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Napad na sklep
przy Wywiórskiego

Dzieñ Jêzyka
Ojczystego
w Szkole
Podstawowej
w Drawsku
Pomorskim

Do podobnych napadów na sklepy dosz³o niedawno w Œwidwinie, ju¿ któryœ
raz z rzêdu, raz z u¿yciem no¿a, a raz pistoletu, jednak okaza³y siê one
atrapami. Zrabowano utargi, ale niewielkie sumy. Tych spraw raczej nie mo¿na
³¹czyæ, bo tu bandyta pos³u¿y³ siê no¿em, ale jak widaæ zjawisko napadów i
osi¹gania ³atwego zysku staje siê plag¹, na któr¹ musz¹ szukaæ sposobu sami
handlowcy.
Dyrektor ZDP w Drawsku Pomorskim Zbigniew Kot
odpowiada Z³ocieñcowi

Radny
do powiatu,
powiat do gminy

„Olimpijczyk” w finale
- powalczy o mistrza
województwa
IV SO£ECKIE ZAWODY
W TRÓJBOJU TLENOWYM
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Str
Str.. 2

INFORMACJE

1 marca – Narodowy Dzieñ Pamiêci
o ¯o³nierzach Wyklêtych.
Trochê te¿ o edukacji pozaszkolnej

Kazimierz Rynkiewicz

G
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dybyœmy poprzestawali na
wiedzy wyniesionej ze szkó³,
marni byliby z nas obywatele. Szko³a w
ogóle nie wychowuje obywateli, a o
takiej jej roli myœleli zapewne za³o¿yciele szkó³ wy¿szych ju¿ kilkaset lat
temu, czego przyk³adem jest Miko³aj
Kopernik, uznawany za wybitnego polihistora Renesansu, który bêd¹c ksiêdzem i teologiem zajmowa³ siê matematyk¹, astronomi¹, medycyn¹, prawem,
ekonomi¹, a nawet wojskowoœci¹. Polihistor to cz³owiek posiadaj¹cy rozleg³¹
wiedzê z ró¿nych dziedzin. Spodoba³o
mi siê to s³owo, którego wczeœniej nie
zna³em, ale – jak w tytule – cz³owiek
uczy siê ca³e ¿ycie, a szko³a to tylko
wstêp do tej nauki, lepszy lub gorszy.
Poli oznacza – wiele, a histor - „wiedz¹cy, uczony, sêdzia”, czyli wiele wiedz¹cy. St¹d ju¿ blisko do historii, która
pierwotnie oznacza³a „badanie, dochodzenie do wiedzy”.
Dzisiaj historia to „tylko” przedmiot w szko³ach, czêsto nielubiany, a
znaczenie pierwotne zosta³o zamazane.
Wynikiem badañ historycznych jest
opis dziejów, a przedmiotem badañ jest
z regu³y historia cz³owieka i cywilizacji
ludzkiej. Ostatnio rz¹d, wprowadzaj¹c
reformê, ograniczy³ naukê historii w
szko³ach œrednich, „profiluj¹c” wiedzê
uczniów do potrzeb rynku. Jak ktoœ
wybierze profil œcis³y, to w³aœciw¹ naukê historii zakoñczy po pierwszej klasie. Czy w tej sytuacji bêdzie jeszcze
mo¿liwe pojawienie siê w naszym kraju
polihistora? Czy ktoœ jeszcze upomni
siê o rolê szko³y w kszta³ceniu obywateli? Czy matematyk, in¿ynier, lekarz,
prawnik bêdzie potrafi³ zachowaæ siê
tak, jak Miko³aj Kopernik, który w
czasie wojny polsko-krzy¿ackiej w latach 1520–21, wys³aj¹c list do króla
Zygmunta Starego, prosz¹c go o pomoc
zbrojn¹ przeciw Krzy¿akom i zapewniaj¹c o wiernoœci pisa³, ¿e czyniæ bêdzie to, „co przystoi ludziom szlachetnym i uczciwym oraz bez reszty oddanym Waszemu Majestatowi – nawet jeœliby przysz³o zgin¹æ”? Kopernik
uprawia³ wiele dziedzin nauki, ale one
stanowi³y jedno - wiedzê, która mia³a
s³u¿yæ ludziom. Rozumia³ dzieje cz³owieka i jego cywilizacjê. Rozumia³ Ÿród³o bytu, dlatego dla niego, jako teologa,
nauka nie sta³a w sprzecznoœci z Bogiem. Rozumia³ ten zwi¹zek i to Ÿród³o
jeszcze trzysta lat póŸniej Adam Mickiewicz pisz¹c:
Mówisz: Niech sobie ludzie nie
kochaj¹ Boga
Byle im by³a cnota i Ojczyzna droga.
G³upiec mówi: Niech sobie Ÿród³o
wyschnie w górach

Byleby mi p³ynê³a woda
w miejskich rurach.
Prawie 500 lat po Koperniku i 200
lat po Mickiewiczu rozumieli to jeszcze ostatni ¯o³nierze Wyklêci, gdy ginêli w obronie Boga, Honoru i Ojczyzny. Zdawali sobie sprawê, ¿e przyjdzie zaraza i rozerwie to wszystko na
strzêpy, wywróci œwiat do góry nogami. A przecie¿ jak¿e wielu z nich to byli
zwykli ch³opi, czêsto o s³abym wykszta³ceniu, ale ju¿ obywatele wolnej
Polski roku 1918. I nie chcieli tej wolnoœci oddaæ.
Dzisiaj nauka w szkole idzie w kierunku kszta³cenia cz³owieka jako narzêdzia do obs³ugiwania rynku sztucznie
wytwarzanych i narzucanych potrzeb.
Cz³owiek przez ca³e dzieje pos³ugiwa³
siê narzêdziami, ale one mu s³u¿y³y do
realizacji wy¿szych celów. Do czego ma
s³u¿yæ cz³owiek – narzêdzie? Cz³owiek
sprowadzony do roli producenta i konsumenta, nie wiedz¹cy, po co produkuje
i konsumuje? Nie znaj¹cy dziejów.
Jako Polacy dŸwigamy siê z historycznej zapaœci PRL-u, próbuj¹c zrozumieæ nasze dzieje na nowo. W koñcu
przyszed³ czas na odkrywanie najnowszej historii walk o nasz¹ niepodleg³oœæ.
Czasami mam wra¿enie, ¿e historia
sama prostuje nasze œcie¿ki, w myœl
sentencji, ¿e cz³owiek strzela, a Pan Bóg
kule nosi. ¯o³nierzy Wyklêtych, bo o
nich mowa, mia³o nie byæ. A wracaj¹,
jakby z zaœwiatów. To nauka dziejów
dla nas, ale tak¿e dla tych, którzy do
nich strzelali, grzebali ich pod murami
wiêzieñ i uklepywali ziemiê, by zniknêli na zawsze. Na ich grobach mia³ powstaæ Nowy Wspania³y Œwiat. Dzieje
mia³y rozpocz¹æ siê od zera. Nale¿a³o
tylko wykasowaæ star¹ historiê, zwalczyæ zabobony, zburzyæ koœcio³y, pa³ace zamieniæ na chlewnie, wyrwaæ z
ciemnego ludu ten strach przed ku³akami, powo³aæ do ¿ycia now¹ klasê robotnicz¹, która pod œwiat³ym przewodnictwem oœwieconych zostanie poprowadzona wprost do raju na ziemi. Zaistnia³
tylko jeden problem - co zrobiæ z tym,
którzy tego nie chc¹ lub w ten raj nie
wierz¹. Tych nale¿a³o zamkn¹æ w
³agrach i wiêzieniach i reedukowaæ do
skutku. Twórcy tej utopii nawet nie zauwa¿yli, ¿e rewolucja to powtórzona
ewolucja, ale sk¹d mogli to wiedzieæ,
wychowani na przyspieszonych kursach WKPb. Odrzucaj¹c historiê nawet
nie przysz³o im do g³owy, ¿e repetuj¹ w
klasie dziejów. I ¿e wszystko trzeba
bêdzie zaczynaæ od nowa, chocia¿ w
innych dekoracjach. W nastêpnych stuleciach wszyscy bêd¹ zachodziæ w g³owê, jak po tylu latach rozwoju kultury
i cywilizacji mo¿liwe by³o a¿ takie barbarzyñstwo.

Wiêc ¯o³nierze Wyklêci wracaj¹; dla
jednych jako naturalni bohaterzy bij¹cy
siê o fundamentalne wartoœci cywilizacji chrzeœcijañskiej, dla innych jako
koszmar potwierdzaj¹cy ducha dziejów, którego tak zawziêcie zwalczali. A
co ma na ten temat do powiedzenia polska szko³a? Nic. Kompletnie nic. Odrobienie tej lekcji nale¿y do obywateli.
Chocia¿ na przyk³ad w Gryficach w
Gimnazjum nr 1 znalaz³ siê cz³owiek,
który podj¹³ temat i okaza³o siê, ¿e jest
on bliski m³odym ludziom. Podobn¹
pracê robi nauczyciel w szkole w Redle,
w gminie Po³czyn-Zdrój. Na 1 marca zapowiadaj¹ siê obchody w ca³ej Polsce.
Ale to dopiero pocz¹tek, gdy¿ czeka nas
odkrywanie w³asnej, lokalnej historii
¯o³nierzy Wyklêtych. W ka¿dym miasteczku byli tacy, którzy tworzyli lub
próbowali tworzyæ po wojnie podziemie antykomunistyczne. Komuniœci
obeszli siê z nimi okrutnie. To by³o po
prostu dobijanie resztek wolnej Polski.
Aresztowania, prowokacje, wywózki
na Sybir, bicie, znêcanie siê, zsy³anie do
kopalni, wyrzucanie z pracy, konfiskata maj¹tku, po wyjœciu z wiêzieñ wilczy
bilet i zamkniête perspektywy na ca³e
¿ycie.
Tak by³o w przypadku kilkudziesiêciu osób, które w Z³ocieñcu lub Œwidwinie podjê³y po wojnie dzia³alnoœæ
konspiracyjn¹. Mam przed sob¹ teczkê
akt jednego z mieszkañców Œwidwina.
W 1951 r., ci m³odzi wówczas ludzie,
za³o¿yli organizacjê niepodleg³oœciow¹
„Konspiracyjne Wojsko Polskie”. W
1954 organizacja zosta³a rozpracowana
przez UB i wszystkich zatrzymano.
Najbardziej aktywnych s¹dzi³ Wojskowy S¹d Rejonowy w Koszalinie. Wyrok
zapad³ 22 kwietnia 1954 r. Ich organizacjê funkcjonariusze UB i s¹dów we
wszystkich dokumentach nazywaj¹
„band¹ kontrrewolucyjn¹”, pos³uguj¹c
siê ¿argonem typowo sowieckim. Z
tych dokumentów mo¿na odczytaæ
ówczesn¹ mentalnoœæ i matryce propagandowe, które przetrwa³y do naszych
czasów i jak¿e czêsto s¹ do dziœ u¿ywane w dyskusjach publicznych.
Tak oto s¹d wojskowy oceni³ skazanych:
„Przy wymiarze kary w odniesieniu
do osk. D¹browskiego ma S¹d na uwadze, ¿e podniós³ rêkê na W³adze Ludow¹, chocia¿ zapewnia³a mu ona mo¿liwoœæ awansu ¿yciowego, zwa¿yæ
trzeba, ¿e przed otrzymaniem pracy
referenta i st. referenta w POM i Domu
Ksi¹¿ki w Koszalinie, wyzyskiwany
by³ z ca³¹ rodzin¹ przez ku³aków u których z pocz¹tku zarabia³ na utrzymanie.
Znacz¹ce napiêcie z³ej woli oskar¿onego widoczne jest w tym, ¿e nawet literackie aspiracje obraca³ przeciwko Ludowej Polsce, pisa³ bowiem antypañstwowe, kontrrewolucyjne utwory.

