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BEZP£ATNY MAGAZYN SAMORZ¥DOWY
Samorz¹d Po³czyna Zdroju dotrzyma³ obietnicy w sprawie zakupu
karetki Pogotowia Ratunkowego. W rodê 5 padziernika nowy
ambulans zosta³ uroczycie przekazany
w u¿yczenie dla Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Po³czynie Zdroju.

JEST AMBULANS

REMONT
STARÓWKI
TU¯, TU¯
W przysz³ym roku kilka budynków i
ulic po³czyñskiej starówki przejdzie dawno oczekiwane remonty. W po³owie padziernika podpisana zosta³a umowa na
realizacjê projektu Rewitalizacja Po³czyna Zdroju  Etap I.
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KTÓRA ULICA
DLA PAPIE¯A?
Uczczenie pamiêci Jana Paw³a II poprzez nadanie jego imienia jednej z po³czyñskich ulic jest przedmiotem pracy
komisji doranej powo³anej przez burmistrz Barbarê Nowak. Oprócz kilku propozycji nadania imienia papie¿a do komisji wp³yn¹³ równie¿ wniosek o jednoczesn¹ zmianê nazw czterech ulic niepoprawnych historycznie.
Str. 5

STR. 8
REKLAMA

Czytaj na str.2

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

KOLEJNY KROK
DO UNIJNYCH
PIENIÊDZY NA
WODÊ I CIEKI
Po³czyñska spó³ka Wodoci¹gi i Kanalizacje przesta³a istnieæ, a ca³y maj¹tek i pracownicy zostali przekazani do nowopowsta³ej spó³ki Regionalne Wodoci¹gi i Kanalizacja z siedzib¹ w Bia³ogardzie. To kolejny etap
projektu Zintegrowana Gospodarka Wodno-ciekowa w Dorzeczu Parsêty.
Str. 4
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Samorz¹d Po³czyna Zdroju dotrzyma³ obietnicy w sprawie zakupu karetki Pogotowia
Ratunkowego. W rodê 5 padziernika nowy ambulans zosta³ uroczycie przekazany
w u¿yczenie dla Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Po³czynie Zdroju.

JEST AMBULANS

Przypomnijmy, ¿e podczas czerwcowej sesji Rada Miejska podjê³a uchwa³ê o
zaci¹gniêciu kredytu na ten cel. By³a to
b³yskawiczna reakcja samorz¹du na apel
Heleny K³usewicz. Zdaniem dyrektorki
powiatowego ZOZ stare po³czyñskie karetki s¹ w z³ym stanie technicznym i dalsza ich eksploatacja mog³a stanowiæ zagro¿enie zarówno dla pacjentów, jak i
za³ogi medycznej. Helena K³usewicz ju¿
wczeniej zwraca³a siê w tej sprawie do

Starostwa Powiatowego w widwinie,
jako swojej jednostki nadrzêdnej, ale w
obliczu braku odzewu postanowi³a po-

szukaæ pomocy w Po³czynie
Zdroju. Tutaj decyzjê o
wsparciu inicjatywy i uchwaleniu zaci¹gniêcia kredytu
podjêto szybko i jednomylnie.
Samochód marki Mercedes kosztowa³ 211 tysiêcy z³otych. 200 tysiêcy to kredyt,
2300 to kwota przekazana
przez mieszkañców, przedsiêbiorców i instytucje Po³czyna
Zdroju, którzy w ten sposób
przy³¹czyli siê do akcji zbierania funduszy, a reszta zostanie pokryta z bud¿etu
gminy. Pogotowie ju¿ wczeniej zakupi³o aparaturê medyczn¹, samochód rozpocznie pracê w najbli¿szych
dniach. Jestem bardzo
szczêliwa  powiedzia³a
Helena K³usewicz  oby ten
samochód wyje¿d¿a³ jak
najrzadziej, ale kiedy ju¿
wyjedzie bêdzie bezpieczny i
skuteczny. W imieniu w³asnym pracowników ZOZ i przysz³ych pacjentów serdecznie dziêkujê wszystkim, którzy przy-

NOWE RADIOWOZY
W PO£CZYNIE I WIDWINIE

Siedem nowych samochodów otrzyma³a Policja w powiecie widwiñskim.
Trzy z nich trafi³y do Komisariatu Policji w Po³czynie Zdroju, a cztery do widwina.
Uroczystoæ mia³a miejsce na Placu
Wolnoci w Po³czynie Zdroju podczas III
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Ogólnopolskiego Turnieju Policyjnych
Patroli Rowerowych, a wrêczenia kluczyków do nowych fordów dokona³ Andrzej
Gorgiel, komendant wojewódzki policji.
Przy okazji szef zachodniopomorskiej
Policji podkreli³ zas³ugi i dobr¹ pracê
policjantów ze widwina i Po³czyna. 
Warto przypomnieæ, ¿e w³anie powiat widwiñski ma
jedne z najlepszych w ca³ym
województwie wyniki pod
wzglêdem niskiej liczby przestêpstw i wysokiej wykrywalnoci  powiedzia³ Andrzej
Gorgiel.
Piêæ samochodów zosta³o
oklejonych w charakterystyczny sposób, natomiast dwa
bêd¹ s³u¿y³y jako radiowozy
nie oznakowane. rodki na zakup samochodów pochodzi³y z
Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oraz bud¿etu
Starostwa Powiatowego w
widwinie.
(tao)

czynili siê realizacji tej wspania³ej inicjatywy.
Auto pozostanie w³asnoci¹ gminy
Po³czyn Zdrój, a Pogotowie Ratunkowe
bêdzie u¿ytkowaæ karetkê na podstawie
umowy u¿yczenia.
(last)

BY£A SZKO£A,
BÊDZIE
SCHRONISKO
Samorz¹d gminy Po³czyn Zdrój
zastanawia siê nad sposobem
zagospodarowania budynku
Szko³y Podstawowej w Brunie.
Zdaniem w³adz w obiekcie
mog³oby powstaæ schronisko
m³odzie¿owe.

Ze wzglêdu na zmniejszaj¹c¹ siê z roku
na rok liczbê uczniów Szko³a Podstawowa w Brunie uleg³a likwidacji z pocz¹tkiem roku szkolnego. Od pocz¹tku wrzenia uczniowie s¹ dowo¿eni do Po³czyna
Zdroju, a nauczyciele znaleli pracê w
innych szko³ach na terenie gminy.
Budynek by³ej szko³y jest w niez³ym
stanie technicznym i zmiana przeznaczenia
na schronisko m³odzie¿owe nie poci¹ga³aby za sob¹ wielkich nak³adów finansowych. Zdaniem Barbary Nowak pomys³
utworzenia schroniska jest dobry Okolice Brusna to tereny bardzo atrakcyjne
pod wzglêdem przyrodniczym i krajobrazowym i ju¿ dotychczas widoczny by³ tam
ruch turystyczny. W schronisku mo¿na by
organizowaæ np. pobyty harcerzy, edukacjê ekologiczn¹, pobyty sportowe itp.
Schronisko by³oby czynne w sezonie letnim i w weekendy, a od jesieni do wiosny
obiekt spe³nia³by rolê orodka kultury i
wiejskiej wietlicy.
(tao)

INWESTYCJE

e-mail: promocja@polczyn-zdroj.pl

REMONT STARÓWKI TU¯, TU¯
W przysz³ym roku kilka
budynków i ulic po³czyñskiej
starówki przejdzie dawno
oczekiwane remonty. W po³owie
padziernika podpisana zosta³a
umowa na realizacjê projektu
Rewitalizacja Po³czyna Zdroju 
Etap I.
O dotacje ze rodków Unii Europejskiej staraj¹ wszystkie samorz¹dy w Polsce, jednak szanse na otrzymanie pieniêdzy maj¹ tylko te, które napisz¹ najlepsze
wnioski. Tym wiêkszy powód do radoci
mia³ kilka dni temu zespó³ pracowników
po³czyñskiego magistratu, kiedy ostatecznie potwierdzi³a siê informacja o sukcesie projektu Rewitalizacja Po³czyna
Zdroju  Etap I. Oznacza to, ¿e gmina
pozyska³a z funduszy Unii Europejskiej
znaczne rodki na remonty budynków,
ulic i chodników w centrum miasta.
W ramach projektu ju¿ zosta³ zrealizowany remont ulicy Mariackiej, a na przysz³y rok przewidziane s¹ remonty ulic
Grunwaldzkiej (od Demokracji do Poczty,

Chrobrego, oraz piêciu kamienic na ul. 5
Marca i zamku. Przebudowa Chrobrego i
Grunwaldzkiej bêdzie polega³a na wymianie nawierzchni asfaltowej na kostkê brukow¹, oraz rozprowadzeniu sieci energetycznej dla potrzeb owietlenia ulicznego, monta¿u latarni i ma³ej architektury.
Niejako przy okazji wymiany nawierzchni
przeprowadzony zostanie remont instalacji wodno-kanalizacyjnych znajduj¹cych

W ostatnich tygodniach na terenie gminy Po³czyn Zdrój
przeprowadzony zosta³ ca³y szereg dzia³añ na rzecz poprawy
jakoci i bezpieczeñstwa dróg.

ROBOTY NIE TYLKO DROGOWE
Na jednej z dróg osiedlowych dochodz¹cych do ulicy Polnej powstaje nowa nawierzchnia. Na piaskowej dotychczas dro-

dze zosta³y u³o¿one p³yty betonowe z nieczynnej rampy za³adunkowej w Redle. W ten
sam sposób zosta³y utwardzone drogi w
Szeligowie, Redle, Tychówku, Borkowie,
Suchej, Dziwogórze i Ko³aczu. W tym roku
zaplanowane jest równie¿ u³o¿enie p³yt z
Red³a na peryferyjnym odcinku ulicy Chrobrego w Po³czynie Zdroju. Tylko w 2005 roku
koszt tych prac wyniesie oko³o 100 000 z³otych. Natomiast nak³adem 15 000 z³otych na

ul. wierczewskiego zosta³a wymieniona nawierzchnia chodnika o powierzchni 170 m2 
stare popêkane p³yty zast¹pi³a kostka typu
polbruk i odzyskane p³yty chodnikowe. Powy¿sze prace zosta³y wykonane przez pracowników zatrudnionych przez Urz¹d Miasta i Gminy w ramach robót publicznych.
Dnia 21 wrzenia mia³ miejsce odbiór inwestycji drogowej Rzêsna  Zaj¹czkówko.
Na odcinku 2,8 km przebudowana zosta³a
droga dojazdowa do gruntów rolnych. Rozje¿d¿one traktorami koleiny zosta³y wyrównane, utwardzone nawierzchni¹ z t³ucznia,
wykonano rowy odwadniaj¹ce i wykarczowano krzewy na poboczach. Inwestycja o
wartoci ponad 190 tysiêcy z³otych zostanie w 75 procentach dofinansowana przez
Urz¹d Marsza³kowski.
Ze rodków w³asnych gminy zosta³y
ustawione nowe wiaty przystankowe w
miejscowociach Ostrow¹s, Nowe Resko,
Dziwogóra, Nowe Ludzicko, Wardyñ Dolny, Imienko. Dwa przystanki zosta³y wykonane przez firmê Prospomasz w ramach
zaleg³oci podatkowych, pozosta³e gmina
zakupi³a z w³asnych rodków.
(tao)

siê pod remontowanymi ulicami, ale rodki na ten cel bêd¹ pochodzi³y z innego
ród³a.
Wybrane rozwi¹zania techniczne
uwzglêdni¹ dostosowanie do koncepcji
zagospodarowania ródmiecia  wyeksponowane zostan¹ wszystkie zachowane elementy zabytkowe i walory historyczne. Remont kamienic bêdzie obejmowa³ elewacjê, wymianê lub uzupe³nienie
tynków, malowanie, odtworzenie detali
architektonicznych, opierzenie balkonów i tarasów, wymianê dachów i rynien,
ujednolicenie stolarki okiennej i drzwi.
Wszystkie dzia³ania bêd¹ zgodne z zaleceniami konserwatora zabytków. Czêci¹
projektu Rewitalizacja  jest równie¿
trwaj¹cy obecnie remont ulicy Reymonta. Zdajê sobie sprawê, ¿e ten projekt
nie zaspokoi wszystkich potrzeb remontowych na starówce, ale wierzê, ¿e nie
jest to ostatni sukces tego samorz¹du w
procesie rewitalizacji miasta.  powiedzia³a burmistrz Barbara Nowak.
Ca³y projekt bêdzie kosztowa³ oko³o 3
milionów z³otych, z czego 80 procent stanowi unijna dotacja.
(tao)

Prace na Reymonta obejm¹ wymianê
nawierzchni chodników ze starych p³yt na
kostkê typu polbruk, oraz pokrycie jezdni
warstw¹ asfaltu. Nowe chodniki bêd¹
przystosowane dla potrzeb osób niepe³nosprawnych.
po³czyñskie WIADOMOCI
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PRZEDSZKOLE NAJWY¯SZEJ JAKOCI
Gmina Po³czyn Zdrój, jako jedna z
nielicznych o podobnej iloci
mieszkañców utrzymuje a¿ trzy
przedszkola, w tym jedno na terenie
wiejskim. Z tym wiêksz¹ radoci¹
podczas ostatniej sesji Rady
Miejskiej przyjêta zosta³a informacja,
¿e w³anie to wiejskie przedszkole
otrzyma³o od kuratora owiaty tytu³
Zachodniopomorskiej placówki
jakoci.

