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BÊD¥ PIENI¥DZE
NA POLNE DROGI

Na styczniowej sesji Rady Miejskiej
radni podjêli uchwa³ê w sprawie zmian
do bud¿etu gminy, dziêki którym mo¿liwe bêdzie uzyskanie zewnêtrznych
funduszy na remont dwóch dróg na
terenach wiejskich.
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WICHURA WIA£A,
A ORKIESTA GRA£A
Niesprzyjaj¹ce
warunki
atmosferyczne nie
przeszkodzi³y w
organizacji XV
Fina³u Wielkiej
Orkiestry
wi¹tecznej Pomocy
w Po³czynie Zdroju.
Wprawdzie nie odby³
siê pokaz
sztucznych ogni, za
to zebrano wiêcej
pieniêdzy ni¿ w roku
ubieg³ym.
Str.4

Od kilku tygodni w Po³czynie
Zdroju dzia³a modelarnia dla dzieci i
m³odzie¿y. To wspólna inicjatywa
ksiêdza Janusza Brzosko i gminnego
samorz¹du.
Str.5

ROZMOWY
O KRWIODAWSTWIE

Na styczniowej sesji Rady Miejskiej radni przyjêli uchwa³ê
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
w gminie Po³czyn-Zdrój w roku 2007.

NAUCZYCIELSKIE DODATKI
BEZ ZMIAN
Na podstawie obowi¹zuj¹cych
przepisów wynagrodzenie nauczycieli
sk³ada siê z czêci okrelonej przez
Kartê Nauczyciela, oraz dodatków,
których wysokoæ uchwala samorz¹d
gminy. Dokument uchwalany przez
Radê zawsze na pocz¹tku roku okrela
wysokoæ stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za trudne warunki pracy, a tak¿e szczegó³owe warunki przyznawania dodatków oraz
szczegó³owy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doranych zastêpstw,
oraz wysokoæ i warunki wyp³acania
CMYK

PROBOSZCZ
WYCHOWUJE
MODELOWO

pozosta³ych sk³adników wynagrodzenia.
W tym roku zasady wynagradzania
nauczycieli w czêci ustalanej przez
gminê nie uleg³y zmianie w stosunku
do roku ubieg³ego. Zdaniem Renaty
Radziusz, inspektora ds. Owiaty w
Urzêdzie Miasta i Gminy dodatki dla
nauczycieli w gminie Po³czyn Zdrój
nale¿¹ do najwy¿szych w okolicy. 
Wszystkie gminy w powiecie widwiñskim maj¹ w regulaminach wynagradzania ni¿sze stawki ni¿ obowi¹zuj¹ce w Po³czynie  informuje Renata
Radziusz.
(tao)

W urzêdzie Miasta i Gminy odby³o
siê spotkanie Honorowych Dawców
Krwi z burmistrz Barbar¹ Nowak i przewodnicz¹c¹ Rady Miejskiej Helen¹ K³usewicz.
Str.6

STRA¯ACKI
EKSPONAT TRAFI£
DO MUZEUM

Na pocz¹tku bie¿¹cego roku najstarszy w gminie Po³czyn Zdrój samochód
stra¿acki trafi³ do muzeum. Star 25, który
jeszcze niedawno s³u¿y³ stra¿akom w
OSP Ko³acz, ma 42 lata.
Str.5

SAMORZ¥D

PLAN RADY MIEJSKIEJ
NA ROK 2007

Podczas styczniowej sesji radni podjêli
uchwa³ê w sprawie przyjêcia planu pracy
Rady Miejskiej w roku 2007
g Styczeñ
Przyjêcie planu pracy Rady na 2007 rok.
g Luty
Analiza wypoczynku dzieci i m³odzie¿y
w czasie ferii zimowych.
g Marzec
Bezpieczeñstwo na terenie miasta i gminy Po³czyn-Zdrój.
g Kwiecieñ
Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania bud¿etu gminy Po³czyn-Zdrój za 2006
rok i udzielenie absolutorium Burmistrzowi
Po³czyna-Zdroju.
g Maj
S³u¿ba Zdrowia w miecie i gminie Po³czyn-Zdrój.
g Czerwiec
Rolnictwo w gminie Po³czyn-Zdrój w
trzecim roku po wejciu Polski do Unii
Europejskiej
g Lipiec
Urlop
g Sierpieñ
Przygotowanie do rozpoczêcia roku
szkolnego 2007/2008.
Informacja z wykonania bud¿etu gminy
Po³czyn-Zdrój za I pó³rocze 2007 roku.
g Wrzesieñ
Gospodarka wodno-ciekowa w miecie
i gminie Po³czyn-Zdrój.
g Padziernik
Przyjêcie uchwa³ oko³obud¿etowych.
g Listopad
Inwestycje w gminie Po³czyn-Zdrój.
g Grudzieñ
Uchwalenie bud¿etu gminy Po³czynZdrój na 2008 rok

WYSTAWA FOTORGAFII
KONKURSU
CZTERY PORY ROKU
W DORZECZU PARSÊTY
ETAP I JESIEÑ
Organizator: Zwi¹zek Miast i Gmin
Dorzecza Parsêty
OTWARCIE WYSTAWY 16.02.2007
godz. 13.00
Centrum Kultury
ZAMEK
Po³czyn Zdrój, ul. Zamkowa 7
16.02.-03.03.2007 r.
w godz. 9.00  17.00
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
(WSTÊP BEZP£ATNY)

Projekt wspó³finansowany ze rodków
Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG III A Polska (Województwo
Zachodniopomorskie) -Meklemburgia Pomorze Przednie/Brandenburgia
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OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA PO£CZYNA-ZDROJU Z DNIA 31 stycznia 2007 roku
Na podstawie § 2 ust.3 Uchwa³y Nr LVI/443/2006 Rady Miejskiej w
Po³czynie-Zdroju z dnia 27 wrzenia 2006 roku w sprawie zasad i trybu
przeprowadzenia konsultacji z mieszkañcami gminy Po³czyn-Zdrój (Dz. Urz.
Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 30 listopada 2006 roku
Nr.114,poz.2189) og³aszam treæ zarz¹dzenia z dnia 31 stycznia 2007 roku

