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Tyle mocy jest w tych
kolêdach, na wieki
przecie¿

UWAGA
SK£ADY
OPA£U
NOWOŒÆ
DRUKUJEMY DOWODY
DOSTAWY WYROBÓW
WÊGLOWYCH POD
KLIENTA - w formie
bloczków samokopiuj¹cych
z nadrukiem firmowym
Drukarnia w £obzie
ul. S³owackiego 6, tel. 504 042 532

Wielofunkcyjny
budynek
na Centrum
Kultury
w Drawsku
Pomorskim
W styczniu
rowerem przez
miasto i
najbli¿sz¹
okolicê
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Z drugiej strony

Czy rz¹d pomo¿e w porz¹dkowaniu gminnego rozpasania?

Jesteœ za sob¹,
czy przeciw?
Tadeusz Nosel

„Pocz¹wszy od ubieg³ego roku,
zgodnie z artyku³em 242 znowelizowanej ustawy o finansach publicznych, organ stanowi¹cy jednostki
samorz¹du terytorialnego nie mo¿e
uchwaliæ bud¿etu, w którym planowane wydatki bie¿¹ce s¹ wy¿sze ni¿
planowane dochody bie¿¹ce powiêkszone o nadwy¿kê bud¿etow¹ z
lat ubieg³ych i wolne œrodki”.
Mamy wiêc w gminach tak¹ sytuacjê, ¿e pañstwo przekazuje swoje
zadania na samorz¹dy, ale w œlad za
tym nie daje na te zadania œrodków.
Potocznie nie jest to za bardzo do
zrozumienia, ale praktyka jest w³aœnie taka. W Z³ocieñcu zaœ jest tak,
cytujê: „W zwi¹zku z trudn¹ sytuacj¹ gospodarcz¹ w ca³ym kraju,
kwoty ujête w bud¿ecie gminy na
ten rok nie zabezpieczaj¹ wykonywania zadañ na³o¿onych na gminê”. Przypomnijmy tu: „Potrzeby finansowe ka¿dej jednostki organizacyjnej gminy s¹ du¿o wiêksze ni¿
wskazuj¹ mo¿liwoœci gminy. Gmina
oprócz zadañ w³asnych wykonuje
zadania rz¹dowe, natomiast œrodki
przekazywane przez pañstwo nie
zabezpieczaj¹ podstawowych potrzeb realizacji tych zadañ”.
Ja Ciê sprzedaæ ka¿ê
Jeden z aspektów takiego postêpowania Platformy Obywatelskiej,
to zmuszanie gmin do wyprzeda¿y, a
tak naprawdê to do pozbywania siê
maj¹tków. Pierwszy powa¿niejszy
przyk³ad z tych dni, i to nie tylko
przecie¿ w Z³ocieñcu, to sprzeda¿e w
niemieckie rêce zak³adów ciep³owniczych. Tak post¹pi³o ju¿ kilka miasteczek podobnych Z³ocieñcowi.
¯ycie pokazuje, ¿e temu walcowi
nasza gmina siê nie oprze. Proszê
przypomnieæ sobie; przyszed³ prikaz

– stocznie pozamykaæ, kopalnie polikwidowaæ, przemys³ cukierniczy
zlikwidowaæ, i w tym stylu do dzisiaj.
Co mo¿e przeciw zwyk³y Polak?
Ma³o co. W Z³ocieñcu na sesji rady
ktoœ przypomnia³: przecie¿ gmina to
my! – S³ychaæ by³o tylko ponure
milczenie. Gdyby ktoœ jednak zaryzykowa³ odpowiedŸ, brzmia³aby ona
chyba tak: - To ju¿ se ne vrati. To ju¿
by³o. Ju¿ jest PO. –
Nie s³ychaæ, by któraœ z gmin
zaskar¿y³a rz¹d do s¹du. Jeœli wymaga, a nie daje œrodków, to jakby sam
sobie zaprzecza³. Prawda? Boj¹ siê w
gminach swego rz¹du. Na gminianach znów powiesz¹ obowi¹zki rz¹du?
S¹dy za Konstytucj¹
S¹ powiaty, w których zaskar¿ono do s¹du prywatyzacje szpitali.
S¹dy wyda³y wyrok, ¿e szpitale nie
mog¹ byæ prywatyzowane, bo wedle
Konstytucji s¹ powo³ane do leczenia wszystkich obywateli. Tylko, ¿e
wedle „prawa” Platformy Obywatelskiej, na naszych oczach jakby zmienia³ siê status obywatela. Wedle
zasobnoœci portfela. Zreszt¹, i tak
przecie¿ by³o za komuny. Tylko, ¿e
wówczas, aby posiadaæ z³otówki, to
trzeba by³o jeszcze” przynale¿eæ”. A
i tak tego przynale¿¹cego badziewia
by³o stosunkowo ma³o. Oko³o dwa
miliony. Naród liczy³ ponad trzydzieœci piêæ milionów. Naród przetrwa³, a
to smrodliwe jakoœ jêczy jeszcze do
dzisiaj, ale nadal siê toczy. Na Wêgrzech ju¿ nie. Konstytucyjnie zakazali.
Co wymusza rz¹d Platformy Obywatelskiej na gminach, powiatach?
Pierwsze, to likwidacja szkó³. Przedtem niwelowanie nauki w szko³ach –
ograniczane lekcji historii wspó³czesnej, lekcji jêzyka ojczystego, podczas, gdy w normalnym toku szkolnym o staro¿ytnej Grecji tego same-

go uczniowie ucz¹ siê a¿ po trzykroæ.
Dalej: wyprzeda¿ maj¹tków
gminnych. Zaraz potem bêdzie –
skracamy urzêdników o dwie trzecie,
albo i lepiej. Zreszt¹, nie zaszkodzi!
Tymi sposobami jest przygotowywany grunt pod dzia³ania generalne:
lasy do prywatyzacji, gaz ³upkowy
obcym (rosyjskim te¿) koncernom.
Dobijanie finansów kraju pakietem
klimatycznym. Proszê nie s¹dziæ, ¿e
wydzieranie Or³a z koszulek polskich pi³karzy, to by³ przypadek. To
by³o metodyczne danie nam w twarz:
patrzcie, nawet i to mo¿emy. I to zrobiliœmy. Przywróciliœmy wam Or³a z
powrotem, co nie znaczy, ¿e jak
przyjdzie czas, to go nie zedrzemy z
tych piersi na d³u¿ej. I co nam zrobicie? Czym? Z kim?
Próbê z Or³em poprzedzono w
studio TVN w³o¿eniem bia³o-czerwonej w psie odchody. Teraz, w tym
czasie, mieliœmy – zdejmiemy Krzy¿.
Gdzie jest antyPolska?
– wszêdzie???
Proponowa³em, by w Sejmie powo³aæ komisjê do wyœledzenia g³ównych oœrodków antypolskich znakomicie pomieszczonych chyba i
nawet w oficjalnych wysokich
strukturach naszego pañstwa. Ktoœ,
kto jest bieg³y w wynajdywaniu w
internecie odpowiednich stron, na
te tematy wie bardzo du¿o. Jednak
przeciêtny cz³owiek na codzieñ nie
tylko mówi, ale i myœli telewizj¹. Tak
maj¹ dziesi¹tki milionów ludzi. By tê
zapaœæ pog³êbiæ, teraz mo¿liwoœæ
nadawania cyfrowego otrzyma³y i
stacje tylko, delikatnie mówi¹c –
¿adne, albo i jeszcze ni¿ej. Dlaczego
tak? Jest plan na Polskê, ale bez
Polski. Wiadomo z grubsza, o co
chodzi. Plan jest realizowany przede
wszystkim medialnie. W takim „g³upim” powiecie drawskim te¿. Ajak¿eby inaczej?

Zapraszamy do redakcji w Z³ocieñcu
ul. Boh. Warszawy 19/7 (obok biura PSS Spo³em)

Codziennie od poniedzia³ku do soboty w godz. 11.00 - 13.00
Tadeusz Nosel, tel. 500 075 383
Kazimierz Rynkiewicz, tel. 504 042 532

e-mail: tpd1@o2.pl

Tygodnik Pojezierza Drawskiego w internecie: www.tpd.xwp.pl

Miliony by³ego kolegi
Zagl¹dam do zeznania maj¹tkowego jednego ze swych kolegów,
którego lata temu zachêca³em do
dziennikarstwa. Owszem, ca³e piêæ
milionów. A zas³ugi s¹? Owszem, s¹.
Z trybuny sejmowej za likwidacj¹
publicznej telewizji i radia. Szczêœciem wielkim, cz³owiek pieni¹dz ma,
a publiczne nadal trwaj¹. I wilk syty,
i owca ca³a. Tylko, czy to wilk aby?
Czy to siê czasem jakoœ inaczej nie
nazywa? Zdrajca dok³adnie mówi¹c?
Kiedy Platforma Obywatelska to
ludzie, którzy - jak tu rz¹dz¹cy
zreszt¹ zawsze - wykonaj¹ ka¿de
polecenie z góry (Berlin, Bruksela,
Moskwa), to najpierw z tymi decyzjami trzeba do s¹du. A potem do
ludzi, niegdyœ gminian, by siê okreœlili: s¹ za sob¹, czy te¿ przeciw. Bo
po proœbie, to jeszcze nie czas, to
chyba dopiero jutro. A jutro ma przecie¿ znów nale¿eæ do okupanta!
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Ta sama œpiewka od lat – grupy interwencyjne

Ostatnia sesja w 2011 roku

Chcecie gminy dla siebie,
powalczcie o ni¹

Bud¿et Powiatu na
2012 rok uchwalony

(Z£OCIENIEC). Zewsz¹d s³ychaæ pytania o mo¿liwoœæ zatrudniania siê w grupach interwencyjnych.
Bywaj¹ i g³osy dramatyczne: - Nie
ma z czego ¿yæ. W bud¿ecie gminy na te cele w
ubieg³ym roku by³a kwota 184.199
z³otych. W tym roku jest tego mniej,
bo 151.850 z³. Czy tê kwotê mo¿na
powiêkszyæ? Tak, z pewnoœci¹, ale
tylko w drodze reform w polityce
zatrudnieniowej gminy, a to wyj¹tkowo trudne. Bo jak powiedzieæ ludziom wiedz¹cym, ¿e pracuj¹ na
zbêdnych etatach, ¿e s¹ zbêdni, sko-

ro to wszystko funkcjonuje na zasadzie jakiejœ nawet ponadumowy
pseudospo³ecznej. By w takich warunkach by³o z czego ¿yæ, to same
proœby i obtañcowywania w³adzy
nie wystarcz¹. Pora na organizowanie w gminie Komitetów Obywatelskich, by mieæ swoje organizacje do
walki o prze¿ycie. Inaczej to siê nie
da. W³adza bêdzie chcia³a mieæ ludzi
na ulicach. Nie mo¿na siê daæ temu
zwieœæ. – Nie palcie komitetów, zak³adajcie swoje – z tym zawo³aniem
Kuronia mo¿na siê zgodziæ. A znów
mamy taki czas!!!
(N)

ZGM w Z³ocieñcu

Gospodarka mieszkaniowa;
dochody na ten rok - 5 milionów
(Z£OCIENIEC). Tutejsza gospodarka mieszkaniowa na ten rok
zaplanowa³a dochody w wysokoœci
niespe³na 5 milionów z³otych. Dok³adnie 4.976.000 z³.
Wp³ywy z op³at za zarz¹d, u¿ytkowanie i u¿ytkowanie wieczyste
nieruchomoœci w wysokoœci 200.000
z³. 25.000 z³otych to wp³ywy z ró¿nych op³at. Wp³ywy z tytu³u przekszta³cenia prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci w wy-

sokoœci 40.000 z³. Najpowa¿niejsza
kwota – 3.442.000 z³ote – to dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników
maj¹tkowych. Wp³ywy ze sprzeda¿y mienia komunalnego w wysokoœci 1.255.000 z³. I „drobinka” w kwocie 14.000 z³ z wp³ywów z tytu³u pozosta³ych odsetek. Podstaw¹ do
wyliczenia prognozowanych dochodów w tym dziale s¹ zawarte
umowy cywilno – prawne, decyzje
administracyjne.
(um)

Pora na informowanie rady o aneksach do umów

Nadrzeczna
w aneksach
(Z£OCIENIEC – BUDOWO). W
kosztorysie ulicy Nadrzecznej jest
podana kwota o wiele ni¿sza, ni¿ ujêta przy zakoñczeniu inwestycji.
- Je¿eli by³o zaplanowane wykonanie podjazdów na ulicy Nadrzecznej, a nie wykonano ich, to czy
jest o tym zapis w aneksach – pyta³
radny z Budowa Tadeusz KoŸma.
Okaza³o siê, ¿e z ramienia komisji
rewizyjnej rady tê inwestycjê sprawdza³a Ma³gorzata Janda. Radna wyjaœnia³a: - Pracowaliœmy na dokumentach dostarczonych przez burmistrza. Kwota za wykonanie nawierzchni ulicy Nadrzecznej jest
szczegó³owo wskazana w dowodzie
zap³aty, a kwota 3,2 miliona z³otych, to kwota dotycz¹ca ca³ej umo-

wy, która zawiera³a równie¿ wykonanie innych ulic. Nie umiem w tej
chwili odpowiedzieæ o aneksy, ale
w protokole odbioru napisano, ¿e
wszystko zosta³o wykonane zgodnie z umow¹. –
Na pytanie o podjazdy odpowiedzi nie us³yszeliœmy.
(N)

UWAGA: WYCINAMY
na gruntach rolnych
i nie tylko drzewa
i krzaki tzw. samosiejki
nieodp³atnie.
Zatrudnimy kierowcê kat. C+E
Tel. 913971951fax.913970082.
kom. 509288386, 509288407

(POWIAT DRAWSKI) Podczas
ostatniej ubieg³orocznej sesji, w
dniu 30 grudnia 2011 roku, Rada
Powiatu Drawskiego przyjê³a bud¿et na ten rok.
Zgodnie z przyjêtym bud¿etem
dochody Powiatu w 2012 r. zaplanowano w kwocie 58.977.400 z³, a wydatki w kwocie 59.791.600 z³. Planowany deficyt bud¿etu wynosi
814.200 z³. Wydatki o charakterze
maj¹tkowym (inwestycje) zaplanowano na kwotê 9.058.000 z³, co stanowi ok. 15,2 proc. wydatków ogó³em. Przyjêcie wstêpnych za³o¿eñ
wydatków inwestycyjnych na proponowanym poziomie by³o konieczne z uwagi na kontynuacjê
podjêtych zadañ ujêtych w wieloletnim planie inwestycyjnym,
szczególnie w zakresie termomodernizacji obiektów u¿ytecznoœci
publicznej, g³ównie szkó³ powiatowych oraz przebudowy dróg powiatowych.

Oprócz tego radni przyjêli plany
pracy: rady, komisji sta³ych i Komisji Rewizyjnej na rok 2012. Ponadto
podjêli uchwa³y w sprawach: zmian
wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Drawskiego na lata 2012 –
2020; nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w
Drawsku Pomorskim; powierzenia
Gminom Powiatu Drawskiego prowadzenia zadañ publicznych Powiatu Drawskiego z zakresu zarz¹du
drogami powiatowymi w granicach
administracyjnych miast i wsi bêd¹cych siedzibami gmin; wybrali bieg³ego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego im.
Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku
Pomorskim za rok 2011.
(r)

Wzór zmian: budynek kina MEWA na potrzeby stowarzyszeñ,
sportowców, artystów, dziennikarzy – dlaczego nie?