Przedszkole samorz¹dowe w Redle obchodzi³o niedawno trzydziestolecie istnienia.
Wspominano wówczas lata 70 i 80 kiedy
dziêki obecnoci Kombinatu Rolnego Re-

d³o (najwiêkszy PGR w Polsce) placówka prze¿ywa³a
okres najlepszej prosperity.
Trudne chwile przysz³y po
roku 1990 kiedy przedszkola
przesz³y pod opiekê samorz¹dów, a w ca³ej Polsce zlikwidowano kilka tysiêcy wiejskich
przedszkoli. To red³owskie jest
jednym z nielicznych, które
opar³o siê zmianom ustrojowym i utrzyma³o wysoki poziom prowadzonej dzia³alnoci. Otrzymane od kuratorium
wyró¿nienie jest tego najlepszym dowodem.
Tytu³ Zachodniopomor-

INTERNET DLA SENIORA!
Pod takim has³em Fundacja Wspomagania Wsi przy wspó³pracy z Urzêdem Miasta i Gminy w Po³czynie Zdroju
organizuje szkolenie informatyczne dla
osób powy¿ej piêædziesi¹tego roku
¿ycia.

wspólnie z trenerem, z mo¿liwoci¹ indywidualnych konsultacji i wyjaniania w¹tpliwoci. Po zakoñczeniu kursu wszyscy
uczestnicy otrzymaj¹ ksi¹¿eczkê  instrukcjê obs³ugi, w której krok po kroku opisany
bêdzie proces korzystania z Internetu 
pocz¹wszy od w³¹czenia komputera. Jeden kurs bêdzie trwa³ 16 godzin roz³o¿onych z zale¿noci od woli uczestników od
2 do 4 dni. Iloæ uczestników w jednej grupie nie bêdzie wiêksza ni¿ 12 osób. Kurs
jest bezp³atny. Wszyscy chêtni proszeni
s¹ o zg³oszenia osobiste lub telefoniczne
w Urzêdzie Miasta i Gminy w Po³czynie
Zdroju pok. 202, tel. 3662400 wew. 22 lub
23. Termin kursu zostanie ustalony po zebraniu pe³nej grupy.
(tao)

skiej placówki jakoci jest wyró¿nieniem
presti¿owym, którym kurator nagradza
najlepsze placówki owiatowe w województwie. W trakcie oceny brany pod
uwagê jest zarówno stan techniczny obiektu, poziom nauczania, jak równie¿ wspó³praca z rodzicami i rodowiskiem lokalnym. W tej ostatniej dziedzinie przedszkole ma szczególne zas³ugi, a organizowane
przy wsparciu po³czyñskiego samorz¹du
festyny i wystêpy dla mieszkañców Red³a
s¹ wa¿nym elementem ¿ycia kulturalnego
popegeerowskiej wioski.
-W poprzednim roku równie¿ startowalimy w konkursie i zabrak³o nam tylko
dwóch punktów - mówi Joanna S³owik,
dyrektor  tym razem siê uda³o i jest w tym
zas³uga wszystkich pracowników i rodziców, którzy bardzo nam pomagaj¹. Wyró¿nienie kuratora nie wi¹za³o siê z nagrod¹
pieniê¿n¹, ale gmina Po³czyn Zdrój (równie¿ w nawi¹zaniu do 30 urodzin) ufundowa³a sprzêt nag³aniaj¹cy.
(last)

CZEK NA WAKACJE

W ramach projektu w Gimnazjum Publicznym w Po³czynie Zdroju odbywaæ
siê bêd¹ zajêcia obejmuj¹ce: obs³ugê
oprzyrz¹dowania  stacjê dysków, monitor, myszka, klawiatura; - obs³uga systemu operacyjnego Windows, obs³uga Internetu i podstawy poruszania siê po sieci, zak³adanie w³asnego konta pocztowego na bezp³atnych serwerach, obs³uga
poczty elektronicznej i komunikatorów
Gadu-Gadu itp. szkolenie bêdzie siê odbywaæ metod¹ warsztatow¹, tzn. oko³o
20% teorii i 80% zajêæ praktycznych.
Wszystkie zajêcia bêd¹ odbywa³y siê
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Centrum Kultury w
Po³czynie Zdroju
otrzyma³o dotacjê w
wysokoci 5 tysiêcy
z³otych od Fundacji Bank
Dzieciêcych Umiechów
nale¿¹cej do Banku
Zachodniego WBK S.A.

Nie przez przypadek uroczyste wrêczenie symbolicznego
czeku odby³o siê w wietlicy
wiejskiej w Ko³aczu. Pieni¹dze
otrzymane od fundacji zostan¹ przeznaczone na urozmaicenie wakacji dzieci
wiejskich w gminie Po³czyn Zdrój. Zakupione zostan¹ miêdzy innymi przybory plastyczne dla dziewiêciu wietlic i bibliotek wiejskich, oraz prowiant

i napoje dla dzieci uczestnicz¹cych w
zajêciach. Aby wyraziæ swoj¹ wdziêcznoæ, dzieci z Ko³acza przygotowa³y
dla przedstawiciela banku krótkie
przedstawienie teatralne i skromny poczêstunek.
(last)

WYDARZENIA

e-mail: promocja@polczyn-zdroj.pl

KTÓRA ULICA DLA PAPIE¯A?
Uczczenie pamiêci Jana Paw³a II poprzez nadanie jego imienia
jednej z po³czyñskich ulic jest przedmiotem pracy komisji doranej
powo³anej przez burmistrz Barbarê Nowak. Oprócz kilku propozycji
nadania imienia papie¿a do komisji wp³yn¹³ równie¿ wniosek
o jednoczesn¹ zmianê nazw czterech ulic niepoprawnych
historycznie.
Pomys³ nadania nazwy jednej z po³czyñskich ulic imienia Jana Paw³a II po-

wsta³ siê zaraz po mierci papie¿a. W ksiêdze goci na stronie internetowej Po³czyna
Zdroju pojawi³o siê kilka ró¿nych propozycji. Wród ulic wymienianych jako
najlepiej nadaj¹ce siê do zmiany najczêciej wymieniane by³y ulice 15
Grudnia, Wojska Polskiego, Plac
Wolnoci. Argumentacja podawana
przez internautów k³ad³a nacisk na
dwa aspekty. Po pierwsze ulica, która bêdzie nosi³a imiê papie¿a musi
byæ jedn¹ z g³ównych i reprezentacyjnych ulic w miecie. Jako drugi argument
podnoszono mo¿liwoæ pozbycia siê niejako przy okazji jednej z peerelowskich nazw.

Podobne wnioski wp³ywy równie¿ do
Urzêdu Miasta i Gminy dlatego burmistrz
Barbara Nowak postanowi³a powo³aæ w tej sprawie komisjê doran¹, która zaopiniuje przedstawione propozycje, a ostateczn¹ decyzjê w drodze
uchwa³y podejmie Rada Miejska. Zmiana nazw ulic to powa¿na i odpowiedzialna decyzja, dlatego nale¿y dzia³aæ
bardzo rozwa¿nie. Uwa¿am,
¿e niewskazany jest popiech
i dzia³anie pod wp³ywem emocji  powiedzia³a burmistrz Barbara Nowak
 ponadto takiego wydarzenia, jak
mieræ papie¿a nie powinno siê trakto-

waæ jako okazji do czegokolwiek. Najwa¿niejsze jest, aby godnie uczciæ pamiêæ
Wielkiego Polaka i wierzê, ¿e powo³ana

komisja zaproponuje w tej kwestii najlepsze rozwi¹zanie.
Pierwsze posiedzenie odby³o siê lipcu,
a komisja sk³adaj¹ca siê g³ównie z radnych
i kilku mieszkañców (nauczyciel historii,
ksi¹dz, dzia³acze spo³eczni), zapozna³a siê
z wnioskami, które wp³ynê³y do UMiG.
Jedna z propozycji przewiduje zmianê nazwy ulicy Grunwaldzkiej na Jana Paw³a II.
Wniosek ten poparty zosta³ stwierdzeniem, ¿e jest to naj³adniejsza ulica w miecie, a ponadto tworzy z Mariack¹ znak

krzy¿a. Kolejna propozycja dotyczy Placu
Tysi¹clecia, ale bez zmiany nazwy. Chodzi
o ustawienie w tym miejscu pomnika, oraz
zmianê nazw ulic dochodz¹cych do placu
(np. 22 Lipca, Piwna), na wi¹¿¹ce siê z
chrzecijañstwem ( Jana Paw³a II, Kardyna³a Wyszyñskiego). Trzeci wniosek, który wp³yn¹ do komisji nie zawiera³ propozycji nowych nazw, a jedynie wskazywa³ ulice, których nazwy nale¿a³oby zmieniæ (22
Lipca, 15 Grudnia, gen. Karola wierczewskiego, Gwardii Ludowej).
Komisja nie sformu³owa³a jeszcze
ostatecznej opinii i jest otwarta na inne
propozycje.

W dniu 17 wrzenia przy Krzy¿u Katyñskim na Cmentarzu Komunalnym w Po³czynie Zdroju odby³y siê uroczystoci z
okazji 65 Rocznicy Zbrodni Katyñskiej. Uczczeniu pamiêci zamordowanych w 1940 roku polskich jeñców wojennych,
ofiar komunistycznego ludobójstwa, przywieca³o has³o Golgota Wschodu  Polska Pamiêta.

MSZA KATYÑSKA
Tradycyjnie spotkanie odby³o siê
pod krzy¿em wykonanym na wzór tego,
który znajduje siê w Katyniu. Umieszczono przed nim szyny kolejowe o rosyjskim (szerokim) rozstawie szyn,
natomiast na podk³adach znalaz³y siê
nazwy radzieckich obozów: Katyñ,
Ostaszków, Starobielsk, Kozielsk.
Znajduje siê tu tak¿e urna z ziemi¹ z
Katynia oraz pami¹tkowa tablica.
Uroczystoci rozpoczê³y siê od
mszy wiêtej, nastêpnie na tablicy zawieszona zosta³a Wstêga Orderu Virtuti
Militari, odby³ siê apel poleg³ych i salwa honorowa kompani Wojska Polskie-

go. W tym roku po
raz pierwszy w obchody rocznicy zaanga¿owa³o
siê
Gimnazjum Publiczne, którego uczniowie zaprezentowali
krótki program okolicznociowy. Uroczystoci zakoñczy³y siê z³o¿eniem
wieñców i kwiatów
pod krzy¿em katyñskim.
(tao)
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Blisko piêædziesiêciu policjantów rowerzystów bra³o udzia³ w trzeciej edycji
Ogólnopolskiego Turnieju Policyjnych Patroli Rowerowych w Po³czynie Zdroju.

TURNIEJ POLICJANTÓW ROWERZYSTÓW
W zawodach uczestniczy³o 27 par turniejowych z ca³ej Polski, a oprócz policji
wród zawodników byli równie¿ przedstawiciele stra¿y miejskich, ¿andarmerii i
S³u¿by Ochrony Kolei. W trzydniowej

³y zainscenizowane sytuacje takie
jak wypadek drogowy, czy awantura rodzinna. W tej
konkurencji liczy³
siê nie tylko czas,
policjanci musieli
zareagowaæ zgodnie z procedur¹, a
sêdziowie skrupulatnie oceniali ich
postêpowanie.
Ostatniego
dnia
zawodów w parku
zdrojowym rozegra³a siê indywidualna jazda na czas z
przeszkodami. Po
zakoñczeniu tej konkurencji na tê sam¹
trasê wyruszy³y dzieci bior¹ce udzia³ w

imprezie ka¿dy dzieñ powiêcony by³ innej konkurencji. Pocz¹tek Turnieju to tradycyjnie teoretyczny test z zagadnieñ
policyjnych, a dopiero drugiego dnia zaczê³y siê konkurencje sprawnociowe.
Pierwszy w kolejnoci by³ 25 kilometrowy rajd po Po³czynie i okolicach, w trakcie którego na policyjne dru¿yny czeka-

specjalnie dla nich zorganizowanej czêci turnieju. Na zakoñczenie turnieju w amfiteatrze odby³ siê festyn, na
którym nast¹pi³o odczytanie wyników i wrêczenie nagród. W klasyfikacji generalnej podobnie jak w
ubieg³ym roku zwyciê¿yli Rafa³
Wierzbicki i Tomasz A³anowski z
Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, drugie miejsce zajêli Piotr
Zdrodowski i Piotr Siemianek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bia³ymstoku, a pierwsz¹ trójkê zamykali
Robert Kozyta i Tomasz Bojanek z
Komendy Wojewódzkiej Policji w
Katowicach.
(last)

DNI PO£CZYNA W TEMPLINIE
Od pocz¹tku wspó³pracy Po³czyna Zdroju z niemieckim Templinem
co roku odbywaj¹ siê na przemian Dni Po³czyna w Templinie lub
odwrotnie. W tym roku przysz³a kolej na wyjazd do Niemiec.
W grupie 50 osób z Po³czyna by³a
g³ównie m³odzie¿, ale równie¿ przedstawiciele samorz¹du, pomocy spo³ecznej i
Uzdrowiska Po³czyn S.A. W trakcie wizyty
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w Templinie odbywa³ siê akurat turniej
pi³ki no¿nej, w którym bra³o udzia³ ponad
50 dru¿yn z ca³ej Brandenburgii. W rozgrywkach udzia³ wziê³a równie¿ reprezentacja Po³czyna Zdroju. Poza pi³karzami w
zaprzyjanionym miecie wystêpowa³y
równie¿ tancerki z teatru tañca Figiel i
wokalistki Joasia Kêdzior i Anita To³kin.
Jedn¹ z najwiêkszy atrakcji przygotowan¹
przez przyjació³ z Templina by³a przeja¿d¿ka statkiem przez wybudowan¹ niedawno
luzê, dziêki której mo¿liwe s¹ rejsy turystycznez Templina a¿ do Hamburga.
Wspó³praca obu miast nie ogranicza
siê tylko do wzajemnych wizyt, ale przynosi coraz bardziej wymierne korzyci
spo³eczne i gospodarcze. W trakcie uro-

czystoci organizacja charytatywna z
Templina przekaza³a dla po³czyñskiej pomocy spo³ecznej czek na kwotê 560 euro.
Ponadto faktem sta³a siê wspó³praca
uzdrowisk z obu miast  podpisana zosta³a umowa na ³¹czone turnusy dla niemieckich goci. Ju¿ od jesieni tego roku kuracjusze z po³udnia Niemiec bêd¹ przyje¿d¿ali na kilka dni do Templina, a resztê
kuracji bêd¹ odbywaæ w Po³czynie. (last)

ROZMAITOSCI
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W niedzielê 21 sierpnia amfiteatr w Po³czynie Zdroju zamieni³ siê na kilka godzin w królestwo kwiatów,
owoców i warzyw. Tego dnia w parku zdrojowym odbywa³o siê Miejskie wiêto Ogrodów Dzia³kowych.

