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Remont stadionu do 2013 roku

„Ludzie mówi¹, ¿e
sprzedaæ chcemy
ciep³ownictwo,
aby zrobiæ stadion”
Po³czyn sprzeda³ Energetykê
Ciepln¹ - czas na Z³ocieniec
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Po³czynie
Franciszek Pilip obala wiele k³amstw na temat
tej sprzeda¿y. Radni jednak sprzedaj¹
Energetykê - po „cenie z³omu”

Rondo
przy poczcie
wo³a
o w³aœciwe
imiê dla siebie

G³osowali, jak im kazali. Teraz nawet mog¹ im szko³y
pozamykaæ

Dyrektorzy gminnych
szkó³ maj¹ ju¿ wszystko,
a niepedagogicznych
maj¹ gdzieœ

Str
Str.. 2

INFORMACJE

tygodnik pojezierza drawskiego 14.3.2012 r.

G³osowali, jak im kazali. Teraz nawet mog¹ im szko³y pozamykaæ

Dyrektorzy gminnych szkó³ maj¹ ju¿ wszystko,
a niepedagogicznych maj¹ gdzieœ
(Z£OCIENIEC). Kilkakrotnie ju¿
jedna i ta sama osoba interweniuje u
reportera Tygodnika tymi s³owy: Pracujê w szkole na stanowisku
niepedagogicznym. Placówkê prowadzi gmina. Na rêkê mam tysi¹c
sto z³otych. Mam dwoje dzieci. Kiedy zbli¿a³y siê wybory samorz¹dowe, s³yszeliœmy, ¿e do szko³y przysz³o pismo, by glosowaæ tak i tak, a
podwy¿ki bêd¹. Pisma nie widzia³
nikt, tylko gadano. No i ju¿ po wyborach, a podwy¿ek jak nie by³o,
tak i nie ma. Ale w³adze s¹. A g³osowaliœmy zgodnie z tym pismem, którego jednak nikomu nie pokazano.
–
Tego problemu na obradach
Rady Zlocienca do tej pory nikt nie
postawi³, mimo, ¿e by³o kilka wzmianek na ten temat. Sadz¹c po gatunkowoœci dyrekcji prowadzonych
przez gminê Z³ocieniec szkó³, jeszcze d³ugo nie dojdzie tu do podwy¿ek uposa¿eñ niepedagogicznych
pracowników w szko³ach. No, chyba, ¿e co zamo¿niejsi rodzice przyjd¹
z pomoc¹ tym ludziom. Przecie¿ 1100

z³otych na rêkê dla rodziny z dzieæmi,
to nawet nie polskie minimum socjalne, g³odowe zreszt¹ jak rzadko gdzie
w Europie. Ostatnia oficjalna wypowiedŸ na ten temat pochodzi od przewodnicz¹cej rady Urszuli Ptak: Dyrektorzy twierdzili, ¿e nie dba siê
o pracowników niepedagogicznych. A kto powinien o nich zadbaæ,
jak nie dyrektorzy? –
Reporter Tygodnika zajrza³ do
oœwiadczeñ maj¹tkowych tych dyrektorów, te¿ z dochodami ich ma³¿onków. Jeden z takich przypadków:
ma³¿onek dyrektor na emeryturze,
ale zatrudnienie jeszcze w Urzêdzie
w Z³ocieñcu. Wynika z tego: Niepedagogiczni! Widaæ z oœwiadczeñ maj¹tkowych waszych dyrektorów, ¿e
oni sobie poza³atwiali ju¿ wszystko
i z tego powodu Wy na nic nie macie
szans. Rzeczone pismo dotycz¹ce
wyborów mog³o byæ, ale nie o was w
nim sz³o, a o coœ zupe³nie innego,
zreszt¹ – za³atwionego. Praca dla
ma³¿onka. Co dalej? Tylko bunt. Protest. Nawet strajk. A z drugiej strony,
to macie to, co wyg³osowaliœcie.

¯erdki w pomoœcie uzupe³nione, reszta nadal do bani

Stra¿ miejska do dzie³a.
Alejka dla pieszych
(Z£OCIENIEC). Nied³ugo wiosna, teren w mieœcie, który zwiemy
naddrawnym – miêdzy mostami nad
Draw¹ – zaludni siê. W tych dniach
dok³adnie uzupe³niono brakuj¹ce
¿erdki w licz¹cym blisko dwieœcie
metrów pomoœcie.
Niestety, kolejne ¿erdki wykruszaj¹ siê. Staje siê oczywiste, ¿e
trzeba ju¿ planowaæ budowê nowego pomostu z lepsz¹ konserwacj¹
drewna, z którego pomost bêdzie
wykonywany. To bardzo wa¿ne: tu
nie tylko w krótkim sezonie przybijaj¹ kajakarze poznaj¹cy tak szero-

ko reklamowany szlak wodny. Szkoda tylko, ¿e prócz reklamy to do tej
pory ów szlak jakoœ nie mo¿e doczekaæ siê czegoœ wiêcej.
Jeszcze jedno. Stra¿ miejska
winna zadbaæ, by wszelkie pojazdy
mia³y zakaz wjazdu nad Drawê w
pobli¿e dawnej wypo¿yczalni kajaków. Akurat w tych dniach ziemia
jest tak rozje¿d¿ona samochodami,
¿e mimo d³ugiej tu alejki, jest ona nie
do przebycia. Skarg na taki stan
rzeczy w tygodniu odnotowujemy
po kilka. I tak ka¿dego roku. Stra¿
miejska wiêc do dzie³a. Nie ma ich tu
prawie nigdy.
(N)

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

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

e-mail: tpd1@o2.pl

Okazuje siê teraz nawet, ¿e i szkó³
mo¿e nie byæ. G³osowanie to wa¿na
rzecz, nie mo¿na siê tak dawaæ robiæ

Targi Pracy
i Edukacji
(DRAWSKO POM.) Anna Mieczkowska Cz³onek Zarz¹du Województwa otworzy Targi Pracy i Edukacji pn. „Ju¿ dziœ zaczynam odnosiæ sukces i realizowaæ w³asne cele i
marzenia”. Trzecia Edycja Targów
odbêdzie siê dzisiaj, 14 marca, w Hali
Sportowej przy Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Drawsku Pomorskim, ul. Dworcowa 2a, w godzinach
9.00-14.00.
Targi wpisa³y siê ju¿ na sta³e do
kalendarza wa¿nych imprez promuj¹cych aktywne poszukiwanie pracy i
znalaz³o swoje miejsce w krajobrazie
lokalnego rynku pracy. Pierwsze targi
odby³y siê w Drawsku Pomorskim w
2010 roku. Zarówno ta, jak i kolejna
edycja w roku 2011 pokaza³y, ¿e dla
wielu mieszkañców powiatu drawskiego to idea potrzebna, wartoœciowa i
odpowiadaj¹ca na ich potrzeby.
Najwiêkszym atutem targów jest
mo¿liwoœæ indywidualnego kontaktu z
Wystawcami. Na targach mo¿na dowiedzieæ siê o wiele wiêcej o ofercie pracy
lub ofercie edukacyjnej ni¿ z og³oszenia
prasowego, czy z Internetu. Mo¿na na
miejscu zaobserwowaæ wiele rzeczy,
dopytaæ o wymagania, czy szczególnie
cenione kwalifikacje. Poniewa¿ kariera
to nie tylko zdobywanie kolejnych doœwiadczeñ zawodowych, ale tak¿e ci¹g³e dokszta³canie siê i podnoszenie
swoich kwalifikacji.
(o)

w przys³owiowe bambuko.
Jeszcze jeden g³os w tej sprawie
z tej samej sesji: - Uczniów jest o
prawie trzystu mniej. To po co tylu
niepedagogicznych? (N)
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Wiceburmistrz Piotr Antoñczak odkrywa karty

Ju¿ po rewitalizacji, Lokalna
Grupa Rybacka – nie by³o na
w³asny wk³ad
(Z£OCIENIEC). Pamiêtaj¹ Czytelnicy,
jakiœ czas temu w
miasto posz³o has³o –
rewitalizacja centrum
Z³ocieñca. Mówi³o siê
wówczas przede
wszystkim o Starym
Rynku. No i co z tym
dalej?
Projekt w archiwum
Mówi wiceburmistrz Piotr Antoñczak: - Pierwszy projekt rewitalizacji dotycz¹cy Rynku, terenu
Spó³dzielni Mieszkaniowej, by³ego
ZPW, Parku Anlage, Parku ¯ubra...
Do wniosku daliœmy ju¿ szczegó³owy projekt na poszerzony obszar
projektowy. Zajêliœmy siódme miejsce. Do szóstego zwracali koszty
dokumentacji. Koszt wszystkiego
wynosi dziesiêæ milionów z³otych.
Musielibyœmy mieæ piêædziesi¹t
procent tej kwoty. Obecnie dokumentacja jest w archiwum. –

Zieleñ sama uroœnie
Podczas tego samego posiedzenia wiceburmistrz poinformowa³, ¿e
na zieleñ w gminie na ten rok jest
siedemdziesi¹t tysiêcy z³otych, a
akurat wiosna zbli¿a siê nieuchron-

nie. Radny z ZUK-u Jan Rudy
stwierdzi³, ¿e to zbyt ma³a kwota.
Odpowiadaj¹c Piotr Antoñczak
przy okazji odniós³ siê do ogólnego
stanu kasy gminy. – Jest bardzo
du¿o do zrobienia w drogach na
nowych osiedlach. Coraz trudniej
siê ludziom ¿yje miêdzy innymi na
ulicach: Kresowiaków, Jana Paw³a II, na Alei Piastów, Boles³awa
Chrobrego, droga Rzêœnica – Kosobudy. Tej ostatniej wykonano
tylko czêœæ. Radna Gra¿yna Kozak proponowa³a: - Trzeba by³o wzi¹æ kredyt,
tak jak kiedyœ oko³o szeœæ milionów
z³otych, jak wczeœniej na drogi. –

Stan kasy gminnej
I definitywne wyjaœnienie problemu przez wiceburmistrza: - Nie
mo¿emy wzi¹æ kredytu, bo nam nie
dadz¹. Bo jesteœmy na progu szeœædziesiêciu procent. Mamy do wykonania trzy powa¿ne zadania z RPO.
1. Kanalizacja ulicy Œl¹skiej do
Darskowa 2. Pod³¹czenia kanalizacji do oœrodków wypoczynkowych (Lubieszewo) 3. Stacja uzdatniania wody. Trzeba wybieraæ najbardziej potrzebne rzeczy do realizacji. Dobrze mieæ ³adny Rynek, ale
s¹ wa¿niejsze sprawy. My w Lokalnej Grupie Rybackiej mamy zagwarantowane pó³ miliona z³otych, ale
nie wykorzystaliœmy w minionym
roku œrodków, bo nie mieliœmy z³otówek na w³asny wk³ad. –
(um)

Maile prosimy kierowaæ: tpd1@o2.pl

CMYK

Biuro reklamy
Tygodnika
Tel. 504 042 532

P£YTY OSB
NAJTANIEJ. 602 131 760

Tygodnik w internecie: www.tpd.xwp.pl
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl

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

MIESZKANIA

NIERUCHOMOŒCI

MOTORYZACJA

INNE

Powiat gryficki

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Sprzedam pilnie mieszkanie 2 pokojowe w Gryficach 47 mkw. TANIO. Tel. 608 168 430

Sprzedam dzia³kê budowlan¹
3500 mkw., Rogowo 10. Cena
37.000 z³ do uzgodnienia. Tel. 91
397 8451

Powiat ³obeski

Odnajmê warsztat samochodowy
£obez. Tel. 783 514 200

Sprzedam Citroen ZX rok prod.
1995, 1400 cm3, ubezpieczony z
przegl¹dem. Cena 1500 z³. Tel. 661
884 201

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

Sprzedam Fiat Brava rok 2000, poj.
1,2, benzyna, alufelgi, ko³a zimowe,
stan dobry, radio z tv, cena 5.500 z³
do uzgodnienia. Tel. 504 583 935

MEBLE KA-MAR. Du¿y wybór mebli
u¿ywanych £obez ul. Bema ( hale
ZNMR ). Tel. 721 766 576. Zapraszamy

Sprzedam samochód ciê¿arowy
Mercedes 11/17, 1995 rok produkcji, skrzyniowy, ³adownoœæ 5,200
kg. Tel: 913842511, 692517383.

Sprzedam sukienkê œlubn¹ rozmiar 38/158 cm. Cena 700 z³. Tel.
660 488 102

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

Sprzedam dom typu bliŸniak £obez
ul. S³owackiego 48, 110 mkw. pow.
u¿ytkowej, 5 pokojów, kuchnia, wc,
³azienka, piwnica, strych, ogrzewanie gazowe i na opa³. Cena 265.000
z³. Tel. Kom. 695 985 673

Wynajmê mieszkanie w £obzie.
Tel. 880 085 176

Posiadam halê do wynajêcia w
£obzie ul. Waryñskiego, 300 mkw +
du¿y plac. Tel: 506897352

Kupiê Fiata 125 lub 126p Tel:
503789806

Wynajmê lokal u¿ytkowy w £obzie.
Tel. 505 184 497

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

Sprzedam ziemiê 8 ha, miejscowoœæ Budziszcze 6. tel. 91 397 5894
. Cena do uzgodnienia

US£UGI

Sprzedam mieszkanie na wsi – Zakrzyce (gm. £obez) lub zamieniê z
dop³at¹ na mieszkanie w £obzie.
Tel: 661374570
Odnajmê kawalerkê w centrum
£obza. Tel. 721067675
Sprzedam pilnie mieszkanie 2 pokojowe bezczynszowe. W³asne CO
plus pomieszczenie gospodarcze.
Okolice Reska. Cena 69.000 z³. Tel:
517119882

ROLNICTWO
Powiat ³obeski

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

Powiat œwidwiñski
£obez. Sprzedam ziemniaki jadalne Wineta. 7,50 z³ za worek 15 kg.
Tel (rano i wieczorem): 913976423.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w
Po³czynie Zdroju 1080 mkw.. Tel.
600 565 719

Region

Sprzedam dzia³kê w pe³ni uzbrojon¹ 1000 mkw. Œwidwin Tel. 600
565 719

Kurki nioski 7-tygodniowe
sprzeda¿ od 26 marca br. Gospodarstwo
Drobiarskie
¯abowo 13. Tel. 91 391 0666

Reklama w gazecie
Tel. 504 042 532

Daj¹c og³oszenie drobne
do Tygodnika Pojezierza Drawskiego
uka¿e siê ono w tej samej cenie
tak¿e w trzech innych gazetach:
Gazecie Gryfickiej, Wieœciach œwidwiñskich
i Tygodniku £obeskim.
Og³oszenie mo¿na nadaæ mailem: wppp1@wp.pl

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

Sprzedam meble kuchenne, naro¿nik, stó³, taborety, kuchenka gazowa, zlewozmywak. Tel. 515 083
767
Proszê o kontakt sympatyczn¹
pani¹, z któr¹ rozmawia³em przy
kasie w biedronce, w £obzie
25.02.2012 r. (sobota) o godzinie
12:30. Tel: +495258401

Powiat drawski

Powiat ³obeski

Sprzedam SAKSOFON (welkland).
Telefon: 727568792.

