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Uroczystoœæ w Linownie

Zbigniew Mieczkowski
mo¿e byæ dumny
(LINOWNO, gm. Drawsko Pom.) 13 wrzeœnia
o godz. 12.00 odbêdzie siê w Linownie
uroczystoœæ upamiêtnienia œmierci jeñców
rosyjskich ze Stalagu IIB Hammerstein, zmar³ych
podczas przymusowych robót w latach
1941 – 1943, których mogi³y odkryto na
miejscowym cmentarzu.

CMYK

Jest ulica,
a nie ma ulicy
- tylko nazwa:
Wielkopolska
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Uroczystoœæ w Linownie

Zaproszenie

Zbigniew Mieczkowski mo¿e
byæ dumny

Akcja
promuj¹ca
honorowe
krwiodawstwo

(LINOWNO, gm. Drawsko
Pom.) 13 wrzeœnia o godz. 12.00
odbêdzie siê w Linownie uroczystoœæ upamiêtnienia œmierci jeñców rosyjskich ze Stalagu IIB
Hammerstein, zmar³ych podczas
przymusowych robót w latach 1941
– 1943, których mogi³y odkryto
na miejscowym cmentarzu.
Ta uroczystoœæ, o randze miêdzynarodowej, mo¿e odbyæ siê dziêki
¿mudnej i wytrwa³ej pracy pana Zbigniewa Mieczkowskiego, emerytowanego pu³kownika i radnego powiatu, mieszkañca Linowna. Gdy kilka lat temu pan Zbigniew podj¹³ siê
opracowania historii wsi, nie spodziewa³ siê, ¿e odkryje tajemnicê
bezimiennych grobów na miejscowym cmentarzu. Przez ca³y okres
powojenny mieszkañcy wsi s¹dzili,
¿e le¿¹ w nich polscy ¿o³nierze polegli podczas dzia³añ wojennych w
marcu 1945 roku. Zbieraj¹c materia³y do ksi¹¿ki rozmawia³ ze starszymi
mieszkañcami, bada³ dokumenty,
korespondowa³ z by³ymi mieszkañcami Linowna, a jeden z nich nawet

go odwiedzi³. Wtedy dowiedzia³ siê
od niego, ¿e s¹ w nich pochowani
jeñcy rosyjscy, którzy podczas II
wojny œwiatowej dostali siê do niewoli niemieckiej. Nastêpnie przez
obóz przejœciowy Stalag 315 w Przemyœlu trafili do Stalagu II B Hammerstein w Czarnym ko³o Szczecinka.
Z Czarnego zostali skierowani na
przymusowe roboty do maj¹tku Woltersdorf (obecne Linowno). Zmarli
najpewniej z wycieñczenia.
Zbigniew Mieczkowski sprawê
odkrycia tajemnicy tych grobów i
ustalenia faktów zwi¹zanych z jeñcami porusza w wydanej na pocz¹tku tego roku ksi¹¿ce „Wczoraj Woltersdorf, dzisiaj Linowno. Zarys
dziejów wsi”. Wspomina w niej, ¿e
dosta³ nawet list z Rosji od pani Zoji,
córki jednego ze zmar³ych, Andrieja
Lwowa, która bardzo poruszona
jego odkryciem, przes³a³a wzruszaj¹ce podziêkowanie za odnalezienie
szcz¹tków ojca.
Na marginesie warto dodaæ, ¿e
monografia o Linownie to jedna z
niewielu takich opracowañ wsi pomorskiej, szczegó³owo opisuj¹ca

¿ycie, a nawet losy, Polaków osiad³ych tu po wojnie.
Pan Zbigniew zainteresowa³
swoim odkryciem Zak³ad Medycyny S¹dowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie,
który w grudniu 2011 r. i lutym 2012
r. przeprowadzi³ ekshumacje i wydoby³ szcz¹tki dziesiêciu osób. Uda³o
siê ustaliæ nazwiska oœmiu zmar³ych
¿o³nierzy radzieckich.
Teraz nast¹pi fina³ tych poszukiwañ - uroczystoœæ upamiêtnienia
œmierci jeñców rosyjskich, z obecnoœci¹ ich rodzin, w³adz polskich i
rosyjskich oraz badaczy z Zak³adu
Medycyny S¹dowej PUM. Maj¹
pojawiæ siê tak¿e przedstawiciele
samorz¹du drawskiego, którzy za
wiele nie pomogli, ale zapewne stan¹
w pierwszym szeregu zas³u¿onych w
tej sprawie. Trzeba jednak pamiêtaæ,
kto wykona³ tê ogromn¹ pracê. Pan
Zbigniew Mieczkowski mo¿e byæ
dumny, zaœ samorz¹dowców drawskich powinno budziæ echo dobijania siê o upamiêtnienie zmar³ych na
ziemi drawskiej jeñców polskich.
Kazimierz Rynkiewicz

W ramach Ogólnopolskiej Akcji
Honorowego Krwiodawstwa pod
has³em „Zbieramy krew dla Polski”
w dniu 15.09.2012 r. w godz. 9.0017.00 przed sklepem Intermarche w
Z³ocieñcu odbêdzie siê akcja promuj¹ca honorowe krwiodawstwo. Jej
organizatorem jest Polski Czerwony
Krzy¿ i ITM Polska Sp. z. o.o. reprezentuj¹ca Grupê Muszkieterów.
W ramach akcji odbêdzie siê:
konkurs rodzinny na plakat promuj¹cy honorowe krwiodawstwo (rozlosowanych zostanie 10 apteczek
samochodowych), konkurs rodzinny na has³o promuj¹ce honorowe
krwiodawstwo (rozlosowanych zostanie 5 nagród rzeczowych), pokaz
udzielania pierwszej pomocy, æwiczenia na fantomie, inne atrakcje dla
dzieci.
Zapraszamy do wziêcia udzia³u w
akcji.

I Rajd im. Zygmunta Weissa Szlakiem Ewakuacji
Jeñców Oflagu II D
W poniedzia³ek 10. wrzeœnia
2012 r. m³odzie¿ z liceum w Kaliszu
Pomorskim wyruszy na trzydniowy
I Rajd Szlakiem Ewakuacji Jeñców
Oflagu II D. M³odzi ludzie przez
trzy dni przemierzaæ bêd¹ szlak,
którym od 28 stycznia 1945 roku
ewakuowano oko³o 6000 jeñców
Oflagu IID.
Wœród polskich jeñców tego
Oflagu byli m.in. Leon Kruczkowski
- autor "Pierwszego dnia wolnoœci",
Adam Rapacki - póŸniejszy minister
spraw zagranicznych i autor tzw.
"planu Rapackiego" przedstawionego w ONZ 1957 r., mjr Henryk
Sucharski - obroñca Westerplatte,
p³k Witold Dzierzykraj-Morawski dowódca konspiracyjnej organizacji Odra, gen. Ludwik KmicicSkrzyñski - genera³ brygady Wojska
Polskiego, prof. Aleksander Gieysztor - wybitny polski historyk, Stanis³aw Ryszard Dobrowolski - znany
pisarz i poeta, cz³onek "Kwadrygi"
oraz wielu powstañców z Warszawy,
którzy przybyli do obozu w koñcowym okresie jego istnienia. Pierwszy rajd nosi imiê Zygmunta Weissa,
jednego z polskich lekkoatletów i
olimpijczyków, redaktora "Przegl¹-

du Sportowego" (wydanego w ponad 1500 egz. podczas niewoli), a
tak¿e inicjatora Igrzysk Olimpijskich, które odby³y siê w Oflagu w
1944 r. Duch sportowy propagowany przez Zygmunta Weissa a tak¿e
idee olimpijskie, które przyœwieca³y
igrzyskom w tamtym trudnym okresie, pomog¹ m³odzie¿y zrozumieæ
sens wolnoœci.
Wa¿nym elementem rajdu jest
poznanie losów jeñców i ich drogi
do wolnoœci. Uczniowie pokonaj¹ w
tegorocznej - pierwszej edycji rajdu
niewielk¹ czêœæ szlaku - ponad 700
kilometrowej trasy ewakuacji do
obozu w Sandbostel (³¹cznie oko³o
60 km). Przez trzy dni bêd¹ mieli okazjê wyobraziæ sobie, jak wygl¹da³a
zimowa tu³aczka jeñców. W taki sposób ³atwiej jest zrozumieæ historiê i
odpowiedzieæ na pytanie, czym dzisiaj jest patriotyzm i wolnoœæ dla
m³odego cz³owieka.
W rajdzie bierze udzia³ 18.
uczniów klas drugich i trzecich liceum wraz z opiekunem Krzysztofem Wójciakiem i pomys³odawc¹
rajdu Paw³em £uczko. Organizacja
tego przedsiêwziêcia sta³a siê mo¿liwa dziêki ogromnej pomocy Tomasza Skowronka z Nadleœnictwa Bor-

ne Sulinowo oraz Nadleœniczego z
Drawska Pomorskiego- Zbigniewa
£ukomskiego. Trasa rozpoczyna siê
na terenie Oflagu II D i prowadzi
przez Nadarzyce, Mi³kowo, Broczyno, gdzie dziêki pomocy ze strony
miejscowego proboszcza Jacka
Maszkowskiego, so³tysa Tomasza
Marciniaka i mieszkañców bêdzie
mo¿liwy nocleg i posi³ek. Drugi
dzieñ to d³ugi odcinek prowadz¹cy
przez Czaplinek, Piaseczno, Z³ocieniec do Kosobud. Tam dziêki so³tysowi Kazimierzowi Korzeniowskiemu zaplanowany jest kolejny nocleg. Zakoñczenie rajdu bêdzie mia³o
miejsce w Drawsku Pomorskim. Na
trasie przewidywane s¹ ró¿ne atrakcje i spotkania m.in. z potomkami
jeñców Oflagu IID. Wczeœniej m³odzie¿ bior¹ca udzia³ w rajdzie zapozna siê z histori¹ obozow¹ na przyk³adzie Muzeum Woldenberczyków
w Dobiegniewie.
Pomys³odawcy licz¹ na zainteresowanie spo³ecznoœci lokalnej.
Mieszkañcy powiatu drawskiego
mog¹ w taki sposób poznaæ nieznan¹ czêœæ historii ich miejscowoœci, by pamiêtaæ o zas³u¿onych dla
Polski oficerach, jeñcach oraz powstañcach warszawskich.
(sp)
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Kosztowny „eksperyment”
(KALISZ POM.) Policjanci
z Kalisza Pom. ustalili
sprawce podpalenia
s³omianych belotów.
Straty na kwotê 60 tys. z³
spowodowa³a 12-latka.
W okolicy miejscowoœci Œlizno,
w gm. Kalisz Pomorski, przez dwa dni
na polu pali³y siê s³omiane beloty.
Uczestnicz¹cy w akcji gaœniczej
stra¿acy nie mieli w¹tpliwoœci, ¿e do
po¿aru dosz³o w wyniku podpalenia.
Policjanci dotarli do œwiadka,
który o zdarzeniu powiadomi³ stra¿

po¿arn¹. Mê¿czyzna przed przyjazdem s³u¿b sam próbowa³ gasiæ po¿ar,
jednak bezskutecznie. Ale widzia³,
kto ten po¿ar wznieci³. Jak siê okaza³o sprawczyni¹ by³a mieszkaj¹ca nieopodal 12-latka.
Dziewczynka powiedzia³a mundurowym, ¿e razem z kole¿ank¹ czêsto bawi³y siê na tym polu. Tego dnia
znalaz³y zapalniczkê i chcia³y zobaczyæ jak dzia³a. Posz³y wiêc na œciernisko, gdzie wypróbowa³y znaleziony przedmiot.
Fina³ tego eksperymentu okaza³
siê nie tylko bardzo niebezpieczny,
ale i niezwykle kosztowny. Sp³onê³o
250 ton s³omy o wartoœci 60 tysiêcy
z³otych.
(kp)

Sesja Rady Powiatu

Powo³ywali technika,
teraz likwiduj¹
(DRAWSKO POM.) Najbli¿sza
sesja Rady Powiatu Drawskiego
odbêdzie siê w dniu 14 wrzeœnia
(pi¹tek) o godz. 9.00 w starostwie w
Drawsku Pom. przy pl. E. Orzeszkowej 3.
Na pocz¹tku obrad starosta
przedstawi sprawozdanie z prac Zarz¹du Powiatu, a po nim radni bêd¹
mogli sk³adaæ interpelacje, wnioski i
zapytania. W kolejnym punkcie
„Trybuna obywatelska”, czyli g³os
bêd¹ mogli zabraæ mieszkañcy. Bêdzie sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli w I pó³roczu br. Zostan¹ przedstawione za³o¿enia do
projektu bud¿etu na 2013 r.
Nastêpnie radni rozpatrz¹ projekty uchwa³ w sprawach zamiaru
likwidacji: Technikum Drzewnego
wchodz¹cego w sk³ad Zespo³u
Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Cza-
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plinku; Technikum Ekonomicznego
i Technikum Informatycznego w
ZSP w Kaliszu Pom., Technikum
Ekonomicznego i Technikum Budowlanego w ZSP w Z³ocieñcu.
Kolejne projekty uchwa³ dotycz¹: zasad obni¿ania nauczycielom tygodniowego obowi¹zkowego
wymiaru godzin zajêæ, warunków i
trybu tego obni¿ania; przyjêcia stanowiska Rady Powiatu Drawskiego
w sprawie zaniechania likwidacji
Oddzia³u Wart Cywilnych w 16
Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Olesznie; zmiany uchwa³y w
sprawie wyra¿enia zgody na utworzenie Spo³ecznej Stra¿y Rybackiej;
przyst¹pienia do realizacji wspólnych projektów drogowych z gminami Wierzchowo i Czaplinek.
Sesjê zakoñcz¹ odpowiedzi na
interpelacje i zapytania.
(r)