A gdyby tak œrodki na
kulturê, na kulturê w³aœnie?
(Z£OCIENIEC). Ten rok proponujemy poœwiêciæ na zbadanie, czy
aby w Z³ocieñcu wszystko ju¿ dojrza³o do tego, by budynek kina
Mewa z kinem oczywiœcie oddaæ w
zawiadywanie i na potrzeby gminian.
Szerzej na ten temat piszemy w innym materiale, ale te¿ tylko wywo³awczo. Tu napiszmy, ¿e Z³ocieniecki Oœrodek Kultury na ten rok otrzyma³ dotacji 995.000 z³otych. To jest
sporo wiêcej ni¿ w roku ubieg³ym: w
2011 roku - 884.000 z³.
Biblioteka Publiczna to osobna
instytucja. W niej to by³a czyniona
próba solidniejszych reform, tak
nam relacjonowano, ale skoñczy³o
siê jak zawsze. Prób reform dokonywa³a Dorota Zarêbska, ale z placówki za to wylecia³a z hukiem. W tym

roku ta placówka te¿ otrzyma wiêcej
dotacji w porównaniu z rokiem ubieg³ym: 262.000 z³otych. W ubieg³ym
roku - 255.000 z³.
Mówi¹c wprost, jest do zagospodarowania chocia¿by przez
wszystkie stowarzyszenia, w tym i
sportowe, bardzo du¿a kwota pieniêdzy. To tak pod rozwagê tym
wszystkim, którzy do perfekcji opanowali wszelki rodzaj uk³onów w
stronê w³adzy, by tylko jak¹œ nêdzn¹
z³otówkê otrzymaæ. A gdyby tak
zmiany systemowe w ¿yciu gminy
wreszcie? Œrodki na kulturê - na kulturê w³aœnie, do ludzi. Na bibliotekê
- na bibliotekê, ich obiekty te¿ dla
nich. Miejsce na pograjki, malowanki i tañczanki przecie¿ te¿ siê znajdzie. A ile wiêcej jeszcze!
(N)
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Jeszcze bez odpowiedzi dla Andrzeja Krauze
Na dzieñ 9.1.2012 r.

Referent ds. handlowych - wymagania: wykszta³cenie œrednie, prawo jazdy kat. B, Doœwiadczenie na podobnym stanowisku, komunikatywnoœæ. Kontakt: P.P.U.H. W.G. Fabich, 78-500 Drawsko Pom. ul.
Starogrodzka 33, tel. 94/36 345 31.
Kucharz - wymagania: wykszta³cenie zasadnicze zawodowe, doœwiadczenie zawodowe na stanowisku kucharz minimum 1 rok. Kontakt: Restauracja "Na Wyspie" Adam Dobrowolski, 78-500 Drawsko
Pom., ul. Kupiecka 13, tel. 663 400 500
Kelner - wymagania: wykszta³cenie œrednie, doœwiadczenie zawodowe na stanowisku kelner mile widziane, mile widziana znajomoœæ
jêzyka niemieckiego lub angielskiego w stopniu komunikatywnym.
Kontakt: Restauracja "Na Wyspie" Adam Dobrowolski, 78-500 Drawsko Pom., ul. Kupiecka 13, tel. 663 400 500
Operator forwardera (timberjack,palmet) - wymagania: Bardzo
dobra umiejêtnoœæ obs³ugi sprzêtu leœnego, doœwiadczenie w obs³udze sprzêtu leœnego. Kontakt: P.P.U.H. W.G. Fabich, 78-500 Drawsko
Pom. ul. Starogrodzka 33, tel. 94/36 345 31.
Operator wózka wid³owego - wymagania: wykszta³cenie zasadnicze zawodowe lub œrednie, uprawnienia do prowadzenia wózka wid³owego, doœwiadczenie zawodowe. Kontakt: P.P.U.H. W.G. Fabich, 78500 Drawsko Pom. ul. Starogrodzka 33, tel. 94/36 345 31.
Mechanik samochodów osobowych - wymagania: wykszta³cenie
zasadnicze zawodowe, mile widziane prawo jazdy kat. C, psychotesty,
inne kursy dot. motoryzacji; umiejêtnoœæ planowania, organizowania
czynnoœci do wykonywania, praca presj¹ czasu, praca w trudnych warunkach - np. naprawy na dworze; wymagane doœwiadczenie zawodowe - praktyka lub sta¿ w zak³adzie pracy. Kontakt: Us³ugowy Zak³ad
Mechaniki Pojazdowej M. Pawluk, Drawsko Pom., ul. £¹kowa 6, tel. 94/
36 321 32.
Œlusarz - Wymagania: mile widziane œrednie, dyplom czeladnika/
mistrza; mile widziane uprawnienia spawalnicze, kursy BHP, inne zwi¹zane z metalurgi¹ lub œlusarstwem; koniecznie musi posiadaæ umiejêtnoœæ pos³ugiwania siê urz¹dzeniami pomiarowymi, trasowanie (rozprasowywanie), powinien umieæ pos³ugiwaæ siê urz¹dzeniami pomiarowymi: mikromierz, macki (pomiar poœredni); mile widziane doœwiadczenie zawodowe. Kontakt: Us³ugowy Zak³ad Mechaniki Pojazdowej
M. Pawluk, Drawsko Pom., ul. £¹kowa 6, tel. 94/36 321 32.

Na co, i po ile, z
bud¿etu Z³ocieñca?
(Z£OCIENIEC). W
tym roku w gminie
wydatki z³otówkowe
na jej potrzeby to
kwota 42.083.076
z³otych. Bie¿¹ce
potrzeby wedle planów poch³on¹
36.408.341 z³otych.
Wa¿ne, a co z inwestycjami? Na nie
kwota 5.674.734
z³ote. To stanowi
13,49 % ogólnych
wydatków. Poka¿my, jak kszta³tuje siê
struktura wydatków
z bud¿etu Z³ocieñca.
(1) Planowane wynagrodzenia i
pochodne od nich to z³otówek a¿
14.150.324 z³ote. Tu nawet nie próbowano dokonaæ jakichkolwiek
zmian. Wiadomo, tak przecie¿ od lat
tworzono coœ jakby o nazwie „uk³ad
z³ocieniecki”, ale byæ mo¿e, ¿e inaczej to siê wprost nie da. Innym s³owem – stan choroby bierze siê za
stan zdrowia! Ale, zwolna pokazuj¹
siê gminy, w których o tych zagad-

W Z³ocieñcu i w gminie na drogi, chodniki, instalacje - œrodków w³asnych 1.371.772 z³

Przebudowa nawierzchni i chodników na ulicy
5 Marca
(Z£OCIENIEC).Mamydobreinformacje dla mieszkañców ulic Jana
Paw³a II i Kresowiaków.
Ich dopominania o budowê nawierzchni i sieci deszczowych, przy
tych na razie tylko prowizorycznych
duktach, zosta³y wziête pod uwagê.
W planie na ten rok jest pierwszy etap
prac maj¹cy na celu wykonywanie
w³aœnie nawierzchni i instalacji sieci
deszczowej. Kwota, jak¹ zarezerwowano na ten cel, na razie to tylko
150.000 z³otych. Dla mi³oœników Zlocienca to pewnego rodzaju gratka:
mo¿na niemal¿e codziennie obserwowaæ powstawanie w mieœcie nowiutkiej dzielnicy z bardzo atrakcyjnymi
willami. Na pierwszym planie tu ko-

œció³ te¿ nowej w Z³ocieñcu parafii
œwiêtej Jadwigi Królowej.
Gmina Z³ocieniec bêdzie i w tym
roku wydatkowa³a œrodki na drogê
Ostrowice – Kalisz Pomorski. Jej tegoroczny udzia³ z³otówkowy to kwota
291.000 z³otych. Tu uwaga: na jednej
z komisji rady Z³ocieñca zauwa¿ono,
¿e nowo wybudowana droga ju¿ siê
sypie – tak powiedziano dos³ownie.
Dodajmy, a na Czaplineckiej, tu¿ po
remoncie, tworz¹ siê olbrzymie ka³u¿e.
Na kolejne remonty dróg gminnych Z³ocieniec przeznacza 397.632
z³ote. Wymieñmy te ulice: Bydgoska, Cegielniana, Cienista, Gliniasta,
G³owackiego, Kasztanowa, Koœciuszki, Nadrzeczna, Parkowa, 15 –

Sierpnia. Podana kwota to sp³ata
zobowi¹zañ z ubieg³ego roku.
W tym roku, po remoncie mostu
nad W¹saw¹, na tej samej ulicy czeka nas przebudowa nawierzchni i
chodników. Udzia³ gminy - 70 tys.
Kosobudy doczekaj¹ siê remontu drogi. Kwota 373.140 z³otych. W
Bobrowie zaœ do zbudowania w tym
roku chodnik za 90.000 z³otych. To w
ramach programu zewnêtrznego.
Oficjalnie do tych informacji dodano zdanie: stan dróg i ulic na terenie miasta nie jest zadawalaj¹cy. Z
uwagi na wysokie koszty w zakresie
inwestycji drogowych, s¹ podejmowane wspólne dzia³ania z innymi
zarz¹dcami.
(um)

nieniach zaczyna byæ g³oœno. Przyk³adem £obez. Wynagrodzenia w
gminie Z³ocieniec, w jej bud¿ecie, to
33,62 % wydatków. (2) Dotacje stanowi¹ 5,87 %. Kwota 2.471.004 z³ote.
(3) Na obs³ugê d³ugu wyda siê
1.100.000 z³otych. To 2,61 % bud¿etu
na ten rok. Na grudniowej sesji rady
Z³ocieñca Andrzej Krauze by³ ciekaw kwoty, jak¹ gmina od czasu
swego popeerelowskiego istnienia
do tej pory wydala na obs³ugê zaci¹ganych kredytów. Skarbnik Teresa
Dobroñ by³a na sesji, ale z oczywistych powodów nie mog³a od rêki
udzieliæ odpowiedzi na to sk¹din¹d
frapuj¹ce pytanie. Na sesji w styczniu nie tylko radni z pewnoœci¹
us³ysz¹ odpowiedŸ na pytanie zadane przez by³ego wicestarostê. (4) Na
wydatki rzeczowe 44,41 % ogólnego
skarbu gminnego. To dok³adnie
18.687.012,96 z³. (5) Wydatki maj¹tkowe – 13,49 %. To jest z dok³adnoœci¹ co do grosza 5.674.734,98 z³.
Wydatki bud¿etowe wed³ug w³aœciwoœci i kompetencji przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co: (I) finansowanie zadañ bie¿¹cych w³asnych gminy w wysokoœci 31.917.245 z³otych.
(II) finansowanie zadañ z zakresu
administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych ustawami w wysokoœci 4.491.096 z³otych. W tej kwocie mieœci siê obs³uga ewidencji ludnoœci, spraw obywatelskich, Urzêdu
Stanu Cywilnego oraz w zakresie
pomocy spo³ecznej – ubezpieczenia,
œwiadczenia rodzinne. Wydatki inwestycyjne, jak ju¿ podaliœmy wy¿ej, to 5.674.734 z³ote.
(um)
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Kevin znów w roli g³ównej

Tyle mocy jest w tych kolêdach,
na wieki przecie¿
(Z£OCIENIEC). W Parafii
Maryi Wniebowziêtej
ka¿dego roku jesteœmy
na wieczorze kolêd. To dar
od m³odzie¿y i nauczycieli
z Artystycznego Ogniska
Muzycznego dyrektor
Ewy Gadziny. Kolêdnicy
z Ogniska 8 stycznia
w niedzielê koncertowali
od godziny 19., tu¿ po
wieczornej Mszy œwiêtej.
Publicznoœæ szczelnie wype³nia³a nie tylko miejsca siedz¹ce. Tu¿ po
koncercie ksi¹dz proboszcz parafii
Wies³aw Hnatejko powiedzia³: Dziêkujê wam przede wszystkim za
to, ¿e nie zapominacie, i¿ kolêdy
nale¿y œpiewaæ przede wszystkim w
koœciele. Za to, za tyle koncertów w
tym z³ocienieckim miejscu, nale¿¹
siê wam podziêkowania szczególne
i ja je tutaj wyra¿am. –
Rozpoczê³o siê cichutko, nastrojowo. Œpiewa³a Izabela Sitarska.
Utwór W³odzimierza Nahornego i
Bogdana Loebla, towarzyszenie na
fortepianie Antoni Gadzina. Dowiedzieliœmy siê przy okazji, ¿e solistka
jest nauczycielem œpiewu w Ognisku, a jej uczennice wyst¹pi³y w
dalszej czêœci wieczoru. Prowadz¹ca
koncert Ewa Gadzina powiedzia³a: Jest mi szczególnie milo, ¿e ponownie mo¿emy siê spotkaæ œpiewaj¹c
kolêdy i wspominaj¹c mijaj¹cy ju¿
czas Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.
Nasi uczniowie przygotowali pañstwu wiele kolêd, pastora³ek i pol-

skich piosenek Bo¿onarodzeniowych. W repertuarze mamy te¿
utwory zagraniczne. – W drugim
utworze wyst¹pi³a raz jeszcze Iza
Sitarska. Kompozycja Krzysztofa
Komedy do s³ów Wojciecha M³ynarskiego i Bogdana Loebla.
Teraz w kolejnoœci, by nikogo nie
pomin¹æ, wykonawcy koncertu:
Izabela Sitarska: Cicho pastuszkowie i Szara kolêda; Orkiestra gitarowa pod dyrekcj¹ Bernarda Gadziny: Cicha noc; Natalia Œwistun, fortepian: We wish you a Mary Christmas; Jagoda Springer, keyboard:
Przybie¿eli do Betlejem; Orkiestra
gitarowa: Przystrajajmy ga³¹zeczki;

Anna Mazur, vocal: Nowy rok - hop;
Miko³aj Gmernicki, keyboard: Choinka; Orkiestra gitarowa: Adeste Fideles (Przyb¹dŸmy dziœ wierni); Julia Jabczanik, fortepian: Wœród nocnej ciszy; Filip ¯ó³tak, keyboard:
Bóg siê rodzi; Dawid Stawecki, gitara: Przybie¿eli do Betlejem; Patrycja
Tokarewicz, vocal: A tu ju¿ œwiêta;
Adam Sawoœcianik, gitara, Alicja
Byszewska, fortepian: Mary’s Boy
Child; Malwina Czepkowska, vocal:
Gdy œliczna Panna; Kevin Kniaziuk,
saksofon tenorowy: Œwiêty Miko³aj
przychodzi do miasta.
Goœciem honorowym parafian
Maryi Wniebowziêtej by³ Chór Kameralny CANTO LIBERO z Drawska
Pomorskiego pod dyrekcj¹ (ze Z³ocieñca), bo i tu Ewy Gadziny. Wys³uchaliœmy kilku kolêd.
CANTO LIBERO po¿egna³ z³ocienieck¹ publicznoœæ utworem
„Yoy to the world (Raduj siê œwiecie,
Pan przyszed³ – fragment z Pisma
Œwiêtego. Opracowanie Isaaca
Watts’a. Melodia z Oratorium J.F.
Haendla.

znanymi ju¿ sobie artystami. – Co siê
dzieje? – zdawa³ siê spojrzeniami
pytaæ Kevin swego profesora akompaniuj¹cego mu na klawiszach. – To,
co widaæ i s³ychaæ - zdawa³ siê odpowiadaæ profesor i mistrz Antoni
Gadzina. M³odzieniec zdawa³ siê i
tego nie rozumieæ, a trafniej by³oby
napisaæ – nie za bardzo chwyta³
powód takiego aplauzu s³uchaczy.

