia³ w czeluœciach komputera. W ca³oœci pozosta³y tylko zdjêcia.
(N)

Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Drawsku Pom., sprawozdaniem z
dzia³alnoœci Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuñczo-Wychowawczej
w Drawsku Pom., sprawozdaniem
starosty z dzia³alnoœci Komisji Bezpieczeñstwa i Porz¹dku oraz analiz¹
sytuacji ¿yciowej kombatantów i
osób represjonowanych.
Podczas sesji radni dziêkuj¹c za

d³ugoletni¹ s³u¿bê po¿egnali pana
Jerzego Jana Na³êcza - Powiatowego Lekarza Weterynarii w Drawsku
Pom., który przeszed³ na emeryturê.
Ponadto radni przyjêli uchwa³y
w sprawie wysokoœci op³at za usuniêcie i przechowywanie statków
lub innych obiektów p³ywaj¹cych
na obszarze powiatu oraz zmian w
bud¿ecie.
(s)
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„¯ywa lekcja historii”
14 lutego zdarza siê
w Zespole Szkó³
tylko raz w roku
w Œwierczynie

„Œwiêto zakochanych”w ZS im. 1 WDK w Œwierczynie

W dniu 16.02.2012 roku Agencja Widowisk Historycznych „Arkona”, zaprezentowa³a uczniom z
naszej szko³y spektakl historyczny, pt. „Od Mieszka I do Boles³awa
Krzywoustego, czyli podró¿ przez
Polskê pierwszych Piastów”.
Treœæ tej ¿ywej lekcji historii,
objê³a informacje dotycz¹ce kultury
duchowej i materialnej dawnych
S³owian. Aktorzy przybli¿yli okres
miêdzy rokiem 965 a 1138 z wykorzystaniem tekstu mówionego, opartego na przekazach kronikarskich i ikonograficznych. Spektakl zawiera³
elementy interaktywne, a wspó³praca aktorów z dzieæmi, polega³a na
przypominaniu i utrwalaniu w bardzo przystêpnej formie informacji z
okresu wczesnego œredniowiecza.

Program przedstawienia zawiera³
ponadto pokazy walk wojów œredniowiecznych w strojach i uzbrojeniu, w³aœciwych temu okresowi.
Uczniowie mieli równie¿ mo¿liwoœæ
bezpoœredniego kontaktu replikami
przedmiotów u¿ywanych w Polsce
pierwszych Piastów. Obejrzenie
spektaklu da³o uczniom naszej szko³y mo¿liwoœæ bli¿szego zetkniêcia
siê z histori¹ znan¹ z podrêczników.
Skorzystanie z tej ciekawej oferty
przynios³a uczniom naszej szko³y
du¿¹ satysfakcjê, oraz mnóstwo zabawy. Dzieci bra³y udzia³ w krótkich
scenkach historycznych i konkursach z nagrodami (dla zwyciêzców
przeznaczono denary Chrobrego
wybijane w mennicy Boles³awa
Chrobrego). Wszystko zosta³o
okraszone dowcipem.
(o)

(ŒWIERCZYNA) Z okazji œw.
Walentego Samorz¹d Uczniowski
pod opiek¹ Joanny Kalinowskiej
zorganizowa³ dzieñ koloru czerwonego (tzn. ¿e uczniowie ubrani na
czerwono nie byli w tym dniu pytani
oraz nie pisali kartkówek) oraz
przygotowa³ dla wszystkich zakochanych pocztê walentynkow¹.
Mi³osne wyznania, które nasi
uczniowie wrzucali do specjalnej
skrzynki, zosta³y dorêczone przez
Micha³a S³omkê oraz Patrycjê Wojtowicz - g³ównych prowadz¹cych
apel. W trakcie apelu og³oszono
wyniki konkursu na Miss i Mistera
szko³y. Na pocz¹tku og³oszono tytu³
Wicemiss i Wicemistera. Wicemiss
szko³y zosta³a uczennica kl. I Julianna Prêtka, a Wicemisterem zosta³

równie¿ uczeñ kl. I - Jakub Kalinowski. Jednak najwiêksz¹ liczbê g³osów wœród kandyduj¹cych dziewcz¹t otrzyma³a Luiza Krzewickauczennica kl.I gim. uzyskuj¹c tytu³
Miss Szko³y 2012, wœród ch³opców
najwiêksz¹ liczbê g³osów zebra³
uczeñ kl. III gim. - Bartek Retkowski
uzyskuj¹c tytu³ Mistera Szko³y 2012.
Gratulujemy!!!
Samorz¹d Uczniowski przygotowa³ równie¿ pami¹tkowe dyplomy
dla osób, które otrzyma³y najwiêksz¹ liczbê walentynek. Nagrodzona zosta³a Ró¿a Ciechanowicz
oraz Jakub Kalinowski.
14 lutego zdarza siê tylko raz w
roku, jednak pamiêtajmy, ¿e ka¿dego
dnia nie powinno zabrakn¹æ uœmiechu i okazywania szacunku i ¿yczliwoœci drugiej osobie.
(o)

www.pogadaj.eu

Motywowanie do podjêcia leczenia: uzale¿nienia, przemoc,
bezradnoœæ
(Z£OCIENIEC). Samorz¹d województwa zachodniopomorskiego
od kilku lat realizuje internetowy
punkt informacyjno – konsultacyjnywww.pogadaj.eu.
Zadanie wynika z realizacji wojewódzkiego programu przeciwdzia³ania uzale¿nieniom. Projekt jest skierowany przede wszystkim do mieszkañców województwa zachodniopomorskiego. Oprócz realizowanych dotychczas celów (to jest:
zmniejszenia poziomu bezradnoœci
osób uzale¿nionych od substancji
psychoaktywnych oraz osób
wspó³uzale¿nionych, zwiêkszenia
dostêpu do profilaktycznej dzia³alnoœci informacyjnej i edukacyjnej w

zakresie uzale¿nieñ od œrodków psychoaktywnych i przeciwdzia³ania
przemocy domowej, udzielania
wsparcia i pomocy, miêdzy innymi
poprzez motywowanie do podjêcia
leczenia oraz zwiêkszenie umiejêtnoœci rozwi¹zywania problemów, a tak¿e dostarczenie wiedzy o przemocy
domowej i uzale¿nieniach i o sposobach radzenia sobie z tymi problemami) portal internetowy Pogadaj.eu
zostanie rozszerzony o dzia³ poœwiêcony zdrowiu psychicznemu, s³u¿¹cy kszta³towaniu postaw zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdzia³aj¹cych dyskryminacji wobec osób z
zaburzeniami psychicznymi.
Internetowe Pogadaj.eu jest nowoczesn¹, najbardziej popularn¹,

szczególnie wœród m³odzie¿y form¹
komunikacji i Ÿród³em informacji.
Stanowi system pomocy przez internet, który dysponuje interaktywn¹
stron¹ z udostêpnionym czatem.
Tam on-line w czasie rzeczywistym
mo¿na w tak zwanym oknie prywatnym (nikt poza specjalist¹ – pomocnikiem a internaut¹ nie œledzi rozmo-

wy) porozmawiaæ ze specjalist¹.
Strona posiada tak¿e forum dyskusyjne dla internautów.
Dy¿ury specjalisty na ten rok
zosta³y ju¿ zakontraktowane i odbywaj¹ siê w ka¿dy poniedzia³ek. Ponadto – ca³y czas dzia³a e - mail pomocnik@wzp.pl, obs³ugiwany przez
specjalistê.
(um)
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Najlepsi sportowcy uhonorowani

VII Drawska Gala Sportu

(DRAWSKO POM.) Za namiVII
Drawska Gala Sportu. W pi¹tkowy
wieczór, 17 lutego, w sali widowiskowej Oœrodka Kultury w Drawsku Pomorskim zostali uhonorowani najlepsi sportowcy, trenerzy,
firmy i osoby dzia³aj¹ce na rzecz
rozwoju sportu w 2011 roku.
Uroczystoœæ poprowadzili Ma³gorzata Pi³atowska i Eugeniusz Storoniak. Galê uœwietni³y wystêpy artystyczne, wokalne i taneczne. Tra-

dycyjnie ju¿ przygotowana zosta³a
wystawa trofeów. W tym roku puchary, medale i dyplomy zaprezentowa³ Mariusz Rufkiewicz, utytu³owany w sportach si³owych mieszkaniec Jankowa. Goœcie obejrzeli filmy
przygotowane przez Referat Promocji prezentuj¹ce bazê sportow¹
i osi¹gniêcia sportowców. Gala
sportu by³a równie¿ okazj¹ do zaprezentowania statuetki i tytu³u „Mecenas Sportu”, któr¹ otrzyma³a gmina Drawsko Pomorskie podczas nie-

dawnej Wielkiej Gali Sportu w Koszalinie.
Wyró¿nieni sportowcy i dzia³acze otrzymali dyplomy. Dla najlepszych zagra³y fanfary, a burmistrz

Drawska Pomorskiego wrêczy³ statuetki. Podczas VII Drawskiej Gali
Sportu wrêczono tak¿e stypendia
sportowe dla uczniów drawskich
szkó³.

NAJLEPSI SPORTOWCY 2011 ROKU
W KATEGORIACH
SZKO£YPODSTAWOWE
dru¿yna minisiatkówki ch³opców w sk³adzie: Tomasz Nowakowski
i Jakub Kaczmarek
SZKO£YGIMNAZJALNE
Patrycja Konefa³
SZKO£YPONADGIMNAZJALNE
Tomasz Jasiñski i Marcin Micha³ Walkowiak
KLUBYI STOWARZYSZENIASPORTOWE
dru¿yna minisiatkówki dziewcz¹t w sk³adzie: Kamila Sawicka,
Monika Dworkiewicz, Patrycja Lalewicz, Joanna Jêdrzejczak
NIEZRZESZENIAMATORZYSPORTU
Mariusz Rufkiewicz
NAJLEPSZYTRENERROKU
Rados³aw Szymczak

Turniej pi³ki rêcznej
w gimnazjum
(DRAWSKO POM.) Nauczyciele wychowania fizycznego z Gimnazjum im. Adama Mickiewicza
w Drawsku Pomorskim zapraszaj¹
na III Halowy Turniej Pi³ki Rêcznej
ch³opców z udzia³em zespo³ów
ze Szczecina, Koszalina, Nowogardu, Drawska Pomorskiego, Drawna.

Turniej jest poœwiêcony pamiêci
Eugeniusza Lepy, zmar³ego przed
trzema laty pracownika gimnazjum.
Odbêdzie siê 23 lutego 2012 r.
(czwartek), o godzinie 10.00 w Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Drawsku Pomorskim. Kontakt: Miros³aw
Ma³ecki i Piotr Karmelita. (UM)

SPONSORZY ROKU
Andre Gerstner – Kabel Technik Sp. z.o.o.
Hassan Al Zubaidi – Al Samer
NAJLEPSZAIMPREZASPORTOWA
MECZ POLSKA – NIEMCY w kat. wiekowej U-15, który zosta³ rozegrany
w listopadzie na stadionie Miejskim w Drawsku Pomorskim
SPORTOWY SUKCES ROKU
UKS„OLIMPIJCZYK”
MKS „DRAWA– KABELTECHNIK”
HONOROWY SPORTOWIEC ROKU
Katarzyna Milczarek
Józef Szmidt.

Info: UM Drawsko Pom.
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Cegie³ka do cegie³ki – tak powstaje nowy o³tarz w œwi¹tyni

Bal parafialny w parafii Maryi Wniebowziêtej

(Z£OCIENIEC). W niedzielê
dziewiêtnastego lutego w auli Z³ocienieckiego Oœrodka Kultury od
godziny 16.00 trwa³a karnawa³owa
zabawa parafialna parafii Maryi
Wniebowziêtej.

