GIMNAZJUM POD NOWYM SZTANDAREM

Str. 7

24.05.2006

Nr 14

BEZP£ATNY MAGAZYN SAMORZ¥DOWY
Z nadejciem wiosennego ocieplenia w Po³czynie Zdroju rozpoczê³y siê prace
w ramach rewitalizacji starówki. Trwa wymiana nawierzchni placu
naprzeciwko poczty, remontowana jest te¿ druga z dziewiêciu kamienic
przewidzianych w projekcie.

STARÓWKA W REMONCIE

D¥B PAPIESKI
W PO£CZYNIE
ZDROJU

W Po³czynie Zdroju zosta³ posadzony
jeden z 516 dêbów papieskich.
Uroczyste wkopanie drzewka w parku
zdrojowym odby³o siê w ramach
obchodów wiêta Konstytucji 3 Maja.
Czytaj na str. 9
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TANCERZ Z PO£CZYNA
PODBIJA EUROPÊ
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BY£Y INWESTYCJE, JEST
ABSOLUTORIUM
Podczas
kwietniowej sesji
Rady Miejskiej w
Po³czynie Zdroju
radni jednog³onie
przyjêli
sprawozdanie z
wykonania bud¿etu
za rok 2005,
udzielaj¹c tym
samym absolutorium
dla burmistrz
Barbary Nowak.
Czytaj na str. 2

CMYK

Dawid Lorenc, mieszkaniec Po³czyna
Zdroju, tegoroczny maturzysta,
uczestniczy³ w tym roku w naborze do
jednej z najbardziej renomowanych w
Europie szkó³ artystycznych The
Performing Arts Research and Training
Studios (P. A. R. T. S.) w Brukseli. Po
zaliczeniu dwustopniowych kwalifikacji
- 25 lutego b.r. w Berlinie oraz w dniach
6-9 kwietnia b.r. w Brukseli zosta³
zakwalifikowany na pierwszy rok nauki.
Czytaj na str. 10
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MIECIOWA INWESTYCJA BY£Y INWESTYCJE,
JEST
W WARDYNIU
Rozpoczê³a siê budowa Zak³adu Utylizacji Odpadów w Wardyniu
Górnym. Dziêki temu zlikwidowane zostanie wysypisko w Ko³aczu,
kilkanacie osób znajdzie pracê, a mieszkañcy gminy Po³czyn Zdrój
bêd¹ musieli segregowaæ odpady.
Koncepcja kompleksowego dla kilku
gmin rozwi¹zania problemu mieci powsta³a kilka lat temu przy udziale specjalistów z
Duñskiej Agencji Ochrony rodowiska
(DANCE). Plan zak³ada budowê ZGO przy
trasie Po³czyn Zdrój  widwin, który bêdzie wyposa¿ony w najnowoczeniejsze
technologie kompostowania i sortowania
odpadów. Dziêki temu powstanie obiekt
wzorcowy pod wzglêdem rozwi¹zañ ekologicznych. W przedsiêwziêciu udzia³ bior¹:
miasto-gmina Po³czyn Zdrój, miasto-gmina
Czaplinek, gmina S³awoborze, gmina R¹bino i gmina wiejska widwin, które to jednostki powo³a³y do ¿ycia
Miêdzygminne Przedsiêbiorstwo Gospodarki Odpadami sp. z
o.o. z siedzib¹ w widwinie. Mimo wstêpnych deklaracji do projektu nie przyst¹pi³y
gmina Brze¿no i gmina
miejska widwin.
Koszt inwestycji
wyniesie oko³o 23 miliony z³otych. Oko³o 8 milionów pochodzi
(i czêciowo ju¿ zosta³o wydatkowanych)
od Duñczyków, g³ównie w formie rzeczowej
 wyposa¿enie techniczne i kompletna dokumentacja). O pozosta³e 15 milionów
wystara³a siê strona polska. Zak³ad Gospodarki Odpadami zostanie zbudowany do
koñca 2006 roku. Powierzchnia zak³adu zajmie oko³o 1,5 ha, a zatrudnienie znajdzie w
nim oko³o 20 osób. Wykonawc¹ inwestycji
jest firma FOLEKO ze widnicy. Do czasu
zakoñczenia budowy mieci z Po³czyna
Zdroju bêd¹ wywo¿one na stare wysypisko
w Ko³aczu, którego wprawdzie mia³o byæ
zamkniête z dniem 1 stycznia 2006 roku, ale
czas jego eksploatacji zosta³ warunkowo
przed³u¿ony.
Od momentu uruchomienia ZGO w
Wardyniu Górnym zacznie obowi¹zywaæ
Regulamin utrzymania czystoci, porz¹dku i gospodarki odpadami komunalnymi uchwalony przez Radê Miejsk¹ w
2005 roku  niektóre jego szczegó³y ju¿ teraz warte s¹ przybli¿enia. G³ówn¹ zmian¹
jest wprowadzenie obowi¹zkowej segregacji mieci. Wszyscy mieszkañcy miasta i
gminy bêd¹ musieli wyrzucaæ odpady do
trzech pojemników  na surowce wtórne, na
odpady organiczne i na tzw. resztê mieciow¹. Do kosza na surowce trafiaæ bêd¹:
papier, szk³o, plastik, metal, które nastêp-
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nie bêd¹ powtórnie segregowane w sortowni
w ZGO. Odpady organiczne trafi¹ do kompostowni w Wardyniu, gdzie po wymieszaniu z osadami z oczyszczalni cieków stanowiæ bêd¹ cenny nawóz. Na kompostowniê w
ZGO w Wardyniu, jak na zbawienie czekaj¹
wszystkie oczyszczalnie cieków z gmin
bior¹cych udzia³ w przedsiêwziêciu. Dla
nich zagospodarowanie osadów od dawna
by³o kosztownym problemem, który teraz
zostanie ostatecznie rozwi¹zany. Trzeci
pojemnik na resztê mieciow¹ bêdzie przeznaczony na wszystko czego nie mo¿na
powtórnie przetworzyæ ani skompostowaæ, np. koci, gruz,
brudna folia, kartony
po sokach itp. Wed³ug nowego regulaminu op³aty za wywóz mieci bêd¹ naliczane tylko za resztê
mieciow¹,
natomiast surowce wtórne i kompost wywo¿ony bêdzie bezp³atnie. Niezdyscyplinowani mieszkañcy bêd¹ musieli liczyæ siê z
sankcjami. Albo nieposegregowane mieci
nie bêd¹ odbierane, albo bêd¹, ale za dodatkow¹ op³at¹  zapowiada Janusz Woniak z
Wydzia³u Ochrony rodowiska UMiG w
Po³czynie Zdroju.
Kolejna istotna zmiana wprowadzona
przez regulamin dotyczy struktury op³at.
Za wywóz mieci nie bêdziemy p³aciæ w
zale¿noci od iloci (tak jak do tej pory), ale
rycza³towo, czyli raz ustalona stawka bêdzie obowi¹zywa³a np. przez ca³y rok.
W³adze spodziewaj¹ siê, ¿e dziêki temu
przestanie siê op³acaæ wywo¿enie mieci
do lasu. Obecnie nie sposób wybraæ siê na
spacer poza granice miasta aby nie natkn¹æ
siê na dzikie wysypiska. Mimo wielu starañ gmina nie nad¹¿a z usuwaniem dzikich
wysypisk - mówi burmistrz Barbara Nowak
 nowe rozwi¹zania sprawdzi³y siê w innych czêciach wiata, ale czeka nas kolosalny wysi³ek edukacyjny, bo do Wardynia
musimy woziæ mieci ju¿ wstêpnie posegregowane, ale b¹dmy dobrej myli  dodaje
burmistrz.
Zdaniem urzêdników wywóz mieci
generalnie nie zdro¿eje dla osób, które do tej
prawid³owo p³aci³y za wywóz. Wzrost
kosztów odczuj¹ osoby, które dotychczas
nie p³aci³y za mieci i pozbywa³y siê ich w
sposób nielegalny.
(last)

ABSOLUTORIUM

Podczas kwietniowej sesji
Rady Miejskiej w Po³czynie
Zdroju radni jednog³onie
przyjêli sprawozdanie z
wykonania bud¿etu za rok
2005, udzielaj¹c tym samym
absolutorium dla burmistrz
Barbary Nowak.
Bud¿et gminy Po³czyn Zdrój zamkn¹³ siê
kwot¹ 29 350 310 z³otych po stronie dochodów,
natomiast wydatki wynios³y 34 522 764 z³ote.
Deficyt w wysokoci 5 172 454 z³otych zosta³
pokryty kredytami. Omawiaj¹c ubieg³oroczne
finanse gminy burmistrz Barbara Nowak podkreli³a, ¿e zobowi¹zania zosta³y zaci¹gniête
wy³¹cznie w zwi¹zku z prowadzonymi inwestycjami.  Dziêki po¿yczkom dokoñczona zosta³a budowa gimnazjum, zakupiona nowa karetka i wóz stra¿acki, oraz sfinansowane opracowanie dokumentacji kolejnych inwestycji  powiedzia³a burmistrz. Ogó³em wydatki inwestycyjne w 2005 roku wynios³y blisko 7,5 mln z³otych i pozycja ta by³a najwiêksza od kilkunastu
lat. Wród najwa¿niejszych zrealizowanych
przedsiêwziêæ Barbara Nowak wymieni³a:
- modernizacjê nawierzchni na ul. Mariackiej
wraz z przebudow¹ kolektorów,
- remont nawierzchni ul. Reymonta,
- remont 650 metrów bie¿¹cych chodników,
- utwardzenie p³ytami drogowymi 640 metrów bie¿¹cych dróg,
- zakup 6 wiat przystankowych,
- przebudowa drogi gruntowej Rzêsna Zaj¹czkówko
- oznakowanie dwóch nowych szlaków rowerowych o ³¹cznej d³. 66 km,
- monta¿ 5 parkingów lenych,
- budowa cie¿ki zdrowia o d³. 3 km w Parku
Zdrojowym,
- nasadzenia w parku i na terenie gminy na
kwotê 44 375 z³,
- wykonanie dokumentacji do realizowanej
obecnie rewitalizacji starówki,
- dofinansowanie remontów budynków
komunalnych na kwotê 300 tys. z³,
- wymiana wyk³adziny w szkole w Redle,
- budowa wodoci¹gu w Ko³aczu,
- budowa kolektora ciekowego z Dziwogóry do Przyrowa,
- rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Przyrowie,
- modernizacja owietlenia  w tym 37 nowych punktów wietlnych.
Sprawozdanie z wykonania bud¿etu uzyska³o pozytywn¹ opiniê zarówno Komisji Rewizyjnej, jak równie¿ Regionalnej Izby Obrachunkowej, która zwróci³a uwagê, ze zad³u¿enie
gminy mieci siê w dopuszczalnej granicy. (last)
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ZAPLECZE DLA SPORTOWCÓW
I NIE TYLKO
W Redle odby³a siê uroczystoæ wmurowania kamienia wêgielnego pod budowê obiektu sportowego przy stadionie
Red³ovii. W budynku powstan¹ szatnie,
natryski, pokój dla sêdziów i wietlica.
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, 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 544 tys. z³otych z czego 357 tysiêcy stanowiæ bêdzie dotacja z Sektorowego

Programu Operacyjnego Odnowa wsi oraz
zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego, a 187 tys. wk³ad w³asny gminy. Wykonawc¹ jest firma Probud ze widwina, a
budowa zakoñczy siê do koñca roku.
Uroczystoæ by³a poprzedzona nabo¿eñstwem majowym i krótkimi przemówieniami zaproszonych goci. Fundamenty powiêci³ ks. Dziekan Rajmund Tessmer, a symboliczn¹ pierwsz¹ kielniê wmurowuj¹c¹ akt
erekcyjny przy³o¿y³ Antoni Banaszewski,
pomys³odawca przedsiêwziêcia. Po czêci
oficjalnej wystêpowa³y dzieci z Przedszkola
Samorz¹dowego w Redle, rozegrano te¿ towarzyski mecz pi³ki no¿nej pomiêdzy Red³ovi¹ Red³o i Wrzosem Wrzosowo. (last)

