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Policyjna akcja antynarkotykowa

Szeœciu zatrzymanych
po akcji w Z³ocieñcu
(Z£OCIENIEC) Szeœciu
zatrzymanych i ponad 25
gramów skonfiskowanych
œrodków odurzaj¹cych - to
efekt ubieg³otygodniowej
akcji antynarkotykowej
przeprowadzonej przez
policjantów w Z³ocieñcu.
W ubieg³ym tygodniu z³ocie-

nieccy policjanci wspólnie z kolegami z Drawska Pomorskiego przeprowadzili szereg akcji antynarkotykowych, w wyniku których zabezpieczyli ponad 25 gramów substancji
narkotycznych i w sumie zatrzymali
6 osób.
5 mê¿czyzn us³ysza³o zarzut posiadania narkotyków, a jeden z nich
dodatkowo odpowie za handel œrodkami odurzaj¹cymi. U 21-latka podczas przeszukania zabezpieczono

ponad 17 gramów amfetaminy.
Funkcjonariusze wyst¹pili do Prokuratury Rejonowej w Drawsku Pomorskim o zastosowanie wobec niego œrodka zapobiegawczego.
Za przestêpstwo posiadania
œrodków odurzaj¹cych grozi kara do
3 lat pozbawienia wolnoœci. Za
udzielanie œrodków odurzaj¹cych w
celu osi¹gniêcia korzyœci maj¹tkowych grozi do 10 lat pozbawienia
wolnoœci.
(kp)

Chemik Police ograny
w Drawsku Pomorskim
Czytaj i komentuj artyku³y na stronie
internetowej Tygodnika: www.tpd.xwp.pl

Powiatowe
wsparcie dla
organizacji
spo³ecznych
(cz. 2)
O sytuacji
materialnej
spo³eczeñstwa
w gminie
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Nie ma Nadw¹sawie (Z³ocieniec) szczêœcia do w³adzy

Czy znów bêdzie to dyrektor wstrzelony ze spalonego?
(Z£OCIENIEC). W swoich próbach opisywania sposobów rz¹dzenia
w Z³ocieñcu u¿ywam terminu „nadporozumienie”. Idzie w nim o to, ¿e rz¹dzenie u nas odbywa siê jakby ponad
wszelkimi regu³ami nie tylko demokratycznymi, ale i - wydaje siê - na przekór zdrowemu rozs¹dkowi. Przyk³ad z
tych dni. Teren naddrawny ma byæ
wreszcie jakoœ tam zagospodarowany.
S¹ ju¿ nawet na to pozyskane fundusze. Kiedy zaœ pytam tutejszych
przedsiêbiorców z bran¿y, czy ktokolwiek z nimi plan owego zagospodarowania konsultowa³, s³yszê, ¿e nie tylko, ¿e nie, ale i nawet jakby zdziwienie
– z nami, nigdy tego tu nie by³o! Tylko
pan nie pisz, po co nam to? Jeszcze zaszkodzi.
Obywatele w cudzys³owie
Kiedy pytam w tutejszych œrodowiskach sportowych, czy ktoœ z nimi
konsultowa³ potrzeby, jakie winna
spe³niæ inwestycja pod has³em „przebudowa stadionu” – jest identycznie:
nikt z nikim niczego nie konsultowa³.
Zosta³ zrobiony projekt i teraz mamy
jego wykonywanie. A co z tego bêdzie,
to siê dopiero zobaczy.
Zreszt¹, nie przypominam sobie,
by w gminie kiedykolwiek w jakiejkolwiek sprawie by³o referendum. Tu
w³adza wie zawsze najlepiej, i te¿
zarabia najlepiej. Mo¿e dlatego nikogo o nic nie pyta? Gdzie tam prywatnym przedsiêbiorcom do zarobków w
sferze bud¿etowej? Ostatnio coraz
czêœciej s³yszê propozycjê, ¿e pora
ju¿ naczalstwu w urzêdzie poobcinaæ
pensje o po³owê, a radnych poprosiæ
o radzenie w czynie obywatelskokatolickim, gdy¿ w gminie tak biednych ludzi od ich radnych coœ przecie¿
siê nale¿y. A naczalstwo u nas zarabia
w przybli¿eniu tyle, co ministrowie.
Ale¿ mamy zdolnych ministrów w
Gminie Z³ocieniec. Poza gminê siê jednak nie wychylaj¹!
Towarzysze, do OSiR-u ka¿ê
Pamiêtaj¹ Czytelnicy, jak to w Z³ocieñcu powo³ywano OSiR, ale tak go
powo³ano, ¿e dyrektorem firmy zosta³... emerytowany pu³kownik. Na
szczêœcie tylko „wojska” zwanego polskim, a nie gorzej jeszcze. Mog³o byæ
SB. Ile¿ to „wojsko” mitrêg na naród
sprowadzi³o? Akt Za³o¿ycielski –
Mord Katyñski. Pu³kownik wraz ze
swym ksiêgowym dali tu niez³y koncert
i zostali nawet doœæ spektakularnie
pogonieni. By³o œmiechu, ale póŸniej
jeszcze wiêcej.
Oto z konkursu dyrektorem zosta³
etatowy politruk socjalistyczny po
szkó³ce przy tak zwanym „kumitecie
centralnym”, czyli moskiewskim. A
fundament wykszta³cenia – mechanizator rolnictwa. Wieœæ niesie, ¿e w³adza
Z³ocieñca nie mia³a tu nic do gadania, bo
prikaz przyszed³ a¿ z samej eseldowskiej góry ze Szczecina. W³adza gminy
przecie¿ nie podskoczy a¿ do takiej wy-

sokoœci. Ów politruk socjalistyczny
zawzi¹³ siê jednak i coœ tam skoñczy³ na
warszawskiej AWF podyplomowo,
gdy ju¿ dali mu to dyrektorowanie, jako
jednak tylko socjalistycznemu mechanizatorowi rolnictwa. Teraz, po latach
marzeñ o emeryturze, wreszcie j¹ ma.
Gmina mu j¹ da³a. Tak to rozumiem, nie
tylko zreszt¹ ja. Tyle, ¿e rekreacji i
sportu w swojej firmie tyle narobi³, co
nic. To twierdzenie dalej podeprê wypowiedzi¹ samego zainteresowanego.
W kolejnym Tygodniku.
Mówi³o siê wówczas: towarzysze
daj¹ mu tê z³ocienieck¹ dzia³eczkê za
zas³ugi dla tutejszej pezetpeer. By³ sekretarzem czy coœ jeszcze gorszego.
Fundamenta z³ocienieckiego
nadporozumienia
I oto mamy – jeden z fundamentów
z³ocienieckiego „nadporozumienia” to
bywsza przynale¿noœæ do PZPR. Pu³kownikowi dyrektorowanie OSiRem
da³ wielce zas³u¿ony tutejszy pezetpeerowiec, nawet w randze wojewódzkiej
(plenum „kumitetu wojewódzkiego”).
Logicznie jest zbudowane to nadporozumienie? Widaæ, tak! Pu³kownik „wojska” to te¿ przecie¿ nie demokrata.
Dyrektorska rzeczywistoœæ nad
W¹saw¹ ma to do siebie, ¿e w Z³ocieñcu poszukuj¹c dyrektorów, ju¿ jak
gdyby siê ich znalaz³o. Pierwszy zabieg, jakiego siê dokonuje, inny ni¿ to
bywa w Polsce, to nie wymaga siê od
kandydata do sto³ka wykszta³cenia
magisterskiego i wraz z nim podyplomowego. Dlaczego tak? Mo¿na s¹dziæ,
by przeszli swoi. Patriotyzm lokalny?
Bez magisterium i bez studiów podyplomowych? To raczej nie patriotyzm.
Najlepiej - po pewnej œmiesznej szkó³ce ze swej œmiesznoœci s³ynnej w ca³ej
Polsce i chyba dalej w Europie. Kalisz
Pomorski, Koszalin.
O ile pamiêtam, a przecie¿ pamiêtam, wedle tu nakreœlonych regu³ odby³
siê kilka lat temu konkurs na dyrektora
ZOK-u. Plon tego konkursu dzisiaj
taki, ¿e wedle doniesieñ z samego œrodka firmy, fantastycznie wprost rozbucha³o siê tam nadzatrudnienie. Mo¿na
takie zabiegi podci¹gn¹æ pod walkê z
bezrobociem? Mo¿na by³o jednak naiwnie nieco s¹dziæ, ¿e w tym konkursie
bêdzie sz³o o coœ innego? Ma teraz w
firmie od kultury w bidnej gminie pracê
kilkadziesi¹t osób!!! Co by robi³y,
gdyby tego nie mia³y? To przecie¿ los
tych ludzi. Zawsze byli przecie¿ wybrañcy, i ci, którzy takie hece - klocki
musz¹ op³acaæ. To jeden z efektów
dzia³ania z³ocienieckiego „nadporozumienia realnego”. Realnego, gdy¿ w
teorii jest ono nieco bardziej zawi³e.
Wierchuszka pensyjna
Nadporozumienie z³ocienieckie
skutkuje w samym urzêdzie kolosalnymi pensjami. Nie tylko kilkuosobowej wierchuszki. By taki stan rzeczy
utrzymaæ, musz¹ byæ g³osy w wyborach na te wierchuszki. A g³osy najpew-

niejsze to i te z nadzatrudnienia. Od
ludzi na pustych etatach. Wraz z rodzinami, z przeró¿nymi kamarylami,
to mamy ich nawet du¿o. Bardzo du¿o,
tyle, ile trzeba.
I oto jak siê ma sam trzon gminnego
bajora pensyjno-zatrudnieniowego.
Pu³kownik emeryt jako dyrektor OSiR
to maleñkie piwsko w porównaniu do
ca³ej bani pokazywanego tu niezbyt
woniej¹cego bimbru.
Z³ocieniecki ko³owrót historii
Mamy teraz historyczny moment
w gminie Z³ocieniec. Socjalistyczny
politruk, dotychczasowy dyrektor
OSiR-u, odchodzi na emeryturê. W
nadporozumieniu robi siê kadrowa
dziura. Istotna, bo do wziêcia spora
pensja. Etat. Jeœli dobrze zrozumia³em og³oszenie o kolejnym konkursie
na dyrektora OSiR-u, to dla firmy,
rzecz jasna, znów nie szuka siê doœwiadczonego menad¿era sportu, z
magisterium i ze studiami podyplomowymi, tylko jakby tak siê szuka,
by przeszed³ „nadporozumieniowy
koleœ”. To na razie tylko przypuszczenie. No, bo jak to inaczej wyt³umaczyæ? Byæ mo¿e, nie tylko nadporozumieniowy, ale i wyborczy. Wszak
przecie¿ nie mo¿na dopuœciæ do
ewentualnej straty przysz³ych g³osów wyborczych. A profesjonalizm
dyrektora, to przecie¿ nie o to chodzi,
co tu ju¿ chyba zosta³o udowodnione
- emeryt pu³kownik i pezetpeerowski
politruk. A jak nie masz g³osów wyborczych, to nie masz samorz¹dowej
pensji. Nawet tych najwy¿szych. A
g³osy siê ma, jak siê ma kolesia tam,
gdzie trzeba. Kolesia, co to dozgonnie
bêdzie zawdziêczaæ. I tak dalej.
Nikt w gminie w tej sprawie g³osu
nie zabierze. To znana gmina niemota.
Z³ocieniecka. Ci m³odzieñcy, którzy
przed wyborami potrafili pacn¹æ w
jedno z wielkich zdjêæ wysokiego
urzêdnika ketchupem, do dania g³osu
wprost w ogóle siê nie nadaj¹. Znów,
zreszt¹, jak zawsze, siedz¹ w norach.
Jedyny komforcik to piwko, piweczko. Codzienna mama³yja. I – niemota.
Dyrektorem bêdzie – I.I.
(informacja zaszyfrowana)
Pytaj¹ mnie, nie tylko pracownicy, OSiR-u ale i kandydaci na takowych, kto bêdzie ich dyrektorem? Na
kogo stawiaæ? W któr¹ stronê gaduliæ,
by, gdy ju¿ bêdzie po wszystkim, nie
by³o podpadziochy. Pytaj¹ mnie te¿ i
ci, którzy po tych zmianach licz¹ na
pracê w firmie. Bezrobotni. Nie wymigujê siê. Odpowiadam precyzyjnie. Wprost. Wedle mnie, po analizie
sposobu zredagowania og³oszenia o
konkursie, przypuszczam, ¿e zosta³o
ono tak sformu³owane, by wykluczyæ
w koñcu na ile siê to tylko da, kandydata - na przyk³ad po kierunkowych
studiach i po studiach podyplomowych. W takim razie dyrektorem bêdzie ktoœ taki, jak bramka zdobyta ze

spalonego. W Tygodniku zakamuflujê
te inicja³y, ale proœciutko. Po konkursie wyjaœniê szyfr, którego u¿y³em.
Ta osoba to - I.I. Oczywiœcie nie profesjonalista, nie magister nawet, nie
mówi¹c o studiach podyplomowych.
Pytaj¹cym odpowiada³em wprost.
Tym razem bêdzie to ju¿ delikwencik nie po linii PZPR, a po linii wyborczej, samorz¹dowej. Oczywiœcie z dorobkiem zawodowym (kultura, sport,
rekreacja, turystyka) ¿adnym. Wzorem jest tu chyba ostatnio fryzjer jako
dyrektor w Centralnym Oœrodku
Sportu, który jednak do fryzjerstwa
szybko powróci³. W Z³ocieñcu fryzjerów a¿ nadto, trzeba wiêc bêdzie byæ
dyrektorem!
Tadeusz Nosel (cdn.)
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INFORMACJE - REKLAMA

Sesja Rady Powiatu Drawskiego

Sesja Rady Miejskiej w Drawsku Pom.

