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Gudowo
Stra¿niczki miejskie dwie
i opadaj¹cy na chodnik gruz siê zieleni
(Z£OCIENIEC). Wydarzenia
maj¹ miejsce po po³udniu
w poniedzia³ek, szesnastego
lipca. Stary Runek w
Z³ocieñcu. Tu Urz¹d Miejski,
biuro Rady Z³ocieñca, a
przede wszystkim siedziba
stra¿y miejskiej, te¿ bliziutko,
bliziuteñko.

Czytaj i komentuj artyku³y na stronie
internetowej Tygodnika: www.tpd.xwp.pl
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Daj, daj, daj - nie odmawiaj - daj. Masz

Rozbudowano i przebudowano kino
MEWA dla 5-7 osób?
(Z£OCIENIEC). G³ównym
czynnikiem
dramaturgicznym
wyniku wyborów
samorz¹dowych w
Z³ocieñcu by³a niechêæ
olbrzymiej czêœci
zwyciêskich wyborców
do jakichkolwiek reform
w ¿yciu gminy.
Po kolei: (1) Któ¿ by z pracowników urzêdu miasta chcia³ choæby
tylko próby podejœcia do racjonalizacji zatrudnienia w tym przybytku?
Mowa tu te¿ i przecie¿ o rodzinach
tych pracowników - bli¿szych i dalszych. (2) A któ¿ to ze z³ocienieckich
spó³ek chcia³by ich po³¹czenia? Te¿
z rodzinami, znajomymi, itd. No,
któ¿? (3) A któ¿ to z naszych zbêdnych szkó³ chcia³by ich pozamykania? Przecie¿ to te¿ "eldorado"! (4) A
"duperele" typu -ZOK czy biblioteka? Przecie¿ tam jest identycznie, jak
w ca³ym samorz¹dowym Z³ocieñcu!
Etaciki, pensyjki, podwy¿ki zarobków, nagrody!
Mamona,
czyli maniana maniona
I tym razem na d³u¿ej zatrzymajmy siê na ZOK-u, by ³atwiej dostrzec
- "maniana maniona", czyli samorz¹dowo regulowane ¿ycie kulturalne
gminy.
Posiedzenie komisji bud¿etowej,
które tu opisujê, rozpoczê³o siê od
stwierdzenia, ¿e ZOK powinien
zwróciæ 25 000 z³otych dotacji, a
nastêpnie wyst¹piæ z pisemnym uzasadnionym wnioskiem o zwiêkszenie dotacji. - Z tego wniosek: znów o
forsie, a ani s³owa o "¿yciu kulturalnym gminy".
Dyrektor ZOK-u
Dyrektor ZOK-u, Romana Kowalewicz, mówi³a: - Poprosiliœmy o
dyskusjê nad bud¿etem roku 2012.
Ka¿dego roku mamy skromn¹ dotacjê. Wypracowane œrodki te¿ s¹
skromne, a potem trwa dyskusja nad
sprawozdaniem finansowym. Mówiê o "oœrodku kultury" i œwietlicach wiejskich. Biblioteka te¿ ma
ma³e dotacje. Charakterystyczne: do tej pory
nikt jeszcze nie pokusi³ siê o porównanie remontu i przebudowy kina w
Z³ocieñcu z podobnymi pracami w

Drawsku Pomorskim. (1) czas trwania prac (2) wysokoœæ œrodków zewnêtrznych (3) rozpoznanie faktycznych potrzeb kulturalnych miasta w
porównaniu z tymi niejako z góry
oferowanymi (4) stan kadr w firmie
(wykszta³cenie): administracja a faktyczni pracownicy kultury, sztuki.
Dotacja dla "kultury"
na ... wynagrodzenia
Wspominana dyrektor poinformowa³a, ¿e dotacja podmiotowa dla
"oœrodka kultury" wynosi 995 000

z³otych. Zgodnie z zarz¹dzeniem
burmistrza o dotacji podmiotowej,
ZOK musi j¹ przeznaczyæ na wynagrodzenia i od nich pochodne, te¿ na
utrzymanie budynków. Tak samo jest
chyba z bibliotek¹, z tym, ¿e na ten
temat dyrektor nie poda³a ¿adnych
danych. Mo¿na siê tylko domyœlaæ,
¿e w przypadku biblioetki, aby pilnowaæ wyj¹tkowo nêdznego ksiêgozbioru, to na p³ace trzeba wydawaæ
rocznie prawie ca³¹ dotacjê.
Na dzia³alnoœæ 10 000 z³otych,
na wynagrodzenia 770 000 z³
Wedle dyrektor ³¹czna kwota na
wynagrodzenia wynosi 767 599,67
z³otego. Odsetki od wykupu wierzytelnoœci to kwota 216 800 z³otych. Na
pozosta³¹ dzia³alnoœæ pozostaje
ZOK-owi 10 tysiêcy z³otych. Za
energiê elektryczn¹ p³ac¹ 80 000 z³otych. Podatek od nieruchomoœci
38661 z³otych.
Oddajmy raz jeszcze g³os dyrektor Romanie Kowalewicz, gdy mówi
o rozbudowanym i przebudowanym
kinie MEWA: - Za pierwszy kwarta³
w kinie dochody s¹ bardzo dobre.
Ale teraz do kina na seans przychodzi 5 - 7 osób. To jest na granicy
op³acalnoœci. Jak tak dalej bêdzie w
wakacje, to nie wykonam planu. -

ZOK wspó³pracuje te¿ z jedn¹ z parafii, to Parafia Maryi Wniebowziêtej. Dyrektor na ten temat: - Na koncert organizowany przez ksiêdza
Wies³awa wyda³am 10 tysiêcy z³otych. Kino MEWA dla 5-7 osób?
Z powy¿szego wyraŸnie chyba
widaæ, ¿e utrzymanie na d³u¿sz¹ metê
samorz¹dowo sterowanej kultury
(kulturki?) na nic siê zdaje. Rozbudowano i przebudowano kino dla 57 osób na widowni? Po co? Rozbudowano to kino,
by mo¿na by³o w
nim
pobieraæ
pensje za pracê
na, cytujê dyrektor: - Na pozosta³¹ dzia³alnoœæ
pozostaje nam 10
tysiêcy z³otych. Przykro mi, ale
podawane tu absurdy mogê mno¿yæ, tylko, ¿e
zdrowia do tego
trzeba naprawdê
dobrego.
Niektórzy wyborcy tak
wybrali - do kieszeni
z kasy gminy?
Z powy¿szych danych i skarg
wynika, ¿e w³aœnie wynik wyborów
samorz¹dowych w Z³ocieñcu musia³
byæ taki, jaki w³aœnie by³. By "to to"
nadal trwa³o, bo tu nad Draw¹ i
W¹saw¹ innego ¿ycia nie ma. Tylko
manianka. Koncercik, z³otóweczka i
po dotacje. A ci dotacje dadz¹, bo
innego wyjœcia nie maj¹. To prawo
uk³adu, sieci, milcz¹cej zmowy. Bo
jak nie dadz¹, to któregoœ ³adnego
dnia i im siê pourywa.
Wyjœcie jest, tylko ta sitwa
Jest wyjœcie? - kino stowarzyszeniom. Œrodki ZOK-u i niby biblioteki
stowarzyszeniom. Gdy tylko znajdzie siê odwa¿ny, i tak post¹pi, ruszy
lawina gminnych reform. Tak przecie¿ niezbêdnych. Koniecznych.
Przepraszam, ale to napiszê: w koñcu
oka¿e siê, ¿e ci, którzy przejadaj¹, a
chyba i marnotrawi¹ gminne œrodki,
i ci, którzy na to wszystko daj¹ pieni¹dze, nikomu i do niczego nie s¹
potrzebni. Zreszt¹, oni sami to
wiedz¹. I dlatego ci¹gle tu siedz¹.
Obywatelom zaœ biada.
Tadeusz Nosel

PS Trwa lato. Ani widu, ani s³ychu o jakiejkolwiek imprezie filmowej
u nas - mimo: nowe kino. Ani widu,
ani s³ychu o koncertach kapel w
Parku nad W¹saw¹. Pora, by ZOK im
za granie ka¿dego tygodnia w tym
miejscu odpowiednio zap³aci³, to
zagraj¹. A po co wicedyrektor w firmie? Muzycy mówi¹, ¿e nawet wstêp
do ZOK-u maj¹ wzbroniony. Dlaczego? A mo¿e rada miasta na powa¿nie
wreszcie zajmie siê tymi olbrzymimi
finansami?
Tymczasem rada postanowi³a, ¿e
stanowisko wicedyrektora w ZOK-u
jest niezbêdne. Na oœwiadczenie
dyrektor firmy, ¿e w bibliotece musi
byæ a¿ tyle obs³ugi, gdy¿ tam ksi¹¿ki
s¹ w pokojach i ktoœ musi tego pilnowaæ, rada nie zareagowa³a. Jaka
rada, taka samorz¹dowo sterowana
kulturka i takie biblioteki. A daje owa
rada oczywiœcie nie ze swego, a z
cudzego. Taki pejza¿, czyli - z³ocienieckie zblatowanie.
Tadeusz Nosel
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W oczekiwaniu na kolejn¹ lawinê g.....

Nabudowali, nabudowali, i znów chc¹ budowaæ

Radni Z³ocieñca do dzie³a prace dla ZWiK-u w mieœcie

Nawet w ruinie mo¿na
poprowadziæ znakomit¹
ksi¹¿nicê miejsk¹

(Z£OCIENIEC). Na Stolarskiej pod numerem 1 posprz¹tano
opisywane tydzieñ temu nieczystoœci. Powiedziano nam - i na tym
koniec.
Tu apel do radnych: pora na zainteresowanie siê spraw¹. Pora na
uzgodnienie ze ZWiK-iem prac w
przysz³ym roku w mieœcie takich, by
nieczystoœci nie p³ywa³y po ulicach,
by podobnie nie by³o z deszczówk¹.
Do tej pory po wioskach wykonano

wiele niezbêdnych prac w tej mierze,
pora ju¿ by i w Z³ocieñcu.
ZWiK-owi trzeba przygotowaæ
nawet wykres potrzebnych w tym
zakresie prac, podobnie jak to by³o
ostatnio ze znakami drogowymi w
mieœcie i na jego obrze¿ach.
Spó³ka sama do tematu raczej nie
podejdzie, bo byæ mo¿e, byæ mo¿e powtórzmy, wedle niej nie jest to
op³acalne. I z tego powodu interwencja radnych jest wrêcz niezbêdna.
(N)

Uwierzcie nam goœcie Z³ocieñca: miasto nie jest
takie, jak to widzicie z 5 Marca

Jak d³ugo jeszcze „poeropejski
œmieæ” bêdzie zas³ania³ piêkn¹
czêœæ centrum miasta?
(Z£OCIENIEC).
Imponuj¹co prezentuje
siê dolina W¹sawy
ogl¹dana z mostu
nad rzek¹, tak zwane
Nadw¹sawie lub
Miêdzymoœcie.
Niestety, z drugiej strony, od ulicy 5 Marca, od kilku ju¿ lat to piêkne
dzie³ko jest przes³aniane przez arcyszkaradn¹ ruinê po by³ym „salonie poeuropejskim”, tak zwanym
lumpeksie. Pytañ na ten temat te¿ od
lat jest bez liku. OdpowiedŸ zawsze
ta sama: to w³asnoœæ prywatna.

Nie mo¿na daæ wiary twierdzeniu, ¿e skoro to taka w³asnoœæ, to ma
w centrum miasta „œmierdzieæ” bez
koñca. Chyba nic nie stoi na przeszkodzie, by na koszt gminy posprz¹taæ i dok³adnie obci¹¿yæ w³aœciciela tego poeuropejskiego
œmietnika. Pora najwy¿sza.
Tak¿e i dlatego: wiele ju¿ lat ten
istny œmieæ przes³ania widok w³aœnie na Nadw¹sawie. Nie po to gmina dokona³a du¿ego wysi³ku, by
owo Nadw¹sawie nie tylko uporz¹dkowaæ, ale i m¹drze uprzystêpniæ
mieszkañcom, by miejscowa „poeuropa” tak d³ugo czyni³a tu tak, jak to
tu opisujemy.
(N)

(Z£OCIENIEC). Jeszcze
w ubieg³ym roku
informowaliœmy, ¿e
w bibliotece na ksi¹¿ki
cieknie deszczówka
z dziurawego dachu.
Naszej informacji oficjalnie zaprzeczono na sesji rady. Teraz zaœ
zaprzeczono temu zaprzeczeniu. Z
ZOK-u poinformowano nastêpuj¹co: - W bibliotece od lat cieknie
dach, pomimo przeprowadzonego
remontu. - Nie poinformowano, co
ZOK poczyni³, by wykonawca remontu naprawi³ spartolon¹ robotê, i
dlaczego za tego rodzaju pracê jej
wykonawcy zap³acono z pieniêdzy
gminian przecie¿.
Na dodatek okaza³o siê, ¿e w
Daj¹c og³oszenie
do TPD
uka¿e siê ono w tej samej cenie

tak¿e
w trzech innych gazetach:
To niedrogo - sprawdŸ.
504 042 532
email: wppp1@wp.pl

budynku jest grzyb. Na dodatek dopisujemy - w tym budynku wbrew
pozorom nie ma biblioteki. Nie czas
ju¿, by - to nasza propozycja - og³osiæ konkurs na jej poprowadzenie?
Nieszczêœciem w tym wzglêdzie gminy nie jest brak multicentrum, a brak
pomys³u na bibliotekê w³aœnie. Nawet w tej stareñkiej willi mo¿na poprowadziæ znakomit¹ ksi¹¿nicê samorz¹dow¹, tylko trzeba nie tylko
umieæ to zrobiæ, ale i tego chcieæ.
A tu - ani tego, ani tego. Tylko kolejna budowa. Mocne tu to lobby
budowlane, tylko, ¿e to tylko jakby
para w gwizdek i wyciek milionów.
Tyle orlików, gminniak a futbol
gminny na dnie. A w kinie szeœciu, a
nawet siedmiu widzów. Nie mo¿na
by³o z kina zrobiæ multicentrum z
fantastyczn¹ bibliotek¹? Czemu
tego zaniechano?
(N)
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Nie do w³adz miasta, Tygodniku, a wprost do Unii

Unia Europejska pod³¹cza
Z³ocieñcowi dopalacze
- targowisko

(Z£OCIENIEC). Mamy w kraju
kolejny run. Tym razem na budowê
targowisk. Unia Europejska na ten
cel wyasygnowa³a Polsce nawet
spor¹ kwotê. Zewsz¹d s³ychaæ - budujemy targowiska. Takie nowoczesne. W Czerwiñsku, mimo ¿e
maj¹ ju¿ targowisko, to postanowili
wybudowaæ jeszcze jedno.
Tu siê te¿ nie da inaczej
W Z³ocieñcu chyba jedynym
rzecznikiem budowy nowego targowiska by³ Tygodnik Pojezierza Drawskiego w imieniu handlowców, w
zwi¹zku z czym musia³ nas³uchaæ siê
pobo¿nych ¿yczeñ w tym wzglêdzie
nie tylko od radnych, ale i od samej
przewodnicz¹cej. Pocz¹tek tych gadu³ek by³ chyba nawet z osiem lat
temu i kompletnie nic z tego nie wynika³o. Z³ocienieckie targowisko pod
ka¿dym wzglêdem nie nadawa³o siê

Budynek policji i rudera poeuropejska - jak d³ugo
w takim stanie?

