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Perypetie mieszkañców ulicy Monte Cassino

Najpierw na drodze staw
dla kaczek, a droga póŸniej,
bo nie ma pieniêdzy
(Z£OCIENIEC). Kiedy sporo
ju¿ czasu temu nieustannie
alarmowaliœmy w sprawie
stanu technicznego
chodników i ulic w mieœcie,
s³yszeliœmy, ¿e robimy to z
przesad¹. Cieszymy siê, ¿e od
tamtego czasu wiele w
mieœcie siê zmieni³o. Powsta³y
nawet potê¿ne nowiutkie
inwestycje drogowe (dwa
nowe mosty), odremontowano
dwudziestkê i Po³czyñsk¹ ze
sporym fragmentem
nowiutkiej œcie¿ki rowerowej,
by tylko zatrzymaæ siê przy
g³ównych dokonaniach
ostatniego czasu.

Czytaj i komentuj artyku³y na stronie
internetowej Tygodnika: www.tpd.xwp.pl
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S³owiañska dziewoja, Z³ocieniaszek, strach na wróble i wiatraczki ZOK-u

Z³ocieniec wyró¿niony na targach GLOB 2012 w Katowicach
(Z£OCIENIEC). Urz¹d Miejski w
Z³ocieñcu otrzyma³ wyró¿nienie za
folder „Z³ocieniec Pere³ka Pojezierza
Drawskiego” w konkursie - „Globalny Format 2012” podczas XVIII Miêdzynarodowych Targów Turystyki,
Sprzêtu Turystycznego, ¯eglarskiego i Sportowego „GLOB 2012”.

Lokalna Organizacja
Turystyczna
Targi odby³y siê na prze³omie
trzech dnia marca i kwietnia. Pojezierze Drawskie promowa³a Lokalna
Organizacja Turystyczna Pojezierza
Drawskiego w Z³ocieñcu wraz z
Urzêdem Miejskim.
W imprezie bra³o udzia³ ponad
trzystu wystawców z kraju i zagranicy. Zaprezentowano kompleksow¹
ofertê regionów turystycznych, biur
podró¿y, oœrodków wypoczynkowych, hoteli, sanatoriów i uzdrowisk, przewoŸników oraz organizatorów innych us³ug turystycznych.
Trzydniowy program targów

urozmaica³y konferencje oraz wystêpy zespo³ów artystycznych. Poœród nich Zespó³ Pieœni i Tañca
ŒL¥SK.

Stoisko z³ocienieckie
Z³ocienieckie stoisko cieszy³o
siê du¿ym zainteresowaniem poœród
zwiedzaj¹cych Targi. Szczególnie
uwagê przykuwa³a maskotka miasta
ZAJ¥CZEK Z£OCIENIASZEK, zaj¹c wykonany z brzozy, strach na
wróble, a tak¿e „s³owiañska panna”
w stroju ludowym – ze Stawna. Odwiedzaj¹cym przygotowano materia³y promocyjne: batony, z³ocienieckie s³odkoœci oraz wiatraczki
ZOK-u. Na stoisku mo¿na by³o wzi¹æ
udzia³ w konkursie o Pojezierzu
Drawskim, dziêki wspó³pracy z LGD
Partnerstwo Drawy - i wygraæ grê
planszow¹ EKOPODRÓ¯E PO POJEZIERZU DRAWSKIM. Pytania
quizu by³y szczegó³owe i wymaga³y
znajomoœci terenu. Mimo to konkurs
cieszy³ siê du¿ym zainteresowaniem

i nagrody znalaz³y zwyciêzców.

Na Targach kilka tysiêcy
osób
To by³a wspaniale zorganizowana impreza. Wed³ug obliczeñ organizatorów Targi odwiedzi³o kilka tysiê-

Druga rocznica Tragedii Smoleñskiej

D

zisiaj, 10 kwietnia, mija druga
rocznica katastrofy pod Smoleñskiem, w której zgin¹³ Prezydent Lech Kaczyñski z ¿on¹ Mari¹, by³y Prezydent na
uchodŸstwie Ryszard Kaczorowski i spora
czêœæ polskiej elity politycznej, spo³ecznej,
wojskowej.
dy przypominam sobie listê 96
ofiar, czytam nazwiska i stanowiska
lub funkcje, a s¹ na niej prezesi, przewodnicz¹cy lub zas³u¿eni cz³onkowie Komitetu
Katyñskiego, Rodzin Katyñskich, Zwi¹zku
Sybiraków, Kapitu³y Orderu Virtutti Militari, IPN, RPO, Stowarzyszenia „Wspólnota
Polska”, Fundacji Golgota Wschodu, Rady
Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa, Œwiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy AK, Solidarnoœci, nie mówi¹c o pos³ach i wysokich szar¿¹
wojskowych, to dzisiaj szczególnie widaæ,
jaka powsta³a dziura w tkance ¿ycia spo³ecznego i publicznego w naszym kraju. Widaæ to
dobitnie po jakoœci dziesiejszej polityki,
tych, którzy zamiast troszczyæ siê o Polskê,
uprawiaj¹ tutaj chocholi taniec nad tymi grobami.
yœla³em, ¿e tu, na peryferie, dra
mat Katastrofy Smoleñskiej nie
dociera, ¿e ¿yjemy zajêci wyrywaniem sobie miejsc pracy, zjadaniem, dreptaniem,
wysiadywaniem, bo i przecie¿ ani tu
uczczenia tych ludzi, ani gestu pamiêci, ani
ulicy, obelisku, i tak samo by³o z papie¿em,
a przecie¿ jak¿e inaczej jest w „tamtej” centralnej - Polsce. A¿ dosta³em poczt¹
dwa wiersze nieznanego mi mieszkañca
Œwidwina.
KAR

G

M

cy osób. Nie sprzyja³a pogoda:
pada³ deszcz i by³o doœæ ch³odno.
Organizacja tego rodzaju targów jest teraz ju¿ nawet i wyzwaniem, a to w zwi¹zku z dostêpnoœci¹
do internetu. Dlatego w Z³ocieñcu
stawiamy na bezpoœredni kontakt z
turyst¹ s³u¿¹cy wymianie doœwiadczeñ, kiedy to mo¿na spotkaæ siê i
bezpoœrednio porozmawiaæ. Dziêki
i takim dzia³aniom nasz turystyczny
podregion cieszy siê coraz wiêksz¹
popularnoœci¹.
(um)

¯yjemy tu nie czuj¹c pod stopami ziemi.
Nie s³ychaæ i na dziesiêæ kroków co szepcemy.
Osip Mandelsztam (1891-1938)

Karawana
poza pamiêæ
Echo katastrofy
- April Tenth
Kiedy spada samolot
Ptak zrywa siê do lotu
I umiera w przestrzeni
Kiedy umiera pilot
Gwiazdy smutnie migoc¹c
Odlatuj¹ w nieskoñczonoœæ
Gin¹ w bezkresie nieba
Jest cicho
Tylko ³za samotna
Bo niczyja siê b³¹ka
£zy na ga³êziach drzew
Zamilk³y z bólu
Kroplami p³aczu

Tadeusz Tatys, Œwidwin

Epitafium
Odchodzimy
Drzwi nie zamykamy
W progu œlady naszych stóp
Wytarte w drewnie
Ptak œpiewa
Wci¹¿ t¹ sam¹ pieœñ
Smutku
Poci¹gi odje¿d¿aj¹ gdzieœ
za horyzont
P³acze deszcz
Szumi wiatr
Zapamiêtuje ka¿dy szczegó³
Dziêkujê ci sekundo
¯e by³aœ
Dziêkujê ci minuto
¯e by³aœ
Czas umiera cicho
Na schodach domu
K³êbek ¿alu
Zwija³ siê w grudkê p³aczu
Nie do rozpl¹tania
Zapal pamiêci¹
¯ycie wieczne - zapal
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Ukradli szyny
czynnej linii
kolejowej
(WIERZCHOWO)
Policjanci z Wierzchowa
zatrzymali 2 osoby
podejrzewane o
kradzie¿e torów
kolejowych. Grozi im do
5 lat wiêzienia.
Mundurowi nie
wykluczaj¹ dalszych
zatrzymañ.
W ubieg³ym tygodniu, nocy ze
œrody na czwartek, nieznani sprawcy ukradli fragment czynnej linii kolejowej relacji Grotniki- Choszczno.
Policjant prowadz¹cy dzia³ania operacyjne zauwa¿y³, ¿e w rejonie jednego z wagonów mieszkalnych w pobli¿u stacji PKP w Wierzchowie pojawi³a siê grupka osób, które w miejscowym œrodowisku znane s¹ z dzia³alnoœci przestêpczej.

W wyniku podjêtych czynnoœci
funkcjonariusze zatrzymali 58- letnia
kobietê i jej 43- letniego wspólnika,
a pod wagonem znaleŸli 17 metrów
torów pochodz¹cych z kradzie¿y.
Mundurowi zabezpieczyli równie¿
pi³ki do metalu i brzeszczot- stanowi¹ce narzêdzia s³u¿¹ce do pope³nienia przestêpstwa.
43-latek us³ysza³ zarzut zaboru
cudzego mienia, a 58-letnia kobieta
zarzut paserstwa. Grozi im do 5 lat
pozbawienia wolnoœci.
Od ponad roku nawierzchnia
kolejowa w tym rejonie by³a systematycznie rozkradana. Z³odzieje zabierali podk³ady kolejowe, szyny,
zwrotnice i inne elementy metalowe
nadaj¹ce siê do sprzeda¿y na skupie
z³omu. £¹cznie swoj¹ dzia³alnoœci¹
wyrz¹dzili szkodê siêgaj¹c¹ 80 tysiêcy z³otych. Wierzchowscy policjanci nie wykluczaj¹ dalszych zatrzymañ osób uczestnicz¹cych w tym
procederze.
(kp)

Delegacja z Urzêdu Miejskiego w miejscach Pamiêci o Nim

Siódma rocznica
œmierci Jana Paw³a II
(Z£OCIENIEC). Drugiego kwietnia, w poniedzia³ek, delegacja z
Urzêdu Miejskiego w Z³ocieñcu z³o¿y³a ho³d papie¿owi Janowi Paw³owi
II w siódm¹ rocznicê œmierci, sk³adaj¹c wi¹zanki kwiatów i zapalaj¹c zni-
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cze w miejscach w Z³ocieñcu upamiêtniaj¹cych Wielkiego Polaka;
przy Pomniku na ulicy Po³czyñskiej
oraz przy G³azie Pamiêci usytuowanym przy koœciele parafialnym Maryi Wniebowziêtej.
(um)

Zaproszenie

Pokaz Talentów
w ZSP nr 1
(DRAWSKO POM.) Pokaz
Talentów odbêdzie siê 13
kwietnia 2012 r. w godz. od
10.00 do 15.00 w Zespole
Szkó³ Ponadgimnazjalnych
nr 1 w Drawsku Pom. przy ul.
Z³ocienieckiej 25.