Bezpieczeñstwo,
szpital, œrodki
zewnêtrzne, drogi

O sytuacji materialnej
spo³eczeñstwa
w gminie

(DRAWSKO POM.) Radni
Rady Powiatu Drawskiego
spotkaj¹ siê na sesji
30 marca (pi¹tek),
o godz. 9.00, w starostwie
w Drawsku Pom.
Na pocz¹tku starosta przedstawi
sprawozdanie z prac Zarz¹du Powiatu, nastêpnie radni bêd¹ mogli sk³adaæ interpelacje, wnioski i zapytania, a po nich mieszkañcy, czyli „Trybuna obywatelska”.
W bloku informacyjnym: o stanie bezpieczeñstwa, sanitarno-epidemiologicznym i ochronie przeciwpo¿arowej w powiecie w 2011 roku
oraz wnioski dotycz¹ce rozwoju
Krajowego Systemu RatowniczoGaœniczego w powiecie drawskim.
Sprawozdania z realizacji: programu zapobiegania przestêpczoœci
oraz ochrony bezpieczeñstwa oby-

wateli i porz¹dku publicznego oraz
programu wspó³pracy Powiatu z organizacjami pozarz¹dowymi, a tak¿e
z realizacji zadañ wynikaj¹cych ze
Strategii Powiatu Drawskiego w
2011 r. Bêdzie o pozyskanych œrodkach zewnêtrznych w 2011 r., o funkcjonowaniu szpitala, o realizacji zadañ inwestycyjnych Zarz¹du Dróg
Powiatowych w roku 2011 oraz o
jego zadaniach na ten rok.
W czêœci uchwa³odawczej m.in.
uchwalenie Powiatowego Programu
Rozwoju Pieczy Zastêpczej oraz
Powiatowego Programu Przeciwdzia³ania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Powiecie Drawskim na lata 2012 –
2014; wyra¿enie zgody na podjêcie
wspó³pracy z gminami Powiatu
Drawskiego oraz innymi podmiotami na podstawie umowy partnerskiej.
Sesjê zakoñcz¹ odpowiedzi na
interpelacje i zapytania.
(r)

Historia na warsztacie
(KALISZ POM.) Ju¿ po raz siódmy dru¿yny z Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim bior¹ udzia³ w kolejnej, XIV
edycji ogólnopolskiego konkursu
„Szkolna Liga Historyczna”, organizowanego przez redakcjê magazynu historycznego „Mówi¹ wieki”.
W tym roku szkolnym wœród kilkudziesiêciu ekip z ca³ego kraju, w
zawodach bierze udzia³ rekordowa
reprezentacja szko³y licz¹ca 4 dru¿yny. Konkurs sk³ada siê z szeœciu
rund. Pierwsze trzy dru¿yny w ka¿dej rundzie otrzymuj¹ nagrody
ufundowane przez magazyn. Po za-

koñczeniu rywalizacji, trzy najlepsze
dru¿yny z najwiêksz¹ liczb¹ ³¹cznie
uzyskanych punktów uczestnicz¹ w
warsztatach historycznych przygotowanych przez redakcjê.
W IV rundzie SLH dru¿yna z klasy I d, w sk³adzie Julia Herba, Sandra
Filipczak i Maciej Dziermañski zajê³a
pierwsze miejsce, uzyskuj¹c 19 na 20
mo¿liwych do zdobycia punktów.
Drugie miejsce zajê³a dru¿yna z klasy II d, w sk³adzie Ewa Ko³odziej,
Anna Pacholczyk i Karolina Wybrañska. W ³¹cznej klasyfikacji po
czterech etapach konkursu miejsce
w pierwszej trójce zajmuje dru¿yna z
klasy I d.
(szk)

(DRAWSKO POM.) Jutro, 29
marca (czwartek) spotykaj¹
siê radni Rady Miejskiej.
Sesja o godz. 10. w sali
urzêdu miejskiego
w Drawsku Pom.
Na pocz¹tek interpelacje i zapytania radnych. Po nich wnioski i zapytania mieszkañców oraz odpowiedzi na nie. Burmistrz poinformuje o
dzia³alnoœci w okresie miêdzy sesjami.
W czêœci informacyjnej: o zabezpieczeniu potrzeb mieszkañców w
zakresie opieki zdrowotnej; zadania
gminy wynikaj¹ce z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastêpczej; informacja o sytuacji materialnej spo³eczeñstwa w gminie oraz

informacja dotycz¹ca roszczeñ i
wydanych decyzji w zwi¹zku ze
zmian¹ wartoœci nieruchomoœci.
W czêœci uchwa³odawczej: zmiany w bud¿ecie; zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy;
decyzja o funduszu so³eckim na 2013
rok; zbycie nieruchomoœci; odst¹pienie od obowi¹zku przetargowego
trybu zawarcia umowy dzier¿awy;
likwidacji Szko³y Podstawowej w
Gudowie; zmiana uchwa³y w sprawie powo³ania jednostek pomocniczych; statuty Osiedla Nr 1 i Nr 2
Samorz¹du Mieszkañców; zmiany w
uchwale w sprawie utworzenia ZUK;
programu opieki nad zwierzêtami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoœci zwierz¹t w gminie; opinia
na temat uznania lasów Nadleœnictwa £obez po³o¿onych w gminie
Drawsko Pomorskie za ochronne. (r)

Komputer prawdê ci powie, i pan Robert

Z laptopem, i nie tylko,
do biblioetki

(Z£OCIENIEC). W z³ocienieckiej bibliotece seniorki i seniorzy w ka¿dej
chwili mog¹ skorzystaæ z pomocy (kursu) wykwalifikowanego informatyka.
Wszelkie informacje w czytelni od 10.00 w ka¿dy dzieñ z wyj¹tkiem sobót. (j)
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl

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

MIESZKANIA

NIERUCHOMOŒCI

MOTORYZACJA

INNE

Powiat gryficki

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Sprzedam dom parterowy o pow.
100 mkw. plus dzia³ka 6 arów lub
zamieniê z dop³at¹ na mieszkanie
w centrum £obza na parterze lub I
piêtrze. Tel. 91 397 0985.

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

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

MEBLE KA-MAR. Du¿y wybór mebli
u¿ywanych £obez ul. Bema ( hale
ZNMR ). Tel. 721 766 576. Zapraszamy

Sprzedam dzia³kê budowlan¹
3500 mkw., Rogowo 10. Cena
37.000 z³ do uzgodnienia. Tel. 91
397 8451

US£UGI

Sprzedam mieszkanie M2 - kawalerka 28,58 mkw. w P³otach.
Blok z lat 80-tych. W³asnoœciowe spó³dzielcze, trzecie piêtro,
stan dobry, piwnica. Mieszkanie jest odœwie¿one. Cena do
negocjacji. Tel. 697 653 274
Pilnie sprzedam mieszkanie w
Prusinowie, kawalerka na parterze
28 mkw., piwnica, budynek gospodarczy, tel. 604367650.
Sprzedam pilnie mieszkanie 2 pokojowe w Gryficach 47 mkw. TANIO. Tel. 608 168 430.

Powiat ³obeski
Kawalerka do wynajêcia na pl. 3
Marca. Tel. 880 301 179
Sprzedam mieszkanie bez czynszowe w Wêgorzynie, 50 mkw. 2
pokoje, w³asne c.o. + gara¿, 2 pomieszczenia gospodarcze i ogród.
Cena 110.000 tys. z³ do negocjacji.
Tel. 509 415 618
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.

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

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: Od dzisiaj NI¯SZE CENY; - £obez - ceny od 15 z³ za
1 mkw. - Zajezierze 2129 mkw. cena 43 000 z³. - Tucze nad j.Woœwin 2700 mkw - cena 45 000 z³.
Tel. 600 265 547.

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

OFERTA
INWESTYCYJNA

Sprzedam dom jednorodz. rok
2010 pryw. ew. turyst. 694084240.

Sprzedaz 3 lokali mieszkalnych,
przeznaczonych pod wynajem,
(umowy najmu d³ugoterminowe),
o ³¹cznej pow. 147,4 m2,
za cenê 177 000 z³ równ¹ 50%
wartoœci rynkowej lokali.
szczegó³y pod telefonem
600 265 547.

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

Powiat œwidwiñski

NI¯SZA CENA! Wêgorzyno. Dom
200 mkw./610 mkw. 415.000 z³.
Tel. 600 265 547.

Powiat gryficki

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

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
Us³ugi budowlane, remontowe,
monta¿e. „TOM - SERWIS". Tel. 781
016 125.
Producent - Schody, kuchnie,
garderoby. Meble drewno lite.
Tel. 603 050 449.
www.werde.pl

Zlecaj¹c og³oszenie drobne do naszej gazety uka¿e siê ono w tej
samej cenie tak¿e w innych gazetach: Gazecie Gryfickiej, Tygodniku
£obeskim Tygodniku Pojezierza Drawskiego i Wieœciach Œwidwiñskich.
To niedrogo - sprawdŸ. £obez, ul. S³owackiego 6. Tel. 91 39 73 730.

W dniu 19 marca w £obzie w okolicach ulic Koœcielna - Bema zgubiono damskie okulary przeciws³oneczne (niezbêdne ze wzglêdów
leczniczych). Uczciwego znalazcê
proszê o zwrot do Redakcji ul. S³owackiego 6.
Sprzedam maszynê rotacyjn¹ do
trawy. Tel. 796 226 952
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

Powiat gryficki
Sprzedam meble kuchenne, naro¿nik, stó³, taborety, kuchenka gazowa, zlewozmywak. Tel. 515 083
767

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.

Powiat gryficki
Przyjmê do pracy w pawilonie handlowym w Pobierowie. Tel. 514 207
716.

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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Kolejne inwestycje ZWiK-u

Do koñca grudnia tego roku

Sieci, przy³¹cza dla wsi i na ulicach

Stacja wodoci¹gowa
w mieœcie - modernizacja

(Z£OCIENIEC). W ramach
Zwi¹zku Miast i Gmin Pojezierza
Drawskiego gmina zrealizuje
przedsiêwziêcie - sieæ kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej i t³ocznej
oraz sieci wodoci¹gowej wraz z
przy³¹czami dla Darskowa, dla ulic
- Œl¹ska, Lipowa i Ogrodowa. Tak-

¿e kanalizacjê sanitarn¹ w Lubieszewie oraz stacje uzdatniania
wody w Z³ocieñcu. Dofinansowanie ze œrodków unijnych. Wartoœæ
inwestycji 17 518 000 z³otych.
Wysokoœæ dofinansowania - 85 %
kosztów kwalifikowanych (oko³o 8
521 700 z³otych).
(um)

Zwi¹zek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego

Masa pieniêdzy na gospodarkê
wodno-œciekow¹
(POWIAT). W Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Koszalinie, Zarz¹d
Zwi¹zku Miast i Gmin Pojezierza
Drawskiego podpisa³ 17 marca umowê o dofinansowanie projektu
Zwi¹zku pod nazw¹ - Ochrona wód
zlewni rzek Drawy i Regi.

