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GMINA DORADZI
I WYSZKOLI STOLARZY

Urz¹d Miasta i Gminy w Po³czynie
Zdroju pozyska³ rodki na realizacjê projektu, dziêki któremu w piêciu wsiach
pracowaæ bêd¹ doradcy u³atwiaj¹cy
wyjcie z bezrobocia, a tak¿e grupa bezrobotnych odbêdzie kurs stolarza budowlanego - cieli.
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KONFERENCJA O ROZWOJU
TURYSTYKI

RED£O MO¯E
KSZTA£CIÆ SIÊ
PRZEZ INTERNET

Od pocz¹tku lutego w Redle rozpoczê³o dzia³alnoæ Centrum Kszta³cenia
na Odleg³oæ.
Miejsce to umo¿liwi podnoszenie
kwalifikacji zawodowych i zdobywanie
wiedzy ogólnej dziêki specjalnie opracowanym kursom dostêpnym za porednictwem Internetu  tzw. e-Learning.
STR. 6

W styczniu w Urzêdzie Miasta i Gminy w Po³czynie Zdroju odby³a siê konferencja powiêcona rozwojowi turystyki kwalifikowanej w rejonie Doliny Piêciu Jezior
i Pradoliny Dêbnicy.
STR. 4

Rozmowa z Helen¹ K³usewicz, przewodnicz¹c¹
Rady Miejskiej Po³czyna-Zdroju.

BUDUJ¥CA ZGODA
RADY MIEJSKIEJ
- Jestemy gmin¹, w której coraz wiêksze znaczenie dla gospodarki bêdzie mia³a
turystyka, dlatego w najbli¿szych latach
liczymy na du¿e inwestycje, które jeszcze
uatrakcyjni¹ Po³czyn i stworz¹ nowe mo¿liwoci rozwoju, a tym samym podnios¹
jakoæ ¿ycia mieszkañców - mówi Helena
K³usewicz. - Mam na myli przebudowê

trasy przelotowej przez miasto, rewitalizacjê starówki oraz rozpoczêt¹ ju¿ budowê
hali sportowej. Wiele inwestycji bêdzie
uzale¿nionych od tego na ile uda nam siê
siêgn¹æ do unijnych rodków pomocowych, ale wierzê, ¿e dziêki dobrej wspó³pracy Rady z Burmistrzem starania te
przynios¹ oczekiwany rezultat.
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PO£¥CZENIE SZKÓ£
BUDZI KONTROWERSJE

Od wrzenia tego roku w Po³czynieZdroju zamiast dwóch szkó³ rednich
prawdopodobnie bêdzie jedna. Chodzi o
po³¹czenie Liceum Ogólnokszta³c¹cego im.
St. Staszica i Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych przy ul. Piwnej, czyli jak siê to w
Po³czynie okrela: Ogólniaka i Rolniczka. Pomys³ ten wzbudza spore kontrowersje wród nauczycieli, uczniów i rodziców, a nawet absolwentów szkó³ rozsianych po wiecie.
CD. na str. 7

SPOTKANIE SAMORZ¥DU
I PRZEDSIÊBIORCÓW

Na pocz¹tku roku burmistrz Barbara
Nowak i przedstawiciele Rady Miejskiej
spotkali siê z przedsiêbiorcami z terenu
miasta i gminy.
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Rozmowa z Helen¹ K³usewicz, przewodnicz¹c¹ Rady Miejskiej Po³czyna-Zdroju.

BUDUJ¥CA ZGODA RADY
MIEJSKIEJ
W listopadzie min¹³ rok od wyborów
samorz¹dowych, wiêc mo¿na
pokusiæ siê o pewne podsumowanie.
Jak wygl¹da³a praca Rady Miejskiej
w minionym okresie?
- W obecnym sk³adzie Rady Miejskiej
jest jedynie troje radnych, którzy pe³nili te
funkcje w poprzedniej kadencji, natomiast pozostali to reprezentanci ró¿nych
rodowisk, zawodów, ludzie o ró¿nych
dowiadczeniach i zainteresowaniach. Ja
te¿ jestem radn¹ po raz pierwszy, dlatego
w tym pocz¹tkowym okresie bardzo zale¿a³o mi, aby dobrze siê poznaæ i stworzyæ
atmosferê dobrej wspó³pracy. Wprawdzie wszyscy radni mieli ju¿ dowiadczenie w pracy ze rodowiskiem lokalnym,
ale dzia³anie w samorz¹dzie to jednak zupe³nie nowe wyzwanie.
Rozpoczynaj¹c now¹ kadencjê, przyjêlimy jako radni pewien plan dzia³ania i
uwa¿am, ¿e uda³o siê go zrealizowaæ.
Oprócz bie¿¹cych problemów du¿e znaczenie mia³y sesje tematyczne powiêcone edukacji, bezpieczeñstwu i s³u¿bie
zdrowia. Z jednej strony przedstawione
zosta³y problemy w tych jak¿e wa¿nych
dziedzinach ¿ycia a z drugiej strony przyjête zosta³y pewne za³o¿enia, co do kierunków rozwoju w przysz³oci.
Po³czyñska Rada Miejska to swoisty
fenomen. Trudno o drugi taki
samorz¹d, w którym niemal
wszystkie uchwa³y by³by
podejmowane jednomylnie. Sk¹d
bierze siê ta niespotykana zgodnoæ
wród radych?
- Jeli komukolwiek wydaje siê, ¿e praca w Radzie Miejskiej polega jedynie na
przychodzeniu na sesje i podnoszeniu
rêki w trakcie g³osowañ to jest w g³êbokim
b³êdzie. To, co widaæ na comiesiêcznych
sesjach to tylko efekt koñcowy ciê¿kiej
pracy wykonywanej przez komisje. To
w³anie na posiedzeniach komisji trwaj¹cych niejednokrotnie wiele godzin najczêciej dochodzi do ró¿nicy zdañ, a nawet burzliwych dyskusji i sporów. Nie s¹
to ³atwe sprawy, poniewa¿ zazwyczaj
chodzi o podzia³ rodków bud¿etowych,
których jak wiadomo zawsze jest za ma³o.
Ka¿dy z radnych zg³asza wiele potrzeb ze
swojego okrêgu, znacznie wiêcej ni¿ mo¿na zrealizowaæ i wiadomo, ¿e z czego
trzeba zrezygnowaæ a wybraæ zadania
najwa¿niejsze. Osi¹ganie kompromisu to
trudna sztuka, ale bardzo siê cieszê, ¿e w
Po³czynie-Zdroju prawie zawsze udaje
siê ten kompromis osi¹gaæ i to rzeczywicie nasz¹ gminê wyró¿nia. Wynika to
chyba z faktu, ¿e nasi radni dobrze rozu-
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miej¹ swoj¹ misjê. Nie chodzi nam o spektakularne gesty czynione podczas sesji.
Wyborcy nie g³osowali na nas abymy
k³ócili siê na forum, ale aby podejmowaæ
decyzje s³uszne z punktu widzenia rozwoju naszej gminy.
Co jako przewodnicz¹ca Rady
Miejskiej po roku pracy uwa¿a
Pani za swój najwiêkszy sukces?
- Moja funkcja ma charakter g³ównie
organizacyjny i zawsze podkrelam, ¿e
radnych jest piêtnastu. Ja tak jak wszyscy, mam jeden g³os, wiêc wszystko co
mog³abym uznaæ za swój sukces bêdzie
równie¿ sukcesem ca³ej Rady. Za najwa¿niejsze w tej kadencji uwa¿am to, o czym
ju¿ wczeniej wspomnia³am tzn., ¿e uda³o
nam siê wypracowaæ takie metody, które
mimo naturalnej w wielu sprawach ró¿nicy zdañ, pozwoli³y zgodnie dzia³aæ dla
dobra gminy. Zgodny i bezkonfliktowy
przebieg sesji to równie¿ wielki, jeli nie
najwa¿niejszy sukces naszego dzia³ania,
bo jak wiadomo zgoda buduje Ale podkrelam jeszcze raz  taki stan, to efekt
wielkiego wysi³ku pracy w komisjach,
który z zewn¹trz jest zupe³nie niewidoczny. W tym miejscu muszê wspomnieæ o
wspó³pracy z Burmistrzem. Mylê, ¿e
bêdê wyrazicielk¹ opinii ca³ej Rady, jeli
powiem, ¿e dotychczas ta wspó³praca
uk³ada³a siê bardzo dobrze. Zarówno Pani
Burmistrz, jak równie¿ pracownicy Urzêdu wiele wysi³ku i wyrozumia³oci wk³adaj¹ we wzajemne utrzymanie dobrych
relacji. Najlepszym tego przyk³adem jest
jednomylne uchwalenie bud¿etu gminy
na 2008 rok.

Kadencja potrwa jeszcze trzy lata.
Jak Rada Miejska
pod Pani przewodnictwem
zamierza spo¿ytkowaæ
ten czas dla dobra
Po³czyna-Zdroju?
- Jestemy gmin¹, w której coraz
wiêksze znaczenie dla gospodarki bêdzie mia³a turystyka, dlatego w najbli¿szych latach liczymy na du¿e inwestycje, które jeszcze uatrakcyjni¹
Po³czyn i stworz¹ nowe mo¿liwoci
rozwoju, a tym samym podnios¹ jakoæ ¿ycia mieszkañców. Mam na
myli przebudowê trasy przelotowej
przez miasto, rewitalizacjê starówki
oraz rozpoczêt¹ ju¿ budowê hali sportowej. Wiele inwestycji bêdzie uzale¿nionych od tego na ile uda nam siê siêgn¹æ do unijnych rodków pomocowych, ale wierzê, ¿e dziêki dobrej
wspó³pracy Rady z Burmistrzem starania te przynios¹ oczekiwany rezultat.
Jednak gmina to nie tylko inwestycje to przede wszystkim ludzie, dlatego na pewno du¿¹ wagê bêdziemy
przywi¹zywaæ do dzia³añ spo³ecznych. Jako przyk³ad wychodzenia
naprzeciw oczekiwaniom mogê powiedzieæ, ¿e po raz pierwszy w tym roku
Rada Miejska postanowi³a przyznaæ
nagrody dla najlepszych uczniów.
Opracowany zosta³ regulamin i
uczniowie wytypowani przez Rady
Pedagogiczne swoich szkó³ otrzymaj¹
nagrody ju¿ na zakoñczenie pierwszego semestru. Bêd¹ to nagrody pieniê¿ne, dlatego mam nadziejê, ¿e ta
forma efektywnie wspomo¿e proces
nauczania daj¹c mo¿liwoæ np. zakupu podrêczników, a ponadto takie
wyró¿nienie zmotywuje równie¿ innych m³odych ludzi do wiêkszego
wysi³ku we w³asn¹ edukacjê. Kolejny
przyk³ad aktywnoci radnych dotyczy terenów wiejskich, a konkretnie
dzia³alnoci so³tysów. Ci ludzie wykonuj¹ naprawdê wa¿n¹ i trudn¹ pracê, dlatego w tym roku postaramy siê
bli¿ej przyjrzeæ ich problemom i pomóc w rozwi¹zaniu.
Dziedziny, którymi bêdzie interesowa³a i zajmowa³a siê Rada Miejska
mo¿na by wymieniaæ jeszcze d³ugo, ale
istot¹ naszej pracy z pewnoci¹ bêdzie
umiejêtne podzielenie uwagi na strategiczne dzia³ania inwestycyjne i jednoczesne nie zapominanie o drobnych
problemach zwyk³ych ludzi.
Rozmawia³
Tomasz Chmielewski

O TYM SIÊ MÓWI

e-mail: wiadomoscipolczynskie@wp.pl

MINIONY ROK W SAMORZ¥DZIE
Szanowni Pañstwo

Pocz¹tek roku to dobry czas na podsumowania i wyci¹ganie wniosków zw³aszcza,
¿e w listopadzie min¹³ rok do chwili, kiedy
obdarzylicie mnie Pañstwo zaufaniem powierzaj¹c w wyborach bezporednich
funkcjê Burmistrza Po³czyna-Zdroju. By³
to rok trudny i pracowity, w trakcie którego
wiele zadañ uda³o siê zrealizowaæ, zatem
warto wymieniæ najwa¿niejsze z nich.
n W Po³czynie-Zdroju rozpoczê³o siê
jedno z najwiêkszych w Polsce przedsiêwziêæ inwestycyjnych finansowanych przez
Uniê Europejsk¹. Projekt Zintegrowana
gospodarka wodno-ciekowa w Dorzeczu
Parsêty dofinansowany w Funduszu Spójnoæ Spo³eczno-Gospodarcza wszed³ w fazê
realizacji a widocznym efektem tych dzia³añ
jest budowa kolektorów ciekowych na odcinku Wardyñ  Red³o oraz w Po³czynieZdroju w przebiegu ulic: Konopnickiej,
Zdrojowej, Batalionów Ch³opskich, Warszawskiej, Powstañców Warszawskich, BOWiD, Gdañskiej, Ko³obrzeskiej.
n Rozpoczêta zosta³a budowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy Gimnazjum Publicznym. Koszt inwestycji wyniesie oko³o
9.000.000 z³, uzyskane zosta³o dofinansowanie z Ministerstwa
Sportu i Turystyki w
wysokoci 1.200.000
z³. Trwaj¹ starania o pozyskania kolejnych zewnêtrznych róde³ finansowania tej inwestycji.
n Samorz¹d gminy
Po³czyn-Zdrój nieustannie przygotowuje
siê do absorpcji rodków Unii Europejskiej z
rozdania na lata 20072013. Jednym z najwa¿niejszych zadañ jakie planujemy wykonaæ
korzystaj¹c z unijnej
pomocy jest kolejny
etap
rewitalizacji
ródmiecia obejmuj¹cy remonty kamienic oraz nawierzchni ulic i
chodników. Obecnie oczekujemy na og³oszenie uszczegó³owienia wytycznych do Regionalnego Programu Operacyjnego. Mimo braku szczegó³owych danych ju¿ opracowujemy dokumentacjê niezbêdn¹ do z³o¿enia
wniosku o fundusze.
n Przebudowa drogi wojewódzkiej 163
zosta³a wpisana do pierwszego etapu realizacji planu inwestycyjnego dróg wojewódzkich. Dziêki osobistemu zaanga¿owaniu
uzyska³am zapewnienie Marsza³ka Województwa o rozpoczêciu przebudowy drogi
przelotowej jeszcze w tym roku, natomiast
budowa ³¹cznika dróg wojewódzkich 163 i
173 rozpocznie siê w 2010 roku.

