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„Kolekcjoner” w areszcie
Prezes
„Ciep³a” o
swojej spó³ce

Drawa nokautuje Gwardiê
w Koszalinie 3:1 (2:0)
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tygodnik pojezierza drawskiego 21.3.2012 r.

Posiada³ nielegalnie broñ

Nikt nie myœli o likwidacji tego zak³adu

„Kolekcjoner”
w areszcie

Konkurs
na dyrektora OSiR
(Z£OCIENIEC) Do 26
marca mo¿na sk³adaæ
dokumenty w konkursie,
jaki og³osi³ burmistrz
Z³ocieñca, na
stanowisko dyrektora
Oœrodka Sportu i
Rekreacji w Z³ocieñcu.

(DRAWSKO POM.)
Policjanci z Drawska
Pomorskiego zatrzymali
44-latka, u którego w
mieszkaniu
zabezpieczyli kilka
jednostek nielegalnie
posiadanej broni palnej.
S¹d wobec mê¿czyzny
orzek³ 3 miesiêczny
areszt.
Drawscy policjanci otrzymali informacjê, ¿e 44-letni mieszkaniec
gminy Drawsko Pom. w swoim domu
posiada broñ paln¹, bez wymaganego pozwolenia. Mundurowi podczas przeszukania we wskazanym
mieszkaniu zabezpieczyli 3 sztuki
broni, 4 lufy do broni d³ugiej, jedn¹

sztukê broni krótkiej oraz 17 sztuk
amunicji. Jak t³umaczy³ zatrzymany,
od dawna interesuje siê militariami, z
wykrywaczem metalu szuka pozosta³oœci po wojnie, a zabezpieczona
w jego mieszkaniu broñ stanowi
czêœæ jego "kolekcji".
Znaleziona broñ zostanie przes³ana do badañ, celem jej identyfikacji, ustalenia jej pochodzenia i ewentualnego u¿ycia do pope³niania
przestêpstw. 44-latek us³ysza³ zarzut
nielegalnego posiadania broni, ale
równie¿ zarzut fizycznego i psychicznego znêcania siê nad rodzin¹.
Obecnie decyzj¹ s¹du mê¿czyzna
zosta³ na trzy miesi¹ce tymczasowo
aresztowany.
Za nielegalne posiadanie broni i
amunicji grozi mu do 8 lat pozbawienia wolnoœci, a za znêcanie nad rodzin¹ kodeks karny przewiduje do 5
lat pozbawienia wolnoœci.
(kp)

Krad³ paliwo, zosta³
z³apany
(Z£OCIENIEC) Policjanci
ze Z³ocieñca zatrzymali
amatora cudzego
paliwa.
Na pocz¹tku marca na numer
alarmowy 112 zadzwoni³ mieszkaniec Z³ocieñca, informuj¹c, ¿e w³aœnie jest œwiadkiem, jak nieznany mu
mê¿czyzna w³amuje siê do jednego z
zaparkowanych przy ulicy Czaplineckiej samochodów.
Natychmiast we wskazane miejsce udali siê policjanci, jednak

sprawcy ju¿ nie zastali. Okaza³o siê,
¿e z³odziej zd¹¿y³ spuœciæ oko³o 20
litrów paliwa z baku zaparkowanego
volkswagena. NajwyraŸniej jednak
zosta³ sp³oszony, gdy¿ w pobli¿u
miejsca przestêpstwa pozostawi³
samochód, którym przyjecha³. Policjanci sprawdzili, do kogo nale¿y
auto, a po kilku godzinach mieli ju¿ w
swoich rêkach zarówno w³aœciciela
pojazdu, jak i kanister ze skradzionym przez niego paliwem.
25- latek us³ysza³ zarzut kradzie¿y z w³amaniem. Za ten czyn kodeks
karny przewiduje do 10 lat pozbawienia wolnoœci.
(kp)

Od kandydatów wymaga siê
wykazania siê wykszta³ceniem wy¿szym pierwszego lub drugiego
stopnia w rozumieniu przepisów o
szkolnictwie wy¿szym na jednym z
kierunków: organizacja i zarz¹dzanie
lub ekonomia, lub administracja, lub
prawo, a w zakresie sta¿u pracy: co
najmniej 7-letni okres pracy, w tym
co najmniej jeden rok pracy zwi¹zanej z zarz¹dzaniem maj¹tkiem lub co
najmniej 3-letni okres pracy na stanowisku kierowniczym w administracji publicznej, w innych przedsiêbiorstwach i instytucjach, lub
wykonywanie przez co najmniej 5 lat
dzia³alnoœci gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na
danym stanowisku oraz œæ przepisów i zagadnieñ dotycz¹cych zasad
zarz¹dzania i funkcjonowania jednostki bud¿etowej, organizacji im-

Praca w
urzêdzie
(Z£OCIENIEC) Burmistrz Z³ocieñca og³osi³ konkurs na stanowisko ds. windykacji i egzekucji administracyjnej w Referacie Finansów i Bud¿etu w Urzêdzie Miejskim
w Z³ocieñcu.
Kandydaci musz¹ mieæ wykszta³cenie wy¿sze, preferowane z zakresu
administracji lub finansów i rachunkowoœci, a w zakresie sta¿u pracy: co
najmniej roczne doœwiadczenie w
pracy, w tym pó³ roku w administracji publicznej oraz znajomoœæ przepisów postêpowania egzekucyjnego
w administracji, kodeksu postêpowania administracyjnego, ordynacji
podatkowej. Dokumenty aplikacyjne nale¿y sk³adaæ w sekretariacie
Urzêdu Miejskiego w Z³ocieñcu do
26 marca 2012 r.
(r)

prez masowych, o kulturze fizycznej,
o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego
i wolontariacie, o sporcie oraz przepisów ustaw: prawo zamówieñ publicznych, o finansach publicznych,
o samorz¹dzie gminnym.
Kandydat powinien przed³o¿yæ
m.in. koncepcjê funkcjonowania
Oœrodka Sportu i Rekreacji w Z³ocieñcu uwzglêdniaj¹c¹ zarz¹dzanie
obiektami wchodz¹cymi w jego
sk³ad oraz organizacjê imprez sportowo-rekreacyjnych, maj¹cych na
celu zaspokajanie potrzeb mieszkañców.
Dokumenty aplikacyjne nale¿y
sk³adaæ w sekretariacie Urzêdu
Miejskiego w Z³ocieñcu przy ul.
Stary Rynek 3 lub przes³aæ poczt¹ na
adres urzêdu (kod: 78-520) z dopiskiem: "Nabór na stanowisko
urzêdnicze Dyrektora samorz¹dowej jednostki bud¿etowej - Oœrodka Sportu i Rekreacji w Z³ocieñcu"
w terminie do dnia 26 marca 2012 r.
Szczegó³y w og³oszeniu w BIP urzêdu miejskiego.
(r)
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MIESZKANIA

NIERUCHOMOŒCI

MOTORYZACJA

INNE

Powiat gryficki

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Sprzedam ziemiê roln¹ 8,5 ha, Prusinowo gm. £obez. Tel. 790 279
798.

Sprzedam Citroen ZX rok prod.
1995, 1400 cm3, ubezpieczony z
przegl¹dem. Cena 1500 z³. Tel. 661
884 201

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

Sprzedam Fiat Brava rok 2000, poj.
1,2, benzyna, alufelgi, ko³a zimowe,
stan dobry, radio z tv, cena 5.500 z³
do uzgodnienia. Tel. 504 583 935

Sprzedam maszynê rotacyjn¹ do
trawy. Tel. 796 226 952

Sprzedam pilnie mieszkanie 2 pokojowe w Gryficach 47 mkw. TANIO. Tel. 608 168 430

Powiat ³obeski
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

Powiat drawski
Œwierczyna, s³oneczne, 3 pokojowe, gara¿, ogród. Tel. 607 530 288

Region
Sprzedam w³asnoœciowe mieszkanie w Nowogardzie, bezczynszowe, 3 pokoje, 58 mkw., 1 piêtro,
œrodkowe. Wysoki standard: glazura, terakota, panele, okna PCV.
Budynek ocieplony, piwnica, domofon, w³asne ogrzewanie gazowe, tel. 605 522 340

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

Region
Kurki nioski 7-tygodniowe
sprzeda¿ od 26 marca br. Gospodarstwo
Drobiarskie
¯abowo 13. Tel. 91 391 0666

NAUKA
Powiat ³obeski

Sprzedam dzia³kê budowlan¹
3500 mkw., Rogowo 10. Cena
37.000 z³ do uzgodnienia. Tel. 91
397 8451
Sprzedam dom typu bliŸniak £obez
ul. S³owackiego 48, 110 mkw. pow.
u¿ytkowej, 5 pokojów, kuchnia, wc,
³azienka, piwnica, strych, ogrzewanie gazowe i na opa³. Cena 265.000
z³. Tel. Kom. 695 985 673
Posiadam halê do wynajêcia w
£obzie ul. Waryñskiego, 300 mkw +
du¿y plac. Tel: 506897352
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 gryficki

Gryfice, do wynajêcia tani lokal u¿ytkowy 20 mkw. niedaleko centrum.
Tel. 603 421 297

Powiat œwidwiñski
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w
Po³czynie Zdroju 1080 mkw.. Tel.
600 565 719
Sprzedam dzia³kê w pe³ni uzbrojon¹ 1000 mkw. Œwidwin Tel. 600
565 719

ROLNICTWO

Kupiê Fiata 125 lub 126p Tel:
503789806
Sprzedam komplet opon zimowych
do Poloneza, stan bardzo dobry.
Tel. 504 042 532

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

Powiat ³obeski
Monta¿ ogrodzeñ betonowych,farmerskich i innych. Tel. 695 085 470,
91 397 2575
Us³ugi elektryczne, remonty instalacji, pomiary, uprawnienia E i D,
wyniesienia uk³adów pomiarowych na zewn¹trz, instalacja tv, sieci i internetu. Tel: 691014733

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

Region
US£UGI METALURGICZNE
WYKONUJEMY ogrodzenia, balustrady, porêcze, schody, bramy
wjazdowe, automatyka do bram
oraz inne wyroby metalurgiczne
wraz z kowalstwem ozdobnym.
Krótkie terminy realizacji z mo¿liwoœci¹ monta¿u. Tel. 888 148 168

Matematyka pomoc. Tel. 516 166
301.

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

Reklama w gazecie
Tel. 504 042 532

Producent - Schody, kuchnie,
garderoby. Meble drewno lite.
Tel. 603 050 449.
www.werde.pl

Sprzedam meble u¿ywane i sprzêt
AGD tanio. Tel. 790 279 798.
Sprzedam maszynê do tynków i
pod³ogi G4. Tel. 796 226 952
Sprzedam sukienkê œlubn¹ rozmiar 38/158 cm. Cena 700 z³. Tel.
660 488 102
Sprzedam meble kuchenne, naro¿nik, stó³, taborety, kuchenka gazowa, zlewozmywak. Tel. 515 083
767

Powiat drawski
Sprzedam SAKSOFON (welkland).
Telefon: 727568792.
Wynajmê w Z³ocieñcu pracowniê
protetyczn¹ z wyposa¿eniem. Telefon: 661554390

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

PRACA
Powiat ³obeski
Zatrudniê pracownika do renowacji
maszyn przemys³owych. Zakres
prac: szlifowanie, szpachlowanie,
malowanie pistoletowe, dorabianie brakuj¹cych czêœci. Tel. 506
135 335.

Region
Opiekunki Niemcy. Tel. 666 096 761
Kierownika apteki oraz magistra
w Nowogardzie pilnie zatrudniê!
Tel. 783 744 001,
e-mail biuro@anmedica.pl
Zatrudniê doœwiadczonych murarzy 13-15z³/h Szczecin 502957301
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Sesja rady Z³ocieñca

Jako ostatni punkt obrad
w Z³ocieñcu – zatwierdzenie
taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodê i zbiorowe
odprowadzanie œcieków
(Z£OCIENIEC). Rada Z³ocieñca zbiera siê w czwartek, 29 marca,
o godzinie 10.00 w sali ZOK, przy
ulicy Wolnoœci 6.
(1) Ocena merytoryczna i finansowa pracy Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Z³ocieñcu oraz pe³nomocnika burmistrza ds. profilaktyki i przeciwdzia³ania uzale¿nieniom w zakresie alkoholizmu i narkomanii w gminie Z³ocieniec za 2011 rok (2) Ocena
realizacji zadañ gminnego programu
rozwi¹zywania problemów alkoholowych (3) Ocena merytoryczna i finansowa realizacji zadañ gminnego
programu przeciwdzia³ania narkomanii za 2011 rok (4) Informacja z
realizacji Strategii Rozwoju Gminy
Z³ocieniec (5) Dzia³ania i dalsze
funkcjonowanie spó³ek gminnych.
WA¯NIEJSZE UCHWA£Y: (1)
zgoda na zbycie nieruchomoœci (2)
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkañcami gminy Z³ocie-

niec (2) w sprawie przyst¹pienia do
wspó³dzia³ania miêdzy jednostkami
samorz¹du terytorialnego na podstawie umowy partnerskiej – Partnerstwo Powiatu Drawskiego na
rzecz Integracji i Przedsiêbiorczoœci
Spo³ecznej (3) w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
urz¹dzeñ wodoci¹gowych i urz¹dzeñ kanalizacyjnych bêd¹cych w
posiadaniu Zak³adu Wodoci¹gów i
Kanalizacji Spó³ki z ograniczon¹
odpowiedzialnoœci¹ w Z³ocieñcu na
lata 2012 – 2015 (4) w sprawie programu opieki nad zwierzêtami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoœci zwierz¹t na terenie gminy
Z³ocieniec w roku 2012. (5) w sprawie
zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie œcieków.
Jak zawsze: sprawozdanie burmistrza, interpelacje i zapytania radnych, Trybuna Obywatelska, komunikaty, zapytania, wolne wnioski i
oœwiadczenia.
(um)

Kradli „na wyrwê”
(Z£OCIENIEC) Policjanci ze
Z³ocieñca zatrzymali na pocz¹tku
marca dwóch sprawców kradzie¿y
na tzw. wyrwê.
W poniedzia³kowy wieczór, 5
marca, do Komisariatu Policji w Z³ocieñcu zg³osi³ 66-letni mê¿czyzna,
twierdz¹c, ¿e zosta³ okradziony. Pokrzywdzony powiedzia³ policjantom, ¿e kiedy szed³ przez osiedle nagle podbiegli do niego nieznani mu
mê¿czyŸni i z rêki wyrwali torbê, w
której mia³ dwa telefony komórkowe.