Kevin na saksofonie
Jak ka¿dego roku, tak i w tym, gra
na saksofonie, jak i pojawienie siê
m³odziutkiego artysty Kevina Kniaziuka, podnios³o atmosferê koncertu. Widaæ by³o, i s³ychaæ, ¿e publicznoœæ podczas tych corocznych koncertów wyraŸnie sympatyzuje ze

I tak, maj¹ce i po kilka wieków i
na wieki znów przecie¿ kolêdy, wys³ucha³y saksofonu z wdziêkiem
graj¹cego „Œwiêty Miko³aj przychodzi do miasta”. Do spotkania za
rok, a potem znów. Bo tyle mocy jest
w tych kolêdach, i ci¹gle tych samych. I na szczêœcie.
(T)
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Niby nowoczeœnie, a po staremu

Wielofunkcyjny budynek na Centrum
Kultury w Drawsku Pomorskim
(DRAWSKO POMORSKIE).
Dawno minê³y czasy, kiedy spo³ecznoœæ powiatu drawskiego pasjonowa³a siê rywalizacj¹ dwóch miast:
Drawska Pomorskiego i Z³ocieñca.
Przemys³owy gród nad dwiema rzekami (Drawa i W¹sawa) pod wzglêdem wypracowywanych z³otówek
si³¹ rzeczy na g³owê bil Drawsko
Pomorskie. Drawsko zaœ, z racji urzêdów, uchodzi³o za miasto jakby inteligenckie w porównaniu do Z³ocieñca. W Drawsku Pomorskim by³ s³ynny Ogólniak, w Z³ocieñcu Technikum Ekonomiczne. W Drawsku Pomorskim ju¿ dawno temu Drawa gra³a w trzeciej lizde, a wówczas to by³a
liga autentycznie silna, zaœ z³ocieniecki Olimp oddawa³ przymuszony
politycznie punkty Gwardii Koszalin.
Tê wyliczankê mo¿naby ci¹gn¹æ
w nieskoñczonoœæ. Tu zatrzymajmy
siê na rywalizacji w dziedzinie budowy kin. W³aœnie w Z³ocieñcu w ubieg³ym roku oddano do u¿ytku kino
MEWA. Do dzisiaj jednak nie przedstawiono jeszcze bardziej konkretnego planu na dzia³alnoœæ filmow¹ w
mieœcie. Jednak, jak widaæ i s³ychaæ,
szkolniaki na dobre w kinie siê zadomowi³y. A do tego id¹ rutynowe projekcje. To, jak na pocz¹tek, niema³o
przecie¿. Przyjdzie czas, to porównamy oddan¹ do u¿ytku inwestycjê z
tym, jaka wedle planów mia³a byæ, a
jaka jest. Dokumenty na ten temat
jeszcze do nas nie trafi³y. Wa¿ne to o
tyle, ¿e przy okazji mo¿na bêdzie
sprawdziæ, dlaczego to dotacja zewnêtrzna dla kina w Drawsku tak
znacznie odbiega wysokoœci¹ od
dotacji z³ocienieckiej. To mo¿e byæ
nauczka na przysz³oœæ. Nie ma cos
siê wstydziæ, po nauki mo¿na przecie¿ te¿ i do Drawska Pomorskiego.
Mochy – a kto to taki?
Do dzisiaj nie wiadomo, komu
przys³uguje paskudna nazwa Mochowo. W Z³ocieñcu myœlimy, ¿e to
ksywka Drawska Pomorskiego, w
Drawsku zaœ odwrotnie. Mochy zaœ
to nazwa spo³ecznoœci i do dziœ nie
wiadomo – z³ocienieckiej czy drawskiej.
W Drawsku Pomorskim w zasadniczej Szkole Zawodowej by³ swego
czasu dyrektor, który na pytania
uczniów o zlikwidowane lekcje historii, do minimum jêzyka polskiego,
odpowiada³, ¿e wy macie byæ robolami, a nie myœlicielami. Historia ko³o
zatoczy³a i dziœ mamy sytuacjê wy-

pisz wymaluj identyczn¹. Tyle, ¿e dla
roboli nie ma pracy, a absolwenci
Politechniki Koszaliñskiej bij¹ siê o
prace na zmywaku za piêæ z³otych na
godzinê. A co to by³oby dzisiaj, gdyby tamci robole bez historii wspó³czesnej w szko³ach i bez lekcji jêzyka
polskiego, nie zrobili polskiego
sierpnia, strach pomyœleæ gdzie
mimo wszystko bylibyœmy dzisiaj.
Nieco takich typków, jak wspominany tu dyrektor szko³y w Drawsku
Pomorskim, jeszcze na najwy¿szych
zydlach sobie siedzi, ale w krainie
niegdyœ czerwonego ziemniaka na
wszystko te¿ czas przychodzi, tyle,
¿e z opóŸnieniem. A jak te fajansy
teraz poprzefarbowywane – nawet
niedawno mienili siê patriotami, do
czasu jednak znów innych instrukcji
- Bruksela.
Siêgnijmy teraz do konkretnych
informacji na temat drawskiego kina
w budowie, na temat tego – jakie to
kino ma byæ.
Kino na stronie urzêdu
Na stronie urzêdu drawskiego
mo¿na znaleŸæ tak¹ informacjê: - Z
uwago na to, ¿e chcemy pañstwu
przybli¿yæ postêpy prac nad rozbudow¹ i modernizacj¹ kina DRAWA,
zamieszczamy kilka zdjêæ dokumentuj¹cych postêpy prac oraz informacje o budowanym kinie.
Po rozbudowie budynek bêdzie
mia³ powierzchniê a¿ 1167 metrów
kwadratowych. Wysokoœæ budynku od poziomu ziemi wynosiæ bêdzie
10,46 m. Nowy budynek bêdzie mia³
d³ugoœæ 32 m 38 cm. Bêdzie posadowiony na kierunkach pó³nocny zachód – pó³nocny wschód i 40,15 m
na kierunku pó³nocny wschód –
po³udniowy zachód. G³ównym elementem nowego budynku bêdzie
sala widowiskowo – kinowa. Zarówno sama sala, jak i zaplecze techniczno – socjalne bêdzie przystosowane
do realizacji ró¿nego rodzaju widowisk artystycznych. Miêdzy innymi
spektakli teatralnych, operetkowych, koncertów, itp. Scena bêdzie
wyposa¿ona w automatyczne urz¹dzenia do dekoracji i mosty do podwieszania sprzêtu. W holu kina bêdzie siê znajdowaæ kasa biletowa
oraz szatnia dla widzów. Z g³ównego
holu oraz bezpoœrednio z zewn¹trz
bêdzie zapewniony dostêp do zaplecza kina. W obiekcie bêd¹ trzy garderoby teatralne z zapleczem socjalnym. £¹cznie dla oko³o trzydziestu,
czterdziestu osób. W pomieszcze-

niach przylegaj¹cych do sceny od
strony po³udniowej zaplanowano
pomieszczenia techniczne, w tym
magazyn na sprzêt i rekwizyty. G³êbokoœæ sceny wynosiæ bêdzie osiem
metrów. Na widowni zaprojektowano blisko dwieœcie piêædziesi¹t
miejsc. W tym miejsca dla osób niepe³nosprawnych. Fotele bêd¹ nowoczesne, naprzemienne. Podwy¿szenie ka¿dego rzêdu wynosiæ bêdzie siedemnaœcie centymetrów. W
holu kina przewidziano miejsca do
prezentowania wystaw artystycznych oraz pomieszczenia przeznaczone na kawiarniê.
W kinie przewidziano funkcjonowanie profesjonalnego nag³oœnienia kinowego, a w nim g³oœniki dookolne, g³oœniki zaekranowe pe³nopasmowe, g³oœniki zaekranowe basowe, wzmacniacz pêtli indukcyjnej
– przeznaczony dla podniesienia
komfortu ods³uchu dla osób niedos³ysz¹cych. Nag³oœnienie bêdzie
sterowane przez cyfrowy procesor
kinowy Dolby Digital.
Filmy bêdziemy ogl¹daæ na ekranie kinowym o wymiarach 10 m na 5,5
m. Bêd¹ wyœwietlane przez cyfrowy
projektor filmowy, tak¿e w technice
3D.
W dobudowanej czêœci obiektu
powstaj¹ pomieszczenia do edukacji
kulturalnej: pracownie artystyczne
(sala baletowa), sala teatralna, pracownia plastyczna i ceramiczna) oraz
sale sekcji zainteresowañ (fotograficzna, filmowa, muzyczna). Nowe
pomieszczenia zwiêksz¹ obecn¹
bazê lokalow¹ oœrodka przeznaczon¹ na prowadzenie dzia³alnoœci i
pozwol¹ na poszerzenie i urozmaicenie oferty kulturalnej.

W dawnym budynku mieszkalnym przewidziano pomieszczenia
administracyjno – biurowe, gabinety instruktorskie, archiwum zak³adowe i pomieszczenia gospodarcze.
Projekt jest wspó³finansowany
przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w raamch Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa zachodniopomorskiego
na lata 2007 – 2013.
Dofinansowanie projektu pod
nazw¹ „Przebudowa kina Drawa” na
centrum Kultury w Drawsku Pomorskim” to 48 % kosztów. To suma
4.321.140 z³otych. Wartoœæ ca³ego
projektu wynosi 9.002.375 z³otych.
Projekt obejmuje roboty budowlane, wyposa¿enie sali kinowo – teatralnej w najnowoczeœniejszy
sprzêt nag³oœnieniowy i teletechniczny, nadzory i promocjê obiektu.
Prace budowlane potrwaj¹ do wrzeœnia tego roku. Tak w przypadku Z³ocieñca jak i
Drawska Pomorskiego nie pomyœlano o pomieszczeniach na redakcje
nie tylko pism regionalnych, ale i w
ogóle wydawnictw. A to dzisiaj wymóg podstawowy. Nie ma te¿
wzmianki o pomieszczeniach na rozg³oœnie radiowe czy pracownie telewizyjne, a w Polsce w warunkach
wy¿szych uczelni kszta³c¹ siê ca³e
tabuny nowych dziennikarzy. Widaæ, niby nowoczeœnie, a myszk¹
tr¹ci. Jakby jeszcze z PRL. I tak to siê
krêci w tej niby kulturze, a ci¹gle
jeszcze jakby nie tej. A wszystko co
nowsze ju¿ niby tu¿ za progiem
W redagowaniu tego materia³u
pos³u¿y³em siê materia³em ze strony
drawskiego urzêdu.
(int.ud)

Jase³ka
przedszkolaków
W dniu 8 stycznia 2012 r. w koœciele pw. Œw. Augustyna w
Z³ocieñcu dzieci 5- i 6-letnie, z Przedszkola Wojskowego
nr 37 w Z³ocieñcu, przedstawi³y jase³ka.
Przedszkolaki w piêknych strojach recytowa³y wiersze oraz œpiewa³y kolêdy.
Natomiast w dalszej czêœci wystêpu z³o¿y³y dary m. in.: mirrê, kadzid³o i z³oto. Mamy nadziejê, ¿e
wszystkim – nie tylko dzieciom, ale

równie¿ doros³ym – przedstawienie
siê podoba³o. Mali aktorzy spisali
siê na medal, o czym œwiadczy³y brawa publicznoœci zgromadzonej w
œwi¹tyni. Wystêp na mszy by³ dla
nas wielk¹ przyjemnoœci¹!
Anna Micha³ek
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Poka¿cie, co potraficie, a radni bêd¹ nawet Waszymi kibicami. To sprawdzone

Z sali widowiskowej ZOK-u na podium
wicemistrza Europy
(Z£OCIENIEC). Wiadomo z
grubsza, co pod has³em „kultura fizyczna” rozumiemy. W przypadku
Z³ocieñca to w tym dziale, dziêki
wyj¹tkowo nielicznym osobom,
mamy naprawdê bardzo wiele.
Na g³owê wedle oficjalnych danych bijemy inne gminy, ale to za
spraw¹ przede wszystkim Uczniowskiego Klubu Sportowego Traper i
wrêcz wspanialej tam dzia³alnoœci.
Nie gorzej radzi sobie Miêdzyszkolny Klub Sportowy Junior, i to w
dziedzinie jednej z najpopularniejszych, bo w lekkiej atletyce.
Piêknie w tym roku wypadli najm³odsi pi³karze pod wodz¹ £ukasza
Piórkowskiego i Daniela Ba³dygi.
Bardzo wysoko w rankingach
mieszcz¹ siê ¿eglarze z UKS Szkwa³.
Toczy siê nadal praca szkoleniowa w Olimpie, choæ tutaj termin
„szkoleniowa” jest du¿o na wyrost,
i to z wielu wzglêdów. Klub jest w
do³ku.

Polska kultura,
to te¿ i beznadziejny futbol
Powiedzmy to sobie tak: Polska
czeka na pi³karzy, Europa, a u nas nie
ma kto ich do zawodu przysposobiæ.
A s³yszeli czytelnicy o dobrym polskim zespole muzycznym znanym w
Europie, a mo¿e o filmowcu, a mo¿e
o literacie? To jest to samo. Ta sama
kultura. Oj, sorry. Jesteœmy doœæ
znani w Europie z podbierania cudzych samochodów. W kraju nie
produkujemy ani jednej marki. W
œrodku Europy na zielonej wyspie.
Ludzi pe³no, fachowców brak. A w
futbolu to widaæ najlepiej, gdy¿
wynik meczu ods³ania wszystko.
Czas ju¿, by z naszej gminy wysz³a propozycja do PZPN – u, by ten
tak zadzia³a³, aby i na wysokoœciach
naszych lig graæ o finansowe premie
– za pierwsze miejsce w lidze na przyk³ad. Trzeba mocno tr¹biæ, ¿e PZPN,
to nie tylko kaski przeró¿ne dla sêdziów, ale i zwyciêzcom bojów te¿ siê
coœ nale¿y. Mo¿e komisja sportu z³o-

cienieckiej rady poœle do centrali
PZPN w Warszawie tak¹ propozycjê? Albo ustaw¹ zobowi¹zaæ w³adze gmin do honorowania wedle
zas³ug swych sportowców?
Z³otówki
W wymienionym dziale w gminie
Z³ocieniec widnieje kwota 531.976
z³otych. Z tego na Oœrodek Sportu i
Rekreacji wyda siê 241.930 z³otych.
Na kulturê fizyczn¹, tu bez ¿adnej
administracji, 280.000 z³otych. Stowarzyszenia z tych œrodków musza
op³acaæ na przyk³ad obs³ugê ksiêgow¹.
MKS Olimp ma przyznan¹ kwotê
dotacji 65.000 z³otych. Mia³ w ubieg³ym roku 68.400 z³otych. Cieszy
kwota dla Orlika £ukasza Piórkowskiego, 7000 z³otych. By³o 7.316 z³otych. Nie otrzyma³ dotacji trenuj¹cy
m³odziutkich ch³opców Daniel Ba³dyga - Traper. Za krotko istnieje.
Gdyby nie to, rada by³a sk³onna jego
prace zauwa¿yæ w z³otówkach. Tu
uwaga taka, ¿e gdy w sporcie s¹

sukcesy, nasza rada jest chêtna do
ich zauwa¿enia. A przede wszystkim
s³ychaæ g³osy – zale¿y nam na dzieciach, na mlodzie¿y. Na takiej w³aœnie zasadzie zostali zauwa¿eni tenisiœci z Budowa, z UKS Traper. Zapowiadaj¹ walkê dla Z³ocieñca o trzeci¹
ligê ping – ponga. Wiadomoœæ na
radzie miasta zosta³a przyjêta bardzo
¿yczliwie.
Przypomnijmy: w Z³ocieñcu
przez trenera Eugeniusza Sz³apaka
zosta³ przygotowany do kariery zawodniczej Marcin Czerniawski, który w Pradze zdoby³ w juniorach tytu³
dru¿ynowego wicemistrza Europy.
Marcin do tej pory gra zawodowo w
polskiej ekstraklasie tenisa sto³owego. Mieszka na sta³e ju¿ poza Z³ocieñcem. Pan Eugeniusz Sz³apak nie
tylko Marcina przygotowywa³ do
wielkiej kariery prowadz¹c treningi
w sali widowiskowej ZOK-u. I tyle a¿
by³o trzeba, by ch³opak potem zosta³
wicemistrzem Europy.
Tadeusz Nosel
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Stadion Miejski – robota wre. Warto siê tam wybraæ