Po likwidacji trzech szkó³ wiejskich

Drawska oœwiata
po zmianach
(DRAWSKO POM.) W
drawskiej oœwiacie w
roku 2012 zasz³o sporo
zmian. Najwa¿niejsz¹
jest wejœcie w nowy rok
szkolny bez trzech szkó³
podstawowych, które
zlikwidowano. Z tym
wi¹za³y siê zmiany
personalne.
Przypomnijmy, z dniem 31 sierpnia 2012 r. zlikwidowano szko³y podstawowe w Gudowie, Suliszewie i
Zarañsku. W budynkach po szko³ach powsta³y przedszkola, jako filie
przedszkola w Drawsku Pom. Dotychczasowa dyrektor tego przedszkola, pani Henryka Olender przesz³a na emeryturê, a zast¹pi³a j¹ na
tym stanowisku pani Lidia Sawka,
dotychczasowa dyrektor Szko³y
Podstawowej w Zarañsku. Niestety,
nigdzie nie znaleŸliœmy og³oszenia o
konkursie na to stanowisko.
Pomimo likwidacji szkó³, nie obêdzie siê bez kosztów. Umiejscowienie w nich przedszkoli nadal bêdzie
wymaga³o nak³adów na utrzymanie
tych budynków. I tak na ostatniej
sesji radni zatwierdzili wydatek w
kwocie 24 tys. z³ na remont dachu na
tym budynku (naprawa krokwi i pokrycie dachu blachodachówk¹).
Po likwidacji trzech szkó³ na
wsiach pozosta³y dwie, w Mielenku
Drawskim i Nêtnie. W Mielenku w
roku ubieg³ym otwarto halê sportow¹, a w tym roku w Nêtnie boisko
wielofunkcyjne. Z tej okazji w³aœnie
w Nêtnie odby³o siê otwarcie gmin-

Otwarcie OREW w Gudowie

nego roku szkolnego. Z tej te¿ okazji
wymieniono tu wyk³adzinê w klasach za 19.705 z³, a dodatkowo szko³a dosta³a 6 tys. na zagospodarowanie parkingu przyszkolnego.
W budynku po zlikwidowanej
szkole w Gudowie mieszcz¹ siê œwietlica wiejska i przedszkole. Siedzibê
znalaz³o tu tak¿e Stowarzyszenie
Pomocy Dzieciom Niepe³nosprawnym „Radoœæ z ¿ycia”, które otworzy³o tutaj oœrodek rehabilitacyjnoedukacyjno-wychowawczy
(OREW). Dotychczasowa dyrektor
szko³y podstawowej w Gudowie,
pani Mariola Grzybowska, znalaz³a
pracê w szkole w Drawsku Pom.
Burmistrz Zbigniew Ptak ustali³
zarz¹dzeniem wysokoœæ dodatków
motywacyjnych dla dyrektorów
szkó³ gminnych i przedszkola (procent wynagrodzenia zasadniczego):
30% - Joanna Szewczyk, dyrektor SP
w Drawsku Pom., 27% - Anna Arcimowicz, dyr. gimnazjum w Drawsku
Pom., 26% - Wies³awa Hnatewicz,
dyr. SP w Mielenku Dr., 21% - Lidia
Sawka, dyr. przedszkola w Drawsku
Pom. i 20% - Gra¿yna Kapuœciñska,
dyr. SP w Nêtnie. Dodatki zosta³y
przyznane od 1 wrzeœnia do koñca
lutego 2013 r.
KAR (foto UM)

Na zdjêciu: przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Czes³aw Faliñski strzela na
bramkê podczas otwarcia nowego boiska przy szkole w Nêtnie. (foto UM)
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Nie ma przecie¿ dymu bez ognia

Zadymi³o, zakurzy³o - czyli
zgryzanie, kruszenie gruzu

(Z£OCIENIEC). Mieliœmy ju¿
do tematuAMBASADYnie wracaæ,
ale zwyczajnie siê nie da.
W poniedzia³kowe po³udnie na
Stolarskiej nad W¹saw¹ tu¿ przy
targowisku zachmurzy³o siê od kurzu. Budowlane drobiny porywane
wszêdobylskim wiatrem dociera³y a¿
na Ryback¹. Krêci³o w nosach, drapa³o w gard³ach. A to za przyczyn¹ powalona na ziemiê Ambasada teraz
jest skruszana specjalnym sprzêtem.
Na uwagê zas³uguje - wszystko idzie
bardzo sprawnie. Gdyby nie wiatr,
nie by³oby i tego kurzu. Jedna z ob-

serwatorek wydarzenia nawet pokrzykiwa³a: - A gdzie przepisy BHP?
Przecie¿ to wszystko szkodzi ludziom. - Mo¿na i tak. Ale mo¿na i tak:
- Wal¹cy siê budynek wreszcie znika
z powierzchni ziemi. Wraz z tym aktem rozpoczyna siê jakby nowa historia tej dzielniczki, do tej pory znanego ZTB (Z³ocieniecki Trójk¹t Bermudzki). W drodze nowe targowisko. Nieopodal Orlik. To wszystko
tylko w kilku latach, w porównaniu
do poprzedniego piêædziesiêciolecia. A kurzu rzeczywiœcie by³o nieco.
Nie ma przecie¿ dymu bez ognia. (N)

Nie wie o nim nikt - ¿adnej reklamy ni promocji

Miko³aj Rej przewiduj¹co
o naszych czasach

(Z£OCIENIEC). Z³ocieniecki
szalet miejski swoje powstanie zawdziêcza epoce PeeReLu. Jest w
zawiadywaniu OSiR-u. Przy szalecie
parking p³atny, ale nie do kasy OSiR,
tylko do tej kasy via urz¹d miejski. O
tym, ¿e w tym miejscu jest ów szalet,
nigdzie w mieœcie nie ma ¿adnej informacji.
Czasy zaœ mamy takie, a id¹ z

pewnoœci¹ jeszcze lepsze, ¿e gwoli
opamiêtania, co poniektórym przypomnimy fraszkê na ten temat Miko³aja Reja, który, jak widaæ, ci¹gle
aktualny: „Szel¹g dam od wychodu,
a zjem jeno jaje, dro¿ej s..m, niŸli jadam, z³e to obyczaje”. Mimo wszystko dobrze wiedzieæ, ¿e w Z³ocieñcu
choæ tyle po PeeReL pozosta³o. No
i te „jaje”.
(om)

Czytaj i komentuj artyku³y na stronie internetowej Tygodnika: www.tpd.xwp.pl
CMYK
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Powiat Drawski - morze piêknych jezior

Sprawiedliwoœæ w standardzie

W drawskim Starostwie spotka³y siê osoby odpowiedzialne za
oœwiatê. Ich celem by³o opracowanie nowego podzia³u pieniêdzy dla
szkó³. Bez zmiany zasad podzia³u,
pieni¹dze dla klas pierwszych nie
bêd¹ obliczone sprawiedliwie.
30 oraz 31 sierpnia br. w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim odby³o siê spotkanie robocze Naczelników Wydzia³ów Edukacji Powiatów Œwidnickiego, Boles³awieckiego, Oleœnickiego, Chodzieskiego i Drawskiego. Wszystkie te
samorz¹dy ³¹czy sposób ustalania
bud¿etów szkó³ oparty na lokalnym
standardzie edukacyjnym, który
czêsto skrótowo nazywany jest bonem oœwiatowym.
Ró¿nice miêdzy bonem wprowadzonym przez te powiaty a sposobem, w jakim MEN oblicza subwencjê oœwiatow¹ s¹ du¿e. Lokalny
standard edukacyjny uwzglêdnia
bowiem szereg warunków specyficznych dla ka¿dej szko³y (m.in. liczebnoœæ klas, sposób odbywania
praktyk zawodowych, typ szko³y
oraz liczbê zatrudnionych nauczycieli z poszczególnym stopniem

awansu). Bon jest obiektywnym
sposobem obliczenia pieniêdzy potrzebnych szkole - wysokoœæ historycznie ponoszonych kosztów nie
wp³ywa bowiem na wielkoœæ bud¿etu placówki. Stosuj¹c bon oœwiatowy wiêcej pieniêdzy otrzyma ta
szko³a, która zatrudnia nauczycieli z
najwy¿szymi kwalifikacjami i stopniem awansu zawodowego.
Jak pokazuj¹ analizy, szko³y które dzia³aj¹ w zbyt du¿ej liczbie budynków (np. Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Czaplinku) lub zatrudniaj¹ zbyt wielu pracowników
administracji i obs³ugi w stosunku
do realnych potrzeb (dawny Zespó³
Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 w
Drawsku Pomorskim) maj¹ problemy finansowe. Identyczne problemy wystêpuj¹ w placówkach oœwiatowych w wymienionych powiatach.
Szefowie Wydzia³ów Edukacji
pracowali nad dostosowaniem
bonu oœwiatowego do nowego rozporz¹dzenia w sprawie ramowych
planów nauczania. Efektem tych
prac bêdzie projekt uchwa³y, który
jesieni¹ zostanie przedstawiony
Zarz¹dowi Powiatu Drawskiego.

Obradowa³ Zarz¹d
Powiatu
Zarz¹d Powiatu Drawskiego spotka³ siê na swym siedemdziesi¹tym
trzecim powiedzeniu w dniu 28 sierpnia br. G³ównym tematem obrad by³y
przygotowania do rozpoczêcia nowego
roku szkolnego w placówkach oœwiatowych prowadzonych przez Powiat
Drawski.
Od 1 wrzeœnia br. pracê rozpoczynaj¹ nowe placówki oœwiatowe, które
powsta³y w wyniku reorganizacji. Z
tego powodu konieczne jest prowadzenie równego rodzaju dzia³añ maj¹cych
na celu przekazanie dokumentacji, pracowników i maj¹tku pomiêdzy likwidowanymi i nowymi podmiotami.
Przypomnijmy: dawny Zespó³
Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1, ZSP nr
2 w Drawsku Pom. oraz Zespó³ Szkó³
Zawodowych w Drawsku Pomorskim
zosta³y po³¹czone w jeden podmiot Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych w
Drawsku Pomorskim. Jego dyrektorem
zosta³a Lidia Borzymowska. Pani Dyrektor bêdzie mia³a dwoje zastêpców:
Iwonê Kucharsk¹ oraz Gra¿ynê Jonak.
Równie¿ od 1 wrzeœnia formaln¹
dzia³alnoœæ rozpocznie Powiatowe
Centrum Kszta³cenia Zawodowego i
Ustawicznego w Drawsku Pomorskim.
Placówka powsta³a na bazie Centrów
Kszta³cenia Praktycznego z Czaplinka
i Drawska Pomorskiego oraz Zespo³u
Burs, czyli budynków internatów oddzielonych od ZSP nr 1 oraz ZSZ w
Drawsku Pomorskim. Dyrektorem Powiatowego Centrum zosta³ Robert
Schmidt, natomiast jego zastêpc¹ Zbigniew Jakomulski.
Informacje o przebiegu przygotowañ do nowego roku szkolnego, rekrutacji oraz procesie przekazywania mienia sk³adali równie¿ Dyrektorzy Zespo³ów Szkó³ Ponadgimnazjalnych w
Czaplinku, Kaliszu Pomorskim i w Z³ocieñcu oraz Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wychowawczego w Bobrowie, a
tak¿e nowo powsta³ego w Czaplinku
M³odzie¿owego Oœrodka Wychowawczego (Dyrektor: Ma³gorzata Janda).
Ponadto, Zarz¹d omawia³ projekty

Zamiast œlubnych kwiatów - prezent
Nowa moda wkracza do œlubnych obyczajów. M³odzi, zamiast
kwiatów prosz¹ o inne upominki.
Nie dla siebie, lecz dla najbardziej
potrzebuj¹cych. Podobn¹ propozycjê lansuje Oœrodek Wspierania
Dziecka i Rodziny w Drawsku Pomorskim.
Coraz czêœciej mo¿na spotkaæ siê
z zaproszeniami, na których zamieszczony jest zabawny wierszyk z
proœb¹ o wsparcie domu dziecka.
Pary mog¹ w ten sposób, przy okazji
w³asnego œwiêta, zrobiæ coœ po¿ytecznego dla innych. Tak sta³o siê w
przypadku najs³ynniejszej m³odej

Pary 2011 - Kate Middleton i Ksiêcia
Wiliama, która postanowi³a obejœæ
surowe zasady protokó³u i zwróci³a
siê do goœci o podarunki na cele
charytatywne.
Oœrodek Wspierania Dziecka i
Rodziny w Drawsku Pomorskim
równie¿ zaprasza do wspó³pracy z
placówk¹ na rzecz dobra dzieci.
Kwiaty szybko zwiêdn¹, a pomoc
potrzebuj¹cym jest bezcenna. Dlatego Powiat Drawski chce zainicjowaæ na naszym terenie tradycjê obdarowywania M³odej Pary zamiast
symbolicznym kwiatkiem - drobnym
prezentem, który zostanie przekaza-

ny dzieciom mieszkaj¹cym w drawskiej placówce (np. ksi¹¿ki, przybory szkolne, artyku³y plastyczne, zabawki, s³odycze…).
Zachêcamy do skorzystania z tej
propozycji i rozpowszechniania tej
idei wœród bliskich i znajomych. Telefon do Placówki: 0/94 341 06 41.