PO£CZYN DZIA£KAMI STOI
Po ubieg³orocznych regionalnych
obchodach tym razem wiêto mia³o za-

siêg miejsko  gminny. Mimo to impreza
nie ró¿ni³a siê specjalnie od zesz³orocznej, a wietnie znaj¹ce siê rodowisko
po³czyñskich dzia³kowców stworzy³o
kameraln¹, rodzinn¹ atmosferê. Uroczystoci rozpoczê³y siê od mszy wiêtej celebrowanej przez ksiêdza dziekana Stefana Leszczyñskiego. Nastêpnie rozstrzygniêtych zosta³o kilka konkursów, w których tradycyjnie jak co roku rywalizowa³o szeæ po³czyñskich ogrodów (Kolejarz, Morena, Piwosz, Relaks,
Rolnik, Talizman). W konkursie na
naj³adniejsze stoisko zwyciê¿y³ Pracowniczy Ogród Dzia³kowy Morena, za naj-

³adniejszy kosz obfitoci nagrodzony zosta³ POD Piwosz, a konkurs Skarby z
naszej dzia³ki, w którym
rywalizowa³y potrawy,
przetwory i nalewki przygotowane z dzia³kowych
produktów wygra³ ogród
Kolejarz. Og³oszone zosta³y równie¿ wyniki prac
komisji oceniaj¹cej estetykê samych ogrodów,
podobnie jak w roku ubieg³ym
naj³adniejszym
ogrodem okaza³
siê Piwosz. Nagrody w postaci
o p r y s k i w a c z y,
kosiarek i innych
dzia³kowych narzêdzi ufundowa³
Urz¹d Miasta i Gminy w Po³czynie Zdroju.
-Jestemy bardzo wdziêczni
dzia³kowcom, gdy¿ uprawiaj¹c
swoje ogródki dzia³aj¹ korzystnie nie tylko dla w³asnego
zdrowia, ale upiêkszaj¹ nasze
miasto podnosz¹c jego atrakcyjnoæ w oczach odwiedzaj¹cych nas kuracjuszy i turystów
 powiedzia³a Barbara Nowak, burmistrz
Po³czyna Zdroju. Sama impreza równie¿ cieszy³a siê du¿ym powodzeniem
wród kuracjuszy, ale i mieszkañców
miasta. Jedni i drudzy podziwiali dzia³-

kowe okazy i chêtnie degustowali smako³yki przygotowane przez dzia³kowców. Po zakoñczeniu czêci konkursowej atmosferê festynu umila³ koncert
kapeli Iniacy ze Stargardu Szczeciñskiego.
Po³czyn dzia³kami stoi  podsumowa³a imprezê Izabela Wacko, przewodnicz¹ca kolegium prezesów po³czyñskich
ogrodów  wje¿d¿aj¹cych do miasta
witaj¹ ogrody i wyje¿d¿aj¹cych ¿egnaj¹
ogrody. Wacko podkreli³a, ¿e prezesi s¹
zadowoleni ze wspó³pracy z miejscowym

samorz¹dem, a dziêkuj¹c za wsparcie w
oprotestowaniu projektu ustawy niekorzystnej dla dzia³kowców wrêczyli
burmistrz Barbarze Nowak symboliczny
dyplom.
(last)

DO¯YNKI W TOPORZYKU
W tym roku Gminny wiêto Plonów w
gminie Po³czyn Zdrój odbywa³o siê w
Toporzyku. Tradycyjnie jak co roku, uroczystoæ rozpoczê³a siê od mszy wiêtej,

po której korowód wieñców
przemaszerowa³ przez wioskê
na teren przy Szkole Podstawowej. Tu rozpocz¹³ siê festyn, w trakcie
którego
rozstrzygniêty zosta³ konkurs na
naj³adniejszy
wieniec do¿ynkowy, oraz rozegrane zosta³y
zawody so³tysów. W obu
konkurencjach
triumfowali gospodarze. Naj³adniejszy
wieniec przygotowa³o so³ectwo Toporzyk, a zawody
so³tysów wygra³a Zofia
Wysoczañska. Podczas do-

¿ynek w³odarze gminy z³o¿yli rolnikom
¿yczenia i ³amali siê z mieszkañcami chlebem. Impreza by³a te¿ okazj¹ do prezentacji
dla firm i organizacji z bran¿y rolniczej. (last)
po³czyñskie WIADOMOCI
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Skromnego jubileuszu doczeka³y siê Spotkania £owieckie Darz Bór w Po³czynie Zdroju.
W tym roku odbywa³y siê po raz pi¹ty, a rozrastaj¹ca siê z roku na rok impreza po raz pierwszy
mia³a zasiêg miêdzynarodowy.

DARZ BÓR JU¯ PO RAZ PI¥TY
Na trzy dni ostatniego weekendu
sierpnia do uzdrowiskowego miasta
przyjecha³o ponad tysi¹c entuzjastów
³owiectwa z ca³ej Polski, oraz grupy myliwych z partnerskich miast Po³czyna
Zdroju - niemieckiego Templina i w³oskiej
Controguerry  st¹d w tym roku impreza
mia³a charakter miêdzynarodowy. Spotkania rozpoczê³y siê w pi¹tek po po³udniu od wystaw i wyk³adów na temat
ochrony przyrody, a wieczorem w amfiteatrze odby³ siê koncert zespo³u reprezentacyjnego Polskiego Zwi¹zku £owieckiego. Jednak najwiêcej atrakcji przygotowano na sobotê. O godzinie 10 w amfiteatrze rozpoczê³a siê uroczysta Msza

Myliwska koncelebrowana przez ksiêdza Jerzego B¹ka, po której tradycyjnie
jak co roku wszyscy uczestnicy Darz
Boru zostali uwiecznieni na jednej (!) pami¹tkowej fotografii. Nastêpnie myliwi
uformowali kolumnê marszow¹ i w formie

parady przeszli ulicami miasta. Najwiêksze wra¿enie pochód robi³ na ul. Wojska
Polskiego, kiedy widaæ by³o, ¿e ludzki
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w¹¿ rozci¹ga siê na d³ugoci prawie
dwóch kilometrów. Wraz z przejciem
parady uroczystoci przenios³y siê na
Plac Wolnoci, gdzie
nast¹pi³o otwarcie rynku myliwskiego. Co
roku z okazji spotkañ do
Po³czyna Zdroju przyje¿d¿aj¹ wystawcy prezentuj¹cy szeroki asortyment towarów i us³ug
dla myliwych  od
ozdób i bi¿uterii, przez
odzie¿ i broñ myliwsk¹,
a¿ po samochody terenowe. Równoczenie w
zamku odbywa³y siê
wystawy
fotografii
przyrodniczej, wyrobów z poro¿a i trofeów ³owieckich.
Jednym z najatrakcyjniejszych momentów imprezy
by³ konkurs na Kocio³ek
Myliwski, czyli najlepsz¹ potrawê przygotowan¹ wed³ug tradycyjnych myliwskich receptur. W stosunku do lat
ubieg³ych formu³a konkursu zosta³a rozszerzona i zamiast jak dotychczas
wy³¹cznie
bigosów
myliwskich, tym razem mog³y braæ udzia³
równie¿ inne potrawy,
st¹d
w
konkursie
obecnoæ
gulaszu, a
nawet dania z makaronem.
Zwyciê¿y³a restauracja Palupe z Po³ c z y n a
Zdroju.
Równoczenie do wieczora na
scenie trwa³y wystêpy zespo³ów i gawêdziarzy myliwskich, oraz pokazy
psów ras myliwskich i soko³ów. Te
drapie¿ne ptaki, dawniej wykorzystywano na polowaniach, a dzi s³u¿¹
g³ównie do ochrony ró¿nych obiektów

(g³ównie lotnisk) przed innymi ptakami. W trakcie festynu nast¹pi³o wrêczenie nagród w Turnieju Dubletów o
Flintê Wojewody Zachodniopomor-

skiego, który to turniej odbywa³ siê w
od pi¹tku na strzelnicy w £ê¿ku. Zwyciê¿y³ Pawe³ Kubiak z Ko³a £owieckiego Echo Sianów zdobywaj¹c 46
punktów na 50 mo¿liwych i ustanawiaj¹c w ten sposób nowy rekord imprezy
(dotychczasowy rekord wynosi³ 45
punktów). Drugie miejsce zaj¹³ W³odzimierz Pilarz z Ko³a £owieckiego
Sokó³ widwin, a trzecie Tomasz Szerszenowicz z K£ Bielik S³awno. Impreza

przyci¹gnê³a wielu kuracjusz, turystów i
mieszkañców miasta, którzy przy na rynku bawili siê do pónego wieczora. (last)
Projekt Miêdzynarodowe Spotkania
£owieckie Darz Bór 2005 wspó³finsowane z Funduszu Ma³ych Projektów
Programu PHARE
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MEDALE NA 100 LAT ZNP
Tegoroczny Dzieñ Edukacji Narodowej by³ dla nauczycieli
szczególnie uroczysty. W tym roku przypada bowiem jubileusz 100
lat istnienia Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego i 60 lat Owiaty na
Pomorzu Zachodnim.

Z okazji podwójnego jubileuszu w kinie
Podhale odby³a siê impreza zorganizowana wspólnie przez ZNP i samorz¹d Po³czyna Zdroju. Dla nauczycieli i pracowni-

ków owiaty wyst¹pi³ Kameralny Chór
Mieszany Cantus oraz dzieci z Przedszkola Samorz¹dowego nr 2. Przygotowana zosta³a równie¿ wystawa kronik placówek
owiatowych z terenu gminy Po³czyn
Zdrój. Podczas uroczystoci wrêczone zosta³y medale okolicznociowe wydane specjalnie z okazji 100-lecia ZNP i 60 lat Owiaty
na Pomorzy Zachodnim, które otrzymali:
Irena Balonis, Czes³awa Buniak, Jadwiga
Cesarz, Zdzis³aw Cesarz, Maria Faliñska,
Jan Gasek, Danuta K³awsiuæ, Kazimierz
K³awsiuæ, El¿bieta K³ysiñska, Maria Kojder, Janina Mazepa, Janusz Niczyporuk,
Janusz Podpora, Witold Rajfl, Jadwiga
Rauflajsz, Wanda Rusak, Tadeusz Szatkowski, Adam Wilczewski, Zofia Wilczyñska, Hanna Zawadzka. Oprócz nauczycieli

medale otrzymali Barbara Nowak i Renata
Radziusz. Ponadto wrêczone zosta³y medale za 50 lat przynale¿noci do ZNP, które

otrzymali: Jadwiga Cesarz, Zdzis³aw Cesarz, Jan Gasek, Krystyna Klusek. Burmistrz Po³czyna Zdroju Barbara Nowak
wrêczy³a przedstawicielom ka¿dej ze szkó³
na terenie gminy Po³czyn Zdrój upominki w
postaci ksi¹¿ek. W uroczystoci licznie
uczestniczyli równie¿ nauczyciele emerytowani.
(tao)

Pensjonat Hopferówka jest jednym z dwóch budynków w Polsce nagrodzonych w tegorocznej
edycji konkursu Modernizacja Roku 2004 w kategorii obiekty hotelarsko  turystyczne.

