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Na dwudziestce wci¹¿ gin¹
ludzie
(CZAPLINEK) Krajowa
dwudziestka to jedna z
najniebezpieczniejszych
dróg przebiegaj¹cych
przez powiat drawski.
Wci¹¿ gin¹ na niej
ludzie. Do kolejnego
wypadku œmiertelnego
dosz³o 28 listopada
2012 roku, oko³o godz.
16.30, w okolicach
Karsna w gminie
Czaplinek.

Wzrasta w gminie liczba osób samotnych,
starszych i dzieci niepe³nosprawnych
Sta³a tendencja spo³eczeñstwo siê starzeje.

CMYK

M³odziutkie
siatkarki
ze Œwierczyny
najlepsze
w turnieju
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Zatrzymani
W CZAPLINKU ZAGRA
z narkotykami
„D¯EM” – grupa mit
Czaplinecki Oœrodek Kultury, Sportu i Rekreacji zaprasza

i legenda
(POWIAT). Od kilku tygodni w ca³ym regionie jest zapowiadany koncert zespo³u legendy - D¯EM ….
W Czaplinku dziesi¹tego
grudnia w poniedzia³ek o godzinie 18.00. Hala widowiskowo-sportowa przy ulicy Wa³eckiej 49.
Bilety do nabycia w Czaplineckim Oœrodku Kultury,
Sportu i Rekreacji pod telefonem 94 3755506. Bilety równie¿
w hali pod telefonem 94 37
720607. Cena biletu w przedsprzeda¿y 35 z³otych. W dniu
koncertu 40 z³otych. Organiza-

torem koncertu jest Czaplinecki Oœrodek
Kultury, Sportu i Rekreacji.
(umc)

W³amywacz
koneserem trunków
(Z£OCIENIEC) Policjanci ze
Z³ocieñca zatrzymali 56-latka, który w³ama³ siê do domku jednorodzinnego. Mê¿czyzna ukrad³ elektronarzêdzia i odkurzacz, nie pogardzi³ tak¿e kilkunastoma butelkami „dobrego” wina.
W weekend z³ocienieccy policjanci otrzymali informacjê o w³amaniu do jednego z domków jednorodzinnych w pobliskiej miejscowoœci. Zg³aszaj¹cy zauwa¿y³, ¿e okno w
domku jest wybite, a jak siê póŸniej
okaza³o, z mieszkania wyniesione
zosta³y miêdzy innymi elektronarzêdzia, odkurzacz oraz kilkanaœcie butelek „dobrego” wina.
Praca operacyjna funkcjonariuszy oraz dobre rozpoznanie w miejscowym œrodowisku przestêpczym

pozwoli³y na szybkie wytypowanie
podejrzewanego i zatrzymanie 56latka jeszcze tego samego
dnia. W mieszkaniu sprawcy policjanci znaleŸli wiêkszoœæ skradzionych przedmiotów. Rzeczy te zostan¹ przekazane w³aœcicielowi.
Zatrzymany 56-latek by³ nietrzeŸwy, gdy¿ zd¹¿y³ ju¿ skonsumowaæ wiêkszoœæ skradzionych trunków. Badanie na zawartoœæ alkoholu
w organizmie wykaza³o u niego prawie dwa promile.
Mê¿czyzna us³ysza³ zarzut kradzie¿y z w³amaniem, bêdzie odpowiada³ w recydywie. Za pope³nione przestêpstwo grozi mu do 10 lat pozbawienia wolnoœci. Prawdopodobnie zostanie wobec niego zastosowany
œrodek zapobiegawczy w postaci
tymczasowego aresztowania. (kp)

Œroda, pi¹ty grudnia od godziny 15.00 – Rynek 1

Bezp³atne porady prawne
dla mieszkañców gminy
Czaplinek
(CZAPLINEK). Pi¹tego grudnia, w œrodê, mieszkañców gminy
Czaplinek bêdzie przyjmowaæ adwokat Tomasz Musia³. Prawnik udzieli
bezp³atnych porad prawnych z ca³e-

go zakresu prawa. Porady w biurze
Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwi¹zywani Problemów Alkoholowych – Rynek 1. Pocz¹tek dy¿uru
godzina 15.00.
(umc)

(DRAWSKO POM.) Policjanci
z Drawska Pomorskiego zatrzymali dwóch mê¿czyzn, którzy posiadali wiêksz¹ iloœæ marihuany. W sumie do tej sprawy zatrzymano cztery osoby, wszyscy us³yszeli zarzuty
za posiadanie narkotyków, za co
grozi do trzech lat pozbawienia wolnoœci.
W trakcie kontroli drogowej kieruj¹cego fiatem, policjanci wyczuli
siln¹ woñ marihuany, a do tego kierowca zachowywa³ siê w sposób
budz¹cy podejrzenie. W toku czynnoœci policjanci znaleŸli w aucie spore zawini¹tko z suszem.
Mundurowi rozwiali równie¿
swoje w¹tpliwoœci co do stanu trzeŸwoœci kierowcy. 22-latka przebadano narkotesterem. Urz¹dzenie wykaza³o, ¿e kierowca jest pod wp³ywem
amfetaminy.
22-latek oraz jego 26-letni pasa¿er zostali zatrzymani i osadzeni w
policyjnym areszcie, a susz roœlinny
zabezpieczony do dalszych badañ. W sumie policjanci zabezpieczyli narkotyki, z których mo¿na
by³o przygotowaæ blisko 230 dzia³ek
marihuany.

Trzy minuty solarium
w prezencie dla …
doros³ych

Miko³ajki
w Czaplinku
(CZAPLINEK). Gmina z Czaplineckim Oœrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji serdecznie zapraszaj¹ wszystkie dzieci w czwartek
szóstego grudnia na imprezê MIKO£AJKI. Pocz¹tek godzina 16.00
do 18.00.
Program – solarium za darmo
ATRAKCIE: (1) projekcja bajek
dla przedszkolaków – godzina 10.00,
w Oœrodku Kultury (P³awieñska 1a).
(2) Miko³ajkowy Turniej Unihokeja
(hala sportowa przy Wa³eckiej 49 (3)
spektakl teatralny w wykonaniu
warszawskich aktorów „Okulary
Œwiêtego Miko³aja (Oœrodek Kultury, godzina 16.00).
DOROŒLI: tego dnia od 16.00 do
18.00 w prezencie miko³ajkowym organizator oferuje trzy minuty solarium za darmo.
(umc)

Policjanci wydzia³u kryminalnego, w ramach tej sprawy zatrzymali i
postawili zarzuty posiadania narkotyków jeszcze dwóm innym mieszkañcom gminy Drawsko Pomorskiego.
W sumie cztery osoby odpowiedz¹ za posiadanie narkotyków.
Grozi im do 3 lat pozbawienia wolnoœci. 22-latek odpowie równie¿ za prowadzenie pojazdu pod wp³ywem
œrodka odurzaj¹cego. Za ten czyn
kodeks karny przewiduje karê pozbawienia wolnoœci do lat 2. Wobec
26-latka prokurator zastosowa³ dozór policyjny.
(kp)
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Obradowa³ Zarz¹d
Na dwudziestce
Powiatu Drawskiego wci¹¿ gin¹ ludzie
Zarz¹d Powiatu Drawskiego obradowa³ na swym 84 posiedzeniu w
dniu 27 listopada br.

Wœród omawianych spraw znalaz³y siê m.in. projekty uchwa³, w
tym projekt uchwa³y Rady Powiatu
w sprawie op³at za zajêcia pasa drogowego dróg powiatowych, w sprawie ustalenia regulaminu okreœlaj¹cego zasady korzystania z funduszu
zdrowotnego przeznaczonego dla
nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oœwiatowych dla których
organem prowadz¹cym jest Powiat
Drawski, projekt uchwa³y w sprawie
wysokoœci op³at za usuniêcie pojazdu z drogi i przechowywania usuniêtego pojazdu na parkingu strze¿onym, w sprawie wyra¿enia zgody na
wykorzystanie herbu Powiatu
Drawskiego, w sprawie wyboru
Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej, w sprawie powo³ania cz³onka
Komisji Bud¿etu, Gospodarki i Rozwoju, o zmianie uchwa³y w sprawie
powo³ania Komisji Rewizyjnej, projekt uchwa³y w sprawie przyjêcia
rocznego Programu wspó³pracy
Powiatu Drawskiego z organizacjami pozarz¹dowymi oraz podmiotami
prowadz¹cymi dzia³alnoœæ po¿ytku
publicznego na rok 2013 oraz w sprawie zmian w bud¿ecie Powiatu Drawskiego w roku bie¿¹cym.
Przedyskutowano sprawozdanie z dzia³alnoœci Domu Pomocy
Spo³ecznej w Darskowie za rok 2012
oraz roczne zestawienie pozyskanych œrodków finansowych.
Zarz¹d rozpatrywa³ tak¿e uchwa³y w sprawie przyznania pomocy

Biuro reklamy
Tygodnika
Pojezierza Drawskiego
Tel. 504 042 532

zdrowotnej, w sprawie przeznaczenia do sprzeda¿y w trybie przetargu
nieograniczonego nieruchomoœci w
Wierzchowie, wyboru komisji przetargowej do sprzeda¿y, dzier¿awy i
najmu nieruchomoœci bêd¹cych
w³asnoœci¹ Powiatu Drawskiego
oraz w sprawie zmian w bud¿ecie
Powiatu Drawskiego na rok 2012.
Zarz¹d analizowa³ wnioski, w tym
o przyznanie nauczania indywidualnego oraz przyznanie dodatkowych
godzin na zajêcia rewalidacyjne dla
uczniów oraz wniosek Dyrektora
Domu Pomocy Spo³ecznej w Darskowie o wyra¿enie zgody na z³omowanie samochodu osobowego Ford
Transit 100.
Przeprowadzono analizê finansow¹ planu wydatków w 2012r. w
Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych
w Czaplinku, ZSP w Drawsku Pom.,
ZSP w Kaliszu Pom., Powiatowego
Centrum Kszta³cenia Zawodowego i
Ustawicznego w Drawsku Pom. oraz
ZSP w Z³ocieñcu.
W przerwie posiedzenia Zarz¹du
dokonano podpisania umowy o
utworzeniu konsorcjum „Zachodniopomorski Klaster Eko - Energetyczny”.

(CZAPLINEK) Krajowa dwudziestka to jedna z najniebezpieczniejszych dróg przebiegaj¹cych
przez powiat drawski. Wci¹¿ gin¹
na niej ludzie. Do kolejnego wypadku œmiertelnego dosz³o 28 listopada 2012 roku, oko³o godz. 16.30, w
okolicach Karsna w gminie Czaplinek.
Gdy ratownicy ze Stanowiska
Kierowania Komendanta Powiatowego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w
Drawsku Pomorskim otrzymali zg³oszenie o wypadku drogowym, niezw³ocznie skierowane do akcji zosta³y s³u¿by ratownicze.

Na miejscu okaza³o siê, ¿e samochód terenowy Nissan wbi³ siê w
przewrócon¹ przyczepê samochodu
ciê¿arowego, na której przewo¿one
by³y k³ody drewna. Nie wiadomo,
dlaczego przyczepa przewróci³a siê.
Mê¿czyzna kieruj¹cy Nissanem w
wyniku odniesionych obra¿eñ zmar³
na miejscu.
Na czas trwania akcji droga zosta³a ca³kowicie zablokowana. Stra¿acy pomogli policjantom wydobyæ
zw³oki mê¿czyzny ze zniszczonego
auta. W dzia³aniach ratowniczych
udzia³ bra³y 3 zastêpy stra¿y po¿arnej.
(KAR, foto PPSP)

Przedsiêbiorstwo Komunikacji Œamochodowej w Œwidwinie Sp. z o.o.

og³asza pisemny przetarg nieograniczony ofertowy
na zbycie prawa u¿ytkowania wieczystego nieruchomoœci
gruntowej zabudowanej po³o¿onej
w miejscowoœci Œwidwin przy pl. Lotników 6.
Nieruchomoœæ zabudowana obiektem: Dworzec PKS.
Cena wywo³awcza nieruchomoœci wynosi 211140,00 z³.

Szczegó³y na stronie internetowej
www.pks.swidwin.biuletyn.net
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MIESZKANIA

NIERUCHOMOŒCI

Powiat œwidwiñski

Powiat gryficki

Powiat gryficki

Powiat ³obeski

Przyjmê do pracy w gospodarstwie
rolnym traktorzystê, kombajnistê
na nowoczesny sprzêt rolniczy
(mo¿liwoœæ zamieszkania). Tel.
887 101 209.

Sala w Pogorzelicy do wynajêcia na wesela. Mo¿liwoœæ zakwaterowania. Atrakcyjne ceny.
Kontakt tel. 502 412 274.

Przyjmê stró¿a do pracy w gospodarstwie rolnym, rencistê lub emeryta. Tel. 887 101 209.

