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PIENI¥DZE NA
KARETKÊ
Z PRÊDKOCI¥
KARETKI
Podczas ostatniej sesji Rada Miejska
Po³czyna Zdroju podjê³a uchwa³ê o zaci¹gniêciu kredytu na zakup karetki dla po³czyñskiego pogotowia ratunkowego.
By³a to b³yskawiczna reakcja samorz¹du
na apel Heleny K³usewicz, dyrektor powiatowego ZOZ. CZYTAJ NA STR. 3

CHODNIK DZIÊKI
SPRZ¥TANIU
STR. 8
REKLAMA

Jeden z najbardziej dziurawych
chodników w Po³czynie Zdroju doczeka³ siê wymiany nawierzchni  to owoc
dobrej wspó³pracy Urzêdu Miasta i
Gminy z Rejonem Dróg Wojewódzkich
w Bia³ogardzie. CZYTAJ NA STR. 4
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LENICY
ZBUDOWALI
Nadlenictwo Po³czyn w bie¿¹cym
roku zrealizowa³o dwie du¿e inwestycje.
Nad jeziorem Ko³ackim w rekordowym
tempie powsta³ Orodek SzkoleniowoAdministracyjny, a na Wolej Górze miêdzy wioskami Czarnkowie i Gaworkowo
zbudowana zosta³a wie¿a obserwacyjna.
CZYTAJ NA STR. 7
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MILIONY NA CZYST¥ WODÊ
Prace nad wyj¹tkowym w skali ca³ego kraju projektem Zintegrowana Gospodarka Wodnociekowa
w Dorzeczu Parsêty wchodz¹ w decyduj¹c¹ fazê. Dziêki tej inicjatywie na terenie ca³ego dorzecza
w budowê kanalizacji, wodoci¹gów, stacji uzdatniania wody, modernizacjê oczyszczalni i wielu
innych dzia³añ, zostanie zainwestowanych oko³o 700 milionów z³otych. Gmina Po³czyn Zdrój jest
jednym z beneficjentów tego zadania.
Czystoæ wody w rzekach, jeziorach, ale
tak¿e w kranach jest uzale¿niona od jakoci
infrastruktury wodoci¹gowej i kanalizacyjnej. OBECNY STAN tej infrastruktury daleko odbiega zarówno od standardów Unii Europejskiej, jak i polskich norm. W wielu miejscach, szczególnie na terenach wiejskich sieci
wod-kan po prostu nie istniej¹. Woda czerpana jest z p³ytkich przydomowych studni,
cieki trafiaj¹ do szamb (czêsto nieszczelnych), a ich zawartoæ ze wzglêdu na koszty
nie zawsze dociera tam gdzie powinna, czyli
do oczyszczalni. W miastach sanitarne sieci
kanalizacyjne czêsto nie s¹ oddzielone od
deszczowych, a woda w kranach pozostawia
wiele do ¿yczenia. Problemy ten dotyczy nie
tylko Po³czyna, ale wiêkszoci obszarów Pomorza Zachodniego.
Tymczasem dla uzdrowiskowego miasta
i gminy turystycznej CZYSTOÆ WODY
MA ZNACZENIE SZCZEGÓLNE. Przez
gminê Po³czyn Zdrój przep³ywa szeæ rzek
 Parsêta, Drawa, Wogra, Dêbnica, Bukowa,
Mogilica, a a¿ trzy z nich maj¹ tu swoje ród³a. Na terenie gminy znajduje siê 11 jezior o
³¹cznej powierzchni oko³o 450 hektarów. Ponadto w miecie dzia³aj¹ a¿ trzy rozlewnie
wody, dlatego mo¿na powiedzieæ, ¿e czystoæ tego surowca jest jednym z najwa¿niejszych zadañ miejscowego samorz¹du.
Z tego wzglêdu w ostatnim czasie realizowane by³y takie zadania, jak budowa kolektora ciekowego do Dziwogóry (w ramach
wiêkszego zadania realizowanego przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pojezierza
Drawskiego), budowa wodoci¹gu w Ko³aczu,
czy modernizacja sieci wod-kan na Mariackiej i Targowej. Jednak potrzeby w tym zakresie ca³y czas s¹ ogromne, dlatego w przypadku Zintegrowanej Gospodarki Wodno ciekowej w Dorzeczu Parsêty gmina Po³czyn Zdrój by³a od samego pocz¹tku uczestnikiem i gor¹cym orêdownikiem tego projektu.
Zintegrowana Gospodarka Wodno ciekowa w Dorzeczy Parsêty jest ewenementem w skali ca³ej Polski. Pod wzglêdem
iloci gmin uczestnicz¹cych jest to w chwili
obecnej najwiêkszy projekt grupowy w kraju, ale nie tylko wielkoæ czyni go wyj¹tkowym. Najistotniejszy jest fakt, ¿e realizacja
tego zadania kompleksowo rozwi¹zuje problemy gospodarki wodnociekowej w ca³ej
zlewni Parsêty  mówi Barbara Rajkowska,
dyrektor biura Zwi¹zku Miast i Gmin Dorzecza Parsêty Co z tego, ¿e wiêkszoæ gmin we
w³asnym zakresie uporz¹dkowa³aby swoj¹
gospodarkê wodno - ciekow¹, jeli znalaz³aby siê choæ jedna, która zatruwa³aby rzekê, to
wysi³ek wszystkich pozosta³ych poszed³by
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na marne. Warto podkreliæ równie¿, ¿e korzyci p³yn¹ce z przyst¹pienia do tego projektu s¹ niemo¿liwe do osi¹gniêcia inaczej ni¿
w³anie poprzez wniosek grupowy do Funduszu Spójnoci. ¯aden inny program unijny
nie oferuje tak du¿ych pieniêdzy w tak krótkim czasie i na tak korzystnych warunkach.
To POTÊ¯NE PRZEDSIÊWZIÊCIE
bêdzie polega³o na wykonaniu oko³o 1230km
sieci kanalizacji sanitarnej oraz ok. 880 km
sieci wodoci¹gowej. Zmodernizowanych ma
zostaæ 14 oczyszczalni cieków i 2 wybudowane. Zostan¹ wykonane prace remontowe
lub modernizacyjne dla ok. 220 stacji uzdatniania wody. W samej gminie Po³czyn Zdrój
w zakresie kanalizacji wykonanych zostanie
97,5 km sieci (odcinek z Dziwogóry do Red³a,
nitka pó³nocna  z Tychówka przez Bolkowo, Ostre Bardo, Bulary i z kolejny odcinek
z Ko³acza przez Ogartowo do Po³czyna) i
modernizacja oczyszczalni.
W ca³ym projekcie bior¹ udzia³ 22 gminy
w tym 3 miejskie (Ko³obrzeg, Bia³ogard i
Szczecinek), 6 miejsko-wiejskich (Po³czyn
Zdrój, Karlino, Barwice, Borne Sulinowo,
Bia³y Bór, Bobolice) oraz 13 wiejskich (Bia³ogard, Biesiekierz, Dygowo, Grzmi¹ca, Gocino, Ko³obrzeg, R¹bino, Rymañ, Siemyl,
S³awoborze, Szczecinek, Tychowo, Ustronie
Morskie).
PIENI¥DZE NA REALIZACJÊ tego
przedsiêwziêcia bêd¹ w 85 procentach pochodziæ z Funduszu Spójnoci (rodki Unii
Europejskiej), a 15 procent musi stanowiæ
wk³ad w³asny. Dla niektórych gmin wy³o¿enie nawet tak niewielkiej czêæ kosztów mog³oby stanowiæ nie lada problem, ale tu z pomoc¹ przyjd¹ Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska, które udziel¹ korzystnych (czêciowo umarzalnych) po¿yczek . Ponadto w przypadku rodków z
Funduszu Spójnoci na korzyæ gmin przemawia fakt, ¿e na realizacjê zadania bêdzie
mo¿na uzyskaæ 20 % zaliczkê.
Zbli¿a siê jeden z NAJWA¯NIEJSZYCH MOMENTÓW w dotychczasowej
historii ca³ego przedsiêwziêcia. 18 lipca
przypada termin zamkniêcia kompletnego
wniosku do Funduszu Spójnoci, poniewa¿
19 lipca nast¹pi pierwsza kontrola jego kompletnoci przed wys³aniem do Brukseli.
Sprawdzenia dokonaj¹ wspólnie Narodowy
i Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska
a dnia nastêpnego Ministerstwo rodowiska
z Ministerstwem Gospodarki. Przygotowanie wniosku poprzedzi³y miesi¹ce przygotowañ, w ramach których uczestnicy projektu koordynowani przez Zwi¹zek Miast
i Gmin Dorzecza Parsêty musieli spe³niæ
szereg warunków i przejæ wiele skompli-

kowanych procedur.
Najwiêksz¹ innowacj¹, której wprowadzenie jest warunkiem ubiegania siê o pieni¹dze z Funduszu Spójnoci, jest koniecznoæ powo³ania do ¿ycia JEDNEGO
PRZEDSIÊBIORSTWA, na które sk³ada³
siê bêdzie ca³y maj¹tek nale¿¹cy dotychczas do gmin, b¹d gminnych spó³ek. To
w³anie przekazanie swojego maj¹tku (w
przypadku Po³czyna spó³ki WiK z ca³¹ infrastruktur¹ i pracownikami) budzi³o najwiêksze obawy i by³o jednym z trudniejszych do przeprowadzenia zadañ na drodze do z³o¿enia wniosku. W przypadku
projektu Parsêty powstan¹ trzy spó³ki, w
których gminy bêd¹ mia³y udzia³y proporcjonalne do wielkoci wniesionego maj¹tku.
Ich siedziby bêd¹ siê mieci³y odpowiednio
w Ko³obrzegu, Szczecinku i Bia³ogardzie.
Po³czyn Zdrój wchodzi w sk³ad Rejonu
Bia³ogard. Podczas ostatniej sesji po³czyñscy radni podjêli uchwa³ê o woli przyst¹pienia do nowej spó³ki.
Po³¹czenie gminnych podmiotów obs³uguj¹cych wodoci¹gi i kanalizacjê w trzy
du¿e organizmy NIE POWINNO POCI¥GNI¥Æ ZA SOB¥ REDUKCJI ZATRUDNIENIA.  Wrêcz przeciwnie  twierdzi
Barbara Rajkowska  przecie¿ w ramach
projektu istniej¹ca infrastruktura zostanie
znacznie rozbudowa, powstan¹ nowe
obiekty, do obs³ugi których mo¿e byæ konieczne zatrudnienie dodatkowych pracowników.
W bie¿¹cej eksploatacji funkcjonowanie rozbudowanej w ramach projektu infrastruktury bêdzie kosztowaæ wiêcej ni¿
obecnie, jednak nie musi to oznaczaæ drastycznego wzrostu cen za wodê i cieki. 
Koszty bêd¹ wiêksze, ale samorz¹dy we
w³asnym zakresie okrel¹ czy, i ile chc¹ do
tego dop³aciæ  mówi Krystyna Hapka,
przewodnicz¹ca rady nadzorczej po³czyñskiego WiK-u  gmina Po³czyn Zdrój ju¿ w
chwili obecnej dop³aca do poboru wody i
odprowadzania cieków na terenach wiejskich, gdy¿ tam koszty s¹ wiêksze, i nie
s¹dzê aby samorz¹d zrezygnowa³ z tego w
przysz³oci.
Projekt Zintegrowana Gospodarka
Wodno - ciekowa w Dorzeczu Parsêty od
pocz¹tku do koñca jest realizowany przez
Zwi¹zek Miast i Gmin Dorzecza Parsêty z
siedzib¹ w Karlinie. Powsta³a w 1992 roku
organizacja od pocz¹tku dzia³a³a m.in. na
rzecz rozwi¹zania problemów gospodarki
wodno-ciekowej oraz opracowywaniem
wniosków do ró¿nych funduszy i fundacji
o przyznanie rodków finansowych na realizacjê swoich celów statutowych.
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PIENI¥DZE NA KARETKÊ
Z PRÊDKOCI¥ KARETKI
Podczas ostatniej sesji Rada
Miejska Po³czyna Zdroju podjê³a
uchwa³ê o zaci¹gniêciu kredytu
na zakup karetki dla
po³czyñskiego pogotowia
ratunkowego. By³a to
b³yskawiczna reakcja samorz¹du
na apel Heleny K³usewicz,
dyrektor powiatowego ZOZ.

W powiecie widwiñskim s¹ trzy karetki z czego jedna nowa od niedawna obs³uguje widwin i okolice, natomiast dwie
pozosta³e g³ównie gminê Po³czyn Zdrój.
Zdaniem Heleny K³usewicz po³czyñskie karetki by³y ju¿ tak stare, a ich stan
techniczny tak z³y, ¿e zagra¿a³y bezpieczeñstwu nie tylko przewo¿onych cho-

Helena
K³usewicz
rych, ale równie¿ za³odze ambulansu. A¿
trudno wyobraziæ sobie, co by siê sta³o
gdyby nowa widwiñska karetka uleg³a
awarii b¹d wypadkowi. Zdezelowane
po³czyñskie samochody nie by³by w stanie nawet przez krótki czas zaspokoiæ
potrzeb ca³ego powiatu  powiedzia³a
Helena K³usewicz.

Dyrektorka od dawna zwraca³a siê w
tej sprawie do Starostwa Powiatowego w
widwinie, jako swojej jednostki nadrzêdnej, ale w obliczu braku odzewu postanowi³a poszukaæ wsparcia w Po³czynie Zdroju.
Tutaj decyzja o koniecznoci pomocy dla
pogotowia zosta³a podjêta niemal natychmiast, tak ¿e na wniosek burmistrz Barbary
Nowak uchwa³¹ o zaci¹gniêciu kredytu
zosta³a wprowadzona do porz¹dku obrad
tu¿ przed sesj¹. Uchwa³a zosta³a podjêta
jednog³onie.
Pogotowie posiada ju¿ pe³ne wyposa¿enie ambulansu, dlatego kredyt w wysokoci 200 tysiêcy z³otych zostanie przeznaczony tylko na zakup samochodu. Auto
pozostanie w³asnoci¹ gminy Po³czyn
Zdrój. Helena K³usewicz nie kry³a radoci i
jeszcze na sesji w imieniu swoim i pacjentów
z³o¿y³a radnym i burmistrz Barbarze Nowak
serdeczne podziêkowa³a.
(last)

O ROLNICTWIE NA SESJI I PO
Rolnictwo by³o tematem
wiod¹cym ostatniej sesji Rady
Miejskiej w Po³czynie Zdroju.
Omówienie sytuacji w tym
sektorze gminnej gospodarki
zosta³o zdominowane przez
podsumowania po up³ywie roku
od wst¹pienia do Unii
Europejskiej.
W posiedzeniu odbywaj¹cym siê w
formie radiowej debaty g³os zabierali
przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Nieruchomoci Rolnych, Orodka Doradztwa
Rolniczego, Izby Rolniczej, radni i so³tysi
gminy Po³czyn Zdrój.
W ocenie Miros³awa Majki, kierownika Biura Powiatowego obawy i z³e prognozy nie sprawdzi³y siê, a polscy rolnicy
dobrze poradzili sobie w nowej sytuacji.
W skali kraju rodki przyznane przez
Uniê Europejsk¹ zosta³y wykorzystane
prawie w stu procentach, a rolnicy z
gminy Po³czyn Zdrój nie odbiegali od
ogólnopolskich wskaników. W gminie
Po³czyn Zdrój o dop³aty ubiega³o siê
464 rolników, którym w sumie zosta³o
wyp³aconych ponad 7 milionów z³otych.
W wiêkszoci wypowiedzi na temat
sytuacji rolników po wejciu Polski do
Unii Europejskiej pobrzmiewa³y akcenty