Jak ka¿dego roku du¿ym powodzeniem cieszy³a siê loteria fantowa
z przeznaczeniem œrodków na budowê nowego o³tarza w koœciele parafii. W tygodniu poprzedzaj¹cym
parafialny bal kolejne czêœci o³tarza

zosta³y przywiezione z pracowni krakowskich artystów. Nie tylko do tañca, ale i do pos³uchania, by³ szeroko
ju¿ znany, popularny i nagradzany
zespó³ muzyczno – wokalny CANTABO. Piêknie wszystkim zaœpiewa³a Ania Pietkiewicz. Tak¿e jej kole¿anki. Tañczy³y zespo³y z naszych
szkó³.
Tym razem za klawiszami zespo³u
CANTABO Antoni Gadzina, gdy¿
ksi¹dz proboszcz Wies³aw Hnatejko

by³ nie do zast¹pienia jako wokalista. Dodajmy jeszcze – bal niezwykle
wrêcz cieszy³ nawet malutkie dzieci,
które z podziwem przygl¹da³y siê
przeró¿nym wystêpom swych starszych, szkolnych ju¿ kolegów. Na
balu mi³o by³o spotkaæ nie tylko
nauczycieli z naszych szkó³ jako
opiekunów m³odzie¿y, ale i rodziców,
babcie i dziadków. Ten bal to ju¿ sta³y punkt w kulturalnym ¿yciu naszej
gminy, naszych parafii.
(km)

Zg³oszenia do koñca maja

A prawo stanowi tak

Szansa na Przysz³oœæ
z Europ¹ w tle

W³aœciciele nieruchomoœci
– zimowe obowi¹zki

(DRAWSKO POMORSKIE).
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim prowadzi nabór uczestników do realizowanego w tym roku projektu systemowego „Szansa na przysz³oœæ”
wspó³finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, w
raamch programu Operacyjnego
Kapita³ Ludzki, Priorytet VII, Promocja Integracji Spo³ecznej. Uczestnikami projektu mog¹ byæ osoby: (1)
posiadaj¹ce aktualne orzeczenie o
niepe³nosprawnoœci (w przypadku
osób niepe³nosprawnych) (2) korzystaj¹ce ze œwiadczeñ pomocy
spo³ecznej (3) w wieku aktywnoœci
zawodowej: 15 – 64 lata. (4) posiadaj¹ce zatrudnienie lub nie, zagro¿one
wykluczeniem spo³ecznym z co naj-

(Z£OCIENIEC). Bardzo na czasie taki komunikat: W³aœciciele
nieruchomoœci zapewniaj¹ utrzymanie czystoœci i porz¹dku przez:
(1) Uprz¹tniêcie b³ota, œniegu,
lodu i innych zanieczyszczeñ z
chodników po³o¿onych wzd³u¿ nieruchomoœci, przy czym za taki chodnik uznaje siê wydzielon¹ czêœæ drogi publicznej s³u¿¹c¹ dla ruchu pieszego po³o¿on¹ bezpoœrednio przy
granicy nieruchomoœci.
(2) W³aœciciel nieruchomoœci nie
jest obowi¹zany do uprz¹tniêcia
chodnika, na którym jest dopuszczony p³atny postój lub parkowanie
pojazdów samochodowych. (sm)

mniej jednego powodu spoœród
wskazanych w odpowiedniej ustawie.
Osoby uczestnicz¹ce w projekcie bêd¹ mog³y skorzystaæ z nastêpuj¹cych bezp³atnych form wsparcia: (1) kursów umo¿liwiaj¹cych zdobycie nowych umiejêtnoœci, kwalifikacji zawodowych (2) doradztwa
zawodowego – poradnictwa psychologicznego (3) turnusów rehabilitacyjnych (dotyczy osób niepe³nosprawnych).
Osoby chêtne do uczestnictwa w
projekcie prosimy o zg³aszanie siê
do 31 maja tego roku do godziny
14.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Ulica B.
Chrobrego 4, 78 – 500 Drawsko Pomorskie, pokój 1. Telefon 600 135
070.
(um)

Komunikat oddzia³u Zwi¹zku

Emeryci pojad¹
do Œwidwina na basen
(Z£OCIENIEC). Z³ocieniecki oddzia³ Zwi¹zku Emerytów informuje o
mo¿liwoœci wyjazdu na basen do
Œwidwina. Wyjazd jest planowany

na wtorek trzynasty marca. Zapisy w
biurze Zwi¹zku we wtorki i czwartki
od 10.00 do 12.00 – do pierwszego
marca w³¹cznie.
(em)

Œroda, dwudziesty dziewi¹ty lutego, w auli ZOK

Sprawozdawcze Zwi¹zku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów
(Z£OCIENIEC). Tutejszy oddzia³ Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów informuje swoich
cz³onków o terminie zebrania sprawozdawczego.
Zebranie zaplanowano na

dwudziesty dziewi¹ty lutego, to
œroda, w auli Z³ocienieckiego
Oœrodka Kultury przy ulicy Wolnoœci 6. Pocz¹tek godzina 11.00.
Cz³onków Zwi¹zku serdecznie zapraszamy.
(em)
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£obeska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
73-150 £obez, ul. Magazynowa 16
Tel. 91 397 33 97, fax. 91 397 49 76, sekretariat@leclobez.pl
sprzeda:
1. Kocio³ gazowy (mo¿e byæ stosowany jako olejowy po wymianie
palnika) ¿eliwny (cz³onowy): producent De Dietrich, typ GT 306, moc 110150 kW, temp. max 100 oC, ciœnienie max 4 bar, rok budowy 1994,
2. Palnik gazowy wentylatorowy (do powy¿szego kot³a): producent Giersch, typ RG-30-Z-L-N, moc 105-260 kW.
Cena pozycja 1+2 = 1.000 z³ + VAT
3. Komin zewnêtrzny ze stali kwasoodpornej z izolacj¹ termiczn¹:
œrednica wewnêtrzna 200 mm, wysokoœæ 11 m, p³aszcz zewnêtrzny- stal
kwasoodporna.
Cena pozycja 3 - 1.500 z³ + VAT
Urz¹dzenia 1,2,3: w pe³ni sprawne, stopieñ zu¿ycia ok. 20 %, Ceny
mog¹ byæ negocjowane. Zamontowane w miejscach dotychczasowej
eksploatacji.
4. Nieruchomoœæ po³o¿on¹ w £obzie przy ul. Magazynowej 17, dz. Nr
776/18 o powierzchni 1442 mkw. (u¿ytkowanie wieczyste, KW 7841).
Nieruchomoœæ zabudowana jest czterema budynkami:
1. wymiennikownia ciep³a (czêœæ technologiczna):
5-kondygnacyjny o powierzchni zabudowy 225 mkw.,
2. czêœæ biurowa: 3-kondygnacyjny o powierzchni zabudowy
97 mkw., powierzchnia biur 180 mkw.,
3. gara¿: o powierzchni 42 mkw.,
4. portiernia: o powierzchni 11 mkw.
W czêœci biurowej zlokalizowana jest stacja transformatorowa sieci
ENEA SA - ustanowiona jest na jej rzecz s³u¿ebnoœæ gruntowa na prawie przechodu i przejazdu przez dzia³kê do stacji trafo.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomoœæ przeznaczona zosta³a na ciep³owniê przemys³owo-komunaln¹.
Kontakt: Robert Bobryk- Specjalista ds. elektroenergetycznych,
Ryszard Sola- Prezes

Tygodnik Pojezierza Drawskiego w Internecie
czytaj i komentuj: www.tpd.xwp.pl
CMYK
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Aluœ o ZOK-u. Ods³ona IV

Marto, Marto – tañczyæ dalej warto
(Z£OCIENIEC). Bohaterka tej
czêœci opowieœci Alusia o ZOK-u
jest z t¹ instytucj¹ zwi¹zana od...
siódmego roku ¿ycia. Trafi³a do tej
instytucji, bo ju¿ wówczas ci¹gnê³o
j¹ do tañca. Uczy³a siê tej sztuki u
wszystkich, w tym i u kultowych ju¿
instruktorek tañca (V. Komorowskiej i I. Mazur). Kiedy z pracy odesz³a I. Mazur, w ZOK-u ju¿ jako dla
instruktor tañca znalaz³o siê miejsce
dla Marty. Zbieg³o siê to akurat z egzaminami maturalnymi. Pracê Marcie
zaproponowa³a dyrektor K. Nasza
instruktor jednoczeœnie zaocznie
studiowa³a w Szczecinie w Wy¿szej
Szkole Pedagogicznej. Ukoñczy³a
uczelniê z licencjatem. A w Bydgoszczy po licencjacie pedagogicznym
ukoñczy³a kurs dla instruktorów
tañca. Dwa lata. Ma za sob¹ taki czas
w pracy w ZOK-u, ¿e przebywa³a w
nim du¿o godzin w ci¹gu dnia. Wyjechali rodzice, nie by³o z kim pobyæ,
dlatego tyle godzin przebywa³a w
firmie. Robi³a ró¿ne rzeczy. Za dyrektor, bywa³o, prowadzi³a zajêcia z jej
zespo³em. Dyrektor nie omieszka³a
za te przys³ugi powiedzieæ dziêkujê.
I nic wiêcej. – Taniec to moja pasja,
nadmiar zajêæ nie przeszkadza³ mi
– mówi Marta. Jednak przysz³a odmiana. Wtedy, gdy pojawi³a siê nadzieja na pierwsze dziecko. S³yszymy: - Zaczê³am mieæ swoj¹ rodzinê.
Teraz ju¿ trudno by³o dobrze podzieliæ czas. –

Marta, nasza przez lata
Marta
Coœ zaczyna siê psuæ miêdzy
m³odziutk¹ instruktor tañca, uzdolnion¹, a dyrektor. Trudno dociec
pocz¹tków. Chyba wtedy, kiedy
Marta zwraca siê o premiê za prowadzenie aerobiku. Bo rodzina, bo
dziecko. Bo start w ¿ycie, a tu krokiem tanecznym to nieco za ma³o.
Œrodki z aerobiku wypracowywane
przez Martê to by³o tyle, ile jej miesiêczna pensja. Mia³a wedle w³asnego odczucia prawo do premii. Pani
dyrektor odmówi³a. Marta teraz ju¿
wyraŸnie wskazuje: - Zaczê³o siê
miêdzy nami psuæ, gdy ja zaczê³am o
coœ prosiæ. Domagaæ siê czegoœ. Nie
tylko byæ na ka¿de zawo³anie. –
Zmiana permanentna zasz³a, gdy
by³o ju¿ wiadome: Marta zostanie
mam¹.

Dar³a siê
- Pani dyrektor wykrzykiwa³a mi,
¿e nie dostanê pieniêdzy na stroje.
¯e dostanê tylko tyle, ile uzbieram z

zajêæ. To by³y jakieœ nowe zasady, o
których nie by³am informowana. Nie
by³oby k³ótni miêdzy nami, gdyby
pani dyrektor oficjalnie mnie o
wszystkim poinformowa³a. - Charakterystyczne tu: Marta mówi, ¿e w jej
relacjach z dyrektor pojawia siê
krzyk prze³o¿onej. Dalej Marta powie: - Dar³a siê. –
Pojawia siê w tym fragmencie
rozmowy informacja o tym, ¿e w
ZOK-u bywa i tak, ¿e pieni¹dze na
stroje zosta³y wziête, próby siê odbywa³y, ale uk³ad nie powsta³. Po co
w takim razie te stroje?
A Marcie œrodków na jej zespó³
sk¹piono. Z³otówki musia³a zbieraæ
sama. Jak zabrak³o œrodków na wst¹¿eczki, to trzeba by³o siêgaæ do prywatnego portfelika.