Powiat œwidwiñski

Region

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

Zatrudniê kierowcê kat. C+E na trasie Polska – Norwegia, Norwegia –
Polska. Tel. 607 585 561

Powiat ³obeski

Zatrudniê mechanika w Nowogardzie do samochodów ciê¿arowych,
tel. 607 585 561.

Cyklinowanie i lakierowanie parkietów i desek pod³ogowych. Tanio
i dobrze. Tel. 505964520.

INNE

Region

Powiat ³obeski
Szybkie kredyty na dowód osobisty
Tel. 604 221 339
Sprzedam niedrogo mebloœciankê
+ stolik oraz tapczan + fotel. Stan
bardzo dobry. Telefon kontaktowy
534 681 195
MEBLE KA–MAR. Du¿y wybór mebli
u¿ywanych £obez ul. Bema ( hale
ZNMR ). Tel. 721 766 576. Zapraszamy
Zespó³ muzyczny na ka¿d¹ okazjê PROMOCJA - tel. 604 221 339
Sprzedam piec c.o. 12 kW bdb. stan
+ rega³y sklepowe wraz z ladami.
Tel. 603 037 940, 695 938 816
Niedrogo sprzedam zdemontowany piec kaflowy. Tel. 667-329-389.

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

NAUKA

Sprzedam w Gryficach bez czynszowe mieszkanie 55 mkw., 2 pokoje,
kuchnia, ³azienka, przedpokój.
Cena 119 tys. z³. Tel. 601 888 593
Sprzedam mieszkanie w Jarominie – 3 pokoje, kuchnia, ³azienka,
ogrzewanie CO i gaz, II piêtro, blok
ocieplony, 62 mkw.. Cena do
uzgodnienia. Tel. 512 150 254

Powiat œwidwiñski
Kêpczewo – 5 km od Œwidwinasprzedam mieszkanie 3 pokojowe,
66,5 mkw. I piêtro, mieszkanie wewnêtrzne + gara¿. Tel. 503 430 152
Sprzedam mieszkanie bez czynszowe, 2 pokoje z kuchni¹, 40 mkw.,
po kapitalnym remoncie, bez nak³adu finansowego, w S³awoborzu.
W miejscowoœci koœció³, bank,
szko³y, przychodnie lekarskie, sklepy i poczta. Tel. 500 308 446.

Powiat ³obeski
£obez, sprzedam kawalerkê w centrum III piêtro. Tel. 794 561 317.
Sprzedam mieszkanie, gara¿ w
£obzie, 3 pokoje, parter, centrum.
Tel. 667 938 340
Stancja do wynajêcia w £obzie,
dwa pokoje, kuchnia, ³azienka. Tel.
607 129 519.

Sprzedam gara¿ blaszany o wymiarach 5m x 3m. Cena 1.300 z³. Tel.
693 662 332
Wynajmê w centrum £obza lokal
u¿ytkowy 50 mkw. na sklep, us³ugi,
biuro. Tel. 691 305 860.
Sprzedam dom w Zwierzynku o
pow. 76 mkw. ( dwa pokoje, kuchnia, ³azienka ), budynek gospodarczy + dzia³ka o pow. 3251 mkw. Tel.
609 809 616
Lokal u¿ytkowy ok. 30 mkw. w centrum £obza do wynajêcia. Tel. 501
894 828.

Powiat gryficki
Gara¿ do wynajêcia przy ul. Trzyg³owskiej. Tel. 91 384 2678, 501
305 767
Gara¿ murowany przy ul. Litewskiej
sprzedam. Gryfice Tel. 609 662 729
Lokal u¿ytkowy I p. centrum Gryfic
do wynajêcia. Tel. 504 040 555.
Kupiê gospodarstwo lub
grunt rolny. Tel. 664 944 635

Powiat ³obeski
Matematyka pomoc. £obez Tel. 516
166 301

ROLNICTWO
Kupiê byczki, ja³ówki do 400 kg.
Tel. 783-678-070.

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

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

Daj¹c og³oszenie drobne do Tygodnika Pojezierza
Drawskiego uka¿e siê ono w tej samej cenie tak¿e
w trzech innych naszych gazetach: Tygodniku £obeskim,
Gazecie Gryfickiej i Wieœciach œwidwiñskich

To niedrogo - sprawdŸ: Z³ocieniec, ul.

Boh. Warszawy 19/7
(obok biura PSS Spo³em), tel. 500 075 383.

DOMY NA SPRZEDA¯
OFERTY BEZPOŒREDNIE - BEZ PROWIZJI OD KUPUJ¥CEGO
Be³czna - 2 pokoje, pow. 92 mkw, dzia³ka 213 mkw
- CENA 185.000 z³
Borkowo Wielkie - wolno stoj¹cy o pow. 63 mkw, dzia³ka 6300 mkw - CENA 60.000 z³
£obez - bliŸniak o pow. 64,6 mkw, dzia³ka 287 mkw
- CENA 200.000 z³
£obez - stan surowy otwarty, pow. 400 mkw, dzia³ka 754 mkw
- CENA 260.000 z³
£obez ul.Czcibora - 5 pokoi, pow. 223 mkw, dzia³ka 617mkw
- CENA 325.000 z³
P³oty - 6 pokoi, pow. 100mkw, dzia³ka 1523 mkw
- CENA 310.000 z³
Resko - 4 pokoje, pow. 70 mkw, dzia³ka 1077 mkw
- CENA 155.000 z³
Resko (okolica) - wolno stoj¹cy o pow. 180 mkw, dzia³ka 3534 mkw - CENA 152.000 z³
Stara Dobrzyca - 3 pokoje, bliŸniak o pow. 71 mkw, dzia³ka 271 mkw - CENA 200.000 z³
Wêgorzyno - bliŸniak o pow. 54,48 mkw, 2 pokoje, dzia³ka 979 mkw - CENA 155.000 z³
Wêgorzyno (okolica) - wolno stoj¹cy o pow. 80 mkw,
dzia³ka 6100 mkw
- CENA 110.000 z³
MIESZKANIA NA SPRZEDA¯ I WYNAJEM
OFERTY BEZPOŒREDNIE - BEZ PROWIZJI OD KUPUJ¥CEGO
Dobra ul. Wojska Polskiego - 2 pokoje, II piêtro, pow. 39,3 mkw - CENA 95.000 z³
£obez ul. Browarna - kawalerka, pow. 30 mkw
- CENA 75.000 z³
£obez ul. Obroñców Stalingradu, 3 pokoje, pow. 53,37mkw
- CENA 180.000 z³
Lesiêcin - 4 pokoje, parter, pow. 74,65 mkw + gara¿ i piwnica
- CENA 120.000 z³
Smólsko - bezczynszowe 3 pokoje, parter, pow. 92,9 mkw + gara¿
- CENA 120.000 z³
DZIA£KI NA SPRZEDA¯
OFERTY BEZPOŒREDNIE - BEZ PROWIZJI OD KUPUJ¥CEGO
CZAPLINEK (okolica) - dzia³ka rolna o pow. 1,99 ha
- CENA 298.000 z³
£OBEZ ul. Magazynowa - dzia³ka inwestycyjna o pow. 3051mkw
z magazynem
- CENA 160.000 z³
£OBEZ - teren inwestycyjny z zabudowaniami
- CENA 225.000 z³
£OBEZ ul. Magazynowa - dzia³ka komercyjna z magazynami
o pow. 6599mkw
- CENA 320.000 z³
TUCZE - dzia³ka budowlana o pow. 2700 mkw
- CENA 45.000 z³
ZAGOZD - dzia³ka o pow. 1 ha pod obs³ugê turystyczn¹
- CENA 200.000 z³
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Urz¹dzenia gazowe na widoku - oby tylko tyle

tygodnik pojezierza drawskiego 5.12.2012 r.

Sta³a tendencja - spo³eczeñstwo siê starzeje

Niepokój - wystaj¹ z deptaka Wzrasta w gminie liczba
kabelki. Leje siê z rynny
osób samotnych, starszych
woda na przechodniów
i dzieci niepe³nosprawnych
- te¿ na deptaku
(Z£OCIENIEC). Jest przygotowana do przyjêcia przez radê miejsk¹
uchwa³a dotycz¹ca: szczegó³owe
warunki przyznawania i odp³atnoœci
za us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze. Wy³¹cza siê tu
specjalistyczne us³ugi opiekuñcze
dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W proponowanej uchwale s¹
szczegó³owe warunki czêœciowego
lub ca³kowitego zwolnienia od op³at.
Tak¿e trybu ich pobierania przez
Miejsko-Gminy Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej w Z³ocieñcu.

(Z£OCIENIEC). Niepokój Anny
wzbudzi³y wystaj¹ce z pod³o¿a deptaka kabelki z zabezpieczonymi
koñcówkami. Tu¿ obok drzwi wejœciowych do budynku z numerem
„osiemnaœcie”. Kabelki wygl¹daj¹
na œwiat³owody i najprawdopodobniej s³u¿¹ telekomunikacji. Wymiana starej instalacji na now¹?
Powsta³ znak z chodnika
W pobli¿u tego miejsca niedawno
powalony znak drogowy, tu¿ pod aptek¹ Deszczowa, ju¿ na swoim miejscu.
Jednak drzwiczki od skrzynki z urz¹dzeniami gazowymi jakby jeszcze bardziej wy³amane.
Wspominana Anna poprosi³a jeszcze, by napisaæ, ¿e na ca³ej d³ugoœci
budynku na Trakcie Marsza³ka z numerkiem „szeœæ”, z rynny podczas
deszczu, topniej¹cego œniegu na przechodniów spadaj¹ kawalkady wody,
lodu. Ludzie uciekaj¹ spod strug spadaj¹cych z góry wprost na ulicê. Pora ju¿
coœ z tym uczyniæ. No i z t¹ skrzynk¹
od gazu te¿.
Odœnie¿anie
W poniedzia³ek rano, tu¿ po pierwszym obfitszym opadzie œniegu, na
ulicy Marsza³ka widzieliœmy sporych
rozmiarów kombajn oczyszczaj¹cy ulicê z inicjuj¹cego zimê œniegu. Kilka
kwadransów przed, pracownicy firmy
zbierali odpadki na naddrawiu. By³o
tego sporo, gdy¿ z braku klubu m³odzie¿owego w mieœcie, m³odzie¿ klubowo poczyna sobie w³aœnie na naddrawiu. Ma to i swój urok nawet - widaæ tu,

¿e miasto jeszcze ¿yje, bo o innych
miejscach nawet nie ma co wspominaæ.
Zaranie przedœwi¹teczne
Wieczory na Starym Rynku ju¿ w
odblaskach œwiate³ œwi¹tecznych. „Weso³ych Œwi¹t” na Urzêdzie Miejskim - i
¿yczymy powrotnie. Niemal¿e na œrodku Starego Rynku d¹b te¿ ju¿ ustrojony
jak zawsze.Rankiem tego dnia stra¿acy
ochotnicy poczêli rozwieszaæ na latarniach œwietln¹ œwi¹teczn¹ dekoracjê. Fotografowaliœmy ich pod plebani¹, która
ju¿ od frontu po d³ugo wyczekiwanym
remoncie i z symbolem Krzy¿a.
(n)

Radni jednomyœlnie „za”

Gmina za symboliczn¹
z³otówkê przejmie
przedszkole w Budowie
(Z£OCIENIEC). W Z³ocieñcu
Budowie dzia³a przedszkole wojskowe. Napisali stamt¹d do burmistrza
Waldemara W³odarczyka z proœb¹ o
udzielnie odpowiedzi na pytanie,
czy gmina zdecyduje siê na przejêcie
tej placówki.
Burmistrz poinformowa³ radnych,
¿e gmina odpowiedzi ju¿ raz udzieli³a,
i to pozytywnej. W tej sprawie odby³o
siê te¿ spotkanie, na którym w³adze
gminy zosta³y poinformowane, ¿e budynek przedszkola mog¹ przej¹æ bezp³atnie. W obecnej formie placówka ma
funkcjonowaæ do roku 2014. Burmistrz
mówi³ radnym: - Chcia³bym mieæ poparcie rady, ¿e przejmujemy budynek

za symboliczn¹ z³otówkê. I poparcie na
to, ¿e bêdziemy ten budynek nadal
utrzymywaæ. - Burmistrz mówi³, ¿e nie
wie jeszcze, w jakiej formie bêdzie to
wykonywane. Zg³osi³a siê ju¿ osoba,
która chcia³aby tam prowadziæ przedszkole prywatne. Budynek bêdzie
móg³ byæ oddany w dzier¿awê. - Chcia³bym daæ pozytywn¹ opiniê o przejêciu
mienia ruchomego i nieruchomego –
mówi³ burmistrz. Zrobiliœmy sonda¿
odnoœnie liczby dzieci chêtnych do tego
przedszkola. Zg³osi³o siê piêædziesi¹t
osób z Budowa. Wszyscy obecni radni
byli „za” przejêciem przez gminê
przedszkola w Budowie za symboliczna z³otówkê – koñczy³ urzêdnik. (um)