Miros³aw Majka
optymistyczne, jednak nie zabrak³o równie¿ g³osów krytycznych. Bogdan Macewicz, przewodnicz¹cy Powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w widwinie powiedzia³, ¿e pieni¹dze z tytu³u
dop³at wprawdzie zosta³y sprawnie wyp³acone, ale ich iloæ i tak nie zrekompensowa³a innych strat, które porednio s¹
zwi¹zane z wejciem do Unii. Nale¿y
pamiêtaæ, jak w ci¹gu ostatniego roku
zmienia³y siê ceny skupu produktów
rolniczych oraz koszty produkcji. Jeli
cena kilograma ¿ywca wieprzowego w
skupie spad³a prawie o po³owê, a paliwo, nawozy, pasze i inne rodki posz³y w
górê, to w wielu przypadkach dop³aty
nie pokry³y nawet po³owy strat wynikaj¹cych ze zmiany cen.
Dyskusje trwa³y jeszcze po sesji, po
której radni wraz z so³tysami udali siê do

dawnej strzelnicy w Ko³aczu. Tam przedstawiciele Rady Miejskiej, so³tysi i zaproszeni gocie przy ognisku i skromnym poczêstunku kontynuowali rozmowy o problemach po³czyñskiej wsi. W ci¹gu roku
rzadko zdarzaj¹ siê okazje do swobodnej
rozmowy z so³tysami, a po³czyñski samorz¹d wychodzi z za³o¿enia, ¿e integracja
so³tysów z przedstawicielami lokalnej
w³adzy jest bardzo potrzebna  powiedzia³ Barbara Nowak. Poza tym trzeba
pamiêtaæ, ¿e w gminie Po³czyn Zdrój
funkcja so³tysa pe³niona jest spo³ecznie,
a takie spotkanie jak to w Ko³aczu, to nic

Bogdan Macewicz
innego, jak podziêkowanie za zaanga¿owanie i pracê na rzecz lokalnej spo³ecznoci  doda³a burmistrz Po³czyna
Zdroju.
(last)
po³czyñskie WIADOMOCI
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BANK FUNDUJE SALEZJAÑSKIE WAKACJE
Czek na 4 tysi¹ce z³otych
otrzyma³o Stowarzyszenie
Lokalne Salezjañska
Organizacja Sportowa w
Po³czynie Zdroju od nale¿¹cej do
Banku Zachodniego WBK S.A.
Fundacji Bank Dzieciêcych
Umiechów. Pieni¹dze zostan¹
przeznaczone na obóz sportowy
dla podopiecznych Salosu.
Nie jest to pierwszy przyk³ad wspó³pracy banku i sióstr salezjanek z Po³czyna
Zdroju. W ubieg³ym roku Fundacja nale¿¹ca do BZ WBK S.A. równie¿ na wakacje
dla dzieci przekaza³a 5 tysiêcy z³otych.
Bank Dzieciêcych Umiechów wspiera
ponadto wietlicê prowadzon¹ przez po-

OG£OSZENIE

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
6
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³czyñskie siostry. Zim¹ tego roku na dzia³ania prowadzone w wietlicy wp³ynê³o 2
tysi¹ce z³otych, a w czerwcu przekazano
siedem komputerów.
Dziêki pieni¹dzom przekazanym przez
Fundacjê grupa 41 dzieci przez 12 dni lipca bêdzie uczestniczyæ w obozie sportowo-wychowawczym w orodku Caritasu
w Podczelu k. Ko³obrzegu. Symboliczny
czek przekaza³ Henryk Grusza, dyrektor

Oddzia³u BZ WBK S.A. w Po³czynie
Zdroju.
rodki przekazane przez Fundacjê,
oraz pochodz¹ce z innych róde³ znalezionych przez siostry, pokryj¹ oko³o po³owê
wszystkich kosztów obozu. O pozosta³¹
czêæ musz¹ wystaraæ siê rodzice. W
przypadkach szczególnie trudnej sytuacji, wielkoæ pomocy udzielonej przez
Salos mo¿e wzrosn¹æ, jednak Stowarzyszenie nigdy nie pokrywa 100% kosztów Z dowiadczenia wiem, ¿e nie mo¿na dawaæ czego ca³kiem za darmo, bo
wówczas obdarowany rzadko potrafi to
uszanowaæ i doceniæ  twierdzi s. Maria
Kapczyñska, zastêpca prezesa SL Salos  to bardzo wa¿ne, aby osoba zainteresowana sama zabiega³a o pomoc i
wykaza³a przy tym jakie zaanga¿owanie  dodaje siostra.
(teo)

BARKA NA 127 ORKIESTR
I CHÓR CANTUS

W niebywa³ym wydarzeniu uczestniczy³ niedawno Kameralny Chór Mieszany
Cantus z Po³czyna Zdroju.
Podczas V Ogólnopolskiej
Pielgrzymki Stra¿aków na
Jasn¹ Górê Cantus piewa³ z towarzyszeniem 127
orkiestr stra¿ackich.
W koncercie w Czêstochowie uczestniczy³o ³¹cznie
oko³o 4500 muzyków, publicznoæ stanowi³o blisko
100 tysiêcy stra¿aków z ca³ej
Polski, a chór z Po³czyna
Zdroju by³ w tym gronie jedynym zespo³em wokalnym. Przed uroczyst¹
msz¹ w intencji stra¿aków wykonana zosta³a
Barka - ulubiona pieñ papie¿a Jana Paw³a
II i szereg innych utworów religijnych. Po
koncercie dyrygent Cantusa nie kry³ zadowolenia z wystêpu: -Bardzo siê cieszê, ¿e

mimo braku próby uda³o nam siê zgraæ i ca³oæ
wypad³a moim zdaniem naprawdê dobrze 
powiedzia³ Boles³aw Kurek.
Po³czyñski chór od dawna
wspó³pracuje ze stra¿akami i
czêsto uczestniczy w we
wspólnym muzykowaniu. Sta³ym elementem repertuaru Cantusa jest hymn stra¿acki Rycerze Floriana, a kilka lat temu p³yta zespo³u by³a do³¹czona do pisma Stra¿ak. Wystêp w Czêstochowie by³ o tyle szczególny, ¿e
w maju kiedy mia³ miejsce koncert
nasz zespó³ obchodzi³ swoje siódme urodziny  doda³ dyrygent. Przez te lata
Kameralny Chór Mieszany Cantus zgromadzi³ spory dorobek w postaci kilkudziesiêciu
koncertów, wydania p³yty, tourne po W³oszech,
wizyty u papie¿a Jana Paw³a II i licznych sukcesów konkursowych.
(last)
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DZIEÑ STRA¯AKA W POPIELEWIE
W sobotê 11 czerwca w Popielewie mia³y miejsce gminne obchody Dnia Stra¿aka.
Po uroczystej mszy wiêtej odprawionej przez ks. Romana Molika odby³ siê otwarty piknik
dla stra¿aków i mieszkañców wioski.

Na terenie gminy Po³czyn Zdrój jest piêæ
jednostek Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej (Po³czyn Zdrój, Toporzyk, Popielewo, Ko³acz,
Zaj¹czkówko), a wszystkie w³¹czone s¹ do
Krajowego Systemu Ratowniczo-Ganiczego.
W jednostkach zrzeszonych jest oko³o 180 stra¿aków, w tym 120 bior¹cych bezporedni udzia³
w dzia³aniach ratowniczych, pozostali to cz³onkowie honorowi, wspieraj¹cy oraz druhowie z
m³odzie¿owych dru¿yn po¿arniczych.
Po mszy wiêtej z udzia³em Kameralnego
Chóru Mieszanego Cantus rozpocz¹³ siê piknik, na którym oprócz ogniska, pieczenia kie³basek i poczêstunku grochówk¹ odby³y siê konkursy i zabawy dla dzieci z Popielewa oraz program
artystyczny przygotowany przez Centrum
Kultury.
Piknik odbywa³ siê przy wie¿o odremontowanej siedzibie OSP w Popielewie. W stra¿nicy przeprowadzono odnowienie elewacji,
malowanie wnêtrz i prace zwi¹zane z instalacj¹
elektryczn¹. Remont zosta³ wykonany przez
pracowników zatrudnionych przez Urz¹d Miasta i Gminy w Po³czynie Zdroju w ramach robót
publicznych. Koszt remontu wyniós³ oko³o 4
tysiêcy z³otych.
(last)

DZIEÑ PIELÊGNIAREK
I PO£O¯NYCH
Z inicjatywy radnej Marii Szymañskiej od kilku lat w Po³czynie
Zdroju uroczycie obchodzony jest Dzieñ Pielêgniarek i Po³o¿nych.
W tym roku dziêki wspó³dzia³aniu Szpitala Powiatowego,
Uzdrowiska Po³czyn S.A. i Urzêdu Miasta i Gminy pigu³y
wiêtowa³y przy ognisku i muzyce w dawnej strzelnicy w Ko³aczu.
Huczne obchodzenie wi¹t zwi¹zanych z
zawodami mo¿e siê kojarzyæ z minion¹

epok¹, ale w przypadku pielêgniarek w Po³czynie Zdroju sytuacja wygl¹da inaczej. Z
racji obecnoci Szpitala Powiatowego i
szeregu obiektów
uzdrowiskowych na
terenie gminy jest ponad sto piêædziesi¹t
reprezentantek tego
zawodu (wród nich
tylko jeden mê¿czyzna) i zdaniem pomys³odawczyni wiêta,
ta grupa zawodowa
zas³uguje na szczególne wyró¿nienie. 
Nie jest tajemnic¹, ¿e
dzisiejsze czasy s¹ dla
pielêgniarek i po³o¿nych trudne  mówi
Maria Szymañska 

na tle innych grup zawodowych uposa¿enie
nale¿y do jednego z najni¿szych, a odpowiedzialnoæ wynikaj¹ca z pe³nionych obowi¹zków jest ogromna. Organizuj¹c skromn¹
rozrywkê staramy siê w imieniu lokalnej spo³ecznoci wyraziæ wdziêcznoæ za codzienny
trud wk³adany w troskê o zdrowie pacjentów
 powiedzia³a radna Szymañska.
W odró¿nieniu od lat ubieg³ych, kiedy z
tej okazji organizowane by³y kameralne koncerty, w tym roku po raz pierwszy Dzieñ
Pielêgniarek i Po³o¿nych odbywa³ siê w plenerze. Pomys³ okaza³ siê strza³em w dziesi¹tkê, o czym najlepiej wiadczy³a frekwencja i
wspania³a atmosfera podczas wieczoru. 
Bardzo siê cieszê, ¿e obok aktywnych zawodowo pielêgniarek i po³o¿nych w imprezie
uczestniczy³y równie¿ pielêgniarki na emeryturze  powiedzia³a Maria Szymañska. W
programie wieczoru znalaz³y siê konkursy i
zabawy prowadzone przez Centrum Kultury, ognisko i zabawa przy muzyce zespo³y
Remix Band. Z relacji uczestniczek spotkania wiem, ¿e panie s¹ bardzo zadowolone,
za co w ich imieniu pragnê z³o¿yæ serdeczne
podziêkowania wszystkim organizatorom podkreli³a radna.
(last)
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CHODNIK DZIÊKI
SPRZ¥TANIU
Jeden z najbardziej dziurawych chodników
w Po³czynie Zdroju doczeka³ siê wymiany nawierzchni
 to owoc dobrej wspó³pracy Urzêdu Miasta i Gminy
z Rejonem Dróg Wojewódzkich w Bia³ogardzie.

W nocy z 14 na 15 czerwca po raz
drugi w ci¹gu zaledwie kilku tygodni
zniszczona zosta³a parkowa fontanna
w Po³czynie Zdroju. Obiekt ten bardzo
czêsto pada³ ofiar¹ wandali, ale tym razem policja zatrzyma³a sprawcê na gor¹cym uczynku.
Na pocz¹tku maja nieznani sprawcy
rozbili wykonan¹ z piaskowca figurê
przedstawiaj¹c¹ ch³opca graj¹cego na
fujarce. Uszkodzona zosta³a równie¿
pompa fontanny i st³uczone cztery
okoliczne latarnie. Wówczas nie uda³o
siê ustaliæ sprawcy, ale gminne s³u¿by
komunalne szybko naprawi³y szkody i
poklejony grajek wróci³ na swoje miejsce. Jak siê jednak okaza³o nie na d³ugo.
Niedawno policyjny patrol zatrzyma³ 24 letniego mieszkañca Po³czyna
Zdroju, który pod wp³ywem alkoholu
zrzuci³ i rozbi³ na czêci kamienn¹ rzebê. Sprawca mo¿e mówiæ o podwójnym
pechu, poniewa¿ zanim wpad³ w rêce
stró¿ów prawa, polizgn¹³ siê, upad³ do
fontanny, rozbi³ sobie g³owê i trafi³ do
szpitala.
Zdaniem Krystyny Hapki, kierowniczki dzia³u Komunalnego po³czyñskiego magistratu rekonstrukcja grajka
jest tym razem niemo¿liwa  Oprócz
rozbicia na czêci obt³uczone zosta³y
równie¿ drobne detale, których nie
sposób pokleiæ zapraw¹. Dlatego bardzo cieszymy siê z zatrzymania sprawcy, bo mamy nadziejê, ¿e zostanie obci¹¿ony kosztami wykonania nowej
figury. Straty s¹ szacowane na oko³o
siedmiu tysiêcy z³otych. Niestety, wykonanie nowego grajka mo¿e potrwaæ
nawet dwa miesi¹ce.
(last)
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W Po³czynie Zdroju wiele chodników
pamiêta jeszcze epokê Edwarda Gierka.
By³y to czasy, kiedy do produkcji niektórych partii p³yt chodnikowych z wiadomych powodów u¿ywano wiêcej piasku
ni¿ cementu, co sprawi³o ¿e z biegiem lat
czêæ p³ytek niemal rozp³ynê³a siê pod
wp³ywem deszczu.
Na szczêcie trotuarów w z³ym stanie
systematycznie ubywa. W tym roku ze
rodków w³asnych gminy zosta³a ca³kowicie wymieniona nawierzchnia chodników i jezdni na ul. Mariackiej, a teraz przysz³a kolej na ul. 15 Grudnia. Jednak w tym
wypadku samorz¹d Po³czyna Zdroju ma
tylko poredni udzia³ w prowadzonej od
kilku dni inwestycji. Wymianê nawierzchni chodnika prowadzi Wojewódzki Rejonu Dróg w Bia³ogardzie rewan¿uj¹c siê w ten sposób za troskê
gminy o stan ulic Warszawskiej i Wojska Polskiego. Po³czyn Zdrój jest miastem uzdrowiskowym, odwiedza je wielu kuracjuszy i turystów, wiêc potrzeby
w zakresie czystoci i zieleni s¹ tutaj
szczególne. Przez ca³y sezon wiosennoletni gmina we w³asnym zakresie
sprz¹ta i dba o zieleñ wzd³u¿ drogi nr
163, wiêc remontuj¹c chodnik odwdziêczamy siê i dziêkujemy za dobr¹
wspó³pracê  powiedzia³ Miros³aw

Streflik, zastêpca
kierownika WRD w
Bia³ogardzie.
Ju¿ w ubieg³ym
roku mia³a miejsce
podobna wymiana.
W zamian za utrzymanie porz¹dku na
biegn¹cym przez
miasto odcinku drogi wojewódzkiej Rejon Dróg w Bia³ogardzie zbudowa³ chodnik wzd³u¿ ulicy Koszaliñskiej a¿ do cie¿ki rowerowej.
W tym roku polbrukiem zostanie wy³o¿onych w sumie 380
metrów chodnika po jednej stronie ul. 15
Grudnia  od naro¿nika rozlewni wód do
rogu Mieszka I. Nie by³o sensu zaczynaæ
wymiany od samego naro¿nika 15 Grudnia i Warszawskiej, bo ca³e to skrzy¿owanie ma byæ w przysz³oci przebudowane.
Zaczêlimy wiêc kilkanacie metrów dalej  doda³ Miros³aw Streflik.
(last)

PODZIÊKOWANIA
Wszystkim naszym Przyjacio³om i
osobom, które ³¹czy³y siê z nami dobrym s³owem i mylami, w ostatnich
dniach i podczas pogrzebu naszej
mamy

Jadwigi
Hyjek

oraz obdarzonym niezwyk³ym sercem pielêgniarkom, opiekunkom ze Stacji Socjalnej Joannitów i Krystynie Nowakowskiej  pielêgniarce rodowiskowej, a tak¿e ks. Romanowi Piwoñskiemu
sk³adamy najserdeczniejsze
podziêkowania
Rodzina Hyjek

ROZMAITOSCI

e-mail: promocja@polczyn-zdroj.pl

LENICY ZBUDOWALI

Nadlenictwo Po³czyn w bie¿¹cym roku zrealizowa³o dwie du¿e inwestycje. Nad jeziorem Ko³ackim
w rekordowym tempie powsta³ Orodek Szkoleniowo-Administracyjny, a na Wolej Górze miêdzy
wioskami Czarnkowie i Gaworkowo zbudowana zosta³a wie¿a obserwacyjna.