Wkrótce mundurowi otrzymali
informacjê, ¿e telefony zosta³ sprzedane. Natychmiast ustalili nowych
w³aœcicieli przedmiotów, a st¹d ju¿
bez problemu dotarli do sprawców
kradzie¿y. Okazali siê nimi dwaj
mieszkañcy Z³ocieñca, znani doskonale policjantom ze swojej wczeœniejszej dzia³alnoœci przestêpczej. Zarówno 30-latek jak i jego o rok m³odszy kolega us³yszeli ju¿ zarzut kradzie¿y. Za ten czyn grozi im do 5 lat
pozbawienia wolnoœci. Skradzione
telefony wróci³y do w³aœciciela. (kp)
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Z³odziejski duet
zatrzymany
(DRAWSKO POM.) Na pocz¹tku marca drawscy policjanci zatrzymali 20-letniego mê¿czyznê i
jego 16- letniego wspólnika. Obaj
odpowiedz¹ za kradzie¿e i kradzie¿e z w³amaniem.
Drawscy policjanci otrzymali
zg³oszenie, ¿e do jednej z piwnic w
pobliskiej miejscowoœci ktoœ siê
w³ama³. Mundurowi na podstawie
zgromadzonych informacji operacyjnych i zabezpieczonych na miejscu œladów wytypowali sprawcê i
zatrzymali go. Okaza³o siê, ¿e w³amania dokona³ 20-letni mieszkaniec tej
miejscowoœci. Nie dzia³a³ jednak
sam. Jego pomocnikiem by³ 16- latek. Policjanci ustalili, ¿e z³odziejski
duet w ostatnim czasie dokona³ co
najmniej piêciu przestêpstw. Ich

³upem pada³y nie tylko przedmioty
metalowe, takie jak garnki, kable,
szpadel czy m³otek, ale te¿ elektronarzêdzia. Nie pogardzili równie¿ wekami i winem w³asnej roboty.
Jak podczas przes³uchania wyjaœni³ 20-latek, skradzione przedmioty
sprzedawali, a pieniêdzmi dzielili siê
po po³owie. Wspólnie równie¿
skonsumowali zawartoœæ 15 s³oików
z przetworami oraz 4 litry skradzionego wina.
20-latek us³ysza³ ju¿ zarzuty kradzie¿y z w³amaniem. Za swoje czyny
odpowie przed s¹dem. Grozi mu do
10 lat pozbawienia wolnoœci. Jego
nieletni pomocnik zosta³ umieszczony w Policyjnej Izbie Dziecka. O jego
dalszym losie zadecyduje S¹d Rodzinny i Nieletnich.
(kp)

Decyzja w przygotowaniu

O wydobywanie kruszywa
naturalnego - metod¹
odkrywkow¹ w Bobrowie
(Z£OCIENIEC). Na pocz¹tku
marca do Urzêdu Miejskiego w Z³ocieñcu wp³yn¹³ wniosek Kazimierza Osaka o wydanie decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsiêwziêcia polegaj¹cego
na wydobywaniu kruszywa naturalnego metod¹ odkrywkow¹ na terenie dzia³ki nr 119/1 po³o¿onej w
obrêbie Bobrowo, gmina Z³ocieniec.
Zostanie wszczête postêpowa-

nie administracyjne w tej sprawie.
Burmistrz zawiadomi strony postêpowania o mo¿liwoœci zapoznania
siê z aktami sprawy i o mo¿liwoœci
wniesienia uwag i wniosków, oraz
wyst¹pi do regionalnego dyrektora
ochrony œrodowiska i pañstwowego powiatowego inspektora sanitarnego o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oddzia³ywania
na œrodowisko dla tego przedsiêwziêcia.
(um)
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Obradowa³ Zarz¹d Powiatu Drawskiego

Powiatowe wsparcie dla organizacji
spo³ecznych
(DRAWSKO POM.)
Zarz¹d Powiatu
Drawskiego odby³ swoje
posiedzenie w dniu 13
marca 2012 r. Podczas
obrad m.in. dokona³
wyboru ofert, które
zosta³y z³o¿one w
ramach otwartych
konkursów na realizacjê
zadañ publicznych
w 2012 r. Wyniki prac
prezentujemy poni¿ej.
I. Na zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej z³o¿ono 27 ofert. Decyzje
Zarz¹du Powiatu Drawskiego:
1) Klub Olimpijczyka. Zadanie: „Wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej”. Organizacja I
Olimpiady Przedszkolaków (przybli¿enie dzieciom ceremonia³u olimpijskiego, promocja idei olimpijskiej),
Biegu Olimpijskiego we wszystkich
kategoriach wiekowych. Zdecydowano o udzieleniu wsparcia w wysokoœci 1.100 z³.
2) Stowarzyszenie KlubAbstynenta „Ametyst”. Zadanie: „Powiatowa Rodzinna Olimpiada Sportowa
dla Sprawnych Inaczej” - w ramach
zadania weŸmie udzia³ 5 stowarzyszeñ osób niepe³nosprawnych; terapia ruchem. Zdecydowano o
udzieleniu wsparcia w wysokoœci
2.500 z³.
3) Klub JeŸdziecki „UL”. Zadanie: „Majówka w UL-u. Powiatowa impreza sportowa jako forma aktywnego wypoczynku oraz upowszechniania sportu wœród mieszkañców Powiatu Drawskiego”. Zdecydowano o udzieleniu wsparcia w
wysokoœci 2.500 z³.
4) Kaliskie Stowarzyszenie
Tenisa Ziemnego „MASTERS”.
Zadanie: „Szkolenie w zakresie tenisa ziemnego i pi³ki siatkowej i organizacja rozgrywek w tenisa ziemnego
i pi³ce siatkowej dla mieszkañców
Powiatu Drawskiego”. Zdecydowano o udzieleniu wsparcia w wysokoœci 400 z³.
5) Uczniowski Klub Sportowy
„Strzelec”. Zadanie: „Przygotowa-

nie m³odzie¿y i udzia³ w Mistrzostwach Sportowo - Obronnych o
Nagrodê Ministra Obrony Narodowej”. Zdecydowano o udzieleniu
wsparcia w wysokoœci 2.000 z³.
6) Stowarzyszenie Inicjatyw
Spo³ecznych. Zadanie: „Szlakiem
¯ubra” - organizacja obozu poznawczo - wypoczynkowo - sportowego
dla 14 wychowanków i 5 opiekunów
z Oœrodka Wspierania Dziecka i
Rodziny w Drawsku Pomorskim (wyjazd do Woliñskiego Parku Narodowego, wyjazd do Parku Linowego w
Rudnicy, sp³yw kajakowy Draw¹).
Zdecydowano o udzieleniu wsparcia w wysokoœci 2.000 z³.
7) Klub Karate Kyokushin Kan
Kalisz Pomorski. Zadanie: „Organizacja Otwartego Powiatowego Turnieju K-1 o Puchar Starosty Drawskiego”. Zdecydowano o udzieleniu
wsparcia w wysokoœci 2.000 z³.
8) Stowarzyszenie Centrum
Aktywnoœci Lokalnej w Wierzchowie. Zadanie: „W drodze na unihokejowy szczyt” - przeprowadzenie
treningów i przygotowanie 20 - osobowej grupy zawodników WSU
Wierzchowo do udzia³u w rozgrywkach o Mistrzostwo Polski I Ligi
Seniorów w unihokeju organizowanych przez Polskiego Zwi¹zku Unihokeja, organizacja Miêdzynarodowego Turnieju Unihokeja Mê¿czyzn
w Wierzchowie „Wierzchowo Floorball Cup”. Zdecydowano o udzieleniu wsparcia w wysokoœci 900 z³.
9) Lokalna Organizacja Turystyczna. Zadanie: „Otwarte Regaty
¯eglarskie w Ramach Œwiêta Wody
i Ryby w Czaplinku”. Zdecydowano
o udzieleniu wsparcia - 2.000 z³.
10)Klub Karate Kyokushin Z³ocieniec. Zadanie: VI Otwarte Mistrzostwa Pomorza w Karate Kyokushin - Z³ocieniec 2012. Zdecydowano o udzieleniu wsparcia w wysokoœci 2.000 z³.
11) Stowarzyszenie „Filar”. Zadanie: „Organizacja sp³ywu kajakowego”. Zdecydowano o udzieleniu
wsparcia w wysokoœci 1.100 z³.
12)Uczniowski Klub Sportowy
„Lider”. Zadanie: „III Regionalny
Turniej Szachowy w Œwierczynie”.
Zdecydowano o udzieleniu wsparcia w wysokoœci 1.000 z³.

13)Miejsko - Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Lider”. Zadanie: „Organizacja obozu szkoleniowo - rekreacyjnego w zakresie pi³ki
rêcznej dla zawodników M-LUKS
„Lider” w Drawsku Pomorskim”.
Zdecydowano o udzieleniu wsparcia w wysokoœci 1.300 z³.
14)Uczniowski Klub Sportowy
„Orlik Z³ocieniec”. Zadanie: „Organizacja zajêæ rekreacyjno - sportowych w okresie zimowym 2012 oraz
organizacja II Miko³ajkowego Turnieju Pi³ki No¿nej Orlików Powiatu
Drawskiego”. Zdecydowano o
udzieleniu wsparcia w wysokoœci
1.000 z³.
15)Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Powiatu Drawskiego. Zadanie: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” - organizacja maratonu p³ywackiego dla
mieszkañców Powiatu Drawskiego.
Zdecydowano o udzieleniu wsparcia w wysokoœci 1.500 z³.
16)Miêdzyszkolny Klub Sportowy „Junior”. Zadanie: „Organizacja zgrupowania rekreacyjno-sportowego w okresie wakacji letnich
2012”. Zdecydowano o udzieleniu
wsparcia w wysokoœci 1.300 z³.
17)Polski Zwi¹zek Wêdkarski
Okrêg w Koszalinie, Ko³o „KARP”
w Z³ocieñcu. Zadanie: „Wêdkuj z
nami” (w ramach zadania organizacja: I Pikniku Wêdkarskiego, zawodów wêdkarskich „Lubiê Wêdkowaæ”). Zdecydowano o udzieleniu
wsparcia w wysokoœci 700 z³.
18)Chor¹giew Zachodniopomorska Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego. Zadanie: Organizacja im-

prez turystycznych i krajoznawczych w formie rajdów i z³azów pieszych i rowerowych (m.in. rajd z
okazji Dnia Myœli Braterskiej, rajd
„Szukamy wiosny w Zaj¹czkowie”,
rajdu „Magulon”, rajdu „Grzybobranie", rajdu „Niepodleg³oœciowego”
oraz rajdu „W poszukiwaniu Zimucha”). Zdecydowano o udzieleniu
wsparcia w wysokoœci 2.000 z³.
19)Miejski Klub Sportowy
„Drawa - Kabel Technik”. Zadanie:
„Promocja sportu wœród mieszkañców Powiatu Drawskiego i promocja
Powiatu Drawskiego poprzez sport”
(organizacja Powiatowego Turnieju
Pi³kraskiego im. Waleriana Pytla,
organizacja Turnieju MINI EURO
2012 dla dzieci - 16 zespo³u terenu
powiatu i okolic). Zdecydowano o
udzieleniu wsparcia w wysokoœci
1.600 z³.
20)Uczniowski Klub Sportowy
„Szkwa³”. Zadanie: Organizacja
Otwartych Regat o Puchar Starosty
Drawskiego: XII Ogólnopolskie Regat o Puchar Ziemi Z³ocienieckiej,
Mistrzostwa Okrêgu Województwa
Zachodniopomorskiego, Wojewódzka Olimpiada M³odzie¿y, VI
Mistrzostwa Polski Narodowego
Stowarzyszenia Klasy Optimist do
lat 11, VI Mistrzostwa o Puchar Burmistrza Z³ocieñca w klasie ISA 407.
Zdecydowano o udzieleniu wsparcia w wysokoœci 6.000 z³.
21)Klub Sportowy „Orliczek”.
Zadanie: Organizacja 2 turniejów:
Turniej Der Tag.pl II w pi³ce no¿nej,
Turniej „Z podwórka na stadion”.
Zdecydowano o udzieleniu wsparcia w wysokoœci 1.500 z³.
Cdn.
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Zak³ad Ciep³ownictwa Spó³ka z o.o – raport za 2011 rok

Prezes z³ocienieckiego „Ciep³a”
o swojej spó³ce
(Z£OCIENIEC). Zak³ad
Ciep³ownictwa Spó³ka
z o.o dzia³a od maja
1998 roku. Wówczas
w tê spó³kê zosta³
przekszta³cony zak³ad
bud¿etowy.
Podstawowym rodzajem dzia³alnoœci Zak³adu Ciep³ownictwa Sp. z
o.o. w Z³ocieñcu jest wytwarzanie,
przesy³ i dystrybucja energii cieplnej do celów centralnego ogrzewania i ciep³ej wody u¿ytkowej. Oprócz
tego zak³ad uzyskuje dodatkowe
przychody ze sprzeda¿y wêgla, ¿u¿la
poprodukcyjnego, wynajmu pomieszczeñ, a tak¿e wynajmu gruntu
dla PTC Sp. z o.o. Zarz¹d spó³ki jest
jednoosobowy. Dodatkowo zosta³
powo³any prokurent.