n Dwie drogi ródpolne SuchaSzeligowo
i w Zaj¹czkówko o ³¹cznej d³ugoci 2,3 km zosta³y wyremontowane i pokryte nawierzchni¹
bitumiczn¹  wartoæ tego zadania to 918 tys. z³.
Ponadto w Suchej i Bularkach zainstalowane
zosta³y dwie nowe wiaty przystankowe.
n Wymieniona zosta³a nawierzchnia
chodników w Toporzyku, Ogartowie i na
ulicach: Staszica, Kociuszki, M³yñskiej, 15
Grudnia.
n Dobiega koñca opracowywanie dokumentacji technicznej na remont nawierzchni
ulic: Targowej, 5 Marca, Parkowej, Zdrojowej. O rodki na realizacjê tego zadania bêdziemy aplikowaæ do programów Unii Europejskiej.
n W ubieg³ym roku kontynuowana by³a
rozbudowa sieci punktów wietlnych na terenie miasta i gminy. Nowe owietlenie wykonane zosta³o na ul. W¹skiej, na osiedlu w
Redle i w wielu pojedynczych punktach na
terenie gminy. Obecnie opracowywany jest
projekt techniczny owietlenia w Tychówku
oraz drogi dojazdowej do Zespo³u Szkó³ w
Redle. W sumie w ci¹gu ostatnich dwóch lat
na terenie gminy przyby³o lub zosta³o zmodernizowanych 1209 punktów wietlnych.
n Przeprowadzony zosta³ remont wietlic wiejskich w miejscowociach: Bulary,
Gawroniec, Toporzyk,
Popielewo, Red³o, Ko³acz, Gawroniec, Szeligowo, Zaj¹czkówko.
Na przeprowadzenie
tej inwestycji uzyskane
zosta³o dofinansowanie
z programu INTERREG. Ca³kowity kosz
wyniós³ 366 tys. z³.
n Gmina uzyska³a
dotacjê z Krajowego
Funduszu Mieszkalnictwa w wysokoci
350 tys. z³ na budowê
lokali socjalnych przy
ul. Polnej. Na istniej¹cym budynku dobudowana zostanie kondygnacja, w której powstanie 14 lokali socjalnych. Realizacja tego zadania rozpocznie siê
w najbli¿szych miesi¹cach.
n Gmina odnios³a sukces w konkursie
Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej i w
ramach Programu Prac Spo³ecznie U¿ytecznych otrzyma dotacjê w wysokoci 100 tys.
z³. na dostosowanie 4 mieszkañ komunalnych
do potrzeb osób niepe³nosprawnych. Bêd¹ to
mieszkania na ul. Polnej.
n W zwi¹zku z trudn¹ sytuacj¹ na rynku
mieszkaniowym podjêta zosta³a decyzja o
budowie wielorodzinnego bloku mieszkalnego przy ul. Stra¿ackiej (w pobli¿u osiedla
Piast). Opracowana zosta³a dokumentacja
techniczna i realizacja tego zadania rozpocznie siê jeszcze w tym roku.

n Trwa budowa boiska wielofunkcyjnego w na terenie Publicznej Szko³y Podstawowej nr 1. Na realizacjê tego zadania uzyskane
zosta³o dofinansowanie z Ministerstwa
Sportu i Turystyki.
n Przeprowadzony zosta³ szereg prac
remontowych w szko³ach i przedszkolach,
np. wymiana okien w Redle, drugi etap wy-

miany instalacji elektrycznej w PSP nr 1, instalacja windy dla niepe³nosprawnych z zadaszeniem schodów w Przedszkolu Samorz¹dowym nr 1
n Opracowana zosta³a dokumentacja na
doprowadzenie gazu do Red³a.
Obok zadañ inwestycyjnych w pracy
samorz¹du w 2007 roku prowadzone by³y
liczne dzia³ania spo³eczne. W analizowanym
okresie do szkó³ w gminie Po³czyn-Zdrój
uczêszcza³o 723 gimnazjalistów, 1007
uczniów szkó³ podstawowych i 333 wychowanków przedszkola. Po raz pierwszy
szkolny dzwonek us³ysza³o 147 uczniów
klas pierwszych szko³y podstawowej.
n Gmina organizowa³a wypoczynek
dla dzieci i m³odzie¿y w nastêpuj¹cych
formach: - zimowisko stacjonarne dla
dzieci z terenów wiejskich w Domu Wczasów Dzieciêcych (dwa turnusy po 30 dzieci), - harcerski obóz letni w Machlinach
(70 dzieci), - ca³y szereg zajêæ w formie
pó³kolonii w wietlicach wiejskich, Centrum Kultury, Zamku, Towarzystwie
Przyjació³ Dzieci, - w sezonie letnim gmina finansuje dzia³anie basenu komunalnego w parku zdrojowym.
n W trakcie roku szkolnego gmina prowadzi dowóz dzieci do szkó³  7 gimbusów
pokonuje ³¹cznie ponad 1000 kilometrów
dziennie.
Szanowni Pañstwo
Po pierwszym roku obecnej kadencji pragnê serdecznie podziêkowaæ za owocn¹
wspó³pracê ca³ej Radzie Miejskiej w Po³czynie-Zdroju, pracownikom Urzêdu Miasta i
Gminy oraz wszystkich zak³adów i jednostek bud¿etowych. Dziêkujê przedsiêbiorcom, rolnikom, so³tysom i wszystkim mieszkañcom gminy Po³czyn-Zdrój, którzy swoj¹
aktywnoci¹ spo³eczn¹ i prac¹ wnosz¹ wk³ad
w rozwój naszej gminy.
Burmistrz
Barbara Nowak
3
po³czyñskie WIADOMOCI

WYDARZENIA

www.polczyn-zdroj.pl

KONFERENCJA O ROZWOJU
TURYSTYKI

W styczniu w Urzêdzie Miasta i Gminy w Po³czynie Zdroju odby³a siê
konferencja powiêcona rozwojowi turystyki kwalifikowanej
w rejonie Doliny Piêciu Jezior i Pradoliny Dêbnicy.
Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele wiata nauki, geolodzy, przyrodnicy
i specjalici innych dziedzin, oraz przedstawiciele instytucji, bez pomocy których realizacja dzia³añ w Dolinie Piêciu
Jezior by³aby niemo¿liwa (Wojewódzki
Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, Pañstwowy Instytut Geologiczny, Departament Rolnictwa i
Ochrony rodowiska UM, Dyrekcja
Wydzia³u rodowiska i Rolnictwa UW,
Dyrekcja Drawskiego i Iñskiego Parku
Krajobrazowego, Geolog Wojewódzki,
Wojewódzki Konserwator Przyrody,

Nadlenictwo Po³czyn i Nadlenictwo
Czaplinek), a tak¿e burmistrzowie Barwic
i Czaplinka oraz radni i burmistrz Po³czyna
Zdroju.
G³ównym celem spotkania by³o rozpoznanie mo¿liwoci i okrelenie kierunków rozwoju turystyki na terenach o unikalnych walorach przyrodniczych. Oko³o
dwie trzecie powierzchni gminy Po³czyn
Zdrój objête jest ró¿nymi formami ochrony przyrody (obszary Natura 2000, strefy
ochrony uzdrowiskowej, Drawski Park
Krajobrazowy). Tak¿e w gminach Czaplinek i Barwice znaczne tereny s¹ objête
ró¿nymi formami ochrony przyrody i krajobrazu. Zdaniem Barbary Nowak, burmistrz Po³czyna-Zdroju taka sytuacja
sprawia, ¿e wiod¹c¹ dziedzin¹ gospodarki na tych terenach mo¿e byæ wy³¹cznie
turystyka, poniewa¿ wszelkie inne dziedziny gospodarki, a nawet intensywne
rolnictwo, s¹ zbyt uci¹¿liwe dla rodowiska. Turystyka od wielu lat jest obecna
na naszych terenach, ale w zmieniaj¹cej
siê rzeczywistoci gmina Po³czyn Zdrój
potrzebuje rozwoju kolejnej, obok lecznictwa uzdrowiskowego, dziedziny turystyki  powiedzia³a Barbara Nowak.
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Równie¿ przedstawiciele Czaplinka i Barwic uznali, ¿e pomys³ rozwoju infrastruktury turystycznej w omawianym terenie
jest jak najbardziej wskazany. W wielu z
tych miejsc czas zatrzyma³ siê w roku
1990, kiedy nast¹pi³a likwidacja Pañstwowych Gospodarstw Rolnych i rozwój turystyki mo¿e stanowiæ rozwi¹zanie nabrzmia³ych problemów spo³ecznych skumulowanych na tych obszarach
 powiedzia³a Barbara Michalczik, burmistrz Czaplinka.
W zgodnej opinii naukowców i specjalistów z zakresu ochrony przyrody teren Doliny Piêciu Jezior i Pradoliny Dêbnicy jest pod wieloma wzglêdami ewenementem przyrodniczym w skali
kraju i posiada wszelkie predyspozycje, aby staæ siê
atrakcj¹ turystyczn¹. Przez
tereny te wiod¹ wa¿ne szlaki
komunikacyjne,
którymi
szczególnie w sezonie letnim
turyci podró¿uj¹ np. nad
morze. Okolice Po³czyna,
Czaplinka i Barwic po odpowiednim zagospodarowaniu
mog³yby zatrzymaæ turystów w tych stronach jednak
nikt z gospodarzy i goci
konferencji nie liczy na masowy ruch turystyczny. Specyfika i cenne walory tego
terenu wymagaj¹ zastosowania rozwi¹zañ przyjaznych dla rodowiska, st¹d
propozycje tworzenia produktów turystycznych bêd¹ skierowane przede
wszystkim do mi³oników przyrody i historii, oraz zorganizowanych grup wycieczkowych. W zwi¹zku z tym plany

tworzenia infrastruktury dotyczy³y
przede wszystkim powstania oznakowanych szlaków tematycznych  geologicznych, przyrodniczych, kulturowo-historycznych  wyposa¿onych w
tablice informacyjne, wie¿e i punkty widokowe, pomosty umo¿liwiaj¹ce przemierzanie i obserwowanie terenów podmok³ych oraz dostêpne do zwiedzania
zabytki architektury. Zdaniem burmistrz Po³czyna szczególnie szachulcowe chaty wystêpuj¹ce na tym terenie,
b¹d inne zabytki, jak choæby zamek w
Po³czynie Zdroju, mog³yby staæ siê
miejscem eksponowania walorów omawianych terenów.
W trakcie konferencji wiele miejsca
powiêcono geologii, poniewa¿ w³anie
pod tym wzglêdem okolice Po³czyna,
Czaplinka i Barwic s¹ szczególnie ciekawe, czego efektem jest np. wystêpowanie
leczniczej borowiny, wód solankowych,
liczne g³azy narzutowe i urozmaicona
rzeba terenu. Z tego wzglêdu jednym z
wiod¹cych produktów turystycznych
zaproponowanych podczas konferencji
by³y szlaki tworzone na wzór geoparków
bardzo popularnych ostatnio w Zachodniej Europie.
Wnioski p³yn¹ce z konferencji pozwalaj¹ pozytywnie zapatrywaæ siê na dalsze
losy projektu. Przedstawiciele trzech
gmin postanowili zawrzeæ stosowne
porozumienie, dziêki któremu ³atwiej
bêdzie ubiegaæ siê o rodki na realizacjê
zaproponowanych przedsiêwziêæ. Zaanga¿owane samorz¹dy postanowi³y w
ramach porozumienia powo³aæ zespó³
doradczy z³o¿ony z naukowców. Jednym z pierwszych zadañ tego zespo³u
bêdzie opracowanie publikacji bêd¹cej
zbiorem wyst¹pieñ specjalistów poszczególnych dziedzin na temat walorów i perspektyw rozwoju turystyki na
omawianym terenie.
(tao)
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GMINA DORADZI I WYSZKOLI STOLARZY

Urz¹d Miasta i Gminy w Po³czynie Zdroju pozyska³ rodki na realizacjê
projektu, dziêki któremu w piêciu wsiach pracowaæ bêd¹ doradcy u³atwiaj¹cy
wyjcie z bezrobocia, a tak¿e grupa bezrobotnych odbêdzie kurs stolarza
budowlanego - cieli.
Podstawowym celem projektu pt.
Wyjdmy razem z bezrobocia  upowszechnianie dobrych praktyk projektu
Praca w posagu jest wyrównanie szans
zatrudnienia i u³atwienie wejcia na rynek pracy osobom z obszarów wiejskich, dotkniêtych
lub zagro¿onych bezrobociem. W ramach projektu utworzonych zosta³o 5 Klubów Wsparcia Kole¿eñskiego w miejscowociach: Bronowo, Gaworkowo, Ostre Bardo, Red³o i Toporzyk. Przy Klubach tych dzia³aæ bêd¹ Koledzy-Doradcy, których zadaniem jest pomoc i
wsparcie przy poszukiwaniu pracy poprzez
dostarczenie aktualnych ofert pracy, ofert kursów i szkoleñ oraz pomoc przy pisaniu i redagowaniu wszelkich pism i dokumentów aplikacyjnych tj. CV, list motywacyjny itp.
Oprócz tego Kolega Doradca realizowaæ bêdzie przedsiêwziêcia maj¹ce na celu aktywizacjê i konsolidacjê rodowiska lokalnego, podej-

mowanie inicjatyw spo³ecznych, kulturalnych i zawodowych na rzecz spo³ecznoci lokalnych. Klub Wsparcia Kole¿eñskiego to
miejsce spotkañ osób bezrobotnych i ich rodzin. Mo¿na tu przyjæ i porozmawiaæ, przejrzeæ aktualne oferty pracy oraz uzyskaæ informacje na temat rynku pracy i instytucji pomocowych. Jest to tak¿e wietne miejsce na spotkania grupowe.
Ponadto w ramach projektu zrealizowany
zostanie kurs przygotowuj¹cy do zawodu
stolarz budowlany  ciela. Szkoleniem objêtych zostanie 12 bezrobotnych osób z terenu
gminy Po³czyn-Zdrój. Program szkolenia
obejmuje: rysunek techniczny, maszyny i narzêdzia do prac stolarskich, rozró¿nianie gatunków drewna i ich zastosowanie, wady
drewna oraz sposoby ich impregnacji, produkcja warsztatowa stolarki, monta¿ wyrobów
stolarskich, roboty ciesielskie na placach bu-

dowy i w budynkach, rusztowania i deskowanie. Szkolenie zakoñczy siê warsztatami aktywizacji zawodowej oraz egzaminem kwalifikuj¹cym. Rekrutacja uczestników szkolenia odbêdzie siê indywidualnie w porozumieniu z
Powiatowym Urzêdem Pracy, jako instytucj¹
maj¹c¹ najlepsze rozeznanie w sytuacji osób
bezrobotnych na terenie gminy Po³czyn Zdrój.
Projekt jest realizowany od pocz¹tku lutego i potrwa cztery miesi¹ce. Projekt jest finansowany w ramach projektu EQUAL 
upowszechnianie dobrych praktyk na obszarach wiejskich realizowanego przez Fundacjê
Fundusz Wspó³pracy.

