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Z drugiej strony

Trochê o demokracji przy okazji œwiêta
Konstytucji 3 Maja

Kazimierz Rynkiewicz
Niedawno zajrza³em na portal
telewizji nezale¿na.pl i natrafi³em na
wywiad z socjologiem prof. Piotrem
Gliñskim. Piotra pozna³em na pocz¹tku lat 90., gdy by³ jeszcze doktorem. Gdy go zobaczy³em na ekranie,
jak mówi, przypomnia³y mi siê stare
ju¿ czasy, gdy przyjecha³ do Koœciuszek, gdzie mieszka³em, na zjazd Federacji Zielonych. PóŸniej zaprosi³em go, wspó³organizuj¹c Festiwal
Filmów Ekologicznych w Nowogardzie, na wyk³ad, bo jako socjolog
zajmowa³ siê ruchami spo³ecznymi,
w tym raczkuj¹cymi wtedy w Polsce
– ekologicznymi. Napisa³ póŸniej
znakomit¹ syntetyczn¹ pracê pt.
„Polscy Zieloni” (IFiS PAN 1996), w
której pierwsz¹ czêœæ poœwiêci³
ogólnej teorii ruchów spo³ecznych,
bazuj¹c na literaturze œwiatowej
(teoria zachowañ zbiorowych, mobilizacja zasobów, organizacja,
spontanicznoœæ, innoœæ, samoœwiadomoœæ, wspólnota opinii i celów,
indywidualne dzia³ania przystosowawcze itp.). PóŸniej odwiedzi³em
go parê razy w Warszawie, gdzie
rozmawialiœmy - wiadomo - o polityce. Jeszcze póŸniej ka¿dy zaj¹³ siê
swoimi sprawami i teraz nagle, po
wielu latach, trafiam na ten wywiad
z nim, pod znamiennym tytu³em:
„Dlaczego polskie elity zdradzi³y?”.
I okazuje siê, ¿e mamy bardzo podobne rozpoznanie procesów spo³ecznych zachodz¹cych w Polsce. Socjolog ma to do siebie, ¿e gromadzi
i bada wiedzê na temat spo³eczeñstwa, na podstawie danych empirycznych. Porównuje, wiêc pamiêta.
Piotr przypomnia³ w tym wywiadzie,
¿e Solidarnoœæ w 1981 r. mia³a trzy
g³ówne postulaty: samoorganizacjê
spo³eczeñstwa, samorz¹d pracowniczy i rozliczenie komunizmu i
¿adne z nich nie zosta³o zrealizowane. Elity, które wesz³y do polityki na
plecach tego ruchu, wypiê³y siê na
spo³eczeñstwo, zdradzi³y te idea³y.
Elitom przypisa³ funkcje: przewodni¹, wzorotwórcz¹ i organizacyjn¹
oraz przypomnia³, ¿e elity zawsze
mia³y obowi¹zki wobec tych, którzy
stoj¹ ni¿ej w hierarchii spo³ecznej.
Dlaczego zdradzi³y? Pos³uchajmy prof. Gliñskiego. - To jest kwestia
interesów. Ktoœ, kto inaczej postrzega swoje cele ¿yciowe i uwa¿a, ¿e
interes w³asny jest podstawowy do
realizacji, to realizuje ten interes.
A dlaczego nie realizuj¹ interesu
spo³ecznego?

- Bo to s¹ elity w du¿ej mierze
kraju postkolonialnego, które w
pierwszym rzêdzie realizuj¹ w³asne
cele, a w drugim - cele podmiotów
spoza naszego spo³eczeñstwa. Czy
pochylaj¹ siê nad realnymi problemami tego spo³eczeñstwa, czy realizuj¹ jakieœ inne interesy, zwi¹zane
byæ mo¿e z innymi oœrodkami w³adzy. Mnie jest trudno okreœliæ, kto
by za tym sta³, ale dziwiê siê, ¿e podstawowym zadaniem elit w Polsce
jest budowa stadionów, a nie zajmowanie siê 25. procentami polskich
dzieci, które ¿yj¹ w strefach ubóstwa
kulturowego i ekonomicznego i s¹
skazane na marginalizacjê.
Dziennikarz Krzysztof Rak zauwa¿a, ¿e elity nie musia³yby wys³ugiwaæ siê obcym interesom, bo Polska jest du¿ym krajem w Europie i
elity mog³yby mieæ satysfakcjê z samodzielnego rz¹dzenia. Dlaczego
wiêc nie chc¹ byæ samodzielne?
- £atwiej jest realizowaæ w³asne
interesy i obce, ni¿ prowadziæ trudny dialog z w³asnym spo³eczeñstwem. ¯ywio³ demokratyczny nie
jest prostym ¿ywio³em; to jest bardzo wiele interesów, wiele grup, wiele wartoœci, wiele pomys³ów. Demokracja nie jest ³atwym systemem.
£atwa jest demokracja proceduralna; wybory co cztery lata, wiêkszoœæ
wygrywa, obejmuje w³adzê i funkcjonuje. Natomiast demokracja
uczestnicz¹ca, która wymaga wprowadzenia do polityki codziennej
spo³eczeñstwa, jest trudna. Zw³aszcza przy takich obci¹¿eniach historycznych i kulturowych, po 50 latach komunizmu, spo³eczeñstwo
polskie nie jest ³atwe do kierowania.
Ka¿da w³adza bêdzie mia³a problemy, tyle tylko, ¿e elita nie mo¿e unikaæ tego zadania. Elita nie mo¿e
twierdziæ, ¿e ³atwiejsze czy prostsze
– nie odbieram niektórym z tych ludzi szczeroœci, mo¿e s¹ przekonani,
¿e to, co robi¹, to jest racja stanu, ¿e
to lepsza koncepcja - ni¿ „mordowanie siê” z tym spo³eczeñstwem. Demokracja to jest codzienny trud nawi¹zywania dialogu, k³ócenia siê,
spierania, konfliktu, a jeszcze przy
tak niskim poziomie kultury politycznej, to jest oczywiœcie niebezpieczne. W Polsce jest s³aba demokracja. Mamy demokracjê proceduraln¹. Oczywiœcie nasza konstytucja
jest demokratyczna, mamy wybory i
dobrze, ¿e to jest, bo to s¹ ju¿ jakieœ
podstawy. W latach 80. wprowadzono ustawy o samoorganizacji – stowarzyszeñ i fundacji – ale problem
polega na tym, ¿e póŸniej, przez kilkanaœcie lat nie zrobiono nic, ¿eby to
wesprzeæ. Podobnie jest z demokracj¹; nie istniej¹ lub s³abo funkcjonuj¹ instytucje niezbêdne dla do-

brego funkcjonowania dojrza³ej demokracji, chocia¿by takie, jakie opisa³ 200 lat temu Alexis de Tocqueville, opisuj¹c demokracjê amerykañsk¹. Brakuje nam niezale¿nych
mediów, w tym publicznych. Przecie¿
do tej pory nie ma mediów publicznych, które by spe³nia³y oczekiwania spo³eczeñstwa - wszyscy siê z
tym zgodzimy. Ten temat próbuje siê
przykryæ w zwi¹zku z t¹ kampani¹ dotycz¹c¹ p³acenia abonamentu. To
rzecz nieprawdopodobna. Nie mo¿na w mediach us³yszeæ o dwóch podstawowych powodach, ¿e Polska
zajmuje pierwsze miejsce w niep³aceniu; te dwa g³ówne powody, to jakoœæ mediów publicznych, która jest
beznadziejna no i ten s³ynny apel
obecnego premiera, ¿eby abonamentu nie p³aciæ. Tak¿e media lokalne; mamy kryzys mediów lokalnych
w Polsce. Na pocz¹tku lat 90. one powstawa³y, dalej funkcjonuj¹, ale maj¹
olbrzymi problem w relacji z samorz¹dem. Wiele samorz¹dów je kontroluje, czy jest wprost w³aœcicielami mediów lokalnych i to powoduje, ¿e ta
podstawowa funkcja mediów, funkcja kontrolna wobec w³adzy, nie jest
realizowana.
Ta zdrada na pocz¹tku to trochê
polega³a na tym, ¿e czêœæ tej nowej
elity ba³a siê spo³eczeñstwa. Ta
czêœæ poprzednia, która siê zmieni³a,
uw³aszczy³a i dalej wspó³sprawuje
w³adzê w Polsce, te¿ zawsze ba³a siê
spo³eczeñstwa. Tam by³a na pocz¹tku taka myœl, ¿e my jesteœmy m¹drzejsi, to za nich to wykonamy. Ale
to te¿ jest przecie¿ myœl komunistyczna. Tu miêdzy innymi widaæ
antydemokratyzm tych elit.
Czy mo¿na uspo³eczniæ elity?
Wyjœciem by³yby instytucje, które
pomagaj¹ kr¹¿eniu elit, tak jak Vilfredo Pareto opisywa³ to sto lat temu.
O¿ywcza by³aby wymiana elit; on to
sformu³owa³ w ten sposób, ¿e elity,
które rz¹dz¹, trac¹ przymioty, które
wynios³y je do tej w³adzy, a na ich
miejsce wchodz¹ inne z innymi przymiotami. W tej chwili jest tak, ¿e jest
wiele instytucji, które zapewniaj¹
elitom d³ugie trwanie. Mo¿na powiedzieæ, ¿e dominuje raczej ¿elazne prawo oligarchii sformu³owane przez
Roberta Michelsa. To ¿elazne prawo
oligarchii polega³o na tym, ¿e elity
potrafi³y siê ze sob¹ ³¹czyæ i d³ugo
trwaæ, zachowuj¹c w³adzê nad masami. Do tego pojawi³ siê wspó³czeœnie
marketing polityczny, który jeszcze za
Pareto nie funkcjonowa³, a który jest
szalenie skutecznym mechanizmem.
To jest olbrzymia machina manipulacji spo³eczeñstwem. W tej chwili w
ogóle nie mówi siê o demokracji, lecz
o mediokracji, której istot¹ jest dobry
marketing polityczny. Dziêki temu eli-

ty trwaj¹ i siê utrzymuj¹.
Nadzieja zawsze jest, bo w demokracji jest zawsze mo¿liwoœæ nieoczekiwanego. Procesy spo³eczne
bywaj¹ nieprzewidywalne, tak jak to
by³o z Solidarnoœci¹. Wa¿ne jest to,
¿eby te grupy spo³eczeñstwa, które
nie godz¹ siê na ten stan, ¿eby robi³y
swoje, czyli pracowa³y nad budow¹
takich instytucji, budow¹ takiej formacji kulturowej i moralnej, która
bêdzie sprzyja³a tym zmianom.
Myœlmy o rewersie tego, co widzimy,
o innej kulturze politycznej, o innych instytucjach, o autentycznym
dialogu ze spo³eczeñstwem, o solidaryzmie spo³ecznym, o pamiêtaniu
o tych ludziach, którzy s¹ wykluczeni, których nie interesuje Euro 2012,
demokracja „pi³karska” i te wszystkie sztuczki medialne. Ci ludzie musz¹
borykaæ siê z realnym ¿yciem, a te
elity o nich zapomnia³y. Elity nie s¹
dla nich ani autorytetem, ani nie maj¹
myœli strategicznej. Polskie elity s¹
szalenie biedne, je¿eli chodzi o zawartoœæ myœli strategicznej dla naszego
kraju i st¹d ten neokolonializm. Lepiej
jest coœ naœladowaæ, patrzeæ na wzorce gdzieœ na zewn¹trz, ni¿ próbowaæ
budowaæ autentyczny program dla
spo³eczeñstwa -stwierdzi³ prof. Gliñski.
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Zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych mieszkañców gminy

Mimo wszystko w¹tpliwoœci pozostaj¹?

Podpisanie umowy na
Podwy¿szenie masztu
budowê lokali mieszkalnych telekomunikacyjnego
na Miros³awieckiej zgodne
z prawem

(Z£OCIENIEC). Siedemnastego kwietnia burmistrz Waldemar
W³odarczyk podpisa³ umowê na budowê i najem mieszkañ komunalnych oraz mieszkañ z uwolnionym
czynszem.
Lokalizacja ambitnego zamierzenia przy ulicy Brzozowej. Inwestor
budowy prywatny, Ryszard Kot,
dzia³aj¹cy jako firma KOTEX - RYSZARD KOT. Przedsiêbiorstwo mieœci siê w Z³ocieñcu.