W odniesieniu do Pietraszyna ma
S¹d na uwadze, ¿e skorzysta³ ju¿ raz z
aktu przebaczenia, gdy w 1947 roku
ujawni³ siê przed w³adzami jako cz³onek
kontrrewolucyjnej bandy, a potem nawróci³ znów na drogê zbrodni (¿adnej
zbrodni nie pope³nili – przyp. Red.).
W odniesieniu do ¯d¿añskiego ma
S¹d na uwadze tê okolicznoœæ obci¹¿aj¹c¹, ¿e jako robotnik mia³ szczególny
obowi¹zek zapobie¿enia wrogiej dzia³alnoœci D¹browskiego i innych. Udzia³
w wojnie z hitlerowskimi Niemcami w
szeregach I Armii stanowi okolicznoœæ,
któr¹ uwzglêdniæ trzeba jako obci¹¿aj¹c¹, ale i równie¿ jako ³agodz¹c¹ okolicznoœæ, bo z jednej strony zobowi¹zywa³ ¯d¿añskiego do wiêkszej wiernoœci
Ludowej Polsce, a z drugiej strony stanowi pewn¹ wobec Polski zas³ugê.
W odniesieniu do Noworackiego ma
S¹d na uwadze jego wysoki poziom
umys³owy oraz pochodzenie z ku³aków. Jako ³agodz¹c¹ okolicznoœæ przyjmuje S¹d szczer¹ postawê oskar¿onego
na rozprawie”.
Prawda, ¿e brzmi to koszmarnie, ale
tacy to byli sêdziowie i takie by³y korzenie PRL.
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Napad na sklep przy
ulicy Wywiórskiego
(DRAWSKO POM.) W
miniony pi¹tek
zamaskowany bandyta
napad³ na sklep przy ul.
Wywiórskiego w Drawsku
Pomorskim – poinformowa³
wczorajszy G³os
Koszaliñski.
Sklep przy ulicy Wywiórskiego
stoi w pewnej odleg³oœci od innych
zabudowañ, vis a vis cmentarza, co
wykorzysta³ napastnik. By³a godzina 20.45, gdy do sklepu wszed³ mê¿czyzna w kominiarce z no¿em w rêku

P£YTY OSB
NAJTANIEJ. 602 131 760

Biuro reklamy
Tygodnika
Tel. 504 042 532

i za¿¹da³ od ekspedientki wydania
pieniêdzy. Dosz³o do szarpaniny, w
czasie której kobiecie wylecia³ z kieszeni portfel. Napastnik chwyci³ go
i uciek³, znikaj¹c w ciemnoœciach
poœród nagrobków. W czasie szarpaniny kobieta zosta³a lekko zraniona ostrzem no¿a, ale na szczêœcie
niegroŸnie.
Zaalarmowana policja w poœcigu pos³u¿y³a siê psem tropi¹cym,
ale do tej pory sprawcy nie uda³o siê
zatrzymaæ. Jak zauwa¿a gazeta, policja nie poinformowa³a o tym zdarzeniu, a przecie¿ mog³a poprzez media
zwróciæ siê do mieszkañców miasta
o pomoc w ujêciu sprawcy.

Do podobnych napadów na
sklepy dosz³o niedawno w Œwidwinie, ju¿ któryœ raz z rzêdu, raz z u¿yciem no¿a, a raz pistoletu, jednak
okaza³y siê one atrapami. Zrabowano utargi, ale niewielkie sumy. Tych
spraw raczej nie mo¿na ³¹czyæ, bo tu
bandyta pos³u¿y³ siê no¿em, ale jak
widaæ zjawisko napadów i osi¹gania
³atwego zysku staje siê plag¹, na
któr¹ musz¹ szukaæ sposobu sami
handlowcy.
KAR
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ZATRUDNIMY
PRACOWNIKA
w FOTO-AGA Z³ocieniec
WYMAGANIA:
- znajomoœæ Photoshopa
- nie ucz¹cy siê
- doœwiadczenie w handlu
mile widziane
- umiejêtnoœæ pracy w zespole
- ³atwoœæ nawi¹zywania
kontaktów z ludŸmi
FOTOGRAFIÊ, CV WRAZ Z W£ASNYM LISTEM MOTYWACYJNYM PROSIMY SK£ADAÆ W NASZEJ FIRMIE W Z£OCIEÑCU ul. 3go Pu³ku 14.
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Czy w Z³ocieñcu bêd¹ konieczne przedterminowe wybory???

Dwa Grzyby w jednym barszczu
(Z£OCIENIEC). Lutowa sesja
z³ocienieckiej rady minê³a jakby pod
znakiem niechêci ze strony radnych
do codziennego zawiadywania
gmin¹. Jak zawsze nag³oœnienie by³o
fatalne, mimo ¿e poprzednio dyrektor Z³ocienieckiego Oœrodka Kultury stwierdzi³a, ¿e sala jest rzeczywiœcie fatalnie nag³oœniona, i ¿e niby
tej sali nag³oœniæ czytelnie siê nie da.
I dalej nic. Obrady odbywaj¹ siê w
takich warunkach, jak dotychczas,
zaœ sprzêt nagrywaj¹cy jest taki, ¿e
nie ma praktycznie mo¿liwoœci szybkiego zgrania dŸwiêku obrad na potrzeby choæby lokalnej prasy. Dlaczego radni w dalszym ci¹gu obraduj¹ wiedz¹c, ¿e nie s¹ s³yszalni na
miejscach dla obywateli, nie sposób
to t³umaczyæ tak zwan¹ konwencj¹
z³ocienieck¹. To ju¿ wygl¹da nawet
na jakby nadporozumienie samorz¹dowe, albo coœ w tym nadporozumieniowym stylu.
Z pomoc¹ nadporozumieniu
W innym miejscu piszemy o tym,
¿e pospieszyliœmy z³ocienieckiemu
nadporozumieniu samorz¹dowemu
z pomoc¹ i rozmawialiœmy z zawodowym akustykiem sk³aniaj¹c go, by za
zwyczajnym wynagrodzeniem przeszkoli³ kogo tylko trzeba w sztuce
nag³aœniania tej sali. Profesjonalista
od nag³aœniania stwierdzi³, i¿ nieprawd¹ jest, ¿e tej sali nie mo¿na
nag³oœniæ. W ka¿dej chwili mo¿na to
uczyniæ, tyle, ¿e do tego trzeba nieco
wiedzy na temat. Ów profesjonalista
tê salê z doskona³ym skutkiem nag³aœnia³ ju¿ nie raz. Tyle pomocy ze
strony Tygodnika dla ZOK-u, ale w
powietrzu ci¹gle wisi pytanie, - dlaczego radni z³ocienieckiego nadporozumienia samorz¹dowego obraduj¹ w obecnoœci gminian wiedz¹c,
¿e ci z ich obrad ma³o co s³ysz¹, a jeœli

ju¿ cokolwiek, to bardzo niewyraŸnie. Pokazywanej tu mama³yi samorz¹dowej nadporozumieniowej nie
uœwiadczy siê chyba nigdzie ju¿ na
œwiecie. O co w tym wszystkim chodzi?
Na razie ludzi zalewa tylko woda
Gminian na sali by³o sporo, gdy¿
akurat po ostatnich deszczach nie
tylko chodniki, ale i ca³e ulice sta³y
pod wod¹. Tydzieñ temu pod wod¹
pokazaliœmy Brzozow¹, ale tych uliczek by³o wiêcej. Tym razem mieszkañcy, którzy nowo siê pobudowali
(ulice: Kresowiaków, Monte Cassino, Osiedle Pomorska - pod lasem)
przyszli poskar¿yæ siê, ¿e woda zalewa miejsca, gdzie zwyczajnie winna
byæ ulica, i nie tylko. Narzekali, ¿e
gmina nie wykona³a nale¿¹cych do
niej prac i teraz k³opoty trwaj¹ nieustannie. Tym razem na sali ledwie
s³yszalnych obrad nie by³o burmistrza Waldemara W³odarczyka, zaœ
na pretensje odpowiada³ jego zastêpca, Piotr Antoñczak z wykszta³cenia te¿ budowlaniec. Definitywnie problem bêdzie rozstrzygany po
powrocie Ojca Miasta. Dodajmy tylko takie pytanie: dlaczego gmina
sprzedaje dzia³ki budowlane nie do
koñca przysposobione do sprzeda¿y? Teraz, gdy bêdzie trzeba je jakby
doposa¿yæ, to kto za to wszystko
zap³aci? Nie lepiej by³oby sprzedawaæ dzia³ki do koñca uzbrojone, a
przy sprzeda¿y z doliczonymi za
wszystko kosztami. Przecie¿ nie ma
obowi¹zku kupowania dzia³ek budowlanych, obowi¹zuje wolny rynek. Nie idzie tu tylko o te dwie uliczki w mieœcie, ale i o Osiedle Pomorska pod lasem
Wielce problematyczne z³otówki dla stra¿y miejskiej

I teraz chyba najwa¿niejsze. Od
pewnego czasu sygnalizujemy g³osy mieszkañców gminy, z których
wynika, ¿e ludzie zauwa¿aj¹ jakby
zbêdnoœæ istnienia u nas stra¿y miejskiej. W artykule tydzieñ temu na ten
temat daliœmy wypowiedŸ radnego
Miros³awa Kacianowskiego, przypomnijmy: - MONITORING JEST
NIEPOTRZEBNY. Ile by³o interwencji ludzi z monitoringu? - Z precyzyjn¹ odpowiedzi¹ poœpieszy³a
przewodnicz¹ca Urszula Ptak: - Pyta³am Policjê, ile by³o interwencji z
monitoringu? Odpowiedzieli, ¿e nie
by³o ¿adnych. Jeœli Czytelnicy pomyœleli, ¿e na
sesji samorz¹dowego nadporozumienia z³ocienieckiego poœwiêconego bezpieczeñstwu w gminie ktokolwiek z radnych pokazany tu problem postawi³ pod obrady, to siê
srodze zawiedzie. Nikt z tych ludzi,
raczej doskonale wiedz¹c o zbêdnoœci naszej stra¿y miejskiej, na ten
temat nawet siê nie zaj¹kn¹³. Na jakich zasadach wiec dzia³a z³ocienieckie nadporozumienie samorz¹-

dowe - teraz ju¿ wiemy wszyscy!!!
Nie dzia³a.
Czy jesteœ za utrzymywaniem
stra¿y miejskiej???
Wspomina siê w mieœcie o koniecznoœci zbierania podpisów gminian, którzy w sprawie naszej stra¿y
miejskiej tym sposobem zaproponuj¹ radnym wziêcie siê za pilne problemy w gminie. Niech ten tekst bêdzie na pocz¹tek jakby ¿ó³t¹ kartk¹.
Oby czerwona nie by³a okazana w
chwili, gdy nag³oœnienie zokowskiej
dziupli bêdzie ju¿ w stu procentach
sprawne.
Dojdzie do zamkniêcia szko³y?
Piszê o tym, gdy¿ akurat jest
powo³ywana komisja do przygotowania modelowych rozwi¹zañ w z³ocienieckiej oœwiacie. Nie wykluczone, ¿e dojdzie u nas do likwidacji
którejœ ze szkó³. A to by³oby ju¿ jednym z ostatnich kroków do samolikwidacji miasta. Nie mo¿na dopuszczaæ do tego, ¿e wzglêdy demograficzne bêd¹ wykorzystywane w pro-
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cesie likwidacji nawet i pañstwa. Likwidacji polskich szkó³ towarzysz¹
zmiany w programach nauczania:
oczywiœcie - zbrodnicze wrêcz
zmniejszenie iloœci lekcji jêzyka polskiego i historii. Tak w Polskê uderzano przecie¿ zawsze. I zawsze siê
wybroni³a. Broñmy siê wiêc. Dlaczego nie? Jeœli ktoœ w tym kraju (nie
myliæ z Polsk¹) zamierzy³, ¿e nauczyciel jest zbêdny, bo to i owo, to
sprawdŸmy najpierw czy tak bardzo
jest nam potrzebny stra¿nik miejski,
podwójny burmistrz. Jeœli na szko³ê
nie ma œrodków, to sprawdŸmy, czy
w domu kultury ma byæ a¿ dwóch
dyrektorów, a do tego dwie plastyczki i jedna grafik komputerowa,
jak mówi pracownica tej firmy. Jeœli w
OSiRze nie ma ¿adnego fachowca od
sportu, to mo¿e opiekê nad obiektami sportowymi (w tym w zbêdnych
szko³ach, kto to wszystko tak planowa³?) powierzyæ na przyk³ad ZUKowi. Zbêdne z³otówki z osirwoskich
etatów przeznaczaj¹c na... sport i
rekreacjê. Tu wariantów jest wiele.
Pora pomóc gminie, gdy zaczyna
byæ rzeczywiœcie w wielkiej potrzebie. Braæ pod obrady tematy a¿ o to
siê prosz¹ce. Jeœli nie, to przyjdzie i
taki czas, kiedy to towarzystwo zwane tu z³ocienieckim nadporozumieniem samorz¹dowym - wyborcy
jeszcze przed wyborami rozgoni¹ na
cztery wiatry. Na razie, to z tego
wszystkiego jakby widaæ, ¿e im
wczeœniej, tym dla gminy lepiej. Ile¿
pogardy dla cz³owieka trzeba, by
ci¹gle obradowaæ w sali, w której
bardzo s³abo obrady s³ychaæ. A jak
przysz³o z funduszy rady daæ nieco
z³otówek na dowóz dzieci do szkó³,
to nie, bo mo¿e zabrakn¹æ na wakacyjne diety. A to ju¿ nadporozumieniowy koszmar!!! Samorz¹dowy.
A po co oni nam? Ani pracy,
ani pieniêdzy, szko³y pod nó¿
Spo³ecznoœæ gminna nie za bardzo potrzebuje jakichkolwiek rz¹dów. Akurat w tych dniach coraz
powa¿niej mówi siê o likwidacji powiatów. Po co i komu one by³y i s¹
potrzebne? Cz³owiek chce pójœæ do
pracy, do pracy na godziwych warunkach. Chce za to mieæ pieni¹dze.
Ale ca³a Polska gminna zosta³a tak
urz¹dzona, ¿e ten warunek jest nie do
spe³nienia. Tylko radzenie. Dlatego
tyle tu rad, powiatów, ministerstw,
ferelnych stadionów i stadioników z
prowadz¹cymi do nich, albo i nie,
specyficznymi drogami. Jak nie za
bardzo jest ju¿ nad czym radziæ, to
trzeba w³aœnie wiecznie radziæ. A
wiadomo - wszystko ju¿ zosta³o uradzone. Dlatego tyle tu teatrzyków,
nadporozumieñ, innych dupereli...
Co dalej? W³aœnie; co dalej? Radni
do grup interwencyjnych ? - tak radzili, ¿e i z tym krucho.
Tadeusz Nosel