Monta¿ ogrodzeñ betonowych,farmerskich i innych. Tel. 695 085 470,
91 397 2575

Wynajmê w Z³ocieñcu pracowniê
protetyczn¹ z wyposa¿eniem. Telefon: 661554390

Us³ugi elektryczne, remonty instalacji, pomiary, uprawnienia E i D,
wyniesienia uk³adów pomiarowych na zewn¹trz, instalacja tv, sieci i internetu. Tel: 691014733

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

Region
US£UGI METALURGICZNE
WYKONUJEMY ogrodzenia, balustrady, porêcze, schody, bramy
wjazdowe, automatyka do bram
oraz inne wyroby metalurgiczne
wraz z kowalstwem ozdobnym.
Krótkie terminy realizacji z mo¿liwoœci¹ monta¿u. Tel. 888 148 168
Us³ugi budowlane, remontowe,
monta¿e. „TOM - SERWIS". Tel. 781
016 125.
Producent - Schody, kuchnie,
garderoby. Meble drewno lite.
Tel. 603 050 449.
www.werde.pl

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

PRACA
Powiat œwidwiñski
Firma bran¿y odszkodowawczej
poszukuje osób dobrze poinformowanych w lokalnej spo³ecznoœci w
sprawach bie¿¹cych i szukaj¹cych
dodatkowego Ÿród³a dochodu.
Kontakt: biuro@cassiel.pl

Region
Opiekunki Niemcy. Tel. 666 096 761

NAUKA
Powiat ³obeski
Matematyka pomoc. Tel. 516 166
301.
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Stra¿ miejska – czyich interesów strze¿e?

To nie ludzie, bo niepedagogiczni?
(Z£OCIENIEC). W gminie do
tej pory wyj¹tkowo rzadko wspomina siê o redukcji nadzatrudnienia w
poszczególnych dzia³kach samorz¹dowych.
Koœlawiec Zajêczy
W firmach prywatnych umowy
œmieciowe to bana³, praca na czarno
– zawsze i wszêdzie, pensja liczona
wedle najni¿szej krajowej – oczywista oczywistoœæ. Tylko na wszechetatach w tak zwanym „nadporozumieniu z³ocienieckim” bez jakichkolwiek zmian. By jakimkolwiek zmianom zapobiec s³u¿¹ temu nad W¹saw¹ wybory. A w wyborach wszyscy jakby od jednego garnka, to
znaczy - najwiêksze wyp³aty notuje
urz¹d miasta. A w tym urzêdzie:
wszelkie etaty, pensje, przetargi, itd.
No i dobrze. Tak to wszystko jest
pourz¹dzane, poustawiane. I jak tu
teraz to wszystko wzi¹æ za twarz i
powiedzieæ, ¿e dalej to siê tak nie da.
Nie da siê, no, bo jak? No, bo kto, jak
tu wielu w³aœnie w tym jednym garnku sobie pichc¹, a co wypichc¹, to
widaæ wszêdy! Osi¹g sztandarowy –
deptak reprezentacyjny a¿ taki, ¿e
imienia Marsza³ka dla niego szkoda.
To jak go nazwaæ - Koœlawiec Zajêczy?
Wska¿cie
Radni nie bacz¹c na nic domagaj¹ siê pieniêdzy na ró¿ne cele. Nie
mówi¹ jednak, sk¹d te pieni¹dze
wzi¹æ. Wypomina im to burmistrz

OFERTY PRACY

Waldemar W³odarczyk: - Wska¿cie,
z czego mam przesun¹æ œrodki? –
proponuje., I co s³yszy. Nic. Milczenie, bo to tu dopiero w³aœnie zaczyna
siê rz¹dzenie. Nie ma wskazañ. Dlaczego? Radni boj¹ siê zrobiæ w gminie porz¹dek w wydawaniu pieniêdzy. Bo tym nieporz¹dkiem stoi ca³a
gmina. Bo co? Bo sami mog¹ na tym
straciæ? Potrzebny jest, albo dopiero bêdzie, zarz¹d komisaryczny?
Bywa, ¿e chyba i tak.
Ale, proponuj¹c w gminie porz¹dki w wydawaniu pieniêdzy, straci siê elektorat. G³osy. Bo te g³osy to
monstrualna siateczka z³ocienieckich powi¹zañ. ¯aden tam nepotyzm, to z³ocienieckie „nadporozumienie samorz¹dowe”. Nowy wynalazek. Jeszce bez socjologicznych
objuczeñ. Kto by chcia³ to ruszyæ?
Kogo na to staæ? Kto by siê pierwszy
na coœ takiego odwa¿y³? A do tego
wszystkiego stoi za drzwiami pytanie: a jaki by³by po reformach ten
nasz Z³ocieniec?
A jak by to by³o, gdyby siê sta³o?
Gdyby pozrywano wszelkie peerelowskie sposoby myœlenia, odczuwania, kombinowania, s³u¿enia
za byle psi grosz. Przecie go³ym
okiem widaæ, ¿e ma³o co by zosta³o.
To w koñcu jest tak, ¿e lepsza smrodliwa choroba ni¿ pustka. Wygl¹da
na to, ¿e ¿ycie w gminie, to w ogromnej czêœci wielka fikcja. Gdyby j¹
spróbowaæ wyœwietliæ, to wtedy - jak
by trzeba to ponazywaæ? Z m³odzie-

Na dzieñ 12.3.2012 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, 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 zawo-

¿owa s³owem – „popelina popeerelowska?” Czy nie jest w Z³ocieñcu
tak, ¿e kilkudziesiêciu u nas ludzi na
samorz¹dowych posadach (etat +
pensja) jest zbêdnych, a to oni w
swej du¿ej liczbie decyduj¹ tu o najwa¿niejszych sprawach? Oczywiœcie tylko we w³asnym interesie. We
w³asnym kierunku. Bo inaczej - porz¹dki musieliby zaczynaæ od siebie.
Wyobra¿aj¹ sobie Czytelnicy, ¿e
nagle tak sam z siebie nasz stra¿nik
rusza do zamiatania ulic, a nie do
spacerowania po nich? A przyzwolenie na to idzie od samej góry - od
„drzewieckcih” Tuska. To ta sama
„parafia”. Nikomu do niczego niepotrzebnych. A kroi sobie ka¿dego miesi¹ca, bywa, ¿e i wielgachn¹ pensjê,
bo w gminie dzia³a nie samorz¹d, a
„nadporozumienie z³ocienieckie”.
Ja tobie, ty mnie. Ty mnie, ja tobie. A
pracuj¹cy niepedagogiczny w szkole ma na rêkê 1100 z³otych, ¿onê i
dwójkê dzieci. Takich ludzi „nadporozumienie z³ocienieckie” nie obejmuje. To nie ludzie, bo niepedagogiczni.
Oto takie kalkulacje. Jan Rudy,
radny: - Stra¿ miejska w 2011 roku
mia³a sto piêædziesi¹t tysiêcy z³otych przychodów z mandatów. Teraz planuje siê 152 500 z³otych na
ten rok. To jest dziwne, bo radar
nie pracowa³ przez rok. W innych
gminach jakoœ pracuj¹, a u ans nie.
Trzeba go uruchomiæ. Kwota 150
tysiêcy to dochody z mandatów, ale
nie w ruchu drogowym. Koszty

stra¿y miejskiej to czterysta piêædziesi¹t tysiêcy rocznie. Blado wygl¹damy w stosunku do innych
miast. –
Burmistrz Waldemar W³odarczyk: - Niedawno jeszcze mówiliœcie,
¿e dajmy sobie spokój z mandatami.
Nigdy nie by³em za tym, aby radar
wykorzystywaæ jako dochód do
gminy. Zmiany w ruchu organizacyjnym spowodowa³y, ¿e Komenda
Wojewódzka dwukrotnie nam odrzuci³a uzgodnienia. Zdecydujmy
siê na jedno. Nie chcê zarzutów, ¿e
stra¿ tylko mandaty wypisuje. (...)
Przymierzam siê do zwolnienia czêœci stra¿ników, wiêc zmniejszymy
koszty. (...) Mieszkañcy maja pretensje, ¿e musz¹ p³aciæ mandaty. –
Stra¿nicy to tylko wierzcho³ek
z³ocienieckiego nadporozumienia
samorz¹dowego
Kiedy czêœæ stra¿ników zostanie
zwolniona, mo¿e znajd¹ siê œrodki na
podwy¿ki pensji niepedagogicznym
w szko³ach? Tylko musz¹ wykazaæ
nieco animuszu, by to mo¿e akurat
od nich poczê³o siê kruszenie tej
antyhumanitarnego z³ocienieckiego
betonowego „nadporozumienia samorz¹dowego”. – Przymierzam siê
do zwolnienia czêœci stra¿ników,
wiêc zmniejszymy koszty – powiedzia³ burmistrz Waldemar W³odarczyk. Pomo¿e ktoœ Ojcu Miasta? A
Z³ocieniecki Oœrodek Kultury te¿
czeka na obcinki. Nad wyraz kulturalnie jeszcze.
Tadeusz Nosel

dowe, mile widziane uprawnienia spawalnicze. Kontakt: Przedsiêbiorstwo
Us³ugowo-Handlowe "GUMITREX II " Gra¿yna Wyrzykowska, ul. Z³ocieniecka 22, 78-500 Drawsko Pom., tel. 669 99 19 94.
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, 78500 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.
Kelner - wymagania: wykszta³cenie min. gimnazjalne, mile widziane prawo
jazdy kat. B. mile widziana znajomoœæ jêzyka angielskiego, komunikatywnoœæ, dyspozycyjnoœæ. Kontakt: P.P.U. "JERMAK" Bogumi³a Jermaków,
78-500 Drawsko Pom., Gudowo 5/3, tel. 500 849 823
G³ówny ksiêgowy - wymagania: umiejêtnoœæ samodzielnego prowadzenia
pe³nej ksiêgowoœci, minimum 3 lata sta¿u pracy na stanowisku ksiêgowej.
Kontakt: STYL-BET Jurewicz i Paradowski Spó³ka Jawna, ul. Reinera 6, 78500 Drawsko Pom., tel. 605 211 711
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Z Platformy Obywatelskiej zostaje tylko platforma (katafalk?)

W Powiatowym Urzêdzie Pracy - znaczne ograniczenie
œrodków na... zmniejszanie bezrobocia
(Z£OCIENIEC). O kryzysie,
który ju¿ dawno dopad³ platformersk¹ „zielon¹ wyspê” (nie myliæ
z Polsk¹), œwiadcz¹ galopuj¹ce
ceny.
Taki przyk³ad: nie tak dawno jeszcze za ma³¹ paczkê popularnej kawy
p³aciliœmy dwa z³ote szeœædziesi¹t
groszy. Ta sama kawa po ileœ tam
trwaj¹cych rz¹dach tuskowych krêtactw i jego niby ch³opskiej przystawki, wczoraj w supermarkecie po
cztery z³ote i dwadzieœcia groszy.
Tak rz¹dziæ ka¿dy potrafi nawet i z
farbowanymi ch³opami. A co ze
œledztwem w sprawie œmierci autentycznego przedstawiciela wsi i jej
mieszkañców Andrzeja Leppera wiedz¹ Czytelnicy mo¿e coœ na ten
temat? - Obwoziliœmy Andrzeja Leppera po tutejszych œwiñskich farmach. To, co wspólnie ogl¹daliœmy,
to horror. ¯e te¿ my Polacy pozwalamy na coœ takiego. Dewastacja œrodowiska, wyniszczenie rodzimej hodowli, wypchniêcie Polski z jej dotychczas rynków zbytu. Mówi³ do
nas pan Andrzej: musicie byæ silni,
musicie wiele wytrzymaæ, bo bêd¹
chcieli was zniszczyæ. Zat³uc. Sam
sprawia³ wra¿enie cz³owieka nie tylko silnego, ale i wyj¹tkowo odpornego. - S³owa w redakcji Tygodnika
wypowiada³ Bogdan K., ale co do
swoich przypuszczeñ na temat tej
niby samobójczej œmierci, nie wyrzek³ ani s³owa. Znak czasów.
Tego samego dnia na stronach
Powiatowego Urzêdu Pracy przeczytaliœmy:

