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PAMIÊCI SYBIRAKÓW

MARIACKA
BÊDZIE JAK
NOWA,
ALE W STYLU
RETRO
Ulica Mariacka le¿¹ca w sercu po³czyñskiej starówki od dawna wymaga³a remontu. Moment kapitalnej modernizacji w³anie nadszed³, a przy
okazji wymienione zostan¹ wszystkie
instalacje wodno-ciekowe biegn¹ce
pod ulic¹.
Str. 6

Na cmentarzu komunalnym w Po³czynie Zdroju mia³o miejsce ods³oniêcie pomnika
powiêconego pamiêci polskich zes³añców Sybiru. Uroczystoci by³y po³¹czone z obchodami 65 rocznicy rozpoczêcia masowych deportacji ludnoci polskiej na dalekie kresy
Zwi¹zku Radzieckiego.
Czytaj na str. 3

WANDALIZM
W GIMNAZJUM
POWSTRZYMANY?

Modernizacja i rozbudowa Gimnazjum
Publicznego w Po³czynie Zdroju zosta³a
dokonana ogromnym wysi³kiem finansowym. Skutki decyzji o podjêciu tej inwestycji
jeszcze przez d³ugie lata bêd¹ odczuwalne
dla bud¿ety gminy. Niestety nie wszyscy,
dla których szko³a by³a budowana potrafi¹ doceniæ ten wysi³ek. W tym piêknym,
nowym budynku wiele rzeczy zosta³o ju¿
zniszczonych przez m³odzie¿.  mówi burmistrz Barbara Nowak. Najgorszy by³ rok
szkolny 2003/2004  pierwszy po oddaniu
szko³y do u¿ytku, ale uda³o nam siê powstrzymaæ to zjawisko  uspokaja Dorota
Kuliñska, dyrektor szko³y. Czytaj na str. 4
CMYK

DZIA£KOWCY
I BURMISTRZ
PRZECIW
UW£ASZCZENIU
Klub parlamentarny Prawo i Sprawiedliwoæ z³o¿y³ w Sejmie projekt ustawy o przekszta³ceniu prawa u¿ytkowania dzia³ek w
pracowniczych ogrodach dzia³kowych w
prawo w³asnoci. Prezesi zarz¹dów ogrodów
dzia³kowych z Po³czyna Zdroju spotkali siê
z burmistrz Barbar¹ Nowak, aby wymieniæ
pogl¹dy i wypracowaæ stanowisko w tej
sprawie.
Str. 12

BÊDZIE
PRACA

Z koñcem roku pracownicy magistratu w Po³czynie Zdroju z³o¿yli wniosek do
funduszu PHARE o dofinansowanie zakupu sadzonek do parku zdrojowego i
uporz¹dkowania terenów o znaczeniu turystycznym. Wiadomo ju¿, ¿e wniosek
zosta³ rozpatrzony pozytywnie i dziêki
temu przez 6 miesiêcy 20 bezrobotnych
bêdzie mia³o pracê.
Str. 6
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Rozmowa z Adamem Wdowickim, prezesem spó³ki Wodoci¹gi i Kanalizacja w Po³czynie Zdroju.

CO Z T¥ WOD¥?
W okresie Bo¿ego Narodzenia i w innych dniach kiedy zu¿ycie wody jest du¿e w
niektórych czêciach miasta z kranów nic
nie leci. Dlaczego?
Sytuacje takie rzeczywicie maj¹ miejsce,
g³ównie na ulicach Konopnickiej, Kazimierza
Wielkiego, BOWiD. Problemy pojawiaj¹ siê
najczêciej w soboty i w okresach przedwi¹tecznych, kiedy pobór wody jest znaczny.
Zwykle nie jest to ca³kowity niedobór wody, a
jedynie spadek cinienia. Obecnie wiele osób

u¿ywa elektrycznych podgrzewaczy przep³ywowych, które w odró¿nieniu od bojlerów
wymagaj¹ odpowiedniego cinienia.
Za te problemy odpowiedzialny jest stan
techniczny sieci wodoci¹gowej. Zanim powsta³a spó³ka WiK, a to ju¿ prawie 10 lat, woda
w Po³czynie w ogóle nie by³a uzdatniana. Doprowadzi³o to do znacznego zarastania rur,
g³ównie przez zwi¹zki ¿elaza. W niektórych
miejsca rednica zmniejszy³a siê nawet o kilkadziesi¹t procent. Dotyczy to zw³aszcza najstarszych magistrali, do których wprowadzone s¹ m³odsze ruroci¹gi, które niejednokrotnie  a tak jest w³anie w przypadku wspomnianych osiedli  maj¹ szerszy przekrój ni¿
rury we wczeniejszych odcinkach sieci. Ka¿dy kto posiada choæby elementarn¹ wiedzê z
zakresu fizyki, wie ¿e woda która z w¹skiej
rurki wp³ynie do szerszej traci cinienie, a
prêdkoæ przep³ywu spada. To wszystko powoduje, ¿e przy istniej¹cym stanie sieci nie
jestemy w stanie dostarczaæ wody o odpowiednim cinieniu do wszystkich punktów
miasta. Oczywicie tylko w okresach wzmo¿onego poboru.
Jakie jest wyjcie z tej sytuacji?
Widzê trzy rozwi¹zania. Pierwsze wynika
z faktu, ¿e przy takim stanie sieci Po³czyn
Zdrój posiada zbyt ma³e zasoby wody (w metrach szeciennych na godzinê) aby przez ca³y
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czas by³o odpowiednie cinienie. Dlatego mo¿na dopi¹æ dodatkowe ród³o na przyk³ad w
postaci pod³¹czenia siê do wodoci¹gu w Ko³aczu. Drugie rozwi¹zanie jest takie, ¿e mo¿na
wyczyciæ istniej¹ca sieæ z osadów. To wyjcie
jest niestety bardzo kosztowne. Na wodoci¹gi
w naszymi miecie sk³ada siê oko³o 30 kilometrów rur, czyli 30 tysiêcy metrów. Oczyszczenie jednego metra kosztuje 10 z³otych, czyli na
rozwi¹zanie problemu w ca³ej sieci potrzeba
300 tysiêcy z³otych. Aby tego dokonaæ trzeba
by podnieæ cenê wody o z³otówkê za jeden
metr szecienny i to przy za³o¿eniu, ¿e wszyscy zap³ac¹ (problemy z p³aceniem ma oko³o
20% odbiorców).
Ma³o tego, wyczyszczenie rur z osadów z
pewnoci¹ spowodowa³oby, ¿e ujawni³yby siê
nieszczelnoci  niektóre linie maj¹ ponad 80 lat
 i dochodzi³oby do znacznej utraty wody. A
wiêc potrzebne by³yby kolejne rodki na ³atanie
dziur w rurach.
Kolejnym rozwi¹zaniem mog³oby byæ po³¹czenie g³ównych magistrali wodoci¹gowych
w piercieñ wokó³ miasta, tak aby w przypadku
problemów z dostarczeniem wody do jakiego
punktu z jednej strony, zawsze mo¿na by³o
dostarczyæ j¹ z drugiej strony.
Skoro wspomnielimy o pieni¹dzach, to
chcia³bym zapytaæ, dlaczego woda i cieki w
Po³czynie Zdroju s¹ takie drogie?
To nie prawda, ¿e te op³aty w Po³czynie s¹
dro¿sze ni¿ gdzie indziej. Na przyk³ad w Bia³ogardzie, gdzie w ogóle nie prowadzi siê uzdatniania, 1 m3 wody kosztuje 1,89 z³ (w Po³czynie
2,20  red.), a cieków 3,10 z³ (w Po³czynie 2,40
 red.). W Karlinie woda kosztuje 1,97 z³, a
cieki a¿ 4,46 z³ za m3! Widaæ wiêc, ¿e u nas nie
jest najgorzej. Równie¿ na tle ca³ego województwa nasze ceny mieszcz¹ siê w rednich wielkociach. Chcia³bym podkreliæ, ¿e nasze
ceny wynikaj¹
wy³¹cznie z
ponoszonych
kosztów. Nie
dostajemy
¿adnych rodków
zewnêtrznych, a
nasza dzia³alnoæ musi siê
zbilansowaæ.
Jestemy
spó³k¹, której
w³acicielem
jest gmina i
ewentualne
straty przyniesione przez
WiK i tak spad³yby na podatnika.
Ale nie brakuje przyk³adów miast gdzie
woda i cieki jednak s¹ tañsze. Mo¿e w takim razie nale¿a³oby poszukaæ oszczêdnoci w samej spó³ce i ci¹æ koszty?
Dzia³ania takie ju¿ zosta³y przeprowadzo-

ne. Rok temu przeszlimy g³êbok¹ i niestety
bolesn¹ restrukturyzacjê  bolesn¹ bo zwolnionych zosta³o 6 pracowników. Ale dziêki temu
ca³y szereg zadañ, takich jak odczyty z wodomierzy, roznoszenie faktur, sprz¹tanie, zosta³o
zlecone podwykonawcom. Z ekonomicznego
punktu widzenia jest to korzystne, g³ównie
przez wysokoæ wiadczeñ zusowskich. Ponadto od czterech lat pracownicy spó³ki nie
mieli ¿adnych podwy¿ek ani premii.
Wiele osób w Po³czynie Zdroju ma zastrze¿enia do jakoci wody. Dlaczego z kranów leci brudna woda?
Takie sytuacje zdarzaj¹ siê tylko okresowo
i wynika to z tzw. wtórnego zanieczyszczenia.
Woda, któr¹ zaraz po uzdatnieniu pompujemy
do sieci, jest czysta, a nawet bardzo czysta.
Niestety osady w rurach, o których mówi³em
ju¿ wczeniej, powoduj¹ ponowne zanieczyszczenie. Dzieje siê to g³ównie na koñcowych odcinkach wodoci¹gu (tu¿ przed kranem)
ze wzglêdu na nierównomierny pobór. Jeli
mówi¹c obrazowo przez ca³y tydzieñ u¿ywa
siê bardzo niewiele wody i ona praktycznie stoi
w rurach, to siê zanieczyszcza, a jak w sobotê
rozkrêcimy kurki to przez krótki czas poleci
zanieczyszczona. Jedynym rozwi¹zaniem jest
wspomniane czyszczenie sieci, a to kosztuje.
Nie brakuje skarg mieszkañców na zawy¿one faktury, niektórzy twierdz¹, ¿e jest
to wina wadliwych wodomierzy...
Wodomierze to sprzêt, który psuje siê niezwykle rzadko, a w³aciwie w ogóle siê nie
psuje. O ró¿nicach miêdzy stanem wodomierza a wielkoci¹ zu¿ycia na fakturze nie s³ysza³em, a nawet jeli taka sytuacja by siê zdarzy³a to jest to ³atwe do skorygowania. Te
przypadki, o których Pan mówi wynikaj¹ najprawdopodobniej z tego, ¿e ludzie nie zdaj¹
sobie sprawy do czego mog¹ doprowadziæ
nieszczelne urz¹dzenia. Mam tu tabelê, z której wynika, ¿e woda kapi¹ca z kranu, a zw³aszcza przeciek z miski ustêpowej mo¿e doprowadziæ do utraty od kilkuset, do nawet tysi¹ca

litrów wody na dobê! A tysi¹c litrów to ju¿ 1
m3, jeli pomno¿yæ to razy 30 dni w miesi¹cu
i dodaæ normalne zu¿ycie, to nic dziwnego, ¿e
w danym miesi¹cu rachunek jest wiêkszy ni¿
zazwyczaj.
Rozmawia³ Tomasz Chmielewski
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Na cmentarzu komunalnym w Po³czynie Zdroju mia³o miejsce ods³oniêcie
pomnika powiêconego pamiêci polskich zes³añców sybiru. Uroczystoci by³y
po³¹czone z obchodami 65 rocznicy rozpoczêcia masowych deportacji ludnoci
polskiej na dalekie kresy Zwi¹zku Radzieckiego.

PAMIÊCI SYBIRAKÓW

Zygmunt Wujek, twórca pomnika, zes³aniec Sybiru
Czterometrowy obelisk jest przesi¹kniêty symbolik¹ tamtych tragicznych wydarzeñ. W metalowej konstrukcji odnaleæ

mo¿na kilofy, taczki i inne narzêdzia wykorzystywane do niewolniczej pracy, a nawet
piecyk identyczny jak te,
którymi ogrzewano siê w wagonach.
W
uroczystociach uczestniczy³y poczty
sztandarowe
Zwi¹zku Sybiraków, miejscowe w³adze i
przedstawiciele lokalnej spo³ecznoci. Pomnik zosta³ powiêcony przez
miejscowego

proboszcza, a kompania honorowa wojska
polskiego z jednostki w widwinie odda³a
salwê honorow¹.
Akcje deportacyjne zapocz¹tkowane
w lutym 1940 roku na rozkaz Stalina
trwa³a do po³owy lat piêædziesi¹tych i
objê³a oko³o miliona Polaków. Na miejscu czeka³y na nich przymusowe roboty w ekstremalnie trudnych warunkach.
Wielu naszych rodaków ponios³o
mieræ ju¿ w czasie transportu, kolejni
ginêli na miejscu zsy³ki. - My, którym
uda³o siê prze¿yæ podtrzymujemy pamiêæ o tamtych wydarzeniach i w³anie
ku pamiêci wszystkich, którzy nie wrócili organizujemy siê i ods³aniamy pomniki  powiedzia³ Zygmunt Wujek,
artysta rzebiarz, twórca pomnika i równie¿ uczestnik zsy³ek.
(tao)