W styczniu rowerem przez miasto i
(Z£OCIENIEC). I przed
oddaniem tego wydania
Tygodnika do druku,
odbyliœmy kilkugodzinn¹
wêdrówkê po mieœcie.
Poniedzia³ek, dziewi¹ty
stycznia. W poszukiwaniu
codziennych uci¹¿liwoœci,
ale nie tylko przecie¿ tych.
Rozpocznijmy od przypomnienia,
¿e na Po³czyñskiej, tu¿ przy Placu 3 –
Maja, od dziesiêcioleci gromadzi siê w
rozleg³ej ka³u¿y woda. Bywa, ¿e spod
kó³ samochodów trafia w przechodniów. Dlaczego to ma trwaæ dalsze kilkadziesi¹t lat, w centralnym – bo kinowym punkcie miasta, do tej pory nie wie
nikt. I nikt nie dzia³a. Wyborcy nie
kwapi¹ siê, by swych wybrañców do
rady sprowadziæ w to miejsce z czerpakami choæby, by choæ raz wodê z tej
ka³u¿y wybraæ.
Kierunek – stadion w remoncie
St¹d to ju¿ najprostsza droga na
stadion, którego o tej porze nikt nie
odwiedza, a warto. Zauwa¿my tylko
jeszcze raz w telegraficznym skrócie –
nowiutki most na Drawie, wspaniale
odremontowana droga i to a¿ do Ostrowic, kasztanowce ocalone, do tego pod
nimi œcie¿ka rowerowa. Mo¿e z czasem
nazwê ulicy przemianuje ktoœ na ALEJA?
Widok w stronê mostu otwiera budowla Netto. Jakby tego by³o ma³o, na
W³ókienniczej od niedawna mamy Inter
Marche.
Na stadion mo¿na wejœæ bez zbêdnych pytañ. Mimo stycznia pracuje tu
kilkunastu ludzi. Na p³ycie boiska a¿
bogato od wszelkiego sprzêtu. W miejscu boiska podsypka ze ¿wiru. Stercz¹
koñcówki przewodów drena¿u, nawadniania. To zawsze by³a znakomita
p³yta, wstyd to pisaæ, bo jeszcze poniemiecka. Obok by³y nawet spore
studzienki odprowadzaj¹ce wodê.
By³y korty tenisowe, pod którymi te¿

by³y przewody wodne, nawiasem o³owiane.
P³yta w budowie, a okalaj¹ca j¹
bie¿nia te¿. Ma byæ tartanowa. Na prostych szeœæ torów, na wira¿ach bodaj¿e
cztery. Szykuje siê fantastyczny obiekt
sportowy, a do tego rewelacyjnie usytuowany.
Niczym dworek szlachecki
Niczym stylowy dworek szlachecki zaczyna wygl¹daæ budynek socjalny.
Ju¿ dawno pod dachem. Widaæ, jak
zgrabnie wkomponowuje siê w œcianie
lasu, która pozosta³a nietkniêta. Pró¿no szukaæ, nie tylko w kraju, tak atrakcyjnego naturalnego miejsca sportowego. Ju¿ dzisiaj wiemy; lekkoatleci, nie
tylko z naszego województwa, coraz
natarczywiej dopytuj¹ siê – kiedy
wreszcie bêdzie mo¿na do was przyjechaæ na ten stadion? Nie tylko na obozy
sportowe, ale i na zawody przecie¿.
Trwaj¹ce w Z³ocieñcu od powojnia „razgawory” kibiców o koniecznoœci remontu tego stadionu dobieg³y wreszcie
koñca. Ju¿ teraz widaæ – obiekt zapowiada siê rewelacyjnie. Ju¿ prawie jest,
a przecie¿ na Miêdzymoœciu niczym
korona na naszych oczach powstaj¹cego urokliwego parku, króluje nie mniej
fantastyczna nowiutka hala sportowa,
o mniejszych obiektach nie wspominaj¹c.
Z powrotem na Plac 3 Maja
Wróæmy jeszcze na moment do
punktu wyjœcia. Plac 3 – Maja. Kilkanaœcie piêknych poniemieckich willi,
ale widaæ ¿e ich kondycja jest ju¿ taka
sobie. Potrzeba stworzenia w gminie
programu s³u¿¹cego ratowaniu tych
budowlanych piêknotek sprzed wieków jeszcze. Do tej pory o takim programie nie s³yszeliœmy. Mo¿e jest o
czym pomyœleæ? Kto pierwszy? Jedna
z takich willi jest wystawiona na sprzeda¿. Mo¿e gmina kupi? To by³oby
przecie¿ kilka mieszkañ, a do tego ze
wspania³ym ogrodem.
Znów stadion
Wychodzimy ze stadionu: parking

zdobi kilka reklam. W chwili, gdy stadion zatêtni codziennym ¿yciem, tych
reklam mo¿e byæ o wiele wiêcej. To
mo¿e byæ miejsce nad wyraz z³otówkowe. I znów podkreœlmy – wszystko tu
znakomicie komponuje siê z otoczeniem, ¿e wprost radoœæ dla oczu. Tyle
uroku ma w sobie nawet podczas deszczowego stycznia ta sportowa Aleja
Po³czyñska.
two

Znak drogowy na œmieræ i kalec-

S³yszeli czytelnicy ju¿ kilka miesiêcy temu o koniecznoœci przeprowadzenia w Z³ocieñcu lustracji znaków drogowych. S³ychaæ zewsz¹d, ¿e nasze miasto pod tym wzglêdem jest wyj¹tkowo
nieprzyjazne. Tu przyk³ad z pozoru
tylko banalny. STOP zamalowany na
czarno na przejeŸdzie pod stadionem.
Choæ po torach do Budowa ma³o co
teraz jeŸdzi, to przecie¿ jednak jeŸdzi.
Du¿o trzeba do nieszczêœcia? Tyle
s³u¿b w mieœcie od bezpieczeñstwa, to
mo¿e wreszcie ktoœ z nich zareaguje? A
tak po prawdzie: w mieœcie jest wieloosobowa stra¿ miejska, i to od wielu ju¿
lat. A tu taki znak, zagra¿aj¹cy codziennie ¿yciu ludzkiemu, i nic te¿ przez
d³ugie lata. Trzeba by do tej stra¿y z
kilku wolontariuszy. Ci natychmiast
wskazaliby, co w mieœcie, a i w gminie,
trzeba zrobiæ natychmiast. Cz³owiek na
etacie, podleg³y urzêdnikom, co mo¿e?
Ka¿de dziecko wie, ¿e nic. Tylko s³u¿yæ. Podobno s¹ w gminie dzieciaki
ganiaj¹ce za stra¿nikiem, takim grubszym, z wo³aniem, oddaj moje z³otówki. Na bu³ki.
Œl¹ska wita was
No i jesteœmy na Œl¹skiej. Pod sklepikiem na skrzy¿owaniu z Zielon¹ jak
by³o bagno, tak i jest. Roboty oczywiœcie wykonane, zap³acone, ale do bagna
jakoœ to nie trafi³o. Tylko pieni¹dze w
bagno powpada³y. Niektóre gminy tak
maj¹ od lat wielu.
W sprawie Œl¹skiej na sesji rady
mieszkaniec st¹d, Edward Herbut,
przeczyta³ nastêpuj¹c¹ petycjê podpisan¹ przez kilkudziesiêciu ludzi.

Oto jej treœæ:
Nasza okolica na obrze¿ach miasta jest „PIÊKNYM DAREM NATURY”. Dlatego mamy wiele miejsc, które mog¹, i powinny, byæ zagospodarowane na rzecz miasta i mieszkañców,
o których to mówi³o siê ju¿ kilkanaœcie
lat temu. W kontekœcie podjêcia dzia³añ w tym kierunku. S¹ miejsca, które
kilkadziesi¹t lat temu s³u¿y³y rekreacji, spêdzaniu wolnego czasu przez
mieszkañców. Pozostawione samym
sobie, na oddzia³ywanie natury, staj¹
siê zaroœniête chaszczami, s¹ niemi³ymi widokami. Nie³ad, ba³agan, ogólne
zaniedbanie. Staj¹ siê miejscami do
wyrzucania ró¿nych odpadów i zu¿ytych czêœci gospodarstwa domowego.
Takie miejsca nie przynosz¹ chluby,
nigdy nie bêd¹ mia³y nic wspólnego z
ekologi¹ – ochron¹ œrodowiska. Bêd¹
tylko ba³aganem i nieprzyjemnie
pachn¹cym wysypiskiem. Aby zagospodarowaæ takie miejsca i je uatrakcyjniæ, zwracam siê do pana burmistrza z inicjatyw¹ utworzenia Stowarzyszenia (Rady) Rozwoju (gospodarczo – turystycznego) Miasta i Gminy
oraz Rozwoju i Planowania Miejsc
Rekreacyjnych (jako jedno cia³o).
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najbli¿sz¹ okolicê
Rada mia³aby na celu podejmowanie
dzia³añ na rzecz uporz¹dkowywania
miejsc danego terenu i zwiêkszania
walorów krajobrazowych, wypoczynkowych i estetycznych takiego miejsca
z korzyœci¹ dla mieszkañców danego
rejonu i miasta. Dzia³aniem Rady by³oby równie¿ przyjmowanie, wykorzystywanie i wdra¿anie do realizacji
wniosków, dobrych i s³usznych pomys³ów mieszkañców. Dlatego wnioskujê, aby powsta³a Rada do podejmowania wy¿ej podanych dzia³añ.
Edward Herbut
Byliœmy w miejscu zainteresowania
Edwarda Herbuta. To miêdzy innymi
bagienko na skrzy¿owaniu Œl¹ska –
Zielona. Nad Maleszewem œmieci, ale
tu by³o tak zawsze. Domostwa piêknie
zadbane, ale tam, gdzie gospodarzem
jest miasto, kiepsko. Potê¿ne rozlewisko wody na ulicy goœci tu od kilkudziesiêciu lat, jest obecne i dzisiaj. OSiR
postawi³ tu stó³ do ping – ponga, jest
miejsce do zabaw dla dzieci, a nawet
dwa. Jezioro bezpañsko zaroœniête. Do
bud¿etu gminy ¿adna z próœb mieszkañców dzielnicy nie zosta³a wziêta.
By w takich sprawach zak³adaæ stowarzyszenia, nie trzeba z tym zwracaæ siê
do w³adz. Wystarczy w³asna decyzja i
kilku zainteresowanych. To mo¿e byæ
nawet niez³y pomys³ – ludzie sami bior¹
swe dzielnice w swe rêce. Patrz¹c na to,
jak dbaj¹ o w³asne wille, to mo¿e byæ nad
wyraz skuteczne. Bo urzêdnicy, radni,
wiedz¹ pañstwo jak to jest – nie ma
pieniêdzy. I tyle.
Stanis³awa Staszica uliczka
Na ulicy Stanis³awa Staszica od
dawna ju¿ budynek z nr 33 bez lokatorów. Otrzymali mieszkania w innym
miejscu. Budowla do wyburzenia. Na
przeciwko jednak, podobny budynek,
piêknie zadbany. Nowiutkie okna,
drzwi, nowiutka dachówka. To numer
38. Pytanie tylko; a gdyby ktoœ tak
zadba³ o nr 33, potrzebne by³yby nowe
mieszania? 33 to dzisiaj by³aby tylko
ruina?

Rozsypuj¹ca siê brama przy kolejnym budynku. O jej niegdysiejszej
œwietnoœci œwiadczy stylowa klamka z
oporz¹dzeniem. A jaki to wyrzeŸbiony
klucz trzeba by³o mieæ do tego wszystkiego? Istny bajerek. Tu dobrze widaæ,
w jak prymitywnych czasach przychodzi nam obecnie istnieæ w porównaniu
z tymi by³ymi, w których nawet zwyk³a klamka stawa³a siê dzie³em sztuki
rzemieœlniczej. Dok³adniej przygl¹daj¹c siê dookolnej cywilizacji, i porównuj¹c j¹ z minionymi – czy te nasze czasy,
to nie aby jakby dopiero wschodz¹ce
istne barbarzyñstwo?
Gol¹ wzgórze po zamku.
Zamek ju¿ wygolili
Ze wszystkich stron na wzgórzu
pozamkowym trwaj¹ wycinki chaszczów i co bardziej zagra¿aj¹cych wiêkszych drzew. Tu powinien stan¹æ Dom
Wypêdzonych Polaków. Ciekawe, jak
zareaguj¹: Berlin i Bruksela. Moskwa.
Wilno. Lwów. Ju¿ to proponowaliœmy.
Dotychczasowy modelik tutejszej kultury (naœladownictwo kulturki - masówki: pograjki, œpiewajki, malowanki,
tañcowanki) mo¿e za w³asne pieni¹¿ki?
Czy ju¿ aby nie pora na kulturê, to
znaczy te¿ i na to, co tu zawsze by³o
zakazane? Na Polskê. Poœwiêæmy ten
rok na przygotowanie takich w³aœnie
zmian w ¿yciu gminy. Mo¿e nawet w
ZOK-u trzeba utworzyæ ku takim dzia³aniom wyspecjalizowan¹ pracowniê,
œwiat³y spraw zespó³? Powiedzmy to
jeszcze dosadniej: gmina Z³ocieniec w
sferze kultury jeszcze nie wysz³a z
epoki PeeReL-u. To zgo³a zadanie dla
wszystkich, a pieniêdzy na ten cel jest
dos³ownie ogrom. Nie czekajmy na rz¹dy Berlina. UprzedŸmy to. Oto zadanie
dla naszej kultury, nie tañcowanki.
Powietrze w mieœcie takie sobie
Po lampach na Wolnoœci widaæ, w
jakim powietrzu w mieœcie przebywamy codziennie. Zw³aszcza zim¹. Brudne, jakby zakopcone, niektóre wrêcz
czarne. Jeœli powa¿nie potraktowaæ
opiniê jednego z radnych, ¿e w Z³ocieñ-

cu istnienie stra¿y miejskiej jest raczej
dyskusyjne, to proszê zobaczyæ ilu
ludzi codziennie mog³oby w Z³ocieñcu
dbaæ o miasto. Popr¹ pañstwo ewentualnie swego radnego?
W tym roku na Starym Rynku mieliœmy dwie choinki. Ta druga jest opatrzona takim napisem: W œwi¹tecznym
prezencie dla mieszkañców Z³ocienca
od dzieci e œwietlic wiejskich. (Bobrowo, Darskowo, Cieszyno, Lubieszewo, Rzêœnica, Stare Worowo, Stawno,
Warni³êg).
Mosty trzy
Od kilku dni most na 5 Marca ju¿ z
dwoma czynnymi chodnikami. To ju¿
drugi nowy most w mieœcie, na którym
dzisiaj jesteœmy. A¿ ci¹gnie, by jeszcze
spojrzeæ i na ten trzeci, na Mickiewicza.
No i jesteœmy. Razem trzy mosty w
jeden dzieñ, dos³ownie – jak szybko to
posz³o.
A teraz ca³a 5 Marca do wymiany.
Widaæ choæby tylko po tych niebagatelnych osi¹gach: Z³ocieniec mo¿e siê staæ
produktem turystycznym. A warunki
ku temu ma jak ma³o które z miasteczek.
Tylko ta ci¹gn¹ca siê jak lura samorz¹dowa kultura, nikogo do niczego nie
inspiruj¹ca. Jak¿e jest potrzebne ju¿
o¿ywcze tchnienie w tê kulturow¹ zje³cza³oœæ.
Pan Robert ma siê œwietnie,
czyli BAJABONGO
W czytelni biblioetki pan Robert
s³yszy od reportera: - Tyle lat istnieje w
mieœcie biblioteka, a nigdy nie by³o w
niej nawet prawdziwej czytelni. – Pan
Robert gestem w³adcy niezbyt dostrzegalnych w³oœci wskaza³ na kilka barowych stolików nazywaj¹c to królestwo
czytelni¹. Rozbawi³ reportera, który
bardzo niegrzecznie powiedzia³, ¿e siedzenie tu, to jak zupka w opiece spo³ecznej, a etat - to etat socjalny. Pan
Robert tylko mimik¹ da³ do zrozumienia, ¿e siê na ogó³ zgadza z tak¹ opini¹,
ale taki tu uk³ad. Reszta to ta - jak mowi
Grzegorz Schetyna: gminna specyfika.