Zarz¹dzenie nr 7/Z/2007
Burmistrza Po³czyna-Zdroju
z dnia 31 stycznia 2007 roku
w sprawie przyst¹pienia do konsultacji
spo³ecznych
z mieszkañcami miasta Po³czyna-Zdroju

Na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.
U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591; z póniejszymi zmianami) ,uchwa³y Nr LVI/443/2006 Rady
Miejskiej w Po³czynie-Zdroju z dnia 27 wrzenia 2006 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkañcami gminy Po³czyn-Zdrój(Dz. Urz. Województwa
Zachodniopomorskiego z dnia 30 listopada 2006 roku Nr.114,poz.2189) oraz uchwa³y Nr
V/35/2007 Rady Miejskiej w Po³czynie-Zdroju z dnia 24 stycznia 2007 roku w sprawie
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkañcami miasta Po³czyna-Zdroju w przedmiocie aktualizacji urzêdowych nazw miejscowoci w Polsce zarz¹dzam, co nastêpuje:
§ 1.
1. Przyst¹piæ do przeprowadzenia konsultacji z mieszkañcami w zakresie dotycz¹cym
wykrelenia nazw Dziwogóra, G³a¿ówka, £ê¿ek, Miêdzyborze, Ogarki , Ostrow¹s, Po³czyñska, Przyrowo i Tamka z terenu miasta Po³czyna-Zdroju.
2. Konsultacja obejmuje mieszkañców miasta Po³czyna-Zdroju .
§ 2.
1. Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkañców w sprawie, o której mowa w § 1.
2. Konsultacjê przeprowadzi siê poprzez wy³o¿enie w dniach od 12 lutego 2007 roku
do 26 lutego 2007 roku ksiêgi w budynku Urzêdu Miasta i Gminy w Po³czynie-Zdroju
Plac Wolnoci 3-4 ,pokój nr 206, do której mieszkañcy miasta Po³czyna-Zdroju mog¹
wpisywaæ swoje opinie i uwagi(negatywne b¹d pozytywne)do sprawy bêd¹cej przedmiotem konsultacji .
3. Do udzielania wyjanieñ dotycz¹cych przedmiotu konsultacji wyznaczam pracowników Referatu Gospodarki Gruntami, Inwestycji i Budownictwa Urzêdu Miasta i Gminy
w Po³czynie-Zdroju.
4. Wyniki konsultacji opracuje komisja w sk³adzie:
1. Pani Lucyna wi¹tkowska - przewodnicz¹ca
2. Pan Adam Korszy³owski
3. Pan Mariusz Matysek
§ 3.
1. Zarz¹dzenie podlega og³oszeniu w formie obwieszczenia poprzez rozplakatowanie na
terenie miasta Po³czyna-Zdroju ,
2. Informacjê o zarz¹dzeniu konsultacji podaje siê w prasie lokalnej .
§ 4.
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.
Burmistrz Barbara Nowak

Z wielkim smutkiem przyjêlimy informacjê o mierci

PANA
MIECZYS£AWA DUNDRA

- jednego z pierwszych powojennych mieszkañców Po³czyna-Zdroju, kombatanta,
dzia³acza spo³ecznego, cz³owieka, który swoj¹ prac¹ i zaanga¿owaniem wniós³ ogromny
wk³ad w dorobek spo³eczny i kulturalny naszego miasta. Dla wielu pokoleñ jego postawa
by³a przyk³adem patriotyzmu i szacunku do najwy¿szych wartoci.

Wyrazy wspó³czucia ¿onie, rodzinie i najbli¿szym sk³adaj¹
Przewodnicz¹ca
Burmistrz
Rady Miejskiej
Po³czyna-Zdroju
w Po³czynie-Zdroju

WYDARZENIA

e-mail: wiadomoscipolczynskie@wp.pl

W tym roku tradycyjny Koncert Noworoczny Burmistrza Po³czyna
Zdroju sta³ pod znakiem chóralnych piewów. W kinie Goplana
wyst¹pi³ Chór Parafii Greckokatolickiej p.w. NMP w Bia³ym Borze
i Kameralny Chór Mieszany Cantus z Po³czyna Zdroju.

ROZPIEWANY
NOWY ROK

BÊD¥ PIENI¥DZE
NA POLNE DROGI
Na styczniowej sesji Rady Miejskiej
radni podjêli uchwa³ê w sprawie zmian do
bud¿etu gminy, dziêki którym mo¿liwe
bêdzie uzyskanie zewnêtrznych funduszy na remont dwóch dróg na terenach
wiejskich.
W ubieg³ym roku Urz¹d Miasta i Gminy wyst¹pi³ do Urzêdu Marsza³kowskiego o dofinansowanie inwestycji remontów dróg ródpolnych  droga nr 18 obrêb Zaj¹czkówko, oraz droga nr 39 obrêb
Sucha i nr 22 obrêb Szeligowo. Koszt wykonania tego zadania to 867.000 z³. Decyzja Urzêdu Marsza³kowskiego nie by³a
jeszcze znana, a mimo to gmina zabezpieczy³a w bud¿ecie na 2007 rok 433.500 z³,
czyli po³owê rodków potrzebnych na
zrealizowanie inwestycji. Kiedy okaza³o
siê, ¿e UM dofinansuje po³czyñski wniosek, gmina podjê³a uchwa³ê, dziêki której
w bud¿ecie gminy zabezpieczona zosta³a
druga czêæ rodków na realizacjê inwestycji. Po wykonaniu robót Urz¹d Marsza³kowski zrefunduje czêæ poniesionych przez gminê nak³adów.
Prace remontowe zostan¹ przeprowadzone w lipcu i sierpniu bie¿¹cego roku.
Zakres robót obejmie wykonanie nawierzchni bitumicznej, poboczy, wykopanie rowów odwadniaj¹cych i usuniêcie
przydro¿nych zaroli. £¹czna d³ugoæ
wyremontowanych dróg wyniesie oko³o
2,1km.
(tao)