Kwota dofinansowania - 32 miliony z³otych. Projekt jest zaliczany
do projektów du¿ych. Opiewa na
³¹czn¹ kwotê 82 mln z³. Z³o¿¹ siê nañ
inwestycje w gminach: Z³ocieniec,
Resko, £obez oraz Drawsko Pomorskie. Dotyczy dzia³añ w sferze gospodarki wodno - œciekowej. (um)

(Z£OCIENIEC). Aktualnie Zak³ad Wodoci¹gów i Kanalizacji modernizuje stacjê wodoci¹gowa w
mieœcie. Idzie tu o koniecznoœæ zabezpieczenia mieszkañcom zapotrzebowania w wodê konsump-

cyjn¹ o odpowiedniej jakoœci i w
odpowiedniej iloœci. Ambitny zamiar dotyczy ca³ego obszaru gminy. Termin realizacji zadania jest
wyznaczony na koniec grudnia
tego roku.
(um)
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Decyzje Zarz¹du Powiatu Drawskiego

Powiatowe wsparcie dla organizacji
spo³ecznych (cz. 2)
22)Uczniowski Klub Sportowy
„Traper”. Zadanie: Promocja Sportu wœród mieszkañców Powiatu
Drawskiego i promocja Powiatu
Drawskiego poprzez sport. Organizacja ni¿ej wymienionych imprez
sportowych:
- X Wielkanocny Turniej Tenisa
Sto³owego M³odzie¿y Szkó³ Podstawowych Powiatu Drawskiego;
- Ekologiczne Biegi Prze³ajowe
M³odzie¿y Szkó³ Podstawowych
Powiatu Drawskiego „Zachowaj
TrzeŸwy Umys³”;
- IX Mistrzostwa Szkó³ Powiatu
Drawskiego w Biegach na Orientacjê;
- VI Runda XIX Mistrzostw Pomorza i Kujaw w Biegach na Orientacjê - dystans œredni;
- Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego w Klasycznym Biegu na Orientacjê;
- Miêdzywojewódzkie Mistrzostwa M³odzików W BnO;
- Otwarte Mistrzostwa Szko³y
Podstawowej nr 3 w Z³ocieñcu w
Biegach Prze³ajowych;
- Wojewódzka Olimpiada M³odzie¿y w Biegach na Orientacjê bieg sprinterski, bieg œredni;
- Wojewódzka Olimpiada M³odzie¿y w Biegach na Orientacjê bieg sztafetowy;
- Wojewódzka Olimpiada M³odzie¿y w Biegach na Orientacjê dystans klasyczny.
Zdecydowano o udzieleniu
wsparcia w wysokoœci 2.500 z³.
23)Powiatowe Stowarzyszenie
Sportu Szkolnego. Zadanie: Tworzenie powiatowych kalendarzy
sportowych, organizacja szkolnych
imprez sportowych objêtych kalendarzem WSZS zatwierdzonego do
realizacji przez Marsza³ka Województwa Zachodniopomorskiego
oraz Kuratora Oœwiaty. Zdecydowano o udzieleniu wsparcia w wysokoœci 6.400 z³.
24)Stowarzyszenie Sportowe
„Sokó³”. Zadanie: „Upowszechnianie sporu w œrodowisku wiejskim”
udzia³ w rozgrywkach w pi³kê no¿n¹
klasy B, organizowanie zawodów
sportowych dla m³odzie¿y i doros³ych w zakresie pi³ki no¿nej, prowadzenie zajêæ treningowych i szkoleñ,
organizowanie turniejów, zawodów
sportowych, meczy z so³ectwami w
gminie, dru¿ynami w gminie, powiecie, województwie. Zdecydowano
nie udzielaæ dotacji na to zadanie z

uwagi na jego brak charakteru powiatowego.
25)Stowarzyszenie Lokalne
Salezjañskiej Organizacji Sportowej im. „Anio³ów Stró¿ów”. Zadanie: „Organizacja czasu wolnego
dzieci i m³odzie¿y”. Zdecydowano
nie udzielaæ dotacji na to zadanie z
uwagi na jego brak charakteru powiatowego.
26)Caritas Parafii p.w. Œw. Paw³a. Zadanie: „Organizacja wyjazdu
dzieci i m³odzie¿y z ubogich rodzin
na obóz sportowy” (wyjazd dzieci do
Oœrodka Caritas w Ostrowcu k.
Wa³cza lub do Ko³obrzegu). Zdecydowano nie udzielaæ dotacji na to
zadanie z uwagi na brak charakteru
sportowego oferowanego zadania.
27)So³ectwo ¯ó³te. Zadanie:
„Powiatowy Turniej Darta Dru¿yn
So³eckich Powiatu Drawskiego”.
Wnioskowana kwota dotacji:
1.980 z³. Wniosku nie rozpatrzono z
przyczyn formalnych. Niemo¿liwe
jest udzielenie dotacji na to zadanie,
gdy¿ wnioskodawc¹ jest nieuprawniony do tego podmiot.
II. Na zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego z³o¿ono 7
ofert.
Decyzje Zarz¹du Powiatu Drawskiego:
1) Chor¹giew Zachodniopomorska Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego. Zadanie: „Edukacja kulturalna i wychowawcza dzieci i m³odzie¿y” - poznawanie historii naszej
ojczyzny poprzez spotkania z kombatantami, wspólne uczestniczenie
w obchodach œwi¹t narodowych,
poznawanie ich tradycji, wspólne
wycieczki do miejsc pamiêci, umacnianie w m³odzie¿y postaw patriotycznych. Zdecydowano o udzieleniu wsparcia w wysokoœci 1.755 z³.
2) Stowarzyszenie Przyjació³
Kultury „Inspiracja”. Zadanie:
„XIV Przegl¹d Twórczoœci Poetyckiej Spotkanie z Zaj¹czkiem” (konkurs recytatorski organizowany od
13 lat, adresowany do osób z ró¿nych grup wiekowych, efektem koñcowym jest wydanie tomiku poezji).
Zdecydowano o udzieleniu wsparcia w wysokoœci 2.120 z³.

3) Stowarzyszenie Inicjatyw
Spo³ecznych. Zadanie: „Rodzinne
harce pod niebem z histori¹ w tle”
(impreza kulturalno - rekreacyjna dla
rodzin zastêpczych Powiatu Drawskiego, dzieci przebywaj¹cych w
tych rodzinach i 14 wychowanków
Oœrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Drawsku Pomorskim; w ramach zadania odbêdzie siê gawêda
„Brygada Stefana Czarnieckiego na
Ziemi Drawskiej” po³¹czona z pokazem strojów, uzbrojenia, „Têczowa
Poczta Marzeñ” - wspólne wypuszczenie balonów z marzeniami,
wspólne gry i zabawy). Zdecydowano o udzieleniu wsparcia w wysokoœci 3.825 z³.
4) Stowarzyszenie Na Rzecz
Rozwoju Gminy Kalisz Pomorski
„Szansa”. Zadanie: „Aktywnie i
twórczo z kultur¹ - warsztaty rêkodzie³a artystycznego” (warsztaty
wyrobów bi¿uteryjnych z modeliny,
warsztaty kulinarne, warsztaty
„Kwiaty Polskie”). Zdecydowano o
udzieleniu wsparcia w wysokoœci
2.300 z³.

cji obywatelskiej, patriotycznej i kulturalnej, prowadzenie dy¿urów redakcyjnych). Zdecydowano nie
udzielaæ dotacji na to zadanie z uwagi na jego brak charakteru powiatowego.
7) Stowarzyszenie Centrum
Aktywnoœci Lokalnej w Wierzchowie. Zadanie: „Organizacja warsztatów twórczych dla m³odzie¿y z gimnazjum im. Jana Paw³a II w Wierzchowie”. Zdecydowano nie udzielaæ dotacji na to zadanie z uwagi na jego
brak charakteru powiatowego.
III. Na zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia z³o¿ono 8
ofert.
Decyzje Zarz¹du Powiatu Drawskiego:

5) Caritas Parafii pw. Œw. Jadwigi Królowej w Z³ocieñcu. Zadanie: „Smaki dzieciñstwa - promocja i
ochrona dziedzictwa kulturalnego
mieszkañców gminy Z³ocieniec”.
Zdecydowano nie udzielaæ dotacji
na to zadanie z uwagi na jego brak
charakteru powiatowego.

1) Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków, Ko³o Miejskie w Z³ocieñcu. Zadanie: „Profilaktyka i zapobieganie cukrzycy mieszkañców
gminy Z³ocieniec” (przeprowadzanie badañ przesiewowych, prowadzenie edukacji diabetologicznej
wœród osób wysokiego ryzyka zachorowania na cukrzycê, osób chorych i zagro¿onych powik³aniami
cukrzycy, organizacja spotkañ integracyjno - szkoleniowych, szkolenia
edukacyjne). Zdecydowano o
udzieleniu wsparcia w wysokoœci
1.500 z³.

6) Stowarzyszenie Przyjació³
Czaplinka. Zadanie: „Integracja
miêdzypokoleniowa przez kulturê i
pamiêæ” (organizacja cyklicznych
spotkañ z 3 dzia³aj¹cymi na terenie
gminy Czaplinek organizacjami pozarz¹dowymi w celu wspólnego wydawania lokalnego miesiêcznika
„Kurier Czaplinecki”, wspó³praca z
m³odzie¿¹ szkoln¹ w zakresie eduka-

2) Polski Czerwony Krzy¿, Zachodniopomorski Zarz¹d Okrêgowy. Zadanie: Dzia³ania edukacyjne w
zakresie udzielania pierwszej pomocy - organizacja Mistrzostw Pierwszej Pomocy dla m³odzie¿y ze szkó³
podstawowych i gimnazjów, zajêcia
teoretyczne i praktyczne. Zdecydowano o udzieleniu wsparcia w wysokoœci 1.000 z³.
Cdn.
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Nie zawsze s¹ z³otówki na „kulturê” dla ludzi
starszych

Daj¹, nie daj¹
- nie uzasadniaj¹
(Z£OCIENIEC).
Stowarzyszenie
Mi³oœników Kresów
Wschodnich w
Z³ocieñcu na realizacjê
zadania publicznego
w formie wsparcia w
zakresie kultury pod
nazw¹ „Aktywizacja
ludzi starszych w
zakresie kultury” nie
otrzyma³o ani grosza.
Dodajmy: ma³o jest gminie tak dla
niej zas³u¿onych stowarzyszeñ i to
w³aœnie w dziedzinie kultury: pielêgnowanie tradycji narodowych,

upamiêtnianie polskiej diaspory,
trzymanie w gminie „patriotycznego” pionu, itp.
Natomiast na podobny cel Zarz¹d Oddzia³u rejonowego Polskiego Zwi¹zku Emerytów i rencistów i
Inwalidów otrzyma³ cztery tysi¹ce
z³otych.
Dwa razy tyle, bo osiem tysiêcy
zlotych, na identyczny cel otrzyma³o Stowarzyszanie Uniwersytet
Trzeciego Wieku - cel identyczny.
Caritas Parafii pod wezwaniem
œwiêtej Jadwigi nie otrzyma³ ani grosza - oferta zosta³a odrzucona z przyczyn formalnych.
Dêciaki (Z³ocieniecka Orkiestra
Dêta) - Prowadzenie orkiestry dêtej
dla dzieci, m³odzie¿y i osób doros³ych - 12 tysiêcy z³otych.
(ok)

Nowa ods³ona Ursusa

Biuro reklamy
Tygodnika
Tel. 504 042 532

Od marca ka¿dy rolnik mo¿e zaopatrzyæ siê w now¹ przyczepê, prasê lub owijarkê z logo Ursusa. To
absolutna nowoœæ, gdy¿ Ursus,kojarzy³ siê przede wszystkim z ci¹gnikami. Wszystkie maszyny Ursusa
charakteryzuj¹ siê bardzo dobr¹ jakoœci¹ wykonania, niezawodnoœci¹
oraz wywa¿on¹ cen¹. Zastosowano
w nich nowoczesne rozwi¹zania
konstrukcyjne oraz najlepsze materia³y.
Pod tym wzglêdem produkty Ursus nie ustêpuj¹ ¿adnym œwiatowym markom.
Pod koniec zesz³ego roku ruszy³a w Lublinie produkcja nowego ci¹-

NAJTANIEJ. 602 131 760

gnika Ursus o mocy 110 KM wyposa¿onego w silnik Perkins z zsynchronizowan¹ skrzyni¹ biegów 12/4
oraz 3 stopniowym reduktorem. Jednak podstawow¹ ofertê stanowi¹
Ursusy H o mocy od 70 do 100 KM
z zsynchronizowan¹ skrzyni¹ biegów 12/12 z rewersem mechanicznym. Teraz oferta spó³ki zosta³a uzupe³niona o ci¹gnik lekki 50 K2\M i
ciê¿ki 140 KM. W najbli¿szych planach jest rozszerzenie mocy do 160
KM.
Wiêcej informacji na temat wyrobów Ursus na stronie
www.ursus.com.pl

Maile prosimy kierowaæ: tpd1@o2.pl

CMYK

P£YTY OSB

Tygodnik w internecie: www.tpd.xwp.pl
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I edycja szkolnego konkursu „Historia powiatu drawskiego”

Uczy historii naszego powiatu
Pomys³odawc¹ i organizatorem
konkursu „Historia powiatu drawskiego” dla uczniów Gimnazjum
Nr 2 w Z³ocieñcu by³ nauczyciel
historii Marcin Kuchto. Honorowy
patronat nad konkursem obj¹³
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu
Drawskiego.
Konkurs odby³ siê w dwóch etapach. Etap szkolny pisemny (eliminacje) przeprowadzony zosta³y w
z³ocienieckim gimnazjum 12 marca
2012 r. Wziê³o w nim udzia³ 51
uczniów (na 130). Trzy najlepsze
zespo³y z etapu pisemnego awansowa³y do fina³u ustnego, który odby³
siê w Jednostce Wojskowej w Budowie - 22 marca br.
I miejsce zaj¹³ zespó³ w sk³adzie:
Angelika Maciejewska, Dominika
Mesek i Monika Krysiak z klasy 3A,
zdobywaj¹c 27 punktów (na 27 mo¿liwych),
II m. - Micha³ Walkowiak, Konrad
B¹k i Maciej Radzimski z 2A - 17 pkt.,
III m. - Aleksandra Kaczmarek,
Anna Prokop i Magdalena Bujanowska z 1B - 13 pkt.