PRZEMYLANE
NASADZENIA

W ci¹gu najbli¿szych trzech
lat w parku zdrojowym przybêdzie kilka tysiêcy rolin w ponad stu gatunkach. W 2004
roku gmina Po³czyn Zdrój
otrzyma³a na ten cel 112 tysiêcy z³otych z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony rodowiska. Do tej pory przeprowadzono oko³o 40% zaplanowanych
nasadzeñ.
W pierwszej kolejnoci uzupe³niono brakuj¹ce egzemplarze w skupinach
rolin, które zosta³y zniszczone, skradzione lub usuniête (martwe i chore). W
czêci francuskiej parku by³y to g³ównie hortensje i azalie, a w maju tego roku
pojawi¹ siê równie¿ rododendrony (to
najlepszy miesi¹c na sadzenie tych rolin) Gatunki te znakomicie czuj¹ siê na
pod³o¿u borowinowym jakie wystêpuje w parku. W czêci angielskiej parku
(wokó³ stawów, na grobli i wzd³u¿ koryta Wogry) posadzono drzewa i krzewy,
które znacz¹co wp³yn¹ na walory widokowe. W tych miejscach roliny zosta³y tak dobrane, aby w czasie jesiennego przebarwiania siê lici uzyskaæ jak
najbogatsz¹ kolorystykê i poprawiæ w
ten sposób atrakcyjnoæ tej jak¿e wa¿nej czêci naszego miasta  mówi Krystyna Hapka, kierownik Dzia³u Gospodarki Komunalnej Urzêdu Miasta i
Gminy w Po³czynie Zdroju. Równie¿
nasadzenia we francuskiej czêci parku
zosta³y przeprowadzone w oparciu o
koncepcjê uzgodnion¹ i zatwierdzon¹
przez Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków i WFO. Po³czyñski park
jest zabytkiem i wszelkie dzia³ania w
nim prowadzone s¹ dok³adnie przemylane. Obawy i opinie wyra¿ane
przez jednego z mieszkañców na stronie internetowej, jakoby nowe roliny
by³y sadzone chaotycznie i przez to
mia³y zak³óciæ osie widokowe w parku, s¹ zupe³nie bezpodstawne  mówi
Barbara Nowak, burmistrz Po³czyna
Zdroju s¹ to przewa¿nie roliny niskopienne sadzone w skupinach, które zosta³y zakomponowane w sposób
charakterystyczny dla francuskiego
stylu zgodnego z nazw¹ tej czêci parku  t³umaczy burmistrz.
Do tej pory posadzono oko³o 1800
rolin za kwotê oko³o 55 tysiêcy z³otych. Kolejne nasadzenia zaplanowane
na dwa najbli¿sze lata oprócz parku
obejm¹ równie¿ okolice zalewu. (tao)
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WANDALIZM W GIMNAZJUM
POWSTRZYMANY?
(Ze str. 1) Rozbudowa i modernizacja
Gimnazjum odbywa³a siê w dwóch etapach. Pierwszy zakoñczy³ siê w 2003 roku.
Wtedy zakoñczy³ dzia³alnoæ barak, a z
pocz¹tkiem roku szkolnego 2003/2004
m³odzie¿ wesz³a w wybudowane od podstaw mury nowego skrzyd³a gimnazjum.
Bardzo szybko okaza³o siê, ¿e szko³a i owszem, jest bardzo ³adna, m³odzie¿y siê
podoba, ale to jeszcze nie powód ¿eby j¹
szanowaæ. Po³amane klamki, pourywane
kontakty i deski klozetowe, dziury w
drzwiach, stolarka okienna opalona zapalniczk¹, uszkodzona elewacja zewnêtrzna to tylko czêæ listy najczêciej powtarzaj¹cych siê dewastacji. Zdarzy³a siê równie¿
eksplozja petary, która uszkodzi³a tarket
(specjalny, bardzo wytrzyma³y, ale równie¿ drogi rodzaj nawierzchni posadzki).
Zdaniem dyrektor Kuliñskiej szkody spowodowane wandalizmem wynosz¹ oko³o 5
tysiêcy z³otych.
Kiedy obejrza³am te zniszczenia poczu³am siê bardzo, bardzo dotkniêta 
mówi burmistrz Barbara Nowak  zarówno
ja, jak i ca³y samorz¹d Po³czyna Zdroju

Rama okna opalona zapalniczk¹
w³o¿ylimy w t¹ inwestycjê mnóstwo serca, dlatego to co siê dzia³o w szkole by³o
- nie tylko dla mnie - ogromnym zaskoczeniem i jednym z najbardziej nieprzyjemnych dowiadczeñ w ostatnim czasie.
Ca³y czas zastanawiam siê, czy w obliczu
tego wandalizmu nie wyprowadziæ gimnazjalistów do Jedynki, a do budynku
gimnazjum przenieæ podstawówkê 
dodaje burmistrz.
Tymczasem Dorota Kuliñska uwa¿a, ¿e
czas najwiêkszego wandalizmu min¹³ i jest
to zas³uga zarówno kadry pedagogicznej,
jak i samej m³odzie¿y. Sprawcami wiêkszoci szkód by³o piêciu delikwentów,
którzy od pocz¹tku tego roku szkolnego
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Urwana klamka szatni
realizuj¹ obowi¹zek edukacyjny gdzie tor Kuliñska podkrela, ¿e wp³ywa na
indziej  mówi dyrektorka. Jednak jej zda- uczniów nie tylko za pomoc¹ restrykcji 
niem nie tylko odejcie k³opotliwych Na ka¿dym apelu, spotkaniach z samouczniów ze szko³y spowodowa- rz¹dem uczniowskim i bezporednich
³o poprawê.  Wprowadzilimy rozmowach z m³odzie¿¹ t³umaczê, ¿e piew ¿ycie ca³y program walki z ni¹dze wydawane na naprawianie szkód
wandalizmem, który jak na ra- mog³yby zostaæ wydane np. na myd³o,
zie okazuje siê skuteczny. Na suszarki do r¹k i inne artyku³y s³u¿¹ce
przyk³ad we wszystkich zna- g³ównie m³odzie¿y. Wydaje mi siê, ¿e te
nych mi szko³ach na korytarzu argumenty trafiaj¹ do przekonania.
Zdaniem Karola Bieñkowskiego, kiepodczas przerw jest jeden nauczyciel. U nas opracowany rownika ds. gospodarczych czêæ szkód
zosta³ regulamin dy¿urów, z wynika z faktu, ¿e szko³a nie jest wandaktórego wynika, ¿e nauczycie- loodporna. Drzwi s¹ wykonane z tak
li zawsze jest dwóch, koñcz¹ cienkiego materia³u, ¿e nie trzeba wieldy¿ur 3 minuty po
dzwonku,
kiedy
wszyscy wejd¹ ju¿ do
klas, oraz, ¿e maj¹
obowi¹zek zagl¹dania do toalet, kiedy wchodzi tam wiêcej ni¿ jedna osoba  t³umaczy
Kuliñska. Kolejne elementy
programu, to zakaz przebywania na korytarzach w czasie lekcji. Wszyscy uczniowie maj¹cy
okienko musz¹ wolny czas
spêdziæ w czytelni. Ponadto
uczniowie s¹ imiennie przypisani do miejsca w klasie, co automatycznie wyeliminowa³o
niszczenie i pisanie po ³awkach, Dziura w drzwiach
jeli uczeñ po zmianie klasy
zauwa¿y, ¿e jego miejsce jest zniszczone kiej si³y, ¿eby je uszkodziæ. Zdarzy³o siê, ¿e
ma obowi¹zek to zg³osiæ. W statucie szko- przy wynoszeniu ³awki drzwi zosta³y
³y znajduje siê zapis, ¿e jeli szkodnik lekko uderzone, a i tak zrobi³a siê dziuzostanie z³apany na gor¹cym uczynku, to ra. W budynku, gdzie dzieci rozpiera
za jego czyny materialnie odpowiadaj¹ energia akurat taki element jak drzwi
rodzice. W ubieg³ym roku szkolnym w ten powinien byæ znacznie solidniejszy 
(tao)
sposób uzbiera³o siê 678 z³otych. Dyrek- mówi kierownik.
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PO£CZYN PRZYWITA£ NOWY ROK LICYTACJE,
WYSTÊPY,
WIATE£KO
DO NIEBA
Rok 2005 rozpocz¹³ siê w Po³czynie od
szampañskiej zabawy. W sylwestrow¹ noc
imprezy odbywa³y siê niemal w ka¿dej restauracji, kawiarni, pubie. Dwa najwiêksze bale mia³y miejsce siê Gryfie i hotelu Leo (dawne sanatorium Lechia).

W Gryfie bawi³o siê sporo zagranicznych goci, g³ównie Niemców, natomiast
Leo goci³o wielu mieszkañców Po³czyna, którzy byli zapewne ciekawi wygl¹du nowego obiektu. Nic wiêc dziwnego, ¿e to w³anie tu pad³ rekord
iloci uczestników zabawy 
hotel goci³ a¿ 170 par!
Wiêcej wiêtuj¹cych nadejcie Nowego Roku by³o tylko
oko³o dwunastej na Placu Wolnoci, ale nie sposób podaæ dok³adnej liczby. Kanonada petard
rozpoczê³a siê ju¿ przed pó³noc¹,
a nieca³y kwadrans po otwarciu
szampanów niebo rozb³ys³o
sztucznymi ogniami, których pokaz zorganizowa³ Urz¹d Miasta i
Gminy. Równie¿ dziêki samorz¹dowi mieszkañcy mogli ogl¹daæ
tzw. fire show, czyli parê artystów ¿ongluj¹cych p³on¹cymi
pochodniami i ziej¹cych
ogniem.
Mimo zawsze niebezpiecznej
zabawy z fajerwerkami i wielu pot³uczonych butelek, upojna noc
up³ynê³a w miarê spokojnie. Policja, Stra¿ Po¿arna ani s³u¿by medyczne nie odnotowa³y szczególnych zak³óceñ porz¹dku, nikt te¿
nie odniós³ powa¿niejszych obra¿eñ.
(tao)

W Po³czynie Zdroju 13 fina³
Wielkiej Orkiestry wi¹tecznej
Pomocy przebiega³ bez zak³óceñ. Nawet pogoda okaza³a nieco ³askawoci, bo tu¿ przed rozpoczêciem g³ównej imprezy
przesta³o padaæ.
W Po³czynie od 15.30 w niedzielê trwa³y
licytacje przeplatane wystêpami wykonawców z Centrum Kultury. Asortyment fantów
podarowanych na rzecz orkiestry by³

PIEWAJ¥CO
W NOWY ROK

W sobotni wieczór szeciu piewaj¹cych mê¿czyzn w wytwornych garniturach wprawi³o zgromadzon¹ w kinie
Podhale publicznoæ w os³upienie. Nie
do wiary, do czego jest zdolny ludzki g³os!
Na tradycyjny Koncert Noworoczny
Burmistrza Po³czyna Zdroju w tym roku
zaproszony zosta³ istniej¹cy od ponad 20
lat mêski zespó³ Affabre
Concinui z Poznania. Panowie, którzy go tworz¹ nie
u¿ywaj¹ ¿adnych instrumentów, natomiast do perfekcji opanowali sztukê
wokaln¹. Dziêki swoim niezwyk³ym g³osom brzmi¹,
jak ma³a orkiestra. piewaj¹, gwi¿d¿¹, szepcz¹, naladuj¹ odg³osy perkusji,
tr¹bki, a nawet gitary.
W pierwszej czêci
koncertu wykonali kolêdy
polskie i piosenki wi¹teczne miêdzy innymi Lulaj¿e Jezuniu i White

Christmas, natomiast w drugiej zaprezentowali niemiertelne standardy muzyki rozrywkowej w niezwyk³ej interpretacji. Publicznoæ us³ysza³a miêdzy innymi Lady Be Good Georgea Gershwina, Woman Johna Lennona i Speedy
Gonzalesa Pata Boonea, a na bis - rewelacyjn¹ wersjê Hello Dolly Louisa
Armstronga.

ogromny. Wylicytowaæ mo¿na by³o w³aciwie wszystko, od sprzêtu gospodarstwa
domowego przez odzie¿ i bi¿uteriê, a¿ po
us³ugi, których w tym roku by³o wyj¹tkowo
du¿o. Po m³otek posz³y na przyk³ad karnety
wstêpu na basen, zaproszenia na obiad do
po³czyñskich restauracji, kupon na us³ugê
fryzjersk¹, us³ugê motoryzacyjn¹ i wstêp
na dyskotekê dla 2 osób. Tradycyjnie jak co
roku, rekordow¹ kwotê osi¹gn¹³ Florek,
czyli pies- maskotka ufundowana przez
stra¿ po¿arn¹. Zabawka, która swoje imiê
zawdziêcza w. Florianowi, patronowi stra¿aków zosta³a sprzedana za 400 z³otych.
Ostateczna kwota jak¹ uzbierano podczas
13 fina³u to 10419,66 z³. W Po³czynie Zdroju
pieni¹dze zbiera³o 27 wolontariuszy, a w
Redle 5 osób.
(last)
po³czyñskie WIADOMOCI
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MARIACKA BÊDZIE JAK NOWA,
ALE W STYLU RETRO
Ulica Mariacka le¿¹ca w sercu po³czyñskiej starówki od dawna wymaga³a
remontu. Moment kapitalnej modernizacji w³anie nadszed³, a przy okazji wymienione zostan¹ wszystkie instalacje wodno-ciekowe biegn¹ce pod ulic¹.
Rozdzielenie kanalizacji na sanitarn¹ i
deszczow¹ oraz wymiana wodoci¹gu

obejmie równie¿ odcinek Targowej, od
której rozpoczê³y siê prace (na zdjêciu). Nie
rozstrzygnê³a siê jeszcze kwestia wymiany

BÊDZIE
PRACA
Z koñcem roku pracownicy
magistratu w Po³czynie Zdroju
z³o¿yli wniosek do funduszu
PHARE o dofinansowanie
zakupu sadzonek do parku
zdrojowego i uporz¹dkowania
terenów o znaczeniu
turystycznym. Wiadomo ju¿, ¿e
wniosek zosta³ rozpatrzony
pozytywnie i dziêki temu przez 6
miesiêcy 20 bezrobotnych
bêdzie mia³o pracê.
Wartoæ projektu wynosi oko³o 80 tysiêcy euro z czego Unia pokryje 80 procent. Za te pieni¹dze zakupiony zostanie
sprzêt do pielêgnacji zieleni, w parku powstanie cie¿ka zdrowia i oznakowane
zostan¹ dwa nowe szlaki turystyczno- rowerowe. Od marca do kwietnia bêd¹ trwa³y
prace porz¹dkowe i pielêgnacyjne w parku
zdrojowym, wokó³ zabytkowych kocio³ów i dworków na terenie gminy. Pojawi siê
te¿ wiele nowych nasadzeñ.
Do wykonania powy¿szych zadañ
przez pó³ roku zatrudnionych zostanie
oko³o 20 ludzi. Kto mo¿e liczyæ na pracê?
Wybór osób zostanie dok³adnie przeanalizowany w oparciu o konsultacjê z
Urzêdem Pracy, tak aby zatrudniæ osoby
najbardziej potrzebuj¹ce pomocy, a jednoczenie potrafi¹ce dobrze pracowaæ 
zapewnia Barbara Nowak. Bardzo cieszymy siê z tego wniosku, bo te zadania
gmina i tak musia³aby wykonaæ w 2005
roku, a dziêki dofinansowaniu z Unii
Europejskiej wiêcej rodków zostanie w
gminnej kasie  nie kryje zadowolenia
pani burmistrz.
(tao)
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nawierzchni na tej ulicy.  Ten zakres robót ze wzglêdu na koszty nie znalaz³ siê w
zleconym zadaniu, ale w tej sprawie prowadzimy negocjacje z wykonawc¹. Niewykluczone, ¿e uda siê przy okazji wykopów pod instalacjê za³atwiæ sprawê nawierzchni na Targowej  mówi burmistrz
Barbara Nowak.
Natomiast Mariacka zgodnie z koncepcj¹ rewitalizacji starówki na obraz uzdrowiskowego miasteczka w stylu retro, bêdzie

odnowiona zgodnie z estetyk¹ dotychczas remontowanych ulic. Nawierzchnia
jezdni i chodniki wykonane zostan¹ z kostki brukowej, pojawi¹ siê te¿ stylowe latarnie.
Termin zakoñczenia inwestycji przewidziano na 15 marca,
ale niewykluczone, ¿e wykonawca wczeniej upora siê z
pracami.
Równoczenie z wykopami prowadzony
jest nadzór archeologiczny.
Jak do tej pory
nie pojawi³o siê
¿adne ciekawe
znalezisko, ale obserwacje naukowców
potwierdzaj¹ dotychczasowe przekonania o wczesnoredniowiecznym rodowodzie miasta.
Inwestycje na obu ulicach finansowane s¹ z bud¿etu gminy, a ich wartoæ wynosi blisko 300 tysiêcy z³otych. Kwota ta
stanowi równoczenie wk³ad w³asny w inwestycjach, na finansowanie których
gmina sk³ada³a wnioski do ZPORR (fundusze strukturalne Unii Europejskiej). (tao)