Jest i kolejny zokowiec
Uczestnicz¹cy w rozmowie kolejny by³y pracownik ZOK-u potwierdza, ¿e w ZOK-u jest tak, ¿e bardzo
czêsto na firmowe przedsiêwziêcia
trzeba po z³otówki siêgaæ do w³asnych zasobów.
- To by³o nie fair – mówi Marta.
Zauwa¿a³y to nie tylko moje dzieci.
Tak¿e i inne grupy. Na przyk³ad dzieci œpiewaj¹ce. Reporter: Czy mam rozumieæ, ¿e
zespo³y prowadzone przez dyrektor
by³y inaczej traktowane w porównaniu z innymi?
Marta: Tak, tak, tak.
Prowadzenie aerobiku by³o Marcie narzucane do prowadzenia w
godzinach pracy. Kiedy za³o¿y³a rodzinê, to pomyœla³a o œrodkach na
ni¹. Postanowi³a sobie o zajêciach z

dzieæmi w przedszkolu, a w to miejsce w³aœnie aerobik, ale ju¿ za z³otówki. Dyrektor na coœ takiego nie
wyrazi³a zgody. – Chocia¿ sama prowadzi³a wiele lat aerobik, prywatnie
dla siebie – nieco roz¿alona mówi
Marta.
ALUŒ: - By³o tak, ¿e dyrektor
prowadzi³a w tym samym czasie, co
Marta, aerobik prywatnie w hali
sportowej na Czaplineckiej. -Ale
Marta otrzyma³a z firmy pozwolenie
na pracê na umowê zlecenie w Domu
Kultury w Drawsku Pomorskim. Po
kilku miesi¹cach dyrektor ZOK-u
cofnê³a to pozwolenie. Uzasadnienia tej decyzji nie by³o. – Bo nie –
mówi Marta. Nie wiem, dlaczego. –

Kulturka aerobiczna
i nie tylko
Kultura w mieœcie nie tylko aerobikiem stoi. Tak¿e tañcami ludowymi. To przede wszystkim grupa Z£OCIENIE. Oddajmy g³os Marcie na
d³u¿ej. – To by³a dla mnie bardzo
przykra sytuacja. Tak w ogóle, to do
powstania tego zespo³u, mogê powiedzieæ szczerze, zgodnie ze swoim
sumieniem, z rêk¹ na sercu, ¿e mocno
siê przyczyni³am. Do powstania tego
pierwszego zespo³u, który teraz mia³
swoje zakoñczenie. Razem z szefow¹
chodzi³am po szko³ach w poszukiwaniu kandydatów, razem z ni¹ prowadzi³am ró¿ne zajêcia i wy³apywa³yœmy co zdolniejszych uczniów.
Prowadzi³am zajêcia, poœwiêca³am
siê, jeŸdzi³am z tym zespo³em. W
Po³czynie by³am z zespo³em nawet
kilka dni. Lubi³am tê m³odzie¿, mia³am z ni¹ dobry kontakt. Kiedy by³o

ju¿ zakoñczenie dzia³alnoœci, w mieœcie pytano mnie, czy ja by³am na
tym wieczorze. Odpowiada³am, ¿e
nie. Pytano wprost. Nie dosta³aœ
zaproszenia na benefis Z³ocieni?
Odpowiada³am, ¿e nie. Nawet zaproszeniem nie podziêkowano mi za to,
¿e i ja przyczynia³am siê do powstania grupy i by³am z nimi przez d³ugi
czas. Przecie¿ te¿ w³o¿y³am du¿o pracy, a zosta³am pominiêta. – Marta
kontynuuje: - Nie wiem, czy to jest
takie wa¿ne, ale jak chodzi³am z
pani¹ dyrektor do tych szkó³, to moja
osoba – tak sobie po cichutku myœlê,
bardziej do tych tañców przyci¹ga³a
m³odzie¿... bo to s¹ stroje ludowe ...
m³odzie¿ ogólnie nie chcia³a tego ...
oni siê tego wstydzili ... Gdy w mieœcie jest zespó³ ludowy z tradycj¹, to
wiadomo, wtedy jest ³atwiej pozyskaæ m³odzie¿. U nas by³o trudniej.
M³odzie¿ siê wyœmiewa³a. £atwiej
tym m³odym ludziom by³o przyjœæ do
takiej dziewczyny, jak ja, ani¿eli do
doros³ej, dojrza³ej kobiety. Wspólnie doszliœmy do wniosku, ¿e dobrze
by³oby zawi¹zaæ m³odsz¹ grupê Z³ocieni. To by³a moja dzia³ka. Namówi³am dzieci. Uda³o siê za³o¿yæ ma³¹
grupê. Teraz czujê ¿al po tym, jak ze
mn¹ w tym kontekœcie post¹piono.
Gdy wróci³am po pierwszym dziecku, us³ysza³am, ¿e ma³e Z³ocienie,
które za³o¿y³am, ju¿ nie s¹ moim zespo³em. Wziê³a je sobie pani dyrektor. Praca przy Z³ocieniach by³a
przeze mnie wykonywana w godzinach pracy.

Krzyki w ZOK-u
- Kiedy przy ludziach o coœ pyta-
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INFORMACJE
Polityczne starocie odpowiadaj¹ cenzur¹

³am dyrektor, ta przy ludziach krzycza³a – twierdzi Marta. W ogóle to
dyrektor robi³a wariata z cz³owieka.
Mówi o’key, a za chwilê przychodzi
i mówi zupe³nie coœ innego. Postronny s³uchacz rozmowy,
by³y pracownik ZOK-u, Przemek: Jak ktoœ do kogoœ podniesionym
g³osem mówi non stop nie daj¹c mu
dojœæ do s³owa, krytykuje tê osobê
na oczach innych nie daj¹c mu dojœæ
do wypowiedzi ... Ona potrafi³a mówiæ cz³owiekowi, ¿e nic nie robi, ¿e
jest bez wartoœci, ¿e w ogóle tu niepotrzebnie, ¿e ona mu ³askê robi, ¿e
go zatrudnia. ALUŒ: Jak Marta po urodzeniu
dziecka przysz³a do pracy, to us³ysza³a: Ja nie wiem, co ty tu teraz bêdziesz robiæ, znajdŸ sobie pracê, ja
dla ciebie nie mam pracy.
Marta poproszona o potwierdzenie tych wypowiedzi mówi odwa¿nie. – TAK. –
Przemek: - Widzia³em faworyzowanie zespo³u Z³ocienie. I to pod
ka¿dym wzglêdem. Ja sobie nawet
nie wyobra¿am, by ktoœ w ZOK-u
przejmowa³ siê na przyk³ad muzykami ...
ALUŒ: Przez siedem lat by³o
wszystko w porz¹dku, jak dawa³aœ
siê kopaæ w d.. . Jak powiedzia³aœ, ¿e
masz dzieci i w³asny dom, chcia³abyœ
zarobiæ i oprócz tego pracowaæ
uczciwie, ale praca siê koñczy, o tej
i o tej wracasz do domu, to nagle
zaczê³o byæ Ÿle. Nagle za ma³o godzin, jesteœ niepotrzebna, niedobry
plan, wszystko Ÿle. A jak zasz³aœ w
drug¹ ci¹¿ê, to powiedzia³a, ¿e zrobi³aœ jej na z³oœæ.
MARTA: Tak by³o przy drugiej
ci¹¿y. (...) zaczê³a na mnie krzyczeæ,
¿e ona nie zatrudni³a mnie jako
przedszkolanki. To jest w³aœnie taki
przyk³ad na niekonsekwencjê dyrektor. Jest ich wiêcej. Napiêcie miêdzy nami narasta³o. Szefowa krzycza³a, ¿e mam za ma³o godzin. Czu³am
siê tak, jakby chcia³a mnie zwolniæ,
jakbym tam by³a w ogóle niepotrzebna. Dyrektor zauwa¿y³a, ¿e jestem
osob¹ ma³o odporn¹. ¯e wszystko
duszê w sobie. Dopiero póŸniej
wszystko wyp³akiwa³am Alkowi. A¿
przysz³a wielka k³ótnia miêdzy mn¹ a
pani¹ dyrektor. By³o tak, ¿e szefowa
do mnie wykrzycza³a, gdy oznajmi³am o tym, ¿e jestem w ci¹¿y. - To
najlepiej jakbyœ sobie teraz posz³a
na zwolnienie - wszyscy s³yszeli, i to
by³ taki mocny krzyk, naprawdê.
DAR£A SIÊ.
Przemek: Nigdy nie s³ysza³em,
aby Marta na ni¹ podnios³a g³os.
Marta: Ona tak g³oœno krzycza³a...

Reporter: Nagle ktoœ w domu kultury zaczyna wrzeszczeæ. A co ludzie
na to?
Marta: Nic. A potrafi³a przyjœæ do
mnie z planem i go rzuca³a. Do poprawki.
Przemek: Ci m³odsi pracownicy,
to jeszcze sobie na dyrektor narzekali. ¯e to tak nie powinno byæ. ¯e ona
przesadza, i tak dalej. Starsi narzekaj¹ miêdzy sob¹ i mówi¹ – ona ju¿
taka jest.
Marta: Chcia³am dalej pracowaæ,
a posz³am na zwolnienie jakby przymuszona. I w Drawsku Pomorskim
te¿ chcia³am pracowaæ. I jeszcze
wykrzykiwa³a, ¿e zrobi³am jej na
z³oœæ, bo mi siê nie chce pracowaæ i
dlatego zasz³am ci¹¿ê. A to ju¿ by³o
wprost œmieszne, tak mo¿na powiedzieæ. No, ale tak krzycza³a.

NIE dla ACTA
to sygna³
– powstaje nowe
spo³eczeñstwo:
globalne

Okiem i uchem Przemka
W tym wywiadzie bierze udzia³
kolejna osoba, która te¿ pracowa³a w
ZOK-u. Przemys³aw M³ynarczyk.
Powiedzia³: - Takie reakcje, kiedy
Marta wychodzi³a z p³aczem rzeczywiœcie by³y. Te¿ wyczuwam dyskryminacjê innych sekcji m³odzie¿owych dzia³aj¹cych w ZOK-u. Widzia³em i wyczuwa³em wywy¿szanie
grupy Z³ocienie. (...) Mam tak¹ naturê, ¿e myœlê. Zastanawia³em siê, dlaczego ona tak, a nie inaczej postêpuje. Dlaczego wypowiada sprzeczne
ze sob¹ zdania. Dlaczego raz zachowuje siê tak, a raz tak. Jest niezdecydowana. Zmiennoœæ nastrojów? – to
ma³o powiedziane. Zmiennoœæ decyzji. W krótkim czasie. Nie konkretyzowanie. Wymyœlanie historii. Wybuchy. Zachowuje siê tak, jakby nieumiejêtnie wykorzystywa³a wskazówki, które otrzyma³a na kursie z
zarz¹dzania. Robi to w sposób
strasznie nieumiejêtny. Prymitywny. I wykorzystywanie pozycji zawodowej niekoniecznie w sferze pracy. Ludzie po jakimœ czasie chc¹ o
tym wszystkim mówiæ. Ja te¿. –

Aerobik na ludow¹ nutê
- wydanie z³ocienieckie
Od reportera na koniec: Chyba
g³ównie idzie o to, a mo¿e i przede
wszystkim, ¿e w ZOK-u jego dzia³alnoœæ musi byæ podporz¹dkowana
pod osobiste ambicje jego dyrektor.
Akurat przychodz¹ czasy, ¿e takie
skamieliny nie tylko trzeba zmieniaæ,
ale zaczyna byæ to obowi¹zkiem ju¿
znów wszystkich. A myœlê tu nie
tylko o aerobikach na ludow¹ nutê.
Notowa³ (n)