Bia³y Bór to miasto,
w którym spo³ecznoæ
pochodzenia ukraiñskiego jest stosunkowo liczna, nic zatem dziwnego,
¿e zespó³ z Bia³ego Boru
czerpie inspiracje z kultury ukraiñskiej. Dziêki
temu po³czyñska publicznoæ zebrana na koncercie mia³a okazjê wys³uchaæ kilkunastu kolêd,
pastora³ek i piêknych
pieni ludowych w jêzyku naszych wschodnich
s¹siadów. Przyjazd Chóru Parafii Greckokatolickiej do Po³czyna by³ niejako rewan¿em za ubieg³oroczny pobyt po³czyñskiego Cantusa w Bia³ym Borze. W
drugiej czêci koncertu zaprezentowa³ siê w³anie po³czyñski zespó³, który oprócz tradycyjnych kolêd zaprezentowa³ równie¿ repertuar bardziej karnawa³owy.
(tao)

PÓ£ WIEKU
RAZEM

Piêædziesi¹t¹ rocznicê zawarcia
zwi¹zku ma³¿eñskiego obchodzili niedawno Pañstwo Eugenia i Micha³ Hadamowie.
Pañstwo Hadamowie pobrali siê 1 grudnia 1956 roku w Po³czynie Zdroju i ca³e ¿ycie
zwi¹zani byli z naszym miastem. Pan Micha³
jest twórc¹ i wieloletnim dzia³aczem Klubu
Honorowych Dawców Krwi dzia³aj¹cego
przy po³czyñskim browarze i dziêki niemu

krwiodawstwo sta³o siê rodzinn¹ tradycj¹
rodziny Hadamów. Oprócz seniora rodu
krew oddaj¹ jeszcze dwie córki i dwóch
synów. Pañstwo Hadam doczekali siê piêciorga dzieci, 13 wnuków oraz jednej prawnuczki. Uroczystoæ ich 50 rocznicy lubu
by³a wielkim wiêtem dla ca³ej rodziny. (tao)

Dwunastego stycznia w po³czyñskim zamku mia³o miejsce otwarcie
wystawy pt. Pielgrzymki polskie. Fotografie zosta³y wykonane
podczas wizyt Jana Paw³a II w ojczynie.

PIELGRZYMKI PAPIESKIE
W PO£CZYNIE ZDROJU
Autorem wystawy jest wybitny polski fotografik Adam Bujak, który przez
wiele lat dokumentowa³ ¿ycie i dzia³al-

noæ Jana Paw³a II, zaczynaj¹c jeszcze w
okresie, gdy pe³ni³ pos³ugê jako kardyna³
Karol Wojty³a w Krakowie. Efektem jego
pracy jest wiele albumów, wydanych w
Polsce i za granic¹ - ³¹cznie - w kilkusettysiêcznych nak³adach oraz wystawa

Pielgrzymki polskie, prezentowana kolejno w wielu polskich miastach, w renomowanych instytucjach wystawienniczych. W Po³czynie Zdroju wystawa bêdzie czynna do 11 lutego 2007 od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 10.00 do
17.00  wstêp bezp³atny.
Ekspozycja sk³ada siê z 95 fotografii na 43 planszach - pokazuj¹cych wszystkie
9 pielgrzymek Ojca wiêtego do Polski, w
latach 1979  2002. Wród tak wielu prac
znajduj¹ siê nie tylko ujêcia, które powszechnie znamy z telewizji i dzia³añ reporterów
gazet, ale tak¿e - a mo¿e przede wszystkim zdjêcia unikalne z pielgrzymek Jana Paw³a II,
wykonane przez Adama Bujaka w miejscach
i chwilach niedostêpnych innym fotoreporterom.
Organizatorami wystawy s¹: Katolickie
Centrum Kultury w Krakowie, Wydawnictwo
Bia³y Kruk z Krakowa oraz Agencja Zegart 
Jerzy Zegarliñski z Bydgoszczy, Urz¹d Miasta
i Gminy w Po³czynie Zdroju.
(tao)
po³czyñskie WIADOMOCI
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Z BETLEJEM WICHURA WIA£A,
DO PO£CZYNA A ORKIESTA GRA£A
Kilka dni przed Bo¿ym Narodzeniem do
Po³czyna Zdroju trafi³o Betlejemskie wiate³ko Pokoju. Podobnie jak w ubieg³ym roku
by³ to podarunek od harcerzy z Czaplinka.
Burmistrz Barbara Nowak przekaza³a wiate³ko do szkó³ i instytucji na terenie gminy.
Akcja Betlejemskie wiat³o Pokoju zosta³a
zorganizowana po raz pierwszy w 1986 roku w
Linz, w Austrii, jako czêæ wielkich bo¿onarodzeniowych dzia³añ charytatywnych na rzecz
dzieci niepe³nosprawnych oraz osób potrzebuj¹cych. Akcja nosi³a nazwê wiat³o w ciemnoci i by³a propagowana przez Austriackie Radio
i Telewizjê (ORF). Rok póniej patronat nad
akcj¹ objêli skauci austriaccy. Roznosili ogieñ z