BUD¯ET TRUDNY,
ALE STABILNY
Po³czyn Zdrój jest jedn¹ z nielicznych
gmin naszego regionu, która jeszcze przed
wiêtami Bo¿ego Narodzenia upora³a siê z
uchwaleniem bud¿etu. Radni jednog³onie
przyjêli uchwa³ê w tej sprawie.
W 2005 roku bud¿et Po³czyna Zdroju
zamknie siê kwot¹ 27 milionów i bêdzie
wiêkszy od tegorocznego o prawie 20%.
Wzrost ten wynika g³ównie z na³o¿enia na
gminê obowi¹zku wyp³aty wiadczeñ rodzinnych. Na ten cel gmina otrzyma³a z
bud¿etu centralnego 4 miliony z³otych.
W momencie uchwalania bud¿etu zad³u¿enie gminy wynosi³o 41% przy dopuszczalnych 60-ciu. Niewykluczone jednak, ¿e jeszcze w styczniu d³ug wzronie
do 46 % dochodu bud¿etowego, poniewa¿ gmina przymierza siê do zaci¹gniê-

cia kolejnego kredytu. Zostanie on przeznaczony na sp³atê II etapu modernizacji
gimnazjum. bud¿et na rok 2005 nie
bêdzie ³atwy do realizacji, ale na pewno stabilny  uspokaja burmistrz Barbara Nowak, jej zdaniem nie ma niebezpieczeñstwa przekroczenia progu p³ynnoci finansowej, a w kolejnych latach
zobowi¹zania gminy bêd¹ systematycznie maleæ.
Mimo nie³atwej sytuacji finansowej
gmina nie zdecydowa³a siê na podniesienie stawek podatku od nieruchomoci.
Zamierza natomiast skuteczniej egzekwowaæ jego ci¹ganie  równie¿ przez egzekucje komornicze. Na dzieñ dzisiejszy zobowi¹zania p³atników z tytu³u niezap³aconych podatków wynosz¹ oko³o 3 miliony
z³otych.
(tao)

SAMORZAD
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FORMALNOCI
SPE£NIONE
Rada Miejska Po³czyna
Zdroju jednog³onie przyjê³a
plan rozwoju lokalnego i program rewitalizacji zabytkowej
czêci miasta. Dokumenty te
s¹ wymagane, aby wnioskowaæ
o dofinansowanie z programów
Unii Europejskiej.
Z ró¿nych programów (nie tylko
unijnych) Po³czyn otrzyma³ rodki
m.in. na cie¿kê rowerow¹, budowany kolektor ciekowy do Dziwogóry,
nasadzenia zieleni i szereg dzia³añ
spo³eczno- kulturalnych. W Urzêdzie Miasta i Gminy przygotowano
wniosku o pieni¹dze na rewitalizacjê
ródmiecia. Dzia³anie polegaj¹ce
g³ównie na wymianie nawierzchni
ulic i chodników wraz z modernizacj¹
wszystkich instalacji podziemnych,
oraz remoncie kamienic bêdzie kosztowa³o oko³o 3 milionów z³otych.
Jeli wniosek zostanie rozpatrzony
pozytywnie Unia Europejska dofinansuje 75 procent tej kwoty. W ramach realizacji zadania wykonane
zosta³yby remonty dziewiêciu kamienic oraz wymiana nawierzchni ulic:
Chrobrego, Targowa, Mariacka,
Grunwaldzka (odcinek od Demokracji do Poczty), 5 Marca. W projekcie
znalaz³ siê równie¿ remont zamku.
Wniosek na rewitalizacjê zosta³ z³o¿ony 15 stycznia.
(tao)

ZAMEK
OBNA¯ONY
Na skarpie okalaj¹cej po³czyñski zamek wykonane zosta³y ciêcia pielêgnacyjne
oraz wycinki drzew i krzewów. Dziêki tej pracy ma siê zmniejszyæ zawilgocenie
fundamentów dokuczliwe szczególnie w pomieszczeniach piwnicznych budowli,
a zamek jako obiekt zabytkowy bêdzie znacznie lepiej wyeksponowany.

Problem wilgoci w piwnicach zamku istnia³
od dawna. Prawdopodobnie winê za ten stan
ponosi zbudowany w latach 80- tych murek
oporowy wokó³ zamku, w którym zabrak³o kana³ów odp³ywowych. Z tego powodu woda z
rynien nie by³a niegdzie wyprowadzana i wsi¹ka³a tu¿ przy cianie budynku. Drug¹ przyczy-

KOMPUTERY Z PARSÊTY
Na styczniowej sesji Rada Miejska Po³czyna Zdroju przyjê³a uchwa³ê o
przyst¹pieniu do Projektu Spo³eczeñstwa Informacyjnego Wrota
Parsêty. Oznacza to, ¿e przy niewielkim zaanga¿owaniu finansowym
po³czyñski magistrat ma szansê na pozyskanie sprzêtu
komputerowego.
Zwi¹zek Miast i Gmin Dorzecza Parsêty,
którego Po³czyn Zdrój jest cz³onkiem przygotowa³ wniosek do jednego z programów
unijnych na dofinansowanie zakupu sprzêtu komputerowego dla jednostek samorz¹du terytorialnego. W projekcie wartoci
10,5 miliona z³otych uczestnicz¹ 23 gminy i
3 starostwa powiatowe - udzia³ Po³czyna
Zdroju wynosi oko³o 300 tysiêcy z³otych.
Jeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie zadanie zostanie sfinansowane w 75
procentach przez Uniê Europejsk¹, a Po-

³czyn wy³o¿y tylko 70 tysiêcy. Zdaniem
burmistrz Barbary Nowak nowoczesny i
sprawny sprzêt komputerowy znacz¹co
usprawni pracê magistratu Ju¿ w tej chwili du¿a czêæ obowi¹zków urzêdnika to nie
papierkowa robota, ale w³anie praca
z komputerem. W najbli¿szym czasie dojd¹
nowe zadania, np. wprowadzony zostanie
elektroniczny system obiegu dokumentów. Tego na przestarza³ym i zu¿ytym sprzêcie po prostu zrobiæ siê nie da  uzasadni³a
burmistrz Nowak.
(tao)

nê stanowi³ g¹szcz dzikich zaroli na skarpie,
które dodatkowo zatrzymywa³y wodê przy
fundamentach. Obecny dzier¿awca zamkowych piwnic prowadz¹cy tam dzia³alnoæ gastronomiczn¹ sporym wysi³kiem osuszy³ pomieszczenia od wewn¹trz. Teraz przyszed³
czas na usuniêcie zewnêtrznych przyczyn
wilgoci. Jako pierwsze usuniête zosta³y dzikie
zarola, a w dalszej kolejnoci zaplanowane jest
wykonanie kana³ów odp³ywowych. W trakcie
robót pojawi³a siê równie¿ ciekawostka historyczna. Pod warstw¹ ziemi na skarpie znajduj¹
siê kamienne stopnie stanowi¹ce tarasow¹ podbudowê zamku lub element nieznanej czêci
budowli. Znalezisko zostanie zbadane przez
archeologów.
Prace wykonane zosta³y ze rodków bud¿etu gminy wykonawc¹ by³ w³aciciel kawiarni Zamkowa, który poniesione koszty
odliczy od p³aconej dzier¿awy. W tej samej
formie odbywaæ siê bêd¹ kolejne remonty.  To
nie jedyna forma troski o zamek. Remont najbardziej potrzebnych elementów obiektu znalaz³ siê we wniosku o fundusze Unii Europejskiej
na rewitalizacjê starówki  mówi burmistrz
Barbara Nowak.
Usuniêcie zaroli sprawi³o, ¿e zamek jest
znacznie lepiej wyeksponowany. Niestety,
dziêki temu widaæ te¿ jak bardzo temu obiektowi potrzebny jest remont z prawdziwego zdarzenia. Wiosn¹ skarpa zostanie obsadzona
przez krzewy ozdobne.
(tao)
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CHOINKA DLA
NIEPE£NOSPRAWNYCH
Ponad trzydziecioro niepe³nosprawnych dzieci i doros³ych uczestniczy³o w
dorocznej zabawie karnawa³owej.
Zorganizowano j¹ w
piêknym i niedawno oddanym do u¿ytku
budynku gimnazjum
publicznego. Gocie obejrzeli
wystêpy artystyczne gimnazjalistów, a
potem
sami
przez kilka godzin bawili siê przy dwiêkach muzyki.
Otrzymali s³odki poczêstunek oraz obiad.
Rodzice mieli ponadto spotkania warszta-

towe z terapeutami. Nie zabrak³o oczywicie wiêtego Miko³aja, który obdarowa³
goci prezentami.
Po³czyñska
szko³a ¿ycia istnieje ju¿ od dwóch
lat. Powsta³a z inicjatywy rodziców
chorych dzieci,
organizacj¹ zajê³o
siê miejscowe stowarzyszenie
Merkury, a finansuje j¹ gmina
oraz liczni sponsorzy. Dziêki temu
dzieci z ca³ej gminy
uczêszczaj¹
dwa razy w tygodniu na zajêcia rehabilitacyjne, które odbywaj¹ siê w pomieszczeniach Miejsko Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej.

MA£¯EÑSTWO SPOSOBEM
NA ZDROWIE I D£UGOWIECZNOÆ?

Profilaktyka w Zespole Szkó³
Ponadgimnazjalnych
w Po³czynie Zdroju

NIE TRUJ SIÊ !!!
¯YJ WIADOMIE
I ZDROWO
W dniu 10 lutego 2005 roku w Zespole
Szkó³ Ponadgimnazjalnych odby³ siê konkurs
profilaktyczny NIE TRUJ SIÊ - ¯YJ
WIADOMIE I ZDROWO obejmuj¹cy
wiedzê z zakresu przeciwdzia³ania uzale¿nieniom od nikotyny, alkoholu i narkotyków oraz
zaka¿eniom HIV. W konkursie wziê³o udzia³ 6
trzyosobowych zespo³ów z klas I i II. Zadania, jakie czeka³y uczestników to min:
- udzielenie odpowiedzi na pytania z zakresu przeciwdzia³ania uzale¿nieniom od nikotyny, alkoholu i narkotyków oraz chorobie
AIDS,
- przedstawienie scenki dotycz¹cej zachowañ asertywnych w ró¿nych sytuacjach ryzykownych,
- wykonanie plakatu profilaktycznego.
Zwyciêzcami konkursu zostali:
I MIEJSCE - zespó³ z klasy I B w sk³adzie:
1. £ukasz Ostrowski
2. Damian Jastrzêbski
3. Karol Czarnecki
II MIEJSCE - zespó³ z klasy II LP w sk³adzie:
1. Marzena Magdziñska
2. Piotr Banderowicz
3.m Przemys³aw Spycha³a
III MIEJSCE - zespó³ z klasy I LP w sk³adzie:
1. Ewelina W³adyczyñska
2. Justyna Danisewicz
3. Mateusz Wardak
Do komisji konkursowej zosta³ zaproszony st. aspirant Dariusz Dziubañski, który
wyg³osi³ prelekcjê na temat przestêpstw dokonywanych przez m³odzie¿ pod wp³ywem
alkoholu. Wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymali nagrody ufundowane ze rodków
bud¿etu gminy Po³czyn Zdrój. Organizatorami konkursu by³y: pedagog szkolny Marzena
Kalinowska oraz pielêgniarka szkolna Barbara
Dziubañska.

CZWORONOGI
W TRÓJK¥TACH
Jubileusz 65 lat po¿ycia obchodzi³o w styczniu ma³¿eñstwo Marii
i Stefana Madejów z Po³czyna
Zdroju.
Ma³¿onkowie pochodz¹ z kielecczyzny, a w Po³czynie mieszkaj¹ od 1950
roku i pracowali w PKP. Pani Maria (86

8

po³czyñskie WIADOMOCI

lat) i Pan Stefan (88 lat) dochowali siê 5
dzieci, 6 wnuków i 4 prawnuków. Oboje
s¹ w dobrej kondycji, nie maj¹ k³opotów
ze zdrowiem, o czym wiadczy fakt, ¿e
prawie w ogóle nie wydaj¹ pieniêdzy na
lekarstwa. Pañstwo Madejowie podkrelaj¹, ¿e razem bardzo dobrze siê czuj¹ i
bardzo siê kochaj¹. ¯yczymy jeszcze wielu, wielu lat ¿ycia w tak piêknej zgodzie,
mi³oci i dobrym zdrowiu. 100 lat!!! (tao)

W najbli¿szych dniach do Urzêdu
Miasta i Gminy rozpocznie wydawanie
identyfikatorów dla psów (metalowe trójk¹tne blaszki). W³aciciele bêd¹ otrzymywaæ je w momencie uiszczania podatku za
posiadanie czworonoga. Identyfikator
nale¿y przytwierdziæ do obro¿y, poniewa¿ stanowi on dowód zap³acenia podatku na wypadek kontroli. Sprawdzenia
mo¿e dokonaæ policja, lub komisja ds.
utrzymania porz¹dku z³o¿ona z pracowników UMiG.
(tao)

