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PO£CZYN NAGRODZONY
ZA OCHRONÊ RODOWISKA

Po³czyn Zdrój, jako gmina uzdrowiskowa od wielu lat szczególn¹
wagê przyk³ada do ochrony rodowiska. Teraz wysi³ki te zosta³y
docenione, a gmina odnios³a sukces w presti¿owym Narodowym
Konkursie Ekologicznym Przyjani rodowisku.
Str. 6-7
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BUD¯ET PO£CZYNA ZDROJU
POD ZNAKIEM INWESTYCJI
Na grudniowej sesji Rada Miejska w Po³czynie
Zdroju przyjê³a bud¿et na 2006 rok. Po raz
pierwszy od wielu lat, tak znaczna czêæ
gminnej kasy zostanie przeznaczona na
inwestycje.
CZYTAJ NA STR. 4
CMYK

Rewitalizacja coraz bli¿ej

WYREMONTUJ¥
MIEJSCOWI

Z koñcem roku 2005 rozstrzygniête
zosta³y przetargi na wykonanie robót w
ramach projektu rewitalizacji starówki
w Po³czynie Zdroju. Remont dziewiêciu
kamienic i nawierzchni dwóch ulic rozpocznie siê w roku bie¿¹cym, a jednym
z wykonawców bêdzie przedsiêbiorstwo
budowlane z Po³czyna Zdroju. STR. 5

JASNO
I OSZCZÊDNIE
Od 1 listopada na terenie gminy Po³czyn Zdrój trwa³a modernizacja owietlenia ulicznego. W ramach realizacji
pierwszego etapu prac wymienionych
zosta³o 957 opraw i wietlówek, powsta³y
te¿ 33 nowe punkty wietlne.
STR. 8

ZIELONE WIAT£O
DLA HALI SPORTOWEJ
Powodem rozwa¿añ na temat hali sportowej by³a uchwa³a
zabezpieczaj¹ca rodki bud¿etowe na opracowanie
dokumentacji obiektu. Hala mia³aby powstaæ przy Gimnazjum
Publicznym, jako kolejny etap rozbudowy i modernizacji
szko³y. Pomys³ ten nie wzbudzi³ entuzjazmu dwóch
po³czyñskich radnych.
STR.2
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ZIELONE WIAT£O
DLA HALI SPORTOWEJ

Powodem rozwa¿añ na temat hali sportowej by³a uchwa³a zabezpieczaj¹ca
rodki bud¿etowe na opracowanie dokumentacji obiektu. Hala mia³aby
powstaæ przy Gimnazjum Publicznym, jako kolejny etap rozbudowy i
modernizacji szko³y. Pomys³ ten nie wzbudzi³ entuzjazmu dwóch po³czyñskich
radnych.

jê ¿e hala sportowa powstanie w nied³ugim czasie.
Najd³u¿ej na temat budowy hali wypowiada³a siê burmistrz Barbara Nowak,
która przekonywa³a radnych, ¿e jest to
s³uszna decyzja. teraz jeszcze jest czas, w
Zdaniem radnego Mariusza Rutkow- Jestemy miastem uzdrowiskowym z rozbu- którym s¹ szanse na zdobycie rodków zewnêtrznych, bo w Unii Europejskiej dla
skiego w Po³czynie Zdroju s¹ obecnie dowan¹ baz¹ noclegow¹ i zabiegow¹, a
znacznie pilniejsze pohal
sportowych
trzeby ni¿ budowa hali Pomys³ zbudowania hali sportowej z prawdziwego zdarzenia istnieje ci¹gle pali siê ziesportowej Mamy zalone wiat³o, ale
nikt nie mo¿e zaniedbane boczne uli- w Po³czynie od dawna. Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej
ce i chodniki, bazar i temat zosta³ podjêty na nowo, jednak czêæ radnych sceptycznie
gwarantowaæ ¿e to
wiat³o jutro nie
wiele innych potrzeb
remontowych w cen- odnios³a siê do tego projektu, co wywo³a³o dyskusjê.
zganie.
Trzeba
wiêc korzystaæ póki
trum miasta, które
odwiedza coraz wiêcej turystów i kuracju- pojawienie siê takiego obiektu mog³oby czas, bo te programy z których ewentualszy. Na budowê hali po prostu nas nie staæ,
spowodowaæ, ¿e bylibymy atrakcyjnym te- nie moglibymy otrzymaæ wsparcie po
bo nawet jeli pozyskamy na ten cel fundu- renem do prowadzenia obozów sporto- prostu siê skoñcz¹, a wówczas szanse na
sze zewnêtrzne to i tak potrzebny jest
wych dla dru¿yn z ca³ej Polski a nawet za- powstanie obiektu bêd¹ znikome, bo ciê¿wk³ad w³asny z naszego bud¿etu, a to i tak
granicy. Ju¿ teraz przyje¿d¿aj¹ do nas grupy ko bêdzie zgromadziæ tak du¿e fundusze z
bardzo du¿o pieniêdzy mówi³ Rutkowski. sportowców, które nie maj¹ gdzie treno- w³asnego bud¿etu. Zdaniem burmistrz buW podobnym tonie wypowiada³ siê waæ, utalentowana m³odzie¿ wyje¿d¿a z Po- dowa hali nie wp³ynie negatywnie na inne
inwestycje, poniewa¿ o pieni¹dze na reBogdan Walczak, drugi radny sceptycznie
³czyna, bo nie ma gdzie siê rozwijaæ.
odnosz¹cy siê do budowy hali. Jego zdamonty ródmiecia gmina stara siê z zupe³Opiniê radnego K³awsiucia podziela
niem nie samym sportem cz³owiek ¿yje i ta Dorota Kuliñska, dyrektor Publicznego nie innych róde³.
inwestycja mo¿e poczekaæ. Innego zdania
Ostatecznie uchwa³a, dziêki której z
Gimnazjum w Po³czynie. Warunki w jajest radny Kazimierz K³awsiuæ, który uwa¿a kich odbywaj¹ siê zajêcia z wychowania fi- bud¿etu wygospodarowanych zosta³o 200
¿e hala jest wrêcz niezbêdna i to jak najszyb- zycznego nie s¹ najlepsze. Zdarza siê, ¿e na tysiêcy z³otych zosta³a przyjêta a radni
ciej. W chwili obecnej na lekcjach wychonaszej ma³ej Sali gimnastycznej æwicz¹ trzy Rutkowski i Walczak wstrzymali siê od g³owania fizycznego panuje t³ok, a czêæ zajêæ grupy, a czêæ zajêæ i tak odbywa siê na
su. Pieni¹dze zostan¹ przeznaczone na
odbywa siê na korytarzach. Ponadto hala
korytarzu. Wiosn¹ korzystamy z boiska, przygotowanie dokumentacji sportowego
przyda³aby siê nie tylko dla Gimnazjum. ale zim¹ to niemo¿liwe, wiêc mamy nadzie- obiektu.
(last)

DZIA£KI ZAMIAST PODATKU

Pojawi³a siê realna szansa na zmniejszenie zad³u¿enia po³czyñskiego szpitala. Starostwo
Powiatowe, któremu podlega lecznica mo¿e przekazaæ gminie Po³czyn Zdrój dzia³ki przylegaj¹ce
do szpitala w zamian za darowanie d³ugów w gminnej kasie. Na ostatniej sesji po³czyñscy radni
wyrazili zgodê na takie rozwi¹zanie.
Kiepska kondycja finansowa polskiej
s³u¿by zdrowia nie jest tajemnic¹. W naszym kraju nie ma chyba szpitala, który nie
boryka³by siê z problemami finansowymi
i zad³u¿eniem, a po³czyñska lecznica nie
jest w tej kwestii wyj¹tkiem. Czêæ tego
zad³u¿enia spowodowana jest nie wnoszeniem do gminnej kasy op³at z tytu³u
podatku od nieruchomoci. Na koniec
ubieg³ego roku kwota d³ugu wobec gminy wraz z odsetkami przekracza³a 600 tysiêcy z³otych. Rozwi¹zaniem tego problemu sta³a siê propozycja przekazania
dwóch dzia³ek przylegaj¹cych do szpitala, które równie¿ wlicza³y siê do powierzchni od jakiej szpitalowi naliczany jest podatek. Chodzi o teren znajduj¹cy siê miêdzy sanatorium Irena,
alej¹ parkow¹ i szpitalem. Wprawdzie
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wartoæ tego terenu jest prawdopodobnie mniejsza ni¿ wysokoæ zad³u¿enia, ale dla w³adz Po³czyna Zdroju
nie to jest w tej sprawie najwa¿niejsze.
Zdajê sobie sprawê, ¿e Po³czyn Zdrój
to nie centrum Warszawy i dwa kawa³ki trawnika nie maj¹ wartoci 600 tysiêcy z³otych, ale samorz¹dowi Po³czyna Zdroju zale¿y na jak najlepszej
kondycji szpitala, bo zale¿y na zdrowiu naszych mieszkañców. Dlatego
bardzo cieszê siê, ¿e po³czyñscy radni
podjêli tak¹ decyzjê, chocia¿ wiem ¿e z
ekonomicznego punktu widzenia gminna kasa jest w tym momencie stratna.
Jednak gdy chodzi o ludzkie zdrowie to
nie mo¿na myleæ wy³¹cznie kategoriami pieniêdzy  uwa¿a burmistrz Barbara
Nowak.

Z takiego obrotu sprawy zadowolona jest równie¿ dyrektor szpitala Helena K³usewicz, która podkrela, ¿e od pocz¹tku bie¿¹cego
roku jej placówka terminowo reguluje nale¿noci z tytu³u podatku od
nieruchomoci.
Podczas ostatniej sesji Rady
Miejskiej radni przyjêli uchwa³ê intencyjn¹ wra¿aj¹c¹ zgodê na takie
rozwi¹zanie, a wczeniej burmistrz
Po³czyna Zdroju zawar³a ze starost¹ Zdzis³awem Chojnackim stosowne porozumienie. Aby inicjatywa zosta³a przypieczêtowana zawarciem aktu notarialnego, podobn¹ do po³czyñskiej uchwa³ê
musz¹ jeszcze podj¹æ radni powiatowi.
(last)
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Dzieñ przed Sylwestrem po³czyñscy stra¿acy otrzymali od Urzêdu Miasta i Gminy nowy samochód.
Jest to trzecie po karetce i samochodzie do przewozu osób niepe³nosprawnych auto, o jakie
wystara³ siê samorz¹d Po³czyna Zdroju w 2005 roku.

NOWY SAMOCHÓD DLA STRA¯AKÓW

Nowy wóz stra¿acki to ford transit,
wyposa¿ony w radiostacjê, nag³onienie, pompê wysokiego cinienia, agregat owietleniowy i szereg innych

urz¹dzeñ niezbêdnych w czasie akcji
ratowniczych. Jest to lekki wóz ganiczy, który znakomicie sprawdza siê
w szczególnych warunkach gdzie nie
radz¹ sobie ciê¿kie samochody ganicze  wyjania Danuta Raniowska, komendant gminny ochrony przeciwpo¿arowej  w najbli¿szym czasie auto
zostanie jeszcze dodatkowo doposa¿one w sprzêt do ratownictwa drogowego.
Samochód kosztowa³ 120 tysiêcy
z³otych. rodki te pochodzi³y z bud¿etu gminy na 2005 rok  30 tysiêcy, dotacji Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych  50
tysiêcy, po¿yczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony rodowiska 
39 994 z³ (z mo¿liwoci¹ czêciowego
umorzenia) oraz od sponsorów  3 tysi¹ce z³, wród których znaleli siê,
Nadlenictwo Po³czyn, Spó³ka Agrobrusno, Zak³ad Fotograficzny Foto
Gugulski, spó³ka International Pawe³czyk.
Pojawienie siê nowego samochodu
spowodowa³o, ¿e z jednostki OSP w
Po³czynie siedemnastoletni jelcz 315
zosta³ przekazany do jednostki w Ko³aczu. Na zas³u¿on¹ emeryturê odszed³
natomiast samochód, który by³ u¿ywany w Ko³aczy dotychczas. By³ to star
25, który maj¹c 41 lat (!!!) by³ ca³kowicie sprawny, pozostawa³ na s³u¿bie do
dnia przekazania jelcza i przyjecha³ na
Plac Wolnoci aby po raz ostatni pokazaæ siê mieszkañcom. Staruszek wzbudza ogromne zainteresowanie muzeów
motoryzacji i prywatnych kolekcjone-

rów, którzy oferuj¹ za niego niema³e
pieni¹dze. Najwy¿sza jak dotychczas
oferta to 7 tysiêcy z³otych, ale po³czyñscy stra¿acy licz¹, ¿e kto da wiêcej. Wprawdzie z wielkim
¿alem, ale najprawdopodobniej sprzedamy ten samochód, poniewa¿ ka¿da
dodatkowa z³otówka jest
dla nas bardzo cenna 
mówi Raniowska  cieszymy siê ¿e auto, o które stra¿acy dbali tyle lat nie pójdzie na z³om, lecz wzbogaci historiê polskiej motoryzacji.
Oprócz samochodu po³czyñska jednostka otrzyma³a te¿ wentylator oddymiaj¹cy zakupiony ze rodków Krajowego Systemu
Ratowniczo- Ganiczego.
Urz¹dzenie to s³u¿y do szybkiego
oczyszczania z dymu pomieszczeñ w
których odbywa siê akcja ganicza.
Sprzêt ten zosta³ ju¿ wykorzystany
podczas po¿aru mieszkania na ulicy
Nowej, który mia³ miejsce w wiêta Bo¿ego Narodzenia. Ponadto za pieni¹dze z 1% podatku przekazanego stra¿akom zakupione zosta³y tzw. wykrywacze bezruchu. S¹ to czujniki elektroniczne, które maj¹ przy sobie stra¿acy
bior¹cy udzia³ w akcji ganiczej  jeli
stra¿ak przestanie siê poruszaæ, urz¹dzenie sygnalizuje pozosta³ym, ¿e gasz¹cy po¿ar np. wewn¹trz budynku
uleg³ wypadkowi.
-Mam nadziejê, ¿e z tych zakupów

zadowoleni s¹ równie¿ mieszkañcy, którzy dziêki temu bêd¹ mogli liczyæ na skuteczniejsze interwencje w sytuacjach
zagro¿eñ  powiedzia³a Barbara Nowak,
burmistrz Po³czyna Zdroju.
(last)
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BUD¯ET PO£CZYNA ZDROJU
POD ZNAKIEM INWESTYCJI
Na grudniowej sesji Rada Miejska w Po³czynie Zdroju przyjê³a
bud¿et na 2006 rok. Po raz pierwszy od wielu lat, tak znaczna
czêæ gminnej kasy zostanie przeznaczona na inwestycje.
Ogó³em dochody w³asne plus dotacje
celowe na zadania zlecone i w³asne stanowi¹ na rok 2006 kwotê 30 342 325 z³. Wydatki wynios¹ 35 598 074 z³, a ró¿nica w
wysokoci 5 255 749 zostanie pokryta z
kredytów i po¿yczek na zadania inwestycyjne. Najwiêkszy wzrost dochodów
(20%) dotyczy dotacji celowych na zadania z zakresu pomocy spo³ecznej. Najwiêksz¹ pozycjê w bud¿ecie stanowi
owiata i tradycyjnie subwencja owiatowa jest mniejsza ni¿ rzeczywiste koszty.
Subwencja na 2006 rok wynios³a oko³o 7,1
mln z³, a wydatki bie¿¹ce i zadania inwestycyjne w szko³ach zosta³y oszacowane
na ponad 13 milionów. Oznacza to, ¿e

gmina do³o¿y do owiaty blisko 6 mln z³otych. Kolejna du¿a pozycja w gminnej
kasie to pomoc spo³eczna, na któr¹ w 2006
roku wydanych zostanie 8,2 mln z³otych,
z czego 6,631 mln pochodzi z bud¿etu
wojewody na zadania zlecone, natomiast
1,560 z dochodów w³asnych gminy. Kolejna du¿a pozycja to gospodarka komunalna i ochrona rodowiska, na które w
2006 roku gmina wyda ogó³em oko³o 6,5
mln z³otych. W tym dziale mieci siê najwiêcej wydatków inwestycyjnych zg³oszonych do finansowania z funduszy
pomocowych Unii Europejskiej. Administracja publiczna w 2006 bêdzie kosztowaæ 3,2 mln z³otych.

Zadania inwestycyjne ujête w ró¿nych dzia³ach stanowi¹ ³¹cznie ponad
7 mln z³otych i jest to kwota najwiêksza od wielu lat. Wynika to z faktu, ¿e
gmina Po³czyn Zdrój z³o¿y³a wnioski o
dofinansowanie ze rodków Unii Europejskiej. W niektórych przypadkach rodki te to jedynie wk³ad w³asny
gminy, a niekiedy pokrycie ca³kowitych kosztów inwestycji, które zostan¹ póniej zwrócone z dotacji zewnêtrznych (zasada prefinansowania). Tak jest na przyk³ad w przypadku
rewitalizacji starówki, która kosztowaæ bêdzie oko³o 2,3 mln., a po ca³kowitym sfinansowaniu inwestycji
przez gminê nast¹pi zwrot 1,8 mln ze
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
(last)

PODZIÊKOWANIA ZA ROZWÓJ
Szczególnie uroczysty charakter mia³a listopadowa sesja Rady Miejskiej
w Po³czynie Zdroju. Osoby zas³u¿one dla rozwoju miasta otrzyma³y od w³adz
podziêkowania, gratulacje i ¿yczenia. Ponadto podano do wiadomoci
informacjê o sukcesach gminy w dwóch ogólnopolskich konkursach.