Wysokoœæ kapita³u,
wartoœæ maj¹tku
(I) Kapita³ (fundusz) podstawowy wynosi 3.655.800 z³otych. (II)
Wartoœæ maj¹tku wynosi – aktywa
razem: 4.294.840,16 z³.

Wynik finansowy
(przychody, koszty,
wynik)
W 2011 roku Zak³ad Ciep³ownictwa Sp. z o.o. osi¹gn¹³: (I) Przychody
w wysokoœci: 2.575.214,01 z³otego.
(II) Koszty wynios³y natomiast:
2.475.060, 46 z³otego. (II) Zysk brutto: 100.153,55 z³otego (IV) Zysk netto: 74.323,55 z³otego.

Stan œrodkow
obrotowych na
31 grudnia 2011 roku
(A)Œrodki pieniê¿ne: 827.196,22
z³otego (B) Materia³y: 532.032,05
z³otego (C) Nale¿noœci: 456.323,55
z³otego
(D)
Zobowi¹zania:
716.486,88 z³.

Informacja dotycz¹ca
realizacji zadañ
statutowych spó³ki
W 2011 roku Zak³ad Ciep³ownictwa Spó³ka z o.o w okresie trzynaste-

go roku obrotowego sprzeda³
³¹cznie 48.491,00 GJ energii cieplnej
z nastêpuj¹cych Ÿróde³ ciep³a: (1)
Kot³owniaAleja Piastów 2: 47.409,00
GJ (2) Kot³ownia Drawska 17: 603,00
GJ (3) Kot³ownia Rzêœnica: 479,00
GJ.
Ciep³o wytwarzane przez Zak³ad
Ciep³ownictwa sp. z o.o. jest w 99%
przeznaczone ne cele centralnego
ogrzewania. Pozosta³a iloœæ zosta³a
wykorzystana do podgrzania ciep³ej
wody u¿ytkowej w budynku wielorodzinnym przy ulicy Drawskiej 17.
Ciep³o sprzedane odbiorcom jest w
ponad 90 % przeznaczone do ogrzewania budynków mieszkalnych nale¿¹cych do Spó³dzielni Mieszkaniowej POSTÊP, Zak³adu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o., Spó³dzielni Mieszkaniowej PODZAMCZE, Wspólnoty ARKA. Pozostali
odbiorcy ciep³a to budynki u¿ytecznoœci publicznej, Zespó³ Szkó³, itd.

Inwestycje zrealizowane
w 2011 roku
(1) Wykonanie przy³¹cza c.o.
(ulica 3 Pu³ku Piechoty, ulica 5 Marca): 154 118,00 z³otych (2) Zakup
agregatu pr¹dotwórczego: 6.039,00
z³otych (3) Zakup licznika ciep³a:

8.835,00 z³otych. Razem: 168.992,00
z³ote.

Remonty zrealizowane
w 2011 roku
(1) Remont kot³a WR – 5 (Nr 1 –
czêœæ 1) kot³ownia przy Alei Piastów
2: 75.200,00 z³otych. (2) Remont nawierzchni
(polbruk,
beton):
34.614,35 z³otego (3) remont pokryæ
dachowych – kot³ownia przy Alei
Piastów 2 oraz wêze³ W – 2: 17.682,01
z³otego. (4) remont stacji uzdatniania wody (wêz³a grupowego W-4):
3.625,35 z³otego. Razem to kwota:
131.121,71 z³otego.
Wszystkie inwestycje i remonty
zosta³y sfinansowane ze œrodków
Zak³adu Ciep³ownictwa Sp. z o.o. w
Z³ocieñcu.

Plan remontowy na 2012
rok
(1) Remont kot³a WR – 5 (Nr 1 –
czêœæ 2) – kot³ownia przy Alei Piastów 2: 100.000,00 z³otych. (2) remont obmurza kot³a WR – 5 (Nr 2) –
kot³ownia przy Alei Piastów 2:
180.000,00 z³otych. Razem: 280.000
z³otych.

Informacje
o zatrudnieniu
i przeciêtnej p³acy
pracowników
Zatrudnienie w Zak³adzie Ciep³ownictwa Sp. z o.o wynios³o na
dzieñ 31 grudnia 2011 roku ogó³em
piêtnaœcie osób, to jest 14,75 etatów.: A) Pracownicy administracyjni: cztery osoby (cztery etaty) B)
Pracownicy produkcyjni: osiem
osób, osiem etatów. C) konserwatorzy: dwie osoby (dwa etaty) D)
Sprz¹taczka: jedna osoba (0,75 etatu).
Przeciêtne wynagrodzenie miesiêczne brutto w 2011 roku wynios³o: (I) pracownicy na stanowiskach
umys³owych: 5.144,91 z³otego brutto na miesi¹c (II) Pracownicy na stanowiskach robotniczych: 3.809,11
z³otego na miesi¹c.
Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy eksploatacji i dozorze urz¹dzeñ energetycznych posiadaj¹
uprawnienia i kwalifikacje zgodne z
wymogami Ustawy Prawo Energetyczne.
Raport sporz¹dzi³
Prezes Zarz¹du
mgr in¿. Andrzej Paliñski
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Sprawni, nieustannie doszkalaj¹cy siê

Nasza Policja, to: Z£OCIENIEC + OSTROWICE
(Z£OCIENIEC). Przedstawiamy
raport z³ocienieckiej Policji z analizy
stanu bezpieczeñstwa i porz¹dku
publicznego za miniony rok. Sprawozdanie dotyczy rejonu miasta i
gminy Z³ocieniec oraz gminy Ostrowice. W raporcie jest te¿ pomieszczona ocena pracy policjantów referatu Prewencji Komisariatu Policji w
Z³ocieñcu.
Prewencja
Do zabezpieczenia prewencyjnego wskazanego terenu skierowane
s¹ si³y Referatu Prewencji Komisariatu Policji Z³ocieniec. To dru¿yny
patrolowo – interwencyjne licz¹ce
dziewiêciu policjantów oraz zespó³
dzielnicowych w liczbie czterech.
Stan policjantów w dru¿ynie patrolowo interwencyjnej zmienia³ siê w
zale¿noœci od okresu. I tak: od pierwszego kwietnia ubieg³ego roku do
zespo³u ZPI zosta³a przypisana
post. Agata Kamiñska, która wczeœniej s³u¿y³a w OPI KMP Szczecin.
W zespole dzielnicowych nast¹pi³a jedna zmiana: od piêtnastego
wrzeœnia ubieg³ego roku m³odszy
aspirant Robert Pawi³an przebywa
na zwolnieniu lekarskim i jest w dyspozycji Komendanta Powiatowego
Policji Drawsku Pomorskim. W zespole dzielnicowych od piêtnastego wrzeœnia jest jeden wolny wakat.
Na koniec ubieg³ego roku zespó³
prewencji przedstawia³ siê nastêpuj¹co: (I) Kierownik Referatu Prewencji asp. szt. Andrzej Kilichowski. (II)
Asystent Zespo³u Prewencji asp.
Andrzej Szczurko.
Zespó³ dzielnicowych: (1) m³.
asp. Krzysztof Jasiñski, obs³uguje
rejon I. (2) m³. asp. Przemys³aw Gadomski, obs³uguje rejon II. (3) m³.
asp. Marcin £oziñski, obs³uguje rejon IV – gmina Ostrowice.
Dru¿yna patrolowo – interwencyjna
(1) St. sier¿. Pawe³ Eret (2) st.
sier¿. Adrian Dobosz. (3) st. sier¿.
Karol Mazur (4) st. sier¿. Micha³
Urbañski (5) sier¿. Leszek Tybinkowski (6) sier¿. Tomasz Suso³owski
(7) sier¿. Bartosz Tyma (8) sier¿.
Marek Biernacki (9) st. post. Agata
Kamiñska
Praca Referatu Prewencji
Niew¹tpliwie na stan bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego
istotny wp³yw ma zagro¿enie wykroczeniami, ich ujawnianie i zwalczanie. W minionym roku ujawniono
ogó³em dwa tysi¹ce trzynaœcie wykroczeñ, rok wczeœniej dwa tysi¹ce

sto dwadzieœcia. Na tê liczbê brano
pod uwagê: (1) sporz¹dzone wnioski
o ukaranie; w roku 2010 – 142. W
roku 2011 – 200. (2) Ukaranych „mk”:
w roku 2010 – 1457. W roku 2011 –
1576. (3) Udzielono pouczeñ: w roku
2010 – 521. W roku 2011 – 237. Razem
ujawniono wykroczeñ: w roku 2010
– 2120. W roku 2011 – 2013.
Z przywo³anych liczb wynika, i¿
w 2011 roku ujawniono o 107 wykroczeñ mniej w stosunki do roku 2010.
Jednak nale¿y stwierdziæ, ¿e liczba ta
zmieni³a siê jedynie dlatego, gdy¿
udzielono 284 pouczenia mniej ni¿ w
roku 2011. Mandatów na³o¿onych w
roku 2011 by³o o 119 wiêcej.
Wykroczenia nasze powszednie
Wyró¿niono trzynaœcie kategorii
wykroczeñ. Tu dane z roku 2011.
„Z”., to Z³ocieniec, „O”., to Ostrowice. Oto one: (1) Przeciwko porz¹dkowi i spokojowi publicznemu: 19 (Z),
0 (O). (2) Przeciwko instytucjom pañstwowym i spo³ecznym: 4 (Z), 0 (O).
(3) Przeciwko bezpieczeñstwu osób
i mienia: 3 (Z), 1 (O). (4) Przeciwko
bezpieczeñstwu i porz¹dkowi w komunikacji: 25 (Z), 4 (O). (5) Przeciwko
osobie: 3 (Z), 3 (O). (6) Przeciwko
zdrowiu: 0 (Z), O (O). (7) PRZECIWKO MIENIU: 108 (Z), 7 (O). (8) Przeciwko interesom konsumenta: 0 (Z),
0 (O). (9) Przeciwko obyczajnoœci
publicznej: 5 (Z), 0 (O). (10) Przeciwko urz¹dzeniom u¿ytku publicznego: 1 (Z), 0 (O). (11) Przeciwko obowi¹zkowi ewidencji: 0 (Z), 0 (O). (12)
Przeciwko szkodnictwu leœnemu,
polnemu i ogrodowemu: 1 (Z), 0 (O).
Statystyki, podsumowania
Z powy¿szego zestawienia wynika, i¿ w roku 2011 w stosunku do
analogicznego okresu roku 2010
przeprowadzono o piêædziesi¹t
osiem postêpowañ wiêcej. Na terenie gminy Z³ocieniec w roku 2011
przeprowadzono o 54 postêpowania wiêcej ni¿ w roku 2010. Na terenie
gminy Ostrowice odnotowano o
cztery postêpowania wiêcej. W roku
2010 odnotowano 13, natomiast w
roku 2011 by³o ich 17. By³o to w
Nowym Worowie – 5, w Ostrowicach – 5, w Jeleninie – 3, w Bolegorzynie – 2, w Donatowie – 1,w Drzeñsku – 1.
£¹cznie przeprowadzono 200
postêpowañ, z czego wykryto 131
wykroczeñ. W szeœciu przypadkach
by³o brak œcigania, w piêciu brak
znamion wykroczenia, w piêciu czynu nie pope³niono. W czterech przypadkach ukarano mandatem karnym. W czterdziestu dziewiêciu

