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Czujnoœæ s¹siadów
zapobieg³a tragedii!
(Z£OCIENIEC) W czasach, gdy promowany jest pogl¹d, by niczym nie
interesowaæ siê i nie wœcibiaæ nosa w cudze sprawy, przypadek, jaki zdarzy³ siê
w Z³ocieñcu, pokazuje, ¿e jednak trzeba myœleæ o innych. Dziêki s¹siedzkiej
interwencji stra¿acy uratowali kobietê przed œmierci¹ z wyczerpania.

AKCJA „P£YWAM JAK RYBA”

CMYK

Dariusz Stachura
- po¿egnanie
z seniorskim
futbolem
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Z ¯YCIA POWIATU

Dok¹d Pañstwo zd¹¿aj¹ z tym premierem?

tygodnik pojezierza drawskiego 29.8.2012 r.

Si³a lokalnej spo³ecznoœci

Polacy! Tyle siê sta³o Czujnoœæ s¹siadów
zapobieg³a tragedii!
(Z£OCIENIEC) Mimo,
¿e w Z³ocieñcu mieszka
ogrom ludzi powyganianych
przez ZSRR ze swoich ziem, z
Polski, do tej pory nie ma w
gminie ¿adnego miejsca upamiêtniaj¹cego te wydarzenia.
Ostatnio jednak, w koœciele
Maryi Wniebowziêtej, zosta³a wmontowana tablica upamiêtniaj¹ca nie tylko tych ludzi, ale i tamte wydarzenia.
Olbrzymi¹ czêœæ Polski i Polaków. PóŸniej w g³ównym o³tarzu œwi¹tyni zosta³ posadowiony obraz z Felsztyna Matki Bo¿ej Opiekunki Rodzin
ocala³y w niezwyk³y sposób i
wreszcie u swoich. Ale, to
wszystko wierni, ograbieni
przez ZSRR, repatrianci, Sybiracy...

Mo¿e Rada Kultury choæby tylko
odezwie siê na ten temat?

Jeszcze siê chowaj¹?
Do tej pory jednak w gminie
nie by³o ¿adnych dzia³añ, by to
wszystko upamiêtniæ te¿ i urzêdowo - gminnie. Z jakiego powodu? Wielu mieszkañców Z³ocieñca z Polski Wschodniej wysiedlonych - najdelikatniej to nazywaj¹c
- obecnie ju¿ dawno na emeryturach, ma dzieci i wnuki, które
chleb znalaz³y sobie gdzieœ w
Europie albo i jeszcze dalej. Wiele
z tych osób nigdy ju¿ tu nie powróci. To jakby dalszy ci¹g przesiedlania ich rodziców, mo¿e i zaplanowany przez naszego by³ego
okupanta, który obecnie owo
dzie³o kontynuuje ju¿ na dzieciach
i wnukach, a nawet na prawnukach. I z tego powodu jest w Z³ocieñcu potrzebna swoista pokoleniowa KOTWICA, by po wsze
czasy wiedzieæ, sk¹d przybyliœmy i kim jesteœmy. Jak zawsze,
Koœció³ nasz wskaza³ kierunek.
Nie ma co udawaæ, ¿e tak nie jest.
¯e nie dostrzegamy.
Rugowanie nauki historii w
szko³ach w³aœnie i to ma na celu,
jakby w porozumieniu z dawnym
i obecnym nowoczesnym okupantem (okupantami?). Czas ju¿
po temu, by siê przeciwstawiæ.
Jak? A choæby i tak: na wzgórzu
pozamkowym zainicjujmy budowê Domu Polaka Wypêdzonego.
Repatrianta. Choæby tylko zainicjujmy, bo przecie¿ niby na nic
nas nie staæ. Potem wszystko
potoczy siê samoistnie. Pocz¹tek
takiego dzie³a jest nam ju¿ dany w
koœciele Maryi Wniebowziêtej.

Premier Donald Tusk
o polskoœci
Oto ni¿ej fragment expose
premiera Tuska o - POLSKA TO
NIENORMALNOSÆ.

W ZOK-u jeszcze PRL!
S¹dzi³em, ¿e tego rodzaju zamierzenie bêdzie mo¿na realizowaæ jako kulturowy, historyczny
i patriotyczny priorytet si³ami
Z³ocienieckiego Oœrodka Kultury,
ale ju¿ wiem, ¿e przynajmniej na
razie jest to jeszcze niemo¿liwe.
Z wie¿y koœcielnej hejna³
skomponowany przez Niemca, a
maskotk¹ gminy „zaj¹c” nawi¹zuj¹cy te¿ do tutejszego wydarzenia niemieckiego. Wobec tego
trzeba to wszystko teraz jakoœ
obejœæ bokiem, by w gminie jednak zadzia³aæ w interesie Polski i
Polaków. By tak jednak by³o, to
znów trzeba wszystko bokiem?
Jak w PRL? A mo¿e to i lepiej, ¿e
te¿ i nie ze wszystkimi? Przecie¿
dzisiaj tego rodzaju dzia³ania to
znów na wskroœ elitarne. I mo¿e
niech tak ju¿ zostanie.

„Jak wyzwoliæ siê z tych stereotypów, które towarzysz¹ nam
niemal od urodzenia, wzmacniane
literatur¹, histori¹, powszechnymi resentymentami? Co pozostanie z polskoœci, gdy odejmiemy
od niej ca³y ten wznios³o - ponuro
- œmieszny teatr niespe³nionych
marzeñ i nieuzasadnionych urojeñ? Polskoœæ to nienormalnoœæ takie skojarzenie nasuwa mi siê z
bolesn¹ uporczywoœci¹, kiedy
tylko dotykam tego niechcianego
tematu. Polskoœæ wywo³uje u
mnie niezmiennie odruch buntu:
historia, geografia, pech dziejowy
i Bóg wie, co jeszcze, wrzuci³y na
moje barki brzemiê, którego nie
mam specjalnej ochoty dŸwigaæ... Piêkniejsza od Polski jest
ucieczka od Polski - tej ziemi konkretnej, przegranej, brudnej i
biednej. I dlatego tak czêsto nas
og³upia, zaœlepia, prowadzi w
krainê mitu. Sama jest mitem!”
W miejsce wiêc „zaj¹czka” i
hejna³u miasta kompozycji Niemca, stwórzmy sami coœ swojego.
Polskiego i prawdziwego. Bo inaczej, to razem z premierem obecnego rz¹du stajemy przeciwko
Polsce. Premier dobrze pamiêta
nauki swego dziadka? A my, co?
Spod sroki ogona? Nie mamy, nie
mieliœmy swych Dziadków? (N)

(Z£OCIENIEC) W czasach,
gdy promowany jest
pogl¹d, by niczym nie
interesowaæ siê i nie
wœcibiaæ nosa w cudze
sprawy, przypadek, jaki
zdarzy³ siê w Z³ocieñcu,
pokazuje, ¿e jednak trzeba
myœleæ o innych. Dziêki
s¹siedzkiej interwencji
stra¿acy uratowali kobietê
przed œmierci¹
z wyczerpania.
Do zdarzenia dosz³o 17 sierpnia 2012 roku. Jak poinformowa³
m³. kpt. Andrzej Podolak, rzecznik Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w

Praca
w urzêdzie
(DRAWSKO POM.) W urzêdzie miejskim w Drawsku Pomorskim jest wolne stanowisko do
spraw ewidencji i burmistrz og³osi³
nabórkandydatów.
O zatrudnienie ubiegaæ mog¹ siê
osoby z wykszta³ceniem wy¿szym
pierwszego lub drugiego stopnia (licencjat), które posiadaj¹ co najmniej
3-letni sta¿ pracy lub wykonywanie
przez minimum 3 lata dzia³alnoœci
gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku. Dokumenty mo¿na sk³adaæ w urzêdzie miejskim do 4 wrzeœnia w godzinach pracy urzêdu. Z
kandydatami, którzy spe³ni¹ wymogi formalne, bêdzie przeprowadzona
rozmowa kwalifikacyjna.
(r)

Podziêkowanie
Panu Mi³os³awowi Sz., za okazan¹ mi w krytycznej sytuacji
¿yciowej pomoc, za dobre serce,
za zrozumienie i serdecznoœæ DZIÊKUJÊ w imieniu swoim i mej
pociechy. Bardzo dobry z Pana
Cz³owiek, Panie Miros³awie Sz.
Ma³gorzata

Drawsku Pomorski, stra¿acy o
godz. 12.14 odebrali zg³oszenie o
mo¿liwoœci zas³abniêcia starszej
kobiety w jednym z mieszkañ w
Z³ocieñcu, przy ul. Czaplineckiej.
Ratownicy niezw³ocznie wyruszyli pod wskazany adres. Na
miejscu mieszkañcy poinformowali ich, ¿e osoba zamieszkuj¹ca
lokal od kilku dni nie daje oznak
¿ycia i byæ mo¿e coœ jej siê sta³o.
Ratownicy za pomoc¹ drabiny dostali siê do mieszkania,
gdzie znaleŸli kobietê le¿¹c¹ na
pod³odze. By³a wyczerpana i
sama nie mog³a poruszaæ siê ani
wezwaæ pomoc. Ratownicy
udzielili jej niezbêdnej pomocy i
przekazali pod opiekê personelu
medycznego.
Wy³¹cznie dziêki czujnoœci
s¹siadów, którzy zaniepokojeni
sytuacj¹ powiadomili s³u¿by ratunkowe, kobietê uda³o siê uratowaæ.
(r)
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Œrodki na ZOK to te¿ pieni¹dze emerytów - Zok do dzie³a!
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Sesja Rady Miejskiej w ostatnim dniu sierpnia

Koœlawiec Zajêczy Gmina dosta³a spadek,
wiêc ufunduje nagrobek
w pe³nej krasie
(Z£OCIENIEC). Tym
razem o deptaku
(Koœlawcu Zajêczym)
pozytywnie. Podczas
sierpnia widowiskowo
prezentuj¹ siê tu klomby
i klombiki z kwiatami.
Tak¿e gazony
zawieszone na
dŸwigarach lamp. Nie
tylko w czasie
s³onecznych dni stoj¹ce
tu ³aweczki s¹ czêsto ju¿
zajête. O takiej ich roli
myœla³ przecie¿
projektodawca.
Najbardziej popularne nadal s¹
³aweczki na Starym Rynku, na deptaku nieco mniej. Prawie zawsze pusto
jest za dnia na cudownym Miêdzymoœciu. Dziwi to, gdy¿ Z³ocieniec to
miasto emerytów przede wszystkim.

Najlepiej jest to widoczne w sk³adzie
rady miasta.
Dobrze by³oby, by ekipa Z³ocienieckiego Oœrodka Kultury (35 osób
na etatach) ju¿ takie fakty spostrzeg³a, i tak zadzia³a³a, by starszym ludziom ich miasto jakby uprzystêpniæ, zapromowaæ nawet pod has³em
- Z³ocieniec: wspólnie odkrywajmy
jego piêkne zak¹tki, korzystajmy z
nich.
Nadal pod wierzb¹ na przeciwko
Stokrotki tylko jedna ³aweczka. I to
w³aœnie w mieœcie emerytów. Drzewo, wierzba, jak widaæ obrzynkom
siê nie podda³o, nawet dobrze odrasta, ale o dodatkowych ³aweczkach
ani widu, ani s³ychu.
Naszym ulicznym handlowcom
od jagód i kurek te¿ nikt do tej pory
straganików nie poczyni³. To ludzie,
którzy nie zd¹¿yli ze skokiem na z³ocienieckie sklepy i teraz maj¹ za swoje. Ale towar u nich - bajeczny, legendarny. Razem - to podstawowy klimat Z³ocieñca, materia³ na foldery
reklamowe.
(T)

(DRAWSKO POM.) Jutro, 31
sierpnia, zbieraj¹ siê radni na obradach Rady Miejskiej. Pocz¹tek sesji o godz. 10. W porz¹dku do rozpatrzenia zaledwie trzy projekty
uchwa³ i wcale pilne. Gdyby zebrali
siê pojutrze, przepad³aby im dieta
za sierpieñ. Widaæ w Drawsku nie
ma kryzysu i wszyscy lubi¹ pieni¹dze podatników dzieliæ. Przy dzieleniu zawsze coœ siê uszczknie.
Tradycyjnie na pocz¹tku sesji
interpelacje radnych i sprawozdanie
burmistrza o swojej pracy. Bêdzie
informacja o przygotowaniu placówek oœwiatowych do roku szkolnego oraz o realizacji inwestycji w minionym pó³roczu. Bêdzie te¿ ocena
realizacji projektu zwi¹zanego z
funkcjonowaniem by³ego dworca
PKP.
Do rozpatrzenia trzy projekty
uchwa³: zmiany w bud¿ecie, pokry-

cie d³ugu spadkowego i odst¹pienie
od przetargowego trybu zawarcia
umowy dzier¿awy. Ta ostatnia dotyczy pani Elwiry W³odkowskiej, która
prowadzi pawilon handlowy na targowisku. Z³o¿y³a ona podanie o
bezprzetargow¹ dzier¿awê gruntu,
25 mkw., na tym¿e targowisku i radni
zdecyduj¹, co z tym zrobiæ.
Doœæ ciekawa sprawa dotyczy
drugiego punktu. Otó¿ Gmina w tym
roku naby³a spadek po zmar³ym w
2010 r. Tadeuszu Styczyñskim w
kwocie 85.425 z³. To samotnie mieszkaj¹cy przy ul. Królewieckiej weteran, u³an 12 pu³ku U³anów Podolskich w latach 1938-39, który przyby³ w 1945 roku na te ziemie z niewoli
niemieckiej. Jest propozycja uchwa³y, by z tej kwoty spadkowej przeznaczyæ 10 tys. z³ na postawienie mu
nagrobka. Wyjdzie na to, ¿e spadkodawca sam sobie go sfinansuje, a i
jeszcze gminie coœ zostanie. KAR
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Obradowa³ Zarz¹d
Wyprawka szkolna
Powiatu
na 2012 rok
Termin sk³adania wniosków do 7 wrzeœnia

W dniu 13 sierpnia 2012r.
Zarz¹du Powiatu
Drawskiego spotka³ siê
na swym 72
posiedzeniu.