Ulica 5 Marca z rondem
to ju¿ arteria miejska
- ale¿ siê porobi³o

do handlu, a do tego jest wprost paskudne. Tutejszym handlowcom, w
tym i tym we w³adzach, jakoœ to nie
przeszkadza³o. A¿ w koñcu handlowcom i Tygodnikowi przysz³a z pomoc¹
Unia Europejska. S¹ fundusze. Nawet sporo. Bêdzie ultranowoczesne
targowisko i to ju¿, ju¿. Wynika z tego,
¿e Tygodnik zamiast w pocie czo³a
stawaæ w obronie handlowców na
z³ocienieckich œmieciach (i nie tylko
œmieciach), winien od razu uderzaæ
do unijnych urzêdników.
Co na tapetê?
Co by tu teraz, Drodzy Czytelnicy? Ano wiêkszy zak³ad pracy, bo
jakoœ nie za bardzo idzie z t¹ podstref¹ inwestycyjn¹. Droga Unio pomó¿; na twym targowisku w Z³ocieñcu mo¿e zabrakn¹æ kupuj¹cych.
Bo sk¹d z³otówki? Z Opieki? Aha, z
bud¿etówki. Z samorz¹dówki. (N)

Radni: Urszula Ptak i Andrzej Kozubek - jak d³ugo jeszcze

11 Listopada to w najgorszym
stanie ulica w centrum miast
powiatu drawskiego
(Z£OCIENIEC). Cieszy ka¿dy
nowy chodnik w mieœcie. Teraz te
nowiutkie po³o¿one na 5 Marca. S¹
te¿ i uwagi.
Oto skrzy¿owanie z Bydgosk¹.
Krawê¿niki s¹ tak wygodnie obni¿one, ¿e nie ma k³opotu, by zwyczajnie,
bez wiadomego k³opotu poradziæ
sobie przechodz¹c z wózkiem dzieciêcym. Szkoda, ¿e tak nie jest, na
przyk³ad pod Netto, na koñcu œcie¿ki rowerowej na Po³czyñskiej i w podobnych miejscach, na Cieszyñskiej
na przyk³ad. I jeszcze jedno z tej dzia³eczki. Znakomicie po³o¿one chodniki na 5 Marca, teraz na Po³czyñskiej, nie tylko œcie¿ka, ale i chodnik
w³aœnie. Jeœli dojdzie do zak³adania
nowych chodników w mieœcie, to
jest z kogo braæ przyk³ad. Dla porównania po³o¿one ju¿ kilka lat temu
chodniki na 11 Listopada. To by³
okres pionierski takich prac, ale do-
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brze by³oby ju¿ go nie powtarzaæ.
Uwaga mieszkañcy 11 Listopada: do
swych radnych - Urszula Ptak i Andrzej Kozubek - ju¿ teraz mo¿na sk³adaæ zapotrzebowanie na przysz³y
rok: generalny remont tej ulicy. Jesteœmy pewni, ¿e gorszej w centrum
miast nie ma nie tylko w ca³ym powiecie.
(N)

(Z£OCIENIEC). Od pewnego
czasu mamy w Z³ocieñcu kolejne,
nowiutkie rondo. To niegdysiejsze
bardzo trudne skrzy¿owanie - 5
Marca (druga jej czêœæ od ronda do
przejazdu kolejowego by³a imienia
Henryka Sienkiewicza) z Fryderyka Chopina. Udogodnienie dla ruchu samochodów klasy olbrzymiej.
Ale, nie tylko to.
Znakomicie prezentuje siê budynek koœciola katolickiego, obecnie
popularny salon handlowy. Kilka ju¿
lat w remoncie rozleg³y budynek
dawnej filii szpitala powiatowego.
Tak, tak, by³y takie czasy, ¿e w Z³ocieñcu by³ taki szpital. Na przeciwko
tej budowy piêknie odnowione elewacje poniemieckich dwóch budynków, a teraz w³aœnie ekipa pracowników wziê³a siê ju¿ za trzeci. A do tego
- 5 Marca jak nowa. Chodniki, nowy
asfalt, nowiutki most... Sporo tego.

Nie spodziewaliœmy siê, ¿e ta ulica z
biegiem czasu stanie siê najbardziej
reprezentacyjn¹ ulic¹ ze wszystkich
miast naszego powiatu. Zauwa¿my
to, gdy¿ tak na co dzieñ takie zmiany
raczej rzadko dostrzegamy. A do
tego znakomicie zainstalowane reklamy na blokach jednej ze wspólnot, jezdnia w odpowiednich pasach
znakomicie widocznych. Ani w
Drawsku nie ma nigdzie tak widowiskowo, ani w Czaplinku, nie mówi¹c
o Kaliszu Pomorskim. Ten fragment
Z³ocieñca, z Miêdzymoœciem w centrum - to ju¿ jest to. Znakomicie tu
widaæ, ¿e - nie da siê tego omin¹æ piêknieje nam miasto. Tylko... Tylko
budynek Policji. Nie ma takiej si³y,
by pomóc policjantom w jego odnowieniu - chocia¿by takim od rêki? I
rudera po salonie odzie¿y poeuropejskiej, z drugiej rêki. Stoi to sobie
ju¿ kilka lat, wali siê, wali i zawaliæ nie
mo¿e. Kto pomo¿e?
(N)
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To nie to samo, co - flachê sprzedam

Dziewczynki z jagodami
(Z£OCIENIEC). Miasto handelkiem stoi, no, bo czym innym? Orlikami? Gdyby nie ta dziedzina codziennej dzia³alnoœci, jak¿e ubogie
by³oby nasze miasto. By³oby w ogóle? A¿ strach to sobie wyobra¿aæ,
ale w koñcu trzeba bêdzie.
Taniej kupiê, dro¿ej sprzedam - to
zawo³anie na kryzys. A jego rozmiary
- dobrze je widaæ w sklepach z
odzie¿¹ z drugiej rêki. Ilu z nas nie
mia³oby nawet przys³owiowych
spodni, gdyby nie te „salony”. To
skutek tak zwanej zielonej wyspy, ale
nie tylko. Nie ma w Europie, a i w
szerszym œwiecie, pozwolenia na
inn¹ Polskê, na wolny kraj, to znaczy
- zale¿ny od wyborów swoich obywateli.
W tym roku nie obserwujê szczególnego rejwachu w mieœcie, ¿e oto
pojawi³y siê jagody, pierwsze kurki.
Teraz ju¿ czereœnie i wiœnie, a poprzednio koñcz¹ce siê truskawki.
Pamiêtamy takie czasy w Z³ocieñcu,
gdy na jagody ci¹gnê³y dos³ownie

t³umy. Pieszo, na rowerach, samochod by³ wtedy bodaj¿e nawet wymys³em bur¿uazyjnym, dzisiaj ju¿
przekleñstwem. Szczególnie na w¹ziutkich naszych uliczkach.
Dzieci, kobiety, bywa, ¿e i mê¿czyŸni, handluj¹ jagodami wprost na
chodnikach. W mieœcie rozdymanego do granic przyzwoitoœci handlu,
w tym wszêdzie alkoholu, nie by³o
dot¹d nikogo, kto tym ludziom od
jagód przygotowa³by znoœne miejsca do handelku. W koñcu to czarne
jagody - pere³ki z³ocienieckie. A kurki - nasz tutejszy bursztyn? Tak by
mo¿na by³o zabawiaæ siê w s³owa
promuj¹c gminê. I w³aœnie. Có¿ to za
promocja gminy, Z³ocieñca, gdy
dziewczynki w niedzielê rano siedz¹
wprost na chodniku sprzedaj¹c s³oiczek jagód. Nie mog³oby to dziecko,
po z³ocieniecku bohaterskie, mieæ
do swej dyspozycji przysposobionej lady, czegoœ w tym rodzaju? Po
tym, jak jagodziarze i grzybiarze
radz¹ sobie w codziennym handlu
dobrze widaæ, jaki tu gospodarz. Jak

rozumie te¿ i promocjê? Ale, doœæ
narzekañ. Bêdzie w koñcu nad W¹saw¹ na wskroœ nowoczesne targowisko.
Ale, nim nowoczeœnie, to mo¿e
najpierw po ludzku z jagodziarzami,
z grzybiarzami. Wiem, ju¿ nie w tym

roku. W przysz³ym? I te¿ takie pytanie? Czy ten handelek jest w czymkolwiek inny od tego - „taniej kupiê,
dro¿ej sprzedam”? Chyba nie. A nawet na pewno. Bo w jakimœ stopniu
heroiczny. Szlachetny. To nie to samo
przecie¿, co - flachê sprzedam. (n)

Nowelizacja, której ci¹gle nie ma

Dla kogo mieszkanie komunalne?
(ZLOCIENIEC).Kiedyzahaczamy o tematykê - mieszkania komunalne w naszej gminie, okazuje siê,
nie jest dobrze, a nawet bywa ¿e fatalnie. Nie tylko brak mieszkañ, ale
i ich stan techniczny. Narzekania
nie koñcz¹ siê.
Ni¿ej pokazujemy jedn¹ z prób
podejœcia do tego tematu w skali
kraju. Rozpatrywana próba nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów i dodatkach mieszkaniowych
mia³a byæ zwieñczona w grudniu
ubieg³ego roku. Do tej pory tak siê
nie sta³o.
Z badañ Instytutu Rozwoju
Miast wynika, ¿e w ca³ym kraju kolejka oczekuj¹cych na mieszkanie
komunalne liczy oko³o 125 tysiêcy
rodzin. Wedle danych G³ównego
Urzêdu Statystycznego, w 2010 roku
oko³o 2,5 tysi¹ca gmin wybudowa³o
niespe³na 3,5 tysi¹ca nowych lokali.
W tym tempie, pod warunkiem, ze nie
przybywa³oby uprawnionych, potrzeby mieszkaniowe oczekuj¹cych
zapewnione zosta³yby za 35 lat.
Zmiany obowi¹zuj¹cych przepisów
s¹ wiêc konieczne. (...)
W ubieg³ym roku, w maju informowano: W Ministerstwie Infrastruktury trwaj¹ prace nad za³o¿e-

niami do nowelizacji ustawy o
ochronie praw lokatorów i dodatkach mieszkaniowych, która ma zweryfikowaæ zasady najmu mieszkañ
komunalnych. Nowa ustawa ma
umo¿liwiæ eksmisje zamo¿niejszych
lokatorów takich lokali, którzy p³ac¹c niskie czynsze korzystaj¹ z dotacji samorz¹dów do lokali komunalnych, choæ staæ je na kupno w³asnego lokum. Zgodnie z za³o¿eniami
noweli, samorz¹d bêdzie móg³
sprawdziæ status materialny lokatora. Jeœli oka¿e siê, ze przekracza ustalony przez gminê poziom dochodów,
ta bêdzie mog³a go eksmitowaæ.
Zmiany umo¿liwi¹ przyznawanie lokali naprawdê potrzebuj¹cym i pomog¹ rozwi¹zaæ problem barku
mieszkañ komunalnych. Resort infrastruktury rozwa¿a te¿ zmianê zasad podpisywania umów na wynajêcie mieszania od gminy: z umów
bezterminowych, które obowi¹zuj¹
obecnie, na umowy na czas okreœlony. Po terminie, na który obowi¹zywa³a umowa, gmina bêdzie mog³a
zweryfikowaæ stan maj¹tkowy lokatora i jeœli jego dochody wzrosn¹,
bêdzie mia³a prawo nie przed³u¿aæ jej
i wyst¹piæ o eksmisjê. Projekt nowelizacji zak³ada tak¿e podniesienie
czynszów do takiej wysokoœci, by
pokrywa³y rzeczywiste koszty

utrzymania i remontów budynków.
(...)
Nowe przepisy pozbawi¹ równie¿ prawa dziedziczenia mieszkania
komunalnego dzieci obecnych lokatorów. Zdarza siê, ¿e du¿e mieszkania
po œmierci wspó³ma³¿onka zajmuj¹
osoby samotne. Takie osoby gmina
bêdzie mog³a przekwaterowaæ do
mniejszych, a tym samym tañszych
w utrzymaniu, lokali.
Ubo¿si lokatorzy obawiaj¹ siê, ¿e
po wprowadzeniu podwy¿ek nie
bêdzie ich staæ na op³acanie czynszu
- czêsto ju¿ dziœ maj¹ problemy z
op³atami. Ich chroniæ bêdzie dodatek mieszkaniowy - chodzi o to, by
gminy nie dop³aca³y do tych, którzy
osi¹gaj¹ wysokie dochody, a wci¹¿
mieszkaj¹ w lokalach komunalnych i
korzystaj¹ z tych samych dop³at, co
naprawdê potrzebuj¹cy.
Ustawa o dodatkach mieszkaniowych dok³adnie wymienia
uprawnionych do otrzymania dodatku mieszkaniowego. Dodatek ten
przys³uguje: najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych (zarówno lokali komunalnych, mieszkañ
zak³adowych, mieszkañ w prywatnym domu czynszowym, mieszkañ
wynajmowanych na wolnym rynku), osobom mieszkaj¹cym w lokalach spó³dzielczych (w³asnoœcio-

wych lub lokatorskich, osobom
mieszkaj¹cym w lokalach znajduj¹cych siê w budynkach stanowi¹cych ich w³asnoœæ i w³aœcicielom
samodzielnych lokali mieszkalnych
oraz innym osobom maj¹cym tytu³
prawny do zajmowanego mieszkania
i ponosz¹cym wydatki zwi¹zane z
jego zajmowaniem (np. osoby zajmuj¹ce lokal na podstawie umowy
u¿yczenia) oraz osobom zajmuj¹cym
lokal bez tytu³u prawnego, oczekuj¹cym na przys³uguj¹cy im lokal zamienny albo socjalny.
Przyznanie dodatku mieszkaniowego uzale¿nione jest miêdzy innymi od dochodu gospodarstwa domowego oraz zajmowanej powierzchni lokalu - mieszkanie nie
mo¿e przekraczaæ okreœlonej w ustawie tzw. Powierzchni normatywnej.
Wnioski rozpatrywane s¹ szybko, w
ci¹gu miesi¹ca. Co szeœæ miesiêcy
najemca lokalu musi sk³adaæ nowy
wniosek, zawieraj¹cy aktualne dane
o dochodach.
TN
Chodzi o to, by gminy ni dop³aca³y do tych, którzy osi¹gaj¹ wysokie dochody, a wci¹¿ mieszkaj¹ w
lokalach komunalnych i korzystaj¹ z
tych samych dop³at, co naprawdê
potrzebuj¹cy. (Nasze Miasto, Magda Andrzejewicz).
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Uwolnijmy gminne zlotówki dla gminian - to ich pieni¹dze, nie gl¹gwy!!!