przypadkach postêpowania zakoñczono z uwagi na nie wykrycie
sprawcy.
Na terenie miasta i gminy Z³ocieniec odnotowano 187 czynów, natomiast na terenie gminy Ostrowice
odnotowano siedemnaœcie postêpowañ. (...)
Policjanci prewencji Komisariatu Policji w Z³ocieñcu zatrzymali
sprawców przestêpstw ogó³em –
209. W roku 2010 by³o ich 178.
Zatrzymano trzydzieœci osób
poszukiwanych w celu ustalenia
miejsca pobytu oraz doprowadzenia
do zak³adów karnych. W roku 2009
by³o tych osób 52.
Inne czynnoœci
Policjanci prewencji KP Z³ocieniec zatrzymali cztery przedmioty
pochodz¹ce z przestêpstw. Udzielono 18 asyst, pomocy komornikom
oraz lekarzom pogotowia ratunkowego. Policjanci KP Z³ocieniec w
opisywanym okresie zatrzymali
³¹cznie 131 nietrzeŸwych kieruj¹cych. Z tego rowerzystów 53. Ponadto na terenie dzia³ania KP Z³ocieniec policjanci RD Drawsko Pomorskie zatrzymali nietrzeŸwych kieruj¹cych rowerem - 9 oraz kieruj¹cych samochodem - 13. £¹cznie zatrzymanych nietrzeŸwych kieruj¹cych na terenie dzia³ania KP to 131
osób. Na terenie miasta i gminy Z³ocieniec zosta³o zatrzymanych 85 nietrzeŸwych kieruj¹cych, w tym 39
pojazdami mechanicznymi i 51 na
rowerze.
Rok 2012 i kolejne
Przedstawione dane wyników
pracy Referatu Prewencji wskazuj¹
na du¿e zaanga¿owanie policjantów
w wykonywaniu swych obowi¹zków. Jak na razie, nie by³o zastrze¿eñ
co do wygl¹du zewnêtrznego, jak
równie¿ dyscypliny w pracy policjantów. Z uwagi na m³ody sta¿ za³ogi w kierownictwie Referatu, na starszych policjantach ci¹¿y du¿y obowi¹zek, aby nauczyæ rzemios³a policyjnego m³odszych kolegów. W wielu przypadkach wykonywane czyn-

noœci nie s¹ wykonywane na najwy¿szym poziomie, lecz sta³e szkolenie i podnoszenie kwalifikacji przyczynia siê do osi¹gniêcia lepszych
wyników. Podniesienie wskaŸników
pracy ewidentnie o tym œwiadczy i
dobrze rokuje. Nale¿y uaktywniæ
dzielnicowych, zw³aszcza w kierunku rozpoznania rejonów s³u¿bowych pod wzglêdem osobowym i
terenowym, co pozwoli uzyskiwaæ
wiêcej informacji operacyjnych oraz
pozwoli im trafnie wskazywaæ potencjalnych sprawców i miejsca
przechowywania mienia kradzionego. Aktualnie osi¹gniête wyniki w
2011 roku nale¿y uznaæ za bardzo
dobre i tak oceniæ pracê policjantów
Referatu Prewencji Komisariatu Policji w Z³ocieñcu.
KOÑCOWE WNIOSKI
(I) Prowadziæ bie¿¹cy nadzór i
kontrolê nad przydzielonymi zadaniami (II) Prowadziæ nadzór i codzienn¹ kontrolê dokumentacji prowadzonej przez policjantów Referatu Prewencji KP Z³ocieniec (III) W
ramach programu BEZPIECZNE
MIASTO I BEZPIECZNA GMINA
dzielnicowi odbywaæ bêd¹ spotkania ze spo³eczeñstwem, samorz¹dami, dokonywaæ bêd¹ kontroli miejsc
wypoczynku zbiorowego. (IV) Prowadziæ rozpoznanie œrodowiska nieletnich przez dzielnicowych KP (V)
Wspó³pracowaæ ze Stra¿¹ Miejsk¹,
Stra¿¹ Leœn¹, ¯andarmeri¹ Wojskow¹, Stra¿¹ Graniczn¹ i innymi
instytucjami celem zwiêkszenia
efektywnoœci s³u¿by (VI) Planowaæ
i kierowaæ patrole do pe³nienia s³u¿by w rejon dyskotek (VII) W dalszym
ci¹gu wspó³pracowaæ z Referatem
Kryminalnym w zakresie uzyskiwania i przekazywania istotnych informacji o sprawcach przestêpstw i
przestêpstwach, kierowaæ patrole
operacyjne w rejon wspó³dzia³ania
na dotychczasowych zasadach z
patrolami prewencyjnymi (VIII)
Utrzymywaæ sta³y kontakt z organizatorami imprez kulturalno – sportowych.
(Z materia³ów na sesjê Rady
Miejskiej w Z³ocieñcu – oprac. N.)
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Z³ocienieckie „nie” dla magistrów i absolwentów podyplomowych

Wyzwoleni powrócili do Macierzy
i na zbêdne etaty
(Z£OCIENIEC). Niby powa¿nym
wydarzeniem w tych dniach w Z³ocieñcu jest pi³karska wygrana Olimpu z liderem rozgrywek Koszaliñskiej Ligi Okrêgowej - Wiekowiank¹
z Wiekowa. Niby, gdy¿ Olimp jest
prowadzony przez dobrego szkoleniowca, ale z Czaplinka. W mieœcie
nie ma nikogo, kto by do takiej roli siê
nadawa³. I to po kilkudziesiêciu latach istnienia klubu. Gdy dokonywano prób prowadzenia dru¿yny tutejszymi si³ami, natychmiast by³
spadek do klasy ni¿szej. By z tej czeluœci siê wydobyæ, siêgniêto te¿ po
trenera spoza Nadw¹sawia. Po Jana
Kêpê. Ju¿ z sukcesami z Draw¹ II, bo
w Z³ocieñcu trenerowi za pracê ... podziêkowano.

£ukasz, jak go
wykoñcz¹?
W Szkole Podstawowej Nr 2 znakomit¹ pracê szkoleniow¹ wykonuje
£ukasz Piórkowski. Jednak wyszkoleni przez niego m³odzi pi³karze po
ukoñczeniu szko³y gdzieœ siê rozchodz¹, nie kontynuuj¹ sportowego
rozwoju. A £ukasz Piórkowski na tej
niwie ma ju¿ spore sukcesy, których
nigdy dot¹d tu nie by³o. Potrzebne
s¹ œrodki, by tak to wszystko poorganizowaæ, by ci wyszkoleni ju¿ w
jakimœ stopniu pi³karze trafili do
Olimpu z trenerem £ukaszem Piórkowskim oczywiœcie. Ale na to œrodków nie ma. A przecie¿ wszyscy doskonale wiemy, ¿e te œrodki s¹. Gdzie
one w takim razie? Kto je skrzêtnie
skrywa, dla siebie oczywiœcie, nie
dla dzieci? Nie dla ich trenera.

Chamska kpina z
podatnika w imieniu
prawa
W tych dniach wiele nawo³ywañ
s³ychaæ, bo stra¿nicy miejscy nagle
rzucili siê z niezwyk³ym animuszem
do wypisywania mandatów. Ludzie
skar¿¹ siê, ¿e nawet jakoby nie mo¿na by³o spokojnie przejœæ ulic¹, by
nie widzieæ znanych scenek, nie
mówi¹c ju¿ o niezbyt zgodnym z
przepisami parkowaniu. Ka¿de
dziecko w Z³ocieñcu wie, ¿e liczba
stra¿ników u nas, okr¹g³y tuzin, to
jest chamska kpina z podatnika. W
koñcu to jednak nie podatnik wyp³aca z³otówki osobiœcie, tylko ma do
tego celu swoich wybrañców, niejako umyœlnych. A wybrañcom, no, co
wybrañcom – wszystko wisi? Nie
reaguj¹. Szko³y siê skar¿¹, ¿e rada
miasta poobcina³a œrodki na godziny
pozalekcyjne. Ale, w sprawie tuzina
u nas stra¿ników ta sama rada nawet
siê jeszcze nie zaj¹knê³a. A od rêki
mo¿na podziêkowaæ oœmiu wspania³ym z naszej stra¿y i oddaæ pieni¹¿ki
dzieciom i ich nauczycielom. Klubom, stowarzyszeniom. Dlaczego
rada tego nie zrobi? Dlaczego nikt z
radnych nie uda siê do miast i miasteczek w Polsce, by tam zobaczyæ,
czy da siê funkcjonowaæ bez stra¿y
gminnych i miejskich? Jeœli ju¿ nikomu siê nie chce ruszaæ ze Z³ocieñca,
to mo¿na w te miejsca popchn¹æ
kogoœ z urzêdu, na przyk³ad z tak
zwanej obrony cywilnej, itp. Nie ma
co czekaæ, bo nie bêdzie tak, ¿e ludzie
ponarzekaj¹ i przestan¹. Przy tym
sposobie sprawowania
w³adzy w Z³ocieñcu tylu
stra¿ników, to wrêcz jakby
nawet pogarda dla ludzi, z
których zdziera siê podatkowe z³otówki.

Pookr¹g³osto³owe
gminne choroby
Zauwa¿my, ¿e w Z³ocieñcu, jeszcze nigdy w
jego pookr¹g³osto³owych
czasach, nie by³o ¿adnych
reform, nazwijmy je tak –
oszczêdnoœciowych. Ale,
by tak by³o, pezetpeerowska chryja Gazetê Z³ocienieck¹ niegdyœ zamknê³a. I
poczu³a siê swobodnie.
Nie ma co siê wiêc ³udziæ, ¿e
z³otówki podatnika wróc¹
kiedykolwiek do niego.
Nikt tu nie odda gminnej

spo³ecznoœci œrodków ze zbêdnych
etatów. Owszem – szko³y do po³¹czenia albo i likwidacji, zajêæ pozalekcyjnych jak na lekarstwo, ciep³o
do sprzedania, ale etaty z betonu, by
dok³adnie nie napisaæ z czego. Wyzwoleni powrócili do Macierzy. I nie
do ruszenia.

Wspólnota wyzwolona
I oto jesteœmy w punkcie najwa¿niejszym: na tym w³aœnie polega
¿ycie w naszej gminie. Wspólne korytko ze z³otówek podatników, z którego nadzia³ów dokonuje garstka
ludzi. Garstka obdzia³owców jest
wybierana w wyborach samorz¹dowych, i jest w³aœnie taka, jaka w³aœnie jest. Wybrana. Obdzielaj¹ca.
Przecie¿, gdyby ktoœ w Z³ocieñcu poczyni³ wreszcie porz¹dek z tutejszymi spó³kami, z OSiRem i z ZOKiem, z deptakiem Koœlawcem Zajêczym, to nigdy nie wygra³by tu ju¿
¿adnych wyborów. Przenigdy.
Gdyby jakakolwiek w³adza w
gminie wreszcie „pozamiata³a”, to co
by tu w koñcu zosta³o? Nic? A wtedy
w³aœnie nale¿a³oby gminê jakby zaczynaæ od nowa. Ludzie z obecnej
w³adzy Z³ocieñca do tego siê najwyraŸniej nie nadaj¹! Panicznie siê
wzdragaj¹ przed zawiadywaniem
gmin¹. Dlaczego – bo trzeba by
odnaleŸæ w sobie upór prawdziwego
mi³oœnika Ziemi Z³ocienieckiej i ludzi
tu. Trzeba by posiadaæ bardzo istotne cechy charakteru. Trzeba by ludzi
o nieco bardziej wspó³czesnych
horyzontach intelektualnych, s³owem – a mo¿e u nas nawet jeszcze
takich ludzi nie ma? S¹? Gdzie?

Zauroczeni szamaniem
do niedawna
niedostêpnym
Ka¿dego dnia widaæ, jak ludzie
dokonuj¹ szamania codziennych
ju¿, a nie tak dawno wrêcz niedostêpnych dóbr. Maj¹ samochody, które
sobie myj¹, ale nie maj¹ ulic i dróg
pod te samochody. Maj¹ masê kana³ów telewizyjnych, tylko nie maj¹ w
nich rzetelnych informacji. O sobie
przede wszystkim. W grubo ponad
dziewiêædziesiêcioprocentowej masie katolików s¹ rz¹dzeni przez
kogoœ, o kim albo ma³o co wiedz¹,
albo i nawet nigdy przedtem o nim
nie s³yszeli. Z ochot¹, z apetytem
³ykaj¹ wszelkie k³amstwa i je powielaj¹ jako prawdy, gdy¿ tak jest ³atwiej
¿yæ. A co, mo¿na siê sobie dziwiæ?

Zawsze tu przecie¿ tak by³o. Tylko,
¿e na to wszystko mo¿na spojrzeæ
jeszcze inaczej. Taki rodzaj postêpowania z nami, Polakami, zosta³ nam
narzucony przez si³y zewnêtrzne. To
te si³y, które obecnie dysponuj¹
naszym narodowym maj¹tkiem z
bankami w³¹cznie. Nasz¹ armi¹ te¿.
Mediami. W z....j – gminach to siê
tylko odbija i realizuje. Chyba nic
wiêcej. Czyli, kto tylko sobie wyszarpaæ potrafi najwiêcej te¿ cudzego. I
tak to jest.