(Z£OCIENIEC). Protesty przeciwko ACTA ujawni³y te¿ istnienie
tak postulowanego spo³eczeñstwa
globalnego, na razie tylko jego zal¹¿ków. Przekonaliœmy siê jak bardzo
zmursza³y œwiat polityczny, partyjno – przestêpczy nie pasuje ju¿ do
rodz¹cego siê nowego spo³eczeñstwa. Politycy, partie, rz¹dy, pseudomedia – wszyscy czujemy, ¿e to ju¿
œwiat odchodz¹cy w niebyt. Ale,
bêdzie z tym jeszcze bardzo du¿o
k³opotów.
W Polsce te „k³opoty” to ci¹gle
szalej¹ca cenzura, zatrudnianie
dziennikarzy w oficjalnych mediach
na zasadzie – „ja tobie tak i tak informowaæ ka¿ê”. Wyrzucanie opozycji
poza wszelkie nawiasy istnienia,
chamska dyskryminacja katolików
w Polsce. Z drugiej strony w³aœnie
– wolnoœæ w internecie: niezale¿ne
portale informacyjne, niezale¿ne telewizje, codzienna niezale¿na informacja. Inny, nowy œwiat w³aœnie
przechodzi przez próg. O tym starym, odchodz¹cym, o „naszym” pañstwie nawet sam wicepremier Waldemar Pawlak powiedzia³, ¿e weñ nie
wierzy. I tyle. Nawet nie ma co dodawaæ.
Niegdyœ strajki,
dzisiaj NIE DLAACTA
W Z³ocieñcu niegdyœ mieliœmy
strajki. Poprzednio jeszcze nasi Z³ocienieccy ¯o³nierze Wyklêci zbroj-

nie walczyli z nas³anymi na Polskê
pezetpeerowcami. S¹dzono ich
okrutnie w kinie MEWA. Do dzisiaj
na tym budynku nie ma ¿adnej informacji o tamtych strasznych wydarzeniach.
Przeciwko ACTA w Z³ocieñcu
demonstracji nie by³o. Jedyny œlad
protestu – na zapleczu hali sportowej przy Stefana Okrzei. NIE DLA
ACTA i pod spodem s³owo niecenzuralne, tyle, ¿e w³aœciwe.
Ju¿ PO re¿imie PO?
Platformerski re¿im, tak mo¿na
s¹dziæ, uleg³ protestom zawi¹zuj¹cego siê nowego globalnego spo³eczeñstwa. Dalej – bêdzie tylko bezradny. Co nowe spo³eczeñstwo bêdzie za ka¿dym rokiem wy³aniaæ z
siebie w miejsce zmursza³ego ¿ycia
politycznego (politycy – z³odzieje,
rz¹dy – w takich formach ju¿ do lamusa, partie polityczne – do wykopania), wszystko to bêdzie siê dzia³o
na naszych oczach. To nowe spo³eczeñstwo.
Maj¹ czytelnicy poczucie, ¿e
ktoœ ich reprezentuje na przyk³ad w
radzie Z³ocieñca, w powiecie, w Sejmie? Jeœli nawet tak, to w stopniu
ledwie dostrzegalnym. NIE dla
ACTA to NIE dla POLITYKÓW, radnych i innych wiecznie bezradnych.
Tak nowy œwiat siê wy³ania, a pierwsza jego zapowiedŸ - znów cenzura.
Ale¿ lamus.
(N)
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
MIESZKANIA

MOTORYZACJA

NIERUCHOMOŒCI

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Odnajmê kawalerkê w centrum
£obza. Tel. 721067675
Mieszkanie do wynajêcia w £obzie.
2 pokoje. Tel: 604403764.
Mam do wynajêcia mieszkanie w
£obzie, tel: 880085176
Spó³dzielnia Mieszkaniowa Wêgorzynianka sprzeda mieszkanie 3
pokojowe, 58 mkw. Bli¿sze informacje tel: 913971515
Sprzedam pilnie mieszkanie 2 pokojowe bezczynszowe. W³asne CO
plus pomieszczenie gospodarcze.
Okolice Reska. Cena 69.000 z³. Tel:
517119882
Wynajmê kawalerkê 30 mkw. w bloku w centrum Wêgorzyna. Tel. 667
989 760
Sprzedam mieszkanie w Wêgorzynie. Powierzchnia 53 mkw. w bloku
na II piêtrze, 2 pokoje, plus piwnica.
Mieszkanie w³asnoœciowe spó³dzielcze. Cena 125 tys. z³. Tel. 663
248 859
Wynajmê kawalerkê w centrum
£obza, I piêtro, po remoncie. OD
ZARAZ. Tel. 883 950 105
Mam do wynajêcia mieszkanie w
£obzie. Tel: 880085176
Wynajmê kawalerkê 30 mkw. w bloku w centrum Wêgorzyna. Tel. 667
989 760
Sprzedam lub wynajmê mieszkanie 49 mkw. w Dalnie, parter. Tel.
669 947 364

Powiat gryficki
Do wynajêcia mieszkanie 2 pokojowe w centrum Gryfic, tel:
694613202
Sprzedam pilnie mieszkanie 2 pokojowe w Gryficach. Tel. 608 168
430
Wynajmê domek jednorodzinny
wolno stoj¹cy w Trzebiatowie umeblowany, 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc. 75 mkw. Tel. 505 389 183.

Region
Sprzedam mieszkanie spó³dzielcze w³asnoœciowe w Nowogardzie, 2 pokoje, 55 mkw. Cena
125.000 z³, tel: 668927296

Sprzedam samochód ciê¿arowy
Mercedes 11/17, 1995 rok produkcji, skrzyniowy, ³adownoœæ 5,200
kg. Tel: 913842511, 692517383.
Kupiê Fiata 125 lub 126p Tel:
503789806

Do wynajêcia budynek us³ugowohandlowo- mieszkalny w centrum
£obza. Budynek z przeznaczeniem
na biura, sklepy, gabinety. Tel:
604403764.

Sprzedam komplet opon zimowych
do Poloneza, stan bardzo dobry.
Tel. 504 042 532

Oddam w dzier¿awê lokal, przeznaczony na dzia³alnoœæ gospodarcz¹,
w £obzie, pow. 100 mkw. Tel. 882
283 333

£obez. Sprzedam na gwarancji
nowe œwiat³a i alarm do samochodu. Tel. 880 168 304.

Wynajmê lokal u¿ytkowy w £obzie.
Tel. 505 184 497

Powiat gryficki

Sprzedam ziemiê 8 ha, miejscowoœæ Budziszcze 6. tel. 91 397 5894
. Cena do uzgodnienia

Kupiê czêœci do Fiata 125p, Fiata
126p, Poloneza. Tel. 503 789 806

US£UGI
Gotówka pod zastaw samochodu
(tak¿e niezarejestrowanego w
Polsce) bez zaœwiadczeñ. Tel:
600450045

Powiat ³obeski
Us³ugi elektryczne. Posiadam
uprawnienia na eksploatacjê i dozór oraz uprawnienia pomiarowe.
Tel. 691 014 733

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

NAUKA
Powiat ³obeski
Matematyka - pomoc. Tel. 516 166
301

ROLNICTWO

Domy na wsi www.atut-dom.pl Tel.
600 265 547
Dzia³ki budowlane:
- £obez
- Zajezierze
- Tucze nad j.Woœwin
Tel. 600 265 547
Wêgorzyno. Dom 200 mkw/610
mkw. Cena 430.000 z³. Tel. 600 265
547

Powiat drawski
Do wynajêcia lokal u¿ytkowy w centrum Drawska, pl. Konstytucji 6, 18
mkw. Tel: 943632039, 796606351.

PRACA
Mê¿czyzna lat 27 poszukuje pracy
jako kierowca lub przyuczenia do
zawodu; prawo jazdy kat. B, C (E w
trakcie); aktualne badania, karta
kierowcy itp., jêzyk angielski w
stopniu komunikatywnym; tel. 512766-603.

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

£obez. Sprzedam ziemniaki jadalne Wineta. 7,50 z³ za worek 15 kg.
Tel (rano i wieczorem): 913976423.

Spó³dzielnia Mieszkaniowa Wêgorzynianka w Wêgorzynie zatrudni
pracownika na stanowisku wiceprezes - ksiêgowy. Wymagane wykszta³cenie co najmniej œrednie,
znajomoœæ rachunkowoœci i finansów, umiejêtnoœæ zarz¹dzania,
znajomoœæ obs³ugi komputera. Podania wraz z CV nale¿y sk³adaæ w
Spó³dzielni Wêgorzynianka w Wêgorzynie ul. Runowska 20/2 do dnia
15.03.2012 r. Praca w niepe³nym
wymiarze godzin. Tel: 913971515
Opiekunki Niemcy. Tel. 666 096 761

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

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

Powiat gryficki
Pozb¹dŸ siê stresu, bólu, cellulitu.
Masa¿ w gabinecie 30 z³. Tel. 792
924 085.

Powiat ³obeski
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.

Kupiê wózek dzieciêcy najlepiej 3
w jednym. Tel. 667 329 389

Region
T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.
Sprzedam przyczepê niskopodwoziow¹, POM-ŒREM, ³ad. 8 ton, hydraulicznie podnoszona i opuszczane najazdy, nowe ogumienie,
stan bdb., tel. 609124162,
602347305.
Sprzedam silos na zbo¿e i pasze,
Zremb, stan bdb., tel. 609124162,
602347305.

UWAGA
SK£ADY
OPA£U
NOWOŒÆ
DRUKUJEMY DOWODY
DOSTAWY WYROBÓW
WÊGLOWYCH POD
KLIENTA - w formie
bloczków samokopiuj¹cych
z nadrukiem firmowym
Drukarnia w £obzie
ul. S³owackiego 6, tel. 504 042 532
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Nie tylko m¹dra, ale i piêkna praca w siatkówce dziewczyn w Z³ocieñcu

Siatkarki ZAJ¥CZKA, i nie tylko one,
w Pile na wielkiej siatkówce
(Z£OCIENIEC). Po
po³udniu dwunastego
lutego wybraliœmy siê w
weso³ym towarzystwie
(w wiêkszoœci siatkarki
dru¿yny Zaj¹czka)
do Pi³y. Celem - mecz
siatkówki kobiet Plus
Ligi Kobiet pomiêdzy
PTPS Pi³a a Gwardi¹
Wroc³aw.
Wyjechaliœmy trochê za wczeœnie, a ¿e jechaliœmy porz¹dnym
superbusem, to na miejsce dotarliœmy bardzo szybko. Postanowiliœmy jeszcze do restauracji na ma³e co
nieco i w knajpce przeczekaliœmy
czas do meczu. Przyznajemy – na
wycieczce apetyty s¹ ogromne.
Po godzinie byliœmy ju¿ w hali
meczu. Niektórzy z nas po raz pierwszy w ¿yciu byli na meczu o takiej
randze i w takich okolicznoœciach.
Ogromne wra¿enie zrobi³a atmosfera tworzona na trybunach. Zorganizowane grupy fanów dopinguj¹cych swoje zawodniczki, odg³os
bêbnów, las klubowych flag, wyrzucane serpentyny, no i - meksykañska fala.
Nasi ze Z³ocieñca kibicowali
bardzo mocno. Œwiadcz¹ o tym
zdarte gard³a, obola³e od oklasków d³onie. Mecz podoba³ siê.

Emocji by³o wiele.
Mecz wygra³y pilczanki po walce
w piêciu setach. Po ponad trzygodzinnym pobycie w hali najm³odsze
adeptki siatkówki ze Z³ocieñca wcale nie kwapi³y siê do powrotu do
domu, a by³o ju¿ bardzo póŸno. Postanowiliœmy zebraæ jeszcze nieco
autografów od zawodniczek, aktorek spotkania. No i pami¹tkowe zdjê-

OFERTY PRACY
Na dzieñ 20.02.2012 r.
Kucharz - wymagania: wykszta³cenie zasadnicze zawodowe, doœwiadczenie zawodowe na stanowisku kucharz minimum 1 rok. Kontakt: Restauracja "Na Wyspie" Adam Dobrowolski, 78-500 Drawsko Pom., ul. Kupiecka 13, tel. 663 400 500
Kelner - wymagania: wykszta³cenie œrednie, doœwiadczenie zawodowe na stanowisku kelner mile widziane, mile widziana znajomoœæ jêzyka
niemieckiego lub angielskiego w stopniu komunikatywnym. Kontakt:
Restauracja "Na Wyspie" Adam Dobrowolski, 78-500 Drawsko Pom., ul.
Kupiecka 13, tel. 663 400 500
Mechanik samochodów osobowych - wymagania: wykszta³cenie zasadnicze zawodowe, mile widziane prawo jazdy kat. C, psychotesty, 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.

cia. Starsze uczestniczki wyprawy
pokornie czeka³y a¿ m³odsze kole¿anki zakoñcz¹ swoje starania i bardzo dobrze je rozumiej¹c, gdy¿ same
jeszcze nie tak dawno doœwiadcza³y
czegoœ podobnego.
W Z³ocieñcu byliœmy oko³o
dwudziestej trzeciej. Mimo zmêczenia powrót odbywa³ siê w wyœmienitej atmosferze.