Kierownik Opieki
Spo³ecznej informuje
W uzasadnieniu propozycji
uchwa³y kierownik MGOPS-u poinformowa³a: - Zgodnie z brzmieniem
odpowiedniego artyku³u ustawy o
pomocy spo³ecznej, jednym z zadañ
w³asnych gminy o charakterze obowi¹zkowym jest organizowanie i
œwiadczenie us³ug opiekuñczych.
Tak¿e specjalistycznych opiekuñczych w miejscu zamieszkania. Z
analizy danych bêd¹cych w posiadaniu MGOPS-u w Z³ocieñcu wynika, ¿e wzrasta liczba osób samotnych, starszych i dzieci niepe³nosprawnych wymagaj¹cych tej formy
pomocy. Jest to zwi¹zane z tendencj¹ starzenia siê spo³eczeñstwa.
W ubieg³ym roku nasz Oœrodek
opiekowa³ siê piêædziesiêciu czterema chorymi, a us³ugi pe³ni³o osiem

opiekunek. Dodam, ¿e us³ugi opiekuñcze i us³ugi specjalistyczne s¹
najtañsz¹ form¹ pomocy dla osób
starszych i niepe³nosprawnych.
Œredni koszt Domu Pomocy Spo³ecznej, to dwa tysi¹ce siedemset z³otych za osobê w miesi¹cu. Pozostawiaj¹c tak¹ osobê w swoim dotychczasowym œrodowisku, co jest niew¹tpliwie najlepsze dla tej osoby,
ponosimy nieporównywalnie mniejsze koszty. Tym samym obci¹¿enie
dla gminy jest minimalizowane. W
tym roku dosz³y dwa œrodowiska na
us³ugi specjalistyczne. Jednak i tu
zainteresowanie t¹ forma pomocy
bardzo roœnie. Jest to spowodowane wiêksz¹ œwiadomoœci¹ spo³eczeñstwa w mo¿liwoœci rehabilitacji
dzieci i osób doros³ych korzystaj¹cych z us³ug specjalistycznych
Oœrodka. Koszty tej formy pomocy
wzrastaj¹. Operujemy teraz now¹
kalkulacj¹, która do³¹czyliœmy do
proponowanej uchwa³y. (um)

Szuka³ dokumentów
- znalaz³ skrêta
(KALISZ POM.) Policjanci z
drawskiej drogówki zatrzymali 18latka, który podczas legitymowania
zamiast wyj¹æ z kieszeni dokumenty, wyj¹³ skrêta z marihuany.
Gdy w ubieg³ym tygodniu policjanci patrolowali ulice Kalisza Pomorskiego, na jednej z nich zauwa¿yli, ¿e mê¿czyzna w kapturze na
g³owie idzie ty³em do nadje¿d¿aj¹cych w jego kierunku samochodów, nie patrz¹c co siê dzieje na
drodze. 18-latek w niedozwolonym
miejscu przechodzi³ tak¿e przez
jezdniê. Co wiêcej, nie zwa¿a³ na
ruch uliczny, zajêty odbijaniem pi³eczki.

Mundurowi w przypadku tak ra¿¹cego lekcewa¿enia zasad bezpieczeñstwa postanowili wylegitymowaæ niefrasobliwego przechodnia.
Poprosili wiêc go o okazanie dokumentu to¿samoœci.
M³ody cz³owiek zacz¹³ wyjmowaæ z kieszeni posiadane przedmioty, a w tym rêcznie robionego papierosa o specyficznym wygl¹dzie i
zapachu. Jak siê okaza³o, by³ to skrêt
z marihuany.
18-latek zosta³ zatrzymany i us³ysza³ zarzut posiadania narkotyków. O jego dalszym losie zdecyduje prokurator. Za pope³nione wykroczenie w ruchu drogowym zosta³
ukarany mandatem karnym. (kp)
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Powiat Drawski - morze piêknych jezior

Klaster Eko-Energetyczny w Powiecie
Drawskim
W dniu 27 listopada 2012 roku w
sali narad Starostwa Powiatowego w
Drawsku Pomorskim podpisano umowê partnersk¹ o utworzeniu Zachodniopomorskiego Klastra Eko-Energetycznego pomiêdzy Starostwem Powiatowym w Drawsku Pomorskim a
Powiatowym Centrum Kszta³cenia
Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim, FORTIMO Dariusz
Schmidt w Koszalinie oraz PDG Sp. z
o. o w Koszalinie.
Koordynatorem Klastra zosta³o
Powiatowe Centrum Kszta³cenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku
Pomorskim.
Zachodniopomorski Klaster EkoEnergetyczny to wspólna inicjatywa
Starostwa Powiatowego w Drawsku
Pomorskim, Powiatowego Centrum
Kszta³cenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim oraz
dwóch firm oferuj¹cych kompleksowe
rozwi¹zania w zakresie planowania i
realizacji inwestycji w odnawialne Ÿród³a energii i systemy energooszczêdnego oœwietlenia - FORTIMO Dariusz
Schmidt z Koszalina i PDG Polska Sp.
z o.o. z Koszalina.
Zachodniopomorski Klaster EkoEnergetyczny powsta³ jako dobrowolne porozumienie Partnerów Za³o¿ycieli i ma charakter otwarty dla innych jednostek samorz¹du terytorialnego i ich
jednostek organizacyjnych, przedsiêbiorstw, jednostek badawczo-rozwojowych oraz organizacji i instytucji
wspieraj¹cych rozwój odnawialnych
Ÿróde³ energii i propaguj¹cych ideê poszanowania energii dzia³aj¹cych na terenie Pomorza Zachodniego. Praca merytoryczna ZKEE prowadzona bêdzie
w ramach Platform Programowych, takich jak energia fotowoltaiczna, oœwietlenie energooszczêdne LED, "zielone"

ogrzewanie czyli miêdzy innymi kolektory s³oneczne, piece na biomasê, systemy OZE.
Misja klastra to „Wspieranie wszelkich dzia³añ zwi¹zanych ze zrównowa¿onym wykorzystaniem odnawialnych Ÿróde³ energii w oparciu o potencja³ województwa zachodniopomorskiego poprzez opracowywanie i wdra¿anie innowacji technologicznych, produkcyjnych i procesowych oraz popularyzacja odnawialnych Ÿróde³ energii”.
Podstawowym przedmiotem dzia³añ ZKEE s¹ obszary tematyczne obejmuj¹ce szkolenia, konferencje i wyk³ady dla przedstawicieli samorz¹du i
przedsiêbiorców, kreowanie kierunku
nauczania i praktyczna nauka zawodu
technik OZE, program szkoleniowo doradczy dla mieszkañców województwa zainteresowanych wytwarzaniem
energii odnawialnej i ograniczeniem zu¿ycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych, odnawialne Ÿród³a
energii, oœwietlenie LED, ochrona œrodowiska naturalnego, racjonalna gospodarka energetyczna, finansowanie
przedsiêwziêæ z zakresu energii odnawialnej.
Podstawowymi celami istnienia
ZKEE s¹:
- Edukacja, skierowana do przedstawicieli samorz¹dów i lokalnych przedsiêbiorców w zakresie ochrony œrodowiska, racjonalnej gospodarki energi¹
(oszczêdzania energii), odnawialnych
Ÿróde³ energii oraz mo¿liwoœci zastosowania tych rozwi¹zañ na Pomorzu Zachodnim.
- Edukacja i praktyczna nauka zawodu na poziomie ponadgimnazjalnym
oraz kszta³cenie zawodowe i uzupe³niaj¹ce dla osób zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji technika OZE.

ABC Technik Linowych
Zapraszamy na nieodp³atne szkolenie „ABC technik linowych”! Odbêdzie
siê ono 8 grudnia 2012 o godz. 17.00, w
sali gimnastycznej w Zespole Szkó³
Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim przy ul. Z³ocienieckiej. Szkolenie przeprowadzone zostanie w ramach Cyklu Imprez Terenowych organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim oraz Land
Rover Club PL.

Na uczestników czeka œwietna zabawa i mo¿liwoœæ zdobycia praktycznych
umiejêtnoœci (wspinaczka, zjazdy, przeprawy, mosty linowe, itd.)! Warunkiem
udzia³u jest zg³oszenie swojego uczestnictwa: telefonicznie 94 36 301 85, b¹dŸ
poczt¹ e-mail: turystyka@powiatdrawski.pl lub njz@njz.pl . Na zg³oszenia
czekamy do 7 grudnia, do godz. 13. Osobami do kontaktu w tej sprawie s¹ Karolina Podolska oraz Norbert Zbróg. SP

20 tysiêcy do wziêcia!
Ostatnia szansa na pozyskanie
œrodków na dzia³alnoœæ gospodarcz¹.
Powiatowy Urz¹d Pracy w Drawsku
Pomorskim prowadzi ostatni nabór
wniosków pracodawców zainteresowanych skorzystaniem z refundacji
kosztów wyposa¿enia lub doposa¿enia

stanowiska pracy. PUP prowadzi równie¿ nabór zg³oszeñ osób zainteresowanych otrzymaniem dotacji na podjêcie
dzia³alnoœci gospodarczej.
Szczegó³owe
informacje
na
www.pupdrawsko.pl lub w siedzibie
PUP, pok. Nr 4, nr tel. 94/ 36 36 729.

- Wspieranie rozwoju oraz promocja odnawialnych Ÿróde³ energii oraz racjonalnego gospodarowania energi¹
(oszczêdzania energii) na terenie Pomorza Zachodniego.
- Integracja przedsiêbiorstw,
oœrodków naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych, jednostek samorz¹du terytorialnego, jednostek
edukacyjnych oraz instytucji czy organizacji wspieraj¹cych rozwój energii
odnawialnej i propaguj¹cych ideê poszanowania energii z terenu Pomorza
Zachodniego.
- Wspieranie innowacji w zakresie
odnawialnych Ÿróde³ energii oraz poszanowania energii tworzonych b¹dŸ
wdra¿anych na Pomorzu Zachodnim.
- D¹¿enie do ochrony i poprawy
stanu œrodowiska naturalnego Pomorza
Zachodniego.
Do celów szczególnych ZKEE
nale¿¹:
W sferze wykorzystania energooszczêdnych Ÿróde³ œwiat³a:
- stymulowanie znacz¹cego wzrostu wykorzystania energooszczêdnych
Ÿróde³ œwiat³a LED przez jednostki
samorz¹dowe i przedsiêbiorstwa na
cele oœwietlenia zewnêtrznego i wewnêtrznego,
- wsparcie lokalnych producentów
i dystrybutorów energooszczêdnych
technologii oœwietleniowych, ze szczególnym naciskiem na promowanie technologii oœwietleniowych LED wytwarzanych na terenie Polski i Unii Europejskiej
- rozwój technologii LED, w szczególnoœci wymianê i rewitalizacjê istniej¹cych, energoch³onnych rozwi¹zañ
oœwietleniowych na nowoczesne rozwi¹zania energooszczêdne oparte na
technologii LED i nowsze.
- projektowanie i budowa „inteli-

gentnych” systemów oœwietlenia w
oparciu o technologie energooszczêdne
LED, OLED i inne najnowsze rozwi¹zania technologiczne.
W sferze wytwarzania energii
elektrycznej i cieplnej:
- pobudzanie wzrostu produkcji
tzw. zielonej energii,
- rozwój ma³ych i œrednich elektrowni fotowoltaicznych (do 1MW)
- projektowanie, budowa i dostawa
ma³ych elektrowni fotowoltaicznych
dla klientów indywidualnych, g³ównie
na obszarach wiejskich,,
- rozwój ma³ych si³owni biogazowych i kogeneracyjnych na biomasê
oraz wytwarzanie ró¿nego rodzaju
urz¹dzeñ wykorzystuj¹cych energiê
ciepln¹ z biogazu i biomasy,
- projektowanie „inteligentnych”
systemów zasilania osiedli w zielon¹
energiê z uwzglêdnieniem lokalnych
uwarunkowañ.
W sferze B+R (badania i rozwój):
- stymulowanie rozwoju nowych
technologii,
- stymulowanie wzrostu konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw wytwarzaj¹cych dobra inwestycyjne dla sektora
OZE,
- kszta³cenie specjalistów,
- stymulowanie rozwoju œwiadomoœci spo³ecznej i ekologicznej.
Partnerzy uwa¿aj¹, ¿e ich wspó³praca w ramach Zachodniopomorskiego Klastra Eko-Energetycznego przyczyni siê do przyci¹gniêcia do regionu
nowoczesnych technologii produkcji
energii, nowoczesnych rozwi¹zañ
oœwietleniowych, budowy systemu
dostaw i dystrybucji energii, a tak¿e
prowadzenia badañ naukowych i wdra¿ania nowych rozwi¹zañ technologicznych w zakresie wytwarzania energii ze
Ÿróde³ odnawialnych.