Z ¯YCIA POWIATU
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Dyrektor ZDP w Drawsku Pomorskim Zbigniew Kot odpowiada Z³ocieñcowi

Radny do powiatu, powiat
do gminy
(POWIAT). Radny powiatowy w
barwach Z³ocieñca Krzysztof Zacharzewski zg³osi³ podczas obrad
rady powiatu kilka interpelacji dotycz¹cych stanu dróg w gminie Z³ocieniec, a i bêd¹cych w gestii powiatu. Na zapytania odpowiedzia³ dyrektor w Zarz¹dzie Dróg Powiatowych Zbigniew Kot.
Gminne NIE
(I) W sprawie utwardzenia ulicy
Kosynierów w Z³ocieñcu Zarz¹d
Dróg wystêpowa³ do Gminy Z³ocieniec z propozycj¹ wykonania wspólnej inwestycji, z pozyskaniem œrodków z Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych (FOGR), w roku 2010. Gmina nie wyrazi³a chêci do realizacji
tego zadania.
W kompetencji gminy
(II) Wykonanie oœwietlenia ulicy
Kosynierów jest w kompetencji
Gminy Z³ocieniec, gdy¿ gmina zawar³a umowê z Zak³adem Oœwietlenia Drogowego "Pó³noc" Sp. z o.o w
Karlinie i gmina ponosi koszty pobranej energii.
Pêka nowa nawierzchnia
(III) Zarz¹d Dróg zg³osi³ do wykonawcy swoje spostrze¿enia dotycz¹ce powsta³ych spêkañ na nowej
nawierzchni drogowej. Dokonano
przegl¹du w ramach gwarancji. Wykonawca robót - STRABAG
wykona³ w miejscach powsta³ych
spêkañ odwierty celem okreœlenia
przyczyn powstania uszkodzeñ oraz
analizê sposobu naprawy. Okres
gwarancji wynosi szeœædziesi¹t miesiêcy od daty odbioru. W najbli¿szym czasie zostanie wykonany
ponownie przegl¹d gwarancyjny
maj¹cy na celu stwierdzenie, czy
spêkania powiêkszaj¹ siê oraz czy
powstaj¹ nowe. Firma STRABAG
zapewnia, ¿e usunie spêkania w
okresie gwarancyjnym.
Pacholki, linia segregacyjna
(IV) Na konwencie starosty
drawskiego z burmistrzami i wójtami gmin ustalono, ¿e zostan¹ wprowadzone dodatkowe oznakowania
na remontowanych odcinkach
drogi powiatowej Z³ocieniec - Kalisz Pomorski poprzez ustawienie
przy drodze pacho³ków drogowych, a w okresie wiosennym zostanie namalowana linia segregacyjna w osi drogi.

Stra¿ miejska w Z³ocieñcu
zawodzi
(V) Utrzymanie pasów zieleni
wzd³u¿ ulic powiatowych na terenie
Z³ocieñca jest w kompetencji gminy
otrzymuj¹cej z powiatu œrodki na
bie¿¹ce utrzymanie dróg. Ponadto,
w³aœciciele pojazdów ustawiaj¹ pojazdy wzd³u¿ ulic na pasach zieleni,
tym samym niszcz¹c je. Obecnie zarz¹d dróg powiatowych przygotowuje dokumentacjê zamiany sta³ej
organizacji ruchu wprowadzaj¹c
znaki B - 36 "zakaz zatrzymywania siê
i postoju" na tych odcinakach ulic.
Przekazywane informacje Zarz¹du
Dróg do stra¿y miejskiej o eliminowanie takich postojów nie przynios³y zamierzonego celu, dlatego bêdzie wprowadzona nowa organizacja ruchu.
Tu wtrêt z posiedzenia rady Z³ocieñca. Mówi Urszula Ptak, prze-

wodniczaca: - To s¹ drogi powiatowe. Powiat ci¹gle twierdzi, ¿e pasy
zieleni s¹ dla bezpieczeñstwa, a one
bardzo brzydko wygl¹daj¹. Gmina nie ma œrodków,
to i chêci nie ma
Zarz¹d Dróg Powiatowych od
dwóch lat ponawia wniosek do gminy Z³ocieniec o wspó³finansowanie
remontu odcinka drogi Sk¹pe - Cieszyno maj¹cy na celu jej poszerzenie. Gmina z powodu braku œrodków
nie wyra¿a chêci.
Ju¿ wiadomo czyj jest parking
w œrodku Z³ocieñca
Parking przy ulicy Genera³a W³adys³awa Sikorskiego w Z³ocieñcu
nie podlega Zarz¹dowi Dróg Powiatowych.
Z powa¿aniem DYERKTOR
mgr in¿. Zbigniew Kot

Pod³¹czcie nasze mieszkania do naszego (jeszcze) ciep³a

Proœba do w³adz gminy
i do Zak³adu Ciep³ownictwa
z ulicy 5 Marca
(Z£OCIENIEC). W notatce jest
mowa o mieszkañcach ulicy 5 Marca
zajmuj¹cych mieszkania od piekarni
przy posterunku Policji do skrzy¿owania z ulic¹ Stefana Okrzei. To budownictwo poniemieckie, wiêc lokale s¹ ogrzewane tradycyjnie, piecami. Jak siê dowiedzieliœmy, mieszkaj¹
tam przede wszystkim ludzie czêsto
wiekowi ju¿, którzy prosz¹ w³adze
gminy, by ich mieszkania pod³¹czyæ
do gminnego „ciep³a”. Do Zak³adu
Ciep³ownictwa. W imieniu sk³adaj¹cych proœbê do w³adz i do ZC wyst¹-

pi³a radna Gra¿yna Kozak. Zosta³a
z³o¿ona obszerna interpelacja.
Prezes ciep³a Andrzej Paliñski,
jak na razie do proœby ustosunkowa³
siê negatywnie. Zdziwi³o to burmistrza Waldemara W³odarczyka.
Us³yszeliœmy: - Jeœli chodzi o pod³¹czenie do ciep³owni czêœci budynków przy ulicy 5 Marca, to siê
dziwiê, ¿e odpowiedŸ jest negatywna, skoro sytuacja Zak³adu Ciep³owniczego jest taka dobra. – Jak
na razie nie mamy kolejnych informacji na ten temat.
(rm)
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Trudne problemy gminnej oœwiaty - komisja
Tadeusza KoŸmy

Wyspa Ostrów na Siecinie
Model organizacji oœwiaty
jeszcze wszystkich gminian
w gminie - nauka polskiego
i nie tylko
i historii w Z³ocienieckim
(Z£OCIENIEC). W ubieg³ym
roku gmina wystawi³a na sprzeda¿
Oœrodku Kultury???
dzia³ki pod zabudowê na wyspie
Ostrów na jeziorze Siecino. Charakter zabudowy – hotel, us³ugi. Jak siê
dowiadujemy, do tej pory nie ma nikogo, kto zechcia³by w wyspê zainwestowaæ. Jak oficjalnie poinformowano, na wyspie Ostrów trzy dzia³ki
s¹ wskazane do zabudowy bungalowami.

Wyspa ocala³a, bo nie potrafiono
jej zareklamowaæ
Tytu³em komentarza dodajmy, ¿e
z³ocieniecki oferent nie za bardzo
przy³o¿y³ siê do przygotowania
oferty. Wyspa Ostrów jest tak niezwyk³ej urody, ¿e wymaga artystycznego wrêcz „ogrania”. Niezbêdne
bylyby nawet konsultacje z filmowcami, gdy¿ to miejsce jest klasy piêkna wrêcz niebywa³ego. Chyba nawet
na ca³ym Pomorzu nie ma podobnego. A mo¿e i w kraju. Potê¿nym walorem jest te¿ okolica wokó³ jeziora i
jeszcze dalej. Itp. A tak do koñca
rzecz dopowiadaj¹c: chyba dobrze
siê dzieje, ¿e Ziemia Z³ocieniecka nie
jest szczególnie dewastowana tak¹
czy inn¹ turystyk¹, ca³ym tym prze-

mys³em. Tylko, szkoda, ¿e tak ma³o
jeszcze gminian zdo³a³o poodkrywaæ, w jak przepiêknych okolicach
przysz³o nam mieszkaæ. Œcie¿ka rowerowa nad Siecino, i dalej, wielu
ludziom ju¿ wskaza³a – lasy wokó³
nas, jeziora, a przede wszystkim m³odzie¿y, dzieciom. Gdy owi dorosn¹
bêdzie tu ju¿ zupe³nie inaczej. A na
razie – to ca³e, wszelkie piêkno
wokó³ nas – jeszcze dla nas wszystkich. I wyspa na Siecinie te¿. Czy tak
zostanie? Nie zapominajmy – jest
przygotowany plan prywatyzacji
lasów. Nie tylko lasów. Myœli siê ju¿
o tym, co pod nimi. Na razie nasi nowi
okupanci pod naciskiem opinii publicznej zaniechali wyszarpywania
polskich lasów. Czekaj¹, a¿ w ludziach dopal¹ siê resztki poczucia
w³asnoœci swego kraju?
(om)

Rozliczenia podatkowe 2012 roku w gminie Z³ocieniec

Urz¹d Skarbowy w Drawsku
Pomorskim poinformowa³
Szanowni Pañstwo!
Informujemy, i¿ w roku 2012 do
Urzêdu Miejskiego w Z³ocieñcu
bêd¹ przyje¿d¿aæ raz w miesi¹cu pracownicy Urzêdu Skarbowego w
Drawsku Pomorskim w celu udzielenia informacji, przyjêcia zeznañ podatkowych.
Harmonogram dy¿urów przedstawia siê nastêpuj¹co: (1) 26 marca
2012 (2) 13 kwietnia 2012.
Informujemy równie¿, ¿e formularze zeznañ podatkowych dostêpne
s¹ w nastêpuj¹cych punktach: (I) w
Pañstwa Urzêdzie Miejskim, Stary
Rynek 3 (parter), Biuro Obs³ugi Interesanta (II) w siedzibie Urzêdu Skarbowego w Drawsku Pomorskim przy
ulicy Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego
35-37 (III) w siedzibie Punktu Obs³ugi Podatników w £obzie na Placu
Spó³dzielców 2 (IV) na stronie internetowej Ministerstwa Finansów:
www.mofnet.gov.pl.

