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W bidnej gminie Liderów te¿ mo¿na znaleŸæ

Trofea LIDER 2011 zosta³y
przyznane na SPOTKANIU
NOWOROCZNYM

Radar siê nie zwróci³ –
poinformowa³a skarbnik
Teresa Dobroñ

Burmistrz
Waldemar
W³odarczyk
– planujê
redukcjê
stra¿ników
miejskich
Nasz praca
zosta³a
zauwa¿ona
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INFORMACJE

Nasz praca zosta³a
zauwa¿ona

W dniu 3.02.2012 r. w sali widowiskowej kina „MEWA” Z³ocienieckiego Oœrodka Kultury po raz
pi¹ty odby³a siê uroczysta Gala LIDER 2011.
Nagrody, otrzyma³y najlepsze
firmy, organizacje i osoby szczególnie zas³u¿one dla Miasta i Gminy
Z³ocieniec w minionym roku. Burmistrz Z³ocieñca Waldemar W³odarczyk oraz przewodnicz¹ca Rady
Miejskiej Urszula Ptak podsumowali miniony rok 2011 oraz przedstawili
koncepcjê rozwoju naszego miasta
w roku 2012.
Najwiêcej wyró¿nieñ przyznano
w kategorii „Rozwój przedsiêbiorstwa”. Dziêki ró¿nym dzia³aniom i
udogodnieniom, podmioty gospodarcze maj¹ bardzo dobre warunki
rozwoju, a w dobie kryzysu to element bardzo istotny.
Statuetkê LIDERA 2011 w kategorii „Promocja gminy” odebra³ Prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Powiatu Drawskiego pan Krystian Budziszewski.
Za dzia³ania, które podnosz¹ poziom

bezpieczeñstwa nad k¹pieliskami, a
id¹ca w œwiat informacja o tym przyci¹ga turystów.
Za wydarzenie kulturalne roku
uznano otwarcie kina „Mewa” i nowej siedziby Z³ocienieckiego
Oœrodka Kultury. Lidera odebrali
pracownicy, a dyrektor pani Romana
Kowalewicz zosta³a udekorowana
Srebrn¹ Odznak¹ Gryfa Zachodniopomorskiego.
Tegoroczna gala by³a tak¿e
okazj¹ do wrêczenia dwóch odznaczeñ Zas³u¿ony dla miasta i Gminy
Z³ocieniec. Otrzymali je Edward
Wujków, który odda³ honorowo 38
litrów krwi oraz Parafialny Oddzia³
Akcji Katolickiej.
Nasza praca spo³eczna, któr¹
wykonujemy z zaanga¿owaniem, poprzez zabezpieczanie k¹pielisk i
akwenów, edukacjê spo³eczeñstwa
zosta³a zauwa¿ona, a wk³ad jaki ratownicy WOPR wnosz¹ w promocjê
i rozwój Gminy Z³ocieniec prze³o¿y³a
siê na te wyró¿nienie.
Krystian Budziszewski

Jest ju¿ umowa na RZGO w S³ajsinie

Partycypacja Z³ocieñca
w budowie Regionalnego Zak³adu
Gospodarowania Odpadami
(Z£OCIENIEC). Burmistrz Z³ocieñca podpisa³ drugiego lutego
umowê na wykonanie Regionalnego Zak³adu Gospodarowania Odpadami w S³ajsinie i stacji prze³adunkowych w Mielenku Drawskim, Mokrawicy (gmina Kamieñ Pomorski) i
Œwinoujœciu. Umowa zosta³a podpisana z firm¹ BUDIMEX S.A. z Warszawy. Firmê wy³oniono w drodze
przetargu. Zadanie ma byæ wykonane do koñca tego roku.
Projekt nosi nazwê „Budowa
Regionalnego Zak³adu Gospodaro-

wania Odpadami w S³ajsinie”. S³ajsino jest po³o¿one w gminie Nowogard. Zamierzenie gromadzi dwadzieœcia siedem gmin z naszego województwa. W planach jest (1) Regionalny Zak³ad Gospodarowania
Odpadami w S³ajsinie (2) stacje prze³adunkowe w Mielenku Drawskim,
Mokrawicy i Œwinoujœciu. Zostan¹
tak¿e wybudowane kwatery sk³adowania odpadów oraz zostanie zrekultywowana dotychczasowa kwatera.
Ca³oœciowa kwota dotycz¹ca realizacji projektu to 110 .533.420 z³. (um)
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Kolejna czêœæ opowieœci Alusia o ZOK-u
w nastêpnym numerze

Srebrna Odznaka Gryfa
Zachodniopomorskiego
dla dyrektor Z³ocienieckiego
Oœrodka Kultury

(Z£OCIENIEC). Na wniosek
Burmistrza Z³ocieñca z dwunastego sierpnia 2011 roku, dyrektor
ZOK-u Romana Kowalewicz zosta³a wyró¿niona Srebrnym Gryfem.
(I) Za zainicjowanie i poprowadzenie z zaanga¿owaniem i determinacj¹ projektu „Przebudowa i rozbudowa kina MEWA w Z³ocieñcu”,
którego ukoronowaniem by³o oddanie do u¿ytku w czerwcu ubieg³ego
roku funkcjonalnego obiektu nie
tylko kina, ale i ca³ego oœrodka kultury. Z salami do zajêæ tanecznych,
plastycznych, muzycznych, czêœci
administracyjnej i nowoczesnego
zaplecza socjalnego i sanitarnego.
(II) Za inicjowanie i podejmowanie
siê w okresie ostatnich paru lat
uczestnictwa i realizacji wielu innych projektów np. a/ Dom Kultury
+ (jeden z piêædziesiêciu w kraju). b/
Program Rozwoju Bibliotek (jako
jedna z czterech bibliotek w województwie zachodniopomorskim), c/
„Wysoka jakoœæ kultury”, d/ udzia³
w projektach PROW – podnosz¹c
standard terenów rekreacyjnych w
miejscowoœciach Darskowo i Warni³êg oraz e/ wyposa¿aj¹c Zespó³
Œpiewaczy DARSKOWIACY oraz f/
kilkanaœcie projektów z Fundacji
Wspomagania Wsi. (III) Za godzenie funkcji dyrektor instytucji kultury z prowadzaniem, z powodzeniem,
na co dzieñ jako instruktor i choreograf zespo³ów tanecznych Z£OCIENIE, odnosz¹c wiele sukcesów
artystycznych w kraju i za granic¹ –
promuj¹c tym samym region nie tylko gminy, ale ca³ego województwa
W uznaniu zas³ug dla rozwoju

Pomorza Zachodniego, uchwa³¹ nr
10/12 z dnia 5 grudnia 2011 roku,
Zarz¹d Województwa Zachodniopomorskiego nada³ pani Romanie
Kowalewicz Srebrn¹ Odznakê Honorow¹ Gryfa Zachodniopomorskiego.
(zok)
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Zwrot podatku akcyzowego

Zmiana terminu
sk³adania wniosków
(KRAJ). Minister Rolnictwa i
Rozwoju Wsi poinformowa³, ¿e ka¿dy rolnik chc¹cy odzyskaæ czêœæ
pieniêdzy wydanych na olej napêdowy u¿ywany do produkcji rolnej,
powinien zbieraæ faktury VAT.
(1) W terminie od 1 do 29 lutego
2012 roku nale¿y z³o¿yæ odpowiedni
wniosek do wójta, burmistrza lub
prezydenta miasta, w zale¿noœci od
miejsca po³o¿enia gruntów rolnych
wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowi¹cymi dowód zakupu
oleju napêdowego w okresie od 1

lutego do 31 lipca 2012 roku, w ramach limitu zwrotu podatku okreœlonego na 2012 rok.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2012 roku wynosi 81,70 z³ *
(iloœæ ha u¿ytków rolnych). Pieni¹dze bêd¹ wyp³acane w terminach: 230 kwietnia 2012 r w przypadku z³o¿enia wniosku w pierwszym terminie. Od 1 do 31 paŸdziernika w przypadku z³o¿enia wniosku w drugim
terminie. Gotówk¹ w kasie urzêdu
gminy lub miasta, albo przelewem na
rachunek bankowy podany we
wniosku.
(um)

Do œrody. POTEM NA ADRES ZAMIESZKANIA

Rozliczenia podatkowe
PIT 11 dla bezrobotnych
(Z£OCIENIEC). UWAGA!!!
Rozliczenia podatkowe PIT 11 dla
osób bezrobotnych bêd¹ wydawa-
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INFORMACJE - REKLAMA

Og³oszenie
Przedszkole w Drawsku Pomorskim
przy ul. Obr. Westerplatte i ul. Chrobrego

Przyjmuje zapisy na rok szkolny 2012/2013
- dla dzieci w wieku 3, 4, 5 i 6-ciu lat
na 9 godzin dziennie.
- roczne przygotowanie przedszkolne
dla dzieci w wieku 5 i 6 lat, tzw. „0”
Na 5 godzin dziennie - bezp³atnie
przy Szkole Podstawowej w Drawsku Pomorskim

Zapisy dzieci prosimy dokonywaæ
w nieprzekraczalnym terminie
od 10 lutego do 20 marca 2012 r.
w przedszkolu przy ul. Obr. Westerplatte
i ul. Chrobrego w Drawsku Pomorskim
Informacje mo¿na uzyskaæ pod numerem
tel. (94) 363 27 23, (94) 363 22 77.
Og³oszenie
Kredyt Bank S.A. z siedzib¹
w Warszawie, ulica Marcina Kasprzaka 2/8, informuje, ¿e uniewa¿nia dwadzieœcia piêæ sztuk
druków KP od numeru 1699851
do numeru 1699875 wydanych
przez Kredyt Bank S.A. Centrum
Restrukturyzacji i Windykacji, 20601 Lublin, ulica Tomasza Zana 39.

ne w PUP Filia Z³ocieniec do œrody
15 lutego. Po tym terminie bêd¹ rozes³ane na adres zamieszkania. (um)

Biuro reklamy
TPD
Tel. 504 042 532

P£YTY OSB
NAJTANIEJ. 602 131 760
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Nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Drawskiego

Zlikwidowali szko³y, utworzyli nowe
(DRAWSKO POM.) W dniu 30 stycznia 2012 roku odby³a siê nadzwyczajna XVII sesja Rady Powiatu Drawskiego. G³ównym tematem sesji by³a
reorganizacja sieci szkó³ szkolnictwa ponadgimnazjalnego w powiecie.
Podajemy uchwa³y dotycz¹ce likwidacji szkó³ w powiecie oraz utworzenia nowych szkó³, kronikarsko odnotowuj¹c ten historyczny moment w
oœwiacie powiatowej. Rada podjê³a nastepuj¹ce uchwa³y w tej sprawie:
1. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodz¹cego w sk³ad
Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim,
2. w sprawie likwidacji Uzupe³niaj¹cego Technikum Ekonomicznego
wchodz¹cego w sk³ad Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim,
3. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodz¹cego w sk³ad
Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Czaplinku,
4. w sprawie Likwidacji Technikum Uzupe³niaj¹cego wchodz¹cego w
sk³ad Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Czaplinku,
5. w sprawie likwidacji Uzupe³niaj¹cego Liceum Ogólnokszta³c¹cego
dla Doros³ych wchodz¹cego w sk³ad Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w
Czaplinku,
6. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodz¹cego w sk³ad
Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Z³ocieñcu,
7. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodz¹cego w sk³ad
Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 w Drawsku Pomorskim,
8. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokszta³c¹cego nr 2 wchodz¹cego
w sk³ad Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 w Drawsku Pomorskim,
9. w sprawie likwidacji Technikum Agrobiznesu wchodz¹cego w sk³ad
Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 w Drawsku Pomorskim,
10. w sprawie likwidacji Technikum Ekonomicznego wchodz¹cego w
sk³ad Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 w Drawsku Pomorskim,
11. w sprawie likwidacji Technikum ¯ywienia wchodz¹cego w sk³ad
Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 w Drawsku Pomorskim,
12. w sprawie likwidacji Zasadniczej Szko³y Zawodowej nr 2 wchodz¹cej
w sk³ad Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 w Drawsku Pomorskim,
13. w sprawie likwidacji Uzupe³niaj¹cego Technikum ¯ywienia i Gospodarstwa Domowego wchodz¹cego w sk³ad Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 w Drawsku Pomorskim,
14. w sprawie likwidacji Technikum ¯ywienia i Gospodarstwa Domowego wchodz¹cego w sk³ad Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 w Drawsku Pomorskim,
15. w sprawie likwidacji Uzupe³niaj¹cego Liceum Ogólnokszta³c¹cego
dla Doros³ych wchodz¹cego w sk³ad Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr
1 w Drawsku Pomorskim,
16. w sprawie likwidacji Szko³y Policealnej dla Doros³ych wchodz¹cej w
sk³ad Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1 w Drawsku Pomorskim,
17. w sprawie likwidacji Technikum Mechanicznego wchodz¹cego w
sk³ad Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Drawsku Pomorskim,
18. w sprawie likwidacji Technikum Samochodowego wchodz¹cego w
sk³ad Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Drawsku Pomorskim,
19. w sprawie likwidacji Uzupe³niaj¹cego Technikum Mechanicznego
wchodz¹cego w sk³ad Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Drawsku Pomorskim,
20. w sprawie likwidacji Zasadniczej Szko³y Zawodowej dla Doros³ych
wchodz¹cej w sk³ad Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Drawsku Pomorskim,
21. w sprawie wy³¹czenia Centrum Kszta³cenia Praktycznego z Zespo³u
Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Czaplinku,
22. w sprawie wy³¹czenia Centrum Kszta³cenia Praktycznego z Zespo³u
Szkó³ Zawodowych w Drawsku Pomorskim,
23. w sprawie utworzenia zespo³u placówek - Powiatowego Centrum
Kszta³cenia Zawodowego i Ustawicznego,
24. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Kszta³cenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim,
25. w sprawie rozwi¹zania Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1 w
Drawsku Pomorskim,
26. w sprawie rozwi¹zania Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 w
Drawsku Pomorskim,
27. w sprawie rozwi¹zania Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Drawsku Pomorskim,

28. w sprawie utworzenia Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim,
29. w sprawie nadania statutu Zespo³owi Szkó³ Ponadgimnazjalnych w
Drawsku Pomorskim,
30. w sprawie utworzenia M³odzie¿owego Oœrodka Wychowawczego w
Czaplinku.