REMONTÓW PO£CZYÑSKIEJ
STARÓWKI CI¥G DALSZY
Ledwie rozpoczê³a siê realizacja projektu rewitalizacji po³czyñskiej
starówki, a ju¿ wiadomo o kolejnej udanej inicjatywie w tym
zakresie. Samorz¹d Po³czyna Zdroju pozyska³ fundusze na nastêpne
remonty.
Trwaj¹ca obecnie rewitalizacja obejmie kapitalny remont 9 kamienic (wiêkszoæ przy 5 marca), zamek oraz nawierzchniê czêci ulic Chrobrego (od
Demokracji do mostku) i Grunwaldzkiej
(od Chrobrego do Okrzei). Tymczasem
kolejny projekt na jaki po³czyñski magistrat zdo³a³ pozyskaæ fundusze z Unii
Europejskiej, jest znakomitym uzupe³nieniem i rozszerzeniem wymienionego zakresu zadañ. Za pieni¹dze z programu INTERREG, które ju¿ zosta³y przyznane, wyremontowany zostanie mostek na ulicy Chrobrego  dziêki temu bêdzie mo¿na przywróciæ
tam ruch ko³owy, a ponadto nawierzchnia
ulicy 5 Marca wraz z wymian¹ instalacji
wod-kan i owietlenia. Podobnie jak w przypadku ju¿ wyremontowanej czêci starówki
zachowana zostanie ta sama technologia
nawierzchni, owietlenia i ma³ej architektury. Te pieni¹dze to powód do szczególnej
radoci, bo dziêki nim niejako stawiamy
kropkê nad i- mówi burmistrz Barbara
Nowak  w ramach rewitalizacji zrobimy
kamienice przy 5 Marca, a nie mielimy na
nawierzchniê, teraz kompleksowo zmodernizujemy ca³¹ ulicê.

Podobnie jest w przypadku ulicy
Chrobrego. Tam rewitalizacja zak³ada wymianê nawierzchni, natomiast z
Interregu
wymienione
zostan¹
wszystkie instalacje podziemne. Ca³kowity koszt remontów z tego drugiego programu wyniesie oko³o 892 tysi¹ce z³otych, w tym 25% udzia³u w³asnego gminy. Ju¿ og³oszony zosta³
przetarg i jeli wszystko pójdzie dobrze to jeszcze latem rozpocznie siê
realizacja  informuje Lucyna wi¹tkowska, kierownik Dzia³u Gospodarki
Gruntami i Inwestycji Urzêdu Miasta i
Gminy.
(last)

Odnowienie parkowych alei

JEDNA
NA PEWNO,
A MO¯E TRZY
Jeszcze w tym roku wymieniona
zostanie nawierzchnia g³ównych
alei w parku zdrojowym.
Po³czyñski magistrat ubiega siê
o unijne rodki na ten cel, a
jeli to siê nie uda zrealizuje
czêæ zadania z bud¿etu gminy.
Po³czyñski park zdrojowy to nie tylko
najwiêksza atrakcja turystyczna miasta,
ale równie¿ jeden z najpiêkniejszych tego
typu obiektów w Polsce. Utrzymanie obszaru o powierzchni ok. 80 ha spoczywa
w ca³oci na barkach gminy, i tak jak do
czystoci oraz pielêgnacji zieleni nie mo¿na mieæ zastrze¿eñ, tak stan trzech
g³ównych alei pozostawia sporo do
¿yczenia. Zdaniem burmistrz Barbary
Nowak istnieje szansa, ¿e sytuacja ta
radykalnie odmieni siê jeszcze w tym
roku. Kilkanacie dni temu Urz¹d Miasta i Gminy z³o¿y³ do INTERREG IIIA
wniosek pt. Rewitalizacja zabytkowego parku zdrojowego dla zachowania
walorów
przyrodniczo-krajobrazowych oraz dziedzictwa kulturowego.
Projekt zak³ada wymianê nawierzchni
trzech g³ównych alei wraz z ma³¹ architektur¹ (³awki i latarnie), przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej
zieleni, posadzenie 100 sztuk drzew i
krzewów, stworzenie cie¿ki edukacyjnej, oraz wydanie przewodnika turystycznego. Nowa nawierzchnia sk³ada³aby siê z kostki brukowej i p³yt, jakie uk³adane s¹ obecnie na ulicy grunwaldzkiej. Oprócz 830 metrów bie¿¹cych nawierzchni alei w czêci francuskiej parku, wymienione zosta³oby
równie¿ owietlenie wzd³u¿ ul. Sobieskiego, a¿ do basenu. Ca³a inwestycja
kosztowa³aby 1 065 000 z³  25 % tej
kwoty stanowi³by wk³ad w³asny gmin y, a resztê unijna dotacja. Pierwsza
informacja na temat ewentualnego pozyskania pieniêdzy pojawi siê na prze³omie czerwca i lipca, jeli jednak wniosek po³czyñskiego magistratu zostanie
rozpatrzony negatywnie, czêæ zaplanowanych modernizacji i tak zostanie
przeprowadzona. Bez wzglêdu na to
czy Unia da nam pieni¹dze, wyremontujemy w tym roku co najmniej jedn¹
alejê  zapowiada burmistrz Barbara
Nowak.
(last)
po³czyñskie WIADOMOCI
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NASADZENIA WOKÓ£ ZALEWU

Nie tylko bociany nie mog¹ doczekaæ
siê wiosny, równie¿ urzêdnicy po³czyñskiego magistratu chcieliby, aby zrobi³o
siê cieplej, bo wówczas bêdzie mo¿na rozpocz¹æ nasadzenia zieleni wokó³ zalewu.

Zaplanowane na wiosnê dzia³ania to
trzeci etap programu nasadzeñ w parku
zdrojowym, na które gmina Po³czyn
Zdrój pozyska³a rodki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska. Dotychczas za te pieni¹dze posadzonych zosta³o oko³o 8 tysiêcy
drzew, krzewów i rolin wodnych. Wród kilkudziesiêciu gatunków nie brakowa³o rzadkich i
egzotycznych, w tym roku po
raz pierwszy w parkowych stawach powinny zakwitn¹æ lilie
wodne.
Z programu pozosta³o jeszcze 16 tysiêcy z³otych, za które
samorz¹d zamierza przeprowadziæ nasadzenia wokó³ zalewu. 
Zale¿y nam g³ównie na drodze
dojazdowej do zapory, oraz na

Od pocz¹tku lutego gmina Po³czyn Zdrój uczestniczy w programie Prac Spo³ecznie U¿ytecznych. W Po³czynie ta forma zwalczania bezrobocia zosta³a zorganizowana dla ponad stu osób i jest to zdecydowanie najwiêcej ze wszystkich
gmin powiatu widwiñskiego.

U¯YTECZNI BEZROBOTNI
Program Prac Spo³ecznie U¿ytecznych
polega na zatrudnieniu w ograniczonym
wymiarze czasowym bezrobotnych w najtrudniejszej sytuacji materialnej. Osoby te
pracuj¹ dziesiêæ godzin tygodniowo, a miesiêczne wynagrodzenie wynosi 240 z³otych.
To nie jest du¿o, ale jeli podzieliæ tê kwotê
na 40 godzin przepracowanych w miesi¹cu to
stawka na godzinê wynosi 6 z³, czyli wiêcej ni¿
zarabiaj¹ uczestnicy robót interwencyjnych i
publicznych zatrudnieni w pe³nym wymiarze
godzin  mówi Krystyna Hapka, kierownik
Dzia³u Gospodarki Komunalnej Urzêdu
Miasta i Gminy w Po³czynie Zdroju. W programie uczestnicz¹ 103 osoby, a praca potrwa
do koñca roku.
Rekrutacjê prowadzi Miejsko-Gminny
Orodek Pomocy Spo³ecznej, który ma najlepsze rozeznanie w sytuacji osób potrzebuj¹cych pomocy. Do udzia³u w programie kierowane s¹ osoby d³ugotrwale bezrobotne i
stale korzystaj¹ce z pomocy opieki spo³ecznej. Udzia³ w programie nie jest przymusowy, ale osoby skierowane do pracy przez
pracowników opieki spo³ecznej nie bardzo
mog¹ odmówiæ. W razie odmowy takie osoby mog¹ zostaæ pozbawione form pomocy, z
jakiej dotychczas korzysta³y  mówi Irena
Szuta, zastêpca kierownika MGOPS w Po³czynie Zdroju - Ponadto grozi im wykrelenie z rejestru bezrobotnych, a to oznacza utratê ubezpieczenia zdrowotnego. Na probê
Urzêdu Miasta i Gminy pracownicy socjalni
wybieraj¹c osoby do programu brali pod
uwagê równie¿ zad³u¿enie w p³atnociach na
rzecz gminnych podmiotów  np. czynsze,
rachunki za wodê i cieki Nie mo¿emy nikomu zabraæ tych pieniêdzy, ale uczestnicy programu podpisali zobowi¹zanie, ¿e czêæ wy-
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nagrodzenia przeznacz¹ na sp³atê d³ugów 
informuje Krystyna Hapka.
Osoby bior¹ce udzia³ w programie wykonuj¹ g³ównie prace porz¹dkowe, a w planach
s¹ równie¿ drobne roboty konserwatorskie w
komunalnych budynkach mieszkaniowych.

Zim¹ by³o to g³ównie odnie¿anie  mówi
Krystyna Hapka  wiosn¹ na terenach wiejskich prowadzone bêdzie porz¹dkowanie
dzikich wysypisk mieci, a w miecie oprócz
porz¹dków stworzymy brygadê remontow¹,
ich zadaniem bêdzie np. malowanie klatek
schodowych.
Zdaniem kierowniczki realizacja programu nie jest zadaniem ³atwym Wszyscy ci
ludzie musz¹ mieæ zapewnion¹ pracê w miejscu zamieszkania, dotyczy to terenów wiejskich, bo koszty transportu by³yby zbyt wysokie, a przecie¿ te osoby mieszkaj¹ w
znacznym rozproszeniu  mówi Hapka.
Uczestnicy programu przepracuj¹ w sumie
50 160 godzin, a koszt ca³ego przedsiêwziêcia zamknie siê kwota oko³o 300 tysiêcy z³otych. 60% tej kwoty pochodziæ bêdzie ze rodków zewnêtrznych, resztê
pokryje bud¿et gminy.
(tao)

samej tamie mówi Krystyna Hapka,
kierownik Dzia³u Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta i Gminy w Po³czynie
Zdroju - Chcielibymy, aby w którym
przeprowadzona zosta³a du¿a techniczna inwestycja, nabra³o naturalnego i
atrakcyjnego charakteru  dodaje kierowniczka.
(last)