WYDARZENIA

e-mail: promocja@polczyn-zdroj.pl

POCZYTAJ W INTERNECIE
Mieszkañcy gminy Po³czyn Zdrój
maj¹ mo¿liwoæ bezp³atnego
korzystania z internetu. W
Bibliotece Publicznej im. Juliana
Tuwima odby³o siê otwarcie
czytelni internetowej.
Czytelnia sk³ada siê z trzech stanowisk
komputerowych, które biblioteka otrzyma³a od Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w ramach Programu Ikonka. Na pierwszy rzut oka czytelnia wygl¹da jak kawiarenka internetowa, ale ró¿nice s¹ bardzo
istotne. Przede wszystkim korzystanie z
komputerów jest bezp³atne, a dostêp do
internetu bêdzie ograniczony o wybrane
elementy. Nie bêdzie mo¿na korzystaæ z
czatu, gadu gadu, gier komputerowych,
stron erotycznych i pos³ugiwaæ siê poczt¹. Chodzi o to, ¿e te komputery maj¹
s³u¿yæ wy³¹cznie poszerzaniu wiedzy, a
nie rozrywce  wyjania Marek Kie³bowski, informatyk z Urzêdu Miasta i Gminy w
Po³czynie Zdroju. Pozyskane informacje
bêdzie mo¿na jedynie przegraæ na dyskietkê, bo w czytelni na razie nie ma drukarki,
ale biblioteka poszukuje sponsora, który
ufunduje jej zakup. Czytelnia jest czynna
w dni powszednie od 10 do 17.
(tao)

KSIÊGOZBIÓR
ODM£ODZONY
Z koñcem ubieg³ego roku Biblioteka
Publiczna w Po³czynie Zdroju otrzyma³a
dotacjê z Ministerstwa Kultury na zakup
nowych ksi¹¿ek. Za 2120 z³otych zakupiono pozycje, które znacz¹co wp³ynê³y
na odm³odzenie ksiêgozbioru.
Najwiêcej rodków poch³onê³y zakupy
dla czytelni dla doros³ych. Nie oznacza
to, ¿e przyby³o du¿o ksi¹¿ek, bo wydania
encyklopedyczne s¹ bardzo drogie, a
w³anie te pozycje s¹ w czytelni najbardziej po¿¹dane  mówi Monika Mielczarek  ale uda³o nam siê zdobyæ ca³¹ seriê
Encyklopedia Szkolna. To bardzo
przydatna pozycja.  mówi pracownica
czytelni. Zakupione zosta³y te¿ ksi¹¿ki do
czytelni i wypo¿yczalni dla dzieci, oraz wypo¿yczalni dla doros³ych. Czêæ dotacji
zosta³a przeznaczona na zakup ksi¹¿ek dla
filii biblioteki w Redle.
Zastrzyk nowoci by³ potrzebny, bo
wiadomoæ o ksi¹¿kach rozesz³a siê bardzo szybko. Ju¿ kilka dni po wprowadzeniu katalogu wszystkie nowe pozycje
by³y wypo¿yczone dodaje na zakoñczenie Monika Mielczarek.
(last)

BANK DLA WIETLICY
wietlica Profilaktyczno-Wychowawcza Oratorium w. Jana Bosko w
Po³czynie Zdroju prowadzona przez
Siostry Salezjanki otrzyma³a czek na
dwa tysi¹ce z³otych od Fundacji Bank
Dzieciêcych Umiechów nale¿¹cej do
Banku Zachodniego WBK S.A.
Pieni¹dze zostan¹ przeznaczone na
bie¿¹c¹ dzia³alnoæ placówki.
W
wietlicy codziennie w
godzinach 11
 16 przebywa oko³o 35
dzieci. Odrabiaj¹ lekcje,
uczestnicz¹
w zajêciach w
kó³kach zainteresowañ
(teatralne,
plastyczne,
muzycznotaneczne) i
dobrze
siê
bawi¹.
Po
podwieczorku id¹ do
domu, a od 18 do 20 wietlica znowu jest
otwarta (ju¿ tylko pod k¹tem rozrywki) i
bywa ¿e jest nawet 50 dzieci. Do wietlicy przychodziæ mog¹ wszystkie dzieci,
których rodzice wyra¿¹ na to zgodê,

uczestnictwo w zajêciach jest oczywicie bezp³atne.
Pieni¹dze z Fundacji zostan¹ spo¿ytkowane np. na zakup ksi¹¿ek, gier
dydaktycznych, pomocy naukowych,
materia³ów plastycznych itp. Ogromny
czek siostrze Dorocie Grzywacz prowadz¹cej wietlicê wrêczy³ Henryk Gru-

sza, dyrektor Pierwszego Oddzia³u Banku Zachodniego WBK S.A. w Po³czynie
Zdroju.
(tao)
po³czyñskie WIADOMOCI
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Z inicjatywy prezesa Edwarda Saka i Jana Pawelczyka, koordynatora niemieckich biur turystycznych, w pierwszym tygodniu lutego w Po³czynie Zdroju przebywa³a grupa kilkunastu
przedstawicieli niemieckich biur turystycznych, którzy na w³asnej skórze testowali jakoæ
us³ug wiadczonych przez Uzdrowisko Po³czyn S.A. Gocie wyjechali bardzo zadowoleni, a
kierownictwo firmy spodziewa siê, ¿e dziêki tej wizycie na kuracjê do Po³czyna przyjedzie
jeszcze wiêcej Niemców.

UZDROWISKO PRZETESTOWANE

W obliczu drastycznego spadku liczby
polskich kuracjuszy, jaki nast¹pi³ w ostatnich trzech latach, obecnoæ klientów zza
zachodniej granicy jest prawdziwym do-

brodziejstwem. Mo¿na mia³o powiedzieæ
to w³anie oni uchronili najwiêkszego w
miecie pracodawcê, jakim jest Uzdrowisko od bardzo powa¿nych problemów. Nic
wiêc dziwnego, ¿e wiadome potencja³u tkwi¹cego w spo³eczeñstwie
naszych s¹siadów kierownictwo Uzdrowiska
stara siê pozyskaæ kolejne kontrakty. Jest to tym
bardziej uzasadnione, ¿e
z powodu niedocenienia
oferty po³czyñskiego kurortu przez ZUS, w roku
2005 do Po³czyna Zdroju
nie przyjad¹ kuracjusze
skierowani przez tê instytucjê.
Zusowcy
stanowili dotychczas od
20 do 30 procent wszystkich goci uzdrowiska, dlatego aby uchroniæ siê przed koniecznoci¹ redukcji zatrudnienia rozpoczêto intensywne starania o pozyskanie nowych klientów.
Zdaniem specjalistów od promocji nie
ma lepszej reklamy ni¿ mo¿liwoæ bezporedniego przetestowania produktu czy
us³ugi, któr¹ siê nabywa. Ta metoda w
Uzdrowisku jest znana nie od wczoraj,
tote¿ przygotowanie wizyty przedstawi-
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cieli niemieckich biur turystycznych nie
stanowi³o najmniejszego problemu.
W czasie wizyty gocie skorzystali
niemal ze wszystkich zabiegów leczniczych, oferowanych
przez Uzdrowisko 
Nie ukrywali, ¿e do
gustu
najbardziej
przypad³y im masa¿e
 mówi Janusz Chyjek, z Dzia³u Marketingu Uzdrowiska
Po³czyn
S.A..
Uczestniczyli równie¿ w przygotowanych specjalnie dla
nich wyk³adach na
temat
lecznictwa
uzdrowiskowego
prowadzonych przez
trzech profesorów
(prof. dr hab. W³odzimierz Samborski 
reumatolog, prof. dr
hab. Ireneusz Kojder  neurolog, prof. dr
hab. Jan Królewski  ortopeda). Du¿e wra¿enie na niemieckich specach od turystyki
zrobi³a pracownia stomatologiczna S³awo-

mira Urbañskiego dzia³aj¹ca od niedawna
w jednym z obiektów uzdrowiskowych.
Zgodnie przyznali, ¿e tak atrakcyjna oferta
w dziedzinie stomatologii i protetyki to
powa¿na zaleta, która z pewnoci¹ prze³o¿y siê na liczbê pozyskiwanych klientów.
Ponadto gocie z Niemiec zapoznali siê
równie¿ z ofert¹ rekreacyjn¹ i rozrywkow¹.
Zwiedzili najatrakcyjniejsze obiekty w
naszej gminie, odbyli wycieczkê do Czaplinka, a jedno popo³udnie up³ynê³o im
przy ognisku na strzelnicy w Ko³aczu.

Zdaniem Janusza Chyjka, przedstawiciele niemieckich biur byli bardzo zadowoleni  Zapewnili nas, ¿e oferta Uzdrowiska w nie odbiega od europejskich standardów, a wielu punktach nawet je przewy¿sza i ¿e z przyjemnoci¹ bêd¹ oferowaæ pobyt w Po³czynie swoim klientom. I
o to w³anie chodzi³o  podsumowa³ specjalista.
(tao)

Uzdrowisko
Po³czyn SA
zaprasza
do swoich pracowni:

- densytometrycznej i mammograficznej
Oferujemy pe³ny zakres diagnozowania i leczenia osteoporozy, w
tym specjalistyczne badania densytometryczne czêci lêdwiowej krêgos³upa, szyjki koci udowej, koci
przedramienia. Badania na osteoporozê wykonywane s¹ przy pomocy
aparatu najwy¿szej generacji typu
DPX amerykañskiej firmy LUNAR,
który charakteryzuje siê wysok¹ dok³adnoci¹ i wysokim stopniem niezawodnoci.
OSTEOPOROZA  im wczeniej
wykryta, tym skuteczniej leczona
OSTEOPOROZA  mo¿e z³amaæ
¿ycie.
Oferujemy równie¿ badanie mammograficzne piersi. Ju¿ setki kobiet uniknê³o powik³añ zwi¹zanych z rakiem
piersi, albowiem badanie to przeprowadzi³y w odpowiednim momencie.
W Po³czynie Zdroju mamy wyj¹tkow¹
okazjê skorzystania z:
- profesjonalnego zespo³u lekarzy
- fachowego personelu medycznego
- konkurencyjnej ceny za badanie
- krótkiego terminu diagnozowania
Wystarczy przyjæ do Pomorskiego Centrum Osteoporozy i Mammografii (wejcie od ul. Kociuszki) lub
w celu uzyskania bli¿szych informacji zadzwoniæ pod numer 36 62 320.

Z

e-mail: promocja@polczyn-zdroj.pl

UZDROWISKA

WYLECZ ZÊBY
W UZDROWISKU
Do koñca 2004 roku w Uzdrowisku Po³czyn S.A. panowa³y znakomite
nastroje, a przedsiêbiorstwo prze¿ywa³o prawdziwe oblê¿enie
chêtnych na kuracjê. Od 1 stycznia ta sytuacja zmieni³a siê na
niekorzyæ, a wszystko za spraw¹ ZUS-u, który nie podpisa³ umów na
leczenie swoich kuracjuszy w 2005 roku. Uzdrowisko ani myla³o
sk³adaæ broni i postanowi³o poszukaæ dodatkowych klientów za
zachodni¹ granic¹. Tym razem magnesem zachêcaj¹cym do
odwiedzenia Po³czyna Zdroju ma byæ... wizyta u dentysty.
Ju¿ do tej pory zagraniczni gocie,
g³ównie Niemcy stanowili niemal 50%
wszystkich po³czyñskich kuracjuszy.
W³adze uzdrowiska licz¹, ¿e dziêki nowej inicjatywie wspó³czynnik ten
jeszcze siê zwiêkszy. Pomys³ polega
na zawarciu porozumienia z zak³adem
stomatologicznym, który w jednym z
uzdrowiskowych obiektów otworzy³

To prawda, ¿e niektórzy nasi
kuracjusze sami, na w³asn¹ rêkê korzystali z us³ug miejscowych stomatologów i protetyków, ale dzia³o siê
to niejako przy okazji pobytu w sanatorium  mówi Janusz Chyjek z dzia³u
marketingu Uzdrowiska Po³czyn s¹dzimy, ¿e teraz pojawi¹ siê zorganizowane grupy goci, którzy przyjad¹

WARTO WIEDZIEÆ:
Uzdrowisko Po³czyn S.A. wspó³pracuje z
kilkoma Akademiami Medycznymi w Polsce, a
wybitni reprezentacji klinik tych uczelni s¹ równie¿ naszymi wspó³pracownikami. W swoich
comiesiêcznych wizytach w Po³czynie Zdroju
udzielaj¹ porad i konsultacji w ramach swoich
specjalnoci w Przychodni Uzdrowiskowej
(wejcie od ul. Kociuszki).
- w zakresie ortopedii  prof. dr hab. Jan
Królewski z Akademii Medycznej w Szczecinie
- w zakresie neurochirurgii  prof. dr hab.
Ireneusz Kojder z Akademii Medycznej w
Szczecinie
- w zakresie reumatologii  doc. dr hab.
W³odzimierz Samborski z Akademii Medycznej
w Poznaniu
- w zakresie dermatologii - dr n. med.
Grzegorz Grzybowski z Akademii Medycznej
w Poznaniu
Godziny i terminy przyjêæ mo¿na uzgodniæ
w Przychodni Uzdrowiskowej tel. 36 62 370.

UZDROWISKO NIE TYLKO
DLA PRZYJEZDNYCH

swoje podwoje. Powodem dla którego
zarówno uzdrowisko, jak i nowy us³ugodawca licz¹ na sukces, s¹ oczywicie ceny. Przyk³ad przygranicznych
zak³adów us³ugowych, nie tylko gabinetów lekarskich, ale równie¿ fryzjerów, kosmetyczek i mechaników samochodowych dobitnie pokazuje, ¿e
ceny kilkakrotnie ni¿sze ni¿ na zachodzie s¹ wystarczaj¹cym argumentem
dla pozyskania zagranicznego klienta.
Zdaniem przedstawicieli kurortu
pojawienie siê bezporednio przy
uzdrowisku nowoczesnej i niedrogiej
przychodni stomatologicznej, bêdzie
mia³o ogromny wp³yw na iloæ goci z
zagranicy.

g³ównie ze wzglêdu na leczenie uzêbienia, a tradycyjna kuracja w bêdzie tylko urozmaiceniem wizyty. Ju¿
w tej chwili nawi¹zalimy kontakt z
grup¹ oko³o 30 Francuzów, chêtnych
na skorzystanie z takiej formy pobytu
w Po³czynie  dodaje specjalista.
Ale czy jeden nowy zak³ad stomatologiczny, bêdzie w stanie w krótkim
czasie obs³u¿yæ tak¹ iloæ pacjentów
z zachowaniem europejskich standardów? W³aciciel nowego punktu zapewnia, ¿e tak. Ma³o tego, S³awomir
Urbañski zapowiada, ¿e dziêki atrakcyjnym cenom bêdzie zabiega³ o pozyskanie klientów równie¿ wród miejscowej ludnoci.
(tao)

Szanowni Pañstwo
Uzdrowisko Po³czyn SA informuje, ¿e
oprócz leczenia sanatoryjnego, szpitalnego i
pe³nop³atnego prowadzonego w naszych zak³adach lecznictwa jest mo¿liwoæ korzystania z
leczenia ambulatoryjnego. Wystarczy z wnioskiem swojego lekarza rodzinnego zg³osiæ siê do
przychodni uzdrowiskowej (wejcie od ul. Kociuszki), gdzie odpowiednie zabiegi przepisze
Pañstwu lekarz uzdrowiskowy. Od tego momentu we wskazanym w karcie zabiegów obiekcie bêdziecie Pañstwo korzystaæ z zabiegów uzdrowiskowych, wykonywanych przez wykwalifikowan¹ kadrê medyczn¹. Wykonujemy ponad 30 rodzajów zabiegów z zakresu:
- fizykoterapii z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury (m.in. do laseroterapii, krioterapii, fototerapii)
- hydroterapii (natryski, masa¿e wirowe,
masa¿e podwodne)
- kinezyterapii (gimnastyka indywidualna,
zespo³owa)
- balneoterapii z wykorzystaniem cudownej
borowiny i solanki
- masa¿y  klasycznego i wibracyjnego
Leczymy schorzenia:
- narz¹dów ruchu, reumatyczne, pourazowe,
neurologiczne, uk³adu kr¹¿enia, dzieciêce pora¿enie mózgowe, ginekologiczne, ortopedyczne
- skutecznie zapobiegamy rozwojowi osteoporozy.

po³czyñskie WIADOMOCI
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DZIA£KOWCY I BURMISTRZ
PRZECIW UW£ASZCZENIU
Klub parlamentarny Prawo i Sprawiedliwoæ z³o¿y³ w Sejmie projekt ustawy o
przekszta³ceniu prawa u¿ytkowania dzia³ek w pracowniczych ogrodach dzia³kowych w prawo w³asnoci. Prezesi zarz¹dów ogrodów dzia³kowych z Po³czyna
Zdroju spotkali siê z burmistrz Barbar¹
Nowak, aby wymieniæ pogl¹dy i wypracowaæ stanowisko w tej sprawie.