Jako pierwsza podziêkowania i
kwiaty otrzyma³a pose³ Zofia Wilczyñska, która jako parlamentarzystka z Po³czyna Zdroju zasiada³a w sejmowych
³awach przez cztery kadencje. Nastêpnie oficjalnie powitany jako pose³ zosta³ Stanis³aw Wzi¹tek, by³y wojewoda
zachodniopomorski i burmistrz Po³czyna Zdroju. Pose³ Wzi¹tek otrzyma³ gra-
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tulacje za sukces wyborczy
i podziêkowania za pracê
dla Po³czyna Zdroju jako
wojewoda zachodniopomorski. Podziêkowania
odebra³ równie¿ senator
Witold G³adkowski, który
w minionej kadencji reprezentowa³ okrêg wyborczy
obejmuj¹cy
Po³czyn
Zdrój.
Podczas sesji zosta³a
równie¿ oficjalnie podana
informacja, o sukcesach
gminy w ogólnopolskich konkursach
Bezpieczna Gmina i Gmina Przyjazna rodowisku. W pierwszym z
nich Po³czyn Zdrój znalaz³ siê w gronie laureatów i za dzia³ania na rzecz
bezpieczeñstwa otrzyma³ wyró¿nienie. W Narodowym Konkursie Ekologicznym Gmina Przyjazna rodowisku sporód kilkuset gmin bior¹-

cych udzia³ Po³czyn Zdrój zakwalifikowa³ siê do cis³ego fina³u.
Uroczysta sesja by³a równie¿
okazj¹ do wrêczenia dwóch z³otych
medali za zas³ugi dla po¿arnictwa,
które za ca³okszta³t pracy na rzecz
ochrony przeciwpo¿arowej otrzymali
ks. Rajmund Tessmer i Tadeusz Forma,
komendant Komisariatu Policji w Po³czynie Zdroju. Odznaczenia przyzna³o Prezydium Zarz¹du Oddzia³u Zwi¹zku
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych w
Szczecinie, a wrêcza³ pose³ Stanis³aw
Wzi¹tek i starosta Zdzis³aw Chojnacki.
(last)
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RED£O SKORZYSTA, £ÊGI CZEKAJ¥

Samorz¹d Po³czyna Zdrój zdoby³ pieni¹dze na budowê orodka sportowo- kulturalnego w Redle,
natomiast wa¿¹ siê losy inwestycji w £êgach gdzie gmina planuje poprawiæ wizerunek wsi poprzez
utworzenie skweru, placu zabaw i szereg prac porz¹dkowych.
Jesieni¹ ubieg³ego roku urzêdnicy
po³czyñskiego magistratu z³o¿yli wniosek o dofinansowanie projektu pt.: Orodek Aktywnoci Sportowo-Kulturalnej w
miejscowoci Red³o z funduszy Unii Europejskiej. Starania zakoñczy³y siê sukcesem
i 13 grudnia 2005 roku w Urzêdzie Marsza³kowskim podpisana zosta³a umowa na dofinansowanie projektu. W Redle przy stadionie sportowym zbudowany zostanie
budynek o ³¹cznej powierzchni 372 m2, w
którym znajd¹ siê dwie szatnie z prysznicami i pe³nym wêz³em sanitarnym, pokój dla
sêdziów, pomieszczenia gospodarcze, poddasze u¿ytkowe, magazyn sprzêtu sportowego i wietlica. W projekcie ujête zosta³y
równie¿ koszty wykonania ogrodzenia i
plastikowych siedzisk na trybunach. Wed³ug projektu koszt ca³ej inwestycji wyniesie 697 215 z³otych z czego 450 tysiêcy stanowiæ bêdzie dotacja z Sektorowego Pro-

gramu Operacyjnego Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego, a 247 215 wk³ad w³asny gminy. Oznacza to, ¿e dotacja wyniesie siê 65% ca³ej
inwestycji, a 35% bêdzie pochodzi³o z gminnej kasy. W styczniu rozpocznie siê procedura przetargowa, a inwestycja musi byæ
zakoñczona do koñca 2006 roku.
Niewykluczone, ¿e równie¿ w przypadku drugiego wniosku jest szansa zdobycie
pieniêdzy. Wprawdzie projekt £êgi  miejscowoæ przyjazna mieszkañcom  poprawa wizerunku i jej walorów kulturowych
nie zosta³ zatwierdzony w pierwszym rozdaniu, ale znajduje siê na licie rezerwowej, a
wysoka ocena punktowa przyznawana za
merytoryczn¹ zawartoæ wniosku, pozwala mieæ nadziejê, ¿e równie¿ w tym wypadku mo¿liwy jest sukces. Projekt zak³ada utworzenie w centralnej czêci wsi
skweru rekreacyjnego o powierzchni

1900 m2 po uprzednim usuniêciu resztek
murów i ³aw fundamentowych nieistniej¹cego budynku, nieczynnej studni itp.
Nastêpnie nawieziona zostanie ziemia,
posiana trawa, posadzone drzewa i krzewy. Przez rodek skweru prowadziæ bêdzie utwardzona aleja spacerowa, wzd³u¿
której zainstalowane zostan¹ ³awki. Ponadto przy wietlicy wiejskiej ma powstaæ plac zabaw o powierzchni 2100 m 2
z hutawk¹, równowa¿ni¹, piaskownic¹,
³awkami i miejscem na ognisko. Projekt zak³ada równie¿ uporz¹dkowanie starego
neogotyckiego cmentarza i parku. W tym
wypadku konieczna bêdzie likwidacja dzikiego wysypiska mieci. Koszt inwestycji w £êgach zaplanowano na 179 842 z³ote. Jeli wniosek Urzêdu Miasta i Gminy
zostanie rozpatrzony pozytywnie dotacja
wyniesie 117 928 z³otych, a 61 913 bêdzie
pochodziæ z bud¿etu gminy.
(last)

Rewitalizacja coraz bli¿ej

WYREMONTUJ¥ MIEJSCOWI

Z koñcem roku 2005 rozstrzygniête zosta³y przetargi na wykonanie robót w ramach projektu rewitalizacji
starówki w Po³czynie Zdroju. Remont dziewiêciu kamienic i nawierzchni dwóch ulic rozpocznie siê
w roku bie¿¹cym, a jednym z wykonawców bêdzie przedsiêbiorstwo budowlane z Po³czyna Zdroju.
Przedsiêbiorstwo
Wielobran¿owe
Soncas Jerzego Chodubskiego wygra³o
przetarg na remont 9 kamienic, a podpisanie
umowy nast¹pi³o 30 grudnia 2005 roku w
Urzêdzie Miasta i Gminy w Po³czynie Zdroju. W ramach projektu wyremontowane
zostan¹ budynki na ulicy 5 Marca  numery
8, 9, 10, 16, 18, 20, 22, na ulicy Targowej
numer 1 i na ul Grunwaldzkiej nr 38. w zakres robót wejdzie wymiana stolarki
drzwiowej i okiennej, po³o¿enie nowej elewacji wraz z odtworzeniem detali architektonicznych i malowaniem, czêciowa izolacja cian fundamentowych, remont pokrycia dachowego i wiêby.
Przetarg na wykonanie robót zwi¹zanych z wymian¹ nawierzchni ulic wygra³a
firma Krê¿el z Kobylnicy. To samo
przedsiêbiorstwo, które w roku 2005 wymieni³o nawierzchniê na ulicy Mariackiej
i wymianê instalacji wodno- kanalizacyjnych pod czêci¹ ulicy Targowej. W ramach projektu rewitalizacji przeprowadzony zostanie remont nawierzchni ulicy Grunwaldzkiej  odcinek od skrzy¿owania z Demokracji do skrzy¿owania z Okrzei, oraz odcinek ul. Chrobrego od skrzy¿owania z
Grunwaldzk¹ do skrzy¿owania z Moniuszki. Równoczenie z wymian¹ nawierzchni
przeprowadzone zostan¹ prace podziemne,
czyli naprawa i wymiana sieci wodoci¹gowej oraz rozdzielenie sieci kanalizacyjnej na

deszczow¹ i sanitarn¹. W ramach projektu
rewitalizacji wyremontowane zosta³y ju¿
ulice Mariacka i Reymonta.
Ca³y projekt bêdzie kosztowa³ oko³o 3
milionów z³otych, z czego 80 procent stanowi dotacja Unii Europejskiej (Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regio-

nalnego). Sukces urzêdników po³czyñskiego magistratu w ubieganiu siê o unijne pieni¹dze jest tym wiêkszy, ¿e projekt rewitalizacji starówki jest unikatowy w skali ca³ego
kraju. Zak³ada on bowiem tzw. partnerstwo
publiczno- prywatne. Oznacza to, ¿e w ca³ym przedsiêwziêciu udzia³ bior¹ równie¿
wspólnoty mieszkaniowe budynków, które
zostan¹ wyremontowane. Ze wspólnotami
zosta³y zawarte stosowne umowy okrela-

j¹ce zakres robót, oraz wk³ad finansowy
proporcjonalny do wielkoci udzia³ów w³asnociowych. Opracowanie takich wniosków, jest szczególnie skomplikowane, dlatego rzadko udaje siê uzyskaæ dofinansowanie Dla wspólnot by³a to nie lada okazja, aby przy niewielkim zaanga¿owaniu
finansowym z w³asnej strony uzyskaæ
rodki zewnêtrzne na kompleksowe za³atwienie potrzeb remontowych w swoim maj¹tku  mówi Barbara Nowak, burmistrz Po³czyna Zdroju. Zdajê sobie
sprawê, ¿e realizacja tego projektu nie
zaspokoi wszystkich potrzeb remontowych w ródmieciu, ale z pewnoci¹
jest to du¿y krok naprzód. Ca³y czas bêdziemy staraæ siê o pieni¹dze na kolejne remonty. Najbardziej zale¿y nam na
wymianie nawierzchni na 5 Marca aby
wraz z wyremontowanymi kamienicami nowego wygl¹du nabra³a ca³a ulica. Wniosek na wykonanie tego zadania ju¿ zosta³ z³o¿ony do sfinansowania z innego unijnego programu.  informuje burmistrz Nowak  bardzo siê cieszê, ¿e czêæ
prac w ramach rewitalizacji bêdzie wykonywa³a firma z Po³czyna Zdroju, oznacza to
bowiem wiêksze zatrudnienie w bran¿y
budowlanej, oraz wiêksze wp³ywy do gminnej kasy z tytu³u podatków  cieszy siê pani
Burmistrz.
(last)
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PO£CZYN NAGRODZONY ZA
Po³czyn Zdrój, jako gmina uzdrowiskowa od wielu lat szczególn¹
wagê przyk³ada do ochrony rodowiska. Teraz wysi³ki te zosta³y
docenione, a gmina odnios³a sukces w presti¿owym Narodowym
Konkursie Ekologicznym Przyjani rodowisku.

W konkursie odbywaj¹cym siê pod
honorowym patronatem Prezydenta RP
co roku uczestniczy kilkaset samorz¹dów
z ca³ej Polski. W bie¿¹cej edycji w kategorii Gmina Przyjazna rodowisku wybrano 16 laureatów, a 8 gmin wyró¿niono.
Po³czyn Zdrój jako jedyna gmina z województwa zachodniopomorskiego znalaz³
siê w zwyciêskiej szesnastce. Sukces jest
tym wiêkszy, ¿e w tej grupie nie okrelano
zajêtych miejsc, mo¿na wiêc powiedzieæ,
¿e przyznano szesnacie równorzêdnych
pierwszych miejsc. Oprócz ogromnego
presti¿u, jakiego przysporzy³o otrzymanie tytu³u, zwyciêskie gminy otrzyma³y

certyfikat oraz prawo pos³ugiwania siê w
materia³ach promocyjnych znakiem markowym Przyjani rodowisku przez
najbli¿szy rok.
Do konkursu nominowana by³a jedna
inwestycja, ale zdaniem burmistrz Barbary Nowak o sukcesie przes¹dzi³ ca³okszta³t dzia³añ na rzecz ochrony rodowiska z ostatnich kilkudziesiêciu lat. Projekt konkursowy to Zwiêkszenie potencja³u turystycznego Pojezierza Drawskiego (piszemy o tym na stronie 15 dop. red.), ale mówi¹c o ochronie rodowiska w Po³czynie Zdroju nie sposób
pomin¹æ ca³ej serii innych inicjatyw,

które z³o¿y³y siê na ten sukces  mówi
burmistrz. Lista przedsiêwziêæ podejmowanych w tym zakresie jest bardzo d³uga,
dlatego zosta³y one przedstawione w formie poni¿szej charakterystyki, która jest
fragmentem wniosku konkursowego z³o¿onego przez gminê.
(last)

ATRAKCYJNOÆ TURYSTYCZNA
ZA UNIJN¥ KASÊ
Dobieg³ koñca projekt zak³adaj¹cy podnoszenie atrakcyjnoci turystycznej
Po³czyna Zdroju realizowany przez Urz¹d Miasta i Gminy, a dofinansowany ze
rodków Unii Europejskiej. W ramach tego przedsiêwziêcia budowana jest
cie¿ka zdrowia, a wczeniej wyznaczone zosta³y dwa nowe szlaki rowerowe,
nasadzenia zieleni i szereg prac porz¹dkowych na terenie miasta i gminy.
cie¿ka zdrowia nie jest w Po³czynie
Zdroju niczym nowym. Przed laty w angielskiej czêci parku zdrojowego istnia³a tego
typu infrastruktura, ale urz¹dzenia do æwiczeñ zosta³y doszczêtnie zdewastowane
przez wandali, a nastêpnie usuniête przez
s³u¿by porz¹dkowe. Obecny projekt zak³ada
wykonanie poszczególnych elementów ze
znacznie trwalszych i solidniejszych elementów  g³ównie grubych, drewnianych bali.
Autorem koncepcji przebiegu cie¿ki, jak
równie¿ poszczególnych urz¹dzeñ do
æwiczeñ jest Leonard
Dobryjanowicz, pod
którego
czujnym
okiem prowadzona
jest obecnie instalacja urz¹dzeñ.
cie¿ka bêdzie siê
rozpoczynaæ w pobli¿u Zak³adu Lecznictwa Uzdrowiskowego Podhale i dró¿kami nad skarp¹ nad stawami parkowymi
zataczaæ bêdzie pêtlê dochodz¹c¹ niemal do
zapory na zalewie, o ³¹cznej d³ugoci ponad
3 kilometrów. cie¿ka zdrowia sk³adaæ siê bê-
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dzie z 16 stacji sprawnociowych, z których
ka¿de bêdzie opatrzone tablic¹ informacyjn¹
z odpowiednimi rysunkami. Dziêki zastosowaniu techniki graficznej instrukcje bêd¹
zrozumia³e równie¿ dla zagranicznych amatorów aktywnego wypoczynku. Pokonanie
ca³ej trasy zajmie oko³o dwóch godzin.
Oprócz cie¿ki zdrowia w ramach projektu zrealizowany zosta³ ca³y szereg innych
dzia³añ. Na terenie gminy wyznaczone zosta³y dwa turystyczne szlaki rowerowe. Szlaki
czerwony i niebieski
licz¹ w sumie oko³o 60
kilometrów. Pierwszy
stanowi pêtlê okalaj¹c¹
obszar gminy na po³udnie od miasta (z Po³czyna przez Ogrodno,
Jaworowo, Brzêkowice, Czarnkowie, Gaworkowo, Klokowo, Toporzyk, Miêdzyborze,
Borkowo), drugi niebieski okr¹¿a tereny na
wschód od Po³czyna (przez £ê¿ek, Zaborze, wzgórza Ko³ackie, nad jezioro Ko³ackie, a nastêpnie przez Ko³acz, Ogartowo,
Ogrodno do Po³czyna). Przy szlakach

ustawionych zosta³o piêæ miejsc wypoczynkowych wyposa¿onych w wiaty, sto³y, ³awy, miejsca na ognisko, stojaki na
rowery i ogrodzenia. Ponadto w ramach
projektu przeprowadzona zosta³a ogromna liczba prac pielêgnacyjnych, oraz nasadzeñ drzew i krzewów w parku zdrojowym,
wokó³ kocio³ów, kapliczek i innych atrakcyjnych turystycznie miejscach na terenie
gminy. Dla realizacji tego projektu zatrudnionych zosta³o dwudziestu bezrobotnych z terenu miasta i gminy Po³czyn Zdrój
przez 9 miesiêcy. Ca³kowity koszt zadania
wyniós³ 78 tysiêcy Euro, w tym 25% wk³adu
w³asnego gminy.
(last)
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OCHRONÊ RODOWISKA
Charakterystyka dzia³añ na rzecz ochrony rodowiska
Problemy ekologiczne gminy Po³czyn
Zdrój rozpoczê³y siê wraz z intensyfikacj¹
rolnictwa, rozwojem przemys³u i motoryzacji.
Wysoka emisja CO2 , SO2 i py³ów, która szczytowe iloci osi¹gnê³a na prze³omie lat 80-tych
i 90-tych, spowodowa³a potrzebê przeprowadzenia gazyfikacji miasta i sukcesywnej likwidacji lub przebudowy du¿ych kot³owni wêglowych na kot³ownie zasilane gazem.
Gazyfikacja
W wyniku intensywnych starañ w³adz
gminy w 1996 r. rozpoczêto gazyfikacjê Po³czyna-Zdroju. W latach 1996-2000 wybudowano magistralê zasilaj¹c¹ ze Szczecinka przez
Barwice do Po³czyna-Zdroju o d³ugoci 38 794
mb oraz miejsk¹ sieæ gazow¹ redniego i niskiego cinienia (przesy³ow¹ i rozdzielcz¹) o ³¹cznej
d³ugoci 30 012 mb, zasilaj¹c¹ miasto Po³czynZdrój, z przy³¹czami do poszczególnych budynków. Magistrala zaopatruje dodatkowo
odbiorców w gminie Barwice. £¹czna wartoæ
inwestycji: 4.977.689 z³. Realizacja inwestycji
by³a czêciowo finansowana rodkami z po¿yczki NFO iGW. Dodatkowym obci¹¿eniem
dla gminy by³y ulgi podatkowe, stosowane wobec podmiotów, zmieniaj¹cych ród³o ciep³a na
zasilane gazem.
Oczyszczalnia cieków
W latach 90-tych wybudowano nowoczesn¹ miejsk¹ oczyszczalniê cieków, która
po modernizacji uk³adów kontroli i sterowania
bêdzie w stanie przyj¹æ i oczyciæ cieki z ca³ej
gminy. Dopiero wprowadzone w ostatnich latach materia³y i technologie umo¿liwi³y zaprojektowanie efektywnego systemu kolektorów,
wybudowano równie¿ sieæ kolektorów miejskich i niezbêdne wodoci¹gi wiejskie.
Wodoci¹gi i kanalizacje
W trakcie wszystkich dotychczasowych
remontów nawierzchni ulic w ródmieciu Po³czyna-Zdroju jednoczenie wykonywane
by³y wszystkie roboty zwi¹zane z uporz¹dkowaniem gospodarki wodno-ciekowej (wymiana instalacji wodoci¹gowej i rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej).
Ochrona przyrody
W gminie Po³czyn-Zdrój wystêpuj¹ nastêpuj¹ce formy ochrony przyrody:
- Drawski Park Krajobrazowy
- Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierze Drawskie
- Dwa Rezerwaty Przyrody Torfowisko
Toporzyk i Dolina Piêciu Jezior
- U¿ytki ekologiczne  109
- Pomniki przyrody  64
Formy ochrony przyrody proponowane
do utworzenia:
- Park Krajobrazowy Dorzecza Parsêty
- Obszary Chronionego Krajobrazu  3
- Rezerwaty  4
- Zespo³y przyrodniczo-krajobrazowe  7
- U¿ytki ekologiczne  36
- Pomniki przyrody  61
Gospodarka wodna
Przez teren gminy Po³czyn-Zdrój przep³ywa szeæ rzek  Parsêta, Drawa, Wogra, Dêbni-