W zwi¹zku z ...
W zwi¹zku ze znacznym ograniczeniem œrodków finansowych Funduszu Pracy oraz œrodków EFS na
2012 rok, Powiatowy Urz¹d Pracy w
Drawsku Pomorskim przyjmuje nastêpuj¹ce zasady realizacji programów rynku pracy.
W 2012 roku realizowane bêd¹
przede wszystkim: (1) Szkolenia grupowe uzale¿nione od pozytywnej
weryfikacji pod k¹tem wysokiej
efektywnoœci (gwarancja zatrudnienia lub du¿y odsetek zatrudnionych
po ukoñczeniu kursów o identycznym/zbli¿onym zakresie w ostatnich
latach). (2) Szkolenia indywidualne
wy³¹cznie w sytuacji uzyskania
gwarancji zatrudnienia. (3) refundacja kosztów wyposa¿enia lub doposa¿enia stanowiska pracy. (4) Sta¿e,
przy czym w pierwszej kolejnoœci
uwzglêdniane bêd¹ wnioski posiadaj¹ce gwarancjê zatrudnienia po
odbytym sta¿u. (5) Prace interwencyjne.
Nie ma œrodków na podjêcie
dzia³alnoœci gospodarczej
Natomiast Powiatowy Urz¹d Pracy w Drawsku Pomorskim nie posiada przyznanych œrodków finansowych na: (1) Dotacje na podjêcie
dzia³alnoœci gospodarczej (2) Finansowanie kosztów studiów podyplomowych (3) Finansowanie kosztów
egzaminów/licencji umo¿liwiaj¹cych uzyskanie œwiadectw, dyplomów, zaœwiadczeñ, okreœlonych
uprawnieñ lub tytu³ów zawodowych niezbêdnych do wykonywa-

nia danego zawodu. (4) Po¿yczki na
sfinansowanie kosztów szkolenia
(5) Refundacja kosztów szkolenia
pracowników (6) Finansowanie
kosztów zorganizowanego przygotowania zawodowego doros³ych (7)
Zwrot kosztów dojazdu z tytu³u odbywania sta¿u, podjêcia pracy lub
innego zatrudnienia (8) Zwrot kosztów zakwaterowania (9) Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem.
Po pozyskaniu dodatkowych
œrodków, Powiatowy Urz¹d Pracy
przewiduje mo¿liwoœæ uruchomienia finansowania powy¿szych form.
To dla kogo te 50 miliardów
z³otych rocznie d³ugu???
Wynika z powy¿szego, ¿e nasze
niby pañstwo istnieje tylko dlatego,
¿e siê ci¹gle zad³u¿a. Jak siê podaje
- rocznie na piêædziesi¹t miliardów
z³otych. Zreszt¹ - widaæ to po samochodach na ulicach, po markowych
ciuchach, po opaleniznach na niektórych twarzach, te¿ i po nowych
willach, tyle ¿e bardzo nielicznych.
To wszystko na kredyt, którego
przecie¿ nigdy nie sp³acimy, tak jak
to ju¿ przeæwiczyliœmy za Gierka. A o
co chodzi tym, którzy nam tych kredytów udzielaj¹? - tylko mo¿na siê
domyœlaæ. Polaków jako naród pozbawiono w³asnoœci. Lada moment
padnie legnicka miedŸ. W Z³ocieñcu
widaæ wszystko fenomenalnie wrêcz
(cegielnie, inne zak³ady pracy, pok³ady gliny). Idzie kolej na lasy, na to,
co pod nimi, na wszelkie bogactwa
naturalne. Na jeziora?

Otwieraj¹ pozamykane
kopalnie. Nie polskie ju¿!
Niedawno zamykano jako nierentowne kopalnie. Gdy posz³y w
obce rêce, dzisiaj s¹ ju¿ rentowne.
Przyk³adów masa. Najpowa¿niejsi
publicyœci nawo³uj¹: przestañcie
wywrzaskiwaæ, ¿e to rozbiór Polski,
bo tak jest i koñczmy te okrzyki. Te
wrzaski. Stawiajmy pytanie -co dalej? Zaraz potem dodaj¹, ¿e Polacy
nie s¹ zdolni w masie, bez elit - mimowolne skojarzenie ze wspominanymi
tu farmami - do jakiegokolwiek zrywu. Niczym te prosiaki. I tak to wisi
do dzisiaj. A mówi¹c do koñca, to
informuj¹, ¿e nie mamy nawet sprawnej armii, ¿e niezbyt wiadomo, jak to
NATO ma nas broniæ, a wszyscy
dooko³a zbroj¹ siê na potêgê, i tak
dalej. Co wiêc dalej, skoro jest tu
jakiœ plan, by Polaka nie przysposabiaæ do pracy, m³odego wypchn¹æ
jako zapchaj dziurê na rynku pracy w
Niemczech, a w Polsce wiek emerytalny wywindowaæ do niebotycznej
granicy. A to wszystko te¿ i dlatego,
¿e Polacy sobie tak wyg³osowali, nie
wyrugowali, jak na Wêgrzech, z
mo¿liwoœci wgrywania wyborów
rodzimych komuchów. Sk¹d tyle
prymitywizmu u nas, dos³ownie
dziczyzny? W Niemczech do tej
pory przy oczyszczaniu kraju z bolszewii pracuje trzy tysi¹ce ludzi.
Sk³adaj¹ rêcznie dokumenty przepuszczone przez niszczarki. A tu w
drawskim PUP-ie nie ma nawet datków na rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej. No, a gdzie te datki s¹?
Tadeusz Nosel

Nie zakoñczone jeszcze rozliczenie remontu kina MEWA

Kontrole komisji rewizyjnej rady Z³ocieñca w ZOK-u
(Z£OCIENIEC). Komisja rewizyjna rady Z³ocieñca jeszcze w
ubieg³ym roku pod koniec listopada
rozpoczê³a kontrolê w Z³ocienieckim Oœrodku Kultury. Tematem
kontroli by³o – (I) rozliczenie inwestycji prowadzonych przez Z³ocieniecki Oœrodek Kultury w okresie
od stycznia 2008 roku do koñca
grudnia 2010 roku.
W kontrolowanym okresie ZOK
wykonywa³ nastêpuj¹ce zadania inwestycyjne: 1. Podniesienie standardu terenu rekreacyjnego w Darskowie i Warni³êgu oraz zakup wyposa¿enia dla zespo³u œpiewaczego
DARSKOWIACY z Darskowa.
Na podstawie przeprowadzo-

nych czynnoœci kontrolnych przez
komisjê rewizyjn¹ oraz inspektorów
Urzêdu Marsza³kowskiego z Wydzia³u Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich stwierdzono, ¿e realizacja zadania, w wyniku którego
wyposa¿ono teren rekreacyjny w
Darskowie i Warni³êgu w trybuny
demontowane, zestawy nag³oœnieniowe i trybunê mobiln¹ oraz zakupiono stroje krakowskie dla zespo³u
œpiewaczego DARSKOWIACY z
Darskowa, by³a prawid³owa i zgodna
z przepisami prawa.
(II) Kontroli mia³ te¿ podlegaæ
zakoñczony remont kina MEWA.
Komisja stwierdzi³a: W zwi¹zku z nie
zakoñczonym do dnia kontroli procesem ostatecznego rozliczenia za-

dania polegaj¹cego na remoncie
kina, komisja rewizyjna uzna³a za

niecelowe przeprowadzanie kontroli w tym zakresie.
(um)
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Obradowa³ Zarz¹d Powiatu
Zarz¹d Powiatu
Drawskiego obradowa³
2 marca 2012 r. Podczas
obrad powo³ano
Komisje Konkursowe
do merytorycznej oceny
ofert z³o¿onych
w ramach otwartych
konkursów ofert
na realizacjê zadañ
publicznych w br.
Podjêta uchwa³a dotyczy powo³ania Komisji przez organizacje pozarz¹dowe i inne podmioty wymienione w ustawie o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie.
Zadaniem Komisji Konkursowych
bêdzie merytoryczna ocena ofert
spe³niaj¹cych wymogi formalne.
Komisje sporz¹dz¹ listê rekomendowanych przez nie ofert, wraz ze
wskazaniem propozycji kwoty dotacji. Po zakoñczeniu prac, Przewodnicz¹cy Komisji przed³o¿y Zarz¹dowi
Powiatu Drawskiego protokó³ koñcowy. Ostateczn¹ decyzjê w sprawie
wyboru ofert i przyznania dotacji
podejmuje Zarz¹d.
Podczas obrad Zarz¹d rozpatrywa³ równie¿ wnioski, w tym wniosek
Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie o zabezpieczenie
œrodków finansowych na prowadzenie projektu systemowego
„Szansa na przysz³oœæ”, wnioski Dyrektora Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Z³ocieñcu oraz Dyrektora Specjalnego Oœrodka Szkolno-

Wychowawczego w Bobrowie o
zmianê decyzji w sprawach organizacyjnych placówki, wniosek Dyrektora ZSP nr 2 w Drawsku Pom. o
wprowadzenie nowego zawodu,
Dyrektora ZSP nr 1 w Drawsku Pom.
o wyra¿enie zgody na przeprowadzenie naboru do klasy sportowej,
wniosek Komendy Powiatowej PSP
w Drawsku Pom. o zakup nagród dla
uczestników Powiatowych Eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po¿arniczej, wniosek Powiatowego Stowarzyszenia Sportu Szkolnego w Drawsku Pom. o uwzglêdnienie oferty konkursowej z³o¿onej po
terminie oraz wniosek Lokalnej Grupy Dzia³ania „Partnerstwo Drawy” o
wspó³finansowanie
programu
„Dzia³aj Lokalnie”. Zarz¹d analizowa³ tak¿e wniosek Szkolnego Klubu
Europejskiego „Szansa” o ufundowanie nagród na konkurs historyczny, Klubu Walki Washi w Z³ocieñcu
o zmianê terminu udostêpnienia hali
sportowej, wniosek Lokalnej Grupy
Dzia³ania „Partnerstwo Drawy” o
wspó³finansowanie
programu
„Dzia³aj Lokalnie” oraz wniosek dot.
kontynuacji pisania Kroniki Powiatu Drawskiego w roku 2012, a tak¿e
wniosek o przyst¹pienie do projektu
„Wielkopolska poza Wielkopolsk¹”.
Zarz¹du Powiatu przyj¹³ uchwa³y, w tym w sprawie Regulaminu
Organizacyjnego Oœrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Drawsku
Pomorskim., zaopiniowania zamiaru
pozbawienia kategorii dróg powiatowych, w sprawie zaopiniowania
zamiaru pozbawienia kategorii drogi
gminnej, w sprawie przyznania po-

Pomoc przy sporz¹dzaniu dokumentacji aplikacyjnej

Promocja przedsiêbiorstwa
w wymiarze miêdzynarodowym
(Z£OCIENIEC). Informujemy, i¿
Instytut Rozwoju Regionalnego
jako organizacja, której dzia³alnosæ
ukierunkowana jest na rozwój regionu i skuteczne aplikowanie o
œrodki pomocowe dla przedsiêbiorców, oferuje pomoc przy sporz¹dzaniu dokumentacji aplikacyjnej w zwi¹zku z naborem wniosków
o dofinansowanie projektów
„Konkurs nr RPOWZ/1.3.2/2011/1,
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 20072013, Oœ priorytetowa 1 Gospodarka – Innowacje – Technologie Dzia³anie 1.3. Zaawansowane us³ugi
wsparcia dla przedsiêbiorstw Poddzia³anie 1.3.2, promocja przedsiê-

biorstw w wymiarze miêdzynarodowym”.
Zorganizowane zostan¹ bezp³atne konsultacje w przedmiotowym
zakresie, podczas których zaprezentowane zostan¹ mo¿liwoœci dofinansowania udzia³u w targach i wystawach, udzia³u w misji gospodarczej, organizacji misji gospodarczej.
Zainteresowanych przedstawicieli lokalnych przedsiêbiorstw zapraszamy do zadeklarowania chêci
udzia³u w konsultacjach. Zg³oszeñ
nale¿y dokonaæ w Urzêdzie Miejskim w Z³ocieñcu, Referat do spraw
Strategii, Rozwoju Gospodarczego i
Promocji Gminy, pokój nr 21 (budynek przy ulicy Wolnoœci 10), e-mail:
um.promocja@zlocieniec.pl (um)

mocy zdrowotnej, w sprawie powo³ania likwidatora Szpitala Powiatowego im. Matki Teresy z Kalkuty w
Drawsku Pom., w sprawie opinii do
„Programu ochrony œrodowiska dla
Gminy Wierzchowo na lata 2012 2015 z uwzglêdnieniem perspektywy na lata 2016 - 2019”.
Ponadto, zaopiniowano pozytywnie projekt uchwa³y Rady Powiatu w sprawie zasad udzielania i
rozmiaru obni¿ek tygodniowego
obowi¹zuj¹cego wymiaru zajêæ nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze.
Omówiono tak¿e ró¿norodne informacje, m.in. nt. rozliczeñ w zakresie gospodarowania niektórymi nieruchomoœciami, informacjê o zakupie sprzêtu komputerowego na potrzeby starostwa, czy informacjê
Dyrektora Szpitala Powiatowego nt.
przygotowania placówki do przekazania nowemu operatorowi. Podjêto
decyzje dotycz¹ce dalszej wspó³pracy z mediami lokalnymi i regionalnymi na zasadach komercyjnych i w
sprawie wynajmu pomieszczeñ w
Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych
nr 1 w Drawsku Pomorskim na po-

trzeby szko³y niepublicznej. Dyskutowano tak¿e na temat interpelacji
cz³onków Zarz¹du Powiatu.
Zarz¹d zdecydowa³ o kszta³cie
ankiety nt. pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, podpisaniu
aneksu do umowy cywilno-prawnej
o zarz¹dzanie szpitalem powiatowym oraz podj¹³ decyzjê w sprawie
rozszerzenia termomodernizacji internatów.
Zapoznano siê z informacjê na
temat realizacji strategii Powiatu
Drawskiego za 2011 rok, ofertami na
pe³nienie funkcji likwidatora szpitala oraz zestawieniem pozyskanych
œrodków przez wydzia³y i jednostki
organizacyjne powiatu.
Zarz¹d Powiatu obradowa³ w
sk³adzie: Stanis³aw Cybula (Starosta), Andrzej Brzemiñski (Wicestarosta), Wiktor Woœ, Zofia Uryn oraz
Halina Samek.
JB
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Kilka kilometrów pieszo po mieœcie w 12 rocznicê wst¹pienia Polski do NATO

Rondo przy poczcie wo³a o
(Z£OCIENIEC). Pocz¹tek tygodnia. Dwunasty marca.
Poniedzia³kowe Sygna³y Dnia przypominaj¹:
- Dwanaœcie lat temu Polska wst¹pi³a do NATO. Po g³osach niektórych dziennikarzy poznajê,
¿e im do dziœ to wst¹pienie nie za bardzo raczej.
By³o im znacznie lepiej w Uk³adzie Warszawskim?
Po co w takim razie do dzisiaj w Polskim Radiu?
Kto ich tam wie... Specyfika polskiego
dziennikarstwa. A ta specyfika to najbardziej
jeszcze w niby polskich telewizjach.
Co komu po wyciêtym
drzewie?
Pocz¹tek kilku kilometrów w mieœcie pieszej wêdrówki, to kasztanowiec na wprost koœcio³a œwiêtej Jadwigi. Jeden parafianin prosi, mê¿czyzna na co dzieñ zwi¹zany z parafi¹: - Napisz pan o tym kasztanowcu,
który ocala³ z wycinki i teraz przes³ania wejœcie na pasy dla pieszych.
Spoza drzewa nic nie widaæ. - Wydaje siê jednak, ¿e drzewo mo¿e tu ¿yæ
sobie dalej. Nie przes³ania nadje¿d¿aj¹cych samochodów z lewej
strony. Ta strona jest widoczna doskonale. Nie ma chyba wiêc wiêkszej
potrzeby, by to drzewo usuwaæ. A

nawet chyba mo¿na zauwa¿yæ, ¿e
dobrze, i¿ ono tu pozosta³o. Co komu
po wyciêtym drzewie?