Nagrody rzeczowe dla zwyciêzców zosta³y ufundowane przez: Zarz¹d Powiatu Drawskiego, p. Jerzego
Lauersdorfa - Przewodnicz¹cego
Rady Powiatu Drawskiego, 2 Bryga-

dê Zmechanizowan¹ ze Z³ocieñca,
p. Krzysztofa Zacharzewskiego i
Szkolny Klub Europejski „Szansa”
przy Gimnazjum Nr 2 w Z³ocieñcu
(opiekun Marcin Kuchto).

Organizatorzy dziêkuj¹ przewodnicz¹cemu Rady Powiatu Jerzemu Lauersdorfowi, majorowi Grzegorzowi Romanowskiemu oraz Zarz¹dowi Powiatu Drawskiego. (o)

Co trzeba wiedzieæ o przemocy w rodzinie
Zwykle, to w³aœnie rodzina
ma najwiêkszy wp³yw na ca³e nasze ¿ycie.
To w dzieciñstwie uczymy siê, jak nale¿y dbaæ o bezpieczeñstwo najbli¿szych.
Z tego okresu wynosimy te¿ nasze przyzwyczajenia, systemy wartoœci,
zwyczaje, tradycje, marzenia i pomys³ na doros³e ¿ycie.

Z inicjatywy Powiatowego Koordynatora ds. Przeciwdzia³ania
Przemocy w Rodzinie w Drawsku
Pomorskim - Anny Tyma, pracownika Oœrodka Wspierania Dziecka i
Rodziny w Drawsku Pomorskim, w
dniu 14 marca 2012r. w starostwie
odby³o siê szkolenie specjalistyczne z zakresu przeciwdzia³ania przemocy w rodzinie pt. „¯ó³ta kartka dla
sprawców przemocy w rodzinie”.
Szkolenie by³o skierowane do
przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy spo³ecznej, organów œcigania i wymiaru sprawiedliwoœci, przedstawicieli gminnych zespo³ów
interdyscyplinarnych,
gminnych komisji rozwi¹zywania
problemów alkoholowych oraz administracji samorz¹dowej.
Na pocz¹tku starosta i przewodnicz¹cy Rady Powiatu wrêczyli nagrody m³odzie¿y z powiatu drawskiego, bior¹cej udzia³ w konkursie
plastyczno-literackim „Wizja przysz³ej mojej rodziny”. Konkurs by³ adresowany do m³odzie¿y z naszego
województwa. Do komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie wp³y-

nê³o 85 prac (52 plastyczne, 33 literackie). Celem konkursu by³a edukacja w zakresie przygotowania do
¿ycia w rodzinie i spo³eczeñstwie,
poszerzenie wiedzy z zakresu odpowiedzialnych ról rodzicielskich, zapoznanie z komiksowymi technikami
graficznymi oraz doskonalenie ich
warsztatu plastycznego i literackiego. Twórcy wykazali siê dobr¹ znajomoœci¹ warsztatu literackiego i
plastycznego. Wszystkie prace okaza³y siê bardzo ciekawe i na wysokim
poziomie. Na 9 wyró¿nionych prac,
3 dotyczy³y naszego powiatu drawskiego.
Prace plastyczne
III miejsce - Karolina Mazur, Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 1
w Drawsku Pomorskim, nauczyciel
prowadz¹cy - pani Bo¿ena Pryma.
Wyró¿nienia otrzyma³y: Karolina Bojko - Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Z³ocieñcu, nauczyciel
prowadz¹cy - pani Joanna Ko³odziej
oraz Magda Karska - Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Czaplinku, nauczyciel prowadz¹cy - pani Celestyna
Tomkowska.

Nastêpnie pani El¿bieta Szatanik
z Komendy Wojewódzkiej Policji w
Szczecinie zaprezentowa³a program
„¯ó³ta karta dla sprawcy przemocy”,
którego jest pomys³odawczyni¹.
Ponadto g³os zabra³a pani Katarzyna Krzywonos, prokurator Prokuratury Rejonowej w Drawsku Pomorskim, która omówi³a przepisy
karne, w szczególnoœci dotycz¹ce
rodzajów przestêpstw, do których
najczêœciej dochodzi w rodzinie.

Nastêpnie pani Izabela Madera psycholog Oœrodka Wspierania
Dziecka i Rodzinie w Drawsku Pom.
przedstawi³a za³o¿enia, sposób i realizacjê zadania z zakresu administracji rz¹dowej, zleconego powiatowi w zakresie opracowania i realizacji
Programów Korekcyjno-Edukacyjnych dla osób stosuj¹cych przemoc
w rodzinie oraz efekty przeprowadzanych zajêæ z osobami stosuj¹cymi przemoc na terenie powiatu. (o)

tygodnik pojezierza drawskiego 28.3.2012 r.
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Naukowe prezentacje gimnazjalistów z ca³ego powiatu - spotkanie w Z³ocieñcu

Piknik m³odych naukowców
(Z£OCIENIEC). W
Zespole Szkó³
Ponadgimnazjalnych
im. Genera³a W³adys³awa
Andersa odby³ siê
19 marca Piknik
M³odych Naukowców.
Piknik by³ zrealizowany w raamch projektu „Kompetencje kluczowe drog¹ do kariery”. W zdarzeniu uczestniczyli uczniowie i nauczyciele z dwóch z³ocienieckich
gimnazjów, a tak¿e z gimnazjów z
Drawska Pomorskiego i Wierzchowa. Obserwatorem ze strony organizatorów projektu by³ Rados³aw Zieliñski. Prezentacje podoba³y siê gimnazjalistom. Wiemy o tym na podstawie przeprowadzonych ankiet.
Rozpracowywane zagadnienia
M³odzie¿ rozpracowywa³a nastêpuj¹ce zagadnienia: (1) wyizolowanie DNA cebuli (2) eksperyment
„giêtka koœæ”.
Magda Mazur by³a odpowiedzialna za przygotowanie preparatów z wody, oznaczenie organizmów
niepo¿¹danych (sinic, Spiniuum) i
organizmów autotroficznych (skrêtnic, zielenic, okrzemek, pantofelków) oraz prezentowanie tych preparatów pod mikroskopem. Pokaza³a, jak w warunkach domowych przygotowaæ preparat z siana moczonego przez dobê - zalanego deszczówk¹. Agata Jankowska przygotowa³a quiz - ciekawostki z ¿ycia
zwierz¹t. Æwiczenie - „skacz¹ce jajko” i wspominana ju¿ „giêtka koœæ”.
Kamila Eret wykona³a pokaz æwiczenia chemicznego z pozyskaniem
CO2 - omówi³a zastosowanie dwutlenku wêgla w przyrodzie. Paulina
Ko³odziej dokumentowa³a pokazy i
æwiczenia.
Tematem przeprowadzanym
przez kolejny zespó³ badawczy by³y
doœwiadczenia i badania podstawowych parametrów fizykochemicznych ró¿nego rodzaju wód i gleby.
Doœwiadczenia i badania by³y przeprowadzane przez grupê w sk³adzie:
Patryk Rygiel, Ma³gorzata Barankiewicz, Magdalena Kozubowska,
Magdalena Suszko, Martyna Skaziñska, Joanna Tukendorf, Alicja
Pieprzak, Sara Kubiak, Aleksandra
Wiszniewska i Ewa Kowalska.
Grupa okreœla³a nasycenie wody
tlenem oraz stê¿enie PH, wykorzysta³a do tego zestaw badawczy:
„Word Water Monitoring Day” oraz
przygotowa³a i demonstrowa³a do-

œwiadczenia zwi¹zane z badaniem
gleby, pomiarem zawartoœci NO2 w
wodzie i innych pomiarów zwi¹zanych z wod¹ przy pomocy walizki
ekobadacza.
Grupa fizyków przedstawi³a zjawiska optyczne wystêpuj¹ce w
przyrodzie oraz maszynê elektrostatyczn¹ - zasadê jej dzia³ania. Zademonstrowa³a zjawisko indukcji elektromagnetycznej.
Uczestnicy Pikniku
W pikniku wziêli udzia³: Krystian
Abraszkiewicz, Kacper Kamiñski,
Patrycja Kubiak, £ukasz Matulewicz, Jakub Piotrowski, Katarzyna
D¹browska, Monika Tomaszczuk,
Magdalena Koco³, Angelina
Zdziech.
Inne zadania
Krystian Abraszkiewicz i £ukasz
Matulewicz przygotowali materia³y
dotycz¹ce „ca³kowego wewnêtrznego odbicia” i zademonstrowali przebieg tego zjawiska na œwiat³owodzie
wodnym oraz na soczewkach.
Patrycja Kubiak i Katarzyna D¹browska przygotowa³y materia³y na
temat zjawiska rozszczepienia œwiat³a bia³ego w pryzmacie i to zademonstrowa³y za pomoc¹ ³awy optycznej.
Magdalena Koco³ i Angelina
Zdziech przygotowa³y siê z tematu
„za³amanie œwiat³a”. Zademonstrowa³y zjawisko na zestawie optycznym zakupionym w raamch projektu
oraz wykona³y doœwiadczenia z
monet¹.
Kacper Kamiñski i Monika Tomaszczuk zademonstrowali doœwiadczenia dotycz¹ce zjawiska indukcji elektromagnetycznej na przyk³adzie transformatora i pierœcienia
wiruj¹cego na rdzeniu oraz doœwiadczenia z rurkami: miedzian¹, aluminiow¹ oraz plastikowa, które to doœwiadczenie ukazywa³o wolniejsze
opadanie magnesów w rurkach przewodz¹cych pr¹d.
Jakub Piotrowski zademonstrowa³ zasadê dzia³ania maszyny elektrostatycznej. Tak¿e próbê zbadania
IQ. Prezentowa³ metody rozwi¹zywania zadañ matematycznych.
Grupa matematyków omówi³a
ciekawostki matematyczne.
Plakaty z ciekawostkami przygotowa³y: Ewelina Soroka, Dominika
Kruk, Marta ¯urek, Paulina Cwynar,
Aleksandra Miko³ajska, Arletta Frukacz.
Test IQ przygotowali: Daniel
Barcicki, Justyna Kaczmar, Ewelina
Soroka.