Betlejem do ró¿nych instytucji  szpitali, sierociñców, urzêdów, aby w czasie Bo¿ego Narodzenia sta³ siê on ¿ywym symbolem pokoju, braterstwa, nadziei i mi³oci.
Ka¿dego roku dziewczynka lub ch³opiec
wybrani przez ORF wród grona dzieci dzia³aj¹cych charytatywnie, odbiera wiat³o z Groty
Narodzenia Pañskiego w Betlejem. Nastêpnie
wiat³o jest transportowane do Wiednia za porednictwem austriackich linii lotniczych. Jeli,
ze wzglêdu na skomplikowan¹ sytuacjê w relacjach izraelsko  palestyñskich, zdarza³o siê, ¿e
nikt zAustrii nie móg³ odebraæ wiat³a w samym
Betlejem, wtedy dzieci izraelskie i palestyñskie
przewozi³y ogieñ do Tel Awiwu, a nawet do samego Wiednia.
Tydzieñ przed wiêtami Bo¿ego Narodzenia w Wiedniu ma miejsce ekumeniczna uroczystoæ, podczas której p³omieñ jest przekazywany mieszkañcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych, z wielu krajów europejskich. Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego odbiera
wiat³o na przejciu granicznym w £ysej Polanie. St¹d wiat³o wêdruje na G³odówkê, gdzie
po mszy wiêtej w kapliczce przekazane zostaje
dalej i przez Kraków, Jasn¹ Górê rozprzestrzenia siê po ca³ej Polsce, aby trafiæ za pomoc¹ r¹k
harcerek i harcerzy do wszystkich, którym bliskie jest jego przes³anie. W Warszawie delegacja
harcerek i harcerzy dzieli siê Betlejemskim wiat³em Pokoju z Prymasem Polski, a nastêpnie z
Prezydentem RP, premierem, Marsza³kami Sejmu i Senatu. wiat³o jest zanoszone do kocio³ów, urzêdów, organizacji, szpitali. Z Warszawy
p³omieñ wêdruje na pó³noc, a stamt¹d dalej na
wschód na Ukrainê, Bia³oru, Litwê i do Rosji.
wiat³o z Betlejem dociera do ca³ej Europy 
nawet poza kr¹g polarny.
(tao)
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Niesprzyjaj¹ce warunki atmosferyczne nie przeszkodzi³y
w organizacji XV Fina³u Wielkiej Orkiestry wi¹tecznej Pomocy
w Po³czynie Zdroju. Wprawdzie nie odby³ siê pokaz sztucznych ogni,
za to zebrano wiêcej pieniêdzy ni¿ w roku ubieg³ym.

Kiedy w niedzielny poranek
27 wolontariuszy
wysz³o na ulice
miast, organizatorzy jeszcze zastanawiali siê czy ze
wzglêdu na porywisty wiatr i zacinaj¹cy deszcz nie
przenieæ wystêpów zaplanowanych w ranach XV
Fina³u WOP do
kina Goplana.
Jednak w godzinach popo³udniowych pogoda poprawi³a siê na tyle,
¿e imprezê mo¿na by³o rozpocz¹æ tradycyjnie na Placu Wolnoci.
Na scenie, jak co roku odbywa³y
siê wystêpy zespo³ów m³odzie¿owych

dzia³aj¹cych w szko³ach i w Centrum
Kultury (oprócz tancerzy i wokalistów wyst¹pi³ rockowy zespó³ Ramen), oraz licytacje fantów przekazanych na rzecz akcji Jurka Owsiaka.
Pod m³otek posz³o kilkadziesi¹t przedmiotów przekazanych przez ogólnopolski sztab Wielkiej Orkiestry wi¹tecznej Pomocy  kubki, plakaty, koszulki i z³ote oraz srebrne serduszka.
Licytowano te¿ ogromn¹ liczbê darów
przekazanych przez po³czyñskich
ofiarodawców  wród nich by³y zabawki, odzie¿, kosmetyki, ozdoby, a
nawet ogromny 5 kilogramowy tort,

który hojni zwyciêzcy licytacji przekazali w poczêstunku uczestnikom
zabawy. Licytowane by³y równie¿
licznie przekazane na rzecz Orkiestry
us³ugi, wród których by³y zaproszenia na kolacje w
miejscowych
restauracjach, karnety wstêpu na basen,
pobyty weekendowe w jednym z sanatoriów, bony na manicure itp.
Przez ca³y tydzieñ po zakoñczeniu XV Fina³u pieni¹dze na rzecz akcji
Jurka Owsiaka zbierane by³y równie¿ w
szko³ach na terenie
miasta i gminy.
£¹czna kwota zebranych w tym roku funduszy to
13 314 z³otych.
(tao)

OG£OSZENIA DROBNE
g Zatrudniê spawaczy (TIG). Tel.
0606 243 3052.
g Lokale biurowe oraz powierzchnie
reklamowe do wynajêcia. Informacja pod
numerem telefonu 0 94 36 62 531.

OG£OSZENIA DROBNE S¥ BEZP£ATNE
tel. (094) 36 62 404
e-mail: wiadomoscipolczynskie@wp.pl

WYDARZENIA

e-mail: wiadomoscipolczynskie@wp.pl

Od kilku tygodni w Po³czynie Zdroju dzia³a modelarnia dla dzieci i m³odzie¿y. To wspólna inicjatywa
ksiêdza Janusza Brzosko i gminnego samorz¹du.

PROBOSZCZ WYCHOWUJE
MODELOWO
Proboszcz parafii p.w. wiêtego Józefa modelarstwem interesuje siê od wczesnych lat m³odzieñczych, a modelarniê
prowadzi³ w kilku parafiach, w których
wczeniej odbywa³ pos³ugê kap³añsk¹.