ca, Bukowa, Mogilica, a a¿ trzy z nich maj¹ tu
swoje ród³a. W gminie znajduje siê 11 jezior o
³¹cznej powierzchni oko³o 450 ha. Na skutek
ma³ej retencji od kilku w gminie Po³czyn-Zdrój
wystêpuje wzrost powierzchni akwenów
wodnych. W ci¹gu ostatnich piêciu lat powsta³
64 stawy rybne i zbiorniki rekreacyjne o ³¹cznej
powierzchni 90,76 ha. Ponadto od pocz¹tku
2004 roku na obrze¿ach uzdrowiskowej czêci
miasta znajduje siê przeciwpowodziowy
zbiornik retencyjny o powierzchni ok. 23 ha.
Gospodarka odpadami
Na terenie miasta i wsi so³eckich s¹ rozstawione i obs³ugiwane pojemniki na opakowania
PET. Ponadto dwa du¿e osiedla bloków w
Po³czynie s¹ wyposa¿one w pojemniki do
zbiórki szk³a. Odpady metalowe (z³om ¿elaza
i metali kolorowych) oraz makulatura s¹ skupowane przez przedsiêbiorstwa komercyjne.
Bliska ca³kowitemu uporz¹dkowaniu jest
gospodarka odpadami. Niebawem zostanie
zamkniête dotychczasowe sk³adowisko, zbudowane wed³ug wymogów i w technologii z lat
70-tych ubieg³ego wieku, natomiast w Wardyniu Górnym powstanie nowoczesny, ekologiczny zak³ad utylizacji odpadów.
Przewiduj¹c koniecznoæ opracowania racjonalnych, d³ugofalowych rozwi¹zañ gospodarki odpadami, Burmistrz Po³czyna-Zdroju
by³a inicjatorem i czynnym uczestnikiem prac
Komitetu Steruj¹cego ds. Programu Ochrony
rodowiska w Województwie Zachodniopomorskim. Efektem pracy Komitetu jest, opracowany przy wspó³udziale Danish Cooperation for Environment in Eastern Europe (DANCEE) Ministry of Environment, Program Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego, oraz pilota¿owy program dla
Powiatu widwiñskiego. Obecnie obowi¹zuj¹cy Program Gospodarki Odpadami w Powiecie
widwiñskim, opracowany przy wiod¹cym
udziale naszej gminy, zak³ada:
1. wprowadzenie jednolitego systemu odbioru odpadów z selekcj¹ u ród³a.
2. budowê Zak³adu Gospodarki Odpadami
w Wardyniu Górnym, gmina Po³czyn-Zdrój, w
którego sk³ad wejd¹: a) sortownia, b) kompostownia odpadów organicznych, c) stacja recyklingu-punkt pozyskiwania odpadów wielkogabarytowych oraz niebezpiecznych, d) magazyny frakcji odpadów przeznaczonych do recyklingu, e) kwatera sk³adowa odpadów resztowych.
3. opracowanie i wdro¿enie wspólnego regulaminu czystoci i porz¹dku oraz szerokiego
programu edukacyjnego dla mieszkañców
gmin, realizuj¹cych PGO.
W celu realizacji Programu gminy powiatu
widwiñskiego utworzy³y w 2004r. spó³kê
p.n.: Miêdzygminne Przedsiêbiorstwo Gospodarki Odpadami. Udzia³ gminy Po³czynZdrój w kapitale zak³adowym spó³ki wynosi
28%.
Gmina Po³czyn-Zdrój wnios³a aportem do
spó³ki teren pod budowê obiektu o powierzchni 6,4857 ha i wartoci 34 316 z³ oraz dokona³a

w³asnym kosztem odpowiednich zmian w planie zagospodarowania przestrzennego. Spó³ka
dysponuje pe³n¹ dokumentacj¹ techniczn¹ oraz
niezbêdnymi pozwoleniami i uzgodnieniami.
Inwestycja zostanie rozpoczêta w bie¿¹cym
roku. Przewidywany termin uruchomienia
obiektu i pe³nego wdro¿enia programu: 2006/
2007r.
W projekcie bierze udzia³ 6 jednostek administracyjnych (5 samorz¹dów gminnych i 1
samorz¹d powiatowy). Po zakoñczeniu inwestycji MPGO bêdzie obs³ugiwaæ obszar zamieszka³y przez oko³o 50 tys. ludzi.
Ograniczanie motoryzacji
Samorz¹d Po³czyna Zdroju podejmuje starania na rzecz negatywnych skutków rozwoju
motoryzacji. W cis³ym centrum miasta zosta³a wydzielona strefa kilku ulic zamkniêtych dla
ruchu ko³owego, co uczyni³o ródmiecie wolnym od czêci spalin i przyjaznym dla mieszkañców i kuracjuszy.
Turystyka ekologiczna
Przez gminê wiod¹ trzy piesze szlaki turystyczne, szlak konny, trzy szlaki rowerowe
i 30 kilometrowa cie¿ka rowerowa zbudowana na dawnym nasypie kolejowym do Z³ocieñca.
Ograniczenia w rozwoju przemys³u i dzia³alnoci szkodliwej dla rodowiska wynikaj¹ce z obecnoci strefy uzdrowiskowej i Drawskiego Parku Krajobrazowego sprawiaj¹, ¿e
wiod¹c¹ ga³êzi¹ lokalnej gospodarki jest dzia³alnoæ uzdrowiskowo-turystyczna. W miecie i na obrze¿ach dzia³aj¹ pañstwowe i prywatne sanatoria, pensjonaty, gospodarstwa
ekoturystyczne.
Edukacja ekologiczna
· Gmina Po³czyn-Zdrój poprzez dzia³ania
w szko³ach i przedszkolach samorz¹dowych
aktywnie uczestniczy w akcji Sprz¹tanie
wiata oraz Dzieñ Ziemi. Znacz¹c¹ pomoc
w tych dzia³aniach okazuje Nadlenictwo Po³czyn oraz przedsiêbiorstwa prywatne, dostarczaj¹ce nieodp³atnie worki na zbierane mieci,
rêkawice oraz transportuj¹ce zebrane mieci na
wysypisko. W uzupe³nieniu tej akcji, w po³czyñskim Centrum Kultury odby³y siê dwie
edycje konkursu dla szkó³ dotycz¹cego wiedzy
o przyrodzie i rodowisku, przy wspó³pracy
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pojezierza
Drawskiego oraz Dyrekcji Drawskiego i Iñskiego Parku Krajobrazowego.
· Gimnazjum w Po³czynie-Zdroju uzyska³o tytu³ Przyjaciela Zwierz¹t za wspó³pracê ze Schroniskiem dla Zwierz¹t w Koszalinie.
· Gimnazja: w Redle oraz w Po³czynieZdroju uczestnicz¹ w projekcie edukacyjnym
Szkolna sieæ monitoringu parametrów rodowiska w województwie zachodniopomorskim, organizowanym przez WFOiGW.
· Gmina utrzymuje cie¿kê edukacyjn¹ na
terenie rezerwatu Dolina Piêciu Jezior. Prócz
tego, szko³a w Redle za³o¿y³a i pielêgnuje cie¿kê edukacyjno-przyrodnicz¹ w parku w m.
£êgi.
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CHODNIK DZIÊKI WSPÓ£PRACY

Kolejny odcinek chodnika przy ul. 15 Grudnia w Po³czynie Zdroju doczeka³ siê
wymiany nawierzchni  to efekt dobrej wspó³pracy Urzêdu Miasta i Gminy
z Rejonem Dróg Wojewódzkich w Bia³ogardzie.
Samorz¹d Po³czyna Zdroju ma tylko
poredni udzia³ w prowadzonej od kilku
tygodni inwestycji. Wymianê nawierzchni chodnika prowadzi Wojewódzki Rejo-

nu 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 wiosenno-letni 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 2004 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.
Polbrukiem zostanie wy³o¿onych w sumie 150 metrów kw.
chodnika po jednej stronie ul.
15 Grudnia  od naro¿nika rogu
Mieszka I do wjazdu do dawnego OTL-u. Remontu doczeka siê
równie¿ sam wjazd.

KOLEJNE CHODNIKI
W REMONCIE

Zakoñczy³a siê wymiana nawierzchni jezdni i chodników na ulicy Reymonta.
Nieuszkodzone p³ytki chodnikowe z
tego remontu pos³u¿y³y do naprawy trotuarów w najgorszym stanie technicznym.
P³ytki odzyskane z Reymonta zosta³y
wykorzystane jako nowa nawierzchnia na
chodnikach wzd³u¿ ulic: Traugutta, Kiliñskiego
i
czêci Targowej. Wyremontowane zosta³y równie¿ schody ³¹cz¹ce
ulicê Kiliñskiego
z
Wojska
Polskiego.
Wszystkie
prace zosta³y wykonane przez
pracowników zatrudnionych przez
Urz¹d Miasta i Gminy w ramach robót
publicznych. W ostatnim czasie prowadzone by³y dorane remonty gminnych dróg gruntowych w Nowym Bornym, Gaworkowie, Bularach, a w
chwili obecnej trwaj¹ prace w Toporzyku.
(last)

JASNO I OSZCZÊDNIE
Od 1 listopada na terenie
gminy Po³czyn Zdrój
trwa³a modernizacja
owietlenia ulicznego. W
ramach realizacji
pierwszego etapu prac
wymienionych zosta³o
957 opraw i wietlówek,
powsta³y te¿ 33 nowe
punkty wietlne.
Modernizacja
polega³a
g³ównie na wymianie starych
tradycyjnych i energoch³onnych ¿arówek na oprawy nowej
generacji. Nowe wietlówki s¹
energooszczêdne, co pozwoli³o znacznie ograniczyæ koszty
bie¿¹cej eksploatacji. Dotychczasowe wietlówki zu¿ywa³y
od 400 Wat w górê, a nowe bêdê
zu¿ywa³y od 70 do 150 Wat.
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Koszt wyniós³ oko³o 700 tysiêcy z³otych i inwestycja ta bêdzie sp³acana do
padziernika 2010 roku ze rodków pozyskanych dziêki oszczêdnociom wynikaj¹cym ze zmniejszonego zu¿ycia
energii. W ramach pierwszego etapu
projektu powsta³y równie¿ 33 nowe
punkty wietlne  w miecie na ulicach
M³yñskiej, Browarnej i Polnej, a na terenach wiejskich w Wardyniu Dolnym,
Wardyniu Górnym, Dobinie, Czarnkowie, Ko³aczu.
Na kilka najbli¿szych lat zaplanowana jest realizacja drugiego etapu
modernizacji owietlenia ulicznego,
która polegaæ bêdzie g³ównie na dobudowaniu punktów wietlnych. Projekt
zak³ada 79 nowych lamp w miecie i 67
na terenach wiejskich. Taka iloæ
nowych latarni w pe³ni zaspokoi potrzeby gminy w zakresie owietlenia
ulicznego  twierdzi Krystyna Hapka,
kierownik Dzia³u Komunalnego Urzêdu Miasta i Gminy w Po³czynie Zdroju.
(last)

UZDROWISKO

e-mail: promocja@polczyn-zdroj.pl

W UZDROWISKU ODZNACZENIA I DYSKUSJE
W dniach 9-10 lutego w Po³czynie Zdroju odby³ siê Zjazd Krajowy Zwi¹zku
Zawodowego Uzdrowisk Polskich. Na spotkaniu wrêczono odznaczenia dla
zas³u¿onych dzia³aczy, ale przy okazji uroczystoci wywi¹za³a siê gor¹ca
dyskusja z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia i NFZ.
Do Po³czyna Zdroju przyjechali przedstawiciele wszystkich 26 spó³ek uzdrowiskowych, których w³acicielem jest skarb pañstwa. Podobne spotkania odbywaj¹ siê raz na
kwarta³ i za ka¿dym razem w innym orodku.
Tym razem przysz³a kolej na Po³czyn Zdrój,
a spotkanie rozpoczê³o siê od wrêczenia odznaczeñ. Order Zas³u¿ony dla OPZZ otrzymali: Teresa Drzewiecka  Po³czyn Zdrój, Bar-

bara Osuch  Po³czyn Zdrój, Zbigniew Walczyñski  Po³czyn Zdrój, El¿bieta P¹czek 
Iwonicz Zdrój, Kazimierz Marczyk  Krynica, Zdzis³aw Ziêtek  Krynica, Wies³aw Wie-

wasz  Rymanów. Srebrny Krzy¿ Zas³ugi
otrzymali: Maria Marciszonek  Po³czyn
Zdrój, Janusz Hyjek  Po³czyn Zdrój i Danuta
Cybulska  Ustka. Br¹zowy Krzy¿ zas³ugi
otrzyma³ Piotr Orzechowski - Szczawno.
Nastêpnie prezes Uzdrowiska Po³czyn
S.A. krótko scharakteryzowa³ kondycjê spó³ki i jak przysta³o na spotkanie ze zwi¹zkami
zawodowymi, odpowiada³ na pytania dotycz¹ce sprawa pracowniczych By³ czas kiedy
nasze przedsiêbiorstwo zatrudnia³o 1150
osób, a mielimy wówczas oko³o 1100 ³ó¿ek.
Teraz ³ó¿ek jest 1013 a zatrudniamy oko³o 300
osób - to chyba najlepiej obrazuje jak wiele
mamy pracy. Zmniejszenie zatrudnienia nie
zmienia faktu, ¿e wci¹¿ jestemy najwiêkszym
pracodawc¹ w powiecie widwiñskim i w
zwi¹zku z tym spoczywa na nas ogromna odpowiedzialnoæ za losy sporej czêci lokalnej
spo³ecznoci. W miarê mo¿liwoci staramy siê
stworzyæ jak najlepsze warunki pracy, bo tylko
zadowolony personel mo¿e wiadczyæ us³ugi
na najwy¿szym poziomie, a to w³anie z wysokiej jakoci s³ynie nasze Uzdrowisko  mówi
prezes.
Tu¿ po pojawieniu siê przedstawicielki
Ministerstwa Zdrowia rozpoczê³a siê gor¹ca
dyskusja, w której sedno sprowadzi³o siê do

uwiadamiania w³adzom z Warszawy problemów wynikaj¹cych z lokalnych realiów. Najwiêkszej krytyce poddany zosta³ brak rozporz¹dzeñ do ustawy o uzdrowiskach uchwalonej w ubieg³ym roku. Zdaniem obecnego na
spotkaniu pos³a Stanis³awa Wzi¹tka w dzia³aniach resortu zdrowia, NFZ, Ministerstwa
Skarbu i innych podmiotach maj¹cych do czynienia z uzdrowiskami brakuje wspólnej filozofii mylenia o tej ga³êzi gospodarki. Potrzebujemy porozumienia, aby opracowaæ strategiê i stworzyæ markê polskich uzdrowiska,
które mog¹ staæ siê naszym sztandarowym,
eksportowym produktem  mówi³ pose³ Wzi¹tek.
W trakcie dyskusji z ró¿nych stron pojawia³y siê g³osy mówi¹ce, ¿e Po³czyn Zdrój jest
ewenementem pod wzglêdem znakomitych
relacji lokalnego samorz¹du z Uzdrowiskiem
Po³czyn S.A. w wielu polskich kurortach nierzadko dochodzi do sporów dotycz¹cych np.
odpowiedzialnoci za utrzymywanie parków
zdrojowych, podatków od nieruchomoci itp.
Przedstawiciele innych uzdrowisk pytali o
receptê na dobre relacje burmistrz Barbary
Nowak i prezesa Edwarda Saka. My nie mamy
innego wyjcia, bo nie mamy tak jak Ko³obrzeg, czy winoujcie drugiej ga³êzi gospodarki jak¹, jest turystyka i tamte miasta ca³kiem niele radzi³yby sobie bez uzdrowisk. My
po prostu musimy wspó³pracowaæ i wychodziæ
sobie naprzeciw, bo tylko wtedy Po³czyn Zdrój,
jako kurort ma szansê na sukces  odpowiada³a Barbara Nowak.
(last)