Zdaniem Artura Tomczaka, nadleniczego Nadlenictwa Po³czyn oba obiekty
bêd¹ s³u¿y³y nie tylko Lasom Pañstwowym, ale stanowi¹ wzbogacenie potencja³u turystycznego i atrakcyjnoci gmiFOTO: Artur
Tomczak

ny Po³czyn Zdrój.  G³ównym celem powstania wie¿y jest obserwacja i ochrona
zasobów lenych na wypadek po¿arów,
ale obiekt bêdzie dostêpny równie¿ dla
turystów. Podobnie Orodek w Ko³aczu,
który bêdzie przyjmowa³ nie tylko leników  informuje Artur Tomczak.
Orodek Szkoleniowo- Administracyjny w Ko³aczu to wolnostoj¹cy, parterowy obiekt, usytuowany na nieznacznej
wynios³oci, frontem do lustra wody jeziora Ko³ackiego Wlk. i drogi dojazdowej.
Powoduje to, ¿e dobrze wpisuje siê w otoczenie, które stanowi wysoka ciana lasu.
Jest stylizowany na dworek myliwski i
wykonany w konstrukcji szkieletowodrewnianej. Elewacjê wewnêtrzn¹ obiektu tworzy patio, które jest nas³onecznione i posiada taras przed sal¹ kominkow¹.
Tam tez znajduje siê czêæ ogrodowoparkowa z wiat¹ gilow¹ (z owietleniem) i
miejscem na ognisko.
Orodek posiada 15 miejsc noclegowych, w pokojach 1 i 2 osobowych z pe³nym wêz³em sanitarnym. Sala wyk³adowa
z kominkiem jest przystosowana do organizowania spotkañ i szkoleñ firmowych.
Do dyspozycji goci jest parking. Ca³y
teren jest ogrodzony i chroniony przez
ca³¹ dobê. Orodek jest przystosowany
dla osób niepe³nosprawnych. Ciep³e i
eleganckie wnêtrze budynku, cisza i spokój, rodzinna atmosfera oraz domowa

kuchnia na pewno dostarcz¹ niezapomnianych wra¿eñ ka¿demu z goci.
Wie¿a obserwacyjna to konstrukcja
¿elbetowa w kszta³cie walca o wysokoci
48 metrów. Posadowiona na gruncie na
wysokoci 216 m.n.p.m., w s¹siedztwie
najwy¿szego wzniesienia w okolicy 
Wolej Góry (219 m.n.p.m.). Zbudowana
zosta³a w celu ochrony ekosystemów lenych przed po¿arami. Posiada wewnêtrzne, owietlone schody stalowe,
których 216 stopni wiedzie do tarasu widokowego, znajduj¹cego siê na wysokoci 41,3 m. Nad tarasem znajduje siê stanowisko obserwatora p.po¿. na wysokoci 44 m.
Przy sprzyjaj¹cych warunkach atmosferycznych mo¿na st¹d zobaczyæ
wspania³¹ panoramê Pojezierza Drawskiego z jego najwiêkszymi atrakcjami 
pozosta³ociami po ostatnim zlodowaceniu ba³tyckim, kszta³tuj¹cym rzebê m³odoglacjaln¹. Charakterystyczne formy
krajobrazu polodowcowego, które licznie
wystêpuj¹ na tym terenie, takie jak:
- rynny subglacjalne
 w których powsta³y jeziora rynnowe (widoczne
z wie¿y Jezioro Drawsko)
- ci¹gi wzgórz morenowych  tworz¹cych
liczne pagórki i wzniesienia
- zag³êbienia wytopiskowe  w których powsta³y ma³e, ródlene
jeziorka.
W odleg³oci oko³o
FOTO: Artur
60 km w kierunku pó³nocTomczak
nym znajduje siê Morze
Ba³tyckie. Inwestycja
zosta³a dofinansowana ze rodków
WFOiGW w Szczecinie.
Regulamin korzystania z wie¿y obserwacyjnej:
1. Wie¿ê udostêpnia siê ca³y rok turystom indywidualnym i zorganizowanym
grupom w godzinach 7.0015.00, po
uprzednim skontaktowaniu siê i zg³oszeniu pod numer telefonu: (0-94) 36-63-657
lub (0-94)36-62-230.
2. Bilety w cenie 2 PLN do nabycia w
kasie Nadlenictwa Po³czyn w godzinach
7.0015.00, a w okresie od 1.04. do 30.09.
równie¿ na wie¿y widokowej, po uprzednim kontakcie telefonicznym z numerem
telefonu (0-507) 74-60-56.

3. Zorganizowanym grupom proponujemy wyjazdy busem 9 osobowym
spod siedziby Nadlenictwa Po³czyn w
godzinach 7.00  15.00 po uprzednim kontakcie telefonicznym - numer telefonu: (094) 36-62-230 lub (0-94)36-62-231.
4. Ceny biletów dla zorganizowanych
grup w cenie 6,5 PLN obejmuj¹ wyjazd na
wie¿ê i powrót busem 9 osobowym i 20
minutow¹ obserwacjê.
5. W okresie od 1.04. do 30.09 istnieje
mo¿liwoæ wejcia na wie¿ê do godz.
19.00 po uprzednim kontakcie telefonicznym: numer telefonu (0-507) 74-60-56.
Zasady zachowania siê na wie¿y obserwacyjnej:
1. Podczas przebywania na wie¿y obserwacyjnej nale¿y zachowaæ ostro¿noæ podczas wchodzenia i schodzenia.
2. Nie przepychaæ siê, ustêpowaæ
pierwszeñstwo osobom schodz¹cym.

3. Na tarasie widokowym mo¿e znajdowaæ siê jednorazowo maksymalnie 9
osób.
4. Dla grup zorganizowanych czas
przebywania na wie¿y 20 minut na obserwacjê.
5. Przebywaj¹c na tarasie widokowym
zabrania siê rzucania przedmiotów i wychylania siê poza obrêb barierek ochronnych.
6. Zabrania siê przebywania na wie¿y
osobom nietrzewym.
7. Zabrania siê przebywania na wie¿y
ma³oletnim dzieciom nie bêd¹cym pod
opiek¹ osoby doros³ej.
8.
Wejcie, zejcie i przebywanie
na platformie widokowej na w³asn¹ odpowiedzialnoæ.
Marcin Weksej
po³czyñskie WIADOMOCI

7

WYDARZENIA

www.polczyn-zdroj.pl

RADOÆ BEZ GRANIC 2005
Pi¹ty rok z rzêdu impreza integracyjna Radoæ bez granic po³¹czy³a w zabawie dzieci
niepe³nosprawne i zdrowe z ca³ego województwa. Podobnie jak w ubieg³ym roku miejscem
spotkania by³ teren basenu miejskiego w Po³czynie Zdroju.
Tegoroczna Radoæ bez granic odbywa³a siê pod has³em ka¿dy ma swój
biegun, co stanowi³o nawi¹zanie do osi¹gniêæ pochodz¹cego z Po³czyna Zdroju
polarnika Marka Kamiñskiego i Jasia Meli,
niepe³nosprawnego nastolatka, którzy
podczas wspólnych wypraw zdobyli oba
bieguny ziemi. Has³o ka¿dy ma swój biegun by³a równie¿ tematem przewodnim
akcji prowadzonej przez ca³y ubieg³y rok
przez Po³czyñski Oddzia³ Towarzystwa
Przyjació³ Dzieci, której impreza Radoæ
bez granic by³a podsumowaniem.
Wspólnej zabawie oko³o tysi¹ca dzieci
niepe³ nosprawnych z ca³ego regionu tradycyjnie, jak co roku towarzyszy³y wystêpy zespo³ów i solowych wykonawców
muzycznych, tanecznych i teatralnych z
Centrum Kultury oraz instytucji i organizacji pomagaj¹cych niepe³nosprawnym.
Swój program zaprezentowa³y równie¿
miejscowe szko³y, bractwo rycerskie przeprowadzi³o pokaz walki na miecze, a Stacja
Socjalna Joannitów demonstrowa³a sposoby udzielania pierwszej pomocy.
Wokó³ g³ównej sceny odbywa³y siê
gry zabawy i konkursy z nagrodami, dzieci

zje¿d¿a³y z wielkiej dmuchanej lizgawki, a
rodzice odwiedzali stoiska informacyjne
przygotowane przez organizacje i instytucje zajmuj¹ce siê pomoc¹ niepe³nosprawnym. Du¿ym powodzeniem cieszy³a siê
równie¿ jazda konna i oczywicie darmowa
grochówka i kie³basa z grilla, któr¹ w tym
dniu otrzyma³o ka¿de dziecko.
Organizatorami imprezy byli Urz¹d
Miasta i Gminy, Towarzystwo Przyjació³
Dzieci i Centrum Kultury. W dowód uznania dla dzia³añ na rzecz integracji osób niepe³nosprawnych i zdrowych burmistrz
Barbara Nowak otrzyma³a od Jerzego Bogdaszewskiego, prezesa Krajowego Komitetu Pomocy Dzieciom i M³odzie¿y Niepe³nosprawnej Ruchowo odznakê Serce na
d³oni.
(last)
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WIÊCEJ ZDJÊÆ NA www.polczyn-zdroj.pl
Witajcie Kochane Dzieciaki!
Moje myli s¹ teraz z Wami. Bardzo dobrze
przypominam sobie park, w którym w³anie jestecie. Kiedy chodzi³em po tym parku, k¹pa³em siê
w tym basenie, czyta³em tu ksi¹¿ki i ci¹gle marzy³em. Wyobra¿a³em sobie najodleglejsze miejsca
na ziemi i moje podró¿e do tych miejsc.
Wielu ludziom te moje marzenia wydawa³y siê
nierealne. Nikt nie wierzy³, ¿e siê spe³ni¹, a wielu
s¹dzi³o, ¿e nie ma nawet sensu je mieæ. Kiedy
wybiera³em siê na swoje pierwsze wyprawy, musia³em pokonaæ wiele przeszkód, ale ca³y czas stara³em siê pod¹¿aæ za swoimi marzeniami. I tak
doszed³em na pierwszy biegun, potem na drugi, a

potem jeszcze na trzeci  z Jasiem Mela. On te¿
pomimo swojej niepe³nosprawnoci znalaz³ w sobie odwagê, ¿eby pójæ za swoim marzeniem.Mylê, ¿e nie warto zwa¿aæ na przeszkody. Pod¹¿aj¹c trudn¹ drog¹ mo¿na siê wiele nauczyæ, a ³atwa
czêsto prowadzi do nik¹d. Kiedy pokonacie jakie
swoje trudnoci, nawet takie niewielkie, codzienne,
stajecie siê silniejsi i m¹drzejsi o kolejne dowiadczenie. Nie ma nic bardziej prawdziwego ni¿ marzenie. Z ka¿dego miejsca na wiecie mo¿na przecie¿ wystartowaæ w kosmos.
Gor¹co Was pozdrawiam
Marek Kamiñski

WYDARZENIA
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W POSZUKIWANIU
FUNDUSZY
Samorz¹d Po³czyna Zdroju ubiega siê o pozyskanie rodków
zewnêtrznych na szereg dzia³añ na terenie gminy. Oto kilka
przyk³adów wniosków sk³adanych w ostatnim okresie.
W ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ¿ywnociowego oraz
rozwój obszarów wiejskich 2004-2006
z³o¿ony zosta³ wniosek o dofinansowanie z programu Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego. W ramach tego programu planowane jest wykonanie nastêpuj¹cego zadania:
1. Orodek aktywnoci sportowokulturalnej w miejscowoci Red³o 
wybudowanie budynku szatni i pomieszczeñ socjalno-sanitarnych. Wartoæ planowanego przedsiêwziêcia 782 044, z³
brutto.
2. £êgi  miejscowoci przyjazna
mieszkañcom, poprawa wizerunku wsi i
jej walorów kulturowych - uporz¹dkowanie centrum wsi (skwer, budowa placu
zabaw dla dzieci). Wartoæ planowanego
przedsiêwziêcia 179 842,00 z³ brutto.
3. Centrum turystyki i kultury
wiejskiej w Brunie jako, element aktywizacji spo³ecznej i gospodarczej mieszkañców - rozbiórka starego pokrycia dachowego z p³yt azbestowo- cementowych i pokrycie dachu blacho-dachówk¹. Wartoæ planowanego przedsiêwziêcia 172 280,00 z³ brutto.
W ramach Kontraktu Wojewódzkiego
dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2005-2006 w roku bud¿etowym
2005 samorz¹d Po³czyna Zdroju ubiega
siê o dofinansowanie kolejnych dwóch
zadañ:
1. Rozbudowa i Modernizacja Budynku Gimnazjum oraz Sali Gimnastycznej
ul Mieszka I  gmina Po³czyn-Zdrój z³o¿y
wniosek w zakresie kwoty pozosta³ej do
sp³acenia w zakresie kwoty 1.409.568,18 z³
wnioskuj¹c o dofinansowanie z Kontraktu Wojewódzkiego 1.127.654,40 z³.
2. Modernizacja infrastruktury zabytkowego Parku Zdrojowego w Po³czynie Zdroju  wybudowanie alei
rodkowej na kwotê ok. 600 tys. z³. Prace polegaæ bêd¹ na zerwaniu starej nawierzchni, korytowaniu, u³o¿eniu nowej
warstwy ods¹czaj¹ce wykonanie podbudowy i u³o¿enie z kostki granitowej
p³yty grysowej i ceg³y klinkierowej alejki
ok. 960 m2.
W ramach program aktywizacji zawodowej Pierwsza Praca z³o¿ony zosta³ wniosek pt. Do pracy przez internet - utworzenie Gminnego Centrum
Informacji w Po³czynie Zdroju. Dzia³a-

nie polegaæ bêdzie na utworzeniu biura
wyposa¿onego w 5 komputerów, gdzie
prowadzone bêd¹ dzia³ania na rzecz
zwalczania bezrobocia. Równoczenie
biuro spe³niaæ bêdzie rolê informacji turystycznej. Planowana lokalizacja  Plac
Wolnoci 5. Z us³ug biura bêd¹ mogli
korzystaæ:
- mieszkañcy gminy Po³czyn Zdrój
poszukuj¹cy pracy, a tak¿e zagro¿eni jej
utrat¹,
- przedsiêbiorcy prowadz¹cy ma³e
firmy nie posiadaj¹cy w³asnego biura,
- osoby poszukuj¹ce nowych form
zatrudnienia oraz pragn¹cy przekwalifikowaæ siê zawodowo,
- osoby rozpoczynaj¹ce w³asn¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹,
- pracodawcy,
- kuracjusz i turyci przebywaj¹cy w
gminie i regionie.
Komputery, których zakup zosta³
przewidziany w projekcie bêd¹ s³u¿y³y w
szczególnoci do:
- poszukiwania ofert pracy znajduj¹cych siê w zasobach internetu,
- korzystania z materia³ów szkoleniowych znajduj¹cych siê w interneci,
- pisania podañ o pracê, CV, ¿yciorysów itp.
Wartoæ przewidywanego dofinansowania na wyposa¿enie biura- 50 tys.
z³. Organizatorem naboru jest Ministerstwo Gospodarki i Pracy, województwo
zachodniopomorskie otrzyma³o na ten
cel kwotê 591 700 z³. Maksymalna wielkoæ grantu przyznanego na tworzenie
to GCI 50 000 z³.
Samorz¹d Po³czyna Zdroju wzi¹³
udzia³ w konkursie Bezpieczna Gmina organizowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji. Opracowanie konkursowe pt.
Bli¿ej bezpieczniej  program poprawy bezpieczeñstwa oraz integracji
policji i lokalnej spo³ecznoci zawiera³o opis dzia³añ samorz¹du na rzecz
poprawy bezpieczeñstwa (udzia³ w
budowie komisariatu, udzia³ w budowie zbiornika przeciwpowodziowego,
zakup psa patrolowego dla policji,
spotkania prewencyjne z m³odzie¿¹ i
wiele innych). Ewentualny sukces w
konkursie wi¹¿e siê z nagrod¹ w wysokoci 75 tys. z³otych, które w razie
wygranej zosta³yby przeznaczone na
system kamer monitoruj¹cy starówkê i
park.
(last)