Nie by³o ziemi pod
inwestycje i nagle mo¿e
byæ
W Z³ocieñcu przez wiele lat w³adze t³umaczy³y, ¿e tu nie mo¿e byæ
¿adnej inwestycji z pokaŸn¹ liczb¹
miejsc pracy, gdy¿ w gminie nie ma
pod takie cele terenów. Dos³ownie,
tak to podawano. Teraz ju¿ okazuje
siê, ¿e tereny mog¹ byæ. I chyba
nawet bêd¹. Mówi to ta sama w³adza.
Ludzie pogaduj¹ sobie, ¿e idzie o
to, by kwit³a u nas praca na czarno,
a jeœli nawet nie na czarno, to za psi
grosz. Bo gdyby by³a praca, to taki
prywaciarz - najczêœciej na styku z
samorz¹dem - nie móg³by ju¿ cz³owieka traktowaæ tak, jak traktuje. I
tak z grubsza chyba jest. I musi byæ,
bo w³adza ma legitymacjê do sprawowania rz¹dów – a to wynik wyborów. I tu jest ju¿ po wszystkim.
Jedn¹ z cech tej w³adzy jest unikanie obsadzania w mieœcie istotnych stanowisk ludŸmi z wykszta³ceniem nie tylko magisterskim, ale i
po solidnych uczelniach. Po studiach podyplomowych. Akurat w
tych dniach okazuje siê, ma byæ tak
dalej, o czym w kolejnym Tygodniku.
Tadeusz Nosel
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Dane najistotniejsze

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Referatu Kryminalnego
Komisariatu Policji Z³ocieñcu za 2011 rok
(Z£OCIENIEC). Zadania realizowane by³y w nastêpuj¹cej obsadzie etatowej na dzieñ 31 grudnia
2011 roku. (I) Kierownik Referatu
Kryminalnego – asp. szt. Andrzej
Nowakowski plus dziewiêciu funkcjonariuszy.
Charakterystyka dzia³alnoœci
Referatu Kryminalnego w 2011
roku
Referat kryminalny Komisariatu
Policji w Z³ocieñcu sw¹ pracê rozpocz¹³ w obsadzie dziewiêciu policjantów, z czego siedmiu w referacie
dochodzeniowo – œledczym, pozosta³ych dwóch w referacie operacyjno – rozpoznawczym. Rok 2011 nale¿y zaliczyæ do stabilnych w sytuacji
kadrowej, poza jednym przypadkiem
d³ugotrwa³ej absencji chorobowej.
Podkreœliæ nale¿y, i¿ referat kryminalny Komisariatu Policji w Z³ocieñcu jest stosunkowo m³odym referatem, bior¹c pod uwagê sta¿ s³u¿by policjantów wchodz¹cych w jego sk³ad.
Pomimo tego praca tego referatu plasuje siê na doœæ wysokim poziomie, o
czym œwiadcz¹ ni¿ej przedstawione
wyniki uzyskane za rok 2011.
Codzienna dzia³alnoœæ
Zespó³ operacyjno – rozpoznawczy w roku 2011 prowadzi³ operacyjne sprawdzenia, teczki zagadnieniowe, sprawy poszukiwawcze, realizowa³ inne zlecone czynnoœci, jak te¿

OFERTY PRACY

bra³ czynny udzia³, w tym procesowy, w realizacji i obs³udze zaistnia³ych zdarzeñ.
Wyniki pracy dochodzeniowo –
œledczej za rok 2011
W 2011 roku zarejestrowano 399
postêpowañ przygotowawczych,
zaœ w analogicznym 2010 roku takich
postêpowañ zarejestrowano 302. W
tym przypadku odnotowuje siê
wzrost zarejestrowanych postêpowañ o 97. Ponadto w roku 2011 referat dochodzeniowo – œledczy przeprowadzi³ 159 postêpowañ sprawdzaj¹cych, zaœ w roku 2010 przeprowadzono takich postêpowañ 173.
Tu spadek o 14 postêpowañ. Reasumuj¹c, to powy¿sze dane zaliczyæ
nale¿y do tendencji negatywnej.
Niektóre przestêpstwa i ich wykrywalnoœæ
(1) Uszczerbek na zdrowiu: w
roku 2010 – 8, w roku 2011 – 11 (2)
Bójka, pobicie: 2010 r – 2, 2011 r – 3
(3) Uszkodzenie rzeczy: 2010 – 10. W
roku 2011 – 13. (4) Kradzie¿ z w³amaniem: w r 2010 – 37. W roku 2011 – 42.
(5) Rozbój i wymuszenie: w roku 2010
– 3. W roku 2011 – 3. (6) Kradzie¿
rzeczy: w roku 2010 – 26. W roku 2011
– 63. (7) Kradzie¿ samochodu: w roku
2010 – 2. W roku 2011 – 6.
Podsumujmy: jak wynika z powy¿szych danych, w roku 2011 w

Na dzieñ 20.3.2012 r.

porównaniu z poprzednim odnotowano wzrost iloœci przestêpstw w
nastêpuj¹cych kategoriach: (I) Kradzie¿ rzeczy: 26/63 (II) Kradzie¿ sa-

mochodu: 2/6 (III) Bójka, pobicie: 2/
3 (IV) Kradzie¿ z w³amaniem: 37/42.
(V) Uszkodzenie rzeczy: 10/13 (VI)
Uszczerbek na zdrowiu: 8/11 (k)

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

Mechanik samochodów osobowych - wymagania: wykszta³cenie zasadnicze zawodowe, mile widziane prawo jazdy kat. C, inne kursy dot.
motoryzacji; umiejêtnoœæ planowania, organizowania czynnoœci do wykonywania, praca presj¹ czasu, praca w trudnych warunkach - np. naprawy na dworze; wymagane doœwiadczenie zawodowe - praktyka lub sta¿
w zak³adzie pracy. Kontakt: Us³ugowy Zak³ad Mechaniki Pojazdowej M.
Pawluk, Drawsko Pom., ul. £¹kowa 6, tel. 94/36 321 32.

G³ówny ksiêgowy - wymagania: umiejêtnoœæ samodzielnego prowadzenia pe³nej ksiêgowoœci, minimum 3 lata sta¿u pracy na stanowisku
ksiêgowej. Kontakt: STYL-BET Jurewicz i Paradowski Spó³ka Jawna, ul.
Reinera 6, 78-500 Drawsko Pom., tel. 94 36 330 76

Kierowca samochodu ciê¿arowego - wymagania: wykszta³cenie 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.

Kierowca samochodu ciê¿arowego - wymagania: wykszta³cenie minimum zasadnicze zawodowe, prawo jazdy kat. CE, aktualne œwiadectwo
kwalifikacji, uprawnienia HDS, wózki wid³owe, sta¿ pracy 2 lata. Kontakt:
STYL-BET Jurewicz i Paradowski Spó³ka Jawna, ul. Reinera 6, 78-500 Drawsko Pom., tel. 94 36 330 76

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.

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

Park ¯ubra – nasza pere³ka
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¯erdki w pomoœcie uzupe³nione, reszta nadal do bani

Wzgórze pozamkowe Stra¿ miejska do dzie³a.
pod Dom Kresowian? Alejka dla pieszych

(Z£OCIENIEC). W Parku ¯ubra
w ubieg³ym roku alejê grabow¹ bêd¹c¹ pomnikiem przyrody uzupe³niono nowymi nasadzeniami drzew.
Dok³adnie, dosadzono a¿ jedenaœcie grabów. Niedawno obserwowaliœmy usuwanie ze wzgórza pozamkowego wi¹zów, w fachowym jêzyku zwanych ju¿ posuszem. S³owo
mówi wszystko. Wi¹zy (posusz)
by³y tu ju¿ nawet zagro¿eniem dla
przechodz¹cych pod nimi. Odwa¿a-

my siê przypomnieæ, ¿e dobrze by
by³o, gdybyœmy na tym wzgórzu
pozamkowym nied³ugo ju¿ potrafili
pomieœciæ Dom Kresowian. Jesteœmy to te¿ winni tym ¿o³nierzom z
Kresów, którzy tu u nas polegli. Nie
wystarczy tylko ka¿dego roku z
kwiatami pod Pomniki. Tego rodzaju
myœlenie o naszym Kraju nie jest
jeszcze obecne nawet i w œrodowiskach najbardziej patriotycznych.
Boimy siê ci¹gle czegoœ?
(N)

(Z£OCIENIEC). Nied³ugo wiosna, teren w mieœcie, który zwiemy
naddrawnym – miêdzy mostami nad
Draw¹ – zaludni siê. W tych dniach
dok³adnie uzupe³niono brakuj¹ce
¿erdki w licz¹cym blisko dwieœcie
metrów pomoœcie. Niestety, kolejne
¿erdki wykruszaj¹ siê. Staje siê oczywiste, ¿e trzeba ju¿ planowaæ budowê nowego pomostu z lepsz¹ konserwacj¹ drewna, z którego pomost
bêdzie wykonywany. To bardzo
wa¿ne: tu nie tylko w krótkim sezonie przybijaj¹ kajakarze poznaj¹cy
tak szeroko reklamowany szlak wodny. Szkoda tylko, ¿e prócz reklamy to
do tej pory ów szlak jakoœ nie mo¿e
doczekaæ siê czegoœ wiêcej.
Jeszcze jedno. Stra¿ miejska winna zadbaæ, by wszelkie pojazdy mia-

GKRPA w dzia³aniu

W roku 2011 rozpatrzono dwie
sprawy...
(Z£OCIENIEC). W Polsce najpewniejszym Ÿród³em pozyskiwania pieniêdzy na codzienne ¿ycie
jest praca w administracji pañstwowej, w administracji samorz¹dowej,
w oœwiacie, itp. Tu¿ za nimi, i podobnymi, plasuje siê ¿erowanie na
sprzeda¿y alkoholu. Dosadnie
rzecz ujmuj¹c - nie ma tu ¿adnych
ograniczeñ. Jeœli ju¿, to li tylko
kosmetyczne.
Na terenie gminy Z³ocieniec
znajduje siê piêædziesi¹t osiem
punktów sprzedaj¹cych napoje alkoholowe, w tym dziewiêæ punktów
gastronomicznych. W ubieg³ym
roku przeprowadzono piêædziesi¹t
szeœæ czynnoœci sprawdzaj¹cych
przestrzeganie ustawy o wychowa-

niu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu
alkoholizmowi - w sklepach i lokalach oraz w szeœciu ogródkach piwnych przez podkomisje do spraw
kontroli.
Komisja wyda³a dwadzieœcia
osiem postanowieñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych – w tym sprzeda¿ alkoholu do 4,5 % piêæ postanowieñ, od 4,5 % do 18 % - 23 postanowienia, powy¿ej 18% - 11 postanowieñ, i 9 postanowieñ na zezwolenie
jednorazowej sprzeda¿y piwa podczas imprez organizowanych na terenie gminy.
Rozpatrzono dwie sprawy dotycz¹ce podejrzenia nieprzestrzegania
ustawy przez przedsiêbiorców sprzedaj¹cych napoje alkoholowe. (um)

³y zakaz wjazdu nad Drawê w pobli¿e
dawnej wypo¿yczalni kajaków. Akurat w tych dniach ziemia jest tak rozje¿d¿ona samochodami, ¿e mimo d³ugiej tu alejki, jest ona nie do przebycia. Skarg na taki stan rzeczy w tygodniu odnotowujemy po kilka. I tak
ka¿dego roku. Stra¿ miejska wiêc do
dzie³a. Nie ma ich tu prawie nigdy. (N)

Z wiosenn¹
depresj¹
do Bia³ego
Domu
(Z£OCIENIEC).Tylko przypominamy, ¿e w przychodni BIA£Y DOM
pacjent zg³aszaj¹cy siê do lekarza
rodzinnego, b¹dŸ po wypisanie recepty, ma obowi¹zek posiadania
aktualnego ubezpieczenia zdrowotnego. W Bia³ym Domu dostêpne
prywatne przyjêcia lekarza neurologa. Doktor Jerzy Mysik przyjmuje
tylko prywatnie w soboty od 10.00
do 13.00. Prywatny gabinet stomatologiczny – dr Romuald PaŸdziora –
zapisy w miejscu udzielania œwiadczeñ lub pod numerem telefonu: 94
36 72872.
W BIA£YM DOMU te¿ psychoterapeuta, pomoc psychologiczna.
Rejestracja, nr telefonu 663 994 472.
Tu pomoc w: (1) radzeniu sobie w
sytuacjach kryzysowych (2) depresjach, nerwicach, stanach lêkowych
(3) k³opotach ze snem, sytuacjach
stresowych (4) problemach psychosomatycznych (5) tworzeniu satysfakcjonuj¹cych relacji (6) rozwoju
osobistym, samopoznaniu.
Zak³ad Opieki Zdrowotnej, BIA£Y DOM, czynny w godzinach 8.00
do 18.00. W soboty od 8.00 do 13.00.
NZOZ Bia³y Dom: 36 72 872. (ok)
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Pi³ka no¿na: IV liga