Gnij¹cy Powrót
do Macierzy
Od dwunastu lat jesteœmy w
NATO, a w Z³ocieñcu Woj Piastowy
na placu 650-lecia Miasta jeszcze
sobie trwa. Jeszcze, bo ca³y spróchnia³y. Golenie rycerza wrêcz poodpada³y przegni³e doszczêtnie. Nied³ugo, wedle zapowiedzi w prasie,
Niemcy na naszych terenach maj¹
rozrzucaæ ulotki z informacjami, które nie bêd¹ nam w smak. Maj¹ to byæ
„druki roszczeniowe”. Co bêdzie,

gdy wpadn¹ na pomys³, by wyszydzaæ nas w stylu: - Mówicie o Powrocie do Macierzy, a nawet o Woja Piastowego nie potraficie zadbaæ? - To
te¿ kamyczek do tutejszego poletka
- po¿al siê Bo¿e, kulturki/rozryweczki. Tyle œrodków gminny podatnik
daje tutejszej kamaryli etatowo - kulturalnej, a ta przez dziesi¹tki lat nie
potrafi nawet zadbaæ o g³ówne symbole tych Ziem, Ziemi Z³ocienieckiej,
o tego woja Piastowego. Czas ju¿,
jak powiedzia³ twórca Woja, rzeŸbiarz Marian Giluk: - W ka¿dej chwili
mogê go wykonaæ w piaskowcu.
Czekam na zlecenie. - Kiedy tak dbamy o ten Pomnik w mieœcie, mo¿e byæ
i tak, ¿e przed zakusami na te Ziemie
nawet NATO nas nie obroni. Mog¹
powiedzieæ, ¿e nie ma kogo i czego
broniæ. A jest?

Warto!
Naro¿ny sklepik z rowerami ju¿

o¿y³. Welocypedy wystawione na
zewn¹trz. Mówiê do w³aœciciela: Nadaj¹, ¿e ju¿ w sobotê ma byæ do
dwudziestu stopni ciep³a. Bêdzie run
na pañski towar. - S³yszê: - A, mia³em
coœ do pana. Do napisania. Patrz
pan, tyle o tym myœla³em, ale teraz,
zabij mnie, nie pamiêtam. - Przypominanie trwa d³u¿sz¹ chwilê, bez efektu. - Przypomni siê, przypomni - s³yszê na odchodnym.
Hotel przy gminniaku a¿ siê prosi, by mieszkali w nim sportowcy.
Tymczasem po obradach komisji
sportu rady Z³ocieñca wiemy, ¿e
sportowcy ze wzglêdu na ceny wol¹
mieszkaæ w pobliskim schronisku
m³odzie¿owym. A przypomnijmy; na
podobnych zasadach funkcjonowania mamy w Z³ocieñcu wspaniale
nad Draw¹ po³o¿on¹ Stanicê
Wodn¹. Lubi¹ w niej pomieszkiwaæ
na pi³karki rêczne ze Szczecina i Koszalina. A dru¿yny siatkarskie przy-
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w³aœciwe imiê dla siebie

je¿d¿aj¹ tu z Warszawy. Mówi¹ warto!

Oszabrowani Wojowie
Piastowi
Nie „wyzwolenie” ju¿, a Powrót
do Macierzy. Pod Pomnikiem ¯o³nierzy, którzy ¿yciem zap³acili za ten
powrót, jak za bilet, jeszcze kwiaty i
wieñce pod miliardami kropelek
d¿d¿u. W tym miejscu tu¿ po wojnie
by³a wspólna ¿o³nierska mogi³a.
Potem doczesne szcz¹tki „Wojów
Piastowych” zosta³y przeniesione
na Cmentarz Komunalny. Mo¿e to i
dobrze, ¿e kwiaty i wieñce do poniedzia³ku le¿a³y pod tym Pomnikiem.
Refleksja nie ma wiêc charakteru
okazjonalnego, oficjalnego, a taki
bardziej ¿ywy, ludzki. Ziemia Z³ocieniecka powróci³a do Macierzy, ale
Polska wojny nie wygra³a. Do dzisiaj
nikt nawet nie wspomni - tyle tysiêcy kilometrów kwadratowych naszego terytorium Polsce zabra³ jej
„sojusznik”. Ilu z tych poleg³ych u
nas Wojów Piastowych po wojnie
nie mia³oby do czego wracaæ, bo
sojusznik ich posiad³oœci skrad³ i do
dzisiaj nie odda³.
Dodajmy - Kresowianie Z³ocienieccy na dzia³alnoœæ kulturaln¹ od
swego z³ocienieckiego samorz¹du
nie dostali ani grosza. To wiadomoœæ
z tych dni. No to i mamy: - Woj
Spróchnia³y, ulotki niemieckie w
drodze, Powrót do Macierzy, ale bez
upominania siê o Polskê Kresow¹,
Kresowianie bez zlotówki od samorz¹du. - W co to wszystko siê sk³ada? W pytanie? W jakie? Tu niech
ka¿dy z Czytelników je sam sobie
zada.

Rondo przy poczcie
imienia Wyzwoleñczej
Armii Powstañczej
Rondo jeszcze bez nazwy. Pora
na pierwsze propozycje. Tygodnik
jest liczbowo zbyt skromny, by wzi¹æ

na siebie tego rodzaju obowi¹zek.
Mo¿e tutejsze œrodowiska spotykaj¹ce siê w Radzie Kultury pospiesz¹
z pomoc¹? Rondo Z³ocienieckiego
¯o³nierza Wyklêtego? Rondo WAP
(Wyzwoleñcza Armia Podziemna)?
Mamy w Z³ocieñcu ulice nosz¹ce
imiê bandyckich organizacji bolszewickich. Czy aby nie czas, by w przypadku WAP - u, przez dziesi¹tki lat
ciemiê¿onym przez pezetpeer oddaæ
to, co im siê tak niezwykle wprost
nale¿y? A przy oakzji - przewietrzyæ
te wszystkie urzêdowe galerie ze
zdjêciami akurat nie tych, którym
dopiero teraz historia oddaje czeœæ i
ho³dy. Pora i w Z³ocieñcu na odnowê, której tutaj nie by³o jeszcze nigdy. Zaw³adniêcie przys³owiowymi
sklepami i sklepikami, to przecie¿ nie
to! Zreszt¹, widaæ czym to siê skoñczy³o.
Na rondzie WAP (?) ci¹gle jeszcze niebezpiecznie. Zbyt nisko s¹
umieszczone tablice ze znakami
drogowymi. Przes³aniaj¹ samochody. Informujemy o tym ju¿ któryœ
raz, tym razem na ¿yczenie starszej
pani, czytelniczki, która o ma³y
w³os, a znalaz³aby siê pod ko³ami
samochodu. Radni od tego ronda,
pora ju¿ daæ glos. Interweniowaæ,
bo licho nie œpi.

Kogo podeptaæ za ten
deptak?
Pobliski deptak, to tylko przypomnienie. Mimo tysiêcy ¿yczeñ, nadal pozostaje taki, jakim oddano go
do u¿ytku. Skoro tak to trwa, to tylko
przypomnienie: bardzo ³atwo tu o
potkniêcie. Uwa¿ajmy, ostro¿niej
st¹pajmy. Nie ma w Z³ocieñcu nikogo takiego, kto by potrafi³ ten dukcik
doprowadziæ do stanu u¿ywalnoœci.
Dlatego - uwa¿ajmy! Jest tu niebezpiecznie.
Na 3 Pu³ku Piechoty wymiana
kabli telefonicznych. Bez wykopów.
Tylko studzienki poodkrywane. Kilka dni temu wykopy by³y (telefo-

niczne) na 5 Marca. Dziœ po nich ani
œladu.

Narzekamy,
ale i dostrzegamy
No i ju¿ po raz ostatni w tej sprawie na Moœcie 5 Marca. Zamontowano solidne barierki odgradzaj¹ce
spad ku rzece od ci¹gu dla pieszych.
Wypada tylko podziêkowaæ, co
czynimy. Rzadko kiedy w jednej
sprawie mieliœmy tyle gwa³townych sygna³ów, co w tym przypadku. A most rzeczywiœcie nadaje
temu miejscu zupe³nie innego wyrazu w porównaniu do tego, co tu
by³o poprzednio. Kiedy odnajdziemy w komputerze zdjêcia starego
mostu, damy to zdjêciowe porównanie. Przez blisko ju¿ dziesiêæ lat

istnienia Tygodnika, tego rodzaju
zdjêæ do porównañ nagromadzi³o
siê ju¿ doprawdy sporo. Narzekamy, ale i dostrzegamy. Zdjêciami
dokumentujemy.

Ach, gdyby nie ta
CIUCH - EUROPA
Sto metrów dalej, pod numerem
„13”, kolejny sklep z u¿ywanymi ciuchami, ale jest i obuwie. S³owem - EUROPAz DRUGIEJ RÊKI.
Na tablicach og³oszeñ pod Urzêdem nie ma nic nowego. Ale, najwiêksze z nich o takiej treœci: Burmistrz Z³ocieñca w sprawie skarg i
wniosków przyjmuje interesantów
w nastêpuj¹cych terminach: poniedzia³ki, wtorki, œrody, pi¹tki od 7. do
9.30. W czwartki od 15. do 16.30. (N)
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Oœmioro radnych zdecydowa³o o sprzeda¿y za 800 tysiêcy maj¹tku gminy wartego 3 miliony

Po³czyn sprzeda³ Energetykê
Ciepln¹ - czas na Z³ocieniec
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Franciszek Pilip obala wiele k³amstw na
temat tej sprzeda¿y. Radni jednak sprzedaj¹ Energetykê - po „cenie z³omu”
(PO£CZYN-ZDRÓJ) Oœmioro radnych zdecydowa³o,
¿e miejska spó³ka Energetyka Cieplna zostanie
sprzedana za 800 tysiêcy z³otych. To du¿o poni¿ej
jej wartoœci, jak¹ biegli oszacowali na ponad 3,5
miliona z³otych. Energetyka trafi w rêce Niemców,
gdy¿ Szczeciñska Energetyka Cieplna zosta³a
wykupiona przez firmy niemieckie. To kolejny,
po zakupie spó³ki miejskiej w £obzie, nabytek
Niemców. Ju¿ oficjalnie mówi siê, ¿e chc¹ kupiæ
kolejn¹ spó³kê ciep³ownicz¹ - w Z³ocieñcu.
Radni decyzjê o sprzeda¿y podjêli na sesji w dniu 29 lutego 2012
roku. Na sesji dosz³o do gor¹cej
dyskusji na temat zasadnoœci sprzeda¿y. Zanim to nast¹pi³o, wiceburmistrz Miros³aw Pierz przedstawi³
harmonogram dzia³añ w tej sprawie.
Decyzjê o wyra¿eniu zgody na
przyst¹pienie do sprzeda¿y Energetyki wyrazi³a poprzednia Rada Miejska, w lutym 2009 roku. W roku 2010
nic specjalnego siê nie dzia³o, a prace nabra³y tempa w 2011 r. Zak³ad
gminny w tym czasie zamieniono w
spó³kê z o.o., a jej udzia³y, w iloœci
2607, wyceniono na tysi¹c z³otych
ka¿dy. Dawa³o to kwotê 2.607.000 z³.
W kwietniu 2011 r. radni zdecydowali o sprzeda¿y tych udzia³ów.
Burmistrz og³osi³a memorandum informacyjne, w którym zaprosi³a firmy do sk³adania ofert kupna. Kupnem zainteresowa³y siê trzy firmy:
jedna ze spó³ek KGHM, Chemoserwis Dwory z Oœwiêcimia i SEC ze
Szczecina, ale tylko ta ostatnia z³o¿y³a ofertê.
Burmistrz powo³a³a komisjê negocjacyjn¹, która rozpatrywa³a
sprawy zwi¹zane z prywatyzacj¹. W
spotkaniach z SEC brali udzia³ tak¿e
prezes EC Henryk Dunder i przedstawiciele Rady Nadzorczej (powo³uje j¹ burmistrz, jako w³aœciciel) Jerzy Waligóra, Anna Matuszyñska
i Miros³aw Kozik (cz³onkiem jest
jeszcze Piotr Poraniuk). Waligóra i
Kozik zast¹pili wczeœniej Ryszarda
Rogalskiego i Andrzeja Piotrowskiego.
Komisja nie zgodzi³a siê na zaproponowan¹ pierwsz¹ ofertê SEC.

