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MARIACKA JAK NOWA

Dobiegaj¹ koñca prace na ulicach Mariackiej i czêci Targowej
w centrum Po³czyna Zdroju. Mariacka zosta³a zmodernizowana
w ca³oci, natomiast na Targowej wykonano wszystkie roboty
podziemne zwi¹zane z zaopatrzeniem w wodê i odprowadzeniem
cieków. Przy okazji tej inwestycji wyremontowany zosta³ równie¿
plac na ul. Zamkowej.
STR.5

ABSOLUTORIUM
Z GRATULACJAMI

Na kwietniowej sesji Rada Miejska
udzieli³a burmistrz Barbarze Nowak absolutorium z tytu³u wykonania bud¿etu za 2004 rok. Zanim dosz³o do g³osowania odczytane zosta³y opinie Komisji Rewizyjnej i Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wykonania bud¿etu. W obu przypadkach powia³o optymizmem.
STR. 3

REWOLUCJA
W MIECIACH

Po³czyn Zdrój od dawna boryka siê z
problemem zagospodarowania
odpadów. Z jednej strony gmina stoi w
obliczu zape³niania siê sk³adowiska w
Ko³aczu, z drugiej nie maleje zjawisko
dzikich wysypisk, których niechlubny
piercieñ coraz szczelniej opasuje
uzdrowiskowe miasto. Panaceum na te
problemy ma byæ Zak³ad Gospodarki
Odpadami w Wardyniu Górnym (ZGO), w
stronê którego po³czyñscy radni
poczynili kolejny krok.
STR.4
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PIWO NA
JEZDNI

Sporo emocji w ostatnim czasie
wzbudzi³a koncepcja jednego
z przedsiêbiorców dotycz¹ca
ograniczenia ruchu samochodowego
w centrum miasta. Radni do pomys³u
odnieli siê sceptycznie, ale
ostatecznie znaleziono polubowne
rozwi¹zanie.
STR. 7
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PO£CZYN ZDRÓJ
PO¯EGNA£ PAPIE¯A

Po³czyn Zdrój z ¿alem po¿egna³ papie¿a Jana
Paw³a II. W nabo¿eñstw ¿a³obnych uczestniczy³y
t³umy wiernych, pod zdjêciem papie¿a na
pos¹gu Matki Boskiej pojawi³o siê morze zniczy,
a ksiêga kondolencyjna wype³ni³a siê w ci¹gu
kilku dni. W uroczystociach ¿a³obnych
uczestniczyli przedstawiciele samorz¹du, a w
dniu poprzedaj¹cym pogrzeb radni przyjêli Akt
Oddania Ho³du Janowi Paw³owi II.
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ABSOLUTORIUM
Z GRATULACJAMI
Na kwietniowej sesji Rada
Miejska udzieli³a burmistrz
Barbarze Nowak absolutorium z
tytu³u wykonania bud¿etu za
2004 rok. Zanim dosz³o do
g³osowania odczytane zosta³y
opinie Komisji Rewizyjnej i
Regionalnej Izby Obrachunkowej
na temat wykonania bud¿etu. W
obu przypadkach powia³o
optymizmem.
Uchwalenie przez Radê Miejsk¹ absolutorium dla burmistrza sta³o siê okazj¹ do podsumowania ubieg³ego roku bud¿etowego. W wyst¹pieniu poprzedzaj¹cym g³osowanie, bur-

Kolejne powody do zadowolenia, to w opinii Barbary Nowak ca³y szereg inwestycji, które
zrealizowa³a, b¹d wspó³realizowa³a gmina.
Wymienione zosta³o miêdzy innymi: zakoñczenie rozbudowy i modernizacji gimnazjum, budowa kolektora ciekowego do Dziwogóry, wodoci¹g i stacja uzdatniania wody w Ko³aczu, udzia³
gminy przy budowie komisariatu (zapewnienie
mieszkañ dla lokatorów dawnego budynku
przychodni), udzia³ gminy przy budowie zalewu (kolektor ciekowy do Borkowa, zapewnienie dróg dojazdowych do zapory, przesuniêcie
linii energetycznej) i inne.
W ustach burmistrz, sukcesem w 2004 by³a
walka z bezrobociem -Gmina zatrudnia³a oko³o
150 osób w ramach robót publicznych i interwencyjnych, a ludzie ci wykonali na rzecz gminy zadania o wartoci oko³o 350 tysiêcy z³otych - poinformowa³a Barbara Nowak -g³ównie dziêki tej
pracy nasze miasto by³o czyste, odnie¿one, a
zieleñ zadbana.

POWO£ANO
SEKRETARZA

Po kilku latach przerwy w magistracie
znów utworzono stanowisko sekretarza
gminy. Na ostatniej sesji Rada Miejska
powierzy³a to stanowisko Wojciechowi
Jankowskiemu. Nowy sekretarz ma 30
lat, pochodzi z Bia³ogardu, z wykszta³cenia jest prawnikiem, koñczy obecnie
aplikacjê sêdziowsk¹. Wczeniej pracowa³ jako szef powiatowego oddzia³u
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a ostatnio by³ zastêpc¹
wójta w Tychowie.

O JEDN¥
SZKO£Ê MNIEJ

Burmistrz Barbara Nowak przyjmuje gratulacje od starosty Zdzis³awa Chojnackiego
mistrz szeroko odnios³a siê do najwa¿niejszych
zadañ wykonanych w 2004. Przede wszystkim
Barbara Nowak zwróci³a uwagê, ¿e w roku ubieg³ym mia³o miejsce przejêcie przez gminê obowi¹zku wyp³at wiadczeñ socjalnych wykonywanych wczeniej przez ZUS. Burmistrz podkreli³a, ¿e w zwi¹zku z wyp³atami zasi³ków
gmina Po³czyn Zdrój otrzyma³a wiêcej rodków
z centrali, ale nie pokry³y one ca³oci potrzeb
wynikaj¹cych z nowego zadania i czêci pieniêdzy trzeba by³o poszukaæ u siebie. -Dla samej
obs³ugi wyp³at gmina we w³asnym zakresie musia³a wygospodarowaæ dwa etaty - mówi³a burmistrz - trzeba powiedzieæ, ¿e z wykonania nowego zadania wywi¹zalimy siê zadowalaj¹co, a
w wyp³atach zasi³ków nie by³o ¿adnych opónieñ.

Pozytywnie o wykonaniu bud¿etu wypowiedzia³a siê Komisja Rewizyjna Rady
Miejskiej i Regionalna Izba Obrachunkowa. Opinie wyra¿one w stanowiskach obu
tych podmiotów k³ad³y nacisk na fakt stabilnoci polityki finansowej, a zw³aszcza
na znacz¹ce zmniejszenie siê zad³u¿enia
gminy. Na pocz¹tku 2004 d³ugi wynosi³y
51 procent poziomu dochodów przy dopuszczalnych 60 procentach, natomiast na
koniec roku wspó³czynnik ten zmala³ do 35
procent.
Uchwa³a udzielaj¹ca absolutorium zosta³a podjêta jednog³onie, a burmistrz Barbara Nowak odebra³a szereg gratulacji i kwiatów.
(last)

Rada Miejska w Po³czynie Zdroju podjê³a ostateczn¹ decyzjê o likwidacji Szko³y
Podstawowej w Brunie. Przestanie ona istnieæ 31 sierpnia.
Zanosi³o siê ju¿ od kilku lat. Do szko³y w
Brunie uczêszcza³o coraz mniej dzieci (obecnie uczy siê ich tu 49). Koszty jej utrzymania
by³y zatem bardzo wysokie i nie zanosi³o siê na
to, ¿e w kolejnych latach sytuacja siê poprawi.
Ju¿ rok temu w³adze gminy zamierza³y zlikwidowaæ placówkê, jednak wtedy wiêkszoæ radnych by³a temu przeciwna.
Sprawa powróci³a w tym roku i nawet nie
wzbudzi³a wiêkszych emocji. Rodzice
uczniów nie protestowali przeciwko likwidacji
- wiêkszoæ dzieci i tak doje¿d¿a do Brusna z
s¹siednich wsi, zatem równie dobrze mo¿e
doje¿d¿aæ do szko³y nr 1 w Po³czynie (która
przejmuje obwód Brusna). Nauczycielom tak¿e specjalnie nie zale¿a³o, poniewa¿ zagwarantowano im pracê w innych szko³ach, a obecnie
do Brusna i tak wszyscy musz¹ doje¿d¿aæ. W
lutym Rada Miejska podjê³a uchwa³ê o zamiarze likwidacji szko³y, a kurator j¹ zaakceptowa³.
Istnia³a jednak szansa ocalenia zerówki i
trzech m³odszych klas. Burmistrz Barbara
Nowak zadeklarowa³a, ¿e te oddzia³y pozostan¹, jeli rodzice zechc¹ tu do nich posy³aæ
swoje dzieci. Przeprowadzono wród nich ankietê, jednak jej wyniki by³y jeszcze jednym
dowodem na to, ¿e czas szko³y w Brunie dobieg³ koñca. Zaledwie 12 rodzin zadeklarowa³o,
¿e ich dzieci bêd¹ tu uczêszczaæ, pozostali i tak
wys³aliby je do Po³czyna. Radni nie mieli zatem
w¹tpliwoci podczas g³osowania nad uchwa³¹
o likwidacji. Zosta³a ona przyjêta przy jednym
g³osie wstrzymuj¹cym siê.
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REWOLUCJA W MIECIACH
Po³czyn Zdrój od dawna boryka
siê z problemem
zagospodarowania odpadów. Z
jednej strony gmina stoi w
obliczu zape³niania siê
sk³adowiska w Ko³aczu, z
drugiej nie maleje zjawisko
dzikich wysypisk, których
niechlubny piercieñ coraz
szczelniej opasuje
uzdrowiskowe miasto.
Panaceum na te problemy ma
byæ Zak³ad Gospodarki
Odpadami w Wardyniu Górnym
(ZGO), w stronê którego
po³czyñscy radni poczynili
kolejny krok.
Koncepcja kompleksowego w skali powiatu rozwi¹zania problemu mieci powsta³a kilka lat temu przy udziale specjalistów z Duñskiej Agencji Ochrony rodowiska (DANCE). Plan zak³ada budowê
ZGO przy trasie Po³czyn Zdrój  widwin, który bêdzie
wyposa¿ony w najnowoczeniejsze
technologie kompostowania i sortowania odpadów. W
przedsiêwziêciu
udzia³ bior¹: MiastoGmina
Po³czyn
Zdrój, Miasto- Gmina Czaplinek, Gmina
S³awoborze, Gmina
R¹bino i Powiat widwiñski, które to jednostki powo³a³y do
¿ycia Miêdzygminne Przedsiêbiorstwo
Gospodarki Odpadami sp. z o.o. z siedzib¹ w widwinie.
Mimo
wstêpnych
deklaracji do projektu nie przyst¹pi³y
gmina Brze¿no i gmina miejska widwin.
Koszt inwestycji
wyniesie oko³o 23 miliony z³otych. Oko³o
8 milionów pochodziæ bêdzie (i czêciowo
ju¿ zosta³o wydatkowanych) od Duñczyków, g³ównie w formie rzeczowej  wyposa¿enie techniczne i kompletna dokumentacja). O pozosta³e 15 milionów musi wy-
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staraæ siê strona polska. Do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego (ZPORR) zawiaduj¹cego
funduszami unijnymi w Polsce, zosta³ z³o¿ony wniosek
o dofinansowanie 75% tej
sumy, natomiast pozosta³e 25% trzeba bêdzie wy³o¿yæ w w³asnej kieszeni.
W³anie w
zwi¹zku z zapewnieniem
rodków na
wk³ad w³asny
w inwestycjê,
na ostatniej
sesji po³czyñscy radni podjêli dwie z
trzech uchwa³ dotycz¹cych gospodarki
odpadami. Pierwsza dotyczy³a zgody
Rady Miejskiej na zaci¹gniêcie zobowi¹zania, druga by³a porêczeniem udzielonym
MPGO sp. z o.o. na po¿yczkê w Wojewódzkim Funduszu Ochrony rodowiska. Dziêki tym uchwa³om spó³ka, której wszystkie
udzia³y nale¿¹ do gmin cz³onkowskich
mo¿e po¿yczyæ z WFO do 6,3 mln z³otych,
uzyskuj¹c
w
ten
sposób
rodki na wk³ad
w³asny w inwestycjê. Zak³ad
Gospodarki
Odpadami zostanie zbudowany do koñca 2006 roku,
zatrudnienie
znajdzie w nim
oko³o 20 osób.
Trzecia
uchwa³a dotycz¹ca mieci
podjêta w Po³czynie Zdroju
wprowadzi³a
nowy Regulamin Utrzymania Czystoci,
Porz¹dku i Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Dokument
zacznie obowi¹zywaæ dopiero od momentu uruchomienia ZGO w Wardyniu Górnym, ale niektóre jego szczegó³y ju¿ teraz warte s¹
przybli¿enia. G³ówn¹ zmian¹ jest wprowadzenie obowi¹zkowej segregacji
mieci. Wszyscy mieszkañcy miasta
bêd¹ musieli wyrzucaæ odpady do
trzech pojemników  na surowce wtór-