Osiemnastego kwietnia rozpoczêto budowê czternastu lokali
mieszkalnych o podwy¿szonym
standardzie. Gmina w zwi¹zku z ustawowym obowi¹zkiem zaspakajania
potrzeb mieszkaniowych zawrze
umowy najmu lokali na okres dwudziestu lat.
Zgodnie z umow¹ inwestor zakoñczy budowê do 30 czerwca przysz³ego roku. Inwestor oœwiadczy³, ¿e
odda rzeczone lokale do u¿ytku pod
koniec przysz³ego roku.
(um)

POWSTA£O NOWE
GIMNAZJUM W DRAWSKU
POMORSKIM
BEZPIECZEÑSTWO - NAUKA - PRZYSZ£OŒÆ
Gimnazjum Niepubliczne w Drawsku Pomorskim

prowadzi nabór uczniów na rok szkolny 2012/2013
Nasze Gimnazjum to bezpieczne, przyjazne miejsce zdobywania
wiedzy, rozwijania talentów i osi¹gania sukcesów.
Wszystkim uczniom zapewniamy:
- mo¿liwoœæ zdobywania rzetelnej wiedzy
- wysoki poziom nauczania
- doœwiadczon¹ i wykwalifikowan¹ kadrê pedagogiczn¹ Liceum
Ogólnokszta³c¹cego
- indywidualne podejœcie do ucznia
- opiekê pedagoga i pielêgniarki medycyny szkolnej
- atmosferê sprzyjaj¹c¹ nauce i rozwojowi w³asnemu
- dobre warunki lokalowe, estetycznie urz¹dzone wnêtrza, nowoczeœnie
wyposa¿one pracownie oraz sala gimnastyczna i boisko ORLIK 2012
- dostêp do Internetu

(Z£OCIENIEC). Kilka
miesiêcy temu jeden
z mieszkañców Zatorza w
dramatycznym wyst¹pieniu
informowa³ radnych
o - jego zdaniem niezgodnym z prawem
dzia³aniem, którym
by³o podniesienie
wysokoœci masztu
telekomunikacyjnego
na ulicy Miros³awieckiej.
Fakt, zdaniem mieszkañca, móg³
mieæ wp³yw na œmieræ bliskiej mu
osoby. Sz³o tu o domniemane szkodliwe dla zdrowia ludzkiego oddzia³ywanie fal elektromagnetycznych.
Sprawa nabra³a biegu urzêdowego. O jego finale radni i sam zainteresowany zostali poinformowani
tak: - Zwróci³em siê do osoby nadzoruj¹cej tego typu inwestycje - mówi³
burmistrz Waldemar W³odarczyk. Poprosi³em, by odpowiedziano zainteresowanemu. Poinformowano
nas, ¿e wymienione dzia³anie jest
zgodne z projektem budowlanym. Ja
nie mogê podwa¿aæ tego, co napisa³
Nadzór Budowlany.
(N)
Gminna Spó³dzielnia

sprzeda pawilon
handlowy (sklep)
o pow. 81 mkw.
w miejscowosci
BORNE - gmina Ostrowice.

Tel. 963 671 633

ZATRUDNIÊ
KIEROWNIKA
WYTWÓRNI ELEMENTÓW
BETONOWYCH
ORAZ KIEROWCÓW C-E
tel. 91 39 71 951,
509 288 386, 509 288 387

P£YTY OSB
NAJTANIEJ. 602 131 760

Dbamy o:
- bezpieczeñstwo
- kulturê s³owa
- profilaktykê uzale¿nieñ
- efektywne wspó³dzia³anie w zespole
- rozwi¹zywanie problemów w sposób twórczy
Zapraszamy wszystkich, którzy lubi¹ uczyæ siê, poznawaæ œwiat, odkrywaæ tajniki sztuki, sprawdzaæ siê w sporcie, którzy maj¹ chêæ i si³ê dzia³ania.

Biuro reklamy

Kontakt: Gimnazjum Niepubliczne przy Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1 w Drawsku Pom., ul. Z³ocieniecka 25, tel. 94 3632241, 602 748 827

Tygodnika
Tel. 504 042 532

Maile prosimy kierowaæ: tpd1@o2.pl

Tygodnik w internecie: www.tpd.xwp.pl
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Mistrzowie Gimnazjady matematycznej

(DRAWSKO POMORSKIE). 8
maja nie brakowa³o emocji w Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w
Drawsku Pomorskim. Otó¿ 32 gimnazjalistów z powiatu drawskiego
zmaga³o siê z zadaniami zamkniêtymi i otwartymi dotycz¹cymi m.in.
kredytów i oszczêdnoœci.
Nie mog³o byæ inaczej, albowiem
I Powiatowa Gimnazjada Matematyczna 2012, któr¹ swoim patronatem obj¹³ Starosta Drawski, zatytu³owana by³a „Ile matematyki jest w
banku”. W drawskim gimnazjum zadania rozwi¹zywali finaliœci pierwszego etapu, który odby³ siê 3 kwietnia w ich szko³ach macierzystych.
Wówczas do zmagañ z matematycznych przyst¹pi³o 51 uczniów. Organizatork¹ Gimnazjady by³a Aneta
Dobrowolska.
Gospodarzy Gimnazjady reprezentowali: Igor Pó³grabski, Bartosz
Musia³, Jakub Ostrowski oraz Przemys³aw S³upski.
Rozdanie nagród nast¹pi³o w sali
gimnastycznej. Wœród zaproszonych goœci znaleŸli siê przedstawiciele w³adz samorz¹dowych m.in.:
wicestarosta powiatu drawskiego
Andrzej Brzemiñski, burmistrz
Drawska Pomorskiego Zbigniew
Ptak, wiceburmistrz Kalisza Pomorskiego Tomasz Ko³tun, przedstawicielki banku BG¯, PKO BP.
Nim jednak og³oszono wyniki,
zaproszeni goœcie obejrzeli wystêp
artystyczny w wykonaniu drawskich gimnazjalistów.
Przedstawiamy wyniki
Gimnazjady:
I miejsce: Jakub Banasik - Gim. w
Czaplinku
II miejsce: Igor Pó³grabski - Gim. w
Drawsku Pomorskim
III miejsce: Katarzyna Spera - Gim.w
Czaplinku
IV miejsce: Julia Kapiszka - Gim. w
Kaliszu Pomorskim
V miejsce: Bartosz Musia³ - Gim. w
Drawsku Pomorskim

VI miejsca: Karolina Zdanowicz i
Katarzyna Jakim z Gimnazjum nr 1
w Z³ocieñcu, Dagmara Ekiert i Wiktoria Ekiert z Gimnazjum w Wierzchowie oraz Emilian Chwia³kowski
z Gimnazjum w Czaplinku. MM

Poznawali symbole narodowe
(DRAWSKO POMORSKIE).
Przed Starostwem Powiatowym w
tym mieœcie spotkaliœmy grupê piêciolatków pod opiek¹ pañ, które
wybra³y siê na wycieczkê po mieœcie. Spotkaliœmy ich akurat w momencie, gdy stara³y siê odczytaæ
napis na obiekcie.
Panie wyjaœni³y nastêpnie, co
kryje siê pod nazw¹. Okaza³o siê, ¿e
milusiñscy zapoznaj¹ siê obecnie z
symbolami narodowymi. W tym
maj¹ równie¿ temat o Drawsku, tote¿
spacer po mieœcie by³ doskonal¹
okazj¹ do poznania najwa¿niejszych
instytucji w gminie i powiecie.
Wszystkie dzieci ubrane by³y w
kamizelki odblaskowe, które otrzyma³y od Policji. Dziêki temu by³y z
daleka widoczne i bezpieczne. Jak
nas zapewniono kierowcy, widz¹c
dzieci z daleka, zatrzymuj¹ samochody, aby przepuœciæ najm³odszych
u¿ytkowników na pasach dla pieszych.
MM
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Po¿egnali szko³ê, teraz matura
(DRAWSKO POM.) W
ca³ej Polsce rozpoczê³y
siê matury.
4 maja na rozgrzewkê maturzyœci
pisali obowi¹zkowy egzamin z jêzyka polskiego na poziomie podstawowym, a we wtorek, 7 maja, egzamin z
matematyki. Wielu maturzystów
obawia³o siê tego przedmiotu.
Sprawdziliœmy jak radzili sobie absolwenci LO im. I Armii Wojska Polskiego w Drawsku Pomorskim.
Egzamin maturalny z jêzyka polskiego trwa³ 170 minut. Jeden z
dwóch tematów do wyboru dotyczy³ sceny balu u Senatora z III Czêœci „Dziadów” Adama Mickiewicza.
Maturzyœci mieli porównaæ postawy dwóch stronnictw: grupy Nowosilcowa i towarzystwa stolikowego.
Maturzyœci, którzy wybrali drugi z
tematów, mieli porównaæ postacie
Izabeli £êckiej z „Lalki” Boles³awa
Prusa i Joanny Podborskiej z „Ludzi
bezdomnych” Stefana ¯eromskiego. Maturzyœci rozwi¹zuj¹cy test na
poziomie podstawowym musieli tak¿e m.in. odpowiedzieæ na pytania do
zamieszczonego w arkuszu artyku³u
z „Tygodnika Powszechnego” na temat Wikipedii.

mnie egzamin z jêzyka polskiego. Ale
jestem optymist¹, na pewno dobrze
mi posz³o. Wybra³em pracê na temat
„Lalki” i „Ludzi bezdomnych”, gdzie
trzeba by³o porównaæ dwie postacie. Nie by³ to trudny temat. Planujê
pójœæ na studia do Poznania, na tamtejsz¹ Politechnikê. Podoba mi siê
kierunek „Robotyka i automatyka”,
jest to ciê¿ki kierunek, ale bardzo
przysz³oœciowy, poza tym lubiê informatykê. Planowa³em iœæ na grafikê komputerow¹, ale nigdzie nie
otwieraj¹ tego kierunku - mówi³
Marcin Lisowski z Drawska Pom.
- Liczê na bardzo dobry wynik z
matematyki, 90 procent, mo¿e wiêcej. By³em zaskoczony poziomem
egzaminu, by³ ³atwy. Generalnie
wszyscy twierdz¹, ¿e nie by³o trudno, co widaæ po twarzach, ka¿dy
wychodzi zadowolony. Z polskim
te¿ posz³o dobrze, mo¿e nie tak dobrze jak z matematyk¹, ale jestem
bardzo zadowolony. Wybra³em
pierwszy temat pracy, który doty-

Jak siê okaza³o dla uczniów klasy
o profilu matematyczno-fizycznoinformatycznym egzamin maturalny
z matematyki nie by³ trudny. Dla nich
by³ zaskakuj¹co ³atwy, uczniowie nie
kryli zadowolenia, a z sali egzaminacyjnej wychodzili z uœmiechem na
twarzach. Trochê odmienne wra¿enie mieli uczniowie klas o profilu humanistycznym, co jest zrozumia³e.

We wtorek, 7 maja, maturzyœci pisali egzamin z matematyki. Wielu z
nich najbardziej obawia³o siê w³aœnie tego przedmiotu. W tym roku
maturzyœci rozwi¹zywali miêdzy innymi zadania z funkcjami trygonometrycznymi, rachunkiem prawdopodobieñstwa i ci¹gami arytmetycznymi.
- Egzamin z matematyki by³ dla
mnie prosty. Liczê na oko³o 90 procent pozytywnych odpowiedzi.

Chodzi³em do klasy o profilu matematyczno-fizyczno-informatycznym, dlatego trudniejszy by³ dla

pewno jakieœ kierunki techniczne.
Ze wzglêdu na dojazd, pewnie wybierzemy studia w Szczecinie - dzielili siê wra¿eniami Aleksandra Paszkowska, Anna Klimowska i Marcin
Karow.

czy³ „Dziadów” Adama Mickiewicza. Porównanie dwóch stronnictw
nie by³o trudne. Na studia wybieram
siê do Szczecina lub Poznania. Myœlê o ekonomii, lecz nie czysto o ekonomii i rachunkowoœci, a bardziej o
kierunku zwi¹zanym z zarz¹dzaniem
kadrami ludzkimi i tego typu rzeczami, praca z ludŸmi. Podoba mi siê to.
Najtrudniejsze ju¿ za nami. Jeœli chodzi o jêzyk, to piszê maturê z angielskiego na poziomie podstawowym.
- to ocena i aspiracje Mateusza Winnickiego z Drawska Pomorskiego.
- Dla nas matematyka nie by³a
trudna, jesteœmy optymistami. Z
polskim by³o trochê gorzej. Pisaliœmy porównanie postaci Izabeli
£êckiej z „Lalki” Boles³awa Prusa i
Joanny Podborskiej z „Ludzi bezdomnych” Stefana ¯eromskiego.
By³ to zdecydowanie ³atwiejszy temat, ni¿ ten pierwszy. Studia? Na