Mówi³o siê, ¿e chcia³a daæ 600 tys. z³.
Jak stwierdzi³ wiceburmistrz Pierz komisja po negocjacjach zaproponowa³a burmistrz sprzeda¿ 2607
udzia³ów za kwotê 800.349 z³. Jak
widaæ wartoœæ udzia³u stopnia³a z
tysi¹ca do 307 z³.

G³os przewodnicz¹cego
Rady Franciszka Pilipa
Jako pierwszy swoj¹ opini¹ na
ten temat podzieli³ siê z rad¹ jej przewodnicz¹cy Franciszek Pilip.

Ca³y czas mówiono nam
troszeczkê nie tak
- O tej spó³ce dyskutuje siê kilka
lub kilkanaœcie miesiêcy. Namawia
siê radnych ca³y czas do sprzeda¿y
tej spó³ki. Na którymœ spotkaniu
powiedzia³em, ¿e bêdê g³osowa³
przeciwko. Kolega radny zapyta³
mnie, dlaczego poprzednio g³osowa³em za, a teraz zmieni³em zdanie. A
to dlatego, ¿e poprzednio ca³y czas
mówiono nam troszeczkê nie tak, jak
materia³y, które zgromadzi³em do tej
pory. Mówiono, ¿e nasza kot³ownia
znajduje siê w fatalnym stanie, ¿e
trzeba w³o¿yæ w ni¹ ogromne pieni¹dze, których gmina nie ma, ¿e gmina
ju¿ w³o¿y³a pieni¹dze w modernizacjê i sp³aca d³ugi spó³ki. Spó³ka jest
niewydolna finansowo i trzeba umarzaæ podatki. Nie ma odpowiedniej
kadry i wreszcie, ¿e to nie jest zadanie w³asne gminy i nie musimy siê
tym za bardzo przejmowaæ. Prywatyzacja to najlepszy sposób na pozbycie siê problemów. Podawano przy-

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Franciszek Pilip.

k³ad Energetyki Cieplnej w £obzie,
¿e tam po prywatyzacji ceny za ciep³o spad³y o 5 procent. Je¿eli takie
wieœci otrzymaliœmy, to jak powinien
zag³osowaæ odpowiedzialny radny?
Tylko za sprzeda¿¹.
Po wielu dyskusjach, przegl¹daniu dokumentów i informacjach w
ró¿nych gazetach, zauwa¿y³em, ¿e
wiele wczeœniejszych faktów, o których nam mówiono, nie zgadza siê z
rzeczywistoœci¹, ¿e ukrywa siê
prawdê o naszych kot³owniach. Jestem ju¿ w takim wieku, ¿e nie chcia³bym byæ wprowadzany w b³¹d, st¹d
moja decyzja o g³osowaniu przeciw.

A jakie s¹ fakty?
- Ajakie s¹ fakty? Mam w¹tpliwoœci, czy wszyscy radni zapoznali siê
z nasz¹ Energetyk¹ od wewn¹trz,
bo nikt pañstwu nie zaproponowa³, by pójœæ i zobaczyæ nasze kot³ownie. Mogê powiedzieæ, ¿e nasze kot³ownie wcale nie s¹ w fatalnym stanie, jak nam mówiono. Pracuj¹ normalnie, nie by³o wiêkszych
awarii, które by zagra¿a³y pozbawieniem ciep³a. S¹ ju¿ w jakimœ
stopniu zu¿yte, ale wymagaj¹ jeszcze remontów. Mog¹ jeszcze kilka
lat s³u¿yæ bez wiêkszych napraw.
W spó³ce ci¹gle wymienia siê elementy zu¿yte i prowadzi remonty
na bie¿¹co. W ostatnich dwóch
latach zakupiono pompy, urz¹dze-

nia steruj¹ce prac¹ kot³ów, zalegalizowano ciep³omierze, postawiono nowy komin na Staszica, wyremontowano kominy na Reymonta i
Warszawskiej i wykonano wiele
innych prac. Wiêc mówienie, ¿e kot³ownie to ruina, jest nieprawd¹.
Zapytacie, sk¹d to wiem. Przez 12
lat by³em w Radzie Nadzorczej
Spó³dzielni
Mieszkaniowej
„Zdrój” i doskonale wiem, jak te kot³ownie wygl¹daj¹. Z panem prezesem spotykaliœmy z kilkadziesi¹t
razy na ró¿nych spotkaniach spó³dzielczych i pan prezes informowa³
nas, co wymieni³, za jak¹ cenê, jakie
nowinki wprowadzi³, wiêc to co mówiono nie jest prawd¹.

Nieprawd¹ jest, ¿e gmina
ci¹gle dok³ada...
Nieprawd¹ jest, ¿e gmina ci¹gle
dok³ada siê finansowo do Energetyki. Z dokumentacji, jak¹ uzyska³em,
wynika, ¿e tylko raz, od pocz¹tki istnienia spó³ki, gmina pokry³a straty w
sezonie 2005-2006. Wiêc nie jest
prawd¹, ¿e siê ci¹gle dok³ada.

Mo¿e w koñcu ktoœ nam
powie?
Mówiono nam, ¿e gmina sp³aca
inwestycje do tej pory. Skoro tak, to
powinniœmy wiedzieæ, jaka jest jeszcze kwota do sp³acenia. Mo¿e w
koñcu ktoœ nam powie? Pewnie siê
nie dowiemy, bo gmina w zasadzie
chyba nie sp³aca ¿adnych zaleg³oœci
spó³ki. Przejrza³em 3 ostatnie projekty bud¿etu i nie znalaz³em tam ¿adnego punktu, ¿eby gmina do spó³ki
dop³aca³a. Wiêc te¿ to nie jest
prawd¹.

Nieprawd¹ jest, ¿e gmina
zaci¹ga kredyty dla
spó³ki
Nieprawd¹ jest te¿, ¿e gmina zaci¹ga kredyty dla spó³ki. Gmina tylko porêcza kredyty, a to jest zasadnicza ró¿nica, bo to spó³ka sp³aca te
kredyty z dochodów za ciep³o. Spó³ka wywi¹zywa³a siê ze sp³at¹ na bie¿¹co.

tygodnik pojezierza drawskiego 14.3.2012 r.

Gmina zalega dla spó³ki
Prawd¹ jest natomiast, ¿e gmina
umarza³a przez wiele lat podatki od
nieruchomoœci. Tylko na to nale¿y
te¿ patrzeæ w innym aspekcie - gmina
bez przerwy zalega³a i zalega z terminow¹ zap³at¹ za ciep³o za gminne
podmioty. Spó³ka z tego tytu³u ponosi spore straty. Spó³ka musi p³aciæ
za energiê, gaz lub wêgiel. Jak spó³ka
nie ma pieniêdzy, to trudno jej wywi¹zaæ siê ze swoich zobowi¹zañ
wobec dostawców i np. ZUS. Dostawca obci¹¿a spó³kê odsetkami za
nieterminowe p³atnoœci i to poœrednio z winy urzêdu. W dodatku, gdyby spó³ka mia³a pieni¹dze, te, które
gmina nie p³aci w terminie, to mog³aby kupowaæ paliwo w dogodnych
dla niej terminach, na przyk³ad latem,
gdy wêgiel jest tañszy i suchy. To te¿
s¹ straty. Jak by³em dyrektorem
szko³y, to kupowa³em wêgiel i latem
i zim¹ i wiem, jakie s¹ ró¿nice w cenie.
Mo¿e lepiej by³oby p³aciæ w terminie
i nie umarzaæ podatków? To nie
gmina kredytuje spó³kê, ale odwrotnie, to spó³ka kredytuje gminê. To
gmina doprowadza czasami spó³kê
na dno finansowe.
Podam pañstwu kilka danych z
ubieg³ego roku, dotycz¹cych zaleg³oœci gminy wobec spó³ki. Za I
kwarta³ gmina zalega³a spó³ce
198.894 z³. Na dzieñ 22 maja - 278.367
z³. Na dzieñ 23 lipca - 278.574 z³.
Nawet w sierpniu, kiedy gmina mia³a
ju¿ 3,4 miliona z³otych za obligacje i
mówiono, ¿e bêd¹ uregulowane
wszystkie zaleg³oœci, to gmina zalega³a spó³ce 186.240 z³otych. Nie
wiem, chyba zrobi³a to celowo, ¿eby
do koñca pogr¹¿yæ nasz¹ spó³kê. To
piêknie medialnie brzmi, ¿e umarza
siê podatki i o tym radnym mówiono
kilka razy, by nie powiedzieæ - kilkanaœcie. A ile razy powiedziano, ¿e
gmina ma takie du¿e zaleg³oœci wobec spó³ki? Ja sobie nie przypominam.

Czy prywatyzacja jest
najlepszym
rozwi¹zaniem?
T³umaczenie, ¿e prywatyzacja
jest najlepszym wyjœciem dla mieszkañców, te¿ mnie nie przekonuje.
Mówienie, ¿e po sprywatyzowaniu
ciep³o bêdzie tañsze, to wcale nie
jest takie pewne. Podawano przyk³ad z £obza, ¿e po sprywatyzowaniu ciep³o stania³o o 5 procent. Medialnie to brzmi piêknie - i to powiedziano nam na walnym zebraniu
mieszkañców Spó³dzielni Mieszkaniowej Zdrój - tylko zapomniano
dodaæ, ¿e wczeœniej w £obzie podniesiono ceny w ci¹gu 7 miesiêcy a¿
o 55,5 procent. Wprowadzono oko³o 90 rodzin w b³¹d. Nie rozumiem,
dlaczego tak post¹piono. Mogê siê
tylko domyœlaæ.
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Czy „ciep³o” jest
zadaniem w³asnym
gminy?
Ci¹gle powtarza siê nam, ¿e ciep³o to nie jest zadanie w³asne gminy
i nie nale¿y siê tym przejmowaæ. W
ustawie o samorz¹dzie gminnym,
który nas obowi¹zuje przecie¿, w art.
7 pkt. 3 jest napisane, ¿e zadania
w³asne gminy obejmuj¹ sprawy
m.in. zaopatrzenie w energiê elektryczn¹, ciepln¹ oraz gaz. Wiêc jest
to zadanie gminy, czy nie? Je¿eli s¹
jakieœ nowe przepisy, to proszê je
udostêpniæ, je¿eli nie, to znowu nie
powiedziano nam prawdy. Oczywiœcie mo¿na dyskutowaæ, w jakim
zakresie gmina jest odpowiedzialna
za ciep³o, natomiast nie mo¿na mówiæ, ¿e gmina tym siê nie musi zajmowaæ. To jest zadanie w³asne gminy.

ców spó³dzielni mieszkaniowych i
wspólnot, gdzie mieszkaj¹ emeryci,
renciœci, bezrobotni i s³abo sytuowani. Ci ludzie ju¿ nie mog¹ powi¹zaæ koniec z koñcem i maj¹ zaleg³oœci. Wed³ug danych uzyskanych
tylko w jednej Spó³dzielni Mieszkaniowej Zdrój, zaleg³oœci na koniec
wrzeœnia siêga³y ponad 350 tysiêcy
z³otych. Prawie po³owa z tych zaleg³oœci dotyczy ciep³a. Podobnie jest
pewnie we wspólnotach. Co siê stanie z nimi, je¿eli zafundujemy im nastêpn¹ podwy¿kê za ciep³o, tak jak to
by³o w £obzie? Jak oni to wytrzymaj¹ finansowo? Ju¿ nam pañstwo
zafundowa³o podwy¿ki za gaz, energiê, wodê, leki, paliwo, ¿ywnoœæ, a
gmina do³o¿y³a podatek od nieruchomoœci, op³atê za u¿ytkowanie
wieczyste o ponad 2 tysi¹ce procent
i wiele, wiele innych.

Na co pójd¹ pieni¹dze
ze sprzeda¿y?

Energetyka kredytowa³a
gminê bezprocentowo

Wydaje mi siê, ¿e stwierdzenie, ¿e
zysk z prywatyzacji pójdzie na nowe
inwestycje, te¿ do koñca nie jest
prawd¹. Fundusze te pójd¹ na ³atanie sporej dziury bud¿etowej, która
powsta³a z niezbyt przemyœlanych
projektów bud¿etów ostatnich
trzech lat. Zastanawiam siê, dlaczego tak siê dzieje, ¿e jest tyle niedomówieñ i zatajanie prawdy. W lipcu
wszystko sta³o siê jasne, jak dowiedzieliœmy siê, jakie jest zad³u¿enie
naszej gminy, ¿e na si³ê trzeba sprzedaæ Energetykê, bez wzglêdu na
konsekwencje i cenê, aby znaleŸæ
pieni¹dze na sp³acenie d³ugów. St¹d
te przek³amania.