Kradn¹ w marketach
(POWIAT DRAWSKI)
Policjanci powiatu
drawskiego w przeci¹gu
ostatniego miesi¹ca
zatrzymali ponad 20
osób za kradzie¿e w
marketach. Za swoje
czyny sprawcy zostali
ukarani mandatami
karnymi lub odpowiedz¹
przed s¹dem.
W ostatnim miesi¹cu w powiecie
drawskim pracownicy marketów
zg³osili 18 przypadków kradzie¿y
sklepowych. Kradziono najczêœciej
artyku³y spo¿ywcze. By³y to zarówno s³odycze i napoje, które stawa³y
siê ³upem g³ównie nieletnich, ale te¿
ze sklepowych pó³ek ginê³y miedzy
innymi: kawa, pieczywo i miêso.
Oczywiœcie na liœcie towarów ciesz¹cych siê zainteresowaniem nie-

uczciwych klientów nie zabrak³o
wyrobów alkoholowych, kosmetyków, gazet czy ...odzie¿y.
Sprawcami tych kradzie¿y by³y
zarówno osoby kilkunastoletnie, jak
i osoby w wieku lat kilkudziesiêciu.
Najm³odszy sprawca mia³ lat 15 a
najstarszy 78.
Zwykle wartoœæ skradzionego
towaru by³a niewielka. Jednak wedle
obowi¹zuj¹cego prawa kradzie¿ œcigana jest z urzêdu bez wzglêdu na
wartoœæ skradzionego mienia. Dlatego te¿ wszyscy zatrzymani sprawcy
zostali ukarani mandatami karnymi
albo za swój czyn odpowiedz¹ przed
s¹dem.
Warto przypomnieæ, ¿e kodeks
wykroczeñ za pope³nienie tego wykroczenia przewiduje karê aresztu,
ograniczenia wolnoœci lub grzywny,
która mo¿e wynosiæ od 20 do 5000 z³.
Sprzymierzeñcami mundurowych w
walce z amatorami cudzej w³asnoœci
s¹ zarówno czujni pracownicy marketów i ochrona jak te¿ wszechobecny monitoring.
(kp)

ZDP informuje i przeprasza za utrudnienia w ruchu

Przebudowa ul. 5 Marca
w Z³ocieñcu
Zarz¹d Dróg Powiatowych w
Drawsku Pomorskim poinformowa³, ¿e obecnie prowadzi prace na
ulicy 5 Marca w Z³ocieñcu.
Prace polegaj¹ na przebudowie
chodników i nawierzchni bitumicznej na odcinku od skrzy¿owania ulic
5 Marca z ulic¹ Chopina, do skrzy¿owania z ulic¹ Bohaterów Warszawy
i Pi³sudskiego.
W okresie wykonywania prac
chodnikowych wprowadzono tym-

Maile prosimy kierowaæ: tpd1@o2.pl

Organizatorzy do obejrzenia POKAZU naszych TALENTÓW zapraszaj¹ wszystkich mieszkañców spo³ecznoœci lokalnej oraz turystów
przebywaj¹cych w naszej piêknej
okolicy, has³em: „Nie przegap okazji,
zobacz utalentowan¹ m³odzie¿ naszego powiatu!”.
(o)

czasow¹ organizacjê ruchu, ograniczaj¹c¹ ruch na zwê¿onym odcinku
drogi.
W maju rozpoczn¹ siê prace
zwi¹zane z przebudow¹ nawierzchni
bitumicznej, gdzie wprowadzona
zostanie tymczasowa organizacja
ruchu. Zamkniêty zostanie ruch na
ulicy 5 Marca, w celu u³o¿enia masy
bitumicznej na ca³ej szerokoœci drogi. Ruch odbywaæ siê bêdzie poprzez ulicê Krêt¹. Prace maj¹ byæ zakoñczone do 30 maja br.
(r)

Tygodnik w internecie: www.tpd.xwp.pl
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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 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

Powiat ³obeski
Kawalerka do wynajêcia w centrum
£obza 880 301 179.
Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, 55 mkw., w³asne ogrzewanie
gazowe, budynek ocieplony, w
£obzie. W³asnoœciowe, II piêtro +
du¿a piwnica. Tel. 663-768-427.

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

Powiat ³obeski
pomoc.

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.

Tel.

Sprzedam Citroen ZX rok prod.
1995, 1400 cm3, ubezpieczony z
przegl¹dem. Cena 1500 z³. Tel. 661
884 201
Sprzedam komplet opon zimowych
do Poloneza, stan bardzo dobry.
Tel. 504 042 532

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

US£UGI

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

Powiat ³obeski

Dzia³ki budowlane:
- £obez - ceny ju¿ od 15 z³ za 1 mkw.
- Zajezierze 2129 mkw. - 43 000 z³.
- Tucze nad j.Woœwin 2700 mkw 45 000 z³.
Tel. 600 265 547.

Wykonam niedrogo instalacjê
elektryczn¹, domofonow¹, antenow¹ w domkach jednorodzinnych
oraz mieszkaniach; tel. 781-663521.

Wêgorzyno. Dom 200 mkw.
cena 415.000 z³.
Tel. 600 265 547.

Powiat gryficki

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

Powiat œwidwiñski
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w
Po³czynie Zdroju 1080 mkw.. Tel.
600 565 719

NAUKA
Matematyka
516166301.

Wynajmê lokal u¿ytkowy w £obzie;
tel. 505184497.

Sprzedam dzia³kê w pe³ni uzbrojon¹ 1000 mkw. Œwidwin Tel. 600
565 719

Monta¿ ogrodzeñ betonowych,farmerskich i innych. Tel. 695 085 470,
91 397 2575

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

MEBLE KA-MAR. Du¿y wybór mebli
u¿ywanych £obez ul. Bema ( hale
ZNMR ). Tel. 721 766 576. Zapraszamy
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 meble u¿ywane i sprzêt
AGD tanio. Tel. 790 279 798.

Oferta dla inwestora

Region

Sprzedam 3 lokale mieszkalne za 50% wartoœci rynkowej.
Lokale objête s¹ d³ugoterminowymi umowami najmu. £¹czna
pow. 147,4 mkw. - cena
177.000 z³, tel. 600 265 547

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

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

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

Og³oszenie drobne
kosztuje 1 z³
za linijkê w kuponie.
Zleæ mailem lub
w redakcji: Z³ocieniec
ul. Boh. Warszawy 19/7

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

Region
Przyjmê do pracy na sezon letni; tel.
667-433-709.
Opiekunki Niemcy. Tel. 666 096 761
Zatrudniê doœwiadczonych murarzy 13-15z³/h Szczecin 502957301

ROLNICTWO

tygodnik pojezierza drawskiego 11.4.2012 r.
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Szyk zabudowy jeszcze œredniowieczny

Ulica Armii Polskiej – jeden kierunek
jak najszybciej
(Z£OCIENIEC). Nie tylko
wprawne oko dostrze¿e,
¿e ulica Armii Polskiej
ma nie tylko swój urok,
ale i œredniowieczny
walor szyku zabudowy.
To na tyle dawna ju¿ epoka, ¿e na
uliczce nie daje siê upychaæ wspó³czesnego ruchu samochodowego, a
i pieszego przecie¿ wraz z nim. –
Obecnie nie tylko w godzinach

szczytu ulica jest zablokowywana
przez samochody tam parkuj¹ce i
mijaj¹ce siê. – Tygodnik sytuacje
komunikacyjne na ulicy Armii Polskiej obserwuje codziennie. Naszym
zdaniem ruch jednokierunkowy na
ulicy winien byæ wprowadzony jak
najszybciej. Tak zakorkowanej uliczki nie ma nie ma ju¿ nigdzie w powiecie. Pos³u¿y to te¿ w jakimœ stopniu
ochronie substancji mieszkalnej i
nie tylko takiej – restauracja, warsztaty.
(um)

Kilka tysiêcy z³otych dla chêtnych do pomocy chc¹cej siê uczyæ zawodu m³odzie¿y

Dotacje dla przedsiêbiorców szkol¹cych
uczniów
(REGION). Nie wszyscy przedsiêbiorcy wiedz¹ o mo¿liwoœci
otrzymania atrakcyjnego dofinansowania w przypadku podjêcia siê
szkolenia uczniów w swoim przedsiêbiorstwie.
Ministerstwo Edukacji dysponuje
œrodkami przeznaczonymi na dotacje
dla przedsiêbiorców szkol¹cych
uczniów realizuj¹cych obowi¹zek nauki w szko³ach zawodowych i ucz¹cych siê w formach pozaszkolnych.
Wielkoœæ dofinansowania wynosi oko³o 4.800 z³otych za naukê
zawodu ucznia w cyklu dwuletnim.
Refundacji podlega równie¿ wynagrodzenie oraz sk³adki ZUS zatrudnionego ucznia.

Od pracodawców zale¿y, czy
skorzystaj¹ z tych pieniêdzy!
Wnioski przyjmuj¹ wydzia³y
edukacji i oœwiaty w urzêdach miast
i gmin - w zakresie dofinansowania
szkolenia oraz lokalne Ochotnicze
Hufce Pracy w zakresie dofinansowania wynagrodzenia i sk³adek ZUS
ucznia.
Aby otrzymaæ dofinansowanie
nale¿y: (1) Spe³niæ odpowiednie
wymagania Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki
zawodu. (2) Z³o¿yæ wnioski o zwarcie umowy dotycz¹cej przyznania
refundacji wynagrodzeñ m³odocianych pracowników w lokalnych
Ochotniczych Hufcach Pracy. (3)

Przed zakoñczeniem cyklu nauczania z³o¿yæ wniosek o dofinansowanie pracodawców szkol¹cych
uczniów realizuj¹cych obowi¹zek
nauki w szko³ach zawodowych i
ucz¹cych siê w formach pozaszkolnych, do odpowiedniej komórki
urzêdu miasta lub gminy, zgodnie z
miejscem zamieszkania m³odocianego pracownika.
Instruktorem praktycznej nauki
zawodu mo¿e byæ pracodawca lub
inna oddelegowana przez niego osoba zatrudniona w przedsiêbiorstwie.
Je¿eli przedsiêbiorca nie posiada
wymaganych kwalifikacji, istnieje
mo¿liwoœæ przyst¹pienia do egzaminu. Zawody: sprzedawca i kucharz.