Szkolne eliminacje do
„Olimpiady Solidarnoœci…”
Troje uczniów z Zespo³u Szkó³
Ponadgimnazjalnych w Drawsku
Pomorskim zakwalifikowa³o siê do
etapu wojewódzkiego ogólnopolskiego konkursu historycznego
„Olimpiada Solidarnoœci, dwie dekady historii”. S¹ to Ma³gorzata Zieliñska, Agnieszka Chojnacka i £ukasz
Baran.

Organizatorem konkursu jest
Fundacja Centrum Solidarnoœci,
patronat obj¹³ m.in. Minister Edukacji Narodowej, Minister Nauki i
Szkolnictwa Wy¿szego oraz Lech
Wa³êsa.
Konkurs skierowany jest dla
uczniów klas pierwszych szkó³ ponadgimnazjalnych.
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Fina³ konkursu „Moje miejsce na ziemi - skarby
regionu”

Dwoje uczniów
pokaza³o skarby
drawskie
(DRAWSKO POM.-SZCZECIN) Anna Je¿owska i Marcin Rokosz, uczniowie Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim znaleŸli siê w gronie nagrodzonych uczestników konkursu „Moje miejsce na ziemi - skarby
regionu”.
W ubieg³ym tygodniu Towarzystwo Wiedzy Powszechnej oraz
Urz¹d Marsza³kowski Województwa Zachodniopomorskiego w
Szczecinie dokona³y podsumowania tego wojewódzkiego konkursu.
Konkurs adresowany by³ do
uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych
z województwa zachodniopomorskiego. Zadaniem jego uczestników
by³o przedstawienie historii, kultury
oraz walorów turystycznych swojego miejsca zamieszkania i najbli¿szej
okolicy, z wykorzystaniem technologii informacyjnej. Prace konkursowe by³y oceniane w 4 kategoriach:
folder reklamowy, prezentacja multimedialna, animacja, film oraz fotografia.
Marcin Rokosz zaj¹³ III miejsce w
kategorii prezentacja multimedialna

pt. „Park Chopina w Drawsku Pomorskim”, natomiast Anna Je¿ewska
otrzyma³a wyró¿nienie w tej kategorii za prezentacjê pt. „Jankowo”.
Patronat nad konkursem obj¹³
Zachodniopomorski
Kurator
Oœwiaty i Polskie Radio Szczecin.
Opiekunem zespo³u by³ Romuald
Kurz¹tkowski.
(sp)

Kolejny sukces
literacki uczniów

Ostatni znacz¹cy sukces to I
miejsce uczennicy Eweliny Jaworskiej z klasy VI a, w Wojewódzkim
Konkursie Poetyckim „Niektórzy
lubi¹ poezjê”.
Fina³ XIV Regionalnego Przegl¹du Twórczoœci Poetyckiej „Spotkanie z Zaj¹czkiem”, zorganizowany
przez Z³ocieniecki Oœrodek Kultury,
przyniós³ kolejne nagrody. Do grona
m³odych talentów literackich do³¹czyli Michalina M³yñska z klasy VIa

Fantastyczna forma edukacji
i zabawy dla stowarzyszeñ

W trzeci weekend listopada tj. w
sobotê 17. i w niedzielê 18. w Kulicach niedaleko Nowogardu, w przepiêknym obiekcie pa³acowym nale¿¹cym do Uniwersytetu Szczeciñskiego odby³o siê dwudniowe szkolenie dla organizacji pozarz¹dowych.
W sobotê uczestnicy szkolenia
pozyskiwali wiedzê na temat mo¿liwoœci pozyskiwania œrodków unijnych. Natomiast w niedzielê uczyli

Szko³a Podstawowa w Drawsku Pomorskim

(DRAWSKO POM.) Uczniowie
Szko³y Podstawowej w Drawsku
Pomorskim wielokrotnie brali
udzia³ w regionalnych i ogólnopolskich konkursach literackich i
osi¹gali w nich liczne sukcesy.
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i Aleks Wrzosek z klasy VIf, którzy
otrzymali wyró¿nienia.
Gratulujemy i ¿yczymy „lekkiego
pióra” w dalszych zmaganiach poetyckich.
JESIEÑ
Zagoœci³a w mym ogrodzie ruda
pani jesieñ.
Pêdzlem swym maluje bukiety
w kolorach br¹zu, z³ota i czerwieni.
Buki ubiera w rude sukienki,
jab³ka oblewa czerwonym rumieñcem.
Owoce g³ogu i jarzêbiny przybra³a
w czerwone korale.
Wiatr tworzy z³otordzawe obrazy.
I tak siê zaczyna z³ota polska jesieñ.
Michalina M³yñska kl. VIa

siê jak wizerunkowaæ stowarzyszenia czyli u¿ywaj¹c prostego jêzyka jak wspó³pracowaæ z mediami.
Szkolenie zorganizowane by³o
po raz drugi jako etap cyklu szkoleñ
organizowanego przez Stowarzyszenie M³odzie¿owe Obszaru Kultury - SMOK, Studio Promocji INTEGRA , w partnerstwie z FIO- Funduszem Inicjatyw Obywatelskich, LGD
„Partnerstwo Drawy” w Z³ocieñcu
oraz Powiatem Drawskim.

Wolontariusze wspieraj¹
niepe³nosprawnych artystów
(DRAWSKO POM.) Szkolny
Klub Wolontariatu „Bambusy” w
Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim wzi¹³
udzia³ w corocznej akcji wspierania
dzia³alnoœci niepe³nosprawnych
artystów maluj¹cych ustami lub rêkami.
Akcja polega³a na rozprowadzeniu kart œwi¹tecznych, kalendarzy,
bilecików, przes³anych wczeœniej
przez Wydawnictwo AMUN (Wydawnictwo Artystów Maluj¹cych
Ustami i Nogami).
Ca³e przedsiêwziêcie z powodzeniem przeprowadzi³a Przewodnicz¹-

ca Klubu Sara Œwi¹tczak. Serdeczne
podziêkowania nale¿¹ siê Patrycji i
Piotrowi Œwi¹tczak oraz pracownikom Jednostki Wojskowej w Olesznie, którzy wsparli dzia³alnoœæ ludzi
niepe³nosprawnych.
Wydawnictwo AMUN jest jedynym w Polsce wydawnictwem Œwiatowego Zwi¹zku Artystów Maluj¹cych Ustami i Nogami. Promocja
twórczoœci artystów polega na rozprowadzaniu ich prac w postaci kart
œwi¹tecznych i okolicznoœciowych
oraz kalendarzy poprzez direct mailing (przesy³ka pocztowa) do mieszkañców naszego kraju.
(o)

Powiatowe Centrum Zarz¹dzania
Kryzysowego informuje
(DRAWSKO POM.) Powiatowe
Centrum Zarz¹dzania Kryzysowego
w Drawsku Pomorskim informuje, ¿e
w dniach od 01 grudnia do 31 grudnia 2012 r. na terenie obiektów szkoleniowych Centrum Szkolenia
Wojsk L¹dowych odbywaæ siê bêd¹
dzienne i nocne zajêcia taktyczne
oraz strzelanie amunicj¹ strzeleck¹ i
artyleryjsk¹. Dodatkowo mo¿liwe
jest prowadzenie wysadzania niewybuchów.

W tym czasie obowi¹zuje bezwzglêdny zakaz wstêpu na teren
poligonu.
Przypominamy, ¿e teren poligonu na obrze¿ach jest oznakowany
tablicami o zakazie wstêpu. Dodatkowo w rejonach obiektów szkoleniowych znajduj¹ siê maszty ostrzegawcze z czerwon¹ flag¹ - w dzieñ i
czerwonym œwiat³em - w nocy, które
to sygna³y oznaczaj¹ „ostre strzelanie”.

tygodnik pojezierza drawskiego 5.12.2012 r.

UMIEMY POMÓC
I RATOWAÆ!

(ŒWIERCZYNA) 27 listopada
2012 roku, na zaproszenie dyrektora Zespo³u Szkó³ im. 1 WDK w
Œwierczynie p.Krystiana Ignacaka
goœciliœmy u siebie zespó³ ratowniczy z Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych z Drawska Pomorskiego.
Dwie uczennice pod opiek¹ pani
Anny Ignacak zaprezentowa³y naszym uczniom i przedszkolakom
podstawowe zasady udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej
a nastêpnie pod ich czujnym okiem
ka¿dy móg³ w praktyce zastosowaæ
je podczas æwiczeñ.
Program zajêæ dostosowany by³
do mo¿liwoœci i umiejêtnoœci na-
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szych „ma³ych i wiêkszych kursantów” i obejmowa³ miêdzy innymi:
utrwalenie znajomoœci telefonów
alarmowych, wezwanie pomocy,
najprostsze czynnoœci przy osobie
poszkodowanej, postêpowanie w
przypadku krwawienia z nosa, opatrywanie ran i skaleczeñ, postêpowanie w przypadku wych³odzenia
(folia termiczna), pozycja bezpieczna oraz resuscytacja kr¹¿eniowooddechowa.
Na zakoñczenie ka¿dy otrzyma³
ulotkê informacyjn¹ „TY te¿ mo¿esz
zostaæ bohaterem”, a m³odsi kursanci dodatkowo s³odkoœci za wspania³e zachowanie podczas zajêæ. (szk)

Sesja Rady Powiatu Drawskiego

Pierwsze czytanie
projektu bud¿etu
(DRAWSKO POM.) Radni Rady
Powiatu zbior¹ siê na sesji 7 grudnia
2012 r. (pi¹tek) o godz. 9.00, w starostwie w Drawsku Pomorskim.
Starosta przedstawi sprawozdanie
z prac Zarz¹du Powiatu w okresie miêdzy sesjami. Nastêpnie radni bêd¹ mogli sk³adaæ interpelacje, wnioski i zapytania, a po nich mieszkañcy powiatu,
czyli Trybuna obywatelska. Bêd¹ sprawozdania komisji oraz sprawozdanie z
dzia³alnoœci Domu Pomocy Spo³ecznej
w Darskowie za rok 2012 r. Odbêdzie
siê pierwsze czytanie i dyskusja nad
projektem bud¿etu Powiatu Drawskiego na rok 2013.
Radni rozpatrz¹ projekty uchwa³ w
sprawach: wyboru Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej; powo³ania cz³onka Komisji Bud¿etu, Gospodarki i Rozwoju; wyra¿enia zgody na wykorzystanie herbu Powiatu; ustalenia regula-

minu okreœlaj¹cego zasady korzystania
z funduszu zdrowotnego przeznaczonego dla nauczycieli zatrudnionych w
jednostkach oœwiatowych, dla których
organem prowadz¹cym jest Powiat
Drawski; wysokoœci op³at za usuniêcie
pojazdu z drogi i przechowywania usuniêtego pojazdu na parkingu strze¿onym; przyjêcia rocznego Programu
wspó³pracy Powiatu Drawskiego z organizacjami pozarz¹dowymi oraz podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœæ
po¿ytku publicznego na rok 2013; ustalenia zasad udzielania dotacji celowych
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisywanych do rejestru zabytków po³o¿onych na obszarze powiatu;
op³at za zajêcie pasa drogowego dróg
powiatowych i zmian w bud¿ecie.
Sesjê zakoñcz¹ odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
(r)

Apel do mieszkañców Czaplinka

Ratujmy pani¹ Ma³gorzatê
– potrzebna krew
(CZAPLINEK). Mieszkanka
tego miasta, Ma³gorzata Wilmañska, z domu Cichaczewska, ciê¿ki
zachorowa³a.
Potrzebuje du¿ych iloœci krwi.
Zwracamy siê do Pañstwa z apelem,

aby kto tylko mo¿e odda³ krew dla
Pani Ma³gosi. Krew nale¿y oddaæ ze
wskazaniem: Ma³gorzata Wilmañska, Szpital Wojewódzki w Koszalinie, ulica Cha³ubiñskiego. Oddzia³
Hematologii i Chemioterapii. Fax.
943488135.
(uc)