Czy ludzie to
wytrzymaj¹?
Chcia³bym pañstwu podaæ prawdê opart¹ na dokumentach. Mówiê
to dlatego, ¿e przynajmniej czêœæ
radnych uwierzy³a, ¿e z nasz¹ spó³k¹
jest tak Ÿle. Mo¿ecie to zweryfikowaæ i podejmiecie odpowiedni¹ decyzjê. Ja wcale siê dziwiê siê, ¿e podejmiecie decyzjê o sprzeda¿y. Nie
bêdê tego uwa¿a³ za swoj¹ pora¿kê.
Mam tê œwiadomoœæ, ¿e w g³osowaniu przeciwko sprzeda¿y bêdê sam,
a mo¿e poprze mnie jeden - dwóch
radnych. Bo radny, który mieszka w
willi lub domku na wsi mo¿e powiedzieæ tak - có¿ mnie to obchodzi, czy
ktoœ bêdzie p³aciæ za ciep³o 50 czy
100 z³ za giga d¿ul. Mnie to nie dotyczy. To prawda, bo bezpoœrednio
niektórych radnych nie dotyczy, ale
chcia³bym wam uœwiadomiæ, ¿e my
reprezentujemy w gminie mieszkañców i ich interesy powinniœmy reprezentowaæ, a nie pojedynczych
osób. Przypomnê, ¿e z Energetyki
korzysta 25 procent mieszkañców
naszego miasta i nie powinno nam to
byæ obojêtne. Chodzi tu o mieszkañ-

My, jako radni, powinniœmy robiæ wszystko, aby d¹¿yæ do jak najmniejszych skutków tych obci¹¿eñ.
Przecie¿ ci ludzie przyjd¹ do gminy
po dop³aty do mieszkañ czy po zasi³ki. A jak bêdzie eksmisja ze spó³dzielni, za zaleg³oœci, to gmina bêdzie
musia³a zapewniæ tym ludziom lokale zastêpcze. A jak nie bêdzie mia³a
lokali, to z bud¿etu bêdzie musia³a
op³acaæ czynsz. Takie jest prawo.
Sk¹d na to weŸmiemy pieni¹dze?
No dobrze, sprzedamy Energetykê… A czy pomyœleliœcie, ¿e nasza
gmina do Energetyki nie dop³aca³a.
Ma³o tego, gmina mia³a bezprocentowy kredyt od spó³ki. Spó³ka nie
obci¹¿a³a gminy odsetkami, za nie
p³acenie w terminie za ciep³o. A czy
tak samo bêdzie, jak sprzedamy
Energetykê? Chyba nikt w to nie
w¹tpi, ¿e firma, która kupi Energetykê, bêdzie gminê bezprocentowo
kredytowaæ. Za ka¿dy dzieñ zw³oki
bêdziemy p³aciæ, i to s³ono. A mo¿e
nawet dojœæ do tego, ¿e spó³ka w
pewnym momencie od³¹czy nam ciep³o od szkó³, przedszkoli… I co wtedy zrobimy? WeŸmiemy nastêpny
kredyt? Tylko kto nam go da? Przecie¿ taki scenariusz te¿ musimy za³o¿yæ.

Ta cena to skandal
I jeszcze jedno - cena. To by³by
skandal, je¿eli sprzedamy maj¹tek
gminny, wyceniony przez specjalistów na prawie 3 miliony z³otych, za
nieca³e 27 procent wartoœci. By³by
to chyba wiêkszy skandal, ni¿ sprzeda¿ dzia³ki pod Biedronkê. To tak jak
jeden z mieszkañców powiedzia³ dosyæ wulgarnie - wykonajmy bandery i powieœmy na rogatkach miasta: wyprzeda¿ maj¹tku gminy po
obni¿onych cenach; z dopiskiem:
upust od 30 do 70 procent.
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Unikatowa gmina
My w ogóle jesteœmy unikatow¹
gmin¹; sprzedajemy maj¹tek po zani¿onych cenach, a kupujemy po
zawy¿onych. Mo¿e nie wszyscy
wiedz¹, ¿e na przyk³ad korty, których
wartoœæ wyceniono na 300 tysiêcy
z³otych, my kupiliœmy za ponad 600
tysiêcy! Czy widzicie w tym wszystkim jak¹œ logikê? Chyba tylko tak¹,
¿e komuœ zale¿y doprowadzenie naszej gminy do zapaœci. W zasadzie to
my ju¿ stoimy na krawêdzi. Wystarczy jeden nierozwa¿ny krok i mo¿emy stoczyæ siê na dno.
Sprzeda¿ spó³ki, praktycznie za
cenê z³omu, to nie jest dobry pomys³. My musimy zwiêkszyæ dyscyplinê finansow¹! W ubieg³ym roku
gmina, na skutek lekcewa¿enia obowi¹zków, ponios³a ogromne straty
finansowe, liczone w dziesi¹tkach
tysiêcy z³otych. Kto za to poniós³
konsekwencje? Nikt. Mo¿na powiedzieæ, ¿e my wszyscy, bo ¿eby wyrównaæ straty, podnosi siê podatki i
sprzedaje siê maj¹tek gminny za bezcen. Dok¹d ta droga prowadzi?
Chcia³bym wyraŸnie radnym powiedzieæ, ¿e moim celem nie jest
nak³anianie pañstwa do g³osowania
przeciwko czy za sprzeda¿¹. Chcia³bym jedynie pokazaæ pañstwu tê
drug¹ prawdê, opart¹ na dokumentach, abyœcie mieli pe³n¹ wiedzê na
temat spó³ki i konsekwencji jej sprzeda¿y. Przemyœlcie dok³adnie i podejmijcie decyzjê zgodnie z w³asnym
sumieniem, a nie pod naciskiem innych. Jeœli zrobicie to pod naciskiem
innych osób lub ze strachu przed jakimiœ konsekwencjami, to znaczy ¿e
to jest ju¿ koniec samodzielnoœci i
autonomii naszej rady. Jeœli wasze
sumienie podpowiada wam, ¿e powinniœcie g³osowaæ za sprzeda¿¹, to
tak zróbcie, ale je¿eli sumienie pozwala. Jeœli jest inaczej, to g³osujcie przeciw. To na nas spada ta trudna i odpowiedzialna decyzja, nie na burmistrza.
Burmistrz zawsze mo¿e powiedzieæ,
¿e nie chcia³ sprzedaæ, ale musia³
uszanowaæ wolê radnych.
To tyle moich w³asnych przemyœleñ. - zakoñczy³ przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Franciszek Pilip.
W nastêpnym wydaniu przedstawimy dalszy ci¹g dyskusji na ten
temat.
Radni wiêkszoœci¹ g³osów, 8 za 6 przeciw, przeg³osowali sprzeda¿
Energetyki Cieplnej.
Za sprzeda¿¹ byli radni: Robert
Doœpia³, Robert Halec, Jaros³aw
Król, Janusz Podpora, Stanis³aw
Tokarski, Mariusz Rutkowski, Zofia
Wysoczañska i Anna Zieliñska.
Przeciwko sprzeda¿y g³osowa³o
6 radnych: Franciszek Pilip, Edmund
Gradzik (wiceprzew. Rady), Antoni
Banaszewski, Wojciech Halec, Marek Modzelewski i Zbigniew Nowakowski.
KAR
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Remont stadionu do 2013 roku

„Ludzie mówi¹, ¿e sprzedaæ chcemy
ciep³ownictwo, aby zrobiæ stadion”
(Z£OCIENIEC). Od
d³u¿szego ju¿ czasu
trwa remont stadionu
miejskiego. O potrzebie
takich prac w mieœcie
mówi³o siê od... zawsze.
No i wreszcie
w ubieg³ym roku
remont ruszy³.
Gada³o siê przez
dziesiêciolecia
Starsi kibice pamiêtaj¹. Na z³ocienieckim stadionie by³o i tak, ¿e pi³karze po meczu myli siê pod zwyk³¹
pomp¹, tak¹ z r¹czk¹. A na przyk³ad
w Drawsku Pomorskim, na Drawie,
by³y ju¿ prysznice. Zwolna i ta zdobycz dotar³a do Z³ocieñca. Za Niemca ten stadion by³ nawet zdrenowany. Podobno czêœæ bie¿ni Niemcy
po³o¿yli na korku, ale to chyba wymys³ bardziej ju¿ wspó³czesny. Tu¿
za ogrodzeniem stadionu by³y korty
do tenisa ziemnego. Po drugiej stronie ulicy – restauracja i strzelnica. To
wszystko za Niemca. Teraz – tylko
ruiny. By³oby po co przyje¿d¿aæ do
Z³ocieñca, gdyby to wszystko by³o
i teraz? Z pewnoœci¹!
Tymczasem by³o tak, ¿e bie¿nia
na tym stadionie kompletnie nie
nadawa³a siê do u¿ytku. Ba, korzystanie z niej grozi³o kontuzjami. Taka
by³a sztywna. Istny beton. Wszystko by³o tajemnic¹ poliszynela.
Pomieszczenia socjalne tak
skromne, ¿e nie ma co nawet wspominaæ. By na stadionie odbyæ w
normalnych warunkach odprawê
przedstartow¹, nie by³o nawet
mowy. Ani jednego takiego pomieszczenia. O pokojach goœcinnych na-

wet nikt nie pomyœla³. A mimo to stadion têtni³ ¿yciem. Odbywa³y siê na
nim potê¿ne imprezy, nie tylko sportowe. Gdy¿ – s¹ w gminie ludzie, którzy potrafi¹ to robiæ. S¹ do dziœ.

Arena w budowie
I oto stadion jest wreszcie w remoncie. Lepiej powiedziawszy - w
budowie. Nowy budynek socjalny,
nowa p³yta boiska, nowa bie¿nia –
tartanowa. To wszystko jest bardzo
potrzebne, bo s³u¿y nie tylko sportowi, widowiskom, ale i w ogóle
¿yciu gminy jako takiemu. Dzieciom
i m³odzie¿y. ¯yciu gminy, w którym
akurat w tych latach odnotowujemy
zastój jak nigdy dotychczas. A przyczyn¹ i ta luka – miejski stadion w
remoncie.
Gminniak przy Czaplineckiej to
istne cudo, bardzo porêczny. Ale nie
umywa siê do naszego stadionu,
który ze swoim mikroklimatem, usytuowaniem poœród lasu budzi wrêcz
zachwyt. I u Szwedów, którzy grali tu
oficjalny miêdzypañstwowy mecz
pi³karski z m³odzie¿ow¹ reprezentacj¹ Polski, i u Or³ów Górskiego,
którzy na tym obiekcie dla kilku tysiêcy ludzi zagrali nawet dwa razy.

Jest, nareszcie jest
Na temat z³ocienieckiego stadionu miejskiego burmistrz Waldemar
W³odarczyk powiedzia³: - Ta inwestycja by³a planowana od wielu lat.
Kwota pozyskana, to milion osiemset tysiêcy z³otych. Wartoœæ ca³oœci
- piêæ milionów czterysta tysiêcy
z³otych. Do Urzêdu Marsza³kowskiego jest z³o¿ony wniosek na pó³tora miliona. Czekamy, czy nam to
wszystko uwzglêdni¹ z gier liczbowych. Œwiadomie przed³u¿amy realizacjê zadania do 2013 roku, bo

z gier liczbowych mo¿na dostaæ
dofinansowanie, gdy zadanie jest
realizowane. –
Inny g³os: – Ja nie jestem przeciwny takim inwestycjom – to g³os
radnego Stanis³awa Pichety – ale
pytam po to, aby nie by³o pomówieñ
w tej sprawie. Ludzie mówi¹, ¿e
sprzedaæ chcemy ciep³ownictwo,
aby zrobiæ stadion. –
Leciutko polemikê dookreœli³ radny Jan Rudy: - Takie has³o wysz³o od
burmistrza i dlatego tak siê mówi. –
Z wyjaœnieniami wyst¹pi³ burmistrz Waldemar W³odarczyk: - Raptem wszyscy zapominaj¹ o innych
zadaniach: ZOK - szeœæ milionów,
drogi, które trzeba sp³acaæ. Kanalizacja sanitarna. Wymieni³em stadion, ale nie tylko. (...) Mówi³em te¿
o tym, ¿e jesteœmy niedofinansowani z bud¿etu pañstwa – oœwiata,
opieka, piecza zastêpcza, zasi³ki. Poprzestano na konkluzji Jana
Rudego: - Ludzie patrz¹ w¹sko na
pewne sprawy i musz¹ siê wykrzyczeæ. (N)
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Sobota, godzina 14.00,
mecz na gminniaku
na Czaplineckiej

Lider KLO
Wiekowianka
Wiekowo
w Z³ocieñcu
z Olimpem

SPORT

Wyró¿nienia, przemówienia - a nowy rok w sporcie ju¿ trwa na dobre

Siódma z³ocieniecka Gala
Sportu za nami

(Z£OCIENIEC). Przed meczem w
Z³ocieñcu Olimpu z liderem Koszaliñskiej Ligi Okrêgowej Wiekowiank¹, lider rozegra³ zaleg³y mecz z Victori¹ Sianów. Nie by³o rozstrzygniêcia, mecz
zakoñczy³ siê remisem 2:2.
Aktualna tabela KLO przedstawia
siê nastêpuj¹co:
TABELA KLO
1 Wiekowianka
2 Rasel
3 Iskra
4 Dar³ovia
5 Mechanik
6 Darzbór
7 Victoria
8 Sokó³
9 Arkadia
10 Wielim
11 Olimp
12 Wybrze¿e
13 G³az
14 Pogoñ
15 Hubertus
16 B³onie

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

36
30
29
29
28
26
25
23
21
21
18
16
14
11
6
3

35:14
39:20
37:19
26:16
36:28
24:17
30:22
19:13
25:25
39:28
34:37
29:34
20:43
20:43
11:33
9:41