SPOTKANIE SAMORZ¥DU I PRZEDSIÊBIORCÓW

Na pocz¹tku roku burmistrz Barbara
Nowak i przedstawiciele Rady Miejskiej
spotkali siê z przedsiêbiorcami z terenu
miasta i gminy.
Na spotkaniu burmistrz Barbara Nowak
przedstawi³a multimedialn¹ prezentacjê
obecnej sytuacji spo³eczno-gospodarczej gminy, jak równie¿ omówi³a perspektywy rozwoju i plany inwestycyjne na najbli¿sze lata. Na
temat bezpieczeñstwa na terenie miasta i gmi-

ny wypowiedzia³ siê komendant Komisariatu
Policji, nadkomisarz Robert Gaj. Nastêpnie
ka¿dy z przedsiêbiorców krótko przedstawi³
dzia³alnoæ swojej firmy i omówi³ swoje plany
na przysz³oæ. Wiele miejsca w dyskusji powiêcono wspó³pracy i wzajemnym oczekiwaniom samorz¹du i podmiotów gospodarczych, szczególnie z bran¿y uzdrowiskowoturystycznej, jako wiod¹cej dziedziny lokalnej gospodarki.
(tao)

Z wielkim ¿alem przyjêlimy wiadomoæ
o tragicznej mierci

Dnia 13 stycznia 2008 roku odszed³
z naszych szeregów

Zdzis³awa Chojnackiego

druh
Zdzis³aw Chojnacki

Naczelnika Po³czyna-Zdroju w latach 1983-1990,
Burmistrza Po³czyna-Zdroju od V do X 1990 roku,
Starosty Powiatu widwiñskiego
w latach 1999  2006,
cz³onka w³adz Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej,
wieloletniego dzia³acza sportowego.
£¹cz¹c siê w bólu z rodzin¹ i przyjació³mi
wspominamy zmar³ego, jako znakomitego fachowca,
cz³owieka ca³ym sercem oddanego pracy
i wielkiego mi³onika Po³czyna-Zdroju.
Wszystkim najbli¿szym najszczersze
wyrazy ubolewania sk³adaj¹
Rada Miejska
Po³czyna-Zdroju

Burmistrz
Po³czyna-Zdroju

oraz spo³ecznoæ
miasta i gminy Po³czyn-Zdrój

D³ugoletni dzia³acz ochotniczego po¿arnictwa
na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim.
Cz³onek Prezydium Zarz¹du ZOSP RP w Warszawie,
Cz³onek Zarz¹du Oddzia³u Wojewódzkiego ZOSP RP
w Szczecinie,
Prezes Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego ZOSP RP
w widwinie, Wiceprezes Zarz¹du Oddzia³u
Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Po³czynie-Zdroju.
Odznaczony Krzy¿em Oficerskim
Orderu Odrodzenia Polski
oraz Z³otym Znakiem Zwi¹zku Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych RP.
£¹cz¹c siê w bólu z najbli¿szymi oddajemy czeæ
pamiêci wielkiego przyjaciela polskiego po¿arnictwa.
Stra¿acy gminy Po³czyn-Zdrój
po³czyñskie WIADOMOCI
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Od pocz¹tku lutego w Redle rozpoczê³o dzia³alnoæ Centrum Kszta³cenia na Odleg³oæ. Miejsce to umo¿liwi
podnoszenie kwalifikacji zawodowych i zdobywanie wiedzy ogólnej dziêki specjalnie opracowanym kursom dostêpnym
za porednictwem Internetu  tzw. e-Learning.

RED£O MO¯E KSZTA£CIÆ SIÊ PRZEZ INTERNET

Centrum w Redle jest to pracownia
wyposa¿ona w 10 komputerów i dostêpna dla osób niepe³nosprawnych.
Powsta³a w ramach projektu Centra
kszta³cenia na odleg³oæ na wsiach.
Projekt ma na celu stworzenie na terenie ca³ego kraju sieci 379 wspó³pracuj¹cych ze sob¹ centrów. Miejsca te
bêd¹ zlokalizowane wy³¹cznie na terenach wiejskich. Tym samym przyczyni¹ siê do zmniejszenia dysproporcji
pomiêdzy wsi¹ a miastem.
Centra zostan¹ wyposa¿one w
sprzêt komputerowy, biurowy a w ka¿dym z nich zatrudniony zostanie przeszkolony opiekun merytoryczny (w
Redle opiekunem Centrum jest p. Wies³aw Buæko). W ramach swojej dzia³alnoci bêd¹ prowadzi³y bezp³atne
szkolenia e-learningowe m.in. z zakresu: informatyki, zarz¹dzania zasobami
ludzkimi, szkoleñ zawodowych oraz
przedmiotowych. Centra przyczyni¹

Co to jest eLearning?
Jest to technika szkolenia media elektroniczne, takie jak Internet, elementy
audio/wideo, oraz CD-ROMy. E-learning
jest najczêciej kojarzony z nauczaniem,
w którym stron¹ przekazuj¹c¹ wiedzê i
egzaminuj¹c¹ jest komputer, dlatego
przyjê³o nazywaæ siê tê formê nauki distance learning (uczenie na odleg³oæ), w którym brak fizycznego kontaktu z nauczycielem. Nauka z wykorzystaniem elearningu przewy¿sza inne
metody nauczania ze wzglêdu na przeniesienie rodka ciê¿koci w nauczaniu

z nauczyciela - na ucz¹cego siê pracownika.
Ponadto e-learning umo¿liwia samodzielne wybranie preferowanego formatu
dostarczania wiedzy i tempa jej przekazywania. Czy e-learning jest uwa¿any za
lepsz¹ technikê uczenia od standardowych wyk³adów? Ostatnie lata pokazuje,
¿e wiele firm, instytucji oraz szkó³ coraz
czêciej wprowadza kszta³cenie oparte na
technologii elearningu. Nie jest to przypadek, ale wiadomoæ wiêkszych mo¿liwoci, jakie daje kszta³cenie online.

Segreguj odpady zap³acisz mniej!
siê w ten sposób do promowania idei
kszta³cenia przez ca³e ¿ycie poprzez
zwiêkszenie dostêpu do wiedzy na
wszystkich poziomach kszta³cenia - od
edukacji ponad gimnazjalnej do kszta³cenia ustawicznego osób doros³ych.
Projekt Centra kszta³cenia na
odleg³oæ na wsiach jest dofinansowywany z funduszy Unii Europejskiej
(ze rodków Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego w ramach Sektorowego
Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet 2 Rozwój
spo³eczeñstwa opartego na wiedzy,
Dzia³anie 2.1 Zwiêkszenie dostêpu do
edukacji-promocja kszta³cenia przez
ca³e ¿ycie, Schemat a) Zmniejszenie
dysproporcji pomiêdzy wsi¹ a miastem). Lokalnym partnerem projektu
jest Urz¹d Miasta i Gminy w Po³czynie-Zdroju.

6

po³czyñskie WIADOMOCI

Wzrost op³at za wywóz odpadów z gospodarstw domowych od stycznia 2008 r.
jest nieuchronny. Wynika on z rozporz¹dzenia Rady Ministrów z 6 czerwca 2007r., które
zmienia op³atê za korzystanie ze rodowiska
(tzw. op³atê marsza³kowsk¹) odprowadzan¹
przez przedsiêbiorstwa zajmuj¹ce siê gospodark¹ odpadami.
Op³ata jest naliczana za sk³adowanie nie
segregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych na sk³adowiskach. Od 1 stycznia
2008r. op³ata za sk³adowanie 1 tony odpadów komunalnych wzros³a z 15 z³ na 75 z³.
To blisko 400%!!! Wy¿sze stawki op³at za
sk³adowanie oznaczaj¹ tak¿e wzrost op³at za
odbiór mieci od mieszkañców.
Wy¿sza op³ata obejmuje odpady nie segregowane, nie nadaj¹ce siê do ponownego
wykorzystania, a trafiaj¹ce na kwaterê reszty mieciowej (wrzucane do pojemnika szarego). Dlatego jeli w³aciwie posegregujemy
odpady czyli ze strumienia odpadów komunalnych (mieci) wysegregujemy odpady
nadaj¹ce siê do ponownego przetworzenia
(surowce wtórne) to ograniczymy iloæ odpadów trafiaj¹cych do pojemnika szarego, a
nasze miesiêczne op³aty za wywóz odpadów

bêd¹ relatywnie mniejsze.
Do tej pory sk³adowanie by³o najtañszym sposobem postêpowania z odpadami.
Dlatego wiêkszoæ mieszkañców nie segregowa³a odpadów, co powodowa³o, ¿e ok. 97%
odpadów komunalnych trafia³o na wysypiska. Podwy¿ki s¹ efektem dostosowywania
Polski do unijnych norm ochrony rodowiska
i maj¹ nas sk³oniæ do wiêkszego zaanga¿owania w segregacjê odpadów. Przystêpuj¹c do
UE Polska zobowi¹za³a siê bowiem do ograniczenia masy odpadów trafiaj¹cych na sk³adowisko, a tym samym zwiêkszenia iloci
odpadów poddawanych recyklingowi.
DOBRE ODPADÓW SEGREGOWANIE TO Z£OTÓWEK OSZCZÊDZANIE!
Informacje na temat segregacji odpadów
mo¿na uzyskaæ:
- w Zak³adzie Gospodarki Odpadami w
Wardyniu Górnym  gmina Po³czyn Zdrój w
godzinach 7.00  15.00, tel. 0-785-601-206,
0-506 020 945, na stronie internetowej
www.mpgo.pl
Miêdzygminne Przedsiêbiorstwo Gospodarki Odpadami Spó³ka z o.o. w widwinie, ul. Ko³obrzeska 43, 78-300 widwin tel./
fax (094) 3656852
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PO£¥CZENIE SZKÓ£ BUDZI KONTROWERSJE

(Cd. ze str. 1) Po³¹czenie to inicjatywa Starostwa Powiatowego w widwinie, które
sprawuje nadzór administracyjny nad obiema
szko³ami. Starostwo argumentuje, ¿e takie
przekszta³cenie jest konieczne ze wzglêdu na
ni¿ demograficzny, a co za tym idzie perspektywê zmniejszania siê subwencji z ministerstwa i dalszego pogarszania siê sytuacji finansowej szkó³, do których ju¿ obecnie trzeba
dok³adaæ kilkaset tysiêcy rocznie.
Protesty przeciwko takiemu dzia³aniu
wyra¿a przede wszystkim rodowisko zwi¹zane z Ogólniakiem. Obawy dotycz¹
przede wszystkim utraty marki, czyli czynnika odgrywaj¹cego coraz wiêksz¹ rolê w dzisiejszym szkolnictwie, w którym pieni¹dze
id¹ za uczniem i szko³y zmuszone s¹ konkurowaæ o swoich adeptów. Przeciwnicy po³¹czenia podkrelaj¹, ¿e dla po³czyñskiego
Liceum utrata presti¿u mo¿e skutkowaæ dalszym spadkiem liczby uczniów w najbli¿szych latach i w konsekwencji obni¿eniem
poziomu nauczania.
Przeciwne po³¹czeniu szkó³ s¹ równie¿
w³adze Po³czyna-Zdroju. Rachunek ekonomiczny nie powinien byæ elementem decyduj¹cym w sprawie tak wa¿nej, jak kszta³t owiaty

w naszej gminie  uwa¿a Helena K³usewicz,
przewodnicz¹ca Rady Miejskiej w Po³czynieZdroju Powinno siê myleæ jak rozwijaæ edukacjê, co zrobiæ ¿eby przybywa³o nowych kierunków, aby po³czyñska m³odzie¿ chêtnie uczy³a siê w swoim miecie, tymczasem dzieje siê
dok³adnie odwrotnie. Ponadto jeli dojdzie do
tych zmian to bardzo ciê¿ko bêdzie kiedykolwiek naprawiæ. Krytycznie wobec po³¹czenia
szkó³ jest nastawiona równie¿ burmistrz Barbara Nowak: Liceum Ogólnokszta³c¹ce w tak
ma³ym miecie jak Po³czyn to potê¿ny czynnik
miastotwórczy. Ju¿ w tej chwili borykamy siê z
problemem braku m³odych ludzi, którzy po
maturze wyje¿d¿aj¹ na studia i ju¿ nie wracaj¹,
a teraz ta tendencja mo¿e siê pog³êbiæ i m³odzie¿ maj¹ca najwiêksze aspiracje bêdzie zdobywaæ rednie wykszta³cenie w Koszalinie czy
Ko³obrzegu. Dla odst¹pienia od ³¹czenia szkó³
Starostwo Powiatowe oczekiwa³o pomocy finansowej ze strony samorz¹du Po³czyna. Nie
wykluczalimy takiego rozwi¹zania, ale nawet
nie pokazano nam koncepcji modelu funkcjonowania tych szkó³ w najbli¿szych latach. Argument w postaci zaoszczêdzenia 200 czy 300
tysiêcy z³otych zupe³nie mnie nie przekonuje.
We wszystkich bud¿etach nieustannie brakuje

pieniêdzy, równie¿ w bud¿ecie gminy Po³czyn,
ale to nie powód, ¿eby podejmowaæ tak daleko
id¹ce w skutkach decyzje.
Niezadowoleni z pomys³u ³¹czenia szkó³
s¹ równie¿ absolwenci szko³y, którzy nie
mieszkaj¹ wprawdzie nie mieszkaj¹ w Po³czynie, ale ze swoj¹ szko³¹ wci¹¿ czuj¹ siê emocjonalnie zwi¹zani. Absolwenci Stacha
wyra¿aj¹ swoje oburzenie i protesty za porednictwem Internetu, gdzie w bardzo popularnym w ostatnich miesi¹cach portalu
www.nasza-klasa.pl powsta³o forum powiêcone wy³¹cznie dyskusjom na temat po³¹czenia szkó³. Byli uczniowie po³czyñskiego liceum, wród których nie brakuje pracowników owiaty s¹ na tyle zdeterminowani, ¿e
deklaruj¹ chêæ za³o¿enia stowarzyszenia, którego jednym z g³ównych celów bêdzie niedopuszczenie do po³¹czenia szkó³.
Nie wiadomo jednak na ile te protesty siê
zdadz¹, poniewa¿ Rada Powiatu widwiñskiego ju¿ podjê³o uchwa³ê o zamiarze po³¹czenia szkó³. Obecnie opiniê w tej sprawie
Kuratorium Owiaty, a jeli opinia nie bêdzie negatywna w³adze powiatu nie bêd¹
mia³y ju¿ ¿adnych przeszkód w realizacji
swoich planów.