Wymagania stawiane osobom przystêpuj¹cym do egzaminów na tytu³y
zawodowe s¹ okreœlone w odpowiednim rozporz¹dzeniu. Szczegó³y
dotycz¹ce przyst¹pienia do egzaminów i uzyskania tytu³ów zawodowych mog¹ Pañstwo uzyskacie w
placówce kszta³cenia ustawicznego
przy Centrum Kszta³cenia i Doskonalenia Kupców i Przedsiêbiorców
w siedzibie Zrzeszenia Kupców i
Przedsiêbiorców w Koszalinie pod
adresem: Pañstwowa Komisja Egzaminacyjna, ulica Marsza³ka Józefa
Pi³sudskiego 6, 75-511 KOSZALIN,
tel./fax.: 094 342 27 70; tel.; 094 342 28
01 www.zkip.pl e-mail: zrzeszenie@zkip.pl
(um)
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Konferencja w naszym Siemczynie
- miêdzynarodowa
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Certyfikat przed³u¿ony

O odnawialnych
Ÿród³ach energii
(REGION – SIEMCZYNO). W
po³owie marca w Siemczynie, to
gmina Czaplinek, odby³a siê Miêdzynarodowa Konferencja Naukowa pod has³em „Rola odnawialnych
Ÿróde³ energii ekologicznej, energetycznej i regionalnej polityce
Polski i Unii Europejskiej”.
Udzia³ w spotkaniu wziêli naukowcy, samorz¹dowcy, przedstawiciele banków i œrodowisk bran¿owych zwi¹zani z dziedzin¹ OZE (Odnawialne...) z terenu ca³ego kraju
oraz przedstawiciele niemieckiej firmy SolarWorld.
Organizatorem konferencji by³o
Henrykowskie Stowarzyszenie w
Siemczynie.
Celem konferencji by³o przedstawienie znaczenia i mo¿liwoœci wykorzystania Odnawialnych •róde³
Energii oraz wypracowanie w³asnego stanowiska na temat projektu
d³ugo oczekiwanej ustawy o OZE.
Uwagi i wnioski
pokonferencyjne
Poni¿ej przedstawiamy uwagi i
wnioski zg³oszone przez uczestników panelu dyskusyjnego, który
odby³ siê w ramach konferencji:
(I) Proponowany przez Ministerstwo Gospodarki projekt ustawy nie przyczyni siê do rozwoju sektora OZE, a wrêcz przeciwnie. Z niepokojem przyjmujemy fakt, i¿ do tej
pory nie powsta³ dokument, który
by³by regulatorem – ustaw¹ ca³kowit¹, bez odniesieñ do rozporz¹dzeñ, których, nota bene, jeszcze nie
ma, pozbawiony sprzecznych zapisów. Ustawa powinna byæ ustaw¹
jednolit¹, tak jak to jest w Niemczech. W obecnym kszta³cie projekt
zawiera wzajemnie wykluczaj¹ce siê
zapisy oraz stwarza nieprzewidywalnoœæ dochodu z inwestycji i to w
zasadzie z ka¿dej bran¿y OZE.
Potrzebna jest dobra ustawa z
odpowiednim wsparciem. Wed³ug
naszej opinii powinien powstaæ
nowy projekt ustawy, poprawki niewiele tu wnios¹.
Realia s¹ takie, ¿e nie da siê ca³kowicie zast¹piæ energii z paliw kopalnych (wêgiel), dlatego nale¿y jak
najwiêcej energii pozyskiwaæ z odnawialnych Ÿróde³. Aby tak siê sta³o
potrzebne jest usystematyzowane,
klarowne i przyjazne dla inwestorów
prawo.
Finansowanie
(II) Niestabilnoœæ i nieprzewidywalnoœæ prawa rodzi obawê banków, co do dalszego finansowania
inwestycji w OZE i na chwilê obecn¹

banki zawiesi³y ich finansowanie.
(III) G³ówne zastrze¿enie do projektu ustawy, to brak obowi¹zku
zakupu energii – jest to sprzecznoœæ, gdy¿ jest obowi¹zek przesy³u.
(IV) Proponowany projekt ustawy dotyczy tylko instalacji ju¿ funkcjonuj¹cych i nie gwarantuje cen
energii. Inwestor powinien mieæ zagwarantowan¹ cenê energii, aktualizowan¹ na przyk³ad co piêæ lat. Konieczne jest utrzymanie ceny energii
dla tych, którzy ju¿ zainwestowali w
OZE. Natomiast zmiany ceny powinny obejmowaæ równie¿ nowych
inwestorów.
(V) Wielkoœæ wspó³czynników
dla niektórych sektorów OZE, na
przyk³ad dla wiatraków, czyni tê inwestycjê niepewn¹.
(VI) Nadmierna kontrola Prezesa
Urzêdu Regulacji Energetyki nastawiona na œcis³¹ kontrolê i sankcje
jest ograniczeniem dla rozwoju OZE.
(VII) Zanim inwestycja zostanie
zrealizowana powinna byæ podpisana umowa o odbiorze energii po realizacji inwestycji, gdy¿ w tej chwili
nie ma takiej gwarancji.
(VIII) Powinny byæ zapewnione
wyj¹tkowe preferencje dla kogeneracji.
(IX) Rodzi siê pytanie: Dla kogo
napisano tê ustawê? Ogólnie mówi¹c jest to ustawa dla Energetyki, a
nie dla producentów. Projekt nie
zosta³ napisany pod k¹tem nowych
inwestorów i promowania nowych
inwestycji, co jest sprzeczne z zapisami dyrektywy 2009/28/WQE.
(X) Istnieje koniecznoœæ wprowadzenia zapisów chroni¹cych zrealizowane inwestycje oraz inwestycje w toku.
(XI) W projekcie brak realnego
wsparcia dla rynku mikroenergetycznego.
(XII) Powinny byæ preferencje
dla energetyki odnawialnej na obszarach Natura 2000 – preferencje w
stosunku do lokalizacji.
(XIII) Projekt wprowadza now¹
profesjê instalatora, a przecie¿ odchodzi siê od licencjonowania pewnych zawodów. Wyra¿amy obawê,
i¿ konsekwencj¹ takiego zapisu bêdzie ograniczenie ma³ych firm instalatorskich.
Mamy nadziejê, ze nasze uwagi
wzmocni¹ stanowisko œrodowisk,
wed³ug których konieczna jest kompleksowa i przejrzysta ustawa o
OZE, która przyspieszy rozwój energetyki rozproszonej, poprawiaj¹cej
bezpieczeñstwo energetyczne poszczególnych regionów naszego
kraju i przyczyni siê do rozwoju obszarów wiejskich.
(um)

(DRAWSKO POM.)
Podczas sesji Rady
Powiatu Drawskiego, w
dniu 30 marca br.,
starosta Stanis³aw
Cybula odebra³ decyzjê
o utrzymaniu certyfikatu
ISO dla starostwa
By³o to zwieñczenie drugiego ju¿
audytu nadzoru, który odby³ siê w
lutym br. Przedstawiciel firmy certyfikuj¹cej pani Nowicka-Wielgosz
uwypukli³a w wyst¹pieniu zapisy
znajduj¹ce siê w sprawozdaniu z
przeprowadzonego audytu. Wskaza³a, i¿ dokumentacja oraz system zarz¹dzania jakoœci¹ s¹ utrzymywane i
rozwijane w miarê rozwoju organizacyjnego i w zakresie wynikaj¹cym ze
zmian przepisów. Wskaza³a na poprawê komunikacji dziêki zastoso-

waniu nowoczesnych rozwi¹zañ informatycznych, a tak¿e na znaczny
spadek skarg, dziêki istotnym zmianom w sposobie za³atwiania spraw
klientów.
Certyfikat bêdzie obowi¹zywa³ do
8 marca 2013 r.
Starostwo stosuje kilkadziesi¹t
procedur, które podnosz¹ jakoœæ i
przejrzystoœæ œwiadczonych us³ug.
Jednym z istotnych elementów
systemu s¹ ankiety udostêpnione
na korytarzach starostwa. Klienci
wype³niaj¹c je mog¹ dokonaæ oceny
pracy urzêdu i jego poszczególnych
wydzia³ów, a tak¿e wnieœæ w³asne
sugestie co do doskonalenia œwiadczenia us³ug publicznych. Ankiety
sk³adane s¹ do specjalnych urn
oznaczonych napisem "Skrzynka
Uwag". S¹ one opró¿niane co kwarta³, a wyniki badania ankietowego
poddawane szczegó³owej analizie,
s³u¿¹c doskonaleniu systemu. (o)

Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹
w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

Kompetentny urzêdnik
w Z³ocieñcu? – badanie
satysfakcji interesantów
(Z£OCIENIEC). W ramach realizowanego przez Pracownikow Urzêdu Miejskiego w Z³ocieñcu projektu
pod nazw¹ KOMPETENTNY
URZÊDNIK, realizowanego I wspó³finansowanego przez Uniê europejsk¹ w ramach Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego na potrzeby
Programu Operacyjnego Kapita³
Ludzki, zosta³ wdro¿ony system
badania satysfakcji interesantów.
Badanie satysfakcji interesantów odbywaæ siê bêdzie od kwietnia
2012 do sierpnia przysz³ego roku. W
tym czasie trzykrotnie zostanie przeprowadzana przez ekspertów Krajowej Agencji Informacyjnej INFO Sp.

z o.o. z siedzib¹ Olsztynie – Lidera
Projektu, analiza treœci ankiet wype³nianych przez interesantów i wrzuconych do specjalnie przygotowanej urny.
W tym celu w sekretariacie urzêdu zosta³a ustawiona urna i wy³o¿one zosta³y ankiety do wype³nienia
przez interesantów urzêdu. Ankieta
znajduje siê równie¿ na stronie projektu: www.kompetentny-urzednik.eu Zapraszamy interesantów
naszego urzêdu do podzielenia siê
uwagami o naszej pracy przez udzia³
w ankiecie badania satysfakcji.
Leszek Modrzakowski
Sekretarz gminy
Koordynator projektu
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Biuro reklamy
Tygodnika
Tel. 504 042 532

CMYK

P£YTY OSB
NAJTANIEJ. 602 131 760
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Nie przymykajmy oczu na codziennoœæ

Nazajutrz po Œwiêtach
(Z£OCIENIEC). Proœba czytelnika o wskazanie, ¿e za aptek¹ na ulicy
Adama Mickiewicza nie mo¿na parkowaæ samochodów, gdy¿ jest to
wyj¹tkowo uci¹¿liwe dla mieszkañców kilku bloków. Bywa i tak, ¿e samochody tarasuj¹ wjazd na podwórko. Inne okolicznoœci tu wrêcz koszmarne. Zdewastowane podwórko,
ka³u¿e, ruiny poniemieckich komórek. Dobrze by³oby, by s³u¿by gminne od promocji codziennie wskazywa³y te miejsca nie tylko burmistrzom, ale i radnym.