5 LAT
MERKUREGO
W tym roku minie 5 lat od powstania
Stowarzyszenia Merkury. To jedna z
prê¿niej dzia³aj¹cych organizacji w Po³czynie Zdroju.
Od pocz¹tku istnienia Stowarzyszenie
postanowi³o dzia³aæ w sferze spo³ecznej.
Odzwierciedleniem celów statutowych organizacji sta³y siê póniejsze dzia³ania
skupione g³ównie wokó³ zwalczania bezrobocia, rozwoju przedsiêbiorczoci i pomocy niepe³nosprawnym. Jednym z najwiêkszych sukcesów Merkurego by³o

stworzenie Powiatowego Centrum Wspierania Przedsiêbiorczoci w widwinie,
które przez 8 miesiêcy pomaga³o bezrobotnym i ma³ym firmom z naszego terenu.
Dzia³alnoæ PCWP polega³a g³ównie na
szkoleniach dla bezrobotnych, zagro¿onych bezrobociem, oraz osób planuj¹cych
rozpoczêcie dzia³alnoci gospodarczej.
Tematyk zajêæ obejmowa³a przede
wszystkim zagadnienia z zakresu prowadzenia ksiêgowoci (podatki, ubezpieczenia, finanse), zarz¹dzania i marketingu,
oraz prawa i administracji. W ramach funduszy otrzymanych na realizacjê tego projektu uczestnicy szkoleñ otrzymywali
zwrot kosztów przejazdu. Sporód 60
osób bezrobotnych które bra³y udzia³ w
szkoleniu 14 znalaz³o zatrudnienie, powsta³o te¿ 7 nowych podmiotów gospodarczych a w 40 firmach, których przedstawiciele uczestniczyli w kursach utworzonych zosta³o 10 nowych miejsc pracy.
Koordynatorem projektu by³a Katarzyna
Skorupa, prezes Stowarzyszenia Merkury.
Kolejna wa¿na sfera dzia³añ organizacji to aktywnoæ na rzecz niepe³nosprawnych. Od 2002 roku w porozumieniu z
Urzêdem Miasta i Gminy pracownicy i
wolontariusze Merkurego prowadz¹
zajêcia rehabilitacyjne dla dzieci niepe³nosprawnych z tereny gminy Po³czyn Zdrój.
Stowarzyszenie chêtnie anga¿uje siê
równie¿ w organizacjê imprez integracyjnych, takich jak Radoæ bez Granic, czy
Podzielmy siê radoci¹  dla dzieci chorych na mukowiscydozê i zdrowych, a
tak¿e samodzielnie organizuje wydarzenia
takie jak choinki, zabawy miko³ajkowe i
pikniki.
(last)
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Zdrowie i praca
UZDROWISKO PO£CZYN S.A.
78-320 Po³czyn Zdrój,
ul. Zdrojowa 6
tel. 094 36 624 24,
fax 094 36 62 470
Pocz¹tki Uzdrowiskowego leczenia w
Po³czynie-Zdroju siêgaj¹ roku 1688.
Wówczas to odkryte tu ród³a wody mineralnej by³y pierwszym i podstawowym
peloidem leczniczym, stosowanym naprzemian jako kuracje pitne i k¹piele.
Twierdzono, ¿e skutecznie leczy ta woda
ró¿ne schorzenia w tym ischiasz. Rozbudowywane uzdrowisko przyjmowa³o w
coraz to nowych obiektach coraz wiêksz¹
iloæ kuracjuszy. W latach 1850-1855 miejscowy lekarz nazwiskiem Lehmann zastosowa³ w schorzeniach reumatycznych
b³oto z pobliskich ³¹k, zwane borowin¹.
Skutecznoæ w leczeniu tych schorzeñ powodowa³a dalszy rozwój uzdrowiska, ale tak¿e i miasteczka. Dla uatrakcyjnienia pobytu Goci przybywaj¹cych do
uzdrowiska otwierano nowe restauracji,
miejsca rekreacyjne jak krêgielnie, poszerzano bazê zabiegow¹, zwiêkszano asortyment zabiegów, pobudowano park
zdrojowy. Zatrudnienie w obs³udze Goci
znajdowa³o coraz wiêcej mieszkañców
Po³czyna. Z czasem Uzdrowisko obok
browaru, stawa³o siê najwiêkszym zak³adem zatrudniaj¹cym po³czynian. Mo¿na
zatem mówiæ, ¿e stawa³o siê czynnikiem
miastotwórczym. Dla podkrelenia dominacji dzia³alnoci leczniczej, uzdrowiskowej w roku 1926 do nazwy dotychczasowej dodaje siê drugi cz³on wspó³czesnej
nazwy Po³czyna-Zdrój. Przed wojn¹ Bad
Polzin, dzi Po³czyn-Zdrój.

W ci¹gu ostatnich kilkunastu lat ten
miastotwórczy czynnik rozwoju Po³czyna-Zdroju jest szczególnie widoczny. W
dalszym ci¹gu uzdrowisko Po³czyn S.A.
jest najwiêkszym zak³adem pracy w miecie, zatrudniaj¹cym pond 300 osób. W
ci¹gu jednego turnusu przyje¿d¿a do
uzdrowiska blisko 900 osób skierowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych oraz
Biura Podró¿y szczególnie dzia³aj¹ce na
terenie Niemiec. Przyje¿d¿aj¹ tak¿e indywidualni kuracjusze komercyjni z Polski i
wielu ju¿ krajów europejskich. Zdarzaj¹
siê przyjazdy osób zza oceanu.
Z ca³¹ pewnoci¹ przeprowadzane w
ci¹gu ostatnich lat remonty i modernizacje obiektów uzdrowiskowych oraz uzyskane w ten sposób znakomite warunki
hotelowe, zachêcaj¹ naszych klientów,
pacjentów i kontrahentów do korzystania z oferty leczniczej Uzdrowiska Po³czyn S.A.
Teraz do dyspozycji Goci jest wiêkszoæ pokoi, których standard dorównuje pokojom w 5 gwiazdkowych hotelach.
Tak jest w Gryfie, Borkowie czy w Irenie.
Standardom tak wysokim odpowiada
baza zabiegowa z najnowszym zak³adem
przyrodoleczniczym w sanatorium Irena,
na czele. Wysok¹ ocenê kuracjuszy zyskuje równie¿ ¿ywienie, obs³uga lekarsko
 pielêgniarska i obs³uga zabiegowa.
Wszystkie te elementy obs³ugi kuracjusza a wiêc w wysokim standardzie hotel +
zabiegi + ¿ywienie + obs³uga medyczna
rokuj¹ i¿ na wiele jeszcze lat, uzdrowisko
bêdzie wiadczyæ swoje us³ugi wielu,
wielu Gociom. Ale nie tylko im. Od szeregu ju¿ lat, z us³ug uzdrowiska korzystaja równie¿ mieszkañcy miasta i gminy
Po³czyn-Zdrój. W ramach kontraktów
zawartych z NFZ na leczenie ambulatoryjne, w skali roku setki osób pobiera zabiegi

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.
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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.

w zak³adach lecznictwa uzdrowiskowego, znacznie poprawiaj¹ swój stan zdrowia, a nierzadko zapobiegaj¹c ca³kowicie
rozwojowi chorób.
Dziêki umiejêtnociom Zarz¹du Spó³ki w pozyskiwaniu partnerów do wspó³pracy, wielu po³czynian korzysta z porad
i konsultacji znakomitych autorytetów
wiata medycyny. Profesorowie Akademii Medycznych w Poznaniu i Szczecinie
co najmniej raz w miesi¹cu wiadcza swoje us³ugi w Przychodni Uzdrowiskowej.
Korzystaj¹ z nich równie¿ mieszkañcy
widwina, Barwic, Drawska Pomorskiego, Bia³ogardu, R¹bina, a zdarza³o siê i
Koszalina, S³upska, S³awna czy Ko³obrzegu.
Tu równie¿ ju¿ ponad 7 lat funkcjonuje Centrum Osteoporozy i Mammografii.
Nowoczesna aparatura, natychmiastowe
komputerowe wyniki i ich analiza dokonana przez lekarzy specjalistów, pozwala
na postawienie odpowiedniej diagnozy
zastosowania leków i znikniêcia gronych powik³añ w chorobach osteoporozy i raka sutka u kobiet.
O tym, ¿e us³ugi Centrum ciesz¹ siê
du¿ym powodzeniem (wp³yw ma stosunkowo niedu¿a odp³atnoæ) wiadczy fakt,
¿e tylko w roku 2004 z p³atnych us³ug
skorzysta³o ponad 3500 osób.

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  prof. 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.

Z

e-mail: promocja@polczyn-zdroj.pl

UZDROWISKA

dziêki uzdrowisku
W kompleksie obiektu przychodni
zlokalizowane sa równie¿ prywatne gabinety lekarskie, laboratorium i Apteka
Uzdrowiskowa. Warto tu dodaæ, ¿e jest to
pierwsza w Polsce Apteka Uzdrowiskowa
wiadcz¹ca u³ugi.
Mieszkañcy Po³czyna Zdroju korzystaj¹ tak¿e z innych urz¹dzeñ i obiektów
administracyjnych przez Spó³kê Uzdrowiskow¹ jak m.in. sal gimnastycznych do
prowadzenia zajêæ w ramach klubu Fitness i aerobiku, si³owni uzdrowiskowej
czy basenu krytego i otwartego w Gryfie.
Z basenów korzysta zarówno m³odzie¿ jak
i doroli mieszkañcy miasta i gminy.
Zamiarem Zarz¹du Spó³ki w najbli¿szym czasie jest zorganizowanie poprzez
adaptacjê pomieszczeñ i zakup urz¹dzeñ,
nowych form rekreacji, wypoczynku i leczenia.
Analizuj¹c dokonania ostatnich lat,
nale¿y g³êboko w to wierzyæ, ¿e zamiary
te, Zarz¹d spe³ni równie efektownie jak
remont Borkowa, budowê zak³adu przyrodoleczniczego Irena czy budowe basenu w Gryfie.
A to powinno przysporzyæ uzdrowisku kolejnych kuracjuszy, dzi bardzo
wymagaj¹cych tego, aby oferta ta by³a
szeroka i kompleksowa.
S¹dziæ nale¿y, ¿e wiêksza iloæ kuracjuszy, to i wiêksza mo¿liwoæ rozwoju
Po³czyna-Zdroju. Wszak ju¿ w Strategii
Rozwoju Miasta i Gminy Po³czyn-Zdrój
wyranie zaznaczono, ¿e przysz³oæ miasta musi opieraæ siê na dzia³alnoci
uzdrowiska. To w³anie on, poszukuj¹cy
oprócz wiadczonych jemu us³ug w zak³adzie leczniczym kawiarni, kafejek, restauracji, pubów, krêgielni, zielonych
miejsc wypoczynku, przeja¿d¿ki powozem konnym, cie¿ek rowerowych, przeja¿d¿ek ³odzi¹ czy kajakiem, pozostawi
nadwy¿kê pieniêdzy w tym miecie. To
on, zadowolony, przeka¿e innym, ¿e warto tu przyje¿d¿aæ, a jego nastêpcy zrobi¹
dok³adnie to co ich poprzednicy. Pozostawi=¹ pieni¹dze, które pozwalaæ bêd¹
na uruchomienie nowych przedsiêwziêæ
ju¿ w formie prywatnych przedsiêbiorstw. Ju¿ dzi wielu mieszkañców Po³czyna-Zdroju wykorzystuje fakt przebywania w uzdrowisku kuracjuszy z kraju i
zagranicy. W nowo powsta³ych kawiarniach i restauracjach, po zabiegach w tzw.
czasie wolnym, wypoczywaj¹ korzystaj¹c z oferty tych lokali Gocie Uzdrowiska.
Przyk³adów mo¿na mno¿yæ. W kawiarenkach Moin-Moin, Irena, Parkowa,
Hopferówka, Palupe stanowi¹cych
w³asnoæ prywatn¹ zawsze spotkaæ mo¿na naszych zachodnich Goci. Dziêki ich
funkcjonowaniu kilkudziesiêciu m³odych
ludzi znalaz³o pracê. Prace o któr¹ tak
trudno w miecie i okolicy. Pracê znaleli

równie¿ t³umacze, opiekunowie grup, rezydenci, przewodnicy turystyczni, przewonicy autobusowi. Z w³asnej inicjatywy mieszkaniec podpo³czyñskiej wsi, zakupi³ tramwaj konny , którym w okresie
lata przewozi zainteresowanych po najbli¿szych okolicach Po³czyna-Zdroju.
wiadcz¹c us³ugi wypo¿yczania rowerów oraz nauki gry w tenisa równie¿ mo¿na zdobyæ trochê finansów dla poprawienia bud¿etu rodzinnego. Trzeba siê spodziewaæ, ¿e w najbli¿szym czasie na ulicach Po³czyna-Zdroju pojawia siê ryksze.
Tak¹ inicjatywê podejmuje dwójka m³odych mieszkañców tego miasta. Z pewnoci¹ wielu mieszkañców znajdzie prace
w remontowanych by³ych obiektach
Uzdrowiska ( sanatorium Lechia i D¹brówka ) tak jak ma ju¿ to miejsce w Hopferówce.

Wybudowanie zalewu pod Po³czynem najprawdopodobniej uruchomi
wyobraniê kolejnych osób, które
zorganizuj¹ potrzebn¹ ju¿ stanicê
wodn¹ ( z kajakami, rowerami wodnymi, ³ódkami, itp.) ma³e punkty garma¿erii czy te¿ weekendowe spotkania w
plenerze przy ognisku, kie³basie i
muzyce.
Wszystkie te inicjatywy stworz¹
nowe miejsca pracy dla po³czynian,
ale jednoczenie w znacz¹cy sposób
uatrakcyjni¹ ofertê kierowan¹ do kuracjuszy i turystów w kraju i zagranic¹. Oby tylko nie znaleli siê tacy,
którzy z natury lubi¹ takim przedsiêwziêciom przeszkadzaæ albo czasami
je po prostu niszczyæ. W niedalekiej
przesz³oci zdarzy³y siê ju¿ takie sytuacje.
Janusz Hyjek

UZDROWISKO NIE TYLKO
DLA PRZYJEZDNYCH
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.
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DZIEÑ PATRONA W JEDYNCE
Dnia 24.05.2005 roku spo³ecznoæ
Publicznej Szko³y Podstawowej nr 1 w
Po³czynie Zdroju wiêtowa³a dzieñ pa-

trona  Adama Mickiewicza. Uroczystoæ rozpoczê³a siê na sali gimnastycznej, gdzie uczniowie i zaproszeni gocie
mogli obejrzeæ program artystyczny
przygotowany przez p. Urszulê Tokarsk¹
i Jolantê Ogorza³ek (nauczycielki PSP nr
1), zatytu³owany Wys³awia³ wszystko w
Polszcze: ziemiê, niebo, lasy. Na jego
treæ sk³ada³o siê przedstawienie teatralne, przygotowane na podstawie Pana
Tadeusza, które prezentowa³o najcie-

kawsze sceny, obyczaje i postawy patriotyzmu mieszkañców Soplicowa. Zaprezentowano te¿ ¿ycie i twórczoæ A. Mickiewicza - Polaka pielgrzyma.
Ciekawa scenografia (wykonana przez p. Danutê Sikorê i p.
K. Biegañsk¹), talent m³odych
artystów, stylowe stroje wypo¿yczone dziêki uprzejmoci
Dyrektora Teatru Dramatycznego w Koszalinie, a przede
wszystkim piêknie odtañczony Polonez (efekt mozolnych æwiczeñ pod kierunkiem
p. K. Biegañskiej)
sprawi³y
niepowtarzaln¹ atmosferê i dostarczy³y
ogl¹daj¹cym wielu
ciekawych wra¿eñ.
Drug¹ czêæ wype³ni³a degustacja potraw staropolskich i ciast (dzie³o rodziców
i firmy Jurex), a dochód z ich
sprzeda¿y zasili³ fundusz Komitetu Rodzicielskiego. Podczas imprezy towarzyszy³ nam
zespó³ muzyczny p. A. Radomskiego, który aktywnie
dzia³a w Radzie Rodziców. Na
zakoñczenie obchodów kibi-

cowalimy potyczkom pi³karskim miêdzy
dru¿ynami nauczycieli i uczniów. Czas
spêdzony na boisku szkolnym s³u¿y³ integracji rodowiska szkolnego- rodziców,
nauczycieli i uczniów.
Wszystkim pracownikom szko³y, rodzicom, którzy pomagali w organizacji i
przeprowadzeniu imprezy mickiewiczowskiej serdecznie dziêkujemy.
Jolanta Ogorza³ek,
Urszula Tokarska
nauczycielki Publicznej Szko³y
Podstawowej nr 1

JUBILEUSZ PRZEDSZKOLA
Rocznicê 30 lat istnienia
obchodzi³o niedawno
Przedszkole Samorz¹dowe w
Redle w gminie Po³czyn Zdrój.
Jubileusz ten jest o tyle istotny,
¿e red³owska placówka to jedno
z nielicznych przedszkoli na
terenie wiejskim w ca³ym
regionie koszaliñskim.