BURMISTRZ PO£CZYNA-ZDROJU

og³asza konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szko³y Podstawowej w Bolkowie
1. Do konkursu mo¿e przyst¹piæ osoba, która spe³nia nastêpuj¹ce wymagania:
a) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym;
b) ukoñczy³a studia wy¿sze magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole;
c) ukoñczy³a studia wy¿sze lub podyplomowe z zakresu zarz¹dzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarz¹dzania owiat¹, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie
placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli;
d) posiada co najmniej piêcioletni sta¿ pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub piêcioletni sta¿ pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela lub piêcioletni
sta¿ pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
e) w okresie piêciu lat bezporednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyska³a co najmniej dobr¹ ocenê pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego-pozytywn¹ ocenê pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wy¿szej , je¿eli stanowisko dyrektora obejmuje bezporednio po
ustaniu zatrudnienia w szkole wy¿szej, albo w okresie roku bezporednio przed przyst¹pieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyska³a pozytywn¹ ocenê dorobku
zawodowego;
f) posiada zawiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazañ zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, wydane przez lekarza medycyny pracy;
g) nie by³a karana kar¹ dyscyplinarn¹, o której mowa w art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. nr 97, poz. 674 z pón. zm.)
oraz nie toczy siê przeciwko niej postêpowanie dyscyplinarne;
h) nie by³a karana za przestêpstwo pope³nione umylnie oraz nie toczy siê przeciwko niej postêpowanie karne;
i) nie by³a karana zakazem pe³nienia funkcji zwi¹zanych z dysponowaniem rodkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dania 17 grudnia 2004r.
o odpowiedzialnoci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r. nr 14, poz. 114 z pón. zm.)
2. Oferty osób przystêpuj¹cych do konkursu powinny zawieraæ:
1) uzasadnienie przyst¹pienia do konkursu wraz z koncepcj¹ funkcjonowania i rozwoju szko³y;
2) ¿yciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej zawieraj¹cy w szczególnoci informacjê o sta¿u pracy pedagogicznej- w przypadku nauczyciela lub sta¿u pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego;
3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzaj¹ce posiadanie wymaganego wykszta³cenia;
4) dyplom ukoñczenia studiów wy¿szych lub studiów podyplomowych z zakresu zarz¹dzania albo zawiadczenie o ukoñczeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarz¹dzania owiat¹;
5) ocenê pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r w sprawie wymagañ, jakim powinna odpowiadaæ
osoba zajmuj¹ca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkól i placówek (Dz. U. Nr 89, poz. 826 z pón. zm.);
6) zawiadczenie lekarskie o barku przeciwwskazañ zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
7) owiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany kar¹ dyscyplinarn¹, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.  Krata Nauczyciela ( Dz. U. z 2006r.
Nr 97 poz. 674 z pón. zm.), oraz nie toczy siê przeciwko niemu postêpowanie dyscyplinarne;
8) owiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany za przestêpstwo pope³nione umylnie oraz nie toczy siê przeciwko niemu postêpowanie karne;
9) owiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany zakazem pe³nienia funkcji kierowniczych zwi¹zanych z dysponowaniem rodkami publicznymi, o których mowa w art. 31
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialnoci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz. 114 z pón. zm.);
10) owiadczenie, ¿e kandydat wyra¿a zgodê na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2002r. Nr 101 poz. 926 z pón. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
Oferty nale¿y sk³adaæ w zamkniêtych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem Konkurs na dyrektora Publicznej Szko³y Podstawowej w Bolkowie w terminie do dnia 21 lutego 2008 r., do godziny 15 00 w sekretariacie Urzêdu Miasta i Gminy w Po³czynie-Zdroju lub przes³aæ na
adres: Urz¹d Miasta i Gminy w Po³czynie-Zdroju, Plac Wolnoci 3-4, 78-320 Po³czyn-Zdrój.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powo³ana przez Burmistrza Po³czyna-Zdroju. O terminie i miejscu przeprowadzenia postêpowania konkursowego kandydaci zostan¹ powiadomieni indywidualnie.
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WYDARZENIA
Wielka Orkiestra wi¹tecznej Pomocy
zagra³a w Po³czynie-Zdroju. Dziêki
kwestuj¹cym wolontariuszom
i licytacjom na pl. Wolnoci
zebrano wiêcej pieniêdzy ni¿
w roku ubieg³ym.

WIELKA
ORKIESTRA

Wielka Orkiestra wi¹tecznej Pomocy zagra³a w tym roku po raz szesnasty,
tym razem z has³em Gramy z g³ow¹, a
rodki z tegorocznej zbiórki zostan¹ przeznaczone na leczenie dzieci z chorobami
laryngologicznymi. W Po³czynie od samego rana na ulicach mo¿na by³o spotkaæ
wolontariuszy w towarzystwie stra¿aków, którzy zawsze chêtnie wspieraj¹
charytatywn¹ imprezê. Od godziny 16 na
placu Wolnoci rozpoczê³y siê licytacje
przedmiotów i us³ug przekazanych na
rzecz orkiestry przez po³czyñskich darczyñców. Najwy¿sza kwota 450 z³otych
pad³a za wyrób jubilerski z wygrawerowanym wizerunkiem papie¿a Jana Paw³a II.
Ponadto licytowane by³y plakaty, koszulki, serduszka, kubki i inne gad¿ety przeka-

zane przez ogólnopolski sztab Wielkiej
Orkiestry. Po raz pierwszy w tym roku
po³czyñscy gastronomicy przekazali na
rzecz akcji gor¹ce jedzenie, które mo¿na
by³o nabyæ za symboliczn¹ z³otówkê a
dochód trafi³ oczywicie do skarbonek
Orkiestry. Na zakoñczenie imprezy wyst¹pi³ zespó³ Remix Band z Po³czynaZdroju, a za kwadrans dwudziesta z dachu Urzêdu Miasta i Gminy odpalone
zosta³o wiate³ko do nieba.
¯niwo tegorocznej zbiórki to 15 950,51
z³, 26,61 euro i 1 z³ota obr¹czka. W kwocie
tej zawarte s¹ równie¿ pieni¹dze ze zbiórek
w po³czyñskich szko³ach.
(tao)

www.polczyn-zdroj.pl

K¹cik historyczny Andrzeja M. Pierza

Obraz Po³czyna Zdroju na podstawie
wspomnieñ Jurgena von Kleista
Niewiele jest ksi¹¿ek, w których mo¿e- go mieszkañca starostwa.
my odnaleæ informacje zwi¹zane bezpoKa¿dy kto zna historiê Po³czyna
rednio z histori¹ naszego miasta. Jednak Zdroju, wie równie¿, ¿e zamieszkiwali naw ostatnim czasie ukaza³a siê ksi¹¿ka autor- sze miasto ¯ydzi, których tak¿e wspomina
stwa Jane Pejsa W imiê lepszych Niemiec. Jurgen. Stanowili oni oko³o 10 procent lud¯ycie Ruth Von Kleist 1867-1945*. noci po³czyñskiej, a zajmowali siê przede
Przedstawia ona losy pruskiej arystokrat- wszystkim byd³em, produkcj¹ skór oraz
ki, która wychodzi za m¹¿ za przysz³ego garbarstwem.
starostê bia³ogardzkiego Jurgena von KlePatrz¹c na historiê Po³czyna, mo¿na
ist-Retzow.
stwierdziæ, ¿e koniec XIX wieku by³ najDziêki wspomnieniom jej mê¿a mamy lepszym okresem dla naszego miasta. Spraciekawy opis naszego miasta pod koniec wi³a to stabilizacja w Europie. To tak¿e
XIX wieku. Otó¿ ten
starosta ka¿dego miesi¹ca przez dwa dni
przebywa³ w Po³czynie. Z jego wspomnieñ
mo¿emy dowiedzieæ
siê, ¿e:
Po³czyn stanowi
prawdziwe centrum
handlowe. Przy po³czyñskich ulicach stoj¹
okaza³e, zbudowane z
ceg³y i kamienia domy
mieszkalne, a tak¿e budynki ró¿nych przedsiêbiorstw, miasto ma
wiele staranie utrzyma- Czy taki Po³czyn Zdrój widzia³ Jurgen von Kleist-Retzow ?*
nych i zadbanych promenad i parków publicznych. Tak bogate okres wielkich wynalazków, które po niecentrum w granicach powiatu jest dla Bia³o- d³ugim czasie równie¿ dotar³y do Po³czyna.
gardu prawdziwym b³ogos³awieñstwem.
Takim wynalazkiem by³a kolej, która w poMiasto wed³ug relacji Jurgena jest cz¹tkach XX wieku zaczyna³a funkcjonochlub¹ powiatu, za najwiêksz¹ s³awê waæ. Choæ dzi ju¿ nie mamy mo¿liwoci
przynosz¹ rodzimi tkacze znani w ca³ych skorzystaæ z poci¹gów, pamiêtajmy, ¿e
Prusach. Ocenia on, ¿e ludnoæ w owym by³a ona kiedy podstawowym rodkiem
czasie by³a bardzo zbli¿ona do tej, jaka transportu.
Andrzej Marcin Pierz
zamieszkiwa³a Bia³ogard, czyli oko³o 3
tysiêcy, i oba miasta by³y podobne do sie1. W imiê lepszych Niemiec. ¯ycie
bie gospodarczo. Dowiadujemy siê te¿, ¿e Ruth Von Kleist 1867-1945, Gdañsk 2003,
dziêki podatkowi, który zosta³ wprowa- s. 72-75.
dzony, mo¿liwe by³o korzystanie bezp³at2. * http://www.belgard.org/Ortsnie z po³czyñskiego szpitala przez ka¿de- gesch/BadPolzin/Badpolzin.htm

Z najg³êbszym ¿alem przyjêlimy wiadomoæ
o mierci

uczestników katastrofy lotniczej
w Miros³awcu,
w tym mieszkañców Po³czyna-Zdroju
i powiatu widwiñskiego.

W tych trudnych chwilach najszczersze wyrazy ubolewania

Rodzinom i Najbli¿szym

Rada Miejska
Po³czyna-Zdroju
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Podczas grudniowej sesji Rady Miejskiej uchwalony zosta³ bud¿et gminy na 2008 rok. Radni g³osowali
jednomylnie. Dochody bud¿etu wynios¹ 37 082 741 z³, natomiast wydatki 36 728 125 z³. Zaplanowana
nadwy¿ka bud¿etu w wysokoci 354 616 z³, zostanie przeznaczona na sp³atê kredytów.
Na dochody bud¿etowe sk³adaj¹ siê
wp³ywy z subwencji oraz z podatków i
op³at lokalnych. Do okrelenia poziomu wzrostu dochodów na rok 2008
przyjête zosta³y zasady, jak do Bud¿etu
Pañstwa, a zatem przy wykorzystaniu
zak³adanego wskanika inflacji okrelonego na poziomie 2,3%. Aby uzyskaæ
planowany na 2008 rok poziom wysokoci dochodów w bud¿ecie gminnym, za³o¿ono wzrost stawek podatkowych i
op³at lokalnych przynajmniej o planowany wskanik inflacji, czyli 2,3% do wysokoci tych, które obowi¹zywa³y w roku
2007. Przyjêcie takiego rozwi¹zania z pewnoci¹ nie prze³o¿y siê automatycznie na
wysokoæ planowanych do uzyskania
wp³ywów podatkowych, gdy¿ po drodze
wystêpuj¹ ró¿ne zagro¿enia wynikaj¹ce z
faktu, ¿e na terenie gminy funkcjonuj¹
podmioty, od których uzyskanie zadeklarowanych przez nie podatków jest trudne. Z podatków i op³at lokalnych, bez
zmian pozostawiono na rok 2008 stawkê
op³aty uzdrowiskowej (3,10 za osobodzieñ), maj¹c na wzglêdzie, ¿e oscyluje
w granicach stawki maksymalnej, (maksymalna na 2008 rok  3,54). Natomiast
do wymiaru podatku rolnego, przyjêto
obni¿enie ceny 1q ¿yta, która jest podstaw¹ do wymiaru podatku rolnego,( z
uwagi na radykalny wzrost tej ceny 64%
w stosunku do ceny z 2006 roku). Kwota zaprojektowanej na 2008 rok przez
Ministerstwo Finansów subwencji
ogólnej pozosta³a niemal¿e na takim
samym poziomie, jak w roku bie¿¹cym.
Natomiast kwota udzia³u gminy we
wp³ywach z PIT na rok 2008 zmniejszy³a
siê w stosunku do roku 2007. Wysokoæ
przyznanej kwoty z udzia³u w PIT nie
uwzglêdnia zmiany dokonanej przez
Sejm w miesi¹cu sierpniu 2007 roku w
ustawie o podatku dochodowym od
osób fizycznych, wprowadzaj¹cej od
przysz³ego roku w rozliczeniach podatkowych za rok 2007 ulgi rodzinnej na
dzieci. Obecnie trudno wyszacowaæ
skutki finansowe wynikaj¹ce z tej ulgi.
Zarówno Minister Finansów, jak i Wojewoda przekazuj¹ informacjê z planowanymi kwotami do ujêcia w bud¿ecie,
zastrzegli uwag¹, ¿e jest to tylko projekcja, a kwoty ostateczne zostan¹ okrelone po zatwierdzeniu Bud¿etu Pañstwa przez Sejm.
Zaproponowany w projekcie plan
wydatków na rok 2008 uwzglêdnia realne mo¿liwoci gminy przyjêcia na siebie
finansowania niektórych tylko zadañ, a
i te przyjête s¹ dalece nie wystarczaj¹ce.