Program do roku 2015

Przeciwdzia³anie
przemocy w rodzinie
(Z£OCIENIEC). Lada dzieñ w
gminie zostanie przyjêty program
przeciwdzia³ania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar takich
dzia³añ. Program bêdzie obowi¹zywa³ do roku 2015.
W Programie s¹ wskazane Ÿród³a
jego finansowania. Cele, zadania i
adresaci programu. Mamy w nim
tak¿e jego realizatorów. Tu wymieñmy tylko oczekiwane efekty, jakich
nale¿y siê spodziewaæ w trakcie realizacji Programu. (1) Systematyczne diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie (2) Zmiana postaw
spo³ecznoœci lokalnej gminy Z³ocie-

niec wobec przemocy w rodzinie.)3)
Zwiêkszenie wra¿liwoœci spo³ecznej
wobec aktów przemocy w rodzinie
(4) Podwy¿szenie kompetencji osób
zajmuj¹cych siê problematyk¹ przemocy w rodzinie (5) spadek liczby
przypadków przemocy w rodzinie (6)
Zwiêkszenie dostêpnoœci profesjonalnej pomocy dla ofiar przemocy w
rodzinie (7) Zwiêkszenie skutecznoœci oddzia³ywania na sprawców
przemocy w rodzinie (8) zmniejszenie skutków psychologicznych wynikaj¹cych z przemocy (9) zwiêkszenie poczucia bezpieczeñstwa cz³onków rodzin doœwiadczaj¹cych przemocy. (um)
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Oœrodek
dla pokrzywdzonych
przez ¿ycie
(DRAWSKO
POMORSKIE). Wraz
z pocz¹tkiem tego
roku przy Oœrodku
Wspierania Dziecka
i Rodziny powsta³ Punkt
Interwencji Kryzysowej,
w którym pomoc
mo¿e znaleŸæ ka¿dy,
kto jej potrzebuje.
W Oœrodku dzia³a telefon zaufania dla osób, które znalaz³y siê w
kryzysie, czy w trudnej sytuacji
¿yciowej (94 343-29-94).
Ka¿da osoba, w której ¿yciu wydarzy³a siê sytuacja, zaburzaj¹ca
harmoniê i ³ad, sytuacja z któr¹ nie
potrafi sobie poradziæ i nie ma nikogo, kto móg³by jej pomoc, mo¿e zadzwoniæ o poradê, a czasami zwyk³e
wys³uchanie do oœrodka.
O jakie sytuacje chodzi? Przyk³adowo: przemoc fizycznej, psychicznej, seksualnej, ekonomiczna, ale i
niezwykle trudny okres po utarcie
bliskiej osoby, powa¿na choroba,
rozpad ma³¿eñstwa, zdrada, utrata
pracy. Pomoc mo¿na uzyskaæ równie¿ wówczas, gdy nie radzimy sobie
z sytuacj¹, gdy dzieci opuszczaj¹
dom rodzinny, mamy myœli samobójcze, a nawet próbê samobójcza za
sob¹. Specjaliœci pracuj¹cych w
oœrodku pomog¹ równie¿ w sytuacji, gdy nie radzimy sobie z sytuacjami konfliktowymi w domu b¹dŸ
w pracy.
Wsparcie mo¿na uzyskaæ równie¿ wówczas, gdy czujemy, ¿e straciliœmy kontrolê nad w³asnym
¿yciem, jesteœmy przera¿eni, bezrad-

ni, cierpimy na bezsennoœæ, albo
gdy drêcz¹ nas koszmary, odczuwamy lêki, niepokoje popadamy w
odrêtwienie, nie potrafimy skupiæ
siê, zebraæ myœli i wszystko straci³o
sens.
W sytuacjach, gdy wydarzenia
przekraczaj¹ doœwiadczenia cz³owieka, burz¹ce jego spokój i odpornoœæ mo¿na zadzwoniæ pod numer
tel.: 94 341-06-41 i umówiæ siê ze
specjalist¹.
Psycholog dy¿uruje w ka¿dy
poniedzia³ek: w godz. 15.30-17.30
Pracownik socjalny dy¿uruje w
ka¿dy poniedzia³ek od 15.00 do
17.00.
Pedagog dy¿uruje w ka¿d¹ œrodê
od 15.00 do 17.00.
Porady prawne udzielane s¹ w
ka¿dy poniedzia³ek w godz. 10.00 12.00
Powiatowy Koordynator ds.
Przeciwdzia³ania Przemocy w Rodzinie dy¿uruje w ka¿d¹ œrodê od 10.0012.00.
W oœrodku dzia³a równie¿ hostel. Znajduj¹ siê tam cztery ³ózka
przeznaczone dla osób, które znalaz³y siê w bardzo krytycznej sytuacji
¿yciowej. Od pocz¹tku roku z hostelu skorzysta³a jedna osoba. Maksymalny czas pobytu w hostelu wynosi 3 miesi¹ce.
Z kolei z pomocy specjalistów
codziennie korzysta bardzo du¿o
osób, a to oznacza, ¿e wsparcie takie
jest wrêcz konieczne.
Jednak na tym dzia³alnoœæ
oœrodka nie bêdzie siê koñczyæ, w
zamierzeniach s¹ szkolenia maj¹ce
na celu m.in. zmianê sposobu myœlenia ludzi, ale i skierowane do ró¿nych s³u¿, które mog¹ pomóc osobom pokrzywdzonym.
MM

Referentem
Damian Œwiercz
(DRAWSKO POMORSKIE).
M³odszym referentem w Wydziale
Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim jest
obecnie Damian Œwiercz.
W uzasadnieniu wyboru czytamy: „Pan Damian Œwiercz spe³ni³
wszystkie wymagania formalne zawarte w og³oszeniu o naborze na

stanowisko w Wydziale Organizacyjnym. Doskonale napisa³ test,
bêd¹cy wstêpnym etapem kwalifikacji na stanowisko. W ocenie cz³onków komisji rekrutacyjnej równie¿
najlepiej zaprezentowa³ siê na rozmowie kwalifikacyjnej. Zna specyfikê pracy na stanowisku jak równie¿
ma doœwiadczenie w pracy w administracji samorz¹dowej.”
op

Czes³aw Hoc
Pose³ na Sejm RP
KP Prawo i Sprawiedliwoœæ
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Szanowny Pan
Henryk Andra³ojæ
Dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy w Drawsku Pomorskim
/dotyczy Filii w Z³ocieñcu/
ul. Starogrodzka 9, 78-500 Drawsko Pomorskie
W oparciu o art. 16 i 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu pos³a i senatora oraz w trosce o przeciwdzia³anie wykluczeniu spo³ecznemu proszê o wyjaœnienie braku pomocy i wsparcia
bezrobotnemu mieszkañcowi Z³ocieñca.
Otrzyma³em bardzo niepokoj¹cy i dramatyczny list mieszkañca Z³ocieñca, w kwestii braku skutecznej pomocy czy te¿ efektywnego wsparcia ze strony Urzêdu Miasta i Gminy Z³ocieñca i Powiatowego Urzêdu
Pracy Filii w Z³ocieñcu.
Z korespondencji wynika, ¿e sytuacja Pana (dane personalne) jest
bardzo ciê¿ka, a dramatu jego trudnej sytuacji jako bezrobotnego dope³nia lekcewa¿¹ce i niesprawiedliwe traktowanie przez instytucje samorz¹dowe.
Wobec powy¿szego, bardzo proszê o informacje wyjaœniaj¹ce, a w
szczególnoœci:
- powody 2-kr. odmowy przez PUP dotacji na rozpoczêcie w³asnej
dzia³alnoœci (pomimo ich nietrafnego udzieleniu innym podmiotom,
które po zainkasowaniu dotacji, wygasi³y po roku swoj¹ dzia³alnoœæ,
proszê o weryfikacjê tych informacji);
- przedsiêwziêæ Urzêdu Miasta i Gminy w Z³ocieñcu w kwestii
zmniejszenia bezrobocia na terenie miasta i gminy (na stronie internetowej UMiG, aktualne dane w kwestii bezrobocia to rok 2010, w którym
liczba bezrobotnych wynosi³a 1575 osób, tj.15,4%, co w porównaniu
do roku 2008 z 1178 osobami bezrobotnymi, tj. 11,4% jest znacznym pogorszeniem), ile zosta³o utworzonych nowych miejsc pracy;
- ile osób w 2011r. w Z³ocieñcu i gminie Z³ocieniec skorzysta³o z aktywnych form przeciwdzia³aniu bezrobociu z ocen¹ i analiz¹ ofert z poprzednich lat i ich komentarzem;
- ile i jakie oferty pracy z Powiatowego Urzêdu Pracy Filii w Z³ocieñcu by³y sk³adane Panu (dane personalne).
Bardzo proszê, po weryfikacji tych informacji, o przedstawienie wyjaœnieñ oraz propozycje mo¿liwoœci i szans na wyjœcie z kryzysu i nie
dopuszczenia do ew. wykluczenia spo³ecznego m³odej rodziny ze Z³ocieñca.

Informcja dla organizacji
pozarz¹dowych
Informujemy, ¿e 9 lutego 2011 r.
rozpocz¹³ siê nabór kandydatów do
Zachodniopomorskiej Rady Dzia³alnoœci Po¿ytku Publicznego.
Szczegó³owe informacja oraz
dokumenty niezbêdne do zg³oszenia kandydata znajduj¹ siê na stronie g³ównej Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Zachodniopomorskiego www.wzp.pl, na stronie WWS www.wws.wzp.pl w zak³adce
Aktualnoœci
http://
www.wzp.pl/wws/p-r-m-a-15289/
aktualnosci.htm
i w zak³adce Organizacje pozarz¹dowe/Zachodniopomorska Rada

Dzia³alnoœci Po¿ytku Publicznego
http://www.wzp.pl/wws/organizacje_pozarzadowe/zachodniopomorska_rada_dzialalnosci_pozytku_publicznego.htm .
Nabór kandydatów potrwa do 9
marca 2012 r.
Wszelkich informacji dotycz¹cych naboru do Zachodniopomorskiej Rady Dzia³alnoœci Po¿ytku
Publicznego udzielaj¹ pracownicy
Wieloosobowego stanowiska ds.
organizacji pozarz¹dowych, Wydzia³ Wspó³pracy Spo³ecznej Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, tel. 91/
44 16 223, fax 91/ 44 16 231.
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Gadaj¹ o groszach, nie ma rozmów o milionach

Istnieje jeszcze ten nasz Z³ocieniec,
czy te¿ ju¿ nie za bardzo?
(Z£OCIENIEC).
Zad³u¿enie
gmin w kraju to obecnie ju¿ epidemia. W reporterskim skrócie zobaczmy, jak w tej konkurencji ma siê
nasza gmina. By poczuæ ciê¿ar ni¹
zarz¹dzania, przytoczymy fragmenty zapisów z posiedzeñ jednej z komisji naszej rady. Jeszcze z ubieg³ego roku. Posiedzenie sprzed uchwalenia aktualnie obowi¹zuj¹cego bud¿etu.
Oto robocza wypowiedŸ skarbnik
gminy, Teresy Dobroñ: - W Przedszkolu nie przeczytano czêœci „objaœnieniowej” do wytycznych w sprawie projektu bud¿etu gminy na 2012 rok. Tam
zapisano, ¿e ma nie byæ w projekcie
wzrostu wynagrodzenia dla obs³ugi i
nagród. Trzeba gospodarowaæ tym, co
maj¹. Rz¹d zapowiada, ¿e wzroœnie
stawka op³aty na sk³adki emerytalne.
Trzeba bêdzie znaleŸæ na to œrodki.
Oprócz tych pism wp³ynê³y jeszcze
inne pisma – w ramach konsultacji spo³ecznych. Pan Antoni Gadzina napisa³
w sprawie dotacji dla Z³ocienieckiej
Orkiestry Dêtej. Napisa³, ¿e ujêto tylko
dwanaœcie tysiêcy z³otych, i ¿e to jest
zbyt ma³o. Wnioskuje o zwiêkszenie o
osiem tysiêcy z³otych. OSiR te¿ napisa³ wniosek. W zwi¹zku z przekszta³ceniem siê w jednostkê bud¿etow¹ mogli odliczaæ podatek VAT, a teraz nie
bêd¹ mogli. Wnioskuj¹ o zwiêkszenie
œrodków o trzydzieœci tysiêcy z³otych
oraz o zmniejszenie dochodów o trzydzieœci tysiêcy (wynajem hali sportowej dla Gimnazjum). Od tego roku nie
mog¹ pobieraæ op³aty, a w Gimnazjum
nie bêdzie wydatku. OSiR bêdzie musia³ p³aciæ podatek od nieruchomoœci.
Orlik wnioskuje o przyznanie dotacji –
dwadzieœcia tysiêcy z³otych. Nie