Uczestników uroczystoci trzydziestolecia Przedszkola Samorz¹dowego w
Redle wielokrotnie ogarnia³o wzruszenie.
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Za serce chwyta³y nie tylko piosenki,
wierszyki i tañce przedszkolaków, ale równie¿ atmosfera spotkania pokoleñ. W tym

dniu spotka³o siê bowiem wiele osób
zwi¹zanych z przedszkolem od samego
pocz¹tku, a tak¿e jego doroli wychowankowie. Wród goci znalaz³a siê m.in.
Danuta Czerwiñska, pierwsza dyrektor
przedszkola.
Uroczystoæ sta³a siê okazj¹ do wspominania dawnych czasów. Zarówno tych
niedemokratycznych, ale bezpiecznych,
kiedy byt placówki by³ stabilny i pewny,
jak i trudnych chwil po roku 1990, kiedy
w ca³ej Polsce na terenach wiejskich zli-

kwidowano blisko 5 tysiêcy przedszkoli.
To red³owskie jest jednym z nielicznych,
które opar³o siê zmianom ustrojowym i
s¹dz¹c z dobrych nastrojów podczas
uroczystoci, nikt nie myli o jego likwidacji.
Po³czyn Zdrój jest jedn¹ z niewielu
okolicznych gmin, która utrzymuje a¿ trzy
przedszkola. Dotacja z gminnej kasy wynosi 510 z³ na jedno dziecko miesiêcznie.
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O SUKCESACH PO£CZYÑSKICH
GIMNAZJALISTÓW
tkanie z Zaj¹czkiem  Marta Mankiewicz
Min¹³ kolejny, pracowity rok szkolny.
kl. III c;
Przyszed³, wiêc czas na podsumowania, re- Finalici na szczeblu powiatowym w:
fleksje i pochwa³y. Uczniowie po³czyñskieg konkursie recytatorskim: Ptaki,
go gimnazjum i tym razem nie zawiedli, tote¿
ptaszki i ptaszêta polne  Wojciech D¹jest siê czym chwaliæ.
browski
W roku szkolnym 2004/2005 uczniowie
- Wyró¿nienia w konkursach:
Publicznego Gimnazjum uczestniczyli
g VI Rejonowym Przegl¹dzie Twórczo³¹cznie w 46 konkursach przedmiotowych,
ci Poetyckiej Dzieci i M³odzie¿y pt. Sposportowych i artystycznych odbywaj¹cych
tkanie z Zaj¹czkiem  Zawistowski S. kl.
siê na etapach: szkolnym, powiatowym, reI f;
jonowym i wojeg Z Tuwiwódzkim. W 19 konmem na weso³o 
kursach przedmiotoS³omiñska A. ,
wych, wziê³o udzia³
wierska K. kl. I a;
224 uczniów, 8 z nich
g XVII Konzorganizowanych zokurs Literacki dla
sta³o przez KuratoDzieci i M³odzie¿y
rium Owiaty. W kon Kowalczyk R. kl.
kursach kuratoryjII b.
nych uczestniczy³o a¿
W roku szkol122 uczniów, z któnym 2004/2005 na
rych wy³oniono:
terenie szko³y zor- finalistów na
ganizowane zosta³y
szczeblu wojewódzkonkursy: Najkim w:
Wrêczenie nagród najlepszym uczniom.
piêkniejsze zak¹tki
g Konkursie JêPo³czyna Zdroju i Po³czyn Zdrój  moja
zyka Polskiego z Elementami Wiedzy o
ma³a ojczyzna, bezpieczna, zdrowa i radosna
Sztuce  Aleksandra Kubiak z kl. III a;
jak wiosna, których inicjatorem by³ pedagog
g Konkursie Biologicznym  Weroniszkolny. Ponadto uczniowie naszej szko³y
ka Ogorza³ek z kl. III g, (nauczyciel p.
wziêli udzia³ w konkursach:
Joanna Król) Aleksandra Michalska z kl.
g informatyczny  Moja szko³a
III e i Anna Durska z kl. III e ( nauczyciel
g dziennikarski   Z³ote Pióro G³osu:
p. Ewa Nowicka)
Kloc A., Jakimowicz M. kl. II b;
g Konkursie Matematycznym - Maciej
g geograficzny -  Czy znasz AmeryKlimek z kl III b (nauczyciel p. Ryszard
kê?
Sindalski),
g geograficzny   Dynamiczna Plane- finalistów na szczeblu rejonowym w:
ta- Atmosfera
g Konkursie Geograficznym £ukasz
g geograficzny  Miko³aj Kopernik
Kielniacz (nauczyciel p. Helena Grêdka).
Wród uczniów Publicznego Gimnazjum
M³odzie¿ mamy zdoln¹, wiêc to jeszcze
jest wielu, którzy interesuj¹ siê sportem, a zanie koniec naszych sukcesów.
chêceni przez naUczniowie Publicznego Gimnazjum zouczycieli wychowastali nagrodzeni i wyró¿nieni w innych konnia fizycznego rozkursach przedmiotowych nie organizowawijaj¹ swoje zdolnonych przez Kuratorium Owiaty.
ci w tym kierunku i
- Finalici na szczeblu wojewódzkim w:
osi¹gaj¹ sukcesy. W
g Konkursie Historycznym im. Boles³aminionym
roku
wa Chrobrego: Powrót Pomorza do Polszkolnym gimnaski- Katarzyna Ho³ubczat z kl. III b; (opiezjalici uczestnikun p. Barbara Ko³odziejska),
czyli w 14 impreg Konkursie Ekologicznym II miejsce
zach sportowych,
Karolina Pacek (opiekun p. Ewa Nowicka),
wród których wyg Konkursie Biblijnym  Katarzyna
ró¿niæ mo¿na towaJanuszko (opiekun siostra Teresa).
rzyskie oraz zawody objête KalendaM³odzie¿ jest chêtna do podejmowania
rzem Imprez Szkolnego Zwi¹zku Sportoweró¿nych dzia³añ, rozwijania swoich zainterego. Ogó³em uczestniczy³o w nich 214
sowañ, a jeli jeszcze te zainteresowania
uczniów.
przek³adaj¹ siê na ich sukcesy to warto takim
Zawody objête Kalendarzem Imprez
uczniom powiêcaæ czas.
SZS:
36 uczniów naszego gimnazjum wziê³o
g Mistrzostwa powiatu w sztafetoudzia³ w konkursach artystycznych, w któwych biegach prze³ajowych dziewcz¹t i
rych zdobyli nagrody i wyró¿nienia:
ch³opców  II miejsce ch³opcy, III miejsce
- Finalici na szczeblu rejonowym w:
dziewczêta;
g VI Rejonowym Przegl¹dzie Twórczog Mistrzostwa powiatu w pi³ce rêcznej
ci Poetyckiej Dzieci i M³odzie¿y pt.  Spo-

ch³opców  III miejsce;
g Mistrzostwa powiatu w koszykówce
dziewcz¹t  III miejsce;
g Mistrzostwa powiatu w pi³ce no¿nej
ch³opców i dziewcz¹t  I miejsce ch³opcy
(awans do etapu regionalnego), II miejsce
dziewczêta;
g Pó³fina³ regionu koszaliñskiego w
pi³ce no¿nej ch³opców  III miejsce;
g Mistrzostwa powiatu w pi³ce siatkowej dziewcz¹t i ch³opców  I miejsce ch³opcy (I) (awans do etapu regionalnego), III
miejsce ch³opcy (II), I miejsce dziewczêta (I)
(awans do etapu regionalnego), III miejsce
dziewczêta (II);
g Pó³fina³ regionu koszaliñskiego w
pi³ce siatkowej ch³opców  III miejsce;
g Fina³ regionu koszaliñskiego w pi³ce
siatkowej dziewcz¹t  II miejsce (awans do
pó³fina³u wojewódzkiego);
g Pó³fina³ wojewódzki w pi³ce siatkowej dziewcz¹t  III miejsce;
g Mistrzostwa powiatu w indywidualnej lekkiej atletyce dziewcz¹t i ch³opców:
- 1000 m  I miejsce (Dorota Dunder 
awans do fina³u wojewódzkiego);
- 1000 m  II miejsce (Weronika Ogorza³ek);
- 1000 m  II miejsce (Tomasz Andrzejewski)
g Fina³ wojewódzki w indywidualnej
lekkiej atletyce  1000 m dziewcz¹t (Dorota
Dunder);
g Fina³ wojewódzki w szachach dru¿ynowych  IV miejsce ( Paulina Olszewska
P.,Mateusz Weksej, Daniel Longere, Piotr
Nowosielski ) - opiekun p. Ryszard Sindalski.
Zawody i turnieje towarzyskie:
g III Otwarty Festiwal Szachowy;
g Turniej pi³ki no¿nej Coca Cola Cup;
g Towarzyski Turniej Pi³ki No¿nej
Ch³opców;
g I Powiatowy
Turniej LZS w Pi³ce
No¿nej Ch³opców.
Mistrzostwa powiatu w sztafetowych
biegach prze³ajowych
jak równie¿ mistrzostwa powiatu w pi³ce
siatkowej dziewcz¹t i
ch³opców zorganizowali nauczyciele wychowania fizycznego z
Publicznego Gimnazjum w Po³czynie
Zdroju. P. Wojciech Halec, Wojciech Kierzkowski i Ireneusz K³awsiuæ.
By³ to niew¹tpliwie pracowity rok szkolny, czego dowodem s¹ tak liczne sukcesy
uczniów po³czyñskiego gimnazjum. Nie by³oby jednak sukcesów uczniów bez pracy i
zaanga¿owania nauczycieli, dla których niew¹tpliwie nagrody i wyró¿nienia ich wychowanków s¹ powodem do dumy i radoci.
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WSPOMNIENIA
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60  lecie Wyzwolenia Po³czyna Zdroju

CZÊÆ II

Wspomnienia Józefa Trawickiego
(spisane 8 stycznia 1985 r.)
W pierwszej fazie naszego urzêdowania zatrudnilimy na poszczególne, odpowiedzialne stanowiska:
1/ pastor niemiecki odpowiedzialny
by³ za penetrowanie miasta i grzebanie
zw³ok przypadkowo odnalezionych
2/ Menske. Brygadzista. Za zorganizowanie kolumny roboczej do oczyszczania
przysz³ej siedziby Magistratu, jak te¿
oczyszczania ulic miasta.
3/ Iwañski  rolnik z ul. Chrobrego znaj¹cy jêzyk niemiecki, rosyjski i czêciowo
polski (by³ to jeniec wojenny z pierwszej
wojny wiatowej  Rosjanin, o¿eni³ siê z
Niemk¹ i posiada³ ma³e gospodarstwo rolne).Przydatny by³ z tego wzglêdu ¿e mia³
wszelkie wiadomoci z terenu poza okrêgiem miasta.
Personel Magistratu w ma³ym stopniu
zasila³ sie z by³ych wywiezionych pracowników przymusowych i tak: stanowisko
wice burmistrza powierzono dla Ozimka
Jana z którym przebywa³em na maj¹tku
jako jeniec wojenny. Nale¿a³o dokonaæ
rejestracji ludnoci miejskiej co powierzono dla mnie i do pomocy mia³em Neuzelównê Jadwigê.
Do zakresu obowi¹zków J. Trawickiego nale¿a³o m. in. porz¹dkowanie miasta.
Tak o tym wspomina. Jak samo miasto
i drogi dojazdowe zatarasowane by³y na
poboczach ró¿nymi pojazdami, wed³ug
orientacji by³y to samochody uciekinierów przed zbli¿aj¹cym siê frontem porzucone z braku paliwa, ale ka¿dy uszkodzony
na tyle, ¿e nie nadaj¹cy siê do dalszego
u¿ytku, uszkodzony silnik lub poprzecinane opony. (...)
Z dniem objêcia miasta polsk¹ administracj¹ by³ czynny tylko szpital z rannymi
¿o³nierzami polskimi i niemieckimi pod
nadzorem Niemca dr Duve. Czynny by³
równie¿ browar w posiadaniu Armii Radzieckiej. Chocia¿ w ma³ej iloci zasiedleni
Polacy dostali przydzia³y mieszkañ, a rzemielnicy przydzia³ zak³adów us³ugowych
i tak: Wieczorek Stefan zak³ad masarniczy,
Wykpisz Wac³aw piekarniê, Sa³ach Szczepan zak³ad szewski, ¯abski plus Hodaczyk
 krawiecki.
Pocz¹tkuj¹ce zak³ady przydzia³y otrzyma³y bezp³atnie i równoczenie zobowi¹zane by³y wykonywaæ us³ugi bezp³atnie,
gdy¿ pieni¹dza nie by³o w obrocie, a nawet
niewiarygodne, ¿e nie znalimy nawet
obowi¹zuj¹cych w owym czasie rodków
p³atniczych obowi¹zuj¹cych w Polsce.
Zatrudniony na stanowisku aprowizacji Pierzchlewicz Henryk sprawnie pokierowa³ wy¿ywieniem pracuj¹cych czy to Polaków czy to Niemców.
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Nie do wiary w dzisiejszym czasie jak
naród bra³ siê do pracy nie pytaj¹c siê za
co czy za ile. Pracê urzêdowania rozpoczynalimy od 8-ej do 18-ej z przerwa obiadow¹ od 12-ej do 14-ej w³¹cznie z niedziel¹.
Zorganizowalimy przy Magistracie mini
drukarniê, która obs³ugiwa³o ma³¿eñstwo
Niemców, co by³o dla administracji bardzo
korzystne do wykonywania druków niezbêdnych do wydawania ró¿nych zawiadczeñ i og³oszeñ.
W pocz¹tkowych dniach naszej pracy
pos³ugiwalimy siê niemieckimi nazwami
ulic i okolicznych miejscowoci. W pierwszej fazie, aby nie u¿ywaæ nazwy ulic niemieckich postanowilimy ulice oznaczyæ
numerami na system amerykañski. Nazwy
ulic nadane zosta³y dopiero w drugim
pó³roczu 1945 r. Do nadania nazwy ulic w
du¿ej mierze przyczyni³ siê Grzelec
Edward, którym swoim udzia³em w tym
czasie zasili³ administracjê.
J. Trawicki otrzyma³ w kwietniu 45 r.
przydzia³ na mieszkanie po by³ym burmistrzu niemieckim przy ul. Herman Gering
Weg 3 (obecna ul. Sobieskiego). Przy ulicy
tej mieszka³y równie¿ dwie rodziny Niemców. W jednym ¿ona by³ego mistrza kominiarskiego.
Zbieg ulicy ³¹czy siê z parkiem. Nie
znane by³o dla mnie, co mo¿e siê kryæ w
zalesieniu parku.
By³a ju¿ Komenda Milicji, ale ka¿dy
pracownik Magistratu w razie potrzeby
sprawowa³ obowi¹zki milicjanta. Wed³ug
informacji cz³onków milicji w okolicznych
lasach by³y rozbitki wojsk hitlerowskich,
które korzystaj¹c z pory nocnej napada³y.
W wymienionej sytuacji k³ad¹c siê na
wypoczynek nocny zawsze obok ³ó¿ka
sta³ za³adowany karabin a na stoliku kilka
granatów. Oby³o siê bez u¿ycia broni i raniej by³o ju¿ dla mnie, gdy zamieszka³ pod
nr 5 wspó³pracownik Pierzlewicz Henryk.
W ró¿nych dzielnicach miasta znajdowa³y siê pozosta³oci ró¿nej amunicji, czy
to karabinowej, ca³e skrzynki z tamami do
km, broni przeciwpancernej tak zwanych
pancerfaustów, granatów, jak te¿ pocisków
ró¿nego kalibru artyleryjskiego.
Przy ul. Sobieskiego na skraju parku sta³a kilku tonowa przyczepa samochodowa
wype³niona pociskami artyleryjskimi ró¿nego kalibru. Niektóre opakowane w ³ubianki
inne w opakowaniu z wikliny. Ciekawoæ
przyci¹ga³ wygl¹d materia³u strzelniczego
³adnie pakowany w woreczkach jedwabnych ró¿nej wielkoci wygl¹dem przypominaj¹cy makaron czy inne p³atki mydlane.
Przypadkowy przechodzieñ z ciekawoci
niewielki, nieciê¿ki woreczek rozrywa³ i roz-

