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Remonty na starówce

PO£CZYN PIÊKNIEJE
W OCZACH,
A TO JESZCZE NIE KONIEC!

ALEJA PARKOWA
BÊDZIE JAK NOWA

W parku zdrojowym rozpoczê³a siê
wymiana nawierzchni jednej z trzech
g³ównych alei spacerowych. Po³czyñski
magistrat ubiega siê o rodki unijne na
remont pozosta³ych alei, ale wniosek ten
jeszcze nie zosta³ rozpatrzony.
Str. 4

£ÊGI SKWERU
DOCZEKAJ¥

STR. 8
Jeszcze nie zakoñczy³ siê obecny etap rewitalizacji starówki,
a po³czyñski magistrat ju¿ myli o nastêpnym. W kolejnym etapie
przewidziane s¹ g³ównie remonty kamienic na skalê znacznie
szersz¹ ni¿ dotychczas. Dokumenty ju¿ s¹ przygotowane. Str.3

W ci¹gu najbli¿szych miesiêcy w wiosce £êgi w gminie Po³czyn Zdrój powstanie
nowy skwer, plac zabaw i przeprowadzone
zostan¹ prace porz¹dkowe. Projekt £êgi 
miejscowoæ przyjazna mieszkañcom 
poprawa wizerunku i jej walorów kulturowych doczeka³ siê dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej.
Str. 4

KANDYDAT
DO NOBLA
W PO£CZYNIE

£OWECKIE WIÊTO
W PO£CZYNIE ZDROJU
W ostatni weekend sierpnia
Po³czyn Zdrój tradycyjnie
zamieni³ siê w stolicê
³owiectwa, a to za spraw¹ VI
Euroregionalnych Spotkañ z
Kultur¹ i Tradycj¹ £owieck¹
Darz Bór 2006.
Str.8
CMYK

W sierpniu w Po³czynie Zdroju przez
kilka dni przebywa³ Ksi¹dz Pra³at prof. dr
Zdzis³aw Jastrzêbiec Peszkowski. Kapelan Rodzin Katyñskich i kandydat do Pokojowej Nagrody Nobla przyjecha³ do
naszego kurortu odpocz¹æ, pomodliæ siê
pod Krzy¿em Katyñskim, nie stroni³ te¿ od
spotkañ z lokaln¹ spo³ecznoci¹. Str. 11

SAMORZ¥D
Kwestia sprzeda¿y atrakcyjnie
po³o¿onej dzia³ki na obrze¿ach
miasta wywo³a³a ró¿nicê zdañ
wród po³czyñskich radnych.
Podczas ostatniej przed
wakacjami sesji Rady Miejskiej
troje radnych g³osowa³o
przeciw.

ZIEMIA
NA
ZACHÊTÊ
Chodzi o grunt po³o¿ony miêdzy Zak³adem Lecznictwa Uzdrowiskowego
Gryf, zalewem i wylotówk¹ na Drawsko Pomorskie. £¹cznie jest tam oko³o
19 hektarów, ale burmistrz Barbara Nowak zaproponowa³a Radzie Miejskiej,
aby wystawiæ na sprzeda¿ niewiele ponad 4 hektary. Po³czyn Zdrój powinien rozwijaæ siê w stronê turystyki
uzdrowiskowej. Miasto ma w tym zakresie ogromny potencja³, co widaæ
choæby po niedawnych inwestycjach w
tej bran¿y i stale rosn¹cej liczbie kuracjuszy. Jednak, aby nasz kurort dalej
siê rozwija³ musz¹ powstawaæ kolejne
obiekty o wysokim standardzie a tereny, które zamierzamy sprzedaæ wprost
idealnie nadaj¹ siê na sanatorium,
hotel, czy orodek wypoczynkowy 
uzasadnia³a burmistrz Barbara Nowak 
zapewniam, ¿e cena tej dzia³ki bêdzie
bardzo wysoka. Chodzi o to, ¿eby
ewentualny inwestor nie potraktowa³
zakupu, jako korzystnej lokaty kapita³u, ale by³ niejako zmuszony do przedsiêbiorczego dzia³ania, ¿eby pomna¿aæ zainwestowane rodki.
Pomys³ sprzeda¿y nie podoba³ siê
Romanowi Kozubkowi, który twierdzi³,
¿e byæ mo¿e nale¿y poczekaæ na lepszy
moment, bo ceny nieruchomoci stale
rosn¹, a jeszcze lepiej znaleæ inwestora, który nie bêdzie chcia³ ziemi kupowaæ, a jedynie wemie w dzier¿awê lub
gmina wniesie do przedsiêwziêcia grunt
jako udzia³.
Barbara Nowak odpar³a, ¿e na temat
terenów miêdzy Gryfem a zalewem wielokrotnie odbywa³y siê rozmowy z inwestorami polskimi i zagranicznymi, które
jednak nie przynios³y rezultatu. W
przypadku tak du¿ych przedsiêwziêæ
jak budowa sanatorium czy hotelu, inwestorzy w ogóle nie chc¹ rozmawiaæ
o dzier¿awie  powiedzia³a burmistrz 
natomiast mo¿liwoæ nabycia gruntu
na w³asnoæ na pewno stanowi du¿¹
zachêtê.
(tao)
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SAMOCHODY
WRÓC¥ NA MOST

Zamkniêty dla ruchu ko³owego mostek na ul. Chrobrego zostanie
wyremontowany. Inwestycja ta zakoñczy dokuczliwy dla kierowców
objazd i usprawni ruch uliczny w centrum.
Mostek na ul. Chrobrego jest niewielki, ale jego znaczenie dla komunikacji samochodowej w Po³czynie du¿e.
Dlatego wy³¹czenie szeæ lat temu z ruchu ko³owego z powodu z³ego stanu
technicznego utrudni³o poruszanie siê
samochodem po ródmieciu  ustawione zosta³y metalowe barierki, które
umo¿liwia³y jedynie ruch pieszy i rowerowy, a zmotoryzowani zmuszeni byli
obje¿d¿aæ spory kwarta³ miasta.
Koszt naprawy mostu to oko³o 300
tysiêcy z³. Aby zdobyæ potrzebne pieni¹dze Urz¹d Miasta i Gminy wyst¹pi³ z
wnioskiem do jednego z programów pomocowych Unii Europejskiej. Starania
zakoñczy³y siê sukcesem, a wniosek do
funduszu Interreg IIIA oprócz remontu
mostu przewiduje jeszcze remont nawierzchni na odcinku ul. 5 Marca oraz

wymianê instalacji wodno- kanalizacyjnej na tej samej ulicy. Wartoæ ca³ego projektu wynosi oko³o 900 tysiêcy z³otych, z

czego Unia Europejska do³o¿y oko³o 680
tysiêcy. Inwestycja zostanie zrealizowana
jeszcze w tym roku.
(tao)

Pod koniec ubieg³ego roku na terenie miasta i gminy
przeprowadzona zosta³a modernizacja owietlenia. Samorz¹d
Po³czyna Zdroju zg³osi³ to zadanie do konkursu na najlepiej
owietlon¹ gminê i odniós³ sukces.

BR¥Z ZA LATARNIE

Przypomnijmy, ¿e 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. 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 wymieniono 957 opraw i wietlówek, 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.
W ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Zwi¹zek Pracodawców

Warszawy i Mazowsza, w kategorii kompleksowe owietlenie gmin w grupie
poni¿ej 70 tysiêcy mieszkañców Po³czyn
Zdrój zaj¹³ trzecie miejsce. Nagroda zostanie wrêczona we wrzeniu podczas
Miêdzynarodowych Targów wiat³o i
Elektronika w Warszawie.
(tao)
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Remonty na starówce

PO£CZYN PIÊKNIEJE W OCZACH,
A TO JESZCZE NIE KONIEC!

Jeszcze nie zakoñczy³ siê obecny etap rewitalizacji starówki, a
po³czyñski magistrat ju¿ myli o nastêpnym. W kolejnym etapie
przewidziane s¹ g³ównie remonty kamienic na skalê znacznie
szersz¹ ni¿ dotychczas. Dokumenty ju¿ s¹ przygotowane.

Rewitalizacja po³czyñskiej starówki rozpoczê³a siê w 1999 roku, kiedy nowe oblicze
zyska³y ulice Grunwaldzka, Moniuszki, Rynkowa, Plac Wolnoci i okolice kocio³a. Poprzez
wymianê nawierzchnia i elementów ma³ej architektury (fontanna, latarnie, ³awki) rozpocz¹³ siê
wówczas proces przywracania miastu wietnoci kurortu w stylu pocz¹tku ubieg³ego wieku. Kolejny etap to rok bie¿¹cy i trwaj¹ca jeszcze modernizacja omiu kamienic przy ul. 5
marca i Grunwaldzka 38, oraz remont nawierzchni ulic Mariackiej, Grunwaldzkiej i
Chrobrego wraz wymian¹ instalacji wodno- kanalizacyjnych biegn¹cych pod powierzchni¹
ulic. Ponadto jeszcze w tym roku wymieniona
zostanie nawierzchnia ul. 5 marca. Wszystkie
obecne remonty w ródmieciu Po³czyna Zdroju s¹ dofinansowane ze rodków Unii Europejskiej. Bruksela za porednictwem Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego wy³o¿y³a 75 procent wartoci a resztê
musia³a wy³o¿yæ gmina wraz z w³acicielami
zamieszkuj¹cymi remontowane nieruchomoci
proporcjonalnie do udzia³ów w³asnociowych.
Fundusze na prowadzone obecnie inwestycje
uda³o siê pozyskaæ, poniewa¿ wspólnoty mieszkaniowe zawar³y z gmin¹ stosowne porozumienia o wspó³finansowaniu, co jest ewenementem
w skali ca³ego kraju  mówi burmistrz Barbara
Nowak.
Prace jeszcze trwaj¹, a urzêdnicy ju¿ myl¹
o nastêpnych. Zachêceni tym sukcesem zamierzamy w dalszym ci¹gu namawiaæ w³acicieli
lokali w centrum miasta na wspólne ubieganie
siê o unijne dotacje. Tym razem prawdopodobnie bêdzie to ³atwiejsze, poniewa¿ przy pierw-

szym etapie mieszkañcy podchodzili do tego
doæ nieufnie  mówi burmistrz. Trudno siê
dziwiæ skoro nikt wczeniej nic takiego nie robi³,
ale teraz kiedy ludzie widz¹ efekty sami przychodz¹ i pytaj¹, czy bêd¹ mogli braæ udzia³ w
nastêpnym etapie. No w³anie, prace jeszcze
trwaj¹, a urzêdnicy ju¿ myl¹ o nastêpnych.
Opracowywana zosta³a ju¿ dokumentacja
umo¿liwiaj¹ca z³o¿enie wniosku o fundusze dla
49 wspólnot w cis³ym ródmieciu Po³czyna,

a w dalszej kolejnoci remont kaplicy cmentarnej i budynku szpitala.
Sukces tej inicjatywy oznacza³by niemal
ca³kowite zaspokojenie potrzeb remontowych
kamienic w centrum miasta  informuje Barbara
Nowak. Dzi nie wiadomo jednak, w jakim
zakresie prace te zostan¹ zrealizowane, poniewa¿ trudno przewidzieæ ile wspólnot mieszkaniowych zdecyduje siê przyst¹piæ do projektu.
Jeli zawieranie porozumieñ ze wspólnotami
bêdzie przebiega³o zgodnie z planem po³czyñ-

ski samorz¹d bêdzie aplikowa³ o rodki z puli
programów pomocowych na lata 2007-2013.
Wszystko to mo¿e siê wydarzyæ jedynie
wówczas, jeli Unia Europejska przyzna na ten
projekt dotacjê. Specjalici z firmy Scott Wilson Kirkpatrick & CO LTD. Sp. z o.o. nadzoruj¹cej projekt, s¹ zdania ¿e Po³czyn ma bardzo
du¿e szanse, poniewa¿ ju¿ zdoby³ pieni¹dze,
prawid³owo je wykorzystuje i jest oceniany
jako jedna z gmin najlepiej wykorzystuj¹cych
rodki unijne, a to znacznie zwiêksza szansê na
kolejne dotacje. Obecnie wniosek przechodzi
przez skomplikowane procedury, a o tym czy
zostan¹ przyznane pieni¹dze bêdzie wiadomo
w przysz³ym roku.
(tao)