- Matematyka by³a dosyæ trudna,
kilka rzeczy nas zaskoczy³o. Daliœmy
radê, tylko chodzi o to, na ile procent
napisaliœmy. Matura z jêzyka polskiego by³a bardzo ³atwa. Wybiera-

liœmy drugi temat - mówi³ Pawe³ i
Bartek z LO w Drawsku Pomorskim.
W tym roku do matury przyst¹pi³o 75 absolwentów LO im. I Armii
Wojska Polskiego w Drawsku Pomorskim. Jêzyk angielski bêdzie pisaæ 51 uczniów (14 osób poziom rozszerzony), a jêzyk niemiecki 26 osób
(7 osób poziom rozszerzony). Najwiêcej osób wybra³o geografiê jako
przedmiot dodatkowy (37 osób).
- Zawsze wszyscy uczniowie
zdaj¹ w naszej szkole maturê.
Uczniowie chêtniej wybieraj¹ dodatkowy egzamin maturalny z przedmiotów œcis³ych, choæ w naszej
szkole wiêcej jest klas humanistycznych. Trudno jest mi powiedzieæ, czy
matury by³y trudne. Uczniowie w
bie¿¹cym roku wychodz¹ z sali egzaminacyjnej bardzo zadowoleni. Jak
siê okaza³o trudniejsze by³y próbne
matury, które przeprowadzaliœmy w
naszej szkole. Zapyta³am ucznia z
klasy matematycznej jak posz³a mu
matura z matematyki. Powiedzia³, i¿
„obawia siê”, czy przez przypadek
nie napisa³ jej na sto procent. Stwierdzi³, ¿e nie ma takiej mo¿liwoœci, aby
ktoœ nie zda³ tej matury. To jest bardzo buduj¹ce. Uczniowie z klasy humanistycznej byli mniej optymistyczni, mówili, ¿e powinni zdaæ,
chocia¿ zawsze chodzi o te procenty.
Po maturze z jêzyka polskiego nasi
absolwenci byli bardzo zadowoleni.
Rolê tu odegra³a chyba intuicja, poniewa¿ po³owa pracy by³a powtarzana na zajêciach w ostatnich tygodniach. Nie obawiam siê o jêzyki
obce, powinny g³adko pójœæ - mówi³a dyrektor LO Jadwiga Kur .
Powodzenia!
Piotr Jachym
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Uczniowie z LO I AWP po¿egnali szko³ê
„Szczêœliwej drogi ju¿ czas...”:
pod tymi s³owami podpisali siê
wszyscy, ¿egnaj¹c 27.04.br. zacnych trzecioklasistów Liceum
Ogólnokszta³c¹cego im. I Armii
Wojska Polskiego w Drawsku Pomorskim.
Uroczystoœæ po¿egnania sk³ada³a siê z dwóch czêœci, oficjalnej
oraz artystycznej. W pierwszej nast¹pi³o wrêczenie nagród, œwiadectw z wyró¿nieniem, listów pochwalnych i gratulacyjnych, nagród
ksi¹¿kowych oraz dyplomów. Tytu³
Prymus Inter Pares zdoby³ w tym
roku bezkonkurencyjny Mateusz
Demeniuk.
W drugiej czêœci prezenty mia³y
dla starszych kolegów m³odsze
roczniki, najczêœciej przybiera³y one

postaæ wyprawki dla studenta.
Œwietna prezentacja Moniki Belnik wzruszy³a, przywo³uj¹c wspomnienia z trzech lat, piosenka od
pierwszaków przekona³a, ¿e „to ju¿
by³o i nie wróci wiêcej”. Gala „Super
Jedynek” pozwoli³a m³odszym
rocznikom na nagrodzenie najbardziej charakterystycznych uczniów
trzecich klas. I tak np. tytu³ „Supermenki” trafi³ do Oli Mañki, „Batmanem Forever” zosta³ Micha³ Szczetyñski, mianem „Women's Dream”
obdarzony zosta³ Bartek Ho³ownia.
A i trzecioklasiœci siê postarali:
Daria Groñska z Angelik¹ Zieliñsk¹
po raz ostatni wzruszy³y nas swymi
g³osami, wykonuj¹c utwór „Ostatni raz moj¹ klas¹”, z kolei III a zadebiutowa³a w piosence dedykowanej pani Kêpie i pani Ignacak.

Zespó³ Szkó³ im. 1 WDK w Œwierczynie

„Dzieñ Ziemi” pod has³em
energii odnawialnych

(ŒWIERCZYNA) 30 kwietnia
br. zorganizowano w Zespole Szkó³
w Œwierczynie obchody Dnia Ziemi
pod has³em „Dobra energia dla
wszystkich”.
Uczniowie zostali podzieleni na 8
dwunastoosobowych dru¿yn, których nazwy zwi¹zane by³y ze s³owem
energia (np. Wiatraki, ¯arówki, Bateryjki, Pioruny) i ich zadaniem by³o
przygotowaæ informacje dotycz¹ce
odnawialnych i nieodnawialnych
Ÿróde³ energii, ochrony zasobów
energetycznych Ziemi oraz ochrony
naszej planety jako ekosystemu.
W wyznaczonym dniu grupy
wziê³y udzia³ w biegu na orientacjê
po lesie. Trasa mia³a d³ugoœæ 5 km i
przebiega³a przez urokliwe zak¹tki
Nadleœnictwa Œwierczyna. W trakcie wêdrówki dru¿yny wykonywa³y
na okreœlonych stanowiskach zadania zwi¹zane z has³em tegorocznych
obchodów Dni Ziemi. By³y te¿ do
rozwi¹zania kalambury, „energetyczna krzy¿ówka” i spacer z szyszk¹
na g³owie.

Na zakoñczenie zmagañ by³o
ognisko na leœnej polanie, gdzie zajadano sma¿one kie³baski.
Podsumowaniem imprezy by³o
wrêczenie atrakcyjnych nagród,
które zakupiono dziêki wsparciu
Nadleœnictwa Œwierczyna i Ko³a
£owieckiego „Dzik” Otrzep.
Inn¹ atrakcj¹ by³ przeprowadzony indywidualny konkurs plastyczny, który przebiega³ w dwóch kategoriach. Klasy I - VI mia³y przedstawiæ prace dotycz¹ce sposobów
wykorzystania
odnawialnych
Ÿróde³ energii. Uczniowie klas gimnazjalnych przedstawiali w formie
makiety odnawialne Ÿród³a energii
lub takie Ÿród³a energii, o jakich jeszcze œwiat nie s³ysza³ (wymyœlone,
fantastyczne). Prace te zaprezentowano na wystawce szkolnej, a zwyciêzcy otrzymali nagrody sponsorowane przez Urz¹d Gminy w Wierzchowie.
Inicjatorkami przedsiêwziêcia
byli nauczyciele Zespo³u Szkó³
im.1WDK w Œwierczynie panie Anna
Æwikliñska i Gabriela ¯ó³towska. (o)

Na zakoñczenie by³o symboliczne odcinanie pêpowiny, rozdano
œwiadectwa... Drawskie liceum wyda³o kolejne pokolenie m³odych, in-

teligentnych, przygotowanych do
dalszej drogi ludzi. Zosta³o im ju¿
tylko ¿yczyæ powodzenia i trzymaæ
kciuki.
(o)

XXXV Ogólnopolski Turniej Wiedzy Po¿arniczej
„M³odzie¿ Zapobiega Po¿arom”

Po eliminacjach
wojewódzkich
w Gryficach
28 kwietnia 2012 roku o
godzinie 10.00 w Szkole
Podstawowej nr 3 w
Gryficach odby³y siê
eliminacje wojewódzkie
XXXV Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy
Po¿arniczej „M³odzie¿
Zapobiega Po¿arom”.
Celem Turnieju jest popularyzowanie przepisów i kszta³towanie
umiejêtnoœci w zakresie ochrony
ludnoœci, ekologii, ratownictwa i
ochrony przeciwpo¿arowej. Turniej
pog³êbia tak¿e wiedzê dzieci i m³odzie¿y z zakresu: znajomoœci przepisów przeciwpo¿arowych, zasad postêpowania na wypadek po¿aru w
gospodarstwie domowym lub rolnym, praktycznych umiejêtnoœci
pos³ugiwania siê podrêcznym
sprzêtem gaœniczym, organizacji
ochrony przeciwpo¿arowej oraz historii i tradycji ruchu stra¿ackiego.
Powiat drawski reprezentowa³o 9
uczniów, miêdzy innymi uczniowie
Zespo³u Szkó³ w Œwierczynie.

Transport na miejsce zmagañ zapewni³a Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w
Œwierczynie oraz Pañstwowa Stra¿
Po¿arna w Drawsku Pomorskim.
Uczestnicy podzieleni byli na trzy
grupy wiekowe (szko³y podstawowe, gimnazja, szko³y ponadgimnazjalnej).
Grupê uczniów ze szkó³ podstawowych reprezentowali Maria Nowakowska i Kacper Mroczek, natomiast gimnazjum Jan Zwierzyñski.
Powy¿sze eliminacje zosta³y
przeprowadzone w dwóch etapach.
W pierwszym etapie uczestnicy
konkursu rozwi¹zywali test pisemny. Niestety naszym uczniom nie
uda³o siê awansowaæ do etapu ustnego. Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e
dotarcie do eliminacji wojewódzkich
by³o sukcesem naszych uczniów,
gdy¿ wymaga³o to wykazaniem siê
du¿¹ wiedz¹ teoretyczn¹ i praktyczn¹, która na pewno zaprocentuje w kolejnych turniejach wiedzy
po¿arniczej.
Opiekunem grupy by³ pan Marcin Ignacak, nauczyciel historii w
Zespole Szkó³ w Œwierczynie.
Wszyscy uczestnicy turnieju
otrzymali pami¹tkowe dyplomy oraz
nagrody rzeczowe.
(szk)
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VIII Drawskie Targi Artystyczna
„Mój Ogród”
majówka w ZOK

(DRAWSKO POM.) Ju¿ po raz
ósmy Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Drawsku Pomorskim we wspó³pracy ze Starostwem
Powiatowym, Urzêdem Miejskim
oraz Oœrodkiem Kultury w Drawsku Pom. zorganizowa³ 28 kwietnia
w Parku Chopina - Drawskie Targi
„Mój Ogród”.
Targi tradycyjnie przyci¹gnê³y
rzesze mieszkañców Drawska Pomorskiego i okolic, którzy wraz z
nadejœciem wiosny zaczynaj¹ ogrodowe prace, ozdabiaj¹ balkony, tarasy i przydomowe podwórka.
Ka¿dej edycji targów towarzysz¹
koncerty uczniów, a od czterech lat
prezentacje najm³odszych mieszkañców Drawska Pomorskiego przedszkolaków. Ich wystêpy wpisa³y siê w kalendarium cyklicznej
imprezy pod nazw¹ „Drawskie Prezentacje Przedszkolaków”.
W tegorocznych targach wziê³o

udzia³ 25 wystawców, którzy przyjechali z terenu ca³ego województwa
zachodniopomorskiego, a tak¿e
oœciennych. Mo¿na by³o obejrzeæ i
kupiæ kwiaty, krzewy, drzewka i nasiona. Wystawcy proponowali równie¿ produkty ma³ej architektury
ogrodowej, ceramikê oraz wyroby
rêkodzielnicze.
Zwieñczeniem targów by³o rozstrzygniêcie konkursów, w jakich co
roku bior¹ udzia³ wystawcy; I miejsce w konkursie na najciekawszy
produkt zdoby³a w tym roku Szkó³ka
drzew i krzewów ozdobnych „Cyprys”, Urszula i Krzysztof K³oda.
Wyró¿nienie w tej kategorii wywalczy³o Gospodarstwo Ogrodnicze
Piotr Wrzecionkowski ze Str¹czna.
Najciekawsz¹ aran¿acjê stoiska
wystawowego zaprezentowa³o i
zdoby³o I miejsce: Rêkodzie³o, Aleksandra Jaszke z Pi³y, a wyró¿nienie:
RzeŸba w drewnie. Aleksy Bednarczyk z Chlebowa.
(o)

2 maja, w sali przy ul. Po³czyñskiej 6, odby³y siê wystêpy m³odych
artystów dzia³aj¹cych w Z³ocienieckim Oœrodku Kultury. Goœci
przychodz¹cych na wystêpy wita³
przed kinem "Mewa" ludowy zespó³
œpiewaczy "Darskowiacy".
Jako pierwsze zaprezentowa³y
swoje umiejêtnoœci najm³odsze
dzieci. Wyst¹pi³ zespó³ wokalny
„Chochliki” oraz grupa taneczna
„Elfy” ze Szko³y Podstawowej nr 1.
Natomiast Mateusz Hofman, Filip Januszkiewicz, Jakub Maœlak,
Jakub Kuczyñski oraz Bartosz Behrendt na swoich gitarach zagrali,
m.in. „Rock & roll” i „May it be”.
6 letnia Martynka Maci¹g piêknie zaœpiewa³a znan¹ wszystkim piosenkê „Puszek Okruszek”, a pocz¹tkuj¹ca solistka Emilka D¹browska „Kolorowe obrazki”.
Magda Krzemiñska wyst¹pi³a z
piosenk¹ „Moja mama jest artystk¹”. Julka Wasiniewska zaœpie-

wa³a piosenkê „Gwiazda filmowa”,
natomiast zespó³ „Wiolinki” wykona³ utwór „Telefon”.
Pokaz da³y grupy taneczne: „Reactiv”, „Denver” i „Golden Crew” ze
Szko³y Tañca Top Toys. Zespó³ ludowy „Ma³e Z³ocienie” wyst¹pi³ w
nowym uk³adzie, pt. „Kto wygra
mecz”.
Solistka Aleksandra Œliwiñska
zaœpiewa³a piosenkê „Rêkawiczki”,
a Agnieszka Turek „Serca gwiazd”.
Obie zaœpiewa³y równie¿ w duecie.
Swój uk³ad taneczny zaprezentowa³a Maja Konofa³ z dwiema kole¿ankami oraz tañcz¹ca solo Aneta Niemyjska. Ostatnim wykonawc¹ by³a grupa „Remittance Of Skills”.
Trzeba powiedzieæ, ¿e m³odzie¿
by³a doskonale przygotowana. Z
wielk¹ przyjemnoœci¹ ogl¹da³o siê i
s³ucha³o wszystkich wykonawców.
Publicznoœæ nagradza³a ich gromkimi brawami. Galeria zdjêæ na stronie
www. zok.zlocieniec.pl
(ZOK)