Wype³nione formularze zeznañ
podatkowych mog¹ byæ z³o¿one: (1)
w trakcie dy¿uru w Sali Biura Rady
Miejskiej w Z³ocieñcu przy ulicy
Wolnoœci 10 na I piêtrze w pokoju 13.
(2) W siedzibie Urzêdu Skarbowego
w Drawsku Pomorskim przy ulicy
Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego 3537 (3) w Punkcie Obs³ugi Podatników w £obzie na Placu Spó³dzielców
2 (V) za poœrednictwem poczty - list
polecony musi byæ nadany w polskiej placówce nie póŸniej ni¿ do
godziny 24.00 trzydziestego kwietnia 2012 roku (6) drog¹ elektroniczn¹
Informujemy równie¿, i¿:
W dniach 26,27 i 30 kwietnia 2012
roku w siedzibie Urzêdu Skarbowego w Drawsku Pomorskim przy ulicy
Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego 3537 bêd¹ pe³nione dy¿ury przyjmowania zeznañ w godzinach od 7.00
do 18.00.
(um)

(Z£OCIENIEC). Nie da siê chyba
ze wzglêdów obiektywnych (demografia) utrzymaæ w Z³ocieñcu dotychczasowego modelu istnienia
oœwiaty. Tutejsi radni postuluj¹, by
t¹ problematyk¹ zajê³a siê specjalna
komisja pod przewodnictwem radnego Tadeusza KoŸmy. Radny w
radzie pe³ni funkcjê jej wiceprzewodnicz¹cego.
Proponuje siê, by w sk³adzie komisji znaleŸli siê dyrektorzy szkó³,
nauczyciele, przedstawiciele zwi¹zków i rodzice. Nie wspomina siê o
reprezentantach samorz¹dów szkolnych, Rady M³odzie¿owej.
W tych dniach prasa donosi, ¿e
lada dzieñ dojdzie do likwidacji Karty Nauczyciela. Codzienniki dokument zw¹ reliktem PeeReLu.

Przy okazji: (1) nie od rzeczy by³oby, by w Z³ocieñcu dok³adnie zbadaæ, jakie s¹ u nas warunki zaistnienia szkó³ prywatnych, wzorem ze
Szczecinka na przyk³ad (2) wa¿nym
zagadnieniem staje siê znaczna likwidacja w szko³ach godzin nauki
jêzyka polskiego i historii. Idzie tu o
setki jednostek lekcyjnych. Czy aby
to nie powód, by mo¿liwoœæ rzetelnej nauki chêtnej do tego m³odzie¿y
zapewniæ w Z³ocienieckim Oœrodku
Kultury? A i pracê nauczycielom.
I jeszcze jeden problem, ale jak¿e
wa¿ki: po wybudowaniu tylu szkolnych obiektów sportowych, okazuje siê, ¿e nie ma œrodków na dzieciêc¹
i m³odzie¿ow¹ kulturê fizyczn¹, a i na
inne zajêcia pozalekcyjne. Widaæ
brakuje w gminie dobrego planowania, przewidywania.
(N)

Wizyta w³adz Z³ocieñca w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Œrodowiska

Kolejne œrodki
na kanalizacje
(Z£OCIENIEC). Kilka dni temu
pewna damulka skar¿y³a siê, ¿e z jej
mieszkania za Peerel przez kilkadziesi¹t lat nieczystoœci sp³ywa³y
wprost do rzeki i jakoœ to nikomu nie
przeszkadza³o. Perlisty wywód na
ten temat mia³ miejsce, gdy zabrak³o
pr¹du i w domku damulki wysiad³a
pompa przepompowuj¹ca œcieki.
K³opot by³ wielki, bo nieczystoœci
poczê³y wydostawaæ siê na posadzkê w ³azience.
Jednak, zauwa¿my, ju¿ owe œcieki nie sp³ywaj¹ do Drawy, a s¹ przepompowywane do wiod¹cych do
oczyszczalni instalacji œciekowych.
Widaæ – postêp nies³ychany.
Na pocz¹tku lutego w³adze Z³ocieñca goœci³y w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Œrodowiska w
zwi¹zku z przyznaniem gminie kolejnych œrodków na budowê kolejnych
tak potrzebnych instalacji kanalizacyjnych. Uzgadniano wszelkie warunki dotycz¹ce umowy na wykorzystanie œrodków. – Mam nadziejê

– powiedzia³ burmistrz Waldemar
W³odarczyk – ¿e dokumenty podpiszemy do koñca tego miesi¹ca.
Dodajmy jeszcze – w pokazany tu
sposób œcieki za Peerel sp³ywa³y te¿
do jezior Rakowo, nad którymi wedle
wniosku z komisji bud¿etu (przew.
Gra¿yna Kozak), byæ mo¿e wreszcie
powstan¹ k¹pieliska. Minê³y ju¿
przecie¿ lata kwarantanny.
Za tej¿e Peerel w Z³ocieñcu jednak ju¿ wtedy solidnie myœlano o
ochronie œrodowiska. Wybudowano u nas, tak nieliczne wówczas w
Polsce, oczyszczalniê œcieków. To
by³o, jak na tamte czasy, wielkie
osi¹gniêcie. Obecnie mamy w tym
samym miejscu nowoczesn¹, potê¿n¹ oczyszczalniê, która pracuje
na potrzeby ca³ej gminy. To bardzo
wa¿ne, gdy¿ wioski to te¿ przecie¿
gmina. Obecne prace w tym wzglêdzie maj¹ te¿ walor ratowania przed
œciekami nie tylko zasobów naszej
przyrody, ale tak¿e jakby i naszego
imienia.
(um)

List do redakcji
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Wizytówka
Z³ocieñca
Prawie centrum miasta, w
pobli¿u nowy piêkny obiekt
Inter Marche, wszystkie s¹siednie uliczki ju¿ z XXI wieku...

Niech Pan Redaktor zgadnie która to ulica w Z³ocieñcu wygl¹da
jak XIX wieczna zapomniana droga

donik¹d? Zdjêcia wystarcz¹ za komentarz.
A mo¿e niech któryœ z „w³adców”
miasta wpadnie wyrzuciæ œmieci???
Zapraszamy - konieczne bêd¹ wodery..
Pozdrawiam - mieszkaniec.
(Nazwisko i adres
do wiadomoœci redakcji)
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Ochotnicze stra¿e po¿arne – do czêœciowego
uzawodowienia

Po zakupie podnoœnika
– agregaty pr¹dotwórcze,
aparaty do wykrywania ska¿eñ
(Z£OCIENIEC). Nie ma siê czego
wstydziæ, ale jesteœmy gmin¹ w której nawet zakup podnoœnika dla stra¿y po¿arnej jest nie tylko wielkim
wydarzeniem, ale i swoiœcie – na
miniona mod³ê - celebrowanym. Tygodnik te¿ siê do tego przyczynia³.
Tym razem informujemy, ¿e ów podnoœnik tylko zapocz¹tkowa³ tego
rodzaju gminne zakupy. Maj¹ byæ
zakupione agregaty pr¹dotwórcze,

aparaty do wykrywania ska¿eñ i
podobny sprzêt.
Dodajmy: dobrze by³oby ze Z³ocieñca w Polskê wypuœciæ sygna³ o
koniecznoœci choæby tylko pó³uzawodowienia niektórych ochotniczych stra¿y po¿arnych, na wzór na
przyk³ad stra¿y gminnych i miejskich. Mo¿e nawet skomasowania.
To temat dla naszych w³adz na obrady Kongresu Miast Polskich. (rm)

Podzia³ dzia³ek w pobli¿u Osiedla Czaplineckiego

Dzia³ki pod: (1) centrum multimedialne
(2) boksy dla przedsiêbiorców – Czerwona
Torebka (3) do szeœædziesiêciu mieszkañ
(Z£OCIENIEC). Ostatnio jest
bardzo g³oœno o Alei Piastów. Króciutko pisz¹c na ten temat – jest w
takim stanie technicznym, ¿e nie
nadaje siê do u¿ytku. Ale tym razem
o tej okolicy optymistyczniej. Jest
dokonywany podzia³ terenu przy
Alei i przy ulicy Wyzwolenia. Maj¹
byæ po podziale cztery dzia³ki. (1)
Pod budowê centrum multimedialnego – oby jak najszybciej, gdy¿

tego rodzaju placówki na tym Osiedlu brakuje wrêcz pokazowo (2) Pod
budowê „Czerwonej Torebki”. Idzie
tu o to, ¿e inwestor ma zamiar wybudowaæ wiêkszy obiekt podzielony
na boksy. Lokalni przedsiêbiorcy
bêd¹ mogli prowadziæ ró¿ne dzia³alnoœci. (3) Dwie dzia³ki pod budowê
mieszkañ w systemie deweloperskim. W planie do szeœædziesiêciu
mieszkañ.
(um)
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Gramy i kibicujemy Fair play!
Zespó³ Szkó³
Zawodowych w
Drawsku Pomorskim w
ubieg³ym roku przystapi³
do programu "Szko³a
bez przemocy". W
ramach VI edycji
Programu, w dniu 22
lutego br., w szkolnej
sali gimnastycznej odby³
siê konkurs sportowy.
Imprezê rozpoczê³a prezentacja
multimedialna "Przemoc i agresja w
szkole oraz na arenach sportowych"
autorstwa Ma³gorzaty Jasyk. W
dalszej czêœci konkursu, reprezentanci klas rozwi¹zywali test wiedzy
o sporcie, zmagali siê z konkurencjami sprawnoœciowymi oraz odpowiadali na pytania komisji sêdziowskiej
zwi¹zane z wydarzeniami sportowymi.
W klasyfikacji ogólnej zwyciê¿y³a klasa II technikum samochodowego, reprezentowana przez nastêpuj¹cych uczniów:

¢
¢
¢

Piotr Wyrzykowski
Damian Wojtera
Jaros³aw Gorgol

II miejsce zajê³a klasa III technikum, w sk³adzie:

¢
¢
¢

Boles³aw Janowicz
Damian Kaziszyn
Krzysztof Kisa³a

III miejsce klasa I technikum, w
sk³adzie:

¢ Adam Kozak
¢ Hubert Karow
¢ Patryk Wieczorek
Gratulacje dla wszystkim uczestników za sportow¹ postawê!.
Lidia Borzymowska

Podró¿ przez Polskê pierwszych Piastów
23 lutego w Szkole
Podstawowej w
Drawsku Pomorskim
odby³ siê spektakl pt.
„Od Mieszka I do
Boles³awa
Krzywoustego”.
Uczestniczyli w nim
5, 6-latki oraz uczniowie
klas I-V.
W niezwykle ciekawym widowisku historycznym, bêd¹cym przyk³adem ¿ywej lekcji historii uczniowie poznali informacje dotycz¹ce
kultury materialnej i duchowej dawnych S³owian. Aktorzy przybli¿yli
nam okres miêdzy 965 a 1138 r. z wykorzystaniem tekstu mówionego,
który opiera³ siê 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
pokazy walk wojów œredniowiecznych w strojach i uzbrojeniu w³aœci-

wych temu okresowi. Dzieci mia³y
mo¿liwoœæ bezpoœredniego kontaktu z replikami przedmiotów u¿ywanych w Polsce pierwszych Piastów.