Zarz¹d rozpatrzy³ wnioski, w tym
wniosek Burmistrza Czaplinka o objêcie patronatem honorowym oraz
udzielenie wsparcia finansowego
akcji profilaktycznej pod has³em
„Czaplinek - przystañ dla wody”, o
dofinansowanie wydania legend
Gracjana Bojara-Fija³kowskiego,
wniosek Stowarzyszenia „Radoœæ z
¿ycia” o zabezpieczenie w bud¿ecie
powiatu na rok 2012 œrodków na
dzia³alnoœæ Oœrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno-Wychowawczego
w Gudowie, Geodety Powiatowego
o roz³o¿enie nale¿noœci na raty,
wniosek Komisji Przetargowej w
sprawie wyboru najkorzystniejszej
oferty na zadanie „Drobne prace
geodezyjne - czeœæ V”, mieszkañców Z³ocieñca o usuniêcie brzozy
rosn¹cej na terenie dzia³ki nr 160
obrêb 3 w Z³ocieñcu, wniosek Komisji Bud¿etu, Gospodarki i Rozwoju
dotycz¹cy stworzenia przy Zarz¹dzie lub Radzie Powiatu Drawskiego
grupy monitoruj¹co - doradczej,
Komisji Bud¿etu, Gospodarki i Rozwoju w sprawie wprowadzenia dzia³alnoœci edukacyjno-profilaktycznej i wniosek dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o usuniêcie piêciu sztuk wierzb.
Zarz¹d podj¹³ uchwa³y, w tym w
sprawie nabycia do zasobu nieruchomoœci powiatowych dzia³ki
gruntu w Prostyni (gmina Kalisz
Pomorski) oraz w sprawie zatwierdzenia najkorzystniejszej oferty w
postêpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „2
przetarg - Drobne prace geodezyjne
na rzecz ewidencji gruntów i budynków - czêœæ V”.

Zarz¹d przyj¹³ projekty uchwa³
Rady Powiatu: w sprawie wyra¿enia
zgody na wykorzystanie herbu Powiatu Drawskiego, o zmianie uchwa³y w sprawie wyra¿enia zgody na
utworzenie Spo³ecznej Stra¿y Rybackiej, w sprawie zmian w bud¿ecie
Powiatu Drawskiego na rok 2012,
projekt uchwa³y w sprawie zaci¹gniêcia kredytu d³ugoterminowego
na finansowanie planowanego deficytu bud¿etu Powiatu Drawskiego
na 2012 rok i wczeœniej zaci¹gniêtych kredytów, a tak¿e projekt
uchwa³y Rady Powiatu zmieniaj¹cy
uchwa³ê w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego.

Zarz¹d zanalizowa³ równie¿ informacjê na temat rekrutacji, sprawozdanie likwidatora ze stanu zobowi¹zañ Szpitala Powiatowego im.
Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku
Pomorskim na dzieñ 31.07.2012., Informacjê na temat postêpu prac
przy adaptacji internatu Zespo³u
Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Czaplinku na potrzeby M³odzie¿owego
Oœrodka Wychowawczego oraz informacjê wstêpn¹ na temat wykonania bud¿etu powiatu za I pó³rocze
2012 r.
Zarz¹d zajmowa³ siê tak¿e wyborem oferty na remont korytarza i
³azienki w piwnicy Starostwa oraz
analiz¹ zapotrzebowania niezbêdnego do uruchomienia M³odzie¿owego Oœrodka Wychowawczego w
Czaplinku. Omówiono równie¿ projekt odpowiedzi na interpelacjê Radnego Henryka Czarnoty oraz mo¿liwoœci poszerzenia udzia³u powiatu
w projekcie e-inclusion.
Zarz¹d obradowa³ w sk³adzie:
Stanis³aw Cybula (Starosta), Andrzej Brzemiñski (Wicestarosta),
Wiktor Woœ i Halina Samek. (sp)

Dokumenty - zaœwiadczenie o
wysokoœci dochodów lub zaœwiadczenie o korzystaniu ze œwiadczeñ w
formie zasi³ku sta³ego/okresowego
lub zasi³ku rodzinnego z miesi¹ca
poprzedzaj¹cego termin z³o¿enia
wniosku
2. Dochód przekracza kryterium
dochodowe - w uzasadnionych
przypadkach (zdarzenie losowe,
choroba, ubóstwo...) UWAGA!
Punkt „2” nie dotyczy uczniów klas
I. Wymagane dokumenty uzasadniaj¹ce zaistnia³¹ sytuacjê.
3. Niepe³nosprawnoœæ dziecka
orzeczona przez Poradniê Psychologiczno - Pedagogiczn¹. Wymagane
dokumenty: kopia orzeczenia o potrzebie kszta³cenia specjalnego.
Wnioski o pomoc nale¿y pobieraæ i sk³adaæ w sekretariacie Szko³y.
Termin sk³adania wniosków do 7
wrzeœnia.
(sp)

KRYTERIAUDZIELANIA
POMOCY
1. Kryterium dochodowe
a/ 504 z³ote netto na osobê w
rodzinie (dotyczy uczniów klas I) b/
351 z³otych netto na osobê w rodzinie (dotyczy uczniów klas II - IV).

OŒRODEK SZKOLENIA
I WYCHOWANIA OHP
W £OBZIE
73-150 £obez, ul. Krótka 2
e-mail: lobezosiw@poczta.onet.pl
tel. (91) 39 730 99, 667-937-188

Je¿eli masz k³opoty z nauk¹, powtarza³eœ klasê,
Ty albo Twoja rodzina macie problemy finansowe,
Jesteœ w wieku 15 - 18 lat
Chodzisz do I, II, III klasy Gimnazjum,
lub chcesz chodziæ do Zasadniczej Szko³y Zawodowej

,

PRZYJDZ DO NAS
ZA DARMO BÊDZIESZ MIA£

Fina³ drugiego wrzeœnia w niedzielê

Gra - Poznaj tajemnice Z³ocieñca
(Z£OCIENIEC). Caritas Parafii
œwiêtej Jadwigi Królowej zaprasza
dzieci i m³odzie¿ do aktywnego poznawania walorów naszego regionu.
Wszystko pod takimi has³ami:
Bez tajemnic. Moje miasto Z³ocieniec, mój region Pojezierze Drawskie.

(Z£OCIENIEC). Dyrektor
Szko³y Podstawowej nr
1 w Z³ocieñcu informuje,
¿e rodzice uczniów
mog¹ ubiegaæ siê o
dofinansowanie zakupu
podrêczników. Program
dotyczy uczniów klas
I - IV oraz uczniów
niepe³nosprawnych
uczêszczaj¹cych
do klas I - VI.

Termin wydarzenia - FINA£ GRY
MIEJSKIEJ „Poznaj tajemnice Z³ocieñca” drugi wrzeœnia.
Zapisy w kancelarii parafialnej
oraz pod numerem telefonu
889878073. Mail beata-g88@wp.pl
Organizatorzy: Caritas Parafii
pod wezwaniem œwiêtej Jadwigi
Królowej i Parafia.
(pc)

Zakwaterowanie i wy¿ywienie w internacie, opiekê
pedagogiczn¹, podrêczniki i wycieczki, comiesiêczn¹ pensjê,
œwiadectwo pracy licz¹ce siê do emerytury i zdobêdziesz
zawód.
Kszta³cimy w zawodach

- gastronomicznych
- budowlanych
- ogrodniczych
Przy okazji mo¿esz zdobyæ za darmo prawo jazdy, uprawnienia
operatorów maszyn budowlanych i sztaplarek z projektów unijnych
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INFORMATOR STAROSTWA

Powiat Drawski - morze piêknych jezior
To jest przysz³oœæ

Stypendia dla najzdolniejszych

W liceum w Kaliszu Pomorskim
ponownie utworzono klasê o profilu
artystyczno-dziennikarskim. Szko³a od kilku lat z powodzeniem realizuje w tych oddzia³ach innowacyjny
proces nauczania.

Wojewódzki Urz¹d Pracy
w Szczecinie prowadzi nabór
wniosków w ramach III edycji
projektu „Zachodniopomorskie
talenty - regionalny system
stypendialny”.

- Nowoczesne technologie s³u¿¹
tzw. humanizacji techniki, a obserwacja
rynku pracy to potwierdza. Gwarancj¹
sukcesu zawodowego, obok wiedzy z
danej dziedziny, jest przede wszystkim
umiejêtnoœæ komunikacji, tworzenia i
przetwarzania informacji. Dlatego warto ³¹czyæ w edukacji artystyczne zdolnoœci m³odych ludzi z mo¿liwoœciami
wspó³czesnej techniki - komentuje Joanna Kulesza - dyrektorka placówki.
Humaniœci s¹ wci¹¿ niezast¹pieni, dlatego liceum w Kaliszu Pomorskim dba
o jakoœæ pracy w takich zespo³ach.
Efekty s¹ ju¿ widoczne, na przyk³ad
sukcesy m³odzie¿y w ogólnopolskich
konkursach historycznych, zdobycie
jeszcze przed matur¹ indeksów Uniwersytetu
Warszawskiego przez
uczennice dzia³aj¹ce w kole dziennikarskim. Atutem klas artystyczno-dziennikarskich jest wysoki poziom nauczania jêzyków obcych. Uczniowie liceum
maj¹ sukcesy w konkursach regionalnych, zdobywaj¹ certyfikaty, osi¹gaj¹
na maturze wynik 100%.
M³odzie¿ realizuje swoje zainteresowania w specjalistycznych ma³ych
grupach, poniewa¿ indywidualizacja
nauczania jest niezbêdna w nowoczesnym modelu edukacji. Nauczyciele
opracowuj¹ nowatorskie programy, a
uczniowie tych klas maj¹ do wyboru
ró¿ne mo¿liwoœci, by rozwijaæ swoje
pasje.
W zespole edukacji medialnej tworzona jest jedna z najlepszych w kraju
szkolnych gazetek, uczniowie poznaj¹
podstawy public relations, ucz¹ siê
przestrzegania zasad etyki dziennikarskiej, powstaj¹ fotoreporta¿e. M³o-

dzie¿ potrafi dostrzec wartoœciowe
teksty wœród medialnego szumu. Szkoleni s¹ przez profesjonalistów, dziennikarzy ze Szczecina i Warszawy.
Na lekcjach rysunku m³odzie¿ pod
okiem artysty plastyka przygotowuje
siê do egzaminu praktycznego na studia, np. artystyczne, projektowanie,
budownictwo, architekturê.
Edukacja artystyczna w praktyce
oznacza miêdzy innymi prowadzenie
zespo³u muzycznego. Uczniowie z kaliskiego liceum nagrali ju¿ swoj¹
pierwsz¹ p³ytê, prowadz¹ szkolne radio.
Licealiœci z grupy teatralnej poznaj¹
tajniki re¿yserii, tworz¹ nie tylko scenariusze etiud teatralnych, ale przygotowuj¹ spektakle. Premiera kolejnej
sztuki odbêdzie siê we Wroc³awiu ju¿ w
tym roku szkolnym. Sta³o siê to mo¿liwe dziêki wspó³pracy z profesoramiaktorami - wyk³adowcami PWST im. L.
Solskiego w Krakowie, filia we Wroc³awiu.
Grupa zajmuj¹ca siê grafik¹ komputerow¹ zdobywa umiejêtnoœci pos³ugiwania siê profesjonalnymi programami
graficznymi do tworzenia m.in. gier
komputerowych.
Absolwenci szko³y zdobywaj¹
równie¿ praktyczne kwalifikacje, takie
jak: monta¿ dŸwiêku, Europejskie Prawo Jazdy Komputerowe, czy przygotowanie projektu przy wspó³pracy z
Zachodniopomorskim Uniwersytetem
Technologicznym i wykonanie "Inteligentnego ogrodu" przy budynku szko³y.
Rozwój pasji artystycznych i praktyczne zastosowanie postêpu technologicznego w codziennej rzeczywistoœci przygotowuje m³odego cz³owieka
do zawodów dziœ nowych lub jeszcze
nieznanych. Nietypowe umiejêtnoœci
praktyczne daj¹ kaliskim licealistom
przewagê na zmieniaj¹cym siê rynku
pracy.