ne, na odpady organiczne i na tzw. resztê mieciow¹. Do kosza na surowce trafiaæ bêd¹: papier, szk³o, plastik, metal,
które nastêpnie bêd¹ powtórnie segregowane w sortowni w ZGO. Odpady organiczne trafi¹
do kompostowni w Wardyniu,
gdzie po wymieszaniu
z
osadami
z
oczyszczalni
cieków stanowiæ bêd¹ cenny
nawóz. Na kompostowniê
w
ZGO w Wardyniu, jak na zbawienie czekaj¹
wszystkie
oczyszczalnie cieków z gmin bior¹cych udzia³ w przedsiêwziêciu. Dla nich
zagospodarowanie osadów od dawna
by³o kosztownym problemem, który teraz zostanie ostatecznie rozwi¹zany.
Trzeci pojemnik na resztê mieciow¹ bêdzie przeznaczony na wszystko czego
nie mo¿na powtórnie przetworzyæ ani
skompostowaæ, np. koci, gruz, brudna
folia, kartony po sokach itp. Wed³ug
nowego regulaminu op³aty za wywóz
mieci bêd¹ naliczane tylko za resztê
mieciow¹, natomiast surowce wtórne i
kompost wywo¿ony bêdzie bezp³atnie.
Nie mo¿na siê jednak spodziewaæ, ¿e
stawki za wywóz mieci spadn¹. 
Przeciwnie, raczej zdro¿ej¹  zapowiada Janusz Woniak z Wydzia³u Ochrony
rodowiska UMiG w Po³czynie Zdroju. 
Ma³o tego, niezdyscyplinowani mieszkañcy bêd¹ musieli liczyæ siê z sankcjami. Albo nieposegregowane mieci nie
bêd¹ odbierane, albo bêd¹, ale za dodatkow¹ op³at¹.  dodaje Woniak.
Kolejna istotna zmiana wprowadzona
przez regulamin dotyczy struktury op³at.
Za wywóz mieci nie bêdziemy p³aciæ w
zale¿noci od iloci (tak jak do tej pory), ale
rycza³towo, czyli raz ustalona stawka bêdzie obowi¹zywa³a np. przez ca³y rok.
W³adze spodziewaj¹ siê, ¿e dziêki temu
przestanie siê op³acaæ wywo¿enie mieci
do lasu. Obecnie nie sposób wybraæ siê na
spacer poza granice miasta aby nie natkn¹æ siê na widoczne na zdjêciu znaleziska. Mimo wielu starañ gmina nie nad¹¿a z usuwaniem dzikich wysypisk mówi burmistrz Barbara Nowak  nowe
rozwi¹zania przyjête w regulaminie
sprawdzi³y siê w innych czêciach wiata, ale czeka nas kolosalny wysi³ek edukacyjny i nie mamy na to zbyt wiele czasu,
Ko³acz funkcjonuje tylko do koñca 2005
roku, a do Wardynia musimy woziæ mieci
ju¿ wstêpnie posegregowane, ale b¹dmy
dobrej myli  dodaje burmistrz.
(last)
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MARIACKA JAK NOWA
Dobiegaj¹ koñca prace na ulicach Mariackiej i czêci Targowej
w centrum Po³czyna Zdroju. Mariacka zosta³a zmodernizowana
w ca³oci, natomiast na Targowej wykonano wszystkie roboty
podziemne zwi¹zane z zaopatrzeniem w wodê i odprowadzeniem
cieków. Przy okazji tej inwestycji wyremontowany zosta³ równie¿
plac na ul. Zamkowej.

Zgodnie z koncepcj¹ rewitalizacji starówki w stylu uzdrowiska lat dwudziestych/
trzydziestych ubieg³ego wieku wygl¹d ulicy Mariackiej zosta³ utrzymany w estetyce
dotychczas remontowanych ulic. Nawierzchnia jezdni wykonana zosta³a z kostki brukowej, natomiast
na czêci chodników
u³o¿ono granitowe p³yty pozyskane z placu
przed zamkiem. Te p³yty
to stary, ale znakomity
i piêkny materia³, który dziêki przeniesieniu
na Mariack¹ zosta³
w³aciwie wyeksponowany - mówi burmistrz
Barbara Nowak - dziêki
temu rozwi¹zaniu trochê zaoszczêdzilimy i
mo¿na by³o zadbaæ o
plac przy zamku, który
od dawna wymaga³
wyrównania.
Równolegle z wymian¹ nawierzchni, na
Mariackiej jak i na czêci Targowej mia³o
miejsce rozdzielenie
kanalizacji na deszczow¹ i sanitarn¹ oraz
wymiana wodoci¹gu.
Inwestycje na obu ulicach zosta³y sfinanso-

wane z bud¿ety gminy, a ich wartoæ wynios³a oko³o 300 tysiêcy z³otych. Kwota ta stanowi równoczenie wk³ad w³asny w inwestycjach, na które gmina
sk³ada³a wnioski do funduszy Unii Europejskiej.
(last)

REMONTY
POD ZNAKIEM
ZAPYTANIA

Samorz¹d gminy Po³czyn Zdrój nie szczêdzi starañ, aby wizerunek starówki zyska³
nowe piêkniejsze oblicze, a dziêki temu atrakcyjnoæ turystyczna i jakoæ ¿ycia mieszkañców znacznie siê poprawi³a. Urzêdnicy dwoj¹
siê i troj¹ aby z funduszy Unii Europejskiej
zdobyæ pieni¹dze na remonty kamienic, wymianê nawierzchni ulic itp., ale bywa ¿e przeszkod¹ jest... niechêæ do wspó³pracy ze strony
w³acicieli nieruchomoci w centrum miasta.
-Pozyskanie unijnych pieniêdzy nie jest
spraw¹ ³atw¹ - mówi burmistrz Barbara Nowak - chêtnych jest oczywicie wiêcej ni¿ dostêpnych rodków, ponadto procedury ubiegania
siê o pieni¹dze s¹ szalenie skomplikowane.
Trzeba siê niele nagimnastykowaæ, aby spe³niæ wszystkie kryteria, a wykonanie tego zadania czasami nie zale¿y tylko od nas - urzêdników. Unia Europejska nigdy nie finansuje 100
procent danego przedsiêwziêcia. Zazwyczaj
jest to oko³o 80 procent, a pozosta³e 20 nale¿y
wygospodarowaæ we w³asnym zakresie i... tu
zaczynaj¹ siê schody.
Jednym z najwiêkszych utrudnieñ, jakie
napotkali pisz¹cy wnioski o pieni¹dze urzêdnicy, jest kwestia w³asnoci nieruchomoci na
starówce. Oko³o 90% zabudowy centrum miasta to budynki, w których czêæ nale¿y do
gminy, a czêæ ma prywatnych w³acicieli.
Pocz¹tkowo Unia niechêtnie finansowa³a
przedsiêwziêcia na takich w³anie niejednolitych nieruchomociach. Kiedy jednak sformu³owano procedury partnerstwa publicznoprywatnego, a Bia³ogard jako pierwszy dosta³
pieni¹dze na rewitalizacjê budynków z podzia³em w³asnoci, pojawi³a siê szansa, ¿e
kolejne tego typu wnioski bêd¹ pozytywnie
rozpatrywane. Jednak aby tak siê sta³o konieczne jest zagwarantowanie owych 20 procent wk³adu w³asnego w inwestycjê. W sytuacji kiedy w³acicielem czêci nieruchomoci
jest osoba prywatna, to ona musi zapewniæ ten
wk³ad stosownie do wielkoci posiadanego
udzia³u.
W Po³czynie Zdroju s¹ wspólnoty mieszkaniowe, które nie godz¹ siê na takie rozwi¹zanie. Dla wielu wy³o¿enie tylko 20 procent
kosztów remontu, to i tak za wiele. Wychodz¹c
na przeciw wszystkim tym, którzy z powodu
trudnej sytuacji finansowej obawiaj¹ siê przyst¹pienia do programu rewitalizacji, Rada
Miejska uchwali³a zwolnienie z podatku od
nieruchomoci. Ka¿dy kto zdecyduje siê inwestowaæ w romont posiadanych nieruchomoci
zostanie zwolniony z obowi¹zku podatkowego na piêæ lat. Skutkuje to tym, ¿e wk³ad w
remont mo¿e byæ nawet bliski zera. Mimo to
nie brakuje wspólnot, które nie chc¹ przystapiæ do programu rewitalizacji blokuj¹c w ten
sposób mo¿liwoæ zdobycia pieniêdzy na
odnowienie straówki jako ca³oci.
Obecnie opracowywany jest projekt zak³adaj¹cy rewitalizacjê 41 kamienic i nawierzchni kilku ulic. Dopóki wszystkie
wspólnoty nie zawr¹ z gmin¹ porozumieñ w tej
sprawie powodzenie przedsiêwziêcia bedzie
sta³o pod znakiem zapytania.
(last)
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PITBULL POD SPECJALNYM NADZOREM
Trzymanie psów uznawanych za niebezpieczne zaczyna przypominaæ posiadanie broni. Przyjêta przez sejm zmiana
ustawy o ochronie zwierz¹t nak³ada na ich
w³acicieli obowi¹zek uzyskania specjalnego zezwolenia. Dostan¹ je tylko osoby
pe³noletnie, niekarane za przestepstwa
umylne, z nienagann¹ opini¹ policyjn¹
oraz orzeczeniem lekarskim i psychologicznym. To ostatnie musi stwierdziæ, ¿e

badany nie cierpi na zaburzenia psychiczne nie jest uzale¿niony.
Ustawa mówi o rasach uznawanych za
agresywne oraz psach w typie tych ras.
Pierwsza grupa nie budzi w¹tpliwoci,
gdy¿ wykaz ras agresywnych znajduje siê
w rozporz¹dzeniu wykonawczym do ustawy w sprawie ras psów uznawanych za
agresywne, ale nie bardzo wiadomo, jak
rozumieæ sformu³owanie w typie tych

ras. Przepisy nie precyzuj¹, jakie cechy
czworonoga mia³yby o tym decydowaæ.
A co bêdzie jeli w³aciciel zezwolenia
nie zdobêdzie lub zostanie mu ono cofniê-

KONIEC Z WA£ÊSANIEM!
Ju¿ nied³ugo bezpañskie psy i
koty wa³êsaj¹ce siê po ulicach
Po³czyna Zdroju bêd¹ trafia³y do
schroniska. Rada Miejska
podjê³a uchwa³ê dotycz¹c¹
wy³apywania bezdomnych
zwierz¹t domowych.

Nowe prawo daje burmistrzowi miasta
mo¿liwoæ wydania zarz¹dzenia o okresowym wy³apywaniu bezdomnych i wa³êsaj¹cych siê zwierz¹t. Zarz¹dzenie to bêdzie
zawieraæ: termin i czas prowadzenia wy³apywania, granice terenu, na którym bêdzie
ono prowadzone, adres schroniska, firmê

dokonuj¹c¹ wy³apywania i informacjê o
mo¿liwoci odebrania zwierzêcia przez
w³aciciela. Wy³apywanie bêdzie prowadzone za pomoc¹ specjalistycznego
sprzêtu, który nie bêdzie stwarza³ zagro¿enia dla ¿ycia i zdrowia zwierz¹t oraz nie
bêdzie zadawa³ im cierpienia.
W przypadku, gdy u wy³apanego
zwierz¹cia zaistnieje podejrzenie wyst¹-
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pienia wcieklizny lub wykazuje ono agresjê b¹d pogryzie cz³owieka, nast¹pi natychmiastowe odizolowanie i obserwacja
w kierunku wcieklizny.
Wy³apane zwierzêta bêd¹ przewo¿one
do schroniska, z którym burmistrz zawrze
stosown¹ umowê. Schronisko i rodek
transportu zwierz¹t bêdzie musia³ byæ zarejestrowany u w³aciwego terytorialnie
powiatowego lekarza weterynarii.
W schronisku zwierzê musi byæ utrzymywane przez minimum 14 dni i w tym czasie w³acicielowi przys³uguje prawo odebrania zwierzêcia. W³aciciel, który zg³osi
siê po odbiór zwierzêcia musi liczyæ siê
kosztami. Dok³adna cena nie jest jeszcze
znana, ale beztroscy w³aciciele psów i

kotów zap³aca za wy³apanie, transport,
utrzymanie w schronisku i zaszcepienie
przeciwko wcieklinie (w razie braku aktualnego wiadectwa szczepienia). Uwaga!
w³aciciel zostanie obci¹¿ony kosztami
nawet jeli nie zg³osi siê po odbiór, ale jego
dane zostan¹ ustalone.
Wy³apane zwierzêta nie bêd¹ usypiane, ale jeli w terminie 14 dni w³aciciel siê
nie zg³osi, mog¹ zostaæ sprzedane lub
przeznaczone do adopcji.
(tao)

te? Musi siê wówczas pozbyæ psa w ci¹gu
30 dni. Mo¿e go sprzedaæ lub oddaæ osobie posiadaj¹cej zezwolenie, przekazaæ do
schroniska lub jednostki pañstwowej
utrzymuj¹cej takie zwierzêta. Jeli tego nie
zrobi grozi mu areszt lub grzywna.
Grzywn¹ bêd¹ karani tak¿e ci, którzy
wyprowadzaj¹ psa bez odpowiedniego
zabezpieczenia. Zwyk³e czworonogi ¿yj¹ce w miastach trzeba prowadziæ albo na
smyczy, albo w kagañcu. Agresywne i na
smyczy i w kagañcu. Samorz¹d mo¿e w
uchwale okreliæ miejsca gdzie te psy
mo¿na prowadziæ bez smyczy lub bez kagañca.
W³aciciele z w³asnymi ogrodami, w
których trzymaj¹ psy, musz¹ je ogrodziæ
w taki sposób, aby uniemo¿liwiæ im wydostanie siê, i w widocznym miejscu umieciæ tabliczkê ostr¿egaj¹c¹ przed zwierzêciem.
Psy uznawane za agresywne trzeba
przed osiemnastym miesi¹cem ¿ycia przeszkoliæ pod k¹tem pos³uszeñstwa. W³acicieli czeka te¿ jeszcze jeden wydatek. Ustawa zobowi¹zuje ich do wykupienia polisy
ubezpieczenia od odpowiedzialnoci cywilnej za szkody wyrz¹dzone przez podopiecznych.
Ustanawiaj¹c nowe prawo, pos³owie
mieli na wzglêdzie g³one wypadki pogryzieñ. Maj¹ nadziejê, ¿e po wprowadzeniu
ostrzejszych przepisów bêdzie ich mniej.
Niektórzy hodowcy uwa¿aj¹ jednak, ¿e
skutek bêdzie odwrotny, poniewa¿ badanie lekarskie, ubezpieczenia - to wszystko
kosztuje. Ich zdaniem istnieje obawa, ze
wielu ludzi nie bêdzie na to staæ i po prostu
porzuc¹ swoje psy. Kto wówczas odpowie
za wyrz¹dzone przez nie szkody?
(tao)