Mo¿liwoci bud¿etu gminy po stronie dochodowej ograniczaj¹ plan wydatków do niezbêdnego minimum. W
pierwszej kolejnoci plan wydatków
uwzglêdnia zobowi¹zania wynikaj¹ce z
wczeniej podpisanych umów z bankami oraz umów na realizowane inwestycje, (raty kapita³owe po¿yczek i kredytów, wykup wierzytelnoci, obs³ugê
d³ugu, rozbudowê wodoci¹gu w Redle,
udzia³ w³asny w inwestycjach ciekowych realizowanych z Parsêt¹, oraz
dokumentacje przygotowuj¹ce gminê
do realizacji projektów z udzia³em rodków unijnych).
Za³o¿ony plan wydatków na rok
2008 nie równowa¿y siê z planem dochodów. Zosta³a wydzielona nadwy¿ka
w kwocie mo¿liwej do uzyskania w wysokoci 354.616 z³, która bêdzie przeznaczona na sp³atê rat kapita³owych
zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów.
Wysokoæ tych zobowi¹zañ zosta³a na
2008 rok okrelona na kwotê
2.655.573 z³. Oznacza to, ¿e gmina na
ró¿nicê powsta³¹ z nadwy¿ki wynosz¹c¹ 2.300.957 z³ bêdzie musia³a zaci¹gn¹æ kredyt w sytuacji, gdy nie uzyska w ci¹gu roku 2008 ponadplanowych dochodów, np. pochodz¹cych ze
sprzeda¿y mienia lub wiêkszych wp³ywów podatkowych. Trzeba mieæ na
uwadze, ¿e gmina na przestrzeni krótkiego okresu (trzech ostatnich lat),
podjê³a ogromne wyzwanie: rozbudowuj¹c i modernizuj¹c gimnazjum w Po³czynie-Zdroju oraz rozpoczê³a budowê
hali widowiskowo-sportowej. Obie inwestycje poci¹gnê³y za sob¹ wydatek
niemal¿e 20 mln z³. Ponadto prowadzone by³y jeszcze inne zadania inwestycyjne o równie znacznym wymiarze,
(modernizacja owietlenia i dobudowa
nowego, rewitalizacja starówki, remont
wietlic wiejskich i dróg gminnych,
budowa domu sportowego w Redle,
remonty szkó³ itd.).
Ogrom zadañ bie¿¹cych przydzielonych gminie do realizacji jako zadania
w³asne, ogranicza gminie mo¿liwoci realizowania coraz wiêkszej iloci zadañ
inwestycyjnych, gdy¿ dochody nie wystarczaj¹ nawet na zg³aszane do bud¿etu wszystkie wydatki bie¿¹ce.
Wszystkie wnioski, które wp³ynê³y do ujêcia w planie bud¿etowym na
rok 2008 okrela³y potrzeby niemal¿e
na kwotê ponad 60 mln z³. Osi¹gniêcie
dochodów w takiej wielkoci jest w
ogóle niemo¿liwe, a zatem pojawia siê
niedosyt zrealizowania wszystkich
potrzeb.

NAJWA¯NIEJSZE WYDATKI
BUD¯ETOWE W 2008 ROKU
1. ROLNICTWO I £OWIECTWO
Najwa¿niejsze dzia³ania zaplanowane w tym dziale to: przygotowanie dokumentacji i remont wietlicy oraz biblioteki w m. Toporzyk, sk³adka ustawowa na funkcjonowanie zachodniopomorskiej Izby Rolniczej (2% planowanych wp³ywów z podatku rolnego),
gminne wiêto plonów - do¿ynki ( przygotowanie infrastruktury w miejscowoci w której odbêd¹ siê do¿ynki), rodki
na melioracje, utrzymanie wietlic wiejskich (opa³, pr¹d, itp.), ogrodzenie
zbiornika p. po¿. w m. £onica (zakup
materia³ów, robocizna w ramach prac
publicznych).
Ogó³em za³o¿one wydatki w dziale
zosta³y okrelone na kwotê 226.700 z³.
2. TRANSPORT I £¥CZNOÆ
W dziale o powy¿szej nazwie zaplanowane s¹ nak³ady na remonty nawierzchni dróg i chodników ju¿ istniej¹cych, zarówno w miecie, jak i na
wsiach, oraz wykonanie nowych ci¹gów pieszych, zakup wiat przystankowych, partycypacja w kosztach inwestycji dla których w³acicielem nie jest
gmina oraz codzienne bie¿¹ce utrzymanie.
Zadania bie¿¹ce: utrzymanie zimowe dróg gminnych, oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe oraz bariery
zabezpieczaj¹ce, remont ci¹gu pieszego w m. Toporzyk (partycypacja), remonty przepustów, remonty i przebudowa chodników (ul. Traugutta, Polna i
Ogrodowa), remont wraz z odwodnieniem drogi osiedlowej ul. Traugutta,
utwardzenia pod wiaty (remont +
nowe), dorane remonty dróg gminnych, remonty cz¹stkowe ulic i dróg w
miecie, odnowienie barierek na mostach, ewidencja ulic.
Zadania inwestycyjne: wiaty przystankowe (zakup nowych i remont istniej¹cych), utwardzenie drogi w Dziwogórze, remont w drogi w Ogartowie, wykonanie ci¹gu pieszego w Redle.
Razem zaplanowane wydatki w dziale wynios¹ 682.000 z³.
3. TURYSTYKA
Przygotowanie koncepcji rozwoju
nowych produktów turystycznych
(pole golfowe, teren wokó³ zalewu), banery przy wjedzie do miasta (remont),
spotkania  Darz Bór, wystawy fotograficzne (np. Dzika Przyroda), monografia Dzieje Po³czyna, spotkania sylpo³czyñskie WIADOMOCI
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westrowo  noworoczne z mieszkañcami, utrzymanie strony internetowej,
wydawanie
Wiadomoci Po³czyñskich, dofinansowanie przedsiêwziêæ
kulturalnych( Radoæ bez granic, 
Konfrontacje kulturowe m³odzie¿y
szkolnej, Policyjne patrole rowerowe, itp.- nagrody za uczestnictwo w
konkursach, oznakowanie szlaków turystycznych, wydawnictwa promocyjne (przewodnik, kalendarze, informatory, foldery itp.), wspó³praca z zagranic¹,
promocja w mediach.
Razem wydatki w dziale 292.000 z³.
4. GOSPODARKA
MIESZKANIOWA
W dziale zaplanowano wydatki
zwi¹zane z powierzeniem administrowania zasobem mieszkaniowym (administrowanie, koszty bie¿¹ca eksploatacai
oraz media).
Koszty zaplanowano w wysokoci
planowanych wp³ywów z czynszów
1.422.650 z³

5. DZIA£ALNOÆ US£UGOWA
W dziale zawarte s¹ dwa zadania bud¿etowe:
1. Wydatki zwi¹zane z gospodarowaniem mieniem komunalnym tj.: plan
zagospodarowania
przestrzennego
miasta, wykonanie map do celów planistycznych, prace planistyczne, decyzje
o warunkach zabudowy, ewidencja zabytków oraz opracowanie planu ochrony zabytków, wykonanie operatu
uzdrowiskowego, koszty notarialne i
s¹dowe, za³o¿enie ksi¹g wieczystych,
przygotowanie dokumentacji technicznej na rewitalizacjê obiektów - inne nieprzewidziane wydatki oraz og³oszenia
w prasie.
2. Utrzymanie cmentarzy oraz miejsc
pamiêci ( wywóz nieczystoci, owietlenie, bie¿¹cy remont alei, woda, rodki chemiczne, wynajem sprzêtu: podnonik, spych, cz¹stkowe ogrodzenie)
Ogó³em wydatki w dziale stanowi¹
kwotê 718.802 z³
6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA
W dziale zawarte s¹ wydatki na
utrzymanie gminnej administracji ( zadania zlecone przez Urz¹d Wojewódzki,
Urzêdu Gminy, Urzêdu Stanu Cywilnego, Gminnego Centrum Informacji,
Rady Miejskiej).
Ogó³em ca³y dzia³ (obs³uga administracyjna ca³ej gminy z przypisanymi jej
zadaniami zleconymi i w³asnymi)
4.264.950 z³.
7. BEZPIECZEÑSTWO I OCHRONA PRZECIWPO¯AROWA
W dziale zaplanowane s¹ wydatki
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zwi¹zane z utrzymaniem i popraw¹ bezpieczeñstwa mieszkañców gminy tj.:
utrzymanie bie¿¹ce Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej, wydatki na konserwacjê
sprzêtu z zakresu obrony cywilnej, dokumentacja na II etap monitoringu wizyjnego miasta, rezerwa celowa na realizacjê zadañ w³asnych z zakresu zarz¹dzania kryzysowego
Ogó³em dzia³ 327.000 z³.
8. OBS£UGA D£UGU
PUBLICZNEGO
Kwota zaplanowana w dziale dotyczy sp³aty odsetek od zaci¹gniêtych
po¿yczek, kredytów i wyemitowanych
obligacjikomunalnych.
Ogó³em na 2008 rok planuje siê kwotê na obs³ugê 1.000.000 z³

9. OWIATA I WYCHOWANIE
Dzia³ zawiera w sobie zadania z zakresu finansowania owiaty podstawowej i gimnazjalnej
1. Szko³y podstawowe (Szko³a Podstawowa Nr 1 w Po³czynie-Zdroju,
Szko³a Podstawowa w Bolkowie i Toporzyku oraz oddzia³y szko³y podstawowej w Zespole Szkó³ Publicznych w
Redle).
Na utrzymanie szkó³ podstawowych przeznaczono kwotê:
6.008.487 z³ .
2. Szko³y gimnazjalne (Gimnazjum w
Po³czynie-Zdroju i oddzia³y gimnazjalne z Zespole Szkó³ Publicznych w Redle).
Na utrzymanie szkó³ gimnazjalnych
przeznaczono kwotê
3 . 7 7 0 . 4 11
z³.
3. Oddzia³y przedszkolne w szko³ach podstawowych (w szko³ach podstawowych w Bolkowie i Toporzyku)
Na utrzymanie oddzia³ów przedszkolnych przeznaczono 89.750 z³.
4. Dowo¿enie uczniów do szkó³
(utrzymanie 7 autobusów, przegl¹dy,
ubezpieczenia, wynagrodzenia kierowców i opiekunów, naprawy,itd)
Na utrzymanie dowo¿enie do szkó³
uczniów przeznaczono kwotê 841.091
z³.
5.Przedszkola
Na terenie gminy funkcjonuj¹ cztery
przedszkola; trzy samorz¹dowe oraz
jedno niepubliczne.
Na utrzymanie przedszkoli z bud¿etu gminy jest przeznaczona dotacja:
przedszkola
samorz¹dowe
2.180.375 z³.
- przedszkole niepubliczne 79.320 z³.
Razem przedszkola 2.259.695 z³.
6. Wydatki na dokszta³canie i podnoszenie kwalifikacji 60.000 z³ - zawodowych nauczycieli (wydatek obligatoryjny wynikaj¹cy z ustawy o systemie
owiaty).