Tylu ludzi studiuj¹cych w Z³ocieñcu, a nikt jeszcze nie przycisn¹³ –
skoñczcie wreszcie z tym badziewiem.
Ta czytelnia, biblioteka, to te¿ taka
pograjka œpiewanka, malowanka. Do
kiedy? Pan Robert wskaza³ na œcianê: Tu wisz¹ plany, to znaczy one by³y, ale ju¿
nie ma. Tylko wisz¹. – Bajabongo.
A mo¿e by tak fundamenty Domu
Wypêdzonego Polaka zak³adaæ w tej
bibliotece tym sposobem prawdziwie
uruchamiaj¹c tê placówkê. Œpieszmy
siê, bo Sikorski prosi³ o pomoc Berlin!
Zbêdny (?) dyrektor zbêdnej (?)
szko³y na zalanym chodniku
No i koñczymy poniedzia³kowe
wêdrówki po mieœcie i okolicach na
Czaplineckiej. Wylot na Czaplinek.
Woda przelewa³a siê przez chodnik.
Zg³asza³ k³opot na sesji dyrektor Gimnazjum Nr 2 z Budowa niejaki Buczek.
Nawiasem, wedle umiej¹cego liczyæ
jednego z radnych, ta szko³a w gminie
jest zbêdna, czyli dyrektor te¿. Nim
jednak co do czego, to k³opotem wodnym zajmowa³o siê dwóch pracowników. Ga³êzie wycinanych kasztanowców musia³y pozapychaæ otwory przepustów i st¹d k³opot. Mimo swej widowiskowoœci, nie tak straszny jak go
malowa³ podobno zbêdny dyrektor
podobno zbêdnego gimnazjum.
Gdyby tak z tym chodnikiem zrobiæ prawdziwy porz¹dek, to ten dukt
by³by widokowo te¿ niezwyk³y, choæ
nie taki, jak Aleja Po³czyñska. Wycinaj¹
kasztanowce, ale widaæ s¹ to tylko ciêcia sanitarne.
Tadeusz Nosel
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Leki, a co to tak naprawdê takiego?

Przemys³ farmaceutyczny rz¹dzi œwiatem
Wspó³czesnym nam
œwiatem rz¹dzi z³oty
cielec, czyli pieni¹dz,
poniewa¿ najbardziej
lukratywnym zajêciem
jest produkcja i
sprzeda¿ œrodków
leczniczych, to w³aœnie
przemys³
farmaceutyczny rz¹dzi
œwiatem.

nie modyfikowane, antybiotyki i
inne œrodki chemiczne wykorzystywane w rolnictwie s¹ przedmiotem
o¿ywionych debat publicznych, aktów obywatelskiego sprzeciwu konsumentów i mieszkañców wobec
niesionych przez nie zagro¿eñ dla
zdrowia ludzi, zwierz¹t i œrodowiska,
o tyle lekarstwa ciesz¹ siê zaufaniem
pacjentów i ich rodzin jako cudowne
œrodki ratuj¹ce zdrowie i ¿ycie, bez
których nikt nie mo¿e siê obejœæ.

Wed³ug informacji opublikowanych w kwietniu 2011 roku przez IMS
Institute for Healthcare, wydatki na
lekarstwa w roku 2015 maj¹ osi¹gn¹æ
sumê jednego tryliona stu miliardów
dolarów. W stosunku do okresu
poprzedniego oznacza to spowolnienie wzrostu o 3 do 6 % rocznie, z
uwzglêdnieniem ró¿nic kursów walut. Pomimo dynamicznego przyrostu ludnoœci i gwa³townie zwiêkszaj¹cej siê si³y nabywczej takich kolosów, jak Chiny, Indie i Brazylia, to
tylko z powodu wygaœniêcia wielu
patentów, straty wytwórców produktów markowych do roku 2015
siêgn¹ 125 miliardów dolarów.
W obowi¹zuj¹cej doktrynie tempo wzrostu jest podstawowym
wskaŸnikiem powodzenia ka¿dej
przedsiêbiorczoœci. Poniewa¿ mniej
tortu bêdzie do podzia³u, jak ³atwo
siê domyœleæ, dojdzie do zaostrzenia
walki konkurencyjne pomiêdzy
g³ównymi potêgami globalnego
przemys³u agrochemicznego, które
nale¿¹ do wiod¹cych producentów
i sprzedawców œrodków leczniczych
skali globalnej.

Ogromny kredyt zaufania w stosunku do œrodków leczniczych
mo¿e byæ wszak ³atwo utracony, kiedy czêstoœæ lub intensywnoœæ dzia³añ nie po¿¹danych jakiejœ grupy
leków lub konkretnego leku s¹ tak
nasilone, ¿e nawet najbardziej kosztowne dzia³ania z zakresu zarz¹dzania kryzysowego, w³¹cznie z wynajêciem najbardziej utytu³owanych
naukowców, najbardziej odpowiedzialnych urzêdników pañstwowych i najbardziej popularnych autorytetów publicznych, koñcz¹ siê
fiaskiem i koncern ponosi niebotyczne straty na wizerunku w³asnym
i inkryminowanego produktu. Wobec strat wartoœci marki konkretnego lekarstwa, koszty odszkodowañ
wyp³acanych poszkodowanym i
pacjentom s¹ zazwyczaj drugorzêdne i zwykle zale¿ne od tego, kto prowadzi konkretn¹ sprawê i jaka jest
rzetelnoœæ i uczciwoœæ tubylczego
wymiaru sprawiedliwoœci. Rozkaz
na telefon i ³apówka zamknê³y niejedn¹ drogê do odszkodowania za

Koncerny lekowe
Z tuzina najwiêkszych koncernów zaliczanych do Big Pharma, a¿ 7
ma swojej centrale w USA. S¹ to:
Johnson & Johnson, Pfizer, Abbot
Laboratories, Merc & Co., Wyeth,
Eli Lilly, Bristol - Myers Squibb. Na
tej liœcie s¹ te¿ dwa koncerny szwajcarskie: Roche i Novartis, dwa brytyjskie: AstraZeneca i GlaxoSmithKline oraz francuski Sanofi i niemiecki Bayer. Wprawdzie mówi siê,
¿e kapita³ nie ma ojczyzny, to jest
oczywiste, ¿e koncerny z nazwy
ponadnarodowe chêtnie i skutecznie pos³uguj¹ siê aparatem administracji pañstwowej krajów macierzystych dla osi¹gniêcia przyjêtych
celów handlowych w ramach podzia³u stref wp³ywów, albo wprost
wojny konkurencyjnej. O ile inne
produkty przemys³u agrochemicznego, takie jak organizmy genetycz-

Leki, a co to tak
naprawdê takiego?

utracone zdrowie, ¿ycie, czy te¿ odciê³y od szans prze¿ycia po utraceniu zdrowia w wyniku dzia³ania leku.
Dlatego warto wiedzieæ, ¿e s¹dy
amerykañskie orzekaj¹ w sprawach
o dzia³ania firm amerykañskich zagranic¹. Interesuj¹ce bylyby skutki
prawne wypowiedzi polskiego ministra zdrowia podczas posiedzenia
Sejmowej Komisji Zdrowia w dniu 30
grudnia 2011 roku, gdyby poszkodowani w wyniku stosowania leków,
którym minister przypisuje dzia³ania
szkodliwe dla zdrowia, z³o¿yli pozew
zbiorowy do s¹du amerykañskiego.

Wojna lekowa w Polsce
Wojna lekowa w naszym kraju
nie jest wojn¹ o pietruszkê. A na
wojnie, jak to na wojnie, najbardziej
ucierpi¹ cywile, czyli pacjenci. Wed³ug najbardziej aktualnych danych
i miarodajnych analiz opublikowanych w kwietniu minionego roku, w
2010 roku na œwiecie na leki wydano
856 miliardów dolarów, z czego 87 %
przypad³o na 20 pañstw. W tej dwudziestce na pierwszym miejscu s¹
Stany Zjednoczone, w których wydatki na leki osi¹gnê³y w 2010 roku
307 miliardów dolarów. Przyjmuj¹c tê
kwotê za 100 % autorzy zestawienia
na kolejnych pozycjach wymieniaj¹
19 krajów ró¿ni¹cych siê diametralnie liczb¹ ludnoœci i zamo¿noœci¹, a
jednak bêd¹cych w tej samej dwudziestce pañstw, najwiêcej spoœród
wszystkich wydalaj¹cych na leki.
Wœród nich Polska, z wydatkami na
leki na poziome 2 % wydatków USA,
wraz z Holandi¹, Belgi¹ i Gracj¹ zajmuje ex equo miejsce 17 - 20. Proste

przeliczenie surowych danych pozwala przedstawiæ œwiatowy ranking
wydatków na leki na g³owê mieszkañca ka¿dego z pañstw nale¿¹cych
do pierwszej dwudziestki krajów
najbardziej obci¹¿onych tymi wydatkami. Na pierwszym miejscu
USA - 968 dolarów. Dalej - Japonia
- 799 dolarów. Australia - 719 dolarów. Francja - 638 dolarów. Kanada
- 635 dolarów. Belgia - 575 dolarów.
Grecja - 549 dolarów. Niemcy - 487
dolarów. Hiszpania - 475 dolarów.
W³ochy - 460 dolarów. Holandia 368 dolarów. Wielka Brytania - 348
dolarów. Republika Korei - 254 dolary. Turcja - 162 dolary. Polska 162 dolary. Brazylia - 126 dolarów.
Meksyk - 111 dolarów. Federacja
Rosyjska - 88 dolarów. Chiny - 30
dolarów. Indie - 10 dolarów na
mieszkañca.
£atwo udowodniæ, ¿e pieni¹dze
wydatkowane na leki przez narody
wy¿ej wymienionych krajów nie
maj¹ nic wspólnego z rzeczywistymi
potrzebami zdrowotnymi mieszkañców, a s¹ wypadkow¹ podatnoœci:
(1) lekarzy na lobbing (2) pacjentów
na reklamê (3) w³adz na korupcjê.
Wspomnienie biblijnych Trzech
Mêdrców podczas Œwiêta Trzech
Króli ma wymiar wieloraki, w tym i
zachêtê do pójœcia po rozum do jego
Ÿróde³.
Dr Zbigniew Ha³at
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MIESZKANIA

MOTORYZACJA

NIERUCHOMOŒCI

INNE

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat gryficki

Powiat gryficki

Do wynajêcia kawalerka w Radowie Ma³ym 604 997 741

£obez. Sprzedam na gwarancji
nowe œwiat³a i alarm do samochodu. Tel. 880 168 304.

Spó³dzielnia mieszkaniowa WÊGORZYNIANKA sprzeda mieszkanie 3 pokojowe w Wêgorzynie 58
mkw., I piêtro. Bli¿sze informacje
Tel. 91 397 1515 lub 694 157 468
Sprzedam mieszkanie w Wêgorzynie w bloku na II piêtrze, 53 mkw.; 2
pokoje + piwnica. Mieszkanie spó³dzielcze w³asnoœciowe. Cena 125
tys. z³. Tel. 663 248 859

Powiat gryficki
Wynajmê domek jednorodzinny
wolno stoj¹cy w Trzebiatowie umeblowany, 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc. 75 mkw. Tel. 505 389 183.
Sprzedam mieszkanie w Prusinowie, kawalerka 28 mkw., piwnica,
budynek gospodarczy. Tel. 604 367
650

Sprzedam Renult Scenic 1.9 DCI
2001 rok.prod., kolor zielony metalic z kompletem opon. Cena 12.000
z³. Tel. 602 733 881
Sprzedam komplet opon zimowych
do Poloneza, tylko 1 sezon u¿ywane. Tel. 504 042 532.

Powiat gryficki
Kupiê czêœci do Fiata 125p, Fiata
126p, Poloneza. Tel. 503 789 806

INNE

US£UGI

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

Powiat œwidwiñski

Powiat ³obeski

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

Sprzedam szczeniaki 9 tygodniowe
owczarki niemieckie d³ugow³ose,
odrobaczone, zaszczepione z ksi¹¿eczkami zdrowia, okolice £obza.
Tel. 661 518 318

Sprzedam piêkn¹ dzia³kê budowlan¹, Trzebiatów okolice - TANIO.
Tel. 504 692 611
W zwi¹zku z szybkim wyjazdem,
wyj¹tkowo okazyjnie sprzedam
dom mieszkalny (mo¿liwy te¿ pod
wynajem pokojów) w Œliwinie ko³o
Rewala. Tel. 694-084-240.

Powiat ³obeski
W Radowie Ma³ym do wynajecia lokal pod gabinet stomatologiczny
lub lekarza specjalisty Tel. 604 997
741
ASprzedam ziemiê 8 ha, miejscowoœæ Budziszcze 6. tel. 91 397 5894
. Cena do uzgodnienia
Sprzedam lokal u¿ytkowy w Resku
o pow. 19,85 mkw. przy ul. Wojska
Polskiego ( g³ówna ulica w Resku
). 1.500 z³ za 1 mkw. ( do negocjacji).
Tel. 510 655 177.
trakcyjne mieszkanie w okolicy Reska! Pow. 90,39 mkw. Sad z ogródkiem, przestronny, blaszany gara¿
na samochód dostawczy oraz miejsce na sk³ad drewna, brak jakichkolwiek barier - mieszkanie bez
schodów. Wyposa¿enie w cenie
mieszkania. Wchodzisz - mieszkasz! Cena: 150.000 z³, tel. 509263-313.
£obez sprzedam gara¿ murowany
ul. Boczna ko³o Nadleœnictwa. Tel.
600 898 424

Gryfice - najtañsza w mieœcie
odzie¿ u¿ywana. ul. Wojska Polskiego, za Bibliotek¹ Miejsk¹. Zaprasza pn. - pt. 9-17, sobota 9-13.
Pozb¹dŸ siê stresu, bólu, cellulitu.
Masa¿ w gabinecie 30 z³. Tel. 792
924 085.

Powiat drawski
Gruz kruszony, du¿e iloœci, sprzedam. Sk³ad Z³ocieniec. Tel 608 436
216.

Powiat ³obeski
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.