Dyrektor OSiR-u Piotr Disterhoft
na wiceburmistrza?
(Z£OCIENIEC). Istnym
skarbem w gminie winno
byæ istnienie tu
niespe³na piêædziesiêciu
stowarzyszeñ. Skarbem,
bo w stowarzyszeniach
skupiaj¹ siê najczêœciej
ludzie ow³adniêci swymi
pasjami, poœwiêcaj¹cy
im nie tylko bardzo du¿o
w³asnego czasu, ale
i bywa prywatnych
œrodków.
W Z³ocieñcu te¿ s¹ takie przyk³ady. Niestety, œrodki, które stowarzyszeni otrzymuj¹ od gminy s¹ najczêœciej bardzo skromne. Wrêcz symboliczne, albo nawet i ¿adne. Tak wiêc
niby skarb, a w rzeczywistoœci nie za
bardzo.
Fatalne zasz³oœci w sposobach
myœlenia o wspó³czesnoœci nie tylko w zapad³ych gminach sprawiaj¹,
¿e w nich to tak naprawdê to obowi¹zuje jeszcze peerel. Innymi s³owy: instytucje, przedsiêbiorstwa, etaty,
biurka, funkcje, pensje, nagrody i najczêœciej „nicnierobienie”. Przyk³adem tu te¿ stra¿ miejska. By tak
mog³o byæ, za tego rodzaju postêpowaniem musi staæ tak zwana w³adza,
która kalkuluje, ¿e bardziej siê jej
op³aca peerel, a nie gmina obywatelska. I tak od lat mamy w³aœnie w Z³ocieñcu. Na przyk³adzie ZOK-u, jego
biblioteki i ju¿ przys³owiowego
wrêcz Oœrodka Sportu i Rekreacji.
Ale, s¹ ju¿ nawet niedaleko nas takie
domy kultury, które zatrudniaj¹ dwie
osoby, i to w powa¿nym mieœcie, a
ca³oœæ by³ego molocha udostêpniono ludziom, stowarzyszeniom. By³y
moloch têtni ¿yciem - opowiada jeden z naszych drawskich dziennikarzy, tworzy siê tam inny nowy œwiat,
wszystkich ogarniaj¹ wiêzy, powiew
innego pozamolochowego ¿ycia.
Gdyby w Z³ocieñcu kino MEWA
oddaæ stowarzyszeniom, ale¿ miasto
by zyska³o na œwie¿oœci w tym i kulturowej. Zaskoczy³yby mechanizmy
autentycznej demokracji. W³adza
nieszczêsnej mieœcinki musia³aby
wreszcie wzi¹æ siê za autentyczne
rz¹dzenie gmin¹, ku przysz³oœci, a
nie skrzêtnym liczeniem - a co mi siê
op³aca, mojej rodzince, a co nie za
bardzo.
Wydawa³o siê, ¿e komisja kultury rady Z³ocieñca do istnienia u ans

kolejnej zbêdnej firmy Oœrodka
Sportu i Rekreacji wreszcie przyst¹pi rzetelnie, gdy¿ to i pod jej w³adztwem ta firma przez tyle lat niepotrzebnie doi³a kasê miasta, jak tylko
mog³a. Ale, oto jedno z jej posiedzeñ
z rzeczonym tematem: (1) szef tego
gremium Jan Macul kieruje pytanie
do dyrektor ZOK-u Romany Kowalewicz takie oto: - W Czaplinku jest
Oœrodek Kultury i Sportu. Jak to
funkcjonuje? Zauwa¿my inteligentny wybieg
Jana Macula. Nie pojecha³ do Czaplinka, by zoczyæ jak to jest, ¿e tam
to dzia³a, a w Z³ocieñcu dot¹d nie
mo¿e, tylko nie wiedzieæ czemu pyta
o to akurat dyrektor Romanê Kowalewicz? Domyœlamy siê, ¿e tylko dlatego, by broñ panie Bo¿e niczego siê
nie dowiedzieæ. Jan Macul jednak
nie zaprosi³ na posiedzenie dyrektor
oœrodka kultury z Drawska Pomorskiego, by siê dowiedzieæ, dlaczego
w Drawsku nie ma OSiR-u, bo by siê
okaza³o, ¿e i w Z³ocieñcu OSiR jest
zbêdny.
Ale, poczytajmy, co na ten temat
powiedzia³a Romana Kowalewicz.
- Gmina mo¿e powo³aæ taki oœrodek, ale to ju¿ nie jest instytucja
kultury z przywilejami, jakie ma taka
instytucja. Ja s³ysza³am, ¿e ludzie
narzekaj¹ na ten oœrodek. Chciano
zaoszczêdziæ na pensjach pracowników. Ja mam 35 pracowników, a ci¹gle wykonujê prace „papierkowe”.
Poprosi³am o mo¿liwoœæ zatrudnienia zastêpcy na czas inwestycji, ale
burmistrz zgodzi³ siê pod warunkiem,
¿e nie bêdê mia³a sekretariatu. No, i
pracuje jako urzêdnik, a nie jako kierownik. Jan Macul delikatnie nie zgadza³
siê z istnieniem OSiR-u w Z³ocieñcu:
- Formu³a OSiR-u nie podoba mi
siê, poniewa¿ OSiR nie powinien zajmowaæ siê sportem, sprawami rekreacyjnymi. Utrzymywanie obiektów
sportowych to te¿ wa¿ne zadanie.
Czy pani dyrektor sprosta³aby organizacji imprez rekreacyjno-sportowych? Indagowana odpowiada³a:
- Musia³by byæ zatrudniony
g³ówny animator zajmuj¹cy siê tymi
sprawami. Nie by³oby dyrektora,
tylko animator. Moja ksiêgowa nie
jest w stanie prowadziæ jeszcze ksiêgowoœci OSiR-u. Mówi siê o zmniejszeniu zatrudnienia w administracji,
a ka¿e siê nam robiæ du¿o sprawozdañ, analiz, itp.
Jan Macul widzia³ to tak: - Nie ma
wicedyrektora w szkole Podstawo-

wej Nr 3 w Budowie Z³ocieñcu. Ale,
te zadania musi ktoœ robiæ. (...) czy z
punktu widzenia dyrektor ZOK-u, te
obszary powinny byæ rozdzielone?
Dyrektor ZOK-u, Romana Kowalewicz nie by³a zdolna zauwa¿yæ,
¿e istnienie osobne ZOK-u i OSiR-u
jest dla miasta szczególnie z³otówko¿erne. Powiedzia³a: - Lepiej, aby
OSiR i ZOK dzia³a³y osobno, bo nie
widzê ¿adnych plusów powstania
kombinatu. I oto te¿ i tym sposobem mamy w
Z³ocieñcu nadal firmê, która wedle
powszechnego odczucia jest zbêdna. Gdyby zaœ utrzymanie obiektów
sportowych wziê³a na siebie któraœ
ze spó³ek, w gminie na dobre mog³aby ruszyæ dzia³alnoœæ nie tylko rekreacyjna, ale i sportowa. Czy z tej
z³ocienieckiej popeliny jest jednak
jakieœ wyjœcie? Proponujemy takie
oto: jeœli ponad wszelk¹ w¹tpliwoœæ
w Urzêdzie Miasta jest naprawdê
potrzebne stanowisko wiceburmistrza, to zaproponowaæ je obecnemu
dyrektorowi OSiR-u Piotrowi Disterhoftowi. Za wynagrodzenie do czterech razy mniejsze od pieni¹¿ków
obecnego wedle niektórych niepotrzebnego wiceburmistrza. Dobrze
by³oby, by obecny dyrektor OSiR-u
sam to zaproponowa³. Do tej pory w
gminie nie da³ siê poznaæ jako ktokolwiek od czegokolwiek, oprócz
podczepienia siê podczas wyborów
do wiadomej paki rozdzielaj¹co-nadzielaj¹cej. Z tego rodzaju poci¹gniêcia na dzia³ania obywatelskie
natychmiast jest kilkaset tysiêcy
z³otych. Prowizorycznie licz¹c - oko³o pó³ miliona. Po zrealizowaniu po-

kazywanego tu zamierzenia, kolejna
reforma na drodze do oddania obywatelom ich pieniêdzy - to kino
MEWA stowarzyszeniom. Tu
oszczêdnoœci z przeznaczeniem te¿
dla obywateli s¹ ju¿ grubsze. Oko³o
siedmiuset tysiêcy z³otych. I jeszcze
kilkaset tysiêcy z³otych po uporz¹dkowaniu dzia³ania biblioteki. Tu
mniej wiêcej dwieœcie piêædziesi¹t
tysiêcy z³otych. Po podsumowaniu
tych kwot okazuje siê, ¿e gminianie
za odzyskane z³otówki w stowarzyszeniach, tak¿e sportowych, mogliby nie tylko codziennie fantastycznie dzia³aæ, ale i wreszcie sprawiæ,
by nasza gmina z roku na rok nie
osuwa³a siê w niebyt. A jest ju¿ blisko dna - to najbardziej tu czytelne
i doskwieraj¹ce odczucie. Brak pracy, emigracja, niby szko³y, a tak naprawdê, to nie dla ucznia, a dla nauczycieli.
Skandalem obecnie jest, ¿e mimo
nowe kino do tej pory nie przedstawiono w mieœcie planu na jego dzia³alnoœæ. W tych dniach na widowni
jest szeœæ, siedem osób, a ZOK robi
wspominki ZPW. Po co? A¿ do samego dna zrozpaczaæ (neologizm mój)
ludzi? Wspominaæ Polskê pod peerelem?
Z powy¿szego widaæ, ¿e w gminie, zreszt¹ podobnie i w ca³ej Polsce
u w³adzy s¹ ci, którzy dal w³asnego
interesu, bardzo w¹tpliwego, potrafi¹ poœwieci nawet dobro gmin, kraju. Nie jest ³atwo tego rodzaju gl¹gwy siê pozbyæ. Na pocz¹tek trzeba
ja dok³adnie namierzyæ. To w³aœnie w
Tygodniku czynie. S³ychaæ ju¿ pukanie spod dna?
Tadeusz Nosel
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Gudowo siê zieleni
Coraz wiêksz¹ uwagê
zaczynamy zwracaæ
na estetykê naszego
otoczenia. Mieszkañcy
bardziej dbaj¹ o swoje
obejœcia, a pani so³tys
Krystyna Grzyb z
pomocnikami nasadza
coraz to nowe roœliny
przy drogach,
przystankach, koœciele.
Ponadto zakoñczy³ siê
remont drogi i
chodników - ca³a wieœ
znacz¹co wypiêknia³a.
Dla podniesienia walorów przestrzeni publicznej i poprawy wizerunku wsi pomyœla³em jeszcze o zagospodarowaniu przydro¿nej skarpy przy przystanku autobusowym.
Jest to pas ziemi przy wjeŸdzie do
miejscowoœci, d³ugoœci 170 m i œredniej szerokoœci 3-4 m.
Skarpa ta od lat jest niezagospodarowana, a przez swoje po³o¿enie
przy drodze g³ównej, stanowi swoist¹ wizytówkê naszej miejscowoœci.
O pomoc w opracowaniu planu nasadzeñ zwróci³em siê do pana in¿yniera Filipa Hankowskiego, dla którego roœliny s¹ ¿yciow¹ pasj¹.
Wspólnie wybraliœmy w³aœciwe roœliny i zaplanowaliœmy ich rozmieszczenie z uwzglêdnieniem funkcji,
jak¹ bêdzie pe³niæ ta przestrzeñ. Gatunki zaœ mia³y pasowaæ do istniej¹cego siedliska, co stanowi dobry
prognostyk dla ich póŸniejszego
wzrostu i estetyki. Ponadto, aby
zminimalizowaæ koszty utrzymania,
wybrano roœliny odporne na czynniki zewnêtrzne i szkodniki oraz niewymagaj¹ce wielu zabiegów pielêgnacyjnych.
Z gotowym opracowaniem pani
so³tys wyst¹pi³a najpierw do Zarz¹du Dróg Powiatowych o pozwolenie
dokonania nasadzeñ na zarz¹dzanej
przez niego czêœci skarpy oraz AgroVeju (firmy rolnej), która posiada
pole orne przylegaj¹ce do wspomnianej skarpy z pytaniem, czy nasze nasadzenia nie bêd¹ kolidowa³y
z prowadzonymi wy¿ej uprawami.
Po uzyskaniu zgód, z merytorycznie opracowanym i dobrze uzasadnionym wnioskiem, wzbogaconym o za³¹czniki graficzne ukazuj¹ce
projekt nasadzeñ, pani so³tys wyst¹pi³a do Urzêdu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Drawsku
Pomorskim o pomoc w sfinansowaniu zakupu sadzonek. Pocz¹tkowo
nic nie zapowiada³o, ¿e uda siê otrzy-

maæ jak¹kolwiek pomoc. Dlatego
grupa mieszkañców zebrana przez
pani¹ so³tys w sk³adzie: Piotr Lora,
Krzysztof Zaworski, Krystyna
Grzyb, Szymon Grzyb, Grzegorz Kruczek, Ryszard Szynter, uda³a siê do
Mielenka gdzie, dziêki pomocy so³tysa pana Jerzego Wolfa pozyska³a
sadzonki ró¿y pomarszczonej. Tego
samego dnia ró¿e znalaz³y siê na
miejscu docelowym. Mimo, ¿e by³y
to sadzonki kopane, wiêkszoœæ z
nich przyjê³a siê i obecnie zaczyna
zadowalaj¹co rosn¹æ na nowym stanowisku. W tym miejscu serdecznie
dziêkuje Ryszardowi Kruczkowi za
u¿yczenie samochodu z przyczepk¹
do przewiezienia roœlin.
Po dalszych kilku miesi¹cach
„chodzenia” uda³o siê uzyskaæ zapewnienie od pana Wies³awa Lisowskiego, ¿e mo¿liwy bêdzie zakup
odpowiednich roœlin. Urz¹d Miejski
przeznaczy³ na ten cel ok. 500 z³,
natomiast Starostwo Powiatowe w
Drawsku Pomorskim 2000 z³. Urz¹d
Miejski powierzy³ dostarczenie sadzonek firmie ogrodniczej, która niestety nie dysponowa³a odpowiednimi do projektu roœlinami. Dlatego,
aby ca³oœæ mog³a byæ zrealizowana
pani so³tys w porozumieniu z w³aœcicielem firmy ogrodniczej zmienili
znacz¹co wczeœniejsz¹ koncepcjê i
wprowadzili roœliny, które by³y dostêpne. Czas nagli³, bo by³ to ju¿
pocz¹tek maja, a nasadzenia musia³y
zadomowiæ siê i wzmocniæ na tyle,
aby przetrwaæ na doœæ suchej skarpie. Kiedy dostarczono sadzonki
pani so³tys razem z paniami, które
wykonuj¹ prace spo³eczno-u¿yteczne na rzecz So³ectwa Gudowo,
sprawnie wykona³y nasadzenia i do
chwili obecnej sprawuj¹ opiek¹
(podlewaj¹, plewi¹) nad sadzonkami.
W realizacjê ca³ego przedsiêwziêcia w³¹czy³ siê równie¿ pan Bogdan Myœliñski, który pomóg³ w nieodp³atnym pozyskaniu przyczepy
kory wykorzystanej do œció³kowa-

nia czêœci nasadzeñ oraz pan Christian Frederik z Agro-Veju, który nieodp³atnie zapewni³ transport kory z
Drawska do Gudowa.
W tym miejscu chcia³em bardzo
serdecznie podziêkowaæ wszystkim,
którzy zaanga¿owali siê w realizacjê
ca³ego zadania tym, którzy byli nam
przychylni oraz wszystkim, którzy
widz¹c pozytywne zmiany w Gudowie dbaj¹ o to miejsce i nie pozwalaj¹
na jego dewastacjê.