NOWE CENY
WODY
Nie sprawdzi³y siê obawy o radykalny
wzrost cen wody i cieków po przekszta³ceniu po³czyñskiego WiK-u w spó³kê
RWiK (Regionalne Wodoci¹gi i Kanalizacje) z siedzib¹ w Bia³ogardzie. Uchwalone
przez Radê Miejsk¹ nowe ceny s¹ wy¿sze
od ubieg³orocznych zaledwie o 5 procent.
W tym roku po raz pierwszy ceny wody
by³y ustalane dla nowej spó³ki. Przypomnijmy, ¿e maj¹tek kilku okolicznych spó³ek
wodno-ciekowych zosta³ po³¹czony dla
potrzeb projektu Zintegrowana Gospodarka Wodno-ciekowa Doliny Parsêty realizowanego przez Zwi¹zek Miast i Gmin Dorzecza Parsêty w Karlinie. Dziêki temu mo¿liwe bêdzie pozyskanie rodków z Unii Europejskiej na inwestycje wodno-ciekowe.
Ca³a wartoæ projektu to oko³o 700 milionów z³otych, z czego oko³o 40 milionów
zostanie zainwestowanych na terenie gminy Po³czyn Zdrój. W zwi¹zku z tym istnia³y obawy, ¿e konsekwencj¹ ca³ego przedsiêwziêcia bêdzie znacz¹cy wzrost cen
wody i cieków, tak siê jednak nie sta³o.
Uchwalone przez po³czyñskich radnych
stawki s¹ wy¿sze niewiele ponad wskanik inflacji.
Od 1 kwietnia 2006 roku cena 1m3 wody
dla gospodarstw domowych wyniesie 2,52
z³ a za cieki 2,60 z³. Dla pozosta³ych odbiorców bêdzie to odpowiednio 2,52 i 3,02
z³. Utrzymanie cen na zbli¿onym do ubieg³orocznego poziomie by³o mo¿liwe dziêki
dop³atom z gminnej kasy, jakie zosta³y
uchwalone przez Radê. Koszty dostarczania wody i odbioru cieków s¹ znacznie
wy¿sze na terenach wiejskich ni¿ w miecie,
dzieje siê tak ze wzglêdu na rozproszon¹ zabudowê  mów Krystyna Hapka, kierownik
Dzia³u Komunalnego po³czyñskiego magistratu  za polityka gminy jest taka, aby
wszyscy mieszkañcy p³acili tyle samo bez
wzglêdu na miejsce zamieszkania, dlatego
dop³acamy do ka¿dego metra szeciennego
wody na terenach wiejskich. I w³anie w tej
pozycji nast¹pi³ w tym roku najwiêkszy
wzrost. Dotychczas gmina dop³aca³a do
ka¿dego metra wiejskiej wody 1,43 z³ a
teraz dop³aci 2,43 z³. Ponadto po raz pierwszy gmina dop³acaæ bêdzie równie¿ do cieków z gospodarstw domowych  dop³ata
wyniesie 0,42 z³ do ka¿dego metra szeciennego cieków zarówno z terenu miasta, jak
i gminy.
(last)

WYDARZENIA
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Z nadejciem wiosennego ocieplenia w Po³czynie Zdroju rozpoczê³y siê prace
w ramach rewitalizacji starówki. Trwa wymiana nawierzchni placu
naprzeciwko poczty, remontowana jest te¿ druga z dziewiêciu kamienic
przewidzianych w projekcie.

STARÓWKA W REMONCIE
Patrz¹c na fragment nowego chodnika przed Publiczn¹ Szko³¹ Podstawow¹ nr
1 od razu mo¿na siê zorientowaæ, ¿e za-

chowany zostanie styl podobny do ju¿
wyremontowanej czêci ródmiecia.
P³yty i kostka brukowa, a na póniejszym
etapie prac równie¿ owietlenie, ³awki i
klomby utrzymane bêd¹ w klimacie charakterystycznym dla pocz¹tku ubieg³ego
wieku.
Oprócz odcinka ul. Grunwaldzkiej (od
skrzy¿owania z ul. Okrzei do skrzy¿owania z Demokracji) wymiana nawierzchni i
owietlenia czeka jeszcze fragment ul.
Chrobrego (od skrzy¿owania z Grunwaldzk¹ do skrzy¿owania z Moniuszki).
Przy okazji modernizacji chodników i
jezdni prowadzone bêd¹ roboty wodnokanalizacyjne zwi¹zane z wymian¹ instalacji i rozdzieleniem kanalizacji sanitarnej

od deszczowej. Prace ziemne i drogowe
wykonuje firma Krê¿el z Kobylnicy, która
w ubieg³ym roku remontowa³a ul. Mariack¹ i wymienia³a kanalizacjê
na Targowej.
Równolegle do robót drogowych trwa remont kamienic
przy ul. 5 Marca. W dziewiêciu
budynkach (wiêkszoæ znajduje siê na 5 Marca, jeden na
Targowej i jeden na Grunwaldzkiej), w których odnowione zostan¹ elewacje, wymienione pokrycia dachowe,
stolarka drzwiowa i okienna.
Remonty budynków prowadzi
firma Soncas z Po³czyna Zdroju.
Koszt ca³ego projektu to
blisko 3 miliony z³otych, z czego oko³o 80 procent po³czyñski samorz¹d pozyska³ ze rodków Unii Europejskiej.
(last)

Podczas sesji Rady Miejskiej w Po³czynie Zdroju wrêczone zosta³y
odznaczenia dla osób wspieraj¹cych dzia³ania Ludowych Zespo³ów
Sportowych.

ZAS£U¯ENI DLA SPORTU
ODZNACZENI
Z³ote Honorowe Odznaki LZS otrzyma³a
Barbara Nowak, burmistrz Po³czyna Zdroju,
Antoni Banaszewski  trener Red³ovii
Red³o, Wojciech Kalinowski  trener LUKS
Technik, Krystyna Peciak  dyrektor Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych przy ul.
Piwnej. Odznaczenie Za wybitne zas³ugi dla
LZS przyznane przez Krajow¹ Radê Ludowych Zespo³ów Sportowych w Warszawie
otrzyma³ Zbigniew Wiater, pracownik magistratu i inicjator wielu wydarzeñ sportowych
w gminie Po³czyn Zdrój.
(tao)

UZDROWISKO
POD
OCHRON¥

Zak³ady przemys³owe, supermarkety,
a nawet maszty telefonii komórkowej nie
mog¹ powstawaæ w pobli¿u obiektów sanatoryjnych  tak wynika z tymczasowego
statutu gminy uzdrowiskowej, przyjêtego
przez po³czyñskich radnych podczas marcowej sesji. Dokument okrela ograniczenia wynikaj¹ce z istnienia stref ochronnych wokó³ obiektów lecznictwa wprowadzonych na mocy sejmowej ustawy.
Powszechnie wiadomo, ¿e zapewnienie
spokoju i czystego rodowiska jest warunkiem powodzenia w dzia³alnoci uzdrowiskowej. Tote¿ Po³czyn Zdrój jako kurort, praktycznie od zawsze musia³ troszczyæ siê o
zapewnienie w³aciwych warunków funkcjonowania dla obiektów sanatoryjnych. Warto
przypomnieæ, ¿e to w³anie ze wzglêdu na
zachowanie statusu uzdrowiska, a tym samym
cz³onu Zdrój w nazwie miasta, przeprowadzona zosta³a gazyfikacja, która w znacznym
stopniu ograniczy³a zanieczyszczenie powietrza.
Obecnie zapewnienie ochrony dla walorów uzdrowiskowych zosta³o usankcjonowane na drodze ustawy  w ubieg³ym roku parlament uchwali³ ustawê o gminach uzdrowiskowych, a jedn¹ z jej konsekwencji jest
koniecznoæ zmiany przepisów lokalnych.
G³ówn¹ intencj¹ przyjêtego przez Radê
Miejsk¹ statutu s¹ niewielkie zmiany w istniej¹cych ju¿ wczeniej strefach ochronnych
wokó³ obiektów uzdrowiskowych.
Najcilej chroniona jest Strefa A o powierzchni 155 ha obejmuj¹ca najbli¿sze otoczenie parku zdrojowego i sanatoriów. W tym
obszarze zabronione jest zrealizowanie jakiejkolwiek inwestycji mog¹cej negatywnie
wp³yn¹æ na stan rodowiska. Nie wolno tu
budowaæ zak³adów przemys³owych, stacji
paliw, marketów, masztów telefonii komórkowej, prowadziæ hodowli zwierz¹t. Dodatkowo ograniczona zosta³a budowa du¿ych parkingów, które nie mog¹ mieæ wiêcej miejsc
postojowych ni¿ 10% miejsc noclegowych w
danym obiekcie leczniczym. Wszystkie podmioty z zakazanej listy a od dawna znajduj¹ce siê w tej strefie (np. stacja benzynowa
przy ul. Warszawskiej) mog¹ bez przeszkód
kontynuowaæ swoj¹ dzia³alnoæ. Niemo¿liwe
bêdzie tylko powstawanie nowych tego typu
obiektów.
Strefa B o powierzchni 1264 ha obejmuje prawie ca³e miasto i w tym obszarze nie
wolno budowaæ parkingów powy¿ej 50 miejsc
postojowych, sklepów o pow. wiêkszej ni¿
400 metrów kwadratowych, a tak¿e zak³adów
przemys³owych, skupów z³omu itp.
Strefa C o powierzchni 9833 ha siêga
niemal do granic gminy i tu równie¿ niedozwolone s¹ inwestycje mog¹ce negatywnie wp³ywaæ na rodowisko naturalne. Zgodnie z
ustaw¹ obecny statut ma charakter tymczasowy, a kolejny, tym razem ostateczny zostanie
uchwalony za trzy lata.
(last)
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Spacer po lesie w towarzystwie myliwego, leniczego to nie lada
atrakcja zw³aszcza dla cztero- i piêciolatków. Wycieczkê dla
po³czyñskich przedszkolaków zorganizowa³o Ko³o £owieckie
Knieja Góry wraz z Lenictwem Czarnowêsy.

SUKCES
DZIÊKI PASJI Z LASEM ZA PAN BRAT

Fotografika jest sztuk¹, która ze zwyk³ej zabawy potrafi przerodziæ siê w prawdziw¹ pasjê, a pasja w po³¹czeniu z talentem pozwala osi¹gn¹æ sukces. Tak by³o w
przypadku Agnieszki Jaros z Po³czyna
Zdroju, która niedawno mia³a wystawê w
Warszawie.
Agnieszka jest w wykszta³cenia chemikiem, pracuje w Uzdrowisku Po³czyn S.A., a
fotografowanie do niedawna by³o dla niej jedynie niezobowi¹zuj¹cym hobby, jakie ma
wielu m³odych ludzi. Wszystko zmieni³o siê
wraz pojawieniem nowoczesnych technik
komputerowych umo¿liwiaj¹cych obróbkê
zdjêæ oraz powszechnym dostêp do Internetu. Motywem przewodnim zdjêæ s¹ twarze i
sylwetki modeli, poddane nastêpnie obróbce
komputerowej. Na forach internetowych
powiêconych fotografii prace Agnieszki
zyskiwa³y coraz lepsze recenzje, a kluczowym momentem w karierze m³odej artystki
sta³o siê zwi¹zanie z Portalem Sukcesu. Jest
to miejsce w internecie, gdzie swoich si³ próbowaæ mog¹ wszyscy, którzy posiadaj¹ pasjê twórcz¹ i marz¹ o rozpoczêciu profesjonalnej kariery lub prze¿yciu artystycznej
przygody. Ka¿dy opublikowany na ³amach
Portalu utwór oceniany jest przez internautów g³osuj¹cych na ulubione prace. Zwyciêzcy poszczególnych kategorii dostaj¹ szansê
na zaistnienie na rynku medialnym. Mieszkanka Po³czyna Zdroju znalaz³a siê wród
zwyciêzców, a jej szans¹ by³o zorganizowanie wystawy najlepszych prac w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie.
Ekspozycja odwiedzi najwiêksze miasta w
Polsce, niewykluczone te¿, ¿e trafi do Po³czyna Zdroju. Na razie jej prace mo¿na ogl¹daæ w Internecie na stronie www.portalsukcesu.pl. W wyszukiwarce na powy¿szej
stronie nale¿y wpisaæ Nargit  to pseudonim artystyczny Agnieszki.
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W mrone, ale pogodne przedpo³udnie
dwa po³czyñskie gimbusy wraz z dziatw¹ z
Przedszkola Samorz¹dowego nr 1 w Po³czynie Zdroju wyruszy³y w
stronê Tychówka, aby
w miejscowoci Góry,
gm. Bia³ogard spotkaæ
siê z Andrzejem Borowskim, leniczym lenictwa Czarnow¹sy, Mieczys³awem Mal¹giem,
³owczym Ko³a £owieckiego Knieja, Mariuszem Rutkowskim, radnym z Po³czyna Zdroju i
burmistrz Barbar¹ Nowak. Dzieci wys³ucha³y gawêdy myliwskiej, odby³y spacer po lesie, ogl¹da³y lady zwierz¹t na
niegu, zagl¹da³y nawet do panika, ale