Telekomunikacja
- studzienki
Skarga kolejna: studzienki po
interwencji w tych dniach s³u¿b telekomunikacyjnych pozostawione w
stanie kiepskim. Szczególnie ich
obramowania z polbruku. Sprawdziliœmy, tu¿ przy aptece na ulicy Wyzwolenia. Dwa takie miejsca do natychmiastowej poprawy.
Na tym samym rogu sklepik z
u¿ywanymi rowerami, a z³ocieniecka

œcie¿ka rowerowa s³ynna po ca³ej
okolicy. Jeszcze dzieñ, dwa, a siê
zaludni. A na tym rogu rowery nawet
taniutko, do tego markowe.

Bezmó¿d¿a gminne
w swoim stylu
Korty tenisowe jaszcze podmok³e. Linie ju¿ widaæ, czyli ruch w interesie siê rozpocz¹³. Zbigniew, kortowy, twierdzi, ¿e przy tej pogodzie,
to parê dni i korty na tyle obeschn¹,
¿e bêdzie mo¿na ju¿ próbowaæ graæ.
Jego kolega z pracy, Ryszard, ma
spory k³opot. Z wielkim wysi³kiem
dba o teren nad W¹saw¹. To teraz
najpiêkniejsze miejsce w Z³ocieñcu.
Zieleñ, rzeka, ³aweczki, fontanna,
piêkne w zieleni alejki. Ale wandale i
tu nie popuszczaj¹. W³aœnie po³amali kilka ³awek. Jeœli ktoœ potrafi dostrzec codzienn¹ starannoœæ Ry-

szarda o to miejsce, zrozumie, co
musi prze¿ywaæ cz³owiek, gdy widzi,
jak jest traktowana jego praca przez
miejscowe bezmó¿d¿a. I nic to, ¿e
teren jest monitorowany, wisz¹ kamery, czuwaj¹ obserwatorzy. P³yn¹
pieni¹dze ... Na nic to siê zdaje, gdy
bezmó¿d¿e postawi na swoim.

Remont chodnika
na 5 Marca
Jeszcze tylko na 5 Marca, tu¿ pod
zegarem. Koñczy siê remont chodnika. Stary ju¿ do koñca wyburzony,
pok³adziony nowy. Byæ mo¿e w
œrodê, w dzieñ Tygodnika w kioskach, jedna strona chodnika na 5
Marca bêdzie ju¿ gotowa. Szkoda,
nie ma na to miejsca, by powspominaæ: a jak to tu w Z³ocieñcu wszystko
siê zmienia³o przez d³ugie dziesiêciolecia. Mo¿e innym razem.
(N)
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Perypetie mieszkañców ulicy Monte Cassino

Najpierw na drodze staw dla kaczek,
a droga póŸniej, bo nie ma pieniêdzy
(Z£OCIENIEC). Kiedy sporo ju¿
czasu temu nieustannie alarmowaliœmy w sprawie stanu technicznego
chodników i ulic w mieœcie, s³yszeliœmy, ¿e robimy to z przesad¹. Cieszymy siê, ¿e od tamtego czasu wiele w
mieœcie siê zmieni³o. Powsta³y nawet potê¿ne nowiutkie inwestycje
drogowe (dwa nowe mosty), odremontowano dwudziestkê i Po³czyñsk¹ ze sporym fragmentem
nowiutkiej œcie¿ki rowerowej, by
tylko zatrzymaæ siê przy g³ównych
dokonaniach ostatniego czasu.
Drogi nie tylko w modzie
Teraz ju¿ na sesjach tutejszej
rady miasta temat dróg i ulic jest
wszechobecny. Radny z Osiedla
Czaplineckiego Miros³aw Kacianowski czêsto troszcz¹c siê o stan
ulic na tym¿e Osiedlu, nie raz ju¿
wskazywa³ na fatalny stan techniczny ulicy Monte Cassino. - Na ulicy
jest tylko naturalna nawierzchnia.
Jej stan techniczny taki, ¿e ulica jest
bardzo uci¹¿liwa w codziennej eksploatacji. Nieustannie zalega na niej
woda i b³oto. Trudno z ulicy dojœæ do
nowo wybudowanych posesji. Radny wypowiedŸ udokumentowa³
zdjêciami. Do³¹czy³ ich kilkanaœcie.
Temat kontynuowa³ radny Jerzy
Uchroñski pytajac, dlaczego do tej
pory nie przedstawiono harmonogramu remontu ulic w mieœcie, który
ju¿ jakiœ czas temu mia³ byæ radnym
przedstawiony.
Nie ma pieniêdzy
Wywo³ane tematy podj¹³ wiceburmistrz Piotr Antoñczak. Powiedzia³: - Teraz nie jestem w stanie
odpowiedzieæ na wszystkie interpe-

lacje. Jest o wiele wiêcej ulic wymagaj¹cych remontów. To wszystko
nie wynika ze z³ej woli burmistrza czy
ze z³ej woli rady miejskiej. Brakuje
pieniêdzy, a bywa i tak, ¿e czêsto na
nowych ulicach trwaj¹ jeszcze prace
budowlane.
Mieszkañcy
OdpowiedŸ nie usatysfakcjonowa³a jednego z mieszkañców w³aœnie wspomnianej ulicy Monte Cassino. Powiedzia³ i zapyta³: - Ulica
Bohaterów Monte Cassino jest nieprzejezdna. P³yty po³o¿ono na odcinku piêædziesiêciu metrów. Wysypano tylko trzy przyczepy gruzu na
ca³¹ drogê. (...) Jak gmina nie ma pieniêdzy na budowê dróg, to nie powinna sprzedawaæ dzia³ek budowlanych. Piotr Antoñczak: - Ja pañstwu
wspó³czujê, ale nie ma œrodków na
drogi. Byæ mo¿e zaczniemy remont
dróg w³aœnie od tej ulicy. Do rozmowy w³¹czy³a siê te¿ i
mieszkanka ulicy Monte Cassino: Dzieci id¹ce do szko³y s¹ ca³e w b³ocie i musz¹ siê przebieraæ. Inny z mieszkañców ulicy: - Po co
zrobiono ulicê Rzemieœlnicz¹, skoro
tam nikt nie mieszka? Do tego pytania znów pospieszy³ wiceburmistrz Piotr Antoñczak:
- Ulica Rzemieœlnicza jest drog¹ powiatow¹, na któr¹ otrzymaliœmy dotacjê. Ulica w roli g³ównej
Temat ulicy Monte Cassino jednak na sesji nie dawa³ za wygran¹: Na ulicê Bohaterów Monet Cassino
nie wjedzie nawet karetka. Tam jest
zagro¿enie dla zdrowia i ¿ycia ludz-

kiego - to jeden z g³osów. Wtórowa³
mu kolejny: - Nie ma nawet oœwietlenia na ulicy, ¿eby mo¿na by³o zobaczyæ, którêdy mo¿na przejœæ. Trzeba
nas³aæ telewizje, aby coœ z tym zrobiæ. Powy¿sza wymiana zdañ zosta³a
tak oto podsumowana przez radne-

go Miros³awa Kacianowskiego: - W
Niemczech zanim sprzeda siê dzia³kê
budowlan¹, to najpierw robi siê ca³¹
infrastrukturê ³¹cznie z drogami. Ci
ludzie zap³acili za dzia³ki, a tam na
drodze jest staw dla kaczek. Najpierw robi siê kino, stadion, a potem
dopiero drogi. - (um)

Str
Str.. 10

Z ¯YCIA POWIATU

tygodnik pojezierza drawskiego 11.4.2012 r.

W zdrowym ciele zdrowy duch
(DRAWSKO POM.) Dzieñ 3
kwietnia 2012 roku w Liceum
Ogólnokszta³c¹cym im. I Armii
Wojska Polskiego w Drawsku Pomorskim up³yn¹³ pod tematem
zwi¹zanym z przedmiotem - biologi¹.
Organizatorzy wydarzenia, klasa
Ic, z wych. Iwon¹ Kucharsk¹, podjêli
dzia³ania, aby uwypukliæ ideê znaczenia nauk przyrodniczych w ¿yciu
cz³owieka oraz wskazania zasad
zdrowego trybu ¿ycia.
Uczniowie ka¿dej z klas mogli
zmierzyæ siê w takich konkurencjach
jak: quiz biologiczny, krzy¿ówka,
twister, czy nawet taniec na specjalnej macie. Ponadto punktowane
by³y równie¿ zagadki biologiczne,
wczeœniej ukryte w naszej szkole, a
tak¿e wiersze o tematyce biologicznej. Jednym z nich jest zwyciêski
wiersz klasy IIb:
O, Biologio, nauko moich
marzeñ,
mam o Tobie tyle wyobra¿eñ!
Tyœ ¿ycia jesteœ podstaw¹,
przyæmiewasz nawet
matematykê niemraw¹.
Ty wiedzy jesteœ kwiatem
i panujesz nad ca³ym œwiatem.

¯e istniejesz, dziêkujemy,
wiêcej Ciê poznawaæ chcemy.
Klasa Ic na tê okazje przygotowa³a kanapki, owocowe koreczki, a
tak¿e wiele cennych informacji na
temat ¿ywienia, które zosta³y rozwieszone w naszej szkole. Ka¿dy z
obecnych tego dnia w naszej szkole

móg³ zmierzyæ swoje ciœnienie lub
zwa¿yæ siê pod czujnym okiem naszej szkolnej pielêgniarki.
Po zsumowaniu punktów wyniki
wygl¹daj¹ nastêpuj¹co:
I miejsce - IIb,
II miejsce - IIc,
III miejsce - Ia.