Ca³e przedsiêwziêcie zosta³o
wykonane spo³ecznie, nikt nie
otrzyma³ za swoj¹ pracê dodatkowego wynagrodzenia, a mimo to uda³o
siê zrobiæ coœ pozytywnego dla
wszystkich mieszkañców.
Dla tych wszystkich serdeczne
podziêkowania - liczymy, ¿e w przysz³oœci nie odmówi¹ nam pomocy
przy dalszym upiêkszaniu naszej
„ma³ej spo³ecznoœci Gudowa”!
Grzegorz Kruczek
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Gospodarze gminy s¹, ale nie gospodarz¹

Stra¿niczki miejskie dwie i opadaj¹cy
na chodnik gruz
(Z£OCIENIEC).
Wydarzenia maj¹
miejsce po po³udniu
w poniedzia³ek,
szesnastego lipca.
Stary Runek w
Z³ocieñcu. Tu Urz¹d
Miejski, biuro Rady
Z³ocieñca, a przede
wszystkim siedziba
stra¿y miejskiej, te¿
bliziutko, bliziuteñko.
Dwie panie stra¿niczki wolniutko
spaceruj¹ z jednego koñca Rynku na
drugi. Widaæ w poszukiwaniu ³upu.
£upu wiadomo jakiego. Samochodu
Ÿle zaparkowanego. W czasie spaceru stra¿niczek miejskich reporter
ofotografowuje ledwie wisz¹cy balkon bloku z numerkiem 4 (Stary Rynek oczywiœcie). Balkon nie tylko
ledwie wisi, ale i sypie siê z niego
gruz. Dos³ownie. Od³amek gruzu,
wagi blisko kilograma, le¿y na chodniku. Mo¿na s¹dziæ, ¿e spad³ nie robi¹c krzywdy nikomu. Nie s³ychaæ
by³o tego dnia wycia syreny Pogotowia Ratunkowego.
Schody do tego budynku w stanie te¿ zmursza³ym. Ale te przynajmniej nie polec¹ nikomu na g³owê.
Najwy¿ej siê rozjad¹. To w tym miejscu nie wszystko. Oto wg³êbienie na
kilkadziesi¹t centymetrów w jezdni
na przeciwko wejœcia Wolnoœci 6. A
tu - senator RP, siedziby partii i inne

bzdety, Uniwersytet Trzeciego Wieku i coœ tam jeszcze. A tu w dole zamaskowany dó³ w jezdni. Dla rowerzystów to wrêcz potrzask.
Nim panie stra¿niczki dosz³y do
tych felernych zdjêæ, ju¿ by³o po
reporterskiej robocie. Nie zapyta³y
reportera, co tym razem ma w pamiêci aparatu. Tylko od razu z tekstem
nastêpuj¹cym: - Nas nie mo¿na fotografowaæ, bo nie. - I niemal¿e
podbieg³y do zwêszonego uprzednio Ÿle zaparkowanego samochodu. Sta³ niemal¿e na pasach, a z
balkonu znów oderwa³ siê tym razem kawal¹tek gruzu. Dos³ownie
kilka metrów od pañ stra¿niczek.
Reporter nie informowa³ stra¿niczek o tym, co ma na zdjêciach.
Przecie¿ stra¿niczki niemal¿e tu
mieszkaj¹. Pod tym balkonem, pod
opadaj¹cym gruzem, w pobli¿u tej
dziury. S¹ w gminie bardzo potrzebne, przynajmniej taka jest oficjalna
wersja.
K³opoty zaczynaj¹ siê w chwili,
gdy podatnicy pytaj¹ - po co?
Wtedy zaczynaj¹ siê k³opoty. Zapada g³uche milczenie. W³adza bierze na przetrzymanie podatnika. I
tak to siê toczy. Jeden ma pracê,
jakby interwencyjn¹, pod warunkiem, ¿e nie bêdzie interweniowa³, a
drugi pracy nie ma. Z powy¿szego
widaæ, pieni¹dze s¹, ale nie ma gospodarza. Tego w gminie ¿adna
w³adza nie jest zdolna uporz¹dkowaæ. Uwa¿ajmy na ten balkon, na tê
zapaœæ w jezdni od Wolnoœci 6. I na
stra¿niczki, by wreszcie interweniowa³y tam, gdzie trzeba.
(n)

Osmalona skrzynka gazowa
Na Wodnej
(Z£OCIENIEC). Na ulicy Wodnej wodoci¹gowe ¿elastwo wystaje
wprost z jezdni. Obok w³azy i kratki zadbane, ale powy³azi³o to ¿elastwo.
Tu¿ obok osmalona dymem, ogniem... skrzynka gazowa. Rura tak czarna,
jakby ogieñ p³on¹³ przed chwil¹. Trzeba jak najszybciej w te miejsca. (N)
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Oœwiadczenia maj¹tkowe kierowników
jednostek organizacyjnych Gminy Z³ocieniec
Marcin Czerniawski - prezes
ZGM. Posiada mieszkanie o powierzchni 60,40 mkw. wraz z dzia³k¹ o
powierzchni 27,19 mkw., o ³¹cznej
wartoœci 201.000 z³ (ma³¿eñska
wspólnoœæ
maj¹tkowa).
Od
8.12.2010 r. jest prezesem zarz¹du w
Zak³adzie Gospodarki Mieszkaniowej Spó³ka z o. o. w Z³ocieñcu, z tego
tytu³u osi¹gn¹³ w roku ubieg³ym
dochód w wysokoœci 96.649 z³ (ma³¿eñska wspólnoœæ maj¹tkowa). Dochód w wysokoœci 27.476,82 z³ (ma³¿eñska wspólnoœæ maj¹tkowa). Zobowi¹zania pieniê¿ne: kredyt hipoteczny w Banku Millenium S.A. zaci¹gniêty 5.09.2008 r. w wysokoœci
47.454,19 CHF na okres 25 lat (300 rat
miesiêcznych), oprocentowanie na
dzieñ 31.12.2011 r.- 1,05 % do sp³aty
pozosta³o 42.516,58 CHF (ma³¿eñska wspólnoœæ maj¹tkowa).
Jacek Pierechód - prezes ZUK.
W ubieg³ym roku zgromadzi³ œrodki
pieniê¿ne w wysokoœci 13.500 z³ (odrêbnoœæ maj¹tkowa). Posiada mieszkanie o powierzchni 38,92 mkw. wraz
z dzia³k¹ o powierzchni 42,72 mkw., o
³¹cznej wartoœci 58.400 z³ (odrêbnoœæ maj¹tkowa). Od 25.02.2009 r.
jest prezesem zarz¹du w Zak³adzie
Us³ug Komunalnych Spó³ka z o. o. w
Z³ocieñcu, z tego tytu³u osi¹gn¹³ w
roku ubieg³ym dochód w wysokoœci
95.011 z³. Posiada samochód Volkswagen Golf 1,9 TDI z 2007 r.
Jan £owkiewicz - prezes ZWiK.
W ubieg³ym roku zgromadzi³ œrodki
pieniê¿ne w wysokoœci 35.408,07 z³.
Posiada dom o powierzchni 110
mkw., o wartoœci 250.000 z³ (wspó³w³asnoœæ maj¹tkowa) oraz dzia³kê
budowlan¹ o powierzchni 734 mkw.,
o wartoœci 35.000 z³ (wspólnoœæ
maj¹tkowa). Od 1998 r. jest prezesem
w Zak³adzie Wodoci¹gów i Kanalizacji Spó³ka z o. o. oraz od 2009 r. jest
cz³onkiem rady nadzorczej w ZUK
Sp. z o. o. z tego tytu³u osi¹gn¹³ w
roku ubieg³ym dochód w wysokoœci
100.834 z³. Dochód osi¹gniêty z
umowy o dzie³o 8.785 z³. Posiada
samochód Citroen C5 z 2008 r. oraz
Toyotê Corollê z 2001 r. (wspó³w³asnoœæ maj¹tkowa). Zobowi¹zania
pieniê¿ne: w Banque PSA Finance
S.A. oddzia³ w Polsce na kwotê
18.539 na samochód.
Andrzej Paliñski - prezes Zak³adu Ciep³ownictwa. W ubieg³ym
roku zgromadzi³ œrodki pieniê¿ne w
wysokoœci 95.000 z³ (ma³¿eñska
wspólnoœæ maj¹tkowa). Posiada
dom o powierzchni 120 mkw., o wartoœci 250.000 z³ oraz mieszkanie o powierzchni 50,60 mkw., o wartoœci

250.000 z³ (obydwa budynki to w³asnoœæ ma³¿eñska). Posiada równie¿
dzia³kê pod zabudow¹ o powierzchni 550 mkw. (której cena jest wyszacowana ³¹cznie z domem) oraz naby³
w dniu 7.11.2007 r. dzia³kê o powierzchni 1238 mkw. sk³adaj¹c¹ siê z
trzech dzia³ek o wartoœci 100.000 z³ w
drodze przetargu od Gminy Z³ocieniec (dzia³ki te stanowi¹ ma³¿eñsk¹
wspólnoœæ
maj¹tkow¹).
Od
24.11.1998 r. jest prezesem zarz¹du w
Zak³adzie Ciep³ownictwa Spó³ka z o.
o. z tego tytu³u w roku ubieg³ym
osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci
100.890 z³ oraz od 1.01.2009 r. jest
cz³onkiem rady nadzorczej w ZGM
Sp. z o. o. z tego tytu³u osi¹gn¹³ w
roku ubieg³ym dochód w wysokoœci
8.265 z³. Dochody sta³e osi¹gniête z
najmu lokalu 1394,24 z³. Posiada samochód Suzuki Grand Vitara z 2007 r.
(wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska) oraz
BMW 520 E60 z 2004 r. (wspó³w³asnoœæ 50 % z synem P. Paliñski). Zobowi¹zania pieniê¿ne: kredyt na zakup mieszkania w Lukas Banku w
wysokoœci 195.000 z³ (ma³¿eñska
wspólnoœæ maj¹tkowa), wysokoœæ
zobowi¹zania na dzieñ 31.12.2011 r.
172.000 z³, termin sp³aty czerwiec
2020 r.
El¿bieta Bielak - dyrektor w
Przedszkolu. W³aœcicielka dzia³ki
rolnej o powierzchni 0,3702 ha, o
wartoœci 16.386,67 z³ nabytej od komornika. Dochód osi¹gniêty w roku
ubieg³ym wynosi³ 76.683 z³. Posiada
samochód Opel Astra III kombi z
2005 r. Zobowi¹zania pieniê¿ne: kredyt konsumpcyjny w wysokoœci
24.090 z³ o oprocentowaniu zmiennym na dzieñ udzielania kredytu
11,24 %, który zosta³ udzielony na 59
miesiêcy przez PKO BP, ostateczna
sp³ata kredytu 1.09.2014 r. oraz kredyt odnawialny w wysokoœci
9.881,69 z³ równie¿ w PKO BP.
Zbigniew Buczek - dyrektor
Gimnazjum nr 2. W ubieg³ym roku
zgromadzi³ œrodki pieniê¿ne w wysokoœci 30.000 z³ (wspólnoœæ maj¹tkowa). Posiada mieszkanie o powierzchni 60 mkw., o wartoœci
150.000 z³ (wspólnoœæ maj¹tkowa)
oraz gara¿ o powierzchni 18 mkw., o
wartoœci 15.000 z³ (wspó³w³asnoœæ
maj¹tkowa). Ca³y osi¹gniêty dochód wynosi 74.321 z³ (zeznanie
podatkowe). Posiada równie¿ samochód Opel Zafira z 2006 r. o wartoœci
25.000 z³ (wspólnoœæ maj¹tkowa).
Henryk Szreta - dyrektor Szko³y
Podstawowej nr 3. Posiada dzia³kê
roln¹ o powierzchni 0.93 ha o wartoœci 15.000 z³ (ma³¿eñska wspólnoœæ

maj¹tkowa) oraz gara¿ murowany o
powierzchni 27 mkw., o wartoœci
5.000 z³ (ma³¿eñska wspólnoœæ maj¹tkowa). Dochody osi¹gniête z tytu³u zatrudnienia 71.452 z³; umowy
zlecenia 880,00 z³ (ma³¿eñska wspólnoœæ maj¹tkowa).
Anna Dominiak - dyrektor Szko³y Podstawowej nr 2. W roku ubieg³ym zgromadzi³a œrodki pieniê¿ne
w wysokoœci 19.334,19 z³ (ma³¿eñska
wspólnoœæ maj¹tkowa). Dochody
osi¹gniête od 1.01.2011 r. do
31.12.2011 r. ze stosunku pracy
61.812 z³ oraz œwiadczenia urlopowego z Zak³adu Funduszu Socjalnego 1.093 z³.
Ma³gorzata G³odek - dyrektor
Gimnazjum nr 1. W roku ubieg³ym
zgromadzi³a œrodki pieniê¿ne w wysokoœci 10.000 z³. Posiada budynek
mieszkalny o powierzchni 168 mkw.
wraz z dzia³k¹, która stanowi teren
zabudowy mieszkalnej o powierzchni 0,0696 ha, o ³¹cznej wartoœci
400.000 z³ (ma³¿eñska wspólnoœæ
maj¹tkowa). Dochody osi¹gniête ze
stosunku pracy za 2011 r. 71.754 z³;
dochodu mê¿a za 2010 r. 35.000 euro
(dochody stanowi¹ ma³¿eñsk¹
wspólnoœæ maj¹tkow¹). Posiada samochód Volvo S60 z 2001 r. (ma³¿eñska wspólnoœæ maj¹tkowa). Zobowi¹zanie pieniê¿ne: kredyt hipoteczny w Banku PKO S.A., stan zobowi¹zania z tytu³u kredytu bankowego
na dzieñ 15.04.2012 r. wynosi
313.262,61 z³ (ma³¿eñska wspólnoœæ
maj¹tkowa).
Iwona Misiun-Bednarska - dyrektor Szko³y Podstawowej nr 1.
Posiada dom o powierzchni 225,25
mkw. wraz z dzia³k¹ o powierzchni
840 mkw., o ³¹cznej wartoœci 280.000
z³ (ma³¿eñska wspólnoœæ maj¹tkowa). Dochody osi¹gniête z tytu³u
zatrudnienia 21.552 z³; emerytury
59.143 z³; umowy zlecenia 177,90 z³;
pe³nienia obowi¹zków spo³ecznych i obywatelskich 405 z³ (dochody stanowi¹ ma³¿eñsk¹ wspólnoœæ
maj¹tkow¹). Posiada samochód
Ford Mondeo z 2009 r. oraz Volkswagena Polo z 2008 r. (samochody
stanowi¹ ma³¿eñsk¹ wspólnoœæ
maj¹tkow¹). Zobowi¹zania pieniê¿ne: Raiffeisen Bank Polska S.A. kredyt samochodowy w wysokoœci
38.325 z³ , oprocentowanie zmienne
7,99% w stosunku rocznym, okres
kredytu 36 miesiêcy tj. do 29 marca
2013 r.
Marek Stochaj - dyrektor
Oœrodka Sportu i Rekreacji w Z³ocieñcu. Posiada mieszkanie o po-