SAMORZAD

e-mail: promocja@polczyn-zdroj.pl

PIWO NA JEZDNI

(CD. ze str. 1) Przedmiotem rozwa¿añ
jest koncepcja zamkniêcia dla ruchu ko³owego odcinka Placu Wolnoci od ul. Moniuszki do Rynkowej. Z tak¹ inicjatyw¹
wyszed³ w³aciciel restauracji Palupe,
który jezdniê woln¹ od samochodów
chcia³by wykorzystaæ na... ogródek piwny. -Uzdrowiskowe miasteczka takie jak
Po³czyn powinny têtniæ ¿yciem. Jeli
chcemy ¿yæ z turystyki musimy stworzyæ
mo¿liwoæ atrakcyjnego spêdzania czasu w naszym miecie - mówi Miros³awa
Saba³a, kierownik restauracji - liczne przyk³ady z Europy, ale coraz czêciej równie¿
z Polski, dobitnie pokazuj¹, ¿e to w³anie
place deptaki i skwery zamkniête dla
ruchu samochodowego i panuj¹cy tam
kawiarniany gwar s¹ najlepszym magnesem dla turystów.
Dla w³acicieli restauracji problemu
nie stanowi równie¿ pogodzenie proponowanych zmian z potrzebami pozosta³ych
przedsiêbiorców prowadz¹cych dzia³alnoæ handlow¹ i us³ugow¹ w tej czêci
miasta. Podkrelaj¹, ¿e ulica Grunwaldzka
jest ca³kowicie wy³¹czona z ruchu, a dostawy towaru do sklepów odbywaj¹ siê bez
zak³óceñ i nie przysparzaj¹ komunikacyjnych problemów. -Warto zauwa¿yæ, ¿e to
w³anie na Grunwaldziej, gdzie obowi¹zuje zakaz wjazdu s¹ najlepsze lokalizacje i jest to handlowe serce miasta - mówi
Saba³a - a nawet gdyby handlowcy z
Mariackiej byki przeciwni, to rozwi¹zanie jest bardzo proste, wystarczy odwróciæ kierunek ruchu na ulicy Rynkowej, a
na Mariackiej pozostawiæ bez zmian.
Wówczas nieprzejezdny by³by tylko odcinek wzd³u¿ Placu Wolnoci, a ul. Moniuszki by³aby lepa z dojazdem na parking Urzêdu Miasta i Gminy.
Zdaniem w³acicieli restauracji równie¿ dla zmotoryzowanych mieszkañców
proponowane zmiany nie spowoduj¹ zak³óceñ w komunikacyjnych w obrêbie starówki. -Ruch na tym odcinku i tak jest
utrudniony chocia¿by ze wzglêdu na

BEZP£ATNE
PORADY

Klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Po³czynie Zdroju informuje, ¿e w
ni¿ej podanych terminach, w siedzibie
przy ul. Kociuszki 5 (I piêtro), pe³nione
s¹ dy¿ury, na których mieszkañcy mog¹
bezp³atnie uzyskaæ porady z zakresu prawa i spraw spo³ecznych.
18 maja 15.00 - 17.00 - Janusz Podpora, Andrzej Rewiñski
27 maja 15.00 - 17.00 - Maria Bierbasz,
Józef G¹ska
30 maja 15.00 - 17.00 - Barbara Nowak,
Wojciech Jankowski

Du¿e samochody maj¹ problem z przemieszczaniem siê w ciasnych uliczkach
starówki
ostry zakrêt z Moniuszki na Plac Wolnoci, zaparkowane samochody powoduj¹,
¿e du¿e auta dostawcze nie mog¹ siê przecisn¹æ i czêsto robi siê korek - argumentuje Saba³a -polskie miasta, które maj¹
³adne starówki, jak chocia¿by Kraków,
staraj¹ siê ca³kowicie wypieraæ ruch samochodowy poza cic³e centrum i zachêcaæ do przemieszczania siê pieszo czy na
rowerze, bierzmy z nich przyk³ad.
Pomys³ ca³kowitego zamkniêcia ruchu
na tym odcinku nie wzbudzi³ entuzjazmu
po³czyñskich samorz¹dowców. -Czêæ
argumentów przedstawionych przez restauratora jest rzeczywicie przekonywaj¹cych, ale naszym zadaniem jest troska o sprawnoæ komunikacyjn¹ ca³ego
organizmu miasta i nie mo¿na ze wzglêdu
na interes jednego przedsiêbiorcy wprowadzaæ zmian maj¹cych konsekwencje
dla ca³ej spo³ecznoci - mówi burmistrz
Barbara Nowak - do sprawy podeszlimy z

wielk¹ rozwag¹ i uwa¿amy, ¿e przyjête
rozwi¹zanie jest najlepszym z mo¿liwych.
Sprawê dyskutowano na forum komisji
komunalnej Rady Miejskiej, jak równie¿
powo³any zosta³ zespó³ fachowców sk³adaj¹cy siê z przedstawicieli stra¿y po¿arnej, policji, radnych i magistratu, który
wypracowa³ zadowalaj¹ce obie strony
rozwi¹zanie.
Burmistrz i radni nie zgodzili siê na
ca³kowite zamkniêcie proponowane przez
restauratora, wydano natomiast zgodê na
zajêcie przez ogródek piwny ca³ego chodnika przed restauracj¹ i oko³o 2 metrów
jezdni na d³ugoci 6 metrów. takie rozwi¹zanie nie zak³óci ruchu samochodowego,
a jedynie zmusi auta do omijania ogródka,
kosztem miejsc parkingowych. W³aciciel
restauracji zosta³ zobowi¹zany do dodatkowego oznakowania przejazdu przez czas
istnienia ogródka, czyli od pocz¹tku
czerwca do po³owy wrzenia.
(tao)

OG£OSZENIE
SPRZEDAM MIESZKANIE

Adres: ul Piwna 1a/6, 78-320 Po³czyn Zdr.
Po³o¿enie: II Piêtro - Poddasze (dwukondygnacyjne); II piêtro: pokój 14,7 m2,
kuchnia 17,8 m2, WC 0,53 m2 = 33,03 m2;
Poddasze: pokój 45,86 m2, ³azienka 5,09
m2 = 50,95 m2; £¹cznie: 83,98 m2 (powierzchnia ca³kowita); Powierzchnia pomieszczeñ przynale¿nych: piwnica 13,31
m2.
Mieszkanie jest wyremontowane, posiada
ogrzewanie elektryczne, ciep³¹ wodê, telefon z Internetem. Zalet¹ jest niski czynsz
60 z³ + fundusz remontowy 30 z³ + woda 17
z³ = 107 z³ / m-c
W razie pytañ proszê o kontakt
Tel. kom. 602 12 86 31
Tel. dom. 94 36 66 197

po³czyñskie WIADOMOCI
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ROCZNICOWE

Sobota 5 marca by³a dniem uroczystych obchodów 60 Rocznicy Polskoci Po³czyna Zdroju. Oprócz
Mszy w. i z³o¿enia kwiatów jubileusz by³ okazj¹ do wspomnieñ w ramach spotkania pokoleñ.
Uroczystoci rozpoczê³y siê od
Mszy wiêtej odprawionej w
Kociele pod wezwaniem
wiêtego Józefa. Nastêpnie
kombatanci, pierwsi osadnicy,
przedstawiciele instytucji ¿ycia
publicznego i m³odzie¿ z³o¿yli
kwiaty pod tablic¹
upamiêtniaj¹c¹ zdobycie miasta.
Kolejnym punktem programu by³
przemarsz zebranych na
Spotkanie Pokoleñ w
Gimnazjum Publicznym. Tutaj ze
wzruszeniem wys³uchano
wspomnieñ Józefa Trawickiego,
jednego z pierwszych osadników
w Po³czynie Zdroju, odczytanych
przez Eugeniê Sowiñsk¹ z
Centrum Kultury. Z odnalezionego
niedawno w bibliotece

maszynopisu mo¿na by³o
dowiedzieæ siê jak powstawa³a
polska spo³ecznoæ w pierwszych
latach po zakoñczeniu wojny. By³
to spory kawa³ek historii
opowiedziany z punktu widzenia
naocznego wiadka  pe³en
humoru, barwnych opisów oraz
odniesieñ, których pró¿no szukaæ
w innych zachowanych
dokumentach.
(last)
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WYDARZENIA

e-mail: promocja@polczyn-zdroj.pl

WSPOMNIENIA
60-lecie Wyzwolenia Po³czyna Zdroju
Wyst¹pienie okolicznociowe
przygotowane
w oparciu o wspomnienia
Józefa Trawickiego
(spisane 8 stycznia 1985 r.)
Autor niniejszych wspomnieñ przebywa³ na robotach przymusowych w Ko³obrzegu. Rankiem 16 marca wraz z kolegami; Szczepanem Sa³achem, Stanis³awem Dubisem, Stefanem Wieczorkiem i
Wac³awem Wykpiszem wyruszyli w droge do centralnej
Polski, celem odnalezienia swoich
rodzin i przedwojennych
domostw. Wybrali
kierunek: Karlino,
Bia³ogard, Po³czyn Zdrój i dalej
Chojnice, Pi³a.
Nasze szkapiny, w które zaopatrzylimy siê
w Ko³obrzegu te¿
odczu³y skutki
wojny, wychudzone by³y to konie, tylko koci
pokryte sierci¹
Oko³o po³udnia 20 marca
1945 r. dojechali
do
Po³czyna
Zdroju. W okolicy m³yna ¯elskiego  nazwa pochodzi od pierwszego osadnika m³yna- ¿o³nierz rosyjski
kieruje nas na komendanturê wojenn¹,
która mieci³a siê przy ulicy Bieruta
(póniejsza lecznica zwierz¹t) w celu
przeprowadzenia to¿samoci czy wród
nas nie ma przypadkiem przebranego SS
lub ¿o³nierz Wermachtu chocia¿ takich
wród nas nie by³o.
W czasie przes³uchania naszej grupy, doprowadzono grupê Polaków wracaj¹cych ze strony widwina.
Jakie by³o mi³e przywitanie gdy Wieczorek Stefan spotka³ siê z cz³owiekiem,
który znajdowa³ siê w grupie doprowadzonej ze widwina, a który ukrywa³ siê u
Wieczorka kilka tygodni w Ko³obrzegu.
Owym znajomym okaza³ siê Otton Benedykt Polak, prawnik Uniwersytetu Wileñskiego, w czasie kampanii wrzenio-

wej oficer artylerii z rezerwy, jeniec obozu II B Gross Born.
Po przes³uchaniu Benedykta w Komendzie Miasta zaproponowano jemu
objecie stanowiska Burmistrza Miasta
mo¿e dlatego, ¿e z dotychczasowych
kandydatów najlepiej odpowiada³ na
takie stanowisko i to z powodu wy¿szego wykszta³cenia prawniczego
znajomoci¹ jêzyków poza ojczynianym polskim, rosyjskim, angielskim i
niemieckim.
O powy¿szej propozycji powiadomi³
nas obydwie grupy ewakuacyjne, ¿e je-

¿eli zadecydujemy pozostaæ w Po³czynie
 Zdroju to obejmie stanowisko Burmistrza, gdy¿ bêdzie mia³ ju¿ paru Polaków
do rozpoczêcia Urzêdu..
Perswazja przysz³ego Burmistrza
skutecznie dzia³a³a tak ¿e wszyscy pozostalimy.(...) Tu jest nasze miejsce, musimy zak³adaæ i sprawowaæ w³adzê i ka¿dy
otrzyma zak³ad stosownie do swego zawodu.
Zakwaterowalimy w miecie dziel¹c
siê na mniejsze grupy. Pustych mieszkañ
nie brak by³o i ka¿dy dobiera³ wed³ug
swego gustu.
Parutysiêczne miasteczko w okresie
administracji niemieckiej w du¿ej mierze
zosta³o wyludnione z nadejciem frontu
Z Polaków bêd¹cych na pracach przymusowych mogê wymieniæ jak: Bañkosz