ZMIANA ZASTÊPCY
W Komisariacie
Policji nast¹pi³a
zmiana na
stanowisku
zastêpcy
komendanta.
Odchodz¹cego na
emeryturê Jacka Jacewicza zast¹pi³ Leszek
Tokarski. Nadkomisarz Leszek Tokarski
ma 46 lat, w policji pracuje od 1990 roku,
przez ca³y okres s³u¿by pracowa³ w Po³czynie Zdroju.
(tao)
po³czyñskie WIADOMOCI
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£ÊGI
SKWERU
DOCZEKAJ¥
W ci¹gu najbli¿szych miesiêcy w
wiosce £êgi w gminie Po³czyn
Zdrój powstanie nowy skwer,
plac zabaw i przeprowadzone
zostan¹ prace porz¹dkowe.
Projekt £êgi  miejscowoæ
przyjazna mieszkañcom 
poprawa wizerunku i jej walorów
kulturowych doczeka³ siê
dofinansowania z funduszy Unii
Europejskiej.
Jesieni¹ ubieg³ego roku samorz¹d
Po³czyna Zdroju z³o¿y³ dwa wnioski o
dofinansowanie inwestycji na terenie
wsi. Projekt budowy Orodka Aktywnoci Sportowo-Kulturalnej w Redle od
razu zyska³ akceptacjê i realizacja tej inwestycji jest ju¿ na ukoñczeniu, natomiast projekt dotycz¹cy miejscowoci
£êgi znalaz³ siê na licie rezerwowej z
wysok¹ ocen¹ punktow¹ za merytoryczn¹ zawartoæ. Niedawno okaza³o
siê, ¿e rodki z tej puli nie zosta³y w
ca³oci wykorzystane i wnioski z listy
rezerwowej bêd¹ realizowane.
Projekt zak³ada utworzenie w centralnej czêci wsi skweru rekreacyjnego
o powierzchni 1900 m 2 po uprzednim
usuniêciu resztek murów i ³aw fundamentowych nieistniej¹cego budynku,
nieczynnej studni itp. Nastêpnie nawieziona zostanie ziemi, 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. Dotacja wyniesie 117 928
z³otych, a 61 913 bêdzie pochodziæ z bud¿etu gminy.
(last)

4

po³czyñskie WIADOMOCI

www.polczyn-zdroj.pl

Niedawno zmieni³a siê administracja cmentarza komunalnego w
Po³czynie Zdroju i od razu efekty. Wymieniona zosta³a brama
g³ówna, fragment muru ogrodzeniowego, a obecnie porz¹dkowane
s¹ najbardziej zaniedbane mogi³y.

PORZ¥DKI NA CMENTARZU
Samorz¹d Po³czyna Zdroju nie przed³u¿y³ prywatnemu przedsiêbiorcy zarz¹dzania miejskim cmentarzem i administrowanie le¿y teraz w gestii magistratu  firma do
niedawna zajmuj¹ca siê ca³ym cmentarzem
jeszcze tylko do koñca roku prowadziæ
bêdzie wywóz nieczystoci i utrzymanie
zieleni.
Po³czyñskim urzêdnikom niejako gospodarskim sposobem uda³o siê doprowadziæ do wymiany g³ównej bramy wjazdowej. Now¹, ozdobnie kut¹ bramê wykona³ jeden z przedsiêbiorców z terenu gminy
Po³czyn Zdrój maj¹cy zaleg³oci finansowe wobec gminnej kasy, który wykonuj¹c
to zlecenie zmniejszy³ swoje zad³u¿enie.
Wkopania bramy, jak równie¿ budowy
nowego muru oddzielaj¹cego cmentarz od
dawnej remizy stra¿ackiej (stary grozi³ za-

waleniem na nagrobki) dokonali pracownicy zatrudnieni przez Urz¹d Miasta i Gminy
w ramach robót publicznych. Obecnie ekipa ta zajmuje siê pracami porz¹dkowymi
przy najbardziej zaniedbanych mogi³ach
dzieciêcych, które w wiêkszoci nie posiadaj¹ kamiennych nagrobków.
(last)

ALEJA PARKOWA
BÊDZIE JAK NOWA

W parku zdrojowym rozpoczê³a siê wymiana nawierzchni jednej z
trzech g³ównych alei spacerowych. Po³czyñski magistrat ubiega siê
o rodki unijne na remont pozosta³ych alei, ale wniosek ten jeszcze
nie zosta³ rozpatrzony.

Wiosn¹ tego roku Urz¹d Miasta i Gminy z³o¿y³ do programu 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,
oznakowanie
100
sztuk
szczególnie
wartociowych drzew i
krzewów, stworzenie cie¿ki edukacyjnej,
oraz wydanie przewodnika turystycznego.
Nowa nawierzchnia alei sk³ada³aby siê z
kostki brukowej i p³yt, jakie zosta³y niedawno u³o¿one 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
gminy, a resztê unijna dotacja.
Decyzja o ewentualnym przyznaniu
dotacji jeszcze nie zapad³a, ale urzêdnicy z
po³czyñskiego
ratusza postanowili nie czekaæ rozstrzygniêcie i ju¿ teraz wziêli siê do
pracy. Stan nawierzchni parkowych alei jest
ju¿ bardzo z³y,
dlatego nawet
jeli nasz wniosek o dotacje zostanie rozpatrzony negatywnie to i tak planowalimy na ten rok remont przynajmniej
jednej z nich  mówi burmistrz Barbara
Nowak  gdyby tak siê sta³o, ¿e tym razem
nie dostaniemy rodków z Unii Europejskiej, to oczywicie bêdziemy siê ubiegaæ
pieni¹dze z innych programów, bo poprawa
wizerunku parku jest jednym z priorytetów
na najbli¿szy rok  dodaje burmistrz. (last)

WYDARZENIA

e-mail: promocja@polczyn-zdroj.pl

KANDYDAT DO NOBLA
W PO£CZYNIE

W sierpniu w Po³czynie Zdroju przez kilka dni przebywa³ Ksi¹dz
Pra³at prof. dr Zdzis³aw Jastrzêbiec Peszkowski. Kapelan Rodzin
Katyñskich i kandydat do Pokojowej Nagrody Nobla przyjecha³ do
naszego kurortu odpocz¹æ, pomodliæ siê pod Krzy¿em Katyñskim,
nie stroni³ te¿ od spotkañ z lokaln¹ spo³ecznoci¹.
¯yciorysem pra³ata Peszkowskiego mo¿na
by obdzieliæ kilka, jeli nie kilkanacie istnieñ, a
losy tego wielkiego Polaka s¹ tyle¿ barwne co dra-

bar¹ Nowak, po³czyñsk¹ m³odzie¿¹, jak równie¿
uczestniczy³ w otwarciu wystawy Fotografia
dzikiej przyrody.
(last)

WIAT
DZIKIEJ
PRZYRODY
W ZAMKU

Przez ca³y sierpieñ w
po³czyñskim zamku mo¿na by³o
ogl¹daæ wystawê Fotografia
dzikiej przyrody 2005. To
zupe³ny ewenement, aby
ekspozycja tej rangi do by³a
dostêpna w takim ma³ym
miecie.
Zdjêcia znajduj¹ce siê na wystawie
pochodz¹ z konkursu organizowanego
przez BBC Wildelife Magazine i Muzeum Historii Naturalnej w Londynie.
Impreza odbywa siê od 40 lat i obecnie

matyczne. Jeniec obozu w
Kozielsku, wiadek mordu
Katyñskiego, jest jednym z
nielicznych, którzy ocaleli.
Przeszed³ szlak wojenny z
Armi¹ Andersa ze Zwi¹zku
Sowieckiego przez Iran, Palestynê, Egipt, a¿ do Anglii. Po
wojnie zosta³ Naczelnym
Kapelanem ZHP poza granicami Kraju. Swoje ¿ycie powiêci³ sprawie uznania mordu 24 tysiêcy polskich oficerów za ludobójstwo, a jednoczenie jest rzecznikiem
prawdy, pamiêci i pojednania. Ksi¹dz Pra³at Peszkowski jest pierwszym Polakiem, którego kandydaturê
do Pokojowej Nagrody Nobla zg³osi³ Sejm Rzeczpospolitej Polskiej.
Do Po³czyna pra³at
Peszkowski przyjecha³ na
zaproszenie Mariana Janowskiego, inicjatora postawienia Krzy¿a Katyñskiego na
po³czyñskim cmentarzu.
Znakomity goæ, chocia¿ zatrzyma³ siê w Gryfie aby
solidnie wypocz¹æ chêtnie
spotka³ siê z burmistrz Bar-

jest to najbardziej presti¿owy tego typu
konkurs na wiecie. W tegorocznej
edycji na konkurs nades³ano ponad 17
tysiêcy prac od 1410 fotografików z 57
krajów ca³ego wiata. Do fina³u zakwalifikowa³y siê 83 fotografie, którym
przyzna nagrody i wyró¿nienia w kilkunastu kategoriach  portrety zwierz¹t,
podwodny wiat, dzikie miejsca itp.
Otwarcie wystawy mia³o miejsce na
pocz¹tku bie¿¹cego roku w Londynie,
a obecnie ekspozycja w kilku wersjach
podró¿uje po wiecie. W Polsce wystawa goci po raz czwarty z rzêdu i dotychczas mo¿na j¹ by³o ogl¹daæ jedynie w du¿ych orodkach. W tym roku
bêdzie to 12 miast, w tym Po³czyn
Zdrój, który jest najmniejszym miastem, do jakiego trafi³a wystawa. Ponadto jestemy jedynym miejscem, w
którym wystawê mo¿na ogl¹daæ za
darmo. Nic dziwnego, ¿e ju¿ w dniu
otwarcia ekspozycja przyci¹gnê³a t³umy ogl¹daj¹cych.
Wystawa znakomicie wpisa³a siê w
program
tegorocznych
Spotkañ
£owieckich Darz Bór.
(tao)
po³czyñskie WIADOMOCI
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STRA¯ACY DÊLI A¯ MI£O!
Na pocz¹tku czerwca w Po³czynie Zdroju odby³ siê Regionalny
Przegl¹d Stra¿ackich Orkiestr Dêtych. Impreza zgromadzi³a 9
orkiestr, czyli oko³o 600 uczestników z ca³ej Polski.
Co dwa lata w ca³ej Polsce odbywa siê
kilka takich imprez, a najlepsze orkiestry
wy³onione w przegl¹dach regionalnych
wezm¹ udzia³ w organizowanym w nastêpnym roku ogólnopolskim festiwalu,

który co roku odbywa siê w innym miecie. Po³czyn Zdrój ju¿ kilkakrotnie by³
gospodarzem przegl¹dów regionalnych,
a w 2001 roku zorganizowano tu ogólno-

polski festiwal.
W tym roku przyjecha³o dziewiêæ orkiestr z województwa lubuskiego, ³ódzkiego, wielkopolskiego, kujawsko pomorskiego i zachodniopomorskiego, które wczeniej wygra³y
eliminacje powiatowe i wojewódzkie.
Orkiestry przesz³y
ulicami miasta na Plac
Wolnoci,
gdzie
wspólnie wykona³y
kilka utworów w tym
hymn stra¿acki Rycerze Floriana. Nastêpnie muzycy przeszli do amfiteatru w
parku zdrojowym, w
którym przed licznie
zgromadzon¹ publicznoci¹ odby³a siê
czêæ konkursowa.
Jury pod kierunkiem
Mariana Chmielewskiego
ocenia³o
wszystkie elementy
wystêpu, czyli nie tylko koncert, ale równie¿
musztrê i przemarsz ulicami. Dziêki piêknej
pogodzie zabawa zgromadzi³a sporo mieszkañców miasta i kuracjuszy.
(last)

rodowiskowy Dom Samopomocy Radoæ w Po³czynie Zdroju
obchodzi³ niedawno 5 lecie istnienia. Z tej okazji w zamku odby³a
siê wystawa prac wykonanych przez domowników w ramach
prowadzonych tam zajêæ.