Celem projektu jest objêcie
wsparciem stypendialnym 240
szczególnie uzdolnionych uczniów
gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych koñcz¹cych siê egzaminem
maturalnym, z wy³¹czeniem szkó³
dla doros³ych, z terenu województwa zachodniopomorskiego.
Stypendia maj¹ charakter motywacyjny i bêd¹ przyznawane za
osi¹gniête wyniki w nauce.
Wniosek o przyznanie stypendium sk³adaæ mog¹ uczniowie pe³noletni; w przypadku ucznia niepe³noletniego wniosek sk³ada rodzic
lub opiekun prawny.
Termin zg³aszania wniosków o
przyznanie stypendium na rok

szkolny 2012/2013 up³ywa 14 wrzeœnia 2012r. Dokumenty nale¿y sk³adaæ w kancelarii Wojewódzkiego
Urzêdu Pracy w Szczecinie.
Stypendium przyznawane bêdzie w oparciu o takie kryteria jak:
- œrednia ocen,
- status materialny,
- indywidualny plan rozwoju
ucznia, który monitorowany bêdzie
przez ca³y rok szkolny,
- miejsce zameldowania (ze
szczególnym
uwzglêdnieniem
uczniów pochodz¹cych z obszarów
wiejskich oraz miejskich do 25 tys.
mieszkañców).
Szczegó³owe informacje znajduj¹ siê na stronie www.stypendia.wup.pl w dziale pliki do pobrania. Informacji mo¿na zasiêgn¹æ równie¿ w Wojewódzkim Urzêdzie Pracy
w Szczecinie w Biurze Projektu po nr
tel. 091 42 56 177 lub 091 42 56 152.
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SK£ADAJ¥
PRZEWODNICZ¥CY RADY POWIATU,
STAROSTOWIE, RADNI RADY POWIATU
DRAWSKIEGO, CZ£ONKOWIE ZARZ¥DU POWIATU
DRAWSKIEGO, PRACOWNICY STAROSTWA
POWIATOWEGO W DRAWSKU POMORSKIM

Str
Str.. 6

REPORTA¯

tygodnik pojezierza drawskiego 29.8.2012 r.

Pomys³ na - turystyka w kierunku: odnowa ¿ycia duchowego

Po Z³ocieñcu w poniedzia³kowe po³udnie
(Z£OCIENIEC). Kiedy
wêdruj¹c po mieœcie tak
sobie bez wiêkszej
przyczyny, akurat w œwietle
sierpniowego s³oñca
dostrze¿emy dobitnie, jak
du¿o w ostatnich latach
wykonano prac s³u¿¹cych
nie tylko estetyce
mieœciny. Nowe elewacje
wraz z ocieplanymi
œcianami, nowe dachy,
nowe chodniki, nowe
ulice, bo po remontach.
Ktoœ, kto nie mieszka w
Z³ocieñcu od urodzenia
i ma swoje skale do
porównañ, zawsze
podkreœla - jakie to ³adne
miasto, jak ciekawie
usytuowane, tylko...
tylko bardzo zaniedbane.
Ale, coœ i tu siê przecie¿
zmienia, w niektórych
miejscach wrêcz
zaskakuj¹co.
Piêknotka
Na ulicy Adama Mickiewicza
10 wymiana poszycia dachowego. Stary poniemiecki budynek,
piêkny architektonicznie, z nowymi ju¿ oknami - plastiki, bêdzie
mia³ nowy dach. Byæ mo¿e ju¿
nied³ugo przyjdzie czas na rewitalizacjê elewacji. To bêdzie musia³a
byæ koronkowa robota, bo kamienica piêknotka wrêcz.

Wspominam o tym, gdy¿ na
rogu tej ulicy, tu¿ pod deptakiem
zakoñczono ju¿ roboty ocieplaj¹ce budynek 2-4. No i nowiutka
kolorystyka, œwie¿ynka. Przedtem to by³a bia³a ceg³a, przez lata
sczernia³a, no i przysz³y nowe

kolory. To warte odnotowania, bo
przecie¿ takie sk³adowe tworz¹
ogólny obraz miasta. Znakomitym tu przyk³adem jest Drawsko
Pomorskie. Tam, gdy zadaj¹ pytanie, dlaczego ci¹gle i ten sam
burmistrz wygrywa wybory, zaraz jest odpowiedŸ: a bo znakomicie dba o miasto. Zaprzeczy kto?
Pytanie o to, a dlaczego to w Z³ocieñcu z wyborami jest identycznie jak w Drawsku Pomorskim,
jest ju¿ innej natury i nie jest to
tematem tego pisania.
Nadal znakomicie
Na tej samej ulicy znakomicie
siê nadal ma ruina po biurowcu
by³ych zakladów produkcyjnych.
Tu¿ obok niej pieñ wysoki na kilka metrów zniszczonego drzewa.
Teraz obros³y ju¿ nie ga³êŸmi w¹tlutkimi, a witkami, ga³¹zkami.
Nie mo¿e tak byæ, by w mieœcie
przy odremontowanej ulicy
(dwudziestka), w mieœcie podaj¹cym o sobie jako turystycznym,
przez d³ugie lata by³o coœ takiego.
Co przeje¿d¿aj¹cy têdy unios¹
pod powiekami z tych miejsc z
naszego miasta? Nie ma dot¹d w
gminie choæby tylko zal¹¿ka jakie-

goœ lobby, które w takich sprawach oddzia³ywa³oby na w³adze
gminy. A one, nie przyciskane,
¿yj¹ sobie tu jak przys³owiowe
p¹czki w maœle, i tyle nam po
nich? W Z³ocieñcu nikt siê nie
odzywa, nie bierze g³osu nawet na
forach internetowych. Owszem,
jest tu wielu przybyszów z obecnej Bia³orusi, ale przecie¿ £ukaszenka z nimi do Z³ocieñca nie
przyby³. Dlaczego te fora s¹ tak
martwe, jakby tu nie by³o dooko³a
nikogo? W³adza za twarze trzyma, ale przecie¿ chocia¿ pisn¹æ
od czasu do czasu wypada!
Na Mickiewicza w poniedzia³ek pod chodnikami umieszczano
nowiutkie œwiat³owody. - Nie
wiemy, czy bêd¹ wymieniane mówili pracownicy. Naszym zadaniem jest umieœciæ przewody i
tyle. Co bêdzie dalej, nie wiemy. Co Koœlawiec ma
za uszami?
Zaplecze Koœlawca Zajêczego
nienaruszone. Mieszkañcy z tego
podwórka winni do przysz³orocznego bud¿etu zg³osiæ koniecznoœæ remontu. Pokazywany na zdjêciach
stan podwórka trwa od zawsze. Idzie
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Wypiêknia³a nam Czaplinecka, tylko te trzy ka³u¿e

tu nie tylko o wygodê mieszkañców,
ale i o to, ¿e godzenie siê na tego
rodzaju ruinê podwórkow¹, to przecie¿ dzia³anie na szkodê miasta w
sensie choæby tylko promocyjnym.
Wizerunkowym. Trzeba i tak to
wreszcie zobaczyæ.
Tak oto
Akurat zmierzcha lato, wiêc proponujê, by w ten czas zaobserwowaæ tutejsze wydarzenia w takim oto
kontekœcie. Kilka dni temu by³em
œwiadkiem wyjazdu do du¿ego miasta kilkunastu turystów. - To koniec
lata odezwa³ siê przedsiêbiorca z
bran¿y turystycznej. Zaoponowa³em. - U nas najpiêkniejszy tu czas
dopiero siê rozpoczyna, tylko ¿e
ma³o kto o tym wie. A promocji jesieni u nas do tej pory jeszcze nie by³o.
- Któryœ z odje¿d¿aj¹cych turystów
zgodzi³ siê ze mn¹, gdy¿ dobrze zna³
temat. Przyje¿d¿a³ tu te¿ i na polowania, na ryby. A z³ocieniecka jesieñ
jest do tej pory tylko dla nielicznych
koneserów okolic miasta. Mo¿e to i
dobrze, ¿e wszelkie spêdy, to tylko
dwa miesi¹ce i po wszystkim? Mimo
tylko tych dwóch miesiêcy zauwa¿my, jak wody w niektórych jeziorach
ju¿ zniszczone, wiele miejsc w lasach. Potrzebny wiec inny model
wypoczynku, rekreacji? Coraz modniejsze staj¹ siê miejsca dla turystów
- samotnie. By³o o tym w Sygna³ach
Dnia. G³oœno ju¿ mówi siê, ¿e najbardziej ekskluzywny „wypoczynek”
oferuj¹ klasztory. Miejsca w nich,
choæby takie na tydzieñ, dziesiêæ
dni, s¹ nawet doœæ drogie. A to
wszystko to znak: koñczy siê chyba
zwolna, co popularnie zwiemy
„polsk¹ chamów¹” (Polacy, nic siê
nie sta³o). W wielu rozbudza siê
¿ycie duchowe (pod ciœnieniem
szmiry medialnej), niekoniecznie tylko religijne, na osnowie wiary. Ludzie poszukuj¹ zaciszy, by w koñcu
nieraz po d³ugich latach przeró¿nych uwik³añ, wreszcie pocz¹æ siebie pogubionych odnajdywaæ. Wró¿ê, ¿e to mo¿e byæ nowy trend w poszukiwaniu nie tylko wypoczynku
przecie¿. Miejscem ku temu u nas
mo¿e byæ wyspa Ostrów, na której
dotychczasowe gospodarzenie nie
powiod³o siê. Mo¿e wystawiaæ j¹ na
sprzeda¿, w³aœnie pod pokazywany
tu kierunek? W POSZUKIWANIU
SIEBIE. ODNOWA¯YCIADUCHOWEGO.
Sposobi¹ przedszkole
Na Stefana Okrzei ocieplaj¹ budynek przedszkola miejskiego w
bardzo mi³ej dla oka kolorystyce.

D³ugo a¿ siê prosi³o, by wreszcie tak
poczyniæ. A do tego i remont dachu.
Gdy i teren przed placówk¹ zostanie
zagospodarowany, bêdzie to miejsce takie, jak byæ powinno, bo to
przecie¿ przedszkole.
Tu¿ obok w potê¿nym bloku z
wieloma oknami, tylko w jednym
skrzyneczka z kwiatami. Ale, ta jedna
ju¿ jest.
Wracaj¹c 5 Marca do centrum
miasta zauwa¿ymy ruinê pawilonu
po lumpeksie. Widaæ po niej, ¿e jest
na opa³ chyba rozbierana ka¿dego
dnia. 5 Marca wypiêknia³a nam
wspaniale, ale ta ruinka nadal trwa
sobie w najlepsze. Przypomnê uwagê podan¹ wy¿ej: to jest te¿ dzia³anie
na szkodê miasta. Przecie¿ w wyniku
takich widoków w ludziach pozostaje wra¿enie miasteczka ruinki. A za
tym lumpeksem w ruinie bajeczny na
oczach niemal¿e wzrastaj¹cy park.
W tym przypadku szkody, wizerunkowe, s¹ wrêcz ewidentne.
Co za t¹ plomb¹?
Zajrzyjmy jeszcze za zabudowywan¹ plombê na ulicy Genera³a W³adys³awa Sikorskiego. Sporo siê tu
zmieni³o w ostatnich latach. Niemal¿e ruiny s¹siaduj¹ z budynkami w
remoncie. Stare dachy z nowiutkimi.
Spróchnia³e okna z plastikami. Tylko
na pierwszy rzut oka widaæ, jak wiele
tu ¿ycia, jak wiele tu nowego poœród
dokuczliwego starego. Nikt z bywalców Starego Rynku nawet nie podejrzewa, ¿e tu¿ za œcianami jest tyle
¿ycia, remontów, wiele starañ.
Jednak kajdany
Na koniec tej wêdrówki po mieœcie w poniedzia³kowe po³udnie zaznaczmy, ¿e p³askorzeŸba na budynku na skrzy¿owaniu czterech ulic ju¿
na dobre odrestaurowana. Przyby³o
jej nawet charakterystyczne obramowanie w be¿u. Po konsultacjach
ju¿ wiemy, ¿e dzielny kowal przy kowadle w jednym rêku trzymaj¹cy
m³ot, w drugiej d³oni trzyma jednak
czêœæ wykutych kajdan. Tak zwanych obr¹czek. Bo to by³y takie w³aœnie czasy, z tym zastrze¿eniem, ¿e
jakby znów wraca³y. Miliony pozak³adanych pods³uchów, rozbudowane przeró¿ne stra¿e, firmy ochroniarskie w ka¿dej chwili gotowe do
konfrontacji z demonstrantami, cenzura na zasadzie - nie dla wszystkich
media nawet publiczne. G³ówny
wróg w Polsce dla rz¹dz¹cych, i nie
tylko dla tych - Polak katolik i jego
Krzy¿. Owy socreal w p³askorzeŸbie
o tym przypomina.
Tadeusz Nosel