Widaæ, by umiejêtnie zg³êbiaæ
tajniki piêknej sportowej gry, od czasu do czasu koniecznie trzeba byæ
tam, gdzie siatkówka rozkwita najpiêkniej. No i by by³o do czego mocno zatêskniæ. Wyjazd na ten mecz
móg³ dojœæ do skutku dziêki dofinansowaniu przez Gminn¹ Komisjê Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.
(OSiR)

Mechanik samochodowy - wymagania: wykszta³cenie zasadnicze zawodowe, mile widziane uprawnienia spawalnicze. Kontakt: Przedsiêbiorstwo Us³ugowo-Handlowe "GUMITREX II " Gra¿yna Wyrzykowska, ul.
Z³ocieniecka 22, 78-500 Drawsko Pom., tel. 669 99 19 94.
Pracownik kontroli jakoœci i produkcji - wymagania: wykszta³cenie
min. œrednie, umiejêtnoœæ czytania rysunków technicznych, umiejêtnoœæ
pos³ugiwania siê przyrz¹dami kontrolnymi (typu suwiarka, wysokoœciomierz itp.), mile widziane doœwiadczenie w pracy na podobnym stanowisku
pracy, zaanga¿owanie, odpowiedzialnoœæ, sumiennoœæ, umiejêtnoœæ pracy w zespole, odpornoœæ na stres, znajomoœæ ME Office (MS Word, MS
Excel). Kontakt: ME-FA International Sp. z o.o., ul. Seminaryjna 6, 78-500
Drawsko Pom.
Kierowca samochodu ciê¿arowego - wymagania: wykszta³cenie min.
zasadnicze zawodowe, prawo jazdy kat. CE, œwiadectwo kwalifikacji zawodowej (lub na przewóz rzeczy), wa¿ne badania psychologiczne i lekarskie,
min. 2 lata doœwiadczenia zawodowego. Kontakt: P.P.U.H. W.G. Fabich, 78500 Drawsko Pom. ul. Starogrodzka 33, tel. 94/36 345 31.
Operator ³adowarki jednonaczyniowej - wymagania: uprawnienia do
obs³ugi ³adowarki jednonaczyniowej, min. 2 lata doœwiadczenia zawodowego. Kontakt: P.P.U.H. W.G. Fabich, 78-500 Drawsko Pom. ul. Starogrodzka 33, tel. 94/36 345 31.
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Patryk Œciurkowski po raz trzeci królem strzelców!

UKS Orlik Z³ocieniec wygrywa turniej grupy
drawskiej w Czaplinku i zostaje liderem
19 lutego 2012 r. w Czaplinku odby³ siê kolejny ju¿ turniej w grupie
drawskiej Ligi Ba³tyckiej Orlik 2012. By³ to odpowiednio 36. turniej w
ogóle, a 16. halowy, trzeciej edycji Ligi Ba³tyckiej Orlik 2012.
W tym dniu w Czaplinku, w hali przy ul. Wa³eckiej, rywalizowa³y najczêœciej graj¹ce zespo³y w tej edycji Ligi. Organizatorem turnieju by³ opiekun
drugiego zespo³u miejscowego UKS Iras Czaplinek Krzysztof Bo³dysz.
W szóstym ju¿ turnieju w tej grupie, a w trzecim w hali, udzia³ wziê³y
nastêpuj¹ce zespo³y: Calisia I Kalisz Pomorski (trener Pawe³ G¹siorowski),
UKS Orlik Z³ocieniec (trener £ukasz Piórkowski), UKS Iras I Czaplinek (Kamil Lutyñski w zastêpstwie chorego trenera Piotra Kibitlewskiego), Drawa
Kabel Technik Drawsko Pomorskie (trener Marcin Kañczugowski), Drzewiarz Œwierczyna (trener Zbigniew Katrycz), Calisia II Kalisz Pomorski (trener Pawe³ G¹siorowski) i UKS Iras II Czaplinek (trener Krzysztof Bo³dysz).
Zespo³y wymienione wed³ug kolejnoœci po piêciu rozegranych turniejach.
Odpowiedzialnym za rozgrywki w powiecie drawskim jest Filip Skowron.
Po raz drugi ju¿ w turnieju halowym w tej grupie, najlepszymi okazali siê
drudzy po piêciu turniejach, m³odzi pi³karze UKS Orlik Z³ocieniec. Sukces w
Czaplinku awansowa³ zespó³ ze Z³ocieñca z drugiego na pierwsze miejsce po szeœciu rozegranych dotychczas turniejach.
Podopieczni £ukasza Piórkowskiego - którzy jedyne dwa punkty i jedyn¹
stracon¹ bramkê, stracili w zremisowanym 1:1 meczu z Draw¹ Kabel Technik
Drawsko Pomorskie - wyst¹pili w nastêpuj¹cym sk³adzie: Pawe³ Szóstak,
Dawid Ba³dyga, Micha³ Gaik, Patryk Jakubczak, Maksymilian Kapuœciñski,
Marcin Majdan, Micha³ Roszczyk, Jakub Stempniewski i Patryk Œciurkowski.
Drugie miejsce zajê³a pierwsza dru¿yna gospodarzy turnieju UKS Iras I
Czaplinek, która przegra³a 0:1 z UKS Orlik Z³ocieniec i zremisowa³a 1:1 z
Drzewiarzem Œwierczyna. Trzeci by³, bardzo dobrze graj¹cy w tym turnieju,
zespó³ Drzewiarza Œwierczyna, który przegra³ 0:4 z UKS Orlik Z³ocieniec i zremisowa³ 0:0 z Draw¹ Kabel Technik Drawsko Pomorskie i 1:1 z UKS Iras I
Czaplinek, pozosta³e trzy spotkania wygrywaj¹c.
Wyniki poszczególnych meczów
1 UKS Orlik Z³ocieniec - UKS Iras II Czaplinek
6:0
2 Calisia I Kalisz Pomorski - Drzewiarz Œwierczyna
0:1
3 Drawa Kabel Technik Drawsko Pom. - Calisia II Kalisz Pom. 0:0
4 UKS Orlik Z³ocieniec - UKS Iras I Czaplinek
1:0
5 Calisia I Kalisz Pomorski - Calisia II Kalisz Pomorski
2:0
6 Iras II Czaplinek - Drawa Kabel Technik Drawsko Pom.
0:1
7 Drzewiarz Œwierczyna - UKS Iras I Czaplinek
1:1
8 UKS Orlik Z³ocieniec - Drawa Kabel Technik Drawsko Pom. 1:1
9 UKS Iras II Czaplinek - Calisia II Kalisz Pom.
0:1
10 Calisia I Kalisz Pom. - UKS Iras I Czaplinek
0:1
11 Drzewiarz Œwierczyna - Drawa Kabel Technik Drawsko Pom.0:0
12 UKS Orlik Z³ocieniec - Calisia II Kalisz Pom.
1:0
13 UKS Iras I Czaplinek - UKS Iras II Czaplinek
6:0
14 Calisia I Kalisz Pom. - Drawa Kabel Technik Drawsko Pom. 2:0
15 UKS Orlik Z³ocieniec - Drzewiarz Œwierczyna
4:0
16 UKS Iras II Czaplinek - Calisia I Kalisz Pom.
0:4
17 Drzewiarz Œwierczyna - Calisia II Kalisz Pom.
2:0
18 UKS Iras I Czaplinek - Drawa Kabel Technik Drawsko Pom. 2:0
19 UKS Orlik Z³ocieniec - Calisia I Kalisz Pom.
3:0
20 UKS Iras II Czaplinek - Drzewiarz Œwierczyna
1:3
21 Calisia II Kalisz Pom. - UKS Iras I Czaplinek
0:1
Tabela koñcowa
Miejsce
Nazwa dru¿yny
1. UKS Orlik Z³ocieniec
2. UKS Iras I Czaplinek
3. Drzewiarz Œwierczyna
4. Calisia I Kalisz Pomorski
5. Drawa Kabel Technik Drawsko
6. Calisia II Kalisz Pomorski
7. UKS Iras II Czaplinek

Iloœæ gier
6
6
6
6
6
6
6

Punkty
16
13
11
9
6
4
0

Bramki
16-1
11-2
7-6
8-5
2-5
1-6
1-21

Zwyciêska dru¿yna UKS Orlik Z³ocieniec. Od lewej stoj¹: Jakub Stempniewski, Micha³ Gaik, Pawe³ Szóstak i Patryk Jakubczak (bramkarze).
W klêku od lewej: Patryk Œciurkowski, Maksymilian Kapuœciñski, Marcin Majdan; le¿¹ od lewej: Dawid Ba³dyga i Micha³ Roszczyk.
Tabela po szeœciu turniejach:
Miejsce
Nazwa dru¿yny
Iloœæ gier
1.UKS Orlik Z³ocieniec
36
2.Calisia I Kalisz Pomorski
36
3.UKS Iras I Czaplinek
36
4.Drawa Kabel Technik Drawsko 36
5.Drzewiarz Œwierczyna
36
6.Calisia II Kalisz Pomorski
36
7.UKS Iras II Czaplinek
36

Punkty
82
80
76
44
37
26
10

Bramki
81-16
61-14
54-14
25-36
26-46
17-54
8-92

Trzy zwyciêskie zespo³y uhonorowano pucharami. Wszystkie zespo³y
otrzyma³y okolicznoœciowe dyplomy. Okolicznoœciowymi dyplomami uhonorowano tak¿e wyró¿nionych indywidualnie: Jakuba Kuzio (UKS Iras I
Czaplinek) - najlepszego zawodnika, Jakuba Dudê (Calisia II Kalisz Pomorski) - najlepszego bramkarza i Patryka Œciurkowskiego (UKS Orlik Z³ocieniec)
- najlepszego strzelca.
Wszyscy uczestnicy tego bardzo starannie przygotowanego i przeprowadzonego turnieju otrzymali s³odki poczêstunek oraz zimne i ciep³e napoje.
W przygotowaniu i przeprowadzeniu imprezy organizatorowi Krzysztofowi Bo³dyszowi pomogli: Agnieszka Bodzyñska, Ma³gorzata Bojdo, Jakub Giwojno, Zbigniew Kibitlewski, Ewa Lutyñska, Kamil Lutyñski,
Agnieszka Pugacz, Pawe³ Stró¿yk, Sylwia Stró¿yk, Eugeniusz Terlecki i
Wioletta Urkiel.