W sierpniu w piwnicach
po³czyñskiego zamku czynna
by³a wystawa fotografiki
Agnieszki Jaros, po³czynianki
która pokazywa³a swoje prace
ju¿ w kilku galeriach w Polsce
 teraz przyszed³ czas na
rodzinne miasto.

PORTRETY
Z EMOCJAMI
Agnieszka fotografi¹ zajmuje siê amatorsko, ale pasja z jak¹ podchodzi do swojego
hobby jest ród³em kolejnych sukcesów.
Podczas otwarcia po³czyñskiej wystawy
przyzna³a, ¿e pierwszy aparat kupi³a sobie
dopiero rok temu. Pierwsze prace publikowa³a w internecie gdzie jej zdolnoci zosta³y

PIÊÆ LAT SAMOPOMOCY
rodowiskowy Dom
Samopomocy w Po³czynie
Zdroju istnieje od stycznia
2001 roku. Zosta³ stworzony w celu rehabilitacji i
przystosowania do ¿ycia w
spo³eczeñstwie osób niepe³nosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi. Dziêki prowadzonym tam zajêciom domownicy s¹ rozwijaj¹ swoje uzdolnienia plastyczne,
muzyczne, sportowe, potrafi¹ haftowaæ, rzebiæ,
wykonywaæ kompozycje przestrzenne, tworzyæ spektakle teatralne. W ci¹gu piêciu lat z pomocy DS-u korzysta³o ponad czterdzieci
osób. Potwierdzeniem s³usznoci istnienia i
dzia³ania rodowiskowego Domu Samopomo-
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cy jest powrót niektórych naszych domowników
do normalnego funkcjonowania w spo³eczeñstwie poprzez na przyk³ad za³o¿enie rodziny, czy
podjêcie pracy  powiedzia³a Edyta Lena, kierownik orodka otwieraj¹c wystawê.
(last)

szybko zauwa¿one i docenione przez profesjonalistów. To w³anie dziêki kontaktom
nawi¹zanym przez internet prace Agnieszki
trafi³y na wystawy w Warszawie, Gorzowie
Wielkopolskim, a wkrótce pojad¹ do Kalisza.
Artystka najchêtniej tworzy (auto)portrety,
które nastêpnie poddaje obróbce komputerowej W swoich pracach skupiam siê na
cz³owieku, staram siê ukazaæ emocje, uczucia i poprzez obraz trafiæ do serc ogl¹daj¹cych  mówi autorka wystawy.
Na czas Spotkañ £owieckich Darz
Boru ekspozycja zosta³a przeniesiona do
hollu po³czyñskiego magistratu, prace
Agnieszki mo¿na ogl¹daæ równie¿ w internecie na stronie www.nargit.com.
(last)

e-mail: promocja@polczyn-zdroj.pl

JEDYNKA
W REMONCIE

Po³czyñski samorz¹d uzyska³ dotacjê
na remont Publicznej Szko³y Podstawowej nr 1. Kwota jest mniejsza od wnioskowanej i nie wszystkie zaplanowane prace
bêd¹ przeprowadzone, ale to co uda siê
zrobiæ bêdzie na najwy¿szym poziomie.
Siedziba jedynej w Po³czynie Zdroju
szko³y podstawowej mieci w przedwojennym budynku, który wymaga nieustannych
remontów. Ze rodków, o które ubiega³a siê
gmina zaplanowane by³o zrealizowanie remontu wêz³ów sanitarnych, wymiany okien
w pawilonie (osobnym budynku, obok g³ównego obiektu), wymianê nawierzchni asfaltowej na boisku na polbruk, oraz odnowienie
elewacji na sali gimnastycznej . Niestety, z
kwoty 543 tysiêcy z³otych, o które stara³ siê
magistrat, z kontraktu wojewódzkiego uda³o
siê pozyskaæ tylko 200 tysiêcy. Za te pieni¹dze rozwi¹zane zostan¹ najbardziej pal¹ce
potrzeby remontowe  chodzi g³ównie o sanitariaty i wymianê czêci okien w pawilonie.
Wprawdzie pieniêdzy nie wystarczy na
wszystko, za to nowe toalety bêd¹ najnowoczeniejsze sporód wszystkich po³czyñskich szkó³  ze wzglêdów bezpieczeñstwa
bêdzie tam zainstalowany monitoring i fotokomórki. Dziêki sprawnemu przeprowadzeniu inwestycji czêæ prac uda³o siê zrealizowaæ jeszcze w czasie wakacji.
Trwaj¹ce obecnie remonty to nie jedyne
modernizacje w po³czyñskiej Jedynce.
Wiosn¹ bie¿¹cego roku za 117 tysiêcy z bud¿etu gminy wyremontowane zosta³o wnêtrze sali gimnastycznej.
(tao)

REMONTY - PIENI¥DZE

BELFER POTRAFI
ZDOBYÆ PIENI¥DZE

Nauczyciele po³czyñskich szkó³ napisali do Kuratorium Owiaty 15
projektów ró¿nych autorskich inicjatyw pracy z m³odzie¿¹.
Pedagodzy odnieli pe³en sukces  wszystkie wnioski uzyska³y
dofinansowanie.

W projektach przewidziane s¹ ró¿norodne dzia³ania, pocz¹wszy od nauki p³ywania,
wydawanie gazetki lokalnej, przeciwdzia³anie
dyslekcji, a¿ po inicjatywy teatralne. Dotacja
przyznana przez Kuratorium Owiaty na
realizacjê wszystkich
piêtnastu inicjatyw
wynios³a oko³o 40
tysiêcy z³otych i jest
to 50 procent kosztów, drug¹ po³owê
do³o¿y³a gmina z w³asnego bud¿etu. Przyznane rodki pochodz¹ z programu
wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i
m³odzie¿y w 2006 roku Pt. Aktywizacja i
wspieranie jednostek samorz¹du terytorialnego i organizacji pozarz¹dowych w zakresie
udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym
Realizacja wiêkszoci inicjatyw rozpocznie siê wraz z pocz¹tkiem roku szkolnego, od
czerwca odbywa³y siê jedynie dzia³ania w

ramach projektu Szkolne podwórko teatralne autorstwa Kingi Dolatowskiej. W trakcie
wakacji dzieci z wiosek na terenie gminy
uczestniczy³ w zajêciach plastycznych z zakresu wykonywania scenografii teatralnej, a od
wrzenia rozpoczn¹ pracê nad przygotowaniem spektaklu teatralnego.
(tao)

W Popielewie w gminie Po³czyn Zdrój na cianie remizy Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej powsta³a
przepiêkna mozaika. To inicjatywa miejscowej m³odzie¿y zrealizowana w ramach projektu Gminna
Akademia Sztuk.

REMIZA Z MOZAIK¥

Mozaika jest wykonana tysiêcy wielokolorowych kawa³ków ceramiki i
przedstawia panoramê Popielewa, a za
wzór do projektu pos³u¿y³a przedwojenna pocztówka. Wykonawcami by³a m³odzie¿ z Popielewa i okolic prowadzona
przez Anitê Kossakowsk¹ ze wietlicy w
Popielewie, za projekt graficzny wykona³ m¹¿ pani Anity, Przemys³aw Kossakowski. Osoby uczestnicz¹ce w przedsiêwziêciu to: Malwina Pasemko, Karolina Pasemko, Anna Redzimska, Marta
Redzimska, Monika Redzimska, Angelika Bazylewska, Aleksandra Nizio³, Jadwiga Panoñko. W realizacji pomagali
te¿ stra¿acy OSP Popielewo, a w szczególnoci Tomasz Krawiec i Krzysztof
Kuziemko.
Gminna Akademia Sztuk to projekt
realizowany przez Centrum Kultury w
kilku wietlicach i szko³ach wiejskich
na terenie gminy Po³czyn Zdrój. W
ramach projektu odbywaj¹ siê dzia³ania plastyczne, muzyczne, taneczne i
teatralne.
(last)
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£OWECKIE WIÊTO
W PO£CZYNIE ZDROJU
W ostatni weekend sierpnia Po³czyn Zdrój tradycyjnie zamieni³ siê
w stolicê ³owiectwa, a to za spraw¹ VI Euroregionalnych Spotkañ
z Kultur¹ i Tradycj¹ £owieck¹ Darz Bór 2006.
W programie tego wielkiego wiêta
wszyscy entuzjaci ³owiectwa mogli znaleæ co dla siebie. Impreza rozpoczê³a siê
w pi¹tek od otwarcia jarmarku myliwskiego, na którym ponad trzydziestu wystawców prezentowa³o i sprzedawa³o
wszystko co wi¹¿e siê z ³owiectwem  od
pami¹tek i ozdób, przez odzie¿, broñ, a

dzie przyszed³ czas na konkurs na najlepsz¹ nalewkê myliwsk¹, w którym o
tytu³ ubiega³o siê 16 kandydatek. Pierwsze miejsce zaj¹³ Bogdan Oleksiak z Warszawy, drugi by³ Leszek ¯o³¹d z Po³czyna Zdroju, a pierwsz¹ trójkê zamyka³ Maciej £ozin z Red³a. £owieckie wiêto zakoñczy³o siê tradycyjn¹ biesiad¹ myliwsk¹ na strzelnicy w Ko³aczu gdzie zabawa przy ognisku i pieczonym dziku
trwa³a do bia³ego rana.
Wprawdzie w programie Darz Boru
nie by³o polowania z prawdziwego zdarzenia, ale nie oznacza to, ¿e mi³onicy
³owiectwa nie mogli w Po³czynie postrzelaæ. Równoczenie z uroczystociami w
centrum miasta na strzelnicy w £ê¿ku odbywa³y siê dwudniowe zawody w strzelaniu do rzutków TURNIEJ DUBLETÓW

nawet samochody terenowe.
Równoczenie w zamku mo¿na by³o ogl¹daæ wystawê
FOTOGRAFIA DZIKIEJ
PRZYRODY 2006 zorganizowanej przez BBC Wildlife
Magazine i Muzeum Historii
Naturalnej w Londynie. Do
pónego wieczora ze sceny
na Placu Wolnoci snu³y siê
gawêdy myliwskie, na rogach grali sygnalici, a ostatnim punktem programu by³
koncert Chóru Leników z