uwzglêdniliœmy tego. Klub Traper
wnioskuje o zwiêkszenie œrodków o
trzydzieœci tysiêcy z³otych. Na dowóz dzieci do szkó³ zg³oszono ofertê
wy¿sz¹ o trzydzieœci dwa tysi¹ce z³otych od zaplanowanych œrodków na
ten cel. –
Do rozmowy w³¹czy³ siê burmistrz
Waldemar W³odarczyk: - W bud¿ecie
nie jest ujêta kwota na termomodernizacjê Szko³y Podstawowej Nr 3 i przedszkola. (...) Na 2012 rok zosta³a przesuniêta realizacja i p³atnoœæ. –
Radny Jan Rudy pyta³: - Czy wymiana stolarki by³a kosztem gminy?
Burmistrz – ja bym tego nie wykazywa³
I jeszcze raz skarbnik Teresa Dobroñ: - Czekamy na piêædziesi¹t tysiêcy z³otych ze starostwa. Je¿eli pañstwo maj¹ wnioski zwiêkszaj¹ce wydatki, to nale¿y podaæ, sk¹d nale¿y je
pokryæ i nie mo¿na pomniejszyæ nadwy¿ki. Ona powinna byæ wy¿sza, powinna rosn¹æ, nie maleæ. Informacja o
naszym d³ugu, to szeœædziesi¹t procent. Do tego dochodzi niesp³acona
po¿yczka w Banku Ochrony Œrodowiska, bo j¹ zaci¹gnêliœmy na kanalizacjê
Warni³êg, Kosobudy – jest to ca³kowity
koszt unijny. Do czasu otrzymania s¹
wy³¹czone z d³ugu. Trzeba bêdzie skorygowaæ wieloletni¹ prognozê finansow¹. D³ug ogó³em bêdzie przekracza³
szeœædziesi¹t procent, je¿eli nie zmieni
siê wartoœæ bud¿etu. Wszystkie inne
zmiany skutkuj¹ce w wydatkach dadz¹
przekroczenie szeœædziesiêciu procent.
Na koniec trzeciego kwarta³u przekroczyliœmy szeœædziesi¹t procent. Zmienia siê ustawa o finansach publicznych.
Do roku 2014 musimy pomniejszyæ

OFERTY PRACY
Na dzieñ 13.02.2012 r.
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
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.
Mechanik samochodowy - wymagania: wykszta³cenie zasadnicze zawodowe,
mile widziane uprawnienia spawalnicze. Kontakt: Przedsiêbiorstwo Us³ugowo-

nasz d³ug. Bêdzie problem z osi¹gniêciem wielkoœci zgodnie ze wzorem.
Strona lewa mówi o kwotach danego
roku. Sp³ata zobowi¹zañ + odsetki od
zobowi¹zañ i wierzytelnoœci (zobowi¹zania wymagalne) podzielona prze dochody ogó³em nie mo¿e byæ wiêksza od
strony prawej (to samo pomniejszone o
dochody maj¹tkowe z trzech lat). Zwi¹zek Miast Polskich skar¿y ten zapis
ustawy. (...) bêdzie uchwa³a w sprawie
porêczenia R – XXI. Nie mo¿emy tego
przyj¹æ, bo to przekroczy szeœædziesi¹t procent. Do d³ugu danego roku trzeba uwzglêdniaæ nasze porêczenia, które
s¹ traktowane w taki sposób, jakbyœmy
musieli je sp³acaæ teraz. Porêczenie dla
Z³ocienieckiego Oœrodka Kultury ujmuj¹ nam podwójnie. –
Burmistrz Waldemar W³odarczyk
zaproponowa³: - Ja bym tego nie wykazywa³. –
Skarbnik Teresa Dobroñ: - A ja póŸniej muszê siê t³umaczyæ. –
Na to burmistrz Waldemar W³odarczyk: - To ja siê t³umaczê, bo podpisujê
dokumenty. Dwa razy zapisujemy tê
sam¹ kwotê. (...) W 2012 roku Poznañ
bêdzie mia³ sto dwanaœcie procent zad³u¿enia. –
Skarbnik Teresa Dobroñ: - Przesz³o
dziewiêædziesi¹t procent gmin ma takie
problemy. Radny Jan Rudy: - Takie przepisy
sparali¿uj¹ wykorzystywanie unijnych œrodków. Skarbnik Teresa Dobroñ: - Je¿eli
bêd¹ uwagi do projektu bud¿etu, to
samorz¹dy bêd¹ musia³y zrównowa¿yæ bud¿ety i nie otrzymamy œrodków
unijnych przez kilka lat. –
Gadu³ki o groszach, nie ma k³ótni o miliony

Mimo, ¿e w oficjalnych wypowiedziach o sytuacji finansowej gminy
Z³ocieniec dominuje ton jakby mimo
wszystko optymistyczny, to jednak
poszukiwanie na gwa³t z³otówek, na
przyk³ad w oœwiacie, jest tego ewidentnym zaprzeczeniem. Rozwa¿anie
sprzeda¿y „ciep³a” to ju¿ nawet jakby
– ton¹cy siê brzytwy chwyta³. A na
dalszej drodze ? – ju¿ wspomina siê o
mo¿liwoœci sprzeda¿y kolejnych
spó³ek.
Z oczywistych powodów nie polikwiduje siê mo¿e nawet i dziesi¹tków
zbêdnych etatów, bo wiadomo... Z
czego bêd¹ ci ludzie ¿yli? Nie pójd¹
przecie¿ na zasi³ki, do sto³ówki na Piaskowej te¿ nie pójd¹, bo nie po to
gminn¹ w³adzê popieraj¹. A do tego uwa¿aj¹ siê za coœ lepszego od ludzi
faktycznie latami bezrobotnych. Dlaczego tak jest?
Jest tak, jak siê wybiera
Taka tu w³adza. Nie umiej¹ca wykonywaæ ruchów animatorskich ( miejsca pracy, podstrefa, itp.) a tylko jakoœ
tam dzieliæ to, co z trudem udaje siê
wyszarpywaæ innym - tu i tam. Najsmutniejszym obrazem w tych dniach
naszej gminy, tak zwane LIDERY - za
to i owo. Tu mizeria jest tak smutna, ¿e
uprawnionym jest pytanie – istnieje
jeszcze ten nasz Z³ocieniec, czy te¿
ju¿ nie za bardzo? I jeszcze jedno: na
sesjach rady Z³ocieñca nie mówi siê o
wydawaniu milionów. Radni uwielbiaj¹ gadu³ki o groszach. Takim towarzystwem rz¹dzi siê tak, jak siê tylko
chce. A to towarzystwo jest w³aœnie do
rz¹dzenia. Pozapominali, albo tak im
wygodnie.
Tadeusz Nosel

Handlowe „GUMITREX II” Gra¿yna Wyrzykowska, ul. Z³ocieniecka 22, 78500 Drawsko Pom., tel. 669 99 19 94.
Pracownik kontroli jakoœci i produkcji - wymagania: wykszta³cenie min.
œrednie, umiejêtnoœæ czytania rysunków technicznych, umiejêtnoœæ pos³ugiwania siê przyrz¹dami kontrolnymi (typu suwiarka, wysokoœciomierz itp.), mile
widziane doœwiadczenie w pracy na podobnym stanowisku pracy, zaanga¿owanie, odpowiedzialnoœæ, sumiennoœæ, umiejêtnoœæ pracy w zespole, odpornoœæ na
stres, znajomoœæ ME Office (MS Word, MS Excel). Kontakt: ME-FA International Sp. z o.o., ul. Seminaryjna 6, 78-500 Drawsko Pom.
Kierowca samochodu ciê¿arowego - wymagania: wykszta³cenie min. zasadnicze zawodowe, prawo jazdy kat. CE, œwiadectwo kwalifikacji zawodowej (lub
na przewóz rzeczy), wa¿ne badania psychologiczne i lekarskie, min. 2 lata doœwiadczenia zawodowego. Kontakt: P.P.U.H. W.G. Fabich, 78-500 Drawsko
Pom. ul. Starogrodzka 33, tel. 94/36 345 31.
Operator ³adowarki jednonaczyniowej - wymagania: uprawnienia do obs³ugi
³adowarki jednonaczyniowej, min. 2 lata doœwiadczenia zawodowego. Kontakt:
P.P.U.H. W.G. Fabich, 78-500 Drawsko Pom. ul. Starogrodzka 33, tel. 94/36 345
31.
Mechanik - spawacz - wymagania: ksi¹¿eczka spawacza, min. 2 lata doœwiadczenia zawodowego. Kontakt: P.P.U.H. W.G. Fabich, 78-500 Drawsko Pom. ul.
Starogrodzka 33, tel. 94/36 345 31.
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Spad³o nieco œniegu, ale bez wiêkszych k³opotów

Poniedzia³kowe i wtorkowe
przedpo³udnie na ulicach miasteczka
i na „cudo” deptaku
(Z£OCIENIEC). Poniedzia³kowe
i wtorkowe przedpo³udnie -trzynasty, czternasty lutego, to przede
wszystkim uwaga, ¿e schody prowadz¹ce do Urzêdu Miasta, gdy tylko nawet nieco mrozu, staj¹ siê tak
œliskie, ¿e a¿ niebezpieczne. Gumowe nak³adki na nie s¹ tylko zwyk³¹
prowizork¹. A¿ dziw bierze, ¿e w takim miejscu owa prowizorka utrzymuje siê ju¿ któryœ roczek. Skoro tak
byæ musi, to g³oœno przestrzegamy:
JAK DO URZÊDU W Z£OCIEÑCU,
TO TYLKO Z CZEKANEM!!!
Dodajmy – przepaœæ ku W¹sawie
na moœcie na 5 Marca nadal czeka na
kogoœ, kto poleci tu na z³amanie karku. Tymczasem stra¿ miejska bêdzie
nied³ugo na sesji tutejszej rady sprawozdawaæ, jak¿esz to ona jest skuteczna. Na papierze oczywiœcie.

Piec nie jest koszem na
œmieci
Ale... owa stra¿ miejska w gablocie przed Urzêdem powiesi³a plakacik, cytujemy: - NIE ZATRUWAJ!
PIEC NIE JEST KOSZEM NA ŒMIECI! Spalanie œmieci w domowych
piecach i kot³owniach jest Ÿród³em
zanieczyszczeñ, które s¹ szkodliwe
dla ludzi i œrodowiska naturalnego.
Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw
sztucznych. Butelek typu PET, worków foliowych, tak¿e opakowañ po
sokach, mleku, odpadów z gumy,
lakierowanego drewna, mebli. (...)
Stra¿ Miejska mo¿e przeprowadzaæ
kontrole dotycz¹ce spalania odpadów w piecach grzewczych na terenach prywatnych posesji. (...) kontroluj¹cy s¹ uprawnieni do wstêpu

na teren nieruchomoœci od godziny
6.00 do 22.00. Natomiast na teren
posesji, na której jest prowadzona
dzia³alnoœæ gospodarcza, przez ca³¹
dobê”.

A¿ do skutku, byle nie
do nieszczêœcia
Wskazujemy wiêc te¿ stra¿y jeszcze raz – (1) przepaœæ ku W¹sawie na
moœcie na 5 Marca i (2) karko³omne
schody do Urzêdu Miasta. Na oba te
obiekty wstêp przez ca³¹ dobê. Tylko, ¿e co z tego?

Tu w mieœcie œlisko
najbardziej
Ze Starego Rynku rzut oka w kierunku Bohaterów Warszawy i dalej
w dó³ za budynek plebanii. Lekkie
wzniesienie, gdy tylko nawet lekki
mróz - sprawia wiele trudu kierowcom. Bywa, ¿e samochody tu wrêcz
tañcz¹ po ca³ej szerokoœci jezdni, tak
tu bywa nierzadko. Akurat w to poniedzia³kowe przedpo³udnie, mimo
opadu œniegu, nie by³o Ÿle. Ciemna
chlapa œwiadczy³a o tym, ¿e jezdniê
na czas posypano piaskiem.
Dalej ten sam temat. W odpowiednim dokumencie znaleŸliœmy
nastêpuj¹c¹ informacjê: „Uniewa¿niono zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
na zadanie: Œwiadczenie us³ug
zwi¹zanych z utrzymaniem czystoœci na drogach i chodnikach w
gminie Z³ocieniec w 2012 roku,
poniewa¿ cena najkorzystniejszej
oferty przewy¿sza kwotê, któr¹ zamawiaj¹cy zamierza przeznaczyæ
na sfinansowanie zamówienia.
Gmina Z³ocieniec przeznaczy³a na
sfinansowanie zadania wartoœæ
298.300 z³otych. Natomiast cena
oferty z³o¿onej przez ZUK Sp. z o.o.
wynosi 403.823 z³ote.”
Akurat w poniedzia³ek trzynastego, we wtorek - po nocnym niedu¿ym opadzie œniegu, ulice nie tylko w
mieœcie by³y czarne. Chodniki na
tyle odœnie¿one, ¿e nie mo¿na mówiæ, ¿e poruszanie siê po nich sprawia³o jakiekolwiek trudnoœci. Nawet
poboczne uliczki by³y do ³atwego
przejœcia. Z uwag¹ obserwowaliœmy
starsze osoby o laseczkach zd¹¿aj¹ce do przychodni na Placu 650 – lecia Miasta. Tym pañstwu by³o ju¿
trudniej, ale te¿ sobie jakoœ radzili.