HOPFERÓWKA NAGRODZONA
Obiekt zosta³ wybudowany w 1926 r.
Ówczenie by³ siedzib¹ firmy niemieckiej.
Potem mieszkali w nim pracuj¹cy w s¹siednim obiekcie lekarze uzdrowiskowi.
W latach szeædziesi¹tych mieszka³ w
willi g³ówny ksiêgowy Uzdrowiska 
Pan Jerzy Hopfer. St¹d te¿ ogólnie
przyjêt¹ nazw¹ dla budynku, która
przetrwa³a po dzieñ dzisiejszy sta³a
siê Hopferówka. Przez ostatnie ok.
12 lat budynek sta³ pusty, nie zamieszkany i nie u¿ytkowany popada³
w ruinê. W padzierniku 2002 roku
zosta³ poddany gruntownemu remontowi i modernizacji. Wszystkimi
pracami remontowymi i wykoñczeniowymi zajê³a siê firma SONCAS
Jerzego Chodubskiego. Inwestor
uzyska³ zgodê od Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków na rozbudowê obiektu i dobudowanie na jego
czêci parterowej dwóch kolejnych
kondygnacji i wykorzystanie nieu¿ytkowego poddasza. Prace trwa³y do
maja 2003 roku. Obecnie w Willi Hopferówka znajduje siê 17 pokoi, w tym 16
dwuosobowych i 1 jednoosobowy
(³¹cznie 33 miejsca noclegowe). Ka¿dy
pokój wyposa¿ony jest w osobny wêze³
sanitarny, sieæ telewizji kablowej, telefon,
sejf i lodówkê. Na parterze mieci siê recepcja i gabinet lekarza po³¹czony jedno-

czenie z gabinetem zabiegowym. W pomieszczeniach piwnicy znajduje siê jadalnia dla goci, profesjonalna, nowoczesna
kuchnia. Sala jadalna ma bezporednie
po³¹czenie z dobudow¹, pe³ni¹c¹ funkcjê

ogrodu zimowego. Jest to pomieszczenie restauracyjno-kawiarniane na 40
miejsc, doskonale owietlone i klimatyzowane. Szef kuchni poleca szeroki wybór
dañ kuchni staropolskiej. Z restauracji
mo¿na wyjæ bezporednio do letniego
ogródka piwnego.
Hopferówka w swojej ofercie wiadczy zabiegi lecznicze i rehabilitacyjne,

gdy¿ posiada do tego wykwalifikowany
personel i sprzêt. Na miejscu gocie mog¹
skorzystaæ z zabiegów tj.: masa¿ klasyczny, magnetronik, laser i akupunktura laserowa, galwanizacja, jonoforeza, interdyn, diadynamik, ciep³olecznictwo
 tzw. ok³ady cieplne. Pozosta³e
zabiegi wiadczy po³o¿ony obok
Hopferówki Dom Zdrojowy Gryf
, w tym wszystkie zabiegi mokre tj.
np. : borowina, masa¿ podwodny
czy k¹piele solankowe.
W konkursie Modernizacja
Roku 2004 odbywaj¹cym siê pod
patronatem Prezydenta RP Hopferówka otrzyma³a wyró¿nienie, a w
swojej kategorii wyprzedzi³ j¹ tylko
warszawski Polonia Palace Hotel.
W uzasadnieniu podano, ¿e nagroda zosta³a przyznana m.in. za dba³oæ o przywrócenie pierwotnej
urody budynku z zachowaniem historycznego detalu architektonicznego.
Warto przypomnieæ, ¿e w ubieg³ym
roku dwie inne inwestycje z Po³czyna
Zdroju znalaz³y siê w gronie laureatów
tego¿ konkursu. By³ to remont sanatorium Irena nale¿¹cego do Uzdrowiska
Po³czyn S.A. oraz modernizacja po³czyñskiej starówki przeprowadzona przez samorz¹d gminy.
(last)
po³czyñskie WIADOMOCI
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Uzdrowisko pe³ne kuracjuszy
Przyk³ad Po³czyna-Zdroju pokazuje, ¿e tych, których staæ na kuracjê w
uzdrowisku nie brakuje. wiadczy o tym fakt, ¿e od kilkunastu miesiêcy
Uzdrowisko Po³czyn S.A mo¿e poszczyciæ siê niemal 100 procentowym
ob³o¿eniem. Podobnie, jak w przypadku innych zachodniopomorskich kurortów
tak dobre wyniki zosta³y osi¹gniête dziêki kuracjuszom zza naszej zachodniej
granicy. W tej chwili stanowi¹ oni oko³o 40% wszystkich odwiedzaj¹cych
po³czyñskie uzdrowiska, ale wród zorganizowanych goci zdarzaj¹ siê te¿
Duñczycy. Co sprawia, ¿e przybysze zza granicy tak chêtnie odwiedzaj¹
Po³czyn-Zdrój? Na pewno s¹ to jedne z najlepszych w Polsce z³o¿a borowiny
stosowane do leczenia schorzeñ reumatycznych, niepowtarzalny mikroklimat i
wiekowe tradycje uzdrowiskowe. Jednak nie jest tajemnic¹, ¿e obok
powy¿szych wzglêdów kluczowe znaczenie dla niemieckich kuracjuszy maj¹
ceny, które jak na ich kieszeñ s¹ wiêcej ni¿ przystêpne.
Dla wielu Niemców przyjazd do Po³czyna to równie¿ podró¿ sentymentalna w rodzinne strony. Jednak Uzdrowisko zdaje sobie sprawê, ¿e s¹ to ludzie
w podesz³ym wieku, z czasem bêdzie ich
coraz mniej i nie bêdzie mo¿na budowaæ
przysz³oci przedsiêbiorstwa w oparciu o
tê grupê klientów. Dlatego ju¿ dzi trwaj¹
poszukiwania nowych rynków zbytu. Nie
przez przypadek w czerwcu ubieg³ego roku
Po³czyn-Zdrój by³ jednym z czterech polskich uzdrowisk, które prezentowa³y siê
na targach w Moskwie.
Obecnoæ zagranicznych kuracjuszy sprawi³a, ze Uzdrowisko najwiêkszy kryzys ma prawdopodobnie za
sob¹. W Po³czynie niechêtnie wspomina siê czas, kiedy zdane na ³ask¹ i nie³askê ZUS-u, NFZ-u, a wczeniej Kas
Chorych przedsiêbiorstwo, po przegranym przetargu zmuszone by³o czêæ
za³ogi skierowaæ na urlop bezp³atny. A

10

po³czyñskie WIADOMOCI

trzeba podkreliæ, ¿e Uzdrowisko jest
najwiêkszym pracodawc¹ w miecie i
perspektywa upadku firmy by³aby dla

UZDROWISKO PO£CZYN S.A.
78-320 Po³czyn Zdrój,
ul. Zdrojowa 6
tel. 094 36 624 24,
fax 094 36 62 470
Po³czyna prawdziwym dramatem. W
chwili obecnej kuracjusze zakontraktowani przez NFZ i ZUS w dalszym ci¹gu
stanowi¹ znacz¹c¹, bo 50-cio procentow¹
grupê
k u r a c j u s z y,
ale zmniejszenie ich liczby
nie
stanowi
ju¿ zagro¿enia
dla bytu firmy.
Co
wiêcej,
optymizmem
napawa fakt,
¿e w ogólnej
liczbie klientów Uzdrowiska Po³czyn
S.A. dziesiêæ
procent stanowi¹ pe³nop³atni kuracjusze polscy
i odsetek ten
stale ronie.
Aby jednak kuracjuszy z portfelami zasobnymi
zarówno
w
Euro, w z³o-

tówki i inne waluty stale przybywa³o,
konieczne jest sprostanie ich wymaganiom w zakresie standardów technicznych. Prawda jest taka, ¿e ¿aden cudzoziemiec nie przyjedzie do sanatorium z
pokojami bez ³azienki, a takich w Po³czynie Zdroju jeszcze do niedawna

by³a prawie po³owa. Obiekty uzdrowiskowe przez d³ugie lata by³y niedoinwestowanie, ale na szczêcie w ostatnim
czasie wiele siê zmieni³o. Coraz wiêksza
czêæ bazy noclegowej ma standard europejski, trwaj¹ kolejne remonty, a w
niedalekiej przysz³oci rozbudowana
bêdzie te¿ infrastruktura wypoczynkowa i lecznicza, powstanie na przyk³ad
komora krioterapeutyczna, pijalnia wód
i ogród zimowy.
Poprawa sytuacji w Uzdrowisku Po³czyn SA szybko da³a siê odczuæ w lokalnej gospodarce. Jak grzyby po deszczu wyrastaj¹ kolejne inicjatywy obliczone na klientów Uzdrowiska. Oprócz
kawiarni, cukierni, a ostatnio tak¿e winiarni, w ofercie dla kuracjuszy pojawi³y siê przeja¿d¿ki bryczk¹, wycieczki
rowerowe i riksze.

Z
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UZDROWISKA

UZDROWISKO
NIE TYLKO DLA
PRZYJEZDNYCH
WARTO WIEDZIEÆ:

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

Uzdrowisko Po³czyn 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.

Uzdrowisko Po³czyn SA

zaprasza do swoich pracowni:
- densytometrycznej i mammograficznej
Oferujemy pe³ny zakres diagnozowania i leczenia osteoporozy, w tym specjalistyczne badania densytometryczne czêci
lêdwiowej krêgos³upa, szyjki
koci udowej, koci przedramienia. Badania na osteoporozê wykonywane s¹ przy pomocy aparatu najwy¿szej generacji typu
DPX amerykañskiej firmy LUNAR, który charakteryzuje siê
wysok¹ dok³adnoci¹ i wysokim
stopniem niezawodnoci.
OSTEOPOROZA  im wczeniej wykryta, tym skuteczniej
leczona
OSTEOPOROZA  mo¿e z³amaæ ¿ycie.
Oferujemy
równie¿
badanie

mammograficzne piersi. Ju¿ setki kobiet uniknê³o powik³añ zwi¹zanych z rakiem piersi, albowiem badanie to przeprowadzi³y
w odpowiednim momencie. W
Po³czynie Zdroju mamy wyj¹tkow¹ okazjê skorzystania z:
- profesjonalnego zespo³u lekarzy
- fachowego personelu medycznego
- konkurencyjnej ceny za badanie
- krótkiego terminu diagnozowania
Wystarczy przyjæ do Pomorskiego Centrum Osteoporozy i
Mammografii (wejcie od ul. Kociuszki) lub w celu uzyskania
bli¿szych informacji zadzwoniæ
pod numer 36 62 320.
po³czyñskie WIADOMOCI
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Burmistrz Barbara Nowak i Józef G¹ska, radny i policjant w jednej osobie, odwiedzili pierwszaków
z Publicznej Szko³y Podstawowej nr 1 w Po³czynie Zdroju. Powodem wizyty by³o wrêczenie ksi¹¿eczek
wydanych w ramach programu Bezpieczne dziecko.

DZIECI BEZPIECZNE DZIÊKI
KSI¥¯ECZCE

Wydawnictwo opracowane wspólnie przez policjantów i pracowników
Urzêdu Miasta i
Gminy zawiera
rysunki z krótkimi podpisami, na
których przedstawiono sytuacjê zagro¿enia
bezpieczeñstwa,
z jakimi mog¹
spotkaæ siê dzieci. Obrazki przedstawiaj¹ na przyk³ad dziecko zaczepiane przez
obc¹
osobê,
przebiegaj¹ce
przez ulicê, atakowane
przez
agresywnego
psa, zachêcane

do wziêcia narkotyków. Zadaniem dzieci jest pokolorowanie rysunków oraz

narysowanie w³asnych sytuacji, które
wydaj¹ im siê niebezpieczne. W ksi¹¿eczce jest równie¿ miejsce na narysowanie mapy drogi do szko³y, zaznaczenie niebezpiecznych miejsc i zaproponowanie innego wariantu. Program
edukacyjny Bezpieczne dziecko ma
na celu uwiadomienie najm³odszym
niebezpieczeñstw, które czyhaj¹ na nie
w drodze do szko³y, podczas wypoczynku, w ruchu drogowym i wielu innych
sytuacjach  mówi Barbara Nowak.
Ksi¹¿eczki zosta³y wydane po raz
drugi -W ubieg³ym roku dzieci wykaza³y du¿¹ aktywnoæ we wskazaniu sytuacji, które wydaj¹ im siê niebezpieczne, a ich uwagi zosta³y wziête pod
uwagê przy opracowaniu tegorocznej
edycji  dodaje radny G¹ska. Wydanie
zosta³o sfinansowane przez Urz¹d Miasta i Gminy w Po³czynie Zdroju.
(tao)

Pierwszego wrzenia rozpocz¹³ siê rok szkolny, a podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Po³czynie
Zdroju radni wys³uchali sprawozdania dyrektorów szkó³ z przygotowania do roku szkolnego.