Omówione zagadnienia
Podczas spotkania z gimnazjalistami by³y nadto omówione nastêpuj¹ce zagadnienia: (1) Niejednoznacznoœæ zapisu liczb w systemie
dziesiêtnym" - Ewelina Soroka, Arleta Frukacz (2) Trójk¹t Pascala - Justyna Kaczmar i Aleksandra Miko³ajska.
Grupa informatyków bada³a w³asnoœci ci¹gu Fibonacciego oraz
przedstawi³a prezentacjê „Liczby
Fibonacciego wokó³ nas”.
Piotr Kuwa³ek przygotowa³ prezentacjê filmow¹ o wystêpowaniu
ci¹gu Fibonacciego w przyrodzie na
przyk³adzie rozmna¿ania króliczków.
Dorota Solecka przygotowa³a
prezentacjê strony internetowej z
przyk³adami wystêpowania liczb
ci¹gu Fibonacciego w architekturze
i budowie cz³owieka. Marcin Frankowski odnajdywa³ kolejne liczby
Fibonacciego w arkuszu kalkulacyj-

nym. Sebastian Pomian przygotowa³ zaproszenia na piknik i zaj¹³ siê
stron¹ graficzn¹ projektu. Agnieszka Oleksy i Olga Stancel opracowa³y
pytania quizu. Piotr Chromiñski i
Adam Cegielski przygotowali gazetkê œcienn¹ promuj¹c¹ Piknik.
Wyró¿nijmy jeszcze ...
Spotkanie z gimnazjalistami podczas Pikniku prowadzi³a Dorota Solecka. Pomagali jej: Adam Cegielski,
Piotr Chromiñski, M. Frankowski,A.
Oleksy, O. Stancel, P. Kuwa³ek.
Nad poprawnym przebiegiem
Pikniku czuwali opiekunowie - nauczyciele Szko³y: biolodzy - mgr in¿.
Ma³gorzata Pocentek, mgr Robert
¯o³ynia. Fizycy: mgr Daniel Szewczonek. Matematycy: mgr Andrzej
Pokrzywnicki (podobno najsympatyczniejszy). Informatycy: mgr in¿.
Wioletta Œl¹czka (szkolna koordynator projektu).
(um)

Pod naszym patronatem

I Powiatowa Gimnazjada
Matematyczna
Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Drawsku
Pomorskim organizuje dla gimnazjalistów powiatu
drawskiego I Powiatow¹ Gimnazjadê Matematyczn¹
2012 pt. „Ile matematyki jest w banku”.
Konkurs jest dwuetapowy: I etap konkursu odbêdzie siê 3 kwietnia 2012
r. w szko³ach macierzystych i polegaæ bêdzie na rozwi¹zaniu testu przes³anego
przez organizatorów do zg³oszonych szkó³. II etap konkursu - FINA£ - odbêdzie siê 8 maja br. w Gimnazjum im.Adama Mickiewicza w Drawsku Pomorskim.
Patronat nad konkursem obj¹³ Starosta Drawski. Patronat medialny: dsi.net.pl,
drawsko pomorskie.com, Tygodnik Pojezierza Drawskiego.
(o)
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Dzieñ Wiosny w ZOK

Leœniczy Dzieñ
Wiosny

W Z³ocienieckim Oœrodku Kultury wspólnie z wychowankami ze
Szko³y Podstawowej w Wierzchowie obchodziliœmy Pierwszy Dzieñ
Wiosny. Ponad 170 uczniów wziê³o
udzia³ w seansie edukacyjnym dotycz¹cym ekologii i ochrony œrodowiska.
Pocz¹tek wiosny to bardzo dobry czas by zastanowiæ siê i poruszyæ temat ochrony Naszej planety
Ziemi. Bardzo wa¿ne jest by w tym
dniu zaznajomiæ dzieci i zwróciæ
uwagê wszystkich jak wa¿na jest
ekologia w naszym codziennym
¿yciu. Goœciem wydarzenia by³ in¿.
Filip Hankowski -leœniczy Nadleœnictwa Z³ocieniec. Tematem prelekcji, przed seansem, by³y informacje
dotycz¹ce gatunku cis pospolity.
Roœlina ta, ze wzglêdu na zmiany zachodz¹ce w œrodowisku, zniknê³a z
lasów i w dzisiejszym œwiecie nie

OFERTY PRACY

mo¿emy jej spotkaæ w œrodowisku
naturalnym.
Ciekawa opowieœæ przedstawiona przez pana leœniczego porusza³a
temat zaginionych drzew i krzewów
oraz stanowi³a nawi¹zanie do tematu filmu „Wall-e” prezentowanego
dzieciom.
Ta jedna z ciekawszych produkcji Disneya porusza w³aœnie temat
ochrony ma³ej roœlinki, która zagro¿ona jest wyginiêciem. W swojej
„œrubkowo-sprê¿ynowej” samotnoœci bohater filmu pozosta³ sam na
planecie Ziemi i za wszelk¹ cenê stara siê przywróciæ na niej ¿ycie.
Oprócz seansu i prelekcji zosta³y
przeprowadzone tak¿e konkursy
zwi¹zane z tematyk¹ wydarzenia.
Aktywnoœæ wœród widowni by³a
bardzo du¿a, co z pewnoœci¹ mo¿na
interpretowaæ jako zainteresowanie
tematyk¹ ekologii.
(ZOK)

Na dzieñ 27.3.2012 r.

Mechanik samochodów osobowych - wymagania: wykszta³cenie zasadnicze zawodowe, mile widziane prawo jazdy kat. C, inne kursy dot. motoryzacji; umiejêtnoœæ planowania, organizowania czynnoœci do wykonywania, praca presj¹ czasu, praca w trudnych warunkach - np. naprawy na
dworze; wymagane doœwiadczenie zawodowe - praktyka lub sta¿ w zak³adzie pracy. Kontakt: Us³ugowy Zak³ad Mechaniki Pojazdowej M. Pawluk,
Drawsko Pom., ul. £¹kowa 6, tel. 94/36 321 32.
Kierowca samochodu ciê¿arowego - wymagania: wykszta³cenie min.
zasadnicze zawodowe, prawo jazdy kat. CE, œwiadectwo kwalifikacji zawodowej (lub na przewóz rzeczy), wa¿ne badania psychologiczne i lekarskie,
min. 2 lata doœwiadczenia zawodowego. Kontakt: P.P.U.H. W.G. Fabich, 78500 Drawsko Pom. ul. Starogrodzka 33, tel. 94/36 345 31.
Operator ³adowarki jednonaczyniowej - wymagania: uprawnienia do
obs³ugi ³adowarki jednonaczyniowej, min. 2 lata doœwiadczenia zawodowego. Kontakt: P.P.U.H. W.G. Fabich, 78-500 Drawsko Pom. ul. Starogrodzka 33, tel. 94/36 345 31.

tygodnik pojezierza drawskiego 28.3.2012 r.

Spotkanie z taternikiem,
alpinist¹ i himalaist¹
- Marianem
Nowakowskim

(Z£OCIENIEC) W
z³ocienieckiej bibliotece
odby³o siê spotkanie
z taternikiem, alpinist¹
i himalaist¹ - Marianem
Nowakowskim.
Na spotkanie przyby³a m³odzie¿
licealna oraz doroœli. Podró¿nik
uprawiaj¹cy od ponad 40 lat wspinaczkê górsk¹, barwnie opowiada³
o swoich przygodach zwi¹zanych
nie tylko z górami. Podró¿nik, który
by³ w Alpach, na Kaukazie, Himala-

jach, Skandynawii, Ameryce Po³udniowej, Indiach, Nepalu, opowiada³ o swoich wyprawach m. in. na
Mount Everest. Opowieœci by³y
urozmaicone projekcjami zdjêæ oraz
krótkich filmów z wypraw. By³o wiele ciekawostek na temat przygotowañ i przebiegu górskiej podró¿y.
Uczestnicy spotkania mogli równie¿
zobaczyæ jak wygl¹da ekwipunek
himalaisty.
Marian Nowakowski stara³ siê
uœwiadomiæ m³odzie¿y, ¿e oni równie¿ mog¹, podobnie jak on, mieæ
pasje i zale¿y tylko od nich, czy je
zrealizuj¹.
(b)

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.
G³ówny ksiêgowy - wymagania: umiejêtnoœæ samodzielnego prowadzenia pe³nej ksiêgowoœci, minimum 3 lata sta¿u pracy na stanowisku
ksiêgowej. Kontakt: STYL-BET Jurewicz i Paradowski Spó³ka Jawna, ul.
Reinera 6, 78-500 Drawsko Pom., tel. 94 36 330 76
Kierowca samochodu ciê¿arowego - wymagania: wykszta³cenie minimum zasadnicze zawodowe, prawo jazdy kat. CE, aktualne œwiadectwo
kwalifikacji, uprawnienia HDS, wózki wid³owe, sta¿ pracy 2 lata. Kontakt:
STYL-BET Jurewicz i Paradowski Spó³ka Jawna, ul. Reinera 6, 78-500
Drawsko Pom., tel. 94 36 330 76
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
Pracownik ds. zakupu surowca drzewnego - wymagania: wykszta³cenie œrednie lub wy¿sze, prawo jazdy kat. B. Kontakt: P.P.U.H. W.G.
Fabich, 78-500 Drawsko Pom. ul. Starogrodzka 33, tel. 94/36 345 31.

tygodnik pojezierza drawskiego 28.3.2012 r.
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Warsztaty
Sukcesy wokalne
dla samorz¹du
uczniów Zespo³u
Szkó³ w Œwierczynie uczniowskiego

W sobotê 24 marca
w drawskim Domu
Kultury odby³ siê
Powiatowy Przegl¹d
Piosenki Dzieciêcej
i Estradowej.
W przegl¹dzie ³¹cznie zaprezentowa³o siê 20 solistów i trzy zespo³y
wokalne. Jury w czteroosobowym
sk³adzie, z przewodnicz¹c¹ Dorot¹
B¹czyk z Zamku Ksi¹¿¹t Pomorskich
w Szczecinie, podkreœli³o wysoki

poziom wykonawczy uczestników.
Do przegl¹du wojewódzkiego z
tytu³em laureata z naszej szko³y zakwalifikowali siê:
Zespó³ wokalny „Kropelki” oraz
uczennica klasy czwartej Kornelia
Kalinowska.
Dyplom wyró¿nienia uzyska³a
równie¿ uczennica klasy drugiej Liliana Szczechowska.
Bardzo siê cieszymy, i¿ nasza
praca zosta³a zauwa¿ona i doceniona. Z niecierpliwoœci¹ czekamy na
majówkê w Szczecinie!!!

(DRAWSKO POM.) W
ubieg³ym tygodniu grupa
15 uczniów Samorz¹du
Uczniowskiego z Zespo³u
Szkó³ Ponadgimnazjalnych
nr 2 w Drawsku Pom. wziê³a
udzia³ w warsztatach pt.
„Praca metod¹ projektow¹
w dzia³alnoœci Samorz¹du
Uczniowskiego oraz
pozyskiwanie œrodków na
inicjatywy m³odzie¿owe”.
Warsztaty przeprowadzi³a Katarzyna Hensche-Ozga z Sekretariatu
ds. M³odzie¿y Województwa Zachodniopomorskiego.
„M³odzie¿ w dzia³aniu” to program unijny, który pozwala uzyskaæ
dofinansowanie na realizacjê projek-

tu. Dziêki temu m³odzi ludzie w wieku
13-30 lat mog¹ realizowaæ swoje pasje, rozwijaæ umiejêtnoœci i zdobywaæ nowe doœwiadczenia w czasie
wolnym od nauki. Program adresowany jest równie¿ do osób pracuj¹cych z m³odzie¿¹ oraz organizacji
dzia³aj¹cych na rzecz m³odzie¿y, które chc¹ podnieœæ swoje kwalifikacje,
rozwin¹æ dzia³alnoœæ czy nawi¹zaæ
wspó³pracê miêdzynarodow¹.
„M³odzie¿ w dzia³aniu” wspiera
przedsiêwziêcia, które maj¹ pomóc
w rozwoju osobowoœci m³odych ludzi oraz sprzyjaæ nabywaniu nowych
umiejêtnoœci.
Uczniowie dowiedzieli siê równie¿ o szczegó³ach programu „M³odzie¿ w dzia³aniu” oraz o Ÿród³ach, z
których mog¹ pozyskaæ œrodki na
dofinansowanie swoich projektów.