Templina i Chóru Mieszanego Cantu z
Po³czyna Zdroju. W sobotê dopo³udnia
odby³a siê msza wiêta z udzia³em pocztów sztandarowych kó³ ³owieckich, parada myliwska ulicami po³czyñskiej starówki i uroczyste lubowanie myliwych.
Po po³udniu odby³ siê koncert galowy
Zespo³u Reprezentacyjnego Polskiego
Zwi¹zku £owieckiego pod kierownictwem Mieczys³awa Leniczaka. Po obie-
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O PO£CZYÑSK¥ FLINTÊ, w którym
startowa³o 66 zawodników.
Wyniki:
1. Hubert Kudlaszek  okrêg gorzowski.
2. Jacek Goca³ek  okrêg poznañski.
3. Wiktor Pisarz  okrêg koszaliñski.
4. Jacek Szerszenowicz  okrêg s³upski.
5. Zdzis³aw Laseczki  okrêg gorzowski.
6. W³odzimierz Pilarz  okrêg koszaliñski.
Puchar w kategorii powszechnej
otrzyma³ Jacek Goca³ek, a najlepsz¹ Dian¹
by³a Karolina Kowalczyk  okrêg gorzowski.
W tegorocznej imprezie uczestniczy³a 150 osobowa grupa myliwych z Templina  partnerskiego miasta Po³czyna
Zdroju. Darz Bór by³ wspó³finansowany ze rodków Unii Europejskiej w ra-

mach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA (Fundusz Ma³ych Projektów Euroregionu Pomerania).
(last)

WIÊTO OGRODÓW
MIMO S£ABSZYCH
PLONÓW

Ze wzglêdu na d³ugotrwa³¹ suszê tegoroczne polony po³czyñskich dzia³kowców
by³y mniejsze ni¿ w latach ubieg³ych. Da³o
siê to zauwa¿yæ równie¿ podczas Gminnego
wiêta Ogrodów.
W poprzednich edycjach dzia³kowego wiêta piêæ po³czyñskich ogrodów (Kolejarz, Morena, Piwosz, Rolnik, Talizman) rywalizowa³o w
trzech konkursach  na naj³adniejszy ogród, naj³adniejszy kosz obfitoci i naj³adniejsze stoisko

z okazami najlepszych plonów, degustacj¹ sa³atek, wypieków i nalewek. W roku bie¿¹cym
konkursy odby³y siê tylko w pierwszych dwóch
kategoriach, a zamiast piêciu konkursowych stoisk, tym razem dzia³kowcy przygotowali jedno
wspólne, na którym tradycyjnie mo¿na by³o
spróbowaæ przeró¿nych dzia³kowych specja³ów. W tym roku stoisk jest mniej, poniewa¿ z
powodu suszy plony nie by³y tak obfite jak zazwyczaj  powiedzia³a Izabela Wacko, prezes zarz¹du po³czyñskich ogrodów. Ale kaprysy aury to
nie jedyny problem, z jakim borykaj¹ siê dzia³kowcy. Podczas prezentacji i zachwalania walorów swoich ogrodów ze sceny amfiteatru niektórzy prezesi z ¿alem mówili, ¿e wiele dzia³ek stoi
pustych i zachêcali do ich zagospodarowania.
Konkurs na naj³adniejszy ogród wygra³ Piwosz, który z r¹k burmistrz Barbary Nowak
otrzyma³ kosiarkê, a w kategorii na naj³adniejszy
kosz obfitoci równorzêdne pierwsze miejsce
zajê³y ogrody Piwosz i Rolnik.
(tao)
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GMINA WYSZKOLI
ROLNIKÓW ZA UNIJNE
FUNDUSZE
Urz¹d Miasta i Gminy w Po³czynie Zdroju pozyska³ rodki na
szkolenia dla rolników. Dziêki dofinansowaniu Unii
Europejskiej mê¿czyni bêd¹ mogli odbyæ kurs prawa jazdy
na ciê¿arówkê, a kobiety kurs wikliniarstwa, bukieciarstwa
lub witra¿u.
Projekt nosi nazwê Kurs kierowcy
kategorii C i C+E oraz rêkodzielnictwa
skutecznym elementem reorientacji zawodowej osób odchodz¹cych z rolnictwa w Gminie Po³czyn-Zdrój i jest finansowany ze rodków Unii Europejskiej
oraz bud¿etu pañstwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego (Priorytet 2 Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionach Dzia³anie 2.3  Reorientacja
zawodowa osób odchodz¹cych z rolnictwa). Gmina otrzyma³a dofinansowanie w wysokoci 241 719,86 z³. Celem
projektu jest umo¿liwienie nabycia przez
rolników z terenu gminy Po³czyn-Zdrój
umiejêtnoci i kwalifikacji pozwalaj¹cych na zdobycie nowego zatrudnienia
i wykonywania zawodu poza sektorem
rolnym. Dzia³aniami w ramach projektu
zostanie objêtych 35 osób, zg³aszaj¹cych z w³asnej inicjatywy chêæ nabycia
nowych kwalifikacji zawodowych. Projekt zak³ada objêcie 20 mê¿czyzn kursem

nauki jazdy samochodem ciê¿arowym z
przyczep¹ oraz 15 kobiet szkoleniem z zakresu rêkodzie³a artystycznego i u¿ytkowego. Kurs nauki jazdy sk³ada siê z
kursu na kat. C oraz kat. C+E. oba kursy
zakoñczone bêd¹ egzaminem. Realizacja
kursu nauki jazdy zajmie 95 godz., w tym
50 godz. kat. C, a 45 godz. kat C+E. Ca³y
kurs obejmuj¹cy obie kategorie oraz egzaminy zrealizowany zostanie w ci¹gu 21
tygodni, a wiêc ok. 5 miesiêcy. Istnieje
mo¿liwoæ zaplanowania kursu nauki
jazdy w dniach oraz godzinach dogodnych dla kursantów. Ponadto przewiduje siê okres oko³o 3 tygodni na egzaminy,
co w razie niepowodzenia da mo¿liwoæ
ponowne podejcie do egzaminu. Wnioskodawca wyznacza jednak nieprzekraczalny termin ukoñczenia kursu kat. C
wraz z egzaminem. Termin ten up³ywa
31.12.2006 r. Na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb szkoleniowych
zaplanowano dodatkowe szkolenia. Korzystaj¹cy z kursu na prawo jazdy w celu

MENTOR AGENCJA REKLAMY
I DYDAKTYKI
zatrudni na stanowisko

GRAFIK/PROJEKTANT
m³od¹ kreatywn¹ osobê.

Wymagania:
podstawowa znajomoæ programów graficznych z grupy COREL i/lub ADOBE,
komunikatywnoæ, kreatywnoæ, umiejêtnoæ pracy w zespole,
dyspozycyjnoæ, entuzjazm,
zaanga¿owanie, dobra znajomoæ obs³ugi komputera. Dodatkowym atutem
bêdzie zainteresowanie lub wykszta³cenie przyrodnicze
Oferujemy wysokie wynagrodzenie, mo¿liwoæ rozwoju, ciekaw¹ pracê
w przyjaznej atmosferze.
Zainteresowanych prosimy o przes³anie CV wraz ze zdjêciem.
78-320 Po³czyn Zdrój
ul.Grunwaldzka 27a
tel./fax 094 366 59 75
e-mail: mentor@mentor-polska.pl

uzupe³nienia kwalifikacji zostan¹ objêci
35 - godzinnym kursem dokszta³caj¹cym
z zakresu przewozu rzeczy (5 dni w tygodniu tj. poniedzia³ek - pi¹tek po 7 godzin
dziennie - kurs odbêdzie siê w Koszalinie) oraz 60-godzinnym kursem jêzyka
niemieckiego w stopniu podstawowym z
elementami jêzyka fachowego niezbêdnego dla kierowców poruszaj¹cych siê
trasach miêdzynarodowych. Zajêcia jêzykowe odbywaæ siê bêd¹ 2 x w tygodniu
po 2 godziny dydaktyczne. Realizacja
kursu zajmie 15 tygodni. Kurs rêkodzie³a
artystycznego i u¿ytkowego sk³ada siê z
trzech czêci: wikliniarstwo (120 h), witra¿ (120) i bukieciarstwo (60 h). Realizacja ca³ego kursu zajmie 300 godzin tj. 12
tygodni (ok. 4 miesiêcy). Szkolenie przeprowadzone zostanie w systemie weekendowym po 25 godz. dydaktycznych.
Planowany termin szkolenia padziernik
2006 - luty 2007. W szkoleniu uczestniczyæ bêdzie 15 kobiet. Ponadto uczestnicy projektu (30 osób) objêci zostan¹
szkoleniem z zakresu poruszania siê po
rynku pracy i rozwijania umiejêtnoci interpersonalnych. Szkolenie obejmuje 50
godzin nauki. Utworzone zostan¹ 2 grupy po 15 osób. Planowany termin realizacji luty i marzec 2007 r. Rolnicy zainteresowani uczestnictwem w szkoleniach
mog¹ zg³aszaæ siê do biura projektu w
po³czyñskim zamku przy ul. Zamkowej 7,
pierwsze piêtro, tel. (094) 36 61 714.

OG£OSZENIA
DROBNE
S¥
BEZP£ATNE

tel. (094) 36 62 404

g Mieszkanie w Po³czynie Zdroju  pokój
z kuchni¹ o pow. U¿ytkowej 28,8 m2
zamieniê na mieszkanie 1 lub 2 pokojowe
z ³azienk¹ i co  parter lub 1 piêtro (mo¿e
byæ zad³u¿one) tel. (094) 36 64 363
g Dowiadczonych Spawaczy TIG i MIG
do zak³adu produkcyjnego w Po³czynie
Zdroju. Atrakcyjne wynagrodzenie i
stabilne warunki zatrudnienia. Tel.
0 668 346 920

po³czyñskie WIADOMOCI
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Z ZIEMI W£OSKIEJ DO PO£CZYNA
Nie s³abnie przyjañ Po³czyna Zdroju i w³oskiej Contoguerry. Mimo
ogromnej odleg³oci grupy mieszkañców obu miast regularnie siê
odwiedzaj¹, najczêciej w sezonie letnim.

Kontakty Po³czyna i Controguerry
rozpoczê³y siê w 2003 roku od wizyty
Chóru Mieszanego Cantus we W³oszech. Po³czyñscy piewacy koncertowali w ca³ej Italii, ale ich siedzib¹
by³o ma³e piêciotysiêczne miasteczko
w regionie Abruzzo. Polakom tak

spodoba³a siê gocina W³ochów, ¿e
zaprosili ich do odwiedzenia Po³czyna. Mieszkañcy Controguerry nie zastanawiali siê d³ugo i dwa miesi¹ce
póniej delegacja z burmistrze Controguerry z³o¿y³a wizytê, podczas której
podpisana zosta³a umowa o partnerskiej wspó³pracy obu
miast. Od tamtej pory odby³o siê kilka wyjazdów
grup Polaków do W³och i
odwrotnie.
W tym roku w pierwszej
po³owie lipca oko³o czterdziestoosobowa
grupa
m³odzie¿y z po³czyñskich
zespo³ów
dzia³aj¹cych
przy Centrum Kultury
przez 10 dni goci³a u w³oskich przyjació³. W tym
czasie odbywa³o siê tam
wiêto wina, podczas którego Polska m³odzie¿ prezentowa³a swój program.