Zwyciêskie klasy otrzyma³y nagrody specjalne, a reszta klas dyplomy za udzia³. Dziêki tak skoordynowanym dzia³aniom uczniowie naszej
szko³y mogli wspólnie bawiæ siê i
konkurowaæ ze sob¹, jednoczeœnie
zdobywaj¹c cenn¹ wiedzê biologiczn¹.
Klasa Ic

Mali aktorzy z Prywatnego Przedszkola
w Z³ocieñcu
23 marca br. dzieci z kólka teatralnego z Prywatnego Przedszkola w Z³ocieñcu, pod opiek¹ Pani
Joanny Serafin, wystawi³y dla swoich kolegów i kole¿anek przedstawienie do wiersza J. Tuwima pt.
„Rzepka”'.
Wielk¹ rzepkê, która wyros³a w
ogrodzie diadek nie móg³ sam wyci¹gn¹æ, wiêc wo³a³ pomocników: babciê ,wnuczka, Mruczka, Kiciê, kurkê,
g¹skê, boæka, ¿abkê, a w koñcu kawkê. Wreszcie wszyscy tak sie zawziêli, ¿e nagle rzepkê trach wyci¹gnêli.
Przedstawienie by³o prawdziw¹
niespodziank¹ dla dzieci, poniewa¿
by³ to teatrzyk, w którym wyst¹pi³y
kole¿anki i koledzy z przedszkola.
Wystêp podoba³ siê publicznoœci i
nagrodzony zosta³ g³oœnymi oklaskami.
Mali aktorzy szkol¹ swe umiejêtnoœci podczas co tygodniowych zajêæ warsztatowych, zdobywaj¹ wiedzê o w³aœciwej artykulacji, gospodarowaniu g³osem, szkol¹ umiejêtnoœci
dŸwiêkonaœladowcze. Jednoczeœnie
wielokrotnie pokonuj¹ barierê przed
wystêpami publicznymi.
(o)
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I Szkolny (taki) Konkurs

LAS I JEGO MIESZKAÑCY
(Z£OCIENIEC). Dziêki wspó³pracy z Ko³em £owieckim JELEÑ w
Z³ocieñcu, w Szkole Podstawowej
Nr 2 zosta³ zorganizowany konkurs pod nazw¹ LAS I JEGO
MIESZKAÑCY.

Przygotowania
Uczniowie klas I – III wykonywali prace plastyczne dowoln¹ technik¹, natomiast uczniowie z klas IVVI wziêli udzia³ w konkursie wiedzy
zorganizowanym pod koniec marca.
W konkursie dwuosobowe reprezentacje klas walczy³y o punkty
rozwi¹zuj¹c pisemne zadania konkursowe, odpowiadaj¹c na losowo
wybrane pytania oraz wykazuj¹c siê
wiedz¹ i refleksem w konkurencjach
typu – Kto szybciej. Nad prawid³owoœci¹ odpowiedzi czuwa³o jury,
przedstawiciele Ko³a £owieckiego
JELEÑ w osobach: Jerzy Piku³a, prezes Ko³a, Hubert Walachowski –
cz³onek Kola, Grzegorz Suchoñski,
cz³onek Ko³a.
Przed zadaniem konkursowym
Hubert Walachowski, wykorzystuj¹c prezentacjê multimedialn¹, przybli¿y³ uczniom najwa¿niejsze zagadnienia zwi¹zane z ³owiectwem – potrzebê regulowania populacji zwierz¹t, zagro¿enia wynikaj¹ce z braku
kontroli, problem k³usownictwa.
Zademonstrowa³ te¿ za pomoc¹ tak
zwanych wabików odg³osy wydawane przez zwierzêta leœne, pokaza³
porostki koz³ów, wieniec jelenia oraz
orê¿ dzika – fajki i szable.

W Szkole rozbrzmia³ róg
myœliwski
Grzegorz Suchoñski, myœliwy i
sygnalista myœliwski, zwyciêzca
Ogólnopolskiego Konkursy Sygnalistów Myœliwskich „O Róg Wojskiego”, zagra³ na rogu myœliwskim
par force w tonacji B kilka podstawowych sygna³ów: Darz Bór, Powitanie, Po¿egnanie, Jeleñ na rozk³adzie,
Lis na rozk³adzie, Sarna na rozk³adzie, Dzik na rozk³adzie, Król polowania, Koniec polowania.
Sygna³y myœliwskie s³u¿¹ do
porozumiewania siê myœliwych z
nagonk¹ lub pomiêdzy sob¹. Pog³êbiaj¹ prze¿ycia myœliwskie i upiêkszaj¹ polowania lub inne spotkania
myœliwych, stanowi¹c ich muzyczn¹
oprawê. S¹ odwieczn¹ tradycj¹
³owiectwa. Tym razem swymi dŸwiêkami uœwietni³y nasz szkolny konkurs.

Wystêpy
Miêdzy kolejnymi zadaniami
konkursowymi wyst¹pi³y uczennice

Szko³y: Zuzia Lichwa, Julia Dêbiec
oraz Julia Michalak recytuj¹c wybrane wiersze o tematyce leœnej.
Zespó³ The Golden Girls zaprezentowa³ siê w nowym uk³adzie tanecznym. Uczniowska publicznoœæ te¿
mia³a okazjê wykazaæ siê wiedz¹
odpowiadaj¹c na przygotowane
pytania, otrzymuj¹c przy tym drobne upominki i s³odycze.

Wyniki konkursów
Przed og³oszeniem wyników
konkursu wiedzy dla klas IV – VI
nast¹pi³o rozstrzygniecie konkursu
plastycznego zorganizowanego dla
klas I – III. Na ka¿dym poziomie na-

uczania wy³oniono jednego zwyciêzcê oraz przyznano dwa wyró¿nienia.
Kl. I – 1 m. Otylia Kosiñska z I a.
Wyró¿nienia: z I B Aleks Gajewski i
z I B Bruno Tomaszewski. Kl. II – 1 m.
Kasia Suso³owska z II B. Wyró¿nienia: z IIANatalia Niemiec i z II B Daria
Wiliñska. KL. III – 1 m. Zuzanna Lichwa z III A. Wyró¿nienia: z III B
Mi³osz Wiszniewski i z III A Karolina
P³aza.
W kategorii klas IV – VI zwyciê¿yli: 1 m. Natalia KaŸmierczak i Patryk
Terlecki z V A. 2 m. Iwan Raczyc i
Adam Jankowski z VI B. 3 m. Magdalena Osak i Aleksandra Ramza – IVA.

Zwyciêzcy w obu kategoriach
wiekowych oprócz dyplomów
otrzymali cenne nagrody i upominki.
Osoby wyró¿nione oraz pozosta³e
dru¿yny bior¹ce udzia³ w konkursie
równie¿ otrzyma³y drobne upominki.
Fundatorem wszystkich nagród
by³o Kolo £owieckie JELEÑ w Z³ocieñcu.
Poszczególne czêœci spotkania
konkursowego zapowiada³y szóstoklasistki: Zuzia Ka³amarz i Paula Gorzyñska. Konkurs przygotowa³y i przeprowadzi³y nauczycielki – Magdalena Ma³yszko i El¿bieta Pawi³an.
(um)

Kaska, Misiu, kaska

Niepedagogiczni nie dostaj¹ podwy¿ek,
bo zabraknie dla dyrektorów?
(Z£OCIENIEC). Od d³u¿szego
ju¿ czasu wspólnie z
czytelnikami Tygodnika
œledzimy próby choæby tylko
minimalnego podniesienia
wysokoœci zarobków
niepedagogicznym
pracownikom naszych szkó³
i przedszkola.

Mamy za sob¹ wiele rozmów z
ludŸmi jak¿e ciê¿kiej i bywa niewdziêcznej pracy, których wysokoœæ zarobków wrêcz wola o pomstê.
Doskonale przy okazji wiemy, ¿e w
Polsce nie prowadzi siê ¿adnych
ludzkich badañ na ten temat, w odró¿nieniu od krajów cywilizowanych, dotycz¹cych – a czy z zarobków osi¹ganych przez pewne kate-

gorie pracowników w ogóle da siê
wy¿yæ? Owych badañ nie prowadzi
siê, gdy¿ by siê okaza³o, ¿e wy¿ycie
z tych pensji nie jest mo¿liwe. Ludzie
s¹ wiêc zmuszani do codziennych
oszustw. Co w takim razie? G³ód w
rodzinie, g³ód dzieci. Doskwieraj¹ca
bieda. A jak tu jeszcze dzieci kszta³ciæ?
Do problemu niedawno jeszcze
raz powróci³ radny Waldemar Buca:
- W nawi¹zaniu do z³o¿onej interpelacji dwudziestego dziewi¹tego
wrzeœnia ubieg³ego roku, dotycz¹cej wynagrodzeñ pracowników niepedagogicznych szkó³ i przedszkola miejskiego, proszê pana burmistrza o przedstawienie stanowiska
dotycz¹cego podwy¿ki wynagrodzeñ w tym roku. Czy pracownicy

niepedagogiczni mog¹ liczyæ w tym
roku na podwy¿kê wynagrodzeñ
czy te¿ nie? –
Jeszcze poprzednio na ten temat
wypowiedzia³a siê Urszula Ptak,
przewodnicz¹ca rady: - Podwy¿ki
zarobków pracowników niepedagogicznych s¹ w gestii dyrektorów placówek. –
Któ¿ z nas nie wie, jak ciê¿k¹
prac¹ w szko³ach jest praca pañ
sprz¹taj¹cych, ale nie tylko tych
przecie¿. Jak zrozumieæ, ¿e ci ludzie w
warunkach z³ocienieckich tyle d³ugich ju¿ lat dopraszaj¹ siê o te parê
groszy? Bez skutku.
W takim razie jak w Z³ocieñcu
wygl¹daj¹ podwy¿ki pensji, te¿ samorz¹dowych, tyle, ¿e na samej górze, niebawem poka¿emy.
(n)
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Pi³ka No¿na – III Liga Ba³tycka

Wyniki 21. kolejki: Drawa Drawsko Pomorskie – Kotwica Kolobrzeg
1:2, Ba³tyk Koszalin – Koral Dêbnica
1:1, Gryf Tczew – D¹b Dêbno 1:3,
Cartusia 1923 Kartuzy – Lechia II
Gdañsk 0:0, Orkan Rumia – Chemik
Police 4:2, B³êkitni Stargard – Kaszubia Koœcierzyna 0:1, Gryf Wejherowo – Gwardia Koszalin 0:1, Gryf
S³upsk – Pogoñ Barlinek 4:4.
1 Kotwica
2 Orkan
3 Gryf W.
4 Cartusia
5 Lechia II
6 Gwardia
7 Chemik
8 Gryf S.
9 B³êkitni
10 Koral
11 Pogoñ B.
12 Drawa
13 Kaszubia
14 Ba³tyk
15 D¹b
16 Gryf T.
IV liga

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

47
45
42
34
33
29
28
28
26
25
24
23
22
21
21
18

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

45
42
37
35
34
31
30
30
26
25
24
22
21
20
19
5

56:16
64:23
44:24
42:29
33:25
32:25
19:31
32:31
31:37
29:39
26:30
18:36
30:37
20:43
21:30
12:63