Olimp Z³ocieniec – Wiekowianka Wiekowo 3:1 (1:0)

Wyniki 17. kolejki rozgrywek i tabela: Lech Czaplinek – Leœnik Manowo 1:1, Pogoñ II Szczecin – Hutnik Szczecin 5:2, Astra Ustronie
Morskie – Ina Goleniów 1:0, Sarmata
Dobra – S³awa S³awno 1:1, Stal
Szczecin – Gryf Kamieñ Pomorski
3:1, Kluczevia Stargard – Rega Trzebiatów – 3:1, Orze³ Wa³cz – Victoria
Przec³aw 3:0, Vineta Wolin – Energetyk Gryfino 1:0.
1 Energetyk
17 38 50:14
2 Pogoñ II
17 35 55:21
3 Stal
17 32 36:23
4 Leœnik
17 30 35:19
5 Kluczevia
17 30 29:22
6 Vineta
17 27 27:20
7 Orze³
17 27 28:28
8 Gryf
17 26 26:28
9 Ina
17 23 27:28
10 Astra
17 22 23:26
11 Sarmaat
17 22 27:37
12 Victoria
17 18 20:26
13 LECH
17 18 14:32
14 S³awa
17 16 19:39
15 Hutnik
17 14 25:34
16 Rega
17 4 11:55

W Z³ocieñcu lider dotkliwie
poturbowany przez Olimp

Koszaliñska Liga
Okrêgowa
Wyniki 16. kolejki rozgrywek i tabela: Olimp Z³ocieniec – Wiekowianka
Wiekowo 3:1, odwo³ano mecz Darzbór
Szczecinek – Mechanik Bobolice, Rasel
Dygowo – Iskra Bia³ogard 3:1, Dar³ovia
Dar³owo – Arkadia Malechowo 0:2,
B³onie Barwice – Pogoñ Po³czyn Zdrój
1:3, Victoria Sianów – Hubertus Bia³y
Bór 1:3, Wybrze¿e Biesiekierz – Wielim
Szczecinek 1:2, Sokó³ Karlino – G³az
Tychowo 2:1.
1 Wiekowianka
16 36 36:17
2 Rasel
16 33 42:21
3 Iskra
16 29 38:22
4 Dar³ovia
16 29 26:18
5 Mechanik
15 28 36:28
6 Sokó³
16 26 21:14
7 Darzbór
15 26 24:17
8 Victoria
16 25 31:25
9 Arkadia
16 24 27:25
10 Wielim
16 24 41:29
11 OLIMP
16 21 37:38
12 Wybrze¿e
16 16 30:36
13 G³az
16 14 21:45
14 Pogoñ
16 14 23:44
15 Hubertus
16 9 14:34
16 B³onie
16 3 10:44

(Z£OCIENIEC). Byli w
Z³ocieñcu kibice, którzy
wró¿yli – lider nie musi
wygraæ z Olimpem. Sz³o
jeszcze o coœ wiêcej...
Mo¿e nasi wreszcie siê
podnios¹? Mo¿e nasz
Olimp siê odrodzi? Tyle
tu têsknoty do futbolu,
do dobrego Olimpu.
Bia³o – zieloni pozyskali Krajewskiego i Jandziszaka w szykach
obronnych. Do napadu powróci³
Barsul. W parze z Dusz¹, liderem
strzelców ligi, graj¹ nie tylko efektywnie, strzelaj¹ bramki, ale i widowiskowo. Doprawdy, by³o na co popatrzeæ. A do tego – doskonale rozumiej¹ siê na boisku, s¹ wzajemnie
nad wyraz kole¿eñscy. Tr¹ci³o to
naprawdê wartym uwagi futbolem.
Ustawiony na 4-4-2 Olimp przez
pierwszy kwadrans przygl¹da³ siê
poczynaniom przeciwnika. A ten,
jeœli ju¿ atakowa³, to rozbija³ siê o
jakby dwie strefy obronne z³ocienian. Bystrzejszy obserwator zauwa¿y³, ¿e lider – Wiekowianka dos³ownie nie wiedzia³, co w takiej
sytuacji robiæ.
Widaæ z gry by³o, ¿e przy tak
dysponowanym napadzie bramki
dla Olimpu s¹ tylko kwesti¹ czasu.
Pierwsza z nich pad³a po samotnym
rajdzie i strzale Barsula. Ale przedtem
sytuacji nieco mniej klarownych
by³o kilka. Pod koniec pierwszej
po³owy czerwona kartka dla bramkarza goœci za faul, ale sêdzia nie uzna³
bramki strzelonej tu¿ po faulu. Nie
obowi¹zywa³o prawo korzyœci?

Wiosna kalendarzowa od wtorku

Wiekowianka nieco poszala³a, a¿
do tego stopnia, ¿e z linii bramkowej
pi³kê wybija³ Krajewski. Po przerwie
Ciesiñski obs³u¿y³ Duszê d³ugim
podaniem na dobitkê, co oczywiœcie
nast¹pi³o. I tak lider strzelców ligi
znów dorzuci³ do swego dorobku
jedno oczko. Z bramki wczeœniej
zszed³ Liszko (kontuzja), zast¹pi³ go
Dalmata. Broni³ wybornie. Wiekowianka natar³a, napór zakoñczy³a
bramk¹. Strzeli³ Lipski. Rozsierdzony Tomek Dusza odpowiedzia³ natychmiast i by³o 3:1. Drugie oczko
Tomasza.
Wreszcie mamy dobr¹ parê œrodkowych obroñców. Bardzo ciekaw¹
grê w pomocy proponuj¹ Woroniecki – Wojciechowski. Wiele zagrañ
jeszcze nie wychodzi³o tak, jak to jest
umówione, ale wszystko na dobrej
drodze. Obrona lidera gra³a dobrze,
a mimo to Olimp stworzy³ chyba z
siedem sytuacji bramkowych. To i
zas³uga pomocy. Nie ma co ukrywaæ,
postawa z³ocienian zaskoczy³a
wszystkich. A lidera chyba najbardziej.
OLIMP: Liszko (28’ Dalmata) –

Antosiak, Krajewski, Jandziszak,
Rogiñski – Belnik (Kacianowski
72’)), Wojciechowski, Ciesiñski,
Barsul (Serkowski),, Dusza.
WIEKOWIANKA: Hartleb – cz.
k. (40’ Kapa³a), Kapa³a, Krupski, Lipski (70’ Brach), Rojek (II po³. Lipniewicz), Stokowiecki, Nakielski (II po³.
B¹czkowski), Drejski (55’ Szczygie³),
Stêpniak, Szynkowski.
(ok)

Orze³ £ubowo – Drawa II 1:4

Drawa II w £ubowie dotkliwie
Na korty tenisowe jeszcze
poczekamy, ale œciana ju¿ czeka rozprawi³a siê z wiceliderem
(Z£OCIENIEC). Wspomnijmy
tylko: korty tenisowe w Z³ocieñcu
jeszcze nazbyt rozmiêk³e, by na nich
cokolwiek robiæ. O grze oczywiœcie
nawet mowy nie ma. Ale, œciana do
tenisa czeka. Ka³u¿e na asfalcie nawet po deszczu takie, ¿e od biedy
mo¿na sobie poradziæ. A na dodatek
– obiekt zawsze otwarty, nie trzeba
ani w kolejce czekaæ, ani o klucze
prosiæ. Zapraszamy!
(ok)

(£UBOWO). Drawa II, lider
Ligi Okrêgowej Po³udnie, w sobotê
osiemnastego marca zainaugurowa³a rozgrywki meczem w £ubowie
z wiceliderem Or³em.
Mecz wygra³a 4:1 umacniaj¹c siê
na pozycji przodownika. Trener Jan
Kêpa: - Graliœmy z wiceliderem,
wiêc by³o to spotkanie nie tylko o
punkty, ale i presti¿owe. Pokonaliœmy gospodarzy na ich terenie i

wiêcej nie mam nic do powiedzenia.
Dysponujê dobrym zespo³em, a do
tego niezwykle ambitnym. Nadal
gramy w Pucharze Polski, a to o
czymœ œwiadczy. –
Przypomnijmy, Drawa II nadal
wystêpuje w Pucharze Polski po pokonaniu Olimpu Z³ocieniec po dogrywce i po rzutach karnych. W rozgrywkach uczestniczy te¿ zespó³
Drawy trzecioligowej.
(ok)
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Pi³ka no¿na
III Liga Ba³tycka

Pi³ka siatkowa m³odzików

Wyniki 18 kolejki rozgrywek.
Gwardia Koszalin - Drawa Drawsko Pomorskie 1:3, Kaszubia Koœcierzyna – Kotwica Ko³obrzeg 2:1, Pogoñ
Barlinek – Orkan Rumia 0:1, Lechia II
Gdañsk – Gryf Tczew 2:0, Chemik
Police –Ba³tyk Koszalin 1:1, D¹b Dêbno – Koral Dêbnica 4:1, B³êkitni Stargard – Gryf Wejherowo 0:3, Gryf
S³upsk – Cartusia 1923 Kartuzy 1:2.
1 Kotwica
2 Orkan
3 Gryf W.
4 Lechia II
5 Cartusia
6 Gryf S.
7 Chemik
8 Gwardia
9 B³êkitni
10 Koral
11 Pogoñ
12 Drawa
13 D¹b
14 Ba³tyk
15 Gryf T.
16 Kaszubia

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
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42
39
38
32
27
26
25
23
23
23
22
19
17
16
15
15

„Olimpijczyk” mistrzem!!!

36:14
26:11
31:11
30:15
27:22
18:13
23:21
19:23
20:28
21:26
22:27
25:29
17:30
16:18
14:41
15:31

(CZAPLINEK). Lech Czaplinek
urywa punkty wiceliderowi Leœnikowi z Manowa.

Siatkarze Uczniowskiego
Klubu Sportowego
„Olimpijczyk” w Drawsku
Pomorskim zostali
mistrzami województwa
zachodniopomorskiego w
pi³ce siatkowej m³odzików.

Tak jak Drawa w III Lidze Ba³tyckiej bêdzie mocno walczyæ o utrzymanie siê na tej wysokoœci rozgrywek, tak i Lech Czaplinek o zachowanie dla miasta IV ligi. Pocz¹tek jest
dobry. Wicelider z Manowa, Leœnik,
w Czaplinku tylko zremisowa³, a to
spory sukces Lecha. Wynik 1:1 zosta³ ustalony do przerwy. Dla Lecha
trafi³ Suska w 30 minucie. By³a to
bramka na wyrównanie po golu dla
Leœnika w 10 min. Rakowskiego. (ok)

W turnieju fina³owym, który
odby³ siê w dniach 17-18 marca w
Pyrzycach, wziê³y udzia³ trzy dru¿yny wy³onione we wczeœniejszych
rozgrywkach eliminacyjnych i pó³fina³owych oraz rozstawiony w finale
zespó³ z Drawska Pom.
Olimpijczycy pokonali zdecydowanie i bez straty seta wszystkich
konkurentów, udowadniaj¹c hegemoniê w naszym województwie w tej
kategorii wiekowej.

Niez³y pocz¹tek
bojów o utrzymanie
IV ligi w Czaplinku

Mo¿e bêd¹ dodatkowe œrodki zewnêtrzne

Budowa (przebudowa?)
stadionu miejskiego
(Z£OCIENIEC).Trwa modernizacja stadionu miejskiego w Z³ocieñcu.
Prace dotycz¹: modernizacja zaplecza sportowego – (1) bie¿nia tartanowa, (2) szatnie, (3) gastronomia,
(4) odnowa biologiczna. Przebudowa stadionu miejskiego wraz z zapleczem socjalnym to zadanie wspó³finansowane przez Województwo
Zachodniopomorskie w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013, Oœ
priorytetowa 7 - „Rozwój infrastruktury spo³ecznej i ochrony zdrowia”,

dzia³anie 7.2 „Infrastruktura sportowa”.
W 2011 roku prowadzono roboty
budowlane przy przebudowie p³yty
boiska i budowie budynku zaplecza
socjalnego. Zakoñczenie rzeczowe
realizacji zadania – 31.12.2012 rok.
Zakoñczenie finansowe realizacji
zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ umow¹ –
31.12.2013 r.
Planowana jest zmiana terminu
zakoñczenia realizacji zadania na
dzieñ 30.06.2013 rok z uwagi na mo¿liwoœæ pozyskania dodatkowych
œrodków zewnêtrznych na sfinansowanie przebudowy stadionu. (um)

Barw Olimpijczyka bronili:
Adam B³eszyñski, Szymon Æwikliñski, Robert Jakubowski, Micha³
Krymowski, Jakub Rzeszuto, Patryk Szadziewicz, Mateusz ¯o³¹dkiewicz, Dorian Kowalczyk oraz
Arkadiusz £uczak. Trenerem zespo³u jest Piotr £uczak.
W dniach 14-15 kwietnia drawsz-

czanie bêd¹ gospodarzem turnieju
æwieræfina³owego Mistrzostw Polski, a jednym z rywali bêdzie Trefl
Gdañsk, mistrz województwa pomorskiego. Dwie pozosta³e dru¿yny poznamy po rozegraniu turniejów 1/8 fina³u Mistrzostw Polski, w
których spotkaj¹ siê drugie i trzecie
zespo³y ze wszystkich województw.