Kapitanowie trzech
zwyciêskich dru¿yn z
pucharami. Od lewej:
Drzewiarz Swierczyna,
UKS Iras I Czaplinek
(Lutyñski Kacper),
UKS Orlik Z³ocieniec
(Sciurkowski Patryk).
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Piêkny Jubileusz 10 lat
Wierzchowskiej Szkó³ki Unihokeja!
W lutym 2002 roku
Zarz¹d Gminy
Wierzchowo podj¹³
decyzjê o
merytorycznym i
finansowym wsparciu
programu autorstwa
Piotra Augustyniaka
- nauczyciela
wychowania pod nazw¹
Wierzchowska Szkó³ka
Unihokeja.
Has³o przewodnie tego programu „¯eby dzieci i m³odzie¿ mia³y lepsze miejsca ni¿ ulica” w ca³oœci zawiera³o cele i zadania WSU Wierzchowo. Do programu przyst¹pi³y
nastêpuj¹ce placówki oœwiatowe na
terenie gminy: Przedszkole Publiczne (Przedszkolny Klub Sportowy
Pajacyk), Szko³a Podstawowa w
Wierzchowie (kategorie m³odzik i
m³odziczka), Gimnazjum w Wierzchowie (kategorie junior m³odszy i
juniorka m³odsza). Absolwenci Gimnazjum tworzyli grupy rozgrywkowe
junior starszy i juniorka starsza, a po
pewnym czasie pe³noletni zawodnicy WSU Wierzchowo wystêpowali
w kategorii seniorów.
To nieprawdopodobne, ale WSU
Wierzchowo mia³a w szczytowym
okresie szeœæ kategorii rozgrywkowych, a iloœæ zawodników 120! Lista
sukcesów jest naprawdê imponuj¹ca, ale ¿eby je bardziej doceniæ, to
trzeba poznaæ kilka faktów z pocz¹tków dzia³alnoœci.
Proszê sobie wyobraziæ, ze unihokej rozgrywany jest na halach
sportowych o wymiarach 40x20 lub
38x18 m. W owym czasie w powiecie
drawskim wszystkie hale mia³y wymiary albo do pi³ki siatkowej (szko³y
tysi¹clatki), albo do pi³ki koszykowej ( 24x12). Wierzchowo posiada³o
salê sportow¹ o wymiarach boiska
do pi³ki siatkowej. Zawodnicy z
Wierzchowa zostali przygarniêci
przez dyrektora Szko³y Podstawowej w Ryjewie (woj. pomorskie) - 280
km od domu. Tam odbywa³y siê
mecze i zgrupowania. Ciekawostk¹
jest fakt, ¿e bandy okalaj¹ce boisko
by³y przewo¿one do Ryjewa z Wierzchowa na przyczepce samochodowej trenera! Drugim miejscem przygotowañ by³a hala w Tucznie. Stary
budynek, do którego starsi zawodnicy maj¹ wiele sentymentu.
W powiecie drawskim WSU
Wierzchowo po raz pierwszy zagra³a

w Z³ocieñcu. Zorganizowa³a tam
dziêki uprzejmoœci dyrektora Jacka
Koz³owskiego oraz Starosty Powiatu Drawskiego dwa miêdzynarodowe turnieje oraz Fina³ Mistrzostw
Polski Juniorów M³odszych. W organizacjê turniejów zaanga¿owa³a
siê dyrektor ZOK pani Roma Kowalewicz oraz Z³ocieniecka Orkiestra
Dêta. Równie¿ £obez przygarn¹³
wierzchowskich unihokeistów, którzy zorganizowali na tamtej ziemi trzy
turnieje miêdzynarodowe, w tym jeden rozgrywany w halach w Resku,
Dobrej i £obzie,w którym udzia³
wziê³o 286 zawodników! Na turniejach miêdzynarodowych goœciliœmy
reprezentacjê Polski Juniorek oraz
m³odych zawodników, którzy w
przysz³oœci zostali reprezentantami
Polski i Czech bior¹c udzia³ w Mistrzostwach Œwiata. To w³aœnie w
£obzie zadebiutowali juniorzy starsi
rozgrywaj¹c tam swoje mecze 1-ligowe. Równie¿ w Wierzchowie odby³
siê piêkny miêdzynarodowy memoria³ z udzia³em dru¿yn czeskich.
WSU Wierzchowo od samego
pocz¹tku prowadzi Piotr Augustyniak - cz³owiek pasjonat, który tworzy³ struktury Polskiej Federacji Unihokeja i zasiada³ w jej zarz¹dzie. Od
1995 roku wkleja³ w lokalny sportowy krajobraz unihokej. Nie by³o
³atwo. Mimo ogromnych sukcesów
nie chciano przyj¹æ do wiadomoœci,
¿e istnieje gra, w któr¹ chêtnie graj¹
wszyscy. Niezale¿nie od wzrostu,
wagi i poziomu sprawnoœci. W 1999
roku ten pasjonat podda³ siê. Wróci³
do unihokeja w roku 2002. Nie by³ to
powrót ³atwy. Zmieni³y siê przepisy,
wprowadzono grê na du¿e bramki,
co skutkowa³o zmian¹ trendów treningowych. Mozolnie jednak budowa³ klub, którego wczeœniej nie by³o.
Ciê¿k¹ prac¹, wyrzeczeniami i samozaparciem WSU osi¹gnê³o przez
ostatnie 10 lat imponuj¹ce sukcesy,
bêd¹c wzorem do naœladowania.
PrzeœledŸmy najwiêksze sukcesy: wicemistrz Polski Juniorów Starszych, wicemistrz Polski Juniorów
M³odszych, wicemistrz Polski M³odzików, br¹zowy medalista Mistrzostw Polski M³odzików i M³odziczek (dwukrotny), br¹zowy medalista Pucharu Polskiego Zwi¹zku Unihokeja w kategorii dziewczynek.
Ogromnym sukcesem by³ awans z I
ligi seniorów do Ekstraligi Mê¿czyzn! Co prawda WSU zajê³¹ VIII
miejsce i spad³a do I ligi, ale jako
jedyny klub w historii z naszego
powiatu wystêpowa³a w najwy¿szej
klasie rozgrywkowej. Najwy¿sza frekwencja na meczach seniorów wy-

nios³a 250 kibiców. A do Wierzchowa
zjecha³ 14-krotny Mistrz Polski Szarotka Worwa Nowy Targ.
WSU bra³a udzia³ w wielu turniejach zagranicznych osi¹gaj¹c doskona³e wyniki , wiele z nich wygrywaj¹c: Nisa Open w Libercu (Czechy), Open Air w Libercu (Czechy),
Riga Open (£otwa), Berliner International Festivall (Niemcy), International Floorball Congres Drezno
(Niemcy), Puchar Rijeky Jizery Mlada Boleslav (Czechy), Prague Games
Girls (Czechy), Stupava Cup (S³owacja). W swojej kolekcji ma tak¿e
wygrany Miêdzynarodowy Festiwal Unihokeja w Elbl¹gu oraz kilkanaœcie turniejów ogólnopolskich.
Zawodnicy wywodz¹cy siê z
WSU Wierzchowo reprezentuj¹c
swoje szko³y zdobyli 18 medali w
Igrzyskach M³odzie¿y Szkolnej oraz
Wojewódzkiej Gimnazjadzie. Dziêki
tym osi¹gniêciom uda³o siê utworzyæ
w Gimnazjum im. Jana Paw³a II w
Wierzchowie klasy sportowe o profilu unihokej. WSU Wierzchowo w
przeprowadzonym rankingu najlepszych polskich klubów przez portal
internetowy floorball24 zajê³o w 2010
roku 2 miejsce, a w 2011 miejsce 3.
Do tych ogromnych sukcesów
nale¿y do³¹czyæ te, które zdoby³ trener Piotr Augustyniak bêd¹c pierw-

szym trenerem reprezentacji Polski
Juniorek do lat 19. Na Mistrzostwach Œwiata: V miejsce - Naunhoff
(Niemcy), IV miejsce - Babimost
(Polska), VII miejsce - O³omuniec
(Czechy). W turniejach zagranicznych: II miejsce w Prague Games
(Czechy), II miejsce w Latvian Open
(£otwa), I miejsce w Nisa Open (Czechy), I miejsce w Open Air (Czechy).
Trener WSU Wierzchowo
wspó³pracuj¹c z Jedynk¹ Orzysz
zdoby³ dwukrotnie wicemistrzostwo
Polski Juniorów Starszych oraz wicemistrzostwo Polski Juniorów
M³odszych, a tak¿e zaj¹³ II miejsce w
Stupava Cup na S³owacji.
Od roku 2011 jest wspó³twórc¹ i
g³ównym trenerem Letniej Akademii
Unihokeja. Najzdolniejsi uczestnicy
maj¹ okazjê wzi¹æ udzia³ w turnieju
na S³owacji i w ubieg³ym roku dru¿yna pod nazw¹ LAU Polska wygra³
kategoriê do lat 19.
W kwietniu planowana jest Uroczysta Gala z Okazji 10-lecia WSU
Wierzchowo, na której nie zabraknie
Tygodnika Pojezierza Drawskiego,jako wieloletniego partnera medialnego Szkó³ki z Wierzchowa.
¯yczymy kolejnych 10 lat bogatych
w sukcesy sportowe oraz w sponsorów i mecenasów tej piêknej gry
sportowej.
KAR

M³oda Ekstraklasa Ruchu Chorzów sprawdzi³a
naszych trzecioligowców

Drawa Drawsko
Pomorskie w
grach kontrolnych
(DRAWSKO POMORSKIE).
Ze wzglêdu na niedawne
mrozy dru¿yna
trzecioligowej Drawy nie
mog³a rozegraæ kilku
zaplanowanych gier
kontrolnych.
Jednak w niedzielê dziewiêtnastego lutego rozegrano d³ugo zapowiadany mecz z M³od¹ Ekstraklas¹
Ruchu Chorzów. Ciekawe spotkanie
zakoñczy³o siê remisem 2:2. DRAWA: Kaczmarek w drugiej czêœci
Kowalski. – Kowalczyk, Derewoñ-

ko, Batista, Hermanowicz, Tatarczuk, Owedyk, Jureczko, Mroch,
Close. Zmiany – Kowalski, Kurant
i Dudka. Nie zagrali chorzy – Kibitlewski, Pepple, Wêglowski, Kapeliñski, Wawreñczuk.
Do przerwy 2:1 dla Drawy. W
Ruchu ME zagra³ napastnik B³oni
Barwice Bart³omiej Kreft. Do niedawna w tej dru¿ynie gra³ z Olimpu
Z³ocieniec Maciej Maciejewski. O
nim kilka tygodni temu pisaliœmy, ¿e
byæ mo¿e bêdzie teraz w rezerwach
Pogoni Szczecin. Transfer nie doszed³ do skutku. Obecnie Maciej
Maciejewski jest w zainteresowaniu
Gwardii Koszalin.
(om)
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Dok¹d stacza siê Europa?

Rosja w Strasburgu obroni³a Krzy¿, Polska by³a
przeciw. Kto to taki, ta Polska? My???
Humaniœci wobec kryzysu
O czym mo¿e i powinien mówiæ
humanista wobec kryzysu, w jakim
pogr¹¿y³y siê kraje zachodu. Nade
wszystko USA i kraje Unii Europejskiej. Mo¿e i powinien mówiæ, ¿e jest
to przede wszystkim kryzys elit. Politycznych, intelektualnych, opiniotwórczych. Propaguj¹cych koncepcje nowego porz¹dku œwiata. Koncepcje te zawieraj¹ utopijne idee globalistyczne, odwo³uj¹ce siê do zasad wolnego rynku, skrajnie liberalnej idei wolnoœci, i sloganów o obronie praw cz³owieka, demokracji i demokratyzacji pañstw nie poddaj¹cych siê dyktatowi zachodnich ideologów. Do hase³ tolerancji, równoœci, walki z ksenofobi¹, rasizmem,
terroryzmem. Humanista powinien
g³oœno mówiæ o tym, ¿e koncepcje
nowego porz¹dku zmierzaj¹ce do
ustanowienia superw³adzy, s¹ groŸnymi utopiami porównywalnymi do
tych, które zrodzi³y w XX wieku rewolucjê bolszewick¹ i totalitaryzm
komunistyczny oraz nazizm niemiecki i drug¹ wojnê œwiatowa. S¹ utopiami, poniewa¿ zanegowa³y duchowe i etyczne fundamenty ¿ycia zarówno pojedynczego cz³owieka, jak
i ca³ych narodów. Unia Europejska
okaza³a siê utopi¹, bo zanegowa³a
chrzeœcijañsk¹ tradycjê Europy.
Chrzeœcijañsk¹ wizjê cz³owieka i
chrzeœcijañskie wartoœci. Standardy
ekonomiczne, gospodarcze, spo³eczne, czy wspólny pieni¹dz, zosta³y w obecnym kryzysie zdyskredytowane jako czynniki spajaj¹ce pañstwa Unii.
Czy nowy porz¹dek to stare
tragedie?
Podobnie jest z globalistycznymi koncepcjami nowego porz¹dku
œwiata neguj¹cego wartoœci duchowe, religijne i etyczne narodów i
pañstw bliskich obszarów kulturowych. Ju¿ na obecnym jego etapie
skompromitowane zosta³y narzucone im drog¹ ró¿nego rodzaju sankcji,
raportów o ³amaniu praw cz³owieka
i wojen prewencyjnych, has³a demokracji, tolerancji spo³eczeñstwa
obywatelskiego, wolnego rynku czy
reklama tak zwanego amerykañskiego sukcesu. Ten etap tworzenia nowego porz¹dku œwiatowego wszed³
ju¿ do historii jako bezprecedensowy cykl nowego typu wojen œwiadcz¹cych najdobitniej o utopijnym
charakterze globalistycznych koncepcji i ich pod³o¿u. Znamienny jest
przecie¿ fakt, ¿e te utopie s¹ antychrzeœcijañskie. Tam, gdzie postawi³