Ca³oœæ, suto okraszona humorem by³a wyj¹tkowo ciekawym
przedstawieniem.
Uczniowie mieli mo¿liwoœæ bli-

skiego zetkniêcia siê z histori¹ znan¹
dotychczas tylko z podrêczników.
Irena Wilczyñska
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Str
Str.. 9

INFORMACJE

Dzieñ Jêzyka Ojczystego w Szkole
Podstawowej w Drawsku Pomorskim

(DRAWSKO POM.) 20 lutego o
godzinie 8.00 w sali gimnastycznej
zaskrzypia³y pióra. Uczniowie klas
IV - VI pochylili siê nad kartkami i
z przejêciem przyst¹pili do Wielkiego Szkolnego Dyktanda.
Wraz z nimi swoje umiejêtnoœci
jêzykowe sprawdzali zaproszeni goœcie. W wielkiej ciszy z tekstem naje¿onym trudnoœciami ortograficznymi mierzyli siê uczniowie, nauczyciele, pracownicy szko³y, rodzice, pracownicy Urzêdu Miejskiego w
Drawsku Pom. oraz gimnazjaliœci.
Wœród pisz¹cych byli m. innymi Pan
Burmistrz Z. Ptak oraz Sekretarz
Urzêdu Miejskiego Pani E. Koba.
Dyktando stanowi³o element
szkolnych obchodów Miêdzynarodowego Dnia Jêzyka Ojczystego,
który przypada 21 lutego. Mia³o na
celu budzenie zainteresowania poprawnoœci¹ jêzykow¹ i kultur¹ jêzyka ojczystego.
Nie by³o ³atwo. Tekst zwi¹zany z
zimow¹ tematyk¹ dostarczy³ wielu
emocji. Po raz kolejny okaza³o siê, ¿e
jêzyk polski sprawia Polakom wiele
k³opotów. Miny pisz¹cych, ich nad-

zwyczajne skupienie, wskazywa³y
wyraŸnie na to, ¿e gor¹czkowo usi³uj¹ sobie przypomnieæ odpowiednie zasady pisowni, a wzrokowcy
próbuj¹ nawet odtworzyæ w pamiêci
odpowiednie strony ze s³ownika
ortograficznego. Kilkunastostopniowy mróz, superzabawa, esy-floresy wprawi³y niektórych pisz¹cych
w pewne zak³opotanie.
Na szczêœcie okaza³o siê, ¿e dyktando, chocia¿ nie³atwe, mo¿e stanowiæ doskona³y pretekst do wspólnej zabawy z jêzykiem ojczystym.
Porównywanie napisanych prac z
poprawnym tekstem, wyjaœnianie
zasad pisowni, a czasem wrêcz tworzenie nowych zasad, wywo³a³o
sporo œmiechu.
Cel zosta³ osi¹gniêty, wspólne
zmagania z ortografi¹ pokaza³y, ¿e
nasz jêzyk ojczysty jest piêkny, ale
nie³atwy, a poprawna pisownia
sprawia problemy i du¿ym, i ma³ym
Polakom.
Na szczêœcie wœród pisz¹cych
byli tacy, którzy œwietnie sobie poradzili z dyktowanym tekstem. Komisja z³o¿ona z nauczycieli jêzyka
polskiego oceni³a prace i wy³oni³a

Repertuar kina Mewa - marzec
2.03.2012 17.00
2.03.2012 19.30
3.03.2012 17.00
3.03.2012 19.30
4.03.2012 17.00
4.03.2012 19.30
10.03.2012 17.00
10.03.2012 19.30
11.03.2012 17.00
11.03.2012 19.30

W CIEMNOŒCI
W CIEMNOŒCI
W CIEMNOŒCI
W CIEMNOŒCI
W CIEMNOŒCI
W CIEMNOŒCI
CZAS WOJNY
RZE•
CZAS WOJNY
RZE•

Dramat wojenny
Dramat wojenny
Dramat wojenny
Dramat wojenny
Dramat wojenny
Dramat wojenny
Dramat wojenny
Komedia, Dramat
Dramat wojenny
Komedia, Dramat

Ceny biletów: 14 z³ - bilet normalny, 12 z³ - bilet ulgowy *, 12 z³ - bilet
rodzinny/ osoba (tylko na filmy b/o), 10 z³ - bilet grupowy (od 10 osób),
bezp³atnie - dzieci do lat 3
*Bilet ulgowy przys³uguje dzieciom od lat 3, dzieciom i m³odzie¿y szkolnej do ukoñczenia szko³y œredniej za okazaniem wa¿nej legitymacji uczniowskiej, studentom za okazaniem wa¿nej legitymacji studenckiej oraz emerytom
i rencistom za okazaniem wa¿nej legitymacji emeryta - rencisty.

Mistrzów Ortografii Polskiej, którzy zostali uhonorowani okolicznoœciowymi odznakami i gromkimi
brawami.

Mamy nadziejê, ¿e nasze wspólne dyktando stanie siê tradycj¹
szko³y i okazj¹ do doskonalenia
umiejêtnoœci jêzykowych.
(szk)

Kolejny sukces
Z³ocienieckiego
Oœrodka Kultury!
Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego przyzna³ dofinansowanie w wysokoœci 66.000z³ na realizacjê projektu, pt. „Zgrani - zakup
wyposa¿enia do pracowni muzycznej w Z³ocieñcu”. Dofinansowanie
pochodzi z programu ministerialnego dotycz¹cego rozwoju infrastruktury domów kultury. Na 479 z³o¿onych wniosków 114 otrzyma³o dotacje. Projekt Z³ocienieckiego Oœrodka Kultury zaj¹³ wysokie 8 miejsce
na liœcie rankingowej wszystkich
wniosków.

W ramach projektu uruchomimy
dzia³alnoœæ pracowni muzycznej.
Zakupimy wyposa¿enie w postaci
zestawu nag³oœnieniowego, pianina
cyfrowego z wa¿on¹ klawiatur¹, zestawu perkusyjnego, zestawu instrumentów perkusyjnych, zestawu
instrumentów do rytmiki i zabaw
ruchowych, zestawu gitarowego
oraz mebli.
Ca³kowita wartoœæ projektu wynosi 79.210z³. Realizacja projektu
odbêdzie siê w terminie od 1 marca
do 30 wrzeœnia 2012 roku. (ZOK)
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
MIESZKANIA

MOTORYZACJA

NIERUCHOMOŒCI

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Sprzedam mieszkanie na wsi – Zakrzyce (gm. £obez) lub zamieniê z
dop³at¹ na mieszkanie w £obzie.
Tel: 661374570

Sprzedam samochód ciê¿arowy
Mercedes 11/17, 1995 rok produkcji, skrzyniowy, ³adownoœæ 5,200
kg. Tel: 913842511, 692517383.

Posiadam halê do wynajêcia w
£obzie ul. Waryñskiego, 300 mkw +
du¿y plac. Tel: 506897352

Odnajmê kawalerkê w centrum
£obza. Tel. 721067675

Kupiê Fiata 125 lub 126p Tel:
503789806

Mieszkanie do wynajêcia w £obzie.
2 pokoje. Tel: 604403764.

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

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.

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

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

Powiat gryficki
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, remonty instalacji, pomiary, uprawnienia E i D,
wyniesienia uk³adów pomiarowych na zewn¹trz, instalacja tv, sieci i internetu. Tel: 691014733
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.

ROLNICTWO
Powiat ³obeski
£obez. Sprzedam ziemniaki jadalne Wineta. 7,50 z³ za worek 15 kg.
Tel (rano i wieczorem): 913976423.

Do wynajêcia budynek us³ugowohandlowo- mieszkalny w centrum
£obza. Budynek z przeznaczeniem
na biura, sklepy, gabinety. Tel:
604403764.
Oddam w dzier¿awê lokal, przeznaczony na dzia³alnoœæ gospodarcz¹,
w £obzie, pow. 100 mkw. Tel. 882
283 333
Wynajmê lokal u¿ytkowy w £obzie.
Tel. 505 184 497
Sprzedam ziemiê 8 ha, miejscowoœæ Budziszcze 6. tel. 91 397 5894
. Cena do uzgodnienia
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

(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 silos na zbo¿e i pasze,
Zremb, stan bdb., tel. 609124162,
602347305.

MATRYMONIALNE
Powiat ³obeski

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.

Proszê o kontakt sympatyczn¹
pani¹, z któr¹ rozmawia³em przy
kasie w biedronce, w £obzie
25.02.2012 r. (sobota) o godzinie
12:30. Tel: +495258401

Powiat ³obeski

MIESZKANIA

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

Region

Opiekunki Niemcy. Tel. 666 096 761

W Bia³ogardzie mieszkanie w³asnoœciowe do remontu zamieniê
na podobne w Z³ocieñcu. Dwa pokoje, kuchnia, ³azienka, du¿y korytarz, piwnica, gara¿. Powierzchnia
36 m kwadratowych. Centrum Bia³ogardu. Telefon: 788 761 214.
Sprzedam mieszkanie spó³dzielcze w³asnoœciowe w Nowogardzie, 2 pokoje, 55 mkw. Cena
125.000 z³, tel: 668927296

tygodnik pojezierza drawskiego 29.2.2012 r.
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IV SO£ECKIE ZAWODY W TRÓJBOJU
TLENOWYM
Ju¿ po raz czwarty w Jankowie
przeprowadzone zosta³y so³eckie
zawody w Trójboju Tlenowym. 25
lutego 2012 do œwietlicy w Jankowie
przyby³y reprezentacje so³ectw:
Konotop, Nêtno, Dalewo, Zarañsko, ¯ó³te, Linowno i Gudowo, by
rywalizowaæ w trzech konkurencjach w IV So³eckich Zawodach Tlenowych.
Parê minut po dwunastej rozpoczê³a siê pierwsza konkurencja,
przysiady ze sztang¹ wa¿¹c¹ 80
proc. wagi zawodnika. Konkurencja
polega³a na zrobieniu jak najwiêkszej iloœci przysiadów w czasie 2
minut. Rywalizacja by³a zaciêta; najlepszymi w tej konkurencji byli:
- I miejsce - 63 przysiady (70 kg)
- MATEUSZ RUFKIEWICZ (Jankowo)
- II m. - 50 przysiadów (55 kg) KRZYSZTOF PIETKIEWICZ (¯ó³te)

- III miejsce - 43 przysiady (50 kg)
- MATEUSZ WYSZYÑSKI (Nêtno)
Drug¹ konkurencj¹ przygotowan¹ na te zawody by³o wyciskanie
sztangi wa¿¹cej 80 proc. wagi zawodnika w czasie dwóch minut.
Mateusz Rufkiewicz w tym dniu by³
nie do pobicia i wygrywaj¹c drug¹
konkurencjê zosta³ liderem i faworytem na najlepszego zawodnika.
Pierwsza trójka w wyciskaniu
- I m. - 50 wyciœniêæ (70 kg) - MATEUSZ RUFKIEWICZ (Jankowo)
- II m. - 35 wyciœniêæ (80 kg) MARCIN WRONA (¯ó³te)
- III m. - 31 wyciœniêæ (50 kg) PIOTR IWAN (Linowno).
Trzecia i zarazem ostatnia konkurencja to martwy ci¹g, ciê¿ar sztangi
100 proc. wagi zawodnika, limit cza-

su do wykonania konkurencji 2 minuty. W tej konkurencji Mateusz
Rufkiewicz by³ klas¹ sam dla siebie.
Podci¹gaj¹c ciê¿ar a¿ 60 razy postawi³ przys³owiow¹ kropkê nad i, zdobywaj¹c trzeci z³oty kr¹¿ek.
Wyniki trójki
- I m. - 60 powtórzeñ (85 kg) - MATEUSZ RUFKIEWICZ (Jankowo)
- II m. - 46 powtórzeñ (55 kg) KRZYSZTOF PIETKIEWICZ (¯ó³te)
- III m. - 43 powtórzenia (55 kg) PAWE£ MENDEL (Nêtno)
Klasyfikacja koñcowa so³ectw
I m. JANKOWO 263 pkt.
II m. ¯Ó£TE 211 pkt.
III m. NÊTNO 194 pkt.
IV m. KONOTOP 180 pkt.
V m. LINOWNO 168 pkt.
VI m. DALEWO 102 pkt.

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, 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.
Mechanik samochodowy - wymagania: wykszta³cenie zasadnicze zawodowe, mile widziane uprawnienia spawalnicze. Kontakt: Przedsiêbiorstwo

VII m. ZARAÑSKO 96 pkt.
VIII m. GUDOWO 83 pkt.
Zawody przebiega³y w przyjaznej atmosferze, nawet so³tysi w³¹czyli siê do zawodów, a w dru¿ynie
Gudowa liderk¹ by³a pani so³tys
Krystyna Grzyb.
Nad poprawnym wykonaniem
konkurencji czuwali sêdziowie: Leszek Ulikowski i Wojciech Kowalczyk, a ca³¹ imprezê poprowadzi³
gospodarz turnieju Mariusz Rufkiewicz.
Puchar, medale i dyplomy ufundowa³ Urz¹d Miejski w Drawsku
Pomorskim, a poczêstunek dla zawodników i goœci Rada So³ecka So³ectwa Jankowo oraz pani Dorota
Rufkiewicz i Pani Danuta Chowaniec
- wszystkim serdecznie dziêkujemy
Gratulujemy wszystkim osi¹gniêtych wyników!
(o)

Us³ugowo-Handlowe "GUMITREX II " Gra¿yna Wyrzykowska, ul. Z³ocieniecka 22, 78-500 Drawsko Pom., tel. 669 99 19 94.
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,
78-500 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.
Mechanik - spawacz - wymagania: ksi¹¿eczka spawacza, 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.
Kelner - wymagania: wykszta³cenie min. gimnazjalne, mile widziane
prawo jazdy kat. B. mile widziana znajomoœæ jêzyka angielskiego, komunikatywnoœæ, dyspozycyjnoœæ. Kontakt: P.P.U. "JERMAK" Bogumi³a
Jermaków, 78-500 Drawsko Pom., Gudowo 5/3, tel. 500 849 823
G³ówny ksiêgowy - wymagania: umiejêtnoœæ samodzielnego prowadzenia pe³nej ksiêgowoœci, minimum 3 lata sta¿u pracy na stanowisku
ksiêgowej. Kontakt: STYL-BET Jurewicz i Paradowski Spó³ka Jawna, ul.
Reinera 6, 78-500 Drawsko Pom., tel. 605 211 711
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Olimp w Drawsku zagra³ bez oœmiu z podstawowego sk³adu