S¹ sobie ka³u¿e,
których nawet remont
nie zlikwidowa³
(Z£OCIENIEC). Ma³o
kto ju¿ pamiêta, jak
niedawno jeszcze ulica
Czaplinecka by³a w ruinie,
dla rowerów niemal¿e
nieprzejezdna. A¿
wreszcie, po generalnym
remoncie, jest ju¿ nie tylko
sprawna technicznie,
ale i z przyleg³oœciami
nawet atrakcyjna
widokowo. Dobrze
i tak ten trakt zobaczyæ.
Jednak jeszcze trzy mankamenty.
Na wysokoœci bloku 46 ci¹gle na
skraju jezdni tworzy siê uci¹¿liwa
ka³u¿a, gdy¿ nie tylko przeszkadza w
ruchu ko³owym, ale i bryzgi wody z

Do¿ynki Gminne w Starym
Worowie 8 wrzeœnia

Emeryci pojad¹
na Do¿ynki
Gminne do
Starego Worowa
(Z£OCIENIEC). Zwi¹zek Emerytów poinformowa³: Przyjmujemy zapisy na wyjazd do Starego Worowa
na DO¯YNKI GMINNE. Wyjazd
ósmego wrzeœnia w sobotê. Zapisy
w biurze Zwi¹zku we wtorki i czwartki od 10.00 do 12.00.
(om)

tego jeziorka na asfalcie siêgaj¹ nawet ludzi siadaj¹cych na pobliskiej
³aweczce. Tu¿ przy tej ³aweczce piêkny podblokowy klombik, a nieopodal taaaka ka³u¿a na asfalcie. Trwa
sobie w najlepsze to ka³u¿ysko od
czasu zakoñczenia remontu ca³ej ulicy. Nie tylko to groŸne, ale i szpeci
piêknie utrzymany obszar atrakcyjnego Osiedla Czaplineckiego.
Nieco dalej, przy tym samym bloku, w ruinie wjazd na ma³y parking. A
do tego po deszczach te¿ ka³u¿a, nie
przymierzaj¹c taka sama, jak ta poprzednia.
Przy przystanku autobusowym
tu¿ pod budynkiem dawnego sadu,
podobnie. Owszem, Czaplinecka po
remoncie jawi siê ka¿dego dnia jako
atrakcyjna arteria, z czytelnie naniesionymi pasami ruchu, ale te ka³u¿e
psuj¹ wszystko. I nie idzie tu tylko o
wra¿enia estetyczne przecie¿. (rd)

Prosimy o telefon do stra¿y

Mato³ ju¿
dobiera siê
do straganu
(Z£OCIENIEC). Kszta³tny straganik handlowy stoi na deptaku. Od
czasu do czasu nawet u¿ywany do
sprzeda¿y. Ale, ju¿ siê do niego ktoœ
dobiera w sobie tylko w³aœciwy sposób: niszczy wy³amuj¹c jego drewniane czêœci. Jeœli ktokolwiek ma
konkretne wiadomoœci na ten temat,
stra¿ miejska chyba chêtnie informacji wys³ucha.
(T)
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Po¿yczka gotówkowa
bez prowizji w Banku BG¯
W Banku BG¯ trwa promocja po¿yczki gotówkowej
z pakietem ubezpieczeñ.
Promocja polega na tym, ¿e
Bank nie pobiera prowizji za
jej udzielenie, a oprocentowanie zosta³o obni¿one do 13
proc. Z oferty mog¹ skorzystaæ osoby, które nie posiadaj¹ konta, a poszukuj¹
œrodków pieniê¿nych. Jej
g³ównym atutem jest niski
koszt oraz minimum formalnoœci. Kredyt udzielany jest
na podstawie oœwiadczenia o
dochodach.
Maksymalna kwota kredytu
to 10 000 z³ i mo¿e j¹ otrzymaæ
ka¿dy klient, osi¹gaj¹cy dochody z tytu³u wynagrodzenia, emerytury czy renty. Dogodny okres
kredytowania sprawia, ¿e miesiêczne raty nie stanowi¹ nadmiernego obci¹¿enia domowe-

Reklama

w TTygodniku
ygodniku
Pojezierza Drawskiego

tel. 504 042 532
wppp
@wp.pl
wppp1@wp.pl

CMYK

go bud¿etu. Bogaty zakres pakietu ubezpieczeñ do³¹czony do
po¿yczki obejmuje:
- Ubezpieczenie na ¿ycie
- Ubezpieczenie od utraty pracy
- Ubezpieczenie czasowej niezdolnoœci do pracy
- Ubezpieczenie na wypadek
œmierciwwynikunieszczêœliwego wypadku.
Po¿yczka mo¿e zostaæ przeznaczona na dowolny cel: wyjazd na wakacje, remont mieszkania czy zakup sprzêtu RTV/
AGD.
Wka¿dymmomenciemo¿na
dokonaæ wczeœniejszej sp³aty
czêœci lub ca³oœci zad³u¿enia,
bez ponoszenia dodatkowych
op³at. Z po¿yczki na tak atrakcyjnych warunkach mog¹ skorzystaæ osoby, które do 28 wrzeœnia z³o¿¹ wniosek o jej udzielenie w dowolnym oddziale.
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FELIETON

Folwark podeuropejski, podniemiecki

Ud³awieni papierem toaletowym
(Z£OCIENIEC). Ostatniej niedzieli sierpnia na pla¿ach Siecina
by³o ju¿ zupe³nie pusto. Tylko nieliczni stali z wêdkami na brzegach
lub w wodzie w wysokich woderach.
Nie ma u nas jeszcze w zwyczaju, by
i o niepogodzie p³ywaæ w jeziorze. A
nawet - hasaæ na ¿aglach. To kompletny brak edukacji z zakresu
kultury fizycznej. Proszê zauwa¿yæ, ¿e ten przedmiot, jeden z w ogóle najwa¿niejszych w szko³ach, dot¹d obywa siê bez specjalistycznego
podrêcznika. St¹d te¿ i takie ró¿nice, jak na przyk³ad w poziomie wyszkolenia technicznego pi³karza
FC Barcelony w porównaniu z naszym ch³opakiem niby graj¹cym w
futbol.
Nie dla dotychczasowego?
W kraju ju¿ g³oœno mówi siê, ¿e
absolwenci tego kierunku studiów,
wcale a wcale nie nadaj¹ siê, by byæ
trenerami m³odzie¿y w okreœlonych
dyscyplinach sportu. Jest nawet
pomys³, by tworzyæ specjalne akademie tylko dla trenerów. To, mniemam, pomys³ bardzo dobry, gdy¿
poziom nauczania kultury fizycznej
w szko³ach jest ju¿ taki, ¿e w klubach
sportowych bardzo trudno jest z
przychodz¹cej z lekcji wuefu m³odzie¿y zrobiæ sportowców. Tak du¿o
³amagów. Chyba, ¿e trening codziennie. Tak, ale jak to uczyniæ w gminie,
w której tego rodzaju poci¹gniêcie w
najlepszym razie by³oby skwitowane wzruszeniem ramion, jeœli w ogóle
nie obœmiane. I to nawet przez zagorza³ych kibiców.
A gdyby na pocz¹tek tak?
Tu tylko wspomnê, ¿e od nauczycieli kultury fizycznej w naszych
warunkach oczekiwa³bym na przyk³ad uczenia uczniów solidnego p³ywania, w ogóle - nauki jeziora, w
naszych warunkach jezior. Wód.
Lasów. Korzystania z nich w ca³ym
roku, bez wzglêdu na pogodê. Tak¿e
i zim¹. Mam na myœli nie tylko sporty
wodne, ale i pobywanie w wodzie,
jak to czyni¹ zimowi p³ywacy - morsy. Wszak tego rodzaju kontakt z
przyrod¹ jest tak ozdrowieñczy, ¿e a¿
wart nauki. W szko³ach. A u nas jeszcze - pójdŸ dzieciê, trochê se pokopiem w ga³ê. Premier mówi - zaharatamy. Tylko, ¿e ma³o kto ju¿ w tê ga³ê
chce harataæ. Orliki, jak mówi z Warszawy Bohdan Tomaszewski, nawet
tam stoj¹ puste. M³odzi ju¿ nie chc¹
graæ w pi³kê no¿n¹ - dodaje redaktor
zastanawiaj¹co. Na jeziora wiêc i to
przez ca³y rok. W lasy. Id¹ nowe czasy w sporcie! Ile wieków mo¿na siê
podniecaæ pchaniem kul¹, machaniem oszczepem? Paleta rodzaju

uwik³añ ¿yciowych w sport jest tak
bogata, ¿e warto z niej korzystaæ. By
tak by³o, rzuæmy w Polskê ze Z³ocieñca - potrzebny ju¿ jest, niezbêdny wrêcz, podrêcznik do nauki kultury fizycznej. ¯e te¿ do tej pory nikt o
tym jeszcze nie pomyœla³. Zauwa¿my, ¿e dzieci i m³odzie¿ uciekaj¹ od
tradycyjnych konkurencji sportowych do nowych lub ci¹gle siê rodz¹cych. Gdy gra Olimp nigdy nie
zapominam, by popatrzeæ na wydarzenia na s¹siednim skate parku.
Mimo meczu, tam te¿ trwa sportowe
¿ycie, tyle, ¿e bez ¿adnego zainteresowania widowiskiem futbolowym.
W Cieszynie
Myœla³em o tym wszystkim, gdy
ogl¹da³em nowiutki plac do gry w
futbol w Cieszynie. Jest takiej klasy
technicznej, ¿e œmia³o mo¿na na nim
rozgrywaæ nawet najbardziej zaciête
mecze. Pe³nowymiarowe bramki, te
stare, jakby ku pamiêci - jeszcze le¿¹ce obok. P³yta powsta³a u podnó¿a
piêknej rezydencji o nazwie STARY
DWORZEC. To niegdysiejszy przystanek kolejowy, stacja PKP na trasie do Po³czyna, teraz ju¿ wspania³a
œcie¿ka rowerowa WALDEMARÓWKA. I oto jak zwykle - gdy s¹
pieni¹dze, to i z poniemieckiej rudery mo¿na uczyniæ cacko. Tak siê sta³o tutaj. Podobnych dworców przy
tej œcie¿ce jest jeszcze kilka. Popadaj¹ w ruinê. Co z nimi bêdzie dalej,
chyba wiadomo? Temu siê uda³o.
Gdyby
Gdyby w gminie by³y pieni¹dze,
to i los ca³ych naszych wiosek by³by
inny, a przyk³adem w³aœnie ten odrestaurowany dworzec.
Zajrzyjmy do Siecina. Na terenie
by³ego PGR ha³as roznosz¹cy siê nie
tylko po wsi, ale i po ca³ej okolicy.
Pracuj¹ maszyny, chyba m³ockarnie,
ale popegerowski teren w takim stanie, ¿e tylko si¹œæ i p³akaæ. - Likwidacja PGR-ów to by³ b³¹d - to dzisiaj
opinia powszechna. Tylko, co z niej
dzisiaj? Jesteœmy pewni, ¿e sz³o o to,
by i takie nasze Siecino przesta³o
byæ wiosk¹ rolnicz¹, a sta³o siê miejscem niby letniskowym. Niby. I co
teraz? Ano - piêkna, atrakcyjna wieœ,
mimo jeszcze sezonu, kompletnie
bez ¿ycia. Gdzieniegdzie jeszcze tylko letnicy. Tu ¿ycie siê wije niespe³na dwa miesi¹ce w roku, nie d³u¿ej.
We wsi, w której i po nocach przez
ca³y rok coœ siê dzia³o.
Zakredytowani
Czy te niby oderwane, niespójne
refleksje coœ jednak ³¹czy? Chyba
jedno: nie interesujemy siê tym, co
wokó³ nas. Nie tylko najbli¿ej, ale i w

ca³ym kraju. Nie dopuszczamy myœli: a gdzie¿ to s¹ nasze pieni¹dze?
Tak ich nam brakuje. Kto na nas zarabia? Dok¹d wyprowadza z Polski
nasze z³otówki? Dla kogo codziennie pracujemy? Dlaczego w USA tak
chroni¹ swoje banki, a w Polsce ju¿
niemal¿e wszystkie w obcych rêkach? Dlaczego nasze jeziora i lasy
s¹ takie puste, bez ludzi? Dlaczego
handel nie dla nas? Bo Polacy obecnie znów ¿yj¹ tylko tym, co spada na
nich z klosza propagandy do bezbronnych g³ów. Niczym za PRL.
Doœwiadczaj¹ niektórzy nawet pozornego dobrobytu, w tym pozatrudniani setkami tysiêcy na zbêdnych etatach, wyposa¿eni ju¿ w
przys³owiowy papier toaletowy,
którego w Polsce przez dziesiêciolecia tak brakowa³o, i po uszy zad³u¿eni. Zakredytowani. A w Polsce tylko
pozornie rz¹dy sprawuj¹ Polacy.
Nawet Orliki to nie nasz pomys³ i
dlatego stoj¹ puste nawet w stolicy.
A fundament takich postaw: niewolizm jeszcze popeerelowski teraz
przydaje siê jak znalaz³. Bo komu tam
chcia³oby siê byæ niepodleg³ym w
kraju, w którym, jak mówi sam prezydent, nawet porz¹dnej armii nie ma.