wierzchni 55 mkw., o wartoœci
120.000 z³ (w³asnoœciowo lokatorskie- ma³¿eñska wspólnoœæ maj¹tkowa). Dochody osi¹gniête z tytu³u zatrudnienia 83.888 z³; inne - 160;
dochody ma³¿onki z tytu³u emerytury 27.716 z³ (dochody stanowi¹
ma³¿eñsk¹ wspólnoœæ maj¹tkow¹).
Posiada samochód Opel Zafira z
2007 r. (ma³¿eñska wspólnoœæ maj¹tkowa). Zobowi¹zania pieniê¿ne:
kredyt mieszkaniowy w PKO BP wg
stopy procentowej 8,96, kredyt zaci¹gniêty w listopadzie 2008 r. w
kwocie 25.779,87 CHF do sp³acenia
pozosta³o 17.478,01 CHF oraz kredyt gotówkowy w PKO BP wg stopy procentowej 13,4830 zaci¹gniêty w maju 2010 r. w wysokoœci 15.000
z³, do sp³aty pozosta³o 7.945,51 z³.
Romana Kowalewicz - dyrektor
w Z³ocienieckim Oœrodku Kultury.
Posiada dom o powierzchni 70,19
mkw., o wartoœci 150.000 z³ oraz
dzia³kê pod domem o powierzchni
0,0520 ha o wartoœci 15,600 z³ (maj¹tek odrêbny). Dochody osi¹gniête z
tytu³u zatrudnienia 67.020 z³; umowy zlecenia 8.274,20 z³ (maj¹tek odrêbny). Zobowi¹zania pieniê¿ne:
po¿yczka MIX zaci¹gniêta w sierpniu 2011 r. w PKO BP S.A. w wysokoœci 199.000 z³- zabezpieczeniem
jest hipoteka na nieruchomoœci (maj¹tek odrêbny).
Bo¿ena Kolaszyñska - kierownik
w Miejsko-Gminnym Oœrodku Pomocy Spo³ecznej. W roku ubieg³ym
zgromadzi³a œrodki pieniê¿ne w wysokoœci 11.000 z³ (lokata na ksi¹¿eczce mieszkaniowej) objête s¹ ma³¿eñsk¹ wspólnoœci¹ maj¹tkow¹.
Posiada mieszkanie o powierzchni
48 mkw. lokatorskie ZGM. Dochody
osi¹gniête z pracy zarobkowej
103.449 z³; rycza³t kuratorski 945 z³;
dochód mê¿a 2.642 z³ (dochody za
2011 r. objête s¹ ma³¿eñsk¹ wspólnoœci¹ maj¹tkow¹). Posiada samochód osobowy Mazda 323 z 1990 r.
(ma³¿eñska wspólnoœæ maj¹tkowa).
Zobowi¹zania pieniê¿ne: kredyt
konsolidacyjny z Banku PKO BP na
5 lat (od 6.07.2009 r. do 1.07.2014 r.)
w wysokoœci 54.000 z³, który by³ zaci¹gniêty na sp³atê wczeœniejszych
kredytów z 2006 i 2007 r., na dzieñ
1.12.2011 r. pozosta³o do sp³aty
32.648,47 z³ oraz kredyt konsumpcyjny z Banku PKO BP na 5 lat (od
1.03.2010 r. do 1.03.2015 r.) w wysokoœci 30.000 z³, na dzieñ 1.12.2011 r.
pozosta³o do sp³aty 23.136,12 z³,
kredyt przeznaczony na remont
mieszkania i zakup mebli (kredytu
nale¿¹ do ma³¿eñskiej wspólnoœci
maj¹tkowej).
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OG£OSZENIA DROBNE
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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

INNE

NIERUCHOMOŒCI

US£UGI

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat œwidwiñski

Resko, okolice, mieszkanie z gara¿em i dzia³k¹. Cena: 65 tys. z³. Tel.
725 899 426
Sprzedam mieszkanie w centrum
£obza, II piêtro, w³asne c.o., niski
czynsz. Tel. 502 581 472
Mieszkanie w bloku, w £obzie, 36
mkw. sprzedam za 82 000 z³, nr tel.
691-515-758.

Powiat gryficki
Sprzedam mieszkanie w Gryficach
ul. Niechorska, 2 pokoje, pow. 45,8
mkw., I piêtro, œrodkowe. Tel. 602
695 748

Powiat drawski
Sprzedam kawalerkê 25 mkw. w
Drawsku Pom. ul. Z³ocieniecka,
cena 85 tys. z³. Tel. 663 768 423.

PRACA
Powiat gryficki
Zatrudnimy do pracy w charakterze listonosza. Gryfice. 533
302 724, jlisaj@inpost.pl

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

Wydzier¿awiê wyposa¿on¹ chlewnie, chów w cyklu zamkniêtym, obok
do remontu dom na wyroby miêsne
i mieszkania, z opcj¹ kupna. Tel.
504 209 551

Sprzedam skuter elektryczny inwalidzki rok produkcji 2011. tel. 787
554 950

Domy na wsi www.atut-dom.pl Tel.
600 265 547.

£obez, oddam w dobre rêce ma³ego kotka . Tel. 505 416 207

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

Powiat drawski

Powiat ³obeski
Wspólnota Mieszkaniowa w £obzie
zleci remont kominów. Tel. 517 527
873

Zatrudnimy do pracy w charakterze listonosza. £obez . 533
302 724, jlisaj@inpost.pl

Powiat gryficki
Sprzedam dzia³ki pod budowê w
miejscowoœci Zaleszczyce ( ok. 4
km od Gryfic ). Cena do uzgodnienia. Tel. 697 414 464

PRACA

Zaopiekujê siê dzieckiem
£obzie. Tel.663 376 701

Dzia³ki budowlane: - £obez - ceny
ju¿ od 15 z³ za 1 mkw. - Zajezierze
2129 mkw. - 43 000 z³. - Tucze nad
j.Woœwin 2700 mkw - 45 000 z³. Tel.
600 265 547.

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

Region
Us³ugi budowlane, remontowe,
monta¿e. „TOM - SERWIS". Tel. 781
016 125.
Koszenie i rozdrabnianie traw, prasowanie siana. Tel. 661 194 854
lub 94 363 1258

ROLNICTWO

Region
Sprzedam;
- kombajn zbo¿owy, SAMPO 500
FERGUSON ze œcinaczem, stan
dobry;
- kombajn zbo¿owy "CLAAS DOMINATOR 38" ze œcinaczem, stan idealny;
- kombajn zbo¿owy VOLVO 800 ze
œcinaczem, stan dobry.
Tel. 660 010 540

Kupiê gospodarstwo lub
grunt rolny. Tel. 664 944 635

w

BIZNES
Powiat gryficki

MOTORYZACJA

MIESZKANIA NA SPRZEDA¯
SMORAWINA - 2 pokoje, pow. 35,7mkw parter, bezczynszowe
- CENA 35.000 z³
JEZIERZYCE - 2 pokoje o pow. 37,73mkw, dzia³ka, gara¿
- CENA 62.000 z³
LESIÊCIN - 4 pokoje, pow. 74,65mkw+gara¿, parter
- CENA 120.000 z³
£OBEZ ul. Koœciuszki - kawalerka o pow. 30,4mkw, wysoki parter
- CENA 86.000 z³
LOBEZ ul. Browarna- kawalerka o pow. 30mkw
- CENA 83.000 z³
£OBEZ ul. H. Sawickiej - kawalerka o pow. 38,54mkw
- CENA 95.000 z³ NOWA
CENA
£OBEZ - ul. Obroñców Stalingradu, 3 pokoje o pow. 53,37mkw
- CENA 180.000 z³
£OBEZ (okolica) - 3 pokoje, pow.61,4mkw
- CENA 70.000 z³
£OBEZ (okolica) - 2 pokoje, pow. 44,24mkw
- CENA 69.000 z³
£OBEZ (okolica) - 4 pokoje, pow. 68,46mkw
- CENA 110.000 z³
£OBEZ (okolica) - 2 pokoje, pow. 38,63mkw, parter
- CENA 87.000 z³
£OBEZ (okolica) - 3 pokoje, pow. 50,80mkw
- CENA 85.000 z³
RESKO - 2 pokoje, I pietro, pow. 36,10mkw
- CENA 89.000 z³
RESKO - 2 pokoje, pow. 64,04mkw
- CENA 145.000 z³
RESKO - 3 pokoje, pow. 59,40mkw, centrum
- CENA 180.000 z³
RESKO - dwa mieszkania cena jednego, 4 pokoje, pow. 54mkw
- CENA 120.000 z³
RESKO (okolica) - 3 pokoje o pow. 54,9mkw
- CENA 108.000 z³
RESKO (okolica) - 4 pokoje o pow. 67,7mkw, parter
- CENA 150.000 z³
RESKO (okolica) - 2 pokoje, 41,7 mkw
- CENA 79.000 z³
RESKO (okolica) - 2 pokoje, 90,39mkw, dzia³ka
- CENA 153.000 z³
RESKO (okolica) - 3 pokoje, pow. 69mkw
- CENA 105.000 z³
KLÊPCZEWO - 3 pokoje, pow. 61,56mkw
- CENA 150.000 z³
RADOWO MA£E - 4 pokoje, pow. 80mkw, I piêtro
- CENA 135.000 z³
DOBRA - 3 pokoje, pow. 64,5mkw, I piêtro
- CENA 165.000 z³

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

Powiat ³obeski
Sprzedam Mercedesa 123. Tel.
795 429 655

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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SPORT

Ryby drapie¿ne zawiod³y

Z³ocienieckie so³ectwa na sportowo

Ko³o wêdkarskie KARP
naszym emerytom

Zwyciê¿y³o
DARSKOWO

(Z£OCIENIEC). Zarz¹d Z³ocienieckiego Ko³a Polskiego Zwi¹zku
Wêdkarskiego KARP zorganizowa³ rywalizacjê wêdkarsk¹ pod
nazw¹ - II Spotkania Wêdkarskie
WÊDKUJ Z NAMI - z myœl¹ o osobach w wieku emerytalnym.
Zawody odby³y siê siódmego
lipca na wyspie Ostrów na jeziorze
Siecino; teren przystani ¿eglarskiej.
Tu s³owa podziêkowania za mi³¹
wspó³pracê dla pani Ani Kamiñskiej,
prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego SZKWA£. Wêdkowano
tak¿e dziêki wydatnej pomocy Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim.
Dodajmy, ¿e PZW KARP jako
organizacja pozarz¹dowa pozyska³a
œrodki na ten cel bior¹c udzia³ w
konkursie ofert pod nazw¹ DZIA£ALNOŒÆ NA RZECZ OSÓB W
WIEKU EMERYTALNYM.
Rywalizacja
Wêdkowa³o piêædziesi¹t osób.
By³y podzielone niejako na dwie
dru¿yny. Emeryci nie zrzeszeni i emeryci z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ci ostatni rywalizowali w dyscyplinie sp³awikowej i spinningowej.
Tak¿e w konkurencjach rzutowych.
W tym: rzut do tarczy Arenberga i
Skishu.
A oto wyniki:
(I) Sp³awik: 1 Bogdan Nowakowski. 2 Tadeusz Toczko. 3 Jerzy Budnicki. 4 Wies³aw Kalinowski. 5 Krystyna £ajczak (mama prezesa KARPIA - Tomasza). 6 Janka Kalinowska.
(II) Arenberg: 1 Jerzy Budnicki. 2
Wies³aw Kalinowski. 3 Piotr Koziñski.

(III) Skish: 1 Jerzy Budnicki. 2
Krystyna £ajczak. 3 Wies³aw Kalinowski.
A jak to by³o?
W spinningu nie uda³o siê nikomu z³owiæ ¿adnej ryby. Przyczyny, ¿e
drapie¿niki nie chcia³y braæ? Domyœlano siê tak: pewnie ciœnienie - s³ychaæ by³o zewsz¹d podobne komentarze.
Atmosfera po³owów znakomita,
mi³a. Po zawodach wêdkarskich
emocji by³o jeszcze ma³o. Do³¹czono
kolejne konkurencje, tym razem naziemne. (1) rzut beretem (2) rzuty
lotkami (3) konkurs z tematyki ekologicznej i ¿eglarskiej.
Arbitrzy
Nad przebiegiem zawodów czuwa³ sêdzia g³ówny Cezary Œlusarczyk z pomoc¹ Janusza Jankowskiego. Wspomaga³ tê dwójkê prezes
KARPIA Tomasz £ajczak. Sêdzia
Janusz Jankowski da³ siê te¿ poznaæ
jako œwietny kucharz. Doskonale
przy grillu wytrzymywa³ ¿ar s³oneczny serwuj¹c w zgodnej opinii pyszne kie³baski, kaszaneczkê i kurczaka.
Hallo - Przedsiêbiorstwo
Rybackie Z³ocieniec
Za poœrednictwem Tygodnika
Pojezierza Drawskiego szefostwo
KARPIA dziêkuje Pañstwowemu
Przedsiêbiorstwu Rybackiemu w
Z³ocieñcu za bezp³atne udostêpnienie ³owisk na wyj¹tkowo atrakcyjnym pod ka¿dym wzglêdem jeziorze
Siecino. Dziêkujemy wszystkim i do
spotkania na po³owach za rok: szczególnie na po³owach drapie¿ników.
Musimy wzi¹æ na nich rewan¿. (³)