Œnieg na deptaku
niczym zbawienie
Skoro œnieg z nocy przyprószy³
deptak imienia Marsza³ka, to nagle
okaza³o siê, ¿e po tym trakcie mo¿na
siê nawet bez trudu poruszaæ. Kost-

ki ostrego, nierównego granitu œniegiem zosta³y zneutralizowane. Ale,
to tylko do wiosny. Z pierwszym
mocniejszym s³oñcem z³ocieniecki
deptak – gilotynka znów powróci do
swej codziennej roli. I tak do koñca
œwiata?
(N)
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Radar siê nie zwróci³ – poinformowa³a skarbnik Teresa Dobroñ

Burmistrz Waldemar W³odarczyk
– planujê redukcjê stra¿ników miejskich
(Z£OCIENIEC). Jeden z zapisów
po posiedzeniu komisji finansowej
rady Z³ocieñca ma postaæ: - Komisja
zawnioskowa³a ju¿ o zwiêkszenie
dochodów stra¿y miejskiej, miêdzy
innymi z mandatów (fotoradar). –
Radni i mandatowe z³otówki
Obecny na posiedzeniu radny
Jan Rudy: - Szczecinek postawi³
sobie drugi radar i zaplanowa³ jeden milion dochodu. Tak dzisiaj
przeczyta³em w gazecie. Na ulicy
Pilskiej bêdzie sta³, a reszta jest
mobilna ze wskazaniem ulic. –
Nieco zw¹tpienia posia³a w
chwytliw¹ ideê przewodnicz¹ca Urszula Ptak: - S³ysza³am, ¿e radar jest
popsuty. –
Radny Jan Rudy na to: - Komendant Policji mówi³, ¿e w wakacje
radar zacznie pracowaæ, ale nie
pracuje. Nie ma siê czego wstydziæ,
¿e mamy dochody z mandatów. Gdyby ludzie jeŸdzili zgodnie z przepisami, to nie by³oby mandatów. –
Skarbnik Teresa Dobroñ przedstawi³a kwestiê od strony finansowej, mówi¹c: - Bior¹c pod uwagê to,
co wp³ynê³o na rachunek, to radar
siê nie zwróci³. –
Temat z³ocienieckiej stra¿y miejskiej pojawi³ siê te¿, gdy so³tys z
Warni³êgu i radny, Miros³aw ¯urek,
stwierdzi³: - Trzydzieœci tysiêcy z³otych na drogi wiejskie na ca³¹ gminê to zbyt ma³o. W tym roku nic nie
by³o robione na drogach wiejskich.
Za dwa, trzy lata drogi te nie bêd¹
przejezdne. S¹ coraz wiêksze dziury. Trzeba je poprawiæ, za³ataæ. –
Pytanie przewodnicz¹cej Urszuli
Ptak: - Sk¹d wzi¹æ œrodki na to?
Propozycja radnego Miros³awa Ka-

cianowskiego: - Œrodki trzeba
wzi¹æ z Opieki Spo³ecznej i ze stra¿y miejskiej. Proponujê zamkn¹æ
sto³ówkê na ulicy Piaskowej. –
Jeszcze jedna propozycja, Jana
Rudego: - Proponujê wzmóc przychody z radaru o sto tysiêcy z³otych
i przeznaczyæ na drogi wiejskie. –
Burmistrz Waldemar W³odarczyk
Burmistrz Waldemar W³odarczyk wyst¹pi³ z g³osem przeciwnym:
- Ja nie bêdê tak robi³. Nie bêdê
robi³ maszynki do robienia pieniêdzy ze stra¿y miejskiej. Oni maj¹
dzia³aæ zapobiegawczo, nie staæ i
robiæ zdjêcia radarem. By³y zarzuty, ¿e stra¿ nie jest od zastêpowania
policji. Planujê redukcjê stra¿ników, wiêc nie widzê mo¿liwoœci
wykonywania zdjêæ radarem. To
jest ca³a procedura i nie bêdê mia³
do tego ludzi. –
Radny Jan Rudy nie dawa³ za
wygran¹: - Trzy lata temu pan namawia³, aby kupiæ radar. Stra¿
miejska ma zapisane, ¿e mog¹ korzystaæ z fotoradarów. Nie mówiê,
¿e to ma byæ trzy miliony z³otych, ale
profilaktyka na terenie miasta powinna byæ. Kupiliœmy zabawkê, a
ona siê ju¿ znudzi³a. Komendant
powiedzia³, ¿e od lipca czy sierpnia
mia³ radar staæ. Nie mówiê, ¿e trzeba codziennie stawaæ z radarem.
On powinien zarabiaæ. (...). –
Burmistrz Waldemar W³odarczyk: - Zaplanowane jest w ma³ym
zakresie. Zdejmujemy etaty w stra¿y
miejskiej, ale kosztem pewnych
dzia³añ. –
Radny Jan Rudy: - Da³em wniosek. Mo¿na postawiæ raz na jakiœ

czas radar. M³odzie¿ robi sobie
wyœcigi na ulicy Miros³awieckiej i
Po³czyñskiej. –
Burmistrz Waldemar W³odarczyk: - Ruchem drogowym zajmuje
siê Policja, nie stra¿ miejska. –
Za zbêdnymi stra¿nikami ujê³a
siê radna Gra¿yna Kozak: - Mo¿e nie
zwalniaæ dwóch osób, ale one zarobi¹ na siebie i nie tylko. –
Radny Jan Rudy: - Robi siê
oszczêdnoœci, a przecie¿ mo¿na zarobiæ. –
Radny Miros³aw Kacianowski: Nie trzeba siê wstydziæ, ¿e zarabiamy na mandatach, skoro ludzie
³ami¹ przepisy. –
Monitoring jest niepotrzebny –
mówi radny Miros³aw Kacianowski
I jeszcze o z³ocienieckim monitoringu: radny Miros³aw Kacianowski: - MONITORING JEST NIEPOTRZEBNY. Ile by³o interwencji ludzi z monitoringu? –
Z precyzyjn¹ odpowiedzi¹ pospieszy³a przewodnicz¹ca Urszula
Ptak: - Pyta³am Policjê, ile by³o interwencji z monitoringu? Odpowiedzieli, ¿e nie by³o ¿adnych. –
W kraju stra¿e likwiduj¹
Na ten temat w ostatnich dniach
przeczytaliœmy w „Rzeczpospolitej”. (1) Pierwsze samorz¹dy likwiduj¹ stra¿e gminne i miejskie na swoim terenie (2) Trudniej pokryæ koszty ich dzia³alnoœci z fotoradarowych
mandatów (3) To efekt ograniczeñ w
karaniu kierowców na lokalnych
drogach.
Na ten temat opinia Paw³a Biedziaka, rzecznika prasowego Naj-

wy¿szej izby Kontroli: - Stra¿e gminne i miejskie maj¹ szerokie uprawnienia do zapewnienia porz¹dku
publicznego, ale nadmiernie siê
koncentruj¹ na ujawnianiu wykroczeñ komunikacyjnych. Nie przek³ada siê to jednak na poprawê
bezpieczeñstwa na drogach. Z kontroli Najwy¿szej Izby Kontroli wynika, ¿e czêœæ mandatów fotoradarowych samorz¹dy nak³ada³y niezgodnie z prawem. Wp³ywy z mandatów na³o¿onych przez stra¿ników za wykroczenia drogowe stanowi¹ dochody w³asne gminy. Samorz¹dy ujmowa³y w planach bud¿etowych wielomilionowe kwoty
pochodz¹ce w³aœnie z mandatów.
Zdaniem Najwy¿szej Izby Kontroli
nadzór wojewodów nad stra¿ami
powinien byæ bardziej szczegó³owy, aby zapobiec takim dzia³aniom
–
Stra¿e polikwidowano miêdzy
innymi w: Skwierzyna, Stare Pole,
Raba Wy¿na, £agowo, £ask, Nasielsk, Krasnobród, Œwi¹tniki Górne, Zakroczym.
W naszym Z³ocieñcu wyj¹tkowo
trudno jest utrzymywaæ nie tylko
stra¿ miejsk¹, ale i to, ¿e jest ona do
czegokolwiek potrzebna. A ile z³otówek to wszystko kosztowa³o do tej
pory? Ach te nasze cwaniutkie „monitoringi”. I oto jaskrawo widaæ,
gdzie s¹ pieni¹dze, których nie ma.
Wystarczy siê schyliæ!
Tadeusz Nosel
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Na podstawie regulaminu z roku 2011

Sprawozdanie z pracy Spo³ecznej
Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej
Z³ocieñca

(Z£OCIENIEC).
Spo³eczna Komisja
Mieszkaniowa przy
Radzie Miejskiej w
Z³ocieñcu dzia³a na
podstawie zarz¹dzenia
Burmistrza Z³ocieñca.
Dokument zosta³ wydany w
2007 roku w maju. Prace opiera na
podstawie regulaminu z roku 2011.
Komisja pracuje w sk³adzie: (1) Waldemar Buca – przewodnicz¹cy. (2)
Tadeusz KoŸma – wiceprzewodnicz¹cy. (3) Irena Miszta – sekretarz.
(4-7) cz³onkowie: Barbara Braniecka,
Irena Kie³basa, Anna Soroka i Andrzej Szczurko.

Dziewiêæ posiedzeñ
Komisja w okresie od 16 marca do
31 grudnia 2011 odby³a dziewiêæ
posiedzeñ. Pierwsze posiedzenie
odby³o siê 16 marca 2011 roku, na
którym wybrano przewodnicz¹cego
oraz wiceprzewodnicz¹cego i sekretarza komisji. Od 17 marca do 16 listopada 2011 roku Spo³eczna Komisja
Mieszkaniowa dokona³a weryfikacji
podañ z³o¿onych przez mieszkañców miasta i gminy Z³ocieniec dotycz¹cych przydzia³u mieszkañ oraz
zamian lokatorskich. Na dzieñ 31
grudnia 2011 roku komisja ma 15
podañ o zamianê mieszkañ, 201
wniosków z³o¿onych o przydzia³
mieszkania, z tego 35 osób kwalifikuje siê na otrzymanie mieszkania ko-

munalnego, i 47 wniosków na mieszkania socjalne, w tym osoby bezdomne z terenu gminy Z³ocieniec.
W 2011 roku dokonano szeœæ
zamian mieszkañ oraz przyznano siedem mieszkañ, w tym jedna eksmisja,
jedna samotna matka, dwie rodziny
dosta³y na trzy lata mieszkania na
Osiedlu Budowo, jedno mieszkanie
zosta³o przydzielone osobie zamieszkuj¹cej budynek przeznaczony do
rozbiórki przy ulicy Stolarskiej 9 na
mieszkanie przy ulicy Drawskiej 21.
Spo³eczna Komisja Mieszkaniowa przydzieli³a równie¿ dwa mieszkania dla dwóch rodzin zamieszkuj¹cych dotychczas budynek przeznaczony do rozbiórki przy ulicy
Stanis³awa Staszica 25. Rodziny te
otrzyma³y mieszkania przy ulicy 5
Marca 27 oraz przy ulicy Podmiejskiej 26 (ostatecznie po rezygnacji
z tego lokalu komisja przydzieli³a
lokal przy ulicy 5 Marca 3). Mieszkanie przy ulicy Nadrzecznej zosta³o przydzielone rodzinie eksmitowanej z Osiedla Budowo. Na mocy
wyroku s¹dowego komisja przydzieli³a lokal socjalny w Starym
Worowie osobie eksmitowanej z ulicy Pancerniaków.

Kryteria dzia³alnoœci
komisji
Spo³eczna Komisja Mieszkaniowa realizuj¹c politykê mieszkaniow¹
Gminy Z³ocieniec w przydziale lokali
mieszkaniowych kieruje siê nastêpuj¹cymi kryteriami: (1) œredni mie-

siêczny dochód brutto na jednego
cz³onka rodziny. (2) powierzchnia
mieszkania wynosz¹ca poni¿ej piêciu metrów kwadratowych na jedn¹
osobê. (3) zameldowanie na terenie
gminy Z³ocieniec przynajmniej przez
okres piêciu ostatnich lat. (4) osoby
bezdomne udowodnienie przebywania na terenie gminy Z³ocieniec przez
okres piêciu ostatnich lat.