BY£ PROSPOMASZ,
JEST PROMONTEX

Po³czyñski Prospomasz zmieni³ w³aciciela. To dobra wiadomoæ, bo czêæ za³ogi upad³ej w zesz³ym roku firmy znowu ma
pracê.
Prospomasz jeszcze niedawno zatrudnia³ oko³o stu osób i by³ jednym z najwiêkszych
okolicznych pracodawców. Zak³ad utworzony
w 1991 roku, jako spó³dzielnia pracownicza na
bazie dawnego Spomaszu produkowa³ g³ównie linie rozlewnicze do napojów. W ubieg³ym
roku firma og³osi³a upad³oæ, maj¹tkiem zak³adu zaj¹³ siê syndyk, a ludzie zostali bez pracy.
Na szczêcie kryzys nie trwa³ d³ugo, bo zak³ad
znalaz³ ju¿ nowego w³aciciela, który zamierza
prowadziæ dzia³alnoæ produkcyjn¹ zbli¿on¹
poprzedniej, a to oznacza zatrudnienie. Nabywc¹ jest firma Promontex z Koszalina cile powi¹zana z Wytwórni¹ Aparatury Mleczarskiej z Sianowa. Nowi w³aciciel przyznaj¹, ¿e kupili zak³ad g³ównie ze wzglêdu na
du¿¹ halê produkcyjn¹, w której zamierzaj¹
wytwarzaæ m.in. tankosilosy do magazynowania i transportowania mleka i serwatki. Zak³ad
siê rozwija, sprzedaje my coraz wiêcej za granicê, g³ównie do Rosji, ale równie¿ na zachód,
a nawet do Arabii Saudyjskiej, dlatego potrzebowalimy drugiej hali  mówi Marian Spisak,
prezes Promontexu.
Docelowo pracê w zak³adzie znajdzie oko³o stu osób, czyli mniej wiêcej tyle ile pracowa³o
w Proszpomaszu. Nie oznacza to, jednak ¿e
automatycznie zatrudnilimy wszystkich dawnych pracowników- zastrzega prezes  nie kupilimy zak³adu wraz z za³og¹, a o przyjêciu do
pracy decydowa³y kwalifikacje i solidnoæ. Pracê otrzymali g³ównie spawacze i lusarze. (tao)

najszczêliwsze by³y kiedy leniczy wypali³ w powietrze z dubeltówki. Po spacerze by³a kie³basa z grilla i gor¹ca herbata.
(last)

WI¥TECZNA
ZBIÓRKA
¯YWNOCI

Podczas wi¹t Wielkanocnych najbiedniejsi mieszkañcy gminy Po³czyn Zdrój na
pewno nie siedzieli przy pustych sto³ach.
Zbiórka ¿ywnoci w sklepach spo¿ywczych
tradycyjnie przynios³a po¿¹dany efekt.
Oko³o czterdziestu wolontariuszy ze Stacji Socjalnej Joannitów i Publicznego Gimnazjum prowadzi³o w przedwi¹teczny weekend
zbiórkê w kilku najwiêkszych po³czyñskich
sklepach. Do oznakowanych koszyków mo¿na by³o wk³adaæ produkty spo¿ywcze o d³ugich terminach wa¿noci, tj. m¹ka, cukier, olej,
kasze, konserwy itp. Podobnie jak przed Bo¿ym Narodzeniem zebrano kilkaset kilogramów ¿ywnoci, która zosta³a podzielona na
oko³o sto paczek. Nastêpnie pracownicy Miejsko-Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej,
który jest g³ównym organizatorem akcji, rozdysponowali ¿ywnoæ wród najubo¿szych ze
swoich podopiecznych.
(last)

SZKO£A
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SUKCES PO
GIMNAZJUM POD
FRANCUSKU NOWYM SZTANDAREM
Od kilku dni Gimnazjum Publiczne w Po³czynie Zdroju ma w³asny
sztandar. W po³owie maja mia³o miejsce jego uroczyste przejêcie
przez poczet sztandarowy.

W dniu 21 marca 2006 roku odby³y siê
obchody Miêdzynarodowego Dnia Frankologii w Koszalinie. Dwie uczennice z
Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w
Po³czynie Zdroju: Izabela Drohula i Justyna Danisewicz wziê³y udzia³ w Konkursie
wiedzy nt. Algierii i Frankologii i zajê³y 4
miejsce. Ich opiekunem by³a Jolanta Pietrzak, nauczycielka jêzyka francuskiego.
W konkursie wziê³o udzia³ 8 szkó³ rednich z Koszalina, Ko³obraegu i Po³czyna
Zdroju. Pytania konkursowe dotyczy³y
wiedzy o frankofonii, Francji i Algierii.

Gimnazjum Publiczne to najm³odsza po³czyñska szko³a, która powsta³a w ramach
reformy szkolnictwa na bazie zlikwidowanej
Szko³y Podstawowej nr 2. Budynek przeszed³ kapitaln¹ modernizacjê i by³a to najwiêksza inwestycja ostatnich lat prowadzone przez gminê Po³czyn Zdrój. Nowa
szko³a zyska³a nowoczesny wizerunek,
ale nie mia³a sztandaru. A¿ do 15 maja.
Tego dnia mia³o miejsce uroczyste po¿egnanie starego sztandaru SP 2 i przyjêcie
nowego. Zgodnie z tradycj¹ fundatorzy
wbijali gwodziki w drzewce, a dyrektor
Dorota Kuliñska odebra³a sztandar z r¹k
burmistrz Barbary Nowak i przekaza³a
pocztowi sztandarowemu. Gimnazjum,
podobnie jak istniej¹ca w tym miejscu
wczeniej podstawówka nosi imiê Mi-

ko³aja Kopernika, dlatego rewers przedstawia model Uk³adu S³onecznego, a na
awersie jest god³o Polski. Sztandar zosta³ ufundowany przez rodziców i sponsorów.
(tao)

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

DZIEÑ PRZEDSIÊBIORCZOCI
Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazialnych w
Po³czynie Zdroju uczestniczy³ w ogólnopolskiej akcji Dzieñ Przedsiêbiorczoci
zorganizowanej przez Fundacjê M³odzie¿owej przedsiêbiorczoci. W dniu 15. 03.
2006 r. 28 uczniów ze Szko³y odwiedzi³o
zak³ady pacy w Po³czynie Zdroju . Na
uczniów oczekiwali konsultanci  pracownicy z nastêpuj¹cych zak³adów pracy:
1) Urz¹d Miasta i Gminy
2) Komisariat Policji
3) Nadlenictwo
4) Bank PKO BP SA
5) Miejsko-Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej
6) Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazialnych
Uczniowie poprzez odwiedziny zak³adów pracy mieli okazjê zapoznaæ siê z
wymogami na konkretnych stanowiskach pracy, zweryfikowaæ swój wybór
zawodu oraz lepiej przygotowaæ siê do
wejcia na rynek pracy i dalszej kariery
zawodowej.
po³czyñskie WIADOMOCI
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PO£CZYN UCZCI£ ROCZNICÊ
MIERCI PAPIE¯A
Podobnie jak w ca³ym kraju, tak i w Po³czynie Zdroju w rocznicê
mierci papie¿a Jana Paw³a II mia³y miejsce uroczystoci dla
uczczenia pamiêci najwiêkszego Polaka. Z tej okazji w kociele
pw. NMP zrealizowany zosta³ kilkugodzinny program.

Uroczystoæ o godzinie 16 rozpoczê³y gorzkie ¿ale z kazaniem na temat cierpienia papie¿a. Nastêpnie z rzutnika multimedialnego wywietlany by³ film pt:
Pontyfikat Jana Paw³a II w wietle objawieñ fatimskich. Po filmie odmówiony
zosta³ ró¿aniec fatimski, którego ka¿d¹
czêæ odmawia³a inna grupa  dzieci, doroli, rodziny. Od 20 do 21.37 wywietlany by³ film ze skrótami homilii Ojca wiê-

tego nt. dekalogu, a chwilê póniej rozpocz¹³ siê koncert Kameralnego Chóru
Mieszanego Cantus. Uroczystoci zakoñczy³ film, którego tematem przewodnim by³o przejcie Karola Wojty³y do
wiecznoci.
Podobnie jak w ubieg³ym roku mieszkañcy Po³czyna zapalali znicze przed portretem papie¿a umieszczonym na postumencie
przed kocio³em mariackim.
(last)

W wiêkszoci szkó³ dzieñ patrona sprowadza siê do oficjalnej i nudnej akademii. Ale nie w Liceum
Ogólnokszta³c¹cym im. Stanis³awa Staszica w Po³czynie Zdroju. Tu dni patrona nazywaj¹ siê Stachy
i jest to huczna dwudniowa impreza, na której oprócz zabawy mo¿na dowiedzieæ siê sporo o szkole.

W OGÓLNIAKU SIÊ DZIA£O!

Tegoroczna edycja Stachów przypad³a
na d³ugi majowy weekend i gdyby nie kiepska
pogoda szko³a i najbli¿sze okolice zamieni³yby siê w prawdziwy festyn. Na dziedziñcu

rozstawione by³y stoiska przygotowane
przez poszczególne klasy, a ka¿de w innym
klimacie  w stylu country, hawajskim, salon
kosmetyczny itp., a w ka¿dym co innego:
gofry, grochówka, napoje, wypieki, nawet
makija¿, a wszystko za symboliczne parê
z³otych. Wewn¹trz szko³y odbywa³ siê kiermasz ksi¹¿ki, pokazy multimedialne, mecze
siatkówki no i oczywicie program artystyczny, którego trzon stanowi³y skecze, scenki teatralne, czyli satyra z nauczycieli i siebie samych. Wieczorem na
zakoñczenie pierwszego dnia by³o ognisko z kie³baskami i dyskoteka. Nie zabrak³o równie¿ emocji sportowych, zw³aszcza podczas meczu siatkówki dziewcz¹t.
W czêci tegorocznych Stachów
uczestniczy³y delegacje uczniów i nauczycieli z zaprzyjanionych szkó³ ze
Szczecinka i widwina.
Po³czyñski Ogólniak to jednak nie
tylko zabawa. W mijaj¹cym roku szkol-
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nym szko³a nie szczêdzi³a wysi³ków, aby
podnieæ swoj¹ jakoæ zarówno w zakresie standardów technicznych obiektu, jak
i oferty edukacyjnej. Budynek szko³y w
ci¹gu ostatniego roku przeszed³ remont o
wartoci oko³o pó³ miliona z³otych. Za te
pieni¹dze kapitaln¹ modernizacjê przesz³a sala gimnastyczna, w której wymieniono praktycznie wszystko, pocz¹wszy od pod³ogi, przez sprzêt sportowy,
a¿ po owietlenie i okna. Nasza sala
posiada obecnie specjalistyczn¹ nawierzchniê, oraz jako jedyna w regionie
klimatyzacjê  mówi Stefan Myca, dyrektor po³czyñskiego LO. W szkole wymieniono równie¿ wszystkie drzwi, okna,
wyremontowano wszystkie toalety. Ponadto zmodernizowano pracownie biologiczn¹ i matematyczn¹ wraz z wyposa¿eniem. Do pracowni biologicznej trafi³

mikroskop z kamer¹ cyfrow¹ i telewizor
z DVD, a w matematycznej powsta³a sieæ
komputerowa. Jednak pod wzglêdem
technicznym szko³a nawet przed remontem nie ustêpowa³a placówkom z du¿ych
miast. Oprócz kilku pracowni kompute-

rowych istnia³a tu sala audiowizualna, a
nawet si³ownia.
Kierownictwo szko³y stara siê zaspokoiæ aktualne potrzeby edukacyjne m³o-

dzie¿y, dlatego prawie co roku pojawiaj¹
siê tu nowe profile nauczania. Obok
dotychczasowych klas matematyczno- informatycznych, humanistycznych, biologicznych i jêzykowych, w ramach liceum
profilowanego zostan¹ utworzone kierunki zarz¹dzanie i informacj¹ i administracyjno-ekonomiczny (o ile zg³osz¹ siê
chêtni). Ciekawe rozwi¹zanie zastosowano równie¿ w przypadku jêzyków obcych,
które nie s¹ przypisane do klasy, ale uczeñ
mo¿e dowolnie wybraæ dwa sporód czterech jêzyków (ang., niem., franc., ros.),
których chce siê uczyæ.
W szkole dzia³aj¹ dru¿yny sportowe
siatkarzy, siatkarek i koszykarzy, oraz
ca³y szereg kó³ zainteresowañ. W tym wzglêdzie szko³a równie¿ przejawia spor¹ elastycznoæ Jeli wród uczniów znajdzie siê
grupa entuzjastów, to jestemy w stanie zabezpieczyæ zajêcia w ramach ko³a zainteresowañ
w³aciwe w ka¿dej dziedzinie  zapewnia
dyrektor Myca.
(last)