Stanis³aw ogrodnik i Durmowicz Eugeniusz piekarz.
Z innych dokumentów wiadomo, iz
na robotach przymusowych w naszym
miecie przebywali równie¿: Pawe³ Horoñ i Mieczys³aw Kulesza.
Tymczasowa siedziba Urzêdu mieci³a siê przy ul. 22-go Lipca 6. Na przysz³y
Urz¹d Magistratu obralimy poniemieck¹ siedzibê policji obecne san. D¹brówka. Jak w ka¿dym opuszczonym i
niezamieszka³ym domu panowa³ nie³ad,
poniszczone drzwi,wy³amane zamki, stosy papierów i innych mieci. Wieæ o powstaniu
polskiej administracji w miecie
w jednym dniu
rozesz³a siê na
ca³¹ okolicê. (...)
W duecie
rozpoczêlimy
nasze urzêdowanie.
Do
wspó³pracy
zg³aszali
siê
Niemcy ró¿nej
p³ci przewa¿nie
kobiety. Sprzyjaj¹ca dla nas
by³a znajomoæ
jêzyka niemieckiego i z braku
Polaków korzystalimy z us³ug
Niemców. (...)
W zarz¹dzeniach i og³oszeniach u¿ywalimy niemieckiej
pieczêci miasta
Bad  Polzin, gdy¿ nie by³o mo¿liwoci
zdobycia pieczêci o polskiej treci. (...)
Kiedy dzia³alnoæ urzêdu siêga³a coraz dalej i szerzej u pewnego Niemca,
by³ego pracownika zak³adów graficznych, polecono wykonaæ piecz¹tkê treci polskiej z herbem miasta Po³czyn
Zdrój, gdy¿ tak brzmia³a nazwa miasta w
przet³umaczeniu na jêzyk polski, z god³em Pañstwa. Na wzór podano przedwojenn¹ monetê 10 z³. Piecz¹tkê z dok³adnoci¹ wykona³. Nie pamiêtam czy
wykonana pieczêæ by³a na jakim dokumencie u¿ywana, gdy¿ by³o pewne zastrze¿enie, bo na pieczêci by³ orze³ z
koron¹.
CDN.
Oprac. Eugenia Sowiñska
po³czyñskie WIADOMOCI
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UZDROWISKO PO£CZYN S.A.
78-320 Po³czyn Zdrój, ul. Zdrojowa 6
tel. 094 36 624 24, fax 094 36 62 470
Charakterystyka dzia³añ marketingowych maj¹cych na celu promocjê Uzdrowiska Po³czyn S.A.
w kontekcie turystyki podejmowanych w 2004 roku
Uzdrowisko Po³czyn S.A. jest najwiêkszym zak³adem pracy w powiecie widwiñskim a jednoczenie niekwestionowanym motorem dzia³añ promuj¹cych
walory turystyczno- wypoczynkowo 
lecznicze w regionie. Problematyka turystyki i wypoczynku jest czêstym tematem
posiedzeñ narad, sesji odbywaj¹cych siê
na terenie gmin i miast powiatu. Zawsze
udzia³ w nich bior¹ przedstawiciele
Uzdrowiska Po³czyn S.A wprowadzaj¹c
podczas nich wiele cennych inicjatyw,
propozycji i rozwi¹zañ zd¹¿aj¹cych do
wzrostu zainteresowania regionem, a przede wszystkim
walorami leczniczo  wypoczynkowymi Uzdrowiska Po³czyn S. A. Rok 2004 charakteryzowa³ siê w tym zakresie dzia³aniami w wielu p³aszczyznach,
poczynaj¹c od realizacji strategii dla miasta Po³czyna Zdroju,
opieraj¹cej siê na g³ównej misji
tej miejscowoci, jako miejscowoci turystyczno  uzdrowiskowej, poprzez organizacjê
imprez regionalnych i ogólnopolskich tworz¹cych wzrost
zainteresowania miastem i
uzdrowiskiem, wspó³dzia³aniem z organizacjami miêdzygminnymi jak Stowarzyszenie
Gmin Pojezierza Drawskiego,
oraz dzia³aniami w³asnymi.
1. Wspó³praca z miastem w
zakresie rozwoju sieci us³ug
dodatkowych, tworzenia wizerunku coraz atrakcyjniejszego miejsca wypoczynku i leczenia, rozwoju infrasturktury oko³ouzdrowiskowej, przebiega w sposób prawid³owy i zgodny ze strategi¹ Rozwoju Miasta i Gminy Po³czyn Zdrój. Dzia³ania te w znacz¹cy sposób wp³ywaj¹ na
zadowolenie turystów i kuracjuszy, którzy
w swoich opiniach w zdecydowanej wiêkszoci podkrelaj¹ i¿ Po³czyn Zdrój to kurort z dusz¹. Zadowolenie to i tzw. s³owna reklama powoduje, i¿ rokrocznie
zwiêksza siê iloæ kuracjuszy i turystów
komercyjnych z Polski i zagranicy.
2. Organizacja lub wspó³-organizacja
wielu imprez lokalnych ponadregionalnych oraz ogólnopolskich takich jak np.
 Ogólnopolskie Spotkania £owieckie
 Ogólnopolski Turniej Rowerowych
Patroli Policyjnych
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 Ogólnopolski Turniej Recytatorski
im. Skamandrytów.
Daje uzdrowisku dodatkowe mo¿liwoci promocji. Uczestnicy w sposób bezporedni dowiadczaj¹ mo¿liwoci poznania
uzdrowiska i okolic, jego walorów leczniczych, mo¿liwoci hotelowych, ¿ywieniowych i organizacyjnych (np. w zakresie
organizacji sympozjów, konferencji, obozów itp.) natomiast Uzdrowisko zyskuje
dodatkowy materia³ promocyjny w postaci ulotek, informatorów, folderów wydawanych z okazji tych imprez.

3. W ramach wspó³dzia³ania z lokalnymi organizacjami turystyczno  gospodarczymi jak np. Stowarzyszenie Gmin Pojezierza Drawskiego Uzdrowisko Po³czyn
S.A. wykorzystuje przynale¿noæ poprzez
ukazywanie siê informacji o uzdrowisku w
wydawnictwach promuj¹cych region oraz
uczestnictwo ofertowe w targach turystycznych w kraju i zagranic¹, oraz przy
okazji organizacji programowych imprez
turystycznych. Nale¿y w tym miejscu podkreliæ równie¿ fakt wspólnych promocji
Uzdrowisk polskich poprzez inne stowarzyszenia jak np. Unii Uzdrowisk Polskich
- w wydawnictwach , sympozjach tematycznych Kongresach Uzdrowisk i targach turystycznych  w 2004 roku m.in. na
Kongresie Uzdrowisk w Na³êczowie, Targach MITT 2004 w Moskwie, Targach
Glob w Katowicach, Targach Natura Sanat w Polanicy Zdroju.

We wspó³pracy z Izb¹ Gospodarcz¹
Uzdrowiska Polskie ukaza³ siê Informator - atlas uzdrowisk polskich ( w
jêz. polskim, angielskim i niemieckim).
4. Dzia³ania w³asne polega³y na:
 wydawaniu informatorów o
obiektach i zabiegach leczniczych w
Uzdrowisku Po³czyn S.A., gazety
sezonu Po³czyn Zdrój  kurort z
dusz¹, ulotek reklamowych, kalendarzy, gad¿etów reklamowych itp.
 Uczestnictwie w targach turystycznych m.in. w Moskwie,
Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Polanicy Zdroju, w festynach turystycznych w
Schubach (Niemcy) i w Szczecinie, prezentacjach podczas
imprez
wojewódzkich w
Szczecinie (majówka) i w Ko³obrzegu (zachodniopomorskie prezentacje), imprezach
lokalnych i regionalnych (Dni
Po³czyna, Radoæ Dzieciom,
Pielgrzymka do Czêstochow y, Z³az Turystyczny, Po¿egnanie lata itp.)
- Zamieszczaniu og³oszeñ
reklamuj¹cych: co 2 tygodnie
w Kurierze Szczeciñskim, na
podstawie sta³ej wspó³pracy
barterowej w ka¿dym wydaniu Gazety Zdrojowej, w
gazetach lokalnych (G³os
Koszaliñski, G³os Pomorza, G³os Szczeciñski,
Wiadomoci Po³czyñskie),
w kwartalniku Baltic Panorama z
dystrybucj¹ na promach polskich p³ywaj¹cych do Szwecji i Danii oraz w katalogach turystycznych ogólnopolskich jak m.in. Turystyka i wypoczynek, Turystyka w kraju i zagranic¹
, Kuracja w uzdrowiskach, Rehabilitacja i Pomorze Zachodnie zaprasza itp.
- Prowadzeniu sta³ej informacji o
Uzdrowisku na stronach internetowych Uzdrowiska i miasta, informacji
telefonicznej i pisemnej prowadzonej
przez Dzia³ Marketingu i recepcje
obiektów, dystrybucji filmu video i
DVD o Uzdrowisku Po³czyn S.A.
W wyniku rozleg³ego dzia³ania promocyjnego w roku 2004 nast¹pi³ kolejny znacz¹cy wzrost (ponad 8%) sprzeda¿y us³ug komercyjnych osi¹gaj¹c
ponad 37%!!! Ogólnej sprzeda¿y us³ug
uzdrowiskowych.

Z

e-mail: promocja@polczyn-zdroj.pl

UZDROWISKA

UZDROWISKO
NIE TYLKO DLA
PRZYJEZDNYCH
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.

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.

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.
po³czyñskie WIADOMOCI
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ZAS£U¯ONE LAURY
DLA AGROBRUSNO
Firma AgroBrusno zosta³a doceniona, jako jedno z najlepszych
gospodarstw rolnych w Polsce. W VIII Edycji Nagrody Gospodarczej
Prezydenta RP w kategorii gospodarstwo rolne po³czyñska firma
znajduje siê w pierwszej trójce finalistów.
Jeszcze dziesiêæ lat temu zachodnia czêæ
gminy Po³czyn Zdrój niczym nie ró¿ni³a siê
typowego popegeerowskiego krajobrazu polskiej wsi - zlikwidowane Pañstwowe Gospodarstwa Rolne, popadaj¹cy w dewastacjê i
rozkradany maj¹tek, masowe bezrobocie, pro-

blemy spo³eczne... Nadzieja przysz³a wraz z
inwestorem, którego wizyta zaowocowa³a
upodobaniem wobec walorów ziemi po³czyñskiej i decyzj¹ o rozpoczêciu dzia³alnoci gospodarczej na tym terenie. Aleksander Jahr,
obywatel Niemiec i znany potentat na tamtejszym rynku wydawniczym postanowi³ stworzyæ spó³kê, która wykorzysta nieu¿ytki po
by³ych pegeerach i zbuduje od podstaw nowoczesne gospodarstwo rolne.
Na ponad trzech tysi¹cach hektarów
AgroBrusno prowadzi bardzo zró¿nicowan¹ i
wszechstronn¹ dzia³alnoæ rolnicz¹. Obok
najwiêkszej pod wzglêdem area³u uprawy
zbó¿, pola obfituj¹ w ca³¹ gamê warzyw i
owoców na czele z kapust¹, truskawk¹, a
ostatnio nawet rabarbarem. Firma posiada (i
stale rozbudowuje) nowoczesne ch³odnie,
przetwórnie i magazyny. Wiêkszoæ produkcji trafia na export - w ostatnim czasie na
pierwsze miejsce wród nabywców wysunê³a
siê Rosja.
Uprawê typowych dla rolnictwa zbó¿ i
warzyw, AgroRrusno potrafi z powodzeniem
³¹czyæ z dzia³alnoci¹, jak na polskie warunki,
doæ oryginaln¹, a nawet eksperymentaln¹ 
firma stale wspó³pracuje z Akademi¹ Rolnicz¹
w Szczecinie. S¹ tu plantacje jod³y kaukaskiej,
stawy rybne, hodowle jeleni, danieli, kaczek
krzy¿ówek. Natomiast zupe³nym nowatorstwem bêdzie pierwsza w Polsce niepañstwowa hodowla ¿ubra. Tego rodzaju dzia³alnoæ
wymaga³a uzyskania specjalnego pozwolenia
ministra ochrony rodowiska - starania zakoñ-
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czy³y siê sukcesem, a stado szeciu sztuk
pojawi siê w ci¹gu najbli¿szych tygodni. Ten
profil dzia³alnoci firmy nie ma wymiaru komercyjnego. -W ten sposób przyk³adamy cegie³kê do ochrony tego piêknego i ci¹gle jeszcze zagro¿onego gatunku - mówi Grzegorz
Jaworski, prezes AgroBrusno.
Hodowla ¿ubra to nie jedyna p³aszczyzna
dzia³alnoci podyktowana trosk¹ o ochronê
rodowiska. Na licznych stawach zamontowane s¹ wiklinowe koszyki lêgowe dla dzikich
kaczek zapewniaj¹ce
bezpieczeñstwo
przed drapie¿nikami.
Na jednym z cieków
wodnych przyprowadzona zosta³a ma³a
retencja, dziêki której
uzyskano dwa zbiorniki o ³¹cznej powierzchni 12,3 ha i
wprowadzono bobry. Ponadto firma
zajmuje siê odnawianiem alei przydro¿nych, oraz sadów
przy osadach z wykorzystaniem starych odmian drzew owocowych. Eksperymentalnie prowadzone s¹
uprawy z wy³¹czeniem nawo¿enia chemicznego - gryka.
Jako kryterium oceny w konkursie o Nagrodê Prezydenta by³y brane pod uwagê nie
tylko wyniki gospodarcze, ale równie¿ zaanga¿owanie spó³ki w rozwi¹zywanie problemów spo³ecznych. Firma zatrudnia 43 sta³ych
pracowników, a w sezonie letnim pracê znajduje nawet do 600 osób, co na terenie dotkniê-