Projekt ustawy daje mo¿liwoæ wykupu
dzia³ki za równowartoæ jej wartoci (zni¿ki
w zale¿noci od czasu u¿ytkowania i poniesionych nak³adów), zak³ada równie¿ likwidacjê Polskiego Zwi¹zku Dzia³kowców i Funduszu Rozwoju Pracowniczych Ogrodów
Dzia³kowych. Po³czyñscy dzia³kowcy s¹
zdecydowanie przeciwni proponowanym
zmianom. Ich zdaniem rzeczywistym celem
projektu nie jest uw³aszczenie lecz wyw³aszczenie dzia³kowców. Prezesi zgodnie
podkrelali, ¿e ogrody dzia³kowe to dorobek
wielopokoleniowy osi¹gniêty ciê¿k¹ prac¹,
wieloma wyrzeczeniami. W protecie, który
zostanie z³o¿ony na rêce marsza³ka sejmu
mo¿na przeczytaæ m.in.:
...dzia³kowcy to g³ównie emeryci, rencici i bezrobotni, dla których dzia³ka to najtañsze ród³o pozyskania zdrowej ¿ywnoci i
wypoczynku. Tu spotykaj¹ siê z s¹siadami,
wymieniaj¹ pogl¹dy i dowiadczenia, ucz¹
dzieci i wnuki mi³oci do przyrody i poszanowania dla pracy ludzkich r¹k. S¹ zadowoleni,
szczêliwi i dumni ze swoich dzia³ek mimo
otaczaj¹cego ich coraz wiêkszego zubo¿enia.
(...) Ze wzglêdów ekonomicznych spo³ecznoci tej nie bêdzie staæ na poniesienie kosztów
zwi¹zanych z uw³aszczeniem wed³ug projektu PiS. (...) Chcemy nadal uprawiaæ swe poletka stanowi¹ce jednoczenie zielone p³uca
na sta³e wpisane w krajobraz naszego miasta...
Swoje zdanie na temat ca³ej sprawy wypowiedzia³a równie¿ burmistrz Barbara Nowak.  Zwróci³ siê do mnie prezes Okrêgowego Zarz¹du PZD w Koszalinie z prob¹ o
zajêcie stanowiska i ewentualne poparcie
protestu, co niniejszym czyniê.
Prezesi POD w Po³czynie Zdroju nie
kryli swojego zadowolenia i wtórowali w
podawaniu przyk³adów konsekwencji jakie mog³oby poci¹gn¹æ za sob¹ przyjêcie
przez sejm ustawy w proponowanym
kszta³cie.  Nie wyobra¿am sobie, ¿eby kto
w rodku ogrodu wykupi³ na przyk³ad cztery dzia³ki i zbudowa³ tam warsztat samochodowy. To zupe³ny absurd, a przecie¿ ten
projekt to umo¿liwia  powiedzia³a Izabela
Wacko, przewodnicz¹ca kolegium prezesów.
Na spotkaniu ustalono równie¿ termin
Gminnego wiêta Ogrodów odbywaj¹cego
siê co roku w amfiteatrze. W 2005 bêdzie to
28 sierpnia, ostatnia niedziela miesi¹ca.
(last)
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Sz. P. Wies³aw Sawicki,
prezes PZD
Okrêgowy Zarz¹d
w Koszalinie
Na wstêpie pragnê serdecznie podziêkowaæ za zwrócenie siê do mnie w tak wa¿nej
dla wszystkich dzia³kowców sprawie, oraz
za to, ¿e Po³czyn Zdrój zosta³ dostrze¿ony
jako prê¿nie dzia³aj¹cy orodek na mapie
spo³ecznej aktywnoci dzia³kowców.
Ogrody dzia³kowe istnia³y w miastach od
zawsze. Przez ca³e stulecia (a w formie Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych dziesiêciolecia) uprawa warzyw, owoców i kwiatów
bez problemu wspó³istnia³a z organizmami
miast. Egzystuj¹c w zgodnej symbiozie zarówno tereny miejskie, jak i kompleksy ogrodów odnosz¹ z wzajemnej bliskoci same
korzyci. Dziêki dzia³kom miasta s¹ piêkniejsze, a rzesze mieszkañców zdrowsze,
wypoczête i zadowolone z ¿ycia.
Szczególnie w naszych czasach kultura
uprawiania ogrodów dzia³kowych jest jednym z najwartociowszych i godnych pochwa³y zjawisk spo³ecznych. Ruch na wie¿ym powietrzu, produkowanie zdrowej ¿ywnoci i w koñcu mo¿liwoæ wypracowania
oszczêdnoci w domowych bud¿etach to
prawdziwy skarb dla wielu skromnie ¿yj¹cych Polaków. Nie mówi siê o tym g³ono, ale
w naszym kraju jest spora grupa ludzi, którzy g³ównie dziêki niewielkim ogródkom
dzia³kowym maj¹ co jeæ. Wród nich nie
brakuje emerytów i rencistów.
Gmina Po³czyn Zdrój zawsze by³a, jest i
bêdzie przyjacielem dzia³kowców, a ja jako
burmistrz Po³czyna Zdroju nie wyobra¿am
sobie naszego miasta bez ogrodów i bez spo³ecznoci zadowolonych dzia³kowców. Dlatego stojê na stanowisku, ¿e do wszelkich
ingerencji w status formalnoprawny ogro-

Po³czyn Zdrój, 01.02.2005.

dów dzia³kowych nale¿y podchodziæ z wielk¹
rozwag¹. Natomiast zmiany mog¹ce naruszyæ harmoniê i dobrodziejstwo istnienia
ogrodów budz¹ mój stanowczy sprzeciw.
Natychmiast po odebraniu sygna³u o
kontrowersjach zwi¹zanych z projektem
ustawy autorstwa Prawa i Sprawiedliwoci
zaprosi³am do siebie przedstawicieli dzia³kowców (nie mam zwyczaju podejmowaæ
decyzji bez konsultacji ze spo³ecznoci¹, której one bezporednio dotycz¹). Po zapoznaniu siê z projektem ustawy, konsultacje z
prezesami po³czyñskich POD-ów utwierdzi³y mnie w przekonaniu, ¿e intencj¹ ustawy nie
jest poprawa bytu dzia³kowców jako takich,
ale uczynienie gruntów na których le¿¹ ogrody, przedmiotem wolnorynkowego obrotu.
W miasteczkach, takich jak Po³czyn
Zdrój ten problem nie jest a¿ tak nabrzmia³y,
jak w du¿ych aglomeracjach. Tam wielu inwestorów ³akomym okiem patrzy na ogrody
dzia³kowe, które czêsto s¹ po³o¿one w bardzo atrakcyjnych miejscach. Ustawa w proponowanym kszta³cie otwiera drzwi do
przejmowania tych terenów i przeznaczania
ich na inne cele.
Moim zdaniem projekt PiS-u mo¿e doprowadziæ do stopniowej likwidacji dzia³kowania, jako piêknego zjawiska kulturowego i spo³ecznego. Oczywicie jestem temu
przeciwna.
¯yczê d³ugich lat satysfakcjonuj¹cej
dzia³alnoci w takiej formule, jak¹ spo³ecznoæ dzia³kowców sama uzna za najlepsz¹.
Burmistrz
Po³czyna Zdroju
Barbara Nowak

e-mail: promocja@polczyn-zdroj.pl

PRZEDSIÊBIORCZE
ROZMOWY
Z koñcem stycznia odby³o siê spotkanie w³adz gminy z po³czyñskimi przedsiêbiorcami. Dyskutowano
g³ównie o podatkach, funduszach pomocowych Unii
Europejskiej i zapobieganiu bezrobociu.
siê ze zrozumieniem, ale w kwestii ci¹galnoci nie bêdzie pob³a¿ania. Obecnie zaleg³oci podatników wobec gminy wynosz¹ 3 miliony z³otych! Nie mogê pozwoliæ
na dalsze powiêkszanie siê tej dziury w
bud¿ecie, bo by³oby to nie w porz¹dku
wobec mieszkañców, którzy sumiennie
p³ac¹ podatki. Przecie¿ te brakuj¹ce 3
miliony, to ile nie wyremontowanych
c h o d n i k ó w,
ulic
dachów
itd... a pretensji nikt nie bêdzie mia³ do
tych, którzy nie
p³ac¹ podatków, tylko do
burmistrza.
Barbara Nowak
podkreli³a, ¿e
ka¿dej sprawie
bêdzie
siê
uwa¿nie przygl¹daæ, ale w
razie potrzeby
nie zawaha siê
przed skierowaniem d³u¿nika do egzekucji
komorniczej. 
Od lewej: Jan Tarnowski i prezes Po³czyñskiego Towarzystwa Go- Nie mogê post¹piæ inaczej,
spodarczego Wojciech Marciszonek
zw³aszcza w sytuacji kiedy odrzucona zostaje pomoc w
mia³ym i nowatorskim projektem, ponierozwi¹zaniu problemu. Jedna z firm zajwa¿ jako jeden z nielicznych zawiera partmuj¹ca siê produkcj¹ maszyn otrzyma³a
nerstwo publiczno- prywatne. Oznacza to,
ofertê uregulowania zaleg³oci podatko¿e o pieni¹dze wystêpuj¹ razem: gmina i
wych poprzez wykonanie wiat przystanwspólnoty mieszkaniowe, po zawarciu
kowych, ale skoro i to nie pomog³o, to ja
stosownych umów. Zgodê wspólnot na
ju¿ nie widzê innych mo¿liwoci - zakoñudzia³ w tym przedsiêwziêciu, która przeczy³a burmistrz.
cie¿ wi¹¿e siê z zaanga¿owaniem finansoNa spotkaniu obecna by³a równie¿
wym, uwa¿am za du¿y sukces. Trzeba jedKrystyna Michalska, kierownik Powiatonak powiedzieæ, ¿e namówienie w³aciwego Urzêdu Pracy w widwinie, która zrecieli na wspólne pokrycie wk³adu w³alacjonowa³a sytuacjê na rynku pracy na
snego stanowi¹cego oko³o 20 procent
terenie gminy i powiatu. Z jej s³ów wynika,
inwestycji kosztowa³o nas wiele pracy.
¿e zarówno zmiany w prawodawstwie, jak
Bardzo siê cieszê, ¿e mieszkañcy wykazai dzia³alnoæ instytucji idzie w stronê odli siê du¿¹ zgodnoci¹ i wol¹ porozumiechodzenia od zapobiegania bezrobociu w
nia. Zrozumieli, ¿e mo¿liwoæ zdobycia
formie pomocy doranej, a coraz czêciej
rodków na pokrycie 80 procent kosztów
mówi siê o promocji zatrudnienia. Zapreinwestycji jest szans¹, która mo¿e siê nie
zentowane przez Michalsk¹ programy zapowtórzyæ  powiedzia³a burmistrz.
chêcaj¹ce do tworzenia miejsc pracy
Sporo miejsca powiêcone zosta³o lowzbudzi³y du¿e zainteresowanie obeckalnym podatkom. Burmistrz zapowienych na spotkaniu przedsiêbiorców.
dzia³a, ¿e podobnie jak do tej pory, do pro(last)
blemów przedsiêbiorców bêdzie odnosi³a
Burmistrz Barbara Nowak pokrótce
zrelacjonowa³a dotychczasowe starania
magistratu o unijne pieni¹dze na zaplanowane w najbli¿szych latach inwestycje 
niedawno z³o¿one zosta³y wnioski o pieni¹dze na rewitalizacjê starówki. Burmistrz
Nowak podkrela³a, ¿e nasz wniosek zak³adaj¹cy m.in. remont kapitalny dziewiêciu
kamienic w centrum miasta jest bardzo