„Marzanno, Marzanno, Ty zimowa panno,
dzis ciê utopimy, bo nie chcemy zimy”
Jak nakazuje obyczaj, 21 marca
wszyscy ¿egnaj¹ zimê. I tak te¿
zrobi³y przedszkolaki ze Z³ocieñca
z Przedszkola Prywatnego.
Od dawna czeka³y na ten szczególny dzieñ.
Przygotowania rozpoczê³y od przygotowania s³omianej kuk³y. Co ona symbolizuje i jakie by³y dawne wierzenia oraz obrzêdy dzieci dowiedzia³y siê
wczeœniej podczas zajêæ.
W pierwszy dzieñ wiosny razem w wychowawczyni¹, nios¹c Marzannê, dzieciaki wyruszy³y nad rzek¹, aby wspólnym œpiewem po¿egnaæ
odchodz¹c¹ zimê. Pierwsze oznaki nadchodz¹cej
wiosny uczci³y piosenkami, same akompaniowa³y,
wznosi³y okrzyki radoœci. Rozœpiewany korowód
przykuwa³ uwagê przechodniów a radosna atmosfera udzieli³a siê wszystkim.
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III Liga Ba³tycka
19. kolejka rozgrywek i tabela: Drawa Drawsko Pomorskie - Chemik Police 2:0 (0:0), Koral Dêbnica - Kotwica
Ko³obrzeg 1:1, Ba³tyk Koszalin - D¹b
Dêbno 2:1, Gryf Tczew - Gwardia
Koszalin 1:0, Pogoñ Barlinek - Gryf
Wejherowo 0:0, Gryf S³upsk - Kaszubia
Koœcierzyna 1:1, Cartusia Kartuzy B³êkitni Stargard 4:1, Orkan Rumia Lechia II Gdañsk 3:1.
1 Kotwica
19 43 37:15
2 Orkan
19 42 29:12
3 Gryf W.
19 39 31:11
4 Lechia II
19 32 31:18
5 Cartusia
19 30 31:23
6 Gryf S.
19 27 19:14
7 Chemik
19 25 23:23
8 Koral
19 24 22:27
9 Gwardia
19 23 19:24
10 B³êkitni
19 23 21:32
11 Pogoñ
19 23 22:27
12 Drawa
19 22 27:29
13 Ba³tyk
19 19 18:19
14 Gryf T.
19 18 15:41
15 D¹b
19 17 18:32
16 Kaszubia
19 16 16:32

IV liga
18. kolejka rozgrywek i tabela: Rega
Trzebiatów - Lech Czaplinek 1:1, Energetyk Gryfino - Stal Szczecin 3:0, Leœnik
Rossa Manowo - Vineta Wolin 4:3, S³awa
ABWood - Astra Ustronie Morskie 0:0,
Hutnik Szczecin - Orze³ Wa³cz 2:1, Ina
Goleniów - Pogoñ II Szczecin 1:4, Victoria
Przec³aw - Kluczevia Stargard 0:2, Gryf
Kamieñ Pomorski - Sarmata Dobra 0:0.
1 Energetyk
18 41 53:14
2 Pogoñ II
18 38 59:22
3 Leœnik Rossa
18 33 39:22
4 Kluczevia
18 33 31:22
5 Stal
18 32 36:26
6 Stal
18 32 36:26
7 Gryf
18 27 26:28
8 Orze³
18 27 29:30
9 Sarmata
18 23 27:37
10 Ina
18 23 28:32
11 Astra
18 23 23:26
12 Lech
18 19 15:33
13 Victoria
18 18 20:28
14 hutnik
18 17 27:35
15 Slawa
18 17 19:39
16 Rega
18 5 12:56

Koszaliñska Liga
Okrêgowa

17. kolejka rozgrywek i tabela: Mechanik Bobolice - Olimp Z³ocieniec 2:0,
Wiekowianka Wiekowo - Iskra Bia³ogard 1:1, Victoria Sianów - Rasel Dygowo 0:3, Arkadia Malechowo - B³onie
Barwice 6:3, G³az Tychowo - Wybrzeze
Biesiekierz 0:4, Hubertus Bia³y Bór Sokó³ Karlino 2:1, Wielim Szczecinek Darlovia Dar³owo 4:2, Pogoñ Po³czyn
Zdrój - Darzbór Szczecinek 1:0.
1 Wiekowianka
17 37 37:18
2 Rasel
17 36 45:21
3 Mechanik
16 31 38:28
4 Iskra
17 30 39:23
5 Dar³ovia
17 29 28:22
6 Arkadia
17 27 33:28
7 Wielim
17 27 45:31
8 Sokó³
17 26 22:16
9 Darzbór
16 26 24:18
10 Victoria
17 25 31:28
11 Olimp
17 21 37:40
12 Wybrze¿e
17 19 34:36
13 Pogoñ
17 17 24:44
14 G³az
17 14 21:49
15 Hubertus
17 12 16:35
16 B³onie
17 3 13:50

SPORT
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Close - razem trzy bramki. Artur - dwie ¿ó³te, opuœci³ boisko

Chemik Police ograny
w Drawsku Pomorskim
(DRAWSKO POMORSKIE).
Drawa Drawsko Pomorskie skutecznie walczy o wprowadzenie na
sta³e ju¿ chyba powiatu drawskiego
w szranki trzecioligowców. Po wygranej w Koszalinie z Gwardi¹ 3:1
tym razem punkty zdoby³a na renomowanym Chemiku Police.

Kluczowym graczem na pocz¹tku drugiej czêœci by³ Wawreñczuk.
Najpierw nie trafi³ do bramki strza³em
z g³owy z piêciu metrów, a zaraz po
tym pudle by³ faulowany na karnego. Kowalski z jedenastki strzeli³
wzorcowo. Pi³ka tu, bramkarz tam.
Bramkê na pewne trzy punkty zdoby³ Close po d³ugim samotnym rajdzie, jednak te¿ po znakomitym podaniu Juszczaka. Zdobywca bramki
tej wiosny trafi³ po raz trzeci. A w³aœnie, trafia te¿ i Wawreñczuk. NieŸle
to wró¿y. Martwi¹cy minus - dwie
¿ó³te dla Kapeliñskiego i zejœcie z boiska. Szkoda. To Artur zdoby³
pierwsz¹ bramkê tej wiosny w meczu
w Koszalinie z Gwardi¹.
Jak¿e inaczej Drawa ma siê tej
wiosny w porównaniu ze startem
jesieni¹ w III lidze. Jak¿e wówczas
brakowa³o i szczêœcia. Teraz tylko
pomalutku: po walkach o tak potrzebne punkty, przyjdzie czas i na
grê widowiskow¹. Niech to wszystko dobrze okrzepnie.
We wtorek Drawa w Czaplinku w
Pucharze Polski spotyka siê z Lechem w Czaplinku.
(K)

Drzewiarz Œwierczyna pokona³ lidera, czyli drug¹ Drawê!

Drawa II do Drzewiarza
pojecha³a w dziesi¹tkê
(DRAWSKO POMORSKIE).
Drawa II, lider rozgrywek w
grupie po³udniowej,
niespodziewanie
przegra³a w Œwierczynie
z Drzewiarzem 2:4 (2:2).
Wyjaœniliœmy powód tej zaskakuj¹cej pora¿ki: drawszczanie do
Œwierczyny pojechali tylko w 10. pi³karzy, gdy¿ by³o potrzebne wsparcie
pierwszego zespo³u, te¿ tego dnia
walcz¹cego w III Lidze Ba³tyckiej z
Chemikiem Police. Wygrana 2:0.

We wtorek trzecioligowcy w Pucharze Polski grali w Czaplinku z
Lechem. Drawa II dzieñ póŸniej w
tych samych rozgrywkach walczy³a
w Drawsku Pomorskim z trzecioligow¹ Gwardi¹ Koszalin. Wniosek z
tej relacji - w Drawsku Pomorskim
maj¹ a¿ dwie dru¿yny pi³karskie, ale
zaledwie pó³tora sk³adu na obie, czyli krótkie „³awki” rezerwowe.
Dlaczego tak ma³o tu w³asnych
pi³karzy, przy tak wyœmienitej infrastrukturze sportowej? Oto jest pytanie. Jak na tak ogromne tu zaanga¿owane pieni¹dze nie ma komu graæ w
drugiej dru¿ynie?
(r)
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Karny, „obiektywny” sêdzia, pud³a z „sam na sam”

Gimnazjum z Budowa - triumf w z³ocienieckim turnieju

Tylko Mechanik Bobolice
- i ju¿ po Olimpie???

Rocznicowo,
futbolowo

(REGION). Wydawa³o siê, ¿e po
efektownym zwyciêstwie Olimpu
Z³ocieniec nad liderem Wiekowiank¹ 3:1 w poprzedni weekend,
bia³o - zieloni co najmniej obiecuj¹co zagraj¹ na wyjeŸdzie z Mechanikiem Bobolice.
Mówi obroñca Olimpu, Rogiñski: - To by³ dziwny mecz. Z pewnoœci¹ nawet do wygrania. Mieliœmy
du¿o pretensji do sêdziego. Delikatnie mówi¹c, nie by³ za bardzo obiektywny. Za co podyktowa³ karnego,
do dzisiaj nie wiemy. Nie sz³o nam. A
jak ju¿ by³o dobrze, to nie potrafili-

œmy strzeliæ bramki, mimo kilku sytuacji "sam na sam" z bramkarzem.
Przyznajê, pora¿k¹ jestem zaskoczony, bo nie za bardzo wynik³a z gry, a
bardziej z zupe³nie innych zachowañ.
W zespole wyraŸnie czu³o siê
roz¿alenie, szczególnie, ¿e to po udanej rozprawie z liderem kilkanaœcie
dni temu. Graliœmy tym samym sk³adem pi³karzy, co z Wiekowiank¹.
Szkoda, szkoda, szkoda. A mo¿e przyczyn¹ pora¿ki by³y
potê¿ne absencje na treningu w
czwartek? Nie mo¿na przecie¿ tego
wykluczyæ!
(n)

Juniorzy Olimpu po wodz¹ Micha³a Wiliñskiego

Œwietny test - mecz na
gminniaku i przy œwietle
(s³abym)
(Z£OCIENIEC). W pi¹tkowy
wieczór dwudziestego trzeciego
marca od godziny osiemnastej trwa³
na gminniaku przy Czaplineckiej
mecz pi³karski juniorów Olimpu z
Draw¹ Drawsko Pomorskie. Olimp
prowadzi mgr Micha³ Wiliñski - instruktor pi³karski, zaœ Drawa przyjecha³a z trenerem Andrzejem Pedryczem, wielce utytu³owanym pi³karzem i równoczeœnie trenerem.
Nie ma cienia przesady
Bez przesady, mecz by³ frapuj¹cym widowiskiem, znakomicie sêdziowanym te¿ nie przez byle kogo,
bo przez Ryszarda Gniffke, pi³karza legendê Olimpu.
Wygra³ Olimp 4:3. Najefektowniejsza bramka w wykonaniu Jakuba
Gniffke (syna Ryszarda) - lob z trzydziestego pi¹tego metra. Drawa
przyjecha³a bardzo ros³ym zespo³em, zaœ Olimp zaprezentowa³ to, czego tu nad Draw¹ i W¹saw¹ nigdy nie
brakowa³o: fantazja w grze, pomys³owoœæ, inteligencja, ambicja i nies³ychany upór. Odnieœliœmy wra¿enie, ¿e trener Micha³ Wiliñski znakomicie nie tylko zna swoich pi³karzy,
ale i œwietnie wczuwa siê w ich role
na boisku. Dlatego wszelkie zalecenia trenera s¹ realizowane w mig.
Drawa to lider rozgrywek, Olimp
nieco dalej. No, no - nagle siê okaza³o, ¿e poœród naszej m³odzie¿y pi³karskiej coœ wyraŸnie takiego zasz³o,

¿e ich mecze mog¹ byæ ca³kiem, ca³kiem. A do tego - m³odzie¿ na widowni. Nikogo z ¿elaznych kibiców Olimpu. To swoista zmiana warty? Nawet
próbowano zespo³owego dopingu.