tym g³êbokim strukturalnym bezrobociem ma
kolosalne znaczenie. AgroBrusno prowadzi
równie¿ szerok¹ dzia³alnoæ skierowan¹ na
rozwój lokalnej spo³ecznoci. Miejscowa
szko³a zosta³a wyposa¿ona przez firmê w
sprzêt komputerowy, a sponsoringiem objête jest jedno z przedszkoli w Po³czynie
Zdroju. Przedsiêbiorstwo wspiera dzia³alnoæ sportow¹ - przy siedzibie firmy zbudowano boisko i powo³ano do ¿ycia dru¿ynê pi³karsk¹, spory wk³ad wnios³o AgroBrusno w remont p³yty boiska na stadionie
Pogoni w Po³czynie Zdroju. Wsparcie ze
strony przedsiêbiorstwa znajduje równie¿
samorz¹d gminy. Firma z równym powiêceniem dba o drogi bêd¹ce jej w³asnoci¹, co
nale¿¹ce gminy, a przebiegaj¹ce w bezporedniej bliskoci gospodarstwa - dotyczy
to g³ównie odnie¿ania w okresie zimy i
bie¿¹cych napraw w
pozosta³ej
czêci
roku. Nie brakuje te¿
przyk³adów zaanga¿owania w ¿ycie kulturalne
Po³czyna
Zdroju - AgroBrusno
czynnie uczestniczy
m.in. w organizacji
Ogólnopolskich Spotkañ
Myliwskich
Darz Bór.
-Wspieranie lokalnej spo³ecznoci traktujemy bardzo powa¿nie,
obok wyników gospodarczych to jeden z g³ównych celów istnienia firmy. Wed³ug naszej filozofii dzia³ania, tylko zgodne wspó³istnienie w
atmosferze dobrej wspó³pracy mo¿e przynieæ
prawdziwy rozwój i osi¹gniêcie zamierzonych
celów. Dlatego w niedalekiej przysz³oci mo¿na siê spodziewaæ kolejnych inicjatyw na rzecz
rodowiska lokalnego - podsumowuje prezes
Jaworski.
Rozstrzygniêcie prezydenckiego konkursu nast¹pi 20 czerwca bie¿¹cego roku. (last)

GOSPODARKA
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Rozmowa z Miros³awem Majk¹, kierownikiem Biura Powiatowego Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

ROLNICY DALI RADÊ
Kilka dni temu min¹³ rok od
wejcia Polski do Unii
Europejskiej. Czy z tej perspektywy
mo¿na ju¿ oceniæ, jak w tej nowej
sytuacji poradzili sobie rolnicy z
gminy Po³czyn Zdrój?

Trzeba powiedzieæ, ¿e obawy i z³e prognozy siê nie sprawdzi³y i nie tylko po³czyñscy, ale w ogóle polscy rolnicy poradzili sobie znakomicie. Wykorzystanych zosta³o
przesz³o 90% rodków przyznanych przez
Uniê Europejsk¹ na dop³aty obszarowe. Pieni¹dze z SAPARD-u zosta³y wykorzystane
w ca³oci, rodki z Sektorowego Funduszy
Operacyjnego równie¿ s¹ wykorzystywane
bardzo dobrze.
Obserwujemy
te¿ du¿e zainteresowanie Planem Rozwoju
Obszarów Wiejskich i w niektórych dzia³aniach
rodki ju¿ zosta³y wyczerpane.
Ogólnie rzecz
bior¹c wyniki s¹
bardzo dobre i co
warte podkrelenia, lepsze ni¿ w
innych krajach,
które razem z
nami wstêpowa³y do Unii.
A jak na tle
Polski i na tle
powiatu widwiñskiego poradzili sobie
rolnicy z gminy Po³czyn Zdrój?
W powiecie wniosek o wpis do ewidencji
w roku 2004 z³o¿y³o 1640 rolników. Z tego
1412 ubiega³o siê o p³atnoci obszarowe, a w
gminie Po³czyn Zdrój by³o to siê 464 rolników i iloæ ta procentowo nie odbiega od
wskaników krajowych. Rolnikom z gminy
Po³czyn Zdrój zosta³o w sumie wyp³acone
ponad 7 milionów z³otych.
Sporo mówi siê, ¿e unijne procedury
s¹ zbiurokratyzowane, a wype³nianie
wniosków o dotacje bêdzie dla rolników
zbyt skomplikowane. Z czym by³y najwiêksze problemy?
By³o kilka pojêæ, ze zrozumieniem których by³y problemy, np. dzia³ka rolna w
obrêbie dzia³ki ewidencyjnej, ale wynika³o
to z faktu, ¿e rolnicy po raz pierwszy mieli
z tym do czynienia. Obecnie tych problemów
jest coraz mniej. Zawdziêczamy to m.in.
szkoleniom, które prowadzilimy wspólnie z
Orodkiem Doradztwa Rolniczego, gdzie
krok po kroku na konkretnych przyk³adach

demonstrowalimy wype³nianie wniosków
o dop³aty. Niektórzy rolnicy mieli te¿ problem z podaniem w³aciwych powierzchni
gruntów  nie ka¿dego by³o staæ na dokonanie
pomiarów satelitarn¹ technologi¹ GPS, czy
nawet wynajêcie geodety i odnowienie w
ewidencji granic dzia³ek. Natomiast sam proces sk³adania wniosków przebiega³ bardzo
sprawnie.
A jak Agencja wywi¹zywa³a siê z p³atnoci? Podobno by³y opónienia...
W ca³ym kraju dop³aty otrzyma³ 1,4 miliona rolników i wszyscy myleli, ze dostan¹
pieni¹dze od razu. Tymczasem wyp³aty zosta³y rozbite na trzy transze i wed³ug mojej
wiedzy wszyscy rolnicy z naszego terenu
otrzymali ju¿ pieni¹dze.

Czy prowadzone by³y kontrole gospodarstw, na przyk³ad pod wzglêdem zadeklarowanych powierzchni upraw i jaki by³
ich rezultat?
W powiecie widwiñskim skontrolowanych zosta³o 145 gospodarstw, czyli ponad
10% wszystkich które otrzyma³y dop³aty, a
wobec 35 rolników zosta³y zastosowane
sankcje.
Jakiego rodzaju zastrze¿enia najczêciej siê pojawia³y?
W tym roku przyjêlimy za³o¿enie, ¿e
jeszcze nie karamy za tzw. naruszenie dobrej
praktyki rolniczej, np. nieporz¹dek w obejciu, czy naruszenie zasad z zakresu ochrony
rodowiska  niezabezpieczony obornik,
nieszczelny opryskiwacz itp. Natomiast
sankcje by³y g³ównie za z³¹ zadeklarowan¹
powierzchniê i uprawê w niewystarczaj¹co
wysokiej kulturze.
Co to oznacza?
Na przyk³ad zadeklarowane by³y ³¹ki i
pastwiska, które przynajmniej raz w roku
powinny byæ wykaszane, a jeli w tym miej-

scu jest trawa po pas i dwumetrowe drzewa
samosiewy, to widaæ ¿e co jest nie w porz¹dku. Niektóre z tych przypadków by³y traktowane nawet jako próby wy³udzenia.
Ile mo¿na straciæ, jeli zawy¿y siê powierzchniê upraw?
Wszystko zale¿y od wielkoci zawy¿enia, jeli zadeklarowana powierzchnia jest
wiêksza od rzeczywistej do 3% potr¹ca siê
po prostu 3 % dop³aty. Powy¿ej 3% potr¹cenie mno¿y siê razy dwa, czyli jeli kto zadeklarowa³ 10 ha, a ma 9 to dop³atê dostanie
tylko za 7 hektarów. Zawy¿enia powy¿ej
20% skutkuj¹ sankcjami wieloletnimi. Najwiêcej b³êdów by³o w ma³ych gospodarstwach, gdzie nawet powierzchniowo niewielka pomy³ka stanowi³a du¿y udzia³ procentowy.
Powiedzielimy, ¿e dziêki dop³atom w
gminie przyby³o 7 milionów z³otych.
Czy w zwi¹zku z tym widaæ jak¹ poprawê,
ruch inwestycyjny...
Rolnicy mogê te pieni¹dze wydatkowaæ
wed³ug w³asnego uznania, wiêc czêæ tych
pieniêdzy z pewnoci¹ zosta³a skonsumowana, czêæ posz³a na sp³atê kredytów, a wielu
rolników pierwszy raz od bardzo dawna kupi³o takie iloci nawozów, jakie powinno siê
stosowaæ co roku i efekt bêdzie widaæ dopiero
w postaci tegorocznych plonów. Te pieni¹dze widaæ te¿ w zainteresowaniu Sektorowym Programem Operacyjnym, gdzie ubieganie siê o kolejne pieni¹dze wymaga zainwestowania wk³adu w³asnego.
Warto podkreliæ, ¿e wbrew wielu opiniom dop³aty dla rolników nie s¹ jak¹ premi¹, czy nagrod¹. To jest dop³ata do rzeczywistych kosztów, a mówi¹c obrazowo, to
dziêki tym pieni¹dzom chleb nie kosztuje 3
z³ote.

MAGAZYN SAMORZ¥DOWY
Redaktor naczelny: Tomasz Chmielewski.
Nak³ad: 1500.
Wydawca: Urz¹d Miasta i Gminy
w Po³czynie Zdroju.
Adres: 78-320 Po³czyn Zdrój,
ul. Plac Wolnoci 3-4. Tel. 366 24 00.
e-mail: promocja@polczyn-zdroj.pl
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoci za
treæ reklam i og³oszeñ. Zastrzegamy sobie
prawo do skracania i redagowania tekstów.
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Zak³ady Azotowe Pu³awy tylko w ci¹gu pierwszych czterech
miesiêcy tego roku odnotowa³y wzrost sprzeda¿y nawozów o 20
procent w porównaniu z podobnym okresem w 2003 r. Nikt nie
ma w¹tpliwoci  zu¿ycie nawozów, dzi jedno z najni¿szych w
Uni Europejskiej, z pewnoci¹ wzronie. Tymczasem Bruksela
oferuje nam nie tylko fundusze na kontrowersyjn¹
intensyfikacjê rolnictwa i zakup setek ton pestycydów. Z unijnej
kasy mog¹ p³yn¹æ do Polski tak¿e miliardy euro na rozwój
rolnictwa ekologicznego. Decyzja nale¿y do nas  tych
produkuj¹cych i tych kupuj¹cych.
- Drog¹ do rentownoci i konkurencyjnoci gospodarstw wcale nie musi byæ
unowoczenianie metod produkcji rolnej.
Zw³aszcza, ¿e oferta dla rolnictwa ekologicznego jest bardzo bogata  podkrela
Jerzy Gontarz ze Smartlink (jego firma jest
operatorem specjalistycznego serwisu 
www.funduszeonline.pl  powiêconego
dotacjom i innym formom wspó³finansowania projektów). W Planie Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), wspó³finansowanym w ok. 80 procentach z Sekcji
Gwarancji Europejskiego
Funduszu Orientacji i
Gwarancji
Rolnictwa
(EAGGF), jednym z priorytetów jest w³anie
ochrona rodowiska i zachowanie walorów przyrodniczych
obszarów
wiejskich. £¹czna wartoæ PROW na lata 2004 
2006 to a¿ 3,59 mld euro.
Wk³ad UE wyniesie 2,87
miliarda euro, a 762 mln
euro pochodziæ bêdzie z
polskich rodków publicznych.
- Zaplanowano dzia³ania maj¹ce niewiele
wspólnego z modernizowaniem i zwiêkszaniem
efektywnoci rolnictwa.
Jest to zgodne z trendem,
który mo¿na dostrzec w
rozwiniêtych gospodarkach  nastêpuje tam odwrót od eksploatowania
ziemi i zwiêkszania wyników za wszelk¹ cenê. Takie zrównowa¿one rolnictwo mo¿e byæ szans¹ dla wielu ma³ych polskich gospodarstw  dodaje. W Szwajcarii
przejcie na rolnictwo ekologiczne wymaga, by ziemia przez trzy lata odpoczê³a od
chemii. ¯eby otrzymaæ tak¹ glebê, jak wy
macie w niektórych rejonach Polski, musielibymy zaniechaæ nawo¿enia przez
minimum dziewiêæ lat. To ogromny kapita³
w waszym rêku  podkrela dr Gerhard
Eischelberger z politechniki ETH w Zurychu.
Dodatkowe wsparcie mo¿e pochodziæ
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z UE. Szansê gospodarstwom ekologicznym daje przede wszystkim program
Wspieranie Przedsiêwziêæ Rolnorodowiskowych. Chodzi w nim o utrwalenie
zrównowa¿onej
gospodarki
rolnej,
zw³aszcza na obszarach chronionych i zagro¿onych degradacj¹. Program promuje
systemy produkcji rolniczej przyjaznej dla
rodowiska, zak³ada  poprawê stanu
wiadomoci ekologicznej w spo³ecznoci wiejskiej i ochronê zasobów genetycznych zwierz¹t gospodarskich. Obejmuje