Niejako w rewan¿u w sierpniu do
Po³czyna Zdroju przyjecha³a grupa
W ³ o c h ó w. M i e s z k a ñ c y C o n t r o g u e r r y, w w i ê k s z o  c i o s o b y d o r o s ³ e
zwiedza³y Po³czyn i okolice oraz
bra³y udzia³ w Dniach Po³czyna.
D w ó c h b i e g a c z y, w t y m b u r m i s t r z
Mauro Giovanni Scarpantonio, bra³o udzia³ w biegach prze³ajowych w
parku zdrojowym. W³osi mieli te¿
swoje stoisko podczas Gminnego
wiêta Ogrodów gdzie mo¿na by³o
s p r ó b o w a æ w i n a , s e r ó w, w ê d l i n i
innych przysmaków wyprodukowanych w partnerskim miecie Po³czyna.
(tao)

Tegoroczne Dni Miasta odbywa³y siê pod has³em Po³czyn Zdrój Wszystkim Przyjazny. Niestety, niezbyt
przyjazna dla imprez plenerowych okaza³a siê pogoda, nie przeszkodzi³o to jednak z powodzeniem
zrealizowaæ ciekawego programu.

DNI PO£CZYNA  DESZCZOWO,
ALE CIEKAWIE

Impreza rozpoczê³a siê od niadania
z burmistrzem  w piêtek przed trzecim
weekendem sierpnia na Placu Wolnoci
odbywa³ siê jarmark, na którym po³czyñscy restauratorzy, piekarze, ciastkarze,
dzia³kowcy i inne podmioty zajmuj¹ce siê
gastronomi¹ przygotowa³y degustacjê
swoich specja³ów dla mieszkañców
miasta i gminy. O godzinie 16 w po³czyñskim zamku mia³o miejsce otwarcie wystawy fotografiki Agnieszki Jaros. Z
Serdecznie podziêkowania za zaanga¿owanie w organizacjê Dni Miasta
Po³czyn Zdrój dla:
Rodzinnych Ogrodów Dzia³kowych, Danuty
Wacko, rodowiskowego Domu Samopomocy
Radoæ, Anny Brzeziñskiej, PSS Spo³em,
Gminnej Spó³dzielni Samopomoc Ch³opska,
Uzdrowiska Po³czyn S.A., Ma³gorzaty i Jerzego
Chodubskich  Hopferówka, Zofii Cudyk  Restauracja Parkowa, Zbigniewa Lembowicza 
Restauracja Irena, Katarzyny Skorupy  Piekarnia Albert, Henryka Wilka, Rozlewni Wody
Po³czyn Zdrój
sk³ada
Burmistrz Po³czyna Zdroju Barbara Nowak
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powodu z³ej pogody zaplanowany na
wieczór koncert m³odzie¿owych zespo³ów rockowych zosta³ odwo³any.
W sobotê od rana na placu przed
budynkiem poczty w ramach akcji Sielskie Lato odbywa³y siê gry i zabawy
dla dzieci, a w parku zdrojowym amatorzy biegania uczestniczyli w biegach
prze³ajowych. Zawody mia³y charakter
miêdzynarodowy, poniewa¿ uczestniczyli w nich przedstawiciele zaprzyjanionego z Po³czynem w³oskiego miasta
Controguerra. Popo³udniu w amfiteatrze rozegrany zosta³ Miêdzysanato-

ryjny Turniej o Puchar Uzdrowiska Po³czyn S.A.
Niedziela nale¿a³a do dzia³kowców 
w amfiteatrze odby³o siê Gminne wiêto
Ogrodów. Uroczystoæ rozpoczê³a siê
od mszy wiêtej celebrowanej przez ks.
Stefana Leszczyñskiego. Nastêpnie
rozstrzygniête zosta³y konkursy na naj³adniejszy po³czyñski ogród i najpiêkniejszy kosz obfitoci.
Na zakoñczenie tegorocznych Dni
Miasta Po³czyn Zdrój w amfiteatrze wyst¹pi³ zespó³ Iniacy ze Stargardu Szczeciñskiego.
(last)

O TYM SIÊ MÓWI

e-mail: promocja@polczyn-zdroj.pl

MNIEJSZE STREFY WIÊKSZE
SKLEPY

Podczas czerwcowej sesji Rada Miejska podjê³a uchwa³ê
zmniejszaj¹c¹ strefy ochronne wokó³ uzdrowiska. Dziêki temu na
terenie miasta bêd¹ mog³y powstaæ dwa markety, ale ten pomys³
ma zarówno zwolenników, jak i przeciwników.
Przypomnijmy, ¿e w marcu Rada
Miejska musia³a uchwaliæ Statut Uzdrowiska okrelaj¹cy strefy ochrony zgodne z przyjêt¹ w zesz³ym roku przez Sejm
ustaw¹ o gminach uzdrowiskowych 
gdyby samorz¹d tego nie zrobi³ Po³czyn
móg³by straciæ status miasta uzdrowiskowego. Przyjêty wiosn¹ dokument
okrela³ granice stref w takim kszta³cie,
w jakim istnia³y od wielu lat. To zdaniem
samorz¹du ogranicza³o rozwój miasta,
dlatego postanowiono je zmieniæ.
Zgodnie z przyjêtym wiosn¹ dokumentem gmina objêta jest trzema strefami ochronnymi. Najcilej chroniona
jest strefa A, która obejmowa³a najbli¿sze otoczenie sanatoriów, parku
zdrojowego i czêæ starówki. 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. W tej strefie nie
powinno byæ tak¿e budownictwa mieszkaniowego, dlatego zmiany wprowadzone w czerwcu wy³¹czaj¹ z niej starówkê i budynki mieszkalne przy ul. Solankowej. Przeniesienie starówki do

strefy B zwiêkszy mo¿liwoci rozwoju dzia³alnoci gospodarczej na tym terenie  uwa¿a burmistrz Barbara Nowak.
Strefa B obejmowa³a praktycznie
ca³e miasto. 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. Wprowadzone zmiany dotycz¹
wy³¹czenia ze strefy B torowiska i
przyleg³ych do niego terenów z myl¹ o
mo¿liwoci rozwoju dzia³alnoci przemys³owej. Z tej strefy wy³¹czone zosta³y
równie¿ tereny, na których niebawem
maj¹ stan¹æ dwa nowe markety. Zmiany
objê³y tak¿e najwiêksz¹ strefê C, w
której tak¿e zabronione s¹ inwestycje
mog¹ce negatywnie wp³ywaæ na rodowisko naturalne. W tym wypadku zasiêg
strefy zosta³y jedynie dopasowany do
granic gminy, gdy¿ w niektórych miejscach zachodzi³ na gminê R¹bino.
Najwiêksze znaczenie dla mieszkañców Po³czyna bêd¹ mia³y zmiany umo¿liwiaj¹ce powstanie dwóch du¿ych sklepów przy ul. Wojska Polskiego (obecnie
parking poni¿ej komisu samochodowego) i Warszawskiej (miêdzy wylotówk¹

na Czaplinek i blokami na Nowej). Z tej
drugiej lokalizacji niezadowolona jest
grupa mieszkañców z najbli¿szych bloków. W petycji przeciwko budowie, pod
któr¹ podpisa³o siê 50 osób mieszkañcy
zwracaj¹ uwagê na sprawê bezpieczeñstwa (obawiaj¹ siê osuniêcia skarpy, na
której stoj¹ bloki), oraz koniecznoæ wyciêcia rosn¹cych tam drzew. W naszym
miecie jest wiele innych miejsc gdzie
mog³yby powstaæ takie sklepy  mówi
Janusz Bohuszewicz, jeden z inicjatorów
protestu.
Dzia³ka, na której ma powstaæ
sklep zosta³a sprzedana pó³tora roku
temu i wówczas nikt nie robi³ z tego tajemnicy  mówi burmistrz Barbara Nowak. W planie zagospodarowania
przestrzennego teren ten od lat by³
przeznaczony pod budownictwo i
mieszkañcy nigdy nie protestowali.
Sk¹din¹d wiadomo, ¿e wielu mieszkañców oczekuje powstania kolejnego marketu, gdy¿ wiêksza konkurencja wp³ynie na obni¿enie cen  wyjania pani burmistrz. W Urzêdzie Miasta
i Gminy odby³o siê spotkanie przedstawicieli protestuj¹cych mieszkañców z
przedstawicielami samorz¹du i inwestorem, który zapewni³, ¿e budowa sklepu
nie bêdzie zagro¿eniem dla s¹siednich
bloków, skarpa zostanie odpowiednio
wzmocniona, nie przewiduje siê te¿ wycinki drzew  sklep powstanie na terenie gdzie dotychczas stacjonowa³y cyrki i weso³e miasteczka.
(tao)

Czek na tysi¹c euro zosta³ przekazany przez partnerskie miasto Templin dla po³czyñskich dzieci. Pomoc
bêdzie przeznaczona na zakup przyborów szkolnych dla najbardziej potrzebuj¹cych uczniów szko³y
podstawowej.

POMOC Z NIEMIEC DLA UCZNIÓW
Pomoc mieszkañców zaprzyjanionego z Po³czynem niemieckiego partnera
trwa od samego pocz¹tku nawi¹zania
wspó³pracy obu miast. Przez kilka lat do
Po³czyna trafi³o w sumie oko³o 50 ton
odzie¿y, meble, specjalistyczne ³ó¿ka
szpitalne dla ob³o¿nie chorych, sprzêt rehabilitacyjny i wózki dla inwalidów, paczki wi¹teczne dla dzieci, zabawki itp. Organizowaniem pomocy w Templinie zajmuje siê towarzystwo pañ, które podczas
lokalnych uroczystoci kwestuje, sprzedaje ciasta w³asnego wypieku, a zebrane
rodki przeznacza na pomoc dla Po³czyna
Zdroju.
-¯yczeniem darczyñcy jest, aby przybory szkolne zakupione za przekazane

niedawno pieni¹dze
trafi³y indywidualnie
do dzieci z rodzin o
trudnej sytuacji materialnej  mówi Marek
£ukomski, kierownik
Miejsko Gminnego
Orodka
Pomocy
Spo³ecznej w Po³czynie Zdroju zakupione materia³y zostan¹
rozdysponowane po
konsultacjach z pracownikami pomocy
spo³ecznej i szkolnym
pedagogiem, poniewa¿ top szo³a najlepiej wie, które dziecko przychodzi na za-

jêcia bez zeszytu czy piórnika  dodaje
£ukomski.
(tao)
po³czyñskie WIADOMOCI
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Pogoñ Po³czyn Zdrój