Wyniki 19. kolejki: Arkadia Malechowo – Olimp Z³ocieniec 4:0, Mechanik Bobolice – Wiekowianka
Wiekowo 0:1, Victoria Sianów –
Wybrze¿e Biesiekierz 1:2, G³az Tychowo – B³onie Barwice 1:2, Wielim
Szczecinek – Darzbór Szczecinek
1:1, Hubertus Bia³y Bór – Dar³ovia
Dar³owo 3:1, Pogoñ Po³czyn-Zdrój –
Iskra Bia³ogard 2:1, Sokó³ Karlino –
Rasel Dygowo 5:0.
1 Wiekowianka
2 Rasel
3 Iskra
4 Arkadia
5 Dar³ovia
6 Mechanik
7 Wielim
8 Sokó³
9 Victoria
10 Darzbór
11 Wybrze¿e
12 Pogoñ
13 Olimp
14 Hubertus
15 G³az
16 B³onie

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

41
37
33
33
32
31
31
29
28
27
25
23
21
15
14
6

Podziêkowania dla organizatorów

Fina³ Ligi Amatorskiej
Siatkówki Mêskiej

40:17
33:16
34:12
32:23
31:21
22:24
26:27
23:22
25:33
23:30
26:32
29:32
19:32
20:21
22:34
16:45

Wyniki 20. kolejki: Hutnik Szczecin – Lech Czaplinek 3:2, Leœnik Rossa Manowo – Energetyk Gryfino 2:2,
S³awa ABWood S³awno – Orze³
Wa³cz 1:0, Gryf Kamieñ Pom. – Astra
Ustronie Morskie 3:2, Rega Trzebiatów – Stal Szczecin 0:6, Victoria Przec³aw – Vineta Wolin 1:1, Ina Goleniów
– Kluczevia Stargard 3:2, Sarmata
Dobra – Pogoñ II Szczecin 1:1.
1 Energetyk
2 Pogoñ II
3 Leœnik
4 Stal
5 Kluczevia
6 Vineta
7 Gryf
8 Orze³
9 Ina
10 Sarmata
11 Astra
12 Lech
13 Hutnik
14 S³awa
15 Victoria
16 Rega
Klasa Okrêgowa

tygodnik pojezierza drawskiego 11.4.2012 r.

38:18
45:26
43:27
38:28
36:25
48:33
48:33
28:18
34:31
25:20
38:38
28:45
37:46
20:38
22:58
16:53

(Z£OCIENIEC). Po
szeœciomiesiêcznych
zmaganiach siatkarskich
w koñcówce marca w
Z³ocieñcu w hali OSiR-u
przy Czaplineckiej odby³
siê fina³owy turniej
X Z³ocienieckiej
Amatorskiej Ligi Pi³ki
Siatkowej Mê¿czyzn.
W grach fina³owych ogl¹daliœmy cztery zespo³y: Ogniwo Z³ocieniec, tak¿e ze Z³ocieñca TKKF, Styler Karsibór i Lotnik z Miros³awca.
OGNIWO
Mistrzowski tytu³ wywalczy³
miejscowy zespó³ OGNIWO. W decyduj¹cym pojedynku siatkarze
dru¿yny rozprawili siê 2:0 ze Stylerem z Karsiboru.
To pierwszy tytu³ MISTRZA zdobyty przez ten z³ocieniecki zespó³ w
dziesiêcioletniej ju¿ historii tych
bardzo popularnych rozgrywek.
LOTNIK
Trzecie miejsce wywalczy³ kilkakrotny triumfator rozgrywek, zespó³
LOTNIKA Miros³awiec. Wygra³ decyduj¹ce starcie z TKKF Z³ocieniec.
Organizatorem rozgrywek by³ ja
zawsze Oœrodek Sportu i Rekreacji w
Z³ocieñcu.
WYNIKITURNIEJU
FINA£OWEGO
(1) Styler Karsibór – TKKF Z³ocieniec 2:0 (25:17, 25:11) (2) Styler
Karsibór – Ogniwo Z³ocieniec (0:2)
(3) TKKF Z³ocieniec – Ogniwo
Z³ocieniec 0:2 (21:25, 17;25) (4)
TKKF Z³ocieniec – Lotnik Miros³a-

wiec 0:2 (21:25, 15:21) (5) Ogniwo
Z³ocieniec – Lotnik Miros³awiec
2:1 (25:18, 11:25, 15:13) (6) Styler
Karsibór – Lotnik Miros³awiec 2:0
(25:21, 25:22).
Koñcowa klasyfikacja rozgrywek:

1 m. Ogniwo Z³ocieniec
2 m. Styler Karsibór
3 m. Lotnik Miros³awiec
4 m. TKKF Z³ocieniec
5 m. JW. 1696
6 m. Œwierk Œwierczyna

(OSiR)

Olimp w Z³ocieñcu z Wielimem

Koszaliñska Klasa Okrêgowa
w pe³ni rozgrywek
(REGION). Dwudziesta kolejka
Koszaliñskiej Klasy Okrêgowej zostanie rozegrana w sobotê i niedzielê
czternastego i piêtnastego kwietnia.
W sobotê spotkaj¹ siê: (1) O godzinie 16.00 w Z³ocieñcu Olimp z
Wielimem (2) O 17.00 w Dygowie
Rasel z Mechanikiem. (3) w Bia³ogar-

dzie Iskra z Arkadi¹ o 11.00. (4) W
Szczecinku o 16.00 Darzbór z G³azem.
(5) W Barwicach o 16.00 B³onie z Hubertusem (6) O 16.00 w Dar³owie
Dar³ovia z Victori¹. NIEDZIELA: (7)
W Biesiekierzu o 16.00 Wybrze¿e z
Soko³em. (8) W Wiekowie o 15.00
Wiekowianka z Pogoni¹.
(ol)
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Arkadia Malechowo - Olimp Z³ocieniec 4:0 (2:0)

Olimp przegra³ z Arkadi¹ 4:0
i nie jest to zaskoczeniem
(Z£OCIENIEC). Olimp Z³ocieniec przegra³ wyjazdowe spotkanie
z Arkadi¹ Malechowo a¿ 4:0. Do
przerwy by³o 2:0.
Arkadia to solidny zespó³ z samej
szpicy tabeli, zaœ z³ocienianie, byæ
mo¿e, bêd¹ zmuszeni broniæ siê nawet przed spadkiem z tej klasy rozgrywek. Arkadia do tej chwili ma
nawet szanse na awans do czwartej
ligi, Olimp zaœ, jeœli nie zbuduje szkolenia m³odzie¿y z prawdziwego zdarzenia, to nawet i za parê lat nie bê-
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dzie mia³, czego szukaæ i w najni¿szych rywalizacjach.
Zaniechanie niegdyœ solidnego
szkolenia juniorów w Klubie obecnie odp³aca siê piêknym za nadobne.
A pamiêtaj¹ Pañstwo - w Olimpie
jeszcze nie tak dawno wspomina³o
siê o IV lidze. To nie z³oœliwosci,
tylko wskazanie - bardziej do kibiców, do cz³onków Klubu w poszukiwaniu ratunku dla sportowego stowarzyszenia. Bo inaczej, to bêdzie
nawet chyba jeszcze gorzej, ani¿eli
ju¿ jest.
(N)

Miêdzywojewódzkie Mistrzostwa M³odzików
w Tenisie Sto³owym

Sukces Julii
Szemiel
(Z£OCIENIEC) Po raz kolejny
sukces odnios³a, w rozegranych 1
kwietnia w Czarnkowie, Miêdzywojewódzkich Mistrzostwach M³odzików w tenisie sto³owym, zawodniczka UKS Orlik Z³ocieniec, Julia
Szemiel.
W gronie dwudziestu siedmiu
najlepszych zawodniczek z województw zachodniopomorskiego i
wielkopolskiego, Julka zajê³a III

miejsce w turnieju indywidualnym najwy¿sze spoœród zawodniczek
naszego województwa.
Do III miejsca w turnieju indywidualnym, Julka do³o¿y³a IV miejsce
w turnieju deblowym, w którym zagra³a w parze z Dagmar¹ Sikor¹ z klubu UKS Sucha Koszaliñska.
Gratulujemy m³odej zawodniczce i jej trenerowi p. Leszkowi Dudzie,
œwietnego wystêpu.
(o)

Trener Jan Kêpa z rezerwami Drawy

Drawa II w Koszaliñskiej
Klasie Okrêgowej (?),
jeœli tylko zechce
(DRAWSKO POMORSKIE).
Ciekawa sytuacja rysuje siê w drugim zespole trzecioligowej Drawy
Drawsko Pomorskie.
Lideruj¹ grupie po³udniowej ligi
okrêgowej i ani o przys³owiowy milimetr nie zamierzaj¹ odpuszczaæ. Co
prawda niedawno na wyjeŸdzie przegrali w Œwierczynie z Drzewiarzem
2:4, ale byli zmuszeni graæ w dziesi¹tkê, gdy¿ takie by³y potrzeby pierwszego zespo³u na mecz z Dêbem. Na

lawie trzecioligowców zasiad³o a¿
oœmiu rezerwowych. Tydzieñ póŸniej podopieczni trenera Jana Kêpy
w Drawsku Pomorskim powetowali
sobie pora¿kê z Drzewiarzem na Wiarusie ¯ó³tnica gromi¹c goœci a¿ 11: 1.
Teraz, tego weekendu, Drawa II
wygra³a wyjazdowe spotkanie z Grafem Bukówko 1:0 (0:0).
Kolejny mecz II Drawy w Drawsku w niedzielê piêtnastego kwietnia
o godzinie 16.00 z Calissi¹ Kalisz
Pomorski.
(id)

Ci¹gle ta nieprzemijaj¹ca radoœæ

Szkolny Apel
z okazji Œwi¹t
Wielkanocnych
(Z£OCIENIEC). Czwartego
kwietnia w Szkole Podstawowej Nr
1 z okazji Œwi¹t Wielkiej Nocy zorganizowano uroczysty apel.
Spotkanie rozpoczê³o siê od wystêpu uczniów, którzy przypomnieli
tradycje i zwyczaje zwi¹zane z tymi
Œwiêtami, poczynaj¹c od Niedzieli
Palmowej poprzez Triduum Paschalne do Lanego Poniedzia³ku. Szkolny
chór wystêpem uœwietni³ apel. By³y

od uczniów ¿yczenia dla dyrekcji
szko³y, dla nauczycieli, pracownikow i te¿ dla wszystkich uczniów.
Dziêki piêknym dekoracjom i scenografii wydarzenia atmosfera tego
dnia w sali gimnastycznej by³a prawdziwie œwi¹teczna.
Wszyscy uczniowie bior¹cy
udzia³ w Apelu poczuli radoœæ z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t i na nowo
ucieszyli siê Zmartwychwstaniem
Chrystusa.
(SP1)

Dzieci bardziej ni¿ inni potrzebuj¹ mieæ zupe³n¹
pewnoœæ, ¿e s¹ kochane przez tych, którzy mówi¹,
¿e je kochaj¹. (Michel Qoist)

Szukamy kandydatów na
rodziny zastêpcze zawodowe
i niezawodowe
(POWIAT). Jesteœ otwarty na
nowe doœwiadczenia? Chcesz zrobiæ coœ dobrego dla innych? Chcesz
stworzyæ dom dla dzieci w trudnej
sytuacji ¿yciowej? Potrafisz akceptowaæ ludzi, takimi, jakimi s¹?
Chcesz odmieniæ czyjœ los?