Frankowska zaatakowana za „ciep³o”

ZADYMIARA I WSTRZYMUJ¥CY SIÊ
(Z£OCIENIEC). Wróæmy
jeszcze do wydarzenia,
które zapisze siê z³otymi
literami w historii naszej
gminy. Oto rada miejska
nakaza³a burmistrzowi
Waldemarowi
W³odarczykowi
odst¹pienie od intencji
sprzeda¿y Niemcom
gminnego ciep³a.
Wa¿ne to niezwykle, bo s³ychaæ
z Unii o przygotowywanej dyrektywie, ¿e i woda gminna mo¿e byæ nam

sprzedawana przez obcych, jakbyœmy sami nie potrafili tego czyniæ. A,
tak po prawdzie, to do czego byliby
nam tutaj potrzebni obcy? Ano, jak
wynika z g³osów na sesji rady - do
sprz¹tania. Radna Ma³gorzata Janda
poprosi³a i zawnioskowa³a: - Proszê,
by Zak³ad Us³ug Komunalnych posprz¹ta³ ca³e miasto, nie tylko centrum. - A w radzie miejskiej mamy a¿
dwóch radnych z tej firmy: Jana
Rudego (ksiêgowego) i Zbigniewa
Janiszewskiego (spec - specjalistê).
Panowie na proœbê radnej nie reagowali. Mo¿na mniemaæ, ¿e ci d¿entelmeni tak zadzia³aj¹, ¿e od dnia uwagi
Ma³gorzaty Jandy Z³ocieniec bêdzie najczystszym miastem w woje-

wództwie. Jednak okaza³o siê, ¿e
gmina nie jest ju¿ sprz¹tana przez
ZUK. Sprz¹ta firma nie od nas. Mo¿e
w przysz³oœci nawet i Niemców do
tego zatrudnimy. Z „ciep³em” siê
przecie¿ uda³o.
Wniosek o odst¹pienie od intencji sprzeda¿y ciep³a zg³osi³a El¿bieta
Frankowska, ale ów wniosek
uprzednio by³ starannie przygotowywany przez wiêkszy zespó³ ludzi.
By³a i petycja, ponad tysi¹c podpisów, rzeczowe wyst¹pienia radnego
Miros³awa Kacianowskiego. Tak¿e
soczyste wyst¹pienia z Trybuny
Obywatelskiej. I „ciep³o” pozosta³o
maj¹tkiem gminnym, z³ocienieckim.

Zadymiara i wstrzymuj¹cy siê
Reporter Tygodnika w zwi¹zku
powy¿szym otrzyma³ tak¹ oto proœbê: - Z tego, co mi wiadomo, to pani
El¿bieta Frankowska mia³a przykroœci z powodu obrony z³ocienieckiego ciep³a przed oddaniem go w obce
rêce. Prosimy o sprawdzenie tego
faktu. Sprawdzaliœmy. Oto fakty na ten
temat; radny Stanis³aw Picheta
stwierdzi³, ¿e zachowanie radnej El¿biety Frankowskiej to zadymiarstwo. Radny nie g³osowa³ przeciw.
Wstrzyma³ siê od g³osu. Radna zachowania Pichety nie nazwa³a. (N)
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Wyci¹æ wiekow¹ lipê, czy przenieœæ parking?

Radna Ma³gorzata Janda policzy³a dziury
na ulicy Brzozowej - dziewiêædziesi¹t
(Z£OCIENIEC). Ju¿ kilkakrotnie wskazywaliœmy na koniecznoœæ
remontu ulicy Brzozowej. Notatki
na ten temat podpieraliœmy zdjêciami. Z natury rzeczy wymownymi.
Tym razem naprawy tego duktu
za¿¹da³a radna Ma³gorzata Janda.
Powiedzia³a przy okazji: - Na odcinku od ulicy Drawskiej do Gdyñskiej
w nawierzchni jezdni znajduje siê
dziewiêædziesi¹t dziur. - Dowiedzieliœmy siê te¿ o wiekowej lipie na ulicy
Gdyñskiej stwarzaj¹cej zagro¿enie
dla parkuj¹cych samochodów od
ulicy Wielkopolskiej. Naszym zdaniem, zgodnie zreszt¹ z duchem czasów, to te samochody jak siê okazuje
s¹ zagro¿eniem dla wiekowej lipy, a
nie odwrotnie. Na Mistrza Jana z
Czarnolasu powo³ywaæ siê nie bêdziemy.
Radna równie¿ poinformowa³a o
braku wyznaczonego regularnego
przejœcia dla pieszych na ulicy
Drawskiej za przejazdem kolejowym.
Na zg³oszone uwagi, jak zwykle
odpowiada³ burmistrz Waldemar
W³odarczyk. - Wiem, ¿e ulica Brzozowa jest w z³ym stanie technicznym.
To droga powiatowa. Gmina zarz¹dza drogami powiatowymi w mieœcie
na odcinku 27 kilometrów. W tym
czterema mostami, na ulicach Czwar-

taków, 5 Marca, Po³czyñskiej i Stanis³awa Staszica. Dwa mosty zosta³y
wyremontowane, na Czwartaków i 5
Marca. Most na ul. Po³czyñskiej jest
w dobrym stanie, ale na ul. St. Staszica wymaga remontu. Dostajemy
dwieœcie siedemdziesi¹t tysiêcy z³otych na roczne utrzymanie dróg.
Musimy za te pieni¹dze sprz¹taæ,
odœnie¿aæ oraz remontowaæ drogi
powiatowe. Powiat, gdy zamierza
wykonaæ jakieœ inwestycje, to zwraca siê do gminy z proœb¹ o wspó³finansowanie. Dziury w jezdni bêd¹
³atane, ale jeœli ma to byæ inwestycja,
to trzeba z tym wyst¹piæ do starostwa. Koniecznoœæ wycinki drzewa
zostanie zg³oszona. Pasy dla pieszych na Drawskiej za przejazdem temat zostanie zg³oszony do zarz¹dcy drogi do Szczecina.
I tym razem, jak zreszt¹ zawsze w
takich przypadkach, nie wskazano
burmistrzowi sk¹d ma wzi¹æ œrodki
na wykonanie postulowanych w
interpelacji prac. Pora ju¿ i na takie
wypowiedzi.
Byliœmy oczywiœcie we wskazywanych miejscach. Dziury na Brzozowej po³atane. O lipie dawno ju¿
zapomniano - wyciêta. Pasów dla
pieszych na Drawskiej nadal brak. A
miejsce to z ruchem ko³owym szczególnie natê¿onym.
(tan)

5 Marca - nazwa wstyd dla mieszkañców miasta

Niby Polska, a Józef Stalin jakby ju¿
na zawsze triumfuje w Z³ocieñcu
(Z£OCIENIEC). Niemal¿e niepostrze¿enie na 5 Marca mamy ju¿
nowe chodniki. Na S³odkim Rogu
chodnik by³ pok³adany nawet dwukrotnie, a to po uwagach w³aœciciela
jednego ze sklepów. Prace zosta³y
wykonane szybko i wzorowo wrêcz.
Nie tylko chodniki, ale i parking.
Tylko na pierwsze wra¿enie, ale mo¿na napisaæ: (1) estetyka ulicy (jeszcze bez nowej nawierzchni, tylko
chodniki) bez zarzutu. (2) ze wzglêdu
na stosunkowo szeroki chodnik +
regularny parking ruchliwa ulica jest
bezpieczniejsza od tej "poprzedniej". Teraz wypada tylko czekaæ na
po³o¿enie nowiutkiej nawierzchni.
Wspomnijmy i tak: te¿ i przy tej
ulicy: (1) nowy w mieœcie park od
kilku lat niemal¿e wzrastaj¹cy na
naszych oczach, a do tego po³o¿ony

pomiêdzy dwoma mostami na rzeczce W¹sawie. Park z dwoma kortami
tenisowymi i œcian¹ do nauki tej gry
(2) park zwieñczony niby koron¹
nowoczesn¹ hal¹ sportow¹ mog¹c¹
równie¿ pe³niæ funkcjê hali widowiskowej (3) w tym roku oddany do
u¿ytku most na wspomnianej rzeczce, sk¹d doskona³y widok na wspominany park i halê (4) no i w tych
dniach - nowe chodniki i nied³ugo
nowa nawierzchnia ulicy.
Dlaczego to ci¹gle trwa?
Co dalej? Nazwa ulicy 5 Marca to
dzieñ, w którym Józef Stalin podpisa³
rozkaz dokonania zbrodni ludobójstwa na Polakach w Katyniu. A do
tego - przecie¿ najœcie armii sowieckiej na te tereny, to nie by³o ¿adne
wyzwolenie Polski, a odwrotnie!!!

Co tu czciæ nazw¹ 5 Marca? Zreszt¹,
dosyæ d³ugo wa¿y³o siê - bêd¹ te
tereny polskie, czy te¿ nie? A do tego
- sowieci oderwali od naszego pañstwa bez naszej zgody oko³o sto
tysiêcy kilometrów kwadratowych

terytorium Polski. Po „kiego” my tu
w Z³ocieñcu ci¹gle mamy tê nazwê 5 Marca? Czy tylko dlatego, ¿e nale¿ymy do tak zwanych szczególnie
upoœledzonych i to pod ka¿dym
wzglêdem przez PRL?
(N)
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Z£OCIENIEC

Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl

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

US£UGI

INNE

NIERUCHOMOŒCI

MIESZKANIA

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Mam do wynajêcia lokal handlowo
- us³ugowy w centrum £obza. Tel.
604 403 764

Kawalerka do wynajêcia w £obzie,
umeblowana. Tel. 880 301 179.

Monta¿ ogrodzeñ betonowych, farmerskich i innych. Tel. 695 085 470
Zaopiekujê siê osob¹ starsz¹ Tel.
782 814 865

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

Us³ugi tokarskie. Tel. 607 442 058
Wykonam niedrogo instalacjê
elektryczn¹, domofonow¹, antenow¹ w domkach jednorodzinnych
oraz mieszkaniach; tel. 781-663521.
Monta¿ ogrodzeñ betonowych,farmerskich i innych. Tel. 695 085 470,
91 397 2575

Powiat œwidwiñski

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

Powiat gryficki
Sprzedam dachówki euronit ceglaste eska 696-075-099

Region

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

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

Region

PRACA

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

Region

BIZNES
Sprzedam w idealnym stanie komplet nowoczesnych maszyn firmy
Schuering do produkcji stolarki
okiennej i drzwiowej z PCV. Knowhow, przeszkolenie, kontakty w cenie. £obez, tel. 603-390-317.
Oferta dla inwestora. Firma
sprzeda 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

Przyjmê do pracy na sezon letni; tel.
667-433-709.
Opiekunki Niemcy. Tel. 666 096 761

MOTORYZACJA

Region
Sprzedam Opel Combo Van rok
prod. 2003, poj. 1,7 D. Cena 4000
z³ do negocjacji. Faktura VAT. Tel.
501 549 818

Odnajmê lub sprzedam lokal handlowo - us³ugowy w £obzie o powierzchni 100 mkw. Tel.882 283
333
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
uzbrojon¹ w £obzie. Tel. 606 233
943
Posiadam halê do wynajêcia 300
mkw. plus du¿y plac ul. Waryñskiego 1400 z³, £obez. Tel. 506 897 352
Domy na wsi www.atut-dom.pl Tel.
600 265 547.
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.

Powiat gryficki
Wynajmê lokal pow. 140 mkw.,
Gryfice centrum,na dzia³alnoœæ handlow¹, us³ugow¹ lub
biurow¹, ulica Niepodleg³oœci
63. Tel. 605 421 308
Sprzedam dzia³ki pod budowê w
miejscowoœci Zaleszczyce ( ok. 4
km od Gryfic ). Cena do uzgodnienia. Tel. 697 414 464

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

NAUKA
pomoc.

Sprzedam tanio kawalerkê bez
czynszow¹ w Wêgorzynie, pow. 32
mkw. na parterze, czêœciowo umeblowana, w niewielkim stopniu do
wykoñczenia plus pomieszczenie
gospodarcze. Cena do uzgodnienia. Tel. 536 237 624
Sprzedam mieszkanie w Wêgorzynie pow. 53 mkw. w bloku na II piêtrze, 2 pokoje+piwnica, spó³dzielcze w³asnoœciowe. Cena 125 tys.
Tel. 663-248-859.
Resko. Sprzedam mieszkanie w
bloku na II piêtrze, 58 mkw. + gara¿.
W³asnoœæ - ksiêga wieczysta. Trzy
pokoje, kuchnia, ³azienka, wc, indywidualne ogrzewanie gazowe.
Cena wraz z gara¿em 145 tys. z³.
Tel. 606 705 547 lub 609 537 410.
Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe
na parterze w £obzie. Tel. 91 397 50
88.
£obez, stancja do wynajêcia, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka. Tel. 607 129
519.
Sprzedam mieszkanie 68 mkw. po
remoncie, III piêtro, £obez ul. Okopowa. Tel. 516 710 044.