Propozycje komisji
Ze spo³ecznego punktu widzenia
potrzeby mieszkaniowe naszych
mieszkañców s¹ du¿o wiêksze, jednak
mo¿liwoœci finansowe Gminy Z³ocieniec s¹ w tym zakresie ograniczone.
Komisja proponuje tak, jak ma to
miejsce obecnie, aby gmina wy-

dzier¿awia³a lokale mieszkaniowe w
nowobudowanych budynkach deweloperskich. Spo³eczna Komisja
Mieszkaniowa zwraca uwagê na
kurczenie siê zasobu mieszkaniowego w budynkach wybudowanych
przed rokiem 1979, w zwi¹zku z tym
faktem ubywa nam tanich mieszkañ.
Obecnie s¹ budowane mieszkania
drogie, a w zwi¹zku z tym nie mo¿emy
przydzielaæ tych mieszkañ rodzinom
nie posiadaj¹cym w³asnych dochodów. Spo³eczna Komisja Mieszkaniowa prosi Wysok¹ Radê oraz Pana
Burmistrza o przygotowanie planu
budowy mieszkañ socjalnych.
Przewodnicz¹cy Spo³ecznej
Komisji Mieszkaniowej
w Z³ocieñcu Waldemar Buca

W aptece DESZCZOWA na Trakcie Marsza³ka

Zbiórka przeterminowanych
leków w gminie Z³ocieniec
(Z£OCIENIEC). Burmistrz
Z³ocieñca informuje, ¿e w aptece
DESZCZOWAprzy ulicy Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego 11 w Z³ocieñcu jest ustawiony specjalny
pojemnik do zbiórki przeterminowanych leków.
Selektywna zbiórka tego rodzaju
odpadów ma na celu ograniczenie
przeterminowanych leków trafiaj¹cych na sk³adowisko odpadów lub
w inny niekontrolowany sposób do

œrodowiska. Mog¹ one stanowiæ
zagro¿enie zdrowia, nawet ¿ycia ludzi, szczególnie dzieci.
Ustawienie pojemnika pozwoli
na bezpieczn¹ zbiórkê oraz transport
przeterminowanych leków do miejsca ich utylizacji (spalarni). Czêstotliwoœæ opró¿niania pojemnika bêdzie uzale¿niona od potrzeb. Do
pojemnika nie mo¿na wrzucaæ: aerozoli, syropów, kropli, opakowañ
szklanych.
(um)
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D³ugoterminowy kredyt bankowy na finansowanie sp³aty wczeœniej zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów

Z³ocieniec, aby sp³acaæ po¿yczki
i kredyty zaci¹gnie nowy kredyt
(Z£OCIENIEC). Drugie w
tym roku posiedzenie
z³ocienieckiego samorz¹du
– rady miejskiej – jest
zaplanowane na
dwudziesty trzeci lutego,
czwartek. Pocz¹tek obrad
godzina 10.00 w auli przy
ulicy tak zwanej Wolnoœci
6.
(1) Bezpieczeñstwo na terenie
gminy – to jeden z punktów obrad.
Przypomnijmy tu – coraz wiêcej gmin
w Polsce, w których likwiduje siê
stra¿e miejskie lub prowadzi siê prace ku temu zmierzaj¹ce. (2) Polityka
mieszkaniowa w gminie. W tym
punkcie sprawozdanie komisji
mieszkaniowej za ubieg³y rok dzia-

³alnoœci. (3) Jest przygotowanych
do podjêcia kilka uchwa³: a/ zmiana
uchwa³y dotycz¹cej statutu Miejsko – Gminnego Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej b/ w sprawie trzyletniego gminnego programu wspierania
rodziny w gminie c/ w sprawie gminnego programu przeciwdzia³ania
przemocy w rodzinie oraz ochrony
ofiar przemocy w rodzinie na terenie
naszej gminy na lata 2012 – 2015 d/
w sprawie zmiany uchwa³y bud¿etowej gminy na ten rok e/ w sprawie
zaci¹gniêcia d³ugoterminowego
kredytu bankowego na finansowanie sp³aty wczeœniej zaci¹gniêtych
po¿yczek i kredytów f/ w sprawie
dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy na lata
2011 – 2024.
Na koniec – komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oœwiadczenia.
Na pocz¹tku obrad jak zawsze: (1)

sprawozdanie burmistrza z pracy w
okresie miêdzysesyjnym (2) interpe-

lacje i zapytania radnych oraz Trybuna Obywatelska.
(um)

Wymóg ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastêpczej (2012 – 2015)

Gminny program wspierania rodziny
(Z£OCIENIEC). Na
posiedzeniu w tym
miesi¹cu rada miejska
przyjmie trzyletni program wspierania rodziny w gminie Z³ocieniec. Oto ogólne za³o¿enia tego programu.
Program
(1) Do zadañ w³asnych gminy
Z³ocieniec okreœlonych w ustawie o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastêpczej nale¿y opracowanie i
realizacja trzyletnich programów
wspieraj¹cych rodziny. Zadaniem
w³asnym powiatu drawskiego zaœ
jest opracowanie i realizacja trzyletnich programów rozwoju pieczy zastêpczej, przy czym programy te
maj¹ na celu zapewnienie ka¿demu
dziecku prawa do stabilnego, trwa³ego i rodzinnego œrodowiska wychowawczego. (2) Zak³ada siê, ¿e
tylko równoleg³a realizacja obydwu
programów, o których mowa w
punkcie pierwszym, umo¿liwi w kilkuletniej perspektywie ograniczenie umieszczania dzieci w placówkach opiekuñczo – wychowaw-

czych na rzecz rozwoju rodzinnej
pieczy zastêpczej, co w konsekwencji doprowadzi do minimalizacji wystêpowania zjawiska sieroctwa spo³ecznego. (3) Kluczowym celem Programu jest stworzenie spójnego
systemu œrodowiskowej pracy opiekuñczo – wychowawczej, dziêki któremu zwiêksz¹ siê szanse ¿yciowe
dzieci z zaniedbanych œrodowisk,
bez koniecznoœci zrywania wiêzi z
rodzin¹. (4) Cele Programu s¹ spójne
z celami Gminnej Strategii Rozwi¹zywania Problemów Spo³ecznych na
lata 2008 – 2015 gminy Z³ocieniec.

(5) G£ÓWNE ZA£O¯ENIA
PROGRAMU, TO:
a/ praca z dzieckiem pozbawionym prawid³owej opieki ze strony
rodziny powinna byæ elementem
szerszego programu wspierania rodzin w œrodowisku lokalnym. b/
g³ówny akcent w pracy z rodzin¹
powinien byæ na³o¿ony na profilaktykê, czyli wsparcie udzielane rodzinie naturalnej dziecka przed wyst¹pieniem sytuacji kryzysowej, której
konsekwencj¹ jest zabieranie dziecka z domu. c/ praca socjalna z rodzicami biologicznymi dziecka powinna byæ prowadzona tak¿e po zabraniu go z domu, ¿eby zwiêkszyæ jego
szanse powrotu do rodziny natural-

nej. d/ umieszczenie dziecka pozbawionego ca³kowicie lub czêœciowo
opieki rodziców w placówce opiekuñczo – wychowawczej mo¿e nast¹piæ
dopiero po wyczerpaniu mo¿liwoœci
udzielania pomocy rodzinie naturalnej oraz w przypadku braku mo¿liwoœci zapewnienia temu dziecku opieki
w rodzinie pieczy zastêpczej.

Wspieranie rodzin
G³ównym celem Programu jest
wspieranie rodzin prze¿ywaj¹cych

trudnoœci w wype³nianiu swoich
funkcji, a zw³aszcza zwi¹zanych z
opiek¹, wychowaniem i skuteczn¹
ochron¹ dzieci, jak równie¿ edukacja, profilaktyka œrodowiska lokalnego w zakresie promowania spo³ecznie po¿¹danego modelu rodziny. Adresatami programu s¹: I. Rodziny bezradne w sprawach opiekuñczo – wychowawczych. II. Rodziny, w których wystêpuje problem przemocy. III. Rodziny ubogie
i zagro¿one ubóstwem.
(jc)
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Opady „post” nadal w g³ównych rolach - antyhumanitarnych

Bêdzie jeszcze lepiej, ni¿ jest
(Z£OCIENIEC). Zosta³ wydzier¿awiony szpital drawski. Akurat na niewiele dni przed
reform¹ w lekach. Jak siê ma ta ostania,
czytelnicy obserwuj¹ z dnia na dzieñ.
Kogo bêdzie leczy³ drawski szpital, i za ile,
to siê dopiero zobaczy. Ci¹gle te same od
wieków, tubylcze w³adze w przypadku
szpitala podkreœlaj¹ jedno: placówka nie
bêdzie generowa³a d³ugów. To najwa¿niejsze. Obawy o ewentualnych przysz³ych
chorych s¹ na razie zbywane: nic siê nie
zmieni, a nawet bêdzie lepiej, ani¿eli by³o.
Gdzie¿ podzia³ siê milion
ludzi
Kiedy poszukujê w internecie
porównywalnych danych na temat
zdrowia Polaków, œmiertelnoœci, to
one s¹, ale najwczeœniejsze dopiero
z roku 2008. Wspó³czesnych brak.
Wedle spisu powszechnego jest nas
o milion mniej, ani¿eli siê spodziewano. Z jakiego to powodu, nie potrafiê
siê doszukaæ. Z telewizyjnych ekranów na ten temat opowiadaj¹ twarze, ¿e bardziej i z racji charakterów
mog³yby graæ w filmach o ubowcach, ani¿eli robiæ nawet najdrêtwiejsz¹ propagandê. M³odzie¿ (nie
tylko internetowa) mówi krótko; PO
-yeby.
Trzeba wiêc dooko³a. W drawskim powiecie, w jego rz¹dach, zatrzêsienie pezetpeerowców. By³ nawet TW. I to wicestarosta. Przy nich
g³os ludzi nigdy o niczym nie bêdzie
decydowa³. I nie decydowa³. Wykonaj¹ ka¿de polecenie z góry, choæby
najohydniejsze. To g³ówna osnowa
ich dzia³ania. I ich osobowoœci. W
przypadku szpitala nikt nikomu nie
powiedzia³ – a komu ten szpital jest
i by³ przygotowywany, bo tak jest –
jak siê okazuje. Powiatowe rz¹dy do
wykonywania rozkazów PO -yebow
z góry, nie maj¹ ¿adnych pytañ. A do
tego sk³ad tych rz¹dów w³aœnie taki:
ani zawodu solidniejszego, ani nawet wykszta³cenia, a jedno nawet z
pó³ki tych bardziej humorystycznych (studia w Kaliszu Pomorskim i
to tylko licencjat; wicestarosta),
albo – absolutnie ¿adnej praktyki w
pracy w warunkach teraz znów inaczej zniewolonej Polski. A do tego
wszystkiego, jak siê okazje, w Drawsku Pomorskim mo¿na zostaæ wiecestarost¹ nawet, gdy siê przegra³o

wybory na radnego do tego powiatu. Jak wysoko w powiecie drawskim
zawis³a poprzeczka kompromitacji,
jeszcze nie dociekajmy. Czy¿by, gdy
idzie o szpital, to te¿ wszystko dozwolone?

Zbli¿a siê, zbli¿a siê
przyk³ad z Wêgier
A co „towarzyszom” zaproponowano na zawsze bliskich nam Wêgrzech. Zacytujê: „Wedle zapisu
Wêgierska Partia Socjalistyczna
jest „spadkobierczyni¹ zbrodniczego re¿imu komunistycznego. Ustrój
pañstwowy nie mo¿e zostaæ oparty
na zbrodniach re¿imu komunistycznego, a „organizacja przestêpcza”
powinna ponieœæ odpowiedzialnoœæ za eliminacje demokratycznej
opozycji i eksterminacjê narodu
wêgierskiego” – precyzuje poprawka do Konstytucji. Podczas g³osowania deputowani opozycji opuœcili
salê posiedzeñ – poda³a interia.pl.
Ta informacja do polskich mediów jakoœ nie mo¿e siê g³oœniej
przebiæ. Bo¿e, a jakie¿ to polskie
media? Przecie¿ w swej masie niemieckie. To i z tych pieniêdzy te dotacje na przys³owiowe „orliki”.
Jak¿e s³usznie internauta dopisa³: Tak, to prawda, jak tutaj s³usznie
ktoœ napisa³, ¿e w Unii Europejskiej
prawo do istnienia bez problemów
maj¹ partie lewicowe, liberalne. Tymczasem jedynym ratunkiem przed
przemieszaniem siê tego wszystkiego i jedynie wielkim bajzlem globalnej wioski, jest powrót do wartoœci
narodowych. Do obrony to¿samoœci w³asnego narodu. Tradycji, kultury, jêzyka, ca³ego dorobku. Stopniowe wynaradawianie ma swoje
ukryte cele, z którymi trzeba walczyæ, bo jest to zjawisko bardzo

groŸne, prowadz¹ce do os³abiania
spo³eczeñstw i do ³atwiejszego nimi
sterowania. Narzucania swoich racji, praw, przepisów, itd. Nie rozumiem, sk¹d w Polsce tak wysokie
poparcie dla partii, która jawnie
wszystko niszczy. Pod pozorem
sprawowania sprawnych rz¹dów,
niszczy wszystko, wyprzedaje resztki tego, co jeszcze zosta³o. K³amie w
oczy bezczelnie, za racjê stanu uznaje interesy niemieckie i francuskie,
czy rosyjskie.”
Ju¿ nied³ugo bêdzie wiadome,
komu bêdzie s³u¿y³ szpital w Drawsku Pomorskim, kogo tak naprawdê
bêdzie staæ na leki. Co z reszt¹ ? –
zostanie na powa¿nie przywo³ana
filozofia op³acalnoœci leczenia minister Muchy. A tak naprawdê, to ju¿
jest realizowana. Milion ludzi z terytorium Polski gdzieœ znikn¹³. Zapad³
siê pod ziemiê? Straszne pytanie.
Ano, dos³ownie?