Po przybyciu do Po³czyna Zdroju ksi¹dz
postanowi³ kontynuowaæ dzia³alnoæ w
tym zakresie, poniewa¿ uwa¿a, ¿e uprawianie tej pasji jest bardzo wartociowe
dla m³odzie¿y. Modelarstwo lotnicze,
jak wiele innych pasji mo¿e byæ wa¿nym
elementem wychowania spo³ecznego i
ogólnego. Konstruowanie i budowanie
modeli, treningi i udzia³ w zawodach to
dobra przeciwwaga i skuteczny hamulec
dla zjawisk, takich jak narkomania czy
przestêpczoæ wród nieletnich  mówi
proboszcz.
Pomys³ stworzenia modelarni entuzjastycznie przyjê³a burmistrz Barbara Nowak, która postanowi³a przeznaczyæ na
ten cel pomieszczenie po dawnej harcówce na ul. Kociuszki, oraz wygospodaro-

waæ rodki na dzia³alnoæ placówki. Od
pocz¹tku stycznia w poniedzia³ki i rody
grupa ponad dwudziestu ch³opców odbywa zajêcia pod czujnym okiem ksiêdza,
oraz opiekuna grupy zatrudnionego przez
Urz¹d Miasta i Gminy.
Pierwsz¹ inicjatyw¹ zwi¹zan¹ z modelarstwem by³o wiêto latawca zorganizowane wspólnie z gmin¹ we wrzeniu
ubieg³ego roku na trzech garbach. Zdaniem ks. Brzosko po otwarciu modelarni

znacznie czêciej bêdzie mo¿na obserwowaæ lataj¹ce nad Po³czynem efekty
pracy m³odych pasjonatów. Obecnie na
zajêciach odbywa siê klejenie balonów
ze specjalnej bibu³y, które nape³nione
ciep³ym powietrzem mog¹ przelecieæ
nawet kilka kilometrów  Pierwszy taki
pokaz zaplanowalimy na ferie zimowe, planujemy równie¿ wystawy oraz
loty wykonanych modeli  mówi proboszcz.
(teo)

Na pocz¹tku bie¿¹cego roku najstarszy w gminie Po³czyn Zdrój samochód stra¿acki trafi³ do muzeum.
Star 25, który jeszcze niedawno s³u¿y³ stra¿akom w OSP Ko³acz, ma 42 lata.

STRA¯ACKI EKSPONAT TRAFI£ DO MUZEUM
Samochód wyprodukowany w 1964 roku to obecnie
prawdziwy wyj¹tek, tym bardziej, ¿e mimo sêdziwego
wieku przez ca³y czas pozostawa³ sprawny technicznie.
Jeszcze rok temu w Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Ko³aczu sêdziwa babcia, jak nazywali auto stra¿acy, bra³a
udzia³ w akcjach ganiczych. Sytuacja zmieni³a siê, kiedy zim¹ ubieg³ego roku samorz¹d Po³czyna Zdroju zakupi³ nowy wóz stra¿acki przystosowany do ratownictwa
drogowego, dziêki czemu do Ko³acza zosta³ przekazany
kilkunastoletni jelcz 315. Wówczas star 25 przyjecha³ na
parking Komisariatu Policji w Po³czynie, gdzie czeka³ na
decyzjê o swoim dalszym losie. Tu¿ przed koñcem roku
po³czyñscy radni postanowili, ¿e wys³u¿ony wehiku³ zostanie przekazany do Muzeum Techniki i Komunikacji
Zajezdnia Sztuka w Szczecinie. W swoj¹ ostatni¹
podró¿ na zas³u¿on¹ emeryturê samochód pojecha³ o
w³asnych si³ach.
(tao)

po³czyñskie WIADOMOCI

5

ROZMAITOCI

e-mail: wiadomoscipolczynskie@wp.pl

ROZMOWY O KRWIODAWSTWIE
W Urzêdzie Miasta i Gminy odby³o siê spotkanie Honorowych
Dawców Krwi z burmistrz Barbar¹ Nowak i przewodnicz¹c¹ Rady
Miejskiej Helen¹ K³usewicz.
Spotkanie by³o okazj¹ do wrêczenia
nagród i odznaczeñ dla najbardziej zas³u¿onych krwiodawców, oraz rozmów na te-

szonych, ale cztery kluby dzia³aj¹ce na terenie miasta i gminy licz¹ ponad stu cz³onków. Kiedy krwiodawców by³o wiêcej,
ale liczba ta zmniejszy³a siê po likwidacji punktu krwiodawstwa w Po³czynie
Zdroju w 2005 roku,
która zmusi³a po³czyñskich krwiodawców do podró¿owania do Bia³ogardu. Gmina sprzeciwia³a siê likwidacji,
jednak nie mia³a ¿adnego wp³ywu na tê
decyzjê. Wprawdzie
obecnie po³czyñski
samorz¹d zapewnia
bezp³atny transport
do Bia³ogardu, ale
krwiodawcy i tak
twierdz¹, ¿e koJan Szamanek jest rekordzist¹ gminy i powiatu, który niecznoæ p o k o odda³ honorowo 67 litrów krwi i zarazi³ swoj¹ pasj¹ córkê i nywania tak du¿ej
jest
dwóch synów, którzy ³¹cznie oddali 115 litrów krwi. Jednocze- o d l e g ³ o  c i
nie Jan Szamanek jest d³ugoletnim prezesem Klubu Gmin- d l a n i c h n i e k o Transnego HDK w Po³czynie Zdroju. Klub ten oddaje rocznie naj- r z y s t n a .
port to nie jedyna
wiêcej krwi w powiecie widwiñskim.
pomoc,
jak¹
mat sytuacji krwiodawstwa w gminie Po- krwiodawcy otrzymuj¹ od samorz¹³czyn Zdrój. Trudno dok³adnie oszaco- du. W ubieg³ym roku samorz¹d zorwaæ ile osób w gminie Po³czyn Zdrój ho- g a n i z o w a ³ d l a h o n o r o w y c h d a w norowo oddaje krew  wielu jest niezrze- c ó w w y c i e c z k ê d o Te m p l i n a i