¿o³nierz amerykañski i natowski
swoj¹ nogê, pogorszy³a siê sytuacja
chrzeœcijan. Œwiadectwem tego jest
nade wszystko Bliski Wschód. Najbardziej drastyczne przyk³ady, to
Irak i Libia. Arabia Saudyjska. Zdumiewaj¹ce, a jednoczeœnie przykre
jest to, ¿e utopijne koncepcje narzuca³y i narzucaj¹ elity. ¯e te same elity
milcz¹ na temat dechrystianizacji
Europy. Tymczasem sprawa dechrystianizacji Europy i jej powrotu do jej
chrzeœcijañskich korzeni, jest
spraw¹ fundamentaln¹, pierwotn¹
wobec jej problemów demograficznych i wszystkich innych.
Rosja siê opamiêta³a?
Sprawa ta ma swój nowy aspekt,
o którym powinni mówiæ nie tylko
znawcy, socjologowie czy kulturoznawcy, ale równie¿ politycy; to jest
triumfalny powrót chrzeœcijañstwa
w Rosji. Wiedza na ten temat jest
warunkiem podjêcia refleksji o
chrzeœcijañskiej Europie i naszej w
niej obecnoœci, a tak¿e na temat stosunków polsko – rosyjskich. Tymczasem elity, zarówno polityczne jak
i opiniotwórcze, robi¹ wszystko,
aby nie tylko informacje o odrodzeniu chrzeœcijañstwa w Rosji, ale równie¿ o dialogu Watykanu i Episkopatu Polski z Patriarchatem Moskiewskim i przygotowaniach do pojednania obu narodów na gruncie chrzeœcijañstwa, nie dociera³y do Polaków. Niestety, w tym celu wykorzystywana jest tak¿e Katastrofa Smoleñska i tak zwana polityka historyczna. Wa¿ne jest, aby w politycznym dialogu polsko – rosyjskim
strona polska nie zapomina³a o naszych tragicznych doœwiadczeniach, jakie wynieœliœmy z okresu
rozbiorów, wojny polsko – bolszewickiej, dokonanej siedemnastego
wrzeœnia przez Zwi¹zek Radziecki
agresji na Polskê. Narzuconego nam
po drugiej wojnie œwiatowej systemu komunistycznego oraz towarzysz¹cej mu okupacji Polski. W kszta³towaniu obecnych i przysz³ych stosunków z Rosj¹ nie mo¿emy pomin¹æ ¿adnego z nich. Naszej czujnoœci
powinna jednak towarzyszyæ odpowiednia wobec naszej suwerennoœci i naszych interesów polityka
wobec Rosji. Zgodnie z formu³¹
Romana Dmowskiego: JESTEM
POLAKIEM, WIÊC MAM OBOWI¥ZKI POLSKIE. Powinna to byæ
polska polityka nie zaœ unijna w
osiemdziesiêciu procentach i amerykañska w dwudziestu, jak to ma miejsce obecnie. Musimy jednak wie-

dzieæ, ¿e powrót Rosji do chrzeœcijañstwa dokonuje siê w momencie,
gdy zachód w przyspieszonym tempie odchodzi od chrzeœcijañstwa
usi³uj¹c zape³niæ powstaj¹c¹ po nim
pustkê ró¿nego rodzaju quasi – religiami, takimi jak konsumpcjonizm,
sport, ruchy ekologiczne, feminizm,
ideologie gejowskie et cetera.
Gdy obserwujemy triumfalny
powrót chrzeœcijañstwa w Rosji,
mo¿emy skonstatowaæ, ¿e znalaz³a
ona w sobie si³ê, aby przeciwstawiæ
siê dyktaturze. Przejawia siê to w
bardzo licznych nawróceniach, powrocie religii do szkó³ i wojska, podjêtej walce z aborcj¹. Œwiadectwem
powrotu chrzeœcijañstwa w Rosji
jest ekspresowy wzrost liczby czynnych cerkwi, rozwój seminariów
duchownych, powstawanie wydzia³ów teologii na wszystkich
wiêkszych uniwersytetach, a tak¿e
wielu prawos³awnych uniwersytetów. Najbardziej spektakularna jest
masowa restauracja cerkwi i klasztorów. W momencie, gdy w Europie
sprzedawane s¹ koœcio³y, oraz zamieniane na mieszkania i restauracje
oraz puby, w Rosji œwi¹tynie s¹ pieczo³owicie odnawiane i przywracane wiernym. Ponad po³owa Rosjan
okreœla siebie jako osoby wierz¹ce.
Z wyników badañ og³oszonych w
pierwszych dniach tego roku przez
jedno z centrów analiz wynika, ¿e
szeœædziesi¹t piêæ procent Rosjan
planowa³o œwiêtowaæ Bo¿e Narodzenie jako Œwiêto religijne. Nie bez
znaczenia dla procesu chrystianizacji Rosji jest postawa przedstawicieli najwy¿szych w³adz Federacji Rosyjskiej. Prezydenta Miedwiediewa
i premiera Putina. Obaj nie tylko
aprobuj¹ ten proces, ale w³¹czaj¹ siê
w jego przebieg osobiœcie uczestnicz¹c w ¿yciu cerkwi i wspieraj¹c jej
dzia³ania na p³aszczyŸnie pañstwowej i religijnej. Ich uczestnictwo w
liturgii Bo¿ego Narodzenia, tak zwanej Wieczerzy, mia³o w tym roku
wrêcz manifestacyjny charakter.
Podkreœlony dodatkowo przez podnios³e ¿yczenia, jakie z okazji Œwi¹t
Narodzin Chrystusa skierowali –
Miedwiediew do Rosjan, Putin do
Patriarchy Wszech Rusi Kiry³a.
Warunki dalszego trwania
W momencie prze³omowym dla
przysz³oœci chrzeœcijañstwa w Europie a zarazem naszej, wiêcej nas
obecnie z Rosj¹ dzieli ni¿ ³¹czy. To,
co nas dzieli, wynika nade wszystko
z ró¿nic cywilizacyjnych. Z natury
swej nie s¹ one jednak konfliktogen-

ne. Mog¹ byæ jednak wykorzystane
w konfliktogennych ideologiach i
trendach politycznych. I tak: konfliktogenna jest zarówno rosyjska
polityka jak i transatlantycka opcja,
któr¹ Polska realizuje bezwarunkowo nie tylko jako cz³onek NATO i
Unii Europejskiej, ale równie¿ jako
pos³uszny sojusznik Stanów Zjednoczonych i Izraela. Zbli¿enie z
Rosj¹ na poziomie politycznym jest
wiêc conajmniej bardzo trudne czy
wrêcz niemo¿liwe. Natomiast, to, co
nas ³¹czy z Rosj¹, dobrze rokuje, ale
nie jest dostrzegane b¹dŸ œwiadomie
marginalizowane przez tych, którzy
decyduj¹ o kszta³cie o losie Polski
niezale¿nie od tego, czy s¹ w obozie
rz¹dz¹cym czy w obozie opozycji. S¹
to wartoœci chrzeœcijañskie, do których coraz czêœciej odwo³uj¹ siê rosyjskie elity polityczne. Wa¿nym
sygna³em do zbli¿enia na gruncie
tych¿e wartoœci jest dynamizowanie
dialogu miêdzy Benedyktem XVI a
Patriarch¹ Kiry³em. Byæ mo¿e w³aœnie ten dialog, nie zaœ konfliktogenne ideologie zadecyduj¹ o przysz³oœci Europy. Powracaj¹ca do
chrzeœcijañstwa Rosja jest jak nigdy
wczeœniej potrzebna odwracaj¹cej
sie od niego zlaicyzowanej Europie.
Dowodem na to, ¿e jest mo¿liwa
chrzeœcijañska solidarnoœæ Rosji z
Europ¹, jest wsparcie tej pierwszej, a
wiêc Moskwy, dla W³och, które odwo³a³y siê do Trybuna³u Praw Cz³owieka w Strasburgu w sprawie Krzy¿a we w³oskich szko³ach. Odwo³anie
zakoñczone zwyciêstwem Krzy¿a,
prócz Rosji popar³a Armenia, Bu³garia, Cypr, Grecja, Malta, Monaco,
San Marino, Rumunia. Brak Polski w
tym gronie œwiadczy o tym, ¿e nie
jesteœmy gotowi do obrony Krzy¿a
i wartoœci chrzeœcijañskich. A
zw³aszcza razem z Rosj¹. Nie s¹ gotowi przede wszsytkim politycy, którzy bez wzglêdu na opcje przyjmuj¹
dyktat konfliktogennych ideologii.
Co wiêcej, nie œledz¹ samodzielnie
zmian zachodz¹cych w Rosji i bardzo
czêsto popisuj¹ siê sw¹ wiedz¹ na jej
temat z czasów komuny PRL-u.
Ewentualnie tak¹, któr¹ zdobywa siê
na stypendiach zachodnich fundacji
nastawionych antychrzeœcijañsko
b¹dŸ w ramach ró¿nych unijnych
b¹dŸ amerykañskich programów, tak
zwanej demokratyzacji œwiata. Jeœli
wiedza u polskich polityków ma takie
Ÿród³a, nie mo¿e dziwiæ ich zamkniêcie na wspóln¹ walkê w obronie Krzyza i wartoœci chrzeœcijañskich.
Profesor Anna RaŸny
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INFORMACJE

Z ¯YCIA PARAFII W Z£OCIEÑCU
PARAFIA ŒWIÊTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ
Przed sakramentem
bierzmowania
W niedzielê dziewiêtnastego lutego podczas Mszy œwiêtej o godzinie 11.30 spotka³a siê m³odzie¿ z klas
II i III gimnazjalnych przygotowuj¹ca siê do sakramentu bierzmowania.

Na dzia³alnoœæ CARITAS
W niedzielê dziewiêtnastego lutego po ka¿dej Mszy œwiêtej odbywa³a siê zbiórka do puszek na dzia³alnoœæ CARITAS.

Gazetka Parafialna nr 1
Caritas parafialna rozprowadzi³a
pierwszy numer Gazetki Parafialnej.
W Gazetce znajdziemy informacje o
bie¿¹cych wydarzeniach w parafii.
Koszt – dobrowolna ofiara.

Tydzieñ
W tym tygodniu w liturgii Koœcio³a obchodzimy: (1) w œrodê dwudziestego drugiego lutego rozpoczynamy czas Wielkiego Postu. W
ten dzieñ obowi¹zuje post œcis³y i
powstrzymanie siê od pokarmów
miêsnych. Msze œwiête z posypaniem g³ów popio³em o godzinach:
9.00, 16.30 (dla dzieci) i 18.00. Zachêcamy do g³êbokiego prze¿ycia tego
czasu pokuty i nawrócenia.
NABO¯EÑSTWAWIELKIEGO
POSTU
Droga Krzy¿owa – pi¹tek, godzina 16.30 (dzieci), godzina 18.30 (m³odzie¿, starsi). Gorzkie ¯ale – niedziela godzina 16.15.