7. Na pokrycie kosztów przygotowania obiadów w szkolnych 363.966 z³
sto³ówkach przeznaczono kwotê.
8. Na odpis ZFS nauczycieli emerytów i rencistów przeznaczono kwotê
92.796 z³.
9. Na zwrot pracodawcom kosztów
kszta³cenia zawodowego m³odocianych przeznaczono kwotê 138.100 z³
(rodki na te wydatki przeznaczone s¹
przez Wojewodê).
Ogó³em wydatki ca³ego dzia³u
13.624.296 z³
Wydatki dzia³u to 37,09% ca³ego
bud¿etu. W dziale znajduj¹ siê wydatki,
których subwencja owiatowa nie finansuje i s¹ to wydatki do pokrycia z
w³asnych rodków gminy. Do tych wydatków zaliczane s¹:
- dowo¿enie uczniów do szkó³
841.091 z³
- utrzymanie wietlic w szko³ach
174.504 z³
- klasy zerowe  tzw. wychowanie
przedszkolne 89.750 z³
- koszty przygotowania obiadów
363.966 z³
- dokszta³canie nauczycieli 60.000 z³
- stypendia i zasi³ki szkolne 35.000 z³
- ZFS nauczycieli emerytów i rencistów 92.796 z³
- przedszkola 2.259.695 z³
Razem 3.916.802 z³
Subwencja owiatowa powinna pokrywaæ wydatki szkó³ podstawowych i
gimnazjów. Niestety tak nie jest, gmina
zawsze do tego zadania dok³ada³a w³asne rodki bud¿etowe. Tak równie¿ jest
i w roku 2008. Subwencja nie pokrywa
nawet wynagrodzeñ z pochodnymi:
- wynagrodzenia osobowe podstawówek 4.273.634 z³
- wynagrodzenie osobowe gimnazjów 2.463.009 z³
- pochodne od wynagrodzeñ podstawówek 777.092 z³
- pochodne od wynagrodzeñ gimnazjów 445.727 z³
Wydatki razem 7.959.462 z³
Subwencja 7.644.510 z³
Brak do wydatków osobowych
314.952 z³
A przecie¿ s¹ jeszcze inne wydatki
jak:
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie
161.844 z³
- ZFS 372.492 z³
Razem 534.336 z³.
Ponadto wydatki zwi¹zanych z codziennym funkcjonowaniem szkó³
(pr¹d, ogrzewanie, telefony, pomoce
naukowe, woda, cieki itp.), których
wartoæ zosta³a okrelona na kwotê
³¹czn¹ 1.035.100 z³

GMINA
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Jak widaæ z powy¿szej analizy, tylko
do subwencji owiatowej bud¿et gminy
musi do³o¿yæ w³asne rodki w kwocie
1.884.388 z³  aby na w³aciwym  niezbêdnym poziomie zagwarantowaæ
funkcjonowanie szkó³, plus pozosta³e
wydatki, których subwencja owiatowa nigdy nie uwzglêdnia³a  3.916.802
z³, daje ³¹cznie kwotê 5. 801.190 z³,
któr¹ nale¿y pokryæ z w³asnych rodków bud¿etowych w zakresie kszta³cenia podstawowego i gimnazjalnego.
Dzia³ zawiera w sobie zadania z zakresu finansowania owiaty podstawowej i gimnazjalnej
Ogó³em wydatki ca³ego dzia³u
13.624.296 z³
Wydatki dzia³u to 37,09 % ca³ego
bud¿etu. Subwencja owiatowa powinna pokrywaæ wydatki szkó³ podstawowych i gimnazjów. Niestety tak nie jest,
gmina zawsze do tego zadania dok³ada³a w³asne rodki bud¿etowe. Tak równie¿ jest i w roku 2008. Subwencja nie
pokrywa nawet wynagrodzeñ z pochodnymi:
do subwencji owiatowej bud¿et
gminy musi do³o¿yæ w³asne rodki w
kwocie 1.884.388 z³  aby na w³aciwym  niezbêdnym poziomie zagwarantowaæ funkcjonowanie szkó³, plus pozosta³e wydatki, których subwencja
owiatowa nigdy nie uwzglêdnia³a 
3.916.802 z³, daje ³¹cznie kwotê 5.
801.190 z³, któr¹ nale¿y pokryæ z w³asnych rodków bud¿etowych w zakresie kszta³cenia podstawowego i gimnazjalnego.

12. OCHRONA ZDROWIA
Wydatki ujête w tym dziale s¹ wydatkami ujêtymi w Gminnym Programie
Zwalczania Narkomanii i Przeciwdzia³ania Alkoholizmowi. Programy do realizacji na rok 2008 przyjmowane bêd¹
przez Radê Miejsk¹ odrêbn¹ uchwa³¹.
W programie m.in. s¹ rodki na do¿ywianie dzieci, dzia³alnoæ wietlic
szkolnych oraz dzia³alnoæ sportow¹ w
gminie.
Na realizacje programu w roku 2008
przeznacza siê kwoty 270.000 z³.
13. POMOC SPO£ECZNA
Wydatki tego dzia³u zabezpieczaj¹
potrzeby mieszkañców gminy Po³czynZdrój, którzy objêci s¹ pomoc¹ wiadczon¹ przez Miejsko Gminny Orodek
Pomocy Spo³ecznej.
Wydatki w tym dziale dziel¹ siê wg
róde³ ich finansowania, i tak:
1) Zadania zlecone do wykonania
przez administracjê rz¹dow¹ finansowane z bud¿etu Wojewody, do których
zalicza siê: funkcjonowanie orodka

wsparcia, wyp³aty wiadczeñ rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, op³aty
sk³adek na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe, op³aty sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobieraj¹ce
niektóre wiadczenia z pomocy spo³ecznej, zasi³ki i pomoc w naturze, czêciowe koszty utrzymania MGOPS-u,
us³ugi opiekuñcze, posi³ek dla potrzebuj¹cych.
2) Zadania w³asne finansowane ze
rodków w³asnych gminy, do których
nale¿¹: dzienny dom pobytu, zasi³ki i
pomoc w naturze, orodek MGOPS,
funkcjonowanie stacji Joannitów, us³ugi opiekuñcze, dodatki mieszkaniowe.

gospodarcze korzystanie ze rodowiska, inwentaryzacje przyrodnicz¹, koñcowe finansowanie dokumentacji na
gazyfikacjê Red³a, od³awianie psów,
sprz¹tanie wiata, udzia³ w programach
edukacyjnych dot. selekcji odpadów,
sk³adkê do ZMiGDP na Jednostkê realizuj¹c¹ Projekt (realizacje projektu w
ramach Parsêty), projekt rekultywacji
wysypiska w Ko³aczu, dop³atê za
RWIK-u za rozbudowê wodoci¹gu w
Redle, studium i projekt oczyszczalni
cieków w Gawroñcu, przykanaliki w
Redle, kanalizacja deszczowa w ul.
Zdrojowej
Razem dzia³: 3.257.410 z³

Ogó³em zaplanowane rodki do wydatkowania 8.607.704 z³.

16. KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Centrum kultury jako samorz¹dowa
instytucje kultury realizuje gminne potrzeby w tym wzglêdzie. Mo¿liwoci bud¿etu nie s¹ w stanie zabezpieczyæ potrzeb zg³aszanych przez Centrum Kultury. Instytucja ta musi zabiegaæ o pozyskanie funduszy na swoj¹ dzia³alnoæ z
innych funduszy pisz¹c projekty.
Razem dzia³ wynosi 1020.000 z³.

14. EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA
W dziale finansowane s¹ zadania
dotycz¹ce: funkcjonowania wietlic
szkolnych, dofinansowania przez gminê pomocy materialnej dla uczniów w
zakresie stypendiów i zasi³ków szkolnych (bud¿et Pañstwa w trakcie roku
przydziela dla gminy rodki finansowe
na ten cel a bud¿et gminy tylko uzupe³nia w niewielkiej czêci to zadanie).
Ogó³em dzia³ 159.504 z³.
15. GOSPODARKA
KOMUNALNA
I OCHRONA RODOWISKA
Dzia³ gospodarki komunalnej jest
bardzo obszerny i zawiera wiele dzia³añ
zwi¹zanych z szeroko pojêtym codziennym funkcjonowaniem ca³ej gminy
(owietlenie, oczyszczanie, utrzymanie
zieleni, organizacja prac publicznych,
remonty budynków komunalnych i zadania z zakresu ochrony rodowiska).
Potrzeby w tym dziale s¹ ogromne. Bud¿ety od wielu lat nie s¹ w stanie od razu
sprostaæ oczekiwaniom mieszkañców,
tym bardziej, ¿e poza zadaniami inwestycyjnymi, na które mo¿na pozyskaæ
rodki zewnêtrzne, s¹ jeszcze ogromne
potrzeby bie¿¹ce, które zaspokoiæ mo¿na tylko rodkami w³asnymi.
Planuje siê na 2008 rok wydatkowaæ
rodki bud¿etowe na: oczyszczanie
(sprz¹tanie, wywóz nieczystoci) z
udzia³em pracowników do prac publicznych i interwencyjnych, utrzymanie
zieleni z udzia³em pracowników do prac
publicznych i interwencyjnych, owietlenie gminy (zakup energii oraz zakup
lamp na istniej¹cych liniach oraz sp³ata
do ENERGY za przeprowadzone modernizacje owietlenia w latach poprzednich), budowê mieszkañ socjalnych,
remonty w budynkach komunalnych,
op³aty do Urzêdu Marsza³kowskiego za

17. KULTURA FIZYCZNA
I SPORT
W dziale znajduj¹ siê wydatki na
utrzymanie istniej¹cej bazy sportowej,
doposa¿enie boisk wiejskich oraz dofinansowanie klubów i stowarzyszeñ
sportowych a tak¿e rozpoczêcie sp³aty
za budowan¹ halê widowiskowo-sportow¹. W szczególnoci wydatki dotycz¹: funkcjonowania letniego basenu
w parku, utrzymania domu sportowego
oraz stadionu w Po³czynie, wydatków
na dom sportowy w Redle, doposa¿enie
boisk wiejskich w bramki , utrzymanie cie¿ki rowerowej, dofinansowania
klubów i stowarzyszeñ sportowych,
wykupu wierzytelnoci za budowana
halê sportowo- widowiskow¹ w Po³czynie-Zdroju.
Razem wydatki dzia³u 667.348 z³.
***
Mo¿liwoci wydatkowania rodków z bud¿etu gminy na realizacjê ca³ego szeregu potrzeb zg³aszanych przez
mieszkañców za porednictwem radnych s¹ uzale¿nione od wysokoci dochodów bud¿etowych, Natomiast dochody bud¿etowe w znacznej czêci
pochodz¹ od mieszkañców i przedsiêbiorców naszej gminy w postaci podatków i op³at. St¹d mieszkañcy naszej
gminy musz¹ mieæ wiadomoæ, ¿e tylko solidarne kszta³towanie wysokoci dochodów bud¿etowych daje
gwarancje konsekwentnego spe³niania oczekiwañ inwestycyjnego rozwoju gminy.
po³czyñskie WIADOMOCI
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W kinie Goplana odby³ siê koncert BARWY PO£CZYÑSKIEJ SZTUKI, podczas którego zespo³y
z Centrum Kultury w Po³czynie Zdroju zaprezentowa³y swój dorobek z ubieg³ego roku.

BARWY PO£CZYÑSKIEJ SZTUKI
Na scenie zaprezentowa³y siê zespo³y
taneczne FIGLU, FIGIELEK , teatr
tañca FIGIEL , formacja LARGO i
MA£E LARGO , teatr MASKI, grupa CAPOEIRY, JUMP STYLE, BREAKE
OUT SAID, ETIUDA SZCZUDLARSKA,

wokalistka ASIA KÊDZIOR, zespó³ wokalno - instrumentalny ACZKOLWIEK. Wchodz¹c do Po³czyñskiego
Kina, mo¿na by³o obejrzeæ prace plastyczne wykonane przez Klub Plastyka
Amatora oraz prace dzieciêcego Klubu

KARNAWA£ Z MIKO£AJEM
W OSTRYM BARDZIE

Wród tañców, pl¹sów i konkursów up³ywa³ czas dzieciom podczas
styczniowej zabawy karnawa³owochoinkowej w Ostrym Bardzie. Uczest-
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nikami imprezy by³y dzieci do 12 lat z
so³ectwa Ostre Bardo i £onica. Nie zabrak³o oczywicie wiêtego Miko³aja i
prezentów.

Plastycznego PLASTUSIE.
Koncert odby³ siê w mi³ej, przyjaznej
atmosferze, cieszy³ siê wielkim zainteresowaniem, widownia dopisa³a - bawi³a
siê razem z wykonawcami koncertu. Zespo³y otrzyma³y gromkie brawa za swój
wysi³ek. Centrum Kultury w Po³czynie
Zdroju zaprasza na kolejne koncerty w
wykonaniu naszego amatorskiego ruchu
artystycznego, informacja o ich terminach pojawi siê na plakatach.

KARNAWA£
W WARDYNIU

W pierwszym dniu lutego w Wardyniu Górnym odby³a siê pierwsza od wielu
lat zabawa karnawa³owo-choinkowa. W
zabawie w wiejskiej wietlicy licznie
uczestniczy³y dzieci z rodzicami z Wardynia Górnego, Wardynia Dolnego i ¯o³êdna. Nie zabrak³o oczywicie tañców, zabaw i konkursów prowadzonych przez
Centrum Kultury i wiêtego Miko³aja,
który rozda³ dzieciom ponad 70 paczek.
So³tys wioski Wojciech Cyganiak zapowiada, ¿e takie wydarzenia bêd¹ w Wardyniu odbywaæ siê czêciej.
(tao)

WYDARZENIA
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Optymistyczne Przedszkole w Redle

Nasze przedszkole to miejsce, w którym ci¹gle poszukujemy nowych i ciekawych rozwi¹zañ, dlatego te¿ w roku szkolnym 2007/2008 przyst¹pilimy do Ogólnopolskiego Programu Optymistyczne
Przedszkole autorstwa Ireny Dzierz-

gowskiej i Mireli Nawrot, którego celem
jest dostrzeganie i wzmacnianie sukcesu
ka¿dego wychowanka, rozwijanie zainteresowañ, uzdolnieñ, uczenie dziecka bycia aktywnym, twórczym, pogodnym i
zaradnym.
Inauguracja, podczas której zosta³a
ods³oniêta w holu tablica Optymistyczne Przedszkole odby³a siê w listopadzie.
Towarzyszy³a jej muzyka, piew i radoæ
dzieci. W deszczu fajerwerków i konfetti
nast¹pi³o uroczyste ods³oniêcie tablicy.
W realizacjê programu zaanga¿owali siê
rodzice oraz wszyscy pracownicy przedszkola.