GOSPODARKA

Wsparcie dla

przedsiêbiorczych

Powiat widwiñski otrzyma³ od Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoci wsparcie w wysokoci 2 mln. z³ na dofinansowanie
funduszu po¿yczkowego dzia³aj¹cego na
terenie Powiatu. Celem wsparcia jest ³agodzenie problemów lokalnego rynku pracy.
W³adze Powiatu zdecydowa³y siê przekazaæ
ww. rodki na dofinansowanie dzia³aj¹cego
na terenie powiatu od 1993r. w ramach Fundacji na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
(FDPA) funduszu po¿yczkowego. Wybór
Fundacji do stworzenia wydzielonego dla
Powiatu widwiñskiego funduszu po¿yczkowego ma swoje uzasadnienie szczególnie
w przedmiocie dzia³alnoci Fundacji posiadaj¹cej akredytacjê w Krajowym Systemie
Us³ug dla MSP (przyznawan¹ przez Polsk¹
Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoci). Fundacja poprzez swoje Biuro Terenowe w Po³czynie Zdroju od pocz¹tku swojej dzia³alnoci realizuje programy maj¹ce na celu wspieranie przedsiêbiorczoci, tworzenie nowych
miejsc pracy oraz wsparcie szkoleniowodoradcze dla osób rozpoczynaj¹cych samodzielnie dzia³alnoæ gospodarcz¹. Projekty
realizowane przez FDPA cechuje wysoka
efektywnoæ , co potwierdza chocia¿by
ostatnio realizowany na terenie woj. zachodniopomorskiego Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich Komponent A Mikropo¿yczki w ramach którego, w ci¹gu 21 miesiêcy, na terenie woj. zachodniopomorskiego
udzielonych zosta³o 610 po¿yczek na ³¹czn¹
kwotê ok. 9,5 mln. z³.
g Wyodrêbniony przez FDPA fundusz
po¿yczkowy dla Powiatu widwiñskiego
adresowany jest do przedsiêbiorców zamieszka³ych na terenie Powiatu widwiñskiego lub prowadz¹cych na jego terenie
dzia³alnoæ gospodarcz¹.
g Po¿yczki przeznaczone s¹ na rozpoczêcie b¹d kontynuacjê pozarolniczej dzia³alnoci gospodarczej. Ze rodków po¿yczki sfinansowane mog¹ byæ wszelkie krotkoi rednioterminowe inwestycje oraz zakup
rodków obrotowych.
g Po¿yczki udzielane s¹ do kwoty 20
000 z³ w przypadku noworozpoczynanych
dzia³alnoci i do wysokoci 120 000 z³ dla
przedsiêbiorców prowadz¹cych dan¹ dzia³alnoæ przez okres powy¿ej 12 miesiêcy.
g Program realizowany jest przy
wspó³pracy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw
Spo³eczno-Gospodarczych w widwinie.
g Wnioski po¿yczkowe przyjmowane
s¹ w siedzibie Biura Terenowego FDPA w
Po³czynie Zdroju ul. Koszaliñska 8a tel/fax
0-943663330 oraz w Biurze Stowarzyszenia Inicjatyw Spo³eczno-Gospodarczych w
widwinie ul. Ko³obrzeska 43/12 tel. 0-94
3656972.
g Jednoczenie FDPA zaprasza osoby
m³ode do skorzystania z dofinansowania
kursów zawodowych (w ramach realizowanego przez Fundacje projektu Centrum
Wspierania M³odych) w celu podniesienia
kwalifikacji co u³atwi podjêcie zatrudnienia.
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OFERTA DLA
g Szkolenie
Pracodawco, je¿eli potrzebujesz kandydata do pracy z odpowiednimi kwalifikacjami Powiatowy Urz¹d Pracy mo¿e zrefundowaæ Ci koszt szkolenia bezrobotnego pod warunkiem, ¿e po ukoñczonym
szkoleniu, osoba szkolona zostanie przez
Ciebie zatrudniona zgodnie z kierunkiem
odbytego szkolenia przez okres co najmniej 12 miesiêcy
Ale Pamiêtaj!
Je¿eli nie spe³nisz poni¿szego warunku
zobowi¹zany bêdziesz do zwrotu zrefundowanych kosztów szkolenia.
Pracodawco, je¿eli w ramach posiadanych rodków utworzysz zak³adowy fundusz szkoleniowy przeznaczony na finansowanie lub wspó³finansowanie kosztów
kszta³cenia ustawicznego siebie i swoich
pracowników  mo¿esz mieæ zrefundowane z Funduszu Pracy (na warunkach okrelonych w umowie) koszty szkolenia specjalistycznego pracowników zagro¿onych zwolnieniem z przyczyn dotycz¹cych zak³adu pracy, pod warunkiem, ¿e
pracownicy ci zostan¹ zatrudnieni zgodnie z kierunkiem odbytego szkolenia przez
okres co najmniej 12 miesiêcy.
Ale Pamiêtaj!
Je¿eli nie spe³nisz tego warunku zobowi¹zany bêdziesz do zwrotu zrefundowanych kosztów szkolenia.
g Refundacja kosztów
wyposa¿enia i doposa¿enia
stanowiska pracy
Pracodawco, je¿eli masz zamiar ponieæ koszty zwi¹zane z wyposa¿eniem
stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego  Powiatowy Urz¹d Pracy mo¿e
dokonaæ refundacji w wysokoci nie wy¿szej ni¿ 300% przeciêtnego wynagrodzenia, pod warunkiem zatrudnienia bezrobotnej osoby przez okres co najmniej 24
miesiêcy w pe³nym wymiarze czasu pracy.
Twój wniosek o refundacjê kosztów
wyposa¿enia i doposa¿enia stanowisk
pracy mo¿e byæ uwzglêdniony w przypadku spe³nienia nastêpuj¹cych warunków:
§ w okresie 12 miesiêcy poprzedzaj¹cych z³o¿enie wniosku nie uleg³a zmniejszeniu liczba zatrudnionych pracowników, chyba ¿e wynika³o to z sezonowoci
produkcji lub us³ug;
§ nie zalegasz z op³acaniem sk³adek na
ubezpieczenie spo³eczne, zdrowotne,
Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych wiadczeñ Pracowniczych i innych danin publicznych oraz nie posiadasz nieuregulowanych w terminie zobowi¹zañ cywilnoprawnych;
§ w okresie 3 lat poprzedzaj¹cych z³o¿enie wniosku nie otrzyma³e ze rodków
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Funduszu Pracy po¿yczki na utworzenie
dodatkowych stanowisk pracy, a w przypadku jej otrzymania  dotrzyma³e warunków umowy i sp³aci³e po¿yczkê.
Ale Pamiêtaj!
W przypadku naruszenia przez Ciebie
warunków umowy - bêdziesz
zobowi¹zany do zwrotu kosztów
otrzymanej refundacji wraz ustawowymi
odsetkami.
g Prace interwencyjne
Pracodawco, je¿eli nie jeste przedstawicielem:
§ partii lub organizacji politycznych;
§ biura poselskiego lub senatorskiego;
§ organizacji zwi¹zków zawodowych;
§ organizacji pracodawców;
§ urzêdu naczelnego i centralnego
organu administracji pañstwowej;
§ kocio³a lub zwi¹zku wyznaniowego;
§ przedstawicielem pañstw obcych
oraz nie znajdujesz siê w stanie likwidacji lub upad³oci, to:
mo¿esz ubiegaæ siê o organizacjê prac
interwencyjnych  starosta - powiatowy
urz¹d pracy mo¿e czêciowo zrefundowaæ
Ci zatrudnienie skierowanych bezrobotnych.
Wsparcie na prace interwencyjne
mo¿e byæ udzielane jako:
1) pomoc na tworzenie nowych
miejsc pracy, jeli utworzone miejsce pracy stanowi wzrost liczby pracowników w
porównaniu ze redni¹ z ostatnich 12 miesiêcy oraz bêdzie utrzymane przez minimalny okres 2 lat
2) pomoc na rekrutacjê pracownika
znajduj¹cego siê w szczególnie niekorzystnej sytuacji, który ma uprawnienia do
nieprzerwanego zatrudnienia przez minimum 12 miesiêcy. Stanowisko, na które
stosowana jest rekrutacja pracownika powsta³o na skutek wczeniejszego naturalnego odejcia pracownika ( emerytura,
naruszenie obowi¹zków s³u¿bowych )
Pracodawco, je¿eli w ramach prac interwencyjnych na okres 6 miesiêcy zatrudni³e bezrobotnych, bêd¹cych w
szczególnej sytuacji ( bezrobotnych do 25
roku ¿ycia; d³ugotrwale bezrobotnych;
powy¿ej 50 roku ¿ycia; bezrobotnych bez
kwalifikacji zawodowych, bezrobotnych
samotnie wychowuj¹cych co najmniej
dziecko do 7 roku ¿ycia oraz bezrobotnych
niepe³nosprawnych) starosta  powiatowy urz¹d pracy zwraca Ci czêæ kosztów
poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne skierowanych bezrobotnych w wysokoci uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczaj¹cej jednak kwoty zasi³ku dla bezrobotnych i sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne od refundowanego wynagrodzenia
za ka¿d¹ osobê bezrobotn¹.

Powiatowy Urz¹d Pracy mo¿e dokonaæ
zwrotu poniesionych przez pracodawcê
kosztów z tytu³u zatrudnienia na okres do
12 miesiêcy skierowanych bezrobotnych,
o których mowa wy¿ej w ramach prac interwencyjnych w wysokoci uprzednio
uzgodnionej, nie przekraczaj¹cej jednak
minimalnego wynagrodzenia za ka¿dego
bezrobotnego, je¿eli refundacja obejmuje
koszty poniesione za co drugi miesi¹c ich
zatrudnienia.
Powiatowy Urz¹d Pracy mo¿e dokonaæ
przez okres do 18 miesiêcy zwrotu poniesionych przez pracodawcê z tytu³u zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych w
pe³nym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego (bezrobotnego do 25
roku ¿ycia, bezrobotnego d³ugotrwale,
bezrobotnego
niepe³nosprawnego),
kosztów wyp³acanego mu wynagrodzenia, nagród oraz op³aconych sk³adek na
ubezpieczenia spo³eczne w wysokoci
uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczaj¹cej jednak minimalnego wynagrodzenia za
pracê i ubezpieczenie spo³eczne od tego
wynagrodzenia, je¿eli zwrot obejmuje
koszty poniesione za co drugi miesi¹c.
Pracodawco, je¿eli bezporednio po
zakoñczeniu prac interwencyjnych trwaj¹cych co najmniej 6 miesiêcy zatrudni³e
skierowanego bezrobotnego przez okres
dalszych 6 miesiêcy i po up³ywie tego
okresu dalej go zatrudniasz w pe³nym
wymiarze czasu pracy  Powiatowy Urz¹d
Pracy mo¿e Ci przyznaæ jednorazow¹ refundacjê wynagrodzenia w wysokoci
uprzednio uzgodnionej, nie wy¿szej jednak ni¿ 150% przeciêtnego wynagrodzenia
obowi¹zuj¹cego w dniu spe³nienia tego
warunku.
Pracodawco, je¿eli zdecydujesz siê na
zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych bezrobotnych powy¿ej 50 roku ¿ycia
 Powiatowy Urz¹d Pracy mo¿e dokonaæ
czêciowej refundacji wynagrodzeñ w
wysokoci do po³owy minimalnego wynagrodzenia za pracê oraz sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne od refundowanego wynagrodzenia przez okres 24 miesiêcy oraz
mo¿e przyznaæ dofinansowanie na wyposa¿enie nowego miejsca pracy w wysokoci nie wy¿szej ni¿ 400% przeciêtnego wynagrodzenia.
Ale Pamiêtaj!
W przypadku wykorzystania rodków
niezgodnie z umow¹ bêdziesz zobowi¹zany do zwrotu wyp³aconych kwot refundacji.
g Roboty Publiczne
Pracodawco, je¿eli jeste organizatorem robót publicznych i zatrudni³e skierowanych bezrobotnych  Powiatowy
Urz¹d Pracy zwraca Ci czêæ kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody
oraz sk³adek ubezpieczenia spo³ecznego:

PRACA
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PRZEDSIÊBIORCÓW
1. jeste organizatorem robót publicznych i zatrudni³e skierowanych bezrobotnych, (d³ugotrwale bezrobotnych,
bezrobotnych powy¿ej 50 roku ¿ycia, bezrobotnych samotnie wychowuj¹cych co
najmniej jedno dziecko do 7 roku ¿ycia )
przez okres do 6 miesiêcy Powiatowy
Urz¹d Pracy zwraca Ci czêæ kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody
oraz sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne
bezrobotnych w wysokoci uprzednio
uzgodnionej, nie przekraczaj¹cej jednak
kwoty ustalonej jako iloczyn zatrudnionych w miesi¹cu w przeliczeniu na pe³ny
wymiar czasu pracy oraz 50% przeciêtnego wynagrodzenia obowi¹zuj¹cego w
ostatnim dniu zatrudnienia ka¿dego rozliczanego miesi¹ca i sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne od refundowanego wynagrodzenia;
2. Powiatowy Urz¹d Pracy mo¿e dokonaæ zwrotu kosztów z tytu³u zatrudnienia na okres 12 miesiêcy skierowanych
bezrobotnych, o których mowa wy¿ej w
wysokoci uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczaj¹cej jednak przeciêtnego wynagrodzenia za ka¿dego bezrobotnego, je¿eli refundacja obejmuje koszty poniesione za co drugi miesi¹c ich zatrudnienia;
3. Na wniosek organizatora robót publicznych Powiatowy Urz¹d Pracy mo¿e
przyznawaæ zaliczki w poczet wyp³at wynagrodzeñ oraz op³acania sk³adek na
ubezpieczenie spo³eczne.
g Refundacja poniesionych
kosztów z tytu³u
op³acanych sk³adek
na ubezpieczenie spo³eczne
Pracodawco, Powiatowy Urz¹d Pracy
mo¿e zawrzeæ z Tob¹ umowê przewiduj¹c¹
jednorazowe refundowanie poniesionych
kosztów z tytu³u op³acanych sk³adek na
ubezpieczenie spo³eczne w zwi¹zku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego.
Refundacja mo¿e nast¹piæ w przypadku, gdy:
1. zatrudnia³e skierowanego bezrobotnego w pe³nym wymiarze czasu pracy
przez okres co najmniej 12 miesiêcy oraz
2. po up³ywie 12 miesiêcy zatrudnienia skierowany bezrobotny jest nadal zatrudniony
3. kwota refundowanych sk³adek, o
których wy¿ej by³a mowa, nie mo¿e przekroczyæ 300% wysokoci minimalnego
wynagrodzenia za pracê obowi¹zuj¹cego
w dniu spe³nienia warunków refundacji.
g Sta¿ oraz przygotowanie
zawodowe
w miejscu pracy
Pracodawco, je¿eli:
§ jeste zainteresowany zorganizowaniem sta¿u dla bezrobotnego do 25 roku