£ukaszenka mo¿e tu byæ w kilka
kwadransów. D³awimy siê wiêc tym
przys³owiowym papierem toaletowym, a¿ wszystko st¹d wiatr wywieje? Na obczyŸnie ju¿ dwadzieœcia
jeden milionów Polaków. To nasza
polityka?
Kto pierwszy w Polsce zawalczy
o polskie pieni¹dze?
Wiêc? Brakuje pieniêdzy nawet
na potrzebny podrêcznik do szkó³.
Na lasy i jeziora. Na sport. Na naukê
w szko³ach, a¿ do ich zamykania. Na
¿ycie na wioskach. Na powrót rolnika do nich. Na leki. Dlaczego? (...) A
kto by tam chcia³ teraz odzyskiwaæ
to, co Polsce znów powydzierano.
Przede wszystkim banki, czyli pieni¹dze. Stworzono tu najbardziej
sprzedajnej klasie pañstwo opiekuñcze (zbêdni urzêdasy, rozbuchana administracja), by tylko z Polski
zrobiæ podeuropejski folwark. Nawet podniemiecki. A ci, którym pañstwo opiekuñcze jest naprawdê potrzebne, ca³ymi milionami ¿yj¹ pod
progiem egzystencji. Tego rodzaju
rozbrat z cz³owieczeñstwem zawsze
koñczy siê niewyobra¿alnymi tragediami. One te¿ i z rozpaczy. Z wo³ania
dzieci w nêdzy.
(N)
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
MIESZKANIA

NIERUCHOMOŒCI

Powiat ³obeski

Powiat drawski

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe dwupokojowe, bez czynszowe, po kapitalnym remoncie,
ogrzewanie gazowe, parter, pow.
47 mkw. Centrum £obza. Tel. 667
634
433
Zamieniê mieszkanie 78 mkw. (4pokojowe) w bloku w Grabowie (7
km od £obza) na 2-pokojowe w
£obzie. Mieszkanie bardzo przestronne, s³oneczne, zadbane, do
zamieszkania od zaraz. Oferta
obejmuje równie¿ piwnicê, gara¿ i
dzia³kê uprawn¹. Kontakt tel. 725
368 381.

Powiat gryficki

Sprzedam dom w Drawsku
Pom. 126 mkw. z du¿¹
dzia³k¹. Tel. 607 798 595
Pojezierze Drawskie
– na sprzeda¿ grunt z lini¹ brzegow¹ na siedliska (pow. 14,29
ha i 8,5 ha)
www.prowentpoznan.gratka.pl
GRUNT NAJLEPSZ¥ LOKAT¥
Kontakt 509 157 645

Powiat ³obeski

Gryfice. Wynajmê mieszkanie. Tel.
601 578 262

Domek wolno stoj¹cy 52 mkw. + 30
arów dzia³ki sprzedam. Tel. 91 397
9101 wieczorem po godz. 19-tej.

Wynajmê mieszkanie 2-pokojowe
w Grficach na ulicy Piastów 5. Tel.
91 386 6069.

Sprzedam kontener handlowy
o pow. 20 mkw. Runowo Pom. Tel.
519 131 533

Sprzedam w Gryficach mieszkanie dwupoziomowe o pow. 77
mkw.: salon + jadalnia + dwie sypialnie, kuchnia, dwie ³azienki,
p.pokój, balkon. Po remoncie. Tel.
691 493 973.

Wynajmê lokal u¿ytkowy 50 mkw. w
centrum £obza na biuro, sklep,
us³ugi. Tel. 691 305 860.

ROLNICTWO

Do wynajêcia lokal u¿ytkowy w centrum Œwidwina 24 mkw. Atrakcyjna
cena. Tel. 666 228 260

Powiat œwidwiñski

INNE
Powiat ³obeski
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.
Sadzonki truskawek wczesna odmiana „honey” odporna na pleœñ i
gnicie. 1 szt. 90 gr. zamówienia od
100 sztuk. Tel. 603 434 068

Powiat gryficki
Przyjmê gruz.
Tel. 509-125-634.

Region
Okna PCV z demonta¿u Tel. 601
220 617
T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.

Og³oszenie drobne
kosztuje 1 z³
za linijkê w kuponie.
Zleæ mailem
wppp1@wp.pl
zap³aæ na konto

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

US£UGI
Powiat gryficki
Sala w Pogorzelicy do wynajêcia na wesela. Mo¿liwoœæ zakwaterowania. Atrakcyjne ceny.
Kontakt tel. 502 412 274.

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.
Koszenie i rozdrabnianie traw, prasowanie siana. Tel. 661 194 854
lub 94 363 1258

PRACA

Region
Zatrudniê kierowcê Kat. C+E na trasie Polska - Szwecja, Polska - Norwegia, Polska - Niemcy. Tel. 607 790 680

Powiat gryficki
Kupiê gospodarstwo lub
grunt rolny. Tel. 664 944 635

US£UGI

WIZYTÓWKI
- PROJEKTY - WYKONANIE -

TANIO

tel. 504 042 532

Powiat drawski
Docieplanie budynków, profesjonalne pryskanie œcian,
wylewki betonowe. Moja strona: www. zacieraniebetonu.yoyo.pl Tel. 791 074 833

Zapraszamy do redakcji w Z³ocieñcu
Og³oszenia drobne i reklamy mo¿na sk³adaæ
w redakcji w Z³ocieñcu przy ul. Boh. Warszawy 19/7
(obok biura PSS Spo³em); e-mail: tpd1@o2.pl

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

DOMY NA SPRZEDA¯
Ma³e Wêgorzynko - 8 pokoi o pow. 200 mkw, dzia³ka 9246 mkw
- CENA 390.000 z³
Mielno gm. Wêgorzyno - dom o pow. 120 mkw, dzia³ka 2655 mkw
- CENA 115.000 z³
Wêgorzyno - bliŸniak o pow. 54,48 mkw, udzia³ w dzia³ce
- CENA 155.000 z³
Be³czna - 2 pokoje, pow. 92 mkw, dzia³ka 213 mkw
- CENA 185.000 z³
Runowo - dom wolno stoj¹cy o pow. 80 mkw, dzia³ka 6100 mkw
- CENA 120.000 z³
£obez ul. Czcibora - stan surowy zamkniêty, pow.153 mkw dzia³ka 617 mkw - CENA 325.000 z³
£obez - stan surowy zamkniêty, pow. 120 mkw, dzia³ka 999 mkw
- CENA 288.000 z³
£obez (okolica) - bliŸniak o pow. 56,5 mkw
- CENA 80.000 z³
£obez - stan surowy otwarty, pow. 400 mkw, dzia³ka 754 mkw
- CENA 260.000 z³
£obez - 3 pokoje, pow. 64,6 mkw, dzia³ka 287 mkw, centrum
- CENA 200.000 z³
£obez - wysoki standard, 7 pokoi, pow. 220 mkw, dzia³ka 1140 mkw
- CENA 550.000 z³
£obez - bliŸniak, 4 pokoje, pow. 120 mkw, dzia³ka 621 mkw
- CENA 290.000 z³
£obez - bliŸniak, 5 pokoi, pow. 110 mkw, dzia³ka 367 mkw
- CENA 265.000 z³
£obez - 6 pokoi, pow. 107 mkw, dzia³ka 370 mkw, centrum
- CENA 275.000 z³
£obez - 5 pokoi, pow. 199 mkw, dzia³ka 332 mkw
- CENA 450.000 z³
£obez - 5 pokoi, pow. 96 mkw, dzia³ka 554 mkw
- CENA 325.000 z³
£obez - bliŸniak, 4 pokoje, pow. 93,51 mkw
- CENA 329. 000 z³
Œwidwin - 6 pokoi, pow. 270 mkw, dzia³ka 758 mkw
- CENA 650.000 z³
Œwidwin - 6 pokoi, pow. 270 mkw, dzia³ka 758 mkw
- CENA 650.000 z³
Œwidwin (okolica) - 2 pokoje o pow. 61,43 mkw, dzia³ka 700 mkw
- CENA 107.000 z³
Resko - 4 pokoje, pow. 70 mkw, dzia³ka 1077 mkw
- CENA 175.000 z³
Resko (okolica) - bliŸniak o pow. 68 mkw, dzia³ka, 3 pokoje
- CENA 67.000 z³
Resko (okolica) - 4 pokoje, pow. 180 mkw, dzia³ka 5639 mkw
- CENA 278.000 z³
Resko (okolica) - dom o pow. 180 mkw, dzia³ka 3534 mkw
- CENA 152.000 z³
Chociwel - bliŸniak, 4 pokoje, pow. 86 mkw, dzia³ka 663 mkw
- CENA 280.000 z³
B³¹dkowo - 2 pokoje, 110 mkw, dzia³ka 1000 mkw
- CENA 159.000 z³
Dobra - 3 pokoje, pow. 73 mkw, dzia³ka 324 mkw
- CENA 160.000 z³
Brze¿no - nad jeziorem, 5 pokoi, pow. 127 mkw, dzia³ka 1031 mkw
- CENA 400.000 z³
Drawsko Pomorskie - pow. 200 mkw, dzia³ka 451mkw
- CENA 225.000 z³
Drawsko Pomorskie - dom+lokal u¿ytkowy, centrum, pow. 204 mkw
- CENA 650.000 z³
Wêgorzyno - 3 pokoje, pow. 90 mkw, dzia³ka 1142 mkw
- CENA 330.000 z³
Wêgorzyno (okolica) - 5 pokoi, pow. 241 mkw, dzia³ka 1035 mkw
- CENA 300.000 z³
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SPORT I REKREACJA

To by³y wspania³e wakacje

AKCJA „P£YWAM JAK RYBA”
ZAKOÑCZONA
Ze znakomit¹ inicjatyw¹ wyst¹pi³ w okresie letnim
prezes Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Mielenka
Drawskiego Jerzy Wohl. By³a to akcja powszechnej
nauki p³ywania dla dzieci pozostaj¹cych w wakacje
w mieœcie lub na wsi.
Projekt zosta³ nazwany „P³ywam
jak ryba” i by³ realizowany w lipcu i
sierpniu na k¹pielisku Okra w Drawsku Pomorskim. By³y to zajêcia bezp³atne bowiem ca³oœæ przedsiêwziêcia sfinansowa³o Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Dzia³ania „Partnerstwo Drawy”, dzia³aj¹ce w imieniu
Akademii Rozwoju Filantropii w
Polsce i Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci.
Projekt spotka³ siê z olbrzymim
zainteresowaniem rodziców, niestety ze wzglêdu na bezpieczeñstwo na
otwartym k¹pielisku szkolona grupa
mog³a liczyæ tylko 15 dzieci. Zajêcia
nauki p³ywania podj¹³ siê instruktor
Artur Kieruzel z wyspecjalizowanej
i profesjonalnej Akademii „Animus”
ze Œwidwina. Zajêcia prowadzone
by³y dwa razy w tygodniu i cieszy³y
siê du¿ym zaanga¿owaniem ma³ych
p³ywaków.

Akcja „P³ywam jak ryba” zakoñczy³a siê egzaminem na kartê p³ywack¹. Nale¿a³o przep³yn¹æ 200 metrów, w tym 50 na plecach i 5 metrów
pod wod¹ oraz skoczyæ do wody z
wysokoœci 70 cm. Karty zdobyli:
Bartosz Karpiñski, Paulina Bobryk i
Jakub Kubacki. Pozosta³e dzieci
udoskonali³y swoje umiejêtnoœci
p³ywackie i opanowa³y arkana bezpieczeñstwa w wodzie.
Projekt tej ma³ej organizacji pozarz¹dowej z Mielenka zaowocowa³
kolejna inicjatyw¹: prób¹ uruchomienia przez samych rodziców wyjazdów dzieci do Œwidwina na dalsze
szkolenia p³ywackie.
Warto bli¿ej zaprezentowaæ Akademiê „Animus”, która od 7 lat jest
szko³¹ p³ywania, a jej dewiz¹ jest
kszta³towanie wœród dzieci ducha,
charakteru i silnej woli. Akademia
pod kierownictwem jej prezesa Al-

berta Fr¹czyka jest zorganizowana
niezwykle profesjonalnie. Dzia³a w
oparciu o Park Wodny „Relax” w
Œwidwinie. Zajêcia prowadzone s¹
dla nastêpuj¹cych grup wiekowych
dzieci : 2- 3 latków oraz w przedziale
wiekowym 2-5, 5-12 i powy¿ej 12
roku ¿ycia. Kadra szkoleniowa sk³ada siê z 8 profesjonalnych instruktorów p³ywania, którzy w ostatniej fazie szkolenia przygotowuj¹ kursantów na stopnie ratownika, p³etwonurka i instruktora p³ywania.

Zajêcia w Œwidwinie prowadzone s¹ dla m³odzie¿y szkolnej od prze³omu wrzeœnia i paŸdziernika do koñca roku szkolnego.
Odpowiadaj¹c na liczne zapytania rodziców o mo¿liwoœæ podjêcia
lub kontynuowania nauki p³ywania
w Parku Wodnym „Relax” w Œwidwinie odsy³amy do prezesa Akademii
Animus p. Alberta Fr¹czyka, adres:
WWW. akademiaanimus.pl lub telefonicznie: 94/364 27 27, tel. kom. 600884-310.
(o)

W œrodê 29 sierpnia o 17.00

Mecz Olimpu Z³ocieniec
ze Zrywem Kretomino
(Z£OCIENIEC). W œrodê dwudziestego dziewi¹tego sierpnia seniorzy Olimpu Z³ocieniec rozegraj¹ zaleg³y mecz z pierwszej kolejki spotkañ ze Zrywem Kretomino. Pocz¹tek gry godzina 17.00.