uchwa³ Rady Powiatu w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Drzewnego wchodz¹cego w sk³ad Zespo³u Szkó³
Ponadgimnazjalnych w Czaplinku,
Technikum Ekonomicznego wchodz¹cego w sk³ad Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim,
Technikum Informatycznego wchodz¹cego w sk³ad Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pom., Technikum
Ekonomicznego wchodz¹cego w sk³ad
Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w
Z³ocieñcu oraz Technikum Budowlanego wchodz¹cego w sk³ad Zespo³u Szkó³
Ponadgimnazjalnych w Z³ocieñcu.
Projekty uchwa³ w sprawie zamiaru
likwidacji techników s¹ kontynuacj¹
procesu porz¹dkowania nazewnictwa
tej grupy szkó³. W czerwcu Rada Powiatu podjê³a decyzjê o utworzeniu
technikum w ZSP w Czaplinku oraz
ZSP w Z³ocieñcu. Docelowo prowadziæ one bêd¹ kszta³cenie zawodowe na
poziomie koñcz¹cym siê matur¹, we
wszystkich dotychczasowych zawodach. W ten sposób zamiast istniej¹cego w szkole ca³ego wachlarza techników
(z przymiotnikiem okreœlaj¹cym nauczany zawód), funkcjonowaæ bêdzie
w danym zespole szkó³ jedno technikum oferuj¹ce kszta³cenie w wielu ró¿nych zawodach. Jednoczeœnie zapewnia siê uczniom kontynuacjê kszta³cenia w tym samym zawodzie, w technikum wchodz¹cym w sk³ad tego samego
ZSP. Podobne porz¹dkowanie techników zosta³o dokonane w ubieg³ym roku
szkolnym w Drawsku Pomorskim,
przy okazji reorganizacji szkó³.
Ponadto Zarz¹d rozpatrzy³ wnioski, w tym wniosek o wyra¿enie zgody
na zaliczkowanie wydatkowania projektu pn. „W³asny biznes szans¹ mieszkañców powiatu drawskiego, ³obeskiego i œwidwiñskiego” oraz wniosek o wyra¿enie zgody na przeprowadzenie
procedury przetargowej powy¿ej
14000 Euro na wykonanie us³ugi szkoleniowej zwi¹zanej z tym projektem, a
tak¿e pismo Redaktora Naczelnego Tygodnika Pojezierze Drawskie w sprawie warunków zawarcia umowy.
Zarz¹d zatwierdzi³ równie¿ projekt
uchwa³y Rady Powiatu w sprawie zasad obni¿ania nauczycielom tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin
zajêæ, warunków i trybu tego obni¿ania,
a tak¿e podj¹³ uchwa³y w sprawie wyra¿enia zgody na rozpoczêcie postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Wykonanie us³ugi
szkoleniowej w zakresie prowadzenia
dzia³alnoœci w ramach projektu pn.
„W³asny biznes szans¹ mieszkañców
powiatu drawskiego, ³obeskiego i œwidwiñskiego”, w sprawie przyjêcia informacji z wykonania bud¿etu Powiatu
Drawskiego za I pó³rocze 2012r. oraz w
sprawie zmian w bud¿ecie Powiatu
Drawskiego na rok 2012.
Zarz¹d Powiatu obradowa³ w sk³adzie: Andrzej Brzemiñski (Wicestarosta), Wiktor Woœ, Zofia Uryn oraz
Halina Samek.
Wiktor Woœ
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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-

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.

Reklama
w TTygodniku
ygodniku
Pojezierza Drawskiego

tel. 0504 042 532
wppp
@wp.pl
wppp1@wp.pl
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Program AKTYWNY SAMORZ¥D - wnioski
do 30 wrzeœnia

Pomoc
niepe³nosprawnym
(POWIAT). Powiat Drawski oraz
PFRON zapraszaj¹ osoby niepe³nosprawne do uczestnictwa w programie AKTYWNY SAMORZ¥D. Program jest finansowany ze œrodków
PFRON. W powiecie drawskim program realizuje Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie. Adres: ulica Boles³awa Chrobrego 4. 78-500 Drawsko Pomorskie.
Cel dzia³ania
G³ównym celem programu jest
wyeliminowanie lub zmniejszanie
barier ograniczaj¹cych uczestnictwo osób niepe³nosprawnych w
¿yciu spo³ecznym, zawodowym i w
dostêpie do edukacji. Adresatem
jest osoba niepe³nosprawna, która
w przypadku: OBSZARU A (pomoc
w zakupie i monta¿u oprzyrz¹dowania do posiadanego samochodu) jest w wieku aktywnoœci zawodowej
lub jest dzieckiem i posiada: a/ znaczny lub umiarkowany stopieñ niepe³nosprawnoœci, a w przypadku osób
do 16 roku ¿ycia - orzeczenie o niepe³nosprawnoœci, d/ dysfunkcjê
narz¹du ruchu.
OBSZARU B 1 (pomoc w zakupie
specjalistycznego sprzêtu komputerowego wraz z oprogramowaniem) jest w wieku aktywnoœci zawodowej
lub jest dzieckiem i posiada: a/ znaczny stopieñ niepe³nosprawnoœci, a w
przypadku osób do 16 roku ¿ycia orzeczenie o niepe³nosprawnoœci,
b/ dysfunkcjê obu koñczyn górnych
lub narz¹du wzroku,
OBSZARU B 2 i B3 (pomoc w
zakupie urz¹dzeñ lektorskich i pomoc w zakupie urz¹dzeñ brajlowskich) - jest w wieku aktywnoœci
zawodowej lub jest dzieckiem i posiada: a/ znaczny stopieñ niepe³nosprawnoœci, a w przypadku osób do
16 roku ¿ycia - orzeczenie o niepe³no-

sprawnoœci. B/ dysfunkcjê narz¹du
wzroku, OBSZARU C (pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napêdzie elektrycznym) a/ posiada znaczny stopieñ niepe³nosprawnoœci, a w
przypadku osób do 16 roku ¿ycia orzeczenie o niepe³nosprawnoœci,
b/ nie mo¿e poruszaæ siê samodzielnie za pomoc¹ wózka elektrycznego
o napêdzie rêcznym.
Kobiety powy¿ej 60 roku ¿ycia
oraz mê¿czyŸni powy¿ej 65 roku
¿ycia mog¹ uczestniczyæ w obszarze
C programu, o ile s¹ zatrudnieni.
OBSZARU D (pomoc w utrzymaniu sprawnoœci technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napêdzie elektrycznym) a/ posiada
znaczny stopieñ niepe³nosprawnoœci, a w przypadku osób do 16 roku
¿ycia - orzeczenie o niepe³nosprawnoœci, b/ jest u¿ytkownikiem wózka
inwalidzkiego o napêdzie elektrycznym OBSZARU F (pomoc w utrzymaniu aktywnoœci zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby
zale¿nej - dofinansowanie op³aty za
pobyt dziecka osoby niepe³nosprawnej w ¿³obku lub przedszkolu)
- jest w wieku aktywnoœci zawodowej: a/ posiada znaczny lub umiarkowany stopieñ niepe³nosprawnoœci
b/ jest aktywna zawodowo c/ ma pod
swoj¹ opiek¹ dziecko.
Informacje
Szczegó³owe informacje - referent Agnieszka Koœciukiewicz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim,
uliac Boles³awa Chrobrego 4, pokój
3. telefony: (094) 36 337 62, (0-94) 36
360 64. Wnioski mo¿na pobieraæ w
siedzibie PCPR oraz na stronie internetowej www.bip.pspr.powiatdrawski.pl Przyjmowanie wniosków do 30
wrzeœnia (niedziela).
(sp)
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Z³ocienieckie cuda w po³owie wrzeœnia

Miasto czeka na rewizjê
myœlenia o nim

(Z£OCIENIEC). W tych dniach
Drawa w mieœcie bez ¿adnego zarzutu. Pracownicy z ZUK-u z ³odzi
skrzêtnie rzekê oczyœcili ze zbêdnej roœlinnoœci.
Od dawna spacerowicze zaprzyjaŸniaj¹ siê z tegorocznymi rzecznymi ³abêdziami. Okaza³o siê, ¿e tylko z
jednej ³odzi mo¿na rzekê utrzymaæ w
nale¿ytym stanie. Zauwa¿yli to te¿
kajakarze biwakuj¹cy u nas w tych
dniach. Zosta³y uzupe³nione brakuj¹ce p³ytki na chodniczku przy moœcie. ¯erdki na moœcie zosta³y zakonserwowane.

Mo¿e w bud¿ecie na przysz³y rok
znajd¹ siê wstêpne œrodki na zadbanie o alejki w Parku ¯ubra? By³oby to
bardzo wskazane, gdy¿ nasz park
pod wzglêdem urody i przyrodniczej
atrakcyjnoœci nie ma sobie równych
w ca³ym regionie. By³aby to mo¿e i
zachêta dla potencjalnych inwestorów - mo¿e domy uzdrowiskowe,
nawet sanatoryjne, coœ w rodzaju
oœrodka rekreacyjnego? Do tej pory
o naszym mieœcie jeszcze nikt tak nie
myœla³, tylko incydentalnie (Antoni
Jakubowski). A Niemcy, jako jeszcze
o Falkenburgu!
(N)

11/13 wrzeœnia na ulicy Dworcowej 10

Pomoc ¿ywnoœciowa
dla kombatantów
(Z£OCIENIEC). Zwi¹zek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
i By³ych WiêŸniów Politycznych
Grupa Z³ocieniec zawiadamia o wydawaniu pomocy ¿ywnoœciowej.

Termin - wtorek/czwartek, 11/13
wrzeœnia.
Godziny od 9.00 do 13.00. Miejsce - ulica Dworcowa 10. Pomoc dla
cz³onków kombatantów.
(um)

MGOPS w Z³ocieñcu informuje

Radna poprosi³a i sta³o siê

Œwiadczenia rodzinne

S¹ ju¿ pasy przejœcia dla pieszych
za przejazdem na Drawskiej

(Z£OCIENIEC). S¹ przyjmowane wnioski na œwiadczenia rodzinne na nowy okres zasi³kowy 2012/
2013.
W przypadku, gdy osoba ubiegaj¹ca siê o œwiadczenie rodzinne na
nowy okres zasi³kowy 2012/2013
z³o¿y wniosek wraz z dokumentami
do 30 wrzeœnia, ustalenie prawa do
œwiadczeñ rodzinnych oraz wyp³ata

œwiadczeñ przys³uguj¹cych za listopad 2012 r nastêpuje do 30 listopada tego roku. W przypadku, gdy
wniosek wraz z dokumentami zostanie z³o¿ony od 1 paŸdziernika do 30
listopada, ustalenie prawa do
œwiadczeñ rodzinnych oraz wyp³ata œwiadczeñ przys³uguj¹cych za listopad nast¹pi w terminie do 31
grudnia 2012 r.
(um)

(Z£OCIENIEC). Na dwudziestce za przejazdem na
Drawskiej s¹ ju¿ pasy dla
pieszych. Dodajmy jeszcze
raz, ¿e by³y tu niezbêdne
wrêcz. O nie, jak i o remont
pobliskiej Brzozowej, zabiega³a z³ocieniecka radna Ma³gorzata Janda.
(N)
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Mia³o byæ osiedle willowe, ale namieszali?