Powiat gryficki
P³oty ul. Osiedle 700-lecia - mieszkanie 2-pokojowe na parterze do
wynajêcia z gara¿em (na d³u¿ej).
Tel. 606 940 327.
Sprzedam mieszkanie 42 mkw. w
P³otach ulica Kopernika 18/3. Tel.
694 271 834.
Sprzedam kawalerkê po remoncie
w Trzyg³owie, pow.18,20 mkw.
Cena 30 tys. z³. Tel. 501 660 557.

ROLNICTWO

Region
Sprzedam przyczepê samo zbieraj¹c¹ do zielonki " KRONE". Tel. 660
010 540
Sprzedam owijarkê do sianokiszonki. Tel.660 010 540

Powiat ³obeski
Matematyka
516166301.

£obez, kawalerka do wynajêcia na
parterze, umeblowana. Tel. 788
175 852

Tel.

Powiat gryficki
Niemiecki, lekcje indywidualne,
konwersacje. 694 084 240
Angielski, podstawy, gramatyka,
korepetycje. 696 075 099
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Dzieci lubi¹ karate

W sobotê 21 kwietnia 2012 r. w
hali widowiskowo-sportowej w Z³ocieñcu odby³a siê Zachodniopomorska Olimpiada Dzieci i M³odzie¿y w
Karate o Puchar Starosty Drawskiego i Puchar Burmistrza Z³ocieñca.
W zawodach udzia³ wziêli zawodnicy reprezentuj¹cych 11 klubów
zrzeszonych w Polskiej Federacji
Karate Kyokushin.
Turniej, organizowany przez
Klub Walki Washi Z³ocieniec - Po³czyn-Zdrój, honorowym patronatem obj¹³ Starosta Drawski i Burmistrz Z³ocieñca.
Karatecy startowali w konkurencjach grappling - 87 zawodników,
kumite - 74 zawodników i kata - 61
zawodników, natomiast doroœli w
K1.
Powiat Drawski reprezentowali
zawodnicy zrzeszeni w Klubie Walki
Washi Z³ocieniec - Po³czyn-Zdrój
oraz Klubie Karate w Kaliszu Pomorskim.
Reprezentanci Klubu Walki Washi zdobyli 5 pierwszych miejsc, 4
drugie miejsca i 3 trzecie miejsca,
natomiast Klub Karate z Kalisz Pomorskiego zdoby³ jedno pierwsze
miejsce i 3 trzecie miejsca.
Wyniki reprezentantów Powiatu
Drawskiego przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:

GRAPPLING
Kajetan Kuszmar - do 6 lat - II miejsce
Stefan Patrzyñski - 7-9 lat do 26 kg III miejsce
Dawid Kuszmar - 7-9 lat 26-30 kg - I
miejsce
Filip Kwiatkowski - 7-9 lat 26-30 kg III miejsce
Dominik Budziszewski -7-9 lat 30-40
kg - II miejsce
Mi³osz Bogdañski - 7-9 lat od 40 kg
- III miejsce
Nikodem B¹czek - 10-12 lat od 45 kg
- I miejsce
Otylia Kosiñska - 7-9 lat - I miejsce
KUMITE
Adam Walczak - 7-9 lat do 30 kg - I
miejsce
Nikodem B¹czek - 10-12 lat od 45 kg
- II miejsce
Daniel G³adysz - 13-14 lat 45-55 kg III miejsce.
KATA
Stefan Patrzyñski - 7-8 lat - I miejsce
Cyprian Pa³ka - 9-10 lat - I miejsce
Michalina Pud³o -13-14 lat - I miejsce
Lena Kornaœ - 13-14 lat - II miejsce
Bart³omiej Pud³o - 15-16 lat - III miejsce.
Organizator sk³ada podziêkowania dla Starosty Drawskiego za udostêpnienie hali i ufundowanie pucharów oraz Burmistrzowi Z³ocieñca
za wsparcie finansowe.
(o)

Tenis sto³owy: Natalia Kocoñ „z³ota”

Mistrzostwa
województwa juniorów
(WOJEWÓDZTWO). I oto
znów mamy wyj¹tkowo krzepi¹ce
doniesienia sportowe za spraw¹ tenisistów i tenisistek sto³owych z
Uczniowskiego Klubu Sportowego
TRAPER Z³ocieniec. To od niedawna Klub sportowy w tenisie sto³owym ju¿ trzecioligowy, a myœl¹ nawet o drugiej lidze.
Nasi z TRAPERA tym razem powalczyli na mistrzostwach woje-

wództwa juniorów. W grze pojedynczej Natalia Kocoñ wraz z Danielem
Zubrzyckim z LUKS TOP Wierzbiêcin wywalczyli medal br¹zowy!
W grze podwójnej Natalka wraz z
Adriann¹ Ko³aczewsk¹ z Chrobrego
Miêdzyzdroje zdoby³y zloty medal.
Jak¿e tu dobitnie widaæ, ¿e z³ocieniecki tenis sto³owy wraca w naszym
województwie na wysokie miejsca.
A wszystko za spraw¹ UKS Trapera.
(ba)
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Radioorientacja Sportowa

„Lis” Gardeja na
zawodach w Wa³czu

W dniach od 27-29 kwietnia br.
odby³y siê IX Powiatowe Zawody o
Puchar Ziemi Wa³eckiej w Radioorentacji Sportowej.
W zawodach brali udzia³ uczniowie ze Z³ocieñca, reprezentuj¹cy
UKS „Lis” Gardeja. Zawodnicy zajêli nastêpuj¹ce miejsca:
- bieg klasyczny w paœmie 144MHz:

M-12 Sobolewski Aleksander - I m
M-16+ Szuflicki Miros³aw - III m
- bieg foxoring w paœmie 3,5MHz:
K-10 Jandzio Katarzyna - I m.
M-10 Seku³a Adrian - VI m.
M-12 Sobolewski Aleksander - II m.
Senior Kruczkowski Damian - V m.
Senior Szuflicki Miros³aw - I m.
Trenerem Radioorientacji Sportowej jest Miros³aw Szuflicki.
(o)

Tenis sto³owy

Julia Szemiel z dwoma
z³otymi medalami
(Z£OCIENIEC) Wysok¹ formê
prezentuje w najwa¿niejszej czêœci
pingpongowego sezonu Julia Szemiel, zawodniczka UKS Orlik Z³ocieniec.
Na rozegranych 21 kwietnia w
Turowie ko³o Szczecinka mistrzostwach województwa m³odzików,
Julka zdoby³a dwa z³ote medale.
Julka w finale gry pojedynczej
wygra³a z zawodniczk¹ UKS Chrobry Miêdzyzdroje, Weronik¹ Zygan,
natomiast w finale gry podwójnej,

graj¹c w parze z Dagmar¹ Sikor¹ z
UKS Sucha Koszaliñska, pokona³a
debel z LUKS Gryfice, Domañska Pañko.
Jest to kolejny sukces Julki, która niedawno okaza³a siê najlepsz¹
zawodniczk¹ województwa zachodniopomorskiego, na rozegranych w
Czarnkowie miêdzywojewódzkich
mistrzostwach m³odzików. Œwie¿o
upieczonej mistrzyni województwa
gratulujemy œwietnego wystêpu i z
niecierpliwoœci¹ czekamy na kolejne
sukcesy.
(o)
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Pi³ka no¿na - III Liga Ba³tycka
Wyniki 26. kolejki i tabela: Drawa
Drawsko Pomorskie - Orkan Rumia 0:3,
Ba³tyk Koszalin - Gryf Wejherowo 3:2,
Gwardia Koszalin - Lechia II Gdañsk
3:0, Kotwica Ko³obrzeg - Gryf S³upsk
1:0, Kaszubia Koœcierzyna - Gryf
Tczew 3:0, Koral Dêbnica - Cartusia
Kartuzy 1:5, D¹b Dêbno - B³êkitni Stargard Szczeciñski 1:1, Chemik Police Pogon Barlinek 0:2.
1. Kotwica
26 56 45:20
2. Orkan
26 55 42:20
3. Gryf W.
26 52 49:16
4. Cartusia
26 41 41:29
5. Gwardia
26 39 32:31
6. B³êkitni
26 35 32:35
7. Lechia II
26 35 32:31
8. Gryf S.
26 35 31:28
9. Pogoñ B.
26 35 35:35
10. Kaszubia
26 30 25:34
11. Drawa
26 29 33:40
12. Chemik
26 29 27:34
13. Ba³tyk K.
26 28 26:27
14. D¹b
26 28 28:43
15. Koral
16 28 26:46
16. Gryf T.
26 21 19:54

Victoria Sianów - Olimp Z³ocieniec 5:1
Olimp Z³ocieniec - Sokó³ Karlino 0:0

IV liga
Wyniki 25. kolejki i tabela: Lech
Czaplinek - Pogoñ II Szczecin 0:1, Leœnik Rossa Manowo - Ina Goleniów 4:1,
Energetyk Gryfino - S³awa ABWood
S³awno 2:1, Vineta Wolin - Astra Ustronie Morskie 1:0, Stal Szczecin - Sarmata
Dobra 1:1, Rega Trzebiatów - Hutnik
Szczecin 1:3, Kluczevia Stargard - Orze³
Wa³cz 2:1, Victoria Przec³aw - Gryf
Kamieñ Pomorski 0:4.
1 Energetyk
25 57 73:23
2 Pogoñ II
25 52 78:28
3 Leœnik
25 49 62:29
4 Stal
25 46 52:31
5 Gryf
25 45 45:35
6 Vineta
25 43 45:30
7 Kluczevia
25 41 39:32
8 Astra
25 31 33:39
9 Sarmata
25 30 38:49
10 Orze³
25 30 35:46
11 Ina
25 30 37:47
12 Lech
25 27 23:44
13 Hutnik
25 27 38:48
14 Slawa
25 26 26:53
15 Victoria
25 19 21:49
16 Rega
25 8 17:79

(Z£OCIENIEC). Na mecz Olimpu z Soko³em nie mieli byæ wpuszczeni kibice goœci, ale nie tylko.
Skoñczy³o siê na zamiarze, bo kibice nie przyjechali. I tym sposobem
na widowni znaleŸli siê te¿ i miejscowi fani.

Koszaliñska Klasa Okrêgowa
Wyniki 24. kolejki: Olimp Z³ocieniec - Sokó³ Karlino 0:0, Iskra Bia³ogard
- Victoria Sianów 1:0, Rasel Dygowo Arkadia Malechowo 2;1, Pogoñ Po³czyn Zdrój - Wielim Szczecinek 1:0,
Dar³ovia Dar³owo - B³onie Barwice 5:1,
Darzbór Szczecinek - Wybrzeze Biesiekierz 1:0, Mechanik Bobolice - G³az
Tychowo 3:2.
1 Wiekowianka
24 52 55:21
2 Rasel
24 47 56:32
3 Iskra
24 43 51:30
4 Darzbór
24 40 43:27
5 Wielim
24 43 51:30
6 Dar³ovia
24 40 44:28
7 Mechanik
24 40 44:28
8 Sokó³
24 38 36:24
9 Arkadia
24 36 43:37
10 Wybrze¿e
24 32 43:42
11 Victoria
24 31 42:40
12 Olimp
24 28 48:56
13 Pogon
24 27 32:58
14 Hubertus
24 23 32:47
15 Glaz
24 14 25:87
16 Blonie
24 10 26:69
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Gramy, bo gramy?