WYDARZENIA

e-mail: promocja@polczyn-zdroj.pl

D¥B PAPIESKI W PO£CZYNIE ZDROJU

W Po³czynie Zdroju zosta³ posadzony jeden z 516 dêbów
papieskich. Uroczyste wkopanie drzewka w parku zdrojowym
odby³o siê w ramach obchodów wiêta Konstytucji 3 Maja.
Po mszy wiêtej w Kociele NMP w³adze miasta, duchowni, zaproszeni gocie
oraz mieszkañcy Po³czyna i kuracjusze przeszli ulicami miasta do parku zdrojowego. Tu

chowieñstwa, w³adz miasta i powiatu, lenicy, oraz mieszkañcy i kuracjusze.
Po uroczystoci zaproszeni gocie udali siê do kawiarni Borowinka gdzie bur-

podkrelaj¹c jednoczenie minion¹ 25 rocznice sprawowania w Po³czynie funkcji proboszcza, oraz niedawny awans ksiêdza
Leszczyñskiego na dziekana regionu szcze-

po odegraniu hymnu i krótkich przemówieniach nast¹pi³o uroczyste wkopanie drzewka. Wczeniej jednak kapelan Regionalnej
Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Szczecinku, ks. Jerzy B¹k przybli¿y³ zebranym historiê zwi¹zan¹ z dêbami papieskimi. W czasie pielgrzymki leników, jak¹ w kwietniu
2004 roku Jan Pawe³ II przyj¹³ i pob³ogos³awi³ kosz ¿o³êdzi pochodz¹cych z najstarszego dêbu w Polsce. Jest to d¹b
Chrobry rosn¹cy ko³o Szprotawy w województwie lubuskim, a licz¹cy sobie oko³o 740 lat  opowiada³ ks. B¹k. Po mierci
papie¿a ¿o³êdzie wróci³y do kraju i wyhodowano z nich 516 sadzonek drzew, które s¹ sadzone w szczególnych miejscach w ca³ym
kraju. Autentycznoæ drzewka potwierdza
specjalnie wydany certyfikat, z którego
wynika ¿e po³czyñski egzemplarz nosi numer 347. Przy wkopywaniu sadzonki symboliczny udzia³ wziêli przedstawiciele, du-

mistrz Barbara Nowak wrêczy³a ks. Stefanowi Leszczyñskiemu tytu³ Przyjaciela Po³czyna Zdroju. To wyraz wdziêcznoci za
wieloletnie zaanga¿owanie w ¿ycie lokalnej spo³ecznoci  powiedzia³a burmistrz

cineckiego. Podczas uroczystoci srebrny herb Po³czyna Zdroju otrzyma³ równie¿ ks. Rajmund Tessmer, który zast¹pi³
ks. Leszczyñskiego na stanowisku dziekana dekanatu po³czyñskiego.
(last)

AWANSE
W DEKANACIE

Ksi¹dz Stefan Leszczyñski zosta³ dziekanem rejonu szczecineckiego,
a jego stanowisko dziekana dekanatu po³czyñskiego obj¹³ ksi¹dz
Rajmund Tessmer z parafii w Redle.
Ksiêdzu Leszczyñskiemu podlega teraz osiem dekanatów z po³udniowej czêci dawnych województw koszaliñskiego
i s³upskiego m.in. w powiatach szczecineckim, widwiñskim, drawskim, widwiñskim, bytowskim. Funkcja dziekana
nie wi¹¿e siê ze s³u¿bow¹ podleg³oci¹, a
jej istota polega na organizowaniu pracy
duszpasterskiej i porednictwie miêdzy
biskupem, a proboszczami.
Zarówno ksi¹dz Leszczyñski, jak i
Tessmer nadal pozostan¹ proboszczami
swoich parafii. W przypadku kap³ana z
Po³czyna Zdroju to nie jedyny powód do
zadowolenia w ostatnim czasie. W ubie-

g³ym roku parafia pw. Najwiêtszej Marii
Panny obchodzi³a jubileusz 60 lat istnienia, a ks. Leszczyñski wiêtowa³ 25-lecie
swojego probostwa. Po³czyñski proboszcz da³ siê poznaæ jako sprawny organizator, dziêki któremu najwiêksza wi¹tynia w gminie odzyska³a dawny blask  to
dziêki niemu na pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych odbudowana zosta³ wie¿a kocielna, która sp³onê³a w 1950 roku od
uderzenia pioruna.
Po³czyñskim dziekanem zosta³ ks. Rajmund Tessmer, od 1997 roku proboszcz
parafii pw. Jana Chrzciciela, który do tej
pory by³ wicedziekanem.
(last)
po³czyñskie WIADOMOCI
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INNY PRZECIWKO PRZEMOCY

Przedstawienie teatralne na temat
dyskryminacji i przemocy wród
dzieci i m³odzie¿y przygotowa³a
grupa teatralna Tacy Sami z
Publicznej Szko³y Podstawowej nr
1 w Po³czynie Zdroju.

Spektakl pod tytu³em INNY opowiada historiê ucznia, który jest upokarzany i przeladowany przez kole¿anki i

TANCERZ Z PO£CZYNA
PODBIJA EUROPÊ

Dawid Lorenc, mieszkaniec Po³czyna Zdroju, tegoroczny maturzysta, uczestniczy³ w tym
roku w naborze do jednej z najbardziej renomowanych w Europie szkó³ artystycznych The
Performing Arts Research and Training Studios
(P. A. R. T. S.) w Brukseli. Po zaliczeniu dwustopniowych kwalifikacji - 25 lutego b.r. w Berlinie oraz w dniach 6-9 kwietnia b.r. w Brukseli
zosta³ zakwalifikowany na pierwszy rok nauki.
O 30 miejsc na pierwszym roku ubiega³o siê
ponad 1000 chêtnych z ca³ej Europy. Dawid
dosta³ siê tam jako jedyny Polak. Ju¿ jesieni¹
Dawid zacznie naukê w tej tak licz¹cej siê szkole
kszta³c¹cej tancerzy i choreografów. Aktualnie
jest on cz³onkiem Teatru Tañca Alter z Kalisza
gdzie tañczy od 2003 roku; wczeniej tañczy³ w
Teatrze Tañca Figiel w Po³czynie Zdroju prowadzonym przez swoj¹ mamê Ma³gorzatê Lorenc.
Gratulujemy i ¿yczymy sukcesów.
Dostanie siê do jednej z najlepszych szkó³
tañca na wiecie to nie jedyne sukcesy w karierze m³odego artysty. Warto wspomnieæ, ¿e
kilka miesiêcy temu Dawid wraz z Anet¹
Zwierzyñsk¹ zdobyli pierwsz¹ nagrodê w
konkursie Dolina Kreatywna prowadzonym przez TVP.
(last)
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kolegów. Z fabu³y nie wynika czym g³ówny bohater ró¿ni siê od swoich rówieników, ale dziêki temu widz domyla siê, ¿e
pretekstów do dyskryminacji nie brakuje.
Zaskakuj¹ce zakoñczenie uzmys³awia, ¿e
postrzeganie tytu³owego Innego jako
gorszego jest nieuzasadnione. Sceneria,
klasy, boiska, szkolnej sto³ówki i gra m³odych aktorów z du¿¹ wiarygodnoci¹
sugeruje, ¿e przedstawione sytuacje nie

s¹ jedynie fikcj¹, a problem przemocy jest
obecny równie¿ wród uczniów szko³y
podstawowej.
W przedstawieniu bierze udzia³ 20
uczniów klas 5 i 6 prowadzonych
przez Emiliê Majchrzak, polonistkê z
po³czyñskiej Jedynki. Spektakl zosta³ sfinansowany z Gminnego Programu Przeciwdzia³ania Problemom
Alkoholowym.
(last)

TWARZE CHRYSTUSA
W ZAMKU

W marcu w galerii po³czyñskiego zamku mo¿na by³o ogl¹daæ
wystawê poznañskie-go artysty Smutna i bolesna twarz Chrystusa
i jego matki w sztuce sakralnej.
Marian Grzekowiak, autor prac wykona³ siedem piet i 149 twarzy Chrystusa
przy u¿yciu aluminiowej blachy, m³otka i
gwodzi. Niektóre z
dzie³ by³y pokazywane
w Niemczech, W³oszech, Rosji i na Ukrainie. To nie pierwsza
wystara
Mariana
Grzekowiaka w Po³czynie Zdroju. Dwa
lata w tym samym
miejscu prezentowana by³a wystawa prezentuj¹ca God³o Polski na przestrzeni
dziejów wykonana t¹
sam¹ technik¹. W sumie artysta stworzy³
ju¿ ponad 800 prac, a

po³czyñsk¹ wystawê zadedykowa³
swojej ¿onie i wszystkim matkom.
(last)

NA WIOSNÊ

e-mail: promocja@polczyn-zdroj.pl

Wielkanoc po staropolsku
Jak bardzo zwyczaje
wielkanocne zakorzenione s¹
w polskiej tradycji mieli
okazjê przekonaæ siê 11
kwietnia br. uczniowie klas
IIIa Publicznej Szko³y
Podstawowej w Redle. Dzieci
pod kierunkiem
wychowawczyni pani Beaty
Rajsel-Kie³bowskiej
odkrywa³y piêkno polskiej
Wielkanocy.
Malowane przez dzieci pisanki,
cukrowy baranek, ga³¹zki bukszpanu
ozdobi³y w uroczy sposób klasê.
Chc¹c bardziej przybli¿yæ uczniom
tradycje wi¹t Wielkiej Nocy, zw³aszcza w dziedzinie kulinarnych przysmaków, na zajêcia zosta³a zaproszona Przewodnicz¹ca Ko³a Gospodyñ
Wiejskich w £êgach pani Stefania

SZKOLNY
KIERMASZ
WIELKANOCNY
Pisanki, kurczaczki, zaj¹czki i
inne ozdoby na wi¹teczny stó³
królowa³y na kiermaszu
wielkanocnym zorganizowanym
w Publicznej Szkole
podstawowej nr 1 w Po³czynie
Zdroju.