Konferencja - Skuteczny samorz¹d
W dniu 28 listopada 2012 roku
w Pa³acu Legnica w Cieszynie k.
Z³ocieñca, w ramach realizacji projektu partnerskiego „Skuteczny
samorz¹d - usprawnienie dzia³ania
10 gmin z terenu Województwa Zachodniopomorskiego” odby³a siê
konferencja regionalna pn. „PARTYCYPACJA I PRZEJRZYSTOŒÆ - kodeks etyczny pracownika urzêdu gminy”.
W konferencji uczestniczyli:
gospodarz Powiatu Drawskiego Stanis³aw Cybula Starosta Drawski,
gospodarz Gminy Z³ocieniec Waldemar W³odarczyk Burmistrz Z³ocieñca oraz licznie zgromadzeni
przedstawiciele jednostek samorz¹du terytorialnego, reprezentuj¹cy 43
samorz¹dy Województwa Zachodniopomorskiego.
Konferencja by³a poœwiêcona
tematyce etyki pracowników samorz¹dowych. Zadaniem konferencji
by³o upowszechnienie rezultatów

projektu - kodeksów etyki pracowników urzêdów 10 gmin partnerskich w projekcie. By³y to gminy:
Brojce, Chojna, Golczewo, Gryfice,
Po³czyn-Zdrój, Pyrzyce, Recz, Stepnica, Œwierzna, Z³ocieniec.
W trakcie konferencji eksperci
przedstawili etykê zawodow¹, jako
podstawowy element budowania
wizerunku urzêdu, dzia³ania na rzecz
wzmacniania infrastruktury etycznej .
Zosta³y zaprezentowane przyk³adowe kodeksy etyki, bêd¹ce rezultatem realizacji projektu a tak¿e
metodologia ich powstania i wdro¿enia oraz przyk³ad dobrej praktyki
gminy Brojce, w której kodeks etyki
ju¿ okaza³ siê dokumentem istotnym
i ¿ywym.
Konferencja by³a wspó³finansowana ze œrodków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego.
W trakcie konferencji, asystent

dyrektora Biura Konwentu Wspó³pracy Samorz¹dowej Polska-Ukraina Ewa Czuchryta przedstawi³a
dzia³ania Konwentu, który powsta³ z
inicjatywy Instytutu Rozwoju Regionalnego w 2010 roku. Celem dzia³ania Konwentu jest pomoc i wspie-

ranie Cz³onków w rozwijaniu wspó³pracy z ukraiñskimi samorz¹dami w
duchu wzajemnej korzyœci, z
uwzglêdnieniem mo¿liwoœci wykorzystania wsparcia Unii Europejskiej. Prezesem Konwentu jest Starosta Stanis³aw Cybula.
(sp)
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Plebiscyt G£OSU KOSZALIÑSKIEGO w dziedzinie
SPORTOWY SUKCES ROKU w kategorii
NAJPOPULARNIEJSZY SPORTOWIEC ROKU
- SPORT M£ODZIE¯OWY 2012

ANGELIKA
MACIEJEWSKA
Angelika to wielce utytu³owana
biegaczka na orientacjê. (1) Aktualna mistrzyni œwiata ISF w biegach na
orientacjê (2) z³ota medalistka Mistrzostw Europy Juniorów w Biegach na Orientacjê - sprint (3) z³ota
medalistka Mistrzostw Europy w
Biegach na Orientacjê - long (4) z³oty medal Klubowych Mistrzostw
Polski Juniorów M³odszych - sprint
(5) srebrny medal Mistrzostw Polski
Juniorów M³odszych w Biegach na
Orientacjê - dystans klasyczny (6)
srebrny medal Mistrzostw Polski
Juniorów M³odszych w Biegach na
Orientacjê - dystans sprinterski.
Angelika jest niezmiennie bardzo dobr¹ uczennic¹. Mimo olbrzymiego obci¹¿enia treningami i startami w ca³ej Europie, szko³ê podstawow¹ i gimnazjum ukoñczy³a na
pierwszym miejscu.
Szanowni Pañstwo
W konkursie G³osu Koszaliñskiego SPORTOWY SUKCES
ROKU w kategorii NAJPOPULARNIEJSZY SPORTOWIEC ROKU
(sport m³odzie¿owy) nominacjê
otrzyma³aANGELIKAMACIEJEWSKA z Uczniowskiego Klubu Sportowego TRAPER Z³ocieniec. Biegaczka jest mieszkank¹ Drawska
Pomorskiego.

tygodnik pojezierza drawskiego 5.12.2012 r.

Siatkówka mê¿czyzn

Mecze w Metaltech Lidze
– planowe punkty Œwierka
Œwierczyna

(Z£OCIENIEC). W Metaltech
Lidze Siatkówki Mê¿czyzn w spotkaniu pomiêdzy AS Metaltech i
Gimnazjum Nr 1 zdecydowanym faworytem by³ zespó³ z Miros³awca.

Do wygrania plebiscytu niezbêdne bêd¹ Angelice g³osy Pañstwa. Aby wesprzeæ jej kandydaturê
nale¿y wys³aæ SMS o treœci:
gk.srm.49 na numer 71466 (koszt 1,22
PLN z VAT). G³osy mo¿na oddawaæ
do drugiego stycznia 2013 roku.
Gor¹co liczymy na Pañstwa SMS-y!
Wygrana Angeliki Maciejewskiej
bêdzie nasz¹ wygran¹ i promocj¹
sportu w naszych miastach, w naszym powiecie.
Szczegó³y konkursu na stronie
WWW.gk24.pl w zak³adce Sportowy sukces roku 2012.
(t)

Zespó³ przyjecha³ do Z³ocieñca
po trzy punkty i plan zrealizowa³. W
trzech krótkich setach pokona³ Gimnazjum Nr 1. Drugi pojedynek z tamtego tygodnia Gimnazjum Nr 1 –
Œwierk Œwierczyna mo¿e nie sta³ na

wysokim poziomie, jednak emocji
by³o sporo. Siatkarze ze Œwierczyny
pozostawili w pokonanym polu najm³odszy zespó³ uczestnicz¹cy w rozgrywkach wygrywaj¹c 3:1.
WYNIKI
(1) AS Metaltech Miros³awiec –
Gimnazjum Nr 1 Z³ocieniec 3:0
(25:16, 25:13, 25:19). (2) Œwierk
Œwierczyna – Gimnazjum Nr 1 Z³ocieniec 3:1 (25:15, 25:23, 22:25,
25:23).
(osir)

Siatkówka
profilaktycznie

Lider Œwierczyna poradzi³ sobie w Z³ocieñcu
z Zaj¹czkiem II OSiR

Inauguracja III edycji
Metaltech Ligi Pi³ki
Siatkowej Dziewcz¹t
(Z£OCIENIEC). W œrodê 28 listopada w hali sportowej przy Czaplineckiej odby³ siê mecz siatkówki Zaj¹czek II OSiR – Lider Œwierczyna. Spotkanie zainaugurowa³o
mecze najm³odszych siatkarek w
ramach III edycji Metaltech Ligi
Pi³ki Siatkowej Dziewcz¹t.
Graj¹ w tej lidze siatkarki ze szkó³
podstawowych i gimnazjalnych z
czterech gmin: Miros³awiec, Kalisz
Pomorski, Œwierczyna i Z³ocieniec.
Podobnie, jak to by³o w niedawnym turnieju, ponownie zwyciê¿y³
zespó³ Lidera Œwierczyna. Lider

wygra³ z Zaj¹czkiem II w trzech setach. Wszystkie sety by³y do siebie
podobne. Pocz¹tek – nieznaczne
prowadzenie Zaj¹czka II. W pobli¿u
osiemnastu punktów – wyrównanie. Blokady zawodniczek ze Z³ocieñca i …. wygrana Lidera.
Sk³ad ZAKJ¥CZKA: Wiktoria
Senkowska (kapitan), Klaudia Hanusewicz, Olga Rodziewicz, Matylda Dykier, Sandra Cêbrowska, Lena
Kornaœ, Karolina Wojdy³a, Julia
Szyszczakiewicz.
Szczegó³y punktowe meczu: Lider Œwierczyna – Zaj¹czek II Z³ocieniec 3:0 (25:20, 25:21, 15:19). (osir)

(DRAWSKO POM.) W ramach
dzia³añ programu profilaktycznego Stop uzale¿nieniom, w sali gimnastycznej Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim odby³y siê 28 listopada 2012 r.
rozgrywki sportowe w pi³ce siatkowej.
Mecze rozgrywano pomiêdzy
klasami szko³y zawodowej. Rywalizacja by³a zaciêta, jednak górê wziê-

³o doœwiadczenie zawodników z klasy III D i w ostatecznoœci doprowadzi³o ich do zwyciêstwa. Najlepszymi zawodnikami rozgrywek zostali
Bartosz Grankowski i Piotr Rychter.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom: sportowcom, kibicom i sêdziom sportowej postawy!
Organizatorzy projektu to Lidia
Borzymowska, Ma³gorzata Jasyk,
Jerzy Sawka.
(SP)

tygodnik pojezierza drawskiego 5.12.2012 r.
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Turniej pi³ki siatkowej dziewcz¹t o Puchar Prezesa TKKF Z³ocieniec Jana Banaszka

M³odziutkie siatkarki ze Œwierczyny
najlepsze w z³ocienieckim turnieju

(Z£OCIENIEC). Dwudziestego
czwartego listopada w hali sportowej przy Czaplineckiej rozegrano
turniej siatkówko dziewcz¹t. G³ówne trofeum – Puchar Prezesa TKKF
Z³ocieniec Jana Banaszka.
Gra³y uczennice
Gry zorganizowano z myœl¹ o
m³odych adeptkach siatkówki. Dru¿yny sk³ada³y siê z siatkarek ze szkó³
podstawowych i gimnazjalnych. W

turnieju wziê³y udzia³ zespo³y z Kalisza Pomorskiego, Œwierczyny i ze
Z³ocieñca. Turniej wygra³y siatkarki
ze Œwierczyny – dru¿yna LIDERA.
Œwierczynianki opuszcza³y goœcinny Z³ocieniec z kompletem zwyciêstw.
Oprócz pucharów dla najlepszych ekip, wyró¿niono równie¿
nagrodami rzeczowymi najlepsze
zawodniczki: Martynê Retkowsk¹ z
Lidera, Sandrê Cêbrowsk¹ z Zaj¹cz-

ka i Dominikê Paprock¹ z Gimnazjum
z Kalisza Pomorskiego.
Turniej by³ te¿ sprawdzianem
umiejêtnoœci siatkarskich poszczególnych zespo³ów przed rozpoczynaj¹cymi siê rozgrywkami ligowymi
w Metaltech Lidze Pi³ki Siatkowej
Dziewcz¹t.
WYNIKI
(1) Zaj¹czek II OSiR Z³ocieniec
– Gimnazjum Kalisz Pomorski 3:1

Siatkówka mê¿czyzn – Metaltech Liga

Dru¿yna Ogniwa Z³ocieniec
na fotelu lidera rozgrywek
(Z£OCIENIEC). Trwaj¹ rozgrywki siatkarskie Metaltech Ligi
Mê¿czyzn. Za nami pojedynki, po
których dosz³o do przetasowania na
szczycie tabeli.
Z³ocieniec (TKKF) contra
Miros³awiec
W pierwszym meczu spotka³y siê
zespo³y AS Metaltech Miros³awiec
z TTTF Z³ocieniec. Pojedynek zapowiada³ siê ciekawie. Niespodziewanie jednak od pocz¹tku meczu na
³awce rezerwowych siedzia³ najlepszy zawodnik TKKF-u Jacek Budziszewski. W pierwszych dwóch setach zdecydowan¹ przewagê mia³
zespó³ z Miros³awca. W trzecim secie zespó³ TKKF zrobi³ roszady i
graj¹c z du¿ym animuszem ogra³

przyjezdnych. Niestety, by³ to tylko
zryw na jeden set. W czwartej partii
nast¹pi³ prawdziwy pogrom miejscowych, którzy przegrali seta do
dziewiêciu.
Wypowiedzi pomeczowe: Ireneusz Ciepielewski: - Nie spodziewa³em siê, ¿e tak ³atwo wygramy to
spotkanie. Nastawiliœmy siê na
ciê¿ki bój, a to by³a tylko potyczka. –
Ogniowo contra Œwierk
W drugim meczu zagra³y zespo³y miejscowego Ogniwa i Œwierka
ze Œwierczyny. Spotkanie zapowiada³o siê ciekawie, i takim by³o. Walczono o ka¿dy punkt. By³y niespodziewane prowadzenia i niespodziewane straty. Najbardziej zaciê-

tym setem okaza³ siê czwarty.
Œwierk prowadzi³ ju¿ 24:20. Po
wielkich emocjach przegra³ tê grê
24:26. Kolejn¹ partiê na swoj¹ korzyœæ zaliczy³o Ogniwo, ale pocz¹tek nale¿a³ do Œwierczyny. By³o ju¿
nawet 0:5. W dalszych setach gra
Œwierka posypa³a siê totalnie. W
wyniku tej wygranej Ogniwo
awansowa³o na fotel lidera rozgrywek. AS Metaltech zosta³ wiceliderem.
WYNIKI
(1) AS Metaltech Miros³awiec –
TKKF Z³ocieniec 3:1 (19:25, 18:25,
25:19, 9:25). (2) Ogniwo Z³ocieniec –
Œwierk Œwierczyna 3:1 (25:15, 23:25,
26:24,25:17).
(osir)

(25:19, 20:25, 25:18, 25:15) (2) Lider
Œwierczyna – Gimnazjum Kalisz
Pomorski 3:2 (25:6, 19:25, 13:25,
25:22, 15:10). (3) Lider Œwierczyna
– Zaj¹czek II OSiR Z³ocieniec 3:1
(1) 25:20, 20:25, 18:25, 15:25).
KLASYFIKACJA
1 Lider Œwierczyna
2 Zaj¹czek II OSiR Z³ocieniec
3 Gimnazjum Kalisz Pomorski
(um)