sypywa³ wokó³ platformy. Niewiadomie
woreczkami bawili siê równie¿ funkcjonariusze porz¹dkowi. W pewnym stopniu spora
iloæ prochu strzelniczego zosta³a rozsypana wokó³ platformy. Nie wiadomo jakim sposobem, ale z opowiadañ wiadka prawdopodobnie przypadkowy ciekawski przechodzieñ zapali³ jedwabny woreczek, gdy ten
pali³ siê jak dobra zapa³ka w obawie rzuci³ na
rozsypany materia³ wybuchowy, od którego
zapali³a siê platforma wype³niona granatami
w ³ubiankach i koszyczkach wiklinowych.
Rozleg³a siê potê¿na eksplozja, z pola
widzenia znik³a platforma. Szcz¹tki platformy
jak równie¿ pewna iloæ pocisków z platformy porozrzucane w pewnym promieniu na
skraju parku. Z najbli¿szych domów uszkodzone dachy, wylecia³e szyby, drzwi powyrywane z futrynami, nawet z pobliskiego
ogrodnictwa od strony wybuchu wylecia³y
szyby z inspektów.
Napotykane niewypa³y lub rozrzucon¹
amunicjê wywo¿ono poza miasto w wyznaczone miejsce w kierunku Zaj¹czkowa, gdzie
jednostka wojskowa likwidowa³a zapasy i
niewypa³y.
(...) Pod administracj¹ Magistratu uruchomiony zosta³ m³yn w Popielewie, gorzelnia w Ludzicku i Kocurach, uruchomienie
gospodarstwa rolnego z chodowl¹ owiec
oraz leniczówka. W miecie czynne by³y
piekarnie.
W gospodarstwach rolnych czy wiêkszych maj¹tkach zasiewy jesienne by³y dokonane jesieni¹ 1944 r. przez Niemców. Nie
nale¿a³o spoczywaæ na laurach, a trzeba by³o
dokonaæ uprawy ziemi i zasiewów wiosennych. Wiêksze maj¹tki objête by³y przez
wojsko polskie lub rosyjskie. Do pracy zatrudniano ludnoæ niemieck¹.
Sk¹pe by³o zasiedlenie miasta przez
Polaków. Przyjezdnych z Centralnej Polski
nie by³o, pozostawali tylko niektórzy wracaj¹cy z prac przymusowych do centrali, którzy
z têsknoty za rodzin¹ wracali z terenów wyzwolonych, aby odszukaæ swoich najbli¿szych. Niektóre perswazje, aby pozostaæ na
miejscu i osiedliæ siê by³y skuteczne. Rodzina Polaków jak siê w owym czasie tytu³owalimy z ka¿dym dniem powiêksza³a siê. Dzia³o
siê to wszystko jeszcze w okresie zmagañ
walk frontowych. Wiadomoci frontowe
mielimy jedynie z radia BBC których znany nam sygna³ przez ca³y czas wojny bum
 bum  bum  bum po³¹czony melodi¹ Z
dymem po¿arów z kurzem krwi bratniej do
Ciebie Panie wznosim ten g³os. Nam Polakom dodawa³o mêstwa, ¿e dni cimiê¿cy
s¹ policzone, a nam wolnym zryw do samostanowienia odbudowy wolnej Polski.
CDN.
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Urok Po³czyna Zdroju doceniaj¹ nie tylko kuracjusze i turyci, ale równie¿ mieszkañcy.
Szczególne miejsce zajmuje Nasze Miasto w sercach tych, którzy opucili rodzinne strony.
Niektórzy z nich nosz¹ w sobie tak piêkne wspomnienia, ¿e na czeæ swojej ma³ej ojczyzny
uk³adaj¹ równie piêkne rymy...

Ryszard Ulicki

SONATINA PO£CZYÑSKA
Ja tamten dom pamiêtam dobrze:
W d³ugim ogrodzie poród drzew,
Przy Sobieskiego, gdzie przechodnia
Codziennie wita³ ptasi piew.
Drewniany p³ot przychylny drodze
Pozdrawia³ domu stromy dach,
A pod tym dachem strych siê tuli³,
A na tym strychu mieszka³ strach.
Lecz kiedy strach z porannym s³oñcem
Zmyka³ do piwnic albo w sieñ,
Wchodzi³em z bratem, by pod gontem
Odwagi pierwszej znaleæ cieñ.
I nigdy tam nie odnalaz³em,
Odwagi takiej ani mocy,
Która pozwala drwiæ z ciemnoci,
Albo odbiera strasznoæ nocy.
Wiêc zawsze tam stawa³em trwo¿ny,
Gdzie przez dachówki  s³oñca goñce
Czyni³y ciep³ym blaskiem z³otym,
wietlisty  jasny  dobry koncert.
I szed³em ufny tym igraniom tam,
Gdzie siê wiat³a promieñ s¹czy³,
A kiedy gas³a nagle jasnoæ,
Mój dzielny zapa³ te¿ siê koñczy³.
By³ w domu azyl  pokój jasny
Z oknem wpatrzonym w jasne drzewa
I by³ w pokoju piec zielony,
A w piecu wiatr, co umia³ piewaæ.
I chocia¿ by³o niebezpiecznie,
To tam bezpiecznie by³o wielce,
Bo wokó³ s¹siad przy s¹siedzie:
Tam Marciszonki  tu Tylmany,
A zaraz obok bracia Grzelce.
W miasteczku by³o stare kino,
A obok kina ma³y sklep.
Sklep ogrodniczy  z nasionami,
A w kinie grali  Czarci ¯leb.
By³ w rodku miasta Plac Wolnoci,
Plac pryncypialny, z urzêdami,
Aptek¹ rz¹dzi³ pan aptekarz,
Ten, co dowodzi³ stra¿akami.
Gdy siê zakocha³ w przysz³ej ¿onie
Do niepamiêci i do ³ez,
To ona w listach mu pisa³a:
Pan wie, jak sercu ciê¿ko jest!
Wiêc on z rozpaczy suszy³ pio³un
I tka³ z goryczy zielny szal,
Wieczorem stawa³ przed kocio³em
I niebu zwierza³ straszny ¿al,
Za na receptach pisa³ wiersze,
A w wierszach tylko smêt i dal.
Za domem moich pierwszych marzeñ
P³ynê³a rzeka - nie ta z map,

Lecz ka¿da struga bywa rzek¹,
Gdy ma³y cz³owiek ma piêæ lat,
Ale ta woda mi wró¿y³a,
¯e jest gdzie inny  wiêkszy wiat.
Ile ja razy w tamtej rzece
Topi³em pierwszy ¿ycia ¿al?
I by³em ma³ym aptekarzem,
Który ju¿ pozna³ smêt i dal.
Tam wszystkich leczy³ doktor Kusy,
Do dzisiaj po nim zdrowie mam,
A przy ryneczku pan Rymgaj³³o
Mia³ z pigu³kami ca³y kram.
Wród aptekarzy stra¿ak pierwszy.
Generalissimus  OSP,
Ja jego mundur z orderami
Po nocach nieraz jeszcze niê.
By³ w miecie rynek malowany,
Ma³y ryneczek  rodek snów.
Nad rynkiem zawsze s³oñce sta³o,
A noc¹ tylko pe³ny nów.
Stra¿acki oddzia³ gra³ muzykê,
Muzykê g³on¹, bo blaszan¹
I dr¿a³y mury w ma³ym rynku
Jak koció³, który dr¿y hosann¹.
Ja oniemia³em od harmonii
Mundurów, blach i barwy nieba,
A potem li¿¹c krem od Kêski,
Marzy³em o tym, ¿eby piewaæ.
I wtedy duszê nastroi³em,
Ptakami nad orkiestr¹ jasn¹,
A w sercu sobie zapisa³em
Najpierwszych marzeñ moich miasto.
I potem ¿adna ju¿ orkiestra
Nie zapada³a w serca rymem,
Choæ ich muzyka by³a nieraz,
Jasnoci¹ jasn¹, ogniem, hymnem.
Je¿eli kiedy ³zy sk³ada³em
W nowych o³tarzach nowych wzruszeñ,
To ka¿dej ³zy cz¹steczkê pierwsz¹
Tamtej orkiestrze oddaæ muszê.
To by³y czasy wielkich zdarzeñ.
Pamiêtam w maju pada³ nieg,
Pan burmistrz Rajner szed³ w pochodzie,
A rzenik flag¹ zdobi³ sklep.
Przyjecha³ tabor z Cyganami.
Ci kradn¹ dzieci  mówi³ brat,
A mnie ten tabor ni³ siê potem
I jaki inny lepszy wiat.
Kto w nocy za³omota³ w okno.
Kred¹ napisa³ - winio ty,
A ojciec ³ódzki socjalista,
Sam rano dobrze umy³ drzwi.
O przebieg tamtej nocy gronej,

Milicjant Maras pyta³ nas,
Bo tych napisów by³o wiêcej
Signum temporis 
Ma swoje znaki ka¿dy czas
Mielimy kozê mlekodajn¹
I budê pe³n¹ ma³ych psów,
I w³asny adres  niespodzianie,
Bo nie by³ z ojca ³ódzkich snów.
Ulica Gdañska, róg Andrzeja
£ód i Piotrkowska  to by³ wiat,
Który powraca³ jak poemat,
Coraz mniej piêkny z biegiem lat.
Wszystko widzia³em pierwszy raz!
Balony l¿ejsze od powietrza,
I ch³opca, który z drzewa spad³,
A gdy go lekarz zbadaæ chcia³,
To cicho szepta³  nie trza, nie trza
I karuzeli czu³em pêd,
Co chêæ wyzwala przera¿on¹,
By³y wycigi  koñski spêd
I chmara ludzi  roztañczona.
Widzia³em kramy hojne tak,
¯e ich opisaæ nie potrafiê,
Niedwiedzia, który tañczy³ w takt
I pierwsz¹ w³asn¹ fotografiê.
Krzywe zwierciad³a i strzelnice,
Loteriê z magi¹ barwnych wst¹g
I wóz stra¿acki z wielk¹ pomp¹
I papierowych kwiatów p¹k.
Pamiêtam, jak przyjechaæ mia³
Borkowicz  Wojewoda.
W Po³czynie matkê swoj¹ mia³,
S³u¿y³a jej po³czyñska woda.
Ach, co siê dzia³o! Urz¹d dr¿a³.
Czyszczono staw w zdrojowym parku,
Pan burmistrz na rogatkach sta³,
Licz¹c minuty na zegarku.
I nie pomyla³ wtedy, ¿e
Historii pewnej to pocz¹tek,
W niej wojewodów ca³y rój,
A zw³aszcza wojewoda Wzi¹tek.
Minê³o ponad wieku pó³.
Nic nie przyæmi³o moich wspomnieñ.
Wystarczy stan¹æ  w ciszy trwaæ
I zaraz wszystko wraca do mnie.
To tamten wiat mi bani serce,
Choæ czasu si³¹ barwy bledn¹.
Lecz nic nie zatrze tamtych barw.
Z nimi do koñca bêdê jedno!
Koszalin, 1988 - 2005
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Wyniki:
550 m DZIÊWCZÊTA roczniki 1996
i m³odsze
1. Anna Otrêbska
2. Magda Kukla
3. Dorota Pawlikowska
4. Kinga Murawska
5. Ola Zió³kowska
6. Patrycja Gajewska
550 m CH£OPCY roczniki 1996 i m³odsi
1. Mateusz Dziedzic
2. Bart³omiej Rydz
3. Mariusz lusarczyk
4. Kacper Sikora
5. Damian Grzelak
6. Oskar Orzechowski
1100 m DZIECZÊTA roczniki 1996-95
1. Ma³gorzata Raækos
2. Joanna Kêdzior
3. Natalia Brzozowska
4. Martyna Andrzejewska
5. Agnieszka W³adyczyñska
6. Paulina Kis³y
1100 m CH£OPCÓW roczniki 1996-95
1. Mateusz Homer
2. Jakub Kinasiewicz
3. Radek Mastyjan
4. Mateusz Cebula
5. Jaros³aw Jager
6. Szymon Wawrzon
1500 m DZIÊWCZÊTA roczniki 1994-92
1. Katarzyna Wierzbicka
2. Justyna Kis³y
3. El¿bieta Kocó³
4. Natalia Kowalczyk
5. Natalia liwiñska
6. Joanna Skubaj³o
1500 CH£OPCY roczniki 1994-1992
1. Maciej Kocó³ i Micha³ Gajdziel
2. Dawid Weso³owski
3. Krystian Komperda
4. Andrzej Pawlikowski
5. Mateusz Chech
6. Pawe³ Winioch
2000 DZIEWCZÊTA roczniki 1991-89
1. Dorota Dunder
2. Klaudia Gorochowik
3. Ma³gorzata Ko³odziñska
4. Klaudia Górka
5. Joanna Kwiatkowska
6. Roksana Grzelak
2250 CH£OPCY roczniki 1991-89
1. Tomasz Andrzejewski
2. Maciej Klimek
3. Marcin Streflik
4. Adrian Ostatek
5. Paw³ wiebódzki
6. Adrian Solecki
3000 CH£OPCY roczniki 1988 i starsi
1. Pawe³ Szpak
2. Pawe³ Chodanowicz
3. Stefan Ogorza³ek
4. £ukasz Chomontek
5. Sebastian G³ówka
6. Rafa³ Guliñski
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BIEG BORKÓW

W rodê 22 czerwca w Po³czynie Zdroju
odby³y siê III Uliczne Biegi Dzieci i M³odzie¿y Powiatu widwiñskiego. Ulicami po³czyñskiej starówki biega³o oko³o piêciuset
dziewcz¹t i ch³opców z kilku okolicznych
miejscowoci.
W ramach zawodów przeprowadzonych
zosta³o dziewiêæ biegów w piêciu kategoriach
wiekowych na dystansach od 550 do 3000
metrów. Ze wzglêdu na du¿¹ liczbê maluchów
najwiêksz¹ frekwencjê odnotowano na najkrótszych dystansach. W sumie w imprezie
wziê³o udzia³ oko³o pó³ tysi¹ca m³odych biegaczy.
 Organizuj¹c biegi w Po³czynie Zdroju
nie nastawiamy siê na wyczyn, wiêc najwa¿niejsze jest samo uczestnictwo - powiedzia³
Zbigniew Wiater, inspektor ds. sportu Urzêdu Miasta i Gminy w Po³czynie Zdroju. 
Impreza ma charakter masowy, a jej celem

jest popularyzowanie aktywnoci sportowej,
dlatego wszystkie nagrody ufundowane przez
sponsorów (w tym cztery rowery górskie) nie
przypad³y zwyciêzcom, ale zosta³y rozlosowane  doda³ Dariusz Osicki, drugi z organizatorów. Najlepsi w swoich kategoriach
otrzymali medale statuetki biegacza i dyplomy.
Impreza jest czêci¹ ogólnopolskiej kampanii pod has³em Zachowaj trzewy
umys³. Sponsorami tegorocznych biegów
byli: Pomerania Frucht, Uzdrowisko Po³czyn S.A., Soncas, TKKF, Starostwo
Powiatowe w widwinie, WiK w Po³czynie
Zdroju, Tempo Sport, Restauracja Zamkowa, Centrum Kultury w Po³czynie Zdroju. Organizatorzy: Urz¹d Miasta i Gminy w
Po³czynie Zdroju i Dariusz Osicki (Publiczna Szko³a Podstawowa nr 1 w Po³czynie
Zdroju).
(last)

Wiêcej zdjêæ na stronie
www.polczyn-zdroj.pl

SPORT

e-mail: promocja@polczyn-zdroj.pl

TURNIEJ LZS
Rada Powiatowa Zrzeszenia LZS w widwinie by³a organizatorem I Turnieju LZS W
Pi³cze No¿nej Szkó³ Gimnazjalnych Powiatu
Swidwiñskiego pod patronatem i o puchar
Przewodnicz¹cego Rady Powiatu Jana Michaliszyna. Turniej odby³
siê dnia 11.06.2005 roku na
stadionie LKS Red³ovia w
Redle.
Gospodarzem turnieju
by³ Antoni Banaszewski 
prezes LKS Red³ovia w Redle, któremu nale¿¹ siê wielkie s³owa uznania i podziêkowania za dobr¹ organizacjê turnieju. Imprezê prowadzi³ Zbigniew Raus.
Uroczystego otwarcia
dokona³ Krzysztof Bagiñski
 przewodnicz¹cy Rady
Rgionalnej LZS w Koszalinie  starosta bia³ogardzki,
który witaj¹c zawodników i
ich opiekunów powiedzia³: ¯yczê Wam dobrej zabawy,
dobrych wyników, a dzia³aczom Rady Powiatowej LZS w widwinie dziêkujê za zorganizowanie tej imprezy, której
celem jest skupienie m³odzie¿y wokó³ wa¿nej
idei wychowania przez sport.
Wyniki i fundatorzy nagród:
1. Gimnazjum w R¹binie  otrzyma³o puchar, dyplom i pi³kê od przewodnicz¹cego
Rady Powiatu widwiñskiego, Jana Michaliszyna
2. II miejsce Gimnazjum w Po³czynie
Zdroju  puchar, dyplom i pi³kê ufundowa³

Dzia³acze
sportowi
starosta widwiñski Zdzis³aw Chojnacki
3. III miejsce Gimnazjum w Redle  puchar, dyplom i pi³kê ufundowa³a Barbara
Nowak, burmistrz Po³czyna Zdroju
4. IV miejsce Gimnazjum Brze¿nie  dyplom i pi³kê ufundowa³a Pada Powiatowa
LZS
5. V miejsce Gimnazjum w Bierzwnicy 
dyplom i pi³kê ufundowa³a Agencja Nieruchomoci Rolnych w widwinie
Najlepszy bramkarz turnieju  Micha³
Kosobocki z Gimnazjum w Redle otrzyma³
puchar, dyplom i pi³kê ufundowane przez
Agencjê Restrukturyzacji i Midernizacji
Rolnictwa w widwinie.