Wszystkie ozdoby to dzie³o uczniów
szko³y, a prace prowadzone by³y w ramach kó³ka plastycznego oraz zajêæ wietlicowych. W po³czyñskiej Jedynce
kiermasze s¹ organizowane przy okazji
comiesiêcznych tzw. drzwi otwartych
szko³y, które odbywaj¹ siê w ka¿dy pierwszy wtorek miesi¹ca. Wówczas rodzice
mog¹ spotkaæ siê nie tylko z wychowawc¹, jak w trakcie wywiadówek, ale
równie¿ przeprowadziæ indywidualne
rozmowy z nauczycielami przedmiotowymi. Podczas poprzednich tego typu akcji
rodzice oprócz kiermaszu mogli obejrzeæ
przedstawienie teatralne lub wesprzeæ
Wielk¹ Orkiestrê wi¹tecznej Pomocy.
Pieni¹dze w kiermaszu wielkanocnego
trafi¹ na konto rady rodziców, która dofinansowuje ró¿ne inicjatywy na rzecz
uczniów szko³y.
(last)

Król. Wypieki p. Stefanii ciesz¹ siê
ogromn¹ s³aw¹ w ca³ej okolicy. Dzieci z zapartym tchem s³ucha³y opowieci o zwyczajach i tradycjach wielkanocnych. Punktem kulminacyjnym
spotkania, na które zostali zaproszeni równie¿ uczniowie klasy IIa z wychowawczyni¹ p. Beat¹ Kilan, by³o
pieczenie wi¹tecznego mazurka.
Dzieci anga¿owa³y siê ochoczo w
ka¿d¹ czynnoæ i pod czujnym okiem
zacnego gocia wyros³o apetycznie

wygl¹daj¹ce ciasto, którego smak
stanowi³ prawdziw¹ rozkosz dla podniebienia.
Zapach pieczonego ciasta, zielony owies na bia³o nakrytym stole, gotuj¹ce siê w ³uskach cebuli jajka sprawi³y, ¿e wszyscy poczuli cudowny
nastrój zbli¿aj¹cej siê Wielkiej Nocy.
na koniec tego pe³nego radosnych
prze¿yæ spotkania wszyscy z³o¿yli
sobie najserdeczniejsze ¿yczenia.
(last)

W pierwszy weekend po nastaniu kalendarzowej wiosny Centrum
Kultury w Po³czynie Zdroju postanowi³o wiêtowaæ jej nadejcie
i po¿egnaæ zimê. W programie imprezy oprócz topienia marzanny
znalaz³ siê przemarsz ulicami starówki.

POWITANIE WIOSNY
Mimo niesprzyjaj¹cej i raczej zimowej
aury, na dziedziñcu zamkowym pojawi³o
siê oko³o stu osób, wród
których przewa¿ali kuracjusze. Po kilkuminutowej prezentacji parateatralnej na temat tradycji
topienia marzanny, ulicami miasta wyruszy³ barwny i weso³y korowód na
czele z kuk³¹ symbolizuj¹c¹ zimê. Krocz¹c rano
przy dwiêkach bêbenka
pochód dotar³ do parku
zdrojowego, gdzie zima
zosta³a podpalona, a nastêpnie utopiona w Wogrze. Podczas palenia
marzanny
asystowa³a
stra¿ po¿arna, której in-

terwencja na szczêcie nie okaza³a siê
konieczna.
(last)
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PRZYSY£AMY STUDENTÓW,
A ONI RODZICÓW
W Po³czynie Zdroju dzia³alnoæ uzdrowiskowa odbywa siê pod
czujnym okiem najwy¿szej klasy specjalistów. Od wielu lat patronat
nad dzia³alnoci¹ lecznicz¹ i naukow¹ UZDROWISKA PO£CZYN S.A.
sprawuje Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w
Poznaniu. Dziêki temu kuracjusze maj¹ mo¿liwoæ korzystania z
konsultacji najwiêkszych polskich autorytetów w swoich
dziedzinach medycyny. Rozmowa z prof. AM dr hab. W³odzimierzem
Samborskim.
Co to jest reumatyzm i jak¹ rolê
w leczeniu pacjentów cierpi¹cych
z powodu tej choroby pe³ni
kuracja uzdrowiskowa?
W fachowym nazewnictwie nie mówi
siê o reumatyzmie, a o chorobach reumatycznych, których wystêpuje oko³o 200
rodzajów. To co pospolicie zwyk³o nazywaæ siê reumatyzmem mo¿na najogólniej
okreliæ jako gor¹czkê reumatyczn¹, czyli
zapalenie stawów w przebiegu infekcji
paciorkowcowej. Zasadnicze leczenie to
farmakoterapia, natomiast leczenie
uzdrowiskowe to znakomita forma uzupe³nienia. Wiêkszoæ chorób narz¹dów
ruchu prowadzi do ró¿nego rodzaju niesprawnoci, a nawet inwalidztwa, dlatego obok leczenia farmakologicznego niezbêdne jest stosowanie elementów fizjoterapii i rehabilitacji. W tym zakresie najlepiej sprawdzaj¹ siê kuracje uzdrowiskowe.
Na czym polega specyfika
terapii uzdrowiskowej?
Chory w ramach kuracji mo¿e kompleksowo korzystaæ z ca³ej gamy zabiegów, a ich efektywnoæ jest znacznie
wiêksza ni¿ w przypadku leczenia ambulatoryjnego. Wprawdzie w du¿ych miastach istniej¹ poradnie z zapleczem fizykoterapeutycznym, ale jest to leczenie
bardzo nieefektywne. Jeli pacjent przychodzi prosto z pracy, czy z domu i zaraz
po zabiegu wraca jakim niewygodnym
rodkiem transportu, to efekt takiego leczenia jest w wiêkszoci wytracany. W
uzdrowisku wszystko jest na miejscu,
pacjent odbiera ca³¹ seriê zabiegów w
stosunkowo krótkim czasie, a jednoczenie kuracja odbywa siê bez popiechu,
zabiegi s¹ odpowiednio dobrane, w przerwach miêdzy zabiegami mo¿na odpoczywaæ itd. Ca³oæ kuracji ma dziêki temu
znacznie lepszy efekt.
Ale sk¹d pewnoæ, ¿e to kuracja
uzdrowiskowa pomaga,
a nie za¿ywanie lekarstw?
Najlepszym potwierdzeniem skutecznoci kuracji uzdrowiskowych jest nies³abn¹ce zainteresowanie chorych, którzy dziêki temu odczuwaj¹ poprawê stanu
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zdrowia. Tradycje uzdrowiskowe w leczeniu chorób reumatycznych siêgaj¹ kilkuset lat, a pacjenci przyje¿d¿ali na kuracje
kiedy nie by³o jeszcze wiêkszoci dzisiejszych farmaceutyków. W obliczu mizerii
finansowej polskiej s³u¿by zdrowia i problemach w uzyskaniu skierowania od
Narodowego Funduszu Zdrowia chorzy
coraz chêtniej na w³asn¹ rêkê i za pe³n¹
odp³atnoci¹ korzystaj¹ z kuracji uzdrowiskowych, równie¿ w Po³czynie Zdroju.
Jest Pan niekwestionowanym
autorytetem nie tylko w dziedzinie
reumatologii, ale równie¿ pod
wzglêdem znajomoci polskich
uzdrowisk. Czy istniej¹ jakie
szczególne cechy wyró¿niaj¹ce
Po³czyn Zdrój sporód innych
orodków uzdrowiskowych?
Po³czyn Zdrój to jedno z nielicznych
uzdrowisk w Polsce dysponuj¹cych szerok¹ ofert¹ tzw. naturalnych tworzyw
leczniczych  borowiny i solanek, które
s¹ na miejscu, nie trzeba ich transportowaæ, przetwarzaæ, a w zwi¹zku z tym ich
jakoæ jest bardzo wysoka. Szczególnie
cenna, zw³aszcza w przypadku schorzeñ
reumatycznych jest po³czyñska borowina. Surowiec ten wykazuje w³aciwoci
rozluniaj¹ce miênie, a wiêc dzia³a przeciwbólowo. Borowina posiada te¿ sk³adniki dzia³aj¹ce przeciwzapalnie, co z kolei
pozwala redukowaæ dawki leków, które
jak wiadomo oprócz pozytywnych dzia³añ wywo³uj¹ czêsto skutki niepo¿¹dane.
W chorobach takich jak reumatoidalne
zapalenie stawów, ³uszczycowe zapalenie
stawów, czy w koñcu choroba zwyrodnieniowa stawów, na któr¹ ka¿dy cz³owiek prêdzej czy póniej zachoruje, skuteczne jest tak¿e stosowanie po³czyñskiej
solanki.
A oprócz surowców naturalnych?
Po³czyn Zdrój dysponuje wietnym
zapleczem technicznym i kadrowym dla
fizykoterapii, czyli magnetoterapii, elektroterapii, oraz kinezyterapii. Wartoæ
po³czyñskich kuracji dope³niaj¹ wietne
warunki socjalne i wysoki standard
obiektów, oraz klimat miasta i regionu.
Województwo zachodniopomorskie, a w

szczególnoci Pojezierze Drawskie, gdzie
le¿y Po³czyn Zdrój, s³ynie z czystego rodowiska, dzikiej przyrody i ³agodnego
mikroklimatu. To wszystko sprawia, ¿e
Po³czyn Zdrój posiada idealne warunki
równie¿ do tzw. klimatoterapii, czyli zmiany otoczenia na czyste, zdrowe, a przez to
przyjazne dla psychiki pacjenta. Z kolei
w³aciwa kondycja psychiczna ma du¿e
znaczenie dla prawid³owego funkcjonowania uk³adu odpornociowego. Za zaburzenia
uk³adu
odpornociowego
sprzyjaj¹ powstawaniu chorób reumatycznych, i tak tworzy siê jakby b³êdne
ko³o, którego przerwanie jest mo¿liwe
dziêki kuracji uzdrowiskowej.
W jaki sposób wspó³praca
Uzdrowiska Po³czyn SA z Akademi¹
Medyczn¹ im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu
przek³ada siê na jakoæ us³ug
wiadczonych w Po³czynie Zdroju,
a w szczególnoci na kwalifikacje
tutejszego personelu?
W ramach tej wspó³pracy wybitni
specjalici z naszej uczelni, zw³aszcza
reumatolodzy regularnie odwiedzaj¹ Po³czyn Zdrój, aby leczyæ pacjentów, a tak¿e
wymieniaæ dowiadczenia z kadr¹ Uzdrowiska Po³czyn. Trzeba powiedzieæ, ¿e tutejszy personel ma znakomite kwalifikacje, dlatego z pe³nym zaufaniem przysy³amy tu na praktyki swoich studentów. A jak
wiadomo studenci s¹ zawsze na bie¿¹co
z nowinkami technicznymi w swoich dziedzinach, wiêc na pewno wzbogacaj¹ dowiadczenia kadry. Tak¿e ta wymiana
dzia³a w dwie strony. Studenci odbywaj¹
praktyki w kilku polskich uzdrowiskach i
wiem, ¿e bardzo chwal¹ sobie dowiadczenia zdobyte w Po³czynie Zdroju. Jako
ciekawostkê powiem, ¿e studenci, którzy
mieli tu praktyki polecaj¹ Uzdrowisko
Po³czyn swoim rodzicom, a ci przyje¿d¿aj¹ tu póniej na kuracjê.
To chyba najlepsze potwierdzenie
wysokiej jakoci wiadczonych us³ug,
dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³ 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 Tomasz Chmielewski,

specjalista ds. public relations. W ubieg³ym roku zapisy na badanie odbywa³y
siê pierwszego ka¿dego miesi¹ca i aby
nikogo nie wyró¿niaæ, decydowa³a kolej-

noæ zg³oszeñ, czyli zapisywanych by³o
pierwszych sto kobiet które w tym dniu
pojawi³y siê w przychodni.  Zdarza³o

siê, ¿e lista by³a pe³na ju¿ po kilku godzinach i pacjentki, które nie zd¹¿y³y musia³y czekaæ ca³y miesi¹c. W tym roku
nie powinno byæ podobnych problemów.  dodaje Chmielewski.
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.
(last)