15 grudnia w sobotê,
zapisy do 10 grudnia
(poniedzia³ek)

Siatkówka
panów
o Puchar
dyrektora
OSiR-u
(Z£OCIENIEC).Zapraszamyna
turniej pi³ki siatkowej panów. Gry o
Puchar Dyrektora OSiR-u Piotra
Disterhofta.
Hala OSiR przy ulicy Czaplineckiej 3, piêtnastego grudnia w sobotê. Pocz¹tek godzina 10.00. Liczba
zespo³ów ograniczona. Zapisy do
dziesi¹tego grudnia, do poniedzia³ku. Informacje, zapisy, telefon – 517
866 948.
(osir)
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Team Rufian
wyciska³ w Policach WSU Wierzchowo

Eliminacje Mistrzostw Polski Juniorek M³odszych
(U-16) w Gdyni

na drugim miejscu

W Policach odby³y siê
1.12.2012 r. Otwarte XIX Mistrzostwa Polic w wyciskaniu sztangi
le¿¹c. Bardzo wysok¹ formê na tych
Mistrzostwach zaprezentowali zawodnicy z TEAMU RUFIAN z Jankowa.
Lider teamu Mariusz Rufkiewicz
startowa³ w kategorii wiekowej weteranów 40-49 lat. Mocno zmotywowany Mariusz wycisn¹³ ciê¿ar 210
kg, deklasuj¹c konkurencjê i po raz
pi¹ty z rzêdu zostaje Mistrzem Polic
w swojej kategorii.
Kolejny zawodnik z Teamu Rufian - Mateusz Rufkiewicz - rywalizowa³ w mocno obsadzonej kategorii
juniorów. Ju¿ po pierwszej kolejce, z

wynikiem 170 kg, wyszed³ na prowadzenie, a po wyciœniêciu sztangi
wa¿¹cej 180 kg ponownie zostaje
Mistrzem Polic juniorów.
Trzecim zawodnikiem by³ Sebastian Tomaszewski, który, tak jak
Mateusz, walczy³ w kat. juniorów.
Sebastian po zaciêtej walce uzyska³
wynik 165 kg i tym samym zdoby³
br¹z w kategorii juniorów. £¹cznie
osi¹gniête wyniki Teamu Rufian da³y
32 punkty i na 11 zespo³ów si³acze z
Jankowa zdobyli czwarte miejsce
dru¿ynowo. TEAM RUFIAN serdecznie dziêkuje pani Reginie Salwa
i panu Wojciechowi Kowalczykowi
za okazan¹ pomoc zwi¹zan¹ z wyjazdem na te Mistrzostwa.
(o)

(WIERZCHOWO-GDYNIA)
Zawodniczki Wierzchowskiej
Szkó³ki Unihokeja rozegra³y tydzieñ temu swój pierwszy turniej
eliminacyjny w rozgrywkach o Mistrzostwo Polski w unihokeju.
Uczennice Gimnazjum im. Jana
Paw³a II w Wierzchowie zmierzy³y siê
w Gdyni z rywalkami z Jedynki Trzebiatów, A-ROSU Grzmi¹ca i Energii
Osowa Gdañsk. Zawodniczki z Trzebiatowa w minionym sezonie zdoby³y wicemistrzostwo Polski, a reprezentantki naszego powiatu by³y w
tych rozgrywkach czwarte.
Dziewczêta z Wierzchowa zagra³y bardzo dobry turniej i osi¹gnê³y
wyniki satysfakcjonuj¹ce trenera
Piotra Augustyniaka, który tak skomentowa³ udzia³ swoich podopiecznych w turnieju: - Wyniki nie s¹ z³e.
Szkoda meczu z Trzebiatowem, gdy¿
dziewczêta mia³y mnóstwo doskona³ych okazji do zdobycia gola. Niestety w sporcie jest tak, ¿e niewykorzystane sytuacje mszcz¹ siê. Trudno. Wiemy nad czym mamy popracowaæ. Mecz z Gdañskiem by³ ca³kowicie kontrolowany przez moj¹ dru¿ynê, natomiast ostatni nasz pojedynek z dru¿yn¹ z Grzmi¹cej by³ popisem skutecznoœci i swobody w grze
moich zawodniczek. Ten bardzo korzystny i wysoki wynik z tego spotkania nie usypia mojej czujnoœci i
ju¿ od nastêpnego treningu bêdzie-

my starali siê wyeliminowaæ niedoci¹gniêcia w naszej grze. Musimy
ciê¿ko trenowaæ, gdy¿ w nastêpnej
fazie eliminacji trafiamy na bardzo
dobre dru¿yny z Warszawy. Wyniki.
WSU Wierzchowo - Jedynka
Trzebiatów 5:6
Gole: Lenart Natalia 1, Czarnojan
Klaudia 1, Bogdañska Katarzyna 1,
Hrycaj Magdalena 1, Ekiert Wiktoria
1.
WSU Wierzchowo - Energa Osowa Gdañsk 10:4
Gole: Bogdañska Katarzyna 1,
Czarnojan Klaudia 3, Cwynar Magdalena 1, Hrycaj Magdalena 2, Ekiert
Wiktoria 3.
WSU Wierzchowo - A-ROS
Grzmi¹ca 23:3
Gole: Hrycaj Magdalena 8, Cwynar Magdalena 2, Bogdañska Katarzyna 6, Czarnojan Klaudia 4, Pabian
Angelika 1, Lenart Natalia 2.
Sk³ad: Kamila Kêdzierska - Angelika Pabian, Michalina Kêdzierska, Magdalena Ambroziak- Katarzyna Bogdañska, Magdalena Hrycaj, Klaudia Czarnojan, Magdalena
Cwynar, Lenart Natalia, Ekiert Wiktoria. Trener: Piotr Augustyniak.
Zawodniczki i trener sk³adaj¹ podziêkowania Dyrektorowi Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Wierzchowie
oraz Panu Henrykowi Kêdzierskiemu
za okazan¹ pomoc i wsparcie. (o)
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W hali sportowej w Z³ocieñcu w sobotê ósmego od 10.00

Memoria³ pi³karski oldbojów dla uczczenia pamiêci
Braci Chojnackich - Kazimierza (trenera Olimpu)
i Andrzeja (dzia³acza klubowego)
(Z£OCIENIEC). W sobotê
ósmego grudnia w Z³ocieñcu w hali
sportowej przy ulicy Stefana
Okrzei 9 o godzinie 10.00 rozpocznie siê I Memoria³ imienia Braci Kazimierza i Andrzeja Chojnackich w Halowej Pi³ce No¿nej Oldbojów.
Goœcie
Do Z³ocieñca przyjedzie siedem
zespo³ów: Pamet Œwidwin, Pomorzanin S³awoborze, Ina Iñsko, Oldboje
Tychowo, Lotnik Miros³awiec, Oldboje Wa³cz i Oldboje Barwice plus
gospodarz - Olimp Z³ocieniec.
Dwie grupy, ka¿dy z ka¿dym
TURNIEJ zostanie rozegrany w
dwóch grupach systemem "ka¿dy z
ka¿dym". Grupy powstan¹ w wyniku losowania. Do pó³fina³ów awansuj¹ dwa pierwsze zespo³y. Rywalizacja w pó³fina³ach wedle nastêpuj¹cego klucza: (I) 1 miejsce grupa A - 2
miejsce grupa B (II) 2 miejsce grupa
A - 1 miejsce grupa B. Przegrywaj¹ce
zespo³y zagraj¹ o trzecie miejsce.
Zwyciêzcy spotkaj¹ siê w finale.
Cztery pierwsze zespo³y otrzymaj¹ dyplomy i puchary. Pozosta³e dyplomy za udzia³ w Memoriale.
Wyró¿nienia dla (1) najlepszego
bramkarza (2) najlepszego zawodnika (3) króla strzelców.
UWAGA: odprawa kierowników
zespo³ów i losowanie grup od godziny 9.30 do 9.45. Wiek graczy + 34.
Zespo³y piêcioosobowe z bramkarzem.
Kazimierz, Andrzej
Œwiêtej pamiêci Kazimierz, to
by³y trener Olimpu. Jego brat, œwiêtej pamiêci Andrzej, to by³y dzia³acz
Klubu. Syn Andrzeja, Grzegorz, by³
etatowym obroñc¹ w Olimpie. Syn
Kazimierza, Marcin, pomocnikiem.
Kazimierz przez d³ugie lata by³ bramkarzem Olimpu. Tak¿e w kadrze województwa.
Najwiêksze sukcesy Olimpu to za
pracy w nim obu braci. Tak oto wówczas, w 1992 roku, pisa³a o nich miejscowa Gazeta Z³ocieniecka:
Tak to by³o w Olimpie
w roku 1992
Po kilkudziesiêciu latach oczekiwañ pi³karze MKS Olimp Z³ocieniec
awansowali do wysokiej ju¿ klasy
rozgrywek, do Ligi Makroregionalnej. W niedzielê, 23 bm., (1992r) powitamy ich na miejskim stadionie w

Z³ocieñcu. Tego dnia o godzinie
15.00, nasi przyjm¹ dru¿ynê z Gorzowa Wielkopolskiego - Stilon II, zajmuj¹c¹, na razie, ostatnie miejsce w
tabeli.
Olimp do tej pory rozegra³ ju¿ dwa
mecze. Pierwszy, ze szczeciñsk¹ dru¿yn¹ Pogoñ II - przegrany 0:5 i drugi
- z Pogoni¹ II z Barlinka, tak¿e przegrany w stosunku 1:3. Oba te spotkania by³y rozegrane na wyjazdach.
W tym numerze Gazety Z³ocienieckiej zamieœciliœmy bardzo obszerne sprawozdania z meczów, które Olimp w wyniku zakusów wojewódzkiej centrali z Koszalina musia³
rozegraæ na wyjazdach. W ten sposób chcemy zaspokoiæ ciekawoœæ
du¿ej liczby kibiców dotycz¹c¹ meczów, które nasza dru¿yna ma ju¿ za
sob¹.
W imieniu sympatyków pi³ki no¿nej ze Z³ocieñca i z okolic naszego
miasta, a tak¿e w imieniu ca³ej redakcji Gazety Z³ocienieckiej, ¿yczymy
pi³karzom Olimpu, ich trenerowi Kazimierzowi Chojnackiemu, kierownikowi pierwszej dru¿yny Eugeniuszowi Gawry³owowi oraz wszystkim
dzia³aczom sportowym, sukcesów
nie tylko na pi³karskiej niwie, ale tak¿e stworzenia w mieœcie klubu sportowego z prawdziwego zdarzenia.
REDAKCJA
Jest do czego wracaæ
Du¿o pisa³em w Gazecie Z³ocienieckiej o Olimpie. Wiem, ¿e nie
wszystkim to odpowiada³o. Tak jest
w ¿yciu. Sz³o mi o to, ¿e dru¿yna tej
klasy sportowej, nie mo¿e w kó³ko
pa³êtaæ siê po boiskach tylko województwa koszaliñskiego. Szkoda mi
by³o, przede wszystkim, naszej, z³ocienieckiej m³odzie¿y pi³karskiej,
która w konfrontacji z pi³karzami z
koszaliñskiego, nie mog³a ju¿ wiele
siê nauczyæ. No, i sta³o siê. Po ró¿nych perypetiach, pierwszy raz w
historii Z³ocieñca Olimp awansowa³
tak wysoko. Do Ligi Miêdzywojewódzkiej. Pomog³a w tym tak¿e przeprowadzona na koniec sezonu pi³-

karskiego reorganizacja niektórych
lig pi³karskich. Ale nie to by³o najwa¿niejsze.
Tak awansowaliœmy
Nêkany ró¿nymi perypetiami
Olimp swój ostatni mecz zagra³ w
Bia³ogardzie z Iskr¹. Okaza³o siê, ¿e
by³ to najwa¿niejszy mecz w historii
Klubu i miasta. Aby awansowaæ,
trzeba by³o walczyæ, i to za¿arcie. Nie
by³o si³ - to by³o widaæ ju¿ przed
meczem. Przegrywaliœmy 0:1. Do
przodu poszed³ Ryszard Gniffke.
Rozrusza³ swych partnerów. Dwie
bramki strzeli³ Darek Perdek i to w
jednej minucie. By³y to bramki, jakie
rzadko ogl¹da siê na boiskach. Widaæ by³o napinaj¹ce siê do granic
wytrzyma³oœci oczka siatki okalaj¹cej bramkê (przepraszam za przesadê, ale jak to opisaæ?). Prowadziliœmy wiêc 2:1. Iskra zdo³a³a jednak
zremisowaæ, za co s¹¿nist¹ reprymendê zebra³ Józef Dera. Obroniliœmy remis, który da³ nam awans.
Z³ocieniec, Olimp w Lidze Miêdzywojewódzkiej! To piêkny sukces na
miarê naszych si³ i mo¿liwoœci. Nagroda za upór i piêkno walki dla doœwiadczonych pi³karzy, nadzieja dla
ca³ej z³ocienieckiej m³odzie¿y pi³karskiej, przed któr¹ starsi koledzy
otworzyli wrota do gier na sporym
ju¿ obszarze kraju. I o to, przede
wszystkim, sz³o sportowemu reporterowi Gazety Z³ocienieckiej. Czy