Grzecznoœciowy wyjazd Olimpu Z³ocieniec
do Drawska Pomorskiego na sparing z Draw¹
(Z£OCIENIEC). Wynik meczu
sparingowego Drawy Drawsko Pomorskie z Olimpem Z³ocieniec rozegranego w ubieg³ym tygodniu jest,
najdelikatniej pisz¹c, zaskakuj¹cy.
Z³ocienianie przegrali 2 :15. Wyjazd
do Drawska nast¹pi³ ze wzglêdów
bardziej grzecznoœciowych, ani¿eli
sportowych, gdy¿ Olimp akurat
tego dnia nie mia³ sk³adu. Nie by³o w
bramce Micha³a Liszki, nie tylko
choroba, ale i kontuzja po sparingu
z Darzborem. W polu z ¿elaznego
sk³adu zabrak³o trzech graczy, którzy wyjechali akurat na Poligon
Drawski, i czterech innych, którzy ze
wzglêdu na wa¿kie wydarzenia
szkolne musieli byæ w szkole. Olimp
jednak pojecha³ do Drawska wystêpuj¹c sk³adem zawodników trenuj¹cych, ale jeszcze doœæ dalekich od
wdziewania pierwszych garniturów.
Na uwagê zas³uguje, ¿e nie chc¹c
zawodziæ Drawy, Olimp na sparing
siê uda³. Dok³adny wynik spotkania,
jak siê dowiedzieliœmy, to 2: 14, nie
2:15, tak dla rzetelnej informacji. W
bramce Olimpu z Drawy Pi³at. Spisywa³ siê dzielnie.

Olimp teraz u siebie
W œrodê dwudziestego dziewi¹tego lutego na gminniaku w Z³ocieñcu o godzinie 18.00 kolejny sparing
bia³o – zielonych, tym razem z Pionierem Borne Sulinowo. Zaœ w sobotê o 15.00 ze Spójni¹ ze Œwidwina.
W tych dwóch meczach po raz
pierwszy w tym roku z³ocienieccy
kibice bêd¹ mieli mo¿liwoœæ baczniejszego przyjrzenia siê temu, jak
ich dru¿yna przygotowuje siê do
sezonu. Nie trzeba dodawaæ, ¿e po
wieloletnich zaniedbaniach w pracy
w Klubie, z ma³¹ przerw¹ na pracê w
Olimpie Jana Kêpy (powrotny
awans do ligi), jest wyj¹tkowo trudno stworzyæ zespó³ nawet na miarê
klasy okrêgowej, w której Olimp aktualnie wystêpuje. A ¿e pi³karze w
Z³ocieñcu nieprzerwanie pojawiaj¹
siê, œwiadcz¹ wyniki dru¿yn prowadzonych przez nowego szkoleniowca u nas – £ukasza Piórkowskiego,
który skar¿y siê: - Moi ch³opcy
koñcz¹ szko³ê i tym samym dru¿yna
siê rozpada. Nie kontynuuj¹ swych
piêknie rozpoczêtych karier, dalej
nie trenuj¹. –
Wydawa³o siê, ¿e Euro 2012 w
Polsce wiele zmieni w podejœciu do
futbolu. Ju¿ dzisiaj widaæ, ¿e tak siê
nie sta³o. Tylko fajerwerki i premie za
sknocone stadiony. A, to wy¿yny
futbolu. Co trzeba robiæ w takich

Z³ocieñcach, by graæ choæby w IV
lidze, w III? Nikt tematu nie podejmuje, i to od dziesi¹tków ju¿ lat. Szkoda,
¿e i w Z³ocieñcu jest tak samo. Nawet
najlepsi trenerzy w takich sytuacjach ma³o co zdzia³aj¹. By w ogóle
mogli pracowaæ, to musz¹ mieæ zawodników. By ci byli, trzeba na to
nale¿ytego wychowania m³odego
cz³owieka w rodzinie, sprawnej
oœwiaty, dobrej nauki religii w szko³ach. Mocnej, dobrej kulturalnej
gminy, takiego samego powiatu.
Gdy tego wszystkiego nie ma, mamy
taki futbol, jaki w³aœnie mamy. I nic
wiêcej, i to na wszystkich poziomach. Przegl¹damy siê w takim futbolu, jak w lustrze.

Znikaj¹cy kibice
Nasz Olimp, jak chyba jeszcze

nigdy dot¹d, potrzebuje wsparcia
kibiców. Ono bêdzie, nawet przy
pora¿kach, ale po ciesz¹cych serca
grach. Jeœli prezentowany poziom
gry siêgnie poziomu obciachu, nawet najgorliwszy kibic opuœci trybuny. I opuszcza. Takie s¹ regu³y te¿
i futbolu. Dobrze tylko, ¿e w ogóle siê
jeszcze w Polsce taki utrzymuje, a nie
wszystko za kasê. Postawa kibica
wobec Klubu wiele Klubowi mo¿e
pomoc. Ale klub musi sobie na ni¹
zas³u¿yæ.

Dwie planety sportowe
w jednej gminie
Po drugiej stronie sportu w Z³ocieñcu mamy mistrzyniê œwiata, wicemistrza Polski - i to w lekkoatletyce, regaty ¿eglarskie znane w kraju. A
co to?– to nie ta sama planeta? Inna
gmina? Wynika z tego – z³ocienieckiemu futbolowi jest potrzebny potê¿ny wstrz¹s, bez niego nied³ugo do
Drawska w ogóle nie bêdzie komu
pojechaæ. I bêdzie tylko 0:3. (N)

Tenis sto³owy

UKS Traper Z³ocieniec ju¿ w III lidze.
UKS Orlik, te¿ ze Z³ocieñca, w boju o IV ligê
(Z£OCIENIEC). Mamy wiêc
trzeci¹ ligê w tenisie sto³owym.
Awans kibicom w gminie wywalczy³
do tej pory czwartoligowy Uczniowski Klub Sportowy TRAPER.
Tak siê z³o¿y³o, ¿e punkty niezbêdne do awansu Traper zdoby³
na lokalnym rywalu, wielce zas³u¿onym dla z³ocienieckiego tenisa Z³ocienieckim Towarzystwie Tenisa
Sto³owego. Mowa tu o pierwszym
zespole tej tenisowej cooperativy.
Ma³o tego. Poinformujmy jeszcze,
¿e z V ligi tych rozgrywek do IV móg³
awansowaæ z³ocieniecki UKS Orlik,
ale zgubi³ niezbêdne punkty w

ostatnich grach. Teraz trzeba bêdzie walczyæ o wszystko w ostatniej, decyduj¹cej o awansach kolejce.
Wyniki w IV lidze
Traper Z³ocieniec – ZTTS I 7:3,
Traper Z³ocieniec – ZTTS II 10:0,
Chrobry III Miêdzyzdroje – Fala II
Trzebiatów 9:1, Champion III Police
– Pobierovia Pobierowo 7:3, ATS II
Stargard Szczeciñski – ZTTS I Z³ocieniec 6:4, Champion III – Fala II 8:2.
TABELA
1 Traper
2 Champion III

12 23 102:18
12 16 71:49

3 ATS II Stargard
4 Chrobry III
5 ZTTS I
6 Pobierovia
7 Fala II
8 ZTTS II

12
12
12
12
12
12

16
15
11
6
5
4

71:49
63:52
57:63
50:70
39:81
27:93

Tabela V ligi
1 Orlik Z³ocieniec
2 Pomorzanin
3 ATS III
4 Zalew
5 UKS
6 Koszalinianin II
7 Champion IV
8 MKS

12
12
12
12
12
12
12
12

19
17
16
16
15
8
3
2

81:39
77:43
73:47
72:48
64:56
43:77
34:86
37:83
(kg)
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Z³ocienianin trenerem poznañskiej lokomotywy

MARIUSZ RUMAK,
by³y pi³karz Olimpu
Z³ocieniec, trenerem
Lecha Poznañ
(Z£OCIENIEC). Tego mo¿na
by³o siê spodziewaæ. By³y pi³karz
Olimpu Z³ocieniec (dru¿yny juniorskie Olimpu i seniorzy, w tym IV liga),
Mariusz Rumak od rana w poniedzia³ek dwudziestego siódmego lutego jest pierwszym trenerem ekstraligowej dru¿yny Lecha Poznañ. Zast¹pi³ na tym stanowisku s³ynnego
by³ego pi³karza FC Barcelony i reprezentacji Hiszpanii Jose Mariê
Bakero. W³aœciwie to wiadomym
by³o, ¿e nawet gdyby Lech wygra³
ostatni mecz wyjazdowy z Ruchem
Chorzów (przegra³ 0:3), to zarz¹d klubu i tak wypowiedzia³by pracê s³ynnemu Hiszpanowi. I tak siê w³aœnie
sta³o.
Tak siê staæ musia³o,
i tak siê sta³o
Reporter Tygodnika od dawana
by³ w posiadaniu informacji, ¿e losy
Bakero w Poznaniu s¹ przes¹dzone.
Nie taki on piêkny, jak go malowano.
I takich – ¿e czas na Rumaka. W nocy
z niedzieli na poniedzia³ek (noc
Oscarowa) radio poda³o, ¿e szefostwo Lecha od dawna o Mariuszu
Rumaku myœli jako o szkoleniowcu,
który z czasem poprowadzi pierwszy
zespó³ Lecha, ale – z czasem. Kiepska praca J.M. Bakero sprawi³a, ¿e
Mariusz Rumak musi odrabiaæ
wszystko to, co z³ego narobi³ Hiszpan.
Mówi siê te¿, ¿e nasz Pan Mariusz poprowadzi Lecha tylko do
koñca rozgrywek. A jak bêdzie w rzeczywistoœci, to siê dopiero oka¿e.
Zarz¹d Klubu postawi³ przed nim
zadania do wykonania wrêcz piramidalne. Rumak siê wszystkiego
podj¹³.
Z³ocienianin nie tak dawno z
m³odszymi juniorami Lecha Poznañ
zdoby³ mistrzostwo Polski. PóŸniej z
juniorami starszymi tego samego
klubu wicemistrzostwo po dogrywce i rzutach karnych. Nastêpnie ratowa³ w Bia³ymstoku zespó³ M³odej
Ekstraklasy Jagiellonii (uratowa³),
by powróciæ do Lecha jako drugi
trener wspó³pracuj¹cy z Jose Mari¹
Bakero.
Wedle doœwiadczonych dziennikarzy sportowych praca na poziomie ekstraklasy Rumakowi ju¿ dawno siê nale¿a³a. Jego umiejêtnoœci s¹
dobrze znane na rynku pi³karskim.
Nie nastêpowa³o to do tej pory, gdy¿

Str
Str.. 13

SPORT

– „to specyfika polskiego futbolu” mówili Tygodnikowi nie tylko poznañscy reporterzy sportowi. No, i
wreszcie...sta³o siê. A przejêcie Lecha w wyj¹tkowo trudnej sytuacji tej
dru¿yny przez Rumaka, to nies³ychanie skomplikowane wyzwanie. A
my w Z³ocieñcu mamy komu kibicowaæ.
I tak to w futbolu siê dzieje. Drawa Drawsko Pomorskie w trzeciej lidze, a by³y gracz Olimpu Z³ocieniec
prowadzi Lecha Poznañ. Ale¿ rewan¿, ale¿ walka. Z tego wszystkiego mo¿e byæ wreszcie i u nas prawdziwy futbol, na który tak czekamy.
Jose Maria Bakero do Mariusza
Rumaka zwraca³ siê – Mario. Jesteœmy z Tob¹, Mario.
Tadeusz Nosel

M³odziutki futbol z³ocieniecki pod skrzyd³a
i z³otówki ZOK-u

Pokazuje siê £ukasz
Piórkowski – mo¿na
dzieci nauczyæ gry
w pi³kê no¿n¹!!!
(Z£OCIENIEC). Nie tylko po
wynikach sportowych s¹dz¹c, to w
Szkole Podstawowej Nr 2 jest prowadzona znakomita praca z m³odziutkimi pi³karzami. Kto dzisiaj
pamiêta, ¿e w tej Szkole przez d³ugie lata nie by³o nawet normalnego
boiska?

przeze mnie szkolenia. Na przyk³ad
w Olimpie. Nasz najwiêkszy sukces,
to czwarte miejsce w województwie.
Na dzia³alnoœæ dostajemy siedem
tysiêcy z³otych, a mo¿emy prowadziæ szkolenie nawet i trzech dru¿yn. Otrzymane œrodki s¹ bardzo
ma³e. –

A dzisiaj? Wielofunkcyjny Orlik,
towarzystwo mocno pracuj¹cych
lekkoatletów, z samym wicemistrzem
Polski w bieganiu na sto metrów Kamilem Janiszakiem. Zreszt¹, tych
s³aw jest jeszcze kilkoro.