(Z£OCIENIEC). Szesnastego
marca rozegrano „rocznicowy”
dwumecz pi³karski. Trofeum - Puchar burmistrza Waldemara W³odarczyka.
Spotka³y siê dziewczêce i ch³opiêce reprezentacje z³ocienieckich
gimnazjów. „Panowie” zremisowali
4:4. „Panie” - no, tu by³o dla „Jedy-

nek” bardzo trudno. „Dwójki” wygra³y 3:0. Suma punktów z dwumeczu zadecydowa³a o wygranej ogólnej Gimnazjum Nr 2 z Budowa.
Wstyd z³ocienieckiemu „centrum”,
wszak to tu jest przecie¿ Olimp, a to
do czegoœ przecie¿ zobowi¹zuje.
Najlepszym strzelcem - Kamil Janiszak z „Jedynki”. Trzy bramki. (b)

Trójka z Budowa rozgromi³a
podstawówki ze Z³ocieñca

Cudo gminniak
Dopiero w takich sytuacjach
dobrze widaæ, jak bardzo potrzebny
by³ w mieœcie taki gminniak, a to
dopiero pocz¹tki wszystkiego. I najwa¿niejsze - ta m³odzie¿ nied³ugo
mo¿e byæ naprawdê œwietn¹ dru¿yn¹. Drawa, waleczna, staraj¹ca siê
graæ sk³adne akcje, ale na Olimp tego
wieczora to by³o za ma³o.
I jeszcze jedno: sposób prowadzenia Olimpu jako Klubu, od dziesiêcioleci jest niezmiennie taki sam.
Pora na zmiany. Najbli¿sze wybory w
Klubie nie bêd¹ mog³y byæ ju¿ wyborami, a szerokim konkursem na
dyrektora Klubu. Œrodki w gminie na
takie cele s¹, tylko trzeba mieæ choæ
odrobinê odwagi, by siê o nie upominaæ. A tej brakuje. Wskazywaæ,
gdzie w gminie wydaje siê z³otówki
wprost durnie. Gdy w Klubie bêdzie
wreszcie inaczej, do Klubu m³odzie¿
przyjdzie hurmem. Ona ju¿ w³aœciwie
jest, tylko Klub taki jeszcze - nie tylko przaœny, ale i nie za bardzo u³o¿ony. Ot, jak KOZPN wymaga, tak siê
czyni. A to za ma³o! O wiele za ma³o.
By³y trener reprezentacji Polski (juniorzy) Micha³ Globisz: W klubach
wiêksze z³o ni¿ w PZPN.
(n)

(Z£OCIENIEC). Informacja z
siatkarskiego turnieju „rocznicowego”. Gra³y czwórki reprezentuj¹ce
podstawówki. Ch³opcy i dziewczêta. Walki o Puchar burmistrza Waldemara W³odarczyka.

Bezapelacyjnie wygra³a Trójka z
Budowa. I „panie” i „panowie”. Najlepsi indywidualiœci te¿ z Budowa:
Wiktoria Baczyñska i Bart³omiej Babiak. Gry zorganizowa³ i przeprowadzi³ OSiR Z³ocieniec.
(N)

Bramka Tomczaka to by³o jednak za ma³o

Lech Czaplinek w Trzebiatowie
- tylko remis z Reg¹
(REGION).Lech Czaplinek zremisowa³ z Reg¹ w Trzebiatowie 1:1.
Rega to najs³abszy zespó³ czwartej
ligi. Ciekawostka - obie bramki pad³y
w doliczonym czasie gry.

Najpierw strzeli³ Lech - bramka
Tomczaka w dziewiêædziesi¹tej
pierwszej minucie, ale by³ i rewan¿
Regi w dziewiêædziesi¹tej szóstej Zaj¹czkowski.
(ok)
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„Rufiany” wyciskali

W dniu 18.03.2012 roku w Œwidwinie odby³y siê X Ogólnopolskie
Zawody o Puchar Burmistrza Miasta Œwidwin w wyciskaniu sztangi
le¿¹c.
Udany wystêp odnotowali zawodnicy z si³owni RUFIAN Jankowo (Mariusz i Mateusz Rufkiewicz).
W kategorii do 93 kg Mateusz Ruf-

kiewicz zaj¹³ drugie miejsce z wynikiem 130 kg, a Mariusz Rufkiewicz z
wynikiem 220 kg w kategorii open
weteranów zaj¹³ pierwsze miejsce i
w kat. wagowej do 105 kg drugie.
Najwiêkszy wynik uzyska³ zawodnik z Wa³cza Andrzej Œwierszcz
- by³a to wyciœniêta sztanga z ciê¿arem 280 kg.
(o)

Ju¿ biegaj¹ - walczyli w Trzebnicy

W UKS Traper
na przedwioœniu ju¿ siê
z³oci, ju¿ siê srebrzy
(TRZEBNICA). Dawno ju¿ nie
informowaliœmy o biegaczach na
orientacjê z UKS Traper Z³ocieniec.
W³aœnie s¹ po startach w Trzebnicy
w III Pucharze Przedwioœnia - zauwa¿my, jaka urokliwa nazwa.
Dalej wyniki zawodników naszego Klubu:
K 14 - dziewi¹ta Kasia Maciejewska. K - 16. 1 m. Angelika Maciejewska. 4 m. Sandra Pomian. K 18. 3 m.
Ola Waszczuk. 7 m. Martyna Macul.
M - 14. 2 m. Jakub Sawoœcianik. M 16. 3 m. Adam Sawoœcianik. K - 45. 2
m. Iwona Sawoœcianik.

SPRINT NOCNY
K - 16. 2 M. Angelika Maciejewska. 4 m. Sandra Pomian. K - 18. 4 m.
Ola Waszczuk. M - 14. 2 m. Jakub
Sawoœcianik. M - 16. 1 m. Adam Sawoœcianik.
SZTAFETY
KJ (juniorki). Z³oty medal: Angelika Maciejewska, Martyna Macul,
Ola Waszczuk.
MJM (juniorzy m³odsi). Srebrny
medal: Sandra Pomian, Jakub Sawoœcianik, Adam Sawoœcianik.
Wystartowa³o oko³o trzystu biegaczy. By³o reprezentowanych kilkanaœcie klubów.
(J)

Nie wiadomo - bêd¹ œrodki?

Wyj¹tkowo newralgiczny punkt
w mieœcie
(Z£OCIENIEC). Wyj¹tkowo
newralgicznym punktem w mieœcie jest skrzy¿owanie ulic: Drawska, 5 Marca, Miros³awiecka. To
dok³adnie w miejscu przejazdu kolejowego. Gmina wyst¹pi³a do
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z wnioskiem o
przebudowê skrzy¿owania tych

ulic. Zgodnie z informacj¹ z Dyrekcji, wykonanie dokumentacji
technicznej na przebudowê skrzy¿owania zostanie uwzglêdnione w
projekcie bud¿etu na ten rok.
Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie przebudowy jest uzale¿nione od przyznania
œrodków na te cele.
(um)
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Przyby³a za nami - a co z nami?

I Rocznica Intronizacji
Obrazu Matki Bo¿ej
Opiekunki Rodzin

(Z£OCIENIEC). Niedziela,
dwudziesty pi¹ty marca.
Pierwsza Rocznica
Intronizacji Obrazu Matki
Bo¿ej Opiekunki Rodzin.
Godzina 12.30. Rozpoczyna siê
uroczysta Msza œwiêta w koœciele
Maryi Wniebowziêtej. Mszê œwiêt¹
celebruje jako g³ówny celebrans ojciec Andrzej Sosnowski CR, Asystent Prowincjonalny. Towarzyszy
mu proboszcz parafii ksi¹dz Wies³aw
Hnatejko.
S³owa
W s³owach homilii jest oczywiœcie i o tym obrazie. O jego tajemniczej historii. O tym, ¿e w tym samym
czasie, czasie intronizacji, prze¿ywaliœmy tragediê katastrofy pod Berlinem. ¯e powinniœmy choæby tylko
próbowaæ odczytywaæ obserwowane, dawane nam znaki. ¯e, Matka Opiekunka Rodzin, daje nie tylko
nadziejê, ale i codzienne oparcie.
¯ycie. Wystarczy tylko - jak to napisaæ? - wystarczy tylko chcieæ.
¯e œmieræ, to nie koniec wszystkiego, a pocz¹tek w³aœciwie. Tylko,
te warunki. ¯ycie w prawdzie. A
prawda jest. A prawda jest nawet
tylko na wyci¹gniêcie rêki. Wystarczy tylko chcieæ.
Proboszcz ksi¹dz Wies³aw Hnatejko poprosi³, jak siê okazuje, kolegê nie tylko ze szkó³, ale i z seminarium, ksiêdza Andrzeja Sosnowskiego o poœwiêcenie nowych szat
liturgicznych. Przy okazji dowiedzieliœmy siê, ¿e tych szat jeszcze
przybêdzie.

Œwi¹tynia - nieustanne starania
Kilka s³ów te¿ us³yszeliœmy o
istotnych zmianach, jakie jeszcze
zajd¹ w tych dniach w naszym koœciele. O³tarz Eucharystyczny zostanie znacz¹co wysuniêty, by kap³ani mogli byæ bli¿ej wiernych. I
odwrotnie. Ambona ju¿ jest na nowo
zaplanowanej wysokoœci. Podobnie
chrzcielnica. Zauwa¿yliœmy nowe
bardzo sprawne mikrofony, nowe
nag³oœnienie, które podczas tej uroczystej sumy znakomicie pos³u¿y³o
chórowi ECHO znacz¹co ubogacaj¹cemu wydarzenie. Nie zabrak³o Z³ocienieckiej Orkiestry Dêtej. Po Mszy
œwiêtej mo¿na by³o zakupiæ film z
reporta¿em na temat przybycia do
nas Obrazu Matki Bo¿ej Opiekunki
Rodzin z Felsztyna.
Jakby u siebie pod tym Obrazem
Kilka osób, ju¿ nieco starszych,
a w³aœnie przyby³ych tu na zawsze
ju¿ z Felsztyna, d³ugo po Mszy œwiêtej kontemplowa³o nowe urz¹dzanie
œwi¹tyni. Widaæ by³o po nich, ¿e s¹
nieco zaskoczeni rozmachem prac.
Reporter dostrzeg³ te¿ i iskierki bojaŸni - tyle zmian w tym naszym
skromniutkim miejscu œwiêtym.
Dodajmy - wedle s³ów ksiêdza
proboszcza - remontowi zostanie
poddany te¿ dach koœcio³a.
- Pamiêtajmy - koñczy³ spotkanie
ksi¹dz proboszcz Wies³aw Hnatejko
- koœció³ to nie muzeum, to miejsce
spotkania z Panem Bogiem, to miejsce modlitwy. A na ulicy Bohaterów Warszawy
na jednej z wystaw powiadomienie o
kolejnej wycieczce - do Wilna, do
Kowna, do Trok... To te¿ Ojczyzna.
Ci¹gle, jeszcze.
(tan)
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Z ¯YCIA PARAFII W Z£OCIEÑCU
PARAFIA MARYI WNIEBOWZIÊTEJ
I Rocznica Intronizacji
Obrazu Matki Bo¿ej
Opiekunki Rodzin
W niedzielê dwudziestego pi¹tego marca obchodziliœmy I Rocznicê
Intronizacji Obrazu Matki Bo¿ej
Opiekunki Rodzin. Uroczysta suma
zosta³a odprawiona o godzinie
12.30. Sk³adamy serdeczne Bóg zap³aæ ojcu Andrzejowi Sosnowskiemu CR, Asystentowi Prowincjonalnemu za wyg³oszone Bo¿e S³owo.

W intencji rodzin
W sobotê trzydziestego pierwszego marca po wieczornej Mszy
œwiêtej nabo¿eñstwo w intencji rodzin.

Przed sakramentem
bierzmowania
W niedzielê dwudziestego pi¹tego marca o godzinie 16.00 zosta³a
odprawiona Msza œwiêta dla m³odzie¿y i jej rodziców w tym roku przy-

stêpuj¹cej do sakramentu bierzmowania. By³o to tak¿e liturgiczne dopuszczenie do sakramentu dojrza³oœci z poœwiêceniem krzy¿y, które
m³odzie¿y wrêczyli rodzice.

Od niedzieli dwudziestego pi¹tego marca w kaplicy matki Bo¿ej
Ostrobramskiej jest rozprowadzany
film z ubieg³orocznej Uroczystoœci
Intronizacji.

szczególny spogl¹damy na ¿ycie
tych najbardziej bezbronnych, poczêtych, ale jeszcze nienarodzonych, którym grozi zag³ada. W intencji dziecka zagro¿onego w ³onie
matki zabiciem, mo¿emy podj¹æ Duchow¹ Adopcjê. Duchowa Adopcja
jest modlitw¹ w intencji dziecka zagro¿onego zabiciem w ³onie matki.
Trwa tyle, ile ci¹¿a – dziewiêæ miesiêcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy ró¿añcowej
oraz specjalnej modlitwy w intencji
dziecka i jego rodziców.”