W tym roku mija okr¹g³a rocznica 60 lat istnienia Klubu Sportowego Pogoñ Po³czyn Zdrój. Warto z
tej okazji pokusiæ siê o próbê spisania zarysu historii Klubu, a jednoczenie historii po³czyñskiej pi³ki
no¿nej, która zawsze ogniskowa³a siê w³anie wokó³ Pogoni.
Barwy klubowe: b³êkitno-bia³e
Klub Sportowy Pogoñ Po³czyn Zdrój
za³o¿ony zosta³ w 1946r. W tym okresie klub,
przyj¹³ nazwê KS ZWM ZRYW i uprawiano w nim wiele dyscyplin sportowych. Nastêpnie na jesieni 46 roku klub zmienia nazwê
na KS ZDRÓJ i wystêpuje
w rozgrywkach o mistrzostwo
klasy C. W 1949 r. przyjmuje
nazwê ZS OGNIWO. Do
najbardziej zas³u¿onych dzia³aczy z tego okresu nale¿y zaliczyæ : Wac³awa Wo³oszynowskiego, Eugeniusza Polaka ,
Bogdana Suszczewicza, Tadeusza Rajnera, i Edwarda Grzelca - póniejszego wieloletniego
prezesa i dzia³acza, bêd¹cego
najbardziej zas³u¿on¹ osob¹ w
historii klubu.
Natomiast do pionierówpi³karzy zaliczaj¹ siê: bramkarze Jan Gwiazda, Franciszek
Winiewski oraz Aleksander Marciszewski
(BOLERO), Jerzy Stêpiñski, Bajurski, Zieliñski, Edward Paw³owski - Skórka, Jan Piekarski, P³a¿alski, Mieczys³aw Kulesza, W³adys³aw Herman, Marian wierczak, Roman
Szczêsny, W³odzimierz Sulejewski, Franciszek Rosse, Willy Felticzko (z pochodzenia
Czech), Francuz o zapomnianym nazwisku,
Fryzjer i Leniczy- profesje ni¿ nazwiska.
Nieco
póniej doszli
jeszcze: Mieczys³aw Lewandowski,
W³adys³aw
Wnukiewicz,
R y s z a r d
P³achciñski,
Zdzis³aw
Byczkiewicz. Po utworzeniu województwa
koszaliñskiego (1950 r.) dru¿yna wystêpuje w
Klasie B jako Zrzeszenie Sportowe UNIA.
Pierwszy znacz¹cy sukces sekcji pi³ki
no¿nej przypad³ na sezon 1953 roku, kiedy to
UNIA uzyska³a awans do Klasy A, bêd¹cej
najwy¿sz¹ lig¹ w województwie. W sezonie
1955- dru¿yna wystêpowa³a ju¿ jako SPARTA. Nazwê POGOÑ datuje siê na 1957r.
W latach piêædziesi¹tych w klubie by³y uprawiane takie dyscypliny jak: pi³ka no¿na, lekkoatletyka, ³ucznictwo, kolarstwo, tenis sto³owy, szachy. Prac¹ szkoleniow¹ sekcji pi³ki
no¿nej w klubie zajmowa³ siê Stanis³aw Lisiakbêd¹cy równie¿ czynnym pi³karzem, a kadrê
zawodników stanowili m.in.: Aleksander
Marciszewski BOLERO, Henryk Kail,
Tadeusz Lala, Franciszek Rosse, Wac³aw Barczewski, zawodnik o przezwisku Agapit
Jerzy Stêpiñski, W³adys³aw Buczma, Ry-
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szard P³achciñski, Zdzis³aw Byczkiewicz,
Dyzma. W po³owie lat piêædziesi¹tych do
dru¿yny przybyli nowi zawodnicy: Tomasz
Halec, Leszek Piotrowski, Wac³aw Szyd³owski, W³odzimierz Sulejewski, Edward Jermu³owicz,Romuald Krasowski, Grzegorz Zoch-

niak, Piotr Targas, Waldemar Kaszubski 
póniej wystêpowa³ w II i I lidze, Eugeniusz
Kowalczyk, Henryk Kapral, Kazimierz
K³awsiuæ, Jan Guliñski, Janusz Krasowski,
Wo³osz Józeg, trenerem by³ Zdzis³aw Kosakowski i inni. Dzia³aczami wtedy byli:
Edward Grzelec- prezes od 1952 r., Marian
Kuziara- sekretarz. Po przejciu na system

jesieñ- wiosna, dru¿ynê Pogoni przeniesiono
do Klasy A, czyli ni¿szego szczebla rozgrywek wojewódzkich. Po wspania³ej rundzie
wiosennej pi³karze POGONI zajêli II miejsce w tabeli- 1960/61- i uzyskali awans do tzw.
III ligi wojewódzkiej, bêd¹cej odpowiednikiem Ligi Okrêgowej. W tym okresie trenerem
by³ Zdzis³aw Cesarz.
W po³owie szeædziesi¹tych nast¹pi³ w
klubie roz³am- czêæ dzia³aczy i zawodników
utworzy³a nowy klub o nazwie ZORZA,
który istnia³ oko³o trzech lat. Obydwa kluby
rywalizowa³y pomiêdzy sob¹ nie tylko na
boisku, poza nim równie¿. Kiedy wystêpowa³y przeciw sobie w A Klasie do dzisiaj w
Po³czynie wspomina siê o podziale miasta, o
awanturach pi³karzy i kibiców. Kiedy ZORZA upad³a powróci³ ³ad i porz¹dek w miecie.. W latach szeædziesi¹tych klubem kierowa³ nadal Edward Grzelec, maj¹cy do pomocy

dzia³aczy: Marianna Kuziarê, Aleksandra
Marciszewskiego, Kosakowskiego, Bienieckiego i Jana Starostê.. Trzon zespo³u stanowili: Tomasz Halec, Wies³aw Skociñski, Jan
Guliñski, Henryk Marciniak, Piotr Targas,
Waldemar £epecki, Jan Nowakowski, Leszek
Piotrowski, Ryszard Hofbauer, Antoni Halec, Bronis³aw Miszczyszyn, Karol Kieszkowski, Leon
Wira, Franciszek Kamiñski, Janusz
Krasowski, Eugeniusz Kowalczyk,
Stanis³aw Halec i inni. W kolejnych
latach dru¿yna POGONI na przemian wystêpowa³a w Klasie A i w Lidze Okrêgowej.
W latach siedemdziesiatych dru¿ynê pi³ki no¿nej reprezentowali
Janusz Ziêtkiewicz, Jerzy Kuta,
Andrzej Niewar, Jerzy Ambrozik,
Andrzej Olszewski, Lech Kempkiewicz, Henryk Kempkiewicz, Ryszard Dziemianko i Zdzis³aw Dziemianko, Wac³aw Ciesielski, Stanis³aw Lenarczyk, Hadam Andrzej, Janusz
Marek, Hadam Jacek, Jacewicz Jerzy, Ryszard Stêpiñski , Kazimierz Staszków, w tym
czsie trenerem zespo³u by³ Kazimierz K³awsiuæ. W sezonie 77/78 Pogoñ zajê³a-XII i zosta³a degradowana do B klasy.. Od tej pory po³czyñskiej dru¿yny wiele lat nie by³o w najwy¿szej lidze wojewódzkiej.
Ryszard Hofbauer by³ jednym z kilku osób,
które doprowadzi³y Pogoñ do
gry w wy¿szej
klasie. Degradacja z ligi wojewódzkiej wiadczy³a o s³aboci
po³czyñskiej
dru¿yny, gdy¿
najlepsze dru¿yny województwa wystêpowa³y w Lidze
Okrêgowej koszaliñsko-s³upskiej. W tym
okresie w klubie by³o kilka sekcji: pi³ka no¿na,
akrobatyka, siatkówka, tenis ziemny.
W latach osiemdziesi¹tych prezesem by³
Bogus³aw Dro¿d¿, który jednoczenie by³
trenerem akrobatyki sportowej. W latach 1976
do 1994 roku to dziêki akrobatyce o Pogoni
Po³czyn by³o s³ychaæ na Mistrzostwach polski, Pucharze Polski Spartakiadach Ogólnopolskich. Zawodnicy sekcji akrobatyki byli
reprezentantami Polski na Mistrzostwach
Europy i wiata. Adam Klim, Wies³aw Soko³owski, Krzysztof Murawski, Arleta Pastuszak, Ma³gorzata Wasilewska, Zdzis³aw Kazaniecki, Jacek Ga³as, Zbigniew Smolarek ,
Micha³ Kwaniewski, Rados³aw Kubacki,
Krzysztof G¹cik  s¹ to te osoby, które rozs³awili Pogoñ od strony akrobatyki sportowej.
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 rocznicowe wspomnienia
W pi³ce no¿nej w latach osiemdziesi¹tych wystêpowali: Jan Guliñski  trener,
Jaros³aw Hubert, Janusz Bo¿ek, Mieczys³aw
Miszczyszyn, Stanis³aw Chodanowicz, Ire-

neusz Ostrowski, Henryk ¯ebia³owicz, Henryk Kempkiewicz, Zdzis³aw Podo³owski,
Eugieniusz Gulban  kierownik zespo³u, W³adys³aw Miszczyszyn, Roman Kucz, Ryszard
Stêpiñski, W³adys³aw Wierszycki, Tomasz
Perenc, Kazimierz Staszków, Roman Pawlak.
W latach dziewiêædziesi¹tych nast¹pi³o o¿ywienie w po³czyñskim futbolu i osi¹gano lepsze rezultaty.
Powrót do okrêgówki nast¹pi³ w sezonie 90/91, 92/93- IV miejsce.W tym okresie
prezesami klubu byli Jerzy Chodubski i Bogdan Lubiñski. Coraz lepsza postawa zaowocowa³a w sezonie 95/96 wtedy to zespó³
POGONI zaj¹³ II miejsce w tabeli i po rezygnacji widwiñskiej Spójni, uzyska³
bezporedni awans do III ligi.
Od rundy jesiennej sezonu 1996/97 nowym prezesem zostaje Zdzis³aw Krokowski. Ten awans jest to najwiêkszy do tej pory
sukces w historii klubu, sekcji pi³ki no¿nej. W
tej klasie rozgrywek dru¿yna wypad³a bardzo kiepsko. Pomimo wzmocnieñ nie mog³a
sobie poradziæ. W ca³ych rozgrywkach POGOÑ zdoby³a tylko piêæ punktów (bramki
26:115) i zosta³a zdegradowana do IV ligi wojewódzkiej (liga okrêgowa). W III lidze barw
POGONI bronili: Marek Lewandowski,
Filip Stepiñski, Marcin Lewandowski, Marcin Karmelita, Wojciech Halec, Dariusz To³kin, Grzegorz Halec, Rados³aw Apanowicz,
Pawe³ Wetk³o, Rafa³ Strantz, Piotr Ferenc,
Andrzej Szczêsny, Tomasz Siemierz i Artur,
Piotr Krokowski, Skorupa. Trenerami w
ostatnich dekadach byli m.in.: Tomasz Halec,
Jan Guliñski, Henryk ¯ebia³owicz, Wojciech Halec, Zdzis³aw Frankiewicz.
Przed sezonem 1997/98 utworzono Klasê makroregionaln¹, bêd¹c¹ odpowiednikiem
IV ligi miêdzywojewódzkiej i w³anie w tej
klasie po³czynianie grali przez trzy sezony.
W poprzednim sezonie 99/00 dru¿yna POGONI zajê³a ostatnie miejsce w tabeli i zosta³a zdegradowana do okrêgówki, w której
obecnie wystêpuje. Pogoñ to nie tylko dru¿yna seniorów ale tak¿e dru¿yny m³odzie¿owe
pocz¹wszy od orlika na juniorze starszym
koñcz¹c.
S¹ te¿ sukcesy z m³odymi zawodnikami
nale¿y tutaj wspomnieæ o zdobyciu Mistrza
KOZPN w kategorii trampkarz w sezonie 96/
97 i o zdobyciu Mistrza KOZPN w kategorii