wodu. Z jednej strony rodzime, zagro¿one
wymarciem, gatunki gwarantuj¹ utrzymanie bioró¿norodnoci, z drugiej strony s¹
naszym zaworem bezpieczeñstwa. W
czasach, gdy nie tylko w Szkocji klonuje
siê owce, a naukowcy wespó³ z hodowcami przecigaj¹ siê w eksperymentach, te
stare, archaiczne niekiedy gatunki pozostawiaj¹ nam mo¿liwoæ odwrotu  na
wypadek, gdyby ingerencja cz³owieka
okaza³a siê szkodliwa. Jest znakiem czasu
 zdaniem Przemys³awa Czajkowskiego,
krajowego koordynatora GEF  ¿e w momencie, gdy rozpoczynalimy prace nad
zachowaniem wini z³otnickiej pstrej, w
tym samym roku we wschodnich Niemczech zasz³a koniecznoæ wybicia pó³
miliona sztuk trzody chlewnej, bowiem
zapad³y na nieznan¹ dot¹d chorobê. To

siedem przedsiêwziêæ , zwanych pakietami
rolnorodowiskowymi. Ka¿dy pakiet zawiera zestaw kilku cile sprecyzowanych
wymogów, jak na przyk³ad ograniczenie
nawo¿enia, zbilansowanie gospodarki
nawozami czy zachowanie rodzimych ras
zwierz¹t gospodarskich. To ostatnie zadanie mo¿e mieæ znaczenie bardzo praktyczne.
Doceniaj¹ to równie¿ inni. Utrzymanie
lub przywrócenie rodzimych gatunków
zwierz¹t hodowlanych to cel projektów
dofinansowywanych tak¿e przez Program
Ma³ych Dotacji Funduszu na rzecz Globalnego rodowiska (GEF/SGP). Nie bez po-

wprawdzie drobny przyk³ad, ale dobrze
ilustruj¹cy sedno zjawiska. Bioró¿norodnoæ pop³aca.
Najlepsz¹ gwarancj¹ jej utrzymania
s¹ ma³e rodzinne gospodarstwa, opieraj¹ce siê na, krytykowanej przez wielu,
gospodarce ekstensywnej. Wspiera je
m.in. Fundacja Heifer Project International. Projekty unijne oraz dzia³ania zarówno GEF/SGP, jak i Fundacji sprawiaj¹, ¿e
zachowane zostaj¹ zagro¿one wyginiêciem gatunki zwierz¹t czy rolin, a rolnicy nie narzekaj¹ na sytuacjê finansow¹.
Rzadkie i regionalne produkty, jak powid³a z regionu Dolnej Wis³y, jajka kur zie-
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siê op³aca
lononó¿ek kuropatwianych czy mleko i
miêso krów czerwonych s¹ te¿ szans¹ na
przyci¹gniêcie turystów i dodatkowy
specjalistyczny eksport. W starych
krajach UE ju¿ dawno siê o tym przekonano. W³oska szynka Prosciutto di Parma nale¿y do najdro¿szych na wiecie.
S³u¿y temu odpowiednia strategia marketingowa. Specjalne certyfikaty mog¹
uzyskaæ bowiem jedynie te towary, które
wyró¿niaj¹ siê ze wzglêdu na specyfikê
miejsca wytworzenia, region czy wyj¹tkow¹ jakoæ. Te same mo¿liwoci certyfikacji mamy w
Polsce od 1 maja. Wed³ug
Katarzyny Wójcickiej, prezesa Bio  Chic, pieni¹dze z
unijnej kasy mo¿na na to
dostaæ bez problemu. Ale
nie tylko na ten cel.
O pieni¹dze unijne
mog¹ siê ubiegaæ tak¿e rolnicy, prowadz¹cy na w³asny rachunek dzia³alnoæ
w gospodarstwie o powierzchni co najmniej 1 ha
u¿ytków rolnych. Niektóre
programy mog¹ byæ realizowane jedynie w strefach
priorytetowych.
Wród
owych stref wyznaczono
Obszary
Przyrodniczo
Wra¿liwe (Dolina Baryczy, Ujcie Warty,
Bieszczady, Biebrza) -t³umaczy J. Gontarz.  Ale s¹ te¿ pakiety, które mo¿na realizowaæ w ca³ym kraju.
Wiedza rolników o programach unijnych jest jednak niewielka; do tego dochodzi ogromny sceptycyzm mieszkañców wsi. W pierwszym okresie funkcjonowania PROW w Polsce wielu rolników,
którzy mogli skorzystaæ z tych pieniêdzy, w ogóle nie z³o¿y³o wniosków. Tymczasem wystarczy³ niewielki nak³ad, czêsto jedynie zmiana kultury gospodarowania i uprawiania ziemi, albo wrêcz zaniechanie jakichkolwiek dzia³añ. Najodwa¿niejsi s¹ rolnicy, którzy ca³kiem
niedawno opucili swoje niekiedy bardzo intratne posady w du¿ych miastach.
Ci dowiaduj¹ siê chêtnie, po co mog¹
wyci¹gn¹æ rêkê.
- A jest o co siê staraæ  podkrela j.
Gontarz  Po opracowaniu programu i
z³o¿eniu wniosku do powiatowego oddzia³u Agencji Rozwoju i Modernizacji
Rolnictwa (ARiMR) rolnik mo¿e liczyæ na
wyp³acane w cyklu rocznym pieni¹dze.
P³atnoci ustalane s¹ na podstawie zadeklarowanych dzia³añ w przeliczeniu na
1 ha u¿ytków lub w przeliczeniu na sztuki
zwierz¹t. Przy obliczaniu p³atnoci wziêto pod uwagê, takie elementy, jak:

utracony dochód, poniesione dodatkowe
koszty oraz zachêtê finansow¹. Oszacowano redni¹ stawkê dla rolnika  na 1 hektar
dostanie on 100  120 euro rocznie. Przy 20hektarowym gospodarstwie mo¿e to byæ
przesz³o 10 tys. z³ przychodu rocznie.
To nie koniec mo¿liwoci. Przy korzystaniu z PROW rolnik nie musi nic dok³adaæ z w³asnej kieszeni. Mo¿e natomiast
skorzystaæ z innych dotacji, które pozwoli³yby mu wprowadziæ dodatkowe
zmiany w gospodarstwie i urynkowiæ

dzia³alnoæ. Na przyk³ad mo¿e siê ubiegaæ o rodki unijne na Wspieranie gospodarstw niskotowarowych. To dzia³anie ma na celu zwiêkszenie mo¿liwoci
inwestowania s³abych ekonomicznie
gospodarstw rolnych (przys³uguje premia w wysokoci 1250 euro na rok). A
dziêki funduszom europejskim mo¿na
zainwestowaæ m. in. w przetwórstwo.
K. Wójcicka zauwa¿a ostatnio nowy
trend  wiele firm spo¿ywczych rozwija
siê w kierunku produkcji naturalnej. Szukaj¹ one naturalnych receptur i nowych
technologii. Pomys³ów jest du¿o, ale
wa¿ne jest, by by³y nowatorskie i naturalne nie tylko z nazwy.  Rynek suplemencji dietetycznej dopiero siê w Polsce
rodzi  twierdzi.  w Ameryce jest ju¿
ogromny i dobrze zorganizowany. Bez
kontroli nie mo¿na tam wprowadzaæ nawet ekstraktów zio³owych, bo zio³a mog¹
byæ silnie dzia³aj¹cymi rodkami  dodaje. Wa¿ne s¹ te¿ wiarygodne napisy na
opakowaniach, bo w Polsce zdarza siê,
¿e albo produktu naturalnego jest zbyt
ma³o, by mia³ jakiekolwiek dzia³anie, albo
odwrotnie  jako skumulowane mo¿e powodowaæ dzia³anie negatywne. Przepisy
w tej sprawie s¹ ju¿ jednak jasne. To
dobrze, bo chêtnych do produkcji naturalnej jest coraz wiêcej.

Polskie firmy spo¿ywcze, które chc¹
siê w³¹czyæ w ten nurt, mog¹ to uczyniæ
w oparciu o fundusze unijne. Projekty s¹
realizowane zarówno z programu Phare,
jak i  od jesieni  tak¿e z funduszy strukturalnych. To jeszcze nisza i dopiero zaczyna byæ wype³niana, ale ma du¿¹ przysz³oæ, co potwierdzaj¹ dowiadczenia Zachodu.  Te
projekty s¹ w UE bardzo
dobrze widziane i popierane  podkrela K. Wójcicka, która zajmuje siê nie
tylko funduszami europejskimi, ale wspó³organizuje
tak¿e Krajow¹ Radê Suplementów i Od¿ywek. Ma ona
gromadziæ producentów i
dystrybutorów tego typu
produktów.
Ze wzrastaj¹cego znaczenia produkcji naturalnej zdaj¹ sobie sprawê tak¿e w³adze lokalne. Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich
Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Mazowieckiego po raz
drugi podj¹³ siê organizacji polskiego
stoiska na Targach BioFach w Norymberdze (luty 2005). W tym roku na polskim stoisku zorganizowano promocjê
rolnictwa ekologicznego i jego produktów. Kontrahentów nie brakowa³o.
- Jeli Polska ma rozkwitn¹æ w nurtach globalnej gospodarki, zamiast w
nich uton¹æ, musi dostrzec swa niezwyk³¹ si³ê i uwierzyæ w siebie  zwraca³
siê nie tak dawno do Polaków Robert F.
Kennedy, dzia³acz ekologiczny i syn zamordowanego w 1968 r. Roberta
Kennedyego. Swój pobyt w Polsce
wspomina³ na ³amach  Gazety Wyborczej:  Którego dnia jedlimy niadanie
w gospodarstwie pani Teresy Korni³o 
Jarzyny w Nowodworach pod Lubartowem. Na stole pêta tradycyjnej polskiej
kie³basy, kawa³ki miês, s³oje z miodem akacjowym i lipowym. Smarowalimy smalcem
bu³ki ze liwkami, zajadalimy siê pierogami nadziewanymi kasz¹ gryczan¹, domowym twarogiem z miêt¹, s³odkimi konfiturami z zio³ami.(...) Objad³em siê jak b¹k! (...)
Nic dziwnego, ¿e przyje¿d¿aj¹ tu z Warszawy i ca³ej Europy, by zakosztowaæ jedzenia
o smaku prawdziwej wsi.
po³czyñskie WIADOMOCI

15

ROZMAITOSCI

www.polczyn-zdroj.pl

D£UGI WEEKEND W PO£CZYNIE
Znakomita pogoda podczas d³ugiego
majowego weekendu sprawi³a, ¿e otwarte
imprezy plenerowe z okazji wejcia Polski do Unii Europejskiej mo¿na zaliczyæ
do udanych. Zarówno niedzielny koncert
pod has³em Pierwsze Polskie Urodziny
Europejskiej Rodziny, jak i poniedzia³kowy festyn sportowy cieszy³y siê du¿¹
frekwencj¹ mieszkañców i kuracjuszy.

Za spraw¹ Stacji Socjalne Joannitów
majówka w Po³czynie Zdroju rozpoczê³a
siê ju¿ w pi¹tek, kiedy to odby³ siê I Po³czyñski Festyn Zd¹¿yæ z pomoc¹. Impreza maj¹ca na celu upowszechnianie
wiedzy na temat udzielania pomocy przedmedycznej sk³ada³a siê g³ownie z turnieju

reprezentacji szkó³ z terenu gminy. Dru¿yny rywalizowa³y w takich konkurencjach,
jak wycigi z misk¹ wody na noszach, dia-

gnozowanie, opatrywanie obra¿eñ odniesionych w wypadku itp. Zwyciê¿y³a dru¿yna Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Po³czynie, przed reprezentacj¹ Stra¿y Po¿arnej. Pierwsz¹ trójkê zamyka³a dru¿yna Stacji Socjalnej Joannitów. W zawodach
udzia³ wziê³o szeæ zespo³ów. W festyn
aktywnie zaanga¿owa³o siê Bractwo Rycerskie prowadzone przez Józefa Majchrzaka. W programie imprez towarzysz¹cych znalaz³ siê pokaz walki na miecze,
podczas którego rycerze zamarkowali zranienie i w ten sposób dali ratownikom
mo¿liwoæ zaprezentowania swoich umiejêtnoci. Zmaganiom m³odych ratowni-

ków towarzyszy³ festyn na dziedziñcu
zamku, a wieczór uwietni³ koncert zespo³u Rzepczyno Folk Band.
W niedzielê równie¿ na dziedziñcu
zamku odby³ siê koncert urodzinowy z
okazji pierwszej rocznicy wejcia Polski do
Unii Europejskiej. O 19 wyst¹pi³ zespó³
wiadomoæ z Dar³owa, a zaraz po nim
Ivona z Koszalina. Licznie zgromadzon¹
publicznoæ do tañca porwa³y przeróbki
znanych szlagierów potraktowanych z
przymru¿eniem oka.
Poniedzia³ek by³ Europejskim Dniem
Sportu. Na stadionie Pogoni zebra³y siê
dru¿yny w ró¿nych kategoriach wiekowych i rywalizowa³y w pi³kê no¿n¹ i siatkówkê.
(last)