REMONTY Z MYL¥ O KURACJUSZACH

Dobiega koñca remont w Zak³adzie Lecznictwa Uzdrowiskowego Irena, a
trwaj¹ jeszcze prace w budynku dyrekcji Uzdrowiska Po³czyn S.A. W Irenie
odnowione zosta³y pokoje, kuchnia i czêæ jadalni, natomiast w dyrekcji g³ówne
wejcie i korytarze budynku.
Uzdrowisko Po³czyn S.A. stara siê spe³niaæ wymagania nawet najbardziej wymagaj¹cych goci, dlatego kolejne dokonywane przez
spó³kê remonty s¹ prowadzone g³ównie z
myl¹ o kuracjuszach  mówi Edward Sak,
prezes Uzdrowiska Po³czyn S.A.  mimo, ¿e
w Irenie kapitalny remont czêci obiektu by³
stosunkowo niedawno i jest to jedno z naszych
najbardziej komfortowych sanatoriów, to jednak w trosce o klienta zrealizowana zosta³a
kolejna inwestycja  dodaje prezes. Warto
przypomnieæ, ¿e tu¿ po kapitalnym remoncie
zakoñczonym w 2000 roku Zak³ad Lecznictwa Uzdrowiskowego Irena  Centrum
otrzyma³ w presti¿owym konkursie Modernizacja Roku, organizowanym pod patronatem Prezydenta RP, tytu³ Modernizacja
Roku 2002 w kategorii Obiekty Kultury,
Sportu, Zdrowia i Rekreacji. Nic dziwnego, ¿e
wysoki standard budynku w po³¹czeniu z jakoci¹ us³ug uzdrowiskowych jest chwalony
przez goci, a obiekt cieszy siê pe³nym ob³o¿eniem kuracjuszy komercyjnych (g³ównie
Niemców). Aby jednak utrzymaæ wysoki
poziom, konieczny jest ci¹g³y rozwój i kolejne
modernizacje. Z koñcem grudnia rozpocz¹³ siê
kapitalny remont pomieszczeñ kuchennych,

czêci sto³ówki, a w 19 pokojach wymienione
zosta³y wyk³adziny, brodziki prysznicowe i
pomalowane ciany.
Z myl¹ o klientach, choæ pod nieco innym

k¹tem prowadzony jest remont w budynku
dyrekcji Uzdrowiska Po³czyn S.A. Zak³ady
Lecznictwa Uzdrowiskowego, gdzie mieszkaj¹ kuracjusze, to stare budynki z pocz¹tku
XX wieku i to w³anie tam w ci¹gu ostatnich
kilkudziesiêciu lat potrzeby remontowe by³y
najwiêksze. Tymczasem w stosunkowo nowym, bo zbudowanym w latach 70- tych biurowcu od pocz¹tku nie by³o wiêkszej modernizacji. Rezultat by³ taki, ¿e wizerunek siedzi-

by zarz¹du i administracji daleki by³ od ogólnie
przyjêtych standardów. Dlatego w prowadzonym w³anie remoncie wiêkszy nacisk po³o¿ony zosta³ na ogólny wizerunek ni¿ komfort pracowników. Nie remontujemy swoich
gabinetów, tylko przestrzeñ w której poruszaj¹
siê odwiedzaj¹cy nas interesanci, w tym kuracjusze  zastrzega Edward Sak. Na korytarzach pomalowane zosta³y ciany, wymienione owietlenie, posadzki pokryje terakota i
wyk³adzina, ale przede wszystkim zmienia siê
g³ówne wejcie. Niebawem pojawi siê recepcja
i zamek na przycisk obs³ugiwany przez
recepcjonistê. Dziêki recepcji nasi gocie nie
bêd¹ b³¹kaæ siê po korytarzach, a zabezpieczenia elektroniczne poprawi¹ bezpieczeñstwo,
bo kiedy móg³ tu wejæ ka¿dy zdarza³y siê kradzie¿e, z pokoi kilkakrotnie ginê³y np. torebki
naszych pracownic  mówi Zbigniew Pawlak,
starszy inspektor techniczny Uzdrowiska
Po³czyn S.A. W bie¿¹cym roku zaplanowana
jest jeszcze wymiana okien na sto³ówce w Irenie i remont pokoi w Gryfie, ale ze wzglêdu
na ob³o¿enie niemal przez ca³y rok ciê¿ko
zgraæ w czasie prace remontowe i przerwê w
obecnoci kuracjuszy. Dzieje siê tak g³ównie z
powodu ci¹gn¹cych siê miesi¹cami procedur
przetargowych  dodaje Zbigniew Pawlak.
Koszt obecnych remontów to w sumie ponad
130 tysiêcy z³otych.
Tomasz Chmielewski
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DOBRE WIECI
Z UZDROWISKA PO£CZYN S.A.

Z pocz¹tkiem 2006 roku Uzdrowisko Po³czyn S.A. ma powody do
zadowolenia. Wszystko wskazuje na to, ¿e w tym roku z oferty
spó³ki skorzysta wiêcej kuracjuszy ni¿ w roku ubieg³ym. Stanie siê
tak dziêki lepszym warunkom kontraktów wynegocjowanym z NFZ i
ZUS oraz pozyskaniu kolejnych kontrahentów na rynku niemieckim.
Koniec roku kalendarzowego to dla
wiêkszoci polskich uzdrowisk okres nerwowej niepewnoci. W tym czasie rozstrzygaj¹ siê bowiem kwestie kontraktów
na pobyty kuracjuszy kierowanych na leczenie przez Narodowy Fundusz Zdrowia
i Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych. Wprawdzie za pobyty klientów kontraktowych NFZ i ZUS p³aci tak niewiele, ¿e
spó³ce nie przynosi to zysku, ale obecnoæ tej grupy klientów jest bardzo wa¿na z punktu widzenia utrzymania zatrudnienia na sta³ym poziomie i zapewnienia p³ynnoci funkcjonowania firmy  powiedzia³
Edward Sak, prezes zarz¹du
Uzdrowiska Po³czyn S.A. Najlepiej wiadczy o tym sytuacja
z pRprze³omu 2004/2005 roku,
kiedy nie uda³o siê zakontraktowaæ wiadczenia dla ZUS w
spodziewanej wysokoci.  W
przypadku tego zleceniodawcy sprawa jest o tyle niekorzystna, ¿e zawarcia kontraktu nie poprzedzaj¹ negocjacje, a jedynie przetarg ofertowy, w którym po spe³nieniu
wymogów formalnych (hotelowych, ¿ywieniowych, sprzêtowych i kadrowych) jedynym
kryterium jest cena  t³umaczy
prezes. Oznacza to, ¿e jeli
inny podmiot z³o¿y ofertê nawet o kilka groszy ni¿sz¹, to
bez wzglêdu na szereg dodatkowych elementów powoduj¹cych podwy¿szenie jakoci wiadczonych przez nas us³ug, ZUS wybierze najtañszego oferenta, a my nie bêdziemy
mogli ju¿ przebiæ, czyli zaoferowaæ ni¿szej ceny. I w³anie tak by³o mniej wiêcej
pó³tora roku temu, kiedy inni oferent z³o¿y³ ofertê dos³ownie o kilkanacie groszy
ni¿sz¹ za tzw. osobodzieñ. W pierwszym
podejciu nie uda³o siê wygraæ ¿adnego
z przetargów na trzy ró¿ne profile lecznicze. -Chocia¿ zakres us³ug proponowanych przez nasz¹ firmê by³ szerszy o dodatkowe elementy, to nic nie da³o siê ju¿
zrobiæ, a ZUS podpisa³ kontrakt z kim innym. W niektórych obiektach Uzdrowiska Po³czyn S.A. nast¹pi³ kilkumiesiêczny przestój, a pierwsi kuracjusze od tego
wiadczeniobiorcy przyjechali do Po-
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³czyna w maju  wspomina Edward Sak.
Dopiero w tzw. dogrywce pod koniec
kwietnia spó³ka wygra³a konkurs na profil rehabilitacji narz¹du ruchu i sytuacja
uleg³a poprawie.
Teraz nastroje s¹ o wiele lepsze. Jesieni¹ Uzdrowisko Po³czyn S.A. z³o¿y³o w
Zak³adzie Ubezpieczeñ Spo³ecznych
oferty w trzech profilach leczniczych i
odnios³o sukces.  Ju¿ podpisalimy
kontrakt, którego wartoæ jest o 50 procent wy¿sza ni¿ w roku poprzednim 
cieszy siê Edward Sak. Oznacza to, ¿e w

Po³czynie rehabilitacjê z zakresu chorób
narz¹du ruchu, uk³adu kr¹¿enia i uk³adu
oddechowego odbêdzie oko³o 2800 zusowskich pacjentów. Jest to tym wiêkszy sukces, ¿e po raz pierwszy wszystkie
przetargi na wiadczenia dla ZUS odby³y
siê w jednym terminie. Dotychczas oko³o
70% rodków przewidzianych na rehabilitacjê by³o rozdysponowywanych w
pierwszym jesiennym podejciu, a
reszta w wiosennej dogrywce  komu
nie uda³o siê zawrzeæ kontraktu jesieni¹
ten szuka³ szczêcia wiosn¹. Tym razem
ca³a pula by³a rozdzielana za jednym razem i nie przewiduje siê dodatkowych
konkursów. Ryzyko by³o du¿e, ale odnielimy pe³ny sukces  mówi Edward
Sak  na oko³o 160 ofert z³o¿onych przez

ró¿ne orodki, nie tylko uzdrowiskowe,
wybranych zosta³o 40 i wszystkie trzy po³czyñskie oferty, na trzy ró¿ne profile
lecznicze znalaz³y siê w tym gronie.
Równie¿ w przypadku Narodowego
Funduszu Zdrowia s¹ powody do radoci. Wprawdzie zgodnie z kontraktem na
2006 rok ten zleceniodawca skieruje do
Po³czyna Zdroju mniej kuracjuszy ni¿ w
2005, ale za to za ka¿dego z nich zap³aci
wiêcej. Dziêki lepszej cenie jednostkowej w 2006 wartoæ kontraktu z NFZ jest
na poziomie roku bie¿¹cego, a dziêki
mniejszej liczbie tej grupy kuracjuszy
bêdziemy mogli na te miejsca pozyskaæ
wiêcej klientów komercyjnych  zapewnia prezes Sak.
Wszystko wskazuje na to, ¿e te zapowiedzi znajd¹ odzwierciedlenie w rzeczywistoci, bowiem z pozyskiwaniem pe³nop³atnych kuracjuszy Uzdrowisko Po³czyn S.A. radzi sobie znakomicie. Od kilku lat odsetek tej grupy klientów systematycznie
wzrasta³, aby w roku bie¿¹cym
przekroczyæ 40 procent wszystkich goci odwiedzaj¹cych Po³czyn Zdrój.
Prawdopodobnie w 2006 nast¹pi dalszy wzrost, a to za
spraw¹ umów, które spó³ka zawrze niebawem z kolejnymi
dwoma niemieckimi firmami z
bran¿y us³ug turystycznych. 
Do tej pory na sta³e wspó³pracujemy z czterema biurami z
terenu Niemiec, dlatego kolejni dwaj kontrahenci to szansa
na rozwój i umocnienie pozycji
na jednym z najwa¿niejszych
rynków turystycznych w Europie  mówi ¯aneta Górska, kierownik dzia³u marketingu 
wprawdzie na razie nasi nowi
klienci zakontraktowali przyjazdy niewielkich grup kuracjuszy, niejako na próbê, ale jestemy przekonani, ¿e podobnie jak w poprzednich
przypadkach, dziêki wysokiej jakoci
wiadczonych us³ug szybko zdobêdziemy zaufanie nowych klientów.
Ca³a sytuacja powinna cieszyæ nie
tylko kierownictwo, ale równie¿ pracowników, lokalny samorz¹d i miejscow¹
spo³ecznoæ. Dobra kondycja spó³ki
oznacza bowiem utrzymanie miejsc pracy i podatki wp³ywaj¹ce do gminnej
kasy. Trzeba pamiêtaæ, ¿e Uzdrowisko
Po³czyn S.A. to najwiêkszy pracodawca
w powiecie widwiñskim i jeden z najwiêkszych p³atników w gminie Po³czyn
Zdrój.
Tomasz Chmielewski

Z UZDROWISKA
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WIÊCEJ BEZP£ATNYCH
BADAÑ PIERSI

W 2006 roku 2400 kobiet mo¿e skorzystaæ z bezp³atnego badania
mammograficznego w przychodni Uzdrowiska Po³czyn S.A.  to
wiêcej o 1500 w stosunku do roku ubieg³ego.
W 2005 roku kontrakt z Narodowym
Funduszem Zdrowia przewidywa³ refundacjê 900 badañ piersi w ci¹gu 9 miesiêcy.
Oznacza³o to, ¿e od kwietnia do grudnia
badanych by³o 100 pacjentek miesiêcznie. W roku bie¿¹cym liczba wszystkich
badañ wzronie do 2400, czyli badanych

bêdzie 200 pacjentek miesiêcznie przez
ca³y rok. Tak du¿y wzrost to zas³uga korzystniejszego kontraktu, jaki Uzdrowisku Po³czyn S.A. uda³o siê wynegocjowaæ z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Argumentem, który jak s¹dzê przekona³ NFZ by³o ogromne zainteresowanie,
jakim cieszy³y siê te
badania  wyjania
Edward Sak, prezes
spó³ki. W ubieg³ym
roku zapisy na badanie odbywa³y siê
pierwszego ka¿dego
miesi¹ca i aby nikogo nie wyró¿niaæ,
decydowa³a kolejnoæ zg³oszeñ, czyli
zapisywanych by³o
pierwszych sto kobiet które w tym dniu
pojawi³y siê w przychodni.  Zdarza³o
siê, ¿e lista by³a pe³na ju¿ po kilku go-

dzinach i pacjentki, które nie zd¹¿y³y
musia³y czekaæ ca³y miesi¹c. W tym
roku nie powinno byæ podobnych
problemów.  dodaje prezes.
Bezp³atne badanie piersi jest mo¿liwe dziêki Populacyjnemu programowi wykrywania raka piersi metod¹
mammografii przesiewowej w Polsce
2006 prowadzonemu przez NFZ. Program skierowany jest wy³¹cznie do
kobiet pomiêdzy 50 a 69 rokiem ¿ycia
i ubezpieczonych w zachodniopomorskim NFZ. W celu odbycia badania nie jest potrzebne skierowanie od
lekarza rodzinnego. Wystarczy zadzwoniæ lub przyjæ do przychodni
uzdrowiskowej przy ul. Kociuszki
(tel. 094 36 62 320) i umówiæ siê na badanie. W odró¿nieniu do roku ubieg³ego rejestracja odbywa siê codziennie.
Tomasz Chmielewski

W UZDROWISKU BEZPIECZNIEJ
DLA SERCOWCÓW
Defibrylator otrzymany w ubieg³ym roku przez ZLU GRYF od
Wielkiej Orkiestry wi¹tecznej Pomocy jest ju¿ gotowy do u¿ycia,
a pracownicy obiektu przeszkoleni w zakresie jego obs³ugi.
Defibrylator to urz¹dzenie do przywracania miarowego rytmu serca wykorzystywane do reanimacji osób z objawami migotania komór. Dwie elektrody przyk³ada siê do klatki piersiowej i wywo³uje
jeden lub wiêcej wstrz¹sów, dziêki czemu
powracaj¹ regularne skurcze i serce zaczyna prawid³owo pompowaæ krew. W
krajach Europy Zachodniej i Stanach
Zjednoczonych urz¹dzenia te s¹ powszechnie dostêpne w miejscach u¿ytecznoci publicznej, takich jak centra
handlowe, dworce, lotniska, muzea itp. W
Polsce ideê dostêpnoci defibrylatorów
w miejscach publicznych jako pierwsza
propaguje Wielka Orkiestr wi¹tecznej
Pomocy. Dzia³ania te prowadzone s¹ w
ramach akcji 1 procent defibrylator, co
oznacza, ¿e Fundacja kupi³a ponad sto
tych urz¹dzeñ za pieni¹dze pochodz¹ce z
1 procenta odpisów podatkowych za rok
2004. Dwa defibrylatory trafi³y do Po³czyna Zdroju  jeden otrzyma³ Komisariat Policji, drugi ZLU Gryf.