Poniedzia³ek – 26 marca

Spotkanie Czwartkowe

W poniedzia³ek dwudziestego
szóstego marca obchodziliœmy Uroczystoœæ Zwiastowania Pañskiego.
Msze œwiête zosta³y odprawione o
godzinach – 7.00 i 18.00. Po Mszy
œwiêtej o godzinie 18.00 odby³o siê
nabo¿eñstwo dla ma³¿eñstw oczekuj¹cych dziecka; z b³ogos³awieñstwem Matek.
„W uroczystoœæ Zwiastowania
Pañskiego Koœció³ prze¿ywa Dzieñ
Œwiêtoœci. W tym dniu w sposób

Zapraszamy na Spotkanie
Czwartkowe na godzinê 18.30. Temat: Rok liturgiczny – Wielkanoc.
Spotkanie poprowadzi Józef Braniecki.

Film z ubieg³orocznej
Intronizacji

Palmy od Akcji
Katolickiej
W niedzielê pierwszego kwietnia
Akcja Katolicka bêdzie rozprowadzaæ Palmy. Ofiary przeznaczone

bêd¹ na kapê liturgiczn¹ w kolorze
niebieskim.

¯ywy Ró¿aniec –
intencja na kwiecieñ
W niedzielê pierwszego kwietnia
Msza œwiêta dla Cz³onków ¯ywego
Ró¿añca o godzinie 16.00. Intencja
na kwiecieñ: w intencji ofiarodawców i dobroczyñców naszej parafii.

Odeszli do wiecznoœci
W ostatnim czasie odeszli do
wiecznoœci: (1) + Józef Œmietanka, lat
80 (2) + Ryszard Kwaœniewski, lat 57.

Koœcio³y filialne – nauki
rekolekcyjne, spowiedŸ
Nauki rekolekcyjne i spowiedŸ
przedœwi¹teczna odby³y sie w koœcio³ach filialnych: (1) w Darskowie
w poniedzia³ek od godziny 17.00 (2)
w Gronowie w poniedzia³ek od godziny 19.00 (3) w Stawnie we wtorek
od godziny 17.00 (4) w Lubieszewie
w œrodê od godziny 17.00.

PARAFIA ŒWIÊTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ
Rekolekcje
Wielkopostne
W niedzielê dwudziestego pi¹tego
marca rozpoczêliœmy Rekolekcje Wielkopostne. Przywitaliœmy w naszej
wspólnocie parafialnej ksiêdza Edwarda Strojka i ¿yczyliœmy mu Œwiat³a
Ducha Œwiêtego w g³oszeniu do nas
S³owa Bo¿ego.

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

PIT bezp³atnie
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. Jeden
procent podatku przekazywany jest na
Caritas Diecezji Koszaliñsko – Ko³obrzeskiej.

Nabo¿eñstwa Wielkiego
Postu – Droga
Krzy¿owa ulicami
Osiedla
(I) Drga Krzy¿owa w pi¹tki od
godziny 18.30 ulicami naszego Osiedla.
Nie bêdzie Drogi Krzy¿owej o godzinie
16.30.
(II) Gorzkie ¯ale w niedziele o godzinie 16.15.

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

Uroczystoœæ
Zwiastowania Pañskiego
- Dzieñ Œwiêtoœci ¯ycia
W poniedzia³ek dwudziestego
szóstego marca obchodziliœmy Uroczystoœæ Zwiastowania Pañskiego –
dzieñ Œwiêtoœci ¯ycia. Podczas
Mszy œwiêtej by³a mo¿liwoœæ przyst¹pienia do Adopcji Dziecka Poczêtego.

Niedziela Palmowa –
Pierwszy Kwietnia
W niedzielê pierwszego kwietnia
obchodziæ bêdziemy Niedzielê Palmow¹ – pami¹tkê wjazdu Jezusa do
Jerozolimy, gdzie dokona naszego zbawienia. Ta niedziela rozpoczyna w
Koœciele Wielki Tydzieñ. Podczas ka¿dej Mszy œwiêtej poœwiêcenie palm.

Odesz³a do wiecznoœci
W minionym tygodniu odesz³a o
wiecznoœci: + Anna Kowalska. Wieczny
odpoczynek..

Szczególne
poœwiêcenie palm konkurs
Podczas Mszy œwiêtej w Niedzielê
Palmow¹ o godzinie 11.30 poœwiêcenie
palm odbêdzie siê na placu przed ko-

œcio³em. Nastêpnie z procesj¹ wejdziemy do œwi¹tyni. Og³aszamy konkurs na
naj³adniejsz¹ palmê wielkanocn¹. Rozstrzygniêcie konkursu po Mszy œwiêtej.

Spotkanie Czwartkowe
Akcja Katolicka zaprasza na Spotkanie Czwartkowe. Dwudziesty dzie-

wi¹ty marca, godzina 18.30 w salce
parafialnej w Parafii Maryi Wniebowziêtej. Temat: Rok liturgiczny – Wielkanoc. Wyk³ad Józefa Branieckiego.

Odwiedziny chorych
Odwiedzimy chorych w sobotê
dwudziestego dziewi¹tego marca od
godziny 9.00.

Po raz pierwszy i w Poznaniu, i w Warszawie

Najwiêksze widowisko
pasyjne na œwiecie
(REGION). Serdecznie zapraszamy do udzia³u w poznañskim Misterium Mêki Pañskiej po raz pierwszy w
dwóch miastach: w Warszawie i w Poznaniu. Najwiêksze widowisko pasyjne na œwiecie, które w ciszy ogl¹da co
roku kilkadziesi¹t tysiêcy osób, przygotowuje zespó³, który we wspó³pracy
z profesjonalnymi firmami dostarcza
g³êbokich prze¿yæ zwi¹zanych z inscenizowan¹ opowieœci¹ o mêce, œmierci i
zmartwychwstaniu Chrystusa. Czas
trwania: 80 minut.
W tym roku pierwsze Misterium
odbêdzie siê w Warszawie w Narodowy
Dzieñ ¯ycia, w sobotê, 24 marca 2012
roku o godzinie 19.00 na Placu Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego. Misterium poprzedzi Msza œwiêta w koœciele pod
wezwaniem Œwiêtego Krzy¿a na Krakowskim Przedmieœciu o godzinie

17.00, sk¹d wspólnie z aktorami przejdziemy na Plac Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego.
Drugie Misterium odbêdzie siê tradycyjnie w sobotê przed Niedziel¹ Palmow¹ trzydziestego pierwszego marca
na Poznañskiej Cytadeli o godzinie
20.00. Misterium poprzedzi Msza
œwiêta w koœciele pw. œw. Jana Bosko na
Winogradach o godzinie 18.00.
Na oba przedstawienia jest wstêp
wolny, jednak po ka¿dym przedstawieniu zostanie zebrana sk³adka. Szczegó³owe informacje: www.misterium.eu
Ksi¹dz Krzysztof Szymczak
dyr. Domu Zakonnego Towarzystwa Salezjañskiego
Niepokalanego Serca NMP
Artur Piotrowski
re¿yser i producent Misterium
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ASY z Czaplinka po raz
kolejny w dziesi¹tce
najlepszych
Grupa dziesiêciu uczniów z Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w
Czaplinku po raz kolejny zatriumfowa³a w rywalizacji w ramach projektuAS KOMPETENCJI.
Zespó³ w sk³adzie: Aleksandra
Andreasik, Karolina Ma³kowska,
Joanna Bogdziewicz, Magda Karska, Magdalena Gierszewska, Weronika U¿ycz, Katarzyna Kujawska,
Agnieszka Gruszkowska, Dariusz
Wojciechowski oraz Pawe³ Chanulak zaj¹³ siódme miejsce wœród 107
szkó³ z trzech województw. Tym samym grupa ta uzyska³a miejsce w
dziesi¹tce najlepszych.
Temat projektu brzmia³: „Si³¹ fizyki jest si³a”. W ramach niego
uczniowie wykonali szereg doœwiadczeñ z dynamiki: wyznaczali
si³y wystêpuj¹ce w przyrodzie, m.in.
tarcia, doœrodkow¹ i nacisku.
Po raz kolejny uczniowie z ZSP w
Czaplinku udowodnili, ¿e posiadaj¹
wysoki poziom kompetencji matematyczno - fizycznych oraz potrafi¹
poznawaæ œwiat poprzez jego doœwiadczanie.

tygodnik pojezierza drawskiego 28.3.2012 r.

WeŸ udzia³ w turystycznym rajdzie samochodów
osobowych

I BÓBR RAJD 2012
(POWIAT). W niedzielê 1
kwietnia odbêdzie siê pierwsza edycja turystycznego rajdu nawigacyjnego dla samochodów osobowych,
organizowanego w ramch cyklu imprez terenowych.
Rajd otwarty
To otwarty rajd drogami utwardzonymi. Ka¿dy posiadacz samochodu osobowego oraz wa¿nego
prawa jazdy mo¿e wzi¹æ w nim udzia³.
Na uczestników czekaj¹ zadania
specjalne. Foto - punkty (odszukanie miejsc ze zdjêæ i naniesienie ich
lokalizacji na mapê). Tym razem pomyœleliœmy o zwolennikach aktywnego wypoczynku, którzy chc¹ popracowaæ nad umiejêtnoœciami
orientacji w terenie i dlatego wyzna-

Projekt AS KOMPETENCJI
zmierza ju¿ do fina³u. Na prze³omie
marca i kwietnia zorganizowany zostanie dzieñ z Asem, w ramach którego dwie grupy zaprezentuj¹ w ró¿nych formach efekty swojej trzyletniej pracy projektowej.
Gratulujemy i ¿yczymy dalszych
sukcesów!
(o)

O kobietach i dla kobiet

czyliœmy trasê tak, by ka¿dy standardowy samochód osobowy z ³atwoœci¹ j¹ pokona³. Bêdzie to tak¿e kolejna okazja, aby spêdziæ niedzielê i
poznaæ urokliwe zak¹tki naszego
powiatu, które tak czêsto s¹ omijane
podczas przemieszczania siê jedynie
g³ównymi drogami. Atrakcyjne widokowo trasy zapewni¹ wspania³¹
zabawê dla ca³ej rodziny.
Organizatorem jest Starostwo
Powiatowe w Drawsku Pomorskim
oraz Land Rover Club PL pn. Bóbr
Rajd. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia (imiê i nazwisko, szacowana
liczba uczestników/za³ogi), tel. 94
363 01 82, e-mail: turystyka@powiatdrawski.pl - Daria Martusiewicz
oraz 603 744 450, e-mail: njz@njz.pl Norbert Zbróg.
(o)

Jeszcze raz do swoich

Wycieczka: Wilno, Kowno, Troki
(Z£OCIENIEC). Od dziewiêtnastego do dwudziestego trzeciego maja wycieczka do Wilna,

Trok i Kowna. Od osoby 735 z³otych. Telefon w Z³ocieñcu: 502
324 660.
(ok)

Zapraszamy do redakcji w Z³ocieñcu
ul. Boh. Warszawy 19/7 (obok biura PSS Spo³em)
Codziennie od poniedzia³ku do soboty w godz. 11.00 - 13.00

Tadeusz Nosel, tel. 500 075 383
Kazimierz Rynkiewicz, tel. 504 042 532 e-mail: tpd1@o2.pl
Tygodnik Pojezierza Drawskiego w internecie: www.tpd.xwp.pl

(Z£OCIENIEC) W Z³ocienieckim Oœrodku Kultury wyst¹pili 9
marca aktorzy Teatru Polskiego w
Szczecinie. Micha³ Janicki, Olga
Adamska, Micha³ Grobelny oraz
£ukasz Goc³awski przygotowali pe³en wdziêku i humoru program artystyczny.
Anegdoty opowiadane przez aktorów dotyczy³y przede wszystkim
wspomnieñ zwi¹zanych z najs³awniejszymi gwiazdami polskiej estrady, takimi jak Hanka Bielicka, Jan Kobuszewski, Krzysztof Kowalewski czy Anna
Seniuk. Dziêki b³yskotliwie opowiadanym ¿artom i dowcipom Micha³ Janicki

nawi¹za³ niesamowicie bliski kontakt z
publicznoœci¹. Muzyczna oprawa wystêpu przygotowana przez Olgê
Adamsk¹ przyjêta zosta³a owacjami
przez publicznoœæ. Piosenki œpiewane
przez Micha³a Grobelnego i £ukasza
Goc³awskiego œwietnie wpisa³y siê w
nowe has³o promocyjne ZOKu „œwie¿y powiew kultury”.
Jednym z najbardziej b³yskotliwych punktów programu by³y dynamiczny i pe³en ekspresji wystêp finalisty Mam Talent Micha³a Grobelnego,
który wykona³ utwór Brayana Waita
„You know how I feel”. Wystêp kwartetu ze Szczecina wprowadzi³y publicznoœæ w œwietny nastrój.
(zok)