W£OSI W PO£CZYNIE
Przez d³ugi majowy weekend w Po³czynie Zdroju przebywa³a grupa 19
mieszkañców partnerskiego miasta
Controguerra. By³y to pierwsze tak liczne odwiedziny w³oskich przyjació³ od pocz¹tku partnerskiej wspó³pracy.
Przyjañ Po³czyna Zdroju z Controguerr¹ rozpoczê³a siê blisko dwa lata

temu, kiedy Chór Cantus koncertowa³ we W³oszech. Nied³ugo póniej
burmistrz w³oskiego miasteczka przyjecha³ do Po³czyna i podpisana zosta³a
umowa o wspó³pracy. W ubieg³ym
roku grupa 50 osób z Po³czyna, g³ównie m³odzie¿y, odwiedzi³a W³ochy,
gdzie mia³y miejsce miêdzynarodowe
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rozgrywki sportowe. W tym roku przysz³a kolej na rewizytê.
Delegacja przyjecha³a do Po³czyna w
pi¹tek. Gocie mimo d³ugiej podró¿y nie
byli zmêczeni i zaraz po wyjciu z autobusu
udali siê na joannicki festyn. W kolejnych
dniach W³osi zapoznawali siê z gmin¹
Po³czyn Zdrój (odwiedzili MGOPS, Centrum Kultury, Gimnazjum Publiczne, Komisariat, Stra¿ Po¿arn¹, AgroBrusno), odbyli
wycieczki do Ko³obrzegu i po Pojezierzu
Drawskim. Ponadto burmistrz Controgu-

erry Mauro Giovanni Scarpantonio aktywnie uczestniczy³ w mszy wiêtej z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Nie
by³a to jedyna inicjatywa jak¹ podczas
wizyty przejawili W³osi. W trakcie spotkania z samorz¹dem jedna mieszkanek Controguerry przeprowadzi³a profesjonaln¹
degustacjê win wytwarzanych we w³oskim
miasteczku.
W sierpniu do Po³czyna przyjedzie
kolejna grupa W³ochów, ale tym razem
bêdzie to m³odzie¿.
(last)
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TEATR W KINIE,
KONOPIELKA
NA SCENIE

W Po³czynie Zdroju wystêpy tatralne z
prawdziwego zdarzenia nie zdarzaj¹ siê czêsto, ale w kwietniu uczniowie Liceum Ogólnokszta³c¹cego mieli rzedk¹ okazjê obejrzenia
monodramu Edwarda ¯entary, pt. Konopielka na podstawie prozy Edwarda Redliñskiego.
Z dzisiejszego punktu widzenia tematyka
utworu mog³aby siê wydawaæ ma³o atrakcyjna
dla m³odzie¿y, ale wnioskuj¹c z reakcji publicznoci licealistom spektakl siê podoba³.
Zdaniem aktora fragmenty ksi¹¿ki zosta³y
wybrane w taki sposób, ¿e z jednej strony s¹
lekkie i dowcipne, a z drugiej w³aciwie oddaj¹
realia polskiej wsi sprzed kilku dziesiêcioleci.
-Przygotowuj¹c to przedstawienie du¿y nacis
po³o¿y³em na jêzyk, a zw³aszcza gwarê i regionalizmy, dla m³odzie¿y jest to mo¿e nieco egzotyczne, ale jak siê okazuje s¹ bardzo otwarci i
sztuka przybli¿aj¹ca rzeczywistoæ ich dziadków, mo¿e byæ dla nich atrakcyjna - mówi
¯entara. Zdaniem aktora sukces spektaklu
wynika z tego, ¿e jest monodramem. -Wprawdzie monodram gra siê trudniej, bo trzeba
przez ca³y czas skupiaæ uwagê widzów na sobie, ale za to wszystko gra siê zwracaj¹c siê
bezporednio do widowni, a nie jak w wieloosobowych spektaklach, kiedy aktorzy
udaj¹ ¿e widzów nie ma. Publicznoæ prawie zawsze lepiej reaguje na monodram. (last)

MEDAL OD ORKIESTRY

Od dwóch lat koszaliñski sztab Wielkiej
Orkiestry wiêtej Pomocy nagradza ludzi
powiêcaj¹cych w szczególny sposób swój
czas i energiê na rzecz organizowania corocznych fina³ów - z monet, które wysz³y z obiegu
co roku wykonuje siê osiem odznaczeñ w
kszta³cie serca. W tym roku z r¹k Marka P³azy,
szefa koszaliñskiego sztabu WOP taki medal
otrzyma³a Janina Pra¿anowska, wieloletnia
organizatorka po³czyñskich dzia³añ na rzecz
Orkiestry. -Przez osiem lat wspó³pracy z koszaliñskim sztabem w Po³czynie Zdroju zebrano 69 800 z³otych, a po³czyñski szpital otrzyma³ sprzêt wartoci 41 507 z³otych i wszystkie
urz¹dzenia trafi³y na oddzia³ noworodków powiedzia³ P³aza, podkrelaj¹c równoczenie,
¿e medal ten jest wyrazem wdziêcznoci dla
ca³ego Po³czyna Zdroju.

SUKCES TANCERZA
Z PO£CZYNA
W dniach 11-13 marca odby³y siê XIII
Miêdzynarodowe Prezentacje Wspó³czesnych Form Tanecznych Kalisz
2005, Spektakle ocenia³o jury w
sk³adzie: Edward Desoto (Szwajcaria) - tancerz, choreograf, pedagog, Helene Weinzierl (Austria) tancerz, choreograf, pedagog,
Deborah Light (Wielka Brytania) tancerz, choreograf, pedagog, Nicole Caccivio (Niemcy) - tancerz,
choreograf, pedagog, Norbert
Rakowski (Polska) - rezyser teatralny i filmowy, Barbara Fibingier (Polska) - sekretarz jury. Nagrody XIII Prezentacji ufundowali Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu oraz Centrum Kultury
i Sztuki w Kaliszu. Nagrody indywidualne
- za wyrazist¹ osobowoæ sceniczn¹ w

trakcie tej presti¿owej w swoim charakterze imprezy zosta³y przyznane dwojgu

tancerzom: Katji Wachter z zespo³u Selfish Shellfish (Niemcy) oraz Dawidowi
Lorencowi z Teatru Tañca Alter
(Kalisz) wychowankowi naszego
po³czyñskiego Teatru Tañca Figiel. Dawid Lorenc od dwóch lat
tañczy w Teatrze Tañca Wspó³czesnego Alter w Kaliszu. Nie zerwa³
on jednak kontaktów z po³czyñskim
Teatrem Tañca Figiel. Kilka razy w
roku prowadzi zajêcia dla jego
cz³onków przekazuj¹c to czego uczy
siê w jednym z bardziej licz¹cych siê
w Polsce zespo³ów tañca wspó³czesnego. Gratulujemy sukcesu i czekamy na wiêcej.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
w Po³czynie Zdroju
W drugim pó³roczu roku szkolnego 2004/05 pracownicy poradni podjêli
dzia³ania maj¹ce na celu wy³onienie grupy dzieci klas I Szko³y
Podstawowej w Po³czynie Zdroju, które mog¹ mieæ trudnoci w
opanowaniu umiejêtnoci pisania i czytania (dysleksja rozwojowa).
Pierwszym etapem tych dzia³añ to spotkanie z
rodzicami dzieci klas pierwszych, zapoznanie ich z
tematyk¹ dysleksji rozwojowej i prawdopodobnymi
skutkami. Arkusz badania opracowany przez M.
Bogdanowicz Skala ryzyka Dysleksji SRD wype³niony przez rodziców jest oceniany przez pedagoga.
Dzieci u których stwierdzono ryzyko dysleksji w nastêpnym etapie zostan¹ objête bardziej szczegó³owymi badaniami psychologiczno  pedagogicznymi.
Dopiero po tych badaniach grupa dzieci u których
stwierdzi siê zaburzenia parcjalne zostan¹ objête specjalistyczn¹ opiek¹ pedagogiczn¹ realizowan¹ na terenie poradni.
Terapia pedagogiczna maj¹ca na celu wyrównanie mo¿liwoci percepcyjno  motorycznych we
wczesnym okresie szkolnym przynosi bardzo du¿e
efekty, czego nie zawsze mo¿na powiedzieæ o terapii
w wieku póniejszym.

Takie podejcie do tematyki dysleksji planuj¹
tak¿e inne orodki specjalistyczne zajmuj¹ce siê tym
zagadnieniem.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do
poradni.
Drug¹ now¹ inicjatyw¹ realizowan¹ przez pracowników to przesiewowe badanie s³uchu wszystkich dzieci 6  letnich i uczniów klasy I  III szkó³ podstawowych programem S³yszê , które trwaæ
bêdzie do koñca 2004/05.
Zostalimy wyposa¿eni w odpowiednie urz¹dzenia i program do wykonania takich badañ przez
instytut Fizjologii i Patologii S³uchu w Warszawie.
Badania te pozwol¹ na wyselekcjonowanie
wszystkich dzieci z niedos³uchem, który jest tak
wa¿ny w dobrym funkcjonowaniu dziecka w szkole.
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OGÓLNIAK OGÓLNIE NA POZIOMIE
Nie wiadomo jeszcze jak ca³ociowo
zaprazentuj¹ siê tegoroczni maturzyci,
ale dotychczasowe poczynania uczniów
Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Stanis³awa Staszica pozwalaj¹ byæ dobrej myli.
Dla kadry nauczycielskiej wysoka zdawalnoæ wydaje siê nie byæ zaskoczeniem:
-To nie jest przypadek - mówi Stefan Myca,
dyrektor szko³y - uczciwie zapracowalimy na te wyniki, co by³o widaæ ju¿ po
egzaminach próbnych. Liceum im. Staszica nale¿a³o do nielicznych, jeli nie by³o
jedyne, w którym z inicjatywy grona pedagogicznego przeprowadzono a¿ trzy próbne matury. Pierwsze dwa egzaminy mia³y
miejsce w listopadzie i grudniu, a w styczniu przysz³a kolej na próbê przeprowadzon¹ przez Okrêgow¹ Komisjê Egzaminacyjn¹. Okaza³o siê, ¿e wczeniejszy wysi³ek siê op³aci³, bo szko³a uzyska³a 81%
zdawalnoci, przy czym na 26 szkó³ z by³ego województwa koszaliñskiego tylko 9
przekroczy³o 80%, a rednia wynios³a
76%. Ponadto wynik po³czyñskiego ogólniaka by³ najlepszy w powiecie widwiñskim. -Mamy przewiadczenie, ¿e zrobilimy wszystko aby nasi maturzyci byli
dobrze przygotowani, reszta zale¿y od
nich - mówi Myca.
Zdaniem dyrektora szko³a jest równie¿
dobrze przygotowana do przysz³ego roku
szkolnego. Nowoci¹ obok dotychczasowych kierunków (matematyczno-informatyczny, humanistyczno informatyczny,
biologiczno chemiczny, jêzykowy, ogólny) powstan¹ dwa nowe profile: zarz¹dzanie informacj¹ i administracyjno-ekonomiczny. -Staramy siê w ten sposób kszta³towaæ proces nauczania, aby odpowiada³ potrzebom rynku pracy i dobrze przygotowywa³ na studia.
Kolejn¹ nowoci¹ bêdzie liceum uzupe³niaj¹ce, czyli szansa na uzyskanie redniego wykszta³cenia dla osób z ukoñczon¹
zasadnicz¹ szko³¹ zawodow¹. oprócz tego,
dziêki wspó³pracy z Computer Colege,
przy liceum zafunkcjonuje dwuletnie studium policealne o kierunkach: technik informatyk, technik administracji i technik
reklamy. -Jednak zarówno liceum uzupe³niaj¹ce, jak i uruchomienie kierunków
policealnych uzale¿nione bêdzie od iloci chêtnych - zastrzega Myca.
Dyrektor nie omieszka³ dodaæ, ¿e szko³a ci¹gle zmienia swoje oblicze, a trzy lata
nauki w Staszicu moga byæ czasem wype³nionym nie tylko nauk¹, ale równie¿
obfitowaæ w wydarzenia kuturalne i rozrywkê. -Pozwalamy na wiele swobody w
organizowaniu takich imprez jak choæby
tegoroczny pierwszy dzieñ wiosny po³¹czony z prima aprilis. Ponadto nawi¹zalimy wspó³pracê ze szko³¹ francusk¹ i
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od przysz³ego roku zamierzamy rozpocz¹æ wymianê miedzyszkoln¹.
W ocenie Stefana Mycy na uwagê
zas³uguje te¿ fakt, ¿e szko³a jako obiekt
systamatycznie podnosi swój standard
techniczny. -Jestemy dobrze wyposa¿eni
pod wzglêdem informatycznym, a w najbli¿szym czasie przybed¹ kolejne kompu-

tery. Wymienilimy wiêkszoæ okien, rynny, ogrodzienie i przeprowadzilimy kapitalny remont po³owy szkolnych ³azienek. spora czêæ tych prac by³a mo¿liwa
dziêki pomocy po³czyñskich przedsiêbiorców, a szczególne podziêkowania
chcia³bym z³o¿yæ firmom Bodex i Instalex. - powiedzia³ dyrektor.
(tao)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych
w Po³czynie Zdroju w roku
szkolnym 2005/2006 organizuje
nabór do nastêpuj¹cych szkó³:
Dla absolwentów Gimnazjum:
I. TECHNIKUM ZAWODOWE
- TECHNIK ¯YWIENIA I GOSPOGARSTWA DOMOWEGO - (4-letnie)
II. LICEUM PROFILOWANE
o profilu KSZTA£TOWANIE
RODOWISKA - (3-letnie)
III. ZASADNICZA SZKO£A
ZAWODOWA
(2 lub 3-letnia)