W po³owie stycznia do Uzdrowiska
Po³czyn S.A. przyjecha³ Piotr Grzeg¿u³kowski, serwisant z firmy
wspó³pracuj¹cej z Fundacj¹
Wielkiej Orkiestry wi¹tecznej
Pomocy, który przygotowa³
urz¹dzenie do dzia³ania i przeszkoli³ du¿¹ grupê pracowników Gryfu w zakresie obs³ugi. Urz¹dzenie jest w pe³ni automatyczne. Po uruchomieniu
g³ono, w jêzyku polskim wydaje polecenia (np. wezwij
pomoc, ods³oñ klatkê piersiow¹ pacjenta) Po przy³o¿eniu elektrod urz¹dzenie
samo diagnozuje stan pacjenta, dlatego jego u¿ycie nie
mo¿e nikomu zaszkodziæ. Jeli aparat uzna, ¿e jego zastosowanie
jest niewskazane, to wy³adowanie po
prostu nie nast¹pi  t³umaczy³ serwisant.
Defibrylator znajduje siê w metalowej
skrzyni w ogólnodostêpnym miejscu 

miêdzy recepcj¹ a dy¿urk¹ pielêgniarek.
Jedno takie urz¹dzenie kosztuje oko³o
9 tysiêcy z³otych. Uzdrowisko mia³o ju¿
jeden taki aparat, który zosta³ kupiony z
w³asnych rodków i znajduje siê w ZLU
Borkowo. W naszych obiektach gocimy ludzi, którzy maj¹ rozmaite problemy ze zdrowiem, równie¿ z chorobami
uk³adu kr¹¿enia, dlatego taki sprzêt jest
u nas bardzo potrzebny. Mam nadziejê,

¿e nigdy nie zostanie u¿yty, ale dziêki
niemu pacjenci na pewno bêd¹ czuli siê
bezpieczniej  mówi Edward Sak, prezes
zarz¹du Uzdrowiska Po³czyn S.A. (last)
po³czyñskie WIADOMOCI
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ORKIESTRA ZAGRA£A W PO£CZYNIE
Mrona pogoda nie wystraszy³a mieszkañców Po³czyna Zdroju, którzy
licznie przybyli na Plac Wolnoci, aby wzi¹æ udzia³ w XIV Finale
Wielkiej Orkiestry wi¹tecznej Pomocy. Atmosferê rozgrzewa³a
muzyka, grochówka i oczywicie licytacje.
Tradycji sta³o siê zadoæ i podobnie
jak w latach ubieg³ych Po³czyn Zdrój
przy³¹czy³ siê do ogólnopolskiej akcji
Wielkiej Orkiestry wi¹tecznej Pomocy.
Od kilku dni puszki na pieni¹dze znajdowa³y siê w najwiêkszych po³czyñskich
sklepach, ale prawdziwe kwestowanie
rozpoczê³o siê dopiero w niedzielê 8
stycznia, czyli w dniu XIV Fina³u WOP.
Od wczesnych godzin porannych grupki
wolontariuszy z puszkami przemierza³y

ulice miasta zagl¹daj¹c sklepów, restauracji, a nawet w okolice kocio³a. Jednak
najwa¿niejsza czêæ imprezy rozpoczê³a
siê o 15.30 na Placu Wolnoci, gdzie od-

by³y siê prezentacje wykonawców z Centrum Kultury, oraz licytacje fantów przekazanych na rzecz Wielkiej Orkiestry
wi¹tecznej Pomocy. Na aukcjê wystawione zosta³y gad¿ety przys³ane przez
sztab orkiestry, tj. plakaty, kubki, koszulki itp., oraz przedmioty i us³ugi przekazane przez przedsiêbiorstwa, organizacje i osoby prywatne. Wród przedmiotów i us³ug tradycyjnie panowa³a
ogromna ró¿norodnoæ i mo¿na by³o tu
znaleæ niemal wszystko  bi¿uteriê, kosmetyki, odzie¿,
maskotki, karnety wstêpu na
basen, zaproszenia na pizze i
wiele, wiele innych. Do najoryginalniejszych tegorocznych fantów zaliczyæ mo¿na
rêkawice bokserskie mistrza
wiata Dariusza Michalczewskiego z autografem i
potwierdzeniem autentycznoci, oraz lampê w kszta³cie
latarni morskiej wykonan¹
w³asnorêcznie przez osadzonych z zak³adu karnego w
Koszalinie. Wszyscy zmarzniêci mogli posiliæ siê pyszn¹ wojskow¹
grochówk¹, za sprzeda¿ której dochód
by³ przekazany równie¿ na Orkiestrê.
Mrony wieczór zakoñczy³ pokaz

sztucznych ogni. W Po³czynie Zdroju i
w Gimnazjum w Redle zbiórkê pieniêdzy
prowadzi³o 30 wolontariuszy w tym 10
Stra¿aków z OSP w Po³czynie Zdroju pod
opiek¹ Pani Janiny Pra¿anowskiej. Zebrano ³¹cznie 10.803,77 z³ w tym: Publiczne

Gimnazjum w Po³czynie Zdroju - 510,23 z³,
Zespó³ Szkó³ Publicznych w Redle -806,59
z³, Publiczna Szko³a Podstawowa nr 1 w
Po³czyna Zdroju  1061,88z³. Ogólna kwota uzyskana w tym roku jest wiêksza od zesz³orocznej.
(last)

Licytacje gad¿etów przekazanych przez dzieci na rzecz Wielkiej Orkiestry wi¹tecznej Pomocy oraz
spektakl Jase³ka opowiedziane na nowo to wk³ad Publicznej Szko³y Podstawowej nr 1 w Po³czynie
Zdroju w ideê Jurka Owsiaka.

ORKIESTRA ZAGRA£A W JEDYNCE
W tygodniu nastêpuj¹cym po Wielkim Finale w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Po³czynie Zdroju mia³y
miejsce dwa wydarzenia zwi¹zane z
Wielk¹ Orkiestr¹ wi¹tecznej Pomocy.
W rodê w takcie zajêæ lekcyjnych, oraz
po wywiadówkach dla rodziców pokazywany by³ spektakl przygotowany grupê
uczniów - podopiecznych Kingi Dolatowskiej, wychowawczyni wietlicy. Ze
wzglêdu na bardzo weso³y charakter
przedstawienia miechu by³o sporo, a
przy wyjciu na rozbawionych rodziców
czeka³y dzieci z puszkami.
Podobna atmosfera panowa³a w pi¹tek, kiedy licytowane by³y gad¿ety przekazane na rzecz Orkiestry przez uczniów
i rodziców. W sumie Publiczna Szko³a
Podstawowa nr 1 w Po³czynie Zdroju
zebra³a 1061,88 z³otych.
(last)
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SKAMANDRYCI PO RAZ DWUDZIESTY

W ubieg³ym roku ju¿ po raz dwudziesty w Po³czynie Zdroju odby³ siê
Ogólnopolski Turniej Sztuki Recytatorskiej i Poezji piewanej im.
Skamandrytów. Jubileuszowa impreza przyci¹gnê³a wielu
uczestników z ubieg³ych edycji, co wp³ynê³o na szczególnie wysoki
poziom artystyczny.
Ubieg³oroczny Turniej rozpocz¹³ siê
ju¿ w czwartek, kiedy do Po³czyna Zdroju
przyjechali mi³onicy poezji z Templina,
niemieckiego miasta partnerskiego. Tego
dnia odby³a siê sesja naukowa Poezja
polska i niemiecka ostatniego stulecia
oraz wieczór poezji polskiej i niemieckiej.
W pi¹tek po po³udniu rozpoczê³y siê
przes³uchania konkursowe, a wieczór ze
wzglêdu na okr¹g³y jubileusz sta³ siê czasem wspomnieñ. W dawnym kinie Pod-

hale odby³ siê koncert laureatów Turnieju z ubieg³ych lat, którzy bardzo licznie
przyjechali do Po³czyna. Dla wielu z nich
uczestnictwo recytatorskich zmaganiach
by³o wa¿nym etapem w ¿yciu, a niektórzy
na sta³e zwi¹zali siê ze scen¹. Tak by³o w
przypadku Rafa³a Mhora, aktora który w
tym roku przyjecha³ na Turniej jako przewodnicz¹cy jury. Po wystêpie laureatów
z ubieg³ych lat osoby najbardziej zas³u¿one dla po³czyñskiej imprezy (Zofia Bojaryn, Janina Pra¿anowska, Eugenia Sowiñska, Krzysztof Wilkowski, Krzysztof
Rotnicki, Zdzis³aw Chojnacki) otrzymali
od Barbary Nowak, burmistrz Po³czyna
Zdroju odznaki - malachitowe ró¿e. 
Malachit to kamieñ, symbol duchowego
rozwoju, którego tak nam w dzisiejszych
czasach potrzeba i z którym mo¿emy tu
obcowaæ dziêki tym m³odym, zdolnym i
wra¿liwym ludziom  powiedzia³a burmistrz. Pi¹tkowy wieczór wspomnieñ
uwietni³a swoim recitalem Joanna
Szczepkowska.
W sobotê od rana trwa³ dalszy ci¹g
przes³uchañ konkursowych, a po po³udniu rozpoczê³y siê przygotowania do
wieczornego koncertu galowego. Tradycyjnie jak co roku w koncercie tym wziêli

udzia³ wszyscy laureaci tegorocznego
konkursu, którzy jednak w takcie wystêpu nie wiedzieli jeszcze jakie zdobyli nagrody.
W jubileuszowym XX Turnieju Sztuki
Recytatorskiej i Poezji piewanej im.
Skamandrytów wziê³o udzia³ 49 recytatorów i 22 wykonawców poezji piewanej. Zgodnie z regulaminem, ka¿dy z
uczestników konkursu wykonywa³ jeden
utwór którego z poetów nale¿¹cych do
grupy Skamander (dzia³aj¹cej w
latach
dwudziestych i trzydziestych
ubieg³ego
wieku) oraz drugi
dowolnie wybrany
utwór. Tu¿ po zakoñczeniu wystêpów jury og³osi³o
werdykt.
W kategorii poezji piewanej jury
wyró¿ni³o Katarzyn¹ Kasprzak z
Poznania, Macieja
Kasprzaka z Nowogardu, Joannê Pilarsk¹ z i Aleksandrê Wierzbick¹ z Poznania. Nagrodê III
stopnia otrzyma³a Ma³gorzata Androwska z Grudzi¹dza, drugiego stopnia Barbara Haraczewska z Poznania, a I stopnia
Rafa³ Kowalewski z Ostro³êki. W kategorii recytacji wyrózniono: Olgê Borowczak
i Klaudynê Lewandowsk¹ ze widwina,
£ukasza Ciotucha z Piotrkowa Trybunalskiego, Ewê Czapik-Kowalewsk¹ i Jacka
Mulczyk - Skarzyñskiego z Koszalina,
Monikê Kowalczyk z Czechowic Dziedzic, Magdê Kozubek ze Z³ocieñca oraz
Joannê Lorenc z Po³czyna. Nagrody III
stopnia
otrzymali
£ukasz G³uchowski ze
widwina i Pawe³
Drzewiecki z W³oc³awka. Nagrodê II
stopnia
otrzyma³
£ukasz Krewêtkowski z Ostrowca wiêtokrzyskiego, a nagrodê I stopnia Kinga
Dolatowska z Po³czyna Zdroju. Nagrodê
Publicznoci otrzyma³a El¿bieta Kamierczak z Po³czyna

Zdroju, która powróci³a do turniejowych
zmagañ po 10 latach przerwy. Nagrodê
specjaln¹ XX Turnieju otrzyma³ duet Ewa
Maza i Katarzyna Kasprzak z Poznania.
Nagrodê Dyrektora Centrum Kultury w
Po³czynie za udany debiut otrzyma³ Micha³ Kosela z Koszalina. Nagrodê Specjaln¹ im. Zbigniewa Krupowiesa za nowatorskie poszukiwania ufundowan¹
przez Uzdrowisko Po³czyn i pos³a na Sejm
Stanis³awa Wzi¹tka otrzyma³ Micha³
Konduchowicz z Koszalina. Nagrodê
Burmistrza Po³czyna Zdroju za ciekaw¹
interpretacjê tekstu poety z grupy Skamander otrzyma³o dwóch wykonawców:
zespó³ poezji piewanej Ulica Zdrojowa z
Po³czyna Zdroju i laureatka nagrody I
stopnia w kategorii recytacji Kinga Dolatowska. Grand Prix Turnieju, nagrodê
Marsza³ka Województwa Zachodniopomorskiego otrzyma³ zespó³ Ulica Zdrojowa. Zespó³ wyst¹pi³ w sk³adzie: Daniel
Koz³owski, Aleksandra Reñska, Kacper
Przyby³a i Piotr Lorenc. Jury przyzna³o te¿
nagrodê instruktorsk¹. Otrzyma³a ja Barbara Radzikowska ze widwina. (last)
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JOANNICI NA KOLEJN¥
PIÊCIOLATKÊ

Samorz¹d gminy Po³czyn Zdrój od 10 lat aktywnie wspó³pracuje z zakonem
Joannitów. Z efektów wspó³dzia³ania zadowolone s¹ nie tylko obie strony, ale
równie¿ mieszkañcy Po³czyna. Nic dziwnego, ¿e niedawno nast¹pi³o
podpisanie umowy o wspó³pracy na kolejnych piêæ lat.
Suwerenny Rycerski Zakon wiêtego
Jana Jerozolimskiego Szpitalików, zwany

w skrócie zakonem joannitów jest najd³u¿ej istniej¹cym zakonem rycerskim. Obecnie zakon prowadzi na ca³ym wiecie ró¿ne rodzaje dzia³alnoci charytatywnej.
Wiod¹c¹ dziedzin¹ pracy szpitalików jest
opiekowanie siê osobami ob³o¿nie chorymi i w³anie tym w g³ównej mierze zajmuje siê Stacja Socjalna Joannitów w

Po³czynie Zdroju. Aktualnie opiek¹ objêtych jest oko³o 60 chorych z terenu miasta
i gminy, ale tylko w 2005 roku z pomocy
stacji skorzysta³y 1723 osoby, a
pielêgniarki zatrudnione w stacji
z³o¿y³y 3,5 tys. wizyt domowych u
chorych. Oprócz ob³o¿nie chorych z pomocy korzystaj¹ te¿ np.
osoby po operacjach, które wypo¿yczaj¹ sprzêt rehabilitacyjny. Kolejn¹ dziedzin¹ dzia³alnoci po³czyñskich joannitów jest prowadzenie 25 osobowej grupy m³odzie¿y, która w ramach wolontariatu zajmuje siê szkoleniem w udzielaniu pomocy w razie wypadków.
Zakon joannitów zapewnia
dostawy sprzêtu rehabilitacyjnego, materia³ów pielêgnacyjnych,
zakupi³ równie¿ samochód do pracy w terenie i ponosi koszty jego eksploatacji.
Natomiast gmina Po³czyn Zdrój w ramach
umowy bierze na siebie koszty zatrudnienia pielêgniarek pracuj¹cych w stacji oraz
utrzymania siedziby przy ul. Koszaliñskiej.
(last)

W dzisiejszych czasach coraz trudniej wyobraziæ sobie ¿ycie bez
komputerów i Internetu. Nic wiêc dziwnego, ¿e media te staj¹ siê
popularne równie¿ wród osób, które m³odoæ maj¹ ju¿ za sob¹.

INTERNET POPULARNY
WRÓD SENIORÓW

Najlepszym tego dowodem jest du¿e
zainteresowanie, jakie wród mieszkañców Po³czyna wzbudzi³o szkolenie Internet dla seniora. Na kurs zorganizowany przez Fundacjê Wspomagania Wsi,
Urz¹d Miasta i Gminy oraz Publiczne Gimnazjum zapisa³o siê ponad czterdzieci
osób, które ukoñczy³y piêædziesi¹ty rok
¿ycia. Szkolenie w Po³czynie Zdroju
jest czêci¹ wiêkszego programu prowadzonego w ca³ym województwie zachodniopomorskim  mówi Ksenia Starzyñska z Fundacji Wspomagania Wsi  prowadzilimy ju¿ kilka podobnych w innych miejscowociach i w Po³czynie
Zdroju zainteresowanie jest jak dotychczas najwiêksze. Na kurs zapisa³o siê
ponad 40 osób w zwi¹zku z czym chêtnych trzeba by³o podzieliæ na dwie grupy.
Bezp³atne zajêcia polegaj¹ na przyswojeniu elementarnych podstaw ob-
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s³ugi komputera, pocz¹wszy od w³¹czenia, a w dalszej kolejnoci na nauce korzystania z Internetu  za³o¿enie
skrzynki i pos³ugiwanie siê poczt¹ elektroniczn¹, surfowanie po stronach
WWW, dokonywanie zakupów w Internecie itp. Kurs trwa³ w sumie 16 godzin
i odbywa³ siê w pracowni komputerowej Publicznego Gimnazjum w Po³czynie Zdroju.
(last)

Czy dzieci powinny
graæ w szachy?
Szczêcie i spokój ducha
wtedy zatryumfuj¹
Gdy rozum i si³a
pospo³u przez ¿ycie wêdruj¹
H. Sienkiewicz
Szachy jako dyscyplina sportu znana
jest wród dzieci bardziej z nazwy ni¿ z
zasad. Chc¹c wzbogaciæ ofertê dla
uczniów Publicznej Szkole Podstawowej
nr1 w Po³czynie Zdroju postanowi³em
rozpropagowaæ zasady tej królewskiej
gry, stawiaj¹c tym samym na integralnoæ
rozwoju fizycznego i intelektualnego.
Szachy s¹ gr¹ dla wszystkich. Bêd¹c
uczniem s³abszym fizycznie(lub z ró¿nych powodów zwolnionym z wychowania fizycznego) nie koniecznie trzeba byæ
wykluczonym z rywalizacji sportowej.
Wiele osób uwa¿a, ¿e szachy s¹ hamulcem
aktywnoci ruchowej. Takie mylenie
wydaje siê b³êdne. Dzieci na poziomie
szko³y podstawowej wykazuj¹ naturaln¹
potrzebê ruchu, tak wiêc godzina spêdzona przy szachownicy jest odrabiana
ruchowo w dwójnasób. Ruch rzebi
umys³, ale umys³ decyduje o ka¿dym
ruchu i jego potrzebie. Jak twierdzi mistrz
szachowy Josh Waitzkin  Gra w szachy
to piêkne prze¿ycie, zmaganie i radoæ.
Czerpiemy przyjemnoæ z doskonalenia
siê w tej m¹drej grze. Gra daje mo¿liwoæ
bycia mistrzem nawet dla osób z ograniczonymi mo¿liwociami uczestnictwa w
wychowaniu fizycznym i sporcie szkolnym rozumianym jako æwiczenia ruchowe.
Podstawowe pytanie Czy warto
uczyæ siê graæ w szachy?
Uzasadnienie na tak:
· W szachy mo¿na graæ wszêdzie,
· szachy to najbardziej szlachetna i
bezstronna gra,
· ka¿dy mo¿e siê nauczyæ graæ w szachy niezale¿nie od wieku i p³ci,
· regu³y s¹ ³atwe do opanowania,
· znaj¹c regu³y, poznajemy strategiê,
tak wiêc przy ka¿dej partii dowiadczamy
piêkna nowych pomys³ów i Bitewnej
gor¹czki.
Szachy s¹ ³atw¹ do
opanowania rozrywk¹
na ca³e ¿ycie
Patrick Wolff
Od 2001 roku w Publicznej Szkole
Podstawowej nr 1 w Po³czynie Zdroju
dzia³a ko³o szachowe. W zajêciach
uczestnicz¹ dzieci od klasy pierwszej do
szóstej. Zajêcia odbywaj¹ siê raz w tygodniu. Szkolne ko³o szachowe bardzo cile wspó³pracuje z klubem szachowym
Caisa.
Opracowa³ Marek Dunder

RÓ¯NE
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DWIE SZKO£Y PO REMONTACH, JEDNA W TRAKCIE

Trzy po³czyñskie szko³y przesz³y w niedawnym czasie spore
modernizacje. W Liceum Ogólnokszta³c¹cym i Zespole Szkó³
Ponadgimnazjalnych przy Piwnej prace zakoñczy³y siê jesieni¹,
a w Publicznej Szkole Podstawowej remont jeszcze trwa.
Najwiêkszy remont zarówno pod wzglêdem nak³adów finansowych, jak i zakresu robót mia³a miejsce w po³czyñskim Liceum
Ogólnokszta³c¹cym im. Stanis³awa Staszica.
Szko³a wystara³a siê o pieni¹dze z Urzêdy
Marsza³kowskiego w kwocie 270 tysiêcy, a
Starostwo Powiatowe w widwinie do³o¿y³o
190 tysiêcy  w sumie koszt inwestycji to
prawie pó³ miliona z³otych. Za te pieni¹dze
kapitalny remont przesz³a sala gimnastyczna,
gdzie wymieniono dos³ownie wszystko, pocz¹wszy od pod³ogi przez drabinki, kosze,
sprzêt sportowy, a¿ po owietlenie i okna. 
Nasza sala posiada obecnie profesjonaln¹ nawierzchniê pokryt¹ specjalistycznym materia³em, oraz jako prawdopodobnie jedna z niewielu w regionie klimatyzacjê  mówi Stefan
Myca dyrektor Ogólniaka. W szkole wymieniono równie¿ wszystkie okna, drzwi,
wyremontowano te¿ wszystkie toalety. Ponadto niejako z rozpêdu wyremontowane zosta³y pracownie matematyczna i biologiczna,
które zosta³y od razu nale¿ycie wyposa¿one.
Do pracowni biologicznej trafi³ mikroskop z
kamer¹ cyfrow¹ i telewizor z DVD ufundowany przez Uzdrowisko Po³czyn S.A., a w pracowni matematycznej uczniowie wraz z nauczycielem Janem Lehmannem stworzyli sieæ
komputerow¹. Ten budynek powsta³ w latach
50-tych, a jak wiadomo nie by³y to czasy zbyt

chlubne dla budownictwa, zatem przy okazji
zaplanowanych prac zawsze wychodz¹ jakie
dodatkowe zadania. A to tynk gdzie odpadnie,
a to ca³y pion grzewczy nadaje siê do wymiany,

dlatego nie oby³o siê bez negocjacji w wykonawcami, którzy czêsto za te same pieni¹dze
robili znacznie wiêcej ni¿ pierwotnie zak³adalimy, za co oczywicie jestemy bardzo
wdziêczni  mówi Stefan Myca. Zdaniem
dyrektora szczególne podziêkowania nale¿¹
siê firmie Probud ze widwina, oraz Fabryce Okien Redan z Po³czyna Zdroju.