juniora m³odszego w sezonie 98/99. W obu
przypadkach trenerem dru¿yn m³odzie¿owych by³ Wojciech Halec. Chocia¿ POGOÑ nie dochowa³a siê zawodników reprezentuj¹cych krajowy poziom, to kilku pi³karzy mia³o okazje otrzeæ siê o mo¿ne kluby:
Marcin Lewandowski- POGOÑ Szczecin,
Przemys³aw Ksi¹¿ek i Grzegorz Jakubowski- AMICA Wronki.
Do najbardziej zas³u¿onych dzia³aczy z
tego okresu nale¿y zaliczyæ: Edward Grzelec,
Marian Kuziara, Jan Starosta, Jan Gu¿liñski,
Tomasz Halc, Ryszard Hofbauer, Zdzis³aw
Krokowski, Józef Guzik, Tadeusz Zawor,
Bogus³aw Dro¿d¿a, Ryszard Hofbauer,Jerzy
Chodubski, Zdzis³aw Wiater, Zdzis³aw Podo³owski, Andrzej Bujniewicz, Krzysztof
Moskwa,
Lech Lis, Janusz Podpora,
Chocia¿
POGOÑ
nie dochowa³a siê zawodników reprezentuj¹cych
krajowy poziom, to kilku
pi³karzy mia³o okazje otrzeæ siê o mo¿ne kluby: Marcin
Lewandowski- POGOÑ Szczecin, Przemys³aw Ksi¹¿ek i Grzegorz JakubowskiAMICA Wronki.
Pogoñ istnia³a i istnieje g³ównie dziêki

wielkiej rzeszy zawodników, oddanych dzia³aczy oraz szczodrych sponsorów do których w pierwszym okresie zaliczyæ nale¿a³oby: wszystkie zak³ady pracy, rzemielnicy.
W nastêpnym okresie byli to: Browar, OTL,
GS, PSS, Uzdrowisko, Zak³ad Naprawczy
Mechanizacji Rolnictwa, Prospomasz, Mleczarnia, STW, Spó³dzielnia Rzemielnicza,
Pomerania w Dziwogórze, Agro Brusno, Soncas oraz bardzo wiele osób których wymieniæ
jest bardzo trudno z uwagi brak dokumentacji.
Tym wszystkim, którzy przyczynili siê
do istnienia tego klubu serdecznie dziêkujemy.
Zdajemy sobie sprawê, ¿e wszystkich,
którzy grali, dzia³ali oraz wspomagali POGOÑ nie wym i e n i l i  m y.
Dlatego
te¿
mamy nadziejê,
¿e pomog¹ nam
Pañstwo w odtworzeniu historii tego klubu w zwi¹zku z
tym prosimy
wszystkie osoby które maj¹
zdjêcia, notatki,
wycinki prasowe lub inne rzeczy wiadcz¹ce
o istnieniu Klubu Sportowego Pogoñ o kontakt osobisty, listowny lub telefoniczny Zdzis³aw Wiater Urz¹d Miasta i Gminy,
pokój 206 a, telefon 94 3666123.
g

W pierwsz¹ niedzielê lipca w Po³czynie Zdroju odby³ siê jeden z
etapów Maratonu MTB Gryf. W imprezie wziê³o udzia³ 153 kolarzy
górskich z pó³nocno- zachodniej Polski.

ROWEROWY MARATON
GÓRALI

Okolice Po³czyna Zdroju, a zw³aszcza
tzw. Szwajcaria po³czyñska idealnie
nadaj¹ siê do jazdy rowerem górskim, nic
wiêc dziwnego, ¿e gmina znalaz³a siê na
szlaku Maratonu. Ca³a impreza
to siedem podobnych do po³czyñskiego wycigów rozgrywaj¹cych siê w ró¿nych czêciach naszego województwa
od kwietnia do wrzenia.
Na trasê po³czyñskiego
etapu wyjecha³o 153 zawodników w tym 6 kobiet. Najm³odszy kolarz móg³ mieæ 11 lat, górnej granicy wiekowej nie by³o,
a najstarszy zawodnik startuj¹cy w wycigu mia³ 63 lata.
Rowerzyci mieli do pokonania pêtlê o d³ugoci oko³o 50

km, a wszyscy którzy ukoñczyli j¹ w czasie 3 godzin i czuli siê na si³ach mogli
wyruszyæ drugie okr¹¿enie pokonuj¹c
³¹cznie 100 km.
(last)
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WIÊTO LATAWCA

Na terenie Trzech Garbów 30 wrzenia 2006 roku odbêd¹ siê Mistrzostwa
Miasta i Gminy Po³czyn Zdrój Latawców
P³askich (FLP) i Skrzynkowych (FLS).
Zawody odbêd¹ siê w oparciu o tymczasowe przepisy Aeroklubu Polskiego
(obok). Uczestnicy turnieju bêd¹ siê zmagali M³odzicy dwóch kategoriach: - M³odzicy (dzieci do lat 15 ; rok urodzenia 1991
i wy¿szy) - wymagane posiadanie legitymacji szkolnej lub innego dokumentu; Konkurs Otwarty  m³odzie¿ poni¿ej roku

urodzenia 1991, instruktorzy, rodzice.
Adres organizatora:
Urz¹d Miasta i Gminy Po³czyn Zdrój,
pl. Wolnoci 3-4, 78-320 Po³czyn Zdrój
Tel.094 36 66 111, http://www.polczyn-zdroj.pl, e-mail: urzad@polczynzdroj.pl
Kontakt: Zbigniew Wiater, tel. 094 36
62 400
Program zawodów:
Rejestracja zawodników i ocena statyczna: latawców FLP 9.00  9.30; - lataw-

ców FLS 9.30  10.00.
Uroczyste otwarcie zawodów 10.00 
10.15.
Loty zawodnicze: - latawców FLP
10.15  11.00; - latawców FLS
11.00  12.00.
Poczêstunek 12.15  13.00.
Zakoñczenie zawodów, wrêczenie
nagród i dyplomów 13.00  13.30.
* Ze wzglêdu na warunki atmosferyczne oraz liczbê uczestników rozk³ad
czasowy mo¿e ulec zmianie.

PRZEPISY TECHNICZNE

ZAWODÓW LATAWCÓW P£ASKICH (FLP) I SKRZYNKOWYCH (FLS)
(przepisy tymczasowe Aeroklubu Polskiego)
1. Definicja
Latawiec to aerodyna bez napêdu
silnikowego unosz¹ca siê na uwiêzi,
która mo¿e lataæ w atmosferze wskutek dynamicznego oddzia³ywania powietrza na nieruchome wzglêdem niej
powierzchnie none.
2. Charakterystyka
techniczna
2.1 Latawiec p³aski posiada tylko
jedn¹ p³aszczyznê non¹ oraz ustatecznienie w postaci ogona (jednego
lub kilku). Dopuszcza siê ugiêcie
p³aszczyzny nonej w przekroju poprzecznym do 10% rozpiêtoci latawca w tym przekroju. Niedopuszczalne
jest stosowanie innych powierzchni
sztywnych lub elastycznych przecinaj¹cych pod jakimkolwiek k¹tem zasadnicz¹ p³aszczyznê latawca.
2.2 Latawiec skrzynkowy mo¿e
mieæ kilka p³aszczyzn nonych, ale nie
mo¿e mieæ ustatecznienia w postaci
ogona lub innych elementów elastycznie zwi¹zanych z latawcem, spe³niaj¹cych rola stateczników  takich
jak flagi, tamy ozdobne, spadochrony itp.
2.3 Zabrania siê stosowania dodatkowych powierzchni ustateczniaj¹cych mocowanych do holu latawca.
2.4 Latawiec musi byæ wykonany
z drewna (bez balsy) i papieru. Dopuszcza siê stosowanie tworzyw
sztucznych na pokrycie.
2.5 D³ugoæ holu latawca zawarta byæ powinna w granicach od 100 do
200 metrów. Hol nie mo¿e byæ wykonany z drutu.
2.6 Ka¿dy zawodnik mo¿e zg³osiæ
do zawodów w danej klasie 2 latawce
oznakowane literami A i B oraz inicja-
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³ami zawodnika.
3. Przepisy bezpieczeñstwa
3.1 Starty latawców nie mog¹ odbywaæ siê w czasie burzy oraz w pobli¿y napowietrznych linii elektrycznych.
3.2 Na latawcach nie mog¹ byæ
umieszczone materia³y ³atwopalne i
pirotechniczne. Zabrania siê stoso-

wania lontu do uruchomiania dodatkowych efektów. Z latawców nie wolno zrzucaæ przedmiotów nie wyposa¿onych w spadochrony lub tamy
hamuj¹ce.
4. Ocena
4.1 Oceny ka¿dego latawca dokonuje Komisja Sêdziowska sk³adaj¹ca
siê z 3 do 5 sêdziów.
4.2 Ocena ka¿dego latawca sk³ada
siê z oceny statycznej oraz oceny za
lot.
a. Ocena statyczna
Sêdziowie dokonuj¹ przed lotami
oceny statycznej ka¿dego latawca,
przyznaj¹c punkty za:
* konstrukcjê latawca do 10 punktów
* starannoæ wykonania latawca

do 10 punktów
* zdobienie latawca do 10 punktów
maksymalna iloæ punktów za ocenê statyczn¹ do 30 punktów
b . Ocena za lot
Ka¿dy zawodnik demonstruje w locie jeden latawiec (sporód dwóch
przedstawionych do oceny statycznej). Po sygnale startu podanym
przez g³ównego sêdziego zawodnicy
holuj¹ latawce i ustawiaj¹ siê na linii
wyznaczonej przez organizatora w
celu przyznanie przez sêdziów punktów za:
* jakoæ lotu do 20 punktów
* zg³oszony sêdziom i zademonstrowany w locie efekt specjalny do
10 punktów, maksymalna iloæ punktów za lot do 30 punktów
Efekty specjalne mog¹ byæ uruchamiane jedynie za pomoc¹ wyci¹gu
lub wy³¹cznika mechanicznego albo
elektronicznego. Oceniany bêdzie
tylko jeden efekt specjalny (wiêksza
iloæ efektów nie powoduje podwy¿szenia oceny).
W przypadku braku wiatru lot
oceniany jest podczas holowania latawca przez zawodnika wed³ug skali
ocen:
* lot stateczny 20 punktów
* lot niestateczny 10 punktów
* gdy latawiec nie leci 0 punktów
5. Klasyfikacja
5.1 Do koñcowej klasyfikacji przyjmuje siê sumê punktów uzyskanych
za lot i za ocenê statyczn¹ tego latawca, którym zawodnik wykona³ lot.
5.2 Klasyfikacja koñcowa zawodników bêdzie przeprowadzona oddzielnie w ka¿dej klasie.
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ODDAJ¥ KREW I UPRAWIAJ¥ SPORT

Na stadionie Klubu Sportowego Pogoñ Po³czyn Zdrój odby³a siê VIII
Rejonowa Spartakiada Klubów Honorowych Dawców Krwi. W imprezie
wziê³y udzia³ cztery z szeciu klubów dzia³aj¹cych na terenie
powiatu widwiñskiego, wszystkie z terenu gminy Po³czyn Zdrój.
Rozegrano kilka konkurencji sprawnociowych, takich jak rzut pi³k¹ lekarsk¹,
skok z miejsca, czy slalom z rannym na noszach. Imprezie towarzyszy³ festyn rekreacyjny, w którym nie zabrak³o konkursów i
zabaw dla dzieci, oraz wystêpy zespo³ów
tanecznych i muzycznych z Centrum Kultury. We wspó³zawodnictwie pierwsze miejsce zaj¹³ Miejski Klub HDK w Po³czynie
Zdroju, drugi by³ HDK Uzdrowisko Po³czyn, trzeci HDK Browar, a czwarty Klub
Gminny HDK. Wszystkie kluby otrzyma³y
okolicznociowe puchary.
Wszystkie cztery kluby dzia³aj¹ce na
terenie gminy Po³czyn Zdrój zrzeszaj¹
oko³o 120 cz³onków. To du¿o jak na tak¹

