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Rêkodzie³o artystyczne nie
tylko od wiêta

Przebudowa
ul. £¹kowej
w m. Barwice
W dniu 20.03.2012 r.
zosta³a podpisana umowa z firm¹ MAT-BUD
Mateusz Krystian Symoczko z Bia³ogardu
na realizacjê zadania
pn.Przebudowa drogi
gminnej ul. £¹kowej w
miejscowoci Barwice.
W przedmiotowym
postêpowaniu do dnia
14.02.2012r. do godz.
14:00 z³o¿ono 21 ofert.
Wy k o n a w c ê w y ³ o niono w drodze postêpowania o udzielanie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczo-

nego, na podstawie
przepisów ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówieñ publicznych (Dz.U. z 2010r.
Nr 113, poz. 759 j.t. ze
zmianami).
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa
drogi gminnej o nawierzchni z t³ucznia na
drogê o nawierzchni z
kostki betonowej Polbruk w krawê¿nikach
betonowych na podbudowie z betonu B15 oraz
budowê chodników dla
pieszych z kostki betonowej typu polbruk.
Ca³kowity koszt zadania wyniesie 320.429,42 z³.

W Galerii Za Filarami
Miejsko  Gminnego
Orodka Kultury w Kaliszu Pomorskim dnia 2
kwietnia 2012 roku odby³
siê wernisa¿ wystawy
Rêkodzie³a Artystycznego wietlicy Pep³ówek.
Autorkami prac s¹ panie: El¿bieta Gierach, Gra¿yna Walkowiak, Krystyna Osiñska, Helena Winiarczyk i Edyta Lisiewicz.
Prace wykonane zosta³y
podczas zajêæ na wietlicy
w Pep³ówku technik¹ koronki szyde³kowej, gdzie
narzêdziem pracy jest szyde³ko. Znanych jest wiele
technik które ró¿ni¹ siê rodzajem oczek, u¿ytych materia³ów oraz odpowiednim ³¹czeniem szyde³kowych elementów. Miêdzy
innymi znane s¹ takie
techniki jak: a¿ury irlandzkie, koronki koniakowskie, sploty tunezyjskie,
koronki brugijskie, sploty
wide³kowe. Na szyde³ku
powstaj¹ nie tylko serwetki, firanki, koronki i obrusy, ale tak¿e bi¿uteria taka
jak: korale, kolczyki,
broszki, torebki, szale, elementy odzie¿y. Robótki
szyde³kowe pozwalaj¹ na
uzyskanie prac prostych,
nowoczesnych i przede
wszystkim oryginalnych

Ruszaj¹ prace modernizacyjne
budynku wietlicy w Gonnym Ma³ym
W dniu 30.03.2012r.
zosta³a podpisana umowa z
firm¹ BUD-REM WIDWIN Mariusz Dymiñski
Kluczkowo 18, 78-300 widwin na realizacjê zadania
pn. Modernizacja budynku wietlicy wiejskiej w
Gonnym Ma³ym, gm. Barwice.
W przedmiotowym postêpowaniu z³o¿ono 14
ofert.Wykonawcê wy³o-

niono w drodze postêpowania o udzielanie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieñ publicznych (Dz.U.
z 2010r. Nr 113, poz. 759 j.t. ze
zmianami).
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja czêci
istniej¹cego
budynku

mieszkalno  u¿ytkowego w
zakresie wietlicy wiejskiej.
W ramach modernizacji przewiduje siê docieplenie tej
czêci budynku wraz z renowacj¹ elewacji oraz budowê
instalacji centralnego ogrzewania.
Ca³kowity koszt zadania
wyniesie 111.239,31 z³. (brutto).
Termin wykonania zadania do 31.07.2012r.

 co mo¿na by³o obejrzeæ
podczas naszej wystawy.
Gratulujemy paniom
wielkiej pasji i ciekawego
sposobu na mi³e spêdzenie wolnych chwil, a
przede wszystkim fascynuj¹cych owoców wspólnej pracy.

Dotacje dla przedsiêbiorców
szkol¹cych uczniów

N

ie
wszyscy
przedsiêbiorcy
wiedz¹, ¿e istnieje mo¿liwoæ otrzymania
atrakcyjnego dofinansowania w przypadku podjêcia siê
szkolenia uczniów w swoim
przedsiêbiorstwie. Ministerstwo Edukacji dysponuje
rodkami przeznaczonymi
na dotacje dla przedsiêbiorców szkol¹cych uczniów realizuj¹cych obowi¹zek nauki
w szko³ach zawodowych i
ucz¹cych siê w formach pozaszkolnych. Wielkoæ dofinansowania wynosi ok. 4 800
z³ za naukê zawodu ucznia w
cyklu dwuletnim. Refundacji podlega równie¿ wynagrodzenie oraz sk³adki ZUS
zatrudnionego ucznia. Od
pracodawców zale¿y, czy
skorzystaj¹ z tych pieniêdzy! Wnioski przyjmuj¹ wydzia³y edukacji i owiaty w
urzêdach miast i gmin - w zakresie dofinansowania szkolenia oraz lokalne Ochotnicze Hufce Pracy w zakresie
finansowania wynagrodzenia i sk³adek ZUS ucznia.
by otrzymaæ do
finansowanie
nale¿y: Spe³niaæ
wymagania z rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
29.10.2003 w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.
U. z 2003 r. nr 192 póz. 1875)
dotycz¹ce kwalifikacji instruktorów praktycznej nauki zawodu, np. posiadaæ
tytu³ mistrza w zawodzie,

A

którego bêd¹ nauczaæ i
ukoñczony kurs pedagogiczny - instruktor praktycznej nauki zawodu (pozosta³e
wymogi w w/w rozporz¹dzeniu). Z³o¿yæ wnioski o zawarcie umowy dotycz¹cej
przyznania refundacji wynagrodzeñ m³odocianych pracowników w lokalnych
Ochotniczych Hufcach Pracy (Szczecin - OHP - Centrum
Edukacji i Pracy M³odzie¿y
w Szczecinie, ul. Dworcowa
19, 70-206 Szczecin, tel. 091
812 69 46 wew. 23 - refundacje oraz w Koszalinie, ul.
Morska 43, 75-215 Koszalin,
tel. 094 343 10 36). Przed zakoñczeniem cyklu nauczania z³o¿yæ wniosek o dofinansowanie pracodawców
szkol¹cych uczniów realizuj¹cych obowi¹zek nauki w
szko³ach zawodowych i
ucz¹cych siê w formach pozaszkolnych do odpowiedniej komórki urzêdu miasta
lub gminy (zgodnie z miejscem zamieszkania m³odocianego pracownika). Instruktorem praktycznej nauki zawodu, o którym mowa
w punkcie 1. mo¿e byæ pracodawca lub inna oddelegowana przez niego osoba
zatrudniona w przedsiêbiorstwie. Je¿eli przedsiêbiorca nie posiada kwalifikacji zawodowych, o których mowa w rozporz¹dzeniu dot. praktycznej nauki
zawodu, istnieje mo¿liwoæ
przyst¹pienia do egzaminu
przed Pañstwow¹ Komisj¹

Egzaminacyjn¹ dzia³aj¹ca
w Koszalinie uprawnion¹
do przeprowadzania egzaminów oraz nadawania tytu³ów zawodowych i mistrzowskich w zawodach
sprzedawca oraz kucharz.
Pracodawcy oraz osoby zainteresowane uzyskaniem
uprawnieñ
instruktora
praktycznej nauki zawodu
mog¹ przyst¹piæ do egzaminu przed w/w komisj¹,
zdaj¹c egzamin na tytu³ zawodowy b¹d mistrzowski.
Wymagania stawiane osobom przystêpuj¹cym do
egzaminów na tytu³y zawodowe okrelone s¹ w rozporz¹dzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego
2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupe³niania przez
osoby doros³e wiedzy
ogólnej, umiejêtnoci i
kwalifikacji zawodowych w
formach pozaszkolnych
(Dz.U. z 2006r. nr 31 póz.
216). Szczegó³y dotycz¹ce
przyst¹pienia do egzaminów i uzyskania tytu³ów zawodowych mog¹ Pañstwo
uzyskaæ w placówce kszta³cenia ustawicznego przy
Centrum Kszta³cenia i Doskonalenia Kupców i Przedsiêbiorców w siedzibie Zrzeszenie Kupców i Przedsiêbiorców w Koszalinie pod
adresem: Pañstwowa Komisja Egzaminacyjna, ul. Pi³sudskiego 6 75-511 Koszalin, tel./fax: 094 342 27 70; tel.:
094 342 28 01, www.zkip.pl
e-mail: zrzeszenie@zkip.pl

e-mail: echamiesiecznik@op.pl
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Porady dla
pisz¹cych
wnioski
Kiedy wreszcie zasi¹dziemy do wype³niania wniosku, trzymajmy
siê nastêpuj¹cych zasad:
1. Nigdy nie zaczynajmy pracy nad wnioskiem
na dwa dni przed terminem. Musimy mieæ czas
na ewentualne poprawki
i zebranie dodatkowych
potrzebnych dokumentów.
2. Starajmy siê o pozytywne mylenie i pozytywny ton prezentacji naszych przedsiêwziêæ.
Nasz entuzjazm przekona
fundatora, ¿e bêdzie bra³
udzia³ w przedsiêwziêciu
wa¿nym i po¿ytecznym.
3. Zadbajmy,
aby
wniosek by³ napisany bezb³êdnie i czysto.
Porz¹dny wygl¹d wniosku ma du¿e znaczenie.
Przekonuje, sponsora ¿e
sprawê traktujemy powa¿nie.
4. Nie u¿ywajmy we
wniosku ¿argonu, tzw. jêzyka zawodowego. Ludzie decyduj¹cy o przyznaniu nam funduszy nie
musz¹ mieæ naszej wiedzy.
Piszemy tak jasno, by np.
kto z naszej rodziny, czytaj¹c wniosek, zrozumia³ o
co w nim chodzi.
5. Na zadawane we
wniosku pytania odpowiadajmy krótko, zwiêle,
bez zbêdnych opisów.
Starajmy siê nie zanudziæ
czytelnika.
6. Nie b³agajmy, nie
próbujmy wzbudzaæ litoci, nie t³umaczmy proby
wczeniejszymi trudnociami.
7. Unikajmy za³o¿eñ i
przypuszczeñ, zwrotów
typu - " byæ mo¿e, mylimy ¿e, przypuszczamy
¿e". wiadczy to o naszej
niepewnoci.
8. Udowadniajmy
przyczyny i skutki prezentowanych we wniosku
faktów, zwi¹zek miêdzy
nimi nie musi byæ dla czytaj¹cego oczywisty.
9. Nie starajmy siê o
fundusze na te same wydatki w ró¿nych ród³ach.
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Prezes w k¹cie
Wiosennie i optymistycznie
Ten numer ECHA wydaæ
siê mo¿e nudny. G³ównie ze
wzglêdu na du¿¹ iloæ liczb,
porad i dokumentów. Jednak
dla tych, którzy planuj¹ skorzystaæ z dofinansowania oferowanego przez nasze LGD,
mo¿e byæ to przewodnik po
zawi³ociach napotkanych na
drodze starañ o dofinansowanie z PROW. Warto zajrzeæ do
tabel dotycz¹cych przyznania
punktów za wniosek przy ocenie cz³onków Rady LGD.
Mo¿na przeledziæ na ile punktów mo¿emy liczyæ przy ocenie i co za tym idzie, jaka jest
szansa na otrzymanie wsparcia.
Proponujemy
równie¿
krótki przewodnik przy ubieganiu siê o rodki na ró¿nicowanie pozarolniczej dzia³alnoci
gosp. oraz tworzenie i rozwój

mikroprzedsiêbiorstw. W momencie, gdy rodków w puli
ARiMR ju¿ jest niewiele,
atrakcyjnoæ naszych naborów
znacznie wzrasta. Szczególnie,
gdy w puli mamy ³¹cznie ponad 6 mln z³. na ten rok.
I rzecz o której warto
wspomnieæ, czyli zmiana rozporz¹dzenia zwi¹zanego z
wdra¿aniem Lokalnych Strategii Rozwoju. Nowe przepisy
wprowadzi³y kilka wa¿nych
zmian. Pierwsz¹ i najwa¿niejsz¹ jest umo¿liwienie beneficjentom z miejscowoci powy¿ej 5 ty. mieszkañców, a do
20 ty. mieszkañców staranie
siê o dofinansowanie z ró¿nicowania i mikroprzedsiêbiorstw.
Do tej pory ograniczenie wielkoci miejscowoci siedziby
firmy, uniemo¿liwia³o staranie
siê o dofinansowanie przedsiê-

biorcom z ma³ych miast powy¿ej 5 ty. mieszkañców.
Druga wa¿na zmiana dotyczy
ma³ych
projektów.
Zmniejszony zosta³ procent
udzia³u rodków w³asnych z
30% do 20%. Dodatkowo
wk³ad w³asny wniesiony do
projektu mo¿e byæ niefinansowy  przeliczaj¹c w³asn¹ PRACÊ (i innych) wniesion¹ do
projektu. Niestety w dalszym
ci¹gu dotacja nast¹pi w formie
refundacji po realizacji zadania.
I to siê nie zmieni³o.
Rozporz¹dzenie wprowadzi³o równie¿ niekorzystn¹
zmianê na wykluczenie z dofinansowania - w ramach ma³ych
projektów - remontów elewacji
i remontów dachów w zabytkowych budynkach mieszkalnych. Wy³¹czono osoby prywatne z ubiegania siê na dota-

cjê w dofinansowanie remontu
zabytkowych
budynków
mieszkalnych.
Osoby fizyczne które nie
prowadz¹ i nie zamierzaj¹ prowadziæ dzia³alnoci gospodarczej mog¹ korzystaæ tylko i
wy³¹cznie z zakresów: promocja i organizacja lokalnej twórczoci kulturalnej lub aktywnego trybu ¿ycia, z wy³¹czeniem
remontu i budowy budynków
mieszkalnych oraz kultywowanie: miejscowych tradycji,
obrzêdów i zwyczajów, jêzyka
regionalnego i gwary, tradycyjnych zawodów i rzemios³a
Zachêcam wiêc do poszukiwania odpowiedzi na pytania
zwi¹zane z dofinansowaniem
unijnym. Bo musimy wiedzieæ
¿e jestemy w okresie, którym
nast¹pi znaczny spadek kwot

na dotacje unijne, a teraniejsze
nabory s¹ jedn¹ z nielicznych
szans na unijne wsparcie finansowe. Poza tym namawiamy
Ochotnicze Stra¿e Po¿arne,
Ko³a £owieckie, Ko³a wêdkarskie, Spó³dzielnie Mieszkaniowe, organizacje dzia³kowców,
stowarzyszenia i fundacje do
kontaktu z biurem lub kontaktu
z gmin¹, bo szykujemy cykle
warsztatów by na nich pisaæ
konkretne wnioski pod wiadome potrzeby ka¿dej z organizacji.
Na koniec informacja ¿e
wiosenny nabór planujemy
w terminie 28 maja  16
czerwca. Mamy wiêc trochê
czasu na przygotowania. Tradycyjnie ju¿ polecam.
Krzysztof Zacharzewski
Prezes LGD
Partnerstwo Drawy

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest jedn¹ z najwa¿niejszych instytucji w województwie Zachodniopomorskim. G³ownie z powodu obs³ugi funduszy unijnych na rozwój obszarów wiejskich. Zarówno jako p³atnika, jak i grantodawcy. Agencja pe³ni równie¿ funkcjê kontroln¹ przy rozdysponowywaniu tych pieniêdzy. Jest to dobry pretekst do
rozmowy z Dyrektorem ARiMR o. Zachodniopomorskiego  Jaros³awem £ojko.

Zale¿y nam na dobrej wspó³pracy
i skutecznoci w dzia³aniu
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 obejmuje dzia³ania ukierunkowane na rozwój przedsiêbiorczoci na
terenach wiejskich. Kto
mo¿e z nich korzystaæ?
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013 obejmuje klika instrumentów finansowej interwencji
ukierunkowane na wzrost konkurencyjnoci terenów wiejskich i miejsko-wiejskich, w
szczególnoci dzia³ania Ró¿nicowanie w kierunku dzia³alnoci nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw. Pierwsze z dzia³añ
adresowane jest do osób prowadz¹cych gospodarstwa rolne
oraz ich domowników. Natomiast drugie skierowane jest do
podmiotów
prowadz¹cych
dzia³alnoæ gospodarcz¹ oraz
osób, które przejawiaj¹ zamiar
podjêcia takiej tak¹ dzia³alnoci.
Warto nadmieniæ, i¿ oprócz
ARiRM w proces wdra¿ania
Programu w zakresie dzia³añ o
analogicznym charakterze zaanga¿owane s¹ Lokalne Grupy
Dzia³ania.
Na co potencjalny wnioskodawca mo¿e uzyskaæ
wsparcie finansowe?
We wszystkich wymienionych dzia³aniach przedmiotowe spectrum dzia³alnoci gospodarczych objêtych wsparciem finansowym jest bardzo
szerokie. Obejmuje blisko 700
dzia³alnoci gospodarczych
wymienionych w za³¹czniku
do rozporz¹dzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi reguluj¹cego przyznawanie pomocy finansowej. W szczególnoci s¹ to: us³ugi dla ludnoci,
sprzeda¿ hurtow¹ i detaliczn¹,
rzemios³o lub rêkodzielnictwo,
roboty i us³ugi budowlane oraz
instalacyjne, us³ugi turystycz-

ne, us³ugi transportowe i wiele
innych kategorii dzia³alnoci
gospodarczej.
Jaka jest wysokoæ pomocy w ramach przedmiotowych dzia³añ?
W przypadku dzia³ania
Ró¿nicowanie w kierunku
dzia³alnoci nierolniczej maksymalna kwota pomocy wynosi 100 tysiêcy z³otych. Natomiast w ramach dzia³ania
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw wnioskodawca w zwi¹zku z realizacja

projektu mo¿e otrzymaæ do
300 tysiêcy z³ pomocy. W ramach ostatniego dzia³ania
wsparcie finansowe powi¹zane jest z tworzeniem miejsc
pracy. Nale¿y wspomnieæ, i¿
pomoc ma charakter refundacji
czêci poniesionych przez beneficjenta kosztów zwi¹zanych z
realizacj¹ projektu  maksymalnie do 50% kosztów kwalifikowalnych.
Jakie jest zainteresowanie tego typu pomoc¹ finansow¹?
Mo¿na rzec  ogromne. W
ramach omawianych dzia³añ do

dnia dzisiejszego Agencja przeprowadzi³a 8 naborów wniosków. W Zachodniopomorskim
Oddziale Regionalnym z³o¿ono
blisko 2000 wniosków o przyznanie pomocy na ogóln¹ kwotê
315 mln z³, tym samym znacznie
przewy¿szaj¹c dostêpne limity
rodków finansowych. Ponadto
w ramach naborów prowadzonych przez Lokalne Grupy
Dzia³ania z³o¿ono kolejne 157
wniosków na kwotê 15 mln z³.
Powy¿sze liczby w sposób
wystarczaj¹cy obrazuj¹ skalê
zainteresowania tego typu pomoc¹ finansow¹ ze strony
mieszkañców z terenu województwa zachodniopomorskiego.
Ile wniosków otrzyma³o
dofinansowanie?
Na dzieñ dzisiejszy pomoc
finansow¹ przyznano na realizacjê 550 projektów w kwocie blisko 70 milionów z³otych. Dziêki
dofinansowaniu w naszym regionie zostanie utworzonych
ponad 500 nowych miejsc pracy.
Jest to bardzo dobry wynik, który przyczyni siê do wzrostu
konkurencyjnoci obszarów
wiejskich i miejsko-wiejskich
oraz rozwoju przedsiêbiorczoci i rynku pracy w naszym regionie.
Jak Pan ocenia przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej przez wnioskodawców?
Jakoæ dokumentacji aplikacyjnej jest zró¿nicowana. Czêæ
wnioskodawców odpowiednio
wczeniej gromadzi i przygotowuje dokumentacjê zwi¹zan¹ realizacja projektu. W momencie
og³oszenia naboru sk³adana jest
obszerna dokumentacja aplikacyjna, co w sposób znacz¹cy
skraca procedurê weryfikacji
wniosku i proces przyznania
pomocy finansowej. Niestety
nie wszyscy wnioskodawcy z

nale¿yt¹ starannoci¹ podchodz¹ do kwestii aplikowania o
rodki finansowe, co znajduje
swój wyraz w iloæ wniosków
za³atwionych odmownie. Nierzadko wnioskodawcy powstrzymuj¹ siê od podejmowania dzia³añ zmierzaj¹cych w kierunku przygotowania dokumentacji technicznej oraz uzyskania
stosownych pozwoleñ do uruchomienia naboru wniosków, a
nawet do momentu wezwania do
z³o¿enia uzupe³nieñ ze strony
Agencji. Pomimo doæ d³ugich
terminów na dokonanie uzupe³nieñ dokumentacji aplikacyjnej,
maksymalne wyd³u¿enie 21dniowego terminu wynosi 6 miesiêcy, nie udaje siê na czas uzyskaæ stosownych pozwoleñ. W
takich sytuacjach ze wzglêdu na
brak mo¿liwoci dokonania analizy dokumentacji zwi¹zanej z
realizacj¹ planowanej inwestycji jestemy zmuszeni odmówiæ przyznania pomocy.