SUKCES DZIÊKI WSPÓ£PRACY
Symboliczne przeciêcie wstêgi w nowej przepompowni cieków w Przyrowie
w gminie Po³czyn Zdrój zakoñczy³o jedn¹ z najwiêkszych inwestycji wodnociekowych na Pojezierzu Drawskim.

Projekt pt. Zwiêkszenie potencja³u turystycznego gmin Pojezierza Drawskiego zak³ada³ przeprowadzenie dziewiêciu zadañ w szeciu gminach. Prace polega³y w wiêkszoci na
budowie kanalizacji, wodoci¹gów i przepompowni cieków w gminach Czaplinek, Drawsko
Pomorskie, Kalisz Pomorski, £obez, Po³czyn
Zdój, Z³ocieniec. W ramach inwestycji wykonano w sumie 19,5 km sieci kanalizacyjnej, 14,5 km
sieci wodoci¹gowej i 42 przepompownie.
£¹cznie uzbrojono oko³o 7 km2 powierzchni. W
wyniku realizacji inwestycji do sieci kanalizacyjnej pod³¹czono ponad 350 nowych podmiotów,
a ponad 270 podmiotów do sieci wodoci¹gowej.
Realizacja tego zadania ma ogromny wp³yw na
czystoæ wód naszych rzek i jezior, a bez tego
trudno wyobraziæ sobie rozwój turystyki  powiedzia³ pose³ Stanis³aw Wzi¹tek, by³y wojewoda zachodniopomorski i jeden z inicjatorów ca³ego przedsiêwziêcia.
Inwestycja by³a realizowana przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego, a rodki finansowe pochodzi³y w 70% z
unijnego programu Spójnoæ Spo³eczno- Gospodarcza PHARE 2002. £¹czna wartoæ planowana w kosztorysie wynosi³a oko³o 2,5 mln Euro,

ale w trakcie przetargu uda³o siê wy³oniæ wykonawcê, który wykona zadanie za kwotê o ponad
1 mln Euro mniejsz¹. Dziêki temu zmniejszy³ siê
równie¿ wk³ad w³asny wniesiony przez gminy
cz³onkowskie. W zwi¹zku z powsta³ymi
oszczêdnociami Stowarzyszenie podjê³o pró-

bê rozszerzenia zakresu robót, aby w pe³ni wykorzystaæ przyznane przez Uniê Europejsk¹
pieni¹dze. Mimo bardzo krótkich terminów narzuconych przez Komisjê Europejsk¹ uda³o siê
przygotowaæ i zatwierdziæ dokumentacjê na
przeprowadzenie dodatkowych zdañ, nato-

Równie¿ jesieni¹ ubieg³ego roku przeprowadzony zosta³ remont w Zespole Szkó³
Ponadgimnazjalych przy ul. Piwnej. Tutaj ca³kowicie zmodernizowane zosta³o ogrzewanie.
Piec wêglowy zosta³ zast¹piony przez kocio³
gazowy, dziêki czemu szko³a do³¹czy³a do
grona obiektów dbaj¹cych o ochronê rodowiska i czyste powietrze nad Po³czynem, co z
punktu widzenia miasta uzdrowiskowego jest
bardzo istotne. Ponadto oprócz pieca wymieniony zosta³ ca³y system grzewczy
rozprowadzaj¹cy ciep³o w budynku  stare, zakamienione, a przez to
ma³o wydajne i energoch³onne rury
i kaloryfery zosta³y zast¹pione
przez miedziane rurki i nowoczesne
ma³o-objêtociowe grzejniki.
Ca³y czas trwa rozpoczêty niedawno remont sali gimnastycznej w
Publicznej Szkole Podstawowej nr
1. Tu oprócz wk³adu finansowego
czynny udzia³ ma samorz¹d Po³czyna Zdroju. Znaczn¹ czêæ robót wykonuj¹ bowiem pracownicy zatrudnieni przez Urz¹d Miasta i Gminy w ramach robót interwencyjnych. Ich zadaniem jest remont szatni, ³azienek, w których
uruchomione zostan¹ natryski i g³ównego
korytarza, natomiast prace w sali gimnastycznej  szpachlowanie i cyklinowanie
parkietu, wymianê okien i sprzêtu sportowego prowadzi firma Probud ze widwina. Ca³kowity koszt robót w po³czyñskiej
Jedynce wynosi oko³o 50 tysiêcy z³otych.
miast równie¿ ze wzglêdu na krótkie terminy nie
uda³o siê przeprowadziæ procedury przetargowej i wy³oniæ wykonawcy robót. Komisja Europejska nie wyrazi³a zgody na wyd³u¿enie okresu
kontraktowania co uniemo¿liwi³o rozszerzenie
projektu o dodatkowe inwestycje.
Na terenie gminy Po³czyn Zdrój wykonanych zosta³o 2565 metrów kanalizacji grawitacyjnej i t³ocznej oraz dwie przepompownie w
Dziwogórze i Przyrowie. Wartoæ inwestycji na
terenie gminy wynios³a w sumie oko³o 1,4 mln
z³otych. 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¿ poza projektem i na koszt
gminy, wykonywany jest odcinek kanalizacji od
dwóch budynków w obrêbie administracyjnym
Przyrowa do kolektora g³ównego w ul. M³yñskiej.
-Realizacja tak du¿ych przedsiêwziêæ nie
uda³aby siê ¿adnej z gmin w pojedynkê. Sukces,
jakim jest szczêliwe zakoñczenie tej inwestycji
by³ mo¿liwy tylko dziêki wspó³dzia³aniu wielu
gmin zrzeszonych w ramach Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego 
powiedzia³a Barbara Nowak, burmistrz Po³czyna Zdroju  to najlepszy dowód na to, ¿e na
rozwój nie mo¿na patrzeæ wy³¹cznie z perspektywy w³asnej gminy, a idea wspó³pracy w skali
regionu przynosi wymierne korzyci  podsumowa³a burmistrz.
(last)
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DZIECI Z WIOSEK NA ZIMOWISKU W MIECIE

Po³czyñski samorz¹d zorganizowa³
ferie zimowe dla 60 dzieci z terenu gminy. Realizacja tej inicjatywy odby³a siê
przy wspó³pracy i pomocy materialnej
Uzdrowiska Po³czyn S.A. i Po³czyñskiego Towarzystwa Gospodarczego.
Na terenie gminy nie brakuje rodzin,
które z powodu z³ej sytuacji finansowej
nie mog¹ zapewniæ swoim dzieciom zimowego wypoczynku z prawdziwego zdarzenia. Dla tych dzieci pobyt w jednym z
obiektów Uzdrowiska Po³czyn S.A. to nie
lada atrakcja. Uczestnicy zimowiska korzystali z basenu w ZLU GRYF oraz gimnastyki korekcyjnej prowadzonej przez
uzdrowiskowe fizjoterapeutki. W programie ferii znalaz³y siê równie¿ atrakcje, takie
jak: wizyta w mini ZOO Wies³awa Dani³owicza, odwiedziny w Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej, Komisariacie Policji i Urzêdzie Mia-

sta, zajêcia sportowe na sali gimnastycznej w Gimnazjum Publicznym.
Dzieciom najbardziej podoba³y siê
egzotyczne zwierzêta, policyjna cela dla
aresztantów, oraz
mo¿liwoæ posiedzenia w fotelu burmistrz Barbary Nowak.
Organizatorzy
podzielili siê obowi¹zkami  Uzdrowisko Po³czyn S.A. zapewni³o zakwaterowanie, oraz dostêp do basenu i zajêæ z zakresu
gimnastyki korekcyjnej, gmina zatroszczy³a
siê o opiekunów, transport i materia³y pla-

styczne, a PTG pokry³o koszty wy¿ywienia.
Dzieci zosta³y podzielone na dwa turnusy po
30 osób, w ka¿dym tygodniu ferii wypoczywa jedna grupa.
(last)

DNI OTWARTE W WI¥TECZNYM NASTROJU

W ka¿dy pierwszy wtorek miesi¹ca w Publicznej Szkole
Podstawowej nr 1 organizowane s¹ tzw. dni otwarte.
Tego dnia rodzice mog¹ przyjæ do Szko³y aby porozmawiaæ
z ka¿dym nauczycielem przedmiotowym.

- Taka inicjatywa jest potrzebna 
zapewnia Bo¿ena
Sulejewska, wicedyrektor po³czyñskiej Jedynki 
podczas wywiadówek rodzic ma kontakt wy³¹cznie z wychowawc¹ swojego
dziecka. Tymczasem bardzo czêsto
zdarza siê, ¿e indy-

MIKO£AJ NA BASENIE
Tu¿ przed wiêtami Miko³aj
z prezentami przyby³ na p³ywalniê w Po³czynie Zdroju. Upominki dla dzieci, które ucz¹ siê
p³ywaæ ufundowa³o Po³czyñskie Towarzystwo Tenisowe i
Sportowe Mecz przy wspó³pracy z firm¹ AgroBrusno.
-W nauce p³ywania wa¿ne
s¹ nie tylko æwiczenia w wodzie, ale równie¿ to, ¿eby dzieci na basenie czu³y siê swobodnie i lubi³y tu przychodziæ, co nie w ka¿dym przypadku jest takie ³atwe  opowiada Dariusz Osicki  dlatego wizyta wiêtego Miko³aja na pewno jest elementem, który uprzyjemni i
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urozmaici naukê p³ywania  wyjania
instruktor.
(last)

widualny kontakt z nauczycielami
przedmiotowymi jest bardzo potrzebny, a w trakcie godzin lekcyjnych nie
ma na to czasu  t³umaczy Bo¿ena
Sulejewska. W trakcie otwartego dnia
nauczyciele czekaj¹ na rodziców w
swoich pracowniach od godziny szesnastej.
W grudniu dzieñ otwarty przypad³ akurat szóstego grudnia czyli w Miko³ajki.
Wchodz¹c do Publicznej Szko³y Podstawowej nr 1 od razu mo¿na by³o siê natkn¹æ
na dzieci w strojach w. Miko³ajów czêstuj¹ce s³odyczami oraz stoisko z piêknymi
ozdobami wi¹tecznymi.
Wszystkie ozdoby wystawione na
sprzeda¿ to efekt w³asnorêcznej pracy
uczniów szko³y wykonanej w ramach
konkursu na naj³adniejszy stroik i kartkê wi¹teczn¹. Ozdoby, które zwyciê¿y³y w konkursie zosta³y przekazane na
kiermasz miko³ajkowy na Placu Wolnoci, a dochód z ich sprzeda¿y zosta³
przeznaczony na zorganizowanie choinki dla dzieci niepe³nosprawnych. Autorzy naj³adniejszych kartek i stroików
wi¹tecznych otrzymali nagrody ufundowane przez Hannê Barbusiñsk¹,
przewodnicz¹c¹ rady rodziców. Pozosta³e ozdoby zosta³y wystawione na
sprzeda¿ na stoisku w szkole przygotowanym przy okazji dnia otwartego.
Dochód z ich sprzeda¿y zasili³ konto
Rady Rodziców, która dofinansowuje
ca³y szereg dzia³añ spo³ecznych i kulturalnych na rzecz dzieci.
(last)
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ELEMENTARZ BEZPIECZEÑSTWA DLA NAJM£ODSZYCH
Kolejne wydanie ksi¹¿eczki Elementarz zasad bezpieczeñstwa
trafi³o do uczniów pierwszych klas Publicznej Szko³y Podstawowej
nr 1 w Po³czynie Zdroju. Opracowana przez policjê broszura w
formie zabawnych rysunków i ³amig³ówek przekazuje informacje na
temat bezpiecznego zachowania siê i unikania zagro¿eñ.
Wyobrania
pierwszoklasistów
sprawia, ¿e w ich ¿yciu zdarzaj¹ siê najró¿niejsze przygody, jednak niektóre z
radosnych zabaw mog¹ okazaæ siê niebezpieczne. Przygotowane przez policjê a sfinansowane przez Urz¹d Marsza³kowski Województwa Zachodniopomorskiego wydawnictwo przestrzega i informuje jak zachowaæ siê w niebezpiecznych sytuacjach i jak ich unikaæ. Z elementarza mo¿na dowiedzieæ
siê sporo o bezpieczeñstwie w ruchu

ulicznym, jak zachowaæ siê w przypadku znalezienia niewypa³u, dlaczego
trzeba unikaæ fajerwerków, jak odpowiadaæ na zaczepki obcych itp. S³owem same praktyczne porady, nie tylko dla 7-latków, a wszystko podane w
formie rebusów, kolorowanek i zagadek, które na pewno przypadn¹ do
gustu maluchom. Do Po³czyna Zdroju
trafi³o oko³o 200 ksi¹¿eczek, które rozda³ Józef G¹ska z Komisariatu Policji w
Po³czynie Zdroju.
(tast)

KOMPUTERY NIE TYLKO
DO INFORMATYKI

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Po³czynie Zdroju powsta³a
pracownia multimedialna. Pomieszczenie na poddaszu wyposa¿one
bêdzie w jedenacie stanowisk komputerowych i rzutnik
multimedialny.