ROLNICTWO

Domy na wsi www.atut-dom.pl Tel.
600 265 547
Dzia³ki budowlane:
- £obez
- Zajezierze
- Tucze nad j.Woœwin
Tel. 600 265 547
Wêgorzyno. Dom 200 mkw/610
mkw. Cena 430.000 z³. Tel. 600 265
547
Lokal u¿ytkowy o pow. 35 mkw. w centrum Reska, za Biedronk¹, od stycznia wydzier¿awiê. Tel. 604 649 889

Powiat drawski
Kawalerka du¿a do sprzedania. 38
mkw. Wnêka. Balkon. Kuchnia.
Przedpokój. Ogrzewanie c.o. Osobno ³azienka i WC. Bardzo niski czynsz.
W Z³ocieñcu Budowie. Tel. 603 044
472.

NAUKA

Reklama w gazecie
Tel. 504 042 532

Powiat ³obeski
Matematyka - pomoc. Tel. 516 166
301

Daj¹c og³oszenie
do TTygodnika
ygodnika
Pojezierza Drawskiego
uka¿e siê ono w tej samej
cenie tak¿e
w trzech innych gazetach:
Tygodniku £obeskim
Gazecie Gr
yfickiej
Gryfickiej
i Wieœciach Œwidwiñskich
To niedrogo - sprawdŸ.
Z³ocieniec, ul. Boh.
Warszawy 19/7 (obok
biura PSS Spo³em)
tel. 500-075-383; e-mail:
wppp1@wp.pl
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Zbêdni etatowcy nadal w rolach g³ównych

Bo Z³ocieniec tak musi mieæ???
(Z£OCIENIEC). W
tych dniach przyjêto
wszêdzie bud¿ety
na 2012 rok. Tak w
pañstwie, jak i w
gminach. W województwach. W pañstwie, po wyborczych manianach,
okazuje siê, ¿e w
finansach wcale nie
bêdzie tak, jak w
przedwyborczych
obiecankach.
Rz¹dz¹cy nawet obra¿aj¹ siê, ¿e
ktoœ w ogóle mo¿e im przypominaæ,
i¿ obiecywali trzysta miliardów z Unii
Europejskiej i – a kudy tam – nie
wyjaœniaj¹, czy te miliardy to mia³o
byæ w euro czy w z³otych. Jeœliby
dzieci w szkole poprosiæ o wskazanie
w wypracowaniach, wyborców
gdzieœ na œwiecie podobnych do
wyborców w Polsce, dziatwa szuka³aby d³ugo i wcale nie mo¿na z góry
powiedzieæ, ¿e w ogóle by kogokolwiek takiego znalaz³a. Ot, polska g³upawka. Jedno z wyjaœnieñ chyba
takie, ¿e wspólnota polska zosta³a
przez lata rz¹dów PO - ....w starannie
medialnie przeæwiczona, i teraz próg
kompromitacji zdaje siê w ogóle nie
istnieæ. Wszystko jest kompromitacj¹. Afery wyjaœniane tak, jakby
ktoœ spo³eczeñstwo na oczach œwiata policzkowa³. Smoleñsk rozwik³ywany identycznie – nawet jakby z
czyimœ zaleceniem: DRWINA, KPINA Z LUDZI, Z PAÑSTWA na
oczach ca³ego œwiata. Fakt, a œwiatu
to na rêkê. Biedna zawsze ta Polska.
A to jeden z tropów do wyjaœniania
tej zagadki.

Nie zamachy, tylko
œmierci
Œmiertelne zamachy na pozosta³ych liderów opozycji, inni liderzy
wisz¹cy w swoich biurach, a badania zw³ok wykonywane z wielodniowymi opóŸnieniami, tak, by wszelkie
œlady rozwia³y siê we mgle. I chyba
siê rozwia³y. Mg³a – taka nazwa tych
czasów.
Wymienion¹ listê mo¿na kontynuowaæ, ale w obecnych warunkach
szkoda ju¿ i na to czasu. Wystarczy
tylko uwaga: te wszelkie poczynania

s¹ tak prokurowane, by wal¹c nimi w
polski naród, upodliæ go, zniewoliæ,
waliæ w twarz piêœci¹ ze skutkiem
widocznym ka¿dego dnia.

Strach farfocli przed
elitami
Ma³o kto w Polsce osta³ siê do
tych dni z naszych elit. Odebra³y
nam je œmierci – albo w wyniku
mordów, albo naturalne, albo w wyniku emigracji. Faszobolszewizmu
do tej pory nawet nie tkniêto. Jego
„bohaterow”. Kto zaœ kim by³ w opozycji w wiadomych latach, dopiero
dzisiaj wychodzi na jaw. Próba roztrz¹sania problemów natychmiast
jest ha³aœliwie zakrzykiwana przez
ca³e narêcza Stokrotek, Bolków,
Kuroniów, Geremków, Lisów i podobnych.
W jednej z niezale¿nych rozg³oœni tak siê rozpêdzono, ¿e a¿ postulowano, i¿ po zmianie w³adzy trzeba
bêdzie pozamykaæ granice pañstwa,
by dotychczasowi rz¹dcy nie mieli
szans na ucieczki. No, no. Czy¿by to
mia³o siê udaæ? Czy¿by w Polsce w
tym wieku w³adza mog³a wróciæ do
r¹k Polaków? Nie wydajê siê to mo¿liwe. Raptem, by³y tu tylko dwa rz¹dy, i to incydentalnie, które mo¿na
nazwaæ polskimi (Olszewski i Kaczyñski). AWS po zbrataniu siê z
Uni¹ Wolnoœci posprzedawa³ najwiêcej Polski we wrogie nam rêce.
Teraz, ju¿ nie rozliczenia s¹ wymagane, a odzyskiwanie tego polskiego
maj¹tku. Mo¿liwe, ¿e ktoœ ze œwiata
bêdzie chcia³ nam w tym pomóc.

Wêgrzy zakazali
komuchów
konstytucyjnie
Czy zmiany s¹ mo¿liwe? Widaæ
po Wêgrzech, po jazgocie wokó³
nich, ¿e nie tylko s¹ mo¿liwe, ale ¿e
i w ogóle mog¹ byæ efektywne, i to
natychmiast. Oto w tym pañstwie
nie ma ju¿ tak, ¿e prezesi banków
otrzymuj¹ odprawy w wysokoœci
kilku milionów, myœlê tu w z³otówkach. Owszem, otrzymuj¹, ale te odprawy w drodze ustawy zosta³y
oprocentowane a¿ do 98 %. I tak to
na r¹czkê prezes otrzymuje na przyk³ad trzy tysi¹ce z³otówek. Chcieliby
czytelnicy Tygodnika tego rodzaju
zmian w Polsce? A co szkodzi, by i u
nas tak by³o? Kto przeszkadza? G³osuj¹cy? A kto to jest ten g³osuj¹cy?
Czy to aby nie s¹siad? A mo¿e temu
s¹siadowi, te¿ tu, nawet i u nas w
z³ocienieckiej gminie, ten szaberek

siê op³aca? Mo¿e trzeba z s¹siadem
odbyæ zasadnicz¹ rozmowê. Nie ma
co siê zdawaæ na TV-eny, TV niby
Polskie, Stokrotki, Lisy i inne Szk³a
Kontaktowe - wiadomo do jakich
kontaktów pod³¹czone... O Bolku
ktoœ znamiennie powiedzia³, ¿e Matkê Bosk¹ zamiast w sercu nosi w klapie. Tak, agenci znakomicie umiej¹
wykorzystywaæ wiarê narodu do
dzia³añ przeciwko niemu. Ta dzia³eczka przed rozwik³ywaniem jest
strze¿ona najstaranniej. W innych
krajach, pierwsze, co zrobiono, to
porz¹dek z ludŸmi, którzy czêsto
wraz z ca³ymi rodzinami zdecydowali
siê pokoleniowo nawet s³u¿yæ Moskwie. W Polsce – z tego ch³amu do
tej pory stara siê uczyniæ... elity. Na
wspominanych tu Wêgrzech takim
elitom konstytucyjnie zakazano istnienia. „Nie mo¿e zbrodzieñ byæ fundamentem czegoœ, co stara siê na
powrót wy³aziæ ze œmietnika historii”. Ten zbrodzieñ w polskich warunkach hula sobie, jak tylko chce,
bo kto by tam liczy³ siê z tym, ¿e nad
Wis³¹ mieszkaj¹ jeszcze Polacy. Jeœli
nawet, to wydusi siê ich federalizmem, na pocz¹tek rz¹dami Berlina,
zaraz potem znów Moskwy, zreszt¹ –
jak zawsze.

Oni – ci sami!
Dzisiaj wprowadzeniem Polski
do NATO szczyc¹ siê ci, co jeszcze
parê dni przedtem z Uk³adem Warszawskim mieli napadaæ na Daniê.
Zreszt¹, do Unii te¿ ci sami. Nie pamiêta czereda, ¿e innego wyjœcia nie
mia³a, bo zosta³a wziêta za twarze,
kopniêta w zady i mia³a zrobiæ to, co
zrobi³a. I wyjœcia nie mia³a. Bo naród
to sobie wywalczy³, nie morduj¹c
nikogo. Czerwoni odwrotnie. A gdyby tylko fiknêli, natychmiast zostaliby oddani w rêce narodu. A to dla
tej czeredy by³aby kara najwiêksza.
Takie s¹ rzeczywiste jej zwi¹zki z
narodem polskim! Z Polsk¹.
Bêdziemy teraz obserwowaæ, a
bêdzie to nad wyraz ciekawe, jak
œwiatowa ponadnarodowa struktura finansowa podejdzie do pacyfikacji Wêgrów. Jak z Wêgrami post¹pili
stosunkowo niedawno Rosjanie,
wiemy, pamiêtamy? Polacy wówczas
z Wêgrami sympatyzowali. A teraz?
W jakich to okowach znów jesteœmy,
¿e zamiast poduczaæ siê na potêgê
od Wêgrów, oddajemy siê w niemiecki pacht wedle zamys³u Rados³awa Sikorskiego z kimœ tam z pewnoœci¹ konsultowanego, tylko z nikim tu w kraju. I tak oto stajemy w
sytuacji, gdy nie jest wykluczone, ¿e

starannie sprokurowany kryzys w
Polsce znakomicie przykrywa wszelkie b³êdy rz¹dz¹cych. Tam, gdzie
kryzys nie dzia³a, dok³adnie widaæ,
co nasi rz¹dz¹cy potrafi¹: teraz akurat mamy wtopê z lekami. Autorka tej
wtopy w ramach nagrody za postawê smoleñsk¹ zosta³a marsza³kiem
Sejmu. Wtopa z lekami nie mia³a na to
¿adnego wp³ywu – liczy siê tylko
postawa smoleñska.

Jak syf rz¹dowy zara¿a
gminy
Rozpisujê siê tutaj w ten w³aœnie
sposób, gdy¿ staram siê sam sobie
zdaæ sprawê z tego, jak to tego rodzaju rozpoznane ju¿ zgo³a dobrze mechanizmy oddzia³ywaj¹ na nasze
¿ycie, tu, na samym dole, w gminach,
konkretnie w gminie Z³ocieniec. Oto
sesja bud¿etowa w Z³ocieñcu. Koñcówka grudnia ubieg³ego roku. Jak
siê teraz rozdzieli pieni¹dze, to tak z
grubsza zostan¹ rozdzielone. Na
widowni dos³ownie nikogo z najbardziej w gminie pokrzywdzonych, to
znaczy dos³ownie – pokrzywdzonych przez „elyty”. Ani jednego
bezrobotnego,
potrzebuj¹cego
wsparcia z Opieki Spo³ecznej, chorego, którego nie staæ na leki, staraj¹cego siê o mieszkanie. Nikt z wianuszka radnych nie zadba³ o to, by i
tacy ich wyborcy znaleŸli siê na sali
obrad. Ale zosta³ zaproszony by³y
wicestarosta ze Z³ocieñca, Andrzej
Krauze, który jednak zarzek³ siê, ¿e
ju¿ wiêcej na te obrady nie przyjdzie,
bo nie ma to wiêkszego sensu. W
wyst¹pieniu odda³ siê wspominkom
o tym, jak to by³oby dobrze, gdyby
przed laty w gminie zapada³y m¹drzejsze decyzje gospodarcze. Nawo³ywa³ do otwarcia siê na z³ocienian, którzy porobili kariery w Europie w bardzo powa¿nych firmach. W
odpowiedzi od Gra¿yny Kozak us³ysza³, ¿e jak by³ wiecestarost¹, to Z³ocieñcowi w sprawach dróg powiatowych ma³o co pomóg³.

Czwóreczka za miliony
Ale, na widowni zasiad³a czwóreczka prezesów gminnych spó³ek.
No i w³aœnie. Po po³¹czeniu ciep³a z wodoci¹gami – dobrze by³oby
taki wariant rozpatrzyæ – by³oby z
pewnoœci¹ oszczêdniej. Paliñski +
£owkiewicz = ile zaoszczêdzonych
z³otówek? Do tej pory nikt nie policzy³. Setki tysiêcy z³otych. A gdyby
si³y po³¹czyli – jaka by³aby to korzyœæ dla gminy? Nie ma nawet próby symultany takiego po³¹czenia.
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Uwaga stowarzyszenia: chcieliby pañstwo na swoje
prace prawie milion z³otych??? Pieni¹dze i obiekt s¹!!!

Teraz prezesi ZUK i ZGM.
Pierwsza z tych firm z ca³¹ pewnoœci¹ mog³aby wzi¹æ pod siebie
wszelkie dzia³ania wykonywane
przez OSiR. Dodajmy, a Olimp wówczas móg³by siê staæ wizytówk¹ nie
tylko tej firmy, ale i ca³ej gminy. Staæ
by³oby tê biedniutk¹ firemkê od
niby – futbolu nawet na rywalizacjê
z trzecioligow¹ Draw¹. Tylko, ¿e
trzeba do tego podprowadzaæ.
Trzeba choæby tylko spróbowaæ
dzia³aæ w tym kierunku. Takie post¹pienie w ilu ludzi tchnê³oby tak
potrzebn¹ nadziejê?
Kino MEWA po remoncie czas
ju¿ by mog³o pos³u¿yæ ca³ej spo³ecznoœci: stowarzyszenia, zwi¹zki
sportowe, zespo³y amatorskie, anonimowi alkoholicy, hobbyœci, itp.
Tu akurat dyrektor mog³aby sobie
zostaæ, ale wicedyrektor firmy, administracja – po co to komu? Spo³ecznoœciom dzia³aj¹cym w gminie,
to darmozjadztwo, te nawisy, nie s¹
do niczego potrzebne. Stowarzyszenia jak kanie d¿d¿u ³akn¹ z³otówek, które nie wiedzieæ czemu id¹ na
te kompletnie zbêdne niby kulturalne „gwizdki” i brudn¹ parê w nich.

rem na tych miejscach znaleŸliœmy?
Pokaza³em wy¿ej.

Paniusia radna sobie
Na koniec jeszcze, niby drobiazgi. Skar¿y mi siê m³odziutki nauczyciel; ¿ona te¿ z wy¿szym wykszta³ceniem, bezrobotna pedagog. Dwójka
malutkich dzieci, brakuje na ¿ycie. A
tu widzê w oœwiadczeniach maj¹tkowych jednej z radnych: i umowa zlecenie i z³otówki z przedszkola. No, to
pytam: a czy czasem ta bezrobotna
pedagog z dwójk¹ malutkich dzieci
nie mog³aby pracowaæ w miejscu, w
którym pracuje dobrze urz¹dzona
materialnie radna na emeryturze?
Taka radna tylko dla picu? A do tego
ta bezrobotna pedagog z pe³nym,
wartoœciowym wykszta³ceniem pedagogicznym, magisterskim. Nie da
siê tu tak zwyczajnie, po chrzeœcijañsku? Bo Z³ocieniec tak musi mieæ?