Nagrody i gratulacje otrzymali:
Jan Hadam  odda³ 58 litrów krwi
W³adys³aw Kaczyñski  61 litrów
Miros³aw Siemi¹tkowski  57 litrów
Jan Szamanek  67 litrów
Odznaczenia za d³ugoletnie
oddawanie krwi otrzymali:
Kazimierz Kowalski,
Marek Lembowicz,
Lech Michalski,
Andrzej Winiewski.
wspomóg³ kluby w organizacji letn i e j s p a r t a k i a d y. K r w i o d a w c y p o dziêkowali przedstawicielom samorz¹du za wsparcie okazane w
ci¹gu ostatniego roku, oraz wyra-

zili swoje oczekiwania na rok bie¿¹c y. O p r ó c z d a l s z e g o k o r z y s t a n i a z
transportu, obecni na spotkaniu
przedstawiciele klubów chcieliby
dysponowaæ lokalem na biuro, odbyæ kolejn¹ wycieczkê, oraz w listopadzie zorganizowaæ uroczyst¹ akademiê z okazji Dnia Honorowego
Dawcy Krwi.
(tao)

Po³czyñska Stacja Pomocy Medycznej Joannitów otrzyma³a w styczniu nowy samochód. Ford fusion
trafi³ do Po³czyna z Niemiec zakupiony przez w³adze Zakonu Szpitalników.

PIELÊGNIARKI W NOWYM
AUCIE

Stacja Pomocy Medycznej Joannitów istnieje w Po³czynie Zdroju od 12 lat.
Zatrudnione w niej dwie pielêgniarki zajmuj¹ siê opiek¹ nad osobami ob³o¿nie
chorymi  s¹ to g³ównie osoby starsze,
samotne i ubogie. Podopieczni Joannitów otrzymuj¹ pomoc medyczn¹, rehabilitacyjn¹ i pielêgnacyjn¹  panie zatrudnione w Stacji same okrelaj¹ siê jako
hospicjum na kó³kach. Dzia³alnoæ organizacji w Po³czynie jest czêciowo finansowana przez stronê niemieck¹, która ponosi koszty utrzymania samochodu, telefonu, rodków pielêgnacyjnych
i sprzêtu. Koszty zwi¹zane z zatrudnieniem pielêgniarek pokrywa gmina Po-
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³czyn Zdrój. Pielêgniarki maj¹ pod
opiek¹ 65 osób z terenu ca³ej gminy  czêsto musz¹ doje¿d¿aæ w
trudnodostêpne tereny, dlatego sprawny
samochód jest im w
pracy absolutnie niezbêdny. Nowy ford zast¹pi wys³u¿onego poloneza, który by³ u¿ytkowany od pocz¹tku
istnienia Stacji, a jego
remonty przesta³y byæ
op³acalne.
(tao)

SPORT

HALOWA
LIGA PI£KI
NO¯NEJ

W niedzielê 7 stycznia w hali sportowej
Zespo³u Szkó³ Publicznych rozpoczê³a siê
halowa liga pi³ki no¿nej, organizowanej
przez: Radê Miejsk¹ w Po³czynie Zdroju,
Urz¹d Miasta i Gminy w Po³czynie Zdroju i
Janusza Podporê, radnego Rady Powiatu w
widwinie. W rozgrywkach udzia³ wziê³o 9
zespo³ów z terenu gminy Po³czyn Zdrój.
UCZESTNICY:
1. M£ODZI GNIEWNI; 2. RED£O
NOWA; 3. NAOS; 4. £ÊGI; 5. GORDON; 6.
O. WARSZAWSKIE; 7. KO£ACZ; 8.
MASTERS; 9. RED£O I.
Zespo³y, które zajê³y cztery pierwsze
miejsca zmierz¹ siê z czterema zespo³ami z
ligi widwiñskiej.
Dyplom dla najstarszego zawodnika ligi
otrzyma³ ROMAN WOSZCZYÑSKI 
Ko³acz, najlepszym bramkarzem zosta³
MAREK TKACZ  Red³o Nowa, najlepszym zawodnikiem ligi zosta³ S£AWOMIR KACZMARSKI  Ko³acz. Puchar
Fair Play przypad³ dla dru¿yny Red³o
Nowa. Wrêczenia pucharów, statuetek i
dyplomów dokona³y Przewodnicz¹ca Rady
Miasta Helena K³usewicz, Burmistrz Po³czyna - Zdroju Barbara Nowak i Janusz
Podpora. Organizatorzy halowej ligi pi³ki
no¿nej serdecznie dziêkuj¹ sponsorom,
Dyrekcji Zespo³u Szkó³ Publicznych w Redle, Januszowi Orenczakowi , Romanowi
Ko³¹czyñskiemu i Antoniemu Banaszewskiemu.
Z. Wiater

www.polczyn-zdroj.pl
Klasyfikacja w rywalizacji o tytu³ króla
strzelców: S³awomir Woszczyñski  KO£ACZ
(32 bramki), Mateusz Jakubiak -RED£O I (18),
Krzysztof Glezner - GORDON (23), Jacek
Szewczyk - GORDON (15), Rados³aw Ilasz M£.GNIEWNI (14), Wojciech Lembowicz GORDON (14), Rados³aw Majewski - RED£O
I (13), Pawe³ wiebodzki - M£. GNIEWNI (13),
Dawid Kuczuk - GORDON (13), S³awomir
Kaczmarski - KO£ACZ (12), Pawe³ Or³owski
- KO£ACZ (11), Mariusz Kricki - £ÊGI (7)

Tabela po omiu kolejkach:
1. RED£O I
21
69 : 15
2. KO£ACZ
19
62 : 23
3. GORDON
16
85 : 24
4. RED£O NOWA
15
42 : 30
5. £ÊGI
13
42 : 32
6. M£ODZI G.
9
39 : 52
7. O. WARSZ.
7
29 : 76
8. NAOS
3
23 : 80
9. MASTERS
1
28 : 80