Jaka jest wiêc recepta na
skuteczne ubieganie siê o
pomoc? Na co szczególnie
musz¹ zwróciæ uwagê wnioskodawcy w procesie ubiegania siê o pomoc finansow¹?
Podstawow¹ kwesti¹ jest
dobry pomys³ oraz rzetelna
analiza finansowa planowanej
operacji. Nale¿y pamiêtaæ, i¿
beneficjent zobowi¹zany jest
prowadziæ dzia³alnoæ w
zwi¹zku, z któr¹ otrzyma³ pomoc przez okres piêciu lat licz¹c od dnia wyp³aty rodków
finansowych. Kolejn¹ kwesti¹
jest sprawdzenie czy dzia³alnoæ gospodarcza, któr¹ wnioskodawcy prowadz¹ lub zamierzaj¹ podj¹æ znajduje siê na
wykazie dzia³alnoci objêtych
wsparciem finansowym. Jedn¹
z wielu przyczyn negatywnie
rozpatrzonych wniosków s¹
rozbie¿noci w zakresie klasyfikacji dzia³alnoci gospodar-

czej. Nastêpnym krokiem na
drodze skutecznego ubiegania
siê o pomoc finansow¹ jest
przygotowanie, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, dokumentacji zwi¹zanej
z przygotowaniem realizacji
operacji, np. w przypadku inwestycji budowlanych - projektu, kosztorysu oraz uzyskanie stosownych pozwoleñ.
K³opoty ze zgromadzeniem na
czas wymaganych pozwoleñ i
przygotowanie dokumentacji
technicznej jest najczêstsz¹
przyczyn¹ odmowy przyznania pomocy.
Gdzie potencjalni wnioskodawcy mog¹ znaleæ informacjê na temat mo¿liwoci uzyskania pomocy finansowej w ramach przedmiotowych dzia³añ?
Podstawowym ród³em informacji jest strona internetowa ARiMR. Osoby zainteresowane znajd¹ na stronie szereg informacji dotycz¹cych
kryteriów przyznawania pomocy, terminów naborów
wniosków, a nawet poradników jak prawid³owo realizowaæ i rozliczyæ projekt. Ponadto fachow¹ pomoc mo¿na
uzyskaæ w siedzibie Zachodniopomorski Oddziale Regionalnym z siedzib¹ w Szczenienie, przy ul. Szafera 10. W ramach dzia³añ wdra¿anych w
ramach lokalnych strategii
rozwoju ród³em informacji s¹
równie¿ pracownicy biur i
strony internetowe poszczególny Lokalnych Grup Dzia³ania.
Dziêkujê za rozmowê.
Z Jaros³awem £ojko Dyrektorem Zachodniopomorskiego Oddzia³u Regionalnego
ARiMR rozmawia³ Krzysztof
Zacharzewski
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ECHA ZNAD DRAWY I GWDY

.::LGD

Przedsiêwziêcia Lokalnej Strategii Rozwoju
LGD PARTENRSTWO DRAWY
1.Przedsiêwziêcie:
Marka Pojezierze(dawniej Atrakcyjna miejscowoæ
oraz Marka Pojezierza)
Rodzaje operacji rekomendowanych w ramach przedsiêwziêcia:
g Odnowa i rozwój wsi
[bud¿et: 1 800 000 z³] Liczba
operacji  45, rednia wartoæ
pomocy  50 000 z³
Budowa, remont, wyposa¿enie ma³ej infrastruktury
miejsc publicznych: place zabaw, boiska tereny rekreacyjne,
pla¿e i k¹pieliska, parki, skwery trawniki, infrastruktura turystyczna i ma³a architektura.
Remonty obiektów zabytkowych, w tym kocio³ów.
Przebudowa, remont lub
wyposa¿enie obiektów: s³u¿¹cych promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i
zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz
kultury.
Odnawianie, eksponowanie lub konserwacja lokalnych
pomników
historycznych,
budynków bêd¹cych zabytkami lub miejsc pamiêci.
Oznaczenie obiektów wa¿nych lub charakterystycznych
dla obszaru objêtego LSR
Ma³e projekty [bud¿et: 1
200 000 z³] Iloæ operacji  90
Renowacja, zabezpieczenie
i oznakowanie przydro¿nych
kapliczek, porz¹dkowanie zaniedbanych cmentarzy, budowa
lapidariów, oznakowanie i opisanie pomników przyrody i innych miejsc i budowli charakterystycznych dla danej miejscowoci i istotnych dla realizacji
LSR wraz z uporz¹dkowaniem
terenu wokó³ tych miejsc
Popularyzacja historii, tradycji, obyczajów regionu,
twórczoci artystycznej, kolekcji tematycznych, hobbystycznych itp. poprzez przygotowanie, stworzenie warunków i organizacjê ró¿nego rodzaju ekspozycji i wystaw udostêpnionych publicznie.
Zakup i nasadzenie tradycyjnej rolinnoci oraz starych
odmian rolin (nasion, sadzonek, k³¹czy, bulw, etc.) w celu
wykorzystania lub odnowienia
cennego dziedzictwa przyrodniczego, lub kulturowego.
Odnawianie elewacji i dachów prywatnych budynków,
ogrodzeñ oraz innych obiektów
charakterystycznych dla budownictwa danego regionu bêd¹cych pod ochron¹ konserwatorsk¹.
Projekty edukacyjne, w
tym w szczególnoci cie¿ki
edukacyjne zwi¹zane z zasobami kulturowymi i przyrodniczymi;
Organizacja konferencji i
spotkañ powiêconych unikalnym wartociom Pojezierza
Drawskiego ze szczególnym
uwzglêdnieniem badañ nad histori¹ regionu, miejscowoci i
obiektów, oraz wszelkich przejawów dziedzictwa kulturowego i jego potencja³u do wykorzystania na rzecz rozwoju lokalnego.
Opracowanie, wydanie i
dystrybucja publikacji promuj¹cych miejscowoci, obiekty
wa¿ne lub charakterystyczne
dla Pojezierza Drawskiego
przygotowane zgodnie z opracowan¹ przez LGD strategi¹
marketingow¹

Projekty maj¹ce na celu inicjowanie powstawania, rozwój,
wsparcie przetwarzania, wprowadzenia na rynek oraz podnoszenia jakoci produktów lokalnych, regionalnych i tradycyjnych.
gAktywizacja i nabywanie umiejêtnoci [bud¿et:
330 000 z³] Iloæ operacji  20
Dzia³ania LGD obejmuj¹ce:
Badania, opracowania, analizy, studia i plany wykonalnoci, publikacje;
Informacje i doradztwo w
zakresie przygotowania wniosków zgodnych z charakterem
przedsiêwziêcia;
Publikacje instrukta¿owe
na temat metod podnoszenia
atrakcyjnoci miejscowoci
skierowane do spo³ecznoci lokalnych
Organizacja wydarzeñ promuj¹cych obszar wdra¿ania
LSR.
Badania, opracowania, analizy, studia i plany wykonalnoci
Informacje i doradztwo w
zakresie przygotowania wniosków zgodnych z charakterem
przedsiêwziêcia;
Organizacja seminariów,
konferencji, kongresów powiêconych unikalnym wartociom specyfiki Pojezierza
Drawskiego oraz dzia³aniom na
rzecz marki Pojezierza Drawskiego
Organizacja wydarzeñ promuj¹cych obszar wdra¿ania
LSR.
Wdra¿anie
projektów
wspó³pracy [bud¿et: 109 870
z³] Iloæ operacji  5
- dzia³ania LGD
- Projekty na rzecz opracowania strategii marketingowej
oraz marki Pojezierza Drawskiego
2. Przedsiêwziêcie:
Aktywizacja spo³eczna
Rodzaje operacji rekomendowanych w ramach przedsiêwziêcia:
gOdnowa i rozwój wsi
[bud¿et: 1000 000 z³] Liczba
operacji  20
Budowa, przebudowa, remont lub wyposa¿enie obiektów pe³ni¹cych funkcje publiczne, spo³eczno-kulturalne,
rekreacyjne i sportowe.
Zakup wyposa¿enia s³u¿¹cego wspieraniu twórczoci lokalnej, rêkodzie³a
Ma³e projekty [bud¿et:
850 000 z³] Iloæ operacji  70
Przedsiêwziêcia podnosz¹ce umiejêtnoci i kompetencje
lokalnych liderów w zakresie
animacji spo³ecznej.
Przedsiêwziêcia wspieraj¹ce przejawy spo³eczeñstwa
obywatelskiego powstawanie
komitetów lokalnych, partnerstw lokalnych, grup aktywnoci, grup producenckich,
przedsiêbiorstw spo³ecznych,
stowarzyszeñ dzia³aj¹cych na
rzecz dobra wspólnego.
Zakup wyposa¿enia niezbêdnego do prowadzenia dzia³alnoci statutowej stowarzyszenia dzia³aj¹cego na rzecz
spo³ecznoci lokalnej na obszarze LGD.
Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych, turystycznych, obchodów wi¹t tradycyjnych, jar-

marków, kiermaszy - podnosz¹cych atrakcyjnoæ miejscowoci, w oparciu o lokalne dziedzictwo kulturowe, historyczne, zasoby przyrodnicze, tradycje, twórczoæ artystyczn¹
mieszkañców, produkty lokalne lub unikalne walory miejsc.
Doposa¿enie wietlic wiejskich;
Projekty na rzecz rozwoju
lokalnej dzia³alnoci artystycznej zespo³ów: muzycznych,
wokalnych, chórów, grup teatralnych, tanecznych, folklorystycznych itp.
Organizacja szkoleñ i innych przedsiêwziêæ o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru
objêtego LSR;
Promocja i rozwój lokalnej
aktywnoci, w tym promocja
lokalnej twórczoci kulturalnej
i artystycznej, z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa
kulturowego, historycznego
oraz przyrodniczego
zakup strojów, eksponatów i innego wyposa¿enia dla
zespo³ów artystycznych, zespo³ów
folklorystycznych
oraz innych grup i zespo³ów
poszukuj¹cych i kultywuj¹cych tradycje i zwyczaje mieszkañców miejscowoci
gAktywizacja i nabywanie umiejêtnoci [bud¿et:
130 000 z³] Iloæ operacji  10
Dzia³ania LGD obejmuj¹ce:
Badania, analizy, studia i
plany wykonalnoci;
Informacje, szkolenia i doradztwo w zakresie przygotowania wniosków zgodnych z
charakterem przedsiêwziêcia;
Projekty
aktywizuj¹ce
spo³ecznoæ lokaln¹, wspieranie umiejêtnoci liderskich;
Organizacja wydarzeñ promuj¹cych obszar wdra¿ania
LSR.
Wdra¿anie
projektów
wspó³pracy [bud¿et: 50 000 z³]
Iloæ operacji  2 - dzia³ania
LGD
3.Przedsiêwziêcie:
PRZEDSIÊBIORCZOÆ(dawniej: Gin¹ce
zawody, Komunikacja, internet, transport, media, Kierunek innowacje)
Rodzaje operacji rekomendowanych w ramach przedsiêwziêcia:
gRó¿nicowanie w kierunku dzia³alnoci nierolniczej [bud¿et: 450 000 z³] iloæ
operacji  9
Tworzenie
przedsiêbiorstw us³ugowych opartych o
gin¹ce zawody.
Tworzenie firm us³ugowych w bran¿ach: komunikacja, transport zbiorowy, media
Dzia³alnoæ
us³ugowa
zwi¹zana z tworzeniem dostêpu do Internetu.
Przygotowanie i rozpoczêcie dzia³alnoci gospodarczej
opartej na nowych technologiach i/lub innowacyjnym podejciu
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw
[bud¿et:
600 000 z³] Iloæ operacji -12
Tworzenie mikroprzedsiêbiorstw opartych na nowych
technologiach i/lub innowacyjnym podejciu
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw
[bud¿et:

700 000 z³] Iloæ operacji  14
Tworzenie firm us³ugowych w bran¿ach: transport
zbiorowy, media
Dzia³alnoæ
us³ugowa
zwi¹zana z tworzeniem dostêpu do Internetu.
Tworzenie u³atwieñ telekomunikacyjnych na terenach
wiejskich
Tworzenie lub przekszta³cenie mikroprzedsiêbiorstwa
us³ugowego opartego na gin¹cych zawodach.
Ma³e projekty [bud¿et:
901 640 z³] iloæ operacji: 55
Organizowanie szkoleñ i
warsztatów dla spo³ecznoci
lokalnej, w tym prowadzenie
kursów z zakresu tworzenia
stron www, administrowania
sieciami komputerowymi, i innych nowoczesnych technologii informacyjnych itp.
Udostêpnianie przestrzeni
dyskowej mieszkañcom w celu
darmowego prezentowania
stworzonych przez nich stron o
tematyce zgodnej z celami dzia³ania LGD;
Zak³adanie i udostêpnianie
publicznych miejsc dostêpu do
Internetu;
Zakup oprogramowania,
urz¹dzeñ i sprzêtu komputerowego i ich udostêpnianie na
potrzeby spo³ecznoci wiejskiej.
Tworzenie lokalnych platform informacyjnych na bazie
internetu
Projekty edukacyjne, szkoleniowe, warsztatowe dla
mieszkañców obszaru LGD w
celu nabywania umiejêtnoci
gin¹cych zawodów: ciela, bednarz, garncarz, ceramik, kowal,
zdun, tkacz, wikliniarz, plecionkarz, szewc, rymarz, kamieniarz, kominiarz, szachulcarz, strzecharz, budownictwo
gliniane, piekarz, masarz, nalewkarz, zielarz, bajarz itp.
Zakup narzêdzi i wyposa¿enia pracowni gin¹cych zawodów.
Szkolenia z zakresu przedsiêbiorczoci i innowacyjnoci
przedsiêwziêæ
Organizacja imprez i promocja innowacyjnoci
Zakup sprzêtu urz¹dzeñ
nowych technologii dla podniesienia innowacyjnoci przedsiêwziêæ
Wdro¿enia eksperymentalnych rozwi¹zañ
g Aktywizacja i nabywanie umiejêtnoci [bud¿et:
188 804 z³] Iloæ operacji  20
Dzia³ania LGD obejmuj¹ce:
Badania, analizy, studia i
plany wykonalnoci;
Informacje, szkolenia i doradztwo w zakresie przygotowania wniosków zgodnych z
charakterem przedsiêwziêcia;
tworzenia projektów aktywizuj¹cych spo³ecznoæ lokaln¹ do podejmowania przedsiêwziêæ zwi¹zanych z Internetem
Organizacja szkoleñ dla
spo³ecznoci lokalnej z zakresu
innowacyjnoci, przedsiêbiorczoci,
Animacja lokalna na terenach wiejskich obszaru LGD
Organizacja konferencji i
spotkañ powiêconych promocji us³ug w zakresie gin¹cych
zawodów i pobudzaj¹cych popyt na takie us³ugi
Organizacja wydarzeñ promuj¹cych obszar wdra¿ania
LSR.

Wdra¿anie
projektów
wspó³pracy [bud¿et: 20 200 z³]
Iloæ operacji  2
Dzia³ania LGD
4.
Przedsiêwziêcie:
Rozwój agroturystyki i turystyki wiejskiej
Rodzaje operacji rekomendowanych w ramach przedsiêwziêcia:
gRó¿nicowanie w kierunku dzia³alnoci nierolniczej [bud¿et: 500 000 z³] Iloæ
operacji  8
- Tworzenie nowych gospodarstw agroturystycznych
lub obiektów turystyki wiejskiej
Ma³e projekty [bud¿et:
800 000 z³] Iloæ operacji  50
remont, modernizacja, wyposa¿enie istniej¹cego gospodarstwa us³ug agroturystycznych i turystyki wiejskiej
utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej, promocji, rezerwacji
miejsc, oraz stron www na temat us³ug agroturystycznych i
turystyki wiejskiej
przygotowanie i wydanie
folderów i innych publikacji
informacyjnych o us³ugach
agroturystycznych i turystyki
wiejskiej
oznaczenie obiektów i kierunkowskazy do obiektów
us³ug agroturystycznych i turystyki wiejskiej
Aktywizacja i nabywanie
umiejêtnoci [bud¿et: 130 000
z³] Iloæ operacji  10
Dzia³ania LGD obejmuj¹ce:
Badania, analizy, studia i
plany wykonalnoci;
Informacje i doradztwo w
zakresie
przygotowania
wniosków zgodnych z charakterem przedsiêwziêcia;
Organizacja szkoleñ dla
spo³ecznoci lokalnej z zakresu us³ug agroturystycznych i turystyki wiejskiej
Organizacja dzia³añ integruj¹cych us³ugodawców
agroturystyki i turystyki
wiejskiej
Organizacja wydarzeñ
promuj¹cych obszar wdra¿ania LSR.
5.Przedsiêwziêcie:
Cztery pory roku - przed³u¿anie
sezonu(dawniej: Cztery pory roku,
Epoka polodowcowa, Turystyka kwalifikowana)
Rodzaje operacji rekomendowanych w ramach
przedsiêwziêcia:
gRó¿nicowanie w kierunku dzia³alnoci nierolniczej [bud¿et: 200 000 z³]
Iloæ operacji  4
Inwestycje w dzia³alnoæ
gospodarcz¹ na bazie dotychczasowego gospodarstwa rolnego
Przygotowanie, wyposa¿enie i udostêpnianie
³owisk dla wêdkarzy
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw
[bud¿et: 1 000 000 z³] Iloæ
operacji  26
Zak³adanie mikroprzedsiêbiorstw us³ugowych w
bran¿y turystyki kwalifikowanej
Przygotowanie, wyposa¿enie i udostêpnianie

³owisk dla wêdkarzy
Inwestycje w bazê turystyczn¹ na obszarach wiejskich objêtych LSR, które w
bezporedni sposób wp³yn¹
na przed³u¿enie sezonu
Ma³e projekty [bud¿et: 1
400 000 z³] Iloæ operacji 
75
Organizacja
imprez
atrakcyjnych dla przyjezdnych poza dotychczasowym
sezonem
Zakup
wyposa¿enia
obiektów
turystycznych
umo¿liwiaj¹cego wyd³u¿enie sezonu
Zakup sprzêtu i urz¹dzeñ dla realizacji produktów turystycznych
poza
sezonem
Przygotowanie ma³ej infrastruktury turystycznej
Organizacja imprez turystycznych
Dzia³ania promocyjne na
rzecz turystyki kwalifikowanej
Przygotowanie, oznakowanie i promocja lokalnych
cie¿ek spacerowych i edukacyjnych opartych o walory dziedzictwa przyrodniczego, ze szczególnym
uwzglêdnieniem
atrakcji
zwi¹zanych z epok¹ polodowcow¹
Przygotowanie i ekspozycja kolekcji eksponatów
przyrodniczych
zwi¹zanych z epok¹ polodowcow¹ oraz udostêpnienie
publicznoci.
Organizacja imprez turystycznych, krajoznawczych
w oparciu o zasoby dziedzictwa przyrodniczego regionu
Organizacja konferencji i
spotkañ promuj¹cych walory przyrodnicze epoki polodowcowej
Projekty edukacyjne i
szkoleniowe dla lokalnej spo³ecznoci na temat wykorzystania walorów przyrodniczych epoki polodowcowej
gAktywizacja i nabywanie umiejêtnoci [bud¿et: 220 000 z³] Iloæ operacji - 20
Dzia³ania LGD obejmuj¹ce:
Badania, analizy, studia i
plany wykonalnoci;
Informacje i doradztwo w
zakresie
przygotowania
wniosków zgodnych z charakterem przedsiêwziêcia;
Organizacja dzia³añ integruj¹cych us³ugodawców z
bran¿y turystycznej dzia³aj¹cych równie¿ poza sezonem letnim
Organizacja szkoleñ dla
przedstawicieli bran¿y turystycznej z zakresu przed³u¿ania sezonu turystycznego;
Organizacja wydarzeñ
promuj¹cych obszar wdra¿ania LSR.
Informacje i doradztwo w
zakresie
przygotowania
wniosków zgodnych z charakterem przedsiêwziêcia;
Organizacja dzia³añ integruj¹cych wiadczeniodawców turystyki kwalifikowanej
Organizacja wydarzeñ promuj¹cych obszar wdra¿ania
LSR.
Wdra¿anie
projektów
wspó³pracy [bud¿et: 45 000 z³]
Iloæ operacji  2
Dzia³ania LGD
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MA£E
PROJEKTY
Prawid³owe sformu³owanie celu operacji w Ma³ych projektach, ma kluczowe znaczenie dla sk³adanego wniosku. Przede wszystkim dlatego, ¿e wpisany cel bêdzie przeniesiony
do umowy przyznania pomocy, a Wnioskodawca bêdzie zobowi¹zany do osi¹gniêcia za³o¿onego przez siebie celu.
Dlatego te¿ nale¿y szczegó³owo okreliæ cel, jaki stawia sobie Wnioskodawca przystêpuj¹c do realizacji operacji, z którego wynikaæ bêdzie wp³yw na osi¹gniecie celów okrelonych w Programie (jakie efekty Wnioskodawca zamierza osi¹gn¹æ poprzez realizacjê tej operacji).
Planowany cel operacji powinien byæ zgodny z celami okrelonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla dzia³ania Wdra¿anie lokalnych strategii
rozwoju, w zakresie ma³ych projektów, tj. Dzia³anie bêdzie wp³ywaæ na poprawê jakoci
¿ycia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb spo³ecznych i kulturalnych
mieszkañców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umo¿liwi rozwój to¿samoci spo³ecznoci wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich
oraz wp³ynie na wzrost atrakcyjnoci turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.
LGD Partnerstwo Drawy w celu realizacji Lokalna Strategie Rozwoju pos³uguje siê
celami, sporód których wnioskodawca wype³niaj¹c pole 13.2.1 we wniosku powinien
wybraæ jeden cel g³ówny i 1-3 szczegó³owe:
CEL G£ÓWNY 1:
Poprawa jakoci ¿ycia mieszkañców obszaru LGD Partnerstwo Drawy
Cele szczegó³owe:
1.Poprawienie jakoci krajobrazu i estetyki obszaru LGD
2.Zachowanie i ulepszenie rodowiska naturalnego i kulturowego oraz udostêpnienie
go mieszkañcom obszaru i turystom
3.Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze LGD
4.Poprawa bezpieczeñstwa na obszarze LGD
5.Wyrównywanie szans w dostêpie do osi¹gniêæ cywilizacji
6.Upowszechnienie dostêpnoci internetu i us³ug telekomunikacyjnych i komunikacyjnych
CEL G£ÓWNY 2:
Aktywizacja spo³eczna mieszkañców obszaru Partnerstwa Drawy
Cele szczegó³owe:
1.Aktywizacja, wsparcie i podniesienie kompetencji liderów
2.Upowszechnienie dzia³añ na rzecz spo³eczeñstwa obywatelskiego
3.Rozwój przedsiêwziêæ spo³ecznych, kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych, edukacyjnych na obszarze LGD
4.Wzrost mechanizmów wspó³dzia³ania na obszarze LGD
CEL G£ÓWNY 3:
Rozwój turystyki na obszarze LGD
Cele szczegó³owe:
1.Wzrost atrakcyjnoci oferty turystycznej
2.Wyd³u¿enie sezonu turystycznego
3.Zwiêkszenie i modernizacja infrastruktury oraz bazy turystycznej
4.Stworzenie warunków do uprawiania i rozwój turystyki kwalifikowanej
CEL G£ÓWNY 4:
Zwiêkszenie rozpoznawalnoci regionu poprzez stworzenie podstaw marki: Pojezierze Drawskie

go

Cele szczegó³owe:
1.Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego na rzecz rozwoju lokalne-

2.Identyfikacja i wprowadzenie do wiadomoci spo³ecznej oraz obiegu rynkowego
produktów lokalnych, regionalnych i tradycyjnych
3.Opracowanie i wdro¿enie spójnej strategii marketingowej dla Pojezierza Drawskiego
Wybór celu ma bezporedni zwi¹zek z sekcj¹ 13.2.2  Uzasadnienie zgodnoci z celami
LSR i kryteriami wyboru przez LGD.
W polu tym nale¿y wskazaæ jakie cele, przedsiêwziêcia lub wskaniki przyjête w Lokalnej
Strategii Rozwoju bêd¹ realizowane w ramach ma³ego projektu oraz przedstawiæ uzasadnienie potrzeby tego w³anie projektu a tak¿e nale¿y wykazaæ zgodnoæ ma³ego projektu
z okrelonymi przez LGD kryteriami wyboru operacji.
Kryteria wyboru operacji, to nic innego jak karta oceny, któr¹ pos³uguje siê Rada LGD
podczas oceny zgodnoci wniosku z Lokaln¹ Strategi¹ Rozwoju.
W celu u³atwienia Wnioskodawcom wype³nienie tego pola przedstawiamy w/w karty
oceny (obok oraz na stronie 12).
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WYPIEWAJMY RAZEM
MUZYCZN¥ MOZAIKÊ
 W Y  P I E WA J M Y
RAZEM
MUZYCZN¥
MOZAIKÊ - organizacja
cyklu koncertów dla mieszkañców powiatu drawskiego, poprzedzonych warsztatami wokalnymi dla chóru Canto Libero  taki tytu³
nosi projekt,
który uzyska³
dofinansowanie ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju
na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich.
Wniosek
o przyznanie
pomocy, z³o¿ony w zakresie
ma³ych projektów w ramach dzia³ania 413 Wdra¿anie lokalnych strategii
rozwoju PROW na lata
2007-2013 uzyska³ pomoc
w wysokoci 12 000,00,
a wartoæ ca³ego projektu
22 290,00, w tym koszty
kwalifikowane 18 389,29.

Celem projektu jest aktywizacja spo³eczeñstwa
wiejskiego na terenie powiatu drawskiego poprzez
zorganizowanie cyklu spotkañ w czterech miejscowociach powiatu, po³¹-

czonych z koncertami muzycznymi w wykonaniu
chóru Canto Libero
z Drawskiego Orodka
Kultury. Udzia³ mieszkañców w ogólnodostêpnych, nieodp³atnych koncertach ma s³u¿yæ pobudzeniu ich inicjatywy w zakresie realizacji wspólnych

projektów kulturalnych,
promuj¹cych lokaln¹ dzia³alnoæ artystyczn¹. Realizacja projektu zak³ada równie¿ zorganizowanie trzydniowych warsztatów wokalnych dla cz³onków chóru, dziêki którym
zespó³ poprawi poziom artystyczny
swoich
koncertów.
Realizacja
operacji pozwoli
równie¿ chórzystom na intensywniejsz¹ pracê nad
poszerzeniem repertuaru, a kontakt
ze specjalist¹- na
przeszkolenie
w zakresie technicznych umiejêtnoci wokalnych. Projekt obejmuje
równie¿ zakup pianina
i strojów dla cz³onkiñ chóru. Koncerty odbêd¹ siê
w miejscowociach: W¹sosz, Gudowo, ¯ó³te i Mielenko Drawskie. Czas realizacji projektu: kwiecieñ 
czerwiec 2012r.