Dzieñ ten wyró¿nia³ siê od innych dni w
naszym przedszkolu. Sale ozdobione balonami w kolorach têczy, têczowe motyle i
deszcz fajerwerków z kolorowego konfetti
wprowadzi³y wszystkich w radosny, optymistyczny nastrój. Dla ka¿dego gocia przygotowany by³ znaczek Optymistycznego Przedszkola. W tym dniu na
dzieci ju¿ od rana czeka³o mnóstwo
niespodzianek, a dla zaproszonych
goci program artystyczny w wykonaniu Przedszkolaków.
Program Optymistyczne Przedszkole to Pude³ko Szczêcia, a w nim
siedem teczek  siedem kolorów
têczy, w oparciu o które program
bêdzie realizowany. Optymistyczne przedszkole to takie miejsce,
gdzie dzieci czuj¹ siê szczêliwe i
wiedz¹, bez s³ów zapewnienia, ¿e
wszyscy doroli je kochaj¹, szanuj¹. Doroli za otaczaj¹ dzieci opiek¹, ciep³em i serdecznoci¹.
Czy warto byæ optymist¹? Jestemy
przekonani, ¿e tak.. W obecnej dobie bardzo
wa¿ne jest wspieranie domu rodzinnego w
wychowywaniu dziecka, aby patrzy³o w
przysz³oæ optymistycznie, wchodzi³o w
doros³e ¿ycie silniejsze emocjonalnie i potrafi³o swobodniej odnaleæ siê w otaczaj¹cej je
rzeczywistoci.
Satysfakcjonuj¹ce jest to, ¿e rodzice
wspieraj¹c nas w codziennej pracy dostrzegaj¹ jej wartoæ. Pragniemy, aby myl¹ przewodni¹ naszych dzia³añ by³y s³owa J. Kor-

CZWARTKOWY P¥CZEK
Z SENIORAMI

Na t³usty czwartek przypad³a data tradycyjnego corocznego
spotkania przedstawicieli po³czyñskiego samorz¹du z organizacjami
kombatanckimi i emerytów.
W spotkaniu w restauracji Borowinka uczestniczyli przedstawiciele samorz¹du oraz oko³o 120 osób,
cz³onków po³czyñskich oddzia³ów kilku organizacji skupiaj¹cych gównie osoby
starsze - Polski Zwi¹zek Emerytów Rencistów i Inwalidów,
Zwi¹zek Kombatantów RP i
By³ych Wiêniów Politycznych, Stowarzyszenie Dzieci
Wojny, Zwi¹zek Sybiraków.
Oprócz tradycyjnych p¹czków i kawy, zaprezentowany
zosta³ krótki program artystyczny w wykonaniu podopiecznych Domu Samopomocy Radoæ i Centrum Kultury. Ponadto prezes

Bogdan Reszko wrêczy³ dyplomy uznania kilku obecnym na sali jubilatom. (tao)

czaka: Kiedy mieje siê dziecko  mieje siê
ca³y wiat. Serdecznie zapraszamy do naszego partnerskiego, Optymistycznego
Przedszkola.
Izabela Zaziemska
Nauczyciel Przedszkola
Samorz¹dowego w Redle

Salezjañski
Festyn
z Totalizatorem
Sportowym
Z okazji wiêta M³odzianków przypadaj¹cego na 28 grudnia w sali konferencyjnej hotelu Polanin i restauracji Zielona Oliwka w Po³czynie-Zdroju odby³ siê wi¹teczny Festyn Rekreacyjny z Totalizatorem Sportowym.
G³ównym organizatorem imprezy
by³o Stowarzyszenie Lokalne Salezjañskiej Organizacji Sportowej RP (SL SA-

LOS RP) w Po³czynie Zdroju przy finansowym wsparciu Totalizatora Sportowego,
jako g³ównego sponsora. W imprezie
uczestniczy³y dzieci, dziewczêta i ch³opcy, z Gminny i Miasta Po³czyn Zdrój.
Na pocz¹tku organizatorzy zaprosili
dzieci do wspólnej kolêdy, a po modlitwie, prze³amaniu siê op³atkiem i ¿yczeniach w atmosferze wiêta i wielkiej radoci rozpoczê³y siê prawdziwie sportowe
zmagania. Festyn mia³ charakter rekreacyjno - sportowy. Uczestnicy startowali w wieloboju sportowym, wykazuj¹c siê
i sprawdzaj¹c sw¹ sprawnoæ fizyczn¹ w
poszczególnych konkurencjach. Radoæ i umiech towarzyszy³ wszystkim.
Dzieci otrzyma³y, sponsorowany przez
Totalizator Sportowy, s³odki poczêstunek i nagrody za aktywny udzia³ w zmaganiach sportowych.
SL Salos RP w imieniu wszystkich
uczestników dziêkuje sponsorom i
wspó³organizatorom za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu tej wspania³ej
imprezy.
po³czyñskie WIADOMOCI
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Oferta zajêæ edukacyjno  rekreacyjno  sportowych
w czasie ferii zimowych w dniach 11-22 lutego 2008 roku
w gminie Po³czyn-Zdrój
g PONIEDZIA£EK
 11 i 18 LUTEGO
1. Publiczna Szko³a Podstawowa w Bolkowie - 900 - 1200: zajêcia sportowe; zajêcia
edukacyjno  artystyczne.
2. Publiczne Gimnazjum w Po³czynieZdroju: 930 - 1400
- zajêcia sportowo rekreacyjne (turnieje
trójek w siatkówkê, koszykówkê, pi³kê no¿n¹,
tenisa sto³owego); turniej pi³ki no¿nej dla
uczniów Szkó³ Gimnazjalnych w Redle (dowóz dzieci); wyjazd na basen do Gryfina lub
Dar³ówka; zajêcia z dru¿yn¹ siatkarzy (przygotowanie do zawodów regionalnych i wojewódzkich); zajêcia z programu ,,Etwinning: z
jêzyka angielskiego i niemieckiego; zajêcia informatyczne; zajêcia dziennikarskie.
3. Publiczna Szko³a Podstawowa Nr 1 w
Po³czynie-Zdroju: 900 - 1300
- gry i zabawy ruchowe; turniej mini pi³ki
siatkowej; turniej mini pi³ki siatkowej, zajêcia
w mini pi³ce siatkowej, mini pi³ka no¿na, turniej pi³ki no¿nej; zajêcia na basenie (turniej o
Mistrzostwo Szko³y w mini pi³ce no¿nej);
zajêcia komputerowe; zajêcia z jêzyka angielskiego; zajêcia plastyczne; zajêcia wietlicowe; zajêcia biblioteczne

CENTRUM KULTURY
W PO£CZYNIE-ZDROJU
INFORMUJE:
Zapraszamy serdecznie na ALTERNATYWNE WARSZTATY TEATRALNE , które odbywaæ siê bêd¹ w Centrum
Kultury w Po³czynie Zdroju. Osoby zainteresowane zapoznaj¹ siê z tajnikami
warsztatu teatralnego Grotowskiego ,
elementami pantomimy oraz szczudlarstwa. S¹ to warsztaty holistyczne, gdzie
istotna jest praca z cia³em aktora, g³osem,
ruchem scenicznym. Mocny akcent po³o¿ony jest na improwizacjê oraz poszukiwanie ró¿nych form wyrazu teatralnego
by w pe³ni wyraziæ siebie i dane emocje.
Zajêcia bêdzie prowadziæ aktorka Teatru
A PART z Katowic, szczudlarka i mim w
jednym, Pani Marta Waszkielewicz. Spotkanie organizacyjne odbêdzie siê 08 lutego o godz. 17.oo / sala klubowa Centrum
Kultury w Po³czynie Zdroju , tel .0
943662759 lub 0 660 042 671 Jeli nie jeste pewien czy to Ciê zainteresuje
PRZYJDZ I SPRAWDZ.
***
Ju¿ nied³ugo , ka¿dy z was bêdzie móg³
wyraziæ swoj¹ opinie , przedstawiæ pomys³ na atrakcyjne spêdzanie wolnego
czasu, fajn¹ imprezê. Skrzynka  JA NIE
JESTEM NA LISTY , ZBIERAM TWOJE
POMYS£Y czeka w Centrum Kultury w
Po³czynie Zdroju , w³anie na WAS.
ZAPRASZAMY!!
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g WTOREK - 12 i 19 LUTEGO
1. Publiczna Szko³a Podstawowa w Toporzyku: 1000- 1400
- zajêcia sportowe; wyjazd do Teatru
Kukie³kowego PLECIUGA na spektakl pt.:
Ferdynand Wspania³y
2. Publiczna Szko³a Podstawowa w Bolkowie: 900 - 1200
- zajêcia rytmiczno  ruchowe przy muzyce
3. Zespó³ Szkó³ Publicznych w Redle: 900
- 1300
- rozgrywki w pi³kê siatkow¹ ch³opców i
dziewcz¹t (Gimnazjum); zajêcia w pracowni
komputerowej
4. Publiczne Gimnazjum w Po³czynieZdroju: 930 - 1400
- zajêcia sportowo rekreacyjne (turnieje
trójek w siatkówkê, koszykówkê, pi³kê no¿n¹,
tenisa sto³owego; turniej pi³ki no¿nej dla
uczniów Szkó³ Gimnazjalnych w Redle (dowóz dzieci); wyjazd na basen do Gryfina lub
Dar³ówka; zajêcia z dru¿yn¹ siatkarzy (przygotowanie do zawodów regionalnych i wojewódzkich); zajêcia z programu ,,Etwinning: z
jêzyka angielskiego i niemieckiego; zajêcia informatyczne; zajêcia dziennikarskie.
5. Publiczna Szko³a Podstawowa Nr 1 w
Po³czynie-Zdroju: 900 - 1300
- gry i zabawy ruchowe; turniej mini pi³ki
siatkowej; turniej mini pi³ki siatkowej, zajêcia
w mini pi³ce siatkowej, mini pi³ka no¿na, turniej pi³ki no¿nej; zajêcia na basenie (turniej o
Mistrzostwo Szko³y w mini pi³ce no¿nej);
zajêcia komputerowe; zajêcia z jêzyka angielskiego; zajêcia plastyczne; zajêcia wietlicowe; zajêcia biblioteczne
g RODA  13 i 20 LUTEGO
1. Zespó³ Szkó³ Publicznych w Redle: 900
- 1300
- turniej pi³ki no¿nej ch³opców (Gimnazjum); turniej tenisa sto³owego dziewcz¹t i
ch³opców (Szko³a Podstawowa)
2. Publiczna Szko³a Podstawowa w Toporzyku: 1000- 1400
- zajêcia sportowe i plastyczne
3. Publiczne Gimnazjum w Po³czynieZdroju: 930 - 1400
- zajêcia sportowo rekreacyjne (turnieje
trójek w siatkówkê, koszykówkê, pi³kê no¿n¹,
tenisa sto³owego; turniej pi³ki no¿nej dla
uczniów Szkó³ Gimnazjalnych w Redle (dowóz dzieci); wyjazd na basen do Gryfina lub
Dar³ówka; zajêcia z dru¿yn¹ siatkarzy (przygotowanie do zawodów regionalnych i wojewódzkich); zajêcia z programu ,,Etwinning: z
jêzyka angielskiego i niemieckiego; zajêcia informatyczne; zajêcia dziennikarskie.
4. Publiczna Szko³a Podstawowa Nr 1 w
Po³czynie-Zdroju: 900 - 1300
- gry i zabawy ruchowe; turniej mini pi³ki
siatkowej; turniej mini pi³ki siatkowej, zajêcia
w mini pi³ce siatkowej, mini pi³ka no¿na, turniej pi³ki no¿nej; zajêcia na basenie (turniej o
Mistrzostwo Szko³y w mini pi³ce no¿nej);
zajêcia komputerowe; zajêcia z jêzyka angielskiego; zajêcia plastyczne; zajêcia wietlicowe; zajêcia biblioteczne.

g CZWARTEK  14 i 21 LUTEGO
1. Zespó³ Szkó³ Publicznych w Redle: 900
- 1300
- turniej pi³ki siatkowej dziewcz¹t (Gimnazjum i Szko³a Podstawowa); turniej szachowy dla wszystkich
2. Publiczna Szko³a Podstawowa w Toporzyku: 1000- 1400
- wyjazd na basen do widwina
3. Publiczne Gimnazjum w Po³czynieZdroju: 930 - 1400
- zajêcia sportowo rekreacyjne (turnieje
trójek w siatkówkê, koszykówkê, pi³kê no¿n¹,
tenisa sto³owego; turniej pi³ki no¿nej dla
uczniów Szkó³ Gimnazjalnych w Redle (dowóz dzieci); wyjazd na basen do Gryfina lub
Dar³ówka; zajêcia z dru¿yn¹ siatkarzy (przygotowanie do zawodów regionalnych i wojewódzkich); zajêcia z programu ,,Etwinning: z
jêzyka angielskiego i niemieckiego; zajêcia informatyczne; zajêcia dziennikarskie.
4. Publiczna Szko³a Podstawowa Nr 1 w
Po³czynie-Zdroju: 900 - 1300
- gry i zabawy ruchowe; turniej mini pi³ki
siatkowej; turniej mini pi³ki siatkowej, zajêcia
w mini pi³ce siatkowej, mini pi³ka no¿na, turniej pi³ki no¿nej; zajêcia na basenie (turniej o
Mistrzostwo Szko³y w mini pi³ce no¿nej);
zajêcia komputerowe; zajêcia z jêzyka angielskiego; zajêcia plastyczne; zajêcia wietlicowe; zajêcia biblioteczne.
g PI¥TEK  15 i 22 LUTEGO:
1. Publiczna Szko³a Podstawowa w Bolkowie: 900 - 1200
- turniej tenisa sto³owego w grze podwójnej
2. Zespó³ Szkó³ Publicznych w Redle: 900
- 1300
- rozgrywki w pi³kê rêczn¹ dziewcz¹t i
ch³opców (Gimnazjum); zajêcia tañca nowoczesnego.
3. Publiczna Szko³a Podstawowa w Toporzyku:1000- 1400
- wyjazd do Opery na Zamku, na galê
baletow¹ pt.:,, Skrzypek na dachu.
4. Publiczne Gimnazjum w Po³czynieZdroju: 930 - 1400
- zajêcia sportowo rekreacyjne (turnieje
trójek w siatkówkê, koszykówkê, pi³kê no¿n¹,
tenisa sto³owego; turniej pi³ki no¿nej dla
uczniów Szkó³ Gimnazjalnych w Redle (dowóz dzieci); wyjazd na basen do Gryfina lub
Dar³ówka; zajêcia z dru¿yn¹ siatkarzy (przygotowanie do zawodów regionalnych i wojewódzkich); zajêcia z programu ,,Etwinning: z
jêzyka angielskiego i niemieckiego; zajêcia informatyczne; zajêcia dziennikarskie
5. Publiczna Szko³a Podstawowa Nr 1 w
Po³czynie-Zdroju: 900 - 1300
- gry i zabawy ruchowe; turniej mini pi³ki
siatkowej; turniej mini pi³ki siatkowej, zajêcia
w mini pi³ce siatkowej, mini pi³ka no¿na, turniej pi³ki no¿nej; zajêcia na basenie (turniej o
Mistrzostwo Szko³y w mini pi³ce no¿nej);
zajêcia komputerowe; zajêcia z jêzyka angielskiego; zajêcia plastyczne; zajêcia wietlicowe; zajêcia biblioteczne.