VIII PO£CZYÑSKI HALOWY TURNIEJ PI£KI OLDBOYÓW

W niedzielê 21 stycznia w hali sportowej
Zespo³u Szkó³ Publicznych w R¹binie odby³
siê VIII Po³czyñski Halowy Turniej Pi³ki
No¿nej Oldboyów, organizowany przez
Urz¹d Miasta i Gminy w Po³czynie  Zdroju
i Po³czyñskie Towarzystwo Tenisowo Sportowe MECZ -Dariusz Osicki.
Sponsorami turnieju by³y firmy: REDAN,
DANPOL, TEMPO-SPORT. W turnieju
udzia³ wziê³o 6 zespo³ów z terenu gminy
Po³czyn  Zdrój. Zgodnie z regulaminem zawodnicy uczestnicz¹cy w turnieju powinni
mieæ minimum 30 lat. Dru¿yny reprezentowa³y zak³ady pracy i grupy spo³eczne: POLICJA, OLDBOJE RED£OVIA, SONCAS,
REDAN, GMINA R¥BINO, NADLENICTWO. System rozgrywek ka¿dy z ka¿dym.
Puchar Fair Play zdoby³a dru¿yna reprezentuj¹ca Nadlenictwo Po³czyn.
W klasyfikacji króla strzelców zwyciê¿y³
LESZEK ANIO£KOWSKI  SONCAS  8
bramek., Najlepszym bramkarzem zosta³
ANDRZEJ KLIMAS  GMINA R¥BINO,
najlepszym zawodnikiem turnieju zosta³
MACIEJ SZWED  OLDBOYE RED£OVIA
natomiast najstarszym uczestnikiem turnieju
by³ W£ADYS£AW MISZCZYSZYN 

SONCAS. Wszyscy w/w zawodnicy otrzymali od organizatorów okolicznociowe statuetki i upominki.
Organizatorzy serdecznie dziêkuj¹ sponsorom: REDAN, DANPOL, TEMPO SPORT
oraz za pomoc w organizacji takim osobom jak:
Krzysztof Majewski  Wójt Gminy R¹bino,
Teresa Or³owska, Gra¿yna Jasiñska, Janusz
Podpora, Tomasz Skrzypiec.
Z. Wiater

Koñcowa tabela:
1. SONKAS
12
2. GMINA R¥BINO 12
3. REDAN
9
4. OLDBOYE RED£OVIA 9
5. POLICJA
3
6. NADLENICTWO 0

24 : 5
11 : 6
15 : 13
18 : 8
10 : 15
3 : 32
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RÓ¯NE

FERIE ZIMOWE 2007

M A G A Z Y N
SAMORZ¥DOWY

Tegoroczne ferie zimowe trwaj¹
od 29 stycznia do 10 lutego. Gmina Po³czyn Zdrój jak co roku organizuje
wiele ró¿norodnych zajêæ dla uczniów
wszystkich typów szkó³.
W Domu Wczasów Dzieciêcych w
Po³czynie-Zdroju, przy ulicy Grunwaldzkiej, zorganizowane zosta³o zimowisko stacjonarne. Wypoczynek zorganizowany jest dla 60 dzieci pochodz¹cych z terenów wiejskich z rodzin dysfunkcyjnych. Ferie s¹ realizowane w
dwóch turnusach (po 30 dzieci) w dniach:
I turnus  29 stycznia - 3 lutego,
II turnus  5  10 lutego.
Opiekunami dzieci bêdzie 3 nauczycieli zatrudnionych w po³czyñskich
szko³ach. Dzieci w ramach wypoczynku
bêd¹ korzysta³y z zabiegów proponowanych przez Dom Wczasów Dzieciêcych. Ponadto poznaj¹ miasto, odwiedz¹
po³czyñskie zak³ady pracy (Policja,
Stra¿ Po¿arna, Urz¹d Miasta). Dziêki gocinnoci pana Wies³awa Dani³owicza
bêd¹ mia³y mo¿liwoæ obejrzenia mini
zoo. Bêd¹ uczestniczy³y równie¿ w zajêciach proponowanych przez Centrum
Kultury i Bibliotekê Publiczn¹ w Po³czynie  Zdroju.
Ponadto w czasie ferii prowadzone
przez TPD Oddzia³ Powiatowy w Po³czynie Zdroju rodowiskowe Ognisko
Integracyjne funkcjonuje od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 900  1400 obejmuj¹c swoj¹ opiek¹ dzieci zamieszka³e na
terenie miasta, pochodz¹ce z rodzin najubo¿szych i dysfunkcyjnych. Codziennie w zajêciach bêdzie bra³o udzia³ 25  30
dzieci. Oprócz zajêæ prowadzonych w
wietlicy, dzieci korzystaj¹ z oferty proponowanej przez Centrum Kultury i Biblioteki Publiczn¹ w Po³czynie  Zdroju.
W Przedszkolu Samorz¹dowym Nr 1
w Po³czynie Zdroju trwa Feriada w
Przedszkolu dla dzieci z klas 0, I, II i
III szko³y podstawowej. Zajêcia odbywaj¹ siê w dniach 29 stycznia-2 lutego
oraz 5-9 lutego w godzinach 1000  1300.
W ramach zajêæ zorganizowane zostan¹
zabawy plastyczne, sportowo  rekreacyjne, muzyczne oraz z zakresu profilaktyki zagro¿eñ pojawienia siê sytuacji
niekorzystnych dla rozwoju dziecka tj.
na³ogi, zachowania agresywne itp. Spotkania prowadz¹ nauczycielki przedszkola, pielêgniarka, policjant, lekarz.
Organizatorem tego zimowiska jest
Urz¹d Miasta i Gminy w Po³czynie 
Zdroju.
Równie¿ Publiczne Gimnazjum w
Po³czynie  Zdroju zaanga¿owa³o siê w
organizacjê wypoczynku zimowego udo-
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stêpniaj¹c swoj¹ salê gimnastyczn¹ na zajêcia sportowe. Nauczyciel tej szko³y  Pan
Wojciech Halec we wtorki, czwartki i pi¹tki
w godzinach 11 00 - 12 30 prowadzi nieodp³atnie zajêcia, których g³ównym celem
jest doskonalenie umiejêtnoci uczniów w
grach zespo³owych.
W Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1
w Po³czynie  Zdroju nauczyciele prowadz¹ nieodp³atne treningi w pi³ce no¿nej
i pi³ce siatkowej, oraz zajêcia z informatyki Zabawa z komputerem. Zajêcia z pi³ki
no¿nej i siatkowej poprowadzi Janusz
Podpora, w pi³ce siatkowej dziewcz¹t treningi poprowadzi Ewa Dunder, natomiast
treningi z pi³ki siatkowej ch³opców Marek
Dunder. Zajêcia z informatyki realizuje
Krzysztofa Ciba.
W Zespole Szkó³ Publicznych w Redle
ferie przebiegaj¹ na sportowo  pod znakiem rozgrywek w unihokeja i pi³kê siatkow¹. Zajêcia prowadzone s¹ nieodp³atnie
przez nauczycieli wychowania fizycznego
zatrudnionych w tej szkole.
Ferie w Centrum Kultury
w Po³czynie-Zdroju
W siedzibie przy Wojska Polskiego odbywa siê cykl zajêæ pt. RAZ DWA
TRZY...NA WESO£O , w programie m.
in.: zajêcia ruchowe, zabawy grupowe,
zajêcia plastyczne prowadzone przez instruktorów Amatorskiego Ruchu Artystycznego  poniedzia³ki  pi¹tki w godz.
11.oo  14.oo.
Biblioteka Publiczna im. J. Tuwima /
Czytelnia dla dzieci/ cykl zajêæ pt. PRZYGODA Z KSI¥¯K¥, w programie m. in.:
czytanie bajek, zabawy umys³owe, zajêcia
plastyczne, teatrzyk cieni. poniedzia³ki 
pi¹tki w godz. 11.oo  13.oo.
wietlice wiejskie
· Bulary Weso³a zima, w programie
m. in.: konkursy plastyczne, zabawy ruchowe, gry stolikowe, wyjcia plenerowe.
wtorki  soboty w godz. 15.oo  19.oo
· £êgi Ferie razem, w programie m.
in.: turniej tenisa sto³owego dla m³odzie¿y
· /16  20 lat/, wykonywanie w³óczkowych przytulanek, zabawy plenerowe odpowiednie do pogody. wtorki  soboty w
godz. 16.oo  19.oo.
· Bronowo Feriada w Bronowie, m.
in.: pieczenie ciast, dokarmianie zwierz¹t i
kulig /wspó³praca z Ko³em £owieckim
Cyranka/, przygotowanie wystêpu na
zabawê choinkow¹. poniedzia³ki  rody i
pi¹tki  soboty w godz. 12.oo  16.oo.
· £onica Nasze weso³e ferie, m. in.:
zajêcia plastyczne, gry stolikowe, wyjcie