Mecz rozpocz¹³ siê od szybkich
d³ugich podañ graczy Soko³a i od
potwornego kiksu prawego obroñcy z³ocienian, który pi³kê na strzelenie gola wprost wy³o¿y³ napastnikowi goœci. Liszko by³ zmuszony do
karko³omnej interwencji.
Z up³ywem minut Sokó³ okazywa³ siê coraz mniej groŸny. Woroniecki opanowa³ œrodek pola umiejêtnie uruchamiaj¹c w przodzie Barsula i Duszê. Inni pomocnicy Olimpu, a i obroñcy te¿, s³ali pi³ki do tej
pary w napadzie, ale robili to tak
czytelnie, ¿e a¿ zas³uguj¹ na nagany.
Z tego powodu Dusza i Barsul musieli w grê wk³adaæ o wiele wiêcej
wysi³ku ni¿ powinni. Chwa³a im
mimo wszystko za to, a i nagany dla
pomocników i obroñców.
Blama¿e z Victori¹
Poprzedni mecz Olimp przegra³ w
Sianowie z Victori¹ a¿ 1:5. Na nic tu
ró¿ne t³umaczenia, ¿e sêdziowanie
by³o fatalne, bo mecz u siebie z t¹
sam¹ Victori¹ z³ocienianie przegrali
0:4. Razem to daje 1:9, a wiêc ró¿nica
kilku lat œwietlnych. A Victoria na
dodatek to przecie¿ te¿ by³y ... trzecioligowiec.
Powracamy do Soko³a
W tym meczu bramek nie by³o,
by³y tylko sytuacje do ich zdobycia.
Tu chyba o oczko lepszy by³ Olimp,
który w przekroju ca³ego spotkania
okaza³ siê zespo³em ciut lepiej zorganizowanym. Zreszt¹, gracze Olimpu
grali z wielkim zaanga¿owaniem i z
tego powodu mecz móg³ siê nawet

podobaæ i podoba³ siê. Tyle, ¿e w
Z³ocieñcu te¿ mamy bogate tradycje
futbolowe i z tego powodu mo¿na
wymagaæ o wiele, o wiele wiêcej. I
wymagajmy.
S¹ w z³ocienieckiej dru¿ynie zawodnicy, którzy na boisku w takiej
formie nie powinni siê pokazywaæ.
To trójka graczy, w tym niestety
dwóch obroñców i jeden pomocnik.
Pomocnik jest wyt³umaczony - choroba, szpital, zabieg. Obroñcy nie.
Krajewski
I jeszcze jedno - dobre wra¿enie
pozostawia gra Krajewskiego na
œrodku obrony. Po prezentowanej
przez niego kulturze gry widaæ, ¿e
chyba móg³by byæ te¿ wyj¹tkowo
pomocny jako gracz œrodka pola.
Mo¿e by zrobiæ tak¹ próbê?
Patryk Rygiel. Przez d³ugie fragmenty meczu nie potrafi³ znaleŸæ
sobie miejsca na boisku. Czêsto
dublowa³ pozycjê Woronieckiego, a
gdy pan Grzegorz czyni³ to, co zwykle, Patrykowi pozostawa³o tylko
przygl¹daæ siê grze. Gdy znalaz³ siê
na skrzydle natychmiast dogrywa³
tak, jak nie tylko trzeba, ale i wyj¹tkowo widowiskowo. Ten ch³opak
musi ostro powalczyæ o swoj¹ rolê
na boisku! Nie pytaæ, co mam graæ,
a graæ to, co potrafi. A to jeszcze
juniorek przecie.
Tomek
Mimo niesamowitych usi³owañ,
Tomek Dusza, nasz lider strzelców
KLO pozosta³ bez trafieñ, mimo, ¿e
mia³ sytuacje nawet „sam na sam”. I
kilka podobnych.
Z Soko³em by³o bez bramek, a
mimo to by³o i interesuj¹co, i emocjonuj¹co. Ale poziom pi³karskiej
gry marniutki. Albo i nawet jeszcze
gorzej.
Tadeusz Nosel

Ps. Jeœli obecna, wyj¹tkowo mizerna, postawa seniorów Olimpu
utrzyma siê do koñca rozgrywek,
mo¿na domniemywaæ, ¿e zarz¹d Klubu zechce podaæ siê do dymisji. I
by³oby to chyba wskazane. Do tej
pory ów zarz¹d nie zaproponowa³ w
swej pracy niczego, co w Z³ocieñcu
nie by³oby klepane, powielane od
dziesiêcioleci. „Ja do ciebie, ty do
mnie”. A do tego najwartoœciowsi
szkoleniowcy w mieœcie (£ukasz
Piórkowski) wci¹¿ poza Klubem.
Obecny zarz¹d od w³adz gminy
otrzyma³ b³ogos³awieñstwo na swe
dzia³anie, ale bez pieniêdzy. O jakichkolwiek dzia³aniach zarz¹du w
kontrze do takich w³adz do tej pory
nie us³yszeliœmy. I nie us³yszymy,
b¹dŸmy pewni. Jeœli samemu istnieje
siê jakby poza postaw¹ sportow¹, to
po co pchaæ siê do prowadzania klubu sportowego? Bo to na Z³ocieniec
wystarczy? Ju¿ nie!!! Panom ju¿ chyba podziêkujemy. Chyba, ¿e zmiana
postawy. Na sportow¹.
(N)

Trampkarze
Olimpu
z G³azem
Tychowo
(Z£OCIENIEC). Dobiegaj¹ koñca rozgrywki futbolowe, w których
uczestnicz¹ trampkarze Olimpu Z³ocieniec. W grupie Olimpu graj¹: Pomorzanin S³awoborze, B³onie Barwice, Spójnia Œwidwin, Hubertus Bia³y
Bór, Pionier 95 Borne Sulinowo, Pogoñ Po³czyn-Zdrój, Lech Czaplinek
i G³az Tychowo.
Najbli¿szy mecz trampkarzy
Olimpu w Z³ocieñcu 13 maja w niedzielê o godz. 13. z G³azem. (ok)
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III LIGA BA£TYCKA
- ZACZYNAJ¥ SIÊ
GRY O WSZYSTKO
(REGION). Wszystko zwolna
poczyna wskazywaæ, ¿e z III Lig¹
Ba³tyck¹ po¿egna siê Gryf Tczew.
Natomiast zespo³y nad nim, a z do³u
tabeli - Koral Dêbnica (28 pkt.), D¹b
Dêbno (28 pkt.), Ba³tyk Koszalin (28
pkt.), Chemik Police (29 pkt.), Drawa
Drawsko Pomorskie (29 pkt.), Kaszubia Koœcierzyna (30 pkt.), bêd¹ toczyæ ciê¿kie boje o utrzymanie siê w
trzecioligowych szrankach. Byæ
mo¿e bêdzie to te¿ walka z zespo³ami,
które obecnie maj¹ ju¿ po 35 pkt.
B³êkitni, Lechia II, Gryf S³upsk, Pogoñ Barlinek.
Do zakoñczenia rozgrywek pozosta³y cztery kolejki.
Drawa teraz jedzie do Gryfa Wejherowo. Trudny mecz. Gryf to trzecia
dru¿yna rozgrywek. Mecz 12 maja, w
sobotê. Jej s¹siad, oczko ni¿ej w tabeli, Chemik Police w Gdañsku spotka siê z Lechi¹ II. Siódma dru¿yna w
tabeli. Ba³tyk Koszalin, tu¿ za Chemikiem, ma wyjazd do Kaszubii. Kaszubia dziesi¹ta. Te¿ w strefie spadko-

wej. D¹b Dêbno z czternastej pozycji
w tabeli zagra w Barlinku z Pogoni¹.
Pogoñ dziewi¹ta, ale te¿ zagro¿ona
spadkiem. Koral Dêbnica, piêtnasty
w tabeli, pojedzie do Gryfa S³upsk.
S³upszczanie ósma lokata. Orkan
Rumia, niedawny zwyciêzca w
Drawsku Pomorskim nad Draw¹ 3:0,
zagra u siebie z Gryfem Tczew.
Nie trzeba zbyt wiele namys³u, by
dostrzec, w jak trudnej sytuacji jest
Drawa. Wyje¿d¿a do przeciwnika,
który nieustannie walczy o awans do
drugiej ligi - to Gryf Wejherowo.
Tylko cztery punkty za liderem Kotwic¹. A Orkan Rumia za ko³obrze¿anami tylko punkcik. Wiemy, ¿e Drawa powalczy, czego dowody da³a ju¿
nie raz. I mimo wszystko z nadziejami
bêdziemy wyczekiwaæ pi³karskich
wieœci z Wejherowa.
Mecz Drawy w Drawsku Pomorskim dopiero 19 maja, w sobotê, o
siedemnastej z Cartusi¹ 1923 Kartuzy. A to dru¿yna te¿ ze szczytów tabeli, bo czwarta pozycja. Sprawdzi
siê nam Drawa? Wierzmy.
(N)

Turniej pi³ki no¿nej
w kategorii +35

(Z£OCIENIEC). Jeszcze pod koniec kwietnia Oœrodek Sportu i Rekreacji przeprowadzi³ regionalne eliminacje do wojewódzkiego turnieju
w ramach Ogólnopolskiej Ligi Mistrzów Orlika. W kategorii + 35 zg³osi³y siê dwie dru¿yny ze Z³ocieñca;
Oldboye i Nosoro¿ce. Mecz miêdzy
nimi by³ wyrównany. Pierwsz¹ bramkê strzeli³ Pawe³ Mela - Oldboje.

Str
Str.. 13

SPORT

Wyrównanie po golu Jana Nagiela.
Przed koñcem pierwszej po³owy na
2:1 celnie uderzy³ Pawe³ Nowak.
Mecz zakoñczy³ siê wygran¹ Oldbojów a¿ 8:1. Oni bêd¹ reprezentowaæ
Z³ocieniec w turnieju wojewódzkim,
który odbêdzie siê na pocz¹tku
wrzeœnia. Wtedy rozstrzygnie siê,
kto awansuje do fina³u ogólnopolskiego.
(um)

Wawreñczuk x 2 (po bramce w ka¿dej po³owie)

Gryf i Drawie dostarczy³
tak potrzebnych punktów
(TCZEW). W wyjazdowym meczu z ostatni¹ dru¿yn¹ w tabeli trzeciej ligi Gryfem Tczew, Drawa Drawsko Pomorskie pierwsz¹ bramkê
strzeli³a dok³adnie na koniec pierwszej czêœci gry. Strzelcem Wawreñczuk.
Drawszczanie przewa¿ali doœæ
wyraŸnie nad rywalem, pe³ne zwyciêstwo by³o tylko kwesti¹ czasu.

By³y sytuacje bramkowe - i Wawreñczuka i Batisty. Druga czêœæ gry: (1)
napastnik Gryfa zalicza uderzenie w
poprzeczkê (2) ju¿ trzy ¿ó³te kartki dla
graczy z Drawska Pomorskiego (3)
plac gry opuszcza Close. Za niego
Kibitlewski. (4) raz jeszcze Wawreñczuk. Dosta³ dobre, zaskakuj¹ce
podanie. S¹ pewne trzy wyjazdowe
punkty. Kamienie z serc.
(N)

S¹ boiska, jest trener - bêd¹ pi³karze?

Juniorzy starsi Olimpu
wiosn¹ 2012 roku
(Z£OCIENIEC). Zespó³ juniorów starszych Olimpu Z³ocieniec
jest trenowany przez mgra Marcina
Wiliñskiego. Trener nie dysponuje
najsilniejszym sk³adem, na jaki Klub
staæ, gdy¿ w pierwszym zespole te¿
gra kilku juniorów: Kacper Dalmata,
Robert Belnik, Szymon Antosiak,
Patryk Rygiel.
Dotychczasowe wyniki tej dru¿yny, z tegorocznej wiosny: Olimp Red³ovia 3:4, Olimp - Pionier 95 Borne Sulinowo 1:0, Olimp - B³onie 5:5,
Spójnia - Olimp 0:1, Olimp - Pomorzanin 7:0.

Na pi¹ty maja by³ zapowiadany
mecz z Hubertusem, ale przeciwnik
wycofa³ siê z rozgrywek. Walkower
wiêc.
W Z³ocieñcu juniorzy starsi
Olimpu zagraj¹ 13 maja w niedzielê z
G³azem Tychowo. Pocz¹tek meczu o
11.00. Z Pogoni¹ Po³czyn Zdrój w
Po³czynie 20 maja.
I wreszcie z Draw¹ Drawsko Pomorskie u przeciwnika 27 maja w niedzielê o 11.00. Nasi juniorzy rozgrywki zakoñcz¹ drugiego czerwca
wyjazdowym meczem w Redle z Red³ovi¹.
(ok)

Turniej pi³ki siatkowej

Gra³y reprezentacje
gimnazjów
(Z£OCIENIEC). Po raz pierwszy
zorganizowano tu turniej pi³ki siatkowej uczniom szkó³ gimnazjalnych.
Kategorie rozgrywek: dziewczêta,
ch³opcy i zespó³ mieszany. Dru¿yny
rywalizowa³y o trofeum - Puchar
Przechodni ufundowany przez
OSiR, który by³ organizatorem gier.
Ka¿da ze szkó³ wystawi³a po jednym
zespole w ka¿dej kategorii. Najwiêcej emocji dostarczy³ pojedynek
ch³opców. Po wyj¹tkowo atrakcyjnym boju mecz wygra³a reprezentacja Gimnazjum nr 1.
Gimnazjum nr 1
W ogólnej klasyfikacji zwyciê¿y³o Gimnazjum nr 1. Reprezentacja tej
szko³y wygra³a wszystkie trzy pojedynki. To by³ te¿ jakby rewan¿ za
pora¿ki w turnieju pi³ki no¿nej.
Sk³ad zwyciêskiej dru¿yny: GIM-

NAZJUM NR 1- opiekunka Edyta
Jêdrzejczak; Sandra Zaczkowska,
Dagmara Dawszewska, Klaudia
Mazur, Monika Sikora, Katarzyna
Jakim. Ewa Koz³owska, Aleksandra
Rosiñska, Micha³ Chrypo, Dawid
Piaseczki, Adam Kowalski, Cezary
Ostrowski, Kamil Ciesielski, Kordian Borkowski, Szymon Smyk.
DRU¯YNA GIMNAZJUM NR 2.
Opiekun Adam Radzimski; Klaudia
Kreæ, And¿elika Pomian. Sandra
Pomian, Paulina Le¿ak, Kinga Borkowska, Dominika Mesek, Jakub
Wo³yniec, Daniel Wójcik, Kamil
Korzeniowski, Edwin Udycz, Grzegorz Gessel, Rafa³ Borowczak.
WYNIKITURNIEJU
Dziewczêta: G1: G2 (2:0). Ch³opcy: G1 : G2 (2:0). Mikst: G1 : G2 (2:0).
(um)
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Król strzelców ze Z³ocieñca - Patryk Œciurkowski