Inna paniusia

Na ³awach niby dla publicznoœci
mieliœmy te¿ dyrektorów szkó³. Zawiadowców szkó³ podstawowych i
gimnazjów. To ca³a pi¹teczka wyj¹tkowo z siebie zadowolonych pañstwa. I nie ma co siê temu dziwiæ. Oto
wedle obliczeñ radnego z ZUK-u, a
ksiêgowego w tej firmie, w gminie
dwie szko³y s¹ zbêdne. Podajmy tu
tylko zarobki dyrektorów w tych
szko³ach. Kilkaset grubych tysiêcy
z³otych.
A przecie¿ to nie tylko dyrektorzy. To ca³e szko³y. I tu pojawiaj¹ siê
miliony. Jak strasznie du¿o robi siê
tych pieniêdzy?
Ale, to nie koniec. Radny Miros³aw Kacianowski mówi, ¿e w Po³czynie Zdroju obywaj¹ siê bez stra¿y miejskiej. A u nas to szeœæset tysiêcy z³otych.

Oto inne oœwiadczenie maj¹tkowe. Paniusia jest akurat jedn¹ z dyrektorów szko³y, nie tej zbêdnej.
Zarabia wyj¹tkowo s¹¿niœcie. Mê¿ulek paniusi ju¿ na emeryturze, ale
w urzêdzie otrzyma³ fuszkê za dobre
tysi¹czki rocznie. S³ysza³em uzasadnienia, opowiadaj¹cy mi o
wszystkim zarykiwali siê ze œmiechu cytuj¹c co trafniejsze sformu³owania. – Niezast¹piony, jedyny,
fachowiec akurat do takiej jakby
„brudnej” roboty. – Œmiaæ siê te¿,
czy p³akaæ? Da³em do tego materia³u obszerny wstêp. Tu z niego przypomnê
tylko, ¿e poziom kompromitacji
wszelkich w³adz w pañstwie, i tych
gminnych te¿, zosta³ ustawiony
bardzo nisko. Tak nisko, ¿e w³aœciwie to ju¿ nikogo i nic nie kompromituje. Nawet i krzycz¹ca wniebog³osy krzywda cz³owieka prostego.
By³ taki wiersz Mi³osza. Nie pamiêtasz chamie ju¿? Niby szmalowañcy, a tacy, jak tu pokaza³em. Bidni a¿
do krañca. Tylko z³otówka, i to najlepiej nie swoja.

Okaza³o siê – a po co
komu stra¿ miejska?

Masz Ojca Miasta,
pomó¿ Mu

W tym Tygodniku nie dokonamy
jeszcze podsumowania wykazanych
tu kwot. Uczynimy to wkrótce. Tu
tylko z bólem zauwa¿my, dlaczego na
miejscach dla publicznoœci zabrak³o
ludzi, którym od gminy naprawdê
coœ siê nale¿y, bo inaczej nie przetrzymaj¹. A kogo wspólnie z reporte-

Idziesz do burmistrza po z³otówki dla siebie, dla swego stowarzyszenia, nie obawiaj siê pokazaæ Ojcu
Miasta, gdzie s¹ pieni¹dze. Mo¿e On
tylko czeka na i twoj¹ pomoc. Bo
przecie¿ wie. Przynajmniej ty siê nie
kompromituj.
Tadeusz Nosel

Dwaj dyrektorzy, dwie
szko³y - niepotrzebni

Czy w Z³ocieñcu
tak zwany dom kultury
mo¿na ju¿ oddaæ
w rêce gminian?
(Z£OCIENIEC). W Drawsku Pomorskim kino Drawa dopiero w budowie, w Z³ocieñcu ju¿ po przebudowie i rozbudowie.
W Drawsku Pomorskim budynek
zostanie oddany do u¿ytku w tym
roku, w drugiej po³owie, w Z³ocieñcu na sp³atê wymienionej inwestycji
Z³ocieniecki Oœrodek Kultury ze
œrodków gminy otrzyma dotacji w
wysokoœci 800 tysiêcy z³otych. Nie
od rzeczy jest tu uwaga, ¿e skoro w
gminie mamy wreszcie tak olbrzymimi œrodkami wybudowany w³aœciwie to nowy obiekt, to teraz wrêcz
nale¿y stworzyæ sensowny plan na
jego wykorzystanie. Wymagajmy
zwolna, pomalutku, by ten obiekt
sta³ siê w³asnoœci¹ publiczn¹. By
znalaz³y w nim miejsce dla siebie
nasze stowarzyszenia (te¿ obs³ugê
ksiêgow¹), sportowe cooperativy,
przeró¿ne towarzystwa niekoniecznie gdzieœ oficjalnie zarejestrowane. Tak¿e i pracownie reporterskie
(gminna rozg³oœnia radiowa, gminne studio telewizyjne). Oczywiœcie, tak¿e subkulturki, tañcowanki, œpiewajki, malowanki i pograjki,
ale przede wszystkim czas ju¿ w
domu tak zwanej kultury siêgaæ do
prawdziwych fundamentów polskiego Z³ocieñca, nie pezetpeerowskiego.
Wyzwoleñcza Armia Podziemna
– proszê zauwa¿yæ, najdonioœlejszy
fakt w ¿yciu zniewolonego Zlocienca, do tej pory w naszej kulturze jest
prawie ¿e w ogóle nieobecny. W
Z³ocieñcu ¿yje dwóch bohaterskich
¿o³nierzy tej Armii. Tylko, ¿e tutejsza
kulturka jeszcze jakoœ taka, ¿e dla
tych „ch³opaków” nie ma w niej miejsca. A byli s¹dzeni za Polskê w³aœnie
w murach odremontowanego i przebudowanego kina Mewa. Zaprosi³
ich ktoœ na otwarcie tej placówki, a
dla nich kator¿niczej sali s¹dowej?
Bo Polski nie tylko chcieli, ale i o ni¹
walczyli z broni¹ w rêku przeciwko
PZPR!
Strajki w Z³ocieñcu, zniszczenie
miasta i ludzi Planem Balcerowicza –
oficjalnie tego w kulturze miasta te¿
nie ma. Tylko pograjki, tañcowanki.
Z drugiej strony: przedziwna niemoc w stworzeniu tu normalnej, graj¹cej wysoko dru¿yny pi³karskiej –

to te¿ zadanie dla szerzej rozumianego ¿ycia kulturalnego. Bez obrazy,
ale obecna kadra ZOK-u, widaæ
wyczerpa³a ju¿ swe twórcze mo¿liwoœci, obros³a, jak s³ychaæ, karygodnie wrêcz administracj¹, i sadzi
nam nazwijmy to tak umownie –
„œpiewajki i pograjki, malowanki,
tañcowanki” Mdli ju¿ dokuczliwie.
Pora, skoro obiekt z kinem Mewa
jest gminny, oddajmy go gminie. Z
pieniêdzmi. Pora koñczyæ tê postokupacjê. Nawiasem: skoro w kraju
mamy oficjalne media, takie, jakie
mamy, to jako pierwsi w Polsce w
domu kultury w³aœnie moglibyœmy
otworzyæ pracowniê odk³amywania
informacyjnej dzia³alnoœci w wiêkszoœci nie polskich mediów. Ludzie
winni mieæ codziennie prawdziwe
informacje o swoim kraju. Tylu
dziennikarzy siê kszta³ci, ze Z³ocieñca te¿. I to nawet a¿ w Warszawie, i to
na Uniwersytecie Warszawskim.
Wy¿ej nie ma.
Dom Kultury winien poprzez zapraszanie goœci z Polski d¹¿yæ tak¿e
do tworzenia ludziom prawdziwej
narracji tego, co w kraju dzieje siê z
nimi naprawdê. Dotychczasowa
dzia³alnoœæ ZOK-u to, tak to wygl¹da, niezbyt przemyœlana dzia³alnoœæ
wynikaj¹ca nie tylko z przyzwyczajenia, ale i z braku pracy w Z³ocieñcu,
innymi s³owy – para w gwizdek.
Brudna para. Wyjœcie z tej postokupacji? – ZOK w rêce gminian. Tak ju¿
jest w niektórych miastach.
Nie proponowa³em takich rozwa¿añ w ubieg³ym roku, gdy¿ pomyœla³em sobie, ¿e nale¿y temat rozwa¿aæ
nad wyraz odpowiedzialnie. Teraz,
gdy ZOK otrzyma³, co chcia³, pora na
pytanie: czas ju¿ by nowy budynek
z kinem pos³u¿y³ ca³ej gminie i to
nawet bez cienia obecnej administracji w nim? Czas? Na razie jest tak,
¿e gdy pojawia siê ten temat, nawet
sama przewodnicz¹ca rady Urszula
Ptak bezczelnie odbiera dyskutantom g³os. Czego siê boi? A akustyk
z ZOK-u w³aœnie us³u¿nie wy³¹cza
mikrofony. Takie to z³ocienieckie
malowanki kulturalne, jeszcze na
topie, ale tylko przy wy³¹czonych
mikrofonach. Nie da siê wy³¹czyæ
takiej przewodnicz¹cej – panie akustyku?
(n)
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Oczyœciæ ¿ycie gminy z farfocli

Grzegorz Schetyna: „urzêdników mia³o
byæ o po³owê mniej” i rozkaz zosta³
wykonany
(Z£OCIENIEC).
Mamy akurat czas
obozów sportowych. W gminie do
tej pory dopracowaliœmy siê kilku fantastycznych wrêcz
obiektow sportowych z potê¿n¹ hal¹
nad W¹saw¹, jakby
nawet wieñcz¹c¹ na
naszych oczach
wzrastaj¹cy park,
dla którego proponujemy nazwê Miêdzymoœcie.
Trwa przebudowa stadionu miejskiego, o walorach usytuowania (w
lesie) i mikroklimatycznych nigdzie
w kraju niespotykanych. Wydaje
siê, ¿e akurat teraz w mieœcie winniœmy mieæ nawet i kilka obozów sportowych. Niestety, nie ma ¿adnego. A
miejsca noclegowe te¿ s¹, i to nawet
wyj¹tkowo atrakcyjne (Pa³ac w Cieszynie).

Niby jest firma, dostaje
kasê z urzêdu ...
Mimo, ¿e bywam na sesjach tutejszej rady, jeszcze nigdy od dyrektora OSiR-u Marka Stochaja nie
us³ysza³em, ¿e zarabiaj¹c na swe istnienie szuka po ca³ej Polsce kandydatów na sportowe obozy w naszej
gminie. Jednak, skoro OSiR zosta³
powo³any do gospodarzenia na
obiektach sportowych, to - tak siê
wydaje - z takiej roli doskonale wywi¹za³aby siê jedna ze spó³ek, a i
ludzie w niej lepiej by zarabiali. By³yby oszczêdnoœci. Na bok dyrektor,
ksiêgowoœci, kasy, te po¿al siê Bo¿e
– informacje turystyczne ... Wiem, ¿e
wszelkie reformy w takiej gminie, jak
z³ocieniecka, s¹ do przeprowadzenia niemo¿liwe i to z przeró¿nych
wzglêdów (u³omnoœci), ale przecie¿
nie takie mury w naszym kochanym

kraju sczez³y ju¿ na nic. Róbmy wiêc
dalej swoje, jak to od dawna ju¿ przyucza Polaków Wojciech M³ynarski.

Wañka, wstañka
Temat powraca, gdy¿ aktualnie
mamy w remoncie stadion zwany
niegdyœ w Polsce - Leœnym. Przez
oko³o dwadzieœcia lat na tym obiekcie by³em œwiadkiem rozmów o potrzebie remontu areny, o potrzebie
wybudowania nowego zaplecza,
budynku socjalnego, o potrzebie
nawet bie¿ni tartanowej, urz¹dzeñ
do zmagañ lekkoatletycznych. I oto
ta bajka siê realizuje. Na naszych
oczach. Budynek socjalny ju¿ stoi.
Wymaga oczywiœcie dalszych prac.
S¹ prowadzone prace w miejscu p³yty boiska. Na bie¿ni. W tym roku w
bud¿ecie gminy na ten cel jest kwota
1.911.976 z³otych.
Zachêcamy: warto przespacerowaæ siê na ten stadion. Poobserwowaæ prace na nim. To nasze legendarne ju¿ miejsce. Niegdyœ - mecze dru¿yn ekstraklasy, nawet oficjalny
mecz Polska – Szwecja, dwa razy
Or³y Górskiego, dwa razy Lato z
Radiem, i wiele, wiele innych. A jak tu
znakomicie grywa³ Olimp nawet i dla
kilku tysiêcy ludzi z fenomenalnymi
jak na nasze warunki pi³karzami.
Nie ci¹gnê tej wyliczanki. Stwierdzê tylko – istnienie OSiR-u, ZOK-u
pod aktualnym kierownictwem, prowadzi ¿ycie sportowe w gminie, a i
kulturalne (przecie¿ w koñcu to jedno, jedna jest kultura), jakby nie w
stronê ludzi. Nie w stronê ich potrzeb, a jakby tylko w interesie ludzi
bezpoœrednio we wszystkim siedz¹cych. Na sto³kach. Teraz na dodatek
w nowym statucie OSiR-u, w którym
nie ma niczego godnego wymienienia, czytam, ¿e mo¿na bêdzie w firmie
zatrudniæ dodatkowego dyrektora.
Nie zapisana w statucie – po co?

Kompromitacja
Nie za bardzo mam ochotê na z³oœliwosci, ale ta firma do tej pory, w
mieœcie dwóch rzek i czterech jezior,
nie ma ani jednej pla¿y. A pla¿e w
Cieszynie na jeziorze Siecino wyrwa³a komuœ prywatnemu i tam siê
teraz latem zabawia. Myœl¹ Pañstwo,
¿e w Z³ocieñcu, w mieœcie s³ynnego

szlaku kajakowego mo¿na gdziekolwiek wypo¿yczyæ kajak? Ale¿ sk¹d¿e! I tak to ko³o fortuny na koszt
tutejszych podatników toczy siê w
najlepsze. Do wybranych portfeli.
By to zmieniæ, to tê rzeczywistoœæ
trzeba najpierw zbadaæ. Uzyskaæ raporty na jej temat od specjalistów.
Reporterzy, dziennikarze, w takich
przypadkach problemy tylko sygnalizuj¹. Bywa, ¿e s¹ osamotnieni. Jednak tak jest, ale tylko do czasu. Czy
czas takiego zawiadywania gmin¹
ju¿ dobiega kresu? Zewsz¹d s³ychaæ, ¿e tak.

Hulaj¹ sobie wedle
w³asnych poziomów
istnienia
Wedle oficjalnej wypowiedzi
przewodnicz¹cej rady Zlocienca, w
gminie znakomicie hula sobie „rozdmuchana” administracja. Powiedzmy to sobie otwarcie: nie ma takiej tu
si³y, by to zmieniæ. W kim, w czym
nadzieja? Tylko w pañstwie, w jego
najwy¿szych w³adzach. Gdy w³adze
pañstwa bêd¹ wymaga³y od gmin
racjonalnej gospodarki z³otówkowej, si³¹ rzeczy bêd¹ musia³y pospadaæ wszelkie fikcyjne etaty. Te
umownie je nazwijmy OSiRy nawet
bez pla¿ i kajaków. Z rozbawianiem
przys³uchujê siê rozmowom kilku
z³ocienian pracuj¹cych w³aœnie na
kompletnie nikomu do niczego niepotrzebnych etatach, gdy dworuj¹
sobie z tego, co aktualnie dzieje siê
w Grecji. To jest dopiero udawanie
Greka! Z pozycji z³ocienieckich
oczywiœcie.