Najlepszy pi³karz turnieju  Marek Nowosielski z Gimnazjum w Po³czynie Zdroju
otrzyma³ puchar, dyplom i pi³kê ufundowane przez ARiMR w Swidwinie
Sêdziowie pod kierownictwem Zdzis³awa Ogórka przyznali nagrodê Fair Play dla Gimnazjum w Bierzwnicy. Dru¿yna otrzyma³a Dyplom i
pi³kê ufundowan¹ przez
prezesa klubu LKS Red³ovia, Antoniego Banaszewskiego.
Koñcz¹c turniej przewodnicz¹cy Rady Powiatowej Zrzeszenia LZS Les³aw Ry¿lak podziêkowa³
zawodnikom i ich opiekun¹ za wspania³¹ walkê na
boisku, du¿e zaanga¿owanie i wolê zwyciêstwa.
Po zawodach m³odzie¿ spotka³a siê przy
wspólnym ogniksu na poczêstunku ufundowanym
przez sponsorów: Grzegorza Czarnego 
szefa firmy Agnes w widwinie, Krzysztofa G³owackiego  Szefa piekarni w Swidwinie, Ryszarda Ga³osza  przedsiêbiorcy ze
Swidwina, Zak³ad Masarniczy w Smardzku.
Wszystkim sponsorom, mi³onikom
sportu, propagatorom zdrowego wychowania m³odzie¿y serdecznie dziêkujemy. Niech
umiech i zadowolenie tych m³odych ch³opców bêdzie zap³at¹ za Wasz trud i powiêcenie dla dobra sportu pod egid¹ Ludowych
Zespo³ów Sportowych.
Gociem
specjalnym
Turnieju by³
Józef Soko³owski, wielokrotny mistrz
wiata, Europy i Polski w
sportach si³owych, który
na tê okolicznoæ
przywióz³ ze sob¹
medale i trofea
zdobyte w bogatej karierze
sportowej.
M³odzie¿
z
zapartym
tchem s³ucha³a
jego
wspomnieñ, ogl¹da³a trofea i podziwia³a mistrza,
który bardzo ciekawie mówi³o sporcie i kulturze jego uprawiania. By³a to swoista lekcja
wychowawcza. Mistrz i uczniowie byæ mo¿e
przyszli medalici sportów si³owych.
Szczególne podziêkowania kierujemy do
sêdziów, którzy spo³ecznie przez blisko 5
godzin pracowali na boisku, a s¹ to:
Zdzis³aw Ogórek  sêdzia g³ówny, Jacek
Stasiak, Pawe³ Bia³ek i Tomasz Simlat.
Do zobaczenia za rok na boisku w R¹binie
na II Turnieju LZS Szkó³ Gimnazjalnych
Ryszard D¹gielski,
koordynator ds. sportu i rekreacji
Rady Powiatowej LZS w widwinie

BRYD¯YCI
DOPISALI
15 maja w Po³czynie Zdroju odby³ siê
VI Powiatowy Turniej Bryd¿a Sportowego
Par i Teamów. Impreza rozegrana w kawiarni sanatorium Gryf przyci¹gnê³a
rekordow¹ w historii imprezy liczbê
uczestników.
Po raz pierwszy od pocz¹tku powiatowych
rozgrywek do Po³czyna Zdroju przyjecha³o
równo 100 bryd¿ystów ca³ej Polski  uczestniczyli zawodnicy z Gdañska, Krakowa, Warszawy i silna reprezentacja województwa zachodniopomorskiego. Rosn¹ce z roku na rok powodzenie Turnieju wynika miêdzy innymi z ujêcia
zawodów w kalendarzu imprez Polskiego
Zwi¹zku Bryd¿a Sportowego. Organizatorami
imprezy by³y: Klub Bryd¿a Sportowego

Uzdrowisko Po³czyn, Urz¹d Miasta i Gminy,
Starostwo Powiatowe. Wyniki:
W parach zwyciê¿yli:
1. Bogdan Ciechanowski i Krzysztof Garbaciak  Gryfice (nagroda pieniê¿na + weekendowy pobyt z osobami towarzysz¹cymi w sanatorium Gryf ufundowany przez Uzdrowisko
Po³czyn S.A.
2. miejsce  Zdzis³aw Pleskot i Ryszard
Urbañski  Szczecin
3. miejsce  Lechos³aw B³aziñski Goleniów,
Julian Pisarek  Szczecin
4. miejsce  Jerzy Kulas i Bogdan Turn 
Koszalin
Najlepsza para mikstowa turnieju: Alina
Talaga-Drabik i Wac³aw Stefluk - Szczecin
Najlepsza para powiatu widwiñskiego
Franciszek Ponik i Kazimierz Rosiñski  widwin (w ³¹cznej klasyfikacji 23 miejsce)
Wród teamów najlepsi byli:
1. KIE£CZEWSKI TAEM w sk³adzie: Piotr
Kie³czewski, W³odzimierz Mys³ek, Marek Lepiarczyk, Marek Rembieliñski,
2. WINOUJCIE w sk³adzie: Stanis³aw
Grzyb, Cezary Jarmul, S³awomir Szczelkun,
£ukasz zczelkun,
3. AMATOR  SZCZECIN w sk³adzie: Andrzej Kalachurski, Marek Zaborowski, Wac³aw
Stefluk, Alina Talaga-Drabik
Sponsorzy: Zak³ad Mechaniki Pojazdowej
- widwin, Fabryka Okien PCV Karabela widwin, Zak³ad Przetwórstwa Spo¿ywczego
Solar - widwin, PPHU Probud - widwin,
PW Soncas  Po³czyn Zdrój, Uzdrowisko
Po³czyn S.A., wita³a Internacjonal - Red³o,
Urz¹d Miasta i Gminy w Po³czynie Zdroju, Starostwo Powiatowe w widwinie.
Sêdziowie turnieju: Stanis³aw Kietrys, Kazimierz Wiliñski z Polskiego Zwi¹zku Bryd¿a
Sportowego.
g
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Tenis

Na pocz¹tku czerwca odby³y siê
otwarte mistrzostwa PSP nr 1 i Miasta
Po³czyna w tenisie ziemnym dzieci i m³odzie¿y.
Turniej odbywa³ siê w trzech grupach:
midi tenisie dziewcz¹t: I miejsce £ukomska Alicja, II miejsce Olech Katarzyna, III
miejsce Goliñska Anna; midi tenisie
ch³opców: I miejsce Kucierski Jakub, II
miejsce Igiel Wojtek, III miejsce ¯ukowski Pawe³; w tenisie ziemnym: I miejsce
Ambroziak Dawid, II miejsce Sa³abuda
Jacek, III miejsce Wszelaki Bartek
Dzieci otrzyma³y dyplomy i nagrody
rzeczowe a najlepsi puchary. Organizatorem by³a PSP nr 1 w Po³czynie-Zdroju
(Dariusz Osicki) i PTTiS MECZ. Sponsorem firma TEMPO SPORT, PSP nr 1,
Wytwórnia Wody ródlanej Po³czyn
Zdrój.
Dnia 9 czerwca na basenie krytym w
sanatorium Gryf odby³y siê zawody
p³ywackie dzieci i m³odzie¿y. Zawodnicy
rywalizowali w czterech grupach ch³opców i czterech grupach dziewcz¹t.
W I grupie ch³opców: 1. Dziêgo Micha³, 2. Karmelita Kuba, 3. Kasechube
Eryk; II grupa ch³pców: 1. Igiel Wojtek, 2.
Rychter Mi³osz, 3. Lasecki Patryk; III grupa ch³opców: 1. Jager Jaros³aw, 2. Rydz
Bart³omiej, 3. ¯ukowski Pawe³, Zachoszcz Wojtek; IV grupa ch³opców: 1.

www.polczyn-zdroj.pl
B³a¿ewicz Przemek, 2. Solecki Piotr, 3. Piotrowski Marek.
W I grupie dziewcz¹t: 1. Siwka Agata;
2. Wilk Ola; 3. Otrêbska Anna; II grupa
dziewcz¹t: 1. Goliñska Anna, 2. Kolasa
Aneta, 3. Gronczewska Ola; III grupa
dziewcz¹t: 1. Czajka Marta, 2. Ko¿urno
Sylwia, 3. Buzanowska Ola; IV grupa
dziewcz¹t: 1. G³ód Klaudia, 2. Konopacka
Natalia, 3. Gajdziel Ola.
Ka¿dy uczestnik zawodów otrzyma³
dyplom im nagrodê rzeczow¹ dziêki
sponsorom: Gra¿yna i Miros³aw Zachoszcz, firma TEMPO SPORT. Zawody
przeprowadzi³ i zorganizowa³ Dariusz
Osicki.
W dniach 13-15 czerwca odby³y siê
otwarte mistrzostwa powiatu widwiñskiego w tenisie ziemnym do lat 19 ch³opców. 1 miejsce zaj¹³ Pilip Przemys³aw, 2
miejsce Micha³ Niezgoda, 3 miejsce Igor
Walczak.
Turniej
zorganizowa³o
PTTiS
Mecz. Nagrody ufundowane przez
TowarzystwoTenisowe i firmê TEMPO
SPORT.
3-5 maja w Szczecinku odby³a siê Zachodniopomorska Olimpiada M³odzie¿y
w tenisie ziemnym, w którym IV miejsce
zajê³a Magdalena Kochañska (trener D.
Osicki) PTTiS Mecz.
W dniach od 28-29 V odby³ siê na
kortach tenisowych w Parku Zdrojowym
I turniej z cyklu GRAND PriX Po³czyna w
tenisie ziemnym. Cykl GRAND PriX sk³ada siê z czterech turniejów na podstawie

których na jesieñ odbêdzie siê turniej
masters dla 8 zawodników, którzy zdobyli najwiêcej punktów. W I GRAND PriX 1
m zaj¹³ Dariusz Osicki, 2 m zaj¹³ Andrzej
Maziarz, 3 m zaj¹³ Zbigniew Stebnicki.
Turniej
zorganizowa³o
PTTiS
MECZ. Najlepsi zawodnicy otrzymali
dyplomy.
W dniach 11-12 czerwca na kortach
tenisowych w Parku Zdrojowym odby³
siê turniej weteranów w tenisie ziemnym
1m zaj¹³ Leonard Dobryjanowicz (Po³czyn-Zdrój), 2 m zaj¹³ Henryk Dziuba
(widwin), 3 m zaj¹³ Jerzy Grzeczkowski
(Po³czyn-Zdrój)
Turniej zorganizowa³ i przeprowadzi³
D. Osicki PTTiS MECZ. Wszyscy zawodnicy otrzymali pami¹tkowe dyplomy,
najlepsi puchary.
g

WALNE ZEBRANIE
POGONI

W sobotê 25 czerwca odby³o siê walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze
Klubu Sportowego Pogoñ Po³czyn
Zdrój. G³osowanie nie przynios³o niespodzianek, a wiêkszoæ cz³onków zarz¹du zachowa³a swoje stanowiska.

SUKCESY SALOSU W PLESZEWIE
Stowarzyszenie Lokalne Salezjañskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej
Polskiej w Po³czynie Zdroju w czerwcu uczestniczy³o w X Inspektorialnych
Igrzyskach M³odzie¿y Salezjañskiej w Pleszewie.
W imprezie stowarzyszenie i Po³czyn
Zdrój reprezentowa³y zespo³y pi³ki siatkowej
dziewcz¹t i ch³opców oraz tenisici sto³owi.
Najlepsze w gronie 8 zespo³ów kategorii
A okaza³y siê licealistka Alicja Owczarek i
uczennice klas 3 Gimnazjum: Agnieszka Nowik, Aleksandra Abolik, Paulina Krzysztoszek, Katarzyna Nowosielska, Alicja Hadam,
Marlena Malesza, Aleksandra Pañczyszyn.
Wród 6 zespo³ów w kategorii B pierwsze
miejsce wywalczy³ zespó³ w sk³adzie: Ma³gorzata Olszewska, Kamila Bartocha, Paulina
Kozak, Aneta Kotlarek, Joanna Lisiecka, Patrycja Longere, Roksana Grzelak, Ma³gorzata
Bimkiewicz i Anna Fiuk.
Dziewczêta s¹ uczennicami klas I i II Gimnazjum.
Oba zespo³y SL SALOS Po³czyn uzyska³y awans do Ogólnopolskich Igrzysk M³odzie¿y Salezjañskiej, które odbêd¹ siê w po³owie
wrzenia w Krakowie. Nie bêdzie to debiut
dziewcz¹t w rozgrywkach ogólnopolskich,
gdy¿ w ubieg³ym roku w Szczecinie rywalizowa³y w kategorii B zajmuj¹c V miejsce.
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Szkoleniowcami dziewcz¹t byli: w latach
2002-2004 Lech Baliñski, a od po³owy roku
2004 Wojciech Kalinowski.
Zespó³ pi³ki siatkowej ch³opców kategorii
B zaj¹³ drugie miejsce w Igrzyskach.
Po³czyñski SALOS reprezentowali: Mariusz Lesiak, Pawe³ Karandyszewski, Micha³
Gajdziel, Piotr Janus, Marek Nowosielski,
Dawid Raniowski, Filip i Mi³osz Rychter,
Damian Szymaniak i Tomasz Woniak.
Ch³opcy s¹ uczniami klas I i II Gimnazjum.
Do rywalizacji w pleszewskich Igrzyskach
przygotowywali ich: Arkadiusz Fiuk i Andrzej
Wardach.
Tenisici sto³owi: Wojciech i Piotr Nowosielscy uplasowali siê na trzecim miejscu
wród zespo³ów deblowych.
Oprócz nich w Igrzyskach M³odzie¿y
Salezjañskiej w grach singlowych startowali:
Rafa³ Guliñski, Marcin Najdzion i Mateusz
Nowocieñ.
Zostali oni wybrani z grupy ch³opców
trenuj¹cych grê w tenisa sto³owego pod opiek¹
Jana Guliñskiego.
Wojciech Kalinowski