(Z£OCIENIEC). Siódmego
lipca w sobotê na Gêsiej
£¹czce w Cieszynie na
sportow¹ nutê rywalizowa³y
so³ectwa. Aura sprzyja³a.
By³y konkurencje
indywidualne i zespo³owe
- siatkówka. Nie oby³o siê
oczywiœcie bez przeci¹gania
liny. Ponad sto osób zg³osi³o
siê do konkursu rzutu lotk¹.
W wodzie i na wodzie
Rywalizowano te¿ na kajakach.
Linê przeci¹gano w ... wodzie. Tu
agoniœci zostali podzieleni na dwie
rywalizuj¹ce strony nastêpuj¹co:
so³ectwa pó³nocne - Warni³êg, Stare
Worowo, Cieszyno, Darskowo, i
po³udniowe: Bobrowo, Kosobudy,
Stawano, Lubieszewo i Rzeœnica.
Gór¹ by³a pó³noc.
WYNIKI
Naliczyliœmy ponad czterystu
uczestników rywalizacji. W ogólnej
klasyfikacji najlepszym okaza³o siê

so³ectwo DARSKOWO. W nagrodê
Puchar Burmistrza Z³ocieñca Waldemara W³odarczyka. To trofeum przechodnie, ale poprzednio te¿ dobyte
przez Darskowo.
Nim dosz³o do d³ugo wyczekiwanej zabawy tanecznej, fantastycznie
zatañczyli i zaœpiewali artyœci z zespo³u DARSKOWIACY.
Organizatorzy: Konwent So³tysów, OSiR, ZOK. Pomagali wydatnie
m³odzi wolontariusze. Serdeczne
podziêkowania od organizatorów.
Dziêki serdeczne tak¿e pod adresem
Stra¿y Po¿arnej Ochotniczej ze Z³ocieñca. Rycerze ognia udostêpnili
sprzêt p³ywaj¹cy i podnoœnik.
Szczegó³owe wyniki
Siatkówka: 1 Cieszyno - 6 pkt. 2
Warni³êg - 4 pkt. 3 Rzeœnica - 3 pkt.
4 Darskowo - 2 pkt.
Klasyfikacja koñcowa
I Darskowo 213 pkt. II Cieszyno
151 pkt. III Bobrowo 138 pkt. IV
Warni³êg 96 pkt. V Stare Worowo - 80
pkt. VI Stawano - 66 pkt. VII Lubieszewo - 52 pkt. VIII Rzeœnica - 51 pkt.
IX Kosobudy - 46 pkt.
(osir)
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Trener Aleksander Burzyñski ustala kolejne starty

Podwójna Mistrzyni Europy Angelika Maciejewska
zwyciêska w Koszycach na S³owacji
(Z£OCIENIEC). Tak siê dziwnie
pouk³ada³o w Z³ocieñcu, ¿e najs³ynniejsza nasza sportsmenka w historii gminy nie zosta³a wyznaczona do
reprezentowania gminy na Powiatowej Gali Sportu w Drawsku Pomorskim.
Mamy tu na myœli oczywiœcie
Angelikê Maciejewsk¹, szesnastoletni¹ biegaczkê na orientacjê: trener Aleksander Burzyñski. Angelika
w ubieg³ym roku oprócz wygrywania w kraju zawodów o tytu³ mistrzyni Polski, w tym samym roku osi¹gnê³a sukces wrêcz niebywa³y, gdy¿
wywalczy³a tytu³ mistrzyni œwiata
Gimnazjów.
Mistrzyni Europy z Bugeat
-podwójna
W tym roku, we francuskim Bugeat, biegaczka z Uczniowskiego
Klubu Sportowego TRAPER Z³ocieniec na Mistrzostwach Europy w
Bieganiu na Orientacjê, w swojej
kategorii wiekowej zdoby³a dwa z³ote medale na dwóch krañcowo ró¿nych dystansach. Dwa tytu³y mistrzyni Europy.

Koszyce (S³owacja)
A w tych dniach? Angelika pojawi³a siê w Koszycach. Dok³adnie w
dniach od dwunastego do piêtnastego lipca. Na S³owacji odby³y siê
trwaj¹ce cztery dni zawody w jej
dyscyplinie sportu. Nazwa zawodów - KARST CUP 2012 Koszyce.
I tu w miêdzynarodowej konkurencji Angelika nie da³a najmniejszych szans przeciwnikom z innych
pañstw. Ma³o tego, jak poda³y agencje - zwyciêstwo zosta³o odniesione
w piêknym porywaj¹cym stylu. Dowiedzieliœmy siê przy okazji, ¿e celem tego wyjazdu by³ trening poruszania siê poœród ska³ i ska³ek.
Po³¹czyliœmy siê z trenerem biegaczki, Aleksandrem Burzyñskim: To mia³ byæ tylko trening. Pokonywanie tras górskich, wybór wariantów poœród g¹szcza tras biegowych.
Œciganie siê mia³o byæ tylko przy
okazji. Nie by³o za³o¿enia - wygrywamy za wszelk¹ cenê. Cieszymy siê
ze zwyciêstwa, to oczywiste. Wa¿niejsze s¹ jednak nabywane doœwiadczenia zawodnicze, przed Angelik¹ bowiem d³uga kariera sportowa. Koszyce musz¹ procentowaæ. -

Co dalej? Plany na najbli¿sze
dni. Wakacje przecie¿
Trener Aleksander Burzyñski
odpowiada³: - Do trzydziestego lipca
Angelika bêdzie odpoczywaæ. Ju¿

myœlimy o przygotowaniach do Mistrzostw Polski w biegu klasycznym
i dystanse d³ugie. Mamy coraz wiêcej
zaproszeñ na zawody w kraju i poza
granicami. Jest z czego wybieraæ. - (n)

Odroœle PZPN-u w ka¿dej gminie

Jeœli Olimp siê nie zreformuje, przyjdzie czas w mieœcie
na prywatny klub pi³karski
(Z£OCIENIEC). Lada moment w
ca³ym kraju ucichnie nie tylko lament nad poziomem naszego futbolu, ale i jakakolwiek praca w tej dziedzinie. Ewentualny nawet najskromniejszy sukces naszej reprezentacji
na EURO 2012 przeros³a nasze mo¿liwoœci, wiec teraz wszystko zostanie zamiecione pod dywany i dywaniki. Kiedy ju¿ nieproszeni wynios¹
siê z futbolu, w tym i olbrzymia czêœæ
zupe³nie przypadkowej publicznoœci, politycy i ca³a ta medialna reszta,
w futbolu mo¿na bêdzie zacz¹æ pracê
na powa¿nie. Co mam na myœli?
Nowy trener Drawy oznajmi³, ¿e
baza sportowa Klubu jest porównywalna z podobnymi klubami w Niemczech. Tylko - w Drawsku Pomorskim nadal nie ma pi³karzy. Podobnie
jest i w Z³ocieñcu. Hala, orliki, gminniak i te¿ nic z tego. Dlaczego?
Narybek pi³karski jest szkolony
od przypadku do przypadku. Nie
tylko nie przez trenerów, ale nawet
nie przez by³ych pi³karzy. Kiedy tylko ukradkiem wspominam w Klubie,
¿e po szeœciu miesi¹cach treningów

powinna byæ wywiadówka dla rodziców ch³opaków, odczuwam paniczny strach poœród swoich klubowych rozmówców: nie mo¿na tak,
przecie¿ tych ch³opców tak na dobr¹
sprawê to nikt niczego nie uczy widzê tak¹ odpowiedŸ w oczach
dzia³aczy. W³aœnie. To i wiem, dlatego proponujê: niech pieczê nad
szkoleniem dzieciaków i m³odzie¿y
Olimpu przejmie ktoœ doœwiadczony
z SALOSU, z Pogoni Szczecin, czemu nie z Lecha Poznañ. Móg³by na
konsultacje do Z³ocieñca przyje¿d¿aæ tylko raz w miesi¹cu. To by
wystarczy³o. A ile od takiej postaci
mogliby siê nauczyæ nasi instruktorzy, z których olbrzymia wiêkszoœæ
nie pow¹cha³a w swym ¿yciu futbolu nawet najbardziej prowincjonalnego. Tego rodzaju fachowcy nigdy
niczego kogokolwiek nie nauczyli i
nie naucz¹. To by³o ju¿ przerabiane
po stokroæ. Pod tym wzglêdem MKS
Olimp Z³ocieniec na g³owê bije nawet ca³y PZPN. Jest tak niereformowalny, ¿e a¿ kuriozalny pod tym
wzglêdem. Inna sprawa, ¿e byæ mo¿e

nasza spo³ecznoœæ jest jeszcze w tym
miejscu rozwoju (o ile to w ogóle
rozwój), ¿e tego rodzaju klubowy
marazm ma³o kogo dra¿ni, a jeœli ju¿,
to ludzie siê wrêcz boj¹ wychodziæ z
tym na zewn¹trz.
Kiedy ju¿ z futbolu w tych dniach
zmyj¹ siê wszelkie przypadkowe
mêty, które go obsiad³y przy okazji
EURO 2012? To post¹pmy w Olimpie
tak: (1) jeœli szkolimy m³odzie¿, to
sprawdzajmy co jakiœ czas, czy rzeczywiœcie to robimy (2) skoro nauka
futbolu to rzecz nad wyraz skomplikowana, to op³aæmy kogoœ do pomocy, kto siê na tym autentycznie
zna (3) skoro nasza m³odzie¿ pi³karska najwiêksze sukcesy mia³a z trenerem Leszkiem Adamczewskim, to
zaproœmy go do Klubu powrotnie i
dajmy mu ga¿ê trenera seniorów Janusza Ziêtkiewicza. Po co wydawaæ
z³otówki na tego goœcia z Czaplinka
zreszt¹, który gdzie by nie pracowa³,
to z efektami marniutkimi (4) skoro
Leszek Adamczewski znakomicie
gra³ w Olimpie z kapitan Ryszardem
Gniffke (te¿ artysta futbolowy), to

poproœmy do pracy w Klubie te osoby. Mamy w mieœcie bogactwo ludzi,
którzy fenomenalnie znaj¹ tê dziedzinê kultury, pora zaprosiæ goœci do
wspó³pracy i z obecnymi instruktorami.
Pokazuj¹c powy¿sze chyba wyraŸnie dajê do zrozumienia, ¿e w Z³ocieñcu s¹ fantastyczne warunki do
za³o¿enia prywatnego klubu pi³karskiego. Jeœli Olimp nie zdecyduje siê
na g³êbokie wewnêtrzne reformy, nie
bêdzie innego wyjœcia. Powo³anie
klubu prywatnego, to w³aœciwe ju¿
potrzeba czasu.
Na zakoñczenie tabela, któr¹ w
tych dniach poda³ do publicznej
wiadomoœci Koszaliñski Okrêgowy
Zwi¹zek Pi³karski. Na razie pozostawiamy j¹ do wyjaœnienia.
Liga m³odzików m³odszych
Grupa 1
1 Akademia Pi³karska I 9 27 44:5
2 UKS Iras Czaplinek
9 21 28:10
3 Akademia Pi³karska II 9 12 15:23
4 G³az Tychowo
9 9 11:7
5 Orze³ £ubowo
9 3 3:36
6 Olimp Z³ocieniec
0 0 0:27
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Arcytrudne zadanie nowego szkoleniowca Drawy
Tomasza Grzegorczyka

Sezon tu¿, tu¿, a nie
wiadomo - w jakiej lidze,
i kto w sezonie
(DRAWSKO POMORSKIE).
Nie ma jeszcze definitywnej decyzji,
co do ligi, w której wyst¹pi Drawa
Drawsko Pomorskie. Jeœli z trzeciej
Ligi Ba³tyckiej wycofa siê zespó³
Orkana z Rumii, po przegranej walce
o drug¹ ligê i odmowie miasta finansowania klubu, to wówczas drawszczanie pozostan¹ w tej w³aœnie lidze.
Decyzja byæ mo¿e bêdzie znana w
trzeciej dekadzie miesi¹ca.
Nowy trener Drawy Tomasz
Grzegorczyk, z niebagatelnym doœwiadczeniem w pracy w Niemczech
(wprowadzi³ zespó³ do tamtejszej
trzeciej ligi), poinformowa³, ¿e gdyby Drawie przysz³o graæ w IV lidze, to
i tak z generalnym planem awansu do
trzeciej.
Drawa w poszukiwaniu
dobrej gry
Tymczasem Drawa w sparingu
pokona³a Wielimia ze Szczecinka 5:0.
Drawski zespó³ to jednak jeszcze nie
kompletna dru¿yna, a bardziej dru¿yna dopiero poszukuj¹ca nowych
graczy, i to na wszystkie pozycje. To
sytuacja wyj¹tkowo trudna, gdy¿ na
wypracowanie choæby tylko cech
typowo sprawnoœciowych, mo¿e
byæ naprawdê bardzo ma³o czasu,

nie mówi¹c ju¿ o problemach taktycznych. Drawa pokona³a jeszcze
bardzo œwie¿utkiego (pierwsze treningi) Wielimia 5:0. Z Drawy do Ba³tyku Koszalin odszed³ bramkostrzelny Grzegorz Wawreñczuk. Pozosta³e kwestie kadrowe jeszcze w g³êbokiej rozsypce. Najbardziej nas bêdzie chyba interesowaæ to, ilu pi³karzy wyszkolonych w Drawie zdo³a
zmieœciæ siê w jej pierwszym zespole.
To ¿yczenia Tygodnika.
(N)

Jeszcze nie wiadomo, kto i gdzie zagra

W Olimpie powtórka
z rozrywki
(Z£OCIENIEC). W
poniedzia³ek szesnastego
lipca seniorzy MKS Olimpu
Z³ocieniec wznowili
treningi. Niestety, klubu
nie by³o staæ na innego
szkoleniowca i trenerem
pi³karzy nadal jest Janusz
Ziêtkiewicz.
Postaæ tego trenera w œrodowisku budzi bardzo czytelne sprzeciwy, ale - wedle naszego rozeznania ten trener z Czaplinka w Klubie musi
byæ ze wzglêdów absolutnie pozaszkoleniowych. W tym kontekœcie
wspomina siê o jego rozleg³ych koneksjach w naszym œrodowisku nie
tylko z dzia³aczami w Olimpie. Innymi s³owy z braku letniej pogody bêdziemy mieli w mieœcie futbolow¹
powtórkê z rozrywki. Dodajmy jeszcze, ¿e postawa tego trenera w tym
wypadku sportowa to raczej nie jest.
I tyle na ten jak¿e ¿a³osny temat.
Co do liczby cz³onków w Klubie,
to jest ich oko³o trzydziestu - to
wedle ostatnich informacji. W tym
tak¿e i pi³karze, instruktorzy, cz³onkowie zarz¹du. Co do pracy komisji
rewizyjnej to odnotowaliœmy na ten
temat skargê jednego z jej cz³onków,
Marka Ba³dygi - dziadka m³odziut-