Jest ulica, a nie ma ulicy
– tylko nazwa: Wielkopolska
(Z£OCIENIEC). Na ulicê
Wielkopolsk¹ tym razem
zostaliœmy poproszeni,
by dok³adniej przyjrzeæ
siê stanowi
technicznemu uliczki.
Nim tam dotarliœmy, najpierw na
koniec Brzozowej. Jest kontynuowana budowa kolejnego bloku
mieszkalnego w mieœcie. Tu¿ obok
dwóch nowych bloków z mieszkaniami socjalnymi. Nowe mieszkania
maj¹ byæ w przysz³ym roku. O warunkach ich najmowania poinformujemy w stosownym ku temu czasie.
Jest coœ, czego nie ma
AWielkopolska to uliczka, której
tak w³aœciwie to nie ma. Ani czêœci
jezdnej, ani czêœci dla pieszych,
chodników. Nawierzchnia szutrowa
w najlepszym razie, ca³oœæ tak nazywaj¹c raczej z litoœci. Mówi w³aœciciel jednej z willi przy tej uliczce: Obiecywano nam przy sprzeda¿y
dzia³ek, ¿e bêdzie to osiedle tylko
willowe. Pokazywano plany z drzewami, z placami zabaw. Bez uzgodnienia z nami wybudowano, ni w
piêæ ni w dziesiêæ, te dwa bloki.
Nasze posiad³oœci natychmiast
straci³y na wartoœci, no, bo te blokowiska, o których nas nie informowano. Mia³a byæ te¿ uliczka, której
jak widaæ, nie ma. Kiedy bêdzie –
nie wiadomo. Nikt nie wie. Coœ tu
nawrzucaj¹ od czasu do czasu i po
wszystkim. Nie za bardzo siê liczy
zawarta umowa. –

Mieszkaniowych œwiatów kilka
Rozejrzyjmy siê wokó³. Najpierw
do³y pod budynek, który ju¿ chyba
nigdy nie powstanie. Tu¿ obok niego wstrzymana budowa kolejnego
budynku, która ju¿ chyba nie zostanie dokoñczona. Wieœæ niesie – nieporozumienia miêdzy inwestorami.
No i dwa budynki, które tak popsu³y nastrój w³aœcicielom willi. O
nich te¿ w tych dniach g³oœno z wielu powodów. S¹ tak blisko siebie, ¿e
z okna do mieszkania s¹siada naprzeciwko mo¿na podawaæ kawê,
niekonieczne na d³ugiej tacy. Ale,
czy mo¿na w ogóle narzekaæ, gdy
ktoœ podejmuje wysi³ek budowy
mieszkañ, w tym i socjalnych? Niech
czytelnik sam sobie odpowie na to
pytanie.
Jeden œwiat, sposobów
zamieszkiwania wiele
Tutejszy œwiat mieszkaniowy, to
od dziury w ziemi pod budynek, po
wstrzyman¹ budowê, i po te dwa
budynki „okno w okno”. S¹ tu te¿
mieszkania w wê¿owych, parterowych budynkach, jakby w komórkach. To nie koniec tej gminnej
mieszkaniówki. Jest tu kilkadziesi¹t
willi wyj¹tkowo atrakcyjnych pod
ka¿dym wzglêdem i malowniczo usytuowanych. Jedna z nich z ma³ym
laskiem brzozowym na podwórku.
Brzozowa z przyleg³oœciami, to
najpiêkniejsza dzielnica willowa w
mieœcie. Z takimi uliczkami, ¿e tylko
do spacerów nie tylko póŸnym latem. Dzielnicê z jednej strony koñczy œciana lasu. Nazywam go lasem
kañskim. To te¿ walor nie byle jaki.

Jeziora Rakowo
– nadal martwica
Radni st¹d – przy sile mieszkañców nie tylko willi, czas ju¿ na zadbanie o pobliski raj przyrodniczy wokó³
jezior Rakowo. Trzeba w wielkiej grupie pofatygowaæ siê na sesje tutejszej rady miejskiej, i powiedzieæ, co
jest tam potrzebne najpilniej. Bo inaczej, to wszystko bêdzie nadal uradzane, jak dotychczas. O Rakowych
jeziorach i wzgórzu gaduli siê ju¿ pó³
wieku. Trzeba przyjœæ i powiedzieæ,
¿e ma byæ tak, jak ma byæ. Bo to nie
dla ka¿dego jest jasne. Szczególnie
w czasach, gdy nikt za bardzo nie
wie, o co komu z rz¹dz¹cych, w tym
i gminami, chodzi tak naprawdê.
Lustracja k³opotliwych
mieszkañ
Narzekania na jakoœæ techniczn¹

mieszkañ w blokach na Wielkopolskiej doprowadzi³y do nastêpuj¹cej
decyzji: - W dniu jedenastego wrzeœnia o godzinie 12.00 odbêdzie siê
przegl¹d mieszkañ w blokach nr 4 i
4A na ulicy Wielkopolskiej. Prosimy
o udostêpnienie lokali w tym terminie. W podpisie: „DOMAR”. Spó³ka
Jawna. Józef B³a¿ejewicz, Jan
¯abicki. 78-520 Z³ocieniec, ulica
Gen. W³adys³awa Sikorskiego 6/1.
Telefon 094 36 70 315”.
Jest tu te¿ „od wieków” drewniany krzy¿, zwany Krzy¿em na Leœnej.
Odbywaj¹ siê przy nim 13. dnia miesiêcy Nabo¿eñstwa Fatimskie. Osta³
siê ten Krzy¿ na tym osiedlu, osta³o
siê przy nim i osiedle zwane jednak
Pomorska lub Pomorskie. Mam wra¿enie, ¿e opisywane tu k³opoty, to
ju¿ jakby k³opoty bogactwa.
(n)

tygodnik pojezierza drawskiego 12.9.2012 r.

Str
Str.. 9

Z£OCIENIEC

Do¿ynki gminne 2012
W tym roku do¿ynki gminne odby³y siê w so³ectwie Stare Worowo.
Tradycyjnie rozpoczê³y siê Msz¹
œwiêt¹ w koœciele p.w. œw. Antoniego. Mszê celebrowa³ proboszcz parafii Andrzej Górecki. Zgodnie z
polsk¹ tradycj¹ kap³an poœwiêci³
wieñce oraz chleby do¿ynkowe dziêkuj¹c rolnikom za czas pracy ¿niwnej
oraz za trud ich pracy.
Po Mszy œw., przy muzyce kapeli,
w barwnym korowodzie uczestnicy
uroczystoœci udali siê na plac do¿ynkowy. W³adze samorz¹dowe
przywita³y mieszkañców gminy Z³ocieniec jak równie¿ zaproszonych
goœci. Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczycili
nas: starosta i wicestarosta drawski,
przewodnicz¹cy Rady Powiatu
Drawskiego, wiceburmistrz oraz
przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Pyrzyc.
Starostowie Do¿ynek: Pani Mariola Bierzanowska oraz Pan Waldemar Bolt przekazali chleby na rêce
przewodnicz¹cej Rady Miejskiej Urszuli Ptak i burmistrza Z³ocieñca Waldemara W³odarczyka. Wa¿nym
elementem uroczystoœci by³o dzielenie siê poœwiêconym chlebem z
mieszkañcami gminy.
Czêœæ artystyczn¹ do¿ynek
uœwietnia³: zespó³ œpiewaczy „Dar-

skowiacy”, zespó³ œpiewaczy „Pomorzanki” oraz wokalistki dzia³aj¹ce
przy Z³ocienieckim Oœrodku Kultury.
Niew¹tpliwie ozdob¹ do¿ynek
by³y kolorowe wieñce i ekspozycje,
które by³y oceniane przez jury.
I tak w konkursie na naj³adniejszy
wieniec do¿ynkowy w stylu tradycyjnym I miejsce zajê³o so³ectwo
Lubieszewo, II miejsce zajê³o so³ectwo Rzêœnica, III miejsce zajê³o so³ectwo Darskowo, wyró¿nienia
przypad³y dla pozosta³ych so³ectw :
Bobrowa, Cieszyna, Kosobud,
Stawna, Starego worowa, Warni³êgu
Natomiast w konkursie na naj³adniejsz¹ ekspozycjê do¿ynkow¹ I
miejsce zajê³o so³ectwoBobrowo, II
miejsce zajê³o so³ectwo Warni³êg,
natomiast III miejsce zajê³o so³ectwo Stare Worowo. Wyró¿nienia
otrzyma³y so³ectwa: Cieszyno, Rzêœnica, Stawno, Lubieszewo, Kosobudy oraz Darskowo.
Nie mo¿emy pomin¹æ naszych
najm³odszych pociech, które równie¿, korzystaj¹c z pomocy doros³ych, bardzo siê napracowa³y. Plot³y bowiem wianuszki na g³owê w
formie korony, w których zaprezentowa³y siê podczas do¿ynek.

Dla nich równie¿ przygotowaliœmy nagrody. I miejsce zajê³a Katarzyna Koco³ z Rzêœnicy, II miejsce
zaj¹³ Jeremiasz Juszkiewicz z Darskowa i III miejsce zajê³a Maja Bieñkowska ze Starego Worowa.
Gwiazd¹ wieczoru by³ zespó³
Sweet Girlls, który wprowadzi³
uczestników do¿ynek w fantastyczny, taneczny nastrój. Natomiast zabawê taneczn¹ poprowadzi³ zespó³
„Incydent” oraz DJ Romero.
Serdecznie dziêkujemy za wsparcie finansowe na organizacje do¿y-

nek gminnych sponsorom: Firmie Us³ugi Gastronomiczne „Fastfood”
w Czaplinku i firmie Sk³ad Wêgla w
Drawsku Pomorskim.
W dniach 5-6 wrzeœnia odby³ siê
przegl¹d so³ectw gminy Z³ocieniec.
Komisja po ocenie ³adu, porz¹dku i
estetyki dziewiêciu so³ectw, jednog³oœnie przyzna³a nagrodê so³ectwu
Stawno. Nagrod¹ by³a kosiarka
John Deere typ R54S, któr¹ ufundowa³ Miros³aw Szmidt - w³aœciciel firmy M.S. Agro Z³ocieniec.
ZOK

Dzia³aczy kulturalnych kupa, a po¿ytku z nich ma³o co

M³odzi ludzie w mieœcie nie maj¹ nawet swego klubu
(Z£OCIENIEC). Do niedawna
otwarcie informowano, ¿e ¿wirownia przy Drawskiej, po wstrzymaniu eksploatacji, ma byæ chroniona
przed traktowaniem obiektu jako
wysypiska œmieci i gruzu. Niestety,
jest zupe³nie inaczej.
Oficjalnie tak,
nieoficjalnie inaczej
Miejsce zawalone gruzem, ziemi¹, œmieciami. I to wszystko mimo
oficjalnego stanowiska, ¿e ma byæ
inaczej niŸli w³aœnie jest. Nad ¿wirowniê prowadzi alejka do z³udzenia
przypominaj¹ca alejê grabow¹ w
Parku ¯ubra, tyle, ¿e to jakby jej
miniaturka. Wszystko oczywiœcie
puszczone samopas, bez jakiejkolwiek opieki. Tu te¿ widaæ, jak bardzo
w mieœcie przyda³by siê ktoœ od
dbania o zieleñ – architekt zieleni?
Gdy¿ tego rodzaju miejsc w mieœcie
jest bez liku, miejsc godnych wiêkszej uwagi i zadbania. Zamiast stra¿ników miejskich, ludzi w urzêdzie
poprzyjmowanych tam chyba tylko
ze zwyk³ej litoœci (ani wykszta³cenia,
ani umiejêtnoœci), to mo¿e by kogoœ
do takich prac w³aœnie. Przypomnê,
¿e z tego rodzaju propozycj¹ wyst¹-

pi³a przewodnicz¹ca rady Urszula
Ptak. I co? I dalej manianka urzêdniczo – stra¿nicza?
Butelkowy rekord
na jeden metr kwadratowy
Tu¿ u podnó¿a tej alejki jest poniemiecki pomniczek. Tu odnotowujemy z³ocieniecki rekord butelek po
alkoholu na metr kwadratowy. Nie
idzie o to, ¿e w tym miejscu pije siê
alkohol, ale o pytanie – a gdzie ludzie
maj¹ zakupiony alkohol wypijaæ?
Przecie¿ tu z góry jest za³o¿one - a
niech pij¹ wszêdzie, gdzie siê tylko
da. No, a gdzie? Przecie¿ ci ludzie
tymi alkoholowymi z³otówkami ratuj¹ to POpañstwo w zaniku. I co?
Tylko pod poniemieckim pomniczkiem?
M³odzie¿ wieczorowa, nocna
To samo z wieczorow¹ i nocn¹
m³odzie¿¹. W mieœcie nie ma miejsca,
gdzie owa¿ mog³aby byæ u siebie.
Owszem, Z³ocieniec to miasto emerytów i rencistów maj¹cych nawet
swój samorz¹d, ale m³odoœci te¿ siê
nawet i w takim Z³ocieñcu coœ nale¿y. Nie tylko alkohol w krzakach. Ta
wiêc bywa wszêdzie, a najbardziej

tam, gdzie wiadomo,
¿e ¿adna stra¿ siê nie
poka¿e, bo przecie¿
te¿ siê i boi. To te¿
ludzie przecie¿, nie
zapominajmy o tym.
W Z³ocieñcu do
tej pory, w III RP, nie
ma klubu dla m³odzie¿y. Ca³onocnego. Nie s¹ nim przecie¿ codzienne i conocne
miejsca
œmietnikowe, bo inaczej siê tego nazwaæ
nie da. Wygodnie
jest mieniæ siê dzia³aczem kulturalnym, do tego na etacie. Pora i z tych
pozycji dostrzec najbardziej pal¹ce
potrzeby ludzi w gminie, m³odzie¿y,
a nie tylko swoje.
Zamurowani na niby swoim,
a na cudzym
W przedziale do dwudziestego
pi¹tego roku ¿ycia piêædziesi¹t procent ludzi to bezrobotni. Z drugiej
strony kulturalnie pozostawieni tylko
sobie. W naszym Z³ocieñcu nawet bez
przys³owiowej dyskoteki, nie mówi¹c
ju¿ o bibliotece. By tak by³o, mamy u

nas nawet radê kultury, radnych, komisje, ZOK i oczywiœcie... parabibliotekê. Tylko, ¿e ma³o kto coœ z tego ma
– jak to tutaj pokazujê. Emeryci, renciœci, etatowcy i samorz¹dowcy zamurowali siê na niby swoim, i tak sobie
siedz¹, a ¿e niczego niby nie widz¹ – a
to takie czasy w³aœnie. Parakultura w
parapañstwie. Polska chamówa pod
egid¹ tevauenów i eremeefów. A w
Z³ocieñcu nawet bez dyskoteki. Bez
klubu ludzi m³odych, bez pracy, bez
pieniêdzy. Wiêkszoœæ z nich st¹d poucieka³a. Reszta – poucieka. I kto zostaje? Bryndza.
(N)
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
US£UGI

NIERUCHOMOŒCI

Powiat gryficki

Powiat ³obeski

Sala w Pogorzelicy do wynajêcia na wesela. Mo¿liwoœæ zakwaterowania. Atrakcyjne ceny.
Kontakt tel. 502 412 274.
Transport materia³ów i towarów
1,5 tony: przeprowadzki, Renault
Master, plandeka, wymiary skrzyni 410x207x205. Wypo¿yczalnia i
wynajem przyczepy towarowej i lawety. Tel. 698 611 622

Borkowo Wlk. gospodarstwo z domem i budynkami gospodarczymi
dzia³ka 1 ha 115.000. Tel. 660 206
833.
Sprzedam kontener handlowy
o pow. 20 mkw. Runowo Pom. Tel.
519 131 533
Wynajmê lokal u¿ytkowy 50 mkw. w
centrum £obza na biuro, sklep,
us³ugi. Tel. 691 305 860.