¿ycia, to Powiatowy Urz¹d Pracy mo¿e
skierowaæ bezrobotnego do odbycia u
Ciebie sta¿u przez okres nie przekraczaj¹cy 12 miesiêcy; przyjmuj¹c bezrobotnego
na sta¿ mo¿esz wskazaæ tak¿e jego imiê i
nazwisko,
§ jeste zainteresowany zorganizowaniem przygotowania zawodowego w
miejscu do wykonywania zawodu dla bezrobotnych, ( bezrobotny do 25 roku ¿ycia
i bezrobotny bez kwalifikacji ), a tak¿e dla
bezrobotnych - ale za ich zgod¹, ( d³ugotrwale bezrobotni; powy¿ej 50 roku ¿ycia;
bezrobotnych samotnie wychowuj¹cych
jedno dziecko do 7 roku ¿ycia, bezrobotnych niepe³nosprawnych ), to starosta powiatowy urz¹d pracy mo¿e skierowaæ
bezrobotnych do odbycia przygotowania
zawodowego na okres nie przekraczaj¹cy
do 6 miesiêcy.
Sta¿ i przygotowanie zawodowe w
miejscu pracy odbywa siê na podstawie
umowy zawartej pomiêdzy Tob¹ a Powiatowym Urzêdem Pracy. Musisz wyraziæ
zgodê na jego odbycie przez bezrobotnych, wed³ug programu ustalonego w
umowie.
Powiatowy Urz¹d Pracy wyp³aca bezrobotnemu stypendium w wysokoci zasi³ku, ponadto ustala i op³aca wysokoci
i na zasadach okrelonych w odrêbnych
przepisach sk³adki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, i wypadkowe od wyp³acanych stypendiów.
Pracodawco!
Na wniosek bezrobotnego odbywaj¹cego sta¿ lub przygotowanie zawodowe w
miejscu pracy jeste obowi¹zany do
udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za
ka¿de 30 dni odbywania sta¿u lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy. Za
dni wolne przys³uguje stypendium.
g UWAGA
Pracodawco nie zapomnij o:
1. obowi¹zku bie¿¹cego informowania powiatowego urzêdu pracy (w³aciwego ze wzglêdu na Twoj¹ siedzibê ) o wolnych miejscach pracy lub miejscach przygotowania zawodowego,
2. zg³oszenia wolnych miejsc pracy
nie mog¹ zawieraæ wymagañ dyskryminuj¹cych kandydatów do pracy ze wzglêdu
na p³eæ, wiek, niepe³nosprawnoæ, rasê,
pochodzenie etniczne, narodowoæ,
orientacjê seksualn¹, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub ze wzglêdu
na przynale¿noæ zwi¹zkow¹,
3. obowi¹zku uzyskania od pracownika przed jego zatrudnieniem  owiadczenia o pozostawaniu lub nie pozostawaniu w rejestrze bezrobotnych,
4. obowi¹zku zawiadamiania w formie
pisemnej, w okresie do 5 dni, w³aciwy
powiatowy urz¹d pracy o zatrudnieniu

osoby zarejestrowanej jako bezrobotna
lub o powierzeniu jej innej pracy zarobkowej,
5. obowi¹zku zg³oszenia zatrudnionego do ubezpieczenia spo³ecznego,
6. uzyskaniu zgody na zatrudnienie
cudzoziemca.
Nie wykonanie powy¿szych obowi¹zków mieci siê pojêciu nielegalnego zatrudnienia, a to przez Zachodniopomorski Urz¹d Wojewódzki, Wydzia³ Polityki
Spo³ecznej  Kontrola Legalnoci Zatrudnienia - podlega karze grzywny nie
mniejszej ni¿ 3.000 z³otych.

Dyrekcja Zespo³u Szkó³
Ponadgimnazjalnych w
Po³czynie Zdroju ul.
Piwna 6 zatrudni w
Technikum ¯ywienia i
Gospodarstwa Domowego,
Liceum Profilowanym i
Zasadniczej Szkole
Zawodowej nauczyciela
jêzyka angielskiego.
Wymagania : studia
magisterskie na kierunku
filologia w specjalnoci
jêzyka angielskiego lub
Certificate of Proficiency
in English, Cambridge
University lub Test of
English as a Foregin
Language, Educational
Testing Service,
Princeton, USA. Kontakt
tel/fax 3662530

Kompleksowe remonty mieszkañ,
domów, sklepów. Tel. 36 45 298, kom.
502 388 235
po³czyñskie WIADOMOCI
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Jeden procent podatku od osób
fizycznych dla stra¿aków
¯ycie, zdrowie, dba³oæ o mienie to
wartoci bliskie ka¿demu. O ich ochronê
ludzie zabiegali od zarania dziejów. W tym
celu zaczêli tworzyæ ochotnicze stra¿e
po¿arne. Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w swojej dzia³alnoci zawsze kieruje siê szczytnymi ideami s³u¿enia spo³eczeñstwu i niesienia pomocy poszkodowanym. Stra¿acy
ochotnicy to ludzie wykonuj¹cy ró¿ne
zawody, którzy stra¿ack¹ s³u¿bê pe³ni¹
spo³ecznie. Zawsze gotowi- w dzieñ i w
nocy, w niedzielê i wiêta, by nieæ pomoc
w wypadku zagro¿enia. Nie zawsze nale¿ycie zabezpieczeni- przed ogniem, dymem,
gazem, z nara¿eniem w³asnego ¿ycia ratuj¹
innych.
Aby nieæ pomoc stra¿acy ochotnicy
musz¹ posiadaæ nowoczesny sprzêt niezbêdny do gaszenia po¿arów i prowadzenia dzia³añ ratowniczych oraz odzie¿ i wyposa¿enie chroni¹ce ich podczas akcji.
Now¹ drogê pomocy stra¿akom niesie
mo¿liwoæ odpisu 1% podatku od osób
fizycznych na potrzeby instytucji posiadaj¹cych status organizacji po¿ytku publicznego.
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Po³czynie Zdroju 28 czerwca 2004 r. uzyska³a
status organizacji po¿ytku publicznego i
zosta³a wpisana do Krajowego Rejestru
S¹dowego pod numerem 0000017487.
Od 1 stycznia 2005 roku ka¿dy uzyskuj¹cy przychody w roku 2004 mo¿e wesprzeæ organizacjê po¿ytku publicznego,
przekazuj¹c na jej rzecz 1 procent podatku
obliczonego zgodnie z art. 27 ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych.
Apelujemy:
do wszystkich ludzi dobrej woli, którym bezpieczeñstwo nie jest obce, do stra¿aków, dzia³aczy, sympatyków OSP, do
cz³onków ich rodzin i znajomych o udzielenie tej formy wsparcia ochotniczej stra¿y
po¿arnej wp³acaj¹c 1 procent swojego
podatku na konto 97 1020 2847 0000
1902 0038 0154 w PKO BP Oddzia³ w Po³czynie Zdroju. Uzyskiwane rodki finansowe bêd¹ przeznaczone na sprzêt po¿arniczy oraz na dzia³alnoæ zapewniaj¹c¹
poprawê ochrony przeciwpo¿arowej na terenie gminy Po³czyn - Zdrój.
Prezes OSP
Po³czyn Zdrój
Arkadiusz Raniowski
Jak przekazaæ 1% dla OSP
Obliczenie 1% podatku jest bardzo
proste.
W formularzu PIT-36 z pozycji 180 a w
formularzu PIT-37 z pozycji 110 podatek
nale¿ny wyliczamy 1% kwoty. Otrzyman¹
kwotê wpisujemy do pozycji 181 PIT-36 i
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pozycji 111 PIT-37 - kwota 1% zmniejszenia z tytu³u wp³aty na rzecz organizacji
po¿ytku publicznego. Przy obliczaniu 1%
pomija siê koñcówki wyra¿one w groszach.
W terminie od 1 stycznia do 30 kwietnia
2005 r. wp³acamy w banku lub na poczcie
1% wyliczonego podatku nale¿nego, podaj¹c na druku wp³aty: nazwê odbiorcy 
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Po³czynie
Zdroju, nr rachunku bankowego 97 1020
2847 0000 1902 0038 0154, kwotê wp³aty, imiê i nazwisko oraz adres wp³acaj¹cego, a tak¿e tytu³ wp³aty - 1% podatku na
rzecz organizacji po¿ytku publicznego.
Potwierdzony dowód wp³aty zachowujemy podobnie jak inne dokumenty

rozliczeñ podatkowych. Wype³niony
formularz PIT-36 b¹d PIT-37 wysy³amy
do Urzêdu Skarbowego. Je¿eli z obliczeñ wynika, ¿e mamy nadp³atê podatku, otrzymujemy zwrot podarowanej
kwoty od Urzêdu Skarbowego. Je¿eli
mamy niedop³atê, p³acimy Urzêdowi
Skarbowemu o 1% mniej podatku nale¿nego.
W przypadku gdy formularz PIT zosta³
ju¿ z³o¿ony do Urzêdu Skarbowego, a 1%
podatku nie zosta³ odliczony, mo¿emy w
terminie do 30 kwietnia 2005 r. wype³niæ
formularz powtórnie. W nag³ówku wpisujemy wyraz korekta i zaznaczamy w czêci A w rubryce 8 pkt. 2 korekta zeznania.

WSPOMNIENIE PRZYJACIELA
 FILATELISTY
14 grudnia 2004 roku niespodziewanie w wieku 73 lat zmar³ prezes Ko³a
Miejskiego PZF w Po³czynie Zdroju 
Stanis³aw Winioch. Urodzi³ siê 29 marca 1931
roku w Sobolewie. Uzyska³ wy¿sze wykszta³cenie prawnicze w Warszawie. W 1960 roku osiedli³
siê na sta³e w Po³czynie
Zdroju. Prze³omowy by³
rok 1963, kiedy g³ównie z
jego inicjatywy powsta³o
Ko³o Filatelistyczne dla
doros³ych w naszym miecie. Pocz¹tkowo liczy³o
17 cz³onków, a prezesem
by³ Stanis³aw Winioch i
pozosta³ nim przez prawie
wszystkie lata do momentu mierci.
Dziêki jego zaanga¿owaniu i niestrudzonej pracy Ko³o przetrwa³o do dzisiaj.
Kiedy w Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. S.

Staszica w Po³czynie Zdroju powstawa³o
Ko³o M³odzie¿owe, udziela³ opiekunowi
wszelkiej rady i pomocy. Szczególnie w
roku 1974, kiedy w Liceum
Ogólnokszta³c¹cym odby³
siê wojewódzki pokaz znaczka Pierwszy krok. Zajmowa³ siê korespondencj¹
Ko³a, utrzymywa³ cisly kontakt z w³adzami okrêgu koszaliñskiego. Za swoje zas³ugi otrzyma³ Z³ot¹ Odznakê
PZF. Jako spo³ecznik dzia³a³ równie¿ w innych dziedzinach. By³ postaci¹ barwn¹,
zawsze pe³n¹ humoru, lubiany przez otoczenie.
Choroba dr¹¿y³a go wiele lat. Ukrywa³ j¹, a¿ wreszcie bezlitosny los zabra³ nam
go niespodziewanie. Trudno
pogodziæ siê z jego odejciem. Pozostanie
na d³ugo w naszych umys³ach i pamiêci.
Jerzy Ludwicki

e-mail: promocja@polczyn-zdroj.pl

STUDNIÓWKA W OBIEKTYWIE
Bal tegorocznych maturzystów z Zespo³u Szkó³ im. Stanis³awa Staszica odbywa³ siê w sanatorium Podhale. Okolicznociowe przedstawienie teatralne przygotowane przez uczniów i tradycyjny polonez mia³y miejsce na scenie kina. Po zakoñczeniu czêci oficjalnej impreza przenios³a siê na salê balow¹. W sumie bawi³o
siê oko³o 200 osób, zabawa by³a szampañska, ale bardzo kulturalna  jak zapewniaj¹ nauczyciele i opiekunowie. Zespó³
gra³ do 5 rano.
(last)

WYDARZENIA

CHOINKA

W OBIEKTYWIE

KARNAWA£
POD JARZÊBINK¥
Min¹³ karnawa³, który dla najm³odszych z terenu gminy oznacza czas zabaw choinkowych. Na jedn¹ z takich
imprez (w Bronowie) zapucilimy siê z
aparatem. By³y tañce, piewy, figury
gimnastyczne w kszta³cie choinki (zdjêcie), recytacje wierszyków i oczywicie
specja³y, którymi czêstowa³ so³tys Marian Mulawka.
(last)

KOPALI NA HALI

Karnawa³ by³ czasem zabawy nie tylko dla doros³ych. Tak bawi³y siê starszaki
w Przedszkolu Samorz¹dowym nr 2 Pod Jarzêbink¹ przy ul. Sobieskiego w
Po³czynie Zdroju.
Soncas - zwyciêska dru¿yna
W pierwszy weekend lutego na hali
sportowej w R¹binie odby³ siê Turniej
Pi³ki Halowej Dru¿yn 5-osobowych o
Puchar Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej. W zawodach udzia³ bra³o 7 dru¿yn,
grano systemem ka¿dy z ka¿dym. Organizatorami byli Janusz Podpora, Dariusz
Osicki i Marek Dunder. Wyniki:
1. Soncas
2. Pomerania Frucht Dziwogóra
3. Bud¿etówka
4. Nadlenictwo
5. Jedynka
6. Stonkas
7. Poczta
Królem strzelców zosta³ Janusz Bo¿ek
(14 bramek), a najlepszym bramkarzem
Piotr Kwiatkowski, obaj ze zwyciêskiej
dru¿yny.
(tao)
po³czyñskie WIADOMOCI
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SPORTOWE SPOTKANIE
W ostatnim tygodniu stycznia
w³adze gminy spotka³y siê z
przedstawicielami rodowiska
sportowego gminy Po³czyn Zdrój.
Oprócz z³o¿enia ¿yczeñ
noworocznych spotkanie by³o
okazj¹ do podsumowania
ubieg³ego roku i podzielenia siê
planami na przysz³oæ.
Kluby sportowe z³o¿y³y sprawozdania z
dzia³alnoci w 2004 wiele miejsca powiêcaj¹c
osi¹gniêciom. Rozmawiano równie¿ o pieni¹dzach na sport w zwi¹zku ze zmianami sposobu finansowania wynikaj¹cymi z wejcia w
¿ycie ustawy o dzia³alnoci po¿ytku publicznego i wolontariacie. W tym kontekcie burmistrz Barbara Nowak z radoci¹ przyjê³a informacjê o uzyskiwaniu przez kluby statusu
prawnego, zak³adaniu kont bankowych i spe³nianiu innych wymogów wynikaj¹cych z
ustawy. Równie¿ ze wzglêdu na te wymogi w
2004 roku powsta³y nowe organizacje sportowe  Klub Sportowy Yachting dzia³aj¹cy

TURNIEJ ROCZNIKÓW
W PI£CE RÊCZNEJ
MÊ¯CZYZN
Cele: Integracja rodowiska sportowego, propagowanie aktywnoci ruchowej, spotkania reprezentantów Po³czyna Zdroju z ró¿nych roczników.
Warunki uczestnictwa: Ujednolicony strój, dru¿yna na boisku liczy szeæ
osób (w tym bramkarz), zespó³ w momencie zg³oszenia wp³aca wpisowe, liczba rezerwowych dowolna, mo¿liwoæ uczestnictwa kilku zespo³ów w jednym roczniku.
Podzia³ grup wiekowych:
1997  1973
1972  1965
1964  1957
1956 i starsi
Zg³oszenia:
Do dnia 3.03.2005. przyjmuje Marek
Dunder tel. 3663371 po 19.00, kom. 603
629 314 lub osobicie w PSP 1 w Po³czynie Zdroju.
Termin i miejsce rozgrywek oraz wysokoæ wpisowego podane zostan¹ w
dniu zakoñczenia odbierania zg³oszeñ.
UWAGA
Zawody rozegrane zostan¹ tylko w
przypadku zg³oszenia min. 5 zespo³ów.
Wszystkich informacji udziela osobicie
lub telefonicznie organizator  Marek
Dunder, nauczyciel PSP 1 w Po³czynie
Zdroju.
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dotychczas jako Soncas i Po³czyñskie
Szkolne Towarzystwo Sportowe, zupe³nie
nowy twór bêd¹cy zwi¹zkiem wszystkich
UKS-ów z terenu gminy. Podkelono te¿, ¿e
KS Pogoñ Po³czyn Zdrój jako jedyny klub
z naszej gminy uzyska³ status organizacji po-