Kino ZOK w 3D
Mi³o nam poinformowaæ Pañstwa, ¿e Z³ocieniecki Orodek Kultury otrzyma³ dofinansowanie w wysokoci 175 tys. z³ z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na realizacjê
projektu, pt.Pe³nowymiarowa technika cyfrowa projekcji filmów kina Mewa w Z³ocieñcu.
Zgodnie z zasadami programu cyfryzacji kwota dotacji stanowi 50% kosztów kwalifikowanych zestawu cyfrowego.
Dofinansowanie projektu otrzymalimy w ramach Programu Operacyjnego PISF
Rozwój kin  Cyfryzacja.
To bez w¹tpienia wspólny sukces ZOK oraz uczestników dzia³añ kinowych i widzów
seansów filmowych. Jednym z najwa¿niejszych kryteriów oceny by³a analiza dzia³alnoci prowadzonej w kinie zwi¹zanej z liczb¹ seansów i widzów, liczb¹ filmów polskich i europejskich prezentowanych w kinie.
Dziêkujemy naszym widzom i zapraszamy na seanse filmowe.

(ZOK)
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Rozmowa z Dariuszem Siubdzi¹, dyrektorem Lokalnej Grupy Rybackiej
Partnerstwo Drawy w Szczecinku

POMAGAÆ  TO NASZE
G£ÓWNE ZADANIE
- Panie Dyrektorze jakie podstawowe zadania
stoj¹ przed Grup¹ w tym
roku?
- Na wstêpie chcia³em
serdecznie
powitaæ
wszystkich Czytelników
Ech znad Drawy i Gwdy.
G³ównym naszym zadaniem jest kontynuacja programu operacyjnego obszarów nadwodnych i nadrzecznych RYBY 20072013. Jako Grupa Rybacka
Partnerstwo
Drawy
dzia³aj¹ca na obszarze
dwóch powiatów, bo i
Szczecineckiego i Drawskiego  odpowiednio trzy
i szeæ Gmin z tych powiatów, jestemy zobligowani do racjonalnego i w miarê zrównowa¿onego systemu sposobu wdra¿ania
tego projektu na naszym
terenie.
- Jakiego typu projekty i wnioski najczêciej s¹
do Was zg³aszane?
- S¹ to ró¿ne projekty.
Jako operator programu
RYBY 2007-2013 prowadzimy nabór do konkursów w ramach czterech obszarów wsparcia. Jest to
ogólnie pojête wzmocnienie konkurencyjnoci i
utrzymania
obszarów
atrakcyjnoci terenów po³o¿onych nad wod¹. Drugi
obszar to sektor skierowany li tylko do rybaków. Jest
to restrukturyzacja i mikroorientacja obszarów po³o¿onych nad wod¹ z dywersyfikacj¹ zatrudnienia w
tym sektorze. Trzeci ob-

szar to szeroko rozumiane
us³ugi, jest to rozwój dzia³alnoci gospodarczej pod
egid¹ programu RYBY
jak te¿ mo¿liwoæ ubiegania siê o dotacje na rozwój
czy te¿ rozszerzenie firmy
przez osoby fizyczne.
Czwarty obszar to
dzia³anie, w którym beneficjenci
mog¹ ubiegaæ siê
o wsparcie w ramach programu
operacyjnego.
Jest to na przyk³ad
ochrona rodowiska. Generalnie w
tych czterech obszarach naszego
dzia³ania wnioskodawcy równie¿
z sektora spo³ecznego mog¹ ubiegaæ siê o nasz¹
pomoc w ramach
wsparcia spo³eczno-gospodarczego jak te¿
oczywicie mog¹ siê do
nas zg³aszaæ Samorz¹dy
Gminne, Samorz¹dy Powiatowe. Tutaj je¿eli chodzi o
najbardziej taki mobilny
obszar to oczywicie jedynka z naszego obszaru
dzia³ania. Mo¿emy wnioskowaæ o szeroko rozumian¹ rewitalizacjê jakiej
miejscowoci, czy to jakie
place zieleni, zagospodarowanie centra u¿ytkowego, tutaj mog¹ wnioskodawcy ubiegaæ siê o dofinansowanie budowy cie¿ek rowerowych, chodników i ca³¹ tê infrastrukturê
turystyczn¹ w miejscowociach nadwodnych. Mo¿-

liwe jest te¿ przysposabianie do warunków turystycznych sprzêtu i miejsc
zwi¹zanych z infrastruktur¹ przy wodzie. Tak, ¿e
obszar pierwszy naszego
dzia³ania cieszy siê obec-

nie du¿ym zainteresowaniem. Z koñcem listopada
ubieg³ego roku beneficjenci pierwszego obszaru
mog¹ ubiegaæ siê li tylko
na operacje, które s¹ zwi¹zane z programem o charakterze niezarobkowym.
Generalnie sektor gospodarczy skupiony w ramach
podmiotów
gospodarczych osób fizycznych
prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹ chc¹cy
ubiegaæ siê o dotacje z
obszaru pierwszego a operacje czy te¿ projekty ich
wykazywa³yby jakie znamiona chêci zysku to tutaj
niestety ci wnioskodawcy
nie mog¹ ubiegaæ siê o do-

tacje z obszaru pierwszego
naszego dzia³ania. Ale beneficjenci ci nie zostaj¹ bez
pomocy z naszej strony, s¹
po prostu przekierowywani na nasze dzia³anie trzecie, gdzie jest mowa o roz-

szerzaniu dzia³alnoci gospodarczej. Tak, ¿e generalnie program RYBY
2007-2013 jest dla ka¿dego, kto tylko chce stworzyæ co nowego, a my
jako operatorzy tego Projektu jestemy od tego aby
pomagaæ wszystkim sk³adaj¹cym racjonalne wnioski. Ka¿dy tu co dla siebie
znajdzie, zarówno stowarzyszenia, jak i sektor spo³eczny, jak równie¿ osoby
prawne i fizyczne jak i rybacy z naszego terenu, dla
których jest skierowany
ca³y obszar drugi naszego
dzia³ania, a przecie¿ bez rybaków nie moglibymy istnieæ jako Grupa. Wszyscy

ci, którzy chc¹ zaryzykowaæ utworzenie nowej
dzia³alnoci gospodarczej
lub powiêkszyæ dotychczasow¹ dzia³alnoæ lub
stworzyæ nowe miejsca
pracy mog¹ ubiegaæ siê o
dotacje unijne z naszego trzeciego sektora dzia³ania. Tak
wiêc jak powiadam, jestemy dla wszystkich.
- Panie Dyrektorze, na jakiej wysokoci dotacje unijne
mog¹ liczyæ Wasi beneficjenci?
- Pytanie doæ zasadne. Tutaj program
operacyjny RYBY
2007-2013 generalnie okrela limity górne. I tak bazuj¹c w ramach pierwszego obszaru wsparcia jednorazowo
wnioskodawca
mo¿e otrzymaæ pó³tora miliona z³otych z za³o¿eniem,
¿e w okresie funkcjonowania ca³oci swojego projektu nie mo¿e wnioskodawca
dostaæ wiêcej ni¿ trzy miliony z³otych. Je¿eli chodzi o
obszar drugi to tutaj wnioskodawca jednorazowo nie
otrzyma wiêcej ni¿ 450 tysiêcy z³otych w ca³oci
wniosku 900 tysiêcy. Dalej,
w obszarze trzecim, czyli
rozwoju dzia³alnoci, wnioskodawca jednorazowo
otrzyma trzysta tysiêcy
z³otych i w ca³oci realizacji
wniosku szeæset tysiêcy
z³otych. Czwarty i ostatni
obszar naszego dzia³ania,

Kolejna umowa o dofinansowanie
W dniu 13 marca 2012
roku w siedzibie Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Zachodniopomorskiego
w Szczecinie Burmistrz Barwic Zenon Maksalon oraz
Skarbnik Gminy Marek
Osuch podpisali umowê na
dofinansowanie dzia³ania
Poprawa stanu technicznego rowów melioracyjnych na
terenie Barwic.
rodki finansowe na zagwarantowanie stabilnoci
finansowej projektu pochodziæ bêd¹ z bud¿etu Gminy
Barwice, a po zakoñczeniu
projektu zrefundowane zostan¹ z Programu Operacyjnego Zrównowa¿ony roz-

wój sektora rybo³ówstwa i
nadbrze¿nych obszarów rybackich 2007  2013.
Ca³kowity koszt operacji
to 102 632, 07 z³, a dofinansowanie wyniesie 82 871,60 z³
(100% kosztów kwalifikowanych).
Celem operacji jest poprawa warunków dla zachowania
i ochrony rodowiska (m.in.
ograniczenie negatywnych
skutków wystêpowania zjawisk zwi¹zanych zarówno z
niedoborem, jak i nadmiarem
wody) poprzez renowacjê rowów melioracyjnych w miejscowoci Barwice.
Tekst i zdjêcia:
Ewa Nowosielska

czyli ochrona rodowiska,
pozwala na ubieganie siê
jednorazowe o milion z³otych i w ca³oci trwania i
funkcjonowania wniosku o
dwa miliony z³otych. W ca³oci na ró¿ne obszary dzia³ania ma nasza Grupa Rybacka przeznaczone na ten
rok osiemnacie milionów
z³otych. Jest to niby du¿o,
ale jak tak podzielimy na Samorz¹dy i te Gminne i Powiatowe to okazuje siê ta
kwota sum¹ szczup³¹  tak
du¿e jest zainteresowanie
naszymi dotacjami. Jednak
najczêciej sk³adanymi
wnioskami na dotacje s¹ te
ubiegaj¹ce siê o sto, sto
osiemdziesi¹t tysiêcy z³otych  takie jest najczêstsze
zapotrzebowanie. Chocia¿
w pierwszym naborze mielimy tak¿e wniosek na piêæset tysiêcy, tak ¿e wniosek
wnioskowi nie równy. Z
trzech przeprowadzonych
naborów zauwa¿amy, ¿e zapotrzebowanie jest du¿e,
ufamy, ¿e pieni¹dze te zostan¹ racjonalnie wykorzystane na naszym terenie a
nasz program RYBY cieszy siê du¿ym zainteresowaniem gdy¿ jako przedstawiciel Samorz¹du Wojewódzkiego praktycznie od
razu przy sk³adaniu wniosku wyp³acamy zaliczkê na
jego realizacjê.
- Panie Dyrektorze,
jak wielu liczy cz³onków
Lokalna Grupa Rybacka
Partnerstwo Drawy?
- Na chwilê obecn¹
mamy stu siedmiu cz³onków
z naszych obu powiatów
skupionych w trzech sektorach  spo³eczno-gospodarczym, publicznym i
oczywicie rybackim. Dbaj¹
oni zgodnie ze statutem o
dobre imiê naszej Grupy, reprezentuj¹ j¹ na zewn¹trz
oraz oczywicie uczestnicz¹ w walnych zebraniach
naszego Stowarzyszenia
gdzie mog¹ zabraæ konstruktywny g³os dotycz¹cy
funkcjonowania naszej Grupy. Tak, ¿e nasi cz³onkowie
maj¹ pe³ny wp³yw na wizerunek i dzia³anie naszej organizacji. Chodzi o to, by
nasze Stowarzyszenie funkcjonowa³o jak najlepiej, dlatego te¿ pochylamy siê
uwa¿nie nad b³êdami, które
czasami czynimy i na nich
siê uczymy.
- Dziêkujê za rozmowê.
Józef Zaczyn
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OG£OSZENIE
Wójt Gminy Stegna
ul. Gdañska 34, 82-103 Stegna
Og³asza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿
nieruchomoci niezabudowanych po³o¿onych w miejscowoci Junoszyno
1. Dzia³ka Nr 93/1 o pow. 0,0777 ha, KW GD2M/00059439/0, cena wywo³awcza
77.900,00z³, wadium 11.685,00z³.
Dzia³ka Nr 93/2 o pow. 0,0773 ha, KW GD2M/00059439/0, cena wywo³awcza
77.500,00z³, wadium 11.625,00z³.
Dzia³ka Nr 93/3 o pow. 0,0715 ha, KW GD2M/00059439/0, cena wywo³awcza
72.800,00z³, wadium 10.920,00z³.
Dzia³ka Nr 93/4 o pow. 0,0747 ha, KW GD2M/00059439/0, cena wywo³awcza
76.000,00z³, wadium 11.400,00z³.
Dzia³ka Nr 93/5 o pow. 0,0792 ha, KW GD2M/00059439/0, cena wywo³awcza
79.500,00z³, wadium 11.925,00z³.
Dzia³ka Nr 93/7 o pow. 0,0690 ha, KW GD2M/00059439/0, cena wywo³awcza
70.200,00z³, wadium 10.530,00z³.
Dzia³ka Nr 93/8 o pow.0,0817 ha, KW GD2M/00059439/0, cena wywo³awcza
81.900,00z³, wadium 12.285,00z³.
Dzia³ka Nr 93/10 o pow. 0,0968 ha, KW GD2M/00059439/0, cena wywo³awcza
95.200,00z³, wadium 14.280,00z³.
Dzia³ka Nr 95/3 o pow.0,0959 ha, KW GD2M/00059439/0, cena wywo³awcza
112.200,00z³, wadium 16.830,00z³.
Dzia³ka Nr 95/4 o pow.0,0721 ha, KW GD2M/00059439/0, cena wywo³awcza
87.200,00z³, wadium 13.080,00z³.
Dzia³ka Nr 95/6 o pow. 0,0728 ha, KW GD2M/00059439/0, cena wywo³awcza
88.000,00z³, wadium 13.200,00z³.
Dzia³ka Nr 95/10 o pow. 0,0739 ha, KW GD2M/00059439/0, cena wywo³awcza
88.100,00z³, wadium 13.215,00z³.
Dzia³ka Nr 255 o pow. 0,1548 ha, KW GD2M/00055162/9, cena wywo³awcza
171.000,00z³, wadium 25.650,00z³.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w/w dzia³ki znajduj¹ siê w
terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem funkcji us³ug nieuci¹¿liwych.
Przetarg obêdzie siê w siedzibie Urzêdu Gminy Stegna w dniu 8 maja 2012r. o godz.
11.00, pokój nr 1.
Oferowane do sprzeda¿y nieruchomoci by³y przedmiotem dwóch przetargów w dniach
22 wrzenia 2011r. i 13 grudnia 2011r. Nieruchomoci stanowi¹ce przedmiot przetargu s¹
w³asnoci¹ Gminy Stegna, nie s¹ obci¹¿one ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma
przeszkód prawnych w rozporz¹dzaniu nimi.
Wadium nale¿y wp³acaæ przelewem na konto Nr 33 8308 0001 0000 0550 2000 0070
Bank Spó³dzielczy w Stegnie w takim terminie, aby najpóniej w dniu 4 maja 2012r. wymagana kwota znajdowa³a siê na koncie Urzêdu Gminy w Stegnie.
Osoba uczestnicz¹ca w przetargu musi okazaæ dowód wp³aty oraz dowód to¿samoci,
a osoba reprezentuj¹ca w przetargu osobê prawn¹ musi okazaæ siê dodatkowo kompletem
dokumentów do jej reprezentowania.
Do ceny nieruchomoci gruntowej osi¹gniêtej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokoci 23% zgodnie z ustaw¹
o podatku od towarów i us³ug z dnia
11 marca 2004r. ( Dz. U. z 2011r. Nr 177 poz. 1054 z pón. zm. )
Wadium wp³acone przez uczestnika, który przetarg wygra³, zaliczone zostanie na poczet
ceny nabycia. Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, wadium zostanie zwrócone bez
odsetek nie póniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od dnia odpowiednio:
- odwo³ania przetargu,
- zamkniêcia przetargu,
- uniewa¿nienia przetargu,
- zakoñczenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wylicytowana cena sprzeda¿y nieruchomoci wraz z podatkiem VAT podlega zap³acie
do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóniej w ci¹gu
21 dni od rozstrzygniêcia przetargu.
Je¿eli osoba ustalona jako nabywca nieruchomoci nie stawi siê bez usprawiedliwienia
w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu do podpisania aktu notarialnego, sprzedaj¹cy mo¿e odst¹piæ od zawarcia umowy a wp³acone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.
O wysokoci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu z tym, ¿e post¹pienie nie mo¿e
wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z
dnia 14 wrzenia 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoci ( Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z pón. zm.)
Koszt sporz¹dzenia umowy notarialnej i op³aty s¹dowe ponosi nabywca.
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Gminy w Stegnie pokój nr 7 lub
telefonicznie pod nr 55/247-81-71 wew. 22.
Informuje siê, ze organizator przetargu mo¿e odwo³aæ og³oszony przetarg jedynie
z uzasadnionej przyczyny do chwili jego rozpoczêcia, informuj¹c o tym niezw³ocznie w
formie og³oszenia na tablicy og³oszeñ i na oficjalnej stronie internetowej Urzêdu Gminy
Stegna www.stegna.pl oraz informuj¹c uczestników przetargu.
Stegna, dnia 03.04.2012r.
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KLUB JEDZIECKI
UL W OHP

W dniu 24 .04 na
terenie OHP Mielenko
Drawskie odby³o siê
spotkanie w formie
warsztatów
organizowane przez
KLUB JEDZIECKI
``UL``dotycz¹ce
propagowania idei
wolontariatu wród
spo³ecznoci nara¿onej
na wykluczenie
spo³eczne i
wykluczonych
spo³ecznie.
Spotkanie rozpoczê³o siê
parê min po 16tej, przywitaniem uczestników oraz wprowadzeniem do tematu odbywaj¹cego siê pierwszego
warsztatu z cyklu, czyli :
IDEAWOLONTARIATU.
Omówiona zosta³a dzia³alnoæ stowarzyszenia Klubu Jedzieckiego ``UL``, cele
i zadania statutowe , które s¹
realizowane oraz nakrelony
sens
przeprowadzanych
warsztatów w Orodku OHP
Mielenko.

Prezentacja KJ.``UL``
prowadzona przez Pani¹
Beata Schneider, zosta³a
poparta prezentacj¹ multimedialn¹ , odzwierciedlaj¹c¹ dotychczasowe dokonania z zakresu realizacji
dzia³añ dla spo³ecznoci
lokalnej, oraz przybli¿ona
forma pracy z koñmi na ktorej bazie dzia³a KJ.``UL``
Nastêpnie Pani Jagoda
Marciniec omówi³a definicjê wolontariatu , przybli¿aj¹c ten ruch osob¹ które
po raz pierwszy mia³y z tym
stycznoæ, opisa³a formy
dzia³ania wolontariatu, instytucje oraz przeprowadzone inicjatywy - od``
ma³ego
``wolontariatu
przez akcjê humanitarne.Dyskutowano równie¿
na temat kto mo¿e byæ wolontariuszem i jakie cechy
powinien posiadaæ.
W dalszej kolejnoci
Pani Iwona Karbowiak ,
przedstawi³a i opowiedzia³a o swoich dzia³aniach na
rzecz wolontariatu , motywacjach i formach z jakimi
siê spotka³a - pracuj¹c jako
wolontariusz i spo³ecznik
przez okres kilkunastu lat.

Podsumowaniem by³o
przedstawienie ``bonusów``na jaki mog¹ liczyæ
osoby , które podejm¹ decyzjê w sprawie pracy wolontaryjnej z punktu prawnego - o czym opowiedzia³a
Pani Malwina Cioch.
Wszystkie wyst¹pienia
poparte zosta³y prezentacj¹
multimedialn¹ i na koniec
rozpoczêto woln¹ dyskusje
pozwalaj¹c uczestnikom zadawaæ pytania w konsekwencji otrzymywali odpowiedzi - g³ównie dotycz¹ce :
co mieli by robiæ , w jakich
imprezach jako koordynatorzy mieli by uczestniczyæ
, itp. Zg³asza³y swoje kandydatury osoby wyranie
zainteresowane wspó³prac¹ z KJ.``UL``.
Postanowiono , ¿e osoby chêtne do kontynuowania udzia³u w programie , ponownie wezm¹ udzia³ w
czwartkowym spotkaniu
szkoleniowym , który obejmowaæ bêdzie zagadnienia
dotycz¹ce BHP, PIERWSZEJ
POMOCY, ORAZ PRACY Z
OSOBAMI NIEPE£NOSPRAWNYMI.
Beata Schneider

SZKO£A PODSTAWOWA
W GRZMI¥CEJ
W Zespole Szkóo³ w
Grzmi¹cej, w sk³ad którego
wchodz¹ szko³a podstawowa i
przedszkole,
stwarzamy
uczniom dobre, bezpieczne i
przyjazne warunki do nauki i
rozwoju. Zapewniamy ró¿norodn¹ i bogat¹ ofertê edukacyjn¹. Dysponujemy dobr¹
baz¹ lokalow¹ i dydaktyczn¹,
posiadamy 7 sal lekcyjnych, w
tym pracowniê komputerow¹ z
dostêpem
do
Internetu.
Uczniowie mog¹ korzystaæ z
hali sportowej oraz kompleksu
boisk Orlik. Szko³a Podstawowa mieci siê w jednym budynku z Gimnazjum im. Ks Jana
Twardowskiego.. W ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko
2007-2013 zosta³a wykonana
termomodernizacja budynku,
dziêki czemu sta³ on siê jednym
z ³adniejszych w okolicy a jednoczenie wizytówk¹ gminy
Grzmi¹ca. Przez ca³y rok szkolny nieprzerwania dzia³a kuchnia i sto³ówka. Obecnie wydajemy 232 obiady oraz mleko dla
1899 uczniów. W wietlicy
szkolnej dzieci maj¹ zapewnion¹ opiekê od godziny 7.00
do 15.00. W tym czasie mog¹
uczestniczyæ w interesuj¹cych ich zajêciach, odrabiaæ
prace domowe, dyskutowaæ,
korzystaæ z komputerów, graæ
w gry planszowe i sportowe. S¹
tak¿e prowadzone pogadanki
z zakresu ró¿norodnych zagro¿eñ, kultury s³owa i bycia,
zdrowego trybu ¿ycia. W
szkolnej wietlicy dzieci nigdy
siê nie nudz¹ i maj¹ mo¿liwoæ
rozwijania
ró¿norodnych
umiejêtnoci, ucz¹ siê wspó³¿ycia i wspó³dzia³ania w grupie. Biblioteka wraz z czytelni¹
s¹ dostêpne dla uczniów, nauczycieli i rodziców przez
wszystkie dni nauki szkolnej.
Ka¿dego roku nasza biblioteka
wzbogaca siê o nowe woluminy. Nie tylko ksiêgozbiór jest
coraz bogatszy. Szkolnej bibliotece przybywa aktywnych
czytelników. Jest to m.in. efekt
dzia³añ podjêtych w ramach
ogólnopolskiej akcji: CA£A
POLSKACZYTADZIECIOM.
(Dwukrotne wyró¿nienie Fundacji ABC XXI CA£A POLSKA CZYTA DZIECIOM).
Towarzysz¹ jej konkursy czytelnicze, spotkania z pisarzami
i ciekawymi ludmi, parady
bohaterów literackich i postaci bajkowych. Zarówno biblioteka jak i wietlica prowadz¹
swoje blogi, które s¹ na bie¿¹co aktualizowane. Wspomagamy wszechstronny rozwój
ucznia zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami i mo¿liwociami. Szeroki wachlarz
zajêæ pozalekcyjnych stwarza
ka¿demu uczniowi mo¿liwoæ
wyboru aktywnoci zgodnej z
jego zainteresowania. Prowadzone ko³aa przedmiotowe:
polonistyczne, jêzyka niemieckiego, przyrodnicze, matematyczne, informatyczne.
Dzia³aj¹ tak¿e ko³a zainteresowañ: instrumentalne (nauka
gry na gitarze, keyboardzie,
dzwonkach), wokalne wêdkarskie, europejskie, bezpieczeñ-