Siatkówka mê¿czyzn
– liga amatorska

Ostatnie spotkanie
w rundzie
zasadniczej
(Z£OCIENIEC). Szóstego marca
rozegrano ostatni pojedynek w rundzie zasadniczej w ramach Amatorskiej Ligi Pi³ki Siatkowej Mê¿czyzn.
Ogniwo Z³ocieniec wyst¹pi³o przeciwko siatkarzom z Miros³awca.
Ogniwo to oczywiœcie zespó³ ze Z³ocieñca. Pojedynek tym razem mia³
charakter na wskroœ towarzyski,
gdy¿ oba zespo³y wczeœniej zapewni³y sobie udzia³ w turnieju fina³owym. Te gry na koniec marca, dok³adnie trzydziestego pierwszego.
Mecz zakoñczy³ siê zwyciêstwem 3:1 Ogniwa. Dziêki tym punktom siatkarze ze Z³ocieñca awansowali na pierwsze miejsce w rozgrywkach. Oprócz Ogniwa i Lotnika z
Miros³awca w finale zagraj¹: Styler
Karsibór i TKKF Z³ocieniec. W finale ka¿dy zagra z ka¿dym.
(osir)
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(Z£OCIENIEC). Trzeciego marca w kinie MEWA mieliœmy siódm¹
ju¿ w Z³ocieñcu Galê Sportu. Uhonorowano za ca³oroczn¹ pracê sportowców, trenerów, nauczycieli i dzia³aczy sportowych. Honory Panów
Domu pe³nili i wyró¿nienia wrêczali
burmistrz Waldemar W³odarczyk i
Tadeusz KoŸma, wiceprzewodnicz¹cy miejscowej rady. W czêœci artystycznej wystêpowa³y wokalistki ze
Z³ocienieckiego Oœrodka Kultury.
Sportowa Gala by³a prowadzona
przez uczennice z Zespo³u Szkó³
Ponadgimnazjalnych w towarzystwie dyrektora OSiR-u Marka Stochaja, którego firma by³a organizatork¹ Gali. Nie zabrak³o równie¿
przedstawicieli w³adz wojewódzkich, w tym i sportowych.
(um)

Drawa od samego
pocz¹tku powalczy
o trzecioligowy byt
(POWIAT). Kiedy Czytelnicy
Tygodnika wezm¹ ten numer pisma
do rêki, w najbli¿szy weekend nasze regionalne boiska futbolowe zatêtni¹ meczami. Wystartuje nie tylko Trzecia Liga Ba³tycka, ale tak¿e
klasy ni¿sze. Drawa Drawsko Pomorskie pojedzie na mecz do Koszalina, do Gwardii.
To bêdzie osiemnasta kolejka
gier. I tak: (1) Gwardia Koszalin –
Drawa Drawsko Pomorskie (2) Ka-

szubia Koœcierzyna – MKP Kotwica Ko³obrzeg (3) KP Chemik
Police – KKPN Ba³tyk Koszalin
(4) Lechia II Gdañsk – Gryf 2009
Tczew (5) MKS Pogon Barlinek –
Orkan Rumia SSA (6) KP B³êkitni
Stargard – Gryf Wejherowo (7)
Gryf S³upsk S.A – Cartusia Kartuzy (8) MKS Dêbno – Koral Dêbnica. Wedle komunikatu ZZPN w
Szczecinie wszystkie mecze zostan¹ rozegrane w sobotê 17 bm.
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Puchar Polski: Drawa II – Olimp Z³ocieniec 2:2 (1:1) –
dogrywka 1:1. Rzuty karne 4:3

W rocznicê Powrotu do Macierzy, dawne
„wyzwolenie”

3:4 w rzutach karnych
i Olimp Z³ocieniec za
burt¹ Pucharu Polski

Turniej Pi³ki
Siatkowej Mê¿czyzn
– Z³ocieniec 2012

(DRAWSKO POMORSKIE).
Pucharowy mecz Drawy II Drawsko
Pomorskie z Olimpem Z³ocieniec
ju¿ przed spotkaniem by³ mocno
udramatyzowany.
Trener Drawszczan, Jan Kêpa,
niedawno opuœci³ Olimp, gdy zarz¹d
Klubu nie przed³u¿y³ z nim umowy,
mimo wypracowanego powrotu do
okrêgówki (KLO). W jego miejsce
zatrudniono z Czaplinka Janusza
Ziêtkiewicza. No i teraz panowie
zmierzyli siê w pojedynku pucharowym, a Olimp gra o ligê wy¿ej od
Drawy II, o czym trzeba pamiêtaæ.
Niedzielnym wieczorem po³¹czyliœmy siê z Janem Kêp¹, gdy ju¿ by³o
wiadome, ¿e awansowa³a Drawa II
po dogrywce i rzutach karnych. –
Nie bêdê ukrywa³, ¿e Olimp zrobi³
na mnie bardzo dobre wra¿enie. W
pierwszej po³owie by³ zespo³em lepszym, powinien po 45 minutach
prowadziæ przynajmniej dwa do
zera. Druga po³owa nale¿a³a ju¿ do
Drawy II. Wiedzia³em, ¿e w Olimpie
musimy zneutralizowaæ Wojciechowskiego, który otrzyma³ opiekuna. Macie walcz¹cy napad, a to
wró¿y sukcesy. Jeœli w obronie etatowo zagra Krajewski, myœlê, ¿e

odegracie tej wiosny nawet spor¹
rolê w lidze. Odnios³em wra¿enie,
¿e Janusz Ziêtkiewicz bardzo dobrze zestawi³ zespó³, szczególnie
pomoc, no i obrona z Krajanem, a w
ataku waleczni napastnicy. Mam
wrêcz pewnoœæ, ¿e z Olimpu w Z³ocieñcu bêdziecie tej wiosny nawet
dumni. Przypad³ mi do gustu wasz
zespó³. W Drawsku Pomorskim pracuje mi siê znakomicie, bo to przecie¿ œwiadomoœæ, ¿e dzia³a siê na
potrzeby nie tylko Klubu jako takiego, ale i dla III ligi. Pozdrawiam
ca³y Z³ocieniec. Prowadzanie dla Drawy da³ strza³
Juszczaka. Wyrówna³ Dusza na koniec drugiej po³owy. W dogrywce
prowadzi³ Olimp po bramce znów
Duszy, wyrówna³ Kwiatkowski. W
karnych by³o 4:3 dla Drawy. Olimp
Z³ocieniec wiêc po¿egna³ siê z Pucharem, ale po meczu stoj¹cym na
dobrym poziomie. Dlatego mecz na
inauguracjê KLO w Z³ocieñcu z liderem Wiekowiank¹ zapowiada siê
wrêcz rewelacyjnie. Czy sprawdzi siê
dobra opinia o Olimpie Jana Kêpy?
– pocz¹tek meczu w sobotê siedemnastego o godzinie czternastej na
gminniaku przy Czaplineckiej. (n)

Roœnie iloœæ interwencji
domowych

Zgodnie z duchem tej ziemi: budownictwo ekologiczne, wille z drewna

Gehenna
z nietrzeŸwymi,
ale nie tylko
z nimi
(Z£OCIENIEC). W ubieg³ym
roku zatrzymano do wytrzeŸwienia w
Policyjnej Izbie Zatrzymañ dwudziestu siedmiu sprawców awantur domowych, którzy byli w stanie – po
u¿yciu alkoholu. Jeszcze rok wczeœniej – dwudziestu oœmiu. Z terenu
gminy Ostrowice w roku 2011 w
Policyjnej Izbie by³y zatrzymane
cztery osoby. Zatrzymywanie osób
nietrzeŸwych jest czynnoœci¹ czasoch³onn¹. NietrzeŸwi s¹ konwojowani do szpitala w Drawsku Pomorskim, gdzie s¹ badani, nastêpnie zatrzymywani.
W roku 2011 interwencji Policji w
miejscachpublicznychby³o328.WZ³ocieñcu 304 i 24 w Ostrowicach. Odpowiednio rok poprzedni 230/32. (um)

(Z£OCIENIEC). Trzeciego
marca w Z³ocieñcu odby³ siê z okazji 67 Rocznicy Powrotu Ziemi Z³ocienieckiej do Macierzy (dawne wyzwolenie) Turniej Pi³ki Siatkowej
Mê¿czyzna o Puchar Burmistrza
Z³ocieñca.
Zagra³y cztery zespo³y: z Czarnkowa, Z³ocieñca i Wa³cza. Pojedynki, szczególnie pomiêdzy zespo³ami
UZS, Noteci¹ i KU PWSZ, by³y bardzo zaciête. Obfitowa³y w d³ugie
wymiany, popisowe ataki z ka¿dej ze
stron.
Na koniec turnieju okaza³o siê, ¿e
o ostatecznej kolejnoœci decyduj¹
ma³e punkty. Po skrupulatnym zliczeniu punktów przez sêdziego turnieju Mariana Spychalskiego, sta³o
siê jasne, ¿e siatkarze z Czarnkowa
odnieœli zwyciêstwo wyprzedzaj¹c
miejscowy zespó³ UZS o trzy ma³e
punkty, a ten z kolei o jeden punkcik
zespó³ z Wa³cza. Czwarty zespó³, z
miejscowej jednostki wojskowej, nie
odniós³ ¿adnego zwyciêstwa, ale za
to zebra³ ogrom doœwiadczeñ w po-

jedynkach z bardziej doœwiadczonymi zespo³ami. Tradycyjnie wybrano
równie¿ najlepszego zawodnika,
którym zosta³ najbardziej doœwiadczony siatkarz z Czarnkowa – Henryk Zborowski.
WYNIKITURNIEJU
(1) Us³ugowy Zak³ad Szklarski
Z³ocieniec – 2 Brygada Zmechanizowana Z³ocieniec 2:0 (25:18, 25:19)
(2) Noteæ Czarnków – 2 Brygada
Zmechanizowana Z³ocieniec 2:0
(25:19, 25:18) (3) KU PWSZ Wa³cz –
2 Brygada Zmechanizowana Z³ocieniec 2:0 (25:22, 25:21) (4) KU PWSZ
Wa³cz – UZS Z³ocieniec 2:1 (13:25,
25:22, 15:10) (5) KU PWSZ Wa³cz –
Noteæ Czarnków 1:2 (29:27, 23:25,
15:17) (6) Noteæ Czarnków – UZS
Z³ocieniec 1:2 (25:20, 22:25, 13:15).
Klasyfikacja turnieju
1 m. Noteæ Czarnków. 2 m. UZS
Z³ocieniec. 3 m. KU PWSZ Wa³cz. 4
m. 2 Brygada Zmechanizowana Z³ocieniec.
(osir)

Plan na Lipow¹ i Gronowsk¹
(Z£OCIENIEC). Kilkakrotnie
ju¿ w Tygodniku wskazywaliœmy na
atrakcyjnoœæ ulicy Lipowej (nawet z
jeszcze poniemieckim chodnikiem, zaroœniêtym), podoba siê nam
Osiedle Gronowska z bezpoœrednim s¹siedztwem lasów. W dzielnicy jest te¿ piêkny pa³ac Nadleœnictwa. Tym razem mo¿emy poinformowaæ o najbli¿szych planach dotycz¹cych okolicy tych ulic.
Jest przygotowywany szczegó³owy plan zagospodarowania terenów przy wymienionych ulicach. W
zamiarach budownictwo jednorodzinne. Obrany teren zostanie podzielony na dzia³ki od trzech do dziesiêciu arów. Dzia³ki bêd¹ zabudowane parterowym budownictwem, jak
poinformowano – ekologicznym.
Jest w gminie te¿ oferta firmy chc¹cej na wskazanym terenie budowaæ
drewniane domki.

Kiedy siê widzi klasyczne polskie wille, to przede wszystkim dostrzega siê dziesi¹tki ton betonu,
który koniecznie musi byæ wylany,
by takie domostwo w ogóle mog³o
powstaæ. Byæ mo¿e owe drewniane
domki, ich budowa, poka¿e, ¿e droga
niekoniecznie taka, jak dotychczas.

Swego czasu proponowaliœmy nawet, by takie domki mog³y pos³u¿yæ
jako mieszkania socjalne. Z ogródkami oczywiœcie, z warzywami w
nich, bez kabareciarskiego wrêcz
codziennego strzy¿enia trawy
wokó³ betonowych zwalisk zwanych willami.
(rm)
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INFORMACJE

Z ¯YCIA PARAFII W Z£OCIEÑCU
PARAFIA MARYI WNIEBOWZIÊTEJ
(III Niedziela Wielkiego Postu
– 11 marca 2012 r)

Wspólnota Misiaki

Drodze Krzy¿owej i Gorzkich ¯alach
mo¿na uzyskaæ odpust zupe³ny pod
zwyk³ymi warunkami.

Œroda – trzynasty marca

W niedzielê jedenastego marca o
godzinie 16.00 zosta³a odprawiona
Msza œwiêta w intencji Wspólnoty
Misiaki

Gorzkie ¯ale

W œrodê trzynastego marca Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu
od godziny 15.00. Nowenna do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy po
Mszy œwiêtej wieczornej.

Gorzkie ¯ale odprawiamy w niedzielê o godzinie 17.00

Niewidomi,
niepe³nosprawni

Fundusz Misyjny –
dziêkujemy

W czwartek czternastego marca
o godzinie 10.30 Msza œwiêta dla
niewidomych i niepe³nosprawnych.
Zapraszamy serdecznie.

Sk³adamy serdeczne Bóg zap³aæ
za ofiary z³o¿one w minion¹ niedzielê do puszek na rzecz Funduszu
Misyjnego.

Drogi Krzy¿owe
W pi¹tek piêtnastego marca Drogi Krzy¿owe. (1) Dla dzieci o godzinie 17.00. (2) Dla doros³ych o 9.00 i
18.30. (3) Dla m³odzie¿y o godzinie
19.30. Zapraszamy szczególnie m³odzie¿ przygotowuj¹c¹ siê do sakramentu bierzmowania. Za udzia³ w

Spotkanie Czwartkowe
Zapraszamy na Spotkanie
Czwartkowe. Pocz¹tek godzina
18.30. Temat: W poszukiwaniu istoty wiary. Spotkanie poprowadzi
ksi¹dz Krzysztof Szkubera CR.

Apel Jasnogórski
Apel Jasnogórski w soboty o godzinie 20.30. Zapraszamy serdecznie.

Paschaliki Wielkanocne
W kaplicy Matki Bo¿ej Ostrobramskiej rozprowadzane s¹ Paschaliki Wielkanocne CARITAS.
Cena 5 z³otych.