Œwiat Lalek Marka Kopczyñskiego

Z³ocieniecki Oœrodek Kultury zaprasza
do TEATRU LALEK „MARKO”
(Z£OCIENIEC). Wystawa lalek teatralnych Marka Kopczyñskiego. Od 22 sierpnia do 13 wrzeœnia. Od poniedzia³ków do czwartków w godzinach od 16.00 do 18.00. Od pi¹tków do niedziel od 16.00
do 21.00. W holu Z³ocienieckiego Oœrodka Kultury przy ulicy Po³czyñskiej 6.
(um)

Pierwsze spotkanie nie zosta³o
rozegrane, gdy¿ zespó³ Zrywu nie
by³ gotowy do gry w KKO ze wzglêdu na zaskoczenie niespodziewanym awansem. Do tej pory Zryw
pokona³ u siebie Victoriê Sianów 3:1
i na wyjeŸdzie wygra³ z Mechanikiem
Bobolice 2:0. Olimp: zwyciêstwo w
Karlinie nad Soko³em 1:0 i te¿ zwyciêstwo z Hubertusem w Z³ocieñcu
3:1. Bêdzie to wiêc mecz ju¿ o czub
tabeli, innymi s³owy o dobr¹ pozycjê
startow¹ do ca³ych rozgrywek.
Gdyby w Z³ocieñcu Olimp poku-

si³ siê o zwyciêstwo, w mieœcie nad
Draw¹ i W¹saw¹ pierwszy raz od
d³u¿szego czasu nie bylibyœmy w
do³ach tabeli KKO.
Czwarta kolejka rozgrywek w
KKO pierwszego wrzeœnia w sobotê. Wyjazd Olimpu do Biesiekierza na
mecz z Wybrze¿em. Pozosta³e mecze
4. kolejki: Iskra Bia³ogard - Olimp
Goœcino, Darzbór Szczecinek - Wielim Szczecinek, Hubertus Bia³y Bór Victoria Sianów, Dar³ovia Dar³owo S³awa S³awno, Pogoñ Po³czyn Zdrój
- Gryf Polanów, Arkadia Malechowo
- Zryw Kretomino, Sokó³ Karlino Mechanik Bobolice.
Mecz u siebie w 5. kolejce spotkañ Olimp Z³ocieniec rozegra z
Darzborem Szczecinek ósmego
wrzeœnia równie¿ w sobotê. (om)
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Cartusia Kartuzy - Drawa Drawsko Pomorskie 1:3 (0:2)

Prezent Drawy dla kibiców w powiecie
nie jest to ¿adne zaskoczenie. W juniorach starszych Ruchu Chorzów w
jednym meczu strzeli³ bramek cztery.
Wa¿niejsze w tym wszystkim jest
to, ¿e Maækowi znakomicie pi³ki nagrywali Juszczak i Kapeliñski. A
Maciejewski te¿ jest znany z dobrych podañ.

(KARTUZY). Drawa
Drawsko Pomorskie
w III Lidze Ba³tyckiej
pokona³a na wyjeŸdzie
Cartusiê Kartuzy 3:1.
Wszystkie bramki dla
goœci zdoby³ m³odziutki
Maciejewski,
osiemnaœcie lat, na sta³e
mieszkaj¹cy w Z³ocieñcu
i wywodz¹cy siê
z Olimpu.

Agencje wyraŸnie podawa³y, ¿e
w Kartuzach mog³o nawet dojœæ do
deklasacji Cartusii. Ale¿ to niespodzianka!
Przed Draw¹ teraz w Drawsku
Pomorskim B³êkitni Stargard. Gdy w
ubieg³ym sezonie Drawa przystêpowa³a do trzeciego meczu, nie mia³a
¿adnego punktu, za to by³y w zespole czerwone kartki. Teraz po dwóch
meczach jest diametralnie inaczej. A
co najwa¿niejsze - a¿ siê doczekaæ
nie mo¿na kolejnych pojedynków
drawszczan. Marzenie - trzecia liga w
powiecie na stale! Z po¿ytkiem i dla
innych klubów. Przyk³adem Maciejewski z Olimpu. Drawa zwolna odkrywa, ¿e jej atutem mo¿e byæ gra
ofensywna.
(N)

Nie koniec na tym. W s³upek w
pierwszej po³owie trafi³ Juszczak.
Kapeliñski by³ te¿ bliski zdobycia
bramki. Bramka dla gospodarzy to
samobójczy gol Gronowskiego. S³owem - trzy do jednego, ale wszystkie
bramki pi³karzy Drawy.
Podkreœlmy jeszcze to, o czym
mówi¹ wszyscy: niezwyk³a uroda
trzech bramek zdobytych przez Maciejewskiego. Dodajmy - dla tych,
którzy dobrze znaj¹ tego ch³opaka,

Olimp Z³ocieniec - Hubertus Bia³y Bór 3:1 (2:0)

Hubertus przyjecha³ po zwyciêstwo, a dosta³ 3:1
(Z£OCIENIEC). Mecz
Olimpu Z³ocieniec z
Hubertusem Bia³y Bór nie
móg³ byæ przegrany, no,
bo z kim wygrywaæ, jak nie
z dru¿ynami na poziomie
bia³oborzan. Trener
przyjezdnych buñczucznie
twierdzi³, ¿e z kim, jak
z kim, ale z Olimpem to
jego gracze wygraj¹ bez
wiêkszych problemów. I
chyba t¹ niem¹dr¹ gadu³k¹
przes¹dzi³ sprawê.
Panowie, zapraszamy
Pierwsze minuty gry to przemyœlne oddanie pola przeciwnikowi i nieustanne szybkie kontrowanie w
wykonaniu Duszy i Ciesiñskiego z
wchodz¹cym w pole karne Belnikiem. W sytuacji nieporadnoœci
obroñcy, Ciesiñski odebra³ mu pi³kê
i ju¿ w polu karnym zagra³ tak do
Duszy, ¿e Tomasz tylko dope³ni³ formalnoœci. Potem to on ostr¹ szar¿¹
znalaz³ siê w polu karnym i mimo, ¿e
sam móg³ zdobyæ bramkê, jeszcze

dla wiêkszej pewnoœci zagra³ do
Belnika i by³o ju¿ 2:0.
Biedniutki Hubertus na upartego pcha³ siê œrodkiem boiska, ale
czyni³ to tak, ¿e Krajewski z Kacianowskim przy rygluj¹cych pole karne pomocnikach, nie dawali przeciwnikowi ¿adnych szans. Gdy zaœ
od czasu do czasu Hubertus atakowa³ skrzyd³ami, by³y i dla nich sytuacje bramkowe. Gdyby nie œwietna
postawa Liszki w bramce, niestety,
ale mog³o byæ, jak to siê mówi, ró¿nie.
Zabrak³o si³?
Identycznie gra wygl¹da³a w
drugiej po³owie. Z tym, ¿e Olimpowi
jak gdyby brakowa³o ju¿ si³. A przeciwnicy albo pud³owali, albo nie potrafili pokonaæ Liszki, który ma olbrzymi¹ zas³ugê w utrzymywaniu
wyniku. Hubertus bramkê jednak
zdoby³. Tym razem po zagraniu z lewej strony i chyba po b³êdzie Olimpu w obronie.
Bramka po wysokim koŸle
Za Rygiela wszed³ Barsul. Jego
nie tylko instynkt strzelecki, ale i
fantastyczna werwa sprawi³y, ¿e
strza³em g³ow¹ zdoby³ trzeci¹ bramkê. Pi³kê uderzy³ w murawê, a ta po

wysokim koŸle wpad³a pod poprzeczkê.
Hubertus - to nie by³ spory przeciwnik, a mimo to przy braku szczêœcia wynik móg³ byæ nawet i remisowy. ¯e tak nie by³o, to przede
wszystkim zas³uga dobrej gry napastników i Liszki w bramce.
W œrodê 29 sierpnia o 17.00
ze Zrywem Kretomino
Jaki prognostyk na najbli¿sze
mecze? Z pewnoœci¹ mo¿e byæ lepiej

ni¿ to by³o wiosn¹. Warunek - poprawa wytrzyma³oœci naszych graczy i
jeszcze lepsza gra w pomocy. Mocno szwankuj¹ skrzyd³a obrony. I pytanie: a jakby zagra³ w pomocy Antosiak?
W œrodê gramy zaleg³y mecz ze
Zrywem Kretomino. 5 wrzeœnia te¿ w
œrodê Puchar Polski z Hubertusem.
Tylko, czego trzeba do tego wszystkiego - pe³nych trybun i dopingu.
Bez tego przecie¿ nigdzie na œwiecie
nie ma futbolu. A w Z³ocieñcu... (om)
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Dariusz Stachura - po¿egnanie
z seniorskim futbolem
(Z£OCIENIEC). Przed meczem
Olimpu Z³ocieniec z Hubertusem
Bia³y Bór odby³a siê wzruszaj¹ca
uroczystoœæ po¿egnania niegdysiejszego golkipera bia³o-zielonych,
Dariusza Stachury, który postanowi³ zakoñczyæ karierê bramkarsk¹,
ale tylko w grze w seniorach. Nadal
widzimy go w meczach oldbojów.
Nied³ugo po tej uroczystoœci wyst¹pi³ w³aœnie w meczu oldbojów Olimpu przeciwko Kotwicy Ko³obrzeg.
Darku
Za wiele lat wspania³ej kariery panu
Dariuszowi dziêkowali - prezes Klubu
Pawe³ Mela i zastêpca prezesa Piotr
Chojnacki. Obaj panowie niegdyœ te¿
grali w Olimpie (obecnie w oldbojach) i
razem z popularnym Kur¹, czyli z
Dariuszem Stachur¹. Dariusz gra³ te¿ w
jednej dru¿ynie z Mariuszem Rumakiem, obecnym trenerem Lecha Poznañ.
S¹ w futbolu pi³karze wprost niebywali. Do nich nale¿y Dariusz. Pierwsza
cecha: bezgraniczne oddanie Klubowi.
Druga: kole¿eñskoœæ granicz¹ca z bezwiednym oddaniem sportowej sprawie. Trzecia: fantastyczna fachowoœæ w
bramce. Specjalnoœæ - obrony intuicyjne
pi³ek wydawa³oby siê nie do wybronienia. Najwy¿sza gra, to z Olimpem w
czwartej lidze. Ach, gdzie¿ te czasy?
Pan Dariusz na zakoñczenie
uœcisn¹³ d³onie pi³karzy dwóch dru¿yn
gotowych do gry w KKO. Hubertusa
Bia³y Bór i Olimpu. Gdy schodziliœmy
ze sztucznej murawy, zapyta³em: Darku, przepraszam, zapytam: co czu-

jesz? Teraz! - Zrobi³ nieokreœlony ruch
rêk¹, zaczerpn¹³ mocno powietrza i
chwilkê nic nie mówi³. Gdy czeka³em na
pierwsze s³owo, tylko westchn¹³. Z
¿alem, ciê¿ko. - Ach... - i tyle tego.
Pozosta³o w sercach
Wiele razy, gdy zza spikerskiego
mikrofonu na stadionie w Lasku wdzia³em mocne sytuacje pod jego bramk¹,
nawet siê nie unosi³em z miejsca. Intuicja podpowiada³a: Darek wybroni. I
jak¿e czêsto wybrania³ przecie¿ nas
wszystkich z pi³karskich opresji nies³ychanych. I nie tylko to, Darku - od
wszystkich nas tu w Z³ocieñcu i nieco
dalej - dziêkujemy!!! DZIÊKUJEMY.
TYLE SIÊ STA£O.
Hej, ch³opaki
Mamy teraz w Olimpie miêdzy
s³upkami te¿ fajnych ch³opaków. Hej,
bramkarze. Goñcie pana Dariusza.
Przegoñcie, jeœli to w ogóle mo¿liwe.
Pan Dariusz w ligowej dru¿ynie
Olimpu wyst¹pi³ w walce o ligowe
punkty z synem Jaros³awem. Da siê i w
tym dogoniæ? A inni nasi bramkarze: œp.
Tadeusz Kobia³ko, œp. Kazimierz Chojnacki, Adam Ska³ecki, Kazimierz Chudzik, Marek Nowakowski, Leszek
Ho³ownia, Grzegorz Jaroñski i inni.
Mieliœmy, i na szczêœcie mamy, bramkarzy znakomitych. Szczêœci siê Olimpowi miêdzy s³upkami. Dariusz - do
zobaczenia miêdzy s³upkami. Dariusz,
czyli Kura, Kurczak. Tylko, ¿e to
Orze³. Orze³ miêdzy s³upkami.
(N)

Wyniki i tabele

Lech Czaplinek - Rasel
Dygowo 0:1

Rasel Dygowo
pokona³ Lecha
w Czaplinku
(CZAPLINEK). Drugi mecz
Lecha Czaplinek i druga
pora¿ka. W pierwszym
przegra³ w Dobrej z Sarmat¹
0:2. Tym razem u siebie
z Raselem z Dygowa 0:1.
Bramka pad³a w doliczonym
czasie gry. Do
bezbramkowego remisu
zabrak³o dos³ownie sekund.
To by³ mecz bez historii, nudnawy. Bez sytuacji do zdobywania bramek. Ciekawostka, to wejœcie na boisko graj¹cego trenera Rasela, szeroko znanego na naszych boiskach
Piotra Dubieli. Bramka dla goœci Grochowskiego. Mecz z doliczonym
czasem gry trzech minut.
(om)

III Liga Ba³tycka
Cartusia Kartuzy - Drawa Drawsko Pomorskie 3:1, Chemik Police - Lechia II Gdañsk 0:0, B³êkitni
Stargard - Pogoñ Barlinek 0:3,
Kotwica Ko³obrzeg - D¹b Dêbno
1:0, Energetyk Gryfino - Koral
Dêbnica 1:0, Gryf S³upsk - Polonia Gdañsk 1:1, Ba³tyk Gdynia Pogoñ II Szczecin 1:2, Arka II
Gdynia - Gwardia Koszalin 1:4.