stwa w ruchu drogowym, teatralno

plastyczne,
Uczniowski Klub Sportowy,
zajêcia umuzykalniaj¹ce klas I
 III. Aby zapobiec trudnociom w nauce prowadzone s¹
zajêcia dydaktyczno - wyrównawcze z jêzyka polskiego, matematyki, jêzyka niemieckiego,
przyrody. W celu wyrównywania szans edukacyjnych
prowadzone s¹ tak¿e zajêcia
terapeutyczne, logopedyczne, rewalidacyjne, indywidualne. W naszej placówce staramy siê sprostaæ standardom
nowoczesnej edukacji i podwy¿szaæ wyniki nauczania.
Efektem tych starañ s¹ coraz
wy¿sze wyniku sprawdzianu
klasy VI oraz liczne sukcesy
uczniów w konkursach na ró¿nych szczeblach np.
I miejsce w konkursie na
stronê internetow¹ Aluminiowa strona recyclingu
Warszawa, zasiêg ogólnopolski
II miejsce w Przegl¹dzie
Kolêd i Pastora³ek w Szczecinku, zasiêg powiatowy
I miejsce w województwie,
Projekt strony internetowej
szko³y
I miejsce (kilkakrotnie) w
gminnych eliminacjach ogólnopolskiego konkursu Bezpieczeñstwo w Ruchu Drogowym
I miejsce (kilkakrotnie) w
gminnych eliminacjach ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Po¿arowej
I miejsce (kilkakrotnie) w
Gminnym Konkursie Informatycznym
II miejsce w Gminnym
Konkursie Mali Mistrzowie
Jêzyka
III miejsce w konkursie
wiedzy o ¿yciu i twórczoci
Janusza Korczaka, Szczecinek
II miejsce w Otwartych
Zawodach Wêdkarskich o
Puchar Burmistrza Szczecinka,
zasiêg ogólnopolski
III miejsce w Konkursie
Jêzyka Niemieckiego Olimpus 2008r., zasiêg ogólnopolski.
Dbamy nie tylko o edukacjê naszych uczniów. D¹¿ymy
do podnoszenia efektów wychowania. Jednym ze sztandarowych dzia³añ w tej dziedzinie
jest realizacja programu KULTURA JEST COOL . Ponadto uczniowie i rodzice
mog¹ w ka¿dej sprawie liczyæ
na profesjonaln¹ i skuteczn¹
pomoc szkolnego pedagoga.
Nauczyciele pisz¹ ró¿norodne
projekty i pozyskuj¹ fundusze
na ich realizacjê. W ostatnim
czasie Radosna Szko³a  doposa¿enie Sali Gimnastycznej
dla uczniów klas m³odszych
Sport wszystkich dzieci 
pozyskanie sprzêtu sportowego. Pomoc zdrowotn¹ i higieniczn¹ zapewnia gabinet pielêgniarki medycyny szkolnej.
Dwudziestoosobowe Grono
Pedagogiczne reprezentuje
pani dyrektor Irena Kobus,
która pe³ni sw¹ funkcjê od 1
wrzenia 2006 roku. Kadra pedagogiczna legitymuje siê
wy¿szym wykszta³ceniem,

wielu nauczycieli posiada studia podyplomowe oraz kwalifikacje do nauczania kilku
przedmiotów. Tradycj¹ naszej
szko³y jest organizowanie uroczystoci szkolnych z okazji
wiêta Edukacji, wiêta Niepodleg³oci, Dnia Kobiet,
Rocznicy Konstytucji 3 Maja
oraz Pasowania na Ucznia,
Pasowania na Czytelnika, czy
Dnia Dziecka. Chêtnie uczestniczymy w ciekawych akcjach,
przedsiêwziêciach, imprezach
szkolnych i rodowiskowych.
Niektóre z z nich s¹ cykliczne,
inne okazjonalnych, ale
wszystkie
profesjonalnie
przygotowane przez kreatywnych nauczycieli. Wa¿ne
przedsiêwziêcia w tym zakresie
to: Sprz¹tanie wiata, zbiórka
baterii REBA, zbiórka odzie¿y
u¿ywanej, zbiórka opakowañ
aluminiowych, wiêto Drzewa, wiêto Ziemi, wiêto Unii
Europejskiej, Miêdzynarodowy Miesi¹c Bibliotek Szkolnych, andrzejki, miko³ajki, jase³ka. Z radoci¹ pomagamy
innym poprzez uczestnictwo
w wielu akcjach charytatywnych m.in.: I ty mo¿esz zostaæ
sponsorem, Góra grosza,
Serce w nakrêtce, Szlachetna paczka dla powodzian.
Nasza szko³a s³ynie z osi¹gniêæ sportowych uczniów.
wiadectwem odniesionych
sukcesów s¹ zdobyte nagrody
i liczne puchary za udzia³ w
zawodach na szczeblu gminy,
powiatu czy województwa
np.:
I miejsce w województwie
w Halowym Turnieju Pi³ki No¿nej Dziewcz¹t rocznik 1996-97
I miejsce w województwie
Turniej Pi³ki No¿nej im. M
Wielgusa 2007 r.
II miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Pi³ki No¿nej im
Anny Bocian 2008 r.
I miejsce w turnieju Orlików 2008
I miejsce Turniej Powiatowy w Mini Pi³ce No¿nej Dziewcz¹t i Ch³opców 2008
I miejsce Turniej Regionalny Pi³ki No¿nej Ligi Ba³tyckiej
Szczecinek
I miejsce turniej Siatkówki
Dziewcz¹t i Ch³opców
II i III miejsce Mistrzostwa
Gminy w unihokeju dziewcz¹t
i ch³opców
Regularnie uczestniczymy w szkolnych wycieczkach.
Uczniowie zobaczyli ró¿ne
piêkne zak¹tki naszego kraju,
w tym Karkonosze, Poznañ,
Toruñ, Biskupin, Malbork,
Ko³obrzeg. Odbywaj¹ siê tak¿e wyjazdy zwi¹zane z realizacj¹ zadañ programowych.
S¹ to wyjazdy do kina, muzeum, na koncerty w szkole
muzycznej, na basen, lodowisko, do gospodarstw rolnych
i szkó³ek lenych. Sukcesy
szko³y to efekt wspólnej pracy
uczniów, nauczycieli oraz
wszystkich pracowników zatrudnionych w placówce oraz
zaanga¿owania ze strony rodziców uczniów. Jestemy
dumni z naszej szko³y
Mariola Rozmaciñska

e-mail: echamiesiecznik@op.pl
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Afrykañskie
klimaty
w Szczecinku

O pani Lidii Kubisztal pisalimy ju¿ na naszych
³amach przy okazji wystawianych przez ni¹ równie¿ w
Szczecinku w Miejskiej Bibliotece, batików. Gwoli

przypomnienia, jest to bardzo wszechstronnie uzdolniona artystka. Nie gardzi
¿adnymi technikami pozwalaj¹cymi realizowaæ siê artystycznie, jeli tylko przy ich
pomocy mo¿e tysi¹ce pomys³ów, jakie pani Lidii k³êbi¹ siê w g³owie, przekuæ na
konkretne kolejne dzie³o.
Tym razem s¹ to tajemnicze,
wielobarwne maski, korzeniami siêgaj¹ce kultury
afrykañskich plemion, u¿y-

wane najczêciej do obrzêdów religijnych.
Inspiracj¹ do stworzenia tej imponuj¹cej kolekcji
by³ jak zawsze przypadek i
chêæ zaeksperymentowania
z innym, bardzo trudnym materia³em, jakim
jest styropian. Kruchy i
niejednolity, bardzo
trudno uzyskaæ po¿¹dan¹ formê, a do tego
uci¹¿liwy przy pracy.
Pomys³y na kolejne tematy s¹ w g³owie pani
Lidii i wystarczy jaki
impuls  ksi¹¿ka, obejrzany program czy rysunek i konkretna wizja
nabiera kszta³tów, ¿eby
wreszcie zostaæ przekuta na szereg dzie³,
które mamy okazjê ogl¹daæ
przy okazji wystaw. Pani Lidia Kubisztal na dobre zadomowi³a siê w czytelni
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinku, za
dwa tygodnie miejsce masek zajmie tematyka icie
wiosenna, zakwitn¹ kolorowe kwiaty i w takim letnim klimacie bêdzie mo¿na podziwiaæ kolejne dzie³a pani Lidii.
(B.B)
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Zielony Tydzieñ
Zielony tydzieñ, to jak
sama nazwa wskazuje, wszystko co zwi¹zane z wiosn¹, budzeniem siê do ¿ycia i radoci¹.
Tak¹ w³anie ekspansjê m³odzieñczej kreatywnoci co roku
mo¿na obserwowaæ w Zespole
Szkó³ w Bornem Sulinowie. Jubileuszowy, bo ju¿ po raz dziesi¹tyZielony Tydzieñ odby³
siê pod has³em Wielopokoleniowe tradycje Zielonego Miasta. Ide¹ tego corocznego piêciodniowego happeningu jest
propagowanie dzia³añ ekologicznych, zwi¹zanych ze zdrowiem,a tak¿e poszerzanie wiadomoci kulturowych ró¿nych
krajów porednio zwi¹zanych
z Bornem Sulinowem i nie tylko. W tym wiosennym tygodniu co roku dziej¹ siê przedziwne rzeczy. Poprzez przedni¹ zabawê m³odzie¿ przedstawia zdobyte informacje na konkretne tematy na scenie popisuj¹c siê kreatywnoci¹, któr¹

zwi¹zani z ekologiczn¹ dzia³alnoci¹ na rzecz miasta. Przybywaj¹ równie¿ t³umnie rodzice i
odbywa siê uroczyste wrêczenie nagród, których fundatorem
jest Rada Rodziców. W tym
roku pierwszego dnia by³ konkurs fotograficzny Absurdy
¿ycia codziennego.którego
zwyciê¿czyni¹ okaza³a siê Milena Kraemer. Drugiego dnia
uczniowie zaprezentowali siê
muzycznie i wokalnie prezentuj¹c piosenki w jêzyku rosyjskim, co by³o nie lada trudnoci¹, gdy¿ obecnie w szko³ach
jêzyka rosyjskiego ju¿ siê nie
naucza, wiêc tym bardziej trud
uczniów zosta³ doceniony
przez publicznoæ, wygra³a piosenka Katiusza w wykonaniu
I klasy Liceum Ogólnokszta³c¹cego. Trzeciego dnia klasy przygotowa³y Stó³ biesiadny z ró¿nych czasów. W³asnorêcznie
przygotowane potrawy w od-

wymaga od nich talentów piosenkarskich, aktorskich i pomys³owoci w doborze strojów
i rekwizytów. Zielony Tydzieñ koñczy siê wielk¹ fet¹ ,
na któr¹ s¹ zapraszani w³odarze
miasta a tak¿e zas³u¿eni mieszkañcy Bornego Sulinowa cile

powiedniej oprawie dekoracji
sto³u a tak¿e strojów adekwatnych do epoki, z której pochodzi³y przysmaki. Komisja z³o¿ona z nauczycieli degustowa³a
ka¿dy zaprezentowany stó³ i
ocenia³a walory wizualne ka¿dej
grupy przyznaj¹c punkty. W tej

kategorii pierwsz¹ nagrodê zdoby³a klasa trzecia A z Gimnazjum. W czwartym dniu by³ sceniczny konkurs satyryczny

powiêcaj¹c swój prywatny
czas, w³asnym transportem
przewieli ogó³em cztery tony
sto kilogramów ró¿norodnych

Bohaterowie naszych lektur w
krzywym zwierciadle. M³odzie¿ wspaniale po³¹czy³a jêzyk
epok ze wspó³czesnoci¹ wychwytuj¹c podobieñstwa i ró¿nice bawi¹c przy tym wszystkich trafnoci¹ porównañ i aran¿acji humorystycznych sytuacji. Za najbardziej udan¹ inscenizacjê nagrodê otrzyma³a klasa
trzecia A z Gimnazjum oraz klasa I Liceum Ogólnokszta³c¹cego.
Jubileuszowy tytu³ Przyjaciela Przyrody otrzyma³ pan Tadeusz Partyka, przewodnicz¹cy Towarzystwa Przyjació³
Lasu, zaanga¿owany w dzia³alnoæ ekologiczn¹ w Zespole
Szkó³ w Bornem Sulinowie.
Jednak najwiêkszym sukcesem tegorocznego Zielonego
Tygodnia by³a przeprowadzona na szerok¹ skalê obejmuj¹c¹
ca³¹ gminê akcja pod has³em Pozb¹d siê elektromieci. Zaanga¿owano do zwo¿enia tych niewdziêcznych przedmiotów rodziców i nauczycieli, którzy

przedmiotów w postaci starych
lodówek, komputerów, telewizorów i pralek. Na wielkie uznanie zas³uguje tak imponuj¹cy
wynik, ta akcja z pewnoci¹
ustrzeg³a nasze lasy przed pomys³owymi mieszkañcami,
którzy niejednokrotnie pozbywaj¹ siê starego sprzêtu AGD i
RTV wywo¿¹c go wprost na
zielone polanki lub porzucaj¹c w
przydro¿nych rowach.
Sporo zas³ugi za krzewienie
wiadomoci
ekologicznej
wród m³odzie¿y Bornego Sulinowa nale¿y siê pomys³odawczyniom inicjatywy Zielony
Tydzieñ w Zespole Szkó³, którymi s¹ miêdzy innymi pani wicedyrektor Izabela Kraemer,
pani Izabela Bary³o i pani Ewa
Matysiak, nauczycielki i organizatorki wielu konkursów i zajêæ
pozalekcyjnych w Zespole
Szkó³ w Bornem Sulinowie. Z
pewnoci¹ ta szko³a zas³uguje
na miano EKOSZKO£Y na miarê XXI wieku!
Beata Badowska

Palmy, Pisanki i Sto³y Wielkanocne
Pod takim has³em co roku
w Bornem Sulinowie odbywa
siê konkurs otwarty na naj³adniejsz¹ ozdobê cile
zwi¹zan¹ z tematyk¹ wiosny i
wi¹t
Wielkanocnych.
Oprócz walorów artystycznych, jakich niew¹tpliwie ten
konkurs dostarcza, ma równie¿ o wiele bardziej istotne
zadanie do spe³nienia. Konkurs jest przeznaczony nie
tylko dla indywidualnych
uczestników, lokalnych artystów a tak¿e wszystkich, którzy maj¹ zaciêcie artystyczne
i inwencjê twórcz¹. Uczestnicz¹ w nim grupy zorganizo-

wane, na przyk³ad szko³y,
wietlice wiejskie, a tak¿e
rodowiskowy Dom Samo-

pomocy i Dom Pomocy Spo³ecznej. Wszystkie te grupy
³¹czy to, ¿e ka¿dy
wspólny cel poprzez wspó³pracê
stwarza okazje do
zawierania nowych znajomoci,
do zacieniania ju¿
istniej¹cych, a tak¿e po prostu do
spotkania siê i
spêdzenia mi³o
czasu
podczas
niejednokrotnie
bardzo samotnej
egzystencji. Borne Sulinowo jest specyficznym miasteczkiem, w którym
doæ du¿y procent stanowi

spo³ecznoæ emerytów i rencistów na tyle jeszcze pe³nych energii, ¿e bardzo chêt-

nie udzielaj¹ siê w organizowanych zajêciach w klubach
b¹d innych przybytkach
kultury, na przyk³ad takich
jakim jest niew¹tpliwie Miejska Biblioteka Publiczna, pod
auspicjami której odbywa siê
wiele imprez adresowanych
w³anie do tej grupy spo³ecznej. Ponadto konkurs na najpiêkniejsz¹ ozdobê Wielkanocn¹ spe³nia jeszcze jedn¹
bardzo istotn¹ rolê. Jest nieocenion¹ form¹ terapii zajêciowej, poprawiaj¹c¹
sprawnoæ manualn¹,
koordynacjê ruchow¹ a
tak¿e wspaniale trenuje
cierpliwoæ. Dlatego te¿
rokrocznie cieszy siê
nieustaj¹cym powodzeniem, i z roku na rok
poziom prac uczestników jest coraz wy¿szy,
co utrudnia Komisji wy³onienie zwyciêzców.
Nagrody wrêcza³a tradycyjnie pani dyrektor
Biblioteki, Dominika
Kwinta. Na ogl¹danie
prawdziwie wiosennych dzie³ sztuki zaprasza Miejska Biblioteka Publiczna w godzinach otwarcia.
(B.B)
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Z³ocieniec tañcem stoi
13 kwietnia 2012r. w
Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1 w Drawsku
Pomorskim odby³ siê Powiatowy Pokaz Talentów.
Licznie dopisa³a m³odzie¿
z ca³ego powiatu. Mo¿na
by³o obejrzeæ tancerzy, walki capoeira, pos³uchaæ zespo³ów muzycznych i wokalistów oraz obejrzeæ zespo³y taneczne.
Z³ocieniecki Orodek

Kultury reprezentowa³a
grupa Break Dance Remittance Of Skills, zdobywaj¹c
III miejsce w kat. wystêpy
artystyczne. Swoj¹ choreografi¹ podbili serca widzów zdobywaj¹c PUCHAR PUBLICZNOCI.
Ich wystêp zosta³ nagrodzony wielkimi brawami i okrzykami.
Z³ocieniec reprezentowa³a równie¿ grupa tañca

Golden Crew ze Szko³y Tañca Top Toys zdobywaj¹c II
miejsce.
Ponadto wyró¿nienie
zdoby³a Aneta Niemyjska,
prezentuj¹c taneczny wystêp solowy.
Trzeba koniecznie dodaæ, ¿e w Pokazach Talentów bra³o udzia³ ok. 50 wykonawców.
Gratulujemy nagrodzonym!
(ZOK)

Wystêpy naszych zwyciêzców
obejrzeæ mo¿na klikaj¹c na poni¿sze linki:
Remittance Of Skills
http://www.youtube.com/watch?v=7crLUDmqbpI
Golden Crew
http://www.youtube.com/watch?v=kPR7yHGf3j4&feature=related

Stare Dobre Ma³¿eñstwo
³¹czy pokolenia
STARE DOBRE MA£¯EÑSTWO to niew¹tpliwie
fenomen na Polskiej scenie
muzycznej. 14 kwietnia, sala
widowiskowo-kinowa Z³ocienieckiego Orodka Kultury wype³ni³a siê po brzegi
mi³onikami kultowej grupy
SDM. Mi³o by³o patrzeæ, jak
coraz m³odsi fani z zapartym
tchem s³uchaj¹ koncertu zespo³u, co wiêcej znaj¹ nawet
teksty piosenek.
Zespó³ za ka¿dym razem

udowadnia, ¿e im starszy tym
lepszy. Ich piêkne piewanie
najlepszych
szlagierów
szybko przekszta³ci³o siê we
wspólne piewanie z publicznoci¹.
Oklaskom nie by³o koñca.
Zespó³ kilkakrotnie wychodzi³ na bis. Od wspania³ej, z³ocienieckiej publicznoci
otrzyma³ owacje na stoj¹co.
Nie oby³o siê bez podziêkowañ s³ynnym Zaj¹cem Z³ocieniaszkiem.

Po zakoñczeniu koncertu
sympatycy Krzysztofa Myszkowskiego i innych cz³onków
zespo³u kupowali p³yty i cierpliwie czekali na autografy.
Zespó³ wpisa³ siê do pami¹tkowej Kroniki ZOK. Z³ocieniec z³otem b³yszczy szczeroz³otym. Ku dobru - Krzysztof
Myszkowski
Ju¿ czekamy na nastêpny
koncert. Dziêkujemy Panu
Mariuszowi Makoszowi, za
udostêpnienie zdjêæ. (ZOK)

e-mail: echamiesiecznik@op.pl
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EUROPEJSKIE
S£ONECZNE DNI
W SIEMCZYNIE
W 2002 roku w Austrii
zrodzi³ siê program ekologiczny pod nazw¹ Dzieñ
S³oñca, który szybko sta³ siê
coroczn¹, kilkutygodniow¹,
ogólnoeuropejska kampani¹
pod nazw¹ Europejskie S³oneczne Dni. W Polsce w tym
roku w dniach 1-13 maja odbêd¹ siê po raz drugi oficjalne obchody Europejskich
S³onecznych Dni Jest to akcja ekologiczna o charakterze
edukacyjnym i informacyjnym, której celem jest ochrona rodowiska i klimatu poprzez wykorzystanie energii
s³onecznej, a przede wszystkim kolektorów s³onecznych
i systemów fotowoltaicznych.
Koordynatorami tej kampanii s¹ Instytut Energetyki

Odnawialnej w Polsce i Europan Solar Thermal Industry
Federation w Europie. Honorowy Patronat nad polsk¹

kampani¹ objêli Minister rodowiska Marcin Karolc, Minister Gospodarki Waldemar
Pawlak, Prezes Narodowego
Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
Jan R¹czka, Przewodnicz¹cy
Parlamentarnego Zespo³u
ds. Energetyki Andrzej Czerwiñski oraz Ambasador Danii
Thomas strup Muller.
Polska emituje ponad 8
ton dwutlenku wêgla na g³owê mieszkañca rocznie. Ma³a
instalacja solarna o powierzchni 6 m3 (3 kolektory
s³oneczne) umo¿liwia zredukowanie tej emisji o 1 tonê,
czyli tyle ile emituje samochód osobowy przeje¿d¿aj¹c
7 tys. km. Energetyka s³oneczna cieszy siê w Polsce
du¿ym zainteresowaniem mieszkañców i uznaj¹ oni
(82% wg badañ
CBOS w 2009 r.)
energie s³oneczn¹ za
najbardziej przyjazn¹ ze wszystkich
zielonych technologii.
W tym roku tak¿e w naszym powiecie bêdziemy (po raz
pierwszy) uczestniczyli w tej wa¿nej
kampanii ekologicznej. W Siemczynie
odbêdzie siê 18 maja
Konferencja, której
tematem przewodnim bêdzie
pozyskiwanie energii ze
s³oñca. Organizatorami tej
konferencji s¹ Henrykow-

skie Stowarzyszenie w Siemczynie oraz Lokalna Grupa
Dzia³ania Partnerstwo Drawy. W konferencji mo¿na
uczestniczyæ po uprzednim
wype³nieniu formularza zg³oszeniowego dostêpnego na
stronie: www.palacsiemczyno.pl
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OGÓLNOPOLSKI INTEGRACYJNY
TURNIEJ W WYCISKANIU
SZTANGI LE¯¥C
W sobotê 21 kwietnia 2012
roku na Hali Milenium Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji w Ko³obrzegu odby³ siê
cykl turniejów si³owych w wy-

imprez¹ objêli: Pose³ na Sejm
RP - Marek Hok, Cz³onek Zarz¹du Województwa Zachodniopomorskiego - Anna
Mieczkowska, Prezydent

ciskaniu sztangi le¿¹c. Oprócz
integracyjnych zmagañ za-

Miasta Ko³obrzeg - Janusz
Gromek, Starosta Powiatu

coraz wiêkszym zainteresowaniem w ród zawodników jak i
publicznoci. Dziêki sponsorowi EDMUNDOWI OLESIÑSKIEMU w turnieju uczestniczyli reprezentanci naszego regionu Mariusz i Mateusz Rufkiewicz z TEAMU RUFIAN
JANKOWO { zawodnicy bardzo dziêkuj¹ panu Olesiñskiemu za okazan¹ pomoc } Zgodnie z regulaminem zawodnicy
zostali podzieleni na cztery kategorie wagowe: do 60kg, od
60kg do 82,5kg, od 82,5kg do
100kg i powy¿ej 100kg. Mateusz Rufkiewicz rywalizowa³ w
mocno obsadzonej kat. do
82,5kg, po bardzo zaciêtej walce na dziewiêtnastu zawodników zajmuje wysokie IV miejsce z wynikiem 150 kg. W ostatniej najciê¿szej kategorii wystartowa³o 13 zawodników

wodników niepe³nosprawnych ze sportowcami pe³nosprawnymi, rywalizowa³y
tak¿e dru¿yny s³u¿b mundurowych oraz szkó³ ponadgimnazjalnych.
Honorowy patronat nad

Ko³obrzeskiego - Tomasz
Tamborski.
W tym roku wystartowa³a
rekordowa liczba zawodników, udzia³ wziê³o ponad 70
osób co wiadczy o tym ¿e z
roku na rok zawody ciesz¹ siê

wród nich Mariusz Rufkiewicz. Po wyciniêciu sztangi
wa¿¹cej 170kg Mariusz zaj¹³ III
miejsce w swojej kategorii
Zmagania zawodników
swoimi wystêpami umili³a grupa taneczna TOP TOYS.