nie mia³ do tego prawa? Mia³!!! To
by³o przecie¿ tylko wype³nienie
podstawowych regu³ agonistyki
sportowej.
Trener - Kazimierz Chojnacki
Gratulujemy!!! Najserdeczniej
pi³karzom. Trenerowi Kazimierzowi
Chojnackiemu ca³kowicie oddanemu Olimpowi, tak¿e jego niegdysiejszemu bramkarzowi. (…)
A teraz ju¿ na zimno. Mówi trener
Olimpu Kazimierz Chojnacki: Drug¹ rundê, w du¿ych punktach,
zakoñczyliœmy remisowo. Zdobyliœmy ich trzynaœcie, tyle samo straciliœmy. Tym razem zwyciêstwa odnieœliœmy tylko cztery, i to wszystkie w
domu. Zremisowaliœmy piêæ spotkañ. Przegraliœmy cztery razy. Dwa
razy u siebie i dwa razy na wyjeŸdzie.
W bramkach 22:21. Wynika z tego, ¿e
na wyjeŸdzie tym razem zwyciêstwa
nie odnieœliœmy. Remis z Iskr¹ w Bia³ogardzie da³ nam upragniony
awans. Nie jest on przypadkowy.
Ten cel by³ z góry postawiony przed
pi³karzami. Reorganizacja, nie ukrywam, pomog³a nam we wszystkim.
Mieliœmy wiele k³opotów w dru¿ynie
wynikaj¹cych z ogromnego zaanga¿owania ka¿dego z zawodników w
meczach. Wszystkie dru¿yny, które
wyprzedzi³y nas w tabeli, licz¹c spotkania bezpoœrednie, tê rywalizacje z
nami przegra³y. Pozostawiam to bez
komentarza. Tadeusz Nosel
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Byli - s¹ poœród nas ludzie, bywaj¹

Z cz³owieka nie tylko popió³
na dnie
Na ten temat odnotowaliœmy ju¿
pierwsze g³osy. (1) radny Jerzy
Uchroñski: - Takich osób, jak ksi¹dz
Jan Dybowski CR, jest w Z³ocieñcu
wiele. (…) Dziwi mnie to, ¿e w tak
krótkim czasie po pogrzebie ksiêdza
Jana Dybowskiego CR, napisano
takie pismo. (2) radna Ma³gorzata
Janda: - Tak¹ osob¹ jest dr Stanis³aw
Dawid. - (3) Burmistrz Waldemar
W³odarczyk: - Ka¿dy ma prawo z³o¿yæ podobny wniosek. Pan Dawid
sk³ada³ wnioski nadania nazw szko³om, ulicom i wnioski te zosta³y pozytywnie rozpatrzone. Mo¿emy nazwaæ stadion, teren miêdzy mostami,
halê … -

(Z£OCIENIEC). Któ¿
z nas nie zna³ ojca Jana
Dybowskiego CR
z parafii Maryi
Wniebowziêtej. Sêdziwy
zakonnik zmar³ w tym roku
dwudziestego pierwszego
lipca. Do 19 grudnia
codziennie w Jego intencji
s¹ w koœciele Jego Parafii
Maryi Wniebowziêtej
odprawiane Msze œwiête.
Œwiat to nie tylko bezdro¿a
W sercach wiernych zaskarbi³
sobie ojciec Jan niepoliczone pok³ady wdziêcznoœci - codzienn¹ postaw¹, niestrudzon¹ s³u¿b¹ duchown¹, wskazywaniem dróg i tym,
którym siê zdawa³o - œwiat to tylko
bezdro¿e. A najbardziej tym, którzy
przychodzili do niego d³ugimi latami
do konfesjona³u, a okazywa³o siê, ¿e
to on do nich przybywa³, pos³any
przecie¿. Rzadko tak bywa na tym
œwiecie, ¿e co do cz³owieka, nieomal
wszyscy s¹ na "tak". Tak jest w³aœnie w przypadku ojca Jana Dybowskiego CR, którego ju¿ poœród nas
nie ma, a jest.
Imiê dla Ronda przy Poczcie pierwsze g³osy

Mamy bohaterów, ale nie dla
nich nazwy ulic, placów ... Jeszcze
nie dla nich?

Przewodnicz¹ca z³ocienieckiej
rady Urszula Ptak poinformowa³a, ¿e
z Parafii Maryi Wniebowziêtej
wp³yn¹³ wniosek o nadanie Rondu

przy Poczcie imienia w³aœnie ojca
Jana Dybowskiego CR. Ów wniosek
zosta³ przekazany do odpowiedniej
komisji rady.

Poœród wielu znamienitych
imion w Z³ocieñcu, s¹ te¿ i Z³ocienieccy ¯o³nierze Wyklêci i ich antybolszewicka Wyzwoleñcza Armia
Podziemna. Mimo przera¿aj¹cej
ofiary, jak¹ ponieœli w imiê wolnej
Polski, do dzisiaj w naszym mieœcie
nikt ich nie uhonorowa³. Spoœród
nielicznych, w³aœnie ojciec Jan Dybowski CR, by³ im szczególnie bliski,
o czym wie reporter Tygodnika od
tych dwóch stron. Nie tylko Rondo
czeka na swe imiê. A tych imion w
gminie w jej trudnej historii niezbyt
du¿o, bo tak to bywa ze skarbami
prawdziwymi.
(N)

Nowe ulice w obwodach gimnazjów
(Z£OCIENIEC).Samorz¹dgminy podj¹³ uchwa³ê dotycz¹c¥ Aktu
Za³o¿ycielskiego Gimnazjum Nr 1
imienia Bohaterów Monte Cassino
w Z³ocieñcu, ulica I Dywizji WP 4,
w której uwzglêdniono nowe ulice
przynale¿¹ce do tej Szko³y. Obwód
Szko³y sk³ada siê obecnie z nastêpuj¹cych ulic w mieœcie:
Adama Mickiewicza, Aleja Piastów, Armii Polskiej, Bartosza G³owackiego, Boczna, Bohaterów Monte Cassino, Bohaterów Warszawy,
Boles³awa Chrobrego, Boles³awa
Prusa, Brzozowa, Bydgoska, Cegielniana, Cienista, Cieszyñska, Czaplinecka, Drawska, Dworcowa, I Dywizji Wojska Polskiego, Elizy Orzeszkowej, Fryderyka Chopina, Genera-

³a W³adys³awa Andersa, Genera³a
Kazimierza Pu³askiego, Genera³a
Leopolda Okulickiego, Genera³a
W³adys³awa Sikorskiego, Gdyñska,
Gliniasta, GnieŸnieñska, Gronowska, Grunwaldzka, Henryka Sienkiewicza, Jana Paw³a II, Jasna, Jaœminowa, Jeziorna, Kañsko, Kasztanowa,
Kaszubska, Kolejowa, Kosowo,
Koszaliñska, Koœcielna, Kresowiaków, Krêta, Kujawska, Kwiatowa,
Leœna, Letnia, Lipowa, 11 Listopada,
Lotników, £¹kowa, £owiecka, Ma³a,
5 Marca nr 1 - 43, Marsza³ka Józefa
Pi³sudskiego, Mazowiecka, Mieszka I, Mi³a, Miros³awiecka, M³yñska,
Myœliwska, Na Skarpie, Nowa,
Obroñców Westerplatte, Ogrodowa, Ogród Pa³acowy, Parkowa, Piaskowa, Plac 3 Maja, Plac 650 - lecia,

Plac Walki M³odych, Podgórze,
Podmiejska, Polna, Po³czyñska, Pomorska, Poznañska, Profesora Stefana Myczkowskiego, Przesmyk,
Pó³nocna, Pszczelarska, 3 Pu³ku Piechoty, Pusta, Pyrzycka, Rac³awicka,
Rakowo, Równa, Rybacka, Rzemieœlnicza, Sadowo, 15 Sierpnia,
S³oneczna, Sosnowa, Spacerowa,
Spokojna, Sportowa, Stary Rynek,
Stanis³awa Staszica, Stefana Okrzei,
Stefana ¯eromskiego, Stolarska,
Szkolna, Szczeciñska, Sybiraków,
Œl¹ska, Œwierkowa, Tadeusza Koœciuszki, Targowa, Tkacka, Toruñska, Truskawkowa, Warmiñska,
Warszawska, W¹ska, Wielkopolska, Widok, Wincentego Witosa,
Wiosenna, Wodna, Wolnoœci, Wyzwolenia, W³ókiennicza, Zakole,

Zau³ek, Zdobywców Wa³u Pomorskiego, Zielona, Zwyciêstwa.
Ulice do Gimnazjum Nr 2 w Z³ocieñcu Budowie
W granicach obwodu Gimnazjum Nr 2 imienia Genera³a W³adys³awa Sikorskiego przy ulicy Czwartaków 2 (Budowo) znajduj¹ siê nastêpuj¹ce ulice i miejscowoœci: ulice Czwartaków, Kosynierów, Nadrzeczna, Pancerniaków, Szwole¿erów, U³anów. MIEJSCOWOŒCI:
B³êdno, Bobrowo, Cieszyno, Darskowo, Jadwi¿yn, Jaros³aw, Kosobudki, Kosobudy, Lubieszewo,
Ma³obór, Mêcidó³, Rzeœnica, Sk¹pe,
Stare Worowo, Stawno, Su³oszyn,
Szymalów, Uraz, Warni³êg, W¹sosz,
Zatonie.
(um)
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Z ¯YCIA PARAFII W Z£OCIEÑCU
PARAFIA ŒWIÊTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ
Tydzieñ w Liturgii
Koœcio³a
W tym tygodniu w Liturgii Koœcio³a obchodzimy: (1) w poniedzia³ek 3 XII wspomnienie œwiêtego
Franciszka Ksawerego (2) w pi¹tek
14 XII wspomnienie œwiêtego Ambro¿ego (3) w sobotê 8 XII Uroczystoœæ Niepokalanego Poczêcia Najœwiêtszej Maryi Panny. Matka Bo¿a
objawiaj¹c siê w tê Uroczystoœæ we
W³oszech w 1947 roku powiedzia³a:
„¯yczê sobie, aby ka¿dego roku w
dniu ósmego grudnia w po³udnie
mia³a miejsce Godzina £aski dla ca³ego œwiata. Dziêki modlitwie zanoszonej w tej godzinie zeœlê niezliczone ³aski dla duszy i cia³a. Bêd¹ liczne
nawrócenia. Ci, którzy nie mog¹
przyjœæ do Koœcio³a, niech modl¹ siê
w domu”. Odpowiadaj¹c na to wezwanie Maryi, zapraszamy w ten
dzieñ na Adoracjê Najœwiêtszego
Sakramentu w godzinach od 12.00
do 13.00.

Roraty
Tradycyjne roraty w naszej parafii bêd¹ od wtorku do czwartku o
godzinie 7.00. W poniedzia³ki, pi¹tki
i soboty - godzina 18.00. Dzieci przynosz¹ na roraty lampiony i serca z
wypisanymi intencjami.

Pierwsze dni miesi¹ca
W tym tygodniu przypadaj¹
pierwsze dni miesi¹ca. Okazja do
spowiedzi œwiêtej od godziny 17.00
podczas Adoracji Najœwiêtszego
Sakramentu.

Spotkanie Czwartkowe
Akcja Katolicka zaprasza na
Spotkanie Czwartkowe. Dwudziesty
drugi listopada o godzinie 18.30 w
salce katechetycznej przy ulicy Bohaterów Warszawy 25. Wyk³ad na

temat - z cyklu „Wyznanie wiary Wierzê w Boga...”. Wyk³ad Józefa
Branieckiego.

Niedzielna Msza œwiêta
w intencji dzieci
W niedzielê 9 grudnia Msza
œwiêta o godzinie 11.30 bêdzie odprawiona w intencji dzieci, które w
grudniu obchodz¹ imieniny, rocznicê urodzin. Zg³oszenia dzieci w kancelarii.

Przed I Komuni¹ œwiêt¹
W niedzielê 9 grudnia podczas
Mszy œwiêtej o godzinie 11.30 poœwiêcimy medaliki dzieci przygotowuj¹cych siê do I Komunii œwiêtej. Po
Mszy œwiêtej spotkanie z rodzicami.

Na budowê koœcio³a
W II Niedzielê miesi¹ca dziewi¹tego grudnia taca bêdzie przeznaczona na budowê koœcio³a. (PKO BP
o/Z³ocieniec 70 1020 2847 0000 1102
0008 3842 Darowizna na budowê
koœcio³a)

Caritas Parafii - pomoc
dzieciom
Od niedzieli 9 grudnia Caritas
Parafii bêdzie rozprowadzaæ œwiece
Wigilijnego Dzie³a Pomocy Dzieciom.