ROK SZKOLNY ROZPOCZÊTY

Liczba szkó³ rozpoczynaj¹cych rok
szkolny w gminie Po³czyn Zdrój zmniejszy³a siê o jedn¹. Od 1 wrzenia 2005 decyzj¹

Rady Miejskiej przesta³a istnieæ Szko³a
Podstawowa w Brunie. Obwód tej szko³y
przejê³a Publiczna Szko³a Podstawowa nr 1
w Po³czynie Zdroju. Likwidacja placówki
nie spowodowa³a wzrostu bezrobocia, poniewa¿ wszyscy nauczyciele z Brusna znaleli zatrudnienie w swoim zawodzie w innych szko³ach i przedszkolach na terenie
gminy. Od razu zagospodarowany zosta³
równie¿ budynek po dawnej szkole. Obecnie mieci siê tu wietlica wiejska, a dalsze
plany przewiduj¹ stworzenie na bazie budynku schroniska m³odzie¿owego.
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W bie¿¹cym roku na emerytury w gminie Po³czyn Zdrój odesz³o trzech nauczycieli, a kolejne odejcia planowane s¹ na
rok 2006. Ponadto dyrektorzy placówek
owiatowych bior¹c pod uwagê sugestie
Kuratorium Owiaty w Szczecinie i Rady
Miejskiej w Po³czynie Zdroju, oraz sytuacjê na rynku pracy m³odych nauczycieli
podjêli decyzjê o niezatrudnianiu nauczycieli
emerytów.
W czasie wakacyjnej przerwy we wszystkich szko³ach dokonywane by³y prace modernizacyjne, takie jak
malowanie i inne drobne naprawy. Jednak dyrektorzy szkó³ zgodnie
podkrelali, ¿e potrzeby w tym zakresie s¹
ogromne. Gruntownego remontu wymaga
na przyk³ad dach Przedszkola Samorz¹dowego nr 1 oraz wjazd i parking w Przedszkolu nr 2.
W czasie minionych wakacji gmina
Po³czyn Zdrój organizowa³a wypoczynek
letni dla dzieci. z ró¿nych form wypoczynku skorzysta³o w bie¿¹cym roku ³¹cznie

210 m³odych mieszkañców naszej gminy.
Dziewiêædziesiêciu szeciu uczniów
klas pierwszych z gminy Po³czyn Zdrój
zosta³o objêtych rz¹dowym programem
Wyprawka szkolna. Wyprawka obejmuje komplet podrêczników z æwiczeniami.
Z dniem 1 wrzenia br. ruszy³a kolejna
tura przyjmowania wniosków o przyznanie
stypendium szkolnego. Zgodnie z ustaw¹ o
systemie
owiaty
uczniowie mog¹ sk³adaæ wnioski do 15 wrzenia, natomiast s³uchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów jêzyków obcych i kolegiów
pracowników
s³u¿b
spo³ecznych do 15 padziernika danego roku
szkolnego. W zwi¹zku z tym we wszystkich szko³ach na terenie miasta i gminy
Po³czyn Zdrój od 1 wrzenia s¹ dostêpne
druki wniosków, które po wype³nieniu
nale¿y z³o¿yæ we wskazanym terminie w
pokoju 2of w Urzêdzie Miasta i Gminy w
Po³czynie Zdroju w godzinach 8  14, a w
czwartki 8  16.
(last)

ROCZNICE

e-mail: promocja@polczyn-zdroj.pl

W poniedzia³ek 15 sierpnia w Po³czynie Zdroju odby³y siê obchody 25-lecia Solidarnoci.
Uroczystoci rozpoczê³y siê na wzgórzu niedaleko sanatorium Borkowo, gdzie w 1980 roku
potajemnie spotykali siê za³o¿yciele po³czyñskiej Solidarnoci.

JUBILEUSZ SOLIDARNOCI
Podobnie jak przed 25 laty przy figurce Matki Boskiej zebrani modlili siê w intencji Ojczyzny. Po krótkiej modlitwie i
przemówieniu ksiêdza Zbigniewa Grygorcewicza uroczystoci przenios³y siê
do amfiteatru, gdzie ksi¹dz dziekan Stefan Leszczyñski odprawi³ mszê wiêt¹.
W kazaniu zwróci³ uwagê na koniecznoæ odrodzenia siê idea³ów, które towarzyszy³y narodzinom Solidarnoci. W

czasie mszy powiecona zosta³a tablica
pami¹tkowa z wizerunkiem papie¿a Jana
Paw³a II i s³owami Niech zst¹pi Duch
Twój i odnowi oblicze ziemi... Tej ziemi!.
Kilka dni po uroczystociach tablica zo-

sta³a wmurowana w cianê kocio³a Mariackiego.
Z boku amfiteatru znalaz³a siê
wystawa zdjêæ i dokumentów z pocz¹tków Solidarnoci. Jednym z
jej elementów by³a kopia 21 postulatów namalowana podobnie jak
orygina³ ze Stoczni Gdañskiej na
drewnianej p³ycie. Andrzej Chodanowicz, przewodnicz¹cy Komisji Zak³adowej
NSZZ Solidarnoæ w Wytwórni
Wody
ródlanej i autor ekspozycji podkrela, ¿e stara³
siê jak najwierniej oddaæ
charakter orygina³u 
Byæ mo¿e nie wszyscy
wiedz¹, ale treæ postulatów zosta³a po zakoñczeniu strajku w
1980 roku poprawiona
pod wzglêdem stylistycznym i ortograficznym, natomiast ja odtworzy³em pierwotn¹
wersjê  wyjania Chodanowicz.
Po mszy wiêtej odby³ siê koncert zespo³u AVA ze Stargardu Szczeciñskiego,
który wykonywa³ miêdzy innymi piosenki Jacka Kaczmarskiego.
(last)

Fundatorzy tablicy
upamiêtniaj¹cej
25-lecie Solidarnoci:

g Wytwórnia Wody ródlanej
Po³czyn Zdrój S.A.
g Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe
SONCAS
g Nadlenictwo Po³czyn
g Pomerania FRUCHT sp. z o.o.
Dziwogóra
g AgroBrusno sp. z o.o. Kocury
g PHU EKO-FIUK
g PHU Witold Nitras
g Uzdrowisko Po³czyn S.A.
g Firma Wielobran¿owa KEMPES
g Renata Dani³owicz REDAN PPHU

PODWÓJNY JUBILEUSZ W KOCIELE NMP
W czwart¹ niedzielê padziernika w Kociele Mariackim w Po³czynie Zdroju odby³y siê uroczystoci z okazji podwójnego jubileuszu. W tym roku mija bowiem 60
lat istnienia Parafii pod wezwaniem Najwiêtszej Marii Panny, w
której ksi¹dz dziekan Stefan
Leszczyñski od 25 lat jest proboszczem.

W uroczystej mszy wiêtej oprócz
licznie zebranych parafian, w³adz samorz¹dowych i kilku parlamentarzystów uczestniczy³ biskup Kazimierz
Nycz i kilkudziesiêcioosobowa grupa
duchownych z ca³ej Polski, zaprzyjanionych z po³czyñsk¹ Parafi¹. Po mszy
wiêtej gocie przeszli do zamku gdzie
odby³o siê otwarcie wystawy dokumentuj¹cej 60-lecie istnienia Parafii
NMP. Ekspozycja przygotowana
przez Annê Koz³owsk¹ sk³ada
siê g³ównie ze zdjêæ, artyku³ów, ale równie¿ ró¿añców i
malowide³ religijnych po³czyñskich parafian. Zgromadzenie
tak du¿ego zbioru dokumentów
nie by³o spraw¹ ³atw¹, dlatego
bardzo dziêkujê wszystkim, którzy pomogli mi dotrzeæ do materia³ów i udostêpnili w³asne
zbiory  powiedzia³a plastyczka.
Najwiêksza i najstarsza po³czyñska wi¹tynia bardzo wiele

zawdziêcza swojemu proboszczowi.
To dziêki inicjatywie ks. Stefana
Leszczyñskiego odbudowana zosta³a wie¿a, która sp³onê³a od uderzenia
pioruna w 1950 roku. Równie¿ w trakcie modernizacji starówki proboszcz
zadba³ o otoczenie kocio³a, które
dziêki temu stanowi jeden z najbardziej
urokliwych zak¹tków Po³czyna Zdroju.
(tao)
po³czyñskie WIADOMOCI
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XX Jubileuszowy Ogólnopolski Turniej Sztuki Recytatorskiej i Poezji piewanej
im. Skamandrytów 24 - 27 listopada 2005 r.

SKAMANDRYCI - JUBILEUSZ
Drodzy Przyjaciele!
To ju¿ dwudziesty raz bêdziemy Was gociæ w Po³czynie - Zdroju.
Wspólnie z Wami prze¿ywaæ bêdziemy radoci i tremê. Przygodê z
poezj¹ recytowan¹ i piewan¹ prze¿ywaæ mo¿na na wiele sposobów,
wed³ug w³asnych uczuæ i refleksji. Dlatego zapraszamy Was, abycie
przez kilka jesiennych wieczorów biesiadowali z nami w atmosferze
rozgrzanej poezj¹ Waszych serc.
Organizatorzy

REGULAMIN
1. Turniej jest imprez¹ konkursow¹ przeznaczon¹ dla osób, które
ukoñczy³y 16 lat, odbywa siê w nastêpuj¹cych kategoriach: RECYTACJA, POEZJA PIEWANA.
2. Uczestnicy przygotowuj¹ do
prezentacji dwa utwory, z których co
najmniej jeden musi pochodziæ z
twórczoci grupy Skamander.
3. W odniesieniu do formy muzycznej /poezja piewana/ obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady:
- dopuszcza siê tylko muzykê
nowo skomponowan¹ przez wykonawcê lub inn¹ osobê,
- solicie lub grupie wokalnej
mo¿e akompaniowaæ od 1 do 4 osób,
- wyklucza siê playback i pó³playback.
4. Prezentacje recytatorskie mog¹
byæ wzbogacone o rodki teatralne /
ruch, gest, rekwizyt, muzyka/, jeli
s³u¿¹ one twórczej interpretacji.
5. Czas prezentacji nie mo¿e przekraczaæ 10 minut.
6. Prezentacje uczestników oceniane bêd¹ przez jury, które wy³oni
laureatów i przyzna nagrody, m.in.:
- Grand Prix
- Nagroda Specjalna im. Zbigniewa Krupowiesa za nowatorskie poszukiwania i indywidualizm,
- Nagroda Burmistrza Po³czyna
Zdroju za ciekaw¹ interpretacjê tekstu poety z grupy Skamander
- Nagroda Dyrektora Centrum
Kultury w Po³czynie Zdroju za udany
debiut.
7. Warunkiem udzia³u w Turnieju
jest przes³anie Karty Zg³oszenia wraz
z kserokopi¹ wp³aty akredytacji do
dnia 16 listopada 2005r. na adres:
Centrum Kultury
w Po³czynie Zdroju
Turniej Skamandrytów
ul. Woj. Polskiego 54
78 - 320 Po³czyn Zdrój
8.Akredytacja - koszty wy¿ywienia i zakwaterowania uczestników,
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instruktorów i obserwatorów w wysokoci 120 z³ od 1 osoby nale¿y
wp³aciæ na konto:
PKO BPS.A. O/Drawsko Pomorskie Nr 81-102028 470000 1502
0009 6040 z dopiskiem Skamander dotyczy edycji konkursowej w
dniach 25.11 - 27.11
9.W przypadku nie korzystania z
akredytacji /zakwaterowanie, wy¿ywienie/ uczestnicy pokrywaj¹ koszty
organizacyjne w wysokoci 25 z³.
10.Turniej rozpoczyna siê 25 listopada 2004r. (pi¹tek) o godz. 13.00
w Centrum Kultury.
11.Informacji udziela Centrum
Kultury: tel. /094/ 36 62 759, tel/fax
094 36 64 313.
PROGRAM RAMOWY
g 24.11.2005
11.00 - przyjazd uczestników z
Templina i Polski

14.30 - sesja naukowa Poezja polska i niemiecka ostatniego stulecia
20.00 - wieczór poezji polskiej i
niemieckiej
g 25.11.2005

14.00 - prezentacje konkursowe
14.00 - dyskusja M³odzie¿ i poezja
16.30 - udzia³ w debacie medialnej
19.00 - kolacja
20.00 - Koncert Wspomnieñ w wykonaniu Laureatów z poprzednich 19
lat
21.30 - recital poetycki
26.11.2005
09.00 - niadanie
10.00 - prezentacje konkursowe
13.30 - obiad
15.00 - próba Koncertu Galowego
19.00 - kolacja
20.00 - Koncert Galowy XX Turnieju Sztuki Recytatorskiej i Poezji
piewanej im. Skamandrytów oraz
recital aktorski
g 27.11.2005
09.00 - niadanie
10.00 - udzia³ w warsztatach recytatorsko-aktorskich (æwiczenia mimiczne, oddechowe, ruchowe)
13.00 - obiad, po¿egnanie i wyjazd
uczestników

W Bibliotece Publicznej
w po³czyñskim zamku od kilku
dni jest do nabycia wydana
niedawno ksi¹¿ka pt. Legendy
i banie z Po³czyna Zdroju
autorstwa Moniki Milczarek.