JÊZYK ZA DARMO, ALE NIE DLA WSZYSTKICH
Oko³o 100 osób z Po³czyna Zdroju uczestniczy w rocznym bezp³atnym
kursie nauki jêzyka, ABC przedsiêbiorczoci i opieki nad chorymi.
Akcjê za pieni¹dze Unii Europejskiej zorganizowa³a
Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP przy wspó³pracy
Uzdrowiska Po³czyn S.A.
Chêtnych nie brakowa³o, ale nie ka¿dy
móg³ uczestniczyæ w szkoleniach. W projekcie mog³y wzi¹æ udzia³ osoby zatrudnione w firmach zagro¿onych restrukturyzacj¹
oraz niektórzy bezrobotni. W przypadku
zatrudnionych dotyczy to g³ównie s³u¿by

zdrowia, dlatego najwiêcej chêtnych by³o z
Uzdrowiska Po³czyn S.A. i Zespo³u Opieki
Zdrowotnej. Nie oznacza to oczywicie,
¿e przewidujemy jak¹ restrukturyzacjê, a
co za tym idzie zwolnienia  uspokaja Tomasz Chmielewski, specjalista ds. public relations Uzdrowiska Po³czyn
S.A.  przeciwnie, firma siê
rozwija, przyje¿d¿a do nas
coraz wiêcej zagranicznych
kuracjuszy, wiêc mo¿liwoæ
podnoszenia kwalifikacji
naszych pracowników w zakresie jêzyków obcych jest
dla nas bardzo wa¿na. Z
tego wzglêdu chêtnie w³¹czylimy siê w to przedsiêwziêcie i zachêcamy naszych pracowników do
udzia³u w szkoleniach, chocia¿ mamy wiadomoæ, ¿e
intencja pomys³odawcy jest
nieco inna. W przypadku

bezrobotnych uczestniczyæ mog³y tylko
osoby, które straci³y pracê nie dawniej ni¿
3 miesi¹ce temu i zosta³y zwolnione z winy
pracodawcy  nie mog¹ uczestniczyæ
osoby, którym wygas³a umowa o pracê na
czas okrelony i pracodawca jej nie
przed³u¿y³. Kolejne kryterium, to miejsce
sta³ego zameldowania  program dotyczy
wy³¹cznie osób z województwa zachodniopomorskiego.
Chêtni w ramach szkolenia musz¹ uczyæ
siê nie tylko jêzyka. Program obejmuje ca³y
pakiet sk³adaj¹cy siê z trzech bloków (jêzyk
obcy, kurs ABC przedsiêbiorczoci, opieka
nad chorymi) i osoby deklaruj¹ce chêæ
uczestnictwa musz¹ braæ udzia³ w ca³ym
przedsiêwziêciu. Uczestnicy nie ponosz¹
absolutnie ¿adnych kosztów, za to wymagana jest spora dyscyplina. Zajêcia potrwaj¹ okr¹g³y rok, 14 godzin lekcyjnych
tygodniowo, po godzinach pracy i w weekendy, a w przypadku zbyt czêstych wagarów, albo rezygnacji w trakcie kursu uczestnik mo¿e zostaæ obci¹¿ony kosztami.
Do tej pory zg³osi³o siê oko³o 100 osób
w tym 75 z Uzdrowiska, a reszta w wiêkszoci z ZOZ-u. Zajêcia w kilkunastoosobowych grupach odbywaj¹ siê w sali konferencyjnej dyrekcji Uzdrowiska Po³czyn S.A.
(last)
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SPORT
Z roku na rok nabiera rozmachu
Wiosenny Turniej Bryd¿owy w
Po³czynie Zdroju. Jego siódma
edycja przyci¹gnê³a do kawiarni
Borowinka blisko stu
zawodników z ca³ej Polski.

PRZYBYWA
BRYD¯YSTÓW
W BOROWINCE
W zorganizowanym przez Klub Bryd¿a Sportowego Uzdrowisko turnieju wziê³o udzia³ 49 par, a rozgrywki odby³y siê systemem dwuseryjnym. Zawodników przywita³a burmistrz Po³czyna Zdroju Barbara Nowak. Zwyciê¿y³a
para Longin Graczkowski i Jerzy Grot ze
Szczecinka z wynikiem 60,13%, drugie
miejsce zajêli Marian Siwy i Roman Szlachetka z Nowogardu z 59,22 %, a
pierwsz¹ trójkê zamknêli Eugeniusz

Majer i Wac³aw Stupnicki  58,61%.
Najlepsz¹ par¹ mikstow¹ okazali siê
Barbara Powidzka-Ozdoba i Jerzy Tazbierski. Wród przedstawicieli gospodarzy, czyli powiatu widwiñskiego najlepsi byli Marian Rosenbajger i Andrzej
Popinigis ze widwina. Nagrodê tzw.
popularn¹ otrzymali Jacek i Henryk
Paku³a  syn i ojciec. Szczegó³owe wyniki s¹ dostêpne na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Zwi¹zku
Bryd¿a Sportowego WWW.zzbs.online.pl
Pierwsz¹ nagrod¹ by³ weekendowy
pobyt z osob¹ towarzysz¹c¹ w jednym
z obiektów Uzdrowiska Po³czyn S.A.,
ponadto pierwsza szóstka zawodników otrzyma³a puchary, nagrody rzeczowe i regulaminowe nagrody pieniê¿ne. Organizatorzy serdecznie dziêkuj¹ wszystkim sponsorom, a w szczególnoci Uzdrowisku Po³czyn S.A., samorz¹dowi Po³czyna Zdroju, firmie
wita³a International, oraz kawiarni
Borowinka.
(last)

14

po³czyñskie WIADOMOCI

www.polczyn-zdroj.pl

Dlaczego warto
graæ w tenisa?

Obecne czasy to ciê¿ka praca zawodowa, obowi¹zki zwi¹zane z domem, ci¹g³a pogoñ za realizacj¹ postawionych
przez siebie ¿yciowych celów. Jednym ze
sposobów na odreagowanie psycho 
fizyczne i przywrócenie równowagi organizmowi jest aktywny wypoczynek 
np. gra w tenisa. Badania wykaza³y, ¿e
tenis jest jednym z najzdrowszych i
najmniej urazowych sportów, jakie
mog¹ uprawiaæ osoby w ró¿nym wieku,
bo - co najwa¿niejsze  edukacjê tenisow¹ mo¿na rozpocz¹æ niezale¿nie od
wieku. Czêsto s³yszy siê opinie, ¿e tenis
jest sportem elitarnym, trudno dostêpnym. W obecnym czasie s¹ to opinie
mylne, zwi¹zane z minion¹ epok¹, kiedy
trudno by³o o sprzêt tenisowy i dostêpnoæ do kortów tenisowych. Najwa¿niejsze  to chcieæ. Z ca³¹ pewnoci¹
tenisa nie mo¿na nauczyæ siê w weekend, jak mówi¹ niektóre poradniki, ale
czym wiêcej kroków bêdziemy robiæ w kierunku edukacji tenisowej, tym bardziej poch³onie nas magia tenisa. Opanowanie
gry w tenisa to proces nauczania umiejêtnoci techniczno- taktycznych, rozwijanie
i kszta³towanie zdolnoci motorycznych
oraz æwiczenie charakteru. Rozpoczynaj¹c
naukê gry w tenisa bêd¹c dzieckiem, nabywa siê cech, które z pewnoci¹ bêd¹ procentowaæ przez ca³e ¿ycie. Sport ten buduje pewnoæ siebie, uczy samodyscypliny,
niezale¿noci i szacunku dla innych. Sporty indywidualne, do których nale¿y tenis,
ucz¹ ciê¿kiej pracy, radzenia sobie ze stresem, kszta³tuj¹ równowagê emocjonaln¹ i
fizyczn¹. Ka¿dy etap umiejêtnoci tenisowych przynosi okrelone samozadowolenie, sprzyja zdrowiu i utrzymaniu sprawnoci, dostarcza przyjemnoci p³yn¹cych z

rywalizacji i towarzyskich spotkañ. Raz
zdobyta umiejêtnoæ przebijania rakiet¹
pi³ki tenisowej nad siatk¹ zostaje na ca³e
¿ycie, a im wiêcej siê umie, tym czêciej
chce siê graæ. I to jest w³anie kwintesencja magii tenisa.

W Po³czynie od wielu lat tenis ziemny,
dziêki licznym sukcesom na arenie regionalnej i krajowej, ma doæ mocno ugruntowan¹ pozycjê. Po³czyñskie Towarzystwo Tenisowe i Sportowe Mecz jest
aktywnym popularyzatorem tej dyscypliny sportu wród dzieci, m³odzie¿y i doros³ych. Organizuje liczne turnieje o zasiêgu lokalnym i ogólnopolskim, szkoli m³odzie¿ w sekcjach tenisowych. Cz³onkowie Towarzystwa klasyfikowani s¹ na listach krajowych PZT ATP na podstawie
miejsc zajmowanych w turniejach rangi
ogólnopolskiej  co przynosi wiele satysfakcji i chluby naszemu miastu. Nie
gra³e  zagraj! Na pewno siê op³aci  dla
zdrowia, psychiki i satysfakcji. Korty tenisowe w po³czyñskim Parku Zdrojowym
czekaj¹ na ciebie!
opracowa³ Dariusz Osicki

BABOLAT CUP i Miêdzynarodowe Mistrzostwa Warszawy
Pod koniec marca w Szczeciñskim Centrum Tenisowym odby³ siê ogólnopolski turniej z serii BABOLAT CUP, zaliczany do
klasyfikacji PZT ATP. Reprezentant Po³czyñskiego Towarzystwa Tenisowego i
Sportowego Mecz Dariusz Osicki zaj¹³
wysokie, trzecie miejsce.
W otwartych Miêdzynarodowych Halowych Mistrzostwach Warszawy w kategorii
ITF Dariusz Osicki doszed³ do æwieræfina³u

Og³oszenie

Po³czyñskie Towarzystwo Tenisowe i
Sportowe Mecz oraz firma TempoSport serdecznie zapraszaj¹ na korty tenisowe. Dzieci i m³odzie¿ (do 18 roku ¿ycia)
mog¹ korzystaæ z kortów i sprzêtu nieodp³atnie w ramach programu Tenis dla ka¿dego. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

i zdoby³ tym samym cenne punkty do listy
miêdzynarodowej kategorii seniorów starszych.

TENISOWE MISTRZOSTWA

W sobotê 13 maja na kortach w po³czyñskim Parku Zdrojowym odby³y siê Otwarte
Mistrzostwa Powiatu widwiñskiego w tenisie ziemnym. Udzia³ wziêli zawodnicy z terenu powiatu, jak równie¿ ze Szczecina. Pierwsze miejsce zaj¹³ Mariusz Chomik ze Szczecina, który w finale pokona³ Dariusza Osickiego
z Po³czyñskiego Towarzystwa Tenisowego i
Sportowego Mecz. Medalow¹ stawkê zamyka³ Marek Chmielewski ze Szczecina.
Turniej przebiega³ w mi³ej atmosferze przy
wyj¹tkowo licznej publicznoci. Organizator
PTTiS Mecz dziêkuje firmie Royal Unibrew
Polska sp. z o.o.
Dariusz Osicki

SPORT
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KOLEJNE MISTRZOSTWO POD ¯AGLAMI?