To ju¿ druga w tym roku
konferencja zorganizowana
w Siemczynie w tej tak wa¿nej
ekologicznej tematyce. W
marcowym numerze Kuriera
Czaplineckiego mia³em przyjemnoæ informowaæ czytelników o konferencji Rola odnawialnych róde³ energii w
ekologicznej, energetycznej i
regionalnej polityce. Mam
nadziejê, ¿e tym razem liczniejszy bêdzie udzia³ w konferencji przedstawicieli szkó³, biznesu i rolnictwa.
Wies³aw Krzywicki
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ECHA ZNAD DRAWY I GWDY

.::WYDARZENIA

Wspólna pasja
Jaka sobota, niedziela
b¹d jakikolwiek inny wolny
od pracy dzieñ. Nad wod¹
pró¿no szukaæ wolnego miejsca. Za ka¿dym krzakiem czai
siê wpatrzona w taflê postaæ,
ciskaj¹ca w rêku krótszy lub
d³u¿szy kij. To z pozoru niezrozumia³e zajêcie to wêdkarstwo. Na l¹sku tak w³anie
wygl¹da w sezonie wêdkarskim ka¿dy kawa³ek wody,
w której cokolwiek ¿yje. Z
takim w³anie pasjonatem
moczenia kija mia³am okazjê porozmawiaæ na temat
wspólnej pasji pana Przemys³awa Korzeniewskiego i
jego ¿ony.
Gdzie tak na pocz¹tku
1994 roku obejrza³em w telewizji reporta¿ o Bornem Sulinowie, i od razu postanowi³em tam pojechaæ. Kiedy
przyjecha³em, tu, do Bornego, wiêkszoæ budynków

by³a jeszcze w remoncie, wiêc
sprowadzi³em siê dopiero
rok póniej. Mieszka³em wtedy w Jastrzêbiu
Zdroju, wiêc to by³a
¿yciowa decyzja.
Ale podyktowana
moj¹ pasj¹ ¿yciow¹,
jak¹ jest wêdkarstwo. Bo to jest tak,
¿e jak siê po³knie
tego bakcyla, to dok³adnie jak z ryb¹,
która po³knie haczyk. Dlatego jak
obejrza³em okolicê,
te jeziora, to odkry³em swój w³asny raj
na ziemi. Na pocz¹tku ³owi³em z brzegu,
a potem kupi³em ³ódkê, i przestawi³em siê na zdobycze
dostarczaj¹ce wiêcej adrenaliny, czyli szczupaki ³owione
na ¿ywca. Moja ¿ona te¿ ma
kartê wêdkarsk¹ i dopóki nie

zajê³a siê olbrzymi¹ dzia³k¹,
dzielnie mi towarzyszy³a w
moich wyprawach. £owienie
szczupaka to walka z natur¹,
okazy które mi siê trafia³y
dochodzi³y do 9 kilogramów.
A preparowaniem g³ów tych
moich trofeów zajmuje siê
¿ona! Co wiêksze sztuki staj¹
siê obiektem jej zabiegów,
które w efekcie l¹duj¹ na cianie w przedpokoju na wejciu
strasz¹c goci swoimi
gronymi zêbami.
Sporo takich
g³ów rozdalimy
znajomym i rodzinie, zosta³y tylko
te, które s¹ w
pewnym sensie
najcenniejsze, bo
najwiêksze.
¯ony pasja to jedzenie a moja
³owienie. Kiedy
do domu trafia
porcja wie¿ych
ryb, ma zajêcie na
d³ugie godziny.
Robi przetwory,
zamra¿a, sma¿y
rozdaje znajomym i s¹siadom, a poza tym pe³ni rolê
osobistej sekretarki. Od kilku
lat
skrupulatnie
notuje
wszystkie wiêksze sztuki
przeze mnie z³owione w ze-

szycie, z dat¹, wag¹ i d³ugoci¹ ka¿dego okazu. St¹d
wiem, ¿e populacja szczupaka w naszym borneñskim jeziorze mocno siê uszczupli³a.
Jeszcze kilka lat temu w sezonie
liczba z³owionych szczupaków
siêga³a dwustu sztuk. Teraz z
trudem udaje siê dosiêgn¹æ stu.
Nowa gospodarka na naszym
jeziorze nie sprzyja wzrostowi
populacji tych olbrzymów.
Znam to jezioro bardzo dobrze,
przez te kilkanacie lat pozna³em
jego topografiê bardzo dok³adnie, posi³kuj¹c siê literatur¹ fachow¹, i dzi mogê powiedzieæ,
¿e nie ma miejsca o którym bym
nie wiedzia³ jak wygl¹da zw³aszcza jeli chodzi o ukszta³towanie
dna. S¹ na tym jeziorze miejsca,
gdzie daleko od brzegu woda
jest tak p³ytka, ¿e siêga ledwie za
kostki. Nie wyobra¿am sobie
¿ycia bez wêdki i tych chwil, kiedy branie niemal wyrywa wêdzisko z rêki, jazgot hamulca ko³owrotka, b³yskawiczna próba
ucieczki ryby gdzie w g³êbinê, kij wygiêty do granic mo¿liwoci, a po wyczerpuj¹cej
walce wielka zdobycz l¹duje
w ³ódce. Mia³em spotkanie z
dziewiêciokilowym potworem, mierz¹cym ponad metr
d³ugoci, którego g³owê
moja ¿ona po d³ugich tajem-

Z Kongresu z medalem
Starosta szczecinecki
wróci³ z Ogólnopolskiego
Kongresu Infrastruktury
Sportowej w Spale z medalem.
wiêcej
Ju¿ po raz pi¹ty odby³ siê
Ogólnopolski Kongres Infrastruktury Sportowej. Ide¹
przedsiêwziêcia organizowanego przez Polski Klub Infrastruktury Sportowej jest popularyzowanie wiedzy o infrastrukturze sportowo-rekreacyjnej w Polsce, sposobach finansowania tego typu
inwestycji oraz zapoznanie
uczestników z najnowszymi

rozwi¹zaniami projektowymi, materia³owymi i technologicznymi stosowanymi w
bran¿y.
Przez dwa dni Kongresu,
który w tym roku odby³ siê w
Spale, uczestnicy m.in. samorz¹dowcy, w tym starosta
szczecinecki Krzysztof Lis,
eksperci i biznesmeni,
zwiedzali stoiska wiod¹cych firm w bran¿y oraz
wziêli udzia³ w ciekawych
wyk³adach i seminariach na
temat nowoczesnych technologii w budownictwie
sportowym, procesów in-

westycyjnych, prawa zamówieñ publicznych, finansowania inwestycji,
partnerstwa publicznoprywatnego, roli marketingu w obiektach. sportoworekreacyjnych.
Kongres by³ równie¿
okazj¹ do podsumowania
dotychczas zrealizowanych
w Polsce inwestycji sportowych oraz uhonorowania
osób i samorz¹dów, które
buduj¹ sportow¹ Polskê.
Honorowy medal Polskiego
Klubu Infrastruktury Sportowej w dowód uznania inicja-

tywy, aktywnego zaanga¿owania i wysi³ku zakoñczonego budow¹ na terenie samorz¹du ogólnodostêpnego
sztucznego lodowiska w ramach II edycji programu
Bia³y Orlik otrzyma³ powiat
szczecinecki.
Warto dodaæ, ¿e nasz sukces jest tym wiêkszy, ¿e
wród 60 nagrodzonych by³
tylko jeden samorz¹d powiatowy.
tekst: Edyta WielebaMatyniak
zdjêcia: Edyta WielebaMatyniak oraz PKIS

niczych zabiegach tryumfalnie powiesi³a na wspomnianej cianie. Wêdkarstwo to
dla mnie forma rekreacji i obcowania z przyrod¹, która
rzuci³a na mnie swój urok
w³anie tu, w tym opuszczonym niegdy miecie, oto-

czonym lasami i jeziorami,
kryj¹cymi jeszcze mnóstwo
tajemnic i niespodzianek. To
moje miejsce na ziemi, które
odnalaz³em.
Z panem Przemys³awem
Korzeniewskim rozmawia³a Beata Badowska

ZAWODNICY
Z TEAMU RUFIAN
NA PODIUM
W DZIWNOWIE

W sobotê 14 kwietnia w Hali Sportowo- Widowiskowej
odby³y siê IX Otwarte Zawody w Wyciskaniu Sztangi Le¿¹c
o Puchar Burmistrza Dziwnowa.
W tegorocznych zawodach udzia³ wziê³o ponad 40 zawodników z województwa zachodniopomorskiego. Drawsko Pomorskie na tych zawodach reprezentowali zawodnicy z TEAMU RUFIAN JANKOWO, Mariusz i Mateusz Rufkiewicz {
zawodnicy dziêkuj¹ pani REGINIE SALWAza wsparcie finansowe zwi¹zane z wyjazdem na zawody } Zgodnie z regulaminem zawodów uczestnicy zostali podzieleni na cztery kategorie wiekowe:
- juniorzy do 23 lat
- seniorzy od 23 do 40 lat
- masters od 40 do 50 lat
- weterani powy¿ej 50 lat
Jako pierwsi wystartowali najm³odsi uczestnicy zawodów, wród nich by³ MATEUSZ RUFKIEWICZ, w trzecim
podejciu wycisn¹³ sztangê wa¿¹c¹ 145 kg i tym samym zaj¹³
drugie miejsce w swojej kategorii nastêpnie równoczenie
kategorie 40-50 oraz powy¿ej 50 lat. Po zaciêtej walce MARIUSZ staje na najni¿szym stopniu podium, ciê¿ar wyciniêty
przez Mariusza to 170 kg . Po zliczeniu wyników trzech najlepszych zawodników z ka¿dego klubu wy³oniono zwyciêzców
rywalizacji dru¿ynowej Buldi Szczecin. TEAM RUFIAN maj¹c tylko dwóch zawodników dru¿ynowo zajmuje czwarte
miejsce na dziewiêæ dru¿yn Po zakoñczeniu zawodów Burmistrz Dziwnowa Pan Grzegorz Jówiak nagrodzi³ zwyciêzców
pucharami, nagrodami rzeczowymi, ka¿dy z uczestników
otrzyma³ pami¹tkow¹ koszulkê i certyfikat uczestnictwa. Dodatkowo na zwyciêzców rywalizacji indywidualnej jak i dru¿ynowej czeka³a s³odka niespodzianka w postaci tortu.

e-mail: echamiesiecznik@op.pl
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Rozmowa z Markiem Kotschym wicestarost¹ szczecineckim na temat szkó³
ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadz¹cym jest powiat szczecinecki.

Warto siê uczyæ w naszych
szko³ach
Ju¿ wkrótce uczniowie
ostatnich klas gimnazjów
bêd¹ wybierali szko³ê ponadgimnazjaln¹. Jak¹
ofertê edukacyjn¹ przygotowa³y dla nich szko³y, dla
których organem prowadz¹cym jest powiat szczecinecki?
Nasze szko³y ponadgimnazjalne przygotowa³y niezwykle atrakcyjn¹ ofertê
edukacyjn¹ dla absolwentów gimnazjów. Poza tym, ¿e
nasze placówki oferuj¹ kierunki, które niezmiennie ciesz¹ siê zainteresowaniem m³odzie¿y,
przygotowa³y równie¿
innowacje edukacyjne. W roku szkolnym
2012/2013 uczniowie
bêd¹ mogli rozpocz¹æ
naukê w nowo otwartym technikum organizacji reklamy, klasie
multimedialnej, technikum
technologii
drewna, technikum
urz¹dzeñ i systemów
energetyki odnawialnej, techniku geodezyjnym, klasie turystyki wodnej, szko³ach które przygotowuj¹ do konkretnych
zawodów .
Szko³y oferuj¹
ciekawe kierunki, ale
czy s¹ one dostosowane do potrzeb rynku
pracy i oczekiwañ
miejscowych pracodawców?
Ka¿da ze szkó³ przygotowa³a tak¹ ofertê edukacyjn¹, aby jej absolwenci po
zakoñczeniu cyklu kszta³cenia nie zasilali grupy osób
pozostaj¹cych bez pracy,
lecz znaleli zatrudnienie.
Oferta jest przemylana i
zbudowana na podstawie
obserwacji lokalnego, regionalnego, a nawet ogólnokrajowego rynku pracy.
Mam nadziejê, ¿e nasi nauczyciele
przygotuj¹
uczniów w taki sposób, ¿e
poradz¹ sobie na rynku pracy, ¿e uzyskana wiedza oraz
zdobyte kwalifikacje i
uprawnienia zaowocuj¹ zatrudnieniem. M³odzie¿ i ich
rodzice powinni wiedzieæ,
¿e nasze szko³y przygotowuj¹ teoretycznie i praktycznie do wykonywania
konkretnych zawodów, ale
równie¿ pozwalaj¹ bezp³atnie zdobyæ niezbêdne,
zw³aszcza w zawodach

technicznych, uprawnienia. Zapewne wielu absolwentów po maturze i egzaminie zawodowym trafi na rynek pracy, ale wielu uczniów
bêdzie chcia³o zdobyæ wykszta³cenie wy¿sze. Zdobycie indeksu nie powinno
byæ dla nich problemem,
gdy¿ nasze szko³y kompleksowo przygotowuj¹ tak¿e
na studia wy¿sze.
Poza tym, ¿e szko³y oferuj¹ ciekawe kierunki, pozwalaj¹ tak¿e na kszta³ce-

duj¹ siê w nowoczesnych
warsztatach samochodowych czy serwisach. Niemniej ca³y czas staramy siê
inwestowaæ w pomoce dydaktyczne, obserwujemy
nowinki. W ramach Programu Operacyjnego Kapita³
Ludzki chcemy pozyskaæ
kolejne rodki na bazê dydaktyczn¹, jak równie¿ na
dodatkowe zajêcia dla naszej m³odzie¿y. Podobnie inwestujemy w budynki szkó³.
Praktycznie przy ka¿-

uzupe³niæ lub nabyæ kwalifikacje?
W tym roku zosta³a
przygotowana
szeroka
oferta kszta³cenia dla doros³ych. Do tej pory praktycznie tylko I LO oferowa³o
szko³ê dla doros³ych, od
nowego roku szkolnego kilka naszych placówek otworzy siê na s³uchaczy. Zainteresowani bêd¹ mogli uczyæ
siê w liceum ogólnokszta³c¹cym lub w szko³ach policealnych, m.in. na kierun-

tach wywieszonych na terenie Szczecinka, w gimnazjach, w autobusach Komu-

nikacji Miejskiej, PKS
Szczecinek i gimbusach.
Edyta Wieleba-Matyniak

OPINIE

Ostatni s¹
pierwszymi
Sporód ponad 750 wniosków nades³anych do konkursu Pracownie Orange, wy³oniono 50 zwyciêskich miejscowoci, w których powstan¹ nowoczesne, multimedialne Pracownie Orange. Piêædziesi¹tym, a zarazem ostatnim
na licie rankingowej (choæ jedynym z by³ego woj. koszaliñskiego !), laureatem konkursu zosta³ Miejsko Gminny
Orodek Kultury w Kaliszu Pomorskim. Dziêki nim spo³ecznoci lokalne zyskaj¹ wyj¹tkowe miejsce sprzyjaj¹ce realizacji pasji i zainteresowañ, edukacji oraz organizacji ¿ycia
publicznego.
- Du¿a liczba zg³oszeñ do programu Pracownie Orange
to dowód na to, ¿e inicjatywy wspieraj¹ce rozwój lokalnych
spo³ecznoci s¹ w Polsce potrzebne. Cieszymy siê, ¿e w
naszej akcji wziê³o udzia³ tak wiele osób, które potrafi¹ siê
zorganizowaæ, rozumiej¹ potrzeby zmian i chc¹ zrobiæ co
inspiruj¹cego dla swojej miejscowoci. Mamy nadziejê, ¿e
zainicjowany przez Orange program umocni wiadomoæ,
¿e dzia³aj¹c wspólnie, mo¿na osi¹gn¹æ wiêcej - powiedzia³
Konrad Ciesio³kiewicz, Dyrektor PR i Sponsoringu Grupy
TP.

nie przez fachowa kadrê pedagogiczn¹, w odpowiednich warunkach, z odpowiednim sprzêtem dydaktycznym. Czy pod tym
wzglêdem nasze szko³y s¹
konkurencyjne wobec innych w regionie?
Mylê, ¿e tak. Ca³y czas
inwestujemy w nasze szko³y. Wszystkie placówki s¹
estetyczne, bezpieczne, ciep³e. W ostatnim czasie w
ramach projektu termomodernizacja obiektów u¿ytecznoci publicznej wyremontowalimy budynki naszych szkó³ i niektóre internaty. Dzi w naszych szko³ach m³odzie¿ ma naprawdê
wietne warunki do nauki i
rozwoju swoich zainteresowañ. Szko³y s¹ wyposa¿one
w sale komputerowe, dostêp do Internetu, multimedia i inny niezbêdny sprzêt
dydaktyczny. Np. w Zespole Szkó³ nr 5 uczniowie korzystaj¹ z takich urz¹dzeñ
do diagnostyki, jakie znaj-

dej ze szkó³ dzia³aj¹ internaty i to na dobrym poziomie. Czy internaty s¹ atutem naszych placówek?
Zdecydowanie. Rodzice
uczniów spoza Szczecinka
mog¹ byæ pewni, ¿e ich dzieci znajd¹ pokój w internacie
szkolnym. Za niewielk¹ odp³atnoci¹ uczniowie bêd¹
mieli zapewnione warunki
do nauki, posi³ki i opiekê pedagogiczn¹. Zw³aszcza w
internacie Zespo³u Szkó³ nr
2 w Szczecinku, który zosta³
kompleksowo wyremontowany, znajd¹ wysoki standard mieszkania. Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom m³odzie¿y i ich rodziców inwestujemy w nasze
internaty i jest to na pewno
widoczne.
Warto dodaæ, ¿e nasze
szko³y przygotowa³y tak¿e
ciekaw¹ ofertê kszta³cenia
dla doros³ych. Jakie kierunki zosta³y przygotowane o osobach, które chc¹

kach tj. opiekun medyczny,
opiekun osób starszych,
technik
rachunkowoci,
technik us³ug kosmetycznych, administracja, florysta,
dietetyk. Kierunki szkó³ dla
doros³ych równie¿ s¹ dostosowane do rynku pracy.
W jaki sposób m³odzie¿
i ich rodzice mog¹ zapoznaæ siê z ofert¹ edukacyjn¹ naszych szkó³?
Gdzie mog¹ szukaæ niezbêdnych informacji?
Przede wszystkim na
stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Szczecinku www.powiat.szczecinek.pl, na stronach internetowych szkó³, na nonikach
pamiêci zewnêtrznej  p³ytach CD i pen drive, w najbli¿szych wydaniach programów samorz¹dowych w
szczecineckich telewizjach,
podczas akcji Otwartych
Drzwi w poszczególnych
szko³ach. Oferta bêdzie widoczna równie¿ na plaka-

Zgodnie z za³o¿eniami programu nieod³¹cznym warunkiem powstania Pracowni Orange jest zaanga¿owanie
mieszkañców w proces jej tworzenia. Dlatego najwa¿niejszymi kryteriami wyboru zwyciêskich miejscowoci by³
plan na póniejsze wykorzystanie Pracowni zgodnie z
potrzebami lokalnej spo³ecznoci oraz pomys³ na o¿ywienie przestrzeni publicznej wokó³ niej. Dzia³ania mieszkañców wesprze Orange, zapewniaj¹c wsparcie techniczne i
informatyczne ka¿dej Pracowni przez 2 lata od momentu jej
powstania.
Ka¿da Pracownia Orange bêdzie wyposa¿ona w stanowiska komputerowe z bezp³atnym dostêpem do Internetu,
konsolê do gier oraz telewizor LCD z zaawansowanymi
funkcjami umo¿liwiaj¹cymi m.in. wywietlanie prezentacji
i materia³ów szkoleniowych. Dodatkowo ka¿da lokalizacja
zostanie wyremontowania i komfortowo umeblowana.
Wszystkie 50 wy³onionych Pracowni Orange zostanie
oddanych do u¿ytku do koñca czerwca br.
***
Pracownie Orange to ogólnopolska akcja spo³eczna
skierowana do mieszkañców wszystkich miast w Polsce
licz¹cych poni¿ej 20 tysiêcy mieszkañców. Celem akcji jest
zapewnienie mieszkañcom ma³ych spo³ecznoci bezp³atnego i bezporedniego dostêpu do technologii, informacji
i kultury oraz zwiêkszenie ich zaanga¿owania w ¿ycie spo³eczne. W ramach akcji marka Orange stworzy 50 internetowych Pracowni Orange, które pos³u¿¹ mieszkañcom lokalnych spo³ecznoci jako miejsce integracji, wzajemnej
inspiracji i twórczego wspó³dzia³ania. Poprzez akcjê Orange inspiruje do dzielenia siê pomys³ami, spontanicznej
wymiany dowiadczeñ i odwagi w podejmowaniu nowych
inicjatyw kulturalnych. Akcja Pracownie Orange to kolejna
inicjatywa, za porednictwem której Orange u³atwia bycie
razem, tworzenie wspólnych idei, ich realizowanie i tym
samym, zmienianie otaczaj¹cego wiata na lepsze. Wiêcej
informacji: www.pracownieorange.pl
Oprac. Mariusz Nagórski
Gratulujemy!
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Oferta Edukacyjna szkó³ ponadgimnazjalnych
2012/2013, dla których organem prowadz¹cym
jest powiat szczecinecki
g I Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Ksiê¿nej El¿biety w Szczecinku:
ul. ks. El¿biety 1
78 - 400 Szczecinek
tel. 0943740032
www.lo.szczecinek.pl
Klasa akademicka;
Klasa lingwistyczna;
Klasa humanistyczno-prawna;
Klasa humanistyczno-filmowa;
Klasa medyczna;
Klasa biologiczna z ochron¹ rodowiska.
g Zespó³ Szkó³ nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku:
ul. Szczeciñska 47
78 - 400 Szczecinek
tel. 0943743122
www.zs1ken.szczecinek.gawex.pl
Technikum Zawodowe:
Technik organizacji reklamy;
Technik ekonomista;
Technik informatyk;
II LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE
NOWOÆ Klasa multimedia i grafika komputerowa;
Klasa biologiczno-chemiczna;
Klasa humanistyczna;
Klasa sportowa;
Klasa humanistyczno-filmowo-artystyczna
g Zespó³ Szkó³ nr 2 im. Ksiêcia Warcis³awa IV w Szczecinku:
ul. 1 - go Maja 22, 78 - 400 Szczecinek
tel. 0943740246
www.zs2warcislaw.eu
TECHNIKUM ZAWODOWE
Technik handlowiec;
Technik hotelarstwa;
Technik ¿ywienia i us³ug gastronomicznych;
Technik logistyk;
Technik obs³ugi turystycznej;
Technik us³ug fryzjerskich;
ZASADNICZA SZKO£A ZAWODOWA
Sprzedawca;
Kucharz (z oddzia³ami integracyjnymi);
Piekarz (z oddzia³ami integracyjnymi);
Cukiernik (z oddzia³ami integracyjnymi);
Fryzjer;
Oddzia³y wielozawodowe (stolarz, lusarz, mechanik, murarz, rzenik 
wêdliniarz, fotograf, elektryk oraz pozosta³e zawody cyklu 3 letniego).
g Zespó³ Szkó³ nr 3 w Szczecinku:
ul. Artyleryjska 9
78 - 400 Szczecinek
tel. 0943742708
www.zs3szczecinek.neostrada.p
TECHNIKUM ZAWODOWE
Technik budownictwa;
Technik drogownictwa;
Technik architektury krajobrazu;
NOWOÆ Technik technologii drewna  projektowanie mebli;
ZASADNICZA SZKO£A ZAWODOWA
Murarz-tynkarz;
Monter zabudowy i robót wykoñczeniowych w budownictwie;
Monter sieci, instalacji i urz¹dzeñ sanitarnych;
g Zespó³ Szkó³ nr 5 w Szczecinku:
ul. Koszaliñska 81
78 - 400 Szczecinek
tel. 0943740441
www.zs5.szczecinek.net.pl
LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE z Oddzia³ami Integracyjnymi
Klasa humanistyczna integracyjna z rozszerzonym programem nauczania
jêzyka polskiego, jêzyka angielskiego i historii;
TECHNIKUM ZAWODOWE
Technik pojazdów samochodowych (bezp³atny kurs prawa jazdy kat.B);
Technik teleinformatyk (bezp³atne uprawnienia SEP I 1KV- NOWOÆ);
Technik elektronik (bezp³atne uprawnienia SEP I 1KV  NOWOÆ);
NOWOÆ Technik urz¹dzeñ i systemów energetyki odnawialnej;
ZASADNICZA SZKO£A ZAWODOWA
Mechanik pojazdów samochodowych (bezp³atny kurs prawa jazdy kat.B);
Elektromechanik pojazdów samochodowych (bezp³atny kurs prawa jazdy
kat.B);
NOWOÆ Blacharz samochodowy- (uprawnienia spawalnicze metod¹ MAG
LUB TIG);
NOWOÆ Lakiernik;
NOWOÆ Operator obrabiarek skrawaj¹cych;
g Zespó³ Szkó³ nr 6 im. Stanis³awa Staszica w Szczecinku:
ul. Stanis³awa Staszica 15
78 - 400 Szczecinek
tel. 0943731089
www.zsswiatki.pl
TECHNIKUM ZAWODOWE
NOWOÆ Technik geodeta;
Technik weterynarii;
Technik ¿ywienia i us³ug gastronomicznych;
Technik agrobiznesu;
Technik ochrony rodowiska;
Technik ogrodnik - bukieciarstwo i szkó³karstwo;
LICEUM OGÓLNOSZTA£C¥CE
Klasa stra¿acka - ochrona przeciwpo¿arowa i ratownictwo;
NOWOÆ Klasa - turystyka wodna
g Zespó³ Szkó³ im. Oskara Langego w Bia³ym Borze:
ul. Brzenicka 10
78 - 425 Bia³y Bór
tel. 0943739019
zsbialybor.neostrada.pl
LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE
Klasa policyjna;
Klasa wojskowa;
Klasa taneczna;
Klasa humanistyczna;
TECHNIKUM ZAWODOWE
Technik ekonomista;
Technik ochrony rodowiska;
Technik hodowca koni.