plenerowe. poniedzia³ki  pi¹tki w godz.
12.oo  15.oo.
· Wardyñ Górny cykliczne zajêcia dla
dzieci /m. in.: plastyczne i ruchowe/.
pi¹tki 17.oo  20.oo, soboty  niedziele
15.oo  19.oo.
· Gawroniec, Ko³acz, Zaj¹czkówko
z uwagi na trwaj¹ce remonty w tych wietlicach w pierwszym tygodniu nie bêd¹
prowadzone zajêcia, a je¿eli zostan¹ remonty zakoñczone to planowane s¹ zajêcia z dzieæmi w zakresie wykonania nowych dekoracji i wystroju placówek.
Gawroniec - poniedzia³ek  pi¹tek w
godz. 12.oo  15.oo.
Ko³acz - poniedzia³ek  pi¹tek w
godz. 14.oo  19.oo.
Zaj¹czkówko  czwartek  niedziela
17.oo  21.oo.
Filie biblioteczne
Red³o  cykl pt. Ferie ze sztuk¹, w
programie m. in.: prace rêczne /haft krzy¿ykowy, szyde³kowanie, modelowanie/,
zabawy umys³owe, wyjcia plenerowe.
poniedzia³ki  pi¹tki w godz. 11.oo 
14.oo
Toporzyk  cykl pt. Zimowe igraszki, m. in.: turniej gier, czytanie bajek W
krainie bani, zajêcia plastyczne Bajkowy bohater, zabawy plenerowe.
wtorki  pi¹tki w godz. 12.oo  15.oo
Popielewo  trwa tu remont placówki,
o ile zostanie zakoñczony zajêcia dla dzieci
realizowane bêd¹ w II tygodniu ferii - Malowanie na szkle /zajêcia plastyczne/. wtorki  pi¹tki w godz. 13.3o  16.3o.
Centrum Kultury w Po³czynie Zdroju og³asza konkurs feryjny dla dzieci i
m³odzie¿y na najoryginalniejsz¹ kartkê
walentynkow¹ Walentynki 2007.
W okresie ferii zimowych odbêd¹ siê
zabawy choinkowe organizowane przez
Centrum Kultury w Po³czynie Zdroju i
spo³ecznoci lokalne:
- 27 stycznia g. 15.oo £êgi,
- 1 lutego g. 16.oo Czarnkowie,
- 2 lutego Ostre Bardo,
- 3 lutego g. 15.oo Gawroniec,
- 5 lutego Wardyñ Górny,
- 9 lutego g. 15.oo £onica,
- 10 lutego g. 12.oo Zajaczkówko,
- 10 lutego g. 15.oo Bronowo.
W dniach 29 stycznia  6 lutego w
Po³czynie Zdroju Grupa Artystyczna
SPLOT organizuje warsztaty re¿yserskie i teatralne dla m³odzie¿y w wieku 16
 18 lat finansowane przez Program
M³odzie¿ /opiekun Kinga Dolatowska/
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