PO£CZYÑSKIE
BANIE
WYDANE
Jest to zbiór jedenastu opowiadañ
zwi¹zanych z Po³czynem Zdrojem, które
w barwny sposób przedstawiaj¹ na
wpó³ legendarne dzieje miasteczka i
okolicznych miejscowoci. Kanw¹ podañ s¹ w wiêkszoci wydarzenia historyczne, a bohaterami znane postacie z
dziejów Po³czyna. Uzupe³nieniem inte-

resuj¹cej treci s¹ archiwalne zdjêcia i
widokówki, ukazuj¹ce Po³czyn i Szwajcariê Po³czyñsk¹ w pierwszej po³owie
XX wieku.
(last)

SPORT
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W POGONI
ZA SPONSORAMI
Nale¿¹c do KLUBU SPONSORÓW POGONI otrzymasz specjalny
certyfikat i okolicznociow¹ plakietkê informuj¹c¹, ¿e jeste
KLUBOWICZEM.
Plakietka upowa¿ni Ciebie do wejcia na mecz Pogoni z 50%
ulg¹. Plakietki otrzymaj¹ tylko osoby indywidualne 
przedstawiciele firm lub wyznaczone osoby, przedstawiciele
pozosta³ych podmiotów oraz indywidualni darczyñcy.
A gdy ju¿ bêdziesz na stadionie, to kibicuj jak najgorêcej, naszej
Kochanej Pogoni.
B¹d z ni¹ na dobre i na z³e. Pi³karze odwdziêcz¹ siê Tobie
wietnymi wynikami, promocj¹ miasta i Jego mieszkañców i
radoci¹ rodzinnych spotkañ na Stadionie Pogoni
Pi³ka no¿na to piêkny sport, wyzwalaj¹cy ambicje m³odych, ucz¹cy kolektywnego dzia³ania, hartuj¹cy w sukcesach i
pora¿kach m³ode organizmy. Zawsze towarzyszy³o im najpiêkniejsze z pragnieñ
 byæ zwyciêzc¹, byæ uwielbianym, kochanym, byæ najlepszym. Takie pragnienia s¹, istniej¹ i w naszej po³czyñskiej
spo³ecznoci. Ju¿ od pierwszych chwil
pobytu pierwszych powojennych osadników na po³czyñskiej ziemi, budowali
oni dru¿ynê pi³karsk¹, aby korzystaj¹c z
istniej¹cego stadionu rozgrywaæ fascynuj¹ce mecze, na które nierzadko przychodzi³a po³owa mieszkañców naszego
miasta. W futbolowej historii Po³czynaZdroju jest wiele wspania³ych triumfów
dru¿yn w rozgrywkach A klasy, IV ligi, a
nawet, tak, tak III Ligi.
Gocilimy dru¿yny z odleg³ych od
nas miejscowoci jak np. z Amici Wronki,
ale równie¿ i z naszego regionu, ju¿ wielce
utytu³owane, ze Szczecina, winoujcia,
Ko³obrzegu, S³upska i innych. Nasi pi³karze grali jak równi z równymi. Dzi zd¹¿amy dru¿yn¹, która obecnie reprezentuje
nasze miasto, czyli Pogoni¹ Po³czyn do
kolejnych, realnych sukcesów. W zakoñczonych w czerwcu rozgrywkach okrêgowych, Pogoñ Po³czyn znalaz³a siê w cis³ej czo³ówce tej ligi.
Zaistnia³y zatem realne szanse na
awans naszej dru¿yny do wy¿szej klasy
ju¿ podczas najbli¿szych rozgrywek.
Wzmocniona dru¿yna mo¿e ju¿ podczas tych rozgrywek przynieæ nam niespotykan¹ radoæ zwyciêstw, a w konsekwencji wizytê dru¿yn z innych miejscowoci o uznanym ju¿ w wiecie pi³karskim
presti¿u.

Aby tak siê sta³o potrzebna jest mobilizacja wszystkich rodowisk po³czyñskich, potrzebne jest autentyczne zainteresowanie mieszkañców choæby pobytem meczów na stadionie, potrzebne jest
wsparcie dzia³añ nowego Zarz¹du Pogoni, wsparcie pi³karzy i dzia³aczy.
Zwracamy siê do wszystkich mieszkañców Po³czyna-Zdroju, do wszystkich
przedsiêbiorców, w³acicieli zak³adów
pracy, restauracji, kawiarni, sklepów, zak³adów us³ugowych, do wszystkich, którzy kochaj¹ swoje miasto, o wsparcie dzia³añ zd¹¿aj¹cych do:
- uzyskania awansu Pogoni do IV ligi,
- stworzenia szerokiego zaplecza m³odziutkich pi³karzy, którzy za kilka lat, bêd¹
godnymi nastêpcami dzisiejszej Pogoni
Po³czyn,
- stworzenia warunków do bardziej
dynamicznego rozwoju dru¿yny i osi¹gania sukcesów jakich jeszcze w Po³czynieZdroju nie by³o.
Mamy ju¿ du¿o, bo:
- dobr¹ dru¿ynê, rokuj¹c¹ wiele znakomitych osi¹gniêæ,
- dobre zaplecze rehabilitacyjno 
wypoczynkowe po treningach i meczach
w sanatorium Leo Karli P. Micha³a Leonowicza,
- wietnie przygotowan¹ murawê stadionu,
- mamy wielu spo³ecznie wykonuj¹cych
zadania dzia³aczy, nieocenionych w pomocy jak¹ udzielaj¹ przy treningach, meczach,
utrzymaniu stadionu i jego p³yty,
- mamy te¿, choæ skromne jak na potrzeby Klubu rodki pieniê¿ne przyznawane decyzjami nasze Rady Miasta i
Gminy.

Aby funkcjonowaæ bez problemów, w
bezpieczeñstwie istnienia dru¿yny i jej
zaplecza, op³at jakie zwi¹zane s¹ z kosztami wyjazdów, treningów i meczów, z kosztami sprzêtu i ubioru, wystarczy przys³owiowa odrobina dobrej woli i gestu z ca³ego serca.
W dzisiejszych realiach tê wolê i ten
gest, pragniemy unormowaæ w formie:
KLUBU SPONSORA
POGONI PO£CZYN
Przynale¿noæ do Klubu jest dobrowolna, a wiadectwem przynale¿noci
jest równie¿ dobrowolna sk³adka na dzia³alnoæ Klubu.
Zapewniamy wszystkich darczyñców, ze co najmniej raz w roku na specjalnie zorganizowanym spotkaniu w sanatorium Leo Karli, przedstawiona zostanie
przez zarz¹d Pogoni szczegó³owa informacja o osi¹ganych przychodach i wydatkach. To spotkanie upewniaæ bêdzie
Pañstwa, ¿e pieni¹dze te wydane bêd¹ w
sposób racjonalny, realny, uczciwy.
Z pewnoci¹ spotkanie to bêdzie spotkaniem nie tylko sympatyków Pogoni,
ale tak¿e wielu szczêliwców, dla których
przewidziane s¹ nastêpuj¹ce nagrody
ufundowane przez W³aciciela Hoteli
Leo w wieradowie i Po³czynie-Zdroju.
Oczywistym jest, ¿e w losowaniu nagród bêd¹ uczestniczyæ tylko darczyñcy
(w³aciciele, prezesi, dyrektorzy, kierownicy, osoby indywidualne), którzy bêd¹
mieli prawo przekazaæ nagrodê wybranemu pracownikowi lub osobie z najbli¿szej
rodziny. Nie przewiduje siê wyp³at ekwiwalentowych.
Nagroda musi byæ wykorzystana w
formie w jakiej zosta³a okrelona.
- 5 NAGRÓD (w ka¿dej kategorii po
jednej nagrodzie) w postaci jedno  tygodniowego pobytu w Hotelu Leo  Victoria
w wieradowie  termin do uzgodnienia.
Na pobyt sk³ada siê: zakwaterowanie,
¿ywienie, 2 zabiegi relaksacyjne
- 10 NAGRÓD w postaci niedzielnego obiadu rodzinnego dla 4 osób w Hotelu Leo Karli w Po³czynie-Zdroju
- 20 NAGRÓD w postaci bezp³atnego
wejcia na basen w Hotelu Leo Karli w
Po³czynie-Zdroju
Nagroda Specjalna  weekend (pi¹tek  sobota  niedziela) w Hotelu Leo
Karli dla 2 osób z wy¿ywieniem, 2 zabiegami, basenem, saun¹, jaquzi i wieczorem we dwoje w kawiarni przy
lampce wina.
I LOSOWANIE DLA
SPONSORÓW PODCZAS
BALU DLA POGONII
W HOTELI LEO
W PO£CZYNIE  ZDROJU
W STYCZNIU.
WSTÊP NA BAL 35 Z£
OD OSOBY, ILOÆ
MIEJSC OGRANICZONA.
po³czyñskie WIADOMOCI
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PO£CZYN WYRÓ¯NIONY,
BO BEZPIECZNY
Dzia³ania prowadzone w ubieg³ych latach na terenie gminy Po³czyn
Zdrój na rzecz poprawy bezpieczeñstwa zosta³y docenione przez
Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji. Pod koniec
wrzenia Po³czyn Zdrój otrzyma³ wyró¿nienie w Ogólnopolskim
Konkursie Bezpieczna Gmina organizowanym przez MSWiA.

W roku 2005 udzia³ w konkursie wziê³y w sumie 222 jednostki samorz¹du terytorialnego z ca³ej Polski, w tym 61 w kategorii gmin miejsko-wiejskich, w której
startowa³ Po³czyn Zdrój. W ka¿dej kategorii 10 gmin przechodzi do fina³u. Z tej
dziesi¹tki trzy gminy otrzyma³y nagrody,
a pozosta³e wyró¿nienia. Po³czyn Zdrój
znalaz³ siê w³anie wród gmin wyró¿nionych. Na tak dobry wynik z³o¿y³ siê ca³y
szereg dzia³añ, które przeprowadzi³, b¹d
wspó³tworzy³ po³czyñski samorz¹d. Oto
najwa¿niejsze z tych przedsiêwziêæ:
n Budowê nowego komisariatu w ródmieciu i przeniesienie siedziby policji z peryferyjnie usytuowanego budynku do
cis³ego centrum miasta. Udzia³
samorz¹du w tym przedsiêwziêciu by³ realizowany poprzez zacienienie wspó³pracy na linii
samorz¹d  policja, której g³ównym celem by³o przekonanie
przedstawicieli policji na szczeblach, powiatowym i wojewódzkim o potrzebie zmiany lokalizacji siedziby policji bli¿ej centrum
miasta. Gmina uczestniczy³a w finansowaniu
przedsiêwziêcia
poprzez przyjêcie na swoje barki
kosztów zakupu mieszkañ dla lokatorów
budynku przewidzianego na nowy komisariat.
n Wa¿nym zadaniem realizowanym w
gminie Po³czyn Zdrój by³o usprawnienie,
edukacja i rozwój s³u¿b dzia³aj¹cych w
sytuacjach kryzysowych  Ochotnicza
Stra¿ Po¿arna. Z t¹ myl¹ by³ realizowany
program utworzenia Gminnego Centrum
Reagowania. Dzia³anie to polega³o na: wyremontowaniu i modernizacji pomieszczeñ w budynku komendy OSP w Po³czynie Zdroju, - wyposa¿eniu w sprzêt komputerowy niezbêdny w sytuacjach kryzysowych, a umo¿liwiaj¹cy równie¿ edukacjê 
dostêp do internetu, - wyposa¿eniu w
oprogramowanie niezbêdne dla planowania, odbudowy i zarz¹dzania w sytuacjach
kryzysowych.
n Od 2000 roku na terenie Po³czyna-
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Zdroju funkcjonuj¹ policyjne patrole rowerowe. Pomys³ ich utworzenia powsta³
przy okazji oddania do u¿ytku cie¿ki rowerowej na by³ym szlaku kolejowym na
odcinku Po³czyn Zdrój  Z³ocieniec. Swoim zasiêgiem patrole rowerowe obejmuj¹
ca³¹ d³ugoæ cie¿ki rowerowej znajduj¹cej siê na terenie gminy (14 km), jak równie¿
alejki Parku Zdrojowego. Dziêki rowerom
mo¿liwe jest monitorowanie oraz dotarcie
z interwencj¹ w miejsca gdzie niemo¿liwy
jest ruch radiowozu, a jednoczenie nie

powoduje uci¹¿liwoci dla rodowiska
oraz osób, które przyje¿d¿aj¹ do Po³czyna
po zdrowie i wypoczynek.
n Udzia³ samorz¹du w organizacji
Ogólnopolskiego Turnieju Policyjnych
Patroli Rowerowych, który jako masowa
impreza z elementami edukacyjnymi i rozrywkowymi, jest atrakcyjn¹ form¹ budowania pozytywnego wizerunku policjanta.
n Miasto wielokrotnie by³o zalewane,
a w 1996 roku mia³a miejsce najwiêksza
powód. Od tamtej pory gmina aktywnie
zabiega³a o budowê na Wogrze zbiornika
retencyjnego, który ca³kowicie za¿egna
niebezpieczeñstwo kolejnych powodzi.
Starania te zakoñczy³y siê sukcesem, budowa trwa³a 2 lata, a 2004 by³ pierwszym
pe³nym rokiem pracy zbiornika. Samorz¹d
Po³czyna Zdroju uczestniczy³ w realizacji
tego zadania poprzez wspó³finansowanie

czêci inwestycji  budowa kolektora ciekowego z Borkowa zapewniaj¹ca czystoæ
zbiornika, budowa drogi dojazdowej do
zalewu, sfinansowanie przesuniêcia linii
energetycznej wysokiego napiêcia przebiegaj¹cej pierwotnie przez czaszê zbiornika.
n Przekazanie przez samorz¹d dla jednostki policji psa patrolowego, który dziêki specjalistycznemu przeszkoleniu znakomicie sprawdza siê w trakcie patrolowania
Parku Zdrojowego.
n Podpisanie przez samorz¹d umowy
z agencj¹ ochroniarsk¹, której przedmiotem jest dozór terenu Parku Zdrojowego w
godzinach wieczornych i nocnych, oraz
ochrona imprez kulturalnych odbywaj¹cych siê w parkowym amfiteatrze.
n Podjêcie przez Radê Miejsk¹
uchwa³y w sprawie zakazu spo¿ywania
napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie miasta
Po³czyn Zdrój i w sprawie zasad
usytuowania na terenie gminy Po³czyn Zdrój miejsc sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych, która jest niejako rozszerzeniem ustawy
o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi.
n W najbli¿szej przysz³oci samorz¹d planuje zainstalowanie systemu kamer monitoruj¹cych newralgiczne dla bezpieczeñstwa punkty
miasta i Parku Zdrojowego. Nale¿y
podkreliæ, ¿e funkcjonowanie monitoringu w starej siedzibie policji
by³o z przyczyn technicznych niemo¿liwe. Dopiero zrealizowanie inwestycji budowy komisariatu w
centrum otworzy³o drogê do zastosowanie tego ze wszech miar po¿¹danego rozwi¹zania.
Obecnie samorz¹d gminy Po³czyn
Zdrój z dum¹ przyjmuje informacje o jednym z najwy¿szych wskaników wykrywalnoci i najni¿szej liczbie przestêpstw
w województwie zachodniopomorskim.
W 2003 roku w przeliczeniu na 10 tys.
mieszkañców na terenie gminy Po³czyn
Zdrój pope³niono 304 przestêpstwa przy
redniej wojewódzkiej wynosz¹cej 395.
Miar¹ sukcesu i skutecznoci zastosowanych rozwi¹zañ by³o wydarzenie, które mia³o miejsce kilka miesiêcy temu. Dziêki sprawnej akcji policji na gor¹cym
uczynku zosta³ zatrzymany m³ody mê¿czyzna, który demolowa³ grajka - cenny element parkowej fontanny.