A gdyby tak bez tych ...
Gdybyœmy w Polsce mieli rz¹dy
bardziej polskie, a nawet polskie, co
wtedy? Nie, to nie do wyobra¿enia
jeszcze. Przy postêpuj¹cym sojuszu
niemiecko – rosyjskim. Nie przypadkowo spad³ samolot pod Smoleñskiem, nie przypadkowo Cyba poszukiwa³ Jaros³awa Kaczyñskiego
do odstrzelenia (trzeba sprawdzaæ,
czy w ogóle odsiaduje wyrok),
œledztwo w sprawie œmierci Leppera,
mówi¹, ¿e stoi w miejscu. Przykro mi
to pisaæ, ale widaæ z powy¿szego, ¿e
i u nas g³osowania pe³ni¹ rolê dekoracyjn¹. Przyk³ad – wicestarosta
drawski? Ma³o?

Zmiana na horyzoncie
Jeœli USA uznaj¹, ¿e potrzebna
jest im silna Polska jako przeciwwaga w regionie ci¹gle trwaj¹cego paktu Ribbentrop -Mo³otow, to wówczas
naród odzyska swoje szpitale, leki,
media, stocznie, ca³y przemys³. Bo
teraz mamy tak, ¿e to u nas w Polsce
s¹ wypracowywane w obcych ju¿
zak³adach produkcyjnych œrodki,
które, owszem, trafiaj¹ do nas, ale
jako dotacje unijne. Z ³atwoœci¹ mo¿na w internecie odszukaæ opracowania teoretyków bankowoœci na temat,
jak to obecnie przy pomocy ponadnarodowej sieci banków jedne
pañstwa innym nadal p³ac¹ lenna.
Identycznie, jak zawsze w historii,
tyle, ¿e tak zwany postêp cywilizacyjny. Kó³eczko znów zamkniête.Ale - za
du¿o Polaków, to do leczenia ich, z

lekami na nich. Co to za problem?
Mamy tam w Polsce swoich od dawna. Przeæwiczonych. Ju¿ oni tyle razy
pokazali, ¿e jak nie stan wojenny, to
przecie¿ tyle innych sposobów...
Emerytury – wyprowadzi siê miliardy
z pomoc¹ otwartych funduszy. W³aœnie siê sta³o ...

W Unii z lekami jest tak
Kiedy propagandyœci PO yebów z twarzami ubeków przekonuj¹, ¿e z lekami to nie ma co siê
obawiaæ, ze szpitalami równie¿, zapytajmy – a dlaczego to w Polsce nie
mo¿e byæ na przyk³ad z lekami tak, jak
to jest w krajach Unii Europejskiej,
wszak jesteœmy jednym z jej krajów.
By³y minister tej dzia³ki mówi: W
nowej ustawie refundacyjnej nie
zapisano ¿adnych mechanizmów
chroni¹cych pacjenta przed nadmiernymi wydatkami, i to jest jej
najwiêksza wada. Tymczasem, tak
jak w Austrii, pacjent po przekroczeniu pewnej miesiêcznej kwoty
wydatków na leki powinien p³aciæ
za nie mniej lub dostawaæ za darmo.
Autorzy rozwi¹zañ zapomnieli, jak
du¿o Polsce pacjent dop³aca do
leków refundowanych: 32 procent
ich ceny, podczas gdy na przyk³ad
w Niemczech – 8 procent. Bardzo
du¿y mamy te¿ udzia³ w rynku leków
nie refundowanych, których koszt
w ca³oœci ponosi pacjent. Teraz ten
udzia³ jeszcze siê zwiêkszy, bo wiele
firm farmaceutycznych zrezygnowa³o z ubiegania o refundacjê. Obecna minister PO-yebów Mucha nawet powiedzia³a, ¿e nie op³aca
siê leczyæ ludzi starych. Autorka tej
wypowiedzi nadal uczestniczy w
¿yciu publicznym. Poprzedzi³a j¹
pos³anka Sawicka, ta, której w krêceniu lodów przeszkodzi³ agent przystojniaczek Tomek. Do tej pory nie
poda³, jaka kwota jego pensji to tak
zwane „szkodliwe” za pracê z takimi
Sawickimi.
Od roku 1989 reformy w kraju s¹
wykonywane przez ludzi, których w
Polsce w krêgach decyzyjnych, kulturalnych, medialnych ju¿ nie mia³o
byæ, a ci¹gle siê gnie¿d¿¹ tam, gdzie
zapadaj¹ kluczowe decyzje. Jakby
przez kogoœ z wysokiej góry do takiej roboty ustawieni. Niemcy, Rosja
– to ta góra. W³aœnie w poniedzia³ek
Unia po latach ohydnych umizgów
Tuska pokaza³a mu drzwi. Polacy
kogoœ takiego dwukrotnie ju¿ chcieli na premiera, a Gajowego na prezydenta. Polacy???
Tadeusz Nosel

Str
Str.. 12

SPORT

tygodnik pojezierza drawskiego 15.2.2012 r.

Zwyciêstwo „Olimpijczyka” z „Bronkiem”
(DRAWSKO POM.)
Siatkarze UKS
„Olimpijczyk” w
Drawsku Pomorskim
rozegrali we w³asnej hali
mecz ostatniej XII kolejki
Wojewódzkiej Ligi
Kadetów.
Przeciwnikiem drawszczan byli
zawodnicy UKS „Bronek II” Koszalin. Mecz zakoñczy³ siê wyraŸnym
zwyciêstwem gospodarzy 3:0
(25:18) (25:4) (25:19). Nasi siatkarze
zajêli II miejsce w rozgrywkach ligi
kadetów, odnosz¹c w 12 meczach 9
zwyciêstw i ponosz¹c 3 pora¿ki.

Pierwsze miejsce w tym etapie rozgrywek zaj¹³ zespó³ UKS „Libero”
Wa³cz.
W dniach 22-24 lutego olimpijczycy bêd¹ gospodarzem jednego z
dwóch turniejów pó³fina³owych w
rozgrywkach kadetów. Przypomnijmy, ¿e drawska dru¿yna sk³ada siê w
wiêkszoœci z zawodników m³odszych, którzy w po³owie marca zagraj¹ w turnieju fina³owym o mistrzostwo województwa m³odzików.
Sk³ad UKS Olimpijczyk: Adam
B³eszyñski, Szymon Æwikliñski, Robert Jakubowski, Jakub Rzeszuto,
Micha³ Sawka, Mi³osz Szkudlarek,
Mateusz ¯o³¹dkiewicz, Patryk Szadziewicz, Micha³ Krymowski, Arkadiusz £uczak. Trenerem zespo³u jest
Piotr £uczak.
(o)

Juniorzy M³odsi Wierzchowskiej Szkó³ki Unihokeja
awansowali do Pó³fina³ów Mistrzostw Polski w unihokeju!
(GDYNIA). Doskona³y wystêp
zaliczyli w II eliminacji Mistrzostw
Polski w unihokeju wierzchowscy
juniorzy m³odsi (ch³opcy do lat 16stu).
Dru¿yna w ca³oœci z³o¿ona z
uczniów Gimnazjum im. Jana Paw³a II
w Wierzchowie doskonale wywi¹za³a siê z roli faworyta i godnie zaprezentowa³a Gminê Wierzchowo oraz
Powiat Drawski ( zawodnicy graj¹ z
takim napisem na koszulkach). Wielu zawodników wykaza³o niesamowity hart ducha ³¹cz¹c obecnoœæ na
tradycyjnym Gimbalu (bal klas trzecich), po którym o pó³nocy udali siê
w podró¿ do Gdyni, która wskutek
z³ych warunków atmosferycznych
trwa³a …6 godzin. Po trzech godzinach snu nasi zawodnicy rozegrali w
sobotê trzy mecze, nie daj¹c ¿adnych szans rywalom. Tym razem dru¿yna wyst¹pi³a tylko w dziesiêcioosobowym sk³adzie, ale zagra³a nie
tylko efektownie, ale tak¿e bardzo
skutecznie. Przypomnijmy, ¿e awans
do pó³fina³ów uzyskali tak¿e w
styczniu Wierzchowscy juniorzy
starsi (ch³opcy do lat 19.).
O przebiegu meczów opowiada
trener Piotr Augustyniak.
WSU Wierzchowo - Genderka
Bydgoszcz 14:4
- Obawia³em siê tego meczu, gdy¿
podró¿ naprawdê da³a nam siê we
znaki. Ch³opcy po³o¿yli siê spaæ
oko³o 6.30 rano a ju¿ o 9.00 by³a
pobudka. Ale ju¿ w pierwszej tercji
wygranej 6-0 praktycznie by³o po
meczu. Najbardziej by³a wyrównana
druga tercja, któr¹ nasi zawodnicy
wygrali 3-2. Niemniej w ostatniej tercji wszystko wróci³o do normy i po-

nownie odzyskaliœmy panowanie na
boisku i prowadziliœmy swoj¹ grê.
Pierwsze trzy punkty zosta³y dopisane do naszego konta.
WSU Wierzchowo - Arkady
Dêbno 14:2
- Naszym kolejnym sobotnim
przeciwnikiem, by³a dru¿yna z Dêbna, któr¹ podczas pierwszej eliminacji pokonaliœmy 27-0. Tym razem
skromniej, ale bardzo pewnie. Mam
wra¿enie, ¿e w tym meczu wysz³o
troszeczkê nocne zmêczenie. Mecz
jednak pod pe³n¹ kontrol¹ i bardzo
pewnie wygrany. Mi³o by³o patrzeæ
jak starsi zawodnicy ³adnie wprowadzali w mecz ucznia klasy pierwszej
gimnazjum, co zaowocowa³o bardzo
fajnymi akcjami i ³adnymi golami.
Kolejne trzy punkty dopisaliœmy
do swojego dorobku i ju¿ w tym
momencie mieliœmy zapewniony
awans do pó³fina³ów.
WSU Wierzchowo - Jedynka
Trzebiatów 19:2
- Mecz przyjació³, ale tylko poza
boiskiem. Zespól z Trzebiatowa walczy³ jeszcze o awans, my ju¿ go mieliœmy. Dru¿yny wspólnie fajnie funkcjonuj¹, a ja na wielu akcjach pracujê
z zawodnikami z Trzebiatowa. Jednak
tym razem ¿adnych sentymentów nie
by³o a na boisku toczy³a siê za¿arta
walka. Byliœmy zabójczo skuteczni w
tym meczu. Geniuszem b³ysn¹³ Krzysiu Halko, który potrzebowa³ czasami
kilka sekund na zdobycie gola. A
bramki zawodnicy zdobywali po naprawdê ³¹dnych i sk³adnych akcjach.
Mecz ten by³ ostatnim w sobotê i
wszyscy udaliœmy siê na zas³u¿ony
odpoczynek. Awszystkim nam chcia³o siê ju¿ tylko…spaæ! Dodam, ¿e
kolejne trzy punkty by³y nasze.

WSU Wierzchowo - Spartakus
Sicienko 7:4
- Z doœwiadczenia wiedzia³em, ¿e
bêdzie w turnieju jeden mecz s³abszy
i wypad³o na nasz pierwszy mecz
niedzielny, który rozgrywaliœmy o
godzinie 9.15. Gra³o nam siê ciê¿ko,
a najbardziej zaspani byli obroñcy.
Dru¿yna z Sicienka jest bardzo ambitna, jednak naprawdê nie by³o
powodów do obaw. Aczkolwiek
muszê przyznaæ, ¿e oni ci¹gle robi¹
postêpy. Wierzy³em, ¿e nie przechodzimy kryzysu, tylko zaczê³o wychodziæ zmêczenie Gembalem, meczami
w sobotê i podró¿¹. Po ciê¿kim meczu nastêpne trzy punkty pad³y naszym ³upem.
WSU Wierzchowo - Aligator
Gdynia 13-2
- W tym meczu, to ju¿ by³a dru¿yna, jak¹ chcia³oby siê ogl¹daæ. Mecz
rozgrywany o 13.00 dostarczy³ wielu
emocji…zebranym na tym meczu

pi³karkom rêcznym, które gor¹co nas
dopingowa³y. Uskrzydli³o to moich
zawodników i przeciera³em oczy
ogl¹daj¹c z jak¹ fantazj¹ przeprowadzaj¹ akcje. Pokaza³o to, ile w nich
drzemie jeszcze mo¿liwoœci. Gospodarze tur nieju zaskoczyli mnie troszeczkê, gdy¿ myœla³em, ¿e zagraj¹
inaczej. Nie uœpi³o to mojej czujnoœci, gdy¿ do Pó³fina³ów oprócz nas
awansowa³y jeszcze dru¿yny Spartakusa Sicienko i Aligatora Gdynia.
Mo¿e to by³a zas³ona dymna? Po
dwóch turniejach eliminacyjnych
zdobyliœmy komplet punktów, tzn.
30. Ale niestety one nic teraz nie
znacz¹, gdy¿ walka rozpoczyna siê
od nowa. Nie chcê nikogo wyró¿niaæ. Ca³y zespó³ spisa³ siê bardzo
dobrze i za to ch³opakom gor¹co
dziêkujê. Teraz czekaj¹ na nas rywale z grupy wielkopolskiej. Bêdzie
ciê¿ko, ale naszym celem jest walka
o medal Mistrzostw Polski. - (o)
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Co komu zosta³o z tych lat?
rami, Stelmachowskim i Trzeciakowskim, wszyscy pozostali to
prawdziwi go³odupcy, którzy pomarzyæ mogli co najwy¿ej o Polonezie z
drugiej rêki.