Szkolenie komendantów stra¿y miejskich
i gminnych woj. zachodniopomorskiego
W dniach 28-30 marca w Orodku Konferencyjno-wypoczynkowym
Dwór Pomorski w Luboradzy odby³o siê szkolenie komendantów stra¿y
miejskich i gminnych
województwa zachodniopomorskiego. Gospodarzem spotkania by³ Komendant Stra¿y Miejskiej w Bar wicach P.
Zbigniew Raniak.
Organizatorzy zjazdu:
- Prefekt  Komendant
Stra¿y Miejskiej w Ko³obrzegu  P. Miros³aw Kêdziorski
- Vice Prefekt  Komendant Stra¿y Miejskiej w
Szczecinku  P. Grzegorz
Grondys
- Vice Prefekt  Komendant Stra¿y Miejskiej w Gryfinie  P. Roman Rataj
Na szkoleniu poruszono
zagadnienia dot. zakresu i
sposobu sprawowania nadzoru nad stra¿ami gminnymi /
miejskimi przez Wojewodê i
Komendanta Wojewódzkie-

go Policji . Podczas spotkania
oceniono i wyci¹gniêto
wnioski z dzia³alnoci stra¿y
gminnych/miejskich w roku
2011 w województwie zachodniopomorskim
Tematyka
wyk³adów
obejmowa³a równie¿ :
- dzia³ania profilaktyczne
stra¿y miejskich i gminnych
jako element poprawy stanu
bezpieczeñstwa i porz¹dku
publicznego w rejonie ich
dzia³ania;
- kontrolê osobist¹ oraz
przegl¹danie zawartoci baga¿u, w wietle uprawnieñ
stra¿y miejskich i gminnych,
- rolê stra¿y gminnych/
miejskich w procesie utrzymania porz¹dku i bezpieczeñstwa. Omówiono wykroczenia uci¹¿liwie spo³eczne maj¹ce wp³yw na subiektywne
poczucie bezpieczeñstwa i
ocenê pracy formacji mundurowych,
- zmiany przepisów dotycz¹ce dzia³alnoci stra¿y
gminnych / miejskich. Postê-

powanie mandatowe w stosunku do wykroczeñ ujawnionych za pomoc¹ fotoradarów.
- zastosowanie nowoczesnych systemów ³¹cznoci
poprawiaj¹cych zarz¹dzenie

W szkoleniu brali równie¿
udzia³ :
- w imieniu wojewody zachodniopomorskiego, P. Andrzej Ulass  Zachodniopomorski Urz¹d Wojewódzki;
- Inspektor Grzegorz

zasobami ludzkimi oraz bezpieczeñstwo u¿ytkowników
sieci operatorskiej.
- system automatycznego pomiaru prêdkoci. procedury dotycz¹ce wyznaczenia
miejsc posadowienia masztów.

Sudakow  Naczelnik
Wydzia³u Ruchu Drogow e g o K o m e n d y Wo j e wódzkiej w Szczecinie;P. Dariusz Okoñ- Wydzia³
Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w
Szczecinie.

Liga Pi³ki Siatkowej Dziewcz¹t
Zaraz po wiêtach Wielkanocnych w szybkim tempie
odrabiano zaleg³oci w rozgrywkach Metaltech -OSiR
Ligi Pi³ki Siatkowej Dziewcz¹t
.Swoje zaleg³e mecze w expresowym tempie rozgrywa³ zespó³ Gimnazjum wierczyna
który odniós³ 4 zwyciêstwa w
meczach z Kaliszem Pom i
Miros³awcem oraz dozna³
pora¿ki w bardzo wa¿nym
meczu 16.04.2012 r z liderem
rozgrywek zespo³em Zaj¹czak II Z³ocieniec .W pojedynku pomiêdzy tymi zespo³ami wa¿y³ siê tytu³ mistrzowski rozgrywek .Wygrywaj¹c
ten mecz zespó³ z³ocieniecki
w sk³adzie(Sandra Zaczkowska, Kasia Jakim, Klaudia
Mazur, Anna Grabowska,
Ewa Koz³owska, Dagmara
Dawszewska, Wiktoria Senkowska oraz Iza Strzelczak,

która pechowo odnios³a kontuzjê na rozgrzewce)zdoby³
tytu³ mistrzowski w tych rozgrywkach. Waleczny zespó³
ze wierczyny zaj¹³ drugie
miejsce. Na trzecim miejscu
uplasowa³a siê dru¿yna z
Kalisza Pomorskiego która
maj¹c jednakowy bilans punktowy i setowy jak Lotnik wyprzedzi³ ten zespó³ 4 ma³ymi
punktami. Sponsorem nagród
w tych m³odzie¿owych rozgrywkach siatkarskich jest firma Metaltech Miros³awiec,
która wspólnie z Orodkiem
Sportu i Rekreacji w Z³ocieñcu
i Gimnazjum Kalisz Pom jest
wspó³organizatorem tych rozgrywek. Wrêczenie pucharów i
medali dla zespo³ów odbêdzie
siê podczas rozgrywania corocznego Turnieju Pi³ki Siatkowej Dziewcz¹t GRAND PRIX
TRZECH MIAST

Ostatnie mecze:
Gimnazjum wierczyna - Gimnazjum Kalisz
Pomorski 3:0
Gimnazjum Kalisz Pomorski - Gimnazjum
wierczyna 0:3
Gimnazjum wierczyna - Lotnik Miros³awiec 3:0
Lotnik Miros³awiec - Gimnazjum wierczyna 0:3
Zaj¹czek II Z³ocieniec - Gimnazjum wierczyna 3:0

e-mail: echamiesiecznik@op.pl
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SZCZECINECKIE LASY
W MINIONYCH LATACH
Na zachód od Szczecinka w lasach nadlenictwa kryje siê wiele
miejsc o znaczeniu histo-

rycznym. To w³anie tutaj
w czasach II wojny wia-

towej przebiega³y umocnienia, wchodz¹ce w
sk³ad tzw. Wa³u Pomorskiego,
budowanego

przez hitlerowców od
koñca 1933r. W 1945 r. nie

zatrzyma³y jednak ofensywy wojsk sowieckich.
Ich ruiny s¹ du¿¹ atrakcj¹
dla mi³oników i badaczy
historii.
Nadlenictwo Szczecinek zosta³o utworzone
w 1945 r o k u z b y ³ y c h l a sów pañstwowych oraz
czêciowo z lasów du¿ych w³asnoci ziemskich i lasów ch³opskich o powierzchni
5880 ha. W sk³ad nadlenictwa wchodzi³o 6 le n i c t w, k t ó r e o b e j m o wa³y lasy bêd¹ce w zasiêgu obecnych lenictw : Jeleni Ruczaj,
Turowo, Jelenino, Spore
i Dalêcino.
W wyniku przejmowania lasów oraz gruntów
do zalesieñ powierzchnia

ta ulega³a ci¹g³ym zmianom i w 1960 roku wynosi³a 9720 ha. W 1976 roku
do Nadlenictwa Szczecinek do³¹czone zosta³o
Nadlenictwo Wierzchowo oraz czêæ Nadlenictwa Pi³awa tworz¹c nadlenictwo o powierzchni
28 532 ha. W nastêpnych
latach nastêpowa³a korekta granic w 1995 roku
utworzono nowe Nadlenictwa tj. Borne Sulinowo i Czarnobór i powierzchnia Nadlenictwa
uleg³a kolejnym zmianom.
Obecnie Nadlenictwo Szczecinek gospodaruje na ogólnej powierzchni ponad 22 500
ha i podzielone jest na 3
obrêby lene: Wierzcho-

Gminy polubi³y obligacje
W ostatnich latach gminy na potêgê emitowa³y obligacje komunalne. W zesz³ym roku pozyska³y w ten
sposób ponad 3,5 mld z³otych, a liczba emitentów zbli¿y³a siê do 500. Wszystko za
spraw¹ dotacji unijnych,
które wymagaj¹ wk³adu w³asnego, a obligacje s¹ korzystnym sposobem na jego
pozyskanie.
Ostatni¹ gmin¹, która
zdecydowa³a siê na emisjê
obligacji komunalnych, by³y
Wyry. Pozyska ona w ten
sposób 3,755 ml z³. Kwota ta
zostanie podzielona na 4
transze - w 2012 roku gmina
otrzyma 755 tys. z³ i 1 mln z³,
w 2013 roku kolejno 1,22 mln
i 800 tys. z³.  Pieni¹dze pozyskane z emisji obligacji
przeznaczymy na pokrycie
deficytu, sp³atê istniej¹cych zobowi¹zañ oraz inwestycje. Mówimy tu m.in. o
budowie kanalizacji, przebudowie zespo³u szkó³ oraz innych inwestycjach, które
pojawi¹ siê w przysz³oci i
bêd¹ wspó³finansowane
przez Uniê Europejsk¹ 
mówi Gra¿yna S³ownik,
skarbnik gminy Wyry. Unia
Europejska wymaga 20-30%
wk³adu w³asnego i obligacje
komunalne pomagaj¹ ten
wymóg spe³niæ.  Uda³o siê
zast¹piæ dro¿szy kredyt
krótkoterminowy, znacznie
tañszym d³ugoterminowym
sposobem finansowania.
Jest to pewien paradoks, poniewa¿ przewa¿nie pieni¹dz
krótki jest tañszy od d³ugiego  wyjania Mariusz
Go³aszewski z Lema Finance,
firmy
przygotowuj¹cej
Wyry do emisji obligacji.

Oficjalne podpisanie dokumentów z organizatorem
emisji, bankiem PKO BP SA
bêdzie mia³o miejsce w
czwartek 19 kwietnia o godz.
10:00. Wszystkich zainteresowanych dziennikarzy zapraszamy na briefing o godz.
11:00 w Urzêdzie Gminy
Wyry, na sali posiedzeñ
Rady Gminy. Zainteresowanych prosimy o wczeniejszy kontakt w celu potwierdzenia przybycia.
Obligacje
to pewne pieni¹dze
Gminy wol¹ korzystaæ z
tego typu finansowania, poniewa¿ jest to bezpieczniejsza i bardziej elastyczna forma pozyskania pieniêdzy ni¿
kredyt. Emitent mo¿e otrzymaæ dogodniejsze warunki
sp³at, dostosowane do jego
potrzeb i mo¿liwoci. Mo¿e
w ca³oci lub czêci sp³aciæ,
czyli umorzyæ obligacje,
przed terminem ich zapadalnoci. Przy u³o¿eniu odpowiedniego programu emisji,
ma zapewnione rodki na kilka lat z góry, a koszt pozyskania rodków jest ni¿szy
ni¿ w przypadku kredytu.
Poprzez emisjê obligacji
mo¿e równie¿ zarz¹dzaæ
wskanikiem obs³ugi zad³u¿enia, którego limit obecnie
wynosi 15%.  Gminy nie
mog¹ sp³acaæ rocznie wiêcej
zobowi¹zañ ni¿ 15% dochodów ogó³em. Jeli gmina zaci¹ga kredyt na sp³atê innego kredytu to sztucznie obci¹¿a te 15%. Jeli gmina
korzysta ze rodków pozyskanych z obligacji to
wskanik ten nie jest sztucznie obci¹¿any  wyjania

wiceprezes zarz¹du Lema Finance. Obligacje komunalne
wyemitowaæ mo¿e ka¿da
gmina. Jedyny warunek konieczny do spe³nienia jest
zwi¹zany z wysokoci¹ zad³u¿enia. Nie mo¿e ona przekroczyæ 60% dochodów
gminy w danym roku.  Zdecydowalimy siê na obligacje komunalne równie¿ z powodu procedury emisji. Jest
ona zdecydowanie prostsza
ni¿ w przypadku ubiegania
siê o kredyt  dodaje Gra¿yna S³owik.
Emitent mo¿e sp³acaæ
odsetki np. co pó³ roku, nie
tak jak w przypadku kredytu
co miesi¹c. Tak¿e okres karencji w sp³acie kapita³u jest
zdecydowanie d³u¿szy od
karencji w kredycie i wynosi
nawet 8 lat. Przez ten czas
emitent sp³aca tylko odsetki,
a sp³ata kapita³u nastêpuje
po up³yniêciu tego okresu.
Kolejnym argumentem przemawiaj¹cym za obligacjami
komunalnymi jest fakt, ¿e w
obecnej, niepewnej sytuacji
gospodarczej podmiot nie
ma pewnoci, czy i na jakich
warunkach otrzyma kredyt.
W przypadku obligacji emitent dok³adnie wie, kiedy i po
jakiej cenie otrzyma pieni¹dze i mo¿e zarezerwowaæ je
sobie na kilka lat z góry.  W
momencie chêci skorzystania ze rodków mo¿e te¿ bez
konsekwencji zrezygnowaæ
z umowy i nie braæ rodków,
jeli znajdzie na rynku tañszy
pieni¹dz. Ma mo¿liwoæ
skorzystania z finansowania, ale nie ma obowi¹zku 
t³umaczy Mariusz Go³aszewski.
Emisjê obligacji mo¿na

równie¿ wykorzystaæ do
promocji miasta i uczynienia
go podmiotem rynku kapita³owego w Polsce, wprowadzaj¹c obligacje do obrotu
na rynku gie³dowym Catalyst.
Boom obligacyjny
Jak podano w raporcie
przygotowanym przez agencjê ratingow¹ Fitch Polska,
pod koniec zesz³ego roku
³¹czna wartoæ obligacji komunalnych na polskim rynku osi¹gnê³a poziom 14
350,01 mln z³. W skali roku
oznacza to wzrost o 32,2%.
Obligacje komunalne stanowi³y 14,71% wszystkich nieskarbowych papierów d³u¿nych. Najczêstszymi nabywcami tego typu obligacji
by³y banki, które odpowiada³y za 86% zakupionych
obligacji. Wród nabywców
znalaz³y siê równie¿ fundusze emerytalne, inwestycyjne, towarzystwa ubezpieczeniowe, przedsiêbiorstwa i podmioty zagraniczne. Bardzo rzadko by³y nimi
osoby indywidualne.  W
przypadku
stosunkowo
niewielkich emisji, o wartoci od kilku do kilkudziesiêciu milionów z³otych, przewa¿nie jedynym nabywc¹
jest bank. Emisje, w których
obligacje mog¹ kupiæ inne
instytucje finansowe lub
osoby prywatne, wystêpuj¹ wtedy, gdy ich wartoæ
przekracza mo¿liwoci banku. Tak by³o np. w przypadku emisji m. st. Warszawy,
które pozyska³o z obligacji
ponad 4 mld z³otych  podsumowuje ekspert z Lema
Finance.

wo, Szczecinek, i Dyminek, w sk³ad których

wchodzi 13 lenictw oraz
szkó³ka gospodarcza.

Relacja z warsztatów
wielkanocnych
W pi¹tkowe popo³udnie
23 marca 2012 w sali Orodka
Kultury i Turystyki w Barwicach mieszkañcy gminy Barwice mogli wzi¹æ udzia³ w
warsztatach wielkanocnych.
Na chêtnych czeka³o kilka
stanowisk pracy: palmy wielkanocne, jajka decoupage,
kartki wi¹teczne, ozdoby z
gipsu i masy solnej oraz wykonywanie pisanek. Na
ostatnim stoisku porad jak
wykonaæ pisanek udziela³a
pani Regina Braszkiewicz
malarka ze Starego Chwalimia. Ka¿dy stara³ siê wykonaæ prace na wszystkich stanowiskach aby zabraæ do

zanna poprowadzi³a zajêcia
pn.  SIANOPLOTY czyli
wykonywanie ozdób z siana,
s³omy i materia³ów naturalnych. Tutaj ka¿dy pod okiem
pani instruktor móg³ wykonaæ w³asnorêcznie wielkanocn¹ kurê, która póniej
bêdzie ozdob¹ na stole. Najbardziej wytrwali mogli równie¿ wykonaæ zaj¹ca ale to ju¿
nie by³o takie proste. Uczestnicy warsztatów na pewno
maj¹ ju¿ czym udekorowaæ
swój dom na zbli¿aj¹ce siê
wiêta.
Bardzo serdecznie dziêkujemy pani Reginie Braszkiewicz, pani El¿biecie Wo,

domu wykonane przez siebie
ozdoby.
O godzinie 16.00 w ca³ym
orodku zapachnia³o sianem.
A to za spraw¹ pani Zuzanny
Sikory ze Stawna. Pani Zu-

pani Wandzie Kondaszewskiej, pani Barbarze Spierewka i Zuzannie Ruzik za
pomoc przy organizacji
warsztatów
wielkanocnych.
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Dwie rzeki
Eugeniusz
Piecewicz
Nieuchronnie zbli¿a³ siê
kres panowania Wielkiego
W³adcy z polarnej krainy.
Smagany ostrymi promieniami s³oñca, targany po³udniowymi wichrami jeszcze
próbowa³ utrzymaæ oparcie
swojej stopy o dno Ba³tyku.
Jeszcze podnosi³ ostatkiem
si³ swoj¹ koronowan¹ g³owê
ponad ob³oki op³acaj¹c zmagania siódmymi potami.
Ale ju¿ oddawa³ pole wyzwolonej ziemi, zacielaj¹c j¹
rumowiskiem, zdobytym w
Skandynawskich górach.
Ju¿ podchodzi³y do jego
czo³a hordy ³owców, poluj¹cych na renifery i wo³y pi¿mowe.
Na pobojowisku zmagañ
¿ywio³ów powstawa³ wa³
morenowy, blokuj¹cy wolny
sp³yw wód rzecznych w kierunku pó³nocnym.
Wszystkie nasze rzeki,
ma³e i du¿e: Odra, Wis³a i Niemen z koniecznoci zmuszone by³y skrêciæ w kierunku
zachodnim. Po ostatecznej
klêsce lodowego mocarza
jê³y mozolnie torowaæ drogê
przez spiêtrzone rumowisko
w kierunku pó³nocnym, zachowuj¹c j¹ do wspó³czesnych nam czasów.
To na co mog³y pozwoliæ
sobie rzeki wielkie nie zawsze potrafi³y ma³e. M. in.
nasza rzeka Drawa, która
przegrywaj¹c bataliê o kierunek pó³nocny, skapitulowa³a odwracaj¹c siê w kierunku przeciwnym.
Bliniacza Drawie rzeka
Rega, przebijaj¹c siê do Ba³tyku poradzi³a sobie lepiej,
chroni¹c swoje wody przed
nadmiernym wyzyskiem na
zaledwie kilkudziesiêciu kilometrach swego biegu do
morza, podczas gdy Drawa
na drodze a¿ 500 kilometrów
zmuszona by³a ciê¿ko mozoliæ siê obrotem licznych kó³
m³yñskich, wirników hydrogeneratorów, przenosiæ na
swoich karbach statki rzeczne i ³adowne barki, a na
ostatnim odcinku równie¿
wielkie statki oceaniczne, a
nawet potê¿ne okrêty wojenne.
Po³udnikowe ustawianie siê rzek Regi i Drawy w
jednej linii o przeciwnych
biegach nurtów, na ³¹cznej
d³ugoci 150 kilometrów dla
naszych poprzedników na
tej ziemi stanowi³ niezwykle
korzystny traf.
Obie, od wczesnego redniowiecza stanowi³y wa¿ny szlak handlowy bêd¹cy
przed³u¿eniem na osi pó³noc-po³udnie, a siêgaj¹cy
Bliskiego Wschodu. To
rzek¹ Reg¹ przybyli do
Drawska Wikingowie, zak³adaj¹c tu swoj¹ faktoriê. St¹d

u nas w³anie odkryto najwiêkszy w Polsce zbiór
przedmiotów, pozostawiony
przez tych walecznych przybyszów z pó³nocy. Nie przypadkiem w liczbie zbytków
znacz¹c¹ czêæ stanowi¹ odwa¿niki.
Styk tych dwóch rzek
w przesz³oci odegra³ wa¿n¹
rolê na wzór skrzy¿owania
szlaków handlowych w innych miejscach. Tu bowiem
istnia³a koniecznoæ zmiany
rodka transportu z wodnego
na ko³owy lub juczny.
Tu z koniecznoci wymagany by³ postój celem wy³adunku towarów, a wiêc pojawia³a siê sposobnoæ do zawierania transakcji handlowych i wymiany tych towarów, w tym ryb (³ososi, troci,
jesiotrów), soli, bursztynu,
p³odów rolnych, tekstyliów i
innych.
Nie jest wiêc dzie³em
przypadku, i¿ to u nas wystêpuje rekordowe w Polsce
skupisko staro¿ytnych grodów, kurhanów i pami¹tek po
Wikingach.
Zdziwienie wywo³uje fakt
obojêtnoci nas wszystkich
na brak zainteresowania tymi
skarbami przesz³oci, dla ich
wyeksponowania, edukacji i
promocji dla wzmo¿enia ruchu turystycznego.
Z rzeki nadal moglibymy
czerpaæ niepolednie korzyci. Zarybiona narybkiem
³ososia obecnie dorastaj¹cego w oceanie, który nadaremnie ni o powrocie do swej
rzeki. Nie pokona dwóch progów wodnych elektrowni
Kamienna i Borowo. Pozwolilimy na blokadê rzeki bez
stosownej rekompensaty dla
sp³ywów kajakowych przez
wojsko na niejasnych podstawach prawnych. Nikomu
nie chce siê sprawdziæ ich
zasadnoci.
Interesuj¹cym jest jakie
marzenia senne nawiedzaj¹
nas, pi¹cych snem kamiennym na swoich stanowiskach. Przecie¿ istniej¹ wydzielone fundusze unijne
dla celów zarybienia i przebudowy przep³awek.
Inni  wczeniej obudzeni, pe³nymi garciami korzystaj¹ z tego dobrodziejstwa,
m.in. przebudowuj¹ przep³awki na trzech rzekach
przymorza za sumê 50 mln z³otych, pozyskanych z Unii.
Wszystkie trzy rzeki, razem wziête nawet w po³owie
nie umywaj¹ siê do walorów
naszej Drawy, na której ciek
nanizane s¹ paciorki
licznych du¿ych jezior. W
przesz³oci tzw. £oso
Drawski z naszej rzeki nie
mia³ sobie równych w ca³ej
Europie. Dorasta³ do wagi 40
kg.
No có¿, by³o, minê³o, nie
wróci!
A szkoda!