BRYD¯
W BOROWINCE

ma³¹ gminê, ale kiedy by³o jeszcze lepiej.
Obecnie krwiodawcy narzekaj¹, ¿e zmiany wprowadzone niedawno przez ustawodawcê niszcz¹ polskie krwiodawstwo. Kiedy województwo zachodniopomorskie oddawa³o najwiêcej z
krwi ze wszystkich województw w
kraju, a powiat widwiñski mia³ w tym
istotny udzia³, bo zdarza³y siê lata, w
których w naszym powiecie oddawano a¿ 85 litrów! Teraz z ca³ego szeregu uprawnieñ, które jeszcze niedawno przys³ugiwa³y honorowym
dawcom krwi zosta³a praktycznie
paczka kawy i parê czekolad  mówi
Andrzej Hadam, prezes po³czyñskich
krwiodawców  ponadto niedawno
zlikwidowano punkty krwiodawstwa w naszym powiecie i musimy doje¿d¿aæ do Bia³ogardu. Wprawdzie przejazdy finansuje po³czyñskie samorz¹d, ale

pokonywanie tak du¿ej odleg³oci na pewno nie dzia³a zachêcaj¹co. Podobne problemy dotycz¹ ca³ego kraju, dlatego w
ostatnich latach liczba krwiodawców spad³a o 46 procent i podobnie jest w naszym
powiecie. Mimo wszystkich niedogodnoci krwiodawcy nie zamierzaj¹ rezygnowaæ, a tradycje oddawania krwi prze-

chodz¹ z pokolenia na pokolenie. Po³czyñskim rekordzist¹ jest Jan Szymanek, który
odda³ ju¿ 62 litry krwi.
(last)

SIATKÓWKA PLA¯OWA
W PO£CZYNIE ZDROJU
W kawiarni Borowinka w Po³czynie
Zdroju spotkali siê bryd¿yci aby rozegraæ
Otwarte V Mistrzostwa Powiatu widwiñskiego w bryd¿u sportowym. Przeprowadzono je w rywalizacji par oraz dru¿yn metod¹ barometr. Tym razem przyjecha³y 32
pary z naszego województwa oraz z Wroc³awia. W rywalizacji dru¿yn uczestniczy³o 13
dru¿yn. Puchar dla zwyciêskiej pary ufundowa³ Starosta widwiñski Pan Zdzis³aw
Chojnacki a g³ówn¹ nagrodê rzeczow¹ weekendowy pobyt z osobami towarzysz¹cymi w
sanatorium GRYF Zarz¹d Uzdrowiska
Po³czyn S.A. Na pozosta³e nagrody dla par
i dru¿yn z³o¿yli siê burmistrzowie widwina
i Po³czyna Zdroju oraz wójtowie gminy
widwin i gminy Brze¿no a tak¿e nieliczni
przedsiêbiorcy.
Najlepsze pary i ich wyniki:
1. R Olobry  M. Kwiatkowski
59,90%
2. S. Kulesza  S. Szczelkun.
58,45%
3. P. Kie³czewski  R. Cywik
56,95%
Najlepsza para mikstowa Barbara Boruta
 Jacek Zmarz³y z Wroc³awia a najlepsza
para powiatowa T. Madej  R. Miko³ajczak.
Zawody sprawnie przeprowadzili sêdziowie P. Stanis³aw Kietrys, Romuald Leoniewski i Kazimierz Wiliñski.
g

Tomasz K³awsiuæ i Stefan Wyszyñski
reprezentuj¹cy Tur Plast Czaplinek zwyciê¿yli w Otwartych Mistrzostwach Powiatu widwiñskiego w Siatkówce Pla¿owej rozegranych przy okazji Dni Miasta Po³czyn Zdrój. Zwyciêzcy wygrywaj¹c wszystkie mecze zdobyli puchar Starosty Powiatu Zdzis³awa Chojnackiego.
Drugie miejsce i puchar Burmistrz Po³czyna Zdroju Barbary Nowak zdobyli Maciej
Ostaszewski z Miastka i Tomasz Niezgoda ze Szczecinka reprezentuj¹cy VIP
Foto. Trzecie miejsce i puchar Przewodnicz¹cego Komisji Owiaty i Kultury Rady
Miejskiej w Po³czynie Zdroju Kazimierza

K³awsiucia zdobyli: Paw³ Dobrzañski i
Przemys³aw Frañczak z Tychowa. Czwarte miejsce zajêli Mateusz Kujawa i Bartosz
Owczarz z Karlina. Pi¹te i szóste miejsce
zajêli Marek Nowakowski i Piotr Janus
oraz Micha³ Gajdziel i Dawid Raniowski z
Po³czyna Zdroju. Miejsca 7-9 zdobyli S³awomir i Robert Zochniak z Po³czyna Zdroju, Waldemar i Micha³ Winiewscy, Przemys³aw Cho³uj i Krzysztof Nowak z R¹bina. Organizatorami imprezy by³o Starostwo Powiatowe, Urz¹d Miasta i Gminy w
Po³czynie Zdroju oraz Miêdzyszkolny
Klub Sportowy Mieszko Po³czyn
Zdrój.
(last)
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PRACUJESZ? PODSZKOL SIÊ!
Staraniem samorz¹du Po³czyna Zdroju uda³o siê pozyskaæ rodki
z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego na kursy jêzykowe,
komputerowe i przedsiêbiorczoci dla mieszkañców gminy
Po³czyn Zdrój. Szkolenia obejm¹ 90 osób, s¹ bezp³atne, ale udzia³
mog¹ wzi¹æ tylko osoby zatrudnione.
Projekt pt. Niezbêdnie minimum  rozwój umiejêtnoci informatycznych, jêzykowych i spo³ecznych pracuj¹cych mieszkañców MiG Po³czyn-Zdrój finansowany jest w
ze rodków Unii Europejskiej oraz bud¿etu
pañstwa w ramach Zintegrowanego programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytet 2  Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionach Dzia³anie 2.1  Rozwój umiejêtnoci
powi¹zany z potrzebami regionalnego rynku
pracy i mo¿liwoci kszta³cenia ustawicznego w
regionie. Na realizacjê tego zadania gmina
otrzyma³a dofinansowanie w wysokoci
486 186,96 z³. Celem projektu jest wsparcie
pracuj¹cych mieszkañców gminy Po³czynZdrój w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Dzia³aniami w ramach projektu zostanie objêtych 90 pracuj¹cych osób, zg³aszaj¹cych z w³asnej inicjatywy chêæ podnoszenia
kwalifikacji zawodowych poza godzinami
pracy.
Wsparcie ma charakter kompleksowy gdy¿
zapewnia uczestnikom uzupe³nienie umiejêtnoci w wiêcej ni¿ jednym obszarze i w zakresie
gwarantuj¹cym praktyczne zastosowanie.
Projekt zak³ada objêcie wszystkich kursantów 120-godzinnym kursem jêzyka obcego.
Utworzonych zostanie 6 grup po 15 osób.
Zajêcia jêzykowe odbywaæ siê bêd¹ 2 x w tygodniu po 2 godz. lekcyjne. Realizacja ca³ego
kursu zajmie 30 tygodni (8 miesiêcy). Planuje
siê zachowaæ system semestralny  X-I i II-VI.
Drugim szkoleniem zostanie objêtych
³¹cznie 75 osób. Beneficjenci otrzymaj¹ do
wyboru mo¿liwoæ udzia³u w jednym z trzech
programów szkoleniowych:
1) Kurs komputerowy wg standardów
ECDL. Kurs zakoñczy siê uzyskaniem Europejskiego Certyfikatu Umiejêtnoci Kompute-

MAGAZYN SAMORZ¥DOWY
Redaktor naczelny: Tomasz Chmielewski.
Nak³ad: 1500.
Wydawca: Urz¹d Miasta i Gminy
w Po³czynie Zdroju.
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ul. Plac Wolnoci 3-4. Tel. 366 24 00.
e-mail: promocja@polczyn-zdroj.pl
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoci za
treæ reklam i og³oszeñ. Zastrzegamy sobie
prawo do skracania i redagowania tekstów.
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rowych ECDL, który jest honorowany w ca³ej
Europie. Zajêcia odbywaæ siê bêd¹ 2 x w tygodniu po 3 godz. dydaktyczne w dni pozwalaj¹ce na uczestnictwo równolegle w kursie jêzykowym i komputerowym. Szkolenie obejmuje
140 godz. nauki i 7 godzin egzaminacyjnych.
Planujemy utworzenie dwóch 15-osobowych
grup. Kurs zostanie zrealizowany w ci¹gu 6
miesiêcy tj. styczeñ  czerwiec.
2) Kurs negocjacji handlowych. Szkolenie
obejmie 60 godz. nauki. Utworzona zostanie
jedna 15 osobowa grupa. Zajêcia realizowane
bêd¹ w systemie weekendowym, w soboty po
6 godz. dydaktycznych  ³¹cznie 10 tygodni.
Szkolenie przeprowadzone zostanie w styczniu i lutym 2007 r.
3) Kurs Budowanie zespo³ów. Szkole-

nie obejmie 60 godzin nauki. Utworzone zostan¹ 2 grupy po 15 osób. Zajêcia realizowane bêd¹ w systemie weekendowym, w soboty po 6 godz. dydaktycznych  ³¹cznie 10
tygodni. Pierwsza edycja szkolenia przeprowadzona zostanie w styczniu i lutym 2007 r.
natomiast drugo odbêdzie siê w kwietniu i
maju 2007 r.
Zdaniem burmistrz Barbary Nowak dzisiejszy rynek pracy stawia coraz to nowe
wyzwania i aby im sprostaæ nale¿y siê nieustannie rozwijaæ i dokszta³caæ. Cieszê siê, ¿e
uda³o siê pozyskaæ te pieni¹dze, bo inwestowanie w ludzi to najlepszy kapita³ na przysz³oæ.
W najbli¿szych latach Unia Europejska bêdzie
przeznacza³a coraz wiêcej rodków na podnoszenie kwalifikacji, a skoro ju¿ teraz umiemy
po nie siêgaæ, to mo¿na zapewniæ, ¿e niebawem
podobnych szkoleñ bêdzie jeszcze wiêcej  mówi
burmistrz Nowak.
Osoby zainteresowane udzia³em w szkoleniach mog¹ siê zg³aszaæ w Gminnym Centrum
Informacji przy Placu Wolnoci 5 od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 8 do 18 lub
tel. (094) 3662404.
g

Burmistrz Po³czyna Zdroju

og³asza nabór

na szkolenia w ramach projektu:
Niezbêdne minimum  rozwój umiejêtnoci informatycznych,
jêzykowych i spo³ecznych pracuj¹cych mieszkañców MiG
Po³czyn Zdrój

Szkolenia obejmuj¹:
- kurs jêzyka angielskiego,
- kurs jêzyka niemieckiego,
- kurs komputerowy wg standardów ECDL
- kurs negocjacji handlowych
- kurs Budowanie zespo³ów
Projekt skierowany jest do pracuj¹cych osób doros³ych zamieszka³ych na terenie gminy Po³czyn-Zdrój. Zgodnie z definicj¹ zawart¹ w Uzupe³nieniu ZPORR pracuj¹ce osoby doros³e to osoby wykonuj¹ce pracê na podstawie stosunku pracy,
stosunku s³u¿bowego oraz umowy o pracê nak³adcz¹.
Projekt w ca³oci finansowany jest ze rodków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego oraz bud¿etu pañstwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Biuro projektu:
Gminne Centrum Informacji
78-320 Po³czyn-Zdrój Pl. Wolnoci 5
tel/fax. 094 36 62 404
e-mail: polczyn@centrumgci.pl
Oferty mo¿na sk³adaæ do 22 wrzenia 2006