Dla absolwentów Zasadniczej
Szko³y Zawodowej w zawodzie
sprzedawca
TECHNIKUM HANDLOWE
uzupe³niaj¹ce - TECHNIK
HANDLOWIEC - (3-letnie).
Dla absolwentów szko³y redniej
SZKO£A POLICEALNA - TECHNIK
OCHRONY RODOWISKA  (2-letnia)
dzienna dla absolwentów szkó³ rednich
Zapraszamy na stronê internetow¹ szko³y
http://zsp.polczyn.webpark.pl

Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA) udziela po¿yczek w ramach Powiatowego Funduszu Po¿yczkowego na finansowanie
dzia³alnoci gospodarczej
- po¿yczki przeznaczone s¹ na rozpoczêcie b¹d kontynuacjê pozarolniczej dzia³alnoci gospodarczej
- nisko oprocentowane po¿yczki
udzielane s¹ do kwoty 120 000 z³.
- ze rodków po¿yczki sfinansowane mog¹ byæ wszelkie krótko i rednio
terminowe inwestycje oraz zakup rodków obrotowych

Wnioski przyjmowane s¹ w:
Biuro Terenowe FDPA
Ul. Koszaliñska 8a
78-320 Po³czyn Zdrój
tel./fax 36 63 330
SISG
Ul. Ko³obrzeska 43/12
78-300 widwin, tel. 36 56 972

ROZMAITOSCI

e-mail: promocja@polczyn-zdroj.pl

SZLAKI PIÊKNE, ALE TRUDNE
Do koñca maja zakoñczone zostanie znakowanie dwóch nowych szlaków rowerowych wiod¹cych
przez najpiêkniejsze tereny gminy Po³czyn Zdrój. Jest to jedno z przedsiêwziêæ bêd¹cych czêci¹
projektu finansowanego przez PHARE, maj¹cego na celu podniesienie atrakcyjnoci turystycznej
Po³czyna Zdroju i okolic.
Specjalici z PTTK znakuj¹cy nowe trasy
stwierdzili, ¿e bêd¹ to jedne z najpiêkniejszych, ale równie¿ najtrudniejszych tego typu

szlaków na ca³ym Pojezierzu Drawskim. Szlaki niebieski i zielony bêd¹ liczy³y w sumie
oko³o 60 kilometrów. Pierwszy stanowi pêtlê

SÓL KRZEPI

W sobotê 30 kwietnia w Po³czynie Zdroju
mia³o miejsce otwarcie groty solnej. Jacek Niemyjski, prywatny przedsiêbiorca z Warszawy zagospodarowa³ na ten cel hol kina Goplana.
Zdaniem w³aciciela grota solna jest oryginalna
metoda zastosowania naturalnej soli do stworzenia
unikalnego, zblizonego do morskiego, nasyconego
mikro-makro elementami klimatu, który korzystnie
wplywa na zdrowie i samopoczucie. - W grocie panuje
specyficzny mikroklimat, a powietrze nasycone jest
jodem, magnezem, potasem, selenem i innymi pierwiastkami, co tworzy wewnatrz pomieszczenia atmos-

fere o bardzo szerokich walorach terapeutycznych.
Odpowiednia wilgotnosc, temperature i cyrkulacje
powietrza zapewniaja wysokiej klasy urzadzenia klimatyzacyjne - mówi Jacek Niemyjski.
Przedsiêbiorca dodaje, ¿e wizyty w grocie solnej
s¹ wskazane dla osób skar¿¹cych siê na nastêpuj¹ce
dolegliwoci: przewlekle niezyty nosa, gardla, krtani,
oskrzeli, niezyty (alergiczne i przerostowe) górnych
dróg oddechowych, przewlekle i nawracajace zapalenie zatok, astma oskrzelowa, pylica pluc, niedoczynnosc tarczycy, nerwice i stany przemecznia, spadku
odpornosci na stres, schorzenia dermatologiczne: luszczyca zapalenie skóry.
(last)

okalaj¹c¹ obszar gminy na po³udnie od miasta
(z Po³czyna przez Ogrodno, Jaworowo, Brzêkowice, Czarnkowie, Gaworkowo, Klokowo,
Toporzyk, Miêdzyborze, Borkowo), drugi
zielony okr¹¿a tereny na wschód od Po³czyna
(przez £ê¿ek, Zaborze, wzgórza Ko³ackie,
nad jezioro Ko³ackie, a nastêpnie przez Ko³acz, Ogartowo, Ogrodno do Po³czyna) Zw³aszcza szlak niebieski mo¿e sprawiaæ problemy nie zaprawionym rowerzystom - mówi
Pawe³ Górzyñski, znakarz z Drawska Pomorskiego - trasa ma oko³o 37 kilometrów, a
nazwa Szwajcaria Po³czyñska zobowi¹zuje, w³aciwie przez ca³y czas ostro zje¿d¿amy
w dó³, tylko po to ¿eby za chwilê znowu wspinaæ
siê pod górê - ale widoki wynagradzaj¹ zmêczenie.
Ponadto w ramach projektu finansowanego przez PHARE zostanie zakupionych kilka
tysiêcy sadzonek do parku zdrojowego i na

tereny wokó³ zalewu. Prowadzone te¿ bêd¹
prace porz¹dkowe i pielêgnacyjne na terenach
o znaczeniu turystycznym - skwery, place,
parki, okolice wiejskich dworków, zabytkowych kocio³ów itp. Na potrzeby realizacji
powy¿szych zadañ w projekcie znalaz³y siê
pieni¹dze na zatrudnienie 20 bezrobotnych
przez okres 9 miesiêcy.
(last)

ZNISZCZENIA W PARKU
W nocy z 1 na 2 maja nieznani sprawcy dokonali dotkliwych zniszczeñ w po³czyñskim parku zdrojowym. Rozbita
zosta³a kamienna figura fontanny
przedstawiaj¹ca ch³opca graj¹cego na
flecie, uszkodzona pompa fontanny i
st³uczone cztery klosze latarnii. Straty
oszacowano na na oko³o siedem tysiêcy
z³otych.
- Akty wandalizmu w Po³czynie
Zdroju nie s¹ niczym nowym. Figura
grajka by³a niszczona ju¿ kilkakrotnie,
ale pierwszy raz szkody s¹ tak dotkliwe
- mówi burmistrz Barbara Nowak. Ofiar¹
wandli padaj¹ nie tylko przedmioty martwe, ogromnym problemem s¹ szkody
wyrz¹dzane parkowej rolinnoci. Co
roku zasoby rolinne s¹ uzupe³niane o
kilkaset egzemplarzy, poniewa¿ czêæ rolin jest bezmylnie niszcona, a czeæ
ulega kradzie¿y. problemem dla miejskich s³u¿b komunalnych s¹ równie¿ kradzie¿e flag. Tylko w okresie ¿a³oby narodowej po mierci papie¿a z po³czyñskich
ulic zginê³o a¿ dziesiêæ sztuk.
Policja wydaje siê byæ wobec tego problemu bezradna, a jej przedstawiciele jako
rozwi¹zanie wskazuj¹ monitoring. Na to
jednak pieni¹dze musia³by wy³o¿yæ samorz¹d. -Mylê, ¿e w kwestii potrzeby zastosowania tego rozwiazania wszyscy jestemy zgodni, ale koszty zwi¹zane z zainstalowaniem kamer w najwa¿niejszych puktach miasta s¹ bardzo wysokie. Niemniej
jednak prêdzej czy póniej pieni¹dze na
ten z pewnoci¹ siê znajd¹ - mówi burmistrz.
(last)
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SPORT - INNE

KOLEJNE SPORTOWE
SUKCESY SONCASU
W dniach 30.04 - 1.05 w Amecke ( Niemcy) odby³y siê regaty klasy Micro zaliczane
do klasyfikacji Pucharu Europy. Polskê reprezentowa³y dwie ³ódki: za³oga POL-77
Jachting SONCAS w sk³adzie Piotr Tarnacki
- sternik, Jerzy Chodubski, £ukasz Wosiñski
oraz POL 4617 Toyota Auto Podlasie, którego sternikiem jest Marcin Dêmbowski. W
sobotê z powodu braku wiatru i z³ej aury

wycigi nie zosta³y rozegrane. W niedziele
jednak pogoda pozwoli³a na p³ywanie. W
trzech wycigach bezkonkurencyjna okaza³a
siê za³oga Jachtingu Soncas która wygra³a
wszystkie trzy wycigi, pokonuj¹c Viaczyslawa Frolova (Rosja). Na trzecim miejscu
uplasowa³a siê Toyota Auto Podlasie.
W dniach 6-8 maja w Starasbourgu zosta³y rozegrane regaty Pucharu Europy w klasie
Micro. W imprezie uczestniczy³y 23 za³ogi

MAX WYNIK
W MINI SIATKÓWCE

Dnia 10.03.2005 w S³awnie odby³ siê
fina³ minisiatkówki ch³opców rejonu koszaliñskiego. Dru¿yna Publicznej Szko³y
Podstawowej nr 1 w Po³czynie Zdroju w
sk³adzie: Micha³ Gajdziel, Marcin Najdzion, Marcin Strza³a, Pawe³ Bry³a, Dawid Weso³owski, Gracjan Kozio³, wywalczy³a pierwsze miejsce i awans do
pó³fina³u mistrzostw województwa zachodniopomorskiego. W zawodach
udzia³ bra³o siedem zespo³ów, opiekunem reprezentacji po³czyñskiej Jedynki jest Marek Dunder.
(tao)
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mi z Francji, £otwy, Niemiec, Rosji, Belgii i
POlski.Odby³o sie 9 wycigów przy zró¿nicowanych warunkach pogodowych, wiatr
zmienny od 1B momentami do 6B. O pierwsze miejsce polska za³oga Soncasu Tarnacki/
Chodubski/Wosiñski walczy³a z zesz³orocznymi wicemistrzami wiata - za³og¹ Marcela
Krautha oraz z ekip¹ Igora Bukowskyego z
£otwy.
P o l s c y
¿eglarze zwyciê¿yli w 5 wycigach
potwierdzaj¹c
wysokie aspiracje
przed
sierpniowymi
Mistrzostwami wiata, które
odbêd¹ siê na
£otwie. Na drugim
miejscu
uplasowa³a sie
ekipa Igora Bukowskyego natomiast trzecie
miejsce zajê³a
za³oga rosyjska
ze sternikiem
Viaczeslavem
Frolovem.
Nastêpne
zmagania w klasie Micro czekaj¹ zawodników w czerwcowych regatach Pucharu Polski, które rozegrane zostan¹ w Warszawie i Po³czynie Zdroju.
Roman Kucierski

REKLAMA

Tenis

g 5-6 lutego na kortach tenisowych Szczeciñskiego Klubu Masters
odby³ siê Ogólnopolski Turniej Tenisa Seniorów starszych. W kategorii +
35 III miejsce zaj¹³ Dariusz Osicki
PTTiS Mecz Po³czyn.
g 19-20 marca w Szczecinie odby³
siê Ogólnopolski Turniej Tenisa z
serii ATP punktowany do listy krajowej pod patronatem PZT. W turnieju
tym III miejsce zaj¹³ Dariusz Osicki
PTTiS Mecz (kat. +35).
g W dniach 30.04  1.05 na kortach tenisowych w Parku Zdrojowym
odby³ siê Turniej Otwarcia Sezonu
2005 w tenisie. I miejsce zaj¹³ Zbigniew Kuczyñski, II Dariusz Osicki,
III Andrzej Maziarz. Turniej zorganizowa³o PTTiS Mecz (Dariusz
Osicki). Puchary i upominki ufundowa³a firma TEMPO  SPORT.
PTTiS Mecz oraz Dariusz Osicki
serdecznie zapraszaj¹ dzieci i m³odzie¿ do lat 15 na korty tenisowe. W
ramach programu Tenis dla ka¿dego kort, sprzêt tenisowy wraz z fachow¹ pomoc¹ s¹ udostêpniane nieodp³atnie.
g 2 maja na Stadionie Miejskim
odby³ siê turniej pi³ki no¿nej dla dzieci i doros³ych. Organizatorami turnieju by³a PSP nr 1, Klub Sportowy Pogoñ  Lis Leszek, Janusz Podpora,
Dariusz Osicki i Urz¹d Miasta. W grupie starszej wziê³o udzia³ 7 dru¿yn.
Pierwsze miejsce zajê³a dru¿yna Jedynki, drugie Bud¿etówka a trzecie
Gordon. Mecze odbywa³y siê w przyjaznej, sportowej atmosferze co potwierdzili wszyscy uczestnicy i organizatorzy. W grupie m³odszej wziê³o
udzia³ 14 zespo³ów. W klasach VI
wygra³a klasa VI F, drugie miejsce VI
B, trzecie  VI E. W klasach V/IV/III 
1 miejsce klasa VA, 2 miejsce klasa IV/
III, 3 miejsce klasa V B. W sumie w turnieju pi³ki no¿nej wziê³o udzia³ oko³o
160 osób.

g Sprz¹tanie, mycie okien w mieszkaniach, domach, biurach. Tanio i solidnie. Tel.
3664 678; kom. 0-600 036 057
g Sprzedam lokal 150 m2 na mieszkania
lub dzia³alnoæ w centrum Po³czyna Zdroju tel.
0 695 611 859
g Naprawa pralek u klienta. Tel. 36 64
662, kom. 0-692 249 743.
g Kupiê mieszkanie 2 lub 3 pokojowe w
nowym budownictwie w Po³czynie Zdroju.
tel. 36 62 168 (wieczorem) lub 697 770 115.