Rekolekcje
Wielkopostne
– od niedzieli 18 marca
Rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii rozpoczn¹ siê w przysz³¹
niedzielê osiemnastego marca. Bêd¹
trwaæ do œrody dwudziestego
pierwszego. Rekolekcje poprowadzi
ksi¹dz Rafa³ Golina Zmartwychwstaniec – Mistrz Nowicjatu.

Rocznica intronizacji
W niedzielê dwudziestego pi¹tego marca prze¿ywaæ bêdziemy rocznicê intronizacji Obrazu Matki Bo¿ej
Opiekunki Rodzin. Uroczystej sumie
o godzinie 12.30 przewodniczyæ
bêdzie i kazanie wyg³osi Asystent
Prowincjonalny ojciec Andrzej Sosnowski CR. Tego dnia rozprowadzany bêdzie film z ubieg³orocznej
uroczystoœci.

PARAFIA ŒWIÊTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ
Bóg zap³aæ
Niedziela jedenasty marca to II
Niedziela miesi¹ca. Ofiary z³o¿one
na tacê przeznaczone s¹ na budowê
naszego koœciola. Za z³o¿one ofiary
sk³adamy serdeczne Bóg zap³aæ.

W intencji dzieci
solenizantów
W niedzielê jedenastego marca o
godzinie 11.30 zosta³a odprawiona
Msza œwiêta w intencji dzieci obchodz¹cych w marcu imieniny lub rocznice urodzin (urodziny)

Nabo¿eñstwa Wielkiego
Postu
Droga Krzy¿owa (pi¹tki): (1) Dla
dzieci – godzina 16.30 (2) M³odzie¿,
starsi – godzina 18.30.
Gorzkie ¯ale – niedziela godzina
16.15. Ofiary z³o¿one podczas tego
nabo¿eñstwa przeznaczone s¹ na
kwiaty do wystroju koœcio³a na
Œwiêta Wielkanocne.
Za udzia³ w tych nabo¿eñstwach

mo¿na uzyskaæ odpust zupe³ny pod
zwyk³ymi warunkami.

CARITAS Parafii –
spotkanie
W œrodê czternastego marca o
godzinie 18.30 spotkanie CARITAS
Parafii i wszystkich, którzy chcieliby
w³¹czyæ siê w dzia³alnoœæ charytatywn¹.

Spotkanie Czwartkowe
Akcja katolicka zaprasza na
spotkanie Czwartkowe (piêtnasty
marca) na godzinê 18.30 do salki
przy ulicy Bohaterów Warszawy 25.
Wyk³ad ksiêdza Krzysztofa Szkubery CR W POSZUKIWANIU
ISTOTY WIARY.

Rekolekcje
Wielkopostne
Rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii odbêd¹ siê od 25 do 28
marca.

Cieszyno
W niedziele w Cieszynie Msza
œwiêta o godzinie 13.00.

Na cele CARITAS
W niedzielê osiemnastego marca zbiórka do puszek na dzia³alnoœæ
CARITAS

Podziêkowania
Sk³adamy podziêkowania za modlitwy w intencji parafii i za sk³adane
ofiary na rzecz budowy œwi¹tyni
(PKO BP o/Z³ocieniec 70 1020 2847
0000 1102 0008 3842 DAROWIZNA
NA BUDOWÊ KOŒCIO£A)

Przed œlubem
Zapowiedzi przedœlubne od 4 do
18 marca. Do sakramentu ma³¿eñstwa przygotowuj¹ siê: (1) Micha³
Wewelski, kawaler, zam. Z³ocieniec i
Karolina Wilgon, panna, zam. Chociwel.

REKOLEKCJE
WIELKOPOSTNE
Doroœli
(I) W niedzielê 18 marca nauki
rekolekcyjne na ka¿dej Mszy œwiêtej
i na Gorzkich ¯alach (II) Od poniedzia³ku do œrody Msze œwiête z naukami rekolekcyjnymi o godzinach:
7.00, 9.00, 18.00. (III) Od poniedzia³ku do œrody nabo¿eñstwo ró¿añcowe o godzinie 17.30 i Apel Jasnogórski o 20.30. (IV) zakonczenie rekolekcji w œrodê 21 marca.
SPOWIED•
(1) W poniedzia³ek i wtorek od
8.30 do 10.00 i od 17.30 do 19.00. (2)
W œrodê od 8.30 do 10.00 i od 15.00
do 19.00
Rekolekcje dla doros³ych prowadzi ksi¹dz Rafa³ Golina CR.
DZIECI
Poniedzia³ek 19 marca
(I) Godzina 10.30 nauka dla dzieci z klas 0-III (II) Godzina 12.00 nauka
dla dzieci z klas IV – VI.
Wtorek 20 marca
(I) Godzina 10.30 nauka dla dzieci z klas 0-III (II) Godzina 12.00 nauka
dla dzieci z klas IV-VI.
Œroda
(I) Godzina 10.30 spowiedŸ dla
dzieci z klas III (II) Godzina 10.45
Msza œwiêta z nauka rekolekcyjn¹
dla dzieci z klas 0-III. (III) Godzina
11.30 spowiedŸ dla dzieci z klas IV-VI.
(IV) Godzina 12.00 Msza œwiêta z
nauka rekolekcyjn¹ dla dzieci z klas
IV-VI.
Rekolekcje dla dzieci prowadzi
ksi¹dz Rafa³ Golina CR.
M£ODZIE¯
Rekolekcje dla m³odzie¿y ponadgimnazjalnej w czwartek 22 marca i
pi¹tek 23 marca. Nauki rekolekcyjne
w szkole.
(I) Godzina 8.00 – 8.45 klasy licealne I i II. (2) Godzina 8.55 – 9.40 klasy
maturalne (III) Godzina 9.50 – 10.35
klasy technikum i zawodowe
W pi¹tek na zakonczenie Droga
Krzy¿owa o godzinie 19.30 w koœciele. SpowiedŸ o godzinie 19.00.
Rekolekcje dla m³odzie¿y poprowadzi ksi¹dz Bart³omiej Gzella CR.

Odeszli do wiecznoœci
W ostatnim czasie odeszli do
wiecznoœci: (1) + Ryszard Szkur³at,
lat 81 (2) + Marianna Kniaziuk, lat 95
(3) + Jan Parzuchowski, lat 94. Wieczny odpoczynek...
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W Zespole Szkó³ im. 1 WDK w Œwierczynie

Gimnazjada jêzyka
angielskiego
Jerzy £ucjan Bochyñski urodzi³
siê 25 czerwca 1954 roku w Z³ocieñcu.
Z wykszta³cenia jest stolarzem. Od
najm³odszych lat nie rozstawa³ siê z
o³ówkiem. Rysunek sta³ siê jego prawdziw¹ pasj¹ ¿yciow¹. Najwiêksz¹ inspiracj¹ i wzorem w grafice by³ zawsze
Walt Disney.
Rodowity Z³ocieñczanin swoim talentem zachwyca³ zarówno najbli¿sz¹
rodzinê jak i znajomych. Unikalna, pracoch³onna kreska sta³a siê z biegiem lat
jego znakiem rozpoznawczym.
Na pocz¹tku lat 90. grafiki humorystyczne Jerzego Bochyñskiego zosta³y
zauwa¿one przez dyrektora Z³ocienieckiego Oœrodka Kultury. Od tej
chwili rozpoczê³a siê owocna wspó³praca z tygodnikiem lokalnym „Gazet¹
Z³ocienieck¹”. Rysunki ukazywa³y siê
regularnie. Poœwiêcona im by³a ca³a
ostatnia strona tygodnika.

Prace Jerzego Bochyñskiego ukazywa³y siê tak¿e w gazetach o zasiêgu
regionalnym: „Temat” oraz „G³os Pomorza”. W1998 roku satyryk nawi¹za³
wspó³pracê z popularnym ogólnopolskim dwumiesiêcznikiem humorystycznym „Najlepsze Dowcipy”.
Z biegiem czasu dziêki przyjaŸni z
mieszkaj¹cym w Niemczech Stanis³awem Rejmanem, fanem twórczoœci
Bochyñskiego, prace zaczê³y ukazywaæ siê w niemieckich gazetach polonijnych „ITP” oraz „Nasze S³owo” - gazecie Polskiej Misji Katolickiej. Wspó³praca trwa do dziœ.
Od kilku lat satyry ukazuj¹ siê tak¿e w periodykach „Echa znad Drawy i
Gwdy” oraz „Pojezierze Drawskie”,
które poœwiêci³o twórczoœci Bochyñskiego swój numer specjalny.
Kilka lat temu wywiad z Jerzym
Bochyñskim przeprowadzi³a Telewizja Szczecin.
ZOK

WeŸ udzia³ w turystycznym
rajdzie samochodów
osobowych - I Bóbr Rajd 2012
W niedzielê 1 kwietnia br. odbêdzie siê pierwsza edycja turystycznego rajdu nawigacyjnego
dla samochodów osobowych organizowanego w ramach Cyklu Imprez Terenowych przez Starostwo
Powiatowe w Drawsku PomoArskim oraz Land Rover Club PL pn.
Bóbr Rajd.
Bêdzie to otwarty rajd drogami
utwardzonymi, wiêc ka¿dy posiadacz
samochodu osobowego oraz wa¿nego
prawa jazdy mo¿e wzi¹æ w nim udzia³.
Na uczestników rajdu czekaj¹ zadania
specjalne, przygotowywane zwykle
dla uczestników rajdów terenowych,
jak np. „foto-punkty” (odszukanie
miejsc ze zdjêæ i naniesienie ich lokalizacji na mapê).
Tym razem pomyœleliœmy o zwolennikach aktywnego wypoczynku,
którzy nie posiadaj¹ specjalistycznych
pojazdów, a chc¹ popracowaæ nad swoimi umiejêtnoœciami orientacji w terenie. Bêdzie to tak¿e kolejna okazja, aby
spêdziæ niedzielê poznaj¹c urokliwe
zak¹tki naszego powiatu, które tak czêsto s¹ omijane podczas przemieszczania siê jedynie g³ównymi drogami.
Atrakcyjne widokowo trasy zapewni¹
wspania³¹ zabawê dla ca³ej rodziny.
Uczestnicy spotkaj¹ siê o godzinie
9.00 na parkingu za budynkiem Staro-

stwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim (plac Elizy Orzeszkowej 3), gdzie
otrzymaj¹ mapy i koordynaty. Start
rajdu o godzinie 9.30. Przejazd po trasach zgodnie z przygotowanymi przez
organizatorów mapami oraz notatkami
nawigacyjnymi (wskazane posiadanie
nawigacji samochodowej).
Uczestnictwo w rajdzie jest nieodp³atne, konieczne jest jedynie zg³oszenie siê i zakwalifikowanie do udzia³u.
Zg³oszenia uczestników indywidualnych oraz zespo³ów (kierowca wraz z
pasa¿erami) przyjmowane bêd¹ najpóŸniej do 26 marca br. do godz. 10.oo).
Rajd bêdzie mia³ formê turystyczn¹, tzn. nie bêdzie prowadzona
oficjalna klasyfikacja, a cenne nagrody
rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim, zostan¹ rozlosowane wœród
wszystkich uczestników imprezy.
Wœród nagród bêdzie sprzêt i akcesoria
turystyczne, m.in. nawigacja GPS, latarki specjalistyczne i atrakcyjne akcesoria turystyczne.
Kolejne edycje tego rajdu bêd¹ podporz¹dkowane nastêpuj¹cym po sobie
porom roku, tj. planowane s¹ równie¿
edycje: letnia, jesienna i zimowa.
Szczegó³owe informacje pod numerem telefonu: 94 363 01 82 lub adresem
e-mail: turystyka@powiatdrawski.pl .
Osob¹ do kontaktu w tej sprawie jest
Daria Martusiewicz.
(s)

(ŒWIERCZYNA) W Zespole
Szkó³ w Œwierczynie odby³a siê 6
marca br. druga edycja "Gimnazjady Jêzyka Angielskiego", konkursu jêzykowego o zakresie powiatowym.
„Gimnazjadê” rozpocz¹³ od powitania zespo³ów dyrektor ZS w
Œwierczynie Krystian Ignacak. Grupy gimnazjalistów musia³y siê wykazaæ wiedz¹ o krajach anglojêzycznych, sprawnoœci¹ jêzykow¹ i twórczym wykonaniem zadañ w 11 konkurencjach o ró¿nym stopniu trudnoœci. Nad prawid³owym przebiegiem konkursu czuwa³a komisja, w
sk³ad której weszli nauczyciele ucz¹cy jêzyka angielskiego w poszczególnych szko³ach.
Po podsumowaniu punktów komisja przyzna³a zespo³om zwyciêskie miejsca:
I - Gimnazjum nr 1 im. Bohaterów
Monte Cassino w Z³ocieñcu,
II - Gimnazjum w Nowym Worowie,

III - Gimnazjum z Zespo³u Szkó³ w
Œwierczynie.
Dru¿yny zosta³y obdarowane
nagrodami ksi¹¿kowymi. Dyrektor
Zespo³u Szkó³ pogratulowa³
wszystkim uczestnikom, wrêczy³
puchary ufundowane przez wójta
Gminy Wierzchowo Jana Szewczyka, ¿ycz¹c dalszych sukcesów w
rozwijaniu kompetencji jêzykowych.
Organizacja gimnazjady jest
cenn¹ inicjatyw¹, poniewa¿ stwarza
szansê na zainteresowanie siê jêzykami obcymi. Uczniowie mog¹
sprawdziæ umiejêtnoœci, porównaæ
swoje wiadomoœci z wiadomoœciami
innych uczniów. Jêzyk angielski jest
narzêdziem komunikacji w integruj¹cej siê Europie i nie tylko, wiêc takie
imprezy s¹ zachêt¹ do nauki.
Za przygotowanie imprezy odpowiedzialna by³a Agata Gierasimiuk, nauczycielka z ZS w Œwierczynie. Za rok kolejna edycja Gimnazjady! Warto ju¿ dziœ zacz¹æ siê do niej
przygotowywaæ.
(o)