Utworzenie pracowni jest czêci¹ ministerialnego programu, a inne podobne
placówki powstaj¹ w szko³ach w ca³ym
województwie
zachodniopomorskim.
Pieni¹dze na zakup sprzêtu komputerowego pochodz¹ z Kuratorium Owiaty, ale
przedsiêwziêcie wspiera równie¿ po³czyñski samorz¹d. Z gminnej kasy poniesione
zosta³y koszty przygotowania pomieszczenia, na które sk³ada³o siê g³ównie wykonanie instalacji sieci komputerowej,

oraz przeszkolenie pracowników, którzy
bêd¹ tu prowadziæ zajêcia.
Nowa pracownia nie bêdzie s³u¿y³a
do nauki informatyki, poniewa¿ taka ju¿ w
szkole istnieje  informuje Ewa Dunder,
wicedyrektor szko³y  ale do przedmiotów
takich jak jêzyk polski, historia czy biologia, podczas których coraz czêciej wykorzystuje siê techniki multimedialne  dodaje Ewa Dunder. Pierwsze lekcje w nowej pracowni odbêd¹ siê jeszcze w grudniu. (last)

DARMOWE
ZAJÊCIA W
PRZEDSZKOLU

Od pocz¹tku grudnia w gminie Po³czyn Zdrój prowadzona jest akcja mamo,
babciu zaprowad mnie do przedszkola.
W ramach akcji rodzice dzieci w wieku
przedszkolnym mog¹ zaprowadzaæ swoje
pociechy na bezp³atne zajêcia.
Zdaniem Renaty Radziusz, inspektora
ds. owiaty po³czyñskiego magistratu samorz¹d wychodzi w ten sposób naprzeciw potrzebom rodziców, a jednoczenie troszczy
siê o interes przedszkoli. Od kilku lat w
gminie Po³czyn Zdrój rodzi siê coraz mniej
dzieci, a co za tym idzie do przedszkoli równie¿ uczêszcza ich coraz mniej. Im mniej dzieci
tym bardziej rosn¹ koszty utrzymania tych
placówek, dlatego staramy siê popularyzowaæ
wychowanie przedszkolne i zachêciæ rodziców, którzy dotychczas nie korzystali z przedszkola aby zmienili zdanie  wyjania R. Radziusz. Urzêdniczka dodaje jednak, ¿e w akcji
nie chodzi wy³¹cznie o aspekt ekonomiczny.
Zdajemy sobie sprawê, ¿e wielu rodzin po
prostu nie staæ na korzystanie z przedszkola
i dzieci z koniecznoci pozostaj¹ w domu pod
opiek¹ najbli¿szych. Opieka babci czy dziadka jest czêsto bez zarzutu, ale ka¿de dziecko,
zw³aszcza w okresie zimowym, kiedy nie wychodzi na podwórko potrzebuje kontaktu z rówienikami. Darmowe zajêcia w przedszkolu
maj¹ wiêc g³êboki sens integracyjny i edukacyjny. Ponadto mo¿liwoæ pozostawienia
dziecka na dwie- trzy godziny pod fachow¹
opiek¹ to jedyna okazja, ¿eby spokojnie poza³atwiaæ sprawy osobiste czy urzêdowe.
Bezp³atne zajêcia odbywaj¹ siê w ka¿dy
poniedzia³ek, rodê i pi¹tek w Przedszkolu
Samorz¹dowym nr 1 na ul. Zamkowej. Akcja
potrwa co najmniej do wiosny.
(last)
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KONKURS PRZECIWKO PRZEMOCY
W po³czyñskim zamku mia³o miejsce wrêczenie nagród uczestnikom konkursu plastycznego
Bezpieczna Rodzina. Zarówno konkurs, jak i towarzysz¹ca mu wystawa stanowi³y
fina³ prowadzonego przez Towarzystwo Przyjació³ dzieci projektu Przeciwdzia³anie przemocy
w rodzinie.
Na konkurs zg³oszono 153 prace w
czterech grupach wiekowych: przedszkola , szko³y podstawowe, gimnazja, wietlice wiejskie Nagrody przyznano: Przedszkole nr 1  Szenichowicz Micha³, lusarczyk Katarzyna; Przedszkole nr 2 
Chmielewska Blanka, Zalewska Joanna;
Przedszkole Sióstr Salezjanek  Pra¿ewska Karolina, Miñkiewicz Kamila; Przedszkole w Redle  Zgrzedlak Szymon, Zdunek Klaudia; Zespó³ Szkó³ w Redle  Gr¹¿ka Izabela, Stefanio Piotr, Badowska Kamila, Seku³a Darek, Piliñski Arkadiusz,
Gumowska Dominika; Szko³a Podstawowa nr 1 w Po³czynie Zdroju  B³aszak
Patryk, Kucz Wojtek; Gimnazjum Publiczne w Po³czynie Zdroju  Zgierska Adrianna; Zespó³ Szkó³ w R¹binie  Krasucka
Kryspina, Kwiecieñ Katarzyna, Tryniszewska Hanna, Wicka Aneta; Szko³a
Podstawowa w Toporzyku  Markowiecki Andrzej, Adamczyk Barbara; wietlica
w Redle  Karolak Magda, Paw³owska Patrycja; wietlica w Ko³aczu  Górowski
Kuba, G¹ska Kinga; wietlica w Bula-

rach  Szefer Katarzyna, Skrzypiec
Aleksandra; wietlica w £êgach 
Pielesiak Sylwia;
wietlica w Brunie  Micha³ Pa³czyñski, Joanna
Borowiak; wietlica w Szkole nr 1 
Jêdrzejewski Dominik, Siwka Agata, Wilk Aleksandra; rodowiskowe Ognisko Integracyjne  Emil
Redzimski. Wszyscy
uczestnicy
konkursu otrzymali artyku³y plastyczne,
przybory szkolne i s³odycze, a placówki, w
których przeprowadzono konkursy otrzyma³y dyplomy.
Konkurs  Bezpieczna Rodzina zosta³
zorganizowany w ramach projektu Przeciwdzia³anie przemocy w rodzinie prowa-

dzonego przez Towarzystwo Przyjació³
Dzieci w Po³czynie Zdroju. Projekt zosta³
zrealizowany dziêki dofinansowaniu Urzêdu Marsza³kowskiego w wysokoci 6600

TRZYNASTKA SZCZÊLIWA
DLA ARTYSTÓW

Miêdzynarodowy Plener Malarski Papier odbywa³ siê w tym roku po raz trzynasty, uczestniczy³o w nim trzynastu artystów,
ale liczba przynosz¹ca rzekomo pecha wcale artystom nie zaszkodzi³a.

Plener Papier odby³ siê po raz 13, ale w
Po³czynie Zdroju impreza goci od dziewiêciu lat  pierwsze edycje mia³y miejsce w
Koszalinie. Od pocz¹tku obecnoci w Po³czynie Zdroju miejscem przenoszenia na
papier artystycznych inspiracji by³ hotel
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Polanin. Twórcy mieszkaj¹ tu przez kilkanacie dni, a odwdziêczaj¹ siê pozostawiaj¹c
w hotelu czêæ prac powsta³ych w trakcie
pleneru.  Dziêki temu Polanin jest jednym z niewielu, jeli nie jedynym hotelem w
Polsce, który mo¿e poszczyciæ siê posiadaniem tak imponuj¹cej kolekcji
dzie³ sztuki  mówi Maria Idziak, komisarz pleneru. Technika tworzonych w
Po³czynie Zdroju prac jest dowolna
pod jednym wszak¿e warunkiem 
musz¹ powstawaæ na papierze i z papieru.  wykorzystanie tylko tego tworzywa sprawia, ¿e ze wzglêdu na swój jednolity charakter powstaj¹ca od wielu
lat w Po³czynie Zdroju kolekcja ma
jeszcze wiêksz¹ wartoæ  uwa¿a Maria Idziak.
W tym roku plener odbywa³ siê w
nowych warunkach, jako ¿e w ostatnich miesi¹cach hotel Polanin
zmieni³ w³aciciela. Artyci nie wiedzieli
jakie nastawienie do sztuki ma nowy w³aciciel i czy plenerowa tradycja znajdzie
kontynuacjê. Okaza³o siê jednak, ¿e obawy
by³y nieuzasadnione, a plenerowicze byli
w Polaninie mile widziani.
(last)

z³otych. Wk³ad w³asny wniesiony przez
TPD stanowi³a praca wolontariuszy realizuj¹cych przedsiêwziêcie. Oprócz konkursu plastycznego i wystawy prac dzieci w
ramach projektu przeprowadzony zosta³
ca³y szereg innych dzia³añ, np. zajêcia
psychoedukacyjne na temat przemocy
domowej dla dzieci w ró¿nych grupach
wiekowych, grupy wsparcia dla kobiet 
ofiar przemocy domowej, porady, informacje i wsparcie dla rodzin z problemem przemocy w rodzinie. Przeprowadzonych zosta³o równie¿ 12 interwencji domowych z
udzia³em policji.
(last)
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WIÊTA OKAZJ¥ DO SPOTKAÑ
Okres wi¹t Bo¿ego Narodzenia i Nowego Roku by³ okazj¹ do tradycyjnych spotkañ w³adz miasta z mieszkañcami miasta
i gminy. Emeryci i rencici, kombatanci,
podopieczni Miejsko Gminnego Orodka
Pomocy Spo³ecznej, krwiodawcy  wszyscy sk³adali sobie ¿yczenia, a z przedstawicielami samorz¹du rozmawiali o problemach, minionym roku i planach na przysz³oæ.
Krwiodawcy ubolewali, ¿e w 2005 roku
zlikwidowany zosta³ punkt przyjmowania
krwi w Po³czynie Zdroju i aby oddaæ krew
musz¹ jedziæ do stacji krwiodawstwa w
Bia³ogardzie. Byli jednak wdziêczni burmistrz Barbarze Nowak za udostêpnienie

trum Kultury, a podczas piêknych piosenek, tañców i recytacji w niejednym
oku zakrêci³a siê ³za
wzruszenia. Wród
uczestników spotkañ nie brakuje bowiem osób samotnych, dla których
przedwi¹teczne
spotkania by³y byæ
mo¿e jedyn¹ okazj¹
do przebywania w
wiêkszym gronie.
Burmistrz Barbara Nowak zachêca³a uczestników spotkañ do korzystania z mo¿liwoci Miejsko- Gminnego
Orodka Pomocy Spo³ecznej przy ul.
Koszaliñskiej. W Orodku spotykaj¹

siê osoby starsze, samotne, niepe³nosprawne, ale s¹ tam doskona³e warunki, aby korzysta³o wiêcej osób  zachêca³a burmistrz.
(last)

samochodu, który w zale¿noci od potrzeb
bezp³atnie ich przewozi³. Burmistrz Nowak
zapowiedzia³a, ¿e w 2006 roku krwiodawcy
odbêd¹ wycieczkê do partnerskiego miasta
Templina.
Na spotkaniach z kombatantami, emerytami i rencistami, oraz podopiecznymi
MGOPS wystêpowali wykonawcy z Cen-

RUSZY£A GMINNA AKADEMIA
W czasie ferii zimowych Centrum Kultury w Po³czynie Zdroju
przyst¹pi³o do realizacji projektu pod nazw¹ Gminna akademia
Sztuk. Na realizacjê tej inicjatywa placówka pozyska³a rodki z
Polskiej Fundacji Dzieci i M³odzie¿y.

Projekt Gminna Akademia Sztuk realizowany jest w wietlicach wiejskich i filiach bibliotecznych znajduj¹cych siê na
terenie gminy Po³czyn Zdrój. Jego celem
jest prowadzenie zajêæ dla oko³o 120-osobowej grupy m³odzie¿y z kilku dziedzin
sztuki. Zajêcia prowadzone s¹ przez opiekunów tych¿e wietlic, ale pod kierunkiem i nadzorem instruktorów amatorskiego ruchu artystycznego. Powo³ane
zosta³y wydzia³y Akademii:
 teatralne: Bronowo, Ko³acz
 taneczne: Red³o, £êgi
 estradowy - Bulary

 wokalne: Zaj¹czkówko, Wardyñ
Górny
 plastyczne: Popielewo, Gawroniec,
Toporzyk, Czarnkowie.
Podczas realizacji projektu m³odzie¿
przygotuje: ma³e spektakle teatralne,
przedstawienie estradowo  kabaretowe,
uk³ady taneczne, prace plastyczne (mozaika na cianie budynku w Popielewie,
obrazy olejne i akwarele). Dzia³ania te
pozwol¹ na zaktywizowanie rodowisk
wiejskich oraz dadz¹ mo¿liwoæ realizacji
zainteresowañ i uzdolnieñ m³odych ludzi.
Elementem fina³owym projektu bêdzie pre-

zentacja powsta³ych programów artystycznych i wystaw plastycznych szerszemu gronu odbiorców. Bêd¹ to zarówno
mieszkañcy poszczególnych wsi (festyny
wiejskie, imprezy szkolne, programy okolicznociowe), jak równie¿ mieszkañcy Po³czyna Zdroju i kuracjusze (impreza w amfiteatrze, wystawa w Zamku).Centrum
Kultury w Po³czynie Zdroju zak³ada kontynuowanie dzia³añ Gminnej Akademii
Sztuk w kolejnych miesi¹cach po zakoñczeniu realizacji projektu. Przyznane przez
Polsk¹ Fundacjê Dzieci i M³odzie¿y rodki finansowe w kwocie 6900 z³otych przeznaczone zostan¹ na zakup artyku³ów
plastycznych (m. in.: farb olejnych, podobrazi, sztalug, akwareli), radiomagnetofonów, strojów i materia³ów scenograficznych. Realizacja projektu potrwa do
koñca czerwca.
(last)

po³czyñskie WIADOMOCI
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PODATKI

PODATKI NIEWIELE W GÓRÊ

Podczas listopadowej sesji Rady Miejskiej w Po³czynie Zdroju
zapad³y decyzje co do wysokoci stawek op³at lokalnych w 2006
roku. Wiêkszoæ podatków zosta³a podniesiona o wielkoæ
odpowiadaj¹c¹ wskanikowi inflacji.
Lokalne podatki, które bêd¹ obowi¹zywa³y w roku 2006 takie jak: od nieruchomoci, od rodków transportu, op³aty targowej, op³aty administracyjnej wzros³y o
oko³o 2,5% w stosunku do roku bie¿¹cego, co w przybli¿eniu odpowiada wska-

nikowi inflacji. Trzeba zwróciæ uwagê, ¿e najwa¿niejszy z lokalnych podatków, tzn. podatek od nieruchomoci nie by³ podwy¿szany od dwóch lat,
a w zwi¹zku z tym znacznie odbiega³ od
wskaników Ministerstwa Finansów 

powiedzia³a Ma³gorzata Bilska, skarbnik gminy. Zbyt niskie podatki mog¹
zdaniem p. skarbnik negatywnie odbiæ
siê na wysokoci subwencji ogólnej
przyznawanej z centralnego bud¿etu.
Jak to mo¿liwe?  Ministerstwo wychodzi z za³o¿enia, ¿e skoro nie ci¹gamy
podatków w takiej wysokoci na jak¹
nam pozwala, tylko ni¿sze, to widocznie pieni¹dze nie s¹ nam potrzebne i
obcina subwencjê  wyjania M.
Bilska.
(last)

Zwalnia siê z podatku
od nieruchomoci:

1. powierzchniê u¿ytkow¹ powy¿ej 40
m2 w budynkach gospodarczych na terenach wiejskich bêd¹cych w³asnoci¹
emerytów i rencistów (przynajmniej jeden ze wspó³ma³¿onków jest emerytem
lub rencist¹), chyba ¿e powierzchnia zajêta jest na dzia³alnoæ gospodarcz¹;
2. budynki i grunty stanowi¹ce w³asnoæ (wspó³w³asnoæ), albo bêd¹ce w
posiadaniu (wspó³posiadaniu) lub trwa³ym zarz¹dzie gminy, o ile nie s¹ we w³adaniu osób fizycznych, osób prawnych lub
jednostek organizacyjnych nie maj¹cych
osobowoci prawnej, o których mowa w
art. 2 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o podatkach
i op³atach lokalnych;
3. budowle, ruroci¹gi i przewody sieci
rozdzielczej wody oraz budowle i ruroci¹gi s³u¿¹ce do odprowadzania i oczyszczania cieków, które Zarz¹d Gminy przekaza³ do administrowania Spó³kom z udzia³em Gminy;
4. nieruchomoci zajête na dzia³alnoæ statutow¹ przez jednostki i zak³ady
bud¿etowe gminy z wyj¹tkiem powierzchni wykorzystywanych przez te jednostki
na dzia³alnoæ gospodarcz¹, lub te¿ przekazywanych osobom trzecim na podstawie umowy cywilnoprawnej.

OP£ATA UZDROWISKOWA

Stawka op³aty uzdrowiskowej pobieranej od osób fizycznych przebywaj¹cych
d³u¿ej ni¿ dobê w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych lub
turystycznych na terenie gminy Po³czynZdrój wynosi 3,00 z³ od osoby za ka¿dy
dzieñ pobytu. Z op³aty uzdrowiskowej
zwolnione s¹ dzieci i m³odzie¿ ucz¹c¹ siê
oraz zamieszkuj¹c¹ w internatach.
Zasady poboru op³aty uzdrowiskowej
oraz terminy p³atnoci s¹ nastêpuj¹ce:
1) op³ata uzdrowiskowa pobierana jest
w drodze inkasa w pierwszym dniu pobytu
przez osobê prowadz¹c¹ inkaso i rozliczana z Urzêdem Miasta i Gminy w terminie 3
dni po rozpoczêciu pobytu lub turnusu,
2) osoby, które prowadz¹ wynajem
kwater, a nie maj¹ okrelonych turnusów
rozliczaj¹ siê z Urzêdem Miasta i Gminy co

20

po³czyñskie WIADOMOCI

W przypadku utraty warunków zwolnienia, podatnik powinien zawiadomiæ
o tym pisemnie Urz¹d Miasta i Gminy w Po³czynie-Zdroju w terminie 14 dni od
zaistnienia tych okolicznoci.
najmniej raz na 14 dni,
3) za nie odprowadzenie w terminie
nale¿noci z tytu³u pobranej op³aty uzdrowiskowej naliczane bêd¹ odsetki jak od
nale¿noci podatkowych,
4) za czynnoæ poboru i rozliczanie
op³aty uzdrowiskowej przys³uguje prowizja w wysokoci 10% zainkasowanej
kwoty.

OP£ATA
TARGOWA
Stawki op³aty pobieranej od osób
dokonuj¹cych sprzeda¿y detalicznej:
- z pojazdu samochodowego o
³adownoci do 1,5 t - 40,55 z³
- z pojazdu samochodowego o
³adownoci powy¿ej 1,5 t - 83.28 z³
- ze stoiska - za ka¿dy 1m 2 wykorzy-

stanej powierzchni na cele handlowe 8,76 z³
Z op³aty targowej zwolnione s¹
osoby, które s¹ podatnikami podatku
od nieruchomoci po³o¿onych na targowiskach, oraz osoby prowadz¹ce
dzia³alnoæ handlow¹ w placówkach
handlowych, a dokonuj¹ce tak zwanej
sprzeda¿y przed sklepowej w odleg³oci nie wiêkszej ni¿ 1,5 m od lokalu z zachowaniem bran¿y oraz bezpieczeñstwa ruchu.
Op³atê targow¹ pobiera siê niezale¿nie od miejsca prowadzenia sprzeda¿y, innych ustalonych przez jednostkê prowadz¹c¹ targowisko op³at
oraz niezale¿nie od op³at uiszczonych
na rzecz w³aciciela lub u¿ytkownika
terenu .

e-mail: promocja@polczyn-zdroj.pl

PODATKI

PODATEK
OD RODKÓW
TRANSPORTOWYCH
g Od autobusów, w zale¿noci od
liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej ni¿ 30 miejsc 922,50 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1 537,50 z³
g Od samochodów ciê¿arowych o
dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
512,50 z³
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
922,50 z³
c) powy¿ej 9 ton do 12 ton
1.127,50 z³
d) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton
przedstawia tabela nr 1
g Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
1.025,00 z³
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
1.230,00 z³
c) powy¿ej 9 ton do 12 ton
1.435,00 z³
d) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton
przedstawia tabela nr 2
g Od przyczep i naczep, które
³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹, z
wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z
dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹
przez podatnika podatku rolnego:
a) od 7 ton i poni¿ej 12 ton
307,50 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton
przedstawia tabela nr 3
Je¿eli podatnik posiada wiêcej
naczep i przyczep jak ci¹gników siod³owych, wówczas po zg³oszeniu w
deklaracji zestawów (który ci¹gnik
siod³owy i która naczepa) pozosta³e
naczepy lub przyczepy bêd¹ mog³y
byæ objête 20% obni¿k¹ stawki podatku (dotyczy stawek pojazdu wykazanych w § 1 pkt 4).