Spotkanie katechetów
Spotkanie katechetów odby³o
siê w poniedzia³ek dwudziestego
lutego o godzinie 16.30.

Wieczysta Adoracja
Najœwiêtszego
Sakramentu
We wtorek dwudziestego pierwszego lutego przypad³a w naszej
parafii Wieczysta Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu. Adoracja
trwa³a od godziny 15.00 do 18.00.
Zaprosiliœmy do wspólnej modlitwy
o dobre prze¿ycie Wielkiego Postu.

Wpisy do Ksiêgi
TrzeŸwoœci
Od Œrody Popielcowej jako wyraz naszego wielkopostnego postanowienia bêdziemy mogli wpisywaæ
siê do Ksiêgi TrzeŸwoœci.

Spotkanie Czwartkowe
Akcja Katolicka zaprasza na Spotkanie Czwartkowe, dwudziesty
trzeci lutego, na godzinê 18.30 do sali
parafialnej przy ulicy Bohaterów
Warszawy 25. wyk³ad ksiêdza
Krzysztofa Szkubery CR na temat:
Czy Jezus Chrystus by³ samotny.

Cieszyno
W niedzielê w Cieszynie Msze
œwiête s¹ odprawiane o godzinie 13.00.

Budowa œwi¹tyni,
podziêkowania
Sk³adamy podziêkowania za modlitwy w intencji parafii i za sk³adane
ofiary na rzecz budowy koœcio³a. (Darowizna na budowê koœcio³a: przekaz
wype³niamy – PAR. RZYM.-KAT. Pw.
Œw. JADWIGI KRÓLOWEJ. 78-520
Z£OCIENIEC.Ul.PO£CZYÑSKA10.
NR KONTA 70 1020 2847 0000 1102
0008 3824. Darowizna na cele kultu
religijnego – budowa koœcio³a.

Do koñca lutego ksi¹¿kowa amnestia
dla „d³u¿ników”

Mo¿na oddaæ ksi¹¿ki
bibliotece po terminie i bez kar
(Z£OCIENIEC). Biblioteka Publiczna w Z³ocieñcu og³asza MIESI¥C PRZEBACZENIA. „Masz w
domu ksi¹¿ki biblioetki? Nie oddajesz ich, bo mo¿esz zap³aciæ karê?

mo¿e je spokojnie oddaæ nie obawiaj¹c siê kar finansowych. Na „amnestiê” mog¹ liczyæ wszyscy, którzy
oddadz¹ ksi¹¿ki do koñca lutego
tego roku oczywiœcie.

Biblioteka og³osi³a w³aœnie
„amnestiê” dla zapominalskich.
Przez ca³y styczeñ i luty ka¿dy, kto
przetrzymuje ksi¹¿ki z biblioetki,

Dodatkowe informacje mo¿na
uzyskaæ pod 943671649. Filia nr 1
(Osiedle Czaplineckie) – telefon
943670184.
(bib)

PARAFIA MARYI WNIEBOWZIÊTEJ
Drogi Krzy¿owe
W pi¹tek dwudziestego czwartego lutego Drogi Krzy¿owe: (1) godzina 17.00 dla dzieci (2) godzina
18.30 dla doros³ych (3) godzina
19.30 dla m³odzie¿y (zapraszamy
szczególnie m³odzie¿ przygotowuj¹c¹ siê do sakramentu bierzmowania).

Gorzkie ¯ale
Gorzkie ¯ale w niedziele o godzinie 17.00. Ofiary z³o¿one podczas
Gorzkich ¯ali przeznaczone bêd¹ na
kwiaty do Bo¿ego Grobu.

Kazania pasyjne
Kazania pasyjne g³osiæ bêdzie
ksi¹dz Krzysztof Szkubera CR.

Nabo¿eñstwa
Ró¿añcowe
Nabo¿eñstwa Ró¿añcowe s¹
odprawiane w niedziele o godzinie
17.30.

Zabawa parafialna
karnawa³owa
Na zabawê parafialn¹ karnawa³ow¹ zaprosiliœmy na niedzielê dziewiêtnasty lutego. Po ka¿dej Mszy
œwiêtej przy koœciele dzia³a³a loteria
fantowa. Od godziny 16.00 w sali
widowiskowej Z³ocienieckiego
Oœrodka Kultury rozpoczê³y siê
wystêpy dzieci i m³odzie¿y. Zabawa
taneczna toczy³a siê do rytmów
muzyki zespo³u Cantabo. Wielkie
emocje towarzyszy³y losowaniu nagrody g³ównej loterii fantowej. Podczas zabawy by³a prowadzona licytacja.

POPIELEC – œroda
dwudziesty drugi lutego
W œrodê dwudziestego drugiego
lutego POPIELEC. Przez symbolicz-

ny gest posypania g³ów popio³em
wkraczamy w okres Wielkiego Postu.
Wielki Post to czas œwiêty, czas
szczególny. Przyjmujemy go jako dar
Bo¿y, który ma nam pomóc odnaleŸæ
drogi naszego ¿ycia zgodnie z wol¹
Stwórcy. Msze œwiête o godzinach:
7.00, 9.00, 16.00, 17.00 i 18.00. Tego
dnia obowi¹zuje post œcis³y. Koronka do Bo¿ego Milosierdzia o godzinie 15.00. Adoracja Najœwiêtszego
Sakramentu do godziny 16.00. Po
Mszy œwiêtej wieczornej nie bêdzie
Nowenny do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy.

Spotkanie Czawrtkowe
Zapraszamy na Spotkanie
Czwartkowe na godzinê 18.30. Temat: Czy Jezus Chrystus by³ samotny? Spotkane poprowadzi ksi¹dz
Krzysztof Szkubera CR.

Apel Jasnogórski
W sobotê Apel Jasnogórski o
godzinie 20.30. Zapraszamy serdecznie.

Koœcio³y filialne
W œrodê popielcow¹ Msze œwiête w koœcio³ach filialnych: (I) Gronowo, godzina 8.00 (II) Stawno, godzina 16.00 (III) Lubieszewo, godzina
17.00 (IV) Darskowo, godzina 18.00.
DROGI KRZY¯OWE w koœcio³ach filialnych w ka¿dy pi¹tek Wielkiego Postu. (1) Stawno godzina
16.00 (2) Lubieszewo godzina 16.45
(3) Darskowo 17.30.

Odeszli do wiecznoœci
W ostatnim czasie odeszli do
wiecznoœci: (1) + Zbigniew Grabowiecki, lat 73. (2) Jacek Górecki, lat 65.
(3) Henryk Durczewski, lat 79. (4)
Zdzis³aw Kaftan, lat 58. (5) Teresa
Dobroñ, lat 79. Wieczny odpoczynek...

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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„Odmieñmy tylko rytm”

Koncert Micha³a
Bajora w Z³ocieñcu

„Od Piaf do Garou” to
tytu³ recitalu Micha³a
Bajora, który odby³ siê
w Z³ocinieckim Oœrodku
Kultury. Artysta w
nietypowych dla siebie
utworach, w jakby
tytu³owym
"odmienionym rytmie"
zaprezentowa³ siê
w sobotni wieczór
z³ocienieckiej widowni.
Koncert promowa³ podwójny
album artysty, siedemnasty w jego
dorobku.
Piosenki p³yn¹ce ze z³ocienieckiej sceny pochodz¹ znad Sekwany.
Wszystkie zosta³y doskonale przet³umaczone przez mistrza s³owa
Wojciecha M³ynarskiego. Melodyjne i skoczne piosenki, opatrzone
artystyczn¹ aran¿acj¹ Wojciecha
Borkowskiego wprowadzi³y z³ocienieck¹ widowniê w wspania³y nastrój. Liryczne i pe³ne gracji dzwiêki
wygrane zosta³y przez "œwietnych i
profesjonalnie przygotowanych
muzyków" powiedzia³ ksi¹dz proboszcz Wies³aw Hnatejko.

Artysta w Z³ocieñcu zaœpiewa³
piosenki z repertuaru takich znakomitoœci muzycznych jak Edith Piaf,
Charles Aznavour, Yves Montand,
Gilbert Becaud czy Garou. Po zakoñczeniu trwaj¹cego 90 minut koncertu by³a mo¿liwoœæ zakupu p³yt z nagraniami Micha³a Bajora. Fanów
artysty najbardziej ucieszy³a jednak
mo¿liwoœæ otrzymania autografu
oraz zrobienia wspólnego zdjêcia z
artyst¹. Wielu z nich z utêsknieniem
czeka na kolejny koncert swojego
idola.
(zok)
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Spotkanie organizacyjne w czwartek 23 lutego
w godzinach 16.00 – 18.00

Pielgrzymka do W³och
na rocznicê beatyfikacji
Jana Paw³a II
(Z£OCIENIEC). Jest w parafii
organizowana pielgrzymka do
W³och na rocznicê beatyfikacji Jana
Paw³a II. Spotkanie organizacyjne
jest zaplanowane na czwartek dwudziesty trzeci lutego w godzinach od
16.00 do 18.00. Telefon kontaktowy
w Z³ocieñcu – 502 324 660. Termin
pielgrzymki – 28 kwietnia do 4 maja.
Cena 1590 z³otych + 35 euro.
Pierwszy dzieñ: O godzinie 5.00
odjazd autokaru. Przejazd na nocleg
do Werony. Planowany czas przejazdu oko³o szesnaœcie godzin. Drugi
dzieñ: Po œniadaniu przejazd do Rawenny. Tego dnia zwiedzanie najwspanialszych zabytków wczesnego chrzeœcijañstwa, obejrzenie
wspania³ych mozajek nie maj¹cych
sobie równych nigdzie na œwiecie.
Zabytki Rawenny: mauzoleum Galli
Placydii, baptysterium Santa Apolinare Nuovo, baptysterium Arian,
kaplica arcybiskupia, mauzoleum
Teodoryka, bazylika San Vitale –
zostalo wpisanych w 1996 roku na
listê œwiatowego dziedzictwa UNESCO. Gor¹ca kolacja i nocleg w Rimini. Dzieñ trzeci: Po œniadaniu przejazd do Loreto. Tego dnia bêdziemy
podziwiaæ Œwiêty Domek, w którym
wed³ug tradycji mieszka³a Maria i
zst¹pi³ na Ni¹ Duch Œwiêty. Gor¹ca
kolacja i nocleg w okolicy Rzymu.
Dzieñ czwarty: Po œniadaniu udamy
siê do Watykanu. W rocznicê wyniesienia na o³tarze pok³onimy siê
B³ogos³awionemu Janowi Paw³owi
II. Zwiedzimy równie¿ Bazylikê
œwiêtego Piotra. Po po³udniu zobaczymy: Coloseum, Forum Roma-

num, Wzgórze Kapitolu, Plac Hiszpañski, Panteon, fontannê Di Trevi
i fontannê Czterech Rzek na Placu
Navona. Gor¹ca kolacja i nocleg w
okolicy Rzymu. Dzieñ pi¹ty. Po œniadaniu przejazd do Rzymu. Tego dnia
bêdziemy zwiedzaæ Katakumby –
miejsca pochowku pierwszych
chrzeœcijan oraz Bazylikê œwiêtego
Paw³a za Murami. Po po³udniu przejazd w okolice Padwy. Gor¹ca kolacja
i nocleg w okolicy Padwy. Dzieñ szósty: Po œniadaniu przejazd do Padwy. W Padwie nawiedzimy Bazylikê œwiêtego Antoniego. Msza œwiat
przy grobie œwiêtego Antoniego. Po
po³udniu przejazd do Wenecji. Zwiedzimy tu Plac œwiêtego Marka, Pa³ac
Do¿ów, Most Westchnieñ, Most
Rialto. Po gor¹cej kolacji noc¹ przejazd do kraju.
Organizatorem pielgrzymki jest
firma Ewa Tour ze Szczecina. Aleja
Piastów 65/10. 70-332 Szcecin,
www.ewtur.pl (p)