Wiceburmistrz Piotr Antoñczak przygotowuje w mieœcie strzelanie

Budowa nowej strzelnicy w miejscu
poniemieckiej
(Z£OCIENIEC). Ka¿dy, kto tego
lata lasami zd¹¿a³ nad jezioro D³usko dostrzeg³ wycinki starego lasu
w miejscu, w którym by³a niemiecka strzelnica, zreszt¹ u¿ywana te¿
przez Polaków do czasu, nim kompletnie nie zaros³a. I oto sta³o siê.
Lasu ju¿ nie ma
W opisywanym miejscu las ju¿
nie roœnie. Zosta³ wyciêty. W pobli¿u strzelnicy zosta³y z³o¿one œciête
drzewa i krzewy. Teraz strzelnica jawi
siê w ca³ej swej rozleg³oœci, a jest
naprawdê spora. Nie wiemy tego
dok³adnie, ale chyba podobnego
obiektu nie ma i w ca³ym regionie.
Strzelcy bêd¹ mieli tu u¿ywanie. Nie
tylko „zawodowi”, ale i tak¿e z gminy, z wyspecjalizowanego stowarzyszenia.
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Kilka danych
Obiekt nazwano; strzelnica sportowo-rekreacyjna. Nadzór budowlany powiatowy. Wykonawc¹ jest
Zak³ad Remontowo-Handlowy Roman Beñko, Wierzchowo. Kierownikiem budowy in¿ynier Piotr Antoñczak.
W pobli¿u Niemcy mieli te¿ przy
strzelnicy knajpkê. Pod jednym z
drzew mo¿na wypatrzyæ nawet jeszcze schody do niej. Nic wiêcej.
Wiêkszy kompleks
Po drugiej stronie Po³czyñskiej,
obok remontowanego stadionu miejskiego, nie by³o tak zwanej polanki
pi³karskiej, a w tym miejscu korty tenisowe. Odpowiednio z czasem
zniszczone, gdy¿ tenis by³a uwa¿any
za „wrog¹ ustrojowi dyscyplinê

sportow¹”. Podobnie by³o w owych
czasach i z futbolem: w pi³kê no¿n¹ nie
mo¿na by³o w szko³ach graæ na wuefach. Doprawdy, tak by³o. A mimo,
¿e strzelaæ w Polsce niektórzy mogli,
czêsto ze straszliwymi skutkami, to w
Z³ocieñcu poniemiecka strzelnica
sczez³a na nic. I tak by³o do tego lata,
a¿ zasz³y zmiany. Czy¿by znów moda
na strzelanie?
(N)

kiego pi³karza Dawida i ojca Daniela.
Któ¿ nie pamiêta Daniela z boiska z
czasów dobrego wówczas Olimpu.
Otó¿ Marek Ba³dyga poskar¿y³ siê
nam, ¿e z pewnych wzglêdów nie
podpisa³ podtykanych mu do podpisu dokumentów porewizyjnych,
gdy¿ mia³ ku temu jakieœ swoje powody, których nie wyjawia³. Potem
siê okaza³o, ¿e jego podpis w ogóle
jest zbêdny, gdy¿ Marek Ba³dyga nie
op³aca sk³adek i z tego powodu nie
jest cz³onkiem Klubu, a wiec i jakby
nie wchodzi w sk³ad komisji rewizyjnej. W sk³ad tej komisji wchodzi jednak, wedle Marka Ba³dygi, osoba
op³acana przez Klub jako si³a administracyjno-techniczna. Zdaniem
M. Ba³dygi tak byæ nie powinno,
gdy¿ rodzi to uzasadnione w¹tpliwoœci. Poszukiwanie teraz odpowiedzi na te wszelkie pytania w warunkach naszej gminy by³oby tylko
strat¹ czasu.
Marek Ba³dyga skar¿y³ siê jeszcze, ¿e od prezesa Klubu Paw³a Meli,
jako rewizyjny, ale nie cz³onek, nie
mo¿e doprosiæ siê odpowiedzi na
pytania dotycz¹ce finansowania
przez Klub zatrudnianych fachowych si³ w Klubie. W tej sprawie z
prezesem Paw³em Mel¹ jeszcze siê
nie kontaktowaliœmy.
Tytu³em komentarza mo¿na tylko
dodaæ, ¿e ju¿ dobrze widaæ, jakiego
rodzaju towarzystwo w Klubie ju¿ na
dobre siê rozsiad³o, co niczego dobrego nie wró¿y, zwa¿ywszy na postaæ trenera Janusza Ziêtkiewicz
chocia¿by. Jeszcze inaczej pisz¹c,
trener kadry narodowej Fornalik jakiejkolwiek pomocy z Olimpu spodziewaæ siê nie mo¿e. Podobnie jak
poprzednio i inni trenerzy. Jaka gmina, taki futbol?
(N)
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Pokojowo siê nie da?

Elity finansowe, z³odzieje na g³odzie dzieci
(Z£OCIENIEC). Ludzie z niegdysiejszej partii w³adzy w PRL, ci w³adniejsi, obecnie pow³azili na najwy¿sze stanowiska w gminach i powiatach, do rady powiatu i w gminach,
do rad nadzorczych spó³ek, na stanowiska dyrektorów szkó³ i nie tylko. S³owem, teraz buduj¹ kapitalizm.
Jakie s¹ tego efekty, widaæ wszêdzie.
Porównywalne z tym, jak to by³o i za
PRL, a chyba i jeszcze gorzej. Kompletna utrata maj¹tku narodowego,
zminimalizowanie mo¿liwoœci armii,
jeœli niepodleg³oœæ, to tylko fasadowa. Do poœpiewania sobie. O bankach to nawet ju¿ nie wspominajmy
- owi tu wspominani posprzedawali
je do spó³ki z kimœ do dzisiaj bli¿ej
nieokreœlonym. Owi nie tak dawno
przecie¿ stanowili si³ê przewodni¹
klasy robotniczej, tuczyli siê na tej¿e
pocie, strzelali do niej, mordowali, a
teraz nie tylko ministerstwo gospodarki morskiej zlikwidowali, ale zaraz
potem i stocznie, by nowemu, nie
moskiewskiemu, a berliñskiemu sojusznikowi nie wadziæ.
A w Z³ocieñcu to jest tak
W warunkach z³ocienieckich to
jest tak, ¿e obecnie nie ma nikogo,
kto by stan¹³ w obronie choæby pracownic w supermarketach. Opowiada ktoœ stamt¹d: - Podajê dane, to
ma³¿onka L.Z. Znany przecie¿ w mieœcie goœæ. Jego ¿ona w supermarkecie siêgnê³a po przeterminowanego
p¹czka. Nadgryz³a k¹sek. A tu jak nie
naskoczy na ni¹ supermarketowy
nadzorca. Jak nie wrzaœnie. Jak siê
nie wydrze. Mo¿e i mia³ racjê, ale tak
do kobiety? Tê poczê³y nawet tarmosiæ drgawki.
Tak nie tylko w tym supermarkecie. A w³aœciwie, to w ka¿dym zdarzaj¹ siê podobne sytuacje. I znik¹d
pomocy. Wspólny mianownik tych
dziañ siê, to chamstwo nadzorców.
Do kogo po pomoc?
Po tym, jak nasz kraj zwolna ju¿
prawie znikn¹³ z mapy Europy, co
chyba by³o g³ównym celem, jak siê
dzisiaj okazuje tak zwanego Komitetu Obrony Robotników (st¹d w nim
chyba takie roz³amy), do kogo po
pomoc ma siê zwróciæ robotnik, robotnica? No, przecie¿ nie do tej tak
zwanej lewicy, kawiorowej. Nie do
opozycji, która w Sejmie mo¿e tyle,
co codziennie widaæ. Wyg³osowana
PO, bo nie chcia³o siê pójœæ do urn,
nie weŸmie przecie¿ w obronê Polaka
pracuj¹cego, bo nie po to ona do
w³adzy tak straszliwie szarpa³a i szarpie. No, to do kogo? Has³o "cz³owiek
pracy" gdzieœ siê zapodzia³o. W to
miejsce mamy i "szar¹ strefê", czyli
usankcjonowan¹ przez wszystkich

œwiêtych w tym niby - pañstwie pracê na czarno. Bo to drugie tyle z³otówek do z³odziejskich kieszeni. Na to
jest zgoda wszystkich i wszêdzie.
Czas ju¿ wiêc, by na pocz¹tek za uszy
ze s³odkich fuszek powyci¹gaæ by³ych pezetperaków, i wskazaæ im:
wtedy prostego cz³owieka robi³eœ w
konia tak, a teraz tak. A on i teraz na
ciebie tyra codziennie tak, ¿e nawet
siêga po przeterminowanego p¹czka, nawet na oczach swego ekonoma. Fajansie jeden - zreflektuj siê
choæ raz w ¿yciu i zobacz, co siê z
twoj¹ klas¹ robotnicz¹ dzieje obecnie. Nie karz cz³owieka nieustaj¹cymi koncertami i wypowiedziami
przys³owiowej Dody, lub innymi,
podobnymi celebrytami, tylko zrozum wreszcie, ile tu krzywd naczyni³eœ i czynisz. Ty, a teraz mo¿e ju¿ i
twoje dzieci. Geny? Oto - czym siê
¿ywisz codziennie.
Bieda
(1) W Polsce bieda narasta
szczególnie wœród rodzin wielodzietnych. (...) W tej chwili 20 proc.
dzieci ¿yje w Polsce poni¿ej ustawowej granicy minimum egzystencji,
st¹d potrzeba wzmocnienia polskiej
rodziny. (2) M³oda osoba mo¿e zarabiaæ jedynie 902,29 z³otego netto
miesiêcznie (pierwszy rok pracy), co
jest kwot¹ nie daj¹c¹ szansy na normalne ¿ycie).
Jeden z komentarzy do powy¿szego: PiS podj¹³ próbê pokojowej

likwidacji tej zarazy, która opanowa³a Polskê, i chwa³a PiS-owi za to.
Niestety, pokojowo siê nie da, chyba ju¿ to wiedz¹.
Ludzie w kastach,
jak w klatkach
W Z³ocieñcu ju¿ dawno mamy
spo³eczeñstwo kastowe. Mimo tylu
tu od takich spraw s³u¿b, do tej pory
nie publikuje siê danych na ten temat. Ma³o tego, rada miejska g³ównej tematyki gminy nie bierze pod
obrady. Zadawala siê byle banialukami dawanymi jej na ten temat z
opieki spo³ecznej. Do tej pory nawet
radni nie zareagowali na wysokoœæ
zarobków w tej opiece jej kierownik.
Jak nisko trzeba wtêpiaæ oczy, by nie
widzieæ podobnego szkaradztwa?
Tak mamy w niby swojej gminie.
Dla kogo dochód narodowy?
Ale, nawet pozuj¹ce na opozycyjne partie, ¿adna z nich nie podnosi faktu, ¿e w Polsce dochód narodowy jest dzielony w sposób tak niesprawiedliwy, jak ma³o gdzie na
œwiecie. Po tym wiadomo dok³adnie,
jakiego rodzaju element sprawuje tu
rz¹dy, i jaki element do tych rz¹dów
zosta³ w wyborach wybrany do zabierania sobie nie swojej kasy. A
opozycja tylko siê temu przygl¹da, a
to nie serial telewizyjny przecie¿.
Mechanizm tego dzia³ania jest prosty: si³y zewnêtrzne, które ju¿ w³aœciwie dokoñczy³y procesu neutra-

lizacji naszego pañstwa, mo¿liwe ¿e
i ju¿ likwidacji, znów pos³u¿y³y siê
oczywistym mechanizmem: damy
tym niby elitom siê niby nachapaæ,
tak jak robili to z nimi Ruscy. Oni siê
sprzedadz¹ ka¿demu. Taka ich natura. Jak ju¿ dokonamy swego, to reszty dokona Rosja. Przejmie to, coœmy
tam jeszcze zostawili. W praktyce to
wygl¹da tak, ¿e Amerykanie wycofali siê ju¿ z naszego gazu ³upkowego,
a koncesje oddali Rosjanom. A z góry
by³o wiadomo, ¿e Polska z tego nie
skorzysta, bo akurat to bogactwo
Rosjanie uwa¿aj¹ za swoje.
Nie mo¿e byæ wiêc tak, ¿e st¹d, z
samego do³u, Polacy, z³ocienianie,
nie daj¹ swego g³osu. A jak ju¿, to
zgodnie z ogólnym sterowaniem.
Jeszcze nigdy i nigdzie nie s³ysza³em, by tu u nas debatowano o stanie
pañstwa, o ile to akuratne jeszcze
okreœlenie. Jeden wyj¹tek - Maciej
P³a¿yñski w kinie MEWA, ale wiadomo: zgin¹³ pod Smoleñskiem.
Wszystko proste jak przys³owiowy
drut. Obecni nasi rz¹dz¹cy, w gminie
te¿, to wielkie nieszczêœcia. Popatrzcie czytelnicy tylko na ich zarobki,
przemnó¿cie to przez gminy w Polsce. Wtedy wyjdzie wam wynik: 20
procent polskich dzieci poni¿ej progu egzystencji. Czy z tych zarobkowych niby - elit na g³odzie dzieci
kiedykolwiek bêdzie chleb? Tak, dla
tych z zachodu, a teraz i ze wschodu.
Oto elity, polskie bagno. G³odne
dzieci.
Tadeusz Nosel

Œrodki stra¿y na stowarzyszenia, dla obywateli

Nie zapomnijmy o stra¿y miejskiej
- do znacz¹cej redukcji
(Z£OCIENIEC). Mamy wakacje,
wiêc stra¿ miejska z³ocieniecka ma nieco spokoju. W mieœcie nie da siê unikn¹æ
tego tematu, szczególnie, ¿e problem
jest ju¿ stawiany w ca³ej Polsce. W
popularnej Trójce Radiowej (audycja
Kuby Strzyczkowskiego) oko³o osiemdziesi¹t procent s³uchaczy by³o przeciwko temu tworowi. Jest ju¿ wiele
miast w Polsce obywaj¹cych siê bez
stra¿ników miejskich. A w Z³ocieñcu na
dodatek jak¿e trudno dociec - monitoring by³ potrzebny, czy te¿ nie? Widaæ
na tych ekranach cokolwiek, czy nie za
bardzo? Czy a¿ tyle osób trzeba, by
zasiadaæ przed ekranami? Czy tu liczy
siê rachunek ekonomiczny czy inny?
Internauci sobie, ¿ycie
(w³adza?) sobie
A mo¿e jakby niechêæ w gminie do
zajêcia siê tym tematem bierze siê i z
takich oto powodów. Cytujê internautê
pod moim reporta¿em zatytu³owanym

„Stra¿e czuwaj¹, urzêdnicy urzêduj¹, a
budynki nieopodal zawalaj¹ siê” z maja
tego roku: „I jak¿e zlikwidowaæ „policjê
municypaln¹”? Za to, ¿e rozklejali plakaty? Za to, ¿e pilnowali, aby tych
„w³aœciwych” nikt nie zaklei³? Za to, ¿e
podwozili i odwozili kogoœ tam hen! - a¿
z Warni³êgu?;-))”... pamiêtajcie Pañstwo, ¿e ci biedni ludzie robi¹ to, co im
ka¿¹ bez wzglêdu na to, czy im siê to
podoba, czy nie ...wiêc mo¿e jeœli tak
by³o, to konsekwencje powinien ponieœæ komendant tej formacji ...”
I jeszcze jeden cytat: „Nie mam
podstaw do poddawania dobrych chêci
„gospodarza” i jego przybocznych. Ale
im d³u¿ej siê chodzi po ³¹kach, to tym
wiêcej rzepów przyczepia siê do nas.
Po tylu kampaniach jest siê coœ winnym
sponsorom; za wsparcie kó³ek ró¿añcowych trzeba daæ czterdzieœci tysiêcy na
wymianê blachy na wie¿y - mimo tragedii bud¿etowej (informacja z tej¿e gazety); odpowiednie firmy trzeba zwolniæ

z podatku, komuœ trzeba darowaæ op³atê za zajêcie pasa drogowego, itd., itp.
To powoduje coraz wiêksze ograniczenie swobody.
I jak¿e zlikwidowaæ „policjê municypaln¹”? Za to, ¿e pilnowali, aby tych
„w³aœciwych” nikt nie zaklei³? Za to, ¿e
podwozili i odwozili kogoœ tam hen! - a¿
z Warni³êgu?;-))
Dlatego w najbli¿szych wyborach
nale¿y uwolniæ i burmistrza, przewodnicz¹c¹ i innych „odwiecznych” radnych od tego ciê¿aru w³adzy. Nie b¹dŸmy okrutni i nie ka¿my im ju¿ dŸwigaæ
tego brzemienia. Niech odpoczn¹. Dodam jeszcze: a odzyskane z³otówki nie do wspólnej kasy, by tam
przepad³y, jak przepadaj¹ dotychczasowe, a na dzia³alnoœæ stowarzyszeñ.
Tylko tym sposobem mo¿e do w³adzy
w gminie dojœæ ktoœ nie tylko sprawny,
ale i jeszcze jakby z nowej epoki. Z
tego czasu, a nie z martwego ci¹gu. Kasowego.
(N)
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Parafia œwiêtej Jadwigi Królowej - pierwszy raz
coœ takiego w historii miasta