FERIE

e-mail: wiadomoscipolczynskie@wp.pl

FERIE ZIMOWE 2008 W CENTRUM KULTURY
W PO£CZYNIE ZDROJU

Centrum Kultury w Po³czynie Zdroju organizuje dla dzieci i m³odzie¿y cykle imprez i spotkañ podczas tegorocznych ferii zimowych. Zajêcia odbywaæ
bêd¹ siê we wszystkich obiektach wchodz¹cych w sk³ad naszej instytucji na terenie miasta i gminy Po³czyn Zdrój.
g Orodek Kultury (ul. Wojska Polskiego 54) zaprasza dzieci i m³odzie¿ na
cykliczne spotkania pt. Jedzie poci¹g...
daleko . Zajêcia odbywaæ bêd¹ siê od
poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 11.oo 
14.oo, a prowadziæ je bêd¹ instruktorzy
amatorskiego ruchu artystycznego. W
ramach tych zajêæ przewidujemy m. in.:
ciekawe zabawy integracyjne i rekreacyjne, zabawy taneczne, plastyczne, konkursy, spacery i wycieczki.
Ka¿dego dnia z wykonanej przez dzieci makiety stacji kolejowej poci¹g wyjedzie do ciekawego miejsca na kuli ziemskiej. Dzieci zawitaj¹ m. in. do: Japonii,
Brazylii, Afryki, Laponii, Arabii, a nawet
na Dziki Zachód i do Hollywood. Planowana jest te¿ wycieczka w Kosmos.
g Oddzia³ Dzieciêcy Biblioteki Publicznej im. J. Tuwima zaprasza do siebie
dzieci z klas I  IV na ferie pod has³em
Podró¿ do krainy weso³ej zabawy.
Spotkania odbywaæ bêd¹ siê w dni powszednie w godz. 10.3o  12.oo w wypo¿yczalni dzieciêcej. Dzieci uczestniczyæ
bêd¹ m. in. w zajêciach literacko - plastycznych, bajkowych zgaduj zgadulach, zajêciach teatralnych i zabawach
rekreacyjnych.
M³odzie¿ zapraszamy na pi¹tkowe
Popo³udnia z hitem filmowym (godz.
17.oo, piwnice zamkowe).
g Programy realizowane w placówkach terenowych Centrum Kultury w Po³czynie Zdroju:
- wietlica wiejska w Ko³aczu realizuje
program pt. To samo, a ci¹gle inaczej 
³amig³ówki m¹drej g³ówki, w którym
znajd¹ siê m. in.: zabawy literackie i plastyczna, konkursy i quizy oraz Walentynkowa poczta; planowane sa te¿ zabawy i
spacery w plenerze; dzieci spotykaj¹ siê w
dni powszednie w godz. 13.oo  19.oo
- Filia Biblioteczna w Redle realizowaæ
bêdzie projekt Ucz¹c siê bawimy, bawi¹c
siê uczymy, wspó³finansowany przez
Fundacjê Wspomagania Wsi w ramach
programu Po¿yteczne ferie 2008 (w programie: zajêcia edukacyjne dla dzieci z
klas V  VI prowadzone przez nauczycielkê Marie Koz³owsk¹, Turniej Mistrz gier
edukacyjnych, zabawy plastyczne, wyjazd do kina, wycieczki piesze, wystawa
prac wykonanych podczas ferii), zajêcia
odbywaj¹ siê w dni powszednie w godz.
11.oo - 15.oo

- Filia Biblioteczna w Popielewie zaprasza m³odych czytelników od poniedzia³ku do soboty w godz. !0.oo  16.oo
na cyklu zajêæ Zimowe spotkania w krainie Piotrusia Panask³adaj¹cy siê z:
malowania kamieni, wykonywania indiañskich totemów, turnieju kulinarnego,
malowania T-shirtów oraz innych ciekawych zajêæ plastyczno - fofotgraficznych,
- Filia Biblioteczna w Toporzyku organizuje zajêcia pt. Feryjna kraina rozrywki i naukidla dzieci w godz. 12.oo 
15.oo, w programie: zajêcia plastyczne,
czytanie literatury dzieciêcej, wycieczki
piesze, gry stolikowe, spotkanie walentynkowe,
- wietlica wiejska w Bronowie organizuje program feryjny pt. Ferie w moim
rodowisku, w programie planuje siê m.
in.: z³o¿enie wizyt przez dzieci i m³odzie¿ w
domach starszych i samotnych osób, pomoc w codziennych zimowych pracach
domowych, dokarmianie zwierz¹t, spotkanie w lesie z leniczym, gry i zabawy rekreacyjne; spotkania poniedzia³ek  piatek godz. 13.oo  17.oo,
- wietlica wiejska w Gawroñcu zaprasza do udzia³u w programie W poszukiwaniu naszych korzeni, w programie
znajduj¹ siê zajêcia edukacyjne i wypoczynkowe m. in.: m³odzie¿owe turnieje w
scrablle i warcaby, spotkania z najstarszymi mieszkañcami wsi, wykonywanie
drzew genealogicznych swoich rodzin,
spacery po okolicy,wyprawa do Po³czyna
Zdroju (zwiedzanie miasta, wizyta w Bibliotece Publicznej), zajêcia plastyczne z
mas¹ soln¹ i surowcami naturalnymi,
pokazy filmów i bajek; w godz. 12.oo 
16.oo realizowana bêdzie czêæ edukacyjna, a w godz. 16.oo  20.oo czêæ rozrywkowo  wypoczynkowa,
- wietlica wiejska w Zaj¹czkówku realizowaæ bêdzie projekt Z ksi¹¿k¹,
s³ownikiem i encyklopedi¹, wspó³finansowany przez Fundacjê Wspomagania Wsi w ramach programu Po¿yteczne
ferie 2008; w zajêciach edukacyjnych /
czytanie ze zrozumieniem, interpretacja
tekstów, korzystanie z encyklopedii i
s³owników tematycznych, gry edukacyjne/ uczestniczyæ bêd¹ dzieci z klas V  VI,
natomiast wszystkie dzieci wezm¹ udzia³
w zabawach rekreacyjno  sportowych i
zajêciach plastycznych. Zajêcia w ramach programu odbywaæ bêd¹ siê w
dniach 12  15 i 20  22 lutego w godz.
13.oo  20.oo. Dzieci i m³odzie¿ wietlica
zaprasza równie¿ na spotkania w soboty
i niedziele w godz. 16.oo - 20.oo,
- wietlica wiejska w £êgach organizuje cykl pt. Zimowy wiat, a w progra-

mie zajêcia plastyczne i sportowe, gry,
spacery i czytanie ksi¹¿ek (poniedzia³ek 
roda godz. 10.oo  15.., czwartek  piatek
godz. 13.oo  17.oo),
- cykl zajêæ pt. Ferie akcentowane
bajk¹ i filmem realizowane bêd¹ przez
wietlice wiejsk¹ w Wardyniu Górnym, w
programie m. in.: projekcje bajek i filmów
dla dzieci, zajêcia plastyczne, karaoke,
turniej tenisa sto³owego,wyprawy do
lasu; spotkania odbywaj¹ siê od poniedzia³ku do soboty w godz. 16.oo  20.oo,
z wyj¹tkiem 19.02 w godz. 10.oo  14.oo
- wietlica wiejska w Bularach zaprasza na spotkania pt. Razem jest
weso³o w naszej wietlicy, w programie turniej tenisa sto³owego, opowiadanie bajek, zabawy integracyjne, malowanie zimowego krajobrazu, gry
planszowe /wtorek  pi¹tek godz.
16.oo  20.oo/
- wietlica wiejska w Czarnkowiu zaprasza w pi¹tki, soboty i niedziele na Zabawy feryjne, podczas których odbêd¹
siê zabawy plenerowe, rozgrywki tenisa
sto³owego, spacer na wie¿ê widokow¹,
gry planszowe.

CENTRUM KULTURY
W PO£CZYNIE-ZDROJU
INFORMUJE:
7 marca 2008r. o godz. 19.oo w Centrum Kultury w Po³czynie Zdroju odbêdzie siê Koncert Rockowy , wyst¹pi zespó³ DOBRAGRAMY  z Po³czyna
Zdroju , KABOOM z Koszalina oraz
trzeci, który jest niespodziank¹.
***
Biblioteka Publiczna w Po³czynie
Zdroju 8 lutego o godz. 16.oo / piwnice
Zamkowe/ ZAPRASZA na kolejne spotkanie z cyklu Po³czyn Poezj¹ Oczarowany , jak zwykle zapewniamy mi³¹ atmosferê , na spotkaniu gociæ bêdziemy
Pana Jana Szumi³owskiego , który zagra
i zapiewa poezjê.
***
Równie¿ w piwnicach Zamkowych
15 lutego godz.. 18.oo odbêdzie siê
kolejne spotkanie dla kobiet Damskie
wieczory . W pierwszym spotkaniu
uczestniczki rozmawia³y z kosmetyczk¹
Pani¹ Edyt¹ Longer i pozna³y tajniki kosmetyczne. Spotkanie cieszy³o siê du¿ym zainteresowaniem , wiêc ZAPRASZAMY PONOWNIE wszystkie kobiety z Po³czyna Zdroju na II spotkani ,
zapewniamy du¿o atrakcji oraz ciekawych goci.
po³czyñskie WIADOMOCI
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SPORT

ROZMOWY O SPORCIE

HALOWA LIGA PI£KI NO¯NEJ
PO£CZYN - RED£O 2008

Od piêciu tygodni na sali gimnastycznej Zespo³u Szkó³ w Redle odbywa siê II
Edycja Ligi Halowej Pi³ki No¿nej Po³czyn  Red³o pod patronatem Przewodnicz¹cej
Rady Miejskiej Heleny K³usewicz.
Na pocz¹tku roku w restauracji Borowinka dosz³o do spotkania burmistrz
Barbary Nowak i przedstawicieli Rady
Miejskiej z dzia³aczami sportowymi z
terenu gminy Po³czyn-Zdrój.
Przedstawiciele klubów odebrali od
samorz¹dowców podziêkowania i gratulacje za zaanga¿owanie w pracê z m³odzie¿¹ i liczne sukcesy sportowe. Ponadto
dyskutowano na temat perspektyw rozwoju dzia³alnoci sportowej w najbli¿szym
czasie. Rozmowa skupi³a siê g³ównie na
rozpoczêtej niedawno budowie hali widowiskowo-sportowej przy Gimnazjum Publicznym. Burmistrz Barbara Nowak podkreli³a potrzebê szerokiego konsultowania ostatecznego kszta³tu tej inwestycji ze
rodowiskiem sportowym, tak aby powsta³y obiekt jak najlepiej s³u¿y³ mieszkañcom miasta i gminy.
(tao)

SZACHOWE MISTRZOSTWA
ROZSTRZYGNIÊTE

M A G A Z Y N
SAMORZ¥DOWY

W dniu 16. XII 2007 zakoñczy³y siê w
Centrum Kultury VIII Szachowe mistrzostwo miasta i gminy Po³czyn- Zdrój. Udzia³ w
nim wziê³o 12  szachistów, w tym szachista ze
Z³ocieñca  Eugeniusz Sz³apak. Trwa³y one 6
dni, a konkretnie 6 niedziel. Odby³y siê one
systemem dwuko³owym, czyli mówi¹c inaczej
mecz i rewan¿. Ka¿dy zawodnik mia³ 45 minut
na rozegranie swojej partii. Tu podajê kolejnoæ
pierwszej szóstki: 1. Eugeniusz Sz³apak  17
punktów  Z³ocieniec, 2. Ryszard Kowalczyk
 16 ½- Po³czyn Zdrój, 3. Wies³aw Bu³ko 16
punktów- Red³o, 4.Marcin Nadolczak- 16
punktów- Po³czyn Zdrój, 5. Adam Tararako 
12 ½ punktów - Zaj¹czkówko, 6. Mieczys³aw
Iwaniuk  9 ½ punktów - Po³czyn Zdrój.
Mistrzostwa by³y niezwykle zaciête i
wyrównane. Niech wiadczy o tym kolejnoæ pierwszej czwórki. Taka kolejnoæ
by³a ju¿ po pierwszym kole. W mistrzostwach wzi¹³ udzia³ tylko jeden junior- Grzegorz Kamierczak z Red³a, który uplasowa³
siê na XI miejscu. Pierwsza trójka i junior
otrzymali puchary i nagrody rzeczowe. Poza
tym wszyscy otrzymali dyplomy i nagrody
rzeczowe. Nagrody i puchary ufundowa³
Z.K.K.S.CAISSA Po³czyn Zdrój.
Ryszard Kowalczyk

16

po³czyñskie WIADOMOCI

MIEJSCE
1. GORDON
2. FC BARCELONA
3. KO£ACZ
4. POCISKI
5. MENTOR
6. TYCHÓWKO
7. PI£KARZYKI
8. NAOS
9. KO£CZYN
10. KRÓLEWSKIE
11. POLICJA
12. LUDZICKO
13. KINGS TEAM

MECZE
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Komitet organizacyjny Ligi Halowej
Pi³ki No¿nej Red³o  Po³czyn tworz¹:
Andrzej Popenda, Jaros³aw Król, Edmund Gradzik, A Banaszewski, Lech Lis,
Janusz Podpora, Ewa Tokarska.

PUNKTY
30
28
24
20
17
16
14
14
10
11
9
3
5

BRAMKI
97:6
47:11
75:27
44:16
45:47
36:47
30:25
29:38
28:48
19:26
39:47
14:62
23:70

Sponsorzy: Norbert Ginda  Pomerania Frucht, Romuald Michel  Uzdrowisko Po³czyn S.A., Dariusz Dani³owicz,
Andrzej Dani³owicz, Piotr Or³owski, Micha³ Leonowicz, firma Trailer.
Organizatorzy dziêkuj¹:
Komendantowi Komisariatu Policji w
Po³czynie-Zdroju, p. Robertowi Gajowi za
pomoc w zapewnieniu bezpieczeñstwa
podczas rozgrywek, a tak¿e p. Ewie Tokarskiej, p. Romanowi Ko³¹czyñskiemu. P.
Jerzemu Nowosielskiemu (opieka medyczna), Maciejowi Szwedowi.
Uroczyste zakoñczenie tegorocznej
edycji wraz z wrêczeniem nagród odbêdzie siê 16 lutego 2008 o godzinie 16.30 w
sali gimnastycznej w Redle.
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