Powiat œwidwiñski

Zwierzynek po³owa domu do remontu z dzia³k¹ 14 ar 53.000; tel.
725 899 426

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

7.12 ha obr. Mieszewo na dop³aty,
KRUS cena 12500 za ha. Tel. 889
133 882

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

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

Powiat ³obeski
RTV – naprawa: TV – ró¿ne + inne
elektron. £obez ul. Cicha 3, tel. 604
845 753

PRACA

Region

Zatrudniê kierowcê kat. C+E, transporty liniowe, tel. 607 585 561
Zatrudniê mechanika do aut ciê¿arowych w Nowogardzie, tel. 607
585 561

ROLNICTWO

Nowogard-£obez solidny dom na
wsi z dzia³k¹ 1,30 ha bud.gospod.
100 mkw 265 tys. tel. 783 534 677
Dorowo k/Reska samodzielna solidna po³owa domu 110 mkw. 3 pok.
25 ar dzia³ki, spokój cisza, 110 tys.
tel. 502 103 432

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

Powiat drawski

(wp³ata
(wp³atana
nakonto)
konto)
PKO
PKO BP
BP Oddzia³
Oddzia³ 11 ww £obzie
£obzie
72
72 1020
1020 2847
2847 0000
0000 1502
1502 0067
0067 0927
0927

MIESZKANIA

INNE

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Sprzedam mieszkanie £agiewniki
gm. Resko, 50 mkw. z wyposa¿eniem. Komfortowe. Tel. 518 869
898
Resko okol. na wsi mieszkanie
do zamieszkania, 69 mkw., 3
pok. z dzia³k¹ i gara¿em. Okazja
59.000; tel. 501 307 666.

Powiat drawski
Sprzedam kawalerkê 25 mkw. w
Drawsku Pom. ul. Z³ocieniecka,
Cena 75 tys. z³. Tel. 663 768 423

Powiat gryficki
Sprzedam mieszkanie w Gryficach o pow. 77 mkw. dwupoziomowe: I poziom – pokój dzienny,
jadalnia, kuchnia, ³azienka, p.pokój, balkon; II poziom – dwie sypialnie, ³azienka, hol. Cena do
uzgodnienia. Tel. 601 968 557

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
Sprzedam ziemniaki jadalne Wineta 50 z³ za 100 kg; ziemniaki niesortowane 35 z³ za 100 kg. Tel. 91 397
6423

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

Region

Gryfice. Wynajmê mieszkanie. Tel.
601 578 262.

Okna PCV z demonta¿u Tel. 601
220 617

Do
wynajêcia
dwupokojowe
mieszkanie w Gryficach. Tel. 697464-758.

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

Sprzedam dom w Drawsku
Pom. 126 mkw. z du¿¹
dzia³k¹. Tel. 607 798 595.
Box handlowy oraz lokal biurowy do
wynajêcia w centrum Drawska
Pom. Tel. 602-460-233.

Powiat gryficki
Kupiê gospodarstwo lub
grunt rolny. Tel. 664 944 635
Gryfice - wynajmê lokal u¿ytkowy, ul.
Pocztowa 1, tel. 518-531-553.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ z
warunkami zabudowy 15 arów,
Gryfice, obrêb Borzyszewo, powstaj¹ce osiedle domków jednorodzinnych. Cena do uzgodnienia. Tel.698 611 622
Chomino wieœ w otoczeniu lasów,
blisko do morza, atrakcyjna dzia³ka
5000 mkw. przy lesie pod budownictwo przy drodze, pr¹d, woda
cena 12 z³ mkw, tel. 501 307 666.

DZIA£KI NA SPRZEDA¯
£OBEZ - dzia³ka budowlana o pow. 570mkw
- CENA 68.000 z³
£OBEZ - dzia³ka o pow. 902mkw
- CENA 55.000 z³
£OBEZ - dzia³ka z war. zabudowy o pow. 1011mkw
- CENA 78.000 z³
£OBEZ - dzia³ka z war.zabudowy o pow. 532mkw
- CENA 58.000 z³
RADOWO MA£E - dzia³ka o pow. 841mkw , wydane warunki zabudowy - CENA 20.000 z³
£OBEZ - dzia³ka o pow. 6042 mkw
- CENA 181.000 z³
£OBEZ (okolica) - dzia³ka o pow. 5,47 ha
- CENA 330.000 z³
£OBEZ(okolica) - dzia³ka budowlana o pow. 2900mkw
- CENA 130.000 z³
WÊGORZYNO (okolica) - dzia³ka budowlana o pow.4994mkw
- CENA 129.000 z³
WÊGORZYNO - dzia³ka o pow. 2038mkw
- CENA 120.000 z³
WÊGORZYNO - dzia³ka budowlana o pow. 1183mkw
- CENA 45.000 z³ OKAZJA!!!
WÊGORYNO - dzia³ka w centrum o pow. 528mkw
- CENA 93.000 z³
CIESZYNO - dzia³ka rolna, media do pod³¹czenia, pow. 2600mkw
- CENA 50.000 z³
WÊGORZYNO (okolica) - dzia³ka budowlana o pow. 1400mkw
- CENA 70.000 z³
ZAGOZD - dzia³ka o pow. 1ha, pod obs³ugê turystyczn¹
- CENA 257.500 z³
CHOCIWEL - dzia³ka o pow. 5000mkw
- CENA 70.000 z³ NOWA CENA
RYDZEWO - dzia³ka z dostêpem do jeziora o pow.11388mkw
- CENA 510.000 z³
IÑSKO - idzia³ka nad jeziorem o pow. 2651mkw
- CENA 109.000 z³
RESKO - kompleks dzia³ek budowlanych o pow. 3001 - 4442mkw
- CENA 11z³/mkw
RESKO - dzia³ka budowlana, pow. 382mkw
- CENA 45.000 z³ NOWA CENA
£ABUÑ MA£Y - dzia³ka o pow. 6000mkw
- CENA 120.000 z³
£ABUÑ MA£Y - mo¿liwoœæ zabudowy pow. 3003mkw
- CENA 25.000 z³ NOWA CENA
BE£CZNA - dzia³ka budowlana o pow. 3399mkw
- CENA 25.000 z³
CIESZYNO - dzia³ka rolna o pow. 46800mkw
- CENA 79.000 z³
RADOWO MA£E - 4 dzia³ki, pow. od 867 - 1143mkw , warunki zabudowy - CENA 34.000 z³
RADOWO MA£E (okolica) - pow. 3484mkw
- CENA 48.000 z³
ŒWIDWIN (okolice) - dzia³ka budowlana 2900 mkw z projektem domu
- CENA 130.000 z³
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Mo¿e wreszcie ktoœ w gminie ruszy w tej sprawie te swoje cztery litery

MIESZKANIA

Region
Do wynajêcia kawalerka w Szczecinie – Pomorzany (blok, co, gaz,
³azienka, umeblowana). Tel. 604
845 753 £obez.
Sprzedam lub wynajmê mieszkanie w Szczecinie, centrum, ul. Langiewicza. Tel. 608 657 665.

Powiat ³obeski
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe bez czynszowe 57 mkw., 4
pokoje, kuchnia, ³azienka. £obez
Œwiêtoborzec. Cena 140 tys. z³ – do
uzgodnienia. Tel. 607 715 411, 781
294 957.

MATRYMONIALNE
Powiat ³obeski
Poznam pani¹ w wieku oko³o 55 lat
w celu matrymonialnym, Tel. 502
653 495

NAUKA
Powiat gryficki
Korepetycje z matematyki w Gryficach. Kontakt 692 352 768

BIZNES
Powiat ³obeski
Sprzedam komplet maszyn do
produkcji stolarki PCV firmy
SCHUERING (rok prod. 1999)
w idealnym stanie wraz z wyposa¿eniem: sto³y, podajniku,
elektronarzêdzia.
£obez, tel: 603 390 317

INNE
Powiat drawski
Sprzedam przyczepê samochodow¹ 140x250 oraz rozrzutnik obornika, dwuosiowy. Silnik elektryczny
7,5 kw z wózkiem. G³owice do 1,7 i
œwiece. Telefon 667 260 400.

Zatarasowa³ œcie¿kê rowerow¹,
dziewczynka z³ama³a sobie rêkê
(Z£OCIENIEC). Zapowiadali dni
pe³ne s³oñca, wiêc rowery posz³y w
ruch. Opowiada Jan Piotrowski: Jadê sobie œcie¿k¹ rowerow¹ przy
Po³czyñskiej od strony miasta.
Zbli¿am siê do mostu, z naprzeciwka widzê zbli¿aj¹cych siê dwoje
jeŸdŸców. Kobieta na moœcie przyhamowuje, a na ni¹ wpada ch³opak, który ju¿ zahamowaæ nie da³
rady. Pada na chodnik, stacza siê
na jezdniê. Panicznie rozgl¹dam
siê, czy aby nic nie jedzie. Na szczêœcie, nie jecha³ ¿aden samochód.
Pani i ch³opak z trudem, bo z trudem, ale podnosz¹ siê. K³opot jest z
rowerami, tak solidnie siê sczapi³y.
Jak psy. Wreszcie i ten k³opot rozwi¹zany. Panie, coœ tam trzeba zrobiæ, bo nieszczêœcie tylko czyha. Po
co mu to u³atwiaæ. – Na œcie¿ce na
moœcie nie ma miejsca dla dwóch
rowerów obok siebie.
Kilka dni póŸniej
Kilka dni póŸniej. Na tej samej
œcie¿ce na wysokoœci zjazdu do stanicy. Mê¿czyzna w œrednim wieku z
rowerem, a za nim te¿ z rowerem kilkuletnia dziewczynka, ale... mocno
zap³akana. Z r¹czk¹ na zaimprowizowanym temblaku. Opowiada rozdygotany mê¿czyzna: - Panie, jak tak
mo¿na? Wielkim samochodem wjecha³ na œcie¿kê rowerow¹. U jej
szczytu. Na Po³czyñskiej. Córeczka
nie potrafi³a go wymin¹æ. Nie da³a
rady, upad³a. Skutek? – nie wiem,
mo¿e sobie nawet r¹czkê z³ama³a.
Idziemy do lekarza. Gdzie ja dzisiaj
roentgen znajdê? PojedŸ pan tam,
zobacz. Pewnie jeszcze tam stoi. –
Reporter, te¿ na rowerze, „pomkn¹³” œcie¿k¹ w poszukiwaniu
miejscowego bogacza (wedle opowiadaj¹cego) swoj¹ fur¹ blokuj¹cego trakt rowerowy. Nie spotka³ nikogo. Ktoœ tylko dalej w lesie reperowa³ samochód, ale nie taki, jakim porusza siê bogacz z opowieœci ojca
poszkodowanej dziewczynki. Ktoœ
przemierza³ trasê biegiem, za nim
jeszcze ktoœ. By³a te¿ pani z wózkiem.
Nikt niczego nie widzia³. Nie koniec
tej opowieœci.
W dwóch szpitalach
Oto kolejna relacja: - Dziewczynka na pogotowie w Z³ocieñcu trafi³a
z mam¹ i babci¹. Kobiety narzeka³y
na nutê: - ¯e te¿ takiemu bogaczowi
wszystko wolno. Nawet samochodem wje¿d¿aæ na œcie¿kê rowerow¹.