Zerwaæ ze snu gminn¹ w³adzê
W Z³ocieñcu pobudowano kilka
Orlików, a brakuje œrodków na ich
efektywne wykorzystanie. S¹ m³odzi
pi³karze, ju¿ odpowiednio wyszkoleni, ale po ukoñczeniu szko³y gdzieœ
znikaj¹. Olimp móg³by siê nimi zainteresowaæ, ale by tak mog³o byæ,
musi znaleŸæ siê ktoœ, kto wokó³ tego
bêdzie chodzi³. I za to bêdzie wynagradzany. To nie taka prosta sprawa
– skrzykn¹æ do Klubu ch³opaków,
stworzyæ z nich dru¿ynê, uczestniczyæ we wszelkich rozgrywkach.
Potrzebni ludzie i œrodki.
I znów to samo – by znaleŸæ œrodki, trzeba pójœæ do w³adzy i jej pokazaæ: tu a tu z³otówka wydawana jest
nie najm¹drzej. Taki przyk³ad: w Polsce w kilku miejscach likwiduje siê
stra¿e gminne i miejskie. Ogólne
odczucie w Z³ocieñcu jest takie, ¿e i
u nas mog³oby byæ podobnie. S¹
radni, którzy mówi¹ wprost: - Monitoring w Z³ocieñcu jest zbêdny. – I
nic z tego dalej nie wynika. Nikt nawet nie proponuje, by temat poddaæ
pod obrady. Zrobiæ referendum.
Zaoszczêdziæ w koñcu kilkaset tysiêcy z³otych, tak¿e i po to, by zdolniutkie z³ocienieckie orliki mog³y siê
piêknie pi³karsko rozwijaæ. Nie ma
innego wyjœcia. Tylko konstatacja:
radny to jest ktoœ taki, kogo Ty wys³a³eœ, by robi³ tak, jak sobie tego
¿yczysz. Innej drogi nie ma. Proste?

Pan £ukasz to w Z³ocieñcu
wreszcie jest to
O pracy w Uczniowskim Klubie
Sportowym Orlik przy Szkole Podstawowej nr 2 mówi trener adeptów
pi³karstwa, £ukasz Piórkowski: - Jesteœmy nowym Klubem, ale ju¿ osi¹gamy wartoœciowe rezultaty. Nabór do sportowego szkolenia prowadzimy w klasach pierwszych i
drugich. Mam za sob¹ ju¿ trzy lata
takiej pracy. Niestety, nawet i œwietna dru¿yna po ukoñczeniu szko³y
siê rozpada. Bardzo chcia³bym, aby
by³a kontynuacja rozpoczêtego

Karolina Wiszniewska siatkark¹ turnieju

Walentynkowy ZAJ¥CZEK
Z³ocieniec z Pucharem
Waldemara W³odarczyka
(Z£OCIENIEC). Tradycyjnie
ju¿ po raz trzeci z okazji WALENTYNEK Oœrodek Sportu i Rekreacji w Z³ocieñcu zorganizowa³ dla
zespo³ów ¿eñskich Turniej Pi³ki
Siatkowej o Puchar Burmistrza
Z³ocieñca.
W zawodach uczestniczy³y siatkarki z Reska, Gryfic, Goœcina, Szczecinka i ze Z³ocieñca. Awizowa³ udzia³
zespó³ koszaliñski, jednak nie przyjecha³.
Ka¿dy z ka¿dym – to system rozgrywek. Do dwóch wygranych setów. Walki by³y frapuj¹ce, wiêkszoœæ zakoñczona „tajbrekami”. Do
ostatniego boju nie by³o wiadomo,
kto polegnie w Z³ocieñcu, a kto zwyciê¿y.

Mi³o nam poinformowaæ – ostatecznie turniej wygra³y z³ocienieckie
ZAJ¥CZYNIE, tak nieco modyfikuj¹c tê nazwê. Idzie oczywiœcie o dru¿ynê ZAJ¥CZEK, która pokona³a
Chrobrego Gryfice 2:0. Zaj¹czek jako
jedyny zgromadzi³ komplet zwyciêstw.
Najlepsz¹ siatkark¹ turnieju –
KAROLINA WISZNIEWSKA, Zaj¹czek Z³ocieniec.
Klasyfikacja na koniec turnieju
1 m. ZAJ¥CZEK Z³ocieniec – 8
pkt. 2 m. Ekonomik Szczecinek – 7
pkt. 3 m. Resko – 6 pkt. 4 m. Chrobry
Gryfice – 5 pkt. 5 m. Pawlaczki Goœcino – 4 pkt.
(b)

Otworzyæ ZOK dla sportu.
A dlaczegó¿ by nie?
To przecie¿ gminne z³otówki
W œrodowy wieczór ogl¹daliœmy
mecz Polska – Portugalia. Kto z nas
pomyœla³ – a ilu to nawet i mo¿e lepszych pi³karzy z³ocienieckich przez
te wszystkie lata pomarnowaliœmy?
I dalej tak czynimy. Jedno z wyjœæ –
Z³ocieniecki Oœrodek Kultury otworzyæ te¿ dla sportu, w tym dla pi³karzy. Dlaczego dot¹d jest dla nich
zamkniêty na g³ucho? Znow idzie o
z³otówki? Przecie¿ one s¹ gminne, to
znaczy te¿ - i gminnego sportu! (N)
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„Olimpijczyk” w finale - powalczy
o mistrzostwo województwa
W minion¹ niedzielê, 26 lutego,
zakoñczy³ siê pó³fina³owy Turniej o
Mistrzostwo Województwa Zachodniopomorskiego w Pi³ce Siatkowej Kadetów.
Bardzo du¿y sukces zanotowali
na swoim koncie siatkarze UKS
„Olimpijczyk” w Drawsku Pomorskim, którzy w stawce czterech dru¿yn zajêli drugie miejsce, premiowane awansem do fina³u.
W trzydniowym turnieju, rozegranym systemem „ka¿dy z ka¿dym”
zaprezentowa³y siê cztery zespo³y.
Wyniki meczów:
„Olimpijczyk” Drawsko Pom. Morze Ba³tyk Szczecin 3:0 (25:11)
(25:20) ( 25:20)
„Maraton” Œwinoujœcie - „Bronek” Koszalin 3:0 (25:10) (25:7)
(25:12)
„Bronek” Koszalin - Morze Ba³tyk Szczecin 3:0 (32:30) (25:13)
(28:26)
„Maraton” Œwinoujœcie - „Olimpijczyk” Drawsko Pom. 3:0 (25:15)
(25:14) (25:18 )
„Maraton” Œwinoujœcie - Morze

Ba³tyk Szczecin 3:0 (25:9, 25:13,
28:26)
„Olimpijczyk” Drawsko Pom. „Bronek” Koszalin 3:0 (25:11) (25:20)
(25:22)
Koñcowa tabela zawodów:
1. Maraton Œwinoujœcie
6 9:0
2. Olimpijczyk Drawsko Pom. 5 6:3
3. UKS Bronek Koszalin
4 3:6
4. KS Morze-Ba³tyk Szczecin 3 0:9
Dwie pierwsze dru¿yny uzyska³y
awans do Fina³u Wojewódzkiego,
który odbêdzie siê w dniach 2-4
marca w Wa³czu i zagraj¹ w nim równie¿ UKS Libero Wa³cz oraz KS ¯ak
Pyrzyce, które awansowa³y z drugiego rozgrywanego równolegle turnieju pó³fina³owego.
Sk³ad Olimpijczyka: Jakub Rzeszuto, Adam B³eszyñski, Robert Jakubowski, Micha³ Sawka, Mi³osz
Szkudlarek, Szymon Æwikliñski, Patryk Szadziewicz, Dorian Kowalczyk,
Micha³ Krymowski, Arek £uczak i
libero Mateusz ¯o³¹dkiewicz. Trenerem dru¿yny jest Piotr £uczak. (o)

Pracujemy, trenujemy i za dnia, i po nocach – mówi trener Aleksander Burzyñski

Nie ma mocnych na Uczniowski Klub
Sportowy TRAPER ze Z³ocieñca
(Z£OCIENIEC). W Uczniowskim Klubie Sportowym TRAPER
(Z³ocieniec – Budowo) praca jest
prowadzona w trzech sekcjach. Lekkoatletyka legitymuje siê wynikami
na poziome podstawówek. Tu najciekawsze jest to, ¿e po ukoñczeniu
przez lekkoatletê szko³y, natychmiast przejmuje go Miêdzyszkolny
Klub Sportowy JUNIOR. Dlaczego z
podobnej podstawówki m³ody, dobrze wyszkolony pi³karz nie mo¿e na
podobnej zasadzie trafiæ do Olimpu,
przyznaj¹ Czytelnicy - trudno zrozumieæ.
II liga tenisa stolowego
W TRAPERZE dodatkowo jeszcze wywalczyli drug¹ ligê tenisa sto³owego. Ale, fundamenty UKS Traper to s³ynne biegi na orientacjê.
Aleksander Burzyñski, trener tej
konkurencji: - Jesteœmy zadziwieni
naszymi wynikami. Pobiliœmy dotychczasowy rekord punktowy a¿ o
trzydzieœci procent. Na zebraniu
podsumowuj¹cym rok dzia³alnoœci

powiedziano nam, ¿e osi¹gnêliœmy
wynik, którego nikt nie pobije.
Klub jest wdziêczny za œrodki, które
otrzymuje od gminy. To nieca³e
czterdzieœci procent z tego, co potrzebujemy. Wspó³pracujemy ze
sponsorami. Od nich mamy oko³o
szeœædziesiêciu tysiêcy rocznie.
Uwa¿am, ¿e nie powinniœmy o œrodki prosiæ rodziców. Nie ma co narzekaæ, tylko trzeba pracowaæ. Ja,
jako trener, nie mog¹ zawieœæ trenowanych przez siebie zawodników. Odwiedzam powa¿ne firmy.
Otrzymujê na Klub po dwa, trzy tysi¹ce z³otych. Bywa, ¿e i trzysta z³otych. Z tego jednego procenta te¿
otrzymujemy sporo œrodków. Nasze
roczne potrzeby – to do stu piêædziesiêciu tysiêcy z³otych. Mamy sukcesy o skali niebywa³ej: nasza zawodniczka zdoby³a mistrzostwo œwiata: Angelika Maciejewska. Adam
Sawoœcianik to biegacz podobnego formatu. Te¿ na mistrza œwiata.
My pracujemy codziennie, I w dzieñ,
i w nocy. Teraz przy tej pogodzie te¿

biegaj¹. Dlatego mamy wyniki i
mamy sponsorów. Jak mamy dobre
wyniki, to otrzymujemy œrodki. I z
województwa, i z ministerstwa. A w
planie – dalszy rozwój radioorientingu. –
Ale, s¹ i k³opoty. Aleksander
Burzyñski mówi: - Realizujemy po-

wierzone nam zadania. Z tego powodu Szko³a bêdzie teraz mia³a du¿e
k³opoty. Wszystkie fina³y ponadpowiatowe wygra³a nasza szko³a.
Szko³a Podstawowa Nr 3 w Budowie
Z³ocieñcu. Bêdziemy musieli reprezentowaæ nasz¹ gminê, a pieniêdzy
mamy tyle samo, co inne szko³y. (N)
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Z ¯YCIA PARAFII W Z£OCIEÑCU
PARAFIA ŒWIÊTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ

PARAFIA MARYI WNIEBOWZIÊTEJ

Nabo¿eñstwa Wielkiego
Postu

Wielkopostne Czuwanie
M³odych

Nabo¿eñstwa
wielkopostne

Œwiêtego dla rekolekcjonistów i
spowiedników.

(I) Droga Krzy¿owa w pi¹tek o
godzinie 16.30 dla dzieci, o godzinie 18.30 dla m³odzie¿y i starszych.
(II) Gorzkie ¯ale w niedziele o godzinie 16.15. Ofiary zbierane podczas nabo¿eñstw s¹ przeznaczone
na kwiaty do wystroju koœcio³a na
Œwiêta Wielkanocne.