SPORT

e-mail: promocja@polczyn-zdroj.pl

W nowym sezonie zespó³ Pogoni ma jasno okrelony cel przez zarz¹d klubu
i sponsora Micha³a Leonowicza. Celem tym jest walka o awans do czwartej ligi.

POGOÑ PO£CZYN RONIE W SI£Ê?
W okresie przygotowawczym do nowego
sezonu za spraw¹ sponsora do zespo³u do³¹czy³o dziesiêciu pi³karzy, przewa¿nie z województwa lubuskiego. Ciekawym transferem
jest na pewno przyjêcie do Po³czyna Zdroju
zawodnika z Amiki Wronki (Rzepecki Mateusz), oraz graj¹cego ostatnio w drugim zespole Lecha Poznañ (Mrowiñskiego Ariela),
oraz lidze niemieckiej Marcina widerskiego. Si³a zespo³u Pogoni zale¿eæ bêdzie g³ównie od formy przyjezdnych, oraz asów
Pogoni Arkadiusza Halca i Filipa Stêpiñskiego. Z dobrej strony powinien pokazaæ siê
tak¿e wychowanek Pogoni Marcin Wardak,
który do pierwszego zespo³u trafi³ z dru¿yny juniorów.

PLASTIK
NA TRYBUNIE

Urz¹d Miasta i Gminy w Po³czynie
Zdroju wystara³ siê o pieni¹dze na wymianê ³awek z drewnianych na plastikowe na
stadionie Pogoni Po³czyn. Dziêki rodkom pozyskanym z Urzêdu Marsza³kowskiego obiekt spe³nia ju¿ niemal wszystkie wymagania techniczne stawiane klubom z okrêgowej klasy rozgrywek.
Polski Zwi¹zek Pi³ki No¿nej wymaga,
aby stadiony zespo³ów klasy okrêgowej
posiada³y co najmniej sto siedzisk plastikowych. Po³czyñski magistrat wnioskowa³ o
przyznanie pieniêdzy na ten cel równie¿ na
boiskach w Redle i Ko³aczu, ale 7 tysiêcy
z³otych przyznane z Programu upowszechniania sportu wród dzieci i m³odzie¿y w
województwie zachodniopomorskim w
2005 roku wystarczy³y jedynie na modernizacjê stadionu w Po³czynie Zdroju. Sto
plastikowych siedzisk zosta³o zamontowanych w zadaszonej czêci trybuny.
Dziêki przeprowadzonym w ostatnich
latach modernizacjom, a zw³aszcza ubieg³orocznemu remontowi p³yty boiska miejski stadion sportowy sta³ siê atrakcyjnym
obiektem dla letnich obozów treningowych. W lipcu na po³czyñskiej murawie
trenowali miêdzy innymi pi³karze Lecha
Poznañ II.
(last)

Walka o pierwsze miejsce daj¹ce awans
do czwartej ligi powinna siê rozegraæ miêdzy
dru¿ynami z Wa³cza, Drawska Pomorskiego,
Tychowa i miejmy nadzieje, ¿e tak¿e Po³czyna Zdroju. Okres przygotowawczy zespó³ seniorów przepracowa³ bardzo solidnie
trenuj¹c dwa razy dziennie. W grach kontrolnych rywalami naszych pi³karzy by³ miêdzy innymi trzecioligowe rezerwy Lecha
Poznañ, jak i graj¹cy w klasie B K³os Ko³acz,
oraz bardzo dobry zespó³ z Opalenicy.
Pi³karze z Opalenicy, Poznania, Kani
Gostyñ byli w Po³czynie na obozie sportowym a magnesem, który przyci¹ga je do nas
jest na pewno dobry stan murawy naszego
stadionu i dobra baza noclegowa w Hotelu
Leo nale¿¹cym do sponsora klubu.
Prócz seniora Klub Sportowy Pogoñ
zg³osi³ do rozgrywek zespo³y juniora starszego, który jest prowadzony przez £ukasza Zaj¹ca i trampkarza, którego opiekunem
jest Wojciech Halec. Chêtnych do gry w dru¿ynach m³odzie¿owych prosimy o kontakt
z opiekunami zespo³ów. Nowoci¹ w tym
sezonie jest zg³oszenie do rozgrywek zespo³u rezerw, który bêdzie wstêpowa³ w klasie
B. W zespole rezerw bêd¹ grali pi³karze ³awkowi z pierwszej dru¿yny, m³odzi pi³karze
koñcz¹cy wiek juniora, oraz ci którzy bêd¹
mieli ochotê na grê w pi³kê no¿n¹ w naszym
klubie. Klub Sportowy Pogoñ Po³czyn stoi
otworem dla wszystkich.
Kadra zespo³u seniora:
Bramkarze: Sulikowski Krzysztof ,
Karmelita Maciej , Ostrowski Wojciech.
Obroñcy: Pietrzela Olaf , Pietrzela Adrian , Makowski Pawe³ ,So³tysiak Tomasz ,
Szczepski Adrian (B³êkitni Nowogród Dobrzañski ) Zaj¹c £ukasz ( B³êkitni Barwcie
) Starnowski Krzysztof (Pogoñ Olenica),
Zakrzewski Krzysztof (Woskar Szklarska
Porêba).

Pomocnicy: Arkadiusz Halec, Kozie³
Pawe³, Mi³ek Mateusz (Lechia Zielona
Góra), Niemców Pawe³ (Lechia Zielona
Góra), Filip Stempiñski, widerski Marcin
(Fc Taubertal - Niemcy), Mrowiñski Ariel
(Lech Poznañ), Rzepecki Mateusz (Amika
Wronki).
Napastnicy: Kowalczyk Marcin (Lechia
Zielona Góra), Kroczek Micha³ (Lechia Zielona Góra), Osiñski Marcin, Wardak Marcin,
Nowak Piotr, Kosmala Marcin (B³êkitni Tychówko). W nawiasach kluby z których przyszli pi³karze.
Zarz¹d Klubu sportowego Pogoñ Po³czyn
Zdrój: prezes klubu - Lech Lis, wiceprezes Krzysztof Moskwa, skarbnik - Skorupa Artur,
sekretarz - Zbigniew Wiater, cz³onkowie zarz¹du - Podpora Janusz, Dariusz To³kin, kierownik
zespo³u - Zbigniew Halec, trenerzy pierwszego
zespo³u  Wojciech Halec, Roman Ko³¹czyñski,
trener zespo³u juniora  £ukasz Zaj¹c, trener zespo³u trampkarzy - Wojciech Halec.
Terminarz i wyniki rozgrywek zespo³u
seniora rudny jesiennej
Pogoñ  Orze³ Wa³cz
0:2
Pogoñ  Pionier 95 Borne Sulinowo 5:1
Pogoñ  Spójnia widwin
4:0
Lech Czaplinek - Pogoñ
1:2
Pogoñ - Hubertus Bia³y Bór
5:0
Orze³ ³ubowo - Pogoñ
1:2
Pogoñ  Olimp Z³ocieniec
1:0
G³az Tychowo  Pogoñ
1:0
Pogoñ  Drawa Drawsko Pom.
3:1
Darzbór 2 Szczecinek  Pogoñ
Pogoñ  Stra¿ak Wielim Gwda Wielka
Drzewiarz wierszczna  Pogoñ
Pogoñ  Pomorzanin S³awoborze
Zawisz Grzmi¹ca  Pogoñ
Pogoñ  Mistral Miros³awie
Zbigniew Jakubowski

TENISOWE
MISTRZOSTWA
W sierpniu w Po³czynie Zdroju odby³y
siê III Otwarte Mistrzostwa Powiatu widwiñskiego w Tenisie Ziemnym. Startowa³o
16 zawodników reprezentuj¹cych nastêpuj¹ce miejscowoci: Po³czyn zdrój, widwin,
Szczecin, Szczecinek, Bia³ogard, Gdañsk,
Katowice, Koszalin, Stargard Szczeciñski.
Turniej wygra³ reprezentant Po³czyna 
Dariusz Osicki, który w finale pokona³ Marka Chmielewskiego ze Szczecina 6:1 i 6:1.
Trzecie miejsce zaj¹³ Janusz Derwich pokonuj¹c reprezentanta Koszalina. Zawodnicy
rywalizowali na kortach w Parku Zdrojowym
przez dwa dni, najlepsi otrzymali pami¹tkowe puchary i dyplomy. Organizatorem turnieju by³o PTTiS Mecz (Dariusz Osicki).

Turniej zosta³ sfinansowany przez Starostwo Powiatowe w widwinie.
(last)

ZWYCIÊSTWO W SZCZECINIE

Dobieg³a koñca tegoroczna edycja
cyklu Szczeciñski Ma³y Szlem. Po
przeprowadzeniu czterech turniejów
omiu najlepszych zawodników z ka¿dej kategorii awansowa³o do tzw. turnieju Masters i walczy³o o koñcowe
zwyciêstwo. W kategorii open Dariusz Osicki z Po³czyna Zdroju spotka³
siê w finale z £ukaszem Szymañskim.
Po pasjonuj¹cym pojedynku zwyciê¿y³ Dariusz Osicki.
(tao)
po³czyñskie WIADOMOCI
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KOLEJNY KROK DO UNIJNYCH
PIENIÊDZY NA WODÊ I CIEKI

Po³czyñska spó³ka Wodoci¹gi i Kanalizacje przesta³a istnieæ, a ca³y
maj¹tek i pracownicy zostali przekazani do nowopowsta³ej spó³ki
Regionalne Wodoci¹gi i Kanalizacja z siedzib¹ w Bia³ogardzie. To
kolejny etap projektu Zintegrowana Gospodarka Wodno-ciekowa
w Dorzeczu Parsêty.
Przypomnijmy, ¿e w w/w projekcie bior¹
udzia³ 22 gminy (w tym gmina Po³czyn Zdrój)
zrzeszone w Zwi¹zku Miast i Gmin Dorzecza Parsêty, a jego g³ównym celem jest pozyskanie z unijnego Funduszu Spójnoci rodków na budowê kanalizacji, wodoci¹gów, stacji uzdatniania wody, modernizacjê oczyszczalni cieków i wielu innych dzia³añ. Jeli
przedsiêwziêcie siê powiedzie, a wszystko
na to wskazuje, w gminach uczestnicz¹cych
w projekcie zostanie zainwestowanych oko³o 700 milionów z³otych. rodki te w 85-ciu
procentach bêd¹ pochodzi³y z Funduszu
Spójnoci, a 15 procent musi stanowiæ wk³ad
w³asny. W ramach projektu zostanie wykonane oko³o 1230 km sieci kanalizacji sanitarnej, oraz oko³o 880 km sieci wodoci¹gowej.
Zmodernizowanych zostanie 14 oczyszczalni cieków i wybudowane 2 nowe. Ponadto wykonane zostan¹ prace remontowe i
modernizacyjne dla oko³o 220 stacji uzdatniania wody. Tylko w gminie Po³czyn Zdrój
wykonanych zostanie 97,5 km kanalizacji.
Projekt Zintegrowana Gospodarka
Wodno-ciekowa w Dorzeczu Parsêty jest
ewenementem w skali ca³ej Polski. Pod
wzglêdem iloci gmin uczestnicz¹cych jest to
w chwili obecnej najwiêkszy projekt grupowy w kraju. Jego realizacja kompleksowo
rozwi¹¿e problemy wodno-ciekowe w ca³ej
zlewni Parsêty, ale aby przedsiêwziêcie siê
powiod³o, konieczne jest przeprowadzenie
ca³ego szeregu procedur. Jednym z najwa¿niejszych warunków wymaganych w przypadku ubiegania siê o pieni¹dze z Funduszu
Spójnoci by³a koniecznoæ powo³ania do
¿ycia jednego przedsiêbiorstwa, na które
sk³ada³ siê bêdzie ca³y maj¹tek nale¿¹cy dotychczas do gmin b¹d gminnych spó³ek.
W³anie dlatego konieczna by³a likwidacja
po³czyñskiego WiK-u i przekazanie ca³ego
jego maj¹tku wraz z pracownikami do nowej
wiêkszej spó³ki. Podobn¹ operacjê wykona³y wszystkie pozosta³e gminy uczestnicz¹ce
w projekcie, w wyniku czego powsta³y trzy
nowe, regionalne spó³ki, w których gminy
bêd¹ mia³y udzia³y proporcjonalne do wniesionego maj¹tku. Ich siedziby mieszcz¹ siê w
Ko³obrzegu, Szczecinku i Bia³ogardzie, a
Po³czyn Zdrój wszed³ w sk³ad Rejonu Bia³ogard.
Zdaniem Adama Wdowickiego, by³ego
prezesa po³czyñskiego WiK-u a obecnie
cz³onka zarz¹du RWiK-u, przekszta³cenie
nie spowodowa³o i nie spowoduje redukcji zatrudnienia pracowników nieistniej¹cej ju¿
spó³ki.
A co te zmiany oznaczaj¹ dla przys³owio-