- I dalej w tym stylu.
Reporter po tych opowieœciach
nie do koñca wie, có¿ to za miejscowy biznesmen wdar³ siê swoim samochodem na œcie¿kê rowerow¹ na
Po³czyñskiej. Odpowiednie s³u¿by
(Stra¿ Miejska) po wizycie w pogotowiu ratunkowym bêd¹ mog³y
ustaliæ wszelkie szczegó³y. Ojciec
dziewczynki zna nazwê firmy widniej¹c¹ na samochodzie.
Dziewczynka zosta³a skierowana
do szpitala w Drawsku Pomorskim.
Stamt¹d na chirurgiê dzieciêc¹ do
szpitala w Koszalinie. Przeœwietlenie wykaza³o – z³amanie r¹czki. Teraz
idzie ju¿ tylko o to, by miejscowy
biznesmen zainteresowa³ siê tym
wydarzeniem. Pani z dzieckiem, która by³a œwiadkiem zdarzenia, jest
proszona o kontakt z redakcj¹ Tygo-

dnika. Ojciec dziewczynki, to Adam
Komorowski, z³ocieniecki nauczyciel. Wie, jakiej firmy samochód zablokowa³ œcie¿kê wje¿d¿aj¹c na ni¹
dwoma ko³ami.
S¹ œcie¿ki, teraz trzeba o nie
zadbaæ
Cieszymy siê z naszych œcie¿ek
rowerowych, ale widaæ jest z nimi i
nieco k³opotu. Stra¿ miejska, skoro
tu jeszcze jest, winna problem wzi¹æ
na tapetê. Nawet i teraz pomóc poszkodowanej dziewczynce. Nieopodal miejsca wypadku stra¿ lubi sobie
stan¹æ z radarem do robienia zdjêæ. A
jest tu inny problem – Most Po³czyñski, na którym nie ma miejsca na
œcie¿ce dla dwóch rowerów.
(n)
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Ba³tyk Gdynia – Drawa Drawsko Pomorskie 0:0

Olimp Z³ocieniec – Darzbór Szczecinek 2:7 (1:4)

Drawa przywioz³a
z Gdyni remis

Do kiedy? A¿
przyjd¹ „szwedy”?

DRAWA: Kaczmarczyk – Dymek, Gronowski, Biergiel (63’ Jaroszewicz), Dudka ( w II po³. Jureczko), Hermanowicz (68’ Owedyk),
Kotula, Juszczak (85’ Okoniewski), Kapeliñski, Maciejewski (¿.k).
Ba³tyk – spadkowicz z II ligi
Drawa w Gdyni z Ba³tykiem, a to
spadkowicz z II ligi, zagra³a bardzo
m¹drze w defensywie. Podpor¹ by³
tu Kaczmarczyk w bramce z wyczuciem graj¹cy na przedpolu. Gdy by³o
jasne, ¿e Ba³tyk, tak na dobr¹ sprawê, to niczego nie wskóra, drawszczanie spróbowali szybkich kontr.
Jedna z nich zosta³a zakoñczona
strza³em z kilku metrów w wykonaniu Maciejewskiego, ale wprost w
bramkarza. Ten m³odziutki pi³karz
tego rodzaju okazji raczej nie zwyk³
marnowaæ. Zagra³ ca³y mecz, ale po
grze znalaz³ siê w szpitalu z podejrzeniem wstrz¹œnienia mózgu. Skoñczy³o siê na strachu. Lekarz zaleci³ –
dwa dni bez treningu.

Artur w poprzeczkê
Zaraz po tej kontrze Artur Kapeliñski trafi³ w poprzeczkê. Nie do
wiary, ale tak w³aœnie Drawa poczyna³a sobie w Gdyni z Ba³tykiem.
Druga ods³ona to nieporadnoœæ
gdynian. Obrona Drawy ze spokojem czyœci³a to, co mia³a do wyczyszczenia. Na trybunach raz po raz rozlega³y siê okrzyki zniecierpliwienia
podenerwowanych fanów gdynian.
By³o s³ychaæ chóralne gwizdy.
Kolejny punkt
I tak oto Drawa z Gdyni do Drawska Pomorskiego przywioz³a kolejny
punkt.
A wszyscy wiemy dobrze przecie¿, ¿e to zespó³ ci¹gle jakby w procesie stawania siê. Jak s³ychaæ
wokó³, Drawa jest klubem otwartym
dla wszystkich co zdolniejszych pi³karzy z naszego regionu. Czego trzeba? – umiejêtnoœci gry w pi³kê
no¿n¹. Niczego wiêcej.
(om)

Najlepszy mikst z Chodzie¿y: Joanna + Krzysztof

Pla¿ówka nad Siecinem
we wrzeœniu
(Z£OCIENIEC/CIESZYNO).
W sobotê pierwszego wrzeœnia, w
ostatni dzieñ wakacji – dopisa³a
pogoda – OSiR zorganizowa³ turniej siatkówki pla¿owej w mikœcie.
Rozgrywki toczy³y siê o medale
prezesa ZWiK-u in¿yniera Jana
£owkiewicza. Do Cieszyna nad Siecino zjecha³y pary z Chodzie¿y,
Szczecinka. By³, rzecz prosta, reprezentowany i Z³ocieniec.
W pó³finale
Do pó³fina³u awansowa³y pary:
(I) Katarzyna Olekszyk i Jacek Budziszewski (II) Dagmara Lesko i Bartosz Paszkiewicz – to reprezentanci
Z³ocieñca. (III) Joanna Gorzuch i
Krzysztof Streich (z Chodzie¿y). (IV)
Ze Szczecinka Magdalena Tomczak
– Szybisty i Jakub Ratkiewicz.
Pary z³ocienieckie nie sprosta³y
rywalom w grach pó³fina³owych.
Przegra³y i ze Szczecinkiem, i z Chodzie¿¹. Zaciekle zagra³y pomiêdzy
sob¹ o trzecie miejsce. Sta³o siê ono
udzia³em Kasi i Jacka.

Fina³
Fina³ to gra Szczecinka na Chodzie¿. Tu bezapelacyjne zwyciêstwo
Chodzie¿y: Joanna + Krzysztof. Nie
przegrali ani jednej gry.
Na koniec
By³y nie tylko rzeczone medale in¿.
Jana £owkiewicza, ale i nagrody. Fundatorem nagród by³ te¿ Ryszard Majewski – restauracja Z³ocieñ. (osir)

(Z£OCIENIEC). Olimp Z³ocieniec w Koszaliñskiej Klasie Okrêgowej przegra³ u siebie z Darzborem Szczecinek 2:7 (1:4).
Podczas pierwszej czêœci gry w
mieœcie nie czu³o siê, ¿e miejscowi
rozgrywaj¹ jakiœ mecz. Jak¿e inaczej
bywa³o jeszcze nie tak dawno przecie¿. Na trybunach mo¿e by³o ze stu
kibiców. Ci zaœ, którzy Klub krytykuj¹ najbardziej, nie raczyli nawet
wspomóc kasê klubu piêcioma z³otówkami mecz ogl¹daj¹c spoza siatki
i za darmo. Nie wypada chyba tak? Te
z³otóweczki, to choæby na wodê dla
pi³karskiej m³odzie¿y. Na najbli¿szym meczu w Z³ocieñcu widownia
za darmochê winna byæ s¹¿niœcie
wygwizdana przez kibiców p³atnych.
Bez Micha³a Liszko w bramce
W bramce w wyniku kontuzji nie
zagra³ Liszko. Jego zastêpca, junior
jeszcze, robi³ co móg³, ale to bramkarz, mimo ¿e ewidentnie utalentowany, to bez najmniejszego obycia w
meczach seniorów. Nie ma co ukrywaæ, kilka bramek zawini³. To powód
tego, ¿e goli pad³o a¿ siedem. Do
przerwy by³o 1:4. I jak tu by³o graæ
dalej? Widaæ by³o po naszych ch³opakach, ¿e siê zupe³nie rozkleili.
Nawet nie ma co pisaæ wiêkszej notatki z tego meczu.
Nie dobijajmy le¿¹cego
Sta³o siê coœ wyj¹tkowo niedobrego. Nie wieszajmy jednak teraz
psów na naszej dru¿ynie, bo j¹ dobijemy. Wszyscy skupiajmy siê na
kolejnych pojedynkach: Dar³ovia
(wyjazd) i Iskra (w Z³ocieñcu). Jest
ju¿ tak Ÿle, ¿e tylko ¿yczliwa atmosfera wokó³ dru¿yny mo¿e to ewentualnie zmieniæ. I tylko tak.

Ryszard Gniffke, by³y obroñca
Olimpu (IV liga): - Naszym brakuje
wszystkiego. Przede wszystkim
umiejêtnoœci technicznych. Mamy
bardzo s³ab¹ obronê. Nie tylko
technicznie, ale i formacyjnie. Podobnie z pomoc¹. Nie ma pi³ek do
Duszy, do napadu, a on tylko na nie
czeka. Nikt mu nie zagrywa. Olimp
prze¿ywa niedobre dni. –
Zdaniem reportera Tygodnika,
tylko tacy ludzie, jak wspomniany
Ryszard Gniffke i LeszekAdamczewski, mog¹ w warunkach z³ocienieckich Olimp odmieniæ. Jako nie tylko
byli pi³karze, ale i do tego pi³karze
znakomici i jako ludzie znamienitej
próby. Zarz¹d Olimpu upar³ siê, by
nas w Z³ocieñcu uraczaæ trenerem
Januszem Ziêtkiewiczem. Có¿ to za
gra z kibicami? I – do kiedy? A¿
przyjd¹ „szwedy”? Trener po dwóch
przegranych (0:6 i 2:7) nawet nie raczy³ oddaæ siê do dyspozycji zarz¹du. Co to za zwyczaje? Sportu z tego
nie bêdzie!
(n)

Olimp nad morze
do Dar³ovii. Potem u
siebie z Iskr¹ Bia³ogard
(REGION). Szósta ju¿ kolejka rozgrywek KKO piêtnastego i szesnastego wrzeœnia. Bardzo trudne zadanie czeka Olimp Z³ocieniec wyje¿d¿aj¹cy nad morze do Dar³owa na
mecz z Dar³ovi¹. Mecz w sobotê o
szesnastej.
Tydzieñ póŸniej z³ocienianie u
siebie zagraj¹ z kandydatk¹ do
awansu Iskr¹ Bia³ogard. Pozosta³e
pojedynki najbli¿szego weekendu:
ISKRA – WIELIM, Arkadia – Sokó³,
Hubertus Zryw, Darzbór – Victoria,
Pogoñ – S³awa, Gryf – Olimp G.,
Wybrze¿e – Mechanik.
(om)
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Futbol juniorów starszych: Olimp Z³ocieniec – Pomorzanin S³awoborze 7:1

Wielce obiecuj¹cy pocz¹tek
(Z£OCIENIEC).
Efektownie, ³adnie
i sk³adnie rozpoczêli
sezon pi³karski juniorzy
starsi Olimpu Z³ocieniec
prowadzeni przez
Marcina Wiliñskiego.
Wygrali mecz o punkty z Pomorzaninem S³awoborze a¿ 7:1. Grali u
siebie w Z³ocieñcu na gminniaku.
Pad³o bardzo du¿o bramek, ale najwa¿niejsze, ¿e zespó³ pokaza³ siê
jako team graj¹cy szybk¹ pi³kê techniczn¹, z ¿elazn¹ konsekwencj¹ realizuj¹cy przedmeczowe za³o¿enia. Na
dodatek – ka¿da z formacji jest bardzo wyrazista, dobrze wiedz¹ca, o co

Vineta Wolin – Lech
Czaplinek 4:1

Lech Czaplinek
znów poleg³
(REGION). Niedobrze,
panowie i panie,
niedobrze. Lech
Czaplinek w czwartej
lidze oddaje komplet
punktów w czwartym ju¿
pojedynku.
Tym razem na Wolinie z Vinet¹
1:4. Najwy¿sza dotychczasowa pora¿ka. Lech móg³ prowadziæ, ale
Tomczak nie wykorzysta³ dogodnej
sytuacji. Jak zawsze, tego rodzaju
sytuacje siê mszcz¹. Dla Vinety trafi³
Mê¿yd³o.
To pierwsza czêœæ. I znow Mê¿yd³o. Jest ju¿ 0:2. Na 0:3 Je¿. Teraz gol
dla Lecha. Resiak. Tu¿ przed koñcem
meczu po ewidentnym b³êdzie obroñców Czaplinka by³o ju¿ 1:4. (om)

chodzi w futbolu, i wydaje siê, co jest
wielkim zaskoczeniem, poziomem
przygotowania technicznego wcale
to, ale to wcale nie odbiegaj¹ca od
tego, co nam prezentuj¹ pi³karze z
pierwszego Olimpu. W tej grupie
graj¹: Lech Czaplinek, Drawa Drawsko Pomorskie, Orze³ Wa³cz, Pogoñ
Po³czyn Zdrój, UKS Unia/Iskra Bia³ogard, G³az Tychowo, Spójnia Œwidwin, Graf Bukówko.
Drugi mecz
– wyjazd do Œwidwina
Teraz przed nasz¹ m³odzie¿¹ pi³karsk¹ mecz w Œwidwinie ze Spójni¹
piêtnastego wrzeœnia w sobotê o
godzinie 11.00. Pozosta³e pary: Pomorzanin – Orze³, Graf – Pogoñ, G³az
– Lech, Drawa – Unia/Iskra. (N)

Wyniki i tabele
III Liga Ba³tycka
Wyniki 4. kolejki rozgrywek i tabela: Ba³tyk Gdynia – Drawa Drawsko Pomorskie 0:0, Kotwica Kolobrzeg – Gwardia Koszalin 0:0, Gryf
S³upsk – Pogon Barlinek 3:0, Arka II
Gdynia – Energetyk Gryfino 2:1,
Cartusia 1923 Kartuzy – D¹b Dêbno
2:0, B³êkitni Stargard – Lechia II
Gdañsk 0:1, Chemik Police – Koral
Dêbnica 1:1, Polonia Gdañsk – Pogon II Szczecin 3:0.
1 Lechia
2 Polonia
3 Kotwica
4 Drawa
5 Energetyk
6 Pogoñ II
7 Cartusia
8 Gryf S.
9 Ba³tyk G.
10 Pogoñ B.
11 Chemik
12 D¹b
13 Gwardia
14 Koral
15 Arka II
16 B³êkitni