Prof. Jerzy Przystawa

D

wa dni przed 30 rocznic¹
wprowadzenia stanu wo
jennego sta³em na przystanku obok Pasa¿u Handlowego na
Placu Grunwaldzkim we Wroc³awiu,
kiedy z piskiem opon i fasonem przejecha³o ko³o mnie nowiutkie Maserati, a za kierownic¹ zobaczy³em mojego dobrego znajomego sprzed 30 lat,
najwiêkszego polityka Dolnego Œl¹ska (a mo¿e i ca³ej Polski?), legendê
„Solidarnoœci” W³adys³awa Frasyniuka. I jakoœ tak, od razu, przypomnia³a mi siê znana opowieœæ, jak to
w przygotowaniach do Okr¹g³ego
Sto³u, przed pa³acykiem na Foksal
oczekiwali na przyjazd ksiêdza prymasa Stanis³aw Ciosek i Lech Wa³êsa. Po chwili podjecha³ b³yszcz¹cy
Mercedes z kardyna³em Glempem.
Widz¹c podziw maluj¹cy siê na twarzy Wa³êsy, dowcipny Ciosek zagada³: Jeœli siê porozumiemy, to wkrótce wszyscy bêdziemy jeŸdzili takimi
samochodami.

Jak mówi¹ W³osi Se non e vero, e
ben trovato - jeœli nawet to nieprawda, to dobrze powiedziane. Maserati
Frasyniuka to tylko jeden z rozlicznych dowodów, ¿e pójœcie razem
naprawdê siê op³aci³o, a proroctwo
sekretarza KC Stanis³awa Cioska
spe³ni³o siê w pe³ni. Mo¿e nawet za
bardzo.
Popatrzmy na sk³ad ludzi, których gen. Kiszczak zaprosi³ do
Magdalenki na poufne rozmowy,
jakie mia³y rozstrzygn¹æ o losie
Polski na pokolenia: Zbigniew Bujak, W³adys³aw Frasyniuk, Bronis³aw Geremek, Mieczys³aw Gil, Lech
Kaczyñski, Jacek Kuroñ, W³adys³aw Liwak, Tadeusz Mazowiecki,
Jacek Merkel, Adam Michnik, Alojzy Pietrzyk, Edward Radziewicz,
Henryk Sienkiewicz, Andrzej Stelmachowski, Witold Trzeciakowski i
Lech Wa³êsa. Razem 16 panów (parytet panów i pañ wtedy jeszcze
nikomu nie przychodzi³ do g³owy!),
a wœród nich (a¿!) 4 cz³onków w³adz
krajowych zdelegalizowanego
NSZZ „Solidarnoœæ” (Bujak, Frasyniuk, Merkel i Wa³êsa). Poza laureatem Nagrody Nobla Lechem Wa³ês¹ i dwoma znakomitymi profeso-

Od Magdalenki los siê do nich
uœmiecha³ i zgotowa³ im wszystkim
zawrotne kariery w stylu prawdziwie
amerykañskim, w których Mercedes
z kierowc¹ to jedynie drobny szczegó³. Z tych Szesnastu Wspania³ych
tylko Lech Wa³êsa i Edward Radziewicz nie dost¹pili zaszczytu piastowania mandatu pos³a lub senatora,
ale mo¿e ¿aden z nich nie ma podstaw, ¿eby siê uwa¿aæ za pokrzywdzonego. Wszyscy pozostali sprawowali mandaty poselskie lub senatorskie po kilka razy. Szeœciu zosta³o
dodatkowo ministrami, jeden premierem. Najwiêcej godnoœci i zaszczytów spad³o na barki Lecha
Kaczyñskiego, bo poza pos³owaniem i senatorowaniem, by³ jeszcze
prezesem Najwy¿szej Izby Kontroli,
dwukrotnie ministrem, prezydentem
Warszawy i prezydentem RP wreszcie.
Los zabra³ z tego pado³u Bronis³awa Geremka i Lecha Kaczyñskiego, ale pozostali magdalenkowicze
maj¹ siê dobrze, a mo¿e nawet lepiej.
Maj¹ wiêc powody do satysfakcji,
deal ze Stanis³awem Cioskiem and
Co. uda³ siê ca³kiem, ca³kiem. A Polska? A „Solidarnoœæ”? A Ursus, którego interesów mia³ broniæ Zbigniew Bujak? A Pafawag, Dolmel,
Archimedes, Hutmen, FAT czy Fadroma, które udziela³y schronienia i
opieki Frasyniukowi? A Stocznia
Gdañska - kolebka „Solidarnoœci”?
A Huta Lenina, która wypromowa³a
Gila? A kopalnie?
30 lat temu, nad rankiem 15
grudnia, razem z Frasyniukiem, Piniorem, Bednarzem i Labudzin¹
opuszcza³em chy³kiem Pafawag,
którego bramy akurat forsowa³o
ZOMO. Wyprowadzano nas przez
ogródki dzia³kowe i podzielono na
dwie grupy. Frasyniuk z Piniorem i
Bednarzem poszli w jedn¹ stronê i z
Pafawagu przerzucono ich do Dolmelu, a potem dalej, do FAT-u i
Hutmenu, bo wszystkie te zak³ady
tworzy³y doœæ zwarte fabryczne
miasto. Ja z Barbar¹ Labudzin¹ odczekaliœmy do koñca godziny policyjnej i wyruszyliœmy w miasto w
poszukiwaniu kryjówki dla RKS.
Ksi¹dz Biskup Adam Dyczkowski
przebra³ mnie w swoj¹ kurtkê i czapkê i skierowa³ do ks. dra Franciszka
G³odzia, proboszcza koœcio³a œw.

El¿biety przy ul. Grabiszyñskiej,
gdzie na wie¿y koœcielnej zainstalowaliœmy pierwsz¹ podziemn¹ siedzibê Zarz¹du Regionu „Dolny
Œl¹sk”. I tak zaczê³a siê romantyczna przygoda walki podziemnej.
Ten romantyzm, z up³ywem miesiêcy i lat p³owia³ i blak³. Rozchodzi³y siê podziemne drogi, nad czym
nieustannie pracowa³a S³u¿ba Bezpieczeñstwa, ale najwiêkszych spustoszeñ dokonywa³a g³upota, brak
wyobraŸni, dyscypliny i prostych
zasad moralnych. To d³uga i patetyczna historia. Z W³adys³awem
Frasyniukiem spotka³em siê ponownie jesieni¹ 1988, gdy Lech Wa³êsa,
z jego i innych pomoc¹, ju¿ zak³ada³
now¹ „Solidarnoœæ”, kasowa³ podziemne struktury i tworzy³ swoje.
By³o to spotkanie negocjacyjno koncyliacyjne miêdzy starym, podziemnym RKS, a nowym, ju¿ prawie
naziemnym, RKW. By³em oszo³omiony zmianami, jakie zasz³y w tym
kiedyœ prostolinijnym, sympatycznym m³odzieñcu. W pewnym momencie tych negocjacji nie wytrzyma³em i krzykn¹³em: Cz³owieku!
Opanuj siê! Coœ ty z siebie zrobi³? A
raczej co myœmy z ciebie zrobili...?
W kwietniu 1989, ju¿ po rejestracji nowego zwi¹zku zawodowego
pod star¹ nazw¹, uczestniczy³em w
wielkim zebraniu „Solidarnoœci” na
Politechnice Wroc³awskiej, z udzia³em W³adys³awa Frasyniuka i szefa
podziemnego RKS Marka Muszyñskiego. W swoim wyst¹pieniu powiedzia³em: Apelujê do W³adys³awa
Frasyniuka, ¿eby siê zreflektowa³,
bo dzia³aj¹c tak, jak dzia³a mo¿e i
zyska fotel pos³a czy senatora, ale
straci ca³y szacunek i uznanie rodaków, które swoj¹ dotychczasow¹
walk¹ zyska³.
Nie posz³o tak prosto. Na wiosnê 1991, jako radny Rady Miejskiej
Wroc³awia oœmieli³em siê publicznie wyst¹piæ z wnioskiem o odwo³anie radnego Frasyniuka (jednoczeœnie sprawuj¹cego mandat pos³a) z funkcji delegata Rady do Sejmiku Wojewódzkiego, a to na tej
podstawie, ¿e radny Frasyniuk
opuœci³ ju¿ kolejnych 10 sesji Rady
Miejskiej. Uzna³em wiêc, ¿e Frasyniuk tak specjalnie tym, co robi
Rada siê nie przejmuje, nie widzia³em wiêc dlaczego mia³by j¹ reprezentowaæ? Za tê moj¹ bezczelnoœæ
zosta³em poddany nieledwie orwellowskiej godzinie nienawiœci, a moi
koledzy - radni, po kolei, wstawali i
bezlitoœnie dawali odpór, nawet

twierdz¹c, ¿e aby dobrze reprezentowaæ Radê wcale nie potrzeba
uczestniczyæ w jej pracach! Szczególnie utkwi³o mi w pamiêci wyst¹pienie pewnego mojego akademickiego kolegi, który wo³a³ z trybuny:
Postawa radnego Przystawy budzi
we mnie wstrêt i obrzydzenie moralne. Jak mo¿na krytykowaæ takiego
cz³owieka? A pan co zrobi³ dla miasta, ze ma pan czelnoœæ tak siê wypowiadaæ?
No, to siê ju¿ zmieni³o. W¹tpiê
czy znajdzie siê dzisiaj jakieœ oficjalne, czy nieoficjalne gremium, w którym nawet ostra i surowa krytyka
W³adys³awa Frasyniuka, by³aby
uznana za coœ niew³aœciwego. Dzisiaj zosta³ mu ju¿ tylko nowy Maserati.
I, obawiam siê, nie pomo¿e mu w
tym najnowsze wydarzenie filmowe,
obraz Waldemara Krzystka 80 milionów. Recenzent miesiêcznika
„Kino”, ks. Andrzej Luter, napisa³:
Wielk¹ si³¹ filmu Krzystka jest prawda, z jak¹ przedstawia tamte czasy.
W ksi¹¿ce Chestertona jest anegdota o proboszczu na kolacji u biskupa,
któremu podano jajko nie ca³kiem
nadaj¹ce siê do spo¿ycia. Ksiê¿e
Proboszczu, czy¿by jajeczko by³o
niedobre? Ale¿ owszem, Ekscelencjo, jest dobre, jest miejscami dobre.
I tak jest z histori¹ opowiedzian¹
przez Waldemara Krzystka. Historia
powoli ods³ania swoje kulisy.
Wczorajsi bohaterowie nie zawsze
przy tym zyskuj¹ blasku.
Zatrzyma³em siê tutaj nad postaci¹ wybitnego koryfeusza przemian
ustrojowych, bo przypadkowo tak
siê sk³ada, ¿e jestem tak¿e œwiadkiem
historii i œwiadkiem dzia³añ i zdarzeñ,
o których ogólnie niewiele wiadomo.
Mam takie nieodparte wra¿enie, ¿e
zdrapanie lukrowanej polewy z publicznie sprzedawanych pozosta³ych figur Wspania³ej Szesnastki
mog³oby wielu z nas g³êboko rozczarowaæ.
30 lat po 13 Grudnia Polsce potrzebny jest dostêp do prawdy nie
lukrowanej, nie rocznicowej, nie
bohaterskiej, nie protakiej i nie prosiakiej. Potrzebna nam jest trzeŸwe
spojrzenie na ludzi i ich czyny,
przede wszystkim tych ludzi, którym
chcemy powierzyæ losy naszej Ojczyzny. Potrzebne nam s¹ jednomandatowe okrêgi wyborcze w wyborach do Sejmu.
12 grudnia 2011
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
MIESZKANIA

MOTORYZACJA

NIERUCHOMOŒCI

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Mam do wynajêcia mieszkanie w
£obzie, tel: 880085176

Sprzedam komplet opon zimowych
do Poloneza, stan bardzo dobry.
Tel. 504 042 532

Oddam w dzier¿awê lokal, przeznaczony na dzia³alnoœæ gospodarcz¹,
w £obzie, pow. 100 mkw. Tel. 882
283 333

Spó³dzielnia Mieszkaniowa Wêgorzynianka sprzeda mieszkanie 3
pokojowe, 58 mkw. Bli¿sze informacje tel: 913971515
Sprzedam pilnie mieszkanie 2 pokojowe bezczynszowe. W³asne CO
plus pomieszczenie gospodarcze.
Okolice Reska. Cena 69.000 z³. Tel:
517119882
Wynajmê kawalerkê 30 mkw. w bloku w centrum Wêgorzyna. Tel. 667
989 760
Sprzedam mieszkanie w Wêgorzynie. Powierzchnia 53 mkw. w bloku
na II piêtrze, 2 pokoje, plus piwnica.
Mieszkanie w³asnoœciowe spó³dzielcze. Cena 125 tys. z³. Tel. 663
248 859
Wynajmê kawalerkê w centrum
£obza, I piêtro, po remoncie. OD
ZARAZ. Tel. 883 950 105
Mam do wynajêcia mieszkanie w
£obzie. Tel: 880085176
Wynajmê kawalerkê 30 mkw. w bloku w centrum Wêgorzyna. Tel. 667
989 760
Sprzedam lub wynajmê mieszkanie 49 mkw. w Dalnie, parter. Tel.
669 947 364

Powiat gryficki
Do wynajêcia mieszkanie 2 pokojowe w centrum Gryfic, tel:
694613202
Sprzedam pilnie mieszkanie 2 pokojowe w Gryficach. Tel. 608 168
430
Sprzedam pilnie mieszkanie 2 pokojowe w Gryficach. Tel. 608 168
430
Wynajmê domek jednorodzinny
wolno stoj¹cy w Trzebiatowie umeblowany, 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc. 75 mkw. Tel. 505 389 183.