OP£ATA
ADMINISTRACYJNA

Za sporz¹dzenie wypisu, wypisu
i wyrysu, wyrysu z terenu zawartego
w granicach jednej geodezyjnej
dzia³ki wysokoæ op³aty administracyjnej ustala siê na kwotê 57,00 z³.
Op³atê administracyjn¹ uiszcza siê
w kasie Urzêdu Miasta i Gminy w Po³czynie-Zdroju w terminie z³o¿enia
wniosku o sporz¹dzenie wyrysu lub
wypisu.
po³czyñskie WIADOMOCI
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Jeden procent podatku od osób fizycznych
dla stra¿aków

¯ycie, zdrowie, dba³oæ o mienie to wartoci bliskie ka¿demu. O ich ochronê ludzie zabiegali
od zarania dziejów. W tym celu zaczêli tworzyæ ochotnicze stra¿e po¿arne.
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w swojej
dzia³alnoci zawsze kieruje siê szczytnymi
ideami s³u¿enia spo³eczeñstwu i niesienia
pomocy poszkodowanym.
Stra¿acy ochotnicy to ludzie wykonuj¹cy ró¿ne zawody, którzy stra¿ack¹ s³u¿bê pe³ni¹ spo³ecznie. Zawsze gotowi w
dzieñ i w nocy, w niedzielê i wiêta, by nieæ

pomoc w wypadku zagro¿enia.
Nie zawsze nale¿ycie zabezpieczeni
przed ogniem, dymem, gazem, z nara¿eniem w³asnego ¿ycia ratuj¹ innych.
Aby nieæ pomoc stra¿acy ochotnicy
musz¹ posiadaæ nowoczesny sprzêt niezbêdny do gaszenia po¿arów i prowadzenia dzia³añ ratowniczych oraz odzie¿ i wyposa¿enie chroni¹ce ich podczas akcji.
Now¹ drogê pomocy stra¿akom niesie
mo¿liwoæ odpisu 1% podatku od osób fizycznych na potrzeby instytucji posiada-

j¹cych status organizacji po¿ytku publicznego.
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Po³czynie Zdroju 28 czerwca 2004 r. uzyska³a
status organizacji po¿ytku publicznego i
zosta³a wpisany do Krajowego Rejestru
S¹dowego pod numerem 0000017487.
Od 1 stycznia 2006 roku ka¿dy uzyskuj¹cy przychody w
roku 2005 mo¿e wesprzeæ organizacjê po¿ytku publicznego,
przekazuj¹c na jej
rzecz 1 procent podatku obliczonego
zgodnie z art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Apelujemy do
wszystkich stra¿aków, dzia³aczy, sympatyków OSP, do
cz³onków ich rodzin i
znajomych o udzielenie tej formy wsparcia ochotniczej stra¿y po¿arnej i wp³acaj¹c 1 procent swojego
podatku na konto 9710 2028 4700 0019
0200 380154 w PKO BP Oddzia³ w Po³czynie Zdroju.
Uzyskiwane rodki finansowe bêd¹
przeznaczone na sprzêt po¿arniczy oraz na
dzia³alnoæ zapewniaj¹c¹ poprawê ochrony przeciwpo¿arowej na terenie gminy
Po³czyn -Zdrój.
DZIÊKUJEMY
OSP w Po³czynie-Zdroju
Po³czyn-Zdrój, styczeñ 2006r.

WIÊTA OKAZJ¥ DO POMOCY

Ponad 900 kilogramów produktów spo¿ywczych przynios³a zbiórka prowadzona
w po³czyñskich sklepach. Akcje zbierania ¿ywnoci dla najubo¿szych s¹
prowadzone w Po³czynie Zdroju przed ka¿dymi wiêtami.

Nie zmarnuj okazji ¿eby pomóc, pod
taki has³em odbywa³a siê tegoroczna akcja
zorganizowana i przeprowadzona przez
Miejsko- Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej pod egid¹ Banku ¯ywnoci w Koszalinie.
W zbiórkê chêtnie zaanga¿owa³a siê równie¿
Stacja Socjalna Joannitów i uczniowie Publicznego Gimnazjum w Po³czynie Zdroju. W
tym roku w pierwszy weekend grudnia czterdziestu wolontariuszy prowadzi³o zbiórkê w
omiu najwiêkszych sklepach spo¿ywczych
w miecie. Do oznakowanych koszyków trafia³y najczêciej suche produkty, takie jak makaron, m¹ka, cukier, kasza, olej.  Zebralimy
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wiêcej ni¿ w roku ubieg³ym, ale nie jest to rekordowy wynik  mówi Anna Anio³kowska
z MGOPS-u, koordynatorka akcji podczas
jednej z jeszcze wczeniejszych zbiórek zebralimy ponad tonê ¿ywnoci. Zebrane
produkty zosta³y podzielone na oko³o 100
paczek, które pracownicy MGOPS-u tu¿
przed wiêtami rozdysponuj¹ wród najubo¿szych rodzin i osób samotnych z terenu miasta i gminy Po³czyn Zdrój. Czeæ
produktów pochodz¹cych ze zbiórki zostanie przeznaczona na przygotowanie
wigilii dla najubo¿szych, która dobywa siê
w Kolpingu.
(last)

Obliczenie 1% podatku jest
bardzo proste.

W formularzu PIT-36 z pozycji 178 a w
formularzu PIT-37 z pozycji 110 podatek
nale¿ny wyliczamy 1% kwoty. Otrzyman¹
kwotê wpisujemy do pozycji 179 w PIT-36
i pozycji 111 PIT-37 - kwota 1% zmniejszenia z tytu³u wp³aty na rzecz organizacji
po¿ytku publicznego. Przy obliczaniu 1%
pomija siê koñcówki wyra¿one w groszach.
W terminie od 1 stycznia do 30 kwietnia
2006 r. wp³acamy w banku lub na poczcie
1% wyliczonego podatku nale¿nego, podaj¹c na druku wp³aty: nazwê odbiorcy 
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Po³czynie
Zdroju, nr rachunku bankowego 9710
2028 4700 0019 0200 380 154, kwotê
wp³aty, imiê i nazwisko oraz adres wp³acaj¹cego, a tak¿e tytu³ wp³aty - 1% podatku
na rzecz organizacji po¿ytku publicznego.
Potwierdzony dowód wp³aty zachowujemy podobnie jak inne dokumenty
rozliczeñ podatkowych.
Wype³niony formularz PIT-36 b¹d
PIT-37 wysy³amy do Urzêdu Skarbowego.
Je¿eli z obliczeñ wynika, ¿e mamy nadp³atê
podatku, otrzymujemy zwrot podarowanej
kwoty od Urzêdu Skarbowego. Je¿eli
mamy niedop³atê, p³acimy Urzêdowi Skarbowemu o 1% mniej podatku nale¿nego.
W przypadku gdy formularz PIT zosta³
ju¿ z³o¿ony do Urzêdu Skarbowego, a 1%
podatku nie zosta³ odliczony, mo¿emy w
terminie do 30 kwietnia 2006 r. wype³niæ
formularz powtórnie. W nag³ówku wpisujemy wyraz korekta i zaznaczamy w czêci A w rubryce 8 pkt. 2 korekta zeznania.

SPORT

e-mail: promocja@polczyn-zdroj.pl

SZERSZENIE NA PODIUM
Dru¿yna trampkarzy o wdziêcznej
nazwie Szerszenie, reprezentuj¹ca
Publiczn¹ Szko³ê Podstawow¹ nr 1 w Po³czynie Zdroju odnios³a spory sukces w
presti¿owym Turnieju Halowej Pi³ki
No¿nej im. Stanis³awa Figasa rozgrywanym w Koszalinie.
Impreza ma kilkunastoletni¹ tradycjê,
a po³czyñskie dru¿yny od dawna s¹ zwi¹zane z turniejem i w przesz³oci odnosi³y

OLDBOJE
ZAGRALI
NA HALI

w nim du¿e sukcesy. Raz wygralimy, raz bylimy drudzy, teraz zdobylimy trzecie miejsce i przy tak wysokim poziomie to naprawdê dobry
wynik, zw³aszcza ¿e zawody by³y rozgrywane systemem ka¿dy z ka¿dym, a
my wygralimy z dru¿yn¹ z Bytowa,
która ogólnym bilansie wygra³a
ca³¹ imprezê  powiedzia³ Janusz
Podpora, trener i opiekun dru¿yny. W
turnieju bra³y udzia³ 24 zespo³y z ca³ego Pomorza.
(last)

WIÊTA Z SIATKÓWK¥
Drugi dzieñ wi¹t Bo¿ego Narodzenia
to czas, w którym niewiele rodzin wstaje za
wi¹tecznego sto³u, a ju¿ takie, które

W po³owie stycznia bie¿¹cego roku w
R¹binie odby³ siê Turniej Halowej Pi³ki
No¿nej +30 o puchar przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej w Po³czynie Zdroju, Janusza Podpory. W imprezie wziê³y
udzia³ cztery dru¿yny  zwyciê¿yli faworyci.

wstaj¹ ¿eby uprawiaæ sport zdarzaj¹ siê naprawdê rzadko . wyj¹tkiem jest Po³czyn
Zdrój gdzie na wi¹tecznym turnieju siatkówki spotka³o siê a¿ 7 rodzinnych dru¿yn.

Pomys³odawcami byli trenerzy siatkarzy
Mieszka Po³czyn  Kazimierz K³awsiuæ i
Wojciech Halec. Dru¿yny, które przyst¹pi³y do turnieju sk³ada³y siê z rodziców i dzieci, w przewa¿aj¹cej mierze dawnych i obecnych siatkarzy Mieszka. Rozgrywki prowadzono systemem ka¿dy z ka¿dym. Zawody
zakoñczy³y siê zwyciêstwem zespo³u, na
czele którego sta³ Zbigniew Pachciarek z
synami Micha³em i Adamem. Drugie miejsce
zajê³a rodzina K³awsiuciów  Kazimierz (ojciec), synowie Piotr i Tomasz i córka Ania.
Trzecie miejsce zaj³¹ Andrzej Golba z synami Tomaszem i Piotrem, a kolejne lokaty zajêli: 4. Pawe³ Szczesny z synami Wojciechem
i Marcinem, 5. Dariusz i Barbara Dziubiñscy
z synami Krzysztofem i Micha³em, 6. Danuta Lesiak z synami Przemys³awem i Marcinem, 7. Henryk Górczyñski z synami Maciejem i Przemys³awem.
(last)

DINOZAURY GRA£Y W BRYD¯A
W zawodach mogli braæ udzia³ zawodnicy powy¿ej trzydziestego roku
¿ycia, ale regulamin dopuszcza³ obecnoæ w sk³adzie jednego m³odszego zawodnika. Udzia³ wziê³y cztery dru¿yny, a
turniej rozegrany zosta³ metod¹ ka¿dy z
ka¿dym. Organizatorami byli Zbigniew
Wiater z Urzêdu Miasta i Gminy w Po³czynie Zdroju, oraz Dariusz Osicki z Po³czyñskiego Towarzystwa Tenisowego i Sportowego Mecz. Nagrody (puchary i
dyplomy) ufundowa³ przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Po³czynie Zdroju, Janusz Podpora.
Wyniki:
I miejsce  Soncas
II miejsce  Bud¿etówka
III miejsce  Nadlenictwo
IV miejsce  Poczta
Najlepszym zawodnikiem turnieju zosta³ wybrany W³adys³aw Miszczyszyn,
królem strzelców zosta³ Maciej Bo¿ek, a
najlepszym bramkarzem wybrano Tomasza So³tysiaka  wszyscy wyró¿nieni reprezentuj¹ dru¿ynê Soncas.
(last)

W Po³czynie Zdroju od piêciu lat istnieje klub bryd¿owy bior¹cy udzia³ w rozgrywkach ligowych. W po³owie stycznia po³czyñscy bryd¿yci byli gospodarzami meczu ligi
okrêgowej, w której aktualnie graj¹.
W kawiarni pensjonatu Hopferówka
spotka³y siê cztery dru¿yny: Kontra Koszalin, Stal Lipiany, Piast Chociwel i
Uzdrowisko Po³czyn. Rozgrywki trwa³y
od godziny 10 do 17, a oto wyniki:
Kontra  Piast25:7
Kontra  Stal
14:16
Uzdrowisko  Piast
25:3
Uzdrowisko  Stal
14:16
W lidze jest 16 zespo³ów, a po styczniowych rozgrywkach Uzdrowisko zajmuje
2 miejsce. W ubieg³ym sezonie gra³ w III
lidze i po niefortunnym spadku do okrêgówki ponownie liczy na awans.
Bryd¿ to z pewnoci¹ najszlachetniejsza z gier karcianych, uczy koncentracji,
rozwija inteligencjê, pamiêæ i pobudza szare komórki.  Szkoda tylko, ¿e m³odzie¿
jako siê do niej nie garnie  narzekaj¹
bryd¿yci. Po³czyñski klub istniej od piêciu lat i liczy dziewiêciu cz³onków. Uzdro-

wisko co roku organizuje dwie du¿e imprezy bryd¿owe  Turniej z okazji wyzwolenia Po³czyna i Otwarte Bryd¿owe Mistrzostwa Powiatu. Ze wzglêdu na atrakcyjne nagrody zawody przyci¹gaj¹ bryd¿ystów z
ca³ego województwa zachodniopomorskiego, a nawet z g³êbi kraju.  Jednak i w tym wypadku zjawiaj¹ siê same dinozaury 
¿artuje Piotr Neimann, prezes Uzdrowiska
Po³czyn. A ju¿ zupe³nie serio po³czyñski bryd¿ysta dodaje, ¿e s¹ w Polsce miejsca, gdzie
gra w bryd¿a jest przedmiotem nauczanym w
szkole.
(last)
po³czyñskie WIADOMOCI
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CZAS NA TWÓJ BIZNES

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego
Rolnictwa rozpoczê³a realizacjê projektu
wspó³finansowanego ze rodków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego (Zintegrowany
Program Operacyjny Rozwój Regionalny,
Priorytet 2 Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionach Dzia³anie 2.5. Promocja
Przedsiêbiorczoci).
Projekt adresowany jest do osób zamieszkuj¹cych powiat widwiñski chc¹cych rozpocz¹æ w³asn¹ pozarolnicz¹
dzia³alnoæ gospodarcz¹, szczególnie:
a/ osoby odchodz¹ce od rolnictwa,
rozpoczynaj¹ce pozarolnicz¹ dzia³alnoæ
gospodarcz¹. Stanowi¹c¹ alternatywne
ród³o dochodu.
b/ osoby zagro¿one utrat¹ pracy,
znajduj¹ce siê w okresie wypowiedzenia
c/ kobiety
d/ m³odzie¿ do 25 roku ¿ycia, szczególnie nieposiadaj¹ca dowiadczenia zawodowego
Osoby te nie mog¹ byæ zarejestrowane jako osoby bezrobotne, nie mog¹ po-

OG£OSZENIE
Komisariat Policji w Po³czynie
Zdroju informuje, ¿e w ka¿dy
pierwszy i trzeci czwartek
miesi¹ca w godzinach 16  20
mo¿na znakowaæ rowery i inny
wartociowy sprzêt domowego
u¿ytku.
Znakowanie odbywa siê w
Komisariacie Policji przy ul.
Grunwaldzkiej 36 w Po³czynie
Zdroju. Wiêcej informacji
mo¿na uzyskaæ pod numerem
telefonu: 094 36 66 255 lub 36
66 251
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nadto prowadziæ dzia³alnoci gospodarczej po 1 stycznia 2004 roku. Osoby , które
objête zostan¹ programem, wy³onione
bêd¹ na podstawie konkursu, którego
zasady dostêpne s¹ na stronie internetowej http://www.fdpa.org.pl/ oraz w punktach informacyjnych. Beneficjenci ostateczni uzyskaj¹ wsparcie w postaci:
· bezp³atnych szkoleñ z zakresu rejestracji i prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej
· wsparcia pomostowego  700 z³ 
przez 6 miesiêcy
· jednorazowej dotacji na zakup rodków trwa³ych  do 5000 Euro
· bezp³atnego indywidualnego doradztwa w zakresie prowadzenia firmy.
Od momentu zarejestrowania w³asnej
dzia³alnoci, osoby które objête zostan¹
programem wsparcia, bêd¹ pod opiek¹ i
monitoringiem realizatora programu a¿ do
17 padziernika 2007 roku. Projekt realizowany jest we wspó³pracy z Stowarzyszeniem Inicjatyw Spo³eczno  Gospodarczych w widwinie. Rekrutacja osób

chêtnych do wziêcia udzia³u w Projekcie
do 13.01.2006 r. Szczegó³owych informacji o projekcie udzielaj¹:
- Biuro Terenowe FDPA w Po³czynie
Zdroju ul. Koszaliñska 8a tel/fax (094) 36
63 330; e-mail: polczyn@fdpa.org.pl
- Stowarzyszenie Inicjatyw Spo³eczno-Gospodarczych w widwinie ul. Ko³obrzeska 43/12, tel. (094) 36 569 72, email: sisg@poczta.onet.pl
Koordynator Projektu
Ma³gorzata Kubiak

UZDROWICIEL
CLIVE HARRIS

17 LUTEGO, GODZ. 8.00
CENTRUM KULTURY
Bezp³atne bilety do odebrania
w Centrum Kultury
ul. Woj. Polskiego 54