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

10
7
7
6
6
6
6
5
5
4
4
4
4
4
4
4

7:0
9:3
3:4
4:2
6:6
7:9
4:6
8:6
5:4
5:6
6:6
7:9
7:6
4:5
4:11
3:6

Pi³ka no¿na – IV liga
Wyniki 4. kolejki rozgrywek i tabela: Lech Czaplinek – Leœnik Rossa
Manowo 0:2, Ba³tyk Koszalin – Orze³
Wa³cz 9:0, Stal Szczecin – Ina Goleniów 6:2, K³os Pe³czyce – Wiekowianka Wiekowo 1:2, Astra Ustronie
Morskie – Rasel Dygowo 3:3, Gryf
Kamieñ Pomorski – Vineta Wolin 1:0,
Arkonia Szczecin – Sarmata Dobra
3:1, Hutnik Szczecin – Kluczevia
Stargard 2:1.
1 Leœnik/Rossa
2 Stal
3 Ba³tyk
4 Rasel
5 Vineta
6 Sarmata
7 Wiekowianka
8 K³os
9 Gryf K.P
10 Arkonia
11 Hutnik
12 Astra
13 Kluczevia
14 Lech
15 Orze³
16 Ina

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

12 8:3
9 13:9
8 15:4
8 8:6
7 8:5
7 5:4
6 5:6
6 5:3
6 8:3
6 8:7
5 6:6
4 5:5
3 7:10
3 1:5
1 1:17
0 5:15

Klasa okrêgowa
Wyniki 5. kolejki rozgrywek i tabela: Olimp Z³ocieniec – Darzbór
Szczecinek 2:7, Mechanik Bobolice
– Hubertus Bia³y Bór 3:1, Olimp
Goœcino – Pogoñ Po³czyn Zdrój 2:1,
Gryf Polanów – Arkadia Malechowo
1:2, Victoria Sianów – Wybrze¿e Biesiekierz 1:0, Wielim Szczecinek –
Dar³ovia Dar³owo 1:0, S³awa S³awno
– Iskra Bia³ogard 1:3, Zryw Kretomino – Sokó³ Karlino 3:3.
1 Wielim
2 Iskra
3 Arkadia
4 Dar³ovia
5 Wybrze¿e
6 Zryw
7 Darzbór
8 Sokó³
9 Olimp Z.
10 Olimp G.
11 Gryf
12 Victoria
13 Hubertus
14 Mechanik
15 S³awa
16 Pogoñ

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

15 15:3
13 16:4
12 11:10
10 7:4
9 10:4
8 10:9
7 11:9
7 9:10
7 7:15
6 5:5
6 7:8
6 7:8
4 7:9
3 3:14
1 3:9
0 4:11
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Sportowa depesza z Cz³opy

Grad z³otych medali
biegaczy na orientacjê
Trapera Z³ocieniec
(CZ£OPA). Tym razem to Cz³opa goœci³a biegaczy orienteringu
(bieganie na orientacjê). Byli tam i
nasi zawodnicy z UKS Traper Z³ocieniec. Tym razem z³ocienianie
byli nieco podmêczeni przeziêbieniami, grypowymi wirusami. Mimo
to, zdecydowanie zaznaczyli sw¹
obecnoœæ na trasach.
WYNIKILONGA
K 10. Z³oty medal Daria Zaczkowska. Srebro – Zuzanna Kmieæ. 5 m.
Jagoda Springer. K 12. Z³oty medal
Patrycja Chrubczyñska. Srebro Julia
Wójcik. Br¹z Ma³gosia Jarosz. 4 m.
Patrycja Kulik. 9 m. Agnieszka Radzewicz. K 14. Z³oto Michalina
Maik.. K 16. Z³oto Angelika Maciejewska. Srebro Sandra Pomian. K 18.
Z³oto Martyna Macul. K 21. Srebro
Ola Waszczuk (K18).
M 10. Z³oto Bartek Smyk. 4 m.
Jakub Herman. 9 m. Karol Macel. M
12. Z³oto Dominik £aszkiewicz. Srebro Daniel Hapka. 8 m. Szymon Koziarz. M 16. Z³oto Jakub Sawoœcianik
(M14). M 18. Z³oto Adam Sawoœcia-

nik (M16). M 21. 5 m. Patryk Kramski.
WYNIKISPRINTU
K 10. Srebro Zuzanna Kmieæ.
Br¹z Daria Zaczkowska. 5 m. Jagoda
Springer. K 12. Z³oto Patrycja
Chrubczyñska. Srebro Ma³gosia Jarosz. Br¹z Julia Wójcik. 5 m.
Agnieszka Radzewicz. 7 m. Patrycja
Kulik. K 16. Z³oto Angelika Maciejewska. Srebro Sandra Pomian. K 18.
Z³oto Martyna Macul. K 21. Z³oto
Ola Waszczuk (K18).
M 10. Srebro Bartosz Smyk. Br¹z
jakub Herman. 10 m. Karol Macel. M
12. Z³oto Dominik £aszkiewicz. Srebro Daniel Hapka. 7 m. Szymon Koziarz. M 16. Z³oto Jakub Sawoœcianik. M 18. Z³oto Adam Sawoœcianik
(M14). M 18. Z³oto Adam Sawoœcianik (M16).
Najlepsi zawodnicy zostali nagrodzenie medalami, dyplomami i
nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez burmistrza miasta gospodarzy. Teraz przed Traperem start w
Nowym S¹czu – tam Klubowe Mistrzostwa Polski.
(ba)

Wykonawc¹ z³ocieniecki ZUK

Remont podwórka budynku
„BAZA PKP” na rogu
Dworcowej i Adama
Mickiewicza

tygodnik pojezierza drawskiego 12.9.2012 r.

Wywiadówki dla rodziców w klubie pi³karskim?
A dlaczegó¿ by nie!

Trampkarze Olimpu
trenowali, ale nie zagrali
– zabrak³o przeciwników
(Z£OCIENIEC).
Trampkarze Olimpu
Z³ocieniec nie rozegrali
pierwszego meczu. Do
Z³ocieñca nie przyjecha³
zespó³ Pomorzanina
S³awoborze.
Opiekun juniorów starszych z
tego miasta powiedzia³: - W S³awoborzu teraz nie mamy ju¿ tylu ch³opców, by mo¿na by³o utworzyæ z nich
dru¿ynê. To powód, ¿e zabrak³o nas
u was na tym piêknym sztucznym
boisku. Przykro nam. –
Zespó³ z³ocieniecki jest prowa-

dzony przez Krystiana Samburskiego. Atmosfera w zespole znakomita.
Czego wiêc potrzeba jeszcze? Mo¿e
sprawdzianów umiejêtnoœci pi³karskich naszych trampkarzy pod
okiem doœwiadczonych szkoleniowców, w tym i by³ych pi³karzy.
Tak¿e i rodziców, i kibiców.
Jeœli m³ody cz³owiek przychodzi
do klubu, by uczyæ siê gry w pi³kê
no¿n¹, to chyba nic nie stoi na przeszkodzie, by od czasu do czasu poddawaæ go profesjonalnym sprawdzianom, a nawet organizowaæ coœ
w rodzaju wywiadówek dla rodziców. Dlaczego nie? Zauwa¿my –
EURO 2012 za nami, i ju¿ tylko cisza
po tym blama¿u. Co wiêc dalej? (N)

Dyktando o Pióro Starosty
Drawskiego!
(DRAWSKO POM.) 27 wrzeœnia 2012 roku o godzinie 14.00 w
Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim odbêdzie siê dyktando o Pióro Starosty
Drawskiego.
Dyktando skierowane jest do
czterech grup:
- radnych miejskich i powiatowych,
- nauczycieli szkó³ ponadgimnazjalnych,
- uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych,
- pracowników samorz¹dowych.
Celem dyktanda jest propagowa-

nie poprawnej polszczyzny, rozbudzanie motywacji do pog³êbiania
wiedzy i umiejêtnoœci ortograficznych wœród mieszkañców powiatu
drawskiego.
Termin przyjmowania zg³oszeñ
do 20 wrzeœnia br.
Tel. 94 36 30 181, 94 36 30 794
e-mail: promocja@powiatdrawski.pl lub edukacja@powiatdrawski.pl
Rozstrzygniêcie konkursu i wrêczenie nagród odbêdzie siê podczas
Powiatowych Obchodów Dnia Edukacji Narodowej.
(sp)

Œroda, dziewiêtnasty wrzeœnia od 7.00 do 11.00

Zbieranie sprzêtu
wielkogabarytowego
(Z£OCIENIEC). Na Dworcowej
kolejne zmiany.
W remoncie naro¿ne podwórko
dawnego budynku PKP, tak zwanej
„bazy”. To miejsce, o którym mo¿na
by³o s¹dziæ, ¿e tu nigdy i nic siê nie
zmieni. I sta³o siê.
Remont podwórka jest wykonywany si³ami ZUK-u. Firma potrafi³a

wygraæ przetarg oferuj¹c przystêpn¹ cenê. Jak siê dowiadujemy, i
budynek bêdzie remontowany,
choæ to nie to s³owo. W³aœciwsze rewitalizowany. Wystrój budowli korytarze wzd³u¿ obiektu, ozdobne
w charakterystycznie uformowane
drewno, s¹ pod nadzorem konserwatora zabytków.
(N)

(Z£OCIENIEC). Dziewiêtnastego wrzeœnia, w œrodê, na terenie
miasta i gminy Z³ocieniec odbêdzie
siê zbiórka zu¿ytego sprzêtu elektrycznego oraz odpadów wielkogabarytowych z gospodarstw domowych.
Zu¿yty sprzêt i odpady wielkogabarytowe nale¿y wystawiæ w pobli¿u pojemników na odpady komunalne lub odpady zbierane selektywnie w godzinach od 7. do 11.

Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, jest zabronione umieszczanie zu¿ytego sprzêtu elektrycznego
i elektronicznego w pojemnikach na
odpady komunalne ³¹cznie z innymi
odpadami. Placówki handlowe prowadz¹ce sprzeda¿ sprzêtu elektrycznego i elektronicznego, s¹ zobowi¹zane do przyjêcia zu¿ytego sprzêtu w
iloœci nie wiêkszej, ni¿ sprzedawany
nowy sprzêt, je¿eli zu¿yty sprzêt jest
tego samego rodzaju.
(um)
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Z ¯YCIA PARAFII W Z£OCIEÑCU
PARAFIA MARYI WNIEBOWZIÊTEJ

PARAFIA ŒWIÊTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ

Wspólnota MISIAKI
W niedzielê dziewi¹tego wrzeœnia o godzinie 16.30 zosta³a odprawiona Msza œwiêta dla wspólnoty
Misiaki. Nabo¿eñstwo do Mi³osierdzia Bo¿ego zosta³o odprawione o
godzinie 17.30.

p³yn¹ca z krzy¿a, który jest prawdziwym Drzewem ¯ycia, uwalnia nas od
lêku przed cierpieniem i poni¿eniem
oraz uzdatnia do ca³kowitego daru z
siebie. Po Mszy œwiêtej wieczornej
zapraszamy na adoracjê Krzy¿a, która trwaæ bêdzie do godziny 21.00.

Ofiary na budowê koœcio³a
W Drug¹ Niedzielê Miesi¹ca (9
wrzeœnia) ofiary sk³adane na tacê s¹
przeznaczone na budowê naszego
koœciola. Za z³o¿one ofiary sk³adamy serdeczne Bóg zap³aæ.

Wspólnota GALILEA
– spotkanie
Spotkanie wspólnoty Galilea
odby³o siê poniedzia³ek po wieczornej Mszy œwiêtej.

Z³ote Nutki – próba
W sobotê piêtnastego wrzeœnia
próba scholii Z³ote Nutki o godzinie
12.00. Zapraszamy.

Przed bierzmowaniem
W niedzielê dziewi¹tego wrzeœnia na Mszy œwiêtej odprawianej
od godziny 11.30 odby³o siê spotkanie m³odzie¿y przed bierzmowaniem
wraz z rodzicami.

Œroda, dwunasty wrzeœnia
W œrodê dwunastego wrzeœnia
adoracja Najœwiêtszego Sakramentu i spowiedŸ od godziny 15.00.
Nowenna do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy po Mszy œwiêtej wieczornej.

Diecezjalna pielgrzymka
do Skrzatusza
Piêtnastego i szesnastego wrzeœnia odbêdzie siê diecezjalna pielgrzymka do Sanktuarium w Skrzatuszu. Czuwanie m³odzie¿y w sobotê
od godziny 13.00. Wyjazd o godzinie
11.00. Powrót oko³o godziny 1.00.
Zapisy na wyjazd u ksiêdza Krzysztofa i ksiêdza Ivana. Parafialna pielgrzymka na sumê odpustow¹ w niedzielê szesnastego wrzeœnia. Wyjazd o godzinie 8.30. Zapisy dla chêtnych w kancelarii i zakrystii. Koszt
obu wyjazdów po 20 z³otych.

Nabo¿eñstwo Fatimskie
W czwartek trzynastego wrzeœnia o godzinie 10.30 Msza œwiêta
dla niewidomych i niepe³nosprawnych. O godzinie 19.00 Nabo¿eñstwo Fatimskie pod Krzy¿em na Leœnej. Zapraszamy.