Parafia i CARITAS
przy niej zapraszaj¹
do dzia³añ poznawczych
(Z£OCIENIEC). Caritas Parafii
œwiêtej Jadwigi Królowej i Parafia
zorganizowa³y nie tylko dzieciom
nie lada atrakcje natury poznawczej. Wszystko w ramach programu - Dzia³aj Lokalnie.
(1) czternastego lipca odby³a siê
ca³odniowa wycieczka rowerowa
Dolin¹ W¹sawy. (2) Na dziewiêtnastego lipca w czwartek s¹ zaplanowane warsztaty przyrodnicze. (3)
Dwudziesty ósmy lipca - sobota:
wycieczka rowerowa ze Z³ocieñca
do Cieszyna i dalej: Stare Worowo,
Warni³êg, Rzepowo, G³êboczek (z
warsztatem z zakresu bezpieczeñstwa i pogadank¹. W planie - ca³y

dzieñ. (3) Dziewi¹tego sierpnia w
czwartek wycieczka piesza po mieœcie (4) Jedenastego sierpnia w sobotê wycieczka rowerowa œcie¿k¹
GÓRA LISIA. Ca³y dzieñ. (5) Dwudziestego trzeciego sierpnia w
czwartek wycieczka po mieœcie (6)
Dwudziestego pi¹tego sierpnia w
sobotê wycieczka autokarowa.
UWAGA. Gra miejska: og³oszenie zasad i regulaminu gry dwudziestego pierwszego lipca we wtorek.
Fina³ gry - dwudziesty pi¹ty sierpnia. ZAPISY w kancelarii parafialnej
oraz pod numerem telefonu
889878073. Œcie¿ka mailowa: beatag88@wp.pl
(p)

Magisterskie niestacjonarne i podyplomowe

Studia teologii w Koszalinie
(REGION). Akurat mamy czas
koñca wszelkich konsumpcji. I tych
na kredyt, i tych bardziej przemyœlanych. Nie da siê te¿ nie pomyœleæ, ¿e
ta nasza pogierkowska konsumpcja
tym razem w swej wielkiej czêœci
mo¿e byæ te¿ nazywana œmieciow¹.
Dlaczego? Przyk³ady: w³aœnie owe
umowy o pracê (œmieciowe), ciuchy
z lumpeksów œmieciowe, samochody - z³omy œmieciowe, ¿ywnoœæ z
supermarketów nie inna te¿ bywa,
studia za pieni¹dze ma³o co warte.
Sporo tego, a to dopiero chyba pocz¹tek wiêkszej wyliczanki. Ot,
choæby jakoœæ pañstwa, jego s³u¿by
zdrowia, s³u¿b tajnych, prokuratury... Starczy? Premier te¿ œmieciowy
(Polska to nienormalnoœæ), œmieciowy polityk Palikot (Polacy bêd¹
musieli wyrzec siê swej polskoœci).
Wielu ju¿ poszukuje odtrutki na
koniecznoœæ istnienia w tego rodzaju dekoracjach, w ustroju, który jest
tylko wystrojem. Sztafa¿em dla niepoznaki. Tu mamy tak¹ propozycjê odtrutkê na to, co siê znów nie uda³o, bo... przecie¿ nie mog³o siê udaæ.
- Studia teologiczne, które na powiadomieniach s¹ nazwane w³aœnie tak:
Teologia dla Ciebie. Teologia w Koszalinie. Wydzia³ Teologiczny Uniwersytetu Szczeciñskiego. Rok akademicki 2012/13. Instytut Teologiczny w Koszalinie prowadzi: Piêcioletnie, niestacjonarne studia magister-
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INFORMACJE

Z ¯YCIA PARAFII W Z£OCIEÑCU
PARAFIA ŒWIÊTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ
Dzieci, m³odzie¿, starsi zaproszeni wszyscy
Caritas parafii zaprasza do udzia³u w kolejnym etapie projektu „Moje
miasto Z³ocieniec, mój region Pojezierze Drawskie”. To warsztaty przyrodnicze. Zbiórka w czwartek dziewiêtnastego lipca o godzinie 9.30
przy naszym koœciele. Przejœcie na
miejsce warsztatów oraz na œcie¿kê
przyrodnicz¹ „Jezioro Czarnówek”.
Zapraszamy do udzia³u dzieci, m³odzie¿ i starszych.

BOBROWO
W niedziele Msza œwiêta w Bobrowie o godzinie 13.00.

Odprawianie Mszy
œwiêtych w niedziele
Na czas wakacji zmienia siê porz¹dek odprawiania Mszy œwiêtych.
W niedzielê nie jest odprawiana
Msza œwiêta o godzinie 17.00. Msza
œwiêta w sobotê o godzinie 19.00 to
ju¿ Msza œwiêta niedzielna.

Tornister pe³en
uœmiechu - diecezja
dzieciom

Na ca³y tydzieñ

Caritas Diecezji zaprasza do wakacyjnej akcji TORNISTER PE£EN
USMIECHU. Akcja polega na zakupie przyborów szkolnych dla dzieci
i nape³nienie nimi plecaków szkolnych. Plecaki mo¿na pobraæ w kan-

¯yczymy du¿o Bo¿ego b³ogos³awieñstwa na nowy tydzieñ. Budujemy nasz koœció³: PKO BP o/Z£OCIENIEC 70 1020 2847 0000 1102 0008
3842. darowizna na budowê koœcio³a.

PARAFIA MARYI WNIEBOWZIÊTEJ
Œroda osiemnasty lipca
W œrodê 18 lipca adoracja Najœwiêtszego Sakramentu i spowiedŸ
od godziny 15.00. Nowenna do
Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy
po Mszy œwiêtej wieczornej.

ZOK zaprasza

skie z teologii (zajêcia odbywaj¹ siê
w soboty): - daj¹ mo¿liwoœæ zatrudnienia jako katecheta; - umo¿liwiaj¹
pog³êbienie wiedzy religijnej.
Dwuletnie studia podyplomowe
z teologii (zajêcia odbywaj¹ siê w
œrody): - dla duchownych i œwieckich absolwentów magisterskich
studiów teologicznych oraz absolwentów innych kierunków.
Sekretariat: tel. 95 345 90 22, kom.
694 170 990, ulica Seminaryjna 2, 75950 KOSZALIN, www.us.szc.pl/main.php/wt
Dodajmyjeszcze:wAngliiwszelkie
studia dla seniorów ustawowo s¹ bezp³atne. Mo¿e by tak i u nas ju¿ - te¿ jako
odtrutka na „œmieciowe czasy”. (n)

celarii. Do akcji mo¿na zg³aszaæ siê
indywidualnie lub grupowo.

Z³ocieniecki Oœrodek Kultury
zaprasza na Ogólnopolski Konkurs
Tkaczy WARTO TKAÆ - Z£OCIENIEC 2012. Konkurs odbêdzie siê 21
lipca w hali sportowej przy ulicy S.
Okrzei 9 w Z³ocieñcu. Rozpoczêcie
konkursu o godzinie 11.00. Zgodnie
z regulaminem uczestnicy konkurowaæ bêd¹ o tytu³ Mistrza Z³otego,
Srebrnego i Br¹zowego Czó³enka.
Uroczyste wrêczanie nagród odbêdzie siê w kinie MEWA przy ulicy
Po³czyñskiej 6 o godzinie 20.00.
Podczas og³oszenia wyników zostanie otwarta wystawa pt. ZPW w pamiêci mieszkañców Z³ocieñca.
Oprócz konkursu ZOK zaprasza
równie¿ na koncert szczeciñskich
zespo³ów m³odzie¿owych CHCIA£EM DOBRZE oraz GUARDIAN.
Koncert odbêdzie siê w Parku nad

W¹saw¹ (Miêdzymoœcie) o godzinie
18.00. Wszystkich mieszkañców zapraszamy serdecznie. Na imprezy
wstêp wolny.

Wycieczki z Dzia³aj
Lokalnie
CARITAS Parafii œwiêtej Jadwigi
w Z³ocieñcu zaprasza do udzia³u w
akcji wakacyjnej. Dziêki dofinansowaniu z programu DZIA£AJ LOKALNIE s¹ organizowane wycieczki rowerowe, piesze, gra miejska. S¹
przewidziane nagrody w grze miejskiej. Jeszcze wycieczka autokarowa
oraz warsztaty przyrodnicze.

Kancelaria parafialna
Podczas wakacji kancelaria parafialna jest czynna we wtorki od 10.00
do 12.00. Od poniedzia³ku do pi¹tku
po Mszy œwiêtej wieczornej.

Odesz³y do wiecznoœci
W ostatnim czasie odesz³y do
wiecznoœci: + Zofia Zaczkowska, lat
62 i + Helena Zdanowicz, lat 78.
Wieczny odpoczynek...

Termin wyjazdu do Koszalina - 22 lipca w niedzielê

Uwaga cz³onkowie Oddzia³u
Zwi¹zku Emerytów w Z³ocieñcu
(Z£OCIENIEC). Zwi¹zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów przypomina swoim cz³onkom, ¿e wyjazd do
Koszalin na FESTIWAL jest przewi-

dziany na dwudziesty drugi lipca w
niedzielê o godzinie 15.30. O wyjeŸdzie przypomina Zarz¹d Oddzia³u
Zwi¹zku.
(M)
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Aktywny czerwiec

(DRAWSKO POM.) Czerwiec
by³ miesi¹cem du¿ej aktywnoœci dla
osób uczestnicz¹cych w zajêciach
Powiatowego Dziennego Domu Samopomocy - Oœrodka Rehabilitacyjno-Kulturalnego w Drawsku Pomorskim. Zainteresowani brali
udzia³ m.in. w spotkaniach integracyjnych, zawodach sportowych oraz
Festiwalu Piosenki.
Ju¿ 1 czerwca odby³o siê spotkanie integracyjne dla dzieci, m³odzie¿y i osób niepe³nosprawnych zorganizowane przez Klub jeŸdziecki „UL”
w Szczycienku oraz wolontariuszy z
OHP Mielenko, w ramach projektu
„Wolontariusz dla osób niepe³nosprawnych”. Nawet nienajlepsza
pogoda nie przeszkodzi³a w dobrej
zabawie i rozegraniu wielu konkurencji sportowych. By³y to m.in. biegi z przeszkodami na dystansie 50,
100 i 200 metrów, po którym uczestnicy Domu zdobyli kilka medali. Na

Szanowni Pañstwo,
w poszukiwaniu wspomnieñ i
pami¹tek po ZPW nie spodziewaliœmy siê tak ujmuj¹cego i du¿ego
zainteresowania oraz okazanej pomocy mieszkañców Z³ocieñca. Dziêki temu uda³o siê nam zgromadziæ
ponad 100 eksponatów, wœród nich
kroniki, pieczêcie, puchary, znaczki,
foldery, proporczyki, imponuj¹ca
liczba dyplomów, ró¿norodnej dokumentacji i wycinków prasowych z
tego okresu oraz zdjêcia.

zakoñczenie, wszyscy spotkali siê
przy ognisku.
„Krok bli¿ej Paraolimpiady” postawi³o 19 czerwca szeœciu uczestników Domu, którzy wziêli udzia³ w III
Spartakiadzie Sportowej organizowanej przez Œrodowiskowy Dom
Samopomocy w Krzêcinie. Zaproszeni goœcie wspó³uczestniczyli w
równych nietypowych konkurencjach, jak „Gazetowa wojna”, „Wyœcig poci¹gów”, „Bieg w worku”,
„Wyœcig z pi³k¹ miêdzy nogami”.
Jury ocenia³o spryt, zrêcznoœæ, a
przede wszystkim dobr¹ zabawê.
Uczestnicy drawskiego Domu zajêli
drugie miejsce, otrzymuj¹c w nagrodê odkurzacz i toster.
Natomiast 20 czerwca grupa
uczestników Domu, jak co roku,
wziê³a udzia³ w Festiwalu Piosenki w
£obzie. W tym roku by³ to Festiwal
Piosenki Podwórkowej pt. „Nie masz

Dlatego te¿ wystawê organizujemy 21 lipca 2012 roku w dwóch miejscach:
od godz. 11.00 do 17.00 w hali
sportowej, ul. Okrzei 9 w Z³ocieñcu
oraz
od godz. 20.00 w holu Z³ocienieckiego Oœrodka Kultury, ul. Po³czyñska 6 w Z³ocieñcu.
Zapraszamy.
Pozdrawiam w imieniu zespo³u
ZOK - Monika Kuczyñska.

cwaniaka nad £obeziaka”. Na stylowej bramie powita³ ich szef ³obeskich
cwaniaczków oraz kataryniarz. Aby
dostaæ siê na zabawê nale¿a³o podaæ
has³o: „przekupiæ ma³pkê cukierkiem”. Po dokonaniu otwarcia Festiwalu przez gospodarzy, wszyscy
uczestnicy z³o¿yli meldunek i przeszli w barwnym korowodzie. Na scenie prezentowa³y siê „kapele” z zaprzyjaŸnionych oœrodków woj. zachodniopomorskiego.
Kapela
„Drawszczaki ³obuziaki” przygoto-

wa³a na tê okolicznoœæ program artystyczny i we wspania³ym stylu wykona³a utwory „Ch³opcy radarowcy”, „Ach ta pamiêæ”, „Cicha woda”
i „Zimny drañ”. Organizatorzy imprezy zadbali, aby na sto³ach znalaz³y siê typowe uliczne smako³yki jak
pajda chleba ze skwarkami, ogórki
kiszone, placek dro¿d¿owy i inne.
Zabawa by³a bardzo udana, wszyscy œwietnie wczuli siê w klimat imprezy i w radosnych nastrojach powrócili do domu.
(o)

Zamkniête k¹pielisko
w Czaplinku
Decyzj¹ Pañstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Drawsku Pomorskim wprowadzony
zosta³ do odwo³ania zakaz k¹pieli w

k¹pielisku nad Jeziorem Drawsko w
Czaplinku przy ul. Drahimskiej. W
wodzie k¹pieliska stwierdzono bakterie Escherichia Coli.