Zadzwoñ lub zg³oœ siê do nas
osobiœcie w celu uzyskania niezbêdnych informacji: Oœrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Drawsku
Pomorskim. Ulica Po³czyñska 9. 78500 Drawsko Pom. Tel. 94 34 106 41.
e-mail: wpowdrawsko@wp.pl (um)
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MKS Koszalin zwyciêzc¹ ligi

Wicemistrzostwo ZAJ¥CZKA
w siatkarskich rozgrywkach
(Z£OCIENIEC). W niedzielê
dwudziestego pi¹tego marca zakoñczy³y siê rozgrywki Po³czyñskiej
Ligi Pi³ki Siatkowej Kobiet EKO –
FIUK. W turnieju fina³owym spotka³o siê szeœæ zespo³ów. Podzielono
je na dwie grupy. Grupa A: Mieszko
Po³czyn Zdrój, Gryf Szczecinek,
ZSP Tychowo. Grupa B: MKS Koszalin, Zaj¹czek Z³ocieniec, Grodzisko Ostre Bardo. W grach eliminacyjnych Zaj¹czek odniós³ komplet zwyciêstw. Rywalki pokona³ po
dwa do zera. Awans do pó³fina³u
uzyska³ z pierwszego miejsca. Tu
zmierzy³ siê z miejscowym Mieszkiem, który uzyska³ awans z drugiego miejsca.
Równie¿ i ten zespó³ zosta³ pokonany w dwóch krótkich setach i zawodniczki Zaj¹czka czeka³y na zakonczenie drugiego pó³fina³u, po
którym okaza³o siê, ¿e przeciwniczkami w meczu fina³owym bêd¹ koszalinianki. W tym najwa¿niejszym
meczu ponownie dosz³o do spotka-

nia znanych sobie dru¿yn. Tym razem gór¹ by³ zespó³ MKS, który
wzmocniony tego dnia by³ymi zawodniczkami drugoligowymi, w finale zachowa³ wiêcej zimnej krwi i
zrewan¿owa³ siê za pora¿kê w meczu
grupowym zostaj¹c Mistrzem Ligi.
Zaj¹czek w turnieju fina³owym
gral w nastêpuj¹cym sk³adzie: Aleksandra Wiszniewska – kapitan,
Karolina Wiszniewska, Sandra Zaczkowska, Aleksandra Barsul, Justyna Stachura, Katarzyna Olekszyk, Klaudia Mazur, Dagmara
Dawszewska.
Grupa A. Gryf Szczecinek – ZSP
Tychowo 2:1, Gryf Szczecinek –
Mieszko Po³czyn Zdrój 2:1, Mieszko
Po³czyn Zdrój – ZSP Tychowo 2:0.
Grupa B. Zaj¹czek Z³ocieniec –
Grodzisko Ostre Bardo 2:0, Zaj¹czek
Z³ocieniec – MKS Koszalin 2:0,
MKS Koszalin – Grodzisko Ostre
Bardo 2:0.
Pó³fina³y: Gryf Szczecinek –
MKS Koszalin 1:2, Zaj¹czek Z³ocie-

niec – Mieszko Po³czyn Zdrój 2:0.
Mecz o trzecie miejsce: Gryf Szczecinek – Mieszko Po³czyn Zdrój 2:1.
FINA£: MKS Koszalin – Zaj¹czek Z³ocieniec 2:0.
Koñcowa tabela ligi
1. MKS Koszalin

2. Zaj¹czek Z³ocieniec
3. Gryf Szczecinek
4. Mieszko Po³czyn Zdrój
5. ZSP Tychowo
6. Grodzisko Ostre Bardo
7. ZSR CKP Œwidwin
8. ZSP Po³czyn Zdrój
9. SALOS Po³czyn Zdrój

(b)

Dzia³alnoœæ PCPR w marcu 2012 roku
(DRAWSKO POM.)
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
z³o¿y³o comiesiêczne
sprawozdanie ze swojej
dzia³alnoœci.
W ramach zadañ z zakresu pomocy spo³ecznej i pieczy zastêpczej
utworzono dwie rodziny spokrewnione z dzieckiem dla czworga dzieci
i piêæ niezawodowych rodzin zastêpczych dla siedmiorga dzieci;
rozwi¹zano dwie niezawodowe rodziny zastêpcze dla dwojga dzieci,
cztery spokrewnione rodziny zastêpcze dla czworga dzieci i dwie
zawodowe rodziny zastêpcze dla
dwojga dzieci.
Troje dzieci umieszczono w Placówce Opiekuñczo-Wychowawczej
w Drawsku Pomorskim. W Domu
Pomocy Spo³ecznej w Darskowie
umieszczona zosta³a jedna osoba.
Na sesji Rady Powiatu w dniu 30
marca bie¿¹cego roku, uchwalono
Powiatowy Program Rozwoju Pieczy
zastêpczej na lata 2012-2014, a tak¿e
przyjêto uchwa³ê w sprawie podzia³u œrodków PFRON na realizacjê zadañ z rehabilitacji zawodowej i spo-

³ecznej osób niepe³nosprawnych w
2012 roku.
W ramach zadañ realizowanych z
zakresu rehabilitacji spo³ecznej
przyjêto 158 wniosków od osób niepe³nosprawnych ubiegaj¹cych siê o
dofinansowanie ze œrodków PFRON
do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, rozpatrzono 85 wniosków; 25 wniosków od osób niepe³nosprawnych ubiegaj¹cych siê o
dofinansowanie ze œrodków PFRON
do zakupu œrodków pomocniczych,
przedmiotów ortopedycznych, rozpatrzono 2 wnioski; 6 wniosków od
osób niepe³nosprawnych ubiegaj¹cych siê o dofinansowanie ze œrodków PFRON do likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania.
W ramach zadañ realizowanych
przez Powiatowy Dzienny Dom Samopomocy - Oœrodek Rehabilitacyjno-Kulturalny 6 marca grupa dwunastu uczestników obejrza³a film pt.
„W ciemnoœci”, w re¿yserii Agnieszki Holland. 21 marca wszyscy
uczestnicy i instruktorzy powitali
wiosnê. Po wspólnej zabawie wszyscy udali siê na spacer do parku. 22
marca uczestnicy udali siê do
Oœrodka Kultury w Drawsku Pomorskim na wystawê Ewy Kamiñskiej pt.

„Pejza¿e Drawska”. 28 marca w
Domu odby³o siê spotkanie z przedstawicielem Policji. Jego tematem
by³a „Dzia³alnoœæ prewencyjna w
zakresie zapobiegania przestêpczoœci oraz wykroczeniom”.
30 marca odby³o siê spotkanie
koordynatora projektu Tomasza Sobolewskiego z przedstawicielami MGOPS z Kalisza Pomorskiego w sprawie mo¿liwoœci wdro¿enia programu
CIS do realizowanego projektu

„Szansa na przysz³oœæ”.
Powiatowy Zespó³ do Spraw
Orzekania o Niepe³nosprawnoœci
W marcu br. wp³ynê³o 91 wniosków o wydanie orzeczenia dla doros³ych i 6 wniosków o wydanie
orzeczenia dla dzieci. Wydano 7
orzeczeñ o niepe³nosprawnoœci, 79
orzeczeñ o stopniu niepe³nosprawnoœci oraz 4 legitymacje dla osób
niepe³nosprawnych.
Oprac. J. Fr¹czek, A. Krycka-Sumiñska
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Z ¯YCIA PARAFII W Z£OCIEÑCU
PARAFIA ŒWIÊTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ
Na budowê koœcio³a
Ósmy kwietnia to te¿ i II Niedziela
miesi¹ca. Ofiary sk³adane na tace s¹
przeznaczone na budowê naszego
koœcio³a. Za z³o¿one ofiary sk³adamy serdeczne „Bóg zap³aæ”.

Wielkanoc
Niedziela Zmartwychwstania
Pañskiego – dziêkujemy Jezusowi za
dokonanie naszego zbawienia i wyzwolenie z mocy szatana.

Niedziela
Zmartwychwstania
Pañskiego
Rezurekcja odby³a siê o godzinie
6.00. Msze œwiête odprawialiœmy o
godzinach: 9.00, 11.30, 17.00. W Poniedzia³ek Wielkanocny: 7.30, 9.00 i
10.15. W Bobrowie i Cieszynie o
godzinach: 11.30 i 17.00. Taca w ten
dzieñ jest przeznaczona na potrzeby
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i na kszta³cenie w diecezji.

W intencji Ojczyzny i w
rocznicê Tragedii
Smoleñskiej
W Poniedzia³ek Wielkanocny
zaprosiliœmy na Mszê œwiêt¹ o godzinie 9.00. By³a sprawowana w intencji Ojczyzny i w drug¹ rocznicê
Tragedii Smoleñskiej.

Œwiêto Mi³osierdzia
Bo¿ego
W niedzielê piêtnastego kwietnia obchodziæ bêdziemy Œwiêto Mi³osierdzia Bo¿ego. Przygotowujemy
siê do tej uroczystoœci przez nowennê odprawian¹ w Niedzielê Zmartwychwstania Pañskiego i w Poniedzia³ek Wielkanocny po Mszy œwiêtej o godzinie 9.00, a w pozosta³e dni
po Mszy œwiêtej o godzinie 18.00.

CARITAS parafii –
spotkanie
Spotkanie Caritas Parafii w œrodê
jedenastego kwietnia o godzinie
18.00.

Œwiêto patronalne
CARITAS
W Niedzielê Mi³osierdzia Bo¿ego piêtnastego kwietnia zapraszamy
na dodatkow¹ Mszê œwiêt¹ o godzinie 15.00 po³¹czon¹ z nabo¿eñstwem
do Mi³osierdzia Bo¿ego. Po Mszy
œwiêtej spotkanie CARITAS Parafii,
podczas którego zostanie wybrany
nowy Zarz¹d. Niedziela Mi³osierdzia Bo¿ego to œwiêto patronalne
Caritas. Z tego powodu po Mszach

œwiêtych zbiórka na dzia³alnoœæ
CARITAS.