Kalendarze na 2013 rok
W zakrystii do nabycia kalendarze na przysz³y rok ze zdjêciami Sanktuarium Matki Bo¿ej Bolesnej Skrzatuszu. Cena 7 z³otych. Kalendarz jest
cegie³k¹ na rozbudowê Sanktuarium.

Œwiêto Podwy¿szenia Krzy¿a
œwiêtego – pi¹tek czternasty
wrzeœnia
W pi¹tek czternastego wrzeœnia
przypada Œwiêto Podwy¿szenia
Krzy¿a Œwiêtego. Dla nas jest to
okazja, by kolejny raz z nadziej¹
spojrzeæ na narzêdzie naszego zbawienia: to na nim nieskoñczona mi³oœæ Boga okaza³a siê silniejsza ni¿
wszelka niegodziwoœæ diab³a. Moc

Na remont dachu koœcio³a
W niedzielê dziewi¹tego wrzeœnia zorganizowaliœmy zbiórkê do
puszek na remont dachu na koœciele.
Sk³adamy serdeczne Bóg zap³aæ.

CARITAS z darami
We wtorek w godzinach od 11.00
do 16.00 Caritas parafialna wydawa³a dary dla osób z numerami od 189
wzwy¿, które darów w tym roku jeszcze nie otrzyma³y.

Odeszli do wiecznoœci...
W ostatnim czasie odeszli do
wiecznoœci: (1) + Krzysztof Woszczek, lat 23 i (2) + Krzysztof Liszewski, lat 61. Wieczny odpoczynek...

Tydzieñ w Liturgii Koœcio³a
W tym tygodniu w liturgii Koœcio³a obchodzimy: (1) w czwartek
trzynastego wrzeœnia wspomnienie
œwiêtego Jana Chryzostoma (2) w
pi¹tek – œwiêto Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego (3) w sobotê wspomnienie Najœwiêtszej Maryi Panny Bolesnej
Spotkanie Caritas Parafii
– zbiórki
W œrodê dwunastego wrzeœnia o
godzinie 18.30 spotkanie Caritas
Parafii. W niedzielê szesnastego
wrzeœnia po Mszach œwiêtych zbiórka na cele Caritas. Caritas Parafii
zaprasza na sobotê dwudziestego
drugiego wrzeœnia na godzinê 10.00
– zakoñczenie akcji wakacyjnej i
fina³ gry miejskiej „Odkryj tajemnice
Z³ocieñca”. W kancelarii s¹ jeszcze
karty do tej gry.
Odszed³ do wiecznoœci...
W tym tygodniu odszed³ do
wiecznoœci: + Jan Zawojski. Wieczny odpoczynek...
Podziêkowania
Sk³adamy podziêkowania za modlitwy w intencji parafii i za sk³adane
ofiary na rzecz budowy œwi¹tyni.

(PKO BP o/Z³ocieniec 70 1020 2847
0000 1102 3842 DAROWIZNA NA
BUDOWÊ KOŒCIO£A).
Nabo¿eñstwo Fatimskie
– 13 wrzeœnia
W czwartek przypada trzynasty
dzieñ miesi¹ca. Zapraszamy na Nabo¿eñstwo Fatimskie, które rozpocznie siê Msz¹ œwiêt¹ o godzinie
18.00; nastêpnie Ró¿aniec Fatimski.
Diecezjalne uroczystoœci
w Skrzatuszu
Nasza parafia organizuje wyjazdy na Diecezjalne Uroczystoœci w
Skrzatuszu: dla doros³ych w niedzielê 16 wrzeœnia – wyjazd o godzinie
18.00. Koszt autokaru i ubezpieczenia 30 z³otych. Zapisy na pielgrzymkê doros³ych w kancelarii (potrzebny jest numer Pesel) oraz w sobotê
15 wrzeœnia dla m³odzie¿y – wyjazd
o godzinie 11.00. Autobus bêdzie
podstawiony przy ulicy Wyzwolenia (obok sklepu pana Albiniaka).
We wrzeœniu w niedziele bez
Mszy œwiêtej o 17.00
We wrzeœniu w niedzielê nie bêdzie odprawiana w naszej parafii
Msza œwiêta o godzinie 17.00.
Spotkanie po kursie
niemieckiego
Caritas Diecezji zaprosi³a
wszystkich uczestników kursu jêzyka niemieckiego, który odby³ siê w
naszej parafii, na spotkanie w poniedzia³ek o godzinie 15.30. Spotkanie
odby³o siê w salce parafialnej.
Kalendarz Diecezjalny
Do nabycia Kalendarz Diecezjalny na przysz³y rok. Wydawnictwo
poœwiêcone Sanktuarium w Skrzatuszu.

Komunikat Biskupa Diecezjalnego zapraszaj¹cy na Diecezjaln¹ Pielgrzymkê do Sanktuarium Matki Bo¿ej
Bolesnej w Skrzatuszu

Drodzy Diecezjanie
Œwiêtuj¹c 40-lecie istnienia naszej Diecezji doœwiadczyliœmy pe³nej mocy obecnoœci poœród nas Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Pozostaj¹c w klimacie wielkiej modlitwy za nasz¹ Diecezjê, zapraszam
Was, Siostry i Bracia, na diecezjaln¹
pielgrzymkê do Sanktuarium Matki
Bo¿ej Bolesnej w Skrzatuszu. Ufam,
¿e to modlitewne spotkanie przyniesie owoce przemiany serc i umocni
nas w wierze.
Zapraszam zatem na pielgrzymkê, któr¹ rozpoczynamy „Rok Skrza-

tuski”, przygotowuj¹cy nasz¹
wspólnotê diecezjaln¹ do uroczystoœci 25-lecia koronacji papieskimi
koronami figury Matki Bo¿ej Bolesnej. Do tego Jubileuszu bêdziemy
przygotowywali siê przez modlitwê
ró¿añcow¹ i pielgrzymki do Skrzatusza. Bêdzie to rok, w którym chcemy
uczyæ siê wiernoœci Jezusowi od
Maryi, która jest pierwszym wzorem
Koœcio³a w porz¹dku wiary, mi³oœci
i doskona³ego zjednoczenia z Bogiem.
Zwróci³em siê z proœb¹ do Ksiê-

¿y o materialn¹ pomoc na kontynuowanie prac konserwatorskich w
Sanktuarium i na budowê Domu
Pielgrzyma. Dzisiaj proszê Was, drodzy Diecezjanie, o dar na tacê, który
bêdziecie mogli z³o¿yæ w przysz³¹
niedzielê, 16 wrzeœnia. Bóg zap³aæ za
wszystkie ofiary przekazane na ten
cel.
Drodzy Diecezjanie
Jeszcze raz serdecznie proszê o
modlitwê w intencji diecezjalnej pielgrzymki i jak najliczniejsz¹ obecnoœæ
w Sanktuarium Matki Bo¿ej Bolesnej

– pani Skrzatuskiej. Na sobotê 15
wrzeœnia zapraszam m³odzie¿ od
godz. 13.00, a na niedzielê 16 wrzeœnia od godziny 10.00 doros³ych i
dzieci. Mszy œwiêtej o godzinie 11.00
bêdzie przewodniczy³ Metropolita
wroc³awski Arcybiskup Marian Go³êbiewski.
Niech Bóg Was wspiera i Wam
b³ogos³awi.
Wasz biskup
+ Edward Dajczak Biskup
Koszaliñsko-Ko³obrzeski
Koszalin, dnia 05.09.2012 r.
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Witaj szko³o !

CYKL IMPREZ TERENOWYCH
- NOCNY SP£YW KAJAKOWY
DRAW¥ 2012
W dniu 3 wrzeœnia odby³a siê
uroczysta inauguracja roku szkolnego 2012/2013 w nowo utworzonym Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim.
Dyrektor nowej placówki Lidia
Borzymowska wraz z kadr¹ kierownicz¹ oraz Przewodnicz¹cym Rady
Powiatu Drawskiego- Jerzym Lauersdorfem witali uczniów, nauczycieli i rodziców kolejno w technikum
przy ul. Po³czyñskiej, liceum przy ul.
Z³ocienieckiej i zasadniczej szkole
zawodowej przy ul. Seminaryjnej.

M³odzie¿ ka¿dej ze szkó³ przygotowa³a czêœæ artystyczn¹, upamiêtniaj¹c¹ 73 rocznicê wybuchu II wojny œwiatowej.
Uczniowie klas pierwszych z³o¿yli uroczyste œlubowanie, staj¹c siê
w ten sposób pe³noprawnymi cz³onkami spo³ecznoœci szkolnej ZSP w
Drawsku Pomorskim.
Przewodnicz¹cy Rady przekaza³
m³odzie¿y ¿yczenia od w³adz samorz¹dowych Powiatu Drawskiego.
Po uroczystych apelach m³odzie¿ uda³a siê na spotkania z wychowawcami klas.
(sp)

Niespe³na 22 tysi¹ce widzów. Projekt Kino
Szko³aKino MEWA w Z³ocieñcu dzia³a ju¿ rok!

Blisko dwadzieœcia dwa
tysi¹ce widzów w kinie
MEWA przez rok
(Z£OCIENIEC). Przez ostatni
rok dzia³alnoœci kina MEWA filmy
obejrza³o 21 620 osób. Widzowie
uczestniczyli w 345 seansach, co
oznacza, ¿e œrednio na jednym seansie by³y 62 osoby.
Bilety na filmy mo¿na kupowaæ i
rezerwowaæ za poœrednictwem strony Z³ocienieckiego Oœrodka Kultury: www.zok.zlocieniec.pl dziêki programowi obs³ugi klienta dofinansowanemu przez Polski Instytut sztuki
Filmowej. W MEWIE ju¿ wkrótce
bêdzie mo¿na ogl¹daæ filmy w jakoœci cyfrowej w systemie 3D. Widzowie mog¹ podawaæ swoje propozycje tytu³ów filmowych, które chcie-

liby zobaczyæ na ekranie. ZOK, a w
nim kino MEWA zapraszaj¹ do przekazywania sugestii dotycz¹cych repertuaru. Mo¿na tego dokonaæ w
kasie kina, w biurze firmy lub pod
adresem email: kino.zok@wp.pl oraz
zokzloc@pro.onet.pl . Jest i zaproszenie do odwiedzania funpagu Z³ocienieckiego Oœrodka Kultury na
facebooku, na którym znajduj¹ siê
zapowiedzi i informacje dotycz¹ce
wydarzeñ kulturalnych oraz seansów filmowych.
Dodamy jeszcze: w kinie MEWA
mo¿na uczestniczyæ w seansach organizowanych w ramach projektu
Kino Szko³a. Wiêcej informacji – biuro ZOK.
(zok)

Zapraszamy na kolejn¹ tegoroczn¹ imprezê z cyklu imprez terenowych wspó³organizowanych
przez Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim oraz Land Rover
Club PL.
Tym razem bêdzie to otwarty amatorski nocny sp³yw kajakowy, który
odbêdzie siê w nocy z 22 na 23 wrzeœnia
br. (z soboty na niedzielê). Organizator
zapewnia transport na miejsce rozpoczêcia sp³ywu oraz do Drawska Pomorskiego po zakoñczeniu sp³ywu.
START: 22. wrzeœnia, godz. 20.30
na moœcie przez Drawê na drodze Karwice - Sienica.
ZAKOÑCZENIE: 23. wrzeœnia,
oko³o. godz. 3.00 przy moœcie na drodze nr 175 (Drawsko Pom. - Kalisz
Pom.).
Impreza ma charakter niekomercyjny, wiêc jedyny koszt jaki ponosimy
wspólnie to wynajêcie kajaków i ich
transportu (oko³o 40 z³ / osobê - w zale¿noœci od liczby uczestników).
SUGEROWANE MINIMALNE
WYPOSA¯ENIE: latarka czo³owa,
szczelnie zapakowany telefon, 2 kom-

plety ciep³ej odzie¿y na przebranie (w
razie przemokniêcia), prowiant na drogê i na ognisko, posi³ek regeneracyjny
(np. czekolada lub batony czekoladowe).
KTO MO¯E WZI¥Æ UDZIA£
W IMPREZIE?
- osoba pe³noletnia, która oœwiadczy, ¿e jest zdrowa i nie ma przeciwwskazañ do udzia³u w imprezie terenowej,
- która zg³osi chêæ uczestnictwa w
imprezie w terminie do 20. wrzeœnia br.
UWAGA: LICZBA KAJAKÓW
OGRANICZONA ZE WZGLÊDU NA
BEZPIECZEÑSTWO UCZESTNIKÓW, DECYDUJE KOLEJNOŒÆ
ZG£OSZEÑ!
ZG£OSZENIA PRZYJMUJEMY
WY£¥CZNIE DROG¥ MAILOW¥!
E-MAIL:
turystyka@powiatdrawski.pl (w zg³oszeniu proszê podaæ
datê urodzenia, nr i seriê dowodu osobistego uczestników oraz nr. tel.)
W przypadku: spadku temperatur
poni¿ej 10 C; silnych burz lub innych
anomalii pogodowych zagra¿aj¹cych
bezpieczeñstwu uczestników impreza
mo¿e zostaæ odwo³ana, o czym zg³oszeni uczestnicy zostan¹ poinformowani
telefonicznie.
(sp)