¿ytku publicznego.
W spotkaniu uczestniczyli sponsorzy i
przedstawiciele firm wspieraj¹cych dzia³ania
sportowe na terenie gminy, dla których dzia³acze klubów i w³adze gminy skierowali szczególne wyrazy wdziêcznoci.
(tao)

SZACHY W ZAJ¥CZKÓWKU

W sobotê 29 stycznia w Zaj¹czkówku
odby³ siê Turniej Szachowy o puchar radnego Rady Miejskiej w Po³czynie Zdroju,
Mariusza Rutkowskiego. W zawodach
wziê³o udzia³ 19 seniorów i 14 juniorów.
Wyniki, seniorzy:
1. Tadeusz Twarogiel  winoujcie
2. Krzysztof Parzuchowski  Korona Czaplinek
3. Józef Konopacki  Caissa Po³czyn Zdrój

4. Marcin Janowicz  Caissa Po³czyn Zdrój
5. Ryszard Sindalski  Caissa Po³czyn Zdrój
6. Marcin Nadolczak  Caissa Po³czyn Zdrój
Juniorzy:
1. Piotr Nowosielski  Po³czyn Zdrój
2. Jacek Koz³owski  Po³czyn Zdrój
3. Mateusz Weksej  Po³czyn Zdrój
4. Micha³ Makowski  Red³o
5. Damian Szymaniak  Po³czyn Zdrój
6. Kajetan Zajder  Red³o
(tao)
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MIESZKO W ZESZ£YM ROKU
W sezonie 2003/2004 dru¿yny wystêpowa³y w nastêpuj¹cych sk³adach:
Juniorzy: Adrian Æmoch, Adam Pachciarek, Przemys³aw Lesiak, Piotr Or³owski, Marcin Makowski, Piotr
Golba, £ukasz Tomaszewski, Grzegorz Kuczyñski, Marcin Lis, trener: Wojciech Halec
Kadeci: Pawel Król, Micha³ Soko³owski, Micha³ Pachciarek, Mateusz Kowalczyk, Jacek Szyfer, Maciej
Æmoch, £ukasz Seku³a, Adrian Apanowicz, Grzegorz Lis, Jacek Szewczyk, trener: Wojciech Halec
M³odzicy: Krzysztof Dziubañski, Tomasz Golba, Przemys³aw Górczyñski, Stanis³aw £omako, Marek
Nowosielski, Bart³omiej Nowakowski, Mariusz Lesiak, Jan Dro¿d¿, Jakub Górski, trener: Kazimierz
K³awsiuæ.
Rok 2004 by³ dla UKS Mieszko bardzo pracowity. W mistrzostwach województwa w siatkówce mê¿czyzn klub (jako jedyny w zachodniopomorskim) wystawi³ a¿
trzy dru¿yny w ró¿nych kategoriach wiekowych.
Najwiêkszy sukces osi¹gnêli kadeci (16-17
lat), którzy
zajêli III miejsce. Równie¿
III miejsce zajê³a reprezentacja Mieszka w siatkówce pla¿owej.
Na
czwartym
miejscu rozgrywki zakoñczyli juniorzy (18-19
lat), a m³odzicy (14-15 lat)
na szóstym.
Mimo
dobrych wyników w bie¿¹cym sezonie 2004/
2005 w rozgrywkach udzia³ bior¹ jedynie juniorzy (ubieg³oroczni kadeci). Dzieje siê tak
oczywicie ze wzglêdów finansowych, ponie-

wa¿ wystêpy trzech dru¿yn to znacznie wiêcej wyjazdów, a tym samym wiêksze koszty.
Brak finansów na rozgrywki mistrzowskie
m³odzików i kadetów nie oznacza, ¿e praca z
m³odzie¿¹ w tych rocznikach zosta³a przerwana. Przeciwnie, ca³y czas odbywaj¹ siê
treningi z myl¹ o wystawieniu w nastêpnych
sezonach.
Powodem
do dumy dla
klubu jest fakt,
¿e zawodnicy
wyje¿d¿aj¹cy
do
innych
miast (najczêciej w zwi¹zku ze zmian¹
szko³y) trafiaj¹ do bardzo
dobrych klubów siatkarskich i s¹ cenionymi zawodnikami.
£ u k a s z
Buczma gra w AZS Czêstochowa (jako junior), Krzysztof Dziubañski w Maratonie winoujcie (jako kadet), Tomasz
K³awsiuæ w Ba³tyk-Morze Szczecin (II

SZACHOWE MISTRZOSTWA
W GIMNAZJUM
W pierwsz¹ sobotê lutego odby³y siê
II Otwarte Mistrzostwa Publicznego
Gimnazjum w Po³czynie Zdroju o puchar
opiekuna ko³a szachowego, Ryszarda
Sindalskiego. W imprezie uczestniczy³o 28 zawodników i
zawodniczek z terenu gminy Po³czyn
Zdrój.
Rozgrywki
odbywa³y siê w siedmiu rundach.
Wyniki:
1. Micha³ Nowosielski  Zespó³
Szkó³ im. S. Staszica
w Po³czynie Zdroju.
2. Piotr Nowosielski  Publiczne
Gimnazjum w Po³czynie Zdroju.
3. Mateusz Weksej  Publiczne Gimnazjum w Po³czynie
Zdroju.

Wród dziewcz¹t najlepsza by³a
Sandra Chrzanowska z Jezierzyc, która
w ogólnej klasyfikacji zajê³a ósme miejsce.
(tao)

liga, jako senior), Stefan Wyszyñski i
Mariusz Zakowski w Redze Trzebiatów
(III liga), Maciej Garczyñski w G³az Tychowo.
Mieszko wielokrotnie spotyka³ siê z
wyrazami uznania i podobnie by³o w roku
2004. Klub otrzyma³ dyplom uznania od
Szkolnego Zwi¹zku Sportowego za zas³ugi
w rozwoju sportu szkolnego. Natomiast
uroczystoci z okazji jubileuszu 50-lecia
SZS, które odbywa³y siê w Gryfinie Kazimierz Klawsiuæ otrzyma³ Z³ot¹ Odznakê w
dowód zas³ug dla sportu w województwie
zachodniopomorskim.
Du¿ym zaszczytem dla Kazimierza
K³awsiucia i wielkim presti¿em dla klubu
by³o wybranie wieloletniego dzia³acza na
delegata na walne zgromadzenie sprawozdawczo wyborcze Polskiego Zwi¹zku Pi³ki
Siatkowej, który odbywa³ siê w Warszawie
we wrzeniu 2004 (z województwa zachodniopomorskiego wybrano tylko 5 delegatów).
Rok 2004 by³ dla Mieszka czasem organizacji wielu imprez sportowych, takich
jak: Turniej Pokoleñ (styczeñ), Otwarte Mistrzostwa Powiatu w Siatkówce Pla¿owej
(lipiec), Turniej Rodzinny (listopad 2003),
Gminny Turniej So³ectw (marzec), Wtorkowe
Otwarte Turnieje Osiedlowe (ca³¹ zimê na sali
w gimnazjum), Letni Turniej So³ectw w Borkowie (czerwiec).
(tao)

MINISIATKÓWKA

Dru¿yna ch³opców z PSP 1 w Po³czynie
Zdroju, której opiekunem jest nauczyciel
Marek Dunder, zajê³a wysokie IV miejsce
na VIII Ogólnopolskim Turnieju Minisiatkówki Dziewcz¹t i Ch³opców im. Tomasza
Zaj¹czkowskiego w Murowanej Gulinie.
W zawodach uczestniczy³o 15 dru¿yn z
ca³ej Polski, a siatkarze z Po³czyna rywalizowali w kategorii ch³opców klas VI.
Wyniki:
1. UKS Olimpijczyk
Drawsko Pomorskie
2. SP 33 Radom
3. SP 2 Pi³a
4. PSP 1 Po³czyn Zdrój

Z OKAZJI WYZWOLENIA

Szóstego marca o 10.00 w kawiarni sanatorium Gryf odbêdzie siê VI Otwarty
Turniej Bryd¿a Sportowego z okazji 60
rocznicy Wyzwolenia Po³czyna Zdroju.
G³ówn¹ nagrod¹ jest weekendowy pobyt
w sanatorium Gryf  dla 2 osób. Sponsorzy: Uzdrowisko Po³czyn S.A., PW Soncas, International wita³a i UMiG w Po³czynie Zdroju. Zapisy w dniu imprezy od
godziny 9.00.
Z tej samej okazji 5 i 6 marca w pubie
Twist odbêdzie siê Turniej Bilardowy, a
6 marca w Centrum Kultury Turniej Szachowy.
(tao)

po³czyñskie WIADOMOCI
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INFORMACJE

FERIE ZIMOWE W GMINIE
PO£CZYN ZDRÓJ

Centrum Kultury (ul. Wojska Polskiego 54) zaprasza dzieci i m³odzie¿ na cykliczne spotkania pt. Kolorowa i weso³a feriada. Zajêcia odbywaæ bêd¹ siê od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 11.00  14.00, a
prowadziæ je bêd¹ instruktorzy amatorskiego ruchu artystycznego. W ramach
tych zajêæ przewidujemy m. in.: ciekawe
zabawy integracyjne i rekreacyjne, zabawy taneczne, plastyczne i wokalne, spacery i wycieczki.
Szczegó³owy program:
14 II  Atrakcje okolic Po³czyna Zdroju
(wycieczka piesza z przewodnikiem PTTK),
15 i 22 II  Roztañczony wtorek (nauka
tañców wspó³czesnych) oraz zabawy plastyczne,
16 i 23 II  Zabawy rekreacyjne,
17 i 24 II  Zabawy z kolorami (taniec i
plastyka),
18 i 25 II  Spotkanie z tañcami latynoamerykañskimi. Historia bawi  spotkanie
z Bractwem Rycerskim,
21 II  Czarodziejski poniedzia³ek.
Oddzia³ Dzieciêcy Biblioteki Publicznej im. J. Tuwima zaprasza do siebie dzieci z klas I  IV na ferie pod has³em
W krainie Pani Zimy. Spotkania odbywaæ bêd¹ siê w dni powszednie w
godz. 12.00  14.00 w wypo¿yczalni dzieciêcej. Dzieci uczestniczyæ bêd¹ m. in.
we wspólnym g³onym czytaniu, bajkowych zgaduj zgadulach, zajêciach plastycznych.
Programy realizowane w placówkach
terenowych Centrum Kultury w Po³czynie Zdroju:
 wietlica wiejska w Ko³aczu realizuje program w którym znajd¹ siê m. in.:
Poczta walentynkowa, zabawy rekreacyjne na powietrzu, zajêcia wietlicowe,
lepienie z masy solnej, turniej tenisa sto³owego; dzieci spotykaj¹ siê w dni powszednie w godz. 16.00  19.00,
 Filia Biblioteczna w Redle zaprasza
na cykl zajêæ pt. Zima na weso³o (w programie: konkurs piêknego czytania, zabawy plastyczne, wycieczki piesze), zajêcia
odbywaj¹ siê w dni powszednie od godz.
12.00,
 Filia Biblioteczna w Popielewie zaprasza m³odych czytelników we wtorki o
godz. 12.00, w pi¹tki o godz. 15.00 i w soboty o godz. 16.00,
 Filia Biblioteczna w Toporzyku
organizuje zajêcia dla dzieci w godz. 11.00
 14.00, w programie: zajêcia plastyczne,
czytanie literatury dzieciêcej, wycieczki
piesze,
 wietlica wiejska w Bronowie kon-
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tynuowaæ bêdzie ubieg³oroczny program
feryjny pt. Popieszmy z pomoc¹w programie planuje siê m. in.: z³o¿enie wizyt
przez dzieci i m³odzie¿ w domach starszych
i samotnych osób, pomoc w codziennych
zimowych pracach domowych, dokarmianie zwierz¹t wspólnie z przedstawicielami
Ko³a £owieckiego; spotkania poniedzia³ek  roda i pi¹tek  sobota godz. 15.00 
19.00,
 wietlica wiejska w Gawroñcu zaprasza od poniedzia³ku do pi¹tku w godz.
16.00  20.00, w programie m. in.: coroczny
Turniej Tenisa Sto³owego dla dzieci, m³o-

dzie¿y i doros³ych, gry i zabawy rekreacyjne, zajêcia plastyczne,
 wietlice wiejskie w £êgach (wtorek  sobota godz. 16.00  19.00),
Czarnkowiu (pi¹tek  niedziela 15.00
 18.00), Wardyniu Górnym (pi¹tek, niedziela godz. 17.30  22.00, sobota godz.
16.00  22.00), Zaj¹czkówku (czwartek 
niedziela godz. 17.00  19.00), Bularach
(wtorek  sobota godz. 16.00  20.00) zapraszaj¹ dzieci i m³odzie¿ na zajêcia wietlicowe, konkursy artystyczne, zabawy rekreacyjne na wie¿ym powietrzu, kuligi,
gry i zabawy sportowe.

WIOSENNY RABAT
REZERWUJ¥C MIEJSCA W OBIEKTACH

UZDROWISKA PO£CZYN S.A.

DO 28 LUTEGO 2005  SKORZYSTASZ Z 25% R A B A T U
NA CA£OÆ US£UG WIADCZONYCH W UZDROWISKU.
MARZEC  KWIECIEÑ  MAJ  CZERWIEC
PROGNOZY POGODY PRZEWIDUJ¥ ,
¯E W KWIETNIU MA BYÆ 25o CIEP£A
W MAJU NAWET 35 o CIEPLA, A W CZERWCU UPA£!!!
P O M Y  L!
- zamiast w upale biegaæ po sklepach spo¿ywczych, u nas zasiadaæ
bêdziesz do niadania, obiadu czy kolacji bez zadyszki,
- zamiast w upale szukaæ ch³odnego miejsca, u nas p³awiæ siê bêdziesz w ch³odnej wodzie basenów w GRYFIE,
- zamiast w upale spacerowaæ rozgrzanymi ulicami, u nas spacer po
przepiêknym parku w cieniu drzew, bêdzie tylko i zawsze przyjemnoci¹.
ZAMIAST DRO¯EJ  TO U NAS TANIEJ
ZAPRASZAMY!
Kontakt:
Dzia³ Marketingu
Tel/fax 0-94 3662165
e-mail marketing@uzdrowisko-polczyn.pl
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