Odezwa³a siê i z
powrotem do dziury
O rozdmuchanej administracji
Urszula Ptak powiedzia³a i zamilk³a.
A nowy bud¿ecik ju¿ sobie w³aœnie
leci. Taki to w³aœnie kabarecik. Czy
tak byæ musi? Oto na ten etmat nie
kto inny, a sam Grzegorz Schetyna.
WypowiedŸ z tego tygodnia: - Uwa¿am, ¿e biurokracjê mo¿na zwalczyæ tylko radykalnym ciêciem,
najlepiej ustawowo. Tak próbowa³
robiæ Berlusconi. Tak samo by³o w
1990 roku, gdy by³em dyrektorem
Urzêdu Wojewódzkiego we Wroc³awiu. Przysz³o polecenie z góry:
„urzêdników ma byæ o po³owê
mniej” i rozkaz zosta³ wykonany. –
I tyle. Wa¿niejsze jednak, do czego s¹ zdolni tak w ogóle ludzie, którzy wiedz¹, ¿e s¹ zatrudnieni, ale
zbêdni. Nie tylko, ¿e do zerowej aktywnoœci, ale i nawet jakby poni¿ej.
Poni¿ej zera. Nie doœæ, ¿e niepotrzebni, ale do tego jeszcze napêdzani jakby z³¹ „karm¹”. Ludzie zwykli, normalni, uczciwi musz¹ w takim otoczeniu istnieæ. Opêdzaæ siê od tych toksycznych chmur. Do kiedy jeszcze?
Do dna w kasach gmin?
Pointa: w krainie rzek i jezior bez
pla¿y, na s³ynnym szlaku kajakowym
bez kajaków, z obiektami sportowymi, ale bez sportu na nich, bez widowisk. By nad tym wszystkim panowaæ, potrzebny bêdzie jeszcze jeden
dyrektor? W warunkach z³ocienieckich z pewnoœci¹. A mo¿e ju¿ jednak
nie. Przychodzi ju¿ w³aœnie to, co
tylko tacy ludzie mogli sobie i nam
wypracowaæ – dno.
Tadeusz Nosel
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Z ¯YCIA PARAFII W Z£OCIEÑCU

Goœciem burmistrz
i przyjaciele dru¿yny

Wieczór
Wigilijny
siatkarek
Zaj¹czka
(Z£OCIENIEC).
Dwudziestego trzeciego
grudnia wieczorem w
Pizzerii Piccolo (s³ynny
deptak), zawodniczki
Zaj¹czka (siatkówka)
mia³y Wigiliê.
By³ burmistrz Waldemar W³odarczyk, tak¿e Barbara G³owacka – przeciwdzia³anie patologiom spo³ecznym. Za sto³em zasiad³ tak¿e Marek
Stochaj z OSiR-u. Halina Banaszek i
Arkadiusz Kot – to pañstwo od
szczególnych pomocy dru¿ynie.
Goœci wita³a kapitan Ola Wiszniewska. Kasia Jakim przeczyta³a
wg³os ten fragment Ewangelii wed³ug œwiêtego £ukasza, w którym
jest o „Narodzeniu Chrystusa”.
£amano siê op³atkiem, p³ynê³y
¿yczenia. Na stole czeka³y potrawy
wigilijne. Zwolna poczê³y rozbrzmiewaæ pierwsze kolêdy. Sportsmenki
od burmistrza otrzyma³y upominki. Z
kolei wybrano i uhonorowano najlepsze siatkarki minionego sezonu.
Karolina Wiszniewska, to najlepsza
zawodniczka zespo³u pierwszego.
Wiktoria Senkowska, to liderka zespo³u najm³odszego. Spotkanie dofinansowa³a komisja antyalkoholowa rady.
(um)

UWAGA
SK£ADY
OPA£U
NOWOŒÆ
DRUKUJEMY DOWODY
DOSTAWY WYROBÓW
WÊGLOWYCH POD
KLIENTA - w formie
bloczków samokopiuj¹cych
z nadrukiem firmowym
Drukarnia w £obzie
ul. S³owackiego 6, tel. 504 042 532
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PARAFIA MARYI WNIEBOWZIÊTEJ
Niedziela Chrztu
Pañskiego

Œroda

Ósmy stycznia to Niedziela
Chrztu Pañskiego. Tego dnia koñczy
siê okres Bo¿ego Narodzenia. Tradycyjnie w Polsce zachowujemy
wystrój Bo¿onarodzeniowy i œpiew
kolêd do drugiego lutego.

Specjalne
b³ogos³awieñstwo
W niedzielê ósmego stycznia
podczas Mszy œwiêtej o godzinie
11.00, dzieci które w minionym roku
zosta³y w³¹czone do Koœciola przez
sakrament chrztu œwiêtego, otrzyma³y specjalne b³ogos³awieñstwo.

Nabo¿eñstwo do
Mi³osierdzia Bo¿ego
W niedzielê nabo¿eñstwo do
mi³osierdzia Bo¿ego o godzinie
17.30. Serdecznie zapraszamy.

Koncert kolêd
W niedzielê ósmego stycznia o
godzinie 19.00 w naszym koœciele
odby³ siê koncert kolêd pod nazw¹
KOLÊDOWAÆ MA£EMU. Koncertowali uczniowie i nauczyciele Artystycznego Ogniska Muzycznego w
Z³ocieñcu dyrektor Ewy Gadziny.
Goœciem specjalnym wieczoru by³
Chór Kameralny CANTO LIBERO z
Drawska Pomorskiego pod dyrekcj¹
Ewy Gadziny.

W styczniu z racji kolêdy w œrody
nie bêdzie adoracji Najœwiêtszego
Sakramentu. Kancelaria parafialna
czynna tylko przed po³udniem we
wtorki i w czwartki. W dni powszednie spowiedŸ wieczorem od 17.40.

Spotkanie Czwartkowe
Zapraszamy na Spotkanie
Czwartkowe na godzinê 18.30. Temat: Ku chwale Boga – architektura
i sztuka sakralna doby œredniowiecza. Spotkanie poprowadzi Jadwiga
Kur.

Wyjazd na ferie
organizowany przez
parafie
Nasza parafia organizuje wyjazd
na ferie zimowe dla ministrantów,
dzieci i m³odzie¿y do Mszany Górnej.
Termin: od 16 do 21 stycznia. Zapisy
i szczegó³owe informacje u ksiêdza
Krzysztofa i ksiêdza Ivana. Spotkanie organizacyjne odbêdzie sie w
czwartek dwunastego stycznia o
godzinie 19.00 w sali na plebanii.

ZOK zaprasza
Z³ocieniecki Oœrodek Kultury
zaprasza na Noworoczn¹ Galê
Straussowsk¹. Wykonanie: zespó³
La Donna Mobile z Filharmonii Koszaliñskiej. Termin: 14 stycznia o
godzinie 18.00. miejsce: kino MEWA
ulica Po³czyñska 6.

Irena Santor – koncert
kolêd w parafii Maryi
Wniebowziêtej
Zapraszamy na noworoczny koncert kolêd w wykonaniu Ireny Santor.
Koncert w naszym koœciele w niedzielê, to piêtnasty stycznia. Pocz¹tek
godzina 19.00. W tê niedzielê nie bêdzie nabo¿eñstwa o godzinie 17.30.

WIZYTA
DUSZPASTERSKA
Program na dni: od 9 do 14 stycznia
Trwa wizyta duszpasterska – KOLÊDA. Przychodz¹ do naszych domów
i mieszkañ z Bo¿ym B³ogos³awieñstwem kap³ani. Kolêdê od poniedzia³ku do pi¹tku rozpoczynamy o
godzinie 16.00. W sobotê o godzinie
15.00. W tym tygodniu udamy siê do
parafian:
Poniedzia³ek: S. Staszica (bez numeru 2), Kasztanowa, Stolarska
Wtorek:S.Staszica2,Wodna,Podmiejska
Œroda: Rybacka, 3 Pu³ku Piechoty,
Armii Polskiej
Czwartek: Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego
Pi¹tek: 5 marca (numery nieparzyste), Stary Rynek
Sobota: 5 Marca (numery parzyste),
Pusta, Targowa, Sikorskiego.
Wizyta duszpasterska jest przede
wszsytkim spotkaniem modlitewnym. Ksi¹dz przychodzi, by pob³ogos³awiæ rodzinie na nowy rok i
wspólnie z ni¹ siê pomodliæ.

PARAFIA ŒWIÊTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ
I Niedziela Miesi¹ca
Ósmy stycznia to II Niedziela
Miesi¹ca – Chrztu Pañskiego. Ofiary sk³adane na tacê przeznaczamy na
budowê naszego koœcio³a. Za nie
sk³adamy serdeczne Bóg zap³aæ.

Poœwiêcenie œwiec
W niedzielê ósmego stycznia
podczas Mszy œwiêtej o godzinie
11.30 poœwiêciliœmy œwiece dzieci,
które przygotowuj¹ siê do I Komunii
œwiêtej. Podczas tej Mszy œwiêtej
goœciliœmy Chór Nauczycieli ze Z³ocieñca Budowa.

Kolêda – wizyta
duszpasterska
Trwa w naszej parafii wizyta
duszpasterska – kolêda. Od poniedzia³ku do pi¹tku kolêdê rozpoczynamy o godzinie 15.30. W soboty od
godziny 11.00. Dzieñ przed kolêd¹
ministranci przypominaj¹ poszcze-

gólnym rodzinom o wizycie duszpasterskiej. Prosimy o przygotowani
Krzy¿a, œwiec, wody œwiêconej.
Dzieci przygotuj¹ zeszyty do religii.

PLAN KOLÊDY NA TEN
TYDZIEÑ
Poniedzia³ek: Rac³awicka 4 i 5
Wtorek: Czaplinecka 18 i 20
Œroda: Czaplinecka 16
Czwartek: Rac³awicka 1
Pi¹tek: Lotników 1
Sobota: BOBROWO od godziny
9.00

Op³atek CARITAS Parafii
W sobotê czternastego stycznia
po wieczornej Mszy œwiêtej op³atek
dla cz³onków CARITAS Parafii. Tak¿e dla tych osób, które chcia³yby
w³¹czyæ siê w charytatywn¹ dzia³alnoœæ parafii.

Spotkanie Czwartkowe
Akcja Katolicka zaprasza na Spotkanie Czwartkowe; dwunasty
stycznia. Godzina 18.30 w salce parafialnej na Bohaterów Warszawy
25. Wyk³ad Jadwigi Kur na temat: Ku
chwale Boga – architektura i sztuka
sakralna doby œredniowiecza.

Podziêkowania
Sk³adamy podziêkowania za modlitwy w intencji parafii i za sk³adane
ofiary na rzecz budowy œwi¹tyni.
(DAROWIZNA NA BUDOWÊ KOŒCIO£A. PKO BP o/Z³ocieniec 70
1020 2847 0000 0008 3842)

Odesz³y do wiecznoœci...
W tym tygodniu odesz³y do
wiecznoœci: (1) + Marianna Trzciñska (2) + Maria Sputa. Wieczny odpoczynek...
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S³u¿by mundurowe
protestuj¹
Otrzymaliœmy od przewodnicz¹cy Zarz¹du NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Wiêziennictwa w
Nowogardzie por. Krzysztofa ¯ylaka komunikat dotycz¹cy protestu,
jaki podejmuj¹ s³u¿by wiêzienne,
stra¿ graniczna i stra¿acy. S³u¿by te

protestuj¹ przeciwko nierównemu
ich traktowaniu przez rz¹d, który
zapowiedzia³ podwy¿ki dla policji i
wojska, a te s³u¿by pomin¹³.
Na ich proœbê zamieszczamy
otrzymany komunikat.
(r)

MO¯LIWOŒÆ PROMOCJI
NA TARGACH
TURYSTYCZNYCH
KOMUNIKAT
W dniu 03.01.2012 roku w siedzibie Zarz¹du Okrêgowego Niezale¿nego
Zwi¹zku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Wiêziennictwa w
Szczecinie odby³o siê posiedzenie Miêdzyzak³adowych Organizacji Zwi¹zkowych pod patronatem Federacji Zwi¹zków Zawodowych województwa
zachodniopomorskiego w ca³oœci poœwiecone zadaniom równego traktowania przedstawicieli s³u¿b mundurowych przy planowanych podwy¿kach
uposa¿eñ w roku 2012.
Udzia³ w posiedzeniu wziêli przedstawiciele wszystkich zwi¹zków zawodowych s³u¿b mundurowych jak: NSZZ FiPW – S³u¿ba Wiêzienna, NSZZP
Policjantów, ZZS Florian - Pañstwowa Stra¿ Po¿arna, NSZZ Pracowników
Po¿arnictwa, NSZZ Solidarnoœæ - Pañstwowa Stra¿ Po¿arna, NSZZ FSG Stra¿ Graniczna,
Podczas posiedzenia powo³ano Wojewódzki Komitet Protestacyjny w
sk³adzie oraz przyjêto do realizacji postanowienia szczebla centralnego i
ustalono formy prowadzenia akcji protestacyjnej.
Prezydium Wojewódzkiego Komitetu Protestacyjnego:
1. Przewodnicz¹cy - Jacek Petrusiewicz NSZZ Fi PW- S³u¿ba Wiêzienna
2. V-ce Przewodnicz¹cy Jacek Nowak – NSZZ Pracowników Po¿arnictwa
3. V-ce przewodnicz¹cy Krzysztof Karyczak - NSZZ Solidarnoœæ - Pañstwowa
Stra¿ Po¿arna
Cz³onkowie Wojewódzkiego Komitetu Protestacyjnego:
1. Krzysztof ¯ylak NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Wiêziennictwa
2. Marian Boguszyñski NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego
3. Robert Szumi³o NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Wiêziennictwa
4. £ukasz Stefañski NSZZ Solidarnoœæ - Pañstwowa Stra¿ Po¿arna
5. Oktawiusz Zebrowski ZZS Florian - Pañstwowa Stra¿ Po¿arna
6. Grzegorz Mazurczyk NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Wiêziennictwa
7. Piotr Wiatr NSZZ Funkcjonariuszy Stra¿y Granicznej.

Wojewódzki Komitet Protestacyjny podj¹³ Uchwale o wyst¹pieniu za
poœrednictwem Forum Zwi¹zków Zawodowych woj. Zachodniopomorskiego, Zarz¹du Regionu NSZZ Solidarnoœæ woj. Zachodniopomorskiego i
OPPZ woj. zachodniopomorskiego do Wojewody Zachodniopomorskiego
o pilne zwo³anie posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Spo³ecznego w
celu przedstawienia ró¿nicowania s³u¿b mundurowych przy planowanych
podwy¿kach uposa¿eñ w roku 2012 oraz zaproszenie na posiedzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych, Ministra Sprawiedliwoœci oraz postów województwa zachodniopomorskiego.
Informacje przekaza³: Przewodnicz¹cy Zarz¹du NSZZ
Funkcjonariuszy i Pracowników Wiêziennictwa w Nowogardzie.
por. Krzysztof ¯ylak

Starostwo Powiatowe
w Drawsku Pomorskim
oferuje przedsiêbiorstwom
turystycznym z powiatu
drawskiego mo¿liwoœæ
prezentacji ich firm na
Miêdzynarodowych Targach
Turystycznych we Wroc³awiu
(3-5.02.2012).
Zainteresowanych przedsiêbiorców prosimy o dostarczenie do 21 stycznia br. materia³ów promocyjno - informacyjnych z ofert¹ turystyczn¹ (np. broszury, ulotki, foldery, itd.) do budynku
Starostwa Powiatowego (Punkt Informacyjny lub pokój 302) z dopisan¹ informacj¹: TARGI TURYSTYCZNE WROC£AW 2012. Osob¹ do kontaktu w tej
sprawie jest Daria Martusiewicz (tel. 94
363 01 82, e-mail: turystyka@powiatdrawski.pl ).