Ktokolwiek potrzebuje
pomocy - informacje do
Caritas Parafii
Caritas Parafii zwraca siê z proœb¹
o informacje o osobach potrzebuj¹cych pomocy w naszej parafii. Dane
osób wrzucamy do specjalnej
skrzynki przy drzwiach wejœciowych do koœcio³a. Przyjmujemy równie¿ zg³oszenia na wieczerzê wigilijn¹.

PARAFIA MARYI WNIEBOWZIÊTEJ
Pocz¹tek Adwentu
Niedziel¹ 2 grudnia rozpoczêliœmy Adwent. To czas przygotowania do Bo¿ego Narodzenia. Na
Mszach œwiêtych œwiêcimy wigilijne op³atki. Mo¿na je nabywaæ po
Mszach œwiêtych i w parafialnej kancelarii. Adwent rozpoczyna nowy
rok liturgiczny. Prze¿ywamy go pod
z has³em BYÆ SOL¥ ZIEMI.
Roraty
Roraty w dni powszednie o godzinie 7.00. Przed roratami o godz. 6.00
Godzinki. Roraty dla dzieci od poniedzia³ku do pi¹tku o godz. 17.00.
Adoracja Najœwiêtszego
Sakramentu
Zapraszamy serdecznie na Adoracjê Najœwiêtszego Sakramentu. W
dni powszednie od godziny 15.00 do
18.00. W niedziele od 13.30 do 18.00.
6 grudnia o godzinie 18.30 Spotkanie Czwartkowe
Zapraszamy na Spotkanie
Czwartkowe na godzinê 18.30. Spotkanie w sali parafialnej na plebanii.
Temat: cykl „Wyznanie wiary - Wierzê w Boga …”. Poprowadzi Józef
Braniecki.
Odeszli do wiecznoœci...
Odeszli do wiecznoœci: (1) +
Walter Ciemniewski, lat 68. (2) +
Zofia Rapacz, lat 78. (3) + Zuzanna
Pacek, lat 82. Wieczny odpoczynek
I Czwartek i I Pi¹tek miesi¹ca
W tym tygodniu przypadaj¹ - I
Czwartek i I Pi¹tek miesi¹ca. W I
Czwartek Msza œwiêta o powo³ania
kap³añskie i zakonne o godzinie
18.00. Po Mszy œwiêtej nabo¿eñstwo powo³aniowe i spotkanie z
Braæmi Zewnêtrznymi.
W I Pi¹tek miesi¹ca dodatkowe

W poszukiwaniu domu dla bezpañskiego psa

Stra¿ Miejska w pogotowiu
(Z£OCIENIEC). Z³ocieniecka stra¿
miejska prosi o pomoc dla bezpañskiego psa.
Zwierzak dwa tygodnie temu zosta³ znaleziony w okolicach ulicy Œl¹skiej.
To m³oda suczka w wieku oko³o dziewiêciu miesiêcy. Wielorasowe zwierz¹tko pilnie
poszukuje nowego w³aœciciela. Mi³e usposobienie, przyjazne dla ca³ego œwiata. Chêtnych
do zaadoptowania pieska prosimy o kontakt:
Stra¿ Miejska w Z³ocieñcu, ulica Wolnoœci
10, pokój 22, telefony: 94 36 71 272, 94 36 71
022, wewnêtrzny 29.
(um)

Msze œwiête o godzinie 17.00 dla
dzieci i o 19.15 dla m³odzie¿y - szczególnie dla kandydatów do bierzmowania. SpowiedŸ o godzinach: 16.30,
17.30 i 18.45.
Uroczystoœæ Niepokalanego
Poczêcia Najœwiêtszej Maryi
Panny
Uroczystoœæ Niepokalanego Poczêcia Najœwiêtszej Maryi Panny.
Msze œwiête o godzinach: 6.30 i
18.00. Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu od godziny 12.00 do 18.00.
Godzina £aski od 12.00 do 13.00.
Na pomoc Koœcio³owi na
Wschodzie
W niedzielê 9 grudnia odbêdzie
siê zbiórka do puszek na pomoc
Koœcio³owi na Wschodzie.
Wspólnota Misiaki
W niedzielê 9 grudnia Msza
œwiêta w intencji Wspólnoty MISIAKI o godzinie 16.30.
Rekolekcje Adwentowe
Rekolekcje Adwentowe w naszej
parafii rozpoczn¹ siê w niedzielê 16
grudnia. Potrwaj¹ do œrody, dziewiêtnastego. Rekolekcje poprowadzi dr Zbigniew Skóra Zmartwychwstaniec, dyrektor Bursy Akademickiej w Krakowie. Duchowym
wprowadzeniem w Rekolekcje bêdzie dekanalne czuwanie m³odzie¿y
organizowane w naszej parafii w pi¹tek 14 grudnia od godziny 19.00.
Serdeczne podziêkowanie
Sk³adamy serdeczne Bóg zap³aæ
wszystkim zaanga¿owanym w renowacjê o³tarza Matki Bo¿ej Ostrobramskiej. Panom: ZbigniewowiAlbiniakowi i Krzysztofowi Koz³owskiemu za
udzielenie transportu. Firmie Pana
W³adys³awa Jêdrzejczaka, Panu Robertowi Sid³o i Braciom Zewnêtrznym.
Rozprowadzamy kalendarz
parafialny
W zakrystii jest rozprowadzany
nasz kalendarz parafialny na przysz³y rok. Wydawnictwo jest cegie³k¹
na renowacjê o³tarza Matki Bo¿ej
Ostrobramskiej.
Msze œwiête za zmar³ego
ojca Jana Dybowskiego
Msze œwiête od uczestników
uroczystoœci pogrzebowych dwudziestego pi¹tego lipca 2012 roku:
(1) œroda 5 XII godzina 7.00 (2) 6 XII
godzina 17.00 (3) 7 XII godzina 19.15
(4) 8 XII godzina 7.00 (5) 9 XII godzina 18.00 (6) 10 XII godzina 7.00 i 17.00
(7) 11 XII godzina 7.00 i 17.00 (8) 12
XII w œrodê o godzinach: 7.00 i 17.00.
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Warsztaty profilaktyczno - edukacyjne w œwietlicy
„Promyczek”

Na progu ¿ycia

tygodnik pojezierza drawskiego 5.12.2012 r.

Nadchodz¹ wyj¹tkowe i najwa¿niejsze dni w roku

Jarmark
Bo¿onarodzeniowy
w Czaplinku
(CZAPLINEK). Nadchodz¹ wyj¹tkowe i najwa¿niejsze w roku dni - Œwiêta Bo¿ego Narodzenia. Pragniemy
prze¿yæ je jak najpiêkniej w gronie najbli¿szych, kultywuj¹c staropolskie
obyczaje, smakuj¹c tradycyjnych potraw. W oczekiwaniu na ten niezwyk³y
czas zapraszamy Pañstwa na przedœwi¹teczne spotkanie w piêknym miejscu i w niepowtarzalnej atmosferze.

(Z£OCIENIEC). W œwietlicy
PROMYCZEK odby³y siê 27 listopada warsztaty profilaktyczno-edukacyjne nazwane „CUKIERKI”.
Celem programu by³o: (1) przybli¿enie dzieciom podstawowych
informacji na temat œrodków uzale¿niaj¹cych i zagro¿eñ z nimi zwi¹zanych (2) umiejêtnoœæ zauwa¿ania i
nazywania uczuæ w³asnych i innych
ludzi (3) rozwijanie samodzielnego i
twórczego myœlenia (4) wzmacnianie pozytywnego obrazu samego

siebie i samooceny (5) kszta³towanie umiejêtnoœci troski o w³asne bezpieczeñstwo w relacjach z innymi (6)
nauka postaw asertywnych wzglêdem osób nieznajomych (7) rozwijanie postawy szacunku i zaufania w
stosunku do personelu œwietlicy, jak
i innych osób mog¹cych udzieliæ
wsparcia w problemach wydarzaj¹cych siê na jej terenie.
Warsztaty poprowadzili Anna i
Wiktor Blichowscy z Oœrodka Profilaktyczno-Terapeutycznego NA
PROGU.
(um)

Jakub i Wiktor rozs³awiaj¹ nasz region
artystycznym bajaniem

Krasomówcy z Czaplinka
podbili Legnicê
w ogólnopolskim konkursie
(CZAPLINEK). Od dwudziestego drugiego do dwudziestego pi¹tego listopada w Legnicy odby³ siê
XIII Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy M³odzie¿y Gimnazjalnej. W
konkursie wziêli udzia³ laureaci eliminacji reprezentuj¹cy piêtnaœcie
województw. Nasze województwo
reprezentowali dwaj uczniowie Czaplineckiego Gimnazjum: Jakub Bateñczuk i Wiktor Dworzak. Opiekunk¹ ch³opców jest Alina Karolewicz. Nasi reprezentanci powrócili z
konkursu jako jego laureaci.
Miejsce drugie
+ nagrody specjalne
Wiktor Dworzak zaj¹³ drugie

miejsce w klasyfikacji ogólnej. Zdoby³ tak¿e nagrodê specjalna imienia
Romana Ogonowskiego. Prezentowa³ tekst o Czaplinku „Miasteczko
pogranicza”. Tak¿e gawêdê porównuj¹c¹ okolice Czaplinka i Legnicy.
Przes³anie gawêdy - „wszyscy ludzie
œmiej¹ siê tak samo i tak samo
p³acz¹”.
Jakub Bateñczuk otrzyma³ nagrodê jury m³odzie¿owego oraz nagrodê specjaln¹ dyrektora Liceum
Ogólnokszta³c¹cego nr 5 w Legnicy.
Laureat zachwyci³ publicznoœæ
pe³n¹ humoru opowieœci¹ o ¿yciu w
s³owiañskiej chacie sprzed tysi¹ca
lat oraz gawêd¹ o wyspie na jeziorze
Drawsko - Bielawie.
(umc)

Jak ka¿dego roku
Kontynuuj¹c tradycjê Gmina Czaplinek wspólnie z Czaplineckim Oœrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji organizuj¹ piêtnastego grudnia ( w sobotê)
od godziny 10.00 do 14.00 na Rynku
Miejskim JARMARK BO¯ONARODZENIOWY. W zwi¹zku z tym chcielibyœmy serdecznie zaprosiæ wszystkich mieszkañców, uczniów wraz z na-

uczycielami, lokalnych artystów, gospodynie wiejskie, rêkodzielników,
rzemieœlników, wytwórców produktów lokalnych, stowarzyszenia oraz
œwietlice z naszego regionu do aktywnego udzia³u w organizacji tego wyj¹tkowego przedsiêwziêcia, poprzez propozycje programu artystycznego, organizacje stoisk wystawienniczych
zwi¹zanych w tradycjami Bo¿ego Narodzenia (np. sprzeda¿ kartek œwi¹tecznych, ozdób choinkowych, stroików, sprzeda¿ potraw wigilijnych,
ciast, itp.).
Informacje na temat Jarmarku
Wszelkich informacji dotycz¹cych
organizacji Jarmarku udziel¹ pracownicy Czaplineckiego Oœrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji. Telefon 943755506.
(umc)

Wycieczka edukacyjna
do Szczecina
W ubieg³ym tygodniu uczniowie
Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych
w Drawsku Pomorskim w ramach
programu profilaktycznego „Stop
uzale¿nieniom” pojechali na wycieczkê edukacyjn¹ do Szczecina.
M³odzie¿, kszta³c¹ca siê w zawodzie pracownik pomocniczy obs³ugi
hotelowej, zwiedzi³a hotel Novotel w
Szczecinie. Rolê przewodnika pe³ni³a
Gra¿yna Romankiewicz, która oprowadzi³a uczniów po hotelu i z chêci¹
odpowiada³a na ich pytania dotycz¹ce
funkcjonowania obiektu.
Uczniowie mieli okazjê zobaczyæ
lobby hotelowe, wêze³ recepcyjny, a
tak¿e sale konsumenckie w dziale gastronomicznym, pokoje oraz salê kon-

ferencyjn¹. M³odzie¿ by³a zainteresowana szerokim pakietem us³ug proponowanych przez hotel.
Kolejnym punktem wycieczki by³
Zamek Ksi¹¿¹t Pomorskich oraz Zachodniopomorski Urz¹d Wojewódzki.
Najciekawszym momentem by³o spotkanie u Wojewody Marcina Zydorowicza, który z radoœci¹ powita³ m³odych
ludzi. Wojewoda pozwoli³ uczniom
zasi¹œæ w swoim fotelu, by ka¿dy z jego
goœci móg³ choæ przez chwilê poczuæ
siê, jak najwa¿niejsza osoba w województwie.
Organizatorami wycieczki byli dyrektor Lidia Borzymowska wraz z nauczycielami Ma³gorzat¹ Jasyk i Ew¹
Wilczyñsk¹.
(sp)