Region
Sprzedam mieszkanie spó³dzielcze w³asnoœciowe w Nowogardzie, 2 pokoje, 55 mkw. Cena
125.000 z³, tel: 668927296

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

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

US£UGI
Gotówka pod zastaw samochodu
(tak¿e niezarejestrowanego w Polsce) bez zaœwiadczeñ. Tel:
600450045

Powiat ³obeski
Us³ugi elektryczne. Posiadam
uprawnienia na eksploatacjê i dozór oraz uprawnienia pomiarowe.
Tel. 691 014 733

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

Oddam w dzier¿awê lokal, przeznaczony na dzia³alnoœæ gospodarcz¹,
w £obzie, pow. 100 mkw. Tel. 882
283 333
Wynajmê lokal u¿ytkowy w £obzie.
Tel. 505 184 497
Sprzedam ziemiê 8 ha, miejscowoœæ Budziszcze 6. tel. 91 397 5894
. Cena do uzgodnienia
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

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

Powiat gryficki
Pozb¹dŸ siê stresu, bólu, cellulitu.
Masa¿ w gabinecie 30 z³. Tel. 792
924 085.

Powiat ³obeski
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.

Region

Powiat drawski
Do wynajêcia lokal u¿ytkowy w centrum Drawska, pl. Konstytucji 6, 18
mkw. Tel: 943632039, 796606351.

PRACA

Powiat ³obeski

Mê¿czyzna lat 27 poszukuje pracy
jako kierowca lub przyuczenia do
zawodu; prawo jazdy kat. B, C (E w
trakcie); aktualne badania, karta
kierowcy itp., jêzyk angielski w
stopniu komunikatywnym; tel. 512766-603.

Matematyka - pomoc. Tel. 516 166
301

Powiat ³obeski

ROLNICTWO

Spó³dzielnia Mieszkaniowa Wêgorzynianka w Wêgorzynie zatrudni
pracownika na stanowisku wiceprezes - ksiêgowy. Wymagane wykszta³cenie co najmniej œrednie,
znajomoœæ rachunkowoœci i finansów, umiejêtnoœæ zarz¹dzania,
znajomoœæ obs³ugi komputera.
Podania wraz z CV nale¿y sk³adaæ
w Spó³dzielni Wêgorzynianka w
Wêgorzynie ul. Runowska 20/2 do
dnia 15.03.2012 r. Praca w niepe³nym wymiarze godzin. Tel:
913971515

NAUKA

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

Opiekunki Niemcy. Tel. 666 096 761

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

Sprzedam przyczepê niskopodwoziow¹, POM-ŒREM, ³ad. 8 ton, hydraulicznie podnoszona i opuszczane najazdy, nowe ogumienie,
stan bdb., tel. 609124162,
602347305.
Sprzedam silos na zbo¿e i pasze,
Zremb, stan bdb., tel. 609124162,
602347305.

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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INFORMACJE

Z ¯YCIA PARAFII W Z£OCIEÑCU
PARAFIA ŒWIÊTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ
Dwunasty luty
– II Niedziela miesi¹ca
Ofiary z³o¿one tego dnia na tacê
s¹ przeznaczone na budowê naszego koœcio³a. Sk³adamy serdeczne
Bóg zap³aæ.

Tydzieñ
W tym tygodniu w liturgii Koœcio³a obchodzimy: (1) we wtorek
czternastego lutego – œwiêtych Cyryla i Metodego, Patronów Europy.

Akcja Katolicka
zaprasza
Akcja katolicka zaprasza na Spotkanie Czwartkowe. Szesnasty lutego godzina 18.30 w sali parafialnej
przy Bohaterów Warszawy 25. Wyk³ad Piotra B¹kowskiego: Komu –
Nobla? Kulisy „polskich” nagród
Nobla w dziedzinie literatury.

Spotkanie przed
sakramentem
bierzmowania
W niedzielê dziewiêtnastego lu-

tego na Mszy œwiêtej o godzinie
11.30 spotkanie m³odzie¿y przygotowuj¹cej siê do sakramentu bierzmowania. Spotkanie klas II i III gimnazjalnych.

Zbiórka do puszek
Na niedzielê dziewiêtnastego lutego zapowiadamy zbiórkê do puszek na cele Parafialnej CARITAS.

Pierwszy numer
GAZETKI PARAFIALNEJ
CARITAS Parafii w niedzielê
dziewiêtnastego lutego bêdzie rozprowadzaæ pierwszy numer Gazetki
Parafialnej. W Gazetce znajdziemy
informacje o bie¿¹cych wydarzeniach z ¿ycia w naszej parafii. Koszt
– przys³owiowa z³otówka.

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).

Zaproszenie

Zebranie sprawozdawcze
WOPR Powiatu Drawskiego
Zarz¹d Wodnego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego Powiatu
Drawskiego z siedzib¹ w Z³ocieñcu
zaprasza ratowników, cz³onków stowarzyszenia na sprawozdawcze zebranie WOPR Powiatu Drawskiego,

które odbêdzie siê w dniu 25.02.2012
o godz 17.00 w œwietlicy Spó³dzielni
Mieszkaniowej „Postêp”, ul. Obroñców Westerplatte 3 w Z³ocieñcu.
Wiêcej informacji na stronie
www.wopr.zlocieniec.pl
(o)

PARAFIA MARYI WNIEBOWZIÊTEJ
Niedziela, dwunasty luty
W minion¹ niedzielê o godzinie
16.30 odprawiliœmy Mszê œwiêt¹ dla
Wspólnoty MISIAKI. Nabo¿eñstwo do Mi³osierdzia Bo¿ego zosta³o odprawione o godzinie 17.30.

Spotkanie Czwartkowe
Zapraszamy na Spotkanie
Czwartkowe na godzinê 18.30. Szesnasty luty. TEMAT: Komu – Nobla? Kulisy „polskich” nagród
Nobla w dziedzinie literatury. Wyk³ad i prowadzenie spotkania Piotr
B¹kowski.

Rocznica powstania
Zgromadzenia
Zmartwychwstañców
W pi¹tek, siedemnasty lutego,
obchodzimy 176 rocznicê powstania Zgromadzenia Zmartwychwstañców. Zapraszamy na Msze
œwiêt¹ w intencji naszego Zgromadzenia na godzinê 18.00. Podczas
Mszy œwiêtej Bracia Zewnêtrzni
z³o¿¹ uroczyste przyrzeczenia. Razem z nami modliæ siê bêdzie Prowincja³ Polskiej Prowincji Zmartwychwstañców ojciec Wies³aw Œpiewak
CR i Prowincjalny Moderator Braci
Zewnêtrznych ojciec Tadeusz Gajda CR.

Apel Jasnogórski
W sobotê osiemnastego lutego
o godzinie 20.30APEL JASNOGÓRSKI. Zapraszamy serdecznie.

Parafialna zabawa
karnawa³owa
W niedzielê dziewiêtnastego lutego organizujemy parafialn¹ zabawê karnawa³ow¹. Miejsce spotkania
– sala widowiskowa ZOK-u przy
Wolnoœci 6. Pocz¹tek godzina 16.00.
Po ka¿dej Mszy œwiêtej prowadziæ
bêdziemy loteriê fantow¹, PROSIMY O POMOC W ORGANIZACJI

FANTÓW. Podczas zabawy przeprowadzimy licytacjê.

Podziêkowanie
Sk³adamy serdeczne Bóg zap³aæ
za ofiary z³o¿one w niedzielê pi¹tego
lutego na ogrzewanie naszego koœcio³a.

Pielgrzymka do W³och
Od 28 kwietnia do 4 maja jest
organizowana pielgrzymka do
W³och na obchody rocznicy beatyfikacji Naszego Papie¿a Jana Paw³a
II. Wiêcej informacji – tablice og³oszeñ.

Proœba o dar krwi
W poniedzia³ek szóstego lutego
w wypadku, do którego dosz³o w
Z³ocieñcu, ciê¿ko ucierpia³ pracownik PKS-u Artur Tomaszewicz. Pilnie potrzebna jest krew, któr¹ mo¿na oddawaæ w Drawsku Pomorskim
w Centrum Krwiodawstwa przy Boles³awa Chrobrego (stara przychodnia), na II piêtrze od godziny
8.00.
Przy oddawaniu krwi nale¿y powiedzieæ, ¿e dar jest dla Artura Tomaszewicza le¿¹cego w szpitalu w
Gryficach. Krew mo¿na oddawaæ
tak¿e w ka¿dym miejscu w Polsce.
W imieniu Artura i jego rodziny
prosimy o pomoc.

Zapowiedzi przedœlubne
Do sakramentu ma³¿eñstwa
przygotowuj¹ siê: (1) Robert Macur,
stanu wolnego, zam. Z³ocieniec i
Edyta Anna Macur, stanu wolnego,
zam. Z³ocieniec. ZapowiedŸ I.

Odeszli do wiecznoœci...
W ostatnim czasie odeszli do
wiecznoœci: (1) + Janina Gromada,
lat 51 (2) + Halina Baran Odrakiewicz, lat 62 (3) + Zygmunt Tabaka,
lat 59. Wieczny odpoczynek...

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

Tadeusz Nosel, tel. 500 075 383
Kazimierz Rynkiewicz, tel. 504 042 532 e-mail: tpd1@o2.pl
Tygodnik Pojezierza Drawskiego w internecie: www.tpd.xwp.pl
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W bidnej gminie Liderów te¿ mo¿na znaleŸæ

Trofea LIDER 2011 zosta³y przyznane
na SPOTKANIU NOWOROCZNYM
(Z£OCIENIEC). Trzeciego lutego w kinie MEWA mia³o miejsce
spotkanie nazwane SPOTKANIEM
NOWOROCZNYM. W trakcie wydarzenia przyznano nagrody LIDER
2011. Burmistrz Z³ocieñca Waldemar
W³odarczyk przy okazji dokona³
podsumowania gminnych dokonañ
w ubieg³ym roku. Sekundowa³a mu
w tym przewodnicz¹ca rady miejskiej Urszula Ptak. Zosta³y tak¿e
przedstawione zamierzenia dotycz¹ce funkcjonowania i rozwoju miasta
i gminy na ten rok.
(1) W kategorii PROMOCJA
GOSPODARCZA „Lidera 2011”
otrzymali: Jadwiga Podrez – REZYDENCJA STARY DWORZEC, Tomasz Kraszewski, GOŒCINIEC
OSTOJA.
(2) W kategorii PROMOCJA
GMINY „Lidera 2011” otrzymali:
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Powiatu Drawskiego, Lokalna Organizacja Turystyczna Pojezierza Drawskiego w Z³ocieñcu.
(3) W kategorii ROZWÓJ
PRZEDSIÊBIORSTWA „Lider
2011” zosta³ przyznany: Marcin Stoiñski – GLOBAL MACHINERY, Justyna Murawska PHU – THE BERLIN KEBAB, Mariusz Majkowski
FIRMA US£UGOWO – HANDLOWA, Miros³aw Szmidt – M.S Agro,
Iwona Murawska – Salon Fryzjersko – Kosmetyczny AFROMAGIA,
Beata Mysik – Gabinet Kosmetyczny NATURA, Edyta i Wojciech Terleccy - HEKTOR Spó³ka z o.o., Barbara Paw³owska, Sklep Odzie¿ Damska i M³odzie¿owa VIVA, Antoni
Mochol - Sklep Dzieciêcy SMYK,
Zbigniew Krasnowski Sklep Odzie¿owy SKEJT, Ryszard Mnichowicz
Handel Detaliczny i Hurtowy PAJACYK, Joanna Chorban - FHU JORADA, Danuta Ho³owienko Sklep
Odzie¿owo – Przemys³owy DANEX,
Piotr Krasnowski.

Na rzecz spo³ecznoœci
W kategorii – dzia³alnoœæ na
rzecz spo³ecznoœci lokalnej Lider
2011 zosta³ przyznany: Joanna Ko³odziej, Jadwiga Adrianowska – Stowarzyszenie PRO ARTE, Barbara
G³owacka, Geert Lemmen TEAMDRESS DRAWA Sp. z o.o.

Kultura
W kategorii – wydarzenia kulturalne roku 2011 Lider 2011 zosta³
przyznany: Otwarcie kina MEWA –
Z³ocieniecki Oœrodek Kultury.
W kategorii osi¹gniêcia kulturalne roku: Przemys³aw M³ynarczyk.

Sport
W kategorii osi¹gniêcia sportowe roku Lider 20110 zosta³ przyznany: Angelika Maciejewska z
Uczniowskiego Klubu Sportowego
TRAPER.
W kategorii wydarzenie sportowe roku Lider 2011 zosta³ przyznany
– Mistrzostwa Polski w Biegach na
Orientacjê w Z³ocieñcu. Organizator
UKS TRAPER. ¯eglarskie Mistrzostwa Polski NSKO do lat 11 na jeziorze Siecino. Organizator UKS
Szkwa³.
(um)
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