Wyniki turnieju
MKS ¯ak Pyrzyce - KS „Stocznia M&W” Dar³owo
2:0
UKS „Olimpijczyk” Drawsko Pom - KS „Morze-Ba³tyk” Szczecin 2:0
KS „Morze-Ba³tyk” Szczecin - KS „Stocznia M&W” Dar³owo
2:1
UKS „Olimpijczyk” Drawsko Pom - MKS „¯ak” Pyrzyce
2:0
UKS „Olimpijczyk” Drawsko Pom - KS „Stocznia M&W” Dar³owo 2:0
KS „Morze-Ba³tyk” Szczecin - MKS „¯ak” Pyrzyce
2:1
Tabela koñcowa
1. UKS „Olimpijczyk” Drawsko Pom
6
6-0
2. KS „Morze-Ba³tyk” Szczecin
5
4-4
3. MKS „¯ak” Pyrzyce
4
3-4
4. KS „Stocznia M&W” Dar³owo
3
1-6

Gwardia jesieni¹ pad³a Drawsku Pomorskim,
nie podnios³a siê wiosn¹ w Koszalinie

Drawa nokautuje Gwardiê
w Koszalinie 3:1 (2:0)
(KOSZALIN). Pi³karze Drawy
Drawsko Pomorskie nie maj¹ najmniejszego respektu dla Gwardii
Koszalin.
Nie tylko wrêcz oœmieszyli j¹ jesieni¹ w Drawsku, wygrywaj¹c a¿
4:1, ale i w rewan¿u pogr¹¿yli j¹ w
Koszalinie o bramkê mniej - 3:1. By³o
te¿ i jakby symbolicznie, bo pierwsz¹
bramkê dla drawszczan strzeli³ Artur
Kapeliñski w 30 minucie pierwszej
po³owy, a to przecie¿ wychowanek
klubu. W 36 minucie dla Drawy zapunktowa³ Australijczyk Close.
Drug¹ po³owê te¿ dla Drawy znów

rozpocz¹³ bramk¹ Close. By³o to
jeszcze przed 50 minut¹ gry, gdy
Gwardia nerwowo szuka³a wyrównania. Posz³a klasyczna kontra, a
Close zrobi³ to, po co z Australii znalaz³ siê tym razem w Drawsku Pomorskim. Drawa sytuacji na bramkê mia³a jeszcze kilka. Sytuacje gwardzistów nie by³y tak klarowne. Koszalinianie honor obronili bramk¹ z karnego.
W Drawie – bardzo dobra gra
szyków obronnych z debiutuj¹cym
w bramce Kaczmarczykiem + szybkie
jak race kontry.
(ok)
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Juniorzy starsi WSU Wierzchowo awansowali
do Fina³ów Mistrzostw Polski!
Mor¹g. Wspania³e wieœci
dotar³y do nas z Moraga.
Od pi¹tku do niedzieli rozgrywano tam Pó³fina³owy Turniej Mistrzostw Polski w kategorii juniorów
starszych ( ch³opcy do lat 19-stu).
Zawodnicy Wierzchowskiej Szkó³ki
Unihokeja zakwalifikowali siê wygrywaj¹c grupê A sezonu zasadniczego.
W pokonanym polu zostawili
Orionka Ogorzeliny oraz Genderkê
Bydgoszcz. W Moragu musieli zmierzyæ siê z Absolwentem Siedlec, Juniorem Kêb³owo oraz gospodarzami
Paged Nolet ¯abi Róg. Tradycyjnie
w tym towarzystwie zawodnicy z
Wierzchowa byli najm³odszymi
uczestnikami. Dru¿yna sk³ada³a siê z
szeœciu uczniów Gimnazjum im. Jana
Paw³a II w Wierzchowie (ch³opcy 1516 lat) oraz trzech zawodników (1617 lat), dwóch zawodników (18 lat)
oraz jeden zawodnik lat 19. G³ównym
zmartwieniem trenera Piotra Augustyniaka by³y s³abe warunki fizyczne wierzchowskich zawodników. Jak
zwykle musieli nadrabiaæ umiejêtnoœciami techniczno-taktycznymi oraz
niesamowitym hartem ducha i wol¹
walki. Awans do najlepszej czwórki
w Polsce mia³y wywalczyæ dwa
pierwsze zespo³y. Co z tego wynik³o?
PrzeœledŸmy relacjê z poszczególnych meczów.
Pi¹tek, godzina 17. WSU
Wierzchowo - Absolwent Siedlec
11:8 (1-1,7-3,3-2).
W pierwszym meczu rywal bardzo doœwiadczony i nieprzyjemny.
Jak pokaza³y póŸniejsze wydarzenia
rywal bardzo brutalny. Obydwa zespo³y znaj¹ siê jak przys³owiowe
³yse konie. Dwa lata temu, to w³aœnie
siedlczanie remisuj¹c w ostatnich
sekundach meczu w Wierzchowie
zabrali wierzchowinom awans do
Fina³ów A. Rok temu w nadmorskim
Mrze¿ynie WSU udzieli³o srogiej
lekcji Absolwentowi pokonuj¹c ich
pewnie i wysoko. Mecz zgodnie z
przewidywaniami - WSU atakuje, a
rywale przyczajeni do kontrataku.
Wynik otworzy³ w 5'29" kapitan
Micha³ ¯egiestowski. W tej tercji po
b³êdzie bramkarza z Wierzchowa siedlczanie wyrównuj¹ na 1-1 (9'12").
Druga tercja to popis WSU. Nasi
zawodnicy zagrali wspaniale i wygrali j¹ 7-3. Gole by³y przepiêkne a
akcje zgodne z wypracowanymi
schematami. Niebywa³ym kunsztem
wykaza³ siê uczeñ klasy sportowej o
profilu unihokej w wierzchowskim
gimnazjum Krzysztof Halko, który

zdoby³ piêæ goli! Micha³ ¯egiestowski w 30'28" a Rafa³ Stosio w 36'14".
Absolwent odpowiedzia³ trzema trafieniami i….zaostrzy³ grê. Jednak
eskalacja brutalnej gry dopiero mia³a nadejœæ w trzeciej tercji.
Niestety przykre, ale prawdziwe.
W akcie desperacji rywal w trzeciej
tercji zacz¹³ stosowaæ bardzo brutalne zagrywki, za które zosta³ ukarany
trzema karami dwuminutowymi oraz
jedn¹ piêciominutow¹. Straty po
stronie Wierzchowa, to kontuzjowany Krzysztof Preœ i mocno poobijany Krzysztof Halko. Tercja jednak
wygrana 3-2, po golach Krzysia
Halko oraz Micha³a ¯egiestowskiego.
Pierwsze dwa punkty zosta³y zapisane na konto WSU Wierzchowo.
W drugim meczu Junior Kêb³owo
pokona³ Nolet ¯abi Róg 8:4.
Sobota, godzina 17.00 WSU
Wierzchowo - Junior Kêb³owo 10:5
(2-0,4-2,4-3)
Bardzo wa¿ne spotkanie. Wygrana w tym meczu mog³a zapewniæ
ju¿ awans do Fina³ów. Mecz ca³kowicie pod kontrol¹ zespo³u z Wierzchowa. Pierwsza tercja wygrana 2-0,
po golach Micha³a ¯egiestowskiego w 7" oraz Krzysia Halko w 16'.
Druga tercja, to kolejne trzy gole
Krzysztofa Halko oraz Mateusza
Sz³apaka w 33'19". Kêb³owo strzeli³o
pierwszego gola przy stanie 4-0 dla
Wierzchowa.
Trzecia tercja najbardziej wyrównana, ale równie¿ zwyciêska 4-3.
Kibice zapamiêtaj¹ przede wszystkim wspania³e asysty Micha³a
¯egiestowskiego dziêki którym
Krzysztof Halko strzela³ do pustej
bramki (41'07", 42'58", 48'56").
Czwartego gola zdoby³ £ukasz Stefan (52'30").
Kolejne dwa punkty zdobywa
Wierzchowo, ale niestety nie mo¿e
byæ jeszcze pewne awansu. W drugim meczu Nolet ¯abi Róg wygrywa
z Absolwentem Siedlec 11-10. W tym
momencie wszystkie dru¿yny maj¹
szansê na awans.
W tym meczu na ³awce trenerskiej Piotra Augustyniaka zast¹pi³
Marek Dancewicz ( Orzysz) i Dominik Wróbel (Wierzchowo), gdy¿
pierwszy trener wróci³ do Wierzchowa i razem z zawodniczkami wzi¹³
udzia³ w II eliminacji Mistrzostw
Polski Juniorek M³odszych, które
odby³y siê w Mrze¿ynie w sobotê i
niedzielê (piszemy o tym obok).
Niedziela, godzina 12.00 WSU
Wierzchowo - Nolet ¯abi Róg 12:9
( 4-1, 5-3, 3-5)

Kiedy w meczu wczeœniejszym
Siedlec wygra³ z Kêb³owem w rzutach karnych, po remisie 6-6 wiadomo by³o jedno- WSU awansowa³a w
tym momencie do Wielkiej Czwórki!
Ostatni mecz nie mia³ dla wierzchowian znaczenia. Jednak ch³opcy
chcieli wygraæ ten turniej i wejœæ do
Fina³ów z pierwszego miejsca. Na
ten mecz wróci³ ju¿ trener Piotr Augustyniak, który przez ten weekend
przejecha³ 1600 km! Mecz rozpocz¹³
siê i przebiega³ pod cudownie u³o¿ony scenariusz. W 31'12" by³o 5-1 dla
WSU! Byæ mo¿e zawodnicy tak bardzo siê spieszyli z zapewnieniem
sobie zwyciêstwa, gdy¿ w trzeciej
tercji dwóch bardzo dobrych zawodników musia³o udaæ siê na dworzec
PKP, aby wróciæ do domu ( problemy
z transportem to odwieczna bol¹czka WSU). Wœród tej dwójki kapitan
Micha³ ¯egiestowski, który gra³
doskonale. W ca³ym meczu zdoby³
piêæ goli, a do tego dorobku do³o¿y³
dwie asysty. Pozosta³e gole zdobyli:
Mateusz Sz³apak, £ukasz Stefan,
Krzysztof Halko i Grzegorz Czujko.
WSU awansowa³a do najlepszej
czwórki w kraju. W po³owie kwietnia
zmierzy siê w Nowym Targu z Góralami Nowy Targ, MUKS Zielonk¹ i
Juniorem Kêb³owo.
Trener Piotr Augustyniak: - To
jest ogromny sukces tak m³od¹ dru¿yna awansowaæ do Wielkiego Fina³u! Dziêkujê Urzêdowi Gminy
Wierzchowo za wsparcie naszych
startów w ten weekend! Œmia³o
mogê powiedzieæ, ¿e to by³ Wierzchowski Weekend na arenach unihokejowych w Polsce! Do awansu
juniorów do³o¿yliœmy awans junio-

rek do pó³fina³ów. Dru¿yny z Wierzchowa na siedem rozegranych meczów wygra³y wszystkie! A przypomnê, ¿e w pó³fina³ach mamy ju¿ dru¿ynê juniorów m³odszych, którzy w
ostatnich dniach miesi¹ca zagraj¹
o fina³ w Babimoœcie. Jestem dzisiaj
szczêœliwym i dumnym trenerem z
takich zawodników i zawodniczek.
Sk³ad: Konrad Brzoza, £ukasz
Husakowski - Krzysztof Preœ, Filip
Augustyniak, Maciej Matuszewski,
Grzegorz Czujko - Micha³ ¯egiestowski, Mateusz Sz³pak - Rafa³ Stosio, £ukasz Stefan, Krzysztof Halko,
Szymon Sz³apak.

Juniorki M³odsze WSU
Wierzchowo wygra³y
II eliminacjê Mistrzostw
Polski i awansowa³y
do pó³fina³ów!
Mrze¿yno. Juniorzy w Mor¹gu, a
juniorki m³odsze z Wierzchowa walczy³y w nadmorskim Mrze¿ynie o
awans do pó³fina³ów Mistrzostw
Polski. Zagra³y doskonale i w ka¿dym z meczów pokaza³y nie tylko
fajny unihokej, ale tak¿e ogromn¹ i
niez³omn¹ wiarê w odniesienie zwyciêstwa mimo niekorzystnego wyniku (mecz z Trzebiatowem).
Na pocz¹tek dziewczêta rozgromi³y Spartakusa Sicienko 21-1! Zawodniczkom WSU wychodzi³o dos³ownie wszystko. Akcje by³y bardzo efektowne i uwieñczone piêknymi golami. W drugim meczu podopieczne Piotra Augustyniaka zmie-
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Z ¯YCIA PARAFII W Z£OCIEÑCU
PARAFIA MARYI WNIEBOWZIÊTEJ
Rekolekcje
Wielkopostne

gólnie m³odzie¿ przygotowuj¹c¹ siê
do sakramentu bierzmowania).