Pogoñ Po³czyn ma obecnie 47 cz³onków, z czego na zebraniu obecnych by³o 26
uprawnionych do g³osowania. Do siedmioosobowego zarz¹du kandydowa³o 10 osób,
nie kandydowali Mariusz Rutkowski i Tomasz Halec z dotychczasowego zarz¹du.
Sk³ad nowego zarz¹du: prezes  Lech Lis,
zastêpcy: Krzysztof Moskwa i Ryszard
Woniak, sekretarz Zbigniew Wiater,
skarbnik Artur Skorupa, cz³onkowie zarz¹du: Dariusz Podpora, Dariusz To³kin. Na
zebraniu obecny by³ prezes Zachodniopomorskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej Jan Bednarek i prezes Okrêgowego Zwi¹zku Pi³ki
No¿nej w Koszalinie Stefan Klemczak.
Podjêto uchwa³ê o wyd³u¿eniu kadencji
w³adz klubu (komisji rewizyjnej i zarz¹du) z
dwóch do czterech lat. Uchwalono tak¿e
podwy¿kê sk³adek z trzech na piêæ z³otych
miesiêcznie. Na wniosek zarz¹du dzia³acz Jan
Starosta i zawodnik Tomasz Halec otrzymali
tytu³ honorowego cz³onka Klubu. Ponadto
czterech zawodników (Artur Skorupa, Dariusz To³kin, Grzegorz Halec, Les³aw Anio³kowski) poinformowali o podjêciu decyzji
zakoñczenia kariery sportowej.
(tao)

ROZMAITOSCI

e-mail: promocja@polczyn-zdroj.pl

KONFRONTACJE
KULTURALNE
W Po³czynie Zdroju odby³y siê 28
konfrontacje kulturalne m³odzie¿y
szkolnej. Swoje umiejêtnoci zaprezentowali niemal wszyscy laureaci powiatowych i wojewódzkich konkursów tanecznych, teatralnych i muzycznych z ca³ego
województwa zachodnio-pomorskiego.
W sobotê 17 czerwca przed po³udniem
odby³ siê koncert Po³czyn Wita, w którym wyst¹pi³y zespo³y miejscowego Centrum Kultury, a wieczór w parkowym amfiteatrze wype³ni koncert galowy wszystkich uczestników tegorocznych konfrontacji.
Impreza skupia najlepszych z najlepszych, czyli wszystkie zespo³y i solistów
amatorskiego ruchu artystycznego, które
w mijaj¹cym sezonie wygrywa³y konkursy
w swoich dyscyplinach. Jednak m³odzi artyci nie przyje¿d¿aj¹ do Po³czyna aby
rywalizowaæ, a jedynie prezentowaæ swoje
dokonania i... podpatrywaæ konkurencjê. A jest na co popatrzeæ, bo w tym roku
do uzdrowiskowego miasta przyjecha³o 19
jednostek wykonawczych, czyli oko³o 150
m³odych artystów.
(last)

Kilka dni temu w Po³czynie Zdroju
dosz³o do gronego po¿aru. W bloku
mieszkalnym na jednym z osiedli sp³onê³o prywatne mieszkanie.
W niedzielê 19 czerwca w godzinach popo³udniowych pod nieobecnoæ w³acicieli z
mieszkania na drugim piêtrze w jednym z bloków na osiedlu Piast zacz¹³ wydobywaæ siê gêsty
czarny dym. Zaalarmowana przez s¹siadów
stra¿ po¿arna niemal natychmiast przyby³a na
miejsce zdarzenia, ale na zduszenie ognia w zarodku by³o ju¿ za póno. Doszczêtnie sp³onê³a
kuchnia i przedpokój. Oba pomieszczenia wy³o¿one by³y drewnian¹ boazeri¹, co spowodowa³o szybkie rozprzestrzenianie siê ognia. W
akcji ganiczej bra³y udzia³ cztery jednostki
stra¿y po¿arnej. Na skutek zalania wod¹ u¿yt¹
do gaszenia ucierpia³y te¿ mieszkania na ni¿szych piêtrach. W sumie straty szacowane s¹ na
40 tysiêcy z³otych. Na szczêcie w wyniku
po¿aru nikt nie odniós³ obra¿eñ, a na czas akcji
ganiczej ewakuowani zostali wszyscy mieszkañcy klatki schodowej. Przyczyny po¿aru s¹
na razie nieznane, ale powo³any w tej sprawie
bieg³y od razu wykluczy³ podpalenie. (kom)

PROGRAM DNI MIASTA
PO£CZYN ZDRÓJ  KURORT Z DUSZ¥

29 LIPCA (PI¥TEK)
14.oo  Dzieñ aktywnoci lokalnej, Plac Wolnoci:
· prezentacje artystyczne
· prezentacje firm, przedsiêbiorstw, zak³adów pracy, instytucji pozarz¹dowych
· wystawy plastyczne i rêkodzie³a
· kiermasz podrêczników szkolnych
· pasje mieszkañców  kolekcjonerzy z Po³czyna Zdroju.
16.oo  Otwarcie wystawy KURIER PRZY TYM BY£ zorganizowanej z okazji 6o  lecia
Kuriera szczeciñskiego  sala kominkowa Zamek
30 LIPCA (SOBOTA)
16.oo - Turniej Super Rodzina z naszego Po³czyna o Puchar Burmistrza Po³czyna
Zdroju
· konkurs plastyczny dla dzieci Po³czyn Zdrój moim miastem amfiteatr
19.oo  koncert
· wrêczenie nagród i dyplomów w konkursach Naj³adniejszy balkon w Po³czynie Zdroju
i Naj³adniejsza witryna sklepowa w Po³czynie Zdroju  amfiteatr
21.oo  Zabawa taneczna
31 LIPCA (NIEDZIELA)
15.oo  Miêdzysanatoryjny Turniej BOROWINA 2005 o Puchar Prezesa Uzdrowiska
Po³czyn S. A. - amfiteatr
19.oo - koncert

WAKACJE W ZAMKU

Od 4 lipca w bibliotece po³czyñskiego zamku trwaj¹ zajêcia dla dzieci,
które wakacje spêdzaj¹ w domu. Codziennie od poniedzia³ku do pi¹tku w
godzinach 10 30  12 30 mog¹ braæ w nich
udzia³ dzieci do 13 roku ¿ycia. W tym
roku has³o przewodnie to Podró¿e
ma³e i du¿e, a w ramach zajêæ bêdzie

SP£ONÊ£O
MIESZKANIE
W BLOKU

mo¿na malowaæ, rysowaæ, bawiæ siê w
teatr, braæ udzia³ w konkursach na znajomoæ literatury dzieciêcej i bajek.
Ponadto podczas ³adnej pogody bêd¹
odbywa³y siê wycieczki do mini ZOO,
spacery i zabawa w podchody. Zajêcia
potrwaj¹ do 26 sierpnia, a udzia³ w nich
jest bezp³atny.
(last)

JUBILEUSZ
SPÓ£DZIELNI

Szeædziesi¹te urodziny obchodzi w tym
roku Gminna Spó³dzielnia Samopomoc
Ch³opska w Po³czynie Zdroju. To jubileusz
o tyle wyj¹tkowy, ¿e jest to najstarsze polskie
przedsiêbiorstwo w ca³ym regionie, a jednoczenie jedna z niewielu spó³dzielni, która
przetrwa³a transformacjê ustrojow¹ i radzi
sobie w gospodarce wolnorynkowej.
Samopomoc Ch³opska w Po³czynie
Zdroju powsta³a zaledwie dwa miesi¹ce po zdobyciu miasta przez wojska polsko-radzieckie i
to w³anie spó³dzielnia zbudowa³a podstawy
lokalnej gospodarki. Doskonale zachowane
archiwa s¹ lekcj¹ powojennej historii miasta.
Wiadomo z nich na przyk³ad, ¿e Samopomoc
Ch³opska udzieli³a po¿yczki na za³o¿enie znanego dzi w ca³ej Polsce Uzdrowiska Po³czyn.
Obecnie Gminne Spó³dzielnie uwa¿ane s¹ za
relikt przesz³oci, a wiele z nich zakoñczy³o
swój byt jeszcze w latach dziewiêædziesi¹tych.
Po³czyñska firma wprawdzie przetrwa³a, ale
daleko jej do dawnej wietnoci. W czasach
najlepszej prosperity pracowa³o tu oko³o czterystu osób, a dzi spó³dzielnia zatrudnia tylko
28 ludzi. Podobnie wygl¹da kwestia zakresu
dzia³alnoci. Kiedy bardzo rozleg³a, dzi zosta³a ograniczona do handlu, prowadzenia rozlewni wód i wynajmowania nieruchomoci.
Mimo to wyniki ekonomiczne firmy w
ostatnim okresie zdaj¹ siê wskazywaæ, ¿e najgorszy okres ju¿ min¹³. Firma umiejêtnie inwestowa³a rodki ze sprzeda¿y nieruchomoci,
unowoczeni³a siê i widaæ ju¿ pierwsze efekty 
wkrótce zostanie otwarty nowy sklep na ul. 15
grudnia.
g
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SUPER RODZINA
Z NASZEGO PO£CZYNA
- KONKURS
W ramach Dni Miasta Po³czyn
Zdrój  kurort z dusz¹, które odbêd¹
siê w dniach 29  31 lipca Centrum
Kultury w Po³czynie Zdroju zorganizuje turniej SUPER RODZINA Z NASZEGO PO£CZYNA o Puchar Burmistrza Po³czyna Zdroju.
Do udzia³u w Turnieju zapraszamy
rodziny, weso³e, odwa¿ne i lubi¹ce
przygodê. Dru¿ynê Turniejow¹ stanowiæ bêdzie od 3 do 4 osób ( w tym jedno
dziecko w wieku 12  14 lat). W sk³ad
dru¿yny mog¹ wchodziæ równie¿ jej
przyjaciele.
Szczegó³owe informacje i zg³oszenia  Centrum Kultury w Po³czynie
Zdroju, tel. 3662 759. Nagrody  Puchar
Przechodni Burmistrza Po³czyna Zdroju oraz rzeczowe dla ka¿dej startuj¹cej
dru¿yny.

Szanowni Pañstwo!

Informujemy, i¿ Stowarzyszenie Inicjatyw Spo³eczno- Gospodarczych w
widwinie uzyska³o akceptacjê na realizacjê projektu Kurs Sztukaterii i Witra¿u, który obejmuje bezp³atne szkolenia
praktyczne oraz teoretyczne (z zakresu
podstaw prowadzenia w³asnej dzia³alnoci gospodarczej) dla 16 kobiet z terenu powiatu widwiñskiego. Kurs
obejmuje szeæ dwudniowych spotkañ
w Policealnym Studium Rzemios³a Artystycznego w Rzepczynie we wrzeniu
i padzierniku bie¿¹cego roku. Organizator zapewnia zwrot kosztów biletów
PKS, oraz w uzasadnionych przypadkach opiekê nad dzieæmi i nocleg. Osoby
zainteresowane wziêciem udzia³u w kursie prosimy o zg³aszanie siê do biura
SISG w Swidwinie przy ul. Ko³obrzeskiej
43/12 w godzinach 8-16 lub telefoniczne
(3656972). Serdecznie zapraszamy.
Krystyna Wojnicka, prezes SISG
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e-mail: promocja@polczyn-zdroj.pl
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treæ reklam i og³oszeñ. Zastrzegamy sobie
prawo do skracania i redagowania tekstów.
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KONKURS NA
NAJ£ADNIEJSZ¥
WITRYNÊ SKLEPOW¥
W PO£CZYNIE ZDROJU
1. Organizatorzy konkursu:
· Urz¹d Miasta i Gminy w Po³czynie
Zdroju
· Centrum Kultury w Po³czynie Zdroju.
2. Uczestnicy konkursu: w³aciciele sklepów z Po³czyna Zdroju.
3. Warunki uczestnictwa:
· ocenie podlegaæ bêd¹ witryny sklepowe
zg³oszone przez ich w³acicieli
· zg³oszenia nale¿y dokonaæ w Centrum
Kultury w Po³czynie Zdroju na Kartach zg³oszenia (ul. Wojska Polskiego 54, tel. 36 62
759) do 25 lipca 2005 r. w³¹cznie.
Karty Zg³oszenia mo¿na otrzymaæ w
Centrum Kultury w Po³czynie Zdroju.
4. Ocenie Komisji Konkursowej podlegaæ
bêd¹ wy³¹cznie zg³oszone uprzednio witryny.
5. Komisja Konkursowa oceniaæ bêdzie
balkony wed³ug nastêpuj¹cych kryteriów:
kompozycja towaru w³aciwego dla bran¿y,
sposób ekspozycji towaru, pomys³owoæ i
nowatorstwo, ogólne wra¿enie.
Za ka¿dy z wymienionych elementów
Komisja przyzna od 0 do 10 punktów.
Dodatkowo mo¿na uzyskaæ do 5 punktów za elementy promocji walorów Po³czyna
Zdroju na witrynie. Suma przyznanych
punktów decyduje o zajêtym miejscu.
6. W³aciciele witryn sklepowych, które
zajm¹ miejsca I  III otrzymaj¹ dyplomy i
nagrody rzeczowe. Przyznane zostan¹ równie¿
Dyplomy Wyró¿nienia za miejsca IV  VI.
7. Wrêczenie nagród i dyplomów nast¹pi
30 lipca 2005 r. w po³czyñskim amfiteatrze,
podczas koncertu odbywaj¹cego siê w ramach DNI MIASTA PO£CZYN ZDRÓJ 
KURORT Z DUSZ¥.

REKLAMA

KONKURS NA
NAJ£ADNIEJSZY
BALKON
W PO£CZYNIE
ZDROJU
1. Organizatorzy konkursu: Urz¹d Miasta i
Gminy w Po³czynie Zdroju, Centrum Kultury w
Po³czynie Zdroju.
2. Uczestnicy konkursu: mieszkañcy Po³czyna Zdroju.
3. Warunki uczestnictwa: ocenie podlegaæ bêd¹
balkony zg³oszone przez ich w³acicieli, zg³oszenia
nale¿y dokonaæ w Centrum Kultury w Po³czynie
Zdroju osobicie lub telefonicznie (ul. Wojska Polskiego 54, tel. 36 62 759) do 25 lipca 2005 r. w³¹cznie.
4. Ocenie Komisji Konkursowej podlegaæ bêd¹
wy³¹cznie zg³oszone uprzednio balkony.
5. Komisja Konkursowa oceniaæ bêdzie balkony wed³ug nastêpuj¹cych kryteriów: kompozycja
rolin, sposób ekspozycji, pomys³owoæ i nowatorstwo, ogólne wra¿enie.
Za ka¿dy z wymienionych elementów Komisja
przyzna od 0 do 10 punktów.
Suma przyznanych punktów decyduje o zajêtym miejscu.
6. W³aciciele balkonów, które zajm¹ miejsca I
 III otrzymaj¹ dyplomy i nagrody rzeczowe. Przyznane zostan¹ równie¿ Dyplomy Wyró¿nienia za
miejsca IV  VI.
7. Wrêczenie nagród i dyplomów nast¹pi 30
lipca 2005 r. w po³czyñskim amfiteatrze, podczas
koncertu odbywaj¹cego siê w ramach DNI MIASTA
PO£CZYN ZDRÓJ  KURORT Z DUSZ¥.

BASEN MIEJSKI
W PO£CZYNIE
ZDROJU OTWARTY
Od soboty 25 czerwca czynny jest odkryty
Miejski Basen przy ul. Sobieskiego 11 (w parku
zdrojowym). Basen czynny jest codziennie od 10 do
18. Nad bezpieczeñstwem k¹pi¹cych przez ca³y
czas czuwa dwóch licencjonowanych ratowników.
Na basenie w czasie godzin otwarcia funkcjonuje
kawiarenka, istnieje te¿ mo¿liwoæ wypo¿yczenia
sprzêtu sportowego  pi³ka do siatkówki, rakietki do
badmintona, szachy itp.
(last)
Cennik:
Dzieci do 7 lat - 1 z³
Dzieci i m³odzie¿ do 18 lat, uczniowie i studenci,
emeryci i rencici (po okazaniu legitymacji) - 3 z³
Doroli - 5 z³
Karnet na 14 dni - 40 z³
Wynajêcie miejsca na ognisko - 60 z³ + VAT

g Mam mieszkanie do wynajêcia (3
pokoje, kuchnia, ³azienka), tel. 0-888 562
646
g Mam gara¿ do wynajêcia, tel. 36
62 517