Historia draw
Tomasz Choroba
(dramburg.blogspot.com)
Wstêp
Pocz¹tki aptekarstwa
siêgaj¹ VIII wieku n.e., kiedy
to w krajach arabskich dokona³ siê podzia³ pomiêdzy
profesjami lekarza i aptekarza, przejawem tego by³o pojawienie siê w Bagdadzie,
Damaszku oraz w miastach
po³udniowej
Hiszpanii
pierwszych aptek  sta³ych
kramów z lekami. Arabska
wiedza z zakresu medycyny
wyprzedza³a wówczas europejsk¹ myl farmaceutyczn¹. To w³anie Arabowie
po raz pierwszy stosowali
aparaty destylacyjne takie
jak alembiki czy retorty,
wprowadzili te¿ nowe formy
leków, np. pigu³ki, ekstrakty,
syropy (ulepki), wody aromatyczne czy nalewki lecznicze (tynktury).
Europejskie tradycje aptekarskie
bezporednio
czerpa³y z wiedzy zgromadzonej przez Arabów, Greków i Rzymian. Szczególne
znaczenie dla rozwoju tej
dziedziny mia³y klasztory,
które gromadzi³y i kopiowa³y ksiêgi z zakresu medycyny i zio³olecznictwa. Zgromadzona wiedza pos³u¿y³a
do organizacji ogrodów zielarskich (hortus medicus), a
tak¿e klasztornych
aptek (officina sanitatis). Przyklasztorne ogrody i apteki
s³u¿y³y nie tylko chorym
wspó³braciom, ale ca³ej lokalnej, wieckiej spo³ecznoci.

oprócz przepisów na lekarstwa mo¿na by³o znaleæ
przepisy na potrawy, wina
czy miody pitne. Równolegle do tradycji klasztornej
rozwija³a siê wiecka tradycja aptekarstwa. Pod koniec
XII wieku w miastach dzisiejszych W³och i Francji powstawa³y pierwsze dokumenty legalizuj¹ce istnienie
samodzielnego zawodu aptekarskiego. W 1180 we Florencji istnia³y osobne cechy
lekarzy oraz aptekarzy.
wieckim odpowiednikiem
receptariuszy klasztornych
by³y manua³y aptekarskie,
które stosowano jeszcze w 2
po³owie XX wieku. Zawiera³y one receptury potrzebne
do sporz¹dzania leków, ale
te¿ kosmetyków, perfum,
farb, atramentów, win, wódek, wód gazowanych, s³odyczy (pierników i marcepanów), wiec, wosków do pieczêci i wielu innych rzeczy. Dawne apteki mia³y
wiêc znacznie szerszy asortyment od dzisiejszych.

po³owy XX w. wykonywano
na miejscu). To w³anie u
niego chorzy znajdowali fachow¹ poradê, unikaj¹c jednoczenie p³atnej wizyty u
lekarza.
Pocz¹tkowo kwestia organizacji i funkcjonowania
apteki w konkretnym miecie zale¿na by³a od dobrej
woli jego w³odarzy przejawiaj¹cej siê w specjalnych
przywilejach (m.in. ulgach
podatkowych), które nada-

Aptekarstwo rozkwit³o w
czasach wielkich odkryæ
geograficznych. W zwi¹zku z
czêstym fa³szowaniem egzotycznych i drogich towarów
pochodz¹cych z Nowego
wiata, takich jak pieprz, cynamon, godziki, moc¹ przywilejów ich obrót ograniczono wy³¹cznie do aptek. Takie
rozwi¹zanie dawa³o gwarancjê najwy¿szej jakoci towaru.

Ryc. 1. Apteka w XVI wieku (wikipedia.org)

Sam aptekarz by³ osob¹
bardzo wa¿n¹ i szanowan¹
przez lokaln¹ spo³ecznoæ. Do jego najwa¿niejszych obowi¹zków nale¿a³a
produkcja lekarstw (oraz in-

wali aptekarzom. By³o to
popularne w mniejszych
miastach, gdzie kram aptekarski stanowi³ czêsto jedyn¹ placówkê medyczn¹. Z
biegiem czasu przywileje

Ryc. 2. 1 - Siedziba najstarszej drawskiej apteki (za³. w 1652 r.) oraz
póniejszych hoteli Maass, Geske i "Deutsches Haus". 2 - Siedziba drugiej
drawskiej apteki (za³. w 1765 r.)
W klasztorach powstawa³y tzw.
receptariusze
klasztorne, w których

zwolenia wydawane przez
w³adzê centraln¹. O koncesjê mog³a ubiegaæ siê osoba,
która uzyska³a odpowiednie
kwalifikacje  tzw. patent
aprobacyjny. Zasadniczo
koncesja aptekarska wygasa³a po mierci aptekarza, w
zwi¹zku z czym rodzina stawa³a siê jedynie w³acicielem nieruchomoci i wyposa¿enia apteki, bez mo¿liwoci prowadzenia legalnie interesu. Traci³a tym samym
wszelkie rodki utrzymania.

nych oferowanych produktów; warto wspomnieæ, ¿e
90% wszystkich leków do 2.

nadawane przez miasto zastêpowany by³y przez koncesje  indywidualne po-

W niektórych krajach z tego
typu sytuacjami radzono
sobie poprzez udzielanie
wdowom pozwolenia na kierowanie aptek¹. Pewne przywileje nadawane by³y te¿
dzieciom aptekarza, które
kszta³ci³y siê w tym zawodzie. Pozwolenie na kontynuowanie rodzinnego interesu le¿a³o jednak wy³¹cznie
w gestii w³adzy pañstwowej.
Przepisy te funkcjonowa³y
do po³owy XX w., bowiem 8
stycznia 1951 roku wszystkie apteki uleg³y upañstwowieniu.
Drawskie apteki
Od po³owy XIV wieku
przez nieca³e dwa stulecia
funkcjonowa³ w Drawsku
klasztor franciszkanów (w
po³udniowo-zachodnim naro¿niku murów miejskich, w
miejscu dzisiejszej szko³y
podstawowej). Wprawdzie
nie dysponujemy szczegó³owymi informacjami na temat jego funkcjonowania,
mo¿na jednak przypuszczaæ,
¿e drawscy franciszkanie
jako pierwsi mogli paraæ siê
upraw¹ zió³ i produkcj¹ leczniczych substancji, którymi
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skiego aptekarstwa
wspomagano niedomagaj¹c¹ braæ klasztorn¹ oraz
mieszkañców miasta.
Niestety nie dysponujemy informacjami na temat
dzia³alnoci w Drawsku
wieckich placówek aptekarskich w redniowieczu. Najwczeniejsze przekazy pochodz¹ z okresu nowo¿ytnego. Pierwsza drawska apteka,
zdaniem Niessena, mia³a istnieæ jeszcze przed rokiem
1650, nie zachowa³y siê jednak na jej temat ¿adne informacje. Trochê wiêcej wiadomo o placówce, która powsta³a w 1652 roku. Apteka (1) znajdowa³a siê przy
rynku (ob. Plac Konstytucji),
a jej w³acicielem by³ Peter
Mowe.
Najstarszy znany przywilej aptekarski nadany zosta³
przez w³adze miasta w 1689
roku Andreasowi Grünenbergowi, który przej¹³ aptekê
przy rynku. Przywilej zwalnia³
aptekarza z obowi¹zku zakwaterowania (zapewne ¿o³nierzy
oraz goci magistratu) oraz od
obowi¹zku obrony miasta, a

wuje nadane przez miasto
przywileje, jednak w okrojonej formie. Aptekarz wci¹¿
zwolniony by³ z obowi¹zku
kwaterunku, musia³ jednak
odbyæ wachtê i p³aciæ podatek. Henkel utrzyma³ monopol
na handel okowit¹, ale nie mia³
ju¿ wy³¹cznoci na handel
wódk¹.
W 1723 roku aptekarzem
zostaje Benediktus Mundt, a
nastêpnie niejaki Böttcher,
który umiera na pocz¹tku
wojny siedmioletniej (1756 
1763). W 1757 miasto wprowadzi³o kolejne ograniczenia
w przywilejach.Apteka, mimo
posiadanego monopolu na
niektóre artyku³y nie funkcjonowa³a najlepiej, wielu ludzi
leczy³o siê domowymi metodami. Interes usi³owa³a prowadziæ jeszcze wdowa po
zmar³ym aptekarzu, jednak z
marnym skutkiem. Jej sytuacjê materialn¹ ratowa³ jedynie przynosz¹cy umiarkowane dochody zajazd.
Wdowa Böttcher ponownie wysz³a za m¹¿ za niejakiego Rechenberga, który przej¹³

Ryc. 3. 3 - Siedziba Apteki pod Lwem (Löwen-Apotheke).
nowym ma³¿eñstwem, umiera
w 1778 roku.
Z uwagi na kiepsko prosperuj¹c¹ star¹ aptekê, na
wniosek starosty Rohwedela wyznaczony zostaje
drugi aptekarz  van Essen,
który w 1765 roku dokonuje

Ryc. 4. Reklama prasowa Apteki pod Lwem. T³umaczenie adnotacji dolnej:
Wszystkie niedostêpne medykamenty bêd¹ niezw³ocznie sprowadzone bez
dodatkowych kosztów.
tak¿e innych mieszczañskich
zobowi¹zañ.
W
zamian Grünenberg mia³ prowadziæ skup i sprzeda¿ wszystkich materia³ów i przypraw
korzennych, które potrzebne
by³y lokalnym lekarzom, w
tym tak¿e zagranicznych win.
Cyrulicy i lekarze mieli obowi¹zek zaopatrywania siê
wy³¹cznie u Grünenberga. Jedynie w aptece mo¿na by³o
wówczas nabyæ okowitê czy
wódkê.
Po mierci Grünenberga
w 1715 roku, aptekê przejmuje
Gabriel Henkel, który zacho-

zak³ad. Mimo tego apteka
podupad³a jeszcze bardziej.
Kiepski stan techniczny budynku i wszechobecna wilgoæ wp³ywa³a negatywnie na
magazynowane towary, co
doprowadziæ mia³o do powik³añ zdrowotnych wród
klienteli. Przeciwko Rachenbergowi zosta³ tak¿e wszczêty
proces - mia³ on sporz¹dzaæ
fa³szywe recepty. W 1775
roku Rachenberg umiera, a do
Drawska przybywa nowy
w³aciciel apteki  Bernhardi,
który wi¹¿e siê z wdow¹ po
Rachenbergu (i Böttcherze),
która nie ciesz¹c siê d³ugo

zakupu kamienicy (2) na
rogu rynku i Luisenstrasse
(ob. ul. Sybiraków) i urz¹dza
w niej aptekê. Nowa placówka  mimo pocz¹tkowego
braku miejskich przywilejów
- prosperowa³a doskonale,
jednak na skutek machlojek
konkurenta  Bernhardiego
 kolegium medyczne w Kostrzynie n. Odr¹ nie udzieli³o
van Essenowi koncesji. Ostatecznie w 1778 van
Essen uzyskuje przywileje. Miasto zwalnia go z obowi¹zku kwaterunku i wachty,
musi on jednak p³aciæ podatek i wystawiaæ jedn¹ osobê

podczas polowania na wilki.
W 1782 roku umiera
Bernhardi a jego koncesja
wygasa. Kamienica, w której
od 1652 znajdowa³a siê apteka zostaje kupiona przez van
Altena, który organizuje w
niej sklep. Budynek nastêpnie przejmuje syn vanAltena,
po jego mierci dom przechodzi w rêce rodziny Kempe. Od
nich za kamienicê nabywa
Gustav Maass, który organizuje w niej hotel. Oko³o 1923
roku w³acicielem hotelu staje siê kucharz Ernst Geske.
Dokonuje on podwy¿szenia
budynku oraz przebudowy
jego wnêtrza. Kamienica staje
siê bardzo okaza³ym budynkiem. Pod koniec wojny rodzina Geske opuci³a Dramburg,
a hotel staje siê w³asnoci¹
miasta. Do koñca wojny funkcjonuje pod
nazw¹ hotel
Deutsches Haus.
Wróæmy jednak do apteki
na rogu rynku i Luisenstrasse
(ob. ul. Sybiraków), która
funkcjonowa³a w tym miejscu
do po³owy XIX wieku. Nastêpny w³aciciel  Richnow 
przenosi jej siedzibê do budynku (3) przyleg³ego, do
starej apteki, na ulicê Gr.
Muhlenstrasse 1 (ob. ul. Pi³sudskiego 1) nadaj¹c jej nazwê Löwen-Apotheke (Apteka Pod Lwem). Kolejnym jej
w³acicielem jest dr Fridrich
Soelter. Po jego mierci aptekê
od wdowy po Soelterze wydzier¿awi³ dr C. J. Martens. Apteka oferowa³a wówczas leki
alopatyczne i homeopatyczne,
rodki do opieki nad dzieæmi,
rozmaite leki na wzmocnienie
oraz lecznicze wina, a tak¿e artyku³y drogeryjne i farbiarskie.
Mo¿na by³o nabyæ w niej tak¿e
leki dla zwierz¹t.
Ponadto w Aptece pod
Lwem znajdowa³a siê rozlew-

nia wody mineralnej, na co
dowodem jest poni¿sza porcelanka.
Dr Martens przed zdobyciem miasta przezArmiê Czerwon¹ w marcu 1945 odebra³
sobie ¿ycie. Budynek apteki
by³ wci¹¿ w dobrym stanie, ale
meble i pod³oga zosta³y zdewastowane przez czerwonoarmistów. Na parterze, po lewej stronie w pomieszcze-
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Ryc. 5. ród³o:srodkowopomorskie.porcelanki.net
niach mieszkalnych rodziny
Soelter, Rosjanie (których
kwatery znajdowa³y siê m.in.
w s¹siaduj¹cym hotelu
Deutsches Haus) zorganizowali magazyn, w którym
umiecili z³upione fotele, kanapy i sofy, które mia³y zostaæ
wywiezione do Rosji.

Sens koncesji aptekarskiej
(2), znaczenie zawodowe,
ekonomiczne i spo³eczne,
Aptekarz vol. 10, nr 11/12, s.
247-253.
http://www.aptekarzpolski.pl
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ECHA ZNAD DRAWY I GWDY

.::TO JEST TEMAT

Adam Ma³ysz w Urzêdzie Miejskim
w Drawsku Pomorskim

W pi¹tek, 13 kwietnia
Adam Ma³ysz, wielki sportowiec spotka³ siê z w³adzami Drawska Pomorskiego.
Razem z Adamem do Drawska Pomorskiego przyjecha³
jego pilot Rafa³ Marton. W
trakcie spotkania Adam Ma³ysz otrzyma³ od Burmistrza
Zbigniewa Ptaka pami¹tko-

Uroczysta sesja Rady
Miejskiej w Barwicach
Sport w gminie jest nieodzownym elementem ¿ycia
wielu jej mieszkañców. Jest
dziedzin¹ spo³ecznoci lokalnej, któr¹ trzeba zorganizowaæ, zagospodarowaæ i
wspieraæ.Sport uczy istotnych wartoci i umiejêtnoci
¿yciowych: pewnoci siebie,
pracy w zespole, poczucia
wspólnoty, dyscypliny, szacunku i zasad fair play.
Samorz¹d gminy dostrzega to i od wielu lat wspomaga
finansowo kluby, które przyczyniaj¹ siê do rozwijania
sportu. Pracuje te¿ nad stworzeniem warunków i mo¿liwoci dzieciom do rozwijania
zainteresowañ sportowych
poprzez stworzenie atrakcyjnej oferty, która uwzglêdnia
zainteresowania potencjalnych uczestników. Dnia 29
marca 2012r. w Urzêdzie Miejskim w Barwicach odby³a siê
XVII sesja Rady Miejskiej
powiêcona m.in. informacji
na temat sportu oraz realizacji
zadañ w zakresie kultury fizycznej i turystyki w tym tere-

nów rekreacyjnych i urz¹dzeñ sportowych.Podczas
obrad Przewodnicz¹cy Zrzeszenia LZS w Szczecinie wrêczy³ odznaczenia zas³u¿onym dzia³aczom sportowym.
Podziêkowania, s³owa
gratulacji oraz dyplomy na
rêce zaproszonych goci, w
imieniu w³asnym oraz lokalnej spo³ecznoci z³o¿yli tak¿e
Burmistrz Barwic Pan Zenon
Maksalon wraz z Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej Panem Edwardem Trejnisem.

Na sesji Rady Miejskiej
nie zabrak³o tak¿e najwiêkszych mi³oników sportu:
Adriana Domañskiego oraz
Doroty Brynkiewicz. Reprezentuj¹ oni nasz¹ gminê na
arenie krajowej, ale tak¿e miêdzynarodowej. Ich sukcesy
przynosz¹ chlubê gminie oraz
w³adzom samorz¹dowym.
Na zakoñczenie tego punktu
obrad zaproszeni przedstawiciele klubów sportowych
przedstawili zebranym sukcesy swoich podopiecznych.

wy medal wydany z okazji
700-lecia nadania praw miejskich dla Drawska Pomorskiego. W tym uroczystym
dniu mi³ym akcentem by³
s³odki tort z tej okazji. Po
krótkim odpoczynku Adam
Ma³ysz pojecha³ z Burmistrzem odwiedziæ dzieci w
szkole.

Oprócz Burmistrza Zbigniewa Ptaka sportowców
powitali: Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej  Czes³aw
Faliñski i Zastêpca Burmistrza Marek Tobiszewski oraz
zaproszeni gocie.
Wizyta mistrza by³a
okazj¹, aby dowiedzieæ siê o
planach sportowych zespo³u
rajdowego. Adam Ma³ysz
potwierdzi³, ¿e trenuje ju¿ do
planowanego na wrzesieñ w
Drawsku Pomorskim rajdu
Baja Poland. A przy okazji
testuje nowe auto mitsubishi.
Na spotkanie Burmistrz
Drawska Pomorskiego zaprosi³ lokalne media, które
wykorzysta³y mo¿liwoæ i
otrzyma³y pozdrowienia dla
swoich czytelników.

Podpisano nowe umowy na
Ma³e Projekty:
Dnia 11 kwietnia 2012 roku Zbigniew Ptak  Burmistrz Drawska Pomorskiego i Jadwiga
Jêdrzejewska-Garbacz  Skarbnik Gminy podpisali w Urzêdzie Marsza³kowskim Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie kolejne dwie umowy przyznania pomocy na operacje
z zakresu ma³ych projektów. W ramach Programu osi 4 Leader, dzia³ania 413 Wdra¿anie
lokalnych strategii rozwoju objêtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013 gmina Drawsko Pomorskie otrzyma³a dofinansowanie na projekty:
I projekt:
Muzyka, taniec i piew nasz¹ tradycj¹  wzrost atrakcyjnoci zespo³u ludowego Radoæ
poprzez zakup sprzêtu muzycznego i strojów
Wartoæ projektu: 14.665,61 z³ (brutto)
Poziom dofinansowania operacji: 70%
Miejsce realizacji: Linowno
Termin realizacji: czerwiec  wrzesieñ 2012 r.
II projekt:
Warsztaty cukiernicze szans¹ na integracjê i aktywizacjê mieszkañców wsi Suliszewo
Wartoæ projektu: 5.125,48 z³ (brutto)
Poziom dofinansowania operacji: 70%
Miejsce realizacji: Suliszewo Termin realizacji: sierpieñ  listopad 2012 r.
Kolejnym beneficjentem który w ostatnim czasie tak¿e podpisa³ umowê na dofinansowanie
w ramach Ma³ych Projektów to Orodek Kultury w Drawsku Pomorskim. Tytu³ projektu to:
WYPIEWAJMY RAZEM MUZYCZN¥ MOZAIKÊ - organizacja cyklu koncertów
dla mieszkañców powiatu drawskiego, poprzedzonych warsztatami wokalnymi dla chóru
Canto Libero 
Wartoæ projektu: 22 290z³
Dofinansowanie: 12 000,
Celem projektu jest aktywizacja spo³eczeñstwa wiejskiego na terenie powiatu drawskiego
poprzez zorganizowanie cyklu spotkañ w czterech miejscowociach powiatu, po³¹czonych z
koncertami muzycznymi w wykonaniu chóru Canto Libero z drawskiego orodka Kultury.
Udzia³ mieszkañców w ogólnodostêpnych, nieodp³atnych koncertach ma s³u¿yæ pobudzeniu
ich inicjatywy w zakresie realizacji wspólnych projektów kulturalnych, promuj¹cych lokaln¹
dzia³alnoæ artystyczn¹. Realizacja projektu zak³ada równie¿ zorganizowanie trzydniowych
warsztatów wokalnych dla cz³onków chóru, dziêki którym zespó³ poprawi poziom artystyczny swoich koncertów. Realizacja operacji pozwoli równie¿ chórzystom na intensywniejsz¹
prace nad poszerzeniem repertuaru, a kontakt ze specjalista na przeszkolenie w zakresie
technicznych umiejêtnoci wokalnych. Projekt obejmuje równie¿ zakup pianina i strojów dla
cz³onkiñ chóru. Koncerty odbêd¹ siê w miejscowociach: W¹sosz, Gudowo, ¯ó³te i Mielenko
Drawskie. Czas realizacji projektu: kwiecieñ - czerwiec 2012r.
16 kwietnia 2012 w siedzibie Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie Burmistrz Barwic Zenon Maksalon oraz Skarbnik Gminy Marek Osuch
podpisali trzy umowy na dofinansowanie dzia³añ:
1. Organizacja Dni Miasta oraz Do¿ynek z okazji 725-lecia miasta
Celem g³ównym operacji by³o podniesienie jakoci ¿ycia spo³ecznoci lokalnej poprzez
organizacjê obchodów Dni Miasta i Do¿ynek, aktywizacja mieszkañców oraz wzrost liczby
turystów na obszarze Lokalnej Grupy Dzia³ania  Partnerstwo Drawy poprzez wydanie
publikacji.
Ca³kowity koszt  22 651,68 z³
Wartoæ dofinansowania  12.890,00 z³
2. Modernizacja cie¿ki przyrodniczej Prze³om Rzeki Dêbnicy poprzez odnowienie
elementów drewnianych oraz oznakowanie cie¿ki
Celem operacji jest podniesienie atrakcyjnoci oferty turystycznej obszaru LGD Partnerstwa
Drawy poprzez modernizacjê istniej¹cej od 1990 roku cie¿ki przyrodniczej Prze³om rzeki
Dêbnicy. Dzia³anie to jednoczenie realizuje cel jakim jest poprawa jakoci ¿ycia na obszarach
wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb kulturalno - rekreacyjnych. Przedsiêwziêcie to
wp³ynie korzystnie na warunki do uprawiania turystyki pieszej.
Ca³kowity koszt operacji to 21.500,00 z³
Dofinansowanie  12.236,00 z³
3. Monitoring wizyjny oraz stworzenie portalu internetowego krokiem do poprawy
bezpieczeñstwa i zwiêkszenia rozpoznawalnoci obszaru LGD Partnerstwo Drawy
Zapewnienie dziêki portalowi internetowemu promocji Gminy Barwice oraz Lokalnej Grupy
Dzia³ania Partnerstwo Drawy. Przedstawienie atrakcji turystycznych, wartych obejrzenia
obiektów, bazy noclegowej oraz zapewnienie nadzoru nad miejscami istotnymi dla spo³ecznoci lokalnej, co zwiêkszy poczucie bezpieczeñstwa mieszkañców oraz turystów.
Ca³kowity koszt zadania - 62 379,45 z³
Dofinansowanie  25.000,00 z³

e-mail: echamiesiecznik@op.pl
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BAJKOWA KRAINA W BARWICACH
Jest to oczywicie przedszkole. Po³o¿one w samym
centrum miasta i Gminy
Barwice. Placówka równie
kolorowa i piêkna co potrzebna mieszkañcom tej
prê¿nie dzia³aj¹cej Gminy w
powiecie Szczecineckim.
Uczêszcza tu na chwilê
obecn¹ stu szeædziesiêciu
szeciu milusiñskich w wieku od trzech do szeciu lat.
S¹ to dzieci ze wszystkich
gminnych miejscowoci w
promieniu dziesiêciu kilometrów od miasta. Przedszkole
jest czynne codziennie od
godziny 6 do 16.30. Wszystko z myl¹ o zapracowanych
rodzicach maluchów. Pierwsze autobusy szkolne przywo¿¹ dzieci z okolicznych
miejscowoci w³anie na godzinê szóst¹. W placówce ju¿
od rana na najm³odszych
mieszkañców Gminy oczekuj¹ w salach ich wychowawczynie. Dzieci, przywiezione z
rodzinnych miejsc przez oddanych i wykwalifikowanych
konwojentów, s¹ przez nich
odprowadzane a¿ do przedszkolnej szatni, gdzie panie
opiekunki pomagaj¹ im siê
przebieraæ z ubrañ dwornych
w domowe i l¿ejsze ciuszki.
Nastêpnie dzieciaki s¹ prowadzone przez panie opiekunki do swoich sal gdzie
czeka ju¿ na nie przygotowane przez panie kucharki
pierwsze niadanie. Pierwsze, gdy¿ posi³ków najm³odsi
spo¿yj¹ przez ca³y dzieñ piêæ,
w tym gor¹cy obiad z³o¿ony
z pe³nowymiarowych dwóch
dañ. A jak twierdz¹ najm³odsi

bohaterowie tej opowieci
jedzenie jest w przedszkolu
przepyszne, czasem to nawet
lepsze jak w domu. Dzieci
jedz¹ miej¹c siê i zapychaj¹
pierwsze niadanko, które w
tym dniu sk³ada siê ze wie-