W sobotê trzeciego marca o godzinie 20.00 w koœciele Maryi
Wniebowziêtej odbêdzie siê Wielkopostne Czuwanie M³odych.
Czuwaniu przewodniczyæ bêdzie
Jego Ekscelencja Ksi¹dz Biskup
Edward Dajczak. Dla m³odzie¿y
przygotowuj¹cej siê do sakramentu bierzmowania udzia³ w Czuwaniu jest obowi¹zkowy. Pan Józef
Braniecki bêdzie oczekiwa³ na m³odzie¿ o godzinie 19.45 obok Krzy¿a
przy koœciele Maryi Wniebowziêtej.

Drogi Krzy¿owe w pi¹tki: (I) dla
dzieci po Mszy œwiêtej o godzinie
17.00 (II) dla doros³ych o godzinie
18.30 (III) dla m³odzie¿y po Mszy
œwiêtej wieczornej – 18.30.
Od tego roku zapraszamy na dodatkow¹ Drogê Krzy¿owa o godzinie 9.00.
Gorzkie ¯ale w niedziele o godzinie 17.00.
Za udzia³ w Drodze Krzy¿owej i w
Gorzkich ¯alach mo¿na uzyskaæ
odpust zupe³ny pod zwyk³ymi warunkami.

Spotkanie Czwartkowe

Zbiórka na Fundusz
Misyjny

Idê do Domu. Tam mnie
kochaj¹

W niedzielê czwartego marca
zbiórka do puszek na Fundusz Misyjny.

W sobotê trzeciego marca o godzinie 20.00 odbêdzie siê w naszej
œwi¹tyni Wielkopostne Czuwanie
M³odych. Program czuwania przygotowany jest przez Jego Ekscelencjê Ksiêdza Biskupa Edwarda Dajczaka koncentrowaæ siê bêdziemy
na haœle: „Idê do Domu. Tam mnie
kochaj¹”. Program porusza tematykê sakramentu pokuty i pojednania
w ¿yciu m³odego cz³owieka. Nabo¿eñstwu przewodniczyæ bêdzie
Jego Ekscelencja Ksi¹dz Biskup
Edward Dajczak. Zapraszamy serdecznie do wspólnej modlitwy.

Za udzia³ w tych nabo¿eñstwach
mo¿na uzyskaæ odpust zupe³ny pod
zwyk³ymi warunkami.

Spotkanie Czwartkowe
Akcja Katolicka zaprasza na Spotkanie Czwartkowe do parafii Maryi
Wniebowziêtej na godzinê 18.30.
Sala parafialna przy Bohaterów
Warszawy 25. Temat spotkania –
Przysiêga wojskowa jako akt religijny. Wyk³ad ksiêdza kapelana S³awomira Pa³ki.

Tydzieñ
W tym tygodniu przypadaj¹: I
Czwartek, Pi¹tek, Sobota i Niedziela
miesi¹ca.

Adoracja Najœwiêtszego
Sakramentu
Zapraszamy na Adoracjê Najœwiêtszego Sakramentu w czwartek
pierwszego marca na godzinê 17.00
w intencji kap³anów i o nowe powo³ania kap³añskie i zakonne. Adoracja
w pi¹tek te¿ od godziny 17.00.

SpowiedŸ œwiêta
Okazja do spowiedzi œwiêtej podczas Adoracji Najœwiêtszego Sakramentu. Patrz wy¿ej.

Odwiedzimy chorych –
inny termin
Chorych odwiedzimy wyj¹tkowo w pi¹tek drugiego marca od godziny 15.00.

Bobrowo
CARITAS Parafii sk³ada podziêkowanie za ¿yczliwe przyjêcie
Gazetki Parafialnej. Wszelkie uwagi prosimy kierowaæ na adres mailowy: jadwigacaritas@wp.pl..
Dziêkujemy równie¿ za z³o¿one w
kwocie 560 z³otych ofiary na dzia³alnoœæ Caritas. Mo¿na ju¿ otrzymaæ specjaln¹ puszkê Caritas na
ja³mu¿nê wielkopostn¹, któr¹ z³o¿ymy przy o³tarzu w Wielki Czwartek.

Rozliczymy bezp³atnie
PIT
Mo¿na ju¿ w godzinach od 8.30
do 12.30 w salce parafialnej przekazaæ do bezp³atnego rozliczenia PIT
za ubieg³y rok.

Odesz³a do wiecznoœci
W ostatnim czasie odesz³a z parafii do wiecznoœci: + Helena Paw³owicz.

Stra¿ak nie tylko gasi...
(POWIATDRAWSKI) Wzwi¹zku z przypadaj¹cymi na bie¿¹cy rok
obchodami 20-lecia Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej, Komendant Powiatowy Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w
Drawsku Pomorskim Zbigniew
Kwiatkowski, pod patronatem Starosty Drawskiego Stanis³awa Cybuli, og³asza Powiatowy Konkurs
Plastyczny pt. „Stra¿ak nie tylko
gasi po¿ary…”.
Konkurs ma na celu zainteresowanie dzieci, m³odzie¿y i twórców

nieprofesjonalnych ochron¹ przeciwpo¿arow¹, tradycj¹ i ¿yciem stra¿ackich œrodowisk. Tematyka sk³adanych prac obejmowaæ mo¿e udzia³
jednostek stra¿y po¿arnych w akcjach ratowniczo-gaœniczych, zwalczaniu klêsk ¿ywio³owych, ekologicznych oraz w szkoleniach, zawodach, dzia³alnoœci prewencyjnej,
kulturalnej, a tak¿e historiê po¿arnictwa.
Wiêcej informacji znaleŸæ mo¿na
w Regulaminie. Zapraszamy do
uczestnictwa! www.strazdrawsko.pl

Tydzieñ
W tym tygodniu przypadaj¹: I
Czwartek, Pi¹tek, Sobota i Niedziela miesi¹ca. (I) w I Czwartek Msza
œwiêta o powo³ania kap³añskie i
zakonne o godzinie 18.00. Po Mszy
œwiêtej nabo¿eñstwo powo³aniowe. (II) w I Pi¹tek miesi¹ca dodatkowe Msze œwiête o godzinie 17.00
dla dzieci i o 19.30 dla m³odzie¿y.
Zapraszamy szczególnie m³odzie¿
przygotowuj¹c¹ siê do sakramentu bierzmowania. SpowiedŸ o godzinach: 16.30, 17.30, 19.15. (III) w
I Sobotê Msza œwiêta o Matce
Bo¿ej o godzinie 7.00. Po Mszy
œwiêtej Litania Loretañska. (IV) w
I Niedzielê miesi¹ca zapraszamy
Cz³onków ¯ywego Ró¿añca na
Mszê œwiêt¹ o godzinie 16.00.
Gorzkie ¯ale o godzinie 17.00. Intencja na marzec: O dary Ducha

Zapraszamy na Spotkanie
Czwartkowe na godzinê 18.30. To
pierwszy marca. Temat: Przysiêga
wojskowa jako akt religijny. Spotkanie poprowadzi ksi¹dz kapelan
pu³kownik S³awomir Pa³ka.

Odszed³ do wiecznoœci...
W ostatnim czasie odszed³ do
wiecznoœci: + Kazimierz Wykrêtowicz, lat 83. Wieczny odpoczynek...

Gorzkie ¯ale
Gorzkie ¯ale w naszym koœciele
s¹ odprawiane w niedzielê o godzinie
17.00.

Zabawa parafialna –
podziêkowania
Sk³adamy serdeczne Bóg zap³aæ
wszystkim, którzy przyszli z pomoc¹
w organizacji parafialnej zabawy karnawa³owej.

Biuro parafialne w tym
tygodniu
W tym tygodniu biuro parafialne
bêdzie czynne tylko w godzinach
popo³udniowych.

Spotkanie dzieci
pierwszokomunijnych
W poniedzia³ek dwudziestego
siódmego lutego spotkanie dzieci
pierwszokomunijnych odby³o siê w
koœciele o godzinie 17.00.

Zbiórka na Fundusz
Misyjny
W niedzielê czwartego marca
odbêdzie siê zbiórka do puszek na
rzecz Funduszu Misyjnego.

Nabo¿eñstwo
ekspiacyjne
W niedzielê czwartego marca po
Mszy œwiêtej o godzinie 12.30 zostanie odprawione nabo¿eñstwo ekspiacyjne za tych, którzy zabijaj¹ nienarodzone dzieci.

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

Tadeusz Nosel, tel. 500 075 383
Kazimierz Rynkiewicz, tel. 504 042 532

e-mail: tpd1@o2.pl
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Joanna Trzepieciñska
na scenie Z³ocienieckiego
Oœrodka Kultury

„Strategia motyli”
to magnetyczny
i tajemniczy spektakl,
który uwiód³
z³ocienieckich widzów.
Na scenie Z³ocienieckiego
Oœrodka Kultury zobaczyæ mogliœmy wspania³¹ grê aktorsk¹ w wykonaniu Joanny Trzepieciñskiej, Darii
Brudnias i Zdzis³awa Derebeckiego.
Gor¹ca muzyka i urzekaj¹ca scenografia przenios³a widzów do domku na odleg³ej wyspie gdzieœ w Buenos Aires. Tam bowiem rozegra³a
siê walka miêdzy wyrachowan¹
¿on¹ i namiêtn¹ kochank¹.
Na stronie Ba³tyckiego Teatru
Dramatycznego w Koszalinie czytamy: „Adriana, m³oda Argentynka z
widoczn¹ ci¹¿¹ spotyka siê z Eve,
kobiet¹ po piêædziesi¹tce, której
wygl¹d oraz zwyczaje zdradzaj¹ pochodzenie angielskie.

Eve jest wdow¹ po rodowitym
Argentyñczyku, z którym Adriana
mia³a wieloletni romans i który wed³ug sprawozdania s¹dowego pope³ni³ samobójstwo. Kobiety spotykaj¹ siê po raz pierwszy, choæ
sporo o sobie nawzajem wiedz¹.
Rozmowa odbywa siê w ogromnym
napiêciu.
W koñcu udaje siê Eve nak³oniæ
Adrianê do podpisania umowy, w
której zrzeka siê wszelkich praw do
spuœcizny po kochanku i w zamian
otrzymuje pó³ miliona dolarów. W
ten sposób Eve, jedna z najbogatszych osób w Argentynie, chce
przekreœliæ ten romans. Adriana ¿¹da
prawdy o œmierci ukochanego. Od
sêdziego dowiedzia³a siê bowiem, ¿e
Eve jest morderczyni¹ i zap³aci³a za
ukrycie dowodów zbrodni".
Fragmenty spektaklu obejrzeæ
mo¿na na stronie:
h t t p : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=3PLa7mFbbdo (ZOK)

DRUKARNIA
Oferujemy druk:
- ulotek - plakatów - wizytówek - broszur - samokopii £obez ul. S³owackiego 6,
tel./fax - 91 39 73 730; 504 042 532
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Uniwersytet Trzeciego Wieku

Trwaj¹ warsztaty
komputerowe

W Bibliotece Publicznej w Z³ocieñcu realizowane s¹ warsztaty
komputerowe z Uniwersytetem
Trzeciego Wieku. Maj¹ one przede
wszystkim na celu przeciwdzia³anie
wykluczeniu cyfrowemu osób powy¿ej 50 roku ¿ycia.
Warsztaty prowadzone s¹ pod
has³em „Klik Plik” i odbywaj¹ siê w
Czytelni Internetowej.
Pierwszy cykl warsztatów rozpocz¹³ siê 12 paŸdziernika 2011 roku
i trwa³ do 15 grudnia 2011 roku.
Uczestniczy³o w nim 6 osób, piêæ
pañ i jeden pan. Zajêcia odbywa³y

siê cyklicznie w ka¿dy wtorek i
czwartek i prowadzone by³y w
dwóch grupach. Zajêcia trwa³y od
godz. 11.00 do godz. 13.00.
Nowy cykl warsztatów komputerowych rozpocz¹³ siê 17 lutego 2012
roku i potrwa do 31 maja 2012 roku.
W zajêciach obecnie uczestniczy 6
osób. Zajêcia prowadzone s¹ w poniedzia³ki i czwartki od godz. 11.00
do godz. 13.00. Warsztaty komputerowe s¹ bezp³atne.
Biblioteka Publiczna
Ul. 3-go Pu³ku Piechoty 2
78-520 Z³ocieniec