Mistrzowie wiata w ¿eglarskiej
klasie Micro ekipa jachtu Willa
Hopfer, rozpoczê³a obronê tytu³u
mistrzów wiata od zwyciêstwa w regatach w niemieckim Amecke. Ekipa
Piotr Tarnacki/Jerzy Chodubski/
£ukasz Wosiñski wygra³a wszystkie cztery wycigi regat, które odby³y siê w dniach 30.04-01.05.2006.
- Pogoda w trakcie wycigów
przypomina³a o pónej w tym roku
wionie. Wszystkie wycigi rozegralimy przy ciê¿kiej pogodzie  wiatr
5B, nieg i grad  wspomina Piotr
Tarnacki. - Regaty w Amecke to dla
nas pocz¹tek przygotowañ do obrony wywalczonego przed rokiem tytu³u mistrzów wiata. Budujemy formê
na sierpniowe Mistrzostwa wiata
we Francji, gdzie staniemy przed
szans¹ zdobycia tego tytu³u po raz
trzeci z rzêdu. Bylibymy pierwsz¹ w
historii za³og¹, która tego dokona.
Miêdzynarodowa Klasa Micro (International Micro Tonner Class) to
najmniejsza klasa morska na wiecie.
Jachty licz¹ sobie 5.5m d³ugoci,
nios¹ 35m kw. ¿agli i zabieraj¹ na

pok³ad 3 cz³onków za³ogi. Te ma³e ale
niezwykle dzielne i zaawansowane
technicznie jachty s¹ popularne na
ca³ym wiecie. W Polsce klasa ma
bogate tradycje: mistrzami wiata
byli wielokrotnie Jaros³aw Kaczo-

rowski, Leon Wróbel, Stanis³aw Sawko i Przemys³aw Tarnacki. Równie¿
polscy konstruktorzy, tacy jak
Skrzat, Pieniewski, Kubaszewski,
Abro¿ej, Ginter przyczyniali siê do
rozwoju klasy na wiecie.

D£UGI WEEKEND Z PI£K¥

W d³ugi majowy weekend na stadionie
miejskim odby³ siê festyn rekreacyjno
sportowy zorganizowany przez Klub
Sportowy POGOÑ Po³czyn Zdrój i Cen-

trum Kultury. W ramach festynu odby³ siê
turniej pi³ki no¿nej o puchar Prezesa KS
POGOÑ w dwóch kategoriach wiekowych:
szkó³ gimnazjalnych i szkó³ ponadgimnazjalnych. Walczono systemem ka¿dy z
ka¿dym. Kategoria gimnazjum:
I miejsce  Agro Brusno w sk³adzie:
Goliñski Marcin, Krokosz Micha³, Laskiewicz Wojciech, Mazurek Bart³omiej,
Moñ Sebastian

Moñ Patryk, Mñ Marek, Lorkiewicz
Krzysztof, Lorenc Daniel, Nowakowski
Marek.
II miejsce  Dru¿yna A w sk³adzie:
Marek Nowosielski, Piotr Janus, Dawid Raniowski, Mariusz Uciñski, Micha³ Gajdziel.
III miejsce  FC
Barcelona w sk³adzie: Jarumieñczuk
Patryk, Siegieñ Mateusz, Soko³owski
Mateusz, Nurkiewicz Bart³omiej, Kazimierczak Pawe³,
Wiêc³aw Krzysztof,
Sakowicz Mateusz,
Odñski Bart³omiej
IV miejsce  FC
Warsa w sk³adzie:
Kamil
Halec,
Krzysztof Koncewicz, Tomasz Kieszkowski, Dominik Je¿yk, Piotr wiebodzki, Marcin Najdzion, Wojciech Pilip.
V miejsce  M³ode Wilki w sk³adzie:
Micha³ Zochniak, Adrian Bartosik, Jacek
Korszy³owski, Jakub Kinasiewicz- najm³odszy uczestnik turnieju, Adam Szczesny, Andrzej Pawlikowski, Mateusz Ro¿yñski, Wojciech Machla, Micha³ Diaczuk,
Patryk Owoc, Mateusz Hamer, Mateusz
Fiurmaniak.

Najlepszym zawodnikiem w tej kategorii wiekowej zosta³ Marcin Najdzion a najlepszym bramkarzem Wojciech Laskiewicz.
Kategoria ponadgimnazjalne szko³y:
I dla dru¿yny  POGOÑ w sk³adzie:
Guliñski Rafa³, Lembowicz Wojciech, Paw³owicz £ukasz, Walczak Igor, Wardak Marcin, Seku³a Lukasz, Zazulak Marcin, Szewczyk Jacek.
II dla dru¿uny  STASZICA w sk³adszie :Spycha³a Jacek, wiebodzki Pawe³,
Stru¿yñski £ukasz, ¯akowski Adam, Cio³ek
Damian, P³achta S³awomir.
III dla dru¿yny FC KO£KI w sk³adzie:
Rados³aw Ilasz, Tomasz Twardowski,
£ukasz Zochniak, Do³asiñski Piotr Do³asiñski, Karol Dobrzañski , Marcin Biskup,
Jarumieñczuk £ukasz.
IV dla dru¿yny -AGRO BRUSNO w
sk³adzie: Gierwszewski Pawe³, Po³czyñski
Arkadiusz, Po³czyñski Micha³, Sobolewski
³ukasz, zbroszczyk Tadeusz, Mijas Igor,
Peka piotr, Mariak Marcin.
Najlepszym zawodnikiem w tej kategorii zosta³ wiebocki Pawe³ a bramkarzem
Guliñski Rafa³.
Wszyscy uczestnicy turnieju w maju
2006 roku bêd¹ mieæ wyjazd na basen k¹pielowy Relaks w widwinie. Organizatorzy skontaktuj¹ siê z uczestnikami turnieju. rodki na zorganizowanie tej imprezy
pochodzi³y z Ministerstwa Sportu z Funduszu Zajêæ Sportowo-Rekreacyjnych dla
Uczniów.
(last)
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VI SPOTKANIA £OWIECKIE DARZ BÓR
PO£CZYN ZDRÓJ 2006

Ju¿ po raz szósty mamy zaszczyt organizowaæ w Po³czynie-Zdroju Spotkania £owieckie Darz Bór. Jest to niezwykle wa¿ne
wydarzenie kulturalne, a przede wszystkim wiêto kultury i tradycji polskiego mylistwa.
Pierwsze Spotkania £owieckie mia³y charakter regionalny, jednak z roku na rok przybywa³o zarówno myliwych, leników,
artystów, jak i pasjonatów mylistwa z ca³ego kraju. W roku 2005 V Spotkania £owieckie w Po³czynie-Zdroju przybra³y charakter
miêdzynarodowy. Wówczas to gocilimy równie¿ myliwych z Niemiec (z miasta partnerskiego Templin) oraz z regionu Abruzzo
we W³oszech.
Tegoroczne VI Spotkania £owieckie Darz Bór 2006 , które odbêd¹ siê w dniach 25-26 sierpnia bêd¹ poszerzone o nowe formy,
które wzbogac¹ artystycznie to przedsiêwziêcie.
Ca³e wydarzenie sk³adaj¹ce siê z: czêci artystycznej (scena na rynku staromiejskim), wystaw plastycznych (zamek, hol Urzêdu
Miasta i Gminy), oraz jarmarku myliwskiego, skupiaæ siê bêdzie na zabytkowym rynku miejskim oraz na przyleg³ych uliczkach.
Ramowy Program tegorocznych Spotkañ £owieckich przedstawia siê nastêpuj¹co:
g 25 sierpnia 2006 r. (pi¹tek)
14.00 otwarcie Jarmarku i wystaw
14.00 18.00 zawody strzeleckie O Flintê Wojewody Zachodniopomorskiego  Strzelnica w £ê¿ku
15.00 wystawy towarzysz¹ce  Zamek i Hol Urzêdu Miejskiego
16.00 seminarium  Centrum Kultury w Po³czynie Zdroju
18.30 koncert wieczorny (rynek miejski0
g 26 sierpnia 2006 r. (sobota)
9.00  16.00 zawody strzeleckie  Strzelnica w £ê¿ku
10.00 Msza hubertowska  koció³ pw. NMP
11.00 Parada myliwska
11.30 koncert galowy  Rynek
program artystyczny:
- uroczyste lubowanie myliwych
- wielkie gotowanie
- konkurs na najlepsze nalewki
- wystawy kó³ obchodz¹cych jubileusz 60-lecia
14.00  14.40 Debata radiowa  Sala promocji Urzêdu Miasta i Gminy
17.00- 18.00 Wrêczenie nagród
18.30  21.30 Muzyka wieczorna  Rynek Miejski
19.00-5.00 Biesiada Myliwska Strzelnica w Ko³aczu
W programie tegorocznych Spotkañ £owieckich pojawiaj¹ siê nowe wydarzenia bardzo wzbogacaj¹ce artystycznie to przedsiêwziêcie. Koncert galowy w wykonaniu zespo³u Opery Szczeciñskiej , Zespo³u Reprezentacyjnego Polskiego Zwi¹zku £owieckiego oraz wystawa fotograficzna FOTOGRAFIE DZIKIEJ PRZYRODY 2005, której organizatorem jest BBC Wildlife
Magazine i Muzeum Historii Naturalnej w Londynie.
Przewidujemy ¿e Spotkania £owieckie Darz Bór w Po³czynie-Zdroju odwiedzi oko³o 5000 myliwych, leników oraz pasjonatów
mylistwa z ca³ego kraju, Niemiec, £otwy i W³och. Ponadto wydarzenia tej imprezy s¹ bardzo chêtnie ogl¹dane przez turystów,
kuracjuszy przebywaj¹cych w Po³czynie-Zdroju i na Pojezierzu Drawskim.
Serdecznie Pañstwa zapraszamy do udzia³u w tegorocznej edycji. W przypadku pytañ prosimy kontaktowaæ siê z Biurem Organizacyjnym nr telefonu (0.94) 36 66 120 fax (0.94) 36 66 105 e-mail: promocja@polczyn-zdroj.pl

Z powa¿aniem

£owczy Okrêgowy
w Koszalinie
Janusz Rynkiewicz

Burmistrz
Po³czyna-Zdroju
Barbara Nowak

RADOÆ BEZ GRANIC PO RAZ SZÓSTY

Centrum Kultury w Po³czynie Zdroju
wspólnie z Towarzystwem Przyjació³ Dzieci z Po³czyna Zdroju ju¿ szósty rok organizuje imprezê dla dzieci niepe³nosprawnych
i chorych na nieuleczaln¹ chorobê mukowiscydozê  Radoæ bez granic, która odbêdzie siê 3 czerwca 2006r.o godz.11:00 na
Basenie Miejskim w Po³czynie Zdroju.
Radoæ bez granic jest imprez¹ maj¹ca charakter wielkiego wiêta radoci. Jest to
spotkanie dzieci i m³odzie¿y zdrowej i niepe³nosprawnej z kilku powiatów woj. zachodniopomorskiego spe³niaj¹ce cele integra-
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cyjne poprzez ich wspólny udzia³ w programach artystycznych, grach rekreacyjnych,
konkursach i zabawach. Towarzyszy temu
prezentacja dorobku dzieci z instytucji
owiatowych, pedagogicznych i kulturalnych, prezentacja organizacji spo³ecznych
dzia³aj¹cych na rzecz dzieci oraz instytucji
bezpieczeñstwa i prewencji, poradni psychologicznych i spo³eczno-prawnych.
Impreza ta stwarza okazjê do wspólnej
zabawy dzieci i m³odzie¿y z ró¿nych rodowisk spo³ecznych, ze szczególnym uwzglêdnieniem dzieci zagro¿onych patologiami spo-

³ecznymi, ubóstwem, przewlekle chorych
(dzieci chore na nieuleczaln¹ chorobê mukowiscydozê) i niepe³nosprawnych. To wspólne spotkanie daje im poczucie bezpieczeñstwa
i optymizmu, jest polem wymiany dowiadczeñ i problemów towarzysz¹cych integracji i
wspó³¿yciu w spo³eczeñstwie. M. Antolak
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g Kompleksowe czyszczenie
dywanów i tapicerki.
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