UKS ORLIK Z³ocieniec - zwyciêstwo
w turnieju w Kaliszu Pomorskim
(KALISZ POMORSKI). Dru¿yna
Uczniowskiego Klubu
Sportowego ORLIK
Z³ocieniec wygra³a turniej
pi³karski w Kaliszu
Pomorskim. Jej napastnik
Patryk Œciurkowski po raz
czwarty z rzêdu zdoby³ tytu³
króla strzelców.
By³a pomoc
Dziêki osobistemu zaanga¿owaniu bardzo wielu osób w ramach 3.
Edycji Ligi Ba³tyckiej Orlik 2012,
zorganizowano piêædziesi¹t turniejów, w tym dziewiêtnaœcie halowych.
Piêæ grup - z dziesiêciu uczestnicz¹cych w rozgrywkach - rozegra³o
turnieje w niedawny weekend. By³y
to grupy: koszaliñska ziemska
ch³opców, koszaliñska ziemska
dziewcz¹t, drawska, pozosta³e powiaty - dziewcz¹t oraz wa³ecka. Turnieje w Boninie, Kaliszu Pomorskim,
Robuniu i Wa³czu by³y odpowiednio: 46., 47., 48., 49. i 50. turniejem w
3. edycji Ligi.
Pod koniec kwietnia w Kaliszu
Pomorskim na Orliku przy ulicy B³onie Kaszubskie rywalizowa³y ju¿ po
raz siódmy dru¿yny grupy drawskiej. Organizatorem turnieju by³
Pawe³ G¹siorowski - opiekun miejscowych zespo³ów KP Calisia I i II
Kalisz Pomorski. Koordynatorem
rozgrywek w powiecie drawskim jest
Filip Skowron.
W kolejnym turnieju w tej grupie
udzia³ wziê³y nastêpuj¹ce zespo³y:
(1) UKS Orlik Z³ocieniec (trener
£ukasz Piorkowski) (2) KP Calisia I
Kalisz Pomorski (trener Pawe³ G¹siorowski) (3) UKS Iras I Czaplinek (trener Piotr Kibitlewski (4) Drawa Drawsko Pomorskie Kabel Technik (trener
Marcin Kañczugowski) (5) Drzewiarz
Œwierczyna (trener Zbigniew Katrycz) (6) KP Calisia II Kalisz Pomorski (trener Pawe³ G¹siorowski) (7)
UKS Iras II Czaplinek (trener Krzysztof Bo³dysz). Zespo³y zosta³y wymienione w kolejnoœci po szeœciu dotychczas rozegranych turniejach.
UKS Orlik Z³ocieniec
Najlepszymi okazali siê prowadz¹cy po szeœciu turniejach m³odzi
pi³karze UKS Orlik Z³ocieniec. Z³ocienianie wygrali rywalizacjê zdobywaj¹c komplet punktów. Podopieczni £ukasza Piórkowskiego zaprezentowali wysoki poziom gry indywidu-

alnej i zespo³owej. SK£AD UKS
ORLIKA Z£OCIENIEC: Pawe³ Szóstak, Patryk Jakóbczak - to bramkarze. Micha³ Gaik, Maksymilian Kapuœciñski, Patryk Kot, Marcin Majdan, Micha³ Roszczyk, Jakub Stempniewski, Patryk Œciurkowski.
Drugie miejsce zajê³a dru¿yna
UKS Iras I Czaplinek. Trzecie - zespó³ gospodarzy imprezy - KP Calisia I Kalisz Pomorski. Trzy zwyciêskie zespo³y uhonorowano pucharami. Wszystkie zespo³y otrzyma³y
okolicznoœciowe dyplomy.
Statuetkami uhonorowano graczy wyró¿nionych indywidualnie:
(1) Szymona Stró¿ego - najlepszy
zawodnik (UKS Iras II Czaplinek) (2)
Oscara Tillacka z Drawy Kabel Technik - najlepszy bramkarz (3) Patryk
Œciurkowski - UKS Orlik Z³ocieniec najlepszy strzelec turnieju. 10 bramek.
TABELA
1. UKS Orlik Z³ocieniec 6 18 17:2
2. Iras I Czaplinek
6 12 8:3
3. Calisia I Kalisz Pom. 6 10 7:4
4. Drawa Drawsko Pom. 6 8 6:3
5. Iras II Czaplinek
6 7 5:10
6. Drzewiarz Œwierczyna 6 6 5:16
7. Calisia Kalisz Pomorski 6 0 1:11
Tabela grupy drawskiej po siedmiu
turniejach
1 m. UKS Orlik Z³. 42 100 98:18
2 m. Calisia I Kalisz 42 90 68:18
3 m. Iras I Czaplinek 42 88 62:17
4 m. Drawa Drawsko 42 52 31:39
5 m. Drzewiarz Œw. 42 43 31:62
6 m. Calisia II Kalisz 42 26 18:65
7 m. Iras II Czaplinek 42 13 13:102

W Z³ocieñcu 13 maja
Nastêpny turniej Ligi Ba³tyckiej
Orlików grupy drawskiej odbêdzie
siê w Z³ocieñcu trzynastego maja w
Z³ocieñcu w niedzielê o godzinie
10.00 na Orliku przy Szkole Podstawowej nr 2 przy ulicy Fryderyka
Chopina 10. Organizatorem turnieju
- UKS Orlik Z³ocieniec. Odpowiedzialny za organizacjê gier mgr

£ukasz Piórkowski. Zapraszamy
wszystkich kibiców pi³ki no¿nej.
Wyniki naszych Orlików z gier w
Kaliszu Pomorskim: (1) Drawa - Orlik
Z³ocieniec 0:2 (2) Calisia I Kalisz
Pomorski - UKS Orlik Z³ocieniec 1:2
(3) UKS Orlik Z³ocieniec - Calisia II
Kalisz 3:0 (4) Drzewiarz Œwierczyna :
UKS Orlik Z³ocieniec 0:4.
(um)

Drawa Drawsko Pomorskie, Lech Czaplinek
- przegrane mecze z bardzo mocnymi przeciwnikami

Frapuj¹ce walki o ligi pi³karskie
dla nas wszystkich
(REGION). Dwie nasze ligowe
dru¿yny - Drawa Drawsko Pomorskie (III Liga Ba³tycka) i Lech Czaplinek (IV liga) przegra³y swoje
mecze. Drawa z dru¿yn¹ aspiruj¹c¹
do drugiej ligi, z Orkanem z Rumii
0:3. I Lech Czaplinek z rezerwami
aspiruj¹cej do ekstraklasy Pogoni
Szczecin tylko 0:1.
Do ostatniego tchu
Teraz rozpoczyna siê w³aœnie
walka do ostatniego tchu. O utrzymanie tych lig dla tutejszej spo³ecznoœci. To bój nawet i wiêkszy od
tylko futbolowego. Bo to bój kulturowy. O miejsce naszej ziemi na mapie kraju, nie tylko pi³karskiej, a w³aœnie kulturalnej. Bardzo wiele w tych
decyduj¹cych grach bêdzie zale¿a³o
od atmosfery na naszych stadionach. Od postawy kibiców. Warto

pomóc pi³karzom. Jak to przyjemnie,
gdy mo¿na przyjœæ na mecz IV ligi, III
ligi - piêknie nazwanej Ba³tyck¹. Bo
to te¿ i wychowywanie m³odzie¿y,
nie tylko pi³karskiej.
Smutek okrêgówek
A istnienie w klasach okrêgowych? - jakie¿ to w przypadku niektórych dru¿yn smutne, by nie napisaæ - ¿a³osne.
Przed nami te¿ EURO 2012. Tu te¿
wielkie skupienie. Oczekiwanie. Nikt
przy okazji nie podaje, ¿e na Festiwal
Filmowy w Cannes nie zdo³a³ siê
zakwalifikowaæ ¿aden polski film. I
cisza. Wymaga siê tylko od pi³karzy.
Wszystko wiêc znów w ich nogach.
W sercach. I tych z III i z IV ligi te¿.
Ktoœ wreszcie musi broniæ naszej
kultury nie tylko w œwiecie. I tu u nas
te¿. I broni. Z kibicami?
(N)
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Ksi¹dz proboszcz Wies³aw Hnatejko
do parafian parafii Maryi Wniebowziêtej
- „Pierwsza taka uroczystoœæ w ca³ej
historii parafii"

DRODZY PARAFIANIE
Zbli¿amy siê do wielkiego wydarzenia, jakim bêdzie uroczystoœæ
œwiêceñ kap³añskich. Radoœæ tê bêdziemy prze¿ywaæ wraz z naszym
parafianinem Tomkiem oraz z jego
koleg¹ z seminarium Piotrem. To w³aœnie tych dwóch m³odych ludzi
przyjmie dwunastego maja w naszej
œwi¹tyni parafialnej œwiêcenia z r¹k
naszego ordynariusza Ksiêdza Biskupa Edwarda Dajczaka. Bêdzie to
pierwsza taka uroczystoœæ w ca³ej
historii parafii! Chcemy siê dobrze
do niej przygotowaæ. I nie mam tu
bynajmniej na myœli wielkich dekoracji, prób ceremonii czy eleganckich kreacji czy fryzur. Owszem, jest
to wa¿na strona uroczystoœci. Ponad tym jednak jest modlitwa. To
w³aœnie od niej powinniœmy zaczynaæ i ni¹ zwieñczyæ ca³e nasze dzia³anie - stosownie do s³ów modlitwy
brewiarzowej: Aby ka¿de nasze dzia³anie od Boga bra³o pocz¹tek i w Nim
znajdowa³o dope³nienie.
Wyrazem naszego przywi¹zania
do Jezusa i trwania z Nim w jednoœci,
bêdzie wieczysta adoracja Najœwiêtszego Sakramentu, któr¹ w naszym
koœciele rozpoczniemy w pi¹tek jedenastego maja o godzinie 7.30 i
zakoñczymy nastêpnego dnia rano
o godzinie 7.00. Bêdzie miêdzy innymi nabo¿eñstwo do Bo¿ego Mi³osierdzia, modlitwa o nowe powo³ania, Apel Jasnogórski i tak¿e czas na
adoracjê w ciszy. Te wszystkie chwile wykorzystajmy na powierzenie
Panu Bogu naszych problemów,
bol¹czek i trosk. Wiele razy byæ mo¿e
nie mo¿emy siê skupiæ w œwi¹tyni.
Ten czas jest idealny, aby klêkn¹æ
przed Panem obecnym w kawa³ku
maleñkiej Hostii i jeszcze raz wyznaæ, ¿e tylko w Nim jest nasze szczêœcie i pokój serca.
Przy okazji adoracji w naszym
koœciele bêdzie trwa³a ca³odobowa
spowiedŸ. Kap³ani bêd¹ obecni w
konfesjona³ach. Nie zwlekajmy z
przyst¹pieniem do sakramentu, który jest tak wielkim darem Bo¿ego
Mi³osierdzia! Byæ mo¿e wiele razy,
szczególnie przed œwiêtami, spowiadaliœmy siê zbyt szybko, mo¿e bez
g³êbszej refleksji, zniecierpliwieni
czekaniem w kolejce... Teraz mo¿e
nadszed³ moment, aby nie tylko
oczyœciæ siê przez pokutê z obecnych grzechów, lecz tak¿e podj¹æ
jakieœ postanowienia w d³u¿szej perspektywie ¿yciowej. Mo¿e ktoœ z nas
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potrzebuje duchowej rozmowy lub
porady? Ten czas modlitwy, skupienia jest nam dany od Boga. Wykorzystajmy go w pe³ni.
Zapraszaj¹c do przyjœcia i adorowania Najœwiêtszego Sakramentu
proszê Was serdecznie o modlitwê w
intencji nowo wyœwiêcanych kap³anów naszego Zgromadzenia. A Maryja, Matka Bo¿a, czczona w naszej
œwi¹tyni szczególnie jako Opiekunka Rodzin, umacnia nas i nasze rodziny, wyjedna potrzebne ³aski i zaprowadzi do swego Syna, który nigdy o
nas nie zapomina i który tak bardzo
nas kocha.
Wasz proboszcz
Ks. Wies³aw Hnatejko
W pi¹tek 11 maja 2012 roku o
godzinie 7.30 rozpoczynamy ca³odobow¹ adoracjê Najœwiêtszego
Sakramentu i ca³odobow¹ spowiedŸ.
Program adoracji wspólnotowej
Godzina 8.00. Adoracja prowadzona przez Akcjê Katolick¹
Godzina 9.30. Adoracja prowadzona przez CARITAS
Godzina 10.30. Adoracja prowadzona przez Wspólnotê Galilea
Godzina 12.00. Modlitwa Anio³
Pañski
Godzina 15.00. Nabo¿eñstwo do
Bo¿ego Mi³osierdzia
Godzina 16.00. Adoracja prowadzona przez Wspólnotê Misiaki
Godzina 17.00. Adoracja prowadzona przez ¯ywy Ró¿aniec i
Wspólnotê Barka
Godzina 18.00. Msza œwiêta pod
przewodnictwem ojca Macieja Sasiaka i nabo¿eñstwo powo³aniowe
Godzina 19.30. Adoracja prowadzona przez Ministrantów i scholê
Z³ote Nutki
Godzina 20.30. Apel Jasnogórski
Godzina 22.00. Adoracja prowadzona przez m³odzie¿
Godzina 23.00. Adoracja prowadzona przez Braci Zewnêtrznych
Godzina 24.00. Msza œwiêta pod
przewodnictwem ojca prowincja³a
Wies³awa Œpiewaka i modlitwa za
zmar³ych kap³anów pracuj¹cych w
naszej parafii.
Zakoñczenie adoracji w sobotê
12 maja o godzinie 7.00 rano.