W niedzielê osiemnastego marca
rozpoczêliœmy rekolekcje Wielkopostne. Rekolekcje prowadzi³ do
œrody 21 marca ksi¹dz Rafa³ Golina
Zmartwychwstaniec – Mistrz Nowicjatu. Serdecznie rekolekcjonistê
przywitaliœmy.

Apel Jasnogórski

Œroda – Adoracja
Najœwiêtszego
Sakramentu
W œrodê 21 bm. Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu od godz.
15.00. Nowenna do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy po Mszy œwiêtej
wieczornej.
rzy³y siê z gospodyniami turnieju i
mimo, ¿e przegrywa³y 1-3, to potrafi³y podnieœæ siê z kolan i wygra³y 53! W swoim trzecim sobotnim meczu
wierzchowianki pokona³y 5-1 dru¿ynê Energa Osowa Gdañsk. W tym
momencie zapewni³y sobie awans i
umo¿liwi³y swojemu trenerowi powrót do Moraga, aby móg³ poprowadziæ juniorów w ich ostatnim meczu.
W niedzielê pod opiek¹ pani Teresy Bogdañskiej oraz Tomasza
Bogdañskiego (zbie¿noœæ nazwisk)
pokona³y Ósemkê Wejherowo 5-4 i
wygra³y II turniej eliminacyjny oraz
awansowa³y do pó³fina³ów Mistrzostw Polski.
Piotr Augustyniak: - Szczêœliwy,
szalony weekend! Dziewczêta pokaza³y, jak ogromna drzemie w nich
si³a, jeœli s¹ zespo³em. Wiem,co mówie! I to jest nasze najwiêksze zwyciêstwo! Przed nami jednak mnóstwo pracy, aby skutecznie powalczyæ o medal. Jak to powiedzieli
koledzy po fachu - gratulujemy podwójnej korony w ten weekend!
(patrz: awans juniorów).
Sk³ad: Kamila Kedzierska - Angelika Pabian, Katarzyna Bogdañska, Sandra Œwietlik - Karolina Rogala, Bernadetta Wilmañska - Janina
Chilla, Ma³gorzata Lubas, Klaudia
Czarnojan, Magdalena Hrycaj.

Rozgrywki Regionalne
WSZS w unihokeju
Wierzchowskie szko³y w komplecie awansowa³y do fina³ów Wojewódzkich Igrzysk M³odzie¿y
Szkolnej oraz Wojewódzkiej Gimnazjady w unihokeju dziewcz¹t i
ch³opców.
Wierzchowo. Mi³e wieœci dotar³y do nas z aren eliminacji regionalnych szkó³ podstawowych i gimnazjów w unihokeju zarówno w katego-

rii dziewczynek jak i ch³opców. Powiat drawski reprezentowa³y szko³y z
Wierzchowa. Wszystkie spisa³y siê
doskonale i w komplecie awansowa³y do Fina³ów Wojewódzkich.
Ch³opcy z SP Wierzchowo wygrali turniej regionalny w Tucznie.
Wyst¹pili w sk³adzie: Krzysztof
Paszkiewicz- Krzysztof Kuca, Damian Œwietlik, Nikodem Bia³ecki,
Maciej Rebeliñski, Patryk Go³¹b,
Patryk WoŸniak, Kacper Pilarczyk,
Maciej Stefan, Krzysztof Czujko,
Rados³aw I³owski.
Dziewczêta zajê³y drugie miejsce w turnieju regionalnym w
Wierzchowie.
Sk³ad: Aleksandra BarankiewiczMichalina Kedzierska, Emila Miko³ajska, Patrycja Sikorska, Weronika
B³adek, Monika £awniczak, Julia
Boruchajzer, Katarzyna Mazur, Ma³gorzata Tymorek, Natalia Osak.
Dziewczêta z Gimnazjum im.
Jana Paw³a II wygra³y eliminacje
regionalne w Bierzwniku.
Sk³ad: Katrzyna Cwynar, Kamila
Kedzierska- Angelika Pabian, Katarzyna Bogdañska, Sandra Œwietlik Karolina Rogala, Bernadetta Wilmañska- Janina Chilla, Ma³gorzata
Lubas, Klaudia Czarnojan, Magdalena Hrycaj, Natalia Lenart.
Ch³opcy z Gimnazjum im. Jana
Paw³a II wygrali swoje eliminacje w
Wierzchowie.
Sk³ad: Konrad Brzoza - Filip Augustyniak, Maciej Matuszewski,
Micha³ Maszkowski, Krzysztof Halko, £ukasz Stefan, Krzysztof Paczeœny, Szymon Sz³apak, Kacper Matuszewski, Tomasz £ukaszewicz.
Wiêkszoœæ zawodników i zawodniczek reprezentuj¹ca gimnazjum
uczêszcza do klasy sportowej o profilu unihokej. Wszystkie dru¿yny
staæ na zdobycie medali w rozgrywkach fina³owych.
(o)

Spotkanie Czwartkowe
Zapraszamy na Spotkanie Czwartkowe: 22 marca. Pocz¹tek godz. 18.30.
Spotkanie poprowadzi Tadeusz Czerwonka. Temat: Ocaliæ od zapomnienia. Impresje filmowe z ¿ycia Parafii i
Z³ocieñca.

Drogi Krzy¿owe
W pi¹tek, 23 marca, Drogi Krzy¿owe: dla dzieci o godzinie 17., dla
doros³ych o 9. i 18.30, dla m³odzie¿y
o godzinie 19.30 (zapraszamy szcze-

W sobotê 24 marca Apel Jasnogórski o godz. 20.30. Zapraszamy.

Rocznica intronizacji
Obrazu Matki Bo¿ej
Opiekunki Rodzin
W niedzielê 25 marca prze¿ywaæ
bêdziemy rocznicê intronizacji Obrazu Matki Bo¿ej Opiekunki Rodzin.
Uroczystej sumie o godzinie 12.30
przewodniczyæ bêdzie i kazanie wyg³osi Asystent Prowincjonalny ojciec Andrzej Sosnowski CR. Tego
dnia rozprowadzany bêdzie film z
ubieg³orocznej uroczystoœci.

Przed sakramentem
bierzmowania
W niedzielê dwudziestego pi¹tego marca o godzinie 16.00 Msza
œwiêta dla m³odzie¿y, która w tym
roku przyst¹pi do sakramentu bierzmowania i ich rodziców z liturgicznym dopuszczeniem do sakramentu
dojrza³oœci i poœwiêceniem krzy¿y.
Krzy¿e m³odzie¿y wrêcz¹ rodzice
jako symbol przekazania wiary.

PARAFIA ŒWIÊTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ
Odeszli o wiecznoœci

Przed bierzmowaniem

W ostatnim czasie do wiecznoœci z naszej parafii odeszli: (1) +
Marina Hej³asz (2) Teodor Szczepankiewicz. Wieczny odpoczynek
racz im daæ Panie.

W sobotê dwudziestego czwartego marca na Mszy œwiêtej o godzinie 18.00 spotkanie przed bierzmowaniem uczniów klas trzecich gimnazjalnych.

Nabo¿eñstwa Wielkiego
Postu

Przed ma³¿eñstwem

Droga Krzy¿owa w pi¹tek (23
marca): dla dzieci o godz. 16.30; dla
m³odzie¿y i starszych o godz. 18.30;
Gorzkie ¯ale w niedziele o godz. 16.15.

Rekolekcje
Wielkopostne
Rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii rozpoczn¹ siê w niedzielê 25 marca. Natomiast nauka rekolekcyjna w CIESZYNIE ju¿ w sobotê o godzinie 17.00.

Do sakramentu ma³¿eñstwa
przygotowuj¹ siê: (1) Przemys³aw
Klon i Malwina Pajor (2) Jaros³aw
Parecki i Aneta Krzywicka.

Budowa œwi¹tyni
Sk³adamy podziêkowania za modlitwy w intencji parafii i za sk³adane
ofiary na rzecz budowy koœciola.
(DAROWIZNA NA BUDOWÊ KOŒCIO£A PKO BP o/ Z³ocieniec 70
1020 2847 0000 1102 0008 3842

Spotkanie Czwartkowe

PIT rozliczymy
bezp³atnie

Akcja Katolicka zaprasza na Spotkanie Czwartkowe (22 bm.) na godzinê 18.30 do salki parafialnej przy ulicy
Bohaterów Warszawy 25. Wyk³ad
Tadeusza Czerwonki na temat: Ocaliæ
od zapomnienia – impresje filmowe z
¿ycia Parafii i Z³ocieñca.

W ka¿d¹ niedzielê w godzinach od
8.30 do 12.30 w salce parafialnej mo¿na przekazaæ do Caritas Parafii do
bezp³atnego rozliczenia PIT za 2011
rok. 1 % podatku przekazywany jest
na Caritas Diecezji Koszaliñsko-Ko³obrzeskiej.
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Eliminacje Powiatowe 57. Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego oraz Ma³ego Konkursu Poetyckiego

Powiatowe laury za wra¿liwoœæ
na poezjê
Dnia 15 marca 2012 r.
w sali widowiskowo
-kinowej Z³ocienieckiego
Oœrodka Kultury odby³y
siê Eliminacje
Powiatowe 57.
Ogólnopolskiego
Konkursu Poetyckiego
oraz Ma³ego Konkursu
Poetyckiego.
W konkursowych prezentacjach
recytatorskich
uczestniczy³o
³¹cznie 29 recytatorów. We wszystkich kategoriach wiekowych recytatorzy musieli zaprezentowaæ po dwa
utwory: wiersze z publikowanej literatury dzieciêcej dla klas I - III, wiersz
i prozê dla klas IV - VI, gimnazjów
oraz szkó³ ponadgimnazjalnych.
Organizatorem eliminacji by³a
Biblioteka Publiczna w Z³ocieñcu,
która powo³a³a komisjê oceniaj¹c¹:
Barbarê Radzikowsk¹, instruktora
teatralnego Œwidwiñskiego Oœrodka Kultury - jako przewodnicz¹c¹

Komisji, Ewê Tamulewicz, instruktora ds. plastyki i teatru Czaplineckiego Oœrodka Kultury Sportu i Rekreacji - jako cz³onka Komisji oraz Ma³gorzatê B¹kowsk¹, nauczyciela - bibliotekarza Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Z³ocieñcu.
Po wys³uchaniu prezentacji 57.
Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Komisja postanowi³a
przyznaæ Tytu³ Laureata i kwalifikacjê do udzia³u oraz reprezentowania
Powiatu Drawskiego w Eliminacjach
Wojewódzkich:
- Natalii Wojtaszyk z Liceum
Ogólnokszta³c¹cego w Czaplinku
- £ukaszowi Korembie z Liceum
Ogólnokszta³c¹cego w Czaplinku.
Po wys³uchaniu wszystkich prezentacji Ma³ego Konkursu Recytatorskiego Komisja postanowi³a
przyznaæ Tytu³ Laureata i kwalifikacjê do udzia³u oraz reprezentowania
Powiatu Drawskiego w Eliminacjach
Wojewódzkich nastêpuj¹cym recytatorom:
- w kat. I - III - Krystianowi Ka³andykowi ze Szko³y Podstawowej
w Wierzchowie

Zwi¹zek E. R. i I informuje

Zapisy na wyjazd na Misterium
Mêki Pañskiej do Górki
Klasztornej
(Z£OCIENIEC). Zwi¹zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Z³ocieñcu organizuje pierwszego kwietnia w niedzielê wyjazd do Górki

Klasztornej na MISTERIUM MÊKI
PAÑSKIEJ. Zapisy w biurze Zwi¹zku we wtorki i czwartki w godzinach
od 10.00 do 12.00.
(ze)

30 marca w pi¹tek od 18.00

Sprawozdawcze
w Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
(Z£OCIENIEC). Nasi Stra¿acy
Ochotnicy (OSP) zapowiadaj¹ sprawozdawcze zebranie w jednostce.

Trzydziesty marca w pi¹tek o godzinie 18.00. Miejsce – siedziba jednostki.
(os)

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

- w kat. IV - VI - Kornelii Kalinowskiej z Zespo³u Szkó³ w Œwierczynie
- w kat. Gimnazjum - Micha³owi
S³omce z Zespo³u Szkó³ w Œwierczynie.
Ponadto Komisja wyró¿ni³a:
- Oliwiê Sêk z Gimnazjum w Czaplinku
- Mariê Nowakowsk¹ z Zespo³u
Szkó³ w Œwierczynie
- Aleksandrê Kluskê ze Szko³y
Podstawowej w Czaplinku
- Jakuba Kalinowskiego z Zespo³u Szkó³ w Œwierczynie

- Majê Dar³ak ze Szko³y Podstawowej w Wierzchowie
- Hannê Melnerowicz z gimnazjum w Wierzchowie.
Wszystkim nagrodzonym i wyró¿nionym serdecznie gratulujemy,
a laureatom ¿yczymy dalszych sukcesów w kolejnych eliminacjach.
Dziêkujemy nauczycielom, opiekunom, rodzicom za pomoc dzieciom
w przygotowaniu siê do konkursu.
Kierownik Biblioteki Publicznej
Gabriela Lipska