Pi³ka no¿na - IV liga

Koszaliñska Klasa Okrêgowa

Lech Czaplinek - Rasel Dygowo 0:1,
Astra Ustronie Morskie - Wiekowianka Wiekowo 2:0, Hutnik Szczecin - Leœnik Rossa Manowo 1:2,
Ba³tyk Koszalin - Sarmata Dobra 1:1,
Stal Szczecin - Kluczevia Stargard
6:3, Ina Goleniów - Vineta Wolin 2:4,
Arkonia Szczecin - K³os Pe³czyce
0:3, Gryf Kamieñ Pomorski - Orze³
Wa³cz 6:0.

Olimp Z³ocieniec - Hubertus Bia³y
Bór 3:1, Gryf Polanów - Iskra Bia³ogard 1:2, Mechanik Bobolice - Zryw
Kretomino 0:2, Pogoñ Po³czyn Zdrój
- Arkadia Malechowo 1:2, Olimp
Goœcino - Dar³ovia Dar³owo 1:1, S³awa S³awno - Darzbór Szczecinek 1:2,
Victoria Sianów - Sokó³ Karlino 0:1,
Wielim Szczecinek - Wybrzeze Biesiekierz 3:1.

1. Lechia II
2. Drawa
3. Gwardia
4. Pogoñ B.
5. Ba³tyk
6. Pogoñ II
7. D¹b
8. Energetyk
9. Koral
10. Cartusia
11. B³êkitni
12. Kotwica
13. Gryf
14. Chemik
15. Polonia
16. Arka II

1. Vineta
2. K³os
3. Leœnik
4. Rasel
5. Ba³tyk
6. Sarmata
7. Gryf
8. Arkonia
9. Astra
10. Stal
11. Hutnik
12. Orze³
13. Ina
14. Lech
15. Wiekowianka
16. Kluczevia

1. Iskra
2. Wielim
3. Dar³ovia
4. Zryw
5. Olimp
6. Wybrze¿e
7. Arkadia
8. Darzbór
9. Sokó³
10. Gryf
11. Victoria
12. Olimp G.
13. Hubertus
14. S³awa
15. Pogoñ
16. Mechanik

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
1
1

3:0
3:1
5:3
3:1
3:2
3:3
2:2
2:2
2:2
2:3
2:4
1:3
2:2
0:0
1:3
2:5

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

6
6
6
6
4
4
3
3
3
3
1
1
0
0
0
0

6:2
4:0
4:2
2:0
3:1
3:1
6:1
4:3
2:1
6:7
2:3
1:7
3:6
0:3
0:4
3:8

3
3
3
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

9
9
7
6
6
6
6
4
3
3
3
2
1
1
0
0

12:2
11:3
5:2
5:1
4:1
4:3
5:8
4:4
2:7
4:5
5:4
2:3
2:5
1:4
2:7
0:9
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Rywalizacja ¿eglarzy klubów z ca³ej Polski

Jezioro Siecino: zakoñczy³y siê ¯eglarskie
Mistrzostwa Polski NSKO (do 11. lat)
(Z£OCIENIEC). Od siedemnastego do dziewiêtnastego sierpnia
zosta³y rozegrane tradycyjnie ju¿ w
Z³ocieñcu na jeziorze Siecino
¯eglarskie Mistrzostwa Polski
NSKO w klasie optymist dla dzieci
do jedenastego roku ¿ycia. Rozegrano tak¿e wyœcigi o Puchar Burmistrza Z³ocieñca Waldemara W³odarczyka w klasie ISA 407 dla
¿eglarzy do 17 roku ¿ycia. W klasie
ISA 407 walczyli seniorzy.

UKS SZKWA£ zaprosi³
Organizatorem regat by³
Uczniowski Klub Sportowy Szkwa³ z
prezes Ann¹ Kamiñsk¹. Zmagania
zosta³y otworzone w³aœnie przez
pani¹ prezes. Nie zabrak³o oficjalnych goœci. Wymieñmy ich: (1)
Waldemar W³odarczyk - burmistrz
Z³ocieñca (2) Urszula Ptak - przewodnicz¹ca Rady Miejskiej Z³ocieñca (3) Jacek Koz³owski - radny Sejmiku Zachodniopomorskiego (4) Piotr
Disterhoft - dyrektor z³ocienieckiego OSiR-u (5) Mariusz £apuæ - dyrektor Zwi¹zku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego (6) Lokaln¹ Organizacjê Turystyczn¹ Pojezierza Drawskiego w Z³ocieñcu reprezentowa³
prezes Marian Felsztyñski i skarbnik
organizacji Andrzej Tobiasz.
Na inauguracji regat nie zabra³o
Zaj¹czka Z³ocieniaszka - maskotki
Z³ocieñca.
W regatach wziê³o udzia³ stu
piêædziesiêciu ¿eglarzy. Stu trzydziestu szeœciu w klasie Optymist i czternastu w klasie ISA. By³y reprezentowane kluby ¿eglarskie z ca³ej Polski.
Pierwsze dwa dni rywalizacji, to
trudne warunki pogodowe. Pierwszego dnia uda³o siê z trudem rozegraæ jeden wyœcig przy s³abym wietrze. Nie uda³o siê rozegraæ ani jednego wyœcigu dnia drugiego, nie
by³o wiatru.
Powieje?
Podczas oczekiwania na wiatr
uczestnikom regat przygotowano
s³odki poczêstunek. Tak¿e gry i zabawy z nagrodami. Tradycyjnie
przeci¹gano linê, ale najwiêkszym
zainteresowaniem cieszy³o siê ko³o
fortuny. Olbrzymi¹ atrakcj¹ dla dzieci by³a zje¿d¿alnia pod postaci¹
dmuchanego zamku. To dar dzieciom
ufundowany przez w³aœcicieli
Oœrodka Wypoczynkowego "Legnica" Krystynê i Mariana Felsztyñskicvh. Kulminacj¹ zabawy i naj-

wiêksz¹ radoœci¹ dla dzieci by³ pokaz wozów bojowych stra¿aków
ochotników ze Z³ocieñca. W tym i
mo¿liwoœæ zobaczenia regat z podnoœnika o wysiêgu dwudziestu
trzech metrów. Zabawy wieñczy³
s¹¿nisty prysznic z sikawek wozu
bojowego. To akurat sta³o siê z wiadomych powodów niezapomnianym prze¿yciem dla niemal¿e
wszystkich uczestników regat.
WOPR-owcy zaprezentowali
pokaz instrukta¿u udzielania pierwszej pomocy na wodzie. W prezentacji wziê³y udzia³ dzieci. Odwa¿nym,
którzy spróbowali reanimacji fantoma, WOPR-owcy wrêczyli drobne
upominki.
ry

Urodziny ulubionej pani Barba-

M³odzi ¿eglarze wraz z Ann¹ Kamiñsk¹ przygotowali niespodziankê
z okazji urodzin swojej ulubienicy,
Barbary Grabarz. To przewodnicz¹ca zespo³u protestów. Wywo³anej
odœpiewano chóralnie sto lat. P¹czki
by³y dla wszystkich. Solenizantka
otrzyma³a laurki - rysunki autorstwa
najm³odszych.
Wieczory wype³nia³y spotkania
przy grillach i konsumpcja innych

ciep³ych posi³ków. Pyszny bigos
przyrz¹dzi³a Polska Grupa ¯ywieniowa Pol Food Service.
Jest wiatr
Ostatni dzieñ regat, wreszcie
powia³o. Od czterech do szeœciu
metrów na sekundê. Rozegrano trzy
wyœcigi nie tylko przy dobrym wietrze, ale i w pe³nym s³oñcu. Podczas
trzech dni regat rozegrano cztery
wyœcigi.
Na koniec uroczyœcie
Czas ju¿ na uroczyste zakoñczenie regat. Spotkano siê o 15.30 w
niedzielê. Poczêto wrêczaæ medale i
puchary dla zwyciêzców. Za zajêcie
miejsc od pierwszego do trzeciego
medale i nagrody rzeczowe. Najm³odsza uczestniczka regat Helenka
Grubba z Zatoki Puck otrzyma³a
maskotê ufundowan¹ przez radn¹
Gra¿ynê Kozak. Najm³odszy uczestnik, tak¿e z Zatoki Puck, Jan Gierzyñski otrzyma³ maskotkê od Urszuli
Ptak, przewodnicz¹cej Rady Miejskiej. Nadto, ka¿dy uczestnik regat
zosta³ nagrodzony.
Poœród wszystkich ¿eglarzy zosta³y rozlosowane trzy rowery ufundowane przez (1) przewodnicz¹cego

Zarz¹du Zwi¹zku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego Waldemara W³odarczyka oraz przez (2) przewodnicz¹cego Zgromadzenia Zwi¹zku
Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
Piotra Matusiaka. Trzeci rower zosta³ ufundowany przez (3) Andrzeja
Dani³owicza (DANPOL sieæ paliw
MOYA).
Pierwszy rower trafi³ do Paw³a
Grnysia z klubu ¯MKS Orlê Szczecinek. Kolejnym szczêœciarzem okaza³
siê Kacper Fabian z MKS Szkuner
Myœlibórz. Trzeci rower wygra³a zawodniczka LKS Charzykowy Ola
Mindak.
Sêdziowali
Sêdzi¹ g³ównym regat by³ Dariusz Juszczak. Sêdziowie: Kacper
Gryglewski, Barbara Grabarz, Roman Gryglewski, Anna Juszczak,
Monika Kamiñska, Piotr Zagajewski, Adrianna Juszczak, Agnieszka
Konys.
Kierownikiem zabezpieczenia
trasy by³ Józef Uszy³o w towarzystwie Romana Jabczanika, Adama
Œrodkowskiego i Grzegorza Jarosza.
Uczestnikom zapewniono opiekê
medyczn¹ doktora Tadeusza Cieœlaka.
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Z ¯YCIA PARAFII W Z£OCIEÑCU
PARAFIA MARYI WNIEBOWZIÊTEJ
Dziêkujemy Ojcu Janowi Kaczmarkowi
Dziêkujemy ojcu Janowi Kaczmarkowi duszpasterzowi Polskiej Misji Katolickiej w Wiedniu za wspóln¹
modlitwê w niedzielê dwudziestego szóstego sierpnia
i za wyg³oszone S³owo Bo¿e.

Serdecznoœci
Prezes Anna Kamiñska dziêkuje
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Z³ocieñcu za prezentacjê stra¿ackich
umiejêtnoœci i za udostêpnienie
wozów bojowych, podnoœnika.
Równie¿ podziêkowania od prezes
dla Powiatowej Stra¿y Po¿arnej w
Drawsku Pomorskim, Ostrowicach,
Kaliszu Pomorskim za fachowe i mi³e
dla wszystkich zabezpieczenie regat. Podziêkowania dla WOPR-u
Z³ocieniec za pokazy udzielania
pierwszej pomocy. Podziêkowania
dla Policji ze Z³ocieñca i z Drawska
Pomorskiego. Tak¿e dla stra¿y miejskiej w Z³ocieñcu.
Organizatorzy serdecznie dziêkuj¹ wszystkim, którzy przyczynili
siê do organizacji regat.
WYNIKI REGAT
W klasyfikacji ISA 407 wziê³o udzia³
14 zawodników. Wszyscy otrzymali
nagrody rzeczowe.
Puchar Burmistrza Z³ocieñca w klasie ISA
407 junior
1. Kacper Wysocki YK STAL Gdynia.
2. Tomasz Ziemnicki, Gdynia.
3. Piotr Krzysztoforski, UKS Keja z Miros³awca.
Puchar Burmistrza Z³ocieñca w klasie ISA
407 senior ch³opcy
1. Piotr Jêdryczka, YK Stal Gdynia.
2. Pawe³ Balmas, UKS Port Toruñ.
3. Piotr Balmas, UKS Port Toruñ.
Puchar Burmistrza Z³ocieñca w klasie ISA
407 senior dziewczêta
1. Adrianna Miller, UKS Keja Œwinoujœcie.
2. Joanna Jeliñska, UKS Keja Œwinoujœcie.
3. Monika Œrodkowska, ¯MKS Orlê
Szczecinek.
W klasyfikacji OPTYMIST udzia³
wziê³o 136 ¿eglarzy, wszyscy otrzymali nagrody rzeczowe.
Mistrzostwa NSKO do lat 11, grupa dziewczêta
1. Zuzanna Szadziul, YKP Gdynia.
2. Julia Mathea, MKZ Arka Gdynia.
3. Gabriela Czapska, Spójnia Warszawa.
Mistrzostwa NSKO do lat 11 grupa
ch³opcy
1. Pawe³ Abramowicz, MOS SSW O³awa.
2. Jakub Go³êbiowski, MOS SSW I³awa.
3. Filip Szmidt, MBSW/UKZR Niegocin
Gi¿ycko.