Z ¯YCIA PARAFII W Z£OCIEÑCU
PARAFIA MARYI WNIEBOWZIÊTEJ
Jubileusz naszej
Diecezji
W sobotê 19 maja w Koszalinie
obchodziæ bêdziemy Jubileusz 40lecia Diecezji. Zapisy na wyjazd do
Koszalina w biurze parafialnym.

Nabo¿eñstwa Majowe
W naszym koœciele Nabo¿eñstwa Majowe w dni powszednie o
godzinie 18.30. W niedziele o 17.30.
Apel Jasnogórski od poniedzia³ku
do soboty o 20.30. Dodatkowo w
ka¿d¹ sobotê o godz. 19.00 przy
Krzy¿u na Leœnej Nabo¿eñstwo Fatimskie.

¯ywy Ró¿aniec
6 maja Msza œwiêta dla ¯ywego
Ró¿añca zosta³a odprawiona w intencji DIAKONÓW - TOMASZA i
PIOTRA, którzy otrzymaj¹ œwiecenia kap³añskie oraz za dzieci przystêpuj¹ce do Pierwszej Komunii œwiêtej.

Odesz³a do wiecznoœci
W ostatnim czasie odesz³a do
wiecznoœci: + Anna Jachowicz, lat
76. Wieczny odpoczynek...

Ca³odobowa Adoracja
Najœwiêtszego
Sakramentu
W pi¹tek 11 maja o godzinie 7.30
rozpoczynamy ca³odobow¹ Adoracjê Najœwiêtszego Sakramentu i ca³odobow¹ spowiedŸ. W ramach Adoracji o godzinie 12.00 modlitwa
Anio³ Pañski. O godzinie 15.00 Nabo¿eñstwo do Bo¿ego Mi³osierdzia.
O godz. 18. Msza œwiêta pod przewodnictwem o. Macieja Sasiaka CR
i nabo¿eñstwo powo³aniowe. O
godz. 20.30 Apel Jasnogórski. O
24.00 Msza œwiêta pod przew. o.
Wies³awa Œpiewaka CR i modlitwa za
zmar³ych kap³anów pracuj¹cych w
parafii. Zakoñczenie w sobotê 12
maja o godzinie 7.00.

W intencji rodzin naszej
parafii
12 maja po Mszy œwiêtej wieczornej nabo¿eñstwo w intencji rodzin
naszej parafii.

Uwaga MISIAKI
W niedzielê 13 maja Msza œw. dla
Wspólnoty MISIAKI o godz. 16.30.

PARAFIA ŒWIÊTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ
Maj
Trwa maj, miesi¹c poœwiêcony
Matce Bo¿ej. Zapraszamy na nabo¿eñstwa majowe w niedzielê o godzinie 16.30. W dni powszednie o 17.30.

13 Maja - niedziela
W niedzielê 13 maja bêdziemy
obchodziæ rocznicê rozpoczêcia objawieñ Matki Bo¿ej w Fatimie. S¹ one
zwi¹zane z wezwaniem do pokuty i
nawrócenia oraz z zamachem na Jana
Paw³a II. Zapraszamy na Nabo¿eñstwo Fatimskie o godz. 16.00 z ró¿añcem fatimskim, a nastêpnie zostanie
odprawione nabo¿eñstwo majowe.

Œwiêcenia kap³añskie
W sobotê 12 maja o godzinie
11.00 w koœciele Maryi Wniebo-

wziêtej bp Edward Dajczak udzieli
œwiêceñ kap³añskich diakonom ze
Zgromadzenia Ksiê¿y Zmartwychwstañców.

Bierzmowanie
12 maja o godzinie 18.30 spotkanie m³odzie¿y przygotowuj¹cej siê
do przyjêcia sakramentu bierzmowania.

40 lat naszej diecezji
Zbli¿a siê 40-lecie naszej diecezji.
Organizujemy wyjazd na uroczystoœci do Koszalina. Sobota, 19 maja.
Wyjazd o 8.00. Zapisy w kancelarii.
Koszt 25 z³. Tych, którzy modl¹ siê za
diecezjê prosimy, aby wpisywali siê
do specjalnej ksiêgi. Ksiêga bêdzie
darem na uroczystsi jubileuszowe.

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

Tadeusz Nosel, tel. 500 075 383
Kazimierz Rynkiewicz, tel. 504 042 532 e-mail: tpd1@o2.pl
Tygodnik Pojezierza Drawskiego w internecie: www.tpd.xwp.pl
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12 maja Ekologiczny
sp³yw rzek¹ Draw¹
Propozycja dla wszystkich mi³oœników przyrody i sp³ywów naszymi
rzekami: jeœli nie jest Wam obojêtne
dobro natury i czystoœæ naszej Gminy - przy³¹czcie siê do kolejnej akcji
oczyszczania Drawy!
PPU Jermak iYACHT CLUB JERMAK organizuj¹ VI Sp³yw Ekologiczny!
Planujemy sp³yn¹æ odcinkiem od
kamienia Jana Paw³a II w Drawsku do
Gudowa i po drodze sprz¹tn¹æ nagromadzone na rzece œmieci. Tegoroczny sp³yw ekologiczny podzielony jest na trzy czêœci i odbywa siê w
ró¿nych dniach.
PROGRAM SP£YWU:
Etap 3. odcinek Mielenko - Gudowo (12.05.2012 r.). Pocz¹tek o
godz.10.00; rozdanie worków, podbieraków itp. start sp³ywu. Na koniec sp³ywu po¿egnalne ognisko w

Gudowie P.P.U JERMAK - Restauracja Tawerna. Nie ponosisz ¿adnych
kosztów poza dojazdem!
Bêdzie to pierwszy tegoroczny
sp³yw, wiêc na trasie czeka nas zapewne wiele niespodzianek.
Na zakoñczenie imprezy organizujemy ognisko w Gudowie. Ciep³a
kawa i herbata bêd¹ ju¿ przygotowana dla uczestników sp³ywu. PrzyjaŸni sponsorzy zaoferowali pyszne
kie³baski.
Zapowiada siê œwietna zabawa,
na której nie mo¿e zabrakn¹æ Ciebie
i Twoich przyjació³! Iloœæ miejsc
ograniczona, zg³oszenia telefoniczne lub mailowe.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Sponsoring mile widziany! Zapraszamy wszystkich chêtnych do
przy³¹czenia siê do naszej akcji!
Kontakt: jermak@jermak.com & 500
849 823 & 518 176 361.

ROCKOWA MAJÓWKA!
3 maja, na sali widowiskowej przy
ul. Wolnoœci 6, mury siê za trzês³y.
Ju¿ o godzinie 18.00 koncert rozpocz¹³ zespó³ FAME. To m³ody zespó³, który w 2010 roku zacz¹³ pracowaæ nad w³asnymi „kawa³kami”. W
styczniu 2011 zacz¹³ osi¹gaæ pierwsze sukcesy, np. Grand Prix i Nagroda Publicznoœci na Festiwalu Rydzyñskie Rockowania Plus.
Zespó³ „QUO VADIS” istnieje od
1988 roku. Jest jednym z czo³owych
przedstawicieli polskiej sceny „cza-

dowej”, uznanym i docenianym w
kraju i za granic¹. Wyst¹pi³ na wielu
festiwalach, m.in. Metalmania, Jarocin, Rostocku, Frankfurcie, Przystanek Chicago 2002. Na swoim koncie
maj¹ wiele p³yt.
Okazuje siê, ¿e dla mi³oœników
polskiego rocka ograniczenie wieku
uczestników nie ma uzasadnienia.
Przedzia³ wiekowy na z³ocienieckim
koncercie by³ du¿y. Galeria zdjêæ na
stronie www.zok.zlocieniec.pl
(ZOK)

Spotkanie dla uczniów z kilkunastu szkó³

Targi edukacyjne w Gimnazjum
nr 1 w Z³ocieñcu
(Z£OCIENIEC). W ostatnich
dniach kwietnia w Gimnazjum nr 1
byliœmy na II Targach Edukacyjnych.
Cel spotkania - u³atwienie uczniom
gimnazjów wyboru szko³y ponadgimnazjalnej. Trzecioklasiœci mieli mo¿liwoœæ kontaktów z przedstawicielami
dwunastu szkó³ z regionu. Wymienimy
te szko³y: (1) ZSP w Drawsku pomorskim (2) ZSP w Œwidwinie (3) ZSP w

Kaliszu Pomorskim (4) ZSP 2 w Wa³czu
(5) ZSP 3 w Wa³czu (6) ZSP 6 w Szczecinku (7) ZSP 3 w Szczecinku (8) ZSP
w Tychowie (9) ZSP w Czaplinku (10)
OHP w Mielenku Drawskim (11) ZSP
w Bobolicach (12) ZSP w Po³czynie
Zdroju.
Z Targów skorzystali równie¿
uczniowie Gimnazjum nr 2 w Z³ocieñcu
oraz z ZS w Nowym Worowie. (um)

Meteo dla ¿eglarzy
Powiatowe Centrum Zarz¹dzania
Kryzysowego w Drawsku Pomorskim
informuje, ¿e jak co roku wraz ze zbli¿aj¹cym siê sezonem ¿eglarskim Biura
Prognoz Meteorologicznych IMGW
PIB wznawiaj¹ os³onê meteo dla ¿eglarzy œródl¹dowych i morskich.

Maj¹c na uwadze bezpieczeñstwo
¿eglarzy na wodach jezior Powiatu
Drawskiego zapraszamy do korzystania z systemu w sezonie 2012!
Wiêcej informacji o systemie os³ony
meteo znajdziecie Pañstwo na stronie http://www.zagle.pogodynka.pl M

tygodnik pojezierza drawskiego 9.5.2012 r.

Ogólnopolskie Mistrzostwa
Pierwszej Pomocy PCK
- rozegrane

(DRAWSKO POM.) 25 kwietnia br. w starostwa w Drawsku Pomorskim odby³ siê etap rejonowy
Ogólnopolskich
Mistrzostw
Pierwszej Pomocy PCK.
Jego organizatorem by³a Delegatura Zachodniopomorskiego Oddzia³u Okrêgowego PCK w Drawsku
Pomorskim. Do zawodów przyst¹pi³y piêcioosobowe zespo³y z czterech szkó³ ponadgimnazjalnych:
ZSP nr 1 i 2 w Drawsku Pomorskim,
ZSP w Z³ocieñcu i ZSP w Czaplinku.
Mistrzostwa sk³ada³y siê z testu
teoretycznego, który zawiera³ pytania dotycz¹ce wiedzy z zakresu
udzielania pierwszej pomocy. Czêœæ
praktyczna sk³ada³a siê z piêciu scenek pozoracji zorganizowanych w
formie stacji: wypadek na budowie,
wypadek samochodowy, doœwiadczenie chemiczne, æwiczenia na fantomie. Zawodnicy mieli za zadanie
wykonaæ czynnoœci ratownicze.
Ka¿dy z zawodników wykaza³ siê
ogóln¹ wiedz¹ z zakresu udzielania
pierwszej pomocy.
Pierwsze miejsce zajê³a dru¿yna z
Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych

LO w Czaplinku i ona bêdzie reprezentowa³a nasz region na Okrêgowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK w Szczecinie. Drugie
miejsce zajêli uczniowie z ZSP nr 1 w
Drawsku Pom., a trzecie dru¿yna z
ZSP nr 2 w Drawsku Pom.
W æwiczeniach na fantomie, dodatkowej konkurencji, jedna osoba
wytypowana przez dru¿ynê musia³a
wykazaæ siê wiedz¹ i praktyk¹ z resuscytacji kr¹¿eniowo-oddechowej.
W tej konkurencji Micha³ Szczetyñski z ZSP nr 1 w Drawsku Pom. oraz
Aleksandra Po³ubiak z ZSP w Z³ocieñcu uzyskali maksymaln¹ iloœæ
punktów i za t¹ konkurencjê zostali
dodatkowo nagrodzeni.
Do organizacji mistrzostw zaanga¿owali siê pracownicy Wydzia³u
Zdrowia starostwa oraz ratownicy
medyczni z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego - Filia w
Drawsku Pomorskim oraz ratownicy
z WOPR. Szczególne podziêkowania nale¿¹ siê m³odzie¿y z Gimnazjum
w Drawsku Pomorskim, która pod
opiek¹ Barbary Radzanowskiej, pielêgniarki medycyny szkolnej, odegra³a rolê poszkodowanych. (s)