4

po³czyñskie WIADOMOCI

wego Kowalskiego z gminy Po³czyn Zdrój?
 Dziêki ca³emu przedsiêwziêciu nasza gmina
uzyska ogromne inwestycje, których w ¿adnym razie nie by³aby w stanie przeprowadziæ
samodzielnie. Dla mieszkañców z terenów
wiejskich oznacza to dostêp do wodoci¹gów
i kanalizacji na terenie niemal ca³ej gminy, a
w miecie poprawienie jakoci wody. Co za
siê tyczy cen wody i cieków, to funkcjonowanie rozbudowanej w ramach inwestycji infrastruktury wprawdzie bêdzie kosztowaæ wiêcej, ale tempo wzrostu cen bêdzie w Po³czynie
Zdroju zdecydowanie wolniejsze ni¿ w innych
gminach, gdzie jak dotychczas w cenach wody
i cieków nie by³y ujawnione rzeczywiste koszty. Mówi¹c wprost, wród 22 gmin uczestnicz¹cych w projekcie s¹ takie, które obecnie
maj¹ ceny wody i cieków o po³owê ni¿sze ni¿
w Po³czynie, ale dzieje siê tak dlatego, ¿e realne koszty zaopatrzenia w wodê i odbioru
cieków nie by³y dotychczas ujawniane i to
w³anie w tych gminach wzrost cen objawi siê
w sposób drastyczny  mówi Adam Wdowicki. Równie¿ zdaniem Krystyny Hapki, przewodnicz¹cej rady nadzorczej nieistniej¹cej ju¿
spó³ki WiK, wzrost cen wody i cieków w Po³czynie Zdroju nie bêdzie znacz¹cy. Gmina
Po³czyn Zdrój ze wzglêdów spo³ecznych ju¿ w
chwili obecnej dop³aca do poboru wody i odprowadzania cieków na terenach wiejskich,
gdy¿ tam koszty s¹ wiêksze. Jeli w zwi¹zku z

rozbudow¹ infrastruktury koszty wzrosn¹, samorz¹d ponownie rozwa¿y czy i ile dop³aciæ, a
nie s¹dzê by z tego zrezygnowa³ - mówi Hapka.
Zdaniem Janusza Woniaka, inspektora z
Dzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu Miasta i
Gminy w Po³czynie Zdroju likwidacja WiK-u
i powo³anie nowego wiêkszego podmiotu bêdzie mia³o jeszcze jedn¹ istotn¹ konsekwencjê.
Wraz z powstaniem RWiK bardziej odczuwalna ni¿ wzrost cen bêdzie wiêksza dyscyplina w
odprowadzaniu op³at za wodê i cieki, a tak¿e
szczególnie na terenach wiejskich gdzie jeszcze
funkcjonuj¹ szamba, rozliczanie z iloci cieków. Nowa spó³ka w przeciwieñstwie do gminy nie mo¿e byæ wyrozumia³a.  podsumowuje Woniak.
(tao)

KOLEKTOR DO DZIWOGÓRY UKOÑCZONY
Zakoñczy³a siê inwestycja budowy kolektora ciekowego z oczyszczalni
cieków w Po³czynie Zdroju do Dziwogóry. Projekt by³ realizowany wspólnie
ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego.
W ramach inwestycji pod nazw¹
Zwiêkszenie potencja³u turystycznego
gmin Pojezierza Drawskiego wykonanych zosta³o 2565 metrów
kanalizacji grawitacyjnej i
t³ocznej oraz dwie przepompownie w Dziwogórze i Przyrowie. Wartoæ
inwestycji wynios³a w sumie oko³o 1,4 mln z³otych z
czego 25 procent stanowi³
wk³ad w³asny gminy Po³czyn Zdrój, a pozosta³e 75
procent pochodzi³o z unijnych funduszy przedakcesyjnych. W
trakcie realizacji zadania okaza³o siê, ¿e
poza projektem niezbêdna jest wymiana
przy³¹czy kanalizacyjnych d³ugoci oko³o

200 metrów. Prace te o wartoci 45 tysiêcy
z³otych gmina Po³czyn Zdrój wykona³a na
w³asny koszt. Obecnie równie¿ na koszt
gminy wykonywany jest odcinek kanalizacji od dwóch
budynków w obrêbie administracyjnym Przyrowa do kolektora g³ównego w ul.
M³yñskiej.
W przysz³oci budowa
kolektora g³ównego z Dziwogóry do Red³a bêdzie prawdopodobnie kontynuowana
z projektu Zintegrowana
Gospodarka Wodno-ciekowa w Dorzeczu Parsêty, o finansowanie którego
wniosek z³o¿y³ Zwi¹zek Miast i Gmin Dorzecza Parsêty.
(tao)

WOKÓL SZKÓL

e-mail: promocja@polczyn-zdroj.pl

PASOWANIE NA UCZNIA
W Publicznej Szkole Podstawowej nr
1 w Po³czynie Zdroju odby³o siê Pasowanie na ucznia. G³ównymi bohaterami byli
uczniowie pierwszych klas, ale w uroczystoci wziêli udzia³ równie¿ rodzice, nauczyciele i w³adze samorz¹dowe.

Pasowanie na ucznia to tradycyjna forma przyjmowania niedawnych przedszkolaków do grona
uczniów szko³y. Pierwszoklasici
mimo krótkiego czasu obecnoci w
szkole zd¹¿yli przygotowaæ krótki
program artystyczny
sk³adaj¹cy
siê z wierszyków
i
piosenek.
Nastêpnie
przedstawiciele piêciu
pierwszych
klas
przy
sztandarze
szko³y z³o¿yli uroczyste lubowanie, po
k t ó r y m
Krystyna
We s o ³ o w ska, dyrek-

M£ODZI WYBRALI

Wybory Prezydenckie 2005 emocjonuj¹ nie tylko doros³ych.
W zorganizowanych w ca³ej Polsce przez Centrum Edukacji
Obywatelskiej wyborach M³odzi G³osuj¹ bra³a udzia³ m³odzie¿
gimnazjalna i ponad gimnazjalna. W Po³czynie Zdroju w akcji
wziê³o udzia³ Publiczne Gimnazjum.

Pod wzglêdem frekwencji zarówno w
Po³czynie, jak i w ca³ym kraju m³odzie¿
da³a przyk³ad doros³ym. W uzdrowiskowym miecie g³osowa³o 65,4% uczniów, a
w ca³ym kraju 68,5%. W Po³czynie podobnie jak w reszcie kraju zwyciê¿y³
Donald Tusk, ale pozosta³e dwa miej-

sca w pierwszej trójce znacznie ró¿ni³y
siê od ogólnych wyników. W Po³czynie
Donald Tusk zdoby³ 164 g³osy, drugi
by³ Andrzej Lepper otrzyma³ 156 g³osów, a Lech Kaczyñski tylko 38 g³osów.
Pozostali kandydaci otrzymali pojedyncze g³osy.
(last)

tor PSP nr 1 dokona³a aktu pasowania ka¿dego pierwszaka. Pasowanie
polega³o na dotkniêciu wielkim
o³ówkiem ramienia i ucisku d³oni.
Rada rodziców dla ka¿dej klasy
ufundowa³a s³odycze.
(tao)

NAGRODZENI ZA
TRZEWY
UMYS£

Podczas padziernikowej sesji Rady
Miejskiej mia³o miejsce wrêczenie nagród dzieciom, które bra³y udzia³ w konkursach organizowanych w ramach
kampanii Zachowaj Trzewy Umys³.
W roku 2005 w ramach kampanii odby³y siê cztery konkursy indywidualne:
Co zrobisz gdy wygrasz?, Mierz wysoko, Jak wypocz¹æ z trzewym umys³em? i Napisz do Dudka. Wród laureatów znalaz³a siê m³odzie¿ z gminy Po³czyn Zdrój:
- Ewelina Kowalska z ZSP Red³o
- Dominika Karman z Publicznego
Gimnazjum w Redle
- Marek Piotrowski z PSP nr 1 w Po³czynie Zdroju
- Patryk Pawlak ze rodowiskowego
Ogniska Integracyjnego w Po³czynie
Zdroju
W konkursie Ja wród innych nagrodê w postaci gry profilaktycznej
otrzyma³o rodowiskowe Ognisko Integracyjne przy Towarzystwie Przyjació³
Dzieci w Po³czynie Zdroju i klasa IV A ze
Szko³y Podstawowej nr 1.
(tao)
OG£OSZENIE
Dyrektor Publicznej Szko³y Podstawowej nr 1 w Po³czynie Zdroju zatrudni nauczyciela jêzyka niemieckiego i angielskiego. Wymagania: wykszta³cenie wy¿sze magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym.
Kontakt: 094 3662695, Publiczna Szko³a
Podstawowa nr 1 w Po³czynie Zdroju, ul,
Grunwaldzka 34, 78-320 Po³czyn Zdrój.
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ROZMAITOSCI

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH
I TURYSTÓW

Od kilku dni w Po³czynie Zdroju
dzia³a Gminne Centrum Informacji, którego g³ównym celem jest pomoc bezrobotnym w poszukiwaniu pracy w zasobach Internetu. Atrakcyjna lokalizacja GCI
sprawia, ¿e miejsce bêdzie pe³ni³o równie¿ funkcjê informacji turystycznej.
Trafienie do Gminnego Centrum Informacji nie powinno stanowiæ problemu ani dla mieszkañców,
ani dla turystów i kuracjuszy przebywaj¹cych w Po³czynie Zdroju.
Znajduje siê ono na Placu Wolnoci 5, w dawnej kawiarni Dwa
Pokoje. Placówka posiada kilka
stanowisk komputerowych z
dostêpem do Internetu i to w³anie Internet ma byæ g³ównym
narzêdziem, dziêki któremu bezrobotni bêd¹ mogli szukaæ prac y. Nie ka¿dy bezrobotny posiada komputer z dostêpem do
Internetu, a korzystanie z kawiarenki internetowej dla cz³owieka,
który nie ma pracy mo¿e stanowiæ
spory problem ze wzglêdu na koszty 
mówi Justyna Popielowska, sta¿ystka
pracuj¹ca w GCI  dlatego surfowanie
po sieci w poszukiwaniu pracy jest z
za³o¿enia bezp³atne. Oprócz korzystania z Internetu bezrobotni bêd¹ tu mogli uzyskaæ porady z zakresu skutecz-
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nego poszukiwania pracy  pisania listów motywacyjnych, CV itp., a z czasem skorzystaæ ze szkoleñ i warsztatów. Równie¿ drukowanie i kserowanie
dokumentów dla potrzeb poszukiwania pracy bêdzie bezp³atne natomiast
dla celów prywatnych za niewielk¹
op³at¹.
GCI bêdzie pe³ni³o tak¿e funkcjê informacji turystycznej. Mo¿na siê tu zaopatrzyæ w mapki, foldery i materia³y
promocyjne o Po³czynie i okolicach ,
jak równie¿ nabyæ pami¹tki takie jak
miód i wyroby artystyczne.
Gminne Centrum Informacji powsta³o dziêki dotacji Wojewódzkiego
Urzêdu Pracy udzielonej w ramach
ministerialnego programu Pierwsza
Praca.
(tao)

KOBIETY
NA KURS!

Stowarzyszenie Inicjatyw Spo³eczno  Gospodarczych w widwinie z
przyjemnoci¹ zawiadamia, ¿e wniosek:
O¿ywienie dzia³alnoci zawodowej bezrobotnych kobiet z powiatu widwiñskiego, z³o¿ony przez Stowarzyszenie
do Ministerstwa Gospodarki i Pracy w
ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, Rozwój Zasobów Ludzkich
zosta³ przyjêty do realizacji. Dofinansowanie w wysokoci 140054,00 z³ wyp³acone zostanie w dwóch ratach.
W ramach projektu zostanie przeszkolonych 60 bezrobotnych kobiet,
które miêdzy innymi skorzystaj¹ z kursu
komputerowego, obs³ugi kas fiskalnych, podstaw ksiêgowoci, podstaw
gospodarki wolnorynkowej, kursu wiza¿u.
Projekt realizowany bêdzie od listopada 2005 roku do czerwca 2006 roku.
Uczestniczki szkoleñ nie ponios¹
¿adnych kosztów, ca³oæ projektu zostanie pokryta z dofinansowania EFS
oraz wk³adu w³asnego Stowarzyszenia.
Osoby zainteresowane projektem
mog¹ siê zg³aszaæ do Stowarzyszenia
Inicjatyw Spo³eczno  Gospodarczych
w widwinie, ul. Ko³obrzeska 43/12, tel.
3656972.