Zwyciêzcom i wszystkim zawodnikom i zawodniczkom gratulujemy i zapraszamy na kolejn¹ edycjê z³ocienieckich regat na Siecinie.
Organizator regat,
prezes UKS SZKWA£ Anna Kamiñska

Najœwiêtszej Maryi Panny
Czêstochowskiej
Niedziela dwudziesty szósty sierpnia to dzieñ Uroczystoœci Najœwiêtszej Maryi Panny Czêstochowskiej.
Nabo¿eñstwo Ró¿añcowe zosta³o odprawione o godzinie 17.30.

Ofiary na remont koœcio³a
Sk³adamy serdeczne Bóg zap³aæ za ofiary z³o¿one
minionej niedzieli na remont dachu na koœciele.

Œroda dwudziesty dziewi¹ty sierpnia
W œrodê dwudziestego dziewi¹tego sierpnia Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu i spowiedŸ od godziny
15.00. Nowenna do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy
po Mszy œwiêtej wieczornej.

Fundacja SOS Obrony Poczêtego ¯ycia
W niedzielê goœciæ bêdziemy przedstawicieli Fundacji SOS Obrony Poczêtego ¯ycia.
Fundacja zajmuje siê niesieniem pomocy kobietom
oczekuj¹cym na urodzenie dziecka, samotnym matkom
i ofiarom przemocy. Prowadzi oœrodki dla osób, które
znalaz³y siê w tragicznej sytuacji ¿yciowej.
Po Mszach œwiêtych bêd¹ rozprowadzane za dobrowoln¹ ofiar¹ materia³y fundacji: miesiêcznik MOJA RODZINA i kalendarz - informator, ilustrowany.

Odeszli do wiecznoœci
W ostatnim czasie odeszli do wiecznoœci:
(1) + Tadeusz Rytel, lat 77 i
(2) + Stefan Babiarz, lat 89.
Wieczny odpoczynek...

PARAFIA ŒWIÊTEJ JADWIGI
KRÓLOWEJ
DIECEZJALNE CZUWANEI
M£ODYCH W SKRZATUSZU
Nasza parafia organizuje wyjazd na Diecezjalne
Czuwanie M³odych w Skrzatuszu w sobotê 15 wrzeœnia.
Wyjazd jest obowi¹zkowy dla m³odzie¿y, która w rozpoczynaj¹cym siê roku szkolnym przyst¹pi do sakramentu bierzmowania (I klasy ponadgimnazjalne). Spotkanie
tej m³odzie¿y wraz z rodzicami w niedzielê dziewi¹tego
wrzeœnia na mszy Œwiêtej o godzinie 11.30.

Msza œwiêta w intencji dzieci
Powracamy do Mszy œwiêtej odprawianej w II niedzielê miesi¹ca o godzinie 11.30 w intencji dzieci obchodz¹cych w danym miesi¹cu imieniny, rocznice urodzin
lub chrztu. Msza œwiêta w tych intencjach w niedzielê
dziewi¹tego wrzeœnia. Zg³aszanie dzieci w kancelarii.

Podziêkowania
CARITAS Parafii sk³ada podziêkowania za ofiary
z³o¿one do puszek w kwocie 581 z³otych.

Mszy œwiête podczas wakacji
Na czas wakacji zmieni³ siê porz¹dek odprawiania
Mszy œwiêtych. (I) w niedzielê nie jest odprawiana Msza
œwiêta o godzinie 17.00 (II) Msza œwiêta odprawiana w
sobotê o godzinie 19.00 bêdzie ju¿ Msz¹ œwiêt¹ niedzieln¹.

Dziêkujemy
Sk³adamy podziêkowania za modlitwy w intencji
parafii i za z³o¿one ofiary na rzecz budowy œwi¹tyni.
(Darowizna na budowê koœcio³a. PKO BP o/Z³ocieniec.
70 1020 2847 0000 1102 0008 3842)

Odeszli do wiecznoœci
W minionym tygodniu do wiecznoœci odeszli: (1) +
Bogdan Kochañczyk (2) + Rozalia Nowak. Dobry Jezu,
a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.

Zbadaj siê i zyskaj spokój o swoje zdrowie!
Miêdzy 1 a 5 wrzeœnia mammobus kolejny raz odwiedzi powiat
drawski. Panie znów bêd¹ mia³y
szansê zg³osiæ siê na profilaktyczne badanie piersi. Czy to zrobi¹?
Mimo, i¿ Populacyjny Program
Wczesnego Wykrywania Raka Piersi trwa ju¿ kilka lat, poziom przebadania wœród pañ nadal nie jest zadowalaj¹cy. Jedynie 60% mieszkanek powiatu drawskiego uprawnionych do
wykonania mammografii, zg³osi³o
siê na badanie, co oznacza, ¿e ponad
po³owa Pañ nie zdecydowa³a siê,
aby zyskaæ spokój o swoje zdrowie.
Czas to zmieniæ!
Zachêcamy wszystkie panie w
grupie wiekowej 50- 69 lat do wykonania bezp³atnego badania mammograficznego, refundowanego przez
Narodowy Fundusz Zdrowia, wykonywanego co 2 lata. W tym wieku

panie s¹ szczególnie nara¿one na
zachorowanie na raka piersi. Jednak
wczesne jego wykrycie gwarantuje
niemal 100 % pewnoœci na wyleczenie choroby, dlatego tak wa¿ne s¹
badania profilaktyczne oraz samobadanie piersi.
Zarejestruj siê, a tak¿e swoj¹
przyjació³kê!
Panie, które znajduj¹ siê poza t¹
grup¹ wiekow¹, mog¹ wykonaæ
mammografiê odp³atnie, po okazaniu skierowania na badanie. Mog¹
równie¿ zachêciæ swoje mamy, babcie, s¹siadki i przyjació³ki do zg³oszenia siê na refundowan¹ mammografiê. Razem zyskajmy spokój o
zdrowie nasze i naszych najbli¿szych!
Badania wykonywane bêd¹ w
miejscowoœciach:
- Czaplinek- 1 - 4 wrzeœnia na czaplineckim Rynku
- Kalisz Pomorski - 5 wrzeœnia na

Placu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej
Nie masz czasu zadzwoniæ? Zarejestruj siê przez Internet!
Wszystkie panie, które chc¹
wykonaæ badanie prosimy o wczeœniejsz¹ rejestracjê pod nr tel: 801
080 007 lub 58 666 2 444. Call Center
czynne jest 7 dni w tygodniu: od
poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach
8-20, w sobotê i niedzielê 9-15. Rejestracji mo¿na dokonaæ równie¿ na
stronie internetowej: www.fado.pl/
rejestracja-mammografia .
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BÓBRRAJD 2 ZAKOÑCZONY!
W niedzielê 26.08.2012r. odby³a siê druga edycja Rajdu Bobra,
turystycznego rajdu nawigacyjnego organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim oraz Land Rover Club PL.
Oko³o trzydziestu uczestników
stawi³o siê o godz. 9.00 na parkingu
przy Starostwie Powiatowym, gdzie
otrzymali notatki nawigacyjne oraz
karty z opisami konkurencji. Po krótkiej odprawie ruszyli w trasê! Po drodze mieli do wykonania kilka zadañ,
m.in. marsz przeprawowy, strzelanie,
rozpalenie ogniska, oraz przejœcie
przez bagno i most linowy. Sprawdzono tak¿e umiejêtnoœæ udzielania
pierwszej pomocy. Uczestnicy
otrzymali zdjêcia kilku obiektów w
Powiecie Drawskim, które musieli
zlokalizowaæ - by³y to m.in. miejscowoœci: Wiewiecko, Storkowo, Ginawa, BrzeŸniak, Cianowo. Ka¿de zadanie nadzorowane by³o przez sêdziów, którzy odpowiednio je
punktowali. Najlepiej wypad³y dwie

za³ogi w sk³adzie: Grzegorz Czy¿yk,
Jaros³aw Nagryn, Katarzyna Baranowska oraz Piotr Romanko, Monika Romanko, Maciej Romanko i
Mateusz Wyszyñski. Obie grupy
zdoby³y tak¹ sam¹ iloœæ punktów 24.600.
Oficjalne zakoñczenie rajdu odby³o siê o godz. 19.00 w sali narad
Starostwa Powiatowego. Wœród
uczestników rozlosowano nagrody
rzeczowe, które w imieniu Starosty
Drawskiego, Stanis³awa Cybuli wrêczy³ Naczelnik Wydzia³u Rozwoju i
Promocji Powiatu Krzysztof Czerwiñski.
Imprezê od strony organizacyjnej i technicznej zabezpieczyli: Norbert J. Zbróg, Karol Zbróg, Bartosz
Bolewicz, Sebastian Lepert, Przemys³aw Œwieboda, Dagmara Œwieboda,
Rafa³ Potoczniak oraz Karolina Podolska.
Niebawem Nocny Sp³yw Kajakowy, który odbêdzie siê w drugiej
po³owie wrzeœnia.
(sp)

tygodnik pojezierza drawskiego 29.8.2012 r.

Niezwyk³y zak¹tek miasta

Nie tylko dla wêdkarzy

(Z£OCIENIEC). Tu¿ przed
pierwszymi dniami jesieni, wspomnijmy dla wêdkarzy o miejscu, w
którym w Z³ocieñcu na ulicy Stanis³awa Staszica znajd¹ bardzo dok³adn¹ mapkê ze wszystkimi tutejszymi jeziorami.
Mapka to naœcienna, na kilkudziesiêciu metrach kwadratowych
muru ogradzaj¹cego gospodarstwo
rybackie. Na mapce nazwy jezior
Przedsiêbiorstwa Rybackiego Z³ocieniec Sp. z o.o. Ulica Stanis³awa
Staszica 19. Na mapce nie tylko jeziora przedsiêbiorstwa, ale i pozosta³e.

Olimp Z³ocieniec z Hubertusem,
Drawa II Drawsko Pomorskie z Wielimem

Pary Pucharu Polski edycji
Zwi¹zku Koszaliñskiego
(REGION). Wydzia³ Gier i Ewidencji Koszaliñskiego Okrêgowego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej przedstawia zestaw par II rundy rozgrywek
Pucharu Polski na szczeblu
KOZPN. Mecze odbêd¹ siê pi¹tego
wrzeœnia w œrodê o godzinie 17.00.
W Z³ocieñcu Olimp podejmie niedawnego rywala w KKO Hubertusa
Bia³y Bór. Mecz ligowy zakoñczy³ siê
w Z³ocieñcu 3:1 dla z³ocienian. Pozosta³e mecze: Drzewiarz Œwierczyna Mirstal Miros³awiec, Drawa II Drawsko Pomorskie - Wielim Szczecinek,
Saturn Mielno - Bajgiel Bêdzino, S³awa S³awno - Dar³ovia Dar³owo, Grom

Œwielino - Zryw Kretomino, Resko
Karcino - Arkadia II Malechowo,
Wie¿a Postomino - Wrzos Wrzosowo, Sêdziowie Grupa Koszalin - Graf
Bukówko, Leœnik Zefir II Wyszewo
- Iskra Bia³ogard, Grot Gorawino Gryf Polanów, Darpol Barzkowice Ba³tyk II Koszalin, Victoria Sianów Sokó³ Karlino, G³az Tychowo - Olimp
Goœcino, P³omieñ Myœlino - Wicher
Mierzym, Wybrze¿e Biesiekierz Arkadia Malechowo, Sad Chwiram Darzbór Szczecinek, Santos K³êbowiec - B³onie Barwice, Pionier 95
Borne Sulinowo - Spójnia Œwidwin,
Korona Cz³opa - B³êkitni Wektra
Szczecinek
(om)

Ze wzglêdu na niezwyk³e bogactwo
na naszych terenach jezior, warto
przy mapce zatrzymaæ siê na d³u¿ej.
Podobnej mapki, tak dok³adnej, nie
uœwiadczymy nigdzie.
Tu¿ obok tego miejsca kaskada
wodna. Spiêtrzenie wód na Drawie
do tej pory w ¿aden sposób nie zagospodarowane. A to jedno z najpiêkniejszych miejsc na rzece w mieœcie.
Po drugiej stronie, pod wzgórzem pozamkowym, te¿ nad rzek¹
spora po³aæ ziemi, obecnie zadbany
trawnik. Tu rzeka rozwidlona, w czêœci niezwykle poroœniêta roœlinnoœci¹.
(om)