¿utkiej bu³ki posmarowanej
mas³em, przeci¹gniêtej wcale
nie chudym plastrem ¿ó³tego
sera a do popicia gor¹ce i
s³odkie jak miód kakao z
prawdziwym mlekiem. Kiedy
dzieci pojedz¹, sympatyczne
i mi³e panie wychowawczynie zaprowadz¹ ich do ich sal
macierzystych gdzie dzieci
bêd¹ robiæ to co lubi¹ najbardziej czyli wspólnie siê bawiæ. Tu bêd¹ tak¿e poznawaæ
nowe przedszkolne piosenki
i wierszyki oraz bardzo ciekawe bajki i przypowieci. Same
te¿ bêd¹ tañczyæ i piewaæ
przygotowuj¹c siê do swego
wystêpu podczas oczekiwanej przez wszystkich comie-

najczêciej nie jest tak kolorowo, tak ³adnie, nie ma tylu
zabawek no i oczywicie wielu skorych do zabawy dzieci.
Jak powsta³o to barwickie
przedszkole. Dodajmy zaraz
przedszkole niepubliczne. Bo
Bajkowa kraina jest
spó³k¹. Jest samofinansuj¹cym siê i wspaniale dzia³aj¹cym tworem prywatnym.
Spó³ka tworzona jest przez
cztery zafascynowane dzieæmi panie. S¹ to: Barbara Kurzejewska, El¿bieta Zoner, Lidia Radziejewska i bêd¹ca
wieloletnim dyrektorem ca³oci, przedsiêbiorcza i dowiadczona w prowadzeniu
tej¿e placówki Ma³gorzata

siêcznej zabawy. Zreszt¹
dzieci z przedszkola Bajkowa kraina wystêpuj¹ tak¿e
przy innych okazjach takich
jak Dzieñ Dziecka, Wigilia,
Powitanie Miko³aja, Dzieñ
Babci i Dziadka czy Dzieñ
Matki i Ojca. Wszystko zale¿nie od wieku  dzieci najm³odsze piewaj¹ a maj¹ce po lat
piêæ recytuj¹ wierszyki i

Karbowiak. Pani Ma³gorzata
jest tak¿e dowiadczonym
pedagogiem gdy¿ ma ukoñczon¹ pedagogikê przedszkoln¹. I swe dowiadczenie pedagogiczne wdra¿a w
sukcesywn¹ naukê dzieci 
swoich podopiecznych. Aby
rozwijaæ umiejêtnoci muzyczne maluchów raz w miesi¹cu przyje¿d¿aj¹ do przed-

tañcz¹. To ju¿ starszaki, maj¹
wzglêdy, niebawem pójd¹ do
szko³y. Dzieci uczêszczaj¹ce
do Bajkowej krainy tak siê
tu dobrze czuj¹, ¿e niechêtnie
opuszczaj¹ ten przybytek
aby wróciæ do domu. Tam ju¿

szkola artyci Filharmonii
Koszaliñskiej ze swoimi koncertami.Aby uwra¿liwiæ dzieci na sztukê, równie¿ raz w
miesi¹cu przyje¿d¿a tutaj teatr lalek  równie¿ z Koszalina. Dzieci ju¿ tak siê przyzwyczai³y do ich ciekawych wy-

stêpów, ¿e wprost nie mog¹
siê doczekaæ kolejnej wizyty
artystów. Ale to po to by  jak
twierdzi Pani Dyrektor 
uwra¿liwiæ dzieci, od zarania
zapoznawaæ je z piêknem
sztuki. To w nich zostanie na
ca³e ¿ycie - mówi Pani Ma³gorzata. Choæ jako wieloletni
pedagog przedszkolny jest
raczej przeciwna pomys³owi,
by dzieci rozpoczyna³y naukê rok wczeniej, czyli w
wieku lat piêciu. Dzieci siê
musz¹ wybawiæ, wyszaleæ,
one w ten sposób dojrzewaj¹ do pobierania wiedzy w
warunkach szkolnych. Dzieci piêcioletnie s¹ na to jeszcze za ma³e. Niepotrzebnie
bêdzie im siê redukowaæ
dzieciñstwo. W ten sposób
mog¹ nigdy nie dojrzeæ do
nauki szkolnej. W ¿yciu
dziecka wszystko ma mieæ
swoje miejsce i czas, to podstawa dojrzewania i równie¿
przysz³ego uczenia siê 
mówi Pani Karbowiak.  To
przedszkole prowadzimy ju¿
od dwa tysi¹ce trzeciego
roku i zawsze dzieci czu³y siê
w nim szczêliwe. Dzieci, którym nie chce siê tutaj przebywaæ ca³y dzieñ, a maj¹ w
domu opiekê, przychodz¹ na
dwie zmiany. Tê do dwunastej, tak aby dziecko zd¹¿y³o
zjeæ u nas obiad i tê po
dwunastej do szesnastej
trzydzieci, wówczas maluch rozpoczyna swój pobyt

w placówce od zjedzenia
gor¹cego posi³ku. I taki system wszystkim odpowiada.
Zatrudniam obecnie siedem
wychowawczyñ, ja jestem
ósma, wszystkie panie s¹
dowiadczonymi opiekunkami
przedszkolnymi,
wszystkie s¹ ca³kowicie powiêcone swojej pracy.
Dzieci za nimi przepadaj¹ a
one za dzieæmi. Stawka pobytowa w naszej placówce
wynosi sto osiemdziesi¹t
z³otych miesiêcznie plus siedem z³otych za ca³odzienne
wy¿ywienie. Wiem, s¹ w naszej Gminie rodziny ubo¿sze,
których na to nie staæ, aby
dziecku zap³aciæ tyle za
przedszkole. Ale mamy tutaj
prê¿nie dzia³aj¹cy MiejskoGminny Orodek Pomocy

Spo³ecznej, który wy³awia
takie przypadki i finansuje
ubogim dzieciom po³owê tej
kwoty i wówczas rodzice
p³ac¹ za pobyt ju¿ dziewiêædziesi¹t z³otych. Nasz¹ ambicj¹, wszystkich tu pracuj¹cych wspólniczek i nauczycielek jest to by ka¿de dziecko w naszej gminie zasmakowa³o swojej przedszkolnej
przygody i jak na razie udaje
nam siê to wprowadzaæ w
¿ycie. U nas zawsze siê znajdzie dla dziecka miejsce, bo
dzieci s¹ sol¹ naszej przysz³oci. Tak wiêc zgodnie ze s³owami Pani Dyrektor Bajkowa kraina zaprasza wszystkie dzieci od lat trzech do szeciu do prze¿ycia swojej naprawdê bajkowej przygody.
Franciszek Zawoja

Pierwszy dzieñ wiosny
Wiosna jest chyba najpiêkniejsz¹ por¹ roku, na
któr¹ wszystkie przedszkolaki z niecierpliwoci¹ czekaj¹. Pierwszy dzieñ wiosny
przypada na 21 marca i jest
to dzieñ, w którym tradycja
karze po¿egnaæ mron¹
zimê, a przywitaæ now¹, cieplejsz¹ wiosnê.
W tym roku dzieci z
przedszkola Bajkowa Kraina barwnym korowodem
przesz³y ulicami miasta w
poszukiwaniu
wiosny.
Wszystkie grupy g³onym
okrzykiem próbowa³y wystraszyæ zimê, a nastêpnie

przy wspólnym piewie spali³y Marzannê. Wród dzieci

panowa³a radosna atmosfera, by³o gwarno i weso³o.
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Rozmowa z Micha³em ¯ukowskim. Zwyciêzc¹ MT Rally w motocyklowej kategorii cc (cross country)

Motocyklem,
bo to wiêksza frajda!
Imiê Micha³
Wiek 28 lat
Czym jedzisz?
Samochodem i motocyklem
Od jak dawna?
Samochodem od 10 lat, a
motocyklem 5 lat.
Twój motocykl to?
Yamaha WR450F
Ile kilometrów przeje-

cha³e motocyklem terenowym?
- nigdy tego nie liczy³em,
mylê, ¿e w samym terenie ok. 8
tysiêcy.
Dlaczego
postanowi³e
zrobiæ prawo jazdy kategorii
A?

Gminna Olimpiada Sportowo  Rekreacyjna Klas III Szkó³
Podstawowych o Puchar Burmistrza Barwic
i Kampanii ZTU 2012

Dnia 22 marca 2012r. w
Szkole Podstawowej w Starym Chwalimiu odby³a siê
Gminna Olimpiada Sportowo - Rekreacyjna Klas III
Szkó³ Podstawowych o Puchar Burmistrza Barwic i
Kampanii ZTU 2012.
Imprezê zaszczycili
swoj¹ obecnoci¹ i dokonali uroczystego otwarcia
Burmistrz Miasta Barwice
Piotr Sadura i dyrektor SP w
Starym Chwalimiu Halina
Moskwa. Na pocz¹tku spotkania zosta³ odczytany

Apel Olimpijski w zwi¹zku z
faktem, i¿ rok 2012 jest rokiem letnich Igrzysk Olimpijskich w Londynie.
W turnieju bra³y udzia³
dziesiêcioosobowe dru¿yny (do zadañ przystêpowa³y dru¿yny omioosobowe
4 dziewczyny i 4 ch³opców)
ze szko³y podstawowej z
Barwic, Piasków i Starego
Chwalimia (gospodarz turnieju). Dru¿yny rywalizowa³y w 9 punktowanych
konkurencjach sprawnociowych i wiedzy sporto-

wej. Rywalizacja by³a bardzo zaciêta i emocjonuj¹ca
pomiêdzy wszystkimi szko³ami.
Imprezê uprzyjemniali
nam kibice z ka¿dej ze szkó³
a dodatkowo najm³odsi kibice  grupa 5  latków z
oddzia³u przedszkolnego
ze Szko³y Podstawowej w
Starym Chwalimiu zaprezentowa³a swoje umiejêtnoci taneczne oraz w rytm
piosenki gimnastyk¹ rozgrzewa³a uczestników do
nastêpnej konkurencji.

Zwyciêsk¹ okaza³a siê
dru¿yna ze Szko³y Podstawowej w Starym Chwalimiu, której opiekunem jest
£ukasz Zaj¹c. Drugie miejsce zaj¹³ zespó³ ze Szko³y
Podstawowej w Barwicach
 wychowawca Alicja Grusza, trzecie zajê³a dru¿yna
ze Szko³y Podstawowej z
Piasków  opiekun Maria
Kos.
Za wspania³¹ rywalizacje zespo³y otrzyma³y puchary i dyplomy a zawodnicy medale i indywidualne

dyplomy oraz do rozlosowania koszulki z logo turnieju i kampanii ZTU 2012.
Wszystkim uczestnikom i
kibicom dziêkujemy za aktywny udzia³ oraz wspóln¹ zabawê i zapraszamy za rok.
Koñcowa klasyfikacja
turnieju
I miejsce  Szko³a Podstawowa z Starego Chwalimia  46 pkt.
II miejsce  Szko³a Podstawowa z Barwic 44 pkt.
III miejsce  Szko³a Podstawowa z Piask  32 pkt.
Organizatorem turnieju
by³ Sekretarz Gminny
Szkolnego Zwi¹zku Sportowego mgr Sylwester Szymañski, UM Barwice - Pe³nomocnik ds. Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdzia³ania
Narkomanii p. Renata
Trembowelska oraz mgr
Mariusz Dziwirski i uczennice z SP Barwice: Karolina
Polewska, Ilona Kukiel,
Roksana Bryczek, Ola Soko³owska.

Zawsze interesowa³y mnie
motocykle, szczególnie enduro,
dlatego postanowi³em spróbowaæ swoich si³  i nie ¿a³uje decyzji
Czy ³atwo byæ motocyklist¹ w Polsce?
Nie jest ³atwo. Dobrze, ¿e
wiêkszoæ swoich wyjazdów spêdzam poza asfaltem, lecz podczas jazdy drogami publicznymi
czêsto siê zdarza, ¿e kierowcy samochodów nie patrz¹ w lusterka
i wymuszaj¹ pierwszeñstwo.
Czym wiêc wolisz siê poruszaæ?
Motocyklem je¿eli pogoda
na to pozwala.
Wygra³e silnie obsadzony rajd, czym jest dla ciebie to zwyciêstwo?
Na pewno jest wielkim wyró¿nieniem, jak i sprawdzianem
moich umiejêtnoci.
Rozmawiamy dzieñ po
zakoñczeniu rajdu. Kilkaset
kilometrów po trudnym terenie poligonu - jak u ciebie z
kondycj¹ fizyczn¹?
Fizycznie dochodzê do pe³ni
si³, choæ jeszcze wieczorem szumia³o mi w uszach od ryku silników s³yszanych 4 dni w dzieñ i
w nocy.
Ile czasu na treningi potrzebujesz, by osi¹gn¹æ sukces?
Chyba ca³y ten czas od kiedy
je¿d¿ê na motocyklu i zdobywam
nowe cenne dowiadczenie.
Pozna³e wielu zawodowych rajdowców- jak oni odbierali m³odego faceta z
Drawska, który wygra³ rywalizacjê poród kilkudziesiêciu innych, bardziej dowiadczonych
motocyklistów?
Myle, ¿e pozytywnie, kilku
mia³em okazje ju¿ spotkaæ i rywalizowaæ na jesiennym MTseries, wiêc wiedz¹ jakim jestem
motocyklist¹, w tej edycji przekona³ siê o tym Henk Knuiman
siedmiokrotny uczestnik rajdu
Dakar (najlepszy wyniki to 8
miejsce na Dakarze)
A jak twoi bliscy patrz¹ na
motocyklow¹ pasjê?
S¹ bardzo tolerancyjni i wyrozumiali
Wozisz apteczkê w motocyklu? Znasz zasady udzielania pierwszej pomocy?
Zasady pierwszej pomocy
oczywicie znam, ale teczki nie
wo¿ê bo nie mam gdzie jej zmieciæ.
Jakie s¹ czêsto spotykane b³êdy maj¹ce wp³yw na
bezpieczeñstwo (tak jak np.
wród kierowców samochodów brak zapiêtych pasów)?
Czy sa to le dobrane kaski,
brak odpowiednich kombinezonów, zbyt gwa³towne hamowanie w koleinach?
Przede wszystkim brak odpowiednich ochraniaczy, a w
szczególnoci ochrony kolan,
które s¹ najbardziej nara¿one na
kontuzje w trakcie ewentualnego
wypadku.
Przyczyny
wypadków
motocyklistów?
Bardzo czêsto kierowcy
nie oceniaj¹ dobrze prêdkoci
z jak¹ siê zbli¿a motocykl, jak
równie¿ nie patrza w lusterka.
Co by na koniec powiedzia³ wszystkim u¿ytkownikom polskich dróg i bezdro¿y?
Szerokiej drogi i duuuu¿ej
wyobrani !
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Miêdzywojewódzkie
Mistrzostwa M³odzików
w Biegach Prze³ajowych

W niedzielê 11 marca 2012
w Gryfinie zawodniczki klubu
ULKS Barwice po wielotygodniowych przygotowaniach
wystartowa³y w Miêdzywoje-

W dniu 10 marca 2012
roku w Hali Zespo³u
Szkó³ w Barwicach
rozegrano VII Turniej
Oldbojów w pi³kê no¿n¹
o Puchar Burmistrza
Barwic.
W zawodach udzia³ wziê³o piêæ dru¿yn. Pierwsze miejsce zaj¹³ zespó³ SEEPOINT
Szczecin, który wygra³
wszystkie spotkania. Na drugiej pozycji uplasowa³ siê
gospodarz turnieju, dru¿yna
GKS OLDBOYS Barwice.
Nastêpne miejsca zajêli zawodnicy z PPZ Przybkowa,
OLDBOYS Bobolice, którzy wyprzedzili zespó³ Kamieniarza Barwice strzelaj¹c
jedn¹ bramkê wiêcej.

Sk³ad GKS OLDBOYS
Barwice
1. Wies³aw Ignerowicz bramkarz
2. Czesiek Sinicki - bramkarz
3. Janusz Wierzbicki
4. Irek Polewski
5. Grzegorz Terefenko
6. Robert Maksalon
7. Jacek Noga
8. Marek Maksalon
9. Marian Sadkowski
10. Waldek ¯elazowski
11. Edek Foss - wypo¿yczony do Kamieniarza
12. Czarek Walkowiak
- wypo¿yczony do Kamieniarza
Trener: Zenon Maksalon
Zdjêcia:
Marian Sadkowski
Tekst:
Jacek Maciejewski

Halowe Mistrzostwa
Polski Weteranów
w Lekkiej Atletyce
17 marca 2012 r. w Spale
odby³y siê Halowe Mistrzostwa Polski Weteranów w
Lekkiej Atletyce. W tych zawodach startowa³a Dorota
Brynkiewicz, reprezentuj¹c
gminê Barwice w dwóch konkurencjach. Pani Dorota w
zawodach rywalizowa³a poza
konkursem. Zgodnie z regulaminem mistrzostw prawo
startu maj¹ kobiety w wieku
30 lat i wiêcej (w przysz³ym
roku udzia³ w zawodach Doroty bêdzie ju¿ regulaminowy). W skoku wzwy¿ nasza

Relacja z VII Turnieju
Oldbojów w pi³kê
no¿n¹ o Puchar
Burmistrza Barwic

wódzkich Mistrzostwach
M³odzików w Biegach Prze³ajowych na dystansie 1500m.
Wielki sukces osi¹gnê³a
Klaudia Szyja, która zajê³a II
miejsce ustêpuj¹c tylko o 1 sek.
rok starszej zawodniczce z woj.
wielkopolskiego. Ponadto w
klasyfikacji m³odziczek z woj.
zachodniopomorskiego Klaudia zdoby³a tytu³ mistrzowski.

Bardzo dobrze zaprezentowa³y siê pozosta³e trzy nasze m³ode zawodniczki tj.
Agata Tel¹¿ka, która zajê³a 16
miejsce.
Tu¿ za ni¹ uplasowa³a siê
Ola Rudnikowicz, a Marta Figlarz zajê³a 29 miejsce. Bieg
ukoñczy³o 41 zawodniczek.
By³ to pierwszy start
dziewczyn w kat. m³odziczki w
tym sezonie i liczymy na sukcesy i rekordowe wyniki w kolejnych startach. Najbli¿szy ju¿ 4
kwietnia 2012 na swoim terenie
w Parchlinie w Mistrzostwach
Powiatu Szczecineckiego na
których reprezentowaæ bêd¹
BarwickieGimnazjum.
Trenerem zawodniczek
jest Sylwester Szymañski- nauczyciel w-f z SP Barwice, którego wspomaga Mariusz Dziwirski.
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lekkoatletka pokona³a poprzeczkê na wysokoci 147
cm, natomiast 60 metrów
przez p³otki pokona³a w czasie 11,81 sek. (uzyskuj¹c drugi czas mistrzostw).
W zawodach startowa³a
ca³a czo³ówka polskich lekkoatletów  weteranów. War-

to poinformowaæ, ¿e w skoku
wzwy¿ po raz kolejny tytu³
mistrza Polski w skoku
wzwy¿ wywalczy³ znany i
ceniony w
Barwicach
skoczek pan
Dariusz
Bednarski
( M U K S
P³ock), w
2010 r. na zawodach
Barwicach
ustanowi³
rekord Polski. Pan Dariusz
w
dniach 0308.04.2012 r.
bêdzie startowa³ w V Halowych Mistrzostwach wiata
Weteranów, które odbêd¹ siê
w Finlandii.
Tekst:
Mariusz Kieling
Zdjêcia:
Dorota Bryniewicz /
Dariusz Bednarski

OG£OSZENIA DROBNE S¥ BEZP£ATNE
gTanie strony internetowe dla firm i
osób prywatnych. Tel.: 793103003
Email: biuro@elipse-studio.pl
gZaopiekujê siê gospodarstwem
domowym i np. starszym ma³¿eñstwem. Pomogê w pracach domowych, drobnych remontach. Jestem
uczciwy i pracowity. Kontakt:
501 844 957 lub 604 652 618.
gUWAGA SENIORZY! UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W
Z£OCIEÑCU ZAPRASZA WSZYSTKICH DO UDZIA£U W PROGRAMIE
ZRÓBMY CO RAZEM ORGANIZUJEMY ZAJÊCIA PLASTYCZNE
W KA¯DY WTOREK O GODZ. 16 
TEJ W BIURZE UTW UL. WOLNOCI 6.
gSPRZEDAM DZIA£KÊ BUDOWLAN¥  UZBROJON¥ PRZY ULICY FA£ATA 1 TELEFON KONTAKTOWY 668 810 683
gSPRZEDAM-WYNAJMÊ-ZAMIENIÊ DOM WCZASOWY Z DU¯¥
DZIA£K¥ 1800M2 Z POLEM NAMIOTOWO-CAMPINGOWYM PE£EN
SOCJAL I MEDIA NAD JEZIOREM
LUBIE. DOM PO£O¯ONY W ZNANYCH KARWICACH. TEL.502431115
gSPÓ£DZIELNIA HANDLOWO 
PRODUKCYJNO  US£UGOWA
WYNAJMIE POMIESZCZENIA OD
38 DO 156 METRÓW KWADRATOWYCH. DRAWSKO POM. UL. PI£SUDSKIEGO 18 TEL. 696 622 430
STRONY
INTERNETOWE
WYKONAM
TEL. 500 075 401
NISKIE CENY

g SPRZEDAM LOKAL GASTRONOMICZNY O POW. 92 M.KW. W

WIERZCHOWIE PRZY UL. PARKOWEJ 5. CENA DO UZGODNIENIA.

TEL. KONTAKT. 694 159 595UWAGA SENIORZY!

£abêdzie  sprzedam piêtro domu ( 2 mieszkania 62m i 69m ). Mo¿e
byæ jako mieszkanie dwu  pokoleniowe z ogrodzon¹ dzia³k¹ ok.
400m lub oddzielnie. Tel. 94 361 13 53.
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