W intencji dzieci
W niedzielê piêtnastego kwietnia Msza œwiêta o godzinie 11.30
zostanie odprawiona w intencji dzieci, które w kwietniu obchodz¹ rocznicê urodzin lub imieniny. Zg³aszanie dzieci w kancelarii.

Podziêkowania
Sk³adamy
podziêkowania
wszystkim zaanga¿owanym w przygotowania i prze¿ycie Œwiêtego Triduum Paschalnego.

Podziêkowania raz
jeszcze
Dziêkujemy za z³o¿on¹ ja³mu¿nê
wielkopostn¹ w kwocie 2577 z³otych. Zostanie ona wykorzystana na
pomoc dla potrzebuj¹cych; za z³o¿one dary ¿ywnoœciowe, z których
CARITAS przygotowa³a dwadzieœcia piêæ paczek dla naszych parafian; za zakup ciasta w niedzielê, z
którego dochód w kwocie 1581 z³otych zostanie przekazany pogorzelcom w Kosobudach.

Pomagamy
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.
(DAROWIZNA NA BUDOWÊ
KOŒCIO£A. PKO BP o/Z£OCIENEIC 70 1020 2847 0000 1102 0008 3842)

PARAFIA MARYI WNIEBOWZIÊTEJ
Podziêkowania
Sk³adamy serdeczne podziêkowania: (I) Panu Organiœcie (II) Chórowi ECHO (III) Zespo³owi CANTABO (IV) Ministrantom i Lektorom (V)
Stra¿akom Ogniowym Ochotnikom
(VI) Z³ocienieckiej Orkiestrze Dêtej.
Dziêkujemy te¿ ksiêdzu Krzysztofowi, Panu Andrzejowi i Panu
Tomkowi, M³odzie¿y, Paniom Sprz¹taj¹cym Koœció³ i wszystkim innym
Osobom zaanga¿owanym W przygotowanie dekoracji i ca³ej œwi¹tyni
do œwiêtowani Œwi¹t Wielkiej Nocy.

Nowenna do Bo¿ego
Mi³osierdzia
Nowenna do Bo¿ego Mi³osierdzia w niedzielê o godz. 15.00. Nie
bêdzie nabo¿eñstwa o godz. 17.30.

Drugi Dzieñ Œwi¹t
Wielkiej Nocy – ofiary
Drugi Dzieñ Œwi¹t przypad³ na
dziesi¹ty dzieñ kwietnia. Ofiary z³o¿one w tym dniu bêd¹ przeznaczone
na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i na kszta³cenie
alumnów w diecezji.
Podczas Mszy œwiêtej w Drugi
Dzieñ Œwi¹t o godzinie 12.30 trzech
kandydatów na Braci Zewnêtrznych z³o¿y³o przyrzeczenia.

W intencji rodzin naszej
parafii
W sobotê czternastego kwietnia
po wieczornej Mszy œwiêtej zostanie odprawione nabo¿eñstwo w intencji rodzin z naszej parafii.

Podczas Oktawy
Wielkanocnej

Przez ca³¹ Oktawê Wielkanocn¹,
do soboty w³¹cznie, bêdziemy odprawiaæ o godzinie 18.00 Mszê
œwiêt¹ z kazaniami po³¹czon¹ z Nieszporami Wielkanocnymi.

Œroda, jedenasty
kwietnia, Adoracja
W œrodê jedenastego kwietnia
Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu o godzinie 15.00 i Nowenna do
Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy po
wieczornej Mszy œwiêtej.

Spotkanie z rodzicami
dzieci
pierwszokomunijnych
W œrodê jedenastego kwietnia
po wieczornej Mszy œwiêtej oko³o
godziny 19.15 odbêdzie siê w koœciele spotkanie rodziców dzieci pierwszokomunijnych.

Msza œwiêta dla
niepe³nosprawnych
W czwartek dwunastego kwietnia Msza œwiêta dla niewidomych i
niepe³nosprawnych o godzinie
10.30.

Msza œwiêta
dla Misiaków
W niedzielê 15 kwietnia o godzinie 16.30 zostanie odprawiona Msza
œwiêta dla Wspólnoty Misiaki.

Odeszli do wiecznoœci...
W ostatnim czasie odeszli do
wiecznoœci: (1) + Jan Przegaliñski, lat
65 (2) + Andrzej RzeŸnicki, lat 69 (3)
+ Mieczys³aw Lisowski, lat 65 (4) +
Kazimierz Wasiliszyn, lat 63. Wieczny odpoczynek...

Szybki odzew na informacje o mo¿liwoœci ufundowania o³tarza
w koœciele Maryi Wniebowziêtej

Tej pani zebranie tych pieniêdzy
nie przychodzi³o ³atwo
(Z£OCIENIEC). Tym razem ze
wzglêdu na pogodê œwiêcenie wielkanocnych pokarmów odbywa³o siê
w sali parafialnej na plebanii przy
Bohaterów Warszawy.
Przy okazji wielu z nas te pomieszczenia ujrza³o po raz pierwszy. Odremontowane, starannie
zadbane, do ich szczegó³owszego
pokazania przyjdzie jeszcze wróciæ. Wszystko odbywa³o siê bez
jakichkolwiek k³opotów, gdy¿ do
pomieszczenia wchodzi³o siê
drzwiami pierwszymi, a opuszcza-

³o siê je jeszcze w pomieszczeniu
jednymi.
Na koniec rezurekcji ksi¹dz proboszcz Wies³aw Hnatejko poinformowa³: - W nawi¹zaniu do informacji o ufundowaniu lampek z Wiecznym Ogniem i do proœby wyra¿onej
wówczas o ufundowanie i nowego
o³tarza, œpieszê z radoœci¹ poinformowaæ, ¿e fundator ju¿ jest. Dok³adnie to pani fundatorka. Zaraz
po pierwszym og³oszeniu przysz³a
do kancelarii i poinformowa³a: zdecydowa³am siê. Mam zgromadzone
œrodki na ten cel. Pragnê, by tym

sposobem przys³u¿yæ siê naszemu
koœcio³owi, parafii. To dla mnie
prawdziwa radoœæ. –
Ksi¹dz proboszcz poinformowa³, ¿e koszt nowego o³tarza to
piêæ tysiêcy z³otych. Koszt lampek
z Wiecznym Ogniem to cztery tysi¹ce z³otych. Ofiarodawcy zastrzegli sobie dane tylko do wiadomoœci obs³ugi parafii. Ksi¹dz proboszcz nie omieszka³ jeszcze dodaæ: - Pani funduj¹ca o³tarz to osoba, której zebranie takiej kwoty nie
przysz³o ³atwo. Taki to te¿ jest ten
dar o³tarza. –
(N)
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I Bóbr Rajd zakoñczony sukcesem
W niedzielê 1 kwietnia odby³ siê
pierwszy turystyczny rajd nawigacyjny dla samochodów osobowych,
wspó³organizowany przez Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim oraz Land Rover Club PL w ramach Cyklu Imprez Terenowych. W
imprezie wziê³o udzia³ 20 z 27 zg³oszonych pojazdów i ³¹cznie 60 osób.
Impreza cieszy³a siê du¿ym zainteresowaniem, zarówno wœród
mieszkañców powiatu drawskiego,
jak i odleglejszych zak¹tków Polski aby stan¹æ na starcie rajdu najwiêksz¹ odleg³oœæ pokona³a za³oga
z Gdañska. Ich zadaniem by³o przemierzenie wyznaczonej przez organizatorów trasy zgodnie z notatkami
nawigacyjnymi (Road-Book) oraz
odnalezienie punktów orientacyjnych, których fotografie uczestnicy
otrzymali wraz z notatkami. Trasa
liczy³a oko³o 170 kilometrów i prowadzi³a przez malownicze tereny Pojezierza Drawskiego.
G³ównym celem organizatorów,
w myœl has³a „Nie siedŸ w domu - jedŸ
na wycieczkê”, by³o pokazanie
uczestnikom imprezy ciekawych
miejsc, które czêsto s¹ omijane podczas przemieszczania siê g³ównymi
drogami. Rajd zakoñczy³ siê w sali

konferencyjno-wystawowej Urzêdu Miejskiego przy ul. Kolejowej w
Drawsku Pomorskim, gdzie rozlosowano ufundowane przez Powiat
Drawski nagrody, które wrêczy³ starosta Stanis³aw Cybula. Starosta
gratulowa³ wszystkim ukoñczenia
rajdu oraz podsumowa³ ca³¹ imprezê.
Organizatorzy wierz¹, i¿ pozytywne wra¿enia z rajdu zachêc¹
uczestników do czêstszego zwiedzania malowniczych zak¹tków Pojezierza Drawskiego.
DM

Bezp³atnie panie od 50. do 69 roku ¿ycia

Mammobus na ulicy Piaskowej
1 przy ZGM-ie osiemnastego
kwietnia w œrodê
(Z£OCIENIEC). Zbadaj swoje
piersi!!! NFOZ GENEVA TRUST.
Centrum diagnostyki i us³ug medycznych zaprasza na bezp³atne
badania mammograficzne. MAMMOBUS PRZYJE¯DZA DO CIEBIE!!!
W dniu 18 kwietnia 2012 roku w
Z£OCIEÑCU Mammobus bêdzie

ustawiony przy Zak³adzie Gospodarki Mieszkaniowej na Piaskowej 1.
Rejestracja telefoniczna pod nr
58 325 76 20, 58 325 76 21. Bezp³atnymi badaniami mammograficznymi s¹
objête Panie od 50. do 69. roku ¿ycia,
które nie mia³y wykonanych badañ
w ci¹gu ostatnich dwóch lat.
PRZYJD• ZRÓB TO DLA SIEBIE!
(um)

Nie tu na ryby, grzyby

Nie wchodŸmy na poligon
(REGION). Poligon wojskowy jest obszarem ca³kowicie zamkniêtym dla
osób postronnych ze wzglêdu na charakter prowadzonego na nim szkolenia
wojsk z u¿yciem amunicji, materia³ów wybuchowych i œrodków pozoracji pola
walki oraz du¿ych iloœci specjalistycznego sprzêtu wojskowego. Przebywanie
na tym terenie stanowi powa¿ne zagro¿enie dla zdrowia i ¿ycia ludzi, a nie
przestrzeganie zasad mo¿e przyczyniæ siê do tragicznych w skutkach wypadków. W zwi¹zku z narastaj¹cym zagro¿eniem, jakie niesie ze sob¹ wchodzenie
ludnoœci cywilnej, szczególnie dzieci – w celu zbierania grzybów, po³owu ryb
i zbierania z³omu – na teren poligonu, apelujemy o nie wchodzenie na teren
poligonu wojskowego, aby unikn¹æ nieszczêœliwych wypadków